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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]’
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 17357, 17560
2. Ειδική Ηµερήσια Διάταξη: Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 62 του Συντάγµατος και τα
άρθρα 43Α και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ειρήνης Κασιµάτη, Διονυσίου Ακτύπη και Θεοδώρου Δρίτσα, σελ. 17379 17384
3. Ηλεκτρονική ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων
άρσης ασυλίας των συνάδελφων Βουλευτών κ.κ. Ειρήνης
(Νίνας) Κασιµάτη, Διονυσίου Ακτύπη και Θεόδωρου Δρίτσα,
σελ. 17385 - 17405
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 17360, 17363, 17364,
17365, 17376, 17379, 17381, 17382, 17383, 17384, 17406,
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17467, 17468, 17472, 17475, 17476, 17478, 17480, 17482,
17494
5. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 17475
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, µε θέµα: « Ένδειξη µεροληψίας του δικαστικού συστήµατος κατά των δανειοληπτών που επιθυµούν να υπαχθούν στο διάδοχο σχήµα του
νόµου Κατσέλη», σελ. 17357
β) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών:
i. µε θέµα: « Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης
(Κ.Υ.Α.) για τον καθορισµό των όρων, των προϋποθέσεων
και των διαδικασιών για την εφαρµογή του άρθρου 123 του
ν. 4674/2020», σελ. 17359
ii. µε θέµα: «Λήψη µέτρων για τη στέγαση περίπου 400
Ροµά στον Ασπρόπυργο µετά την κατεδάφιση των καταλυµάτων τους. Λήψη εκτάκτων µέτρων για την προστασία της
υγείας», σελ. 17360
γ) Προς τον Υπουργό Τουρισµού, µε θέµα: τον κίνδυνο για
τη δηµόσια υγεία και για την ίδια την έναρξη της τουριστικής
περιόδου, λόγω ελλιπών µέτρων προστασίας, σελ. 17362
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων,
των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Οικονοµικών: «Φορολογικές παρεµβάσεις για
την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής
οικονοµίας, ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά
Δηµοσίου για την αποπληρωµή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσµενών συνεπειών της νόσου COVID-19
και άλλες διατάξεις», σελ. 17365 – 17378, 17406 - 17501
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,
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ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Ε. ,
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ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
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σελ. 17455, 17456, 17467
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ Χ. ,
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ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Θ. ,
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ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 17449,
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Α. ,
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ΠΑΠΠΑΣ Ι. ,
σελ. 17449
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 17421, 17424, 17425, 17436
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ Ν. ,
σελ. 17448
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ Θ. ,
σελ. 17455, 17456
ΣΠΑΝΑΚΗΣ Β. ,
σελ. 17448, 17449
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
σελ. 17475
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,
σελ. 17406, 17408, 17416, 17417
ΦΩΤΗΛΑΣ Ι. ,
σελ. 17382
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Μ. ,
σελ. 17449
Γ. Επί προσωπικού θέµατος:
ΣΠΙΡΤΖΗΣ Χ. ,
σελ. 17475
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ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 17481
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Τ. ,
σελ. 17478
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 17480
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 17365, 17480, 17492, 17493
ΑΡΣΕΝΗΣ Κ. ,
σελ. 17374, 17490
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 17438
ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Ε. ,
σελ. 17453, 17455
ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ Γ. ,
σελ. 17421, 17424, 17435, 17436
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 17417, 17418
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 17418, 17442, 17468, 17493
ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ Β. ,
σελ. 17372, 17489
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Μ. ,
σελ. 17470
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 17445, 17446
ΓΚΑΡΑ Α. ,
σελ. 17466
ΓΚΙΚΑΣ Σ. ,
σελ. 17456
ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 17483
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Σ. ,
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ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
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ΛΙΟΥΠΗΣ Α. ,
σελ. 17439
ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ Χ. ,
σελ. 17446, 17464
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ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Χ. ,
σελ. 17416, 17417, 17421,
17425, 17431, 17435,
17436
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ΤΣΙΠΡΑΣ Α. ,
ΤΣΙΠΡΑΣ Γ. ,
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
Θ’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]’
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020
Αθήνα, σήµερα στις 29 Ιουλίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
09.08’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια, για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 28-7-2020
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΠΘ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 28
Ιουλίου 2020, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου
νόµου: «Εκσυγχρονισµός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες
επείγουσες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων».)
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων, ενηµερώνει το Σώµα σχετικά µε τις ερωτήσεις που θα γίνουν.
Θα ξεκινήσουµε µε την τρίτη µε αριθµό 952/22-7-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Σερρών της Ελληνικής Λύσης κ. Κωνσταντίνου Μπούµπα προς τον Υπουργό
Δικαιοσύνης, µε θέµα: «Ένδειξη µεροληψίας του δικαστικού συστήµατος κατά των δανειοληπτών που επιθυµούν να υπαχθούν
στο διάδοχο σχήµα του νόµου Κατσέλη».
Στην ερώτηση του κ. Μπούµπα θα απαντήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας.
Έχετε τον λόγο, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέµα, όπως αντιλαµβάνεστε, και µείζονος σηµασίας. Έχει να κάνει µε τη λειτουργία του πολιτεύµατος, τη δηµοκρατία απέναντι στους πολίτες. Όπως ξέρετε, υπάρχει η περιρρέουσα κατάσταση στην
κοινωνία -υπό την έννοια ότι ο κόσµος, όπως λέει και στην καθοµιλουµένη, το έχει τούµπανο και εµείς κρυφό καµάρι-, οι τράπεζες, το συστηµικό πιστοληπτικό σύστηµα είναι αυτό το οποίο
κυριαρχεί έναντι των πολιτών.
Πριν από µέρες, λοιπόν, σε ένα επίσηµο site νοµικής φύσεως,
το dikastiko.gr, έγινε λόγος ότι υπάρχει ένα κείµενο επιµόρφωσης στις σχολές δικαστών για τους εκκολαπτόµενους εκπροσώπους της Θέµιδας -έτσι πρέπει να είναι- λέγοντας οι παλιοί δικαστές -ως φροντιστήρια, δηλαδή, εξατοµικευµένα- πως όταν θα
καταδικάζετε, να στηρίζετε τις τράπεζες, το πιστοληπτικό σύστηµα και να βγάζετε ενδεχοµένως δόλο στους δανειολήπτες.

Όπως αντιλαµβάνεστε, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτηµα για τη λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Όπου
υπάρχει καπνός, όπως αντιλαµβάνεστε, κύριε Υπουργέ µου, υπάρχει και φωτιά.
Υπάρχουν οι πρώτες αντιδράσεις από πλευράς του νοµικού
κόσµου, από δικηγορικούς συλλόγους. Υπάρχουν δηλώσεις από
τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, των Σερρών απ’ όπου κατάγοµαι, µε αποτέλεσµα να
υπάρχει µια αναστάτωση.
Μάλιστα, γίνεται λόγος -έχω εδώ και πρωτοσέλιδο από εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας πριν από λίγες ηµέρες- για
«γραµµή στη δικαιοσύνη υπέρ των τραπεζών». Οπότε µέσα εδώ
εξηγεί γι’ αυτό το κείµενο επιµόρφωσης, για το οποίο ανησυχεί
ο νοµικός κόσµος και µιλάει και για ηθικό κίνδυνο. Δηλαδή, όταν
θα του προσάψει ο δικαστής δόλο, αυτό σηµαίνει ότι το οικονοµικό υποκείµενο δεν είχε τα κίνητρα να αντιληφθεί ότι οι συνέπειες των πράξεών του θα είναι οι ενδεδειγµένες.
Έχει να κάνει, όµως, µε την αδικία απέναντι στους δανειολήπτες οι οποίοι -δεν µπορούµε a priori όλα να τα συνθλίβουµε- δεν
έχουν τη δυνατότητα -το ξέρετε πολύ καλά- λόγω της οικονοµικής τους κατάστασης και του µνηµονίου να ανταπεξέλθουν. Το
ζήτηµα, όµως, έχει να κάνει µε όλους εµάς εδώ στο Κοινοβούλιο,
διότι εδώ διαταράσσεται η εκτελεστική, η νοµοθετική και κυρίως
η δικαστική εξουσία.
Είναι ένα θέµα πάρα πολύ σοβαρό. Έχει να κάνει µε τη λειτουργία του δηµοκρατικού µας πολιτεύµατος. Και είναι αυτό που
ο Πλάτωνας πολύ σωστά έλεγε, «Μάλλον αδικείστε οργισµένοι
ή βιαζόµενοι».
Δείτε το, λοιπόν, γιατί ο λαός εξοργίζεται περισσότερο όταν
αδικείται, παρά όταν τον βιάζουν. Εδώ είναι συγκερασµός και
των δύο.
Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, και πρέπει να
το δείτε, για τη λειτουργία της δηµοκρατίας µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Αξιότιµε, κύριε συνάδελφε, ας προσπαθήσουµε να βάλουµε όλες
αυτές τις σκέψεις και όλα αυτά τα οποία ρωτάτε εύλογα και
σωστά, σε µια πολύ συγκεκριµένη σειρά.
Κατ’ αρχάς, θέλω να σας πω ότι µεταξύ των σκοπών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, της ΕΣΔΙ, είναι και η διαρκής
επιµόρφωση των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών. Στο
πλαίσιο αυτό, η ΕΣΔΙ διοργανώνει επιµορφωτικά σεµινάρια, συνέδρια, διαλέξεις, ηµερίδες, στα οποία λαµβάνουν µέρος ως εισηγητές εν ενεργεία δικαστικοί, µέλη ΔΕΠ ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ειδικοί επιστήµονες, ακόµη και δικηγόροι

17358

µε δεκαπενταετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία.
Η επιλογή των εισηγητών γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου
συµβουλίου σπουδών, κατόπιν εισήγησης της διεύθυνσης κατάρτισης και επιµόρφωσης της ίδιας κατεύθυνσης, βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων, όπως αυτά καθορίζονται από τον νόµο που
αφορά στην ΕΣΔΙ.
Αντιλαµβάνεστε πως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σεβόµενη την προβλεπόµενη εκ του Συντάγµατος προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών,
όσο βεβαίως και την ακαδηµαϊκή ελευθερία της ΕΣΔΙ, δεν είναι
δυνατόν να ελέγχει -είναι αυτονόητο- το περιεχόµενο των εισηγήσεων που ανακοινώνονται.
Αυτονόητο, επίσης, είναι πως ο κάθε εισηγητής µπορεί ελεύθερα να διατυπώνει την επιστηµονική του άποψη επί ζητηµάτων
που θέτει µε την εισήγησή του. Αντίστοιχα, οποιοσδήποτε από
τους συµµετέχοντες στο επιµορφωτικό σεµινάριο, µπορεί να διατυπώσει τη δική του, τυχόν διαφορετική, άποψη επί της εισηγήσεως, προκειµένου µέσα από το διαλεκτικό σχήµα επιστηµονικής
αντίθεσης του λόγου και του αντιλόγου να προάγεται ο επιστηµονικός διάλογος.
Εποµένως -για να το ξεκαθαρίσουµε απολύτως- η σηµερινή
Κυβέρνηση -θέλω να είµαι ειλικρινής απέναντί σας- ούτε χαράζει
κατευθύνσεις χειρισµού επιστηµονικών εισηγήσεων ή δικαστικών
υποθέσεων ούτε παρεµβαίνει και επεµβαίνει στην επιστηµονική
άποψη που διατυπώνει ο κάθε εισηγητής.
Σε ό,τι αφορά στη συγκεκριµένη περίπτωση, µε βάση την πληροφόρηση την οποία έχω προσωπικά από τη διεύθυνση της Σχολής, όντως στην έδρα της ΕΣΔΙ στη Θεσσαλονίκη στις 5, 6 και 7
Φεβρουαρίου του 2020 έλαβε χώρα το επιµορφωτικό σεµινάριο
µε τίτλο: «Οι νέοι ειρηνοδίκες». Συγκεκριµένος εισηγητής ανέπτυξε το θέµα: «Προϋποθέσεις υπαγωγής στον ν.3869/2010 - Έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και δόλου».
Στο συµπέρασµα -σωστά τα έχετε διαβάσει- της εισήγησής
του διατύπωσε τις προσωπικές του επιστηµονικές απόψεις για
την ερµηνεία του νόµου Κατσέλη, καθώς και την εκτίµησή του
για τον τρόπο αντιµετώπισης των επιµέρους ρυθµίσεων του
νόµου αυτού από τα δικαστήρια.
Σεβόµενος -θέλω να είµαι ειλικρινής- τη θεσµική µου θέση δεν
θα ήθελα να κάνω κανένα σχόλιο ούτε για τις επιστηµονικές απόψεις τους εισηγητή, ούτε βεβαίως και για το περιεχόµενο του εν
λόγω δηµοσιεύµατος το οποίο προσπαθεί να ερµηνεύσει τη συγκεκριµένη εισήγηση, ενδεχοµένως χωρίς την αναγκαία εξοικείωση µε την ερµηνεία της νοµικής έννοιας του δόλου, όπως
αυτή έχει εξειδικευτεί από τη νοµολογία των δικαστηρίων της
χώρας.
Θα ήθελα, όµως, να επισηµάνω πως ο νοµοθέτης εισήγαγε µεταξύ των προϋποθέσεων, την προϋπόθεση της µη δόλιας περιέλευσης σε αδυναµία πληρωµής και αυτό είναι ένα ζήτηµα το
οποίο το δικαστήριο οφείλει να εξετάσει.
Ξέρετε, αυτός ο νόµος δεν υφίσταται για να προφυλάσσει
τους κακοπληρωτές. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε αυτό. Υφίσταται ως ασπίδα προστασίας όλων εκείνων των συµπολιτών µας,
που, χωρίς τη δική τους ευθύνη, έχουν περιέλθει σε αδυναµία
πληρωµής.
Κλείνοντας, κύριε συνάδελφε, θέλω να σας διαβεβαιώσω πως
η ελληνική δικαιοσύνη -και σας το ξεκαθαρίζω αυτό- δεν διάκειται
ευνοϊκά ούτε προς τις τράπεζες ούτε προς τους δανειολήπτες.
Οι δικαστές µας είναι αµερόληπτοι, είναι ανεπηρέαστοι και µε
απόλυτη αίσθηση δικαίου δικάζουν από την έδρα κάθε φορά µία
συγκεκριµένη διαφορά στη βάση των πραγµατικών περιστατικών, τα οποία παρουσιάζονται στο πλαίσιο της δίκης και τα οποία
υπάγονται στον εφαρµοστέο κανόνα δικαίου αυθεντικά και απερίσπαστα.
Θα επανέλθω, κύριε Πρόεδρε, στη δευτεροµιλία µου και θα
σας πω ακριβώς ποιες είναι οι σκέψεις και ποια είναι τα επόµενα
βήµατα. Διότι, νοµίζω, γι’ αυτό πρέπει να συζητήσουµε τελικά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπούµπα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Κύριε Υπουργέ, αντιλαµβάνοµαι ότι η Θέµιδα πρέπει να είναι απρόσκοπτη, ανεξάρτητη, αλλά
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να µην επαληθευθεί ένα γνωµικό που είπε κάποτε ο Τσάµπερλεν
όταν τον ρώτησαν τι είναι η δικαιοσύνη, απάντησε ότι η δικαιοσύνη είναι η δίκαιη κατανοµή της αδικίας. Εδώ θέλω να το δείτε
το θέµα ως πολιτικός, ως Υπουργός και ως άνθρωπος.
Υπάρχουν κακοπληρωτές, υπάρχουν δανειολήπτες οι οποίοι
εσκεµµένα δεν πληρώνουν. Αυτοί είναι ένα ποσοστό ενδεχοµένως µικρότερο. Ο Έλληνας έχασε τη δουλειά του. Εάν ο δικαστής, το φυτώριο της Θέµιδας, µιλάει και λέει, «…για να µην
µετακυλίσει η φορολογία των τραπεζών στους πολίτες ενδεχοµένως και να αποφύγουµε να έχουν οι τράπεζες υψηλότερη φορολογία» -να βάζει, δηλαδή, αυτήν τη διάσταση ο δικαστής πάνω
από τον ανθρώπινο παράγοντα- η κοινωνία βιάζεται, κατακρεουργείται.
Είµαστε εκπρόσωποι του λαού. Δεν είµαστε αντιπρόσωποί
τους. Εκπροσωπούµε το λαό στο Κοινοβούλιο -την εξουσία που
δίνει η λαϊκή βούληση και η λαϊκή ετυµηγορία- και το Κοινοβούλιο
πρέπει να θωρακίσει και να προστατεύσει τους πολίτες από την
κοινωνική αδικία. Να µην πάµε στο διαχρονικό ρητό «δίκαιον ουκ
άλλο ή του κρείττονος συµφέρον», δηλαδή ότι το δίκαιο είναι το
συµφέρον του ισχυρού.
Εδώ είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα. Οι ίδιοι οι δικηγόροι, ως
συλλειτουργοί της απονοµής της δικαιοσύνης, αντιδρούν. Αντιλαµβάνεστε πόσα άτοµα θα αδικηθούν και δεν µπορούµε να εκπροσωπήσουµε αυτήν τη στιγµή τα συµφέροντά τους; Θα διαλυθούν οικογένειες.
Με το Σύνταγµα του 1928 -το ξέρετε πολύ καλά- περάσαµε
από τη φεουδαρχία στην αστικοποίηση. Και αυτό γιατί έγινε αναίµακτα; Διότι το Σύνταγµα αυτό αποτέλεσε πιλότο για όλη τη γηραιά ήπειρο και έγινε αναίµακτα στην Ελλάδα, διότι δόθηκαν
εκτάρια γης βάσει του Συντάγµατος αυτού. Ο Έλληνας είναι συνυφασµένος µε τη γη, µε το κεραµίδι του. Ακούστε, οι αποικοδοµητές, δυστυχώς, κάποια στιγµή θα κάνουν τη δουλειά τους για
όλους µας. Η αρνητική εικόνα περνάει στην κοινωνία.
Θέλω να το δείτε -και εσείς ως Υπουργός και όλοι µας- για να
µην στιγµατιστεί αυτή η Βουλή, η οποία δεν έκανε τίποτα για να
υπερασπιστεί τα συµφέροντα του λαού, της κοινωνίας, των Ελλήνων απέναντι σ’ ένα σύστηµα το οποίο, αν θέλετε, δεν είναι
µόνο στη χώρα µας, είναι παγκοσµιοποιηµένο. Και µέσα σ’ αυτό
το σύστηµα οι τράπεζες -το λέω, όπως το λέει ο κόσµος- κάνουν
κουµάντο. Και σήµερα, δυστυχώς, το πολιτικό σύστηµα παγκοσµίως, οφείλει στις τράπεζες πολλά, από την προεκλογική του
ακόµα καµπάνια. Εξαργυρώνονται επιταγές είτε µεµονωµένα είτε
στο πολιτικό γίγνεσθαι.
Αν αυτό ισχύει από τους καθηγητές, τους δασκάλους -ιερή
λέξη ο όρος «δάσκαλος»- δηλαδή ότι λένε αυτό στους µαθητές
τους, στους αυριανούς εκπροσώπους -όχι αντιπροσώπους- της
Θέµιδας και της απονοµής δικαιοσύνης, θα χαθούν οικογένειες,
διότι ο Έλληνες είναι δεµένος µε το κεραµίδι και µε το σπίτι του
και δεν το κάνει από δόλο. Λόγω του µνηµονίου -το ξέρετε πολύ
καλά- έχουν κλείσει επιχειρήσεις, έχει χάσει τη δουλειά του. Ο
Έλληνας θα κλαίει και δεν θα µας το συγχωρέσει ποτέ αυτό,
διότι ακόµη και ο µύθος του Ανταίου δεν είναι τυχαίος.
Δείτε το λίγο. Απέναντι στη δικαιοσύνη, απέναντι στην κοινωνία
-ανεξάρτητα από αυτό που είχατε πει- σίγουρα οι καθηγητές
απονοµής δικαιοσύνης πρέπει να κάνουν καλά τη δουλειά τους.
Είναι ένα θέµα σοβαρό, διότι αλλιώς δεν έχει ύπαρξη γενικότερα
ο Βουλευτής ή το κυβερνητικό σχήµα οιασδήποτε κυβέρνησης,
σε οιαδήποτε χώρα όταν συµβαίνουν αυτά τα πράγµατα. Πρέπει
να υπάρχει δικαιοσύνη απέναντι στο κοινωνικό γίγνεσθαι και στα
λαϊκά στρώµατα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κατ’
αρχάς, κύριε συνάδελφε, µου δίνετε την ευκαιρία να σας πω τις
πρωτοβουλίες που θα αναλάβω προσωπικά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Κυβέρνηση, στο προσεχές χρονικό διάστηµα για
να λυθεί οριστικά το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Πριν, όµως, σας πω αυτά, επειδή βάλατε ένα γενικότερο πολιτικό ζήτηµα, θέλω να σας θέσω ένα ρητορικό ερώτηµα: Πρέπει
να υπάρχει απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας και για τον
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πλούσιο και για τον φτωχό; Αυτό πρέπει να το απαντήσετε ως
εποικοδοµητική αντιπολίτευση. Αν θέλετε να σας πω τη δική µου
προσωπική άποψη, θα σας πω ότι εµείς θέλουµε να προστατέψουµε αυτούς που πραγµατικά έχουν ανάγκη. Γι’ αυτό, άλλωστε,
επεκτείναµε το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, που
µε απόφαση της προηγούµενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
έληγε στις 31 Δεκεµβρίου του 2019 µέχρι και σήµερα που µιλάµε.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Ας πάµε τώρα στην ουσία, που πρέπει να δούµε. Όλα αυτά τα
οποία, λέτε τα αντιλαµβάνοµαι και ξέρετε πολύ καλά ποια θα
µπορούσε να είναι η άποψή µας. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτηµα και
κανείς δεν θα µπορούσε να βλέπει τίποτα περισσότερο παρά
µόνο την απόδοση της πραγµατικής δικαιοσύνης. Ποια είναι, λοιπόν, η πραγµατικότητα σήµερα;
Ακόµη και σήµερα που µιλάµε, υπάρχουν υποθέσεις του ν.
3869/2010, οι οποίες είναι σε εκκρεµότητα, προσδιορισµένες για
δικασίµους µετά την 1η Ιανουαρίου 2021. Θα σας έλεγα ότι σήµερα δίνονται ηµεροµηνίες µετά το 2027. Αν λάβετε υπ’ όψιν σας
ότι αυτές οι εκκρεµείς αιτήσεις έχουν κατατεθεί, ενδεχοµένως,
προ του έτους 2015, αντιλαµβάνεστε ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιµέτωπη µε µία πραγµατικότητα που δεν υπάρχει πουθενά στην
Ευρώπη σε σχέση µε τη διάρκεια της δίκης, η οποία σ’ έναν πολύ
µεγάλο βαθµό υπερβαίνει κατά πολύ τις επιταγές της ευρωπαϊκής πραγµατικότητας.
Εποµένως, πρέπει να δούµε -και εδώ είναι, ουσιαστικά, το µεγάλο στοίχηµα και της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης- πώς µπορούµε να επισπεύσουµε τη συζήτηση των αιτήσεων του ν.3869/2010, οι οποίες εκκρεµούν εδώ και πάρα πολύ
καιρό.
Γι’ αυτό και έχουµε ολοκληρώσει ένα πλαίσιο ρυθµίσεων. Δεν
καταφέραµε να το θέσουµε υπ’ όψιν του ελληνικού Κοινοβουλίου
αυτές τις ηµέρες. Θέλω να πιστεύω ότι µε το που θα ξανανοίξει
η Βουλή, κύριε Πρόεδρε, αµέσως µετά τη µικρή διακοπή των
ηµερών του Αυγούστου, θα µπορέσουµε να το ολοκληρώσουµε
και να φέρουµε ρυθµίσεις οι οποίες θα καταλείπουν άθικτες τις
ρυθµίσεις του Αστικού Δικαίου του συγκεκριµένου νόµου, του
ν.3869/2010, οι οποίες έχουν αποτελέσει το αντικείµενο τουλάχιστον πέντε σχετικών νοµοθετικών παρεµβάσεων.
Θα µπορούµε µε αυτόν τον τρόπο να σταµατήσουµε µια µακροχρόνια εκκρεµότητα, εξαιτίας της οποίας οι µεν καλόπιστοι
δανειολήπτες τελούν υπό καθεστώς επαχθούς ιδιότυπης οµηρίας, οι δε στρατηγικοί κακοπληρωτές τελούν σε ένα καθεστώς
µη ανεκτής από την έννοµη τάξη οιονεί προστασίας. Γιατί δεν το
βλέπουµε; Ισχύει και αυτό. Μην νοµίζετε ότι είναι τόσο µικρό το
ποσοστό των στρατηγικών κακοπληρωτών, όπως θέλουµε να πιστεύουµε.
Οφείλουµε, όµως, γιατί αυτό σηµαίνει κράτος δικαίου, να διασφαλίσουµε την ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων, που σε κάποιες περιπτώσεις οι συζητήσεις τους έχουν προσδιοριστεί
ακόµη και για µετά το 2027. Εµείς θέλουµε να εξασφαλίσουµε
τον δανειολήπτη, ο οποίος δικαιούται την προστασία του νόµου.
Και θέλουµε ο φυσικός δικαστής εντός εύλογου χρόνου, όπως
επιτάσσει το άρθρο 6 παράγραφος 1 της ευρωπαϊκής συνθήκης
για τα δικαιώµατα του ανθρώπου, να µπορεί να δηµιουργήσει
συνθήκες εύλογης διάρκειας της δίκης.
Η προηγούµενη κυβέρνηση, ξέρετε, είχε αναλάβει µια υποχρέωση: όλα αυτά να τα «τελειώσει», δηλαδή να εκµηδενίσει τις εκκρεµείς υποθέσεις του νόµου Κατσέλη, ως το Δεκέµβριο του
2021. Σε αυτήν την υποχρέωση -θέλω να σας είµαι ξεκάθαροςείµαστε κι εµείς αποφασισµένοι να ανταποκριθούµε για την προστασία και την αξιοπιστία της χώρας µας και την αποτελεσµατική
προστασία των δανειοληπτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και µε αυτό κλείστε,
κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κλείνω,
κύριε Πρόεδρε.
Η δική µου πολιτική βούληση, όπως δεσµεύτηκα σε πρόσφατη
συνάντηση που είχα µε τους περισσότερους εκπροσώπους και
τους προϊσταµένους των ειρηνοδικείων, είναι να τους ενισχύσω
µε όλα τα πρόσφορα µέσα, προκειµένου να ανταποκριθούν σ’
αυτές τους τις υποχρεώσεις.
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Κύριε συνάδελφε -και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- η αντιµετώπιση της υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της Κυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας και του Πρωθυπουργού. Ο διάλογος µεταξύ
των συναρµόδιων Υπουργείων για την κατάρτιση ενός νέου θεσµικού πλαισίου ρύθµισης χρεών, πτώχευσης φυσικών και νοµικών προσώπων και ταυτόχρονης απαλλαγής τους από χρέη,
όπως ξέρετε, έχει ανοίξει.
Πολύ σύντοµα, λοιπόν -και το λέω ως είδηση σε απάντηση
στην ερώτησή σας- θα έχουµε ένα νέο ενιαίο πλαίσιο για την
αφερεγγυότητα των φυσικών και των νοµικών προσώπων. Με
αυτόν τον τρόπο η Κυβέρνηση δείχνει ότι είναι συνεπής όχι µόνο
σε βασικές υποχρεώσεις της χώρας, αλλά και στην αυτονόητη
διάσταση του να προστατεύσει τους Έλληνες πολίτες και να δηµιουργήσει ένα πραγµατικό κράτος δικαίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε στην
πρώτη µε αριθµό 966/27-7-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα:
«Έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) για τον καθορισµό
των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών για την εφαρµογή του άρθρου 123 του ν.4674/2020».
Στην ερώτηση του κ. Κεγκέρογλου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε, µε το άρθρο 76 του ν.4443/
2016 προβλέφθηκε ότι σε περίπτωση που λύνεται µια δηµοτική
επιχείρηση οποιασδήποτε νοµικής µορφής, που εκκαθαρίζεται,
έχουν τη δυνατότητα οι αντίστοιχοι δήµοι να αιτηθούν την καταβολή των οφειλοµένων µόνο ως προς την κύρια οφειλή, απαλλασσόµενοι από τα πρόσθετα τέλη, τις προσαυξήσεις και όλα
όσα επιβαρύνουν την κύρια οφειλή.
Αυτή η νοµοθετική διάταξη της προηγούµενης κυβέρνησης
οδήγησε ορισµένους δήµους –λίγους- στο να λάβουν την απόφαση αυτή στην περίπτωση λύσης επιχειρήσεων των δήµων,
αναλαµβάνοντας, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, την
κύρια οφειλή. Η ίδια κυβέρνηση έρχεται και το µετα-σκέφτεται
και λέει το 2017, ότι τώρα δεν υπάρχει απαλλαγή των πρόσθετων
τελών και προσαυξήσεων. Το επιβεβαίωσε και µε έναν νόµο το
2018. Έτσι, λοιπόν, δηµιούργησε το εξής πρόβληµα: Δήµοι που
µε δεδοµένο καθεστώς πήραν την απόφαση να αναλάβουν τα
χρέη, στη συνέχεια βρέθηκαν µε ένα επιπλέον πρόσθετο οικονοµικό βάρος επειδή η κυβέρνηση δεν προέβλεψε µεταβατικό διάστηµα.
Καταθέσαµε για το πρόβληµα µια τροπολογία, την οποία αποδεχθήκατε ορθότατα, γιατί δίνει δίκαιη λύση στο πρόβληµα, µε
την πρόβλεψη ότι όσοι δήµοι πήραν την απόφαση µε ένα δεδοµένο καθεστώς, να ολοκληρώνουν τη διαδικασία µε το συγκεκριµένο καθεστώς. Είναι ουσιαστικά η µεταβατική διάταξη την οποία
δεν είχε προβλέψει η προηγούµενη Κυβέρνηση, η οποία εγκλώβισε δηµοτικές αρχές στο να πάρουν απόφαση µε άλλο καθεστώς και µετά τους επιβάρυνε.
Θα ήθελα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να δούµε σε ποιο στάδιο
βρίσκεται η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται από το άρθρο 123 του πρόσφατου νόµου, του ν.4476/
2020, που λύνει το πρόβληµα για τους δήµους αυτούς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υφυπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Κεγκέρογλου, υπήρχε πράγµατι το πρόβληµα µε «αντικρουόµενες» διατάξεις για τη λύση
των επιχειρήσεων. Όταν συζητήσαµε τον ν.4674, πράγµατι το Κίνηµα Αλλαγής κατέθεσε µια τροπολογία η οποία έγινε αποδεκτή
από τον Υπουργό Εσωτερικών και πράγµατι ενσωµατώθηκε στο
κείµενο του νόµου.
Δυστυχώς, υπήρξε το εξής πρόβληµα: Υπήρχε αποκλειστική
προθεσµία για την έκδοση της απόφασης και το διάστηµα του
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τριµήνου που έληγε η απόφαση -άρα, έληγε µέσα στον Ιούνιο
του 2020- συνέπεσε µε την κορύφωση της κρίσης του κορωνοϊού, µε αποτέλεσµα να µην προλάβουν να ολοκληρωθούν οι
διαβουλεύσεις µεταξύ των τριών Υπουργείων που εµπλέκονται
στην έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης. Συνεπώς, ετοιµάστηκε το σχέδιο, διακινήθηκε για γνώµη, για παρατηρήσεις,
και πάνω που καταλήξαµε στο σχέδιο, τέλειωσε η προθεσµία.
Επειδή, όµως, προφανώς ο συγκεκριµένος δήµος -όπως και
αρκετοί άλλοι που πιθανόν να έχουν το ίδιο θέµα- δεν έχει καµµία
ευθύνη, έχουµε αναλάβει και έχουµε ήδη καταθέσει στη Γενική
Γραµµατεία Κοινοβουλευτικών και Νοµικών Θεµάτων τροποποίηση του άρθρου 123, ώστε να βγει η «αποκλειστική προθεσµία».
Αυτό, σύµφωνα µε την γνώση που έχουµε µέχρι τώρα και τις πληροφορίες, θα ψηφιστεί αµέσως µετά το άνοιγµα της Βουλής στο
νοµοσχέδιο που θα φέρει το Υπουργείο Εσωτερικών για την ιθαγένεια. Η απόφαση είναι έτοιµη, έχει συµφωνηθεί µε τα συναρµόδια Υπουργεία. Οπότε είναι θέµα πολύ λίγων ηµερών, µετά την
έκδοση του ΦΕΚ, να προχωρήσει. Και θα είναι ακριβώς στο ίδιο
πνεύµα, σύµφωνα µε όσα έχουµε πει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κεγκέρογλου,
έχετε τον λόγο, παρ’ ότι, νοµίζω, πήγε καλά η απάντηση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς, είναι πολύ θετικό που έχετε προχωρήσει σε αυτή τη ρύθµιση, γιατί οι προθεσµίες όλες, θα έλεγα
-ή όσες χρειαζόταν- έχουν ήδη παραταθεί µε νοµοθετικές ρυθµίσεις και αποφάσεις της Κυβέρνησης, λόγω του «νεκρού» διαστήµατος του κορωνοϊού, για τη λειτουργία ορισµένων υπηρεσιών.
Θα έλεγα, όµως, ότι η αποκλειστική προθεσµία, όπως έχει τεθεί και όπως τίθεται στους νόµους, αφορά υποχρέωση των
Υπουργείων να εκδώσουν αποφάσεις και ουσιαστικά έστω για να
διασφαλίσει το διοικούµενο και τους διοικούµενους. Δεν απαγορεύει η φράση «αποκλειστική προθεσµία τριών µηνών» στην Κυβέρνηση να εκδώσει και µ’ αυτήν τη νοµοθετική διάταξη την
κοινή υπουργική απόφαση.
Εάν για ασφάλεια δικαίου εσείς προχωρήσετε στη ρύθµιση η
οποία θα ανανεώνει αυτήν την προθεσµία ή και θα βελτιώνει τη
δυνατότητα µετά από αίτηση δήµου και θα εκδίδεται κοινή
υπουργική απόφαση για τον συγκεκριµένο δήµο µόνο, για να µην
υπάρξει περαιτέρω διαδικασία, είναι καλοδεχούµενη. Όµως, θα
περιµένουµε να δούµε από τον Σεπτέµβρη πώς ακριβώς θα το
λύσετε.
Ευχαριστούµε πάρα πολύ για την αµεσότητα της απάντησης.
Όµως, σας λέω και πάλι, ότι δεν είναι απαγορευτικό και για άλλες
περιπτώσεις που µπορεί να τύχουν. Δεν είναι απαγορευτικό.
Είναι για την ασφάλεια του διοικούµενου και όχι απαγορευτικό
για τη διοίκηση να εκδώσει την απόφαση έστω και τώρα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Θα είµαι
και πάλι σύντοµος, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή ήταν η φράση «αποκλειστική προθεσµία», αυτό δηµιούργησε το ζήτηµα. Αν έλεγε «εντός τριών µηνών», για παράδειγµα, θα ήταν διαφορετικά τα πράγµατα. Η «αποκλειστική
προθεσµία» χρειάζεται ειδική ρύθµιση, για λόγους ασφάλειας δικαίου.
Σε κάθε περίπτωση, είµαι σε επικοινωνία και µε το Δήµο Μινώα
Πεδιάδας και µε τον γενικό του γραµµατέα και µε τον δήµαρχο,
προκειµένου να προχωρήσει αυτό το ζήτηµα. Αρχές Σεπτεµβρίου
θα έχει πάρει ΦΕΚ η τροποποίηση της ρύθµισης και αµέσως µετά
θα εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση, της οποίας το περιεχόµενο -και αυτό το γνωρίζετε από προσωπική σας εµπειρία- εφόσον έχει συµφωνηθεί, είναι πολύ εύκολο να προχωρήσει και µε
τα άλλα δύο συναρµόδια Υπουργεία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε στην
πρώτη µε αριθµό 962/27-7-2020 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας, κ. Μανώλη Συντυχάκη προς τον Υπουργό Εσωτερικών
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µε θέµα: «Λήψη µέτρων για τη στέγαση περίπου 400 Ροµά στον
Ασπρόπυργο µετά την κατεδάφιση των καταλυµάτων τους. Λήψη
εκτάκτων µέτρων για την προστασία της υγείας». Υποθέτω της
δηµόσιας υγείας εννοείτε.
Ορίστε, κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου πριν από λίγες
µέρες κατεδαφίστηκαν περίπου εκατό καταλύµατα Ροµά που
διαµένουν στη συγκεκριµένη περιοχή. Μάλιστα, σύµφωνα µε καταγγελίες των ίδιων των Ροµά, η συγκεκριµένη κατεδάφιση έλαβε χώρα χωρίς καµµία προειδοποίηση και πολύ περισσότερο
χωρίς καµµία µέριµνα για µετεγκατάσταση και εξασφάλιση στέγης σε περίπου ογδόντα τέσσερις οικογένειες -τετρακόσιοι άνθρωποι στον αριθµό- οι οποίες αυτή τη στιγµή διαµένουν κάτω
από άθλιες συνθήκες πάνω στα συντρίµµια των καταλυµάτων
τους.
Η κατάσταση, όπως αντιλαµβάνεστε, γίνεται ακόµα πιο σοβαρή καθώς βρισκόµαστε εν µέσω πανδηµίας. Και όσο συνεχίζεται η µη λήψη µέτρων, τίθεται σε κίνδυνο η υγεία αυτών των
ανθρώπων καθώς και η υγεία συνολικά του πληθυσµού της περιοχής.
Όπως µας κατήγγειλε η Πανελλαδική Συνοµοσπονδία Ελλήνων Ροµά «Ελλάν Πασσέ», σε προσπάθειά τους να έρθουν σε
επαφή µε τη δηµοτική αρχή Ασπροπύργου για να βρεθεί λύση,
αντιµετώπισαν απαράδεκτες ρατσιστικές συµπεριφορές από
στελέχη της δηµοτικής αρχής.
Επισηµαίνουµε, επίσης, ότι µε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις 10-7-2020 ζήτα το ελληνικό κράτος να απαντήσει
αν υπάρχει εναλλακτική λύση και αν προβλέπεται παροχή στέγασης.
Γίνεται αντιληπτό, ότι οι οποίες κατά καιρούς εξαγγελίες διαχρονικά των κυβερνήσεων «για την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων», «για κοινωνική ένταξη των Ροµά» και πολλά άλλα,
που αποτελούν κούφια λόγια ή αποσπασµατικά µέτρα, σε καµµία
περίπτωση δεν επιλύουν το πρόβληµα. Μάλιστα, πολλές φορές
αυτός ο πληθυσµός αξιοποιείται από τις κυβερνήσεις ως εξιλαστήριο θύµα, ώστε να ξεφεύγουν των πολιτικών τους ευθυνών οι
διάφορες κυβερνήσεις, περιφερειακές και δηµοτικές αρχές.
Σας ρωτάµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι µέτρα προτίθεται να
πάρει η Κυβέρνηση, έτσι ώστε, πρώτον, να εξασφαλιστεί άµεσα
η στέγαση αυτών των ανθρώπων µε κάλυψη όλων των κανόνων
υγιεινής και ασφάλειας και δεύτερον, να προστατευθεί η υγεία
η δική τους, αλλά και του υπόλοιπου πληθυσµού της περιοχής
δεδοµένου ότι είµαστε σε συνθήκες πανδηµίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε Συντυχάκη, θέσατε ένα θέµα το οποίο είναι
πολύ σηµαντικό και το οποίο αφορά σε µια οµάδα συνανθρώπων
µας, οι οποίοι πράγµατι βρέθηκαν µπροστά στη συγκεκριµένη
κατάσταση που περιγράψατε.
Στο Δήµο Ασπροπύργου οι συγκεκριµένοι άνθρωποι είχαν εγκατασταθεί σε ιδιωτικές εκτάσεις. Υπήρξε αίτηµα από τους ιδιοκτήτες των συγκεκριµένων εγκαταστάσεων, επικαλούµενοι και
λόγους υγείας, να προχωρήσουν σε αποµάκρυνση του καταυλισµού από το Δήµο Ασπροπύργου. Πράγµατι, λοιπόν, προχώρησε
σε καθαρισµό του ιδιωτικού χώρου παρουσία του εισαγγελέα
Πρωτοδικών και στη συνέχεια έγινε καταγραφή των αυθαιρέτων
κτισµάτων, όπως ενηµερωνόµαστε. Όλο αυτό τέλος Ιουνίου,
αρχές Ιουλίου, µέχρι τις 8 Ιουλίου που κοινοποιήθηκε η προσωρινή διαταγή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου το οποίο δίνει την οδηγία, την εντολή -αν θέλετε- να γίνει
µία συνεννόηση, προκειµένου να βρεθεί τρόπος και τόπος µετεγκατάστασης αυτών των ανθρώπων.
Η απόφαση µετεγκατάστασης εκδίδεται από συντονιστή της
αποκεντρωµένης διοίκησης. Ήδη το Υπουργείο Εργασίας και η
γενική γραµµατεία έχουν προβεί σε συνάντηση -στις 7, 8 Ιουλίουµε τον δήµο και τους εµπλεκόµενους, προκειµένου να βρεθεί ο
τρόπος µετεγκατάστασης.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]’ - 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Θέλω να πω ότι ειδικά για το θέµα της πανδηµίας, επειδή
υπήρχαν προβλήµατα και στη Λάρισα, υπήρχαν προβλήµατα και
σε άλλους οικισµούς Ροµά, η απογραφή που είχε γίνει το 2018
δείχνει ότι αυτή τη στιγµή υπάρχουν εβδοµήντα έξι άκρως υποβαθµισµένες περιοχές, οι οποίες δεν έχουν καν ηλεκτρικό, αποχέτευση, ύδρευση, όπου µένουν περίπου οκτώµισι χιλιάδες
Ροµά. Στον καταυλισµό Τύπου ΙΙ, που είναι µικτός, µε ελάχιστες
υποδοµές, είναι περίπου εξήντα χιλιάδες συµπολίτες που µένουν
σε εκατόν εξήντα περίπου οικισµούς. Στους οικισµούς Τύπου ΙΙΙ,
που είναι οι γειτονιές όπου µπορεί να είναι υποβαθµισµένες περιοχές, όπου µπορεί να υπάρχουν είτε οικοδοµές, είτε κοντέινερ,
είτε λυόµενες κατασκευές, υπάρχουν τριάντα έξι χιλιάδες περίπου άνθρωποι που µένουν. Συνολικά δηλαδή, µιλάµε για έναν
αριθµό περίπου εκατό χιλιάδων ανθρώπων στο σύνολο της
χώρας.
Εµείς, λοιπόν, ως Υπουργείο Εσωτερικών όταν ξέσπασε η επιδηµία και στις αρχές της κρίσης, επιχορηγήσαµε, µε βάση τον
πληθυσµό κάθε καταυλισµού, τους δήµους ώστε να λάβουν τα
απαραίτητα πρώτα µέτρα για την προστασία της δηµόσιας
υγείας, τα οποία µπορούσε να ήταν παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία θα µπορούσε να ήταν κάποια ασφαλτόστρωση, να
ρίξουν κάποια άµµο στους καταυλισµούς, ώστε να βελτιωθεί λιγάκι η ποιότητα ζωής.
Θα κλείσω λέγοντας ότι πραγµατικά το Υπουργείο Εργασίας
και η γενική γραµµατεία έχουν κάνει το παν σε σχέση µε τη µετεγκατάσταση προκειµένου να λυθεί το συντοµότερο δυνατό
αυτό το θέµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Συντυχάκη,
έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, παρ’ όλο που έχουν περάσει -αν θυµάµαι
καλά- περίπου είκοσι µέρες από τότε που είχε συµβεί το γεγονός
της κατεδάφισης, µέχρι σήµερα δεν έχει εξευρεθεί λύση. Και ξέρετε, εδώ µιλάµε για βίαιη εκδίωξη των Ροµά από τον καταυλισµό, χωρίς να έχει εξευρεθεί εναλλακτική λύση µετεγκατάστασής τους. Και αυτό είναι απόρροια της πολιτικής της περιθωριοποίησης διαχρονικά απ’ όλες τις κυβερνήσεις. Και παρά τις
υποσχέσεις των διαφόρων κυβερνήσεων για µέτρα στήριξης
αυτών των ανθρώπων, στην πράξη δεν υπάρχει καµµία µέριµνα
της πολιτείας.
Λέτε «ιδιωτικές εκτάσεις». Ωραία, δεν έπρεπε το Υπουργείο
Εργασίας µαζί µε την γενική γραµµατεία να φροντίσουν εκ των
προτέρων να εξασφαλιστεί νέος χώρος µετεγκατάστασης αυτών
των ανθρώπων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί και η στέγαση τους
και η υγεία τους σε συνθήκες πανδηµίας; Και µε παρουσία εισαγγελέα, µόνο και µόνο στο όνοµα ότι είναι ιδιωτικές εκτάσεις,
γκρεµίζουν τα σπίτια αυτών των ανθρώπων και τους πετάνε στο
δρόµο.
Ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι αναζήτησαν και βρήκαν εκεί λύση
στην ανάγκη της στέγασης τους, χωρίς ποτέ να ληφθούν τα οποιαδήποτε µέτρα στήριξής τους ή να εξευρεθεί έγκαιρα βιώσιµος
χώρος µετεγκατάστασης τους.
Και ποια ήταν η λύση; Η καταστολή. Γιατί περί καταστολής
πρόκειται αυτή η βίαιη εκδίωξη µιας ολόκληρης κοινωνικής οµάδας. Και ξέρετε, αυτή είναι µία πρακτική που αναζωπυρώνει,
φουντώνει φαινόµενα ρατσισµού, φυλετικού µίσους κ.λπ..
Οι εκπρόσωποι της συνοµοσπονδίας τους στη συνάντηση µε
την αντιπροσωπεία του κόµµατος µας πριν λίγες µέρες, έθεσαν
τα οξυµένα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι Ροµά στην περιοχή και τη διαχρονική απουσία µέτρων κοινωνικής ένταξης.
Μάλιστα, κατήγγειλαν -για να δείτε το µέγεθος της καταστολής
από την πλευρά της δηµοτικής αρχής και µε την ανοχή της Κυβέρνησης αυτό ή την αδιαφορία- την απαράδεκτη στάση της δηµοτικής αρχής Ασπροπύργου που σε συνάντηση µαζί τους
εξέφρασε χυδαίες, ρατσιστικές απόψεις όπως, «να τους πάρετε
σπίτι σας», «δεν γκρεµίσαµε σπίτια, µαζέψαµε σκουπίδια». Δηλαδή, είναι σκουπίδια αυτοί οι άνθρωποι. Τέτοιου είδους φαινόµενα εµφανίζονται εν έτει 2020.
Και ξέρετε, αυτά τα φαινόµενα δεν είναι φαινόµενα µόνο στην
περιοχή του Ασπροπύργου, είναι σε πάρα πολλές περιοχές της
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χώρας. Ογδόντα έξι καταυλισµοί όπως είπατε, διάφοροι άλλοι
οικισµοί σε γειτονιές κ.λπ., αντιµετωπίζουν αυτή τη ρατσιστική
συµπεριφορά και την φυλετική διάκριση από κυβερνήσεις, δηµοτικές αρχές ή ακόµα-ακόµα και από ακροδεξιές οµάδες που
κυκλοφορούν.
Εµείς πάντως, ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας αυτό που ζητάµε είναι να εξασφαλιστεί άµεσα η στέγαση αυτών των ανθρώπων µε όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ασφαλή
διαβίωσή τους, όπως φως, νερό, αποχέτευση, άλλες υποδοµές,
έως ότου άµεσα εξευρεθεί οριστικά χώρος µετεγκατάστασης
τους, µε ευθύνη της Κυβέρνησης και σε συνεργασία µε το δήµο
και την Περιφέρεια Αττικής.
Λόγω της πανδηµίας και της επικινδυνότητας πρέπει να ληφθούν µέτρα πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού στους Ροµά. Να τους επισκεφτούν κλιµάκια γιατρών και να
διενεργηθούν µαζικά τεστ. Να παρασχεθούν δωρεάν µάσκες, αντισηπτικά, γάντια, χλωρίνες, σαπούνια. Να εξασφαλιστεί, επίσης,
πλήρης ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και η διάθεση αναγκαίου
προσωπικού για την παρακολούθηση της υγείας τους.
Επιπλέον, σας έχουµε καταθέσει µία αναφορά της συνοµοσπονδίας των Ροµά 2-4-2020 που ζητούν τη λήψη άµεσων µέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού στους ογδόντα έξι καταυλισµούς. Η απάντηση που έδωσε το Υπουργείο δύο
µήνες µετά, 27-5-2020, όχι µόνο δείχνει την καθυστέρηση και την
περιφρόνηση προς τους Ροµά, αλλά και τα όποια µέτρα αναφέρετε µέσα είναι άκρως ανεπαρκή. Δηλαδή, 2.500.000 ευρώ για
την κάλυψη των αναγκών για την αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού; Είναι µόνο για γέλια αυτό το ποσό των 2,5 εκατοµµυρίων ευρώ. Δεν καλύπτουν ούτε τα στοιχειώδη.
Επιπλέον σηµαντικό, όµως, είναι το γεγονός ότι ενώ υπάρχει
ο ν.4383/2017, που αναφέρεται σε προσωρινή µετεγκατάσταση
ειδικών κοινωνικών οµάδων, µε σκοπό τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και µάλιστα, έχει εκδοθεί και σχετική
κοινή υπουργική απόφαση από τον Φλεβάρη του 2008, µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει χρήση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Συντυχάκη,
ολοκληρώστε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Δηλαδή, θα µπορούσε πριν
γκρεµιστούν τα καταλύµατα των Ροµά -και ολοκληρώνω-, να είχε
γίνει εφαρµογή αυτών των συγκεκριµένων διατάξεων. Και όµως,
δεν το κάνατε. Έχετε ευθύνη και οφείλετε άµεσα να προχωρήσετε στη µετεγκατάσταση αυτών των ανθρώπων για την ασφάλειά τους και τη στέγασή τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Θα συµφωνήσουµε ότι προφανώς οποιοδήποτε φαινόµενο ρατσισµού
είναι και καταδικαστέο και δεν συµβάλλει σε καµµία περίπτωση
στην επίλυση του προβλήµατος που αντιµετωπίζει ο συγκεκριµένος πληθυσµός.
Να συµφωνήσουµε, επίσης, ότι για πρώτη φορά στον καιρό
της πανδηµίας υπήρξε ειδική µέριµνα και από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα 2,5 εκατοµµύρια µπορεί να σας φαίνονται πολλά,
µπορεί να σας φαίνονται λίγα, µπορεί να σας φαίνεται πολύ µικρή
βοήθεια, αλλά ήταν µια βοήθεια προς τους δήµους, ειδικά για
τους Ροµά και ειδικά για την αντιµετώπιση των πρώτων εξόδων
του κορωνοϊού. Νοµίζω ήταν και ένα σηµάδι και της ευαισθησίας
που έδειξε το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειµένου µε έναν
τρόπο και κριτήριο, έχοντας και ως κριτήριο τον πληθυσµό των
διαβιούντων ανθρώπων, να µπορέσουµε να βοηθήσουµε αυτούς
τους πληθυσµούς.
Ο Δήµος Ασπροπύργου, για παράδειγµα, που συζητάµε γι’
αυτόν, πήρε ένα ποσό της τάξεως των 40.000 ευρώ. Θα καταθέσω για τα Πρακτικά και για ενηµέρωσή σας όλη την απάντηση
που έχει το ιστορικό του Δήµου Ασπροπύργου, για να δούµε τι
απαντάει και µε λεπτοµέρεια σε όλα τα περιστατικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Προφανώς και εµείς από την πλευρά µας ως Υπουργείο Εσω-
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τερικών, αλλά και το Υπουργείο Εργασίας, θα επισπεύσουµε τη
διαδικασία εξεύρεσης λύσης άµεσα, προκειµένου να βρεθεί
τόπος εγκατάστασης, προσωρινής σε πρώτη φάση υποθέτω, και
φαντάζοµαι οριστική στο ευρύτερο µέλλον.
Να συµφωνήσουµε, επίσης -και είναι πάρα πολύ σηµαντικόότι χρειάζεται και οι δύο πλευρές να κάνουν βήµατα, και οι µεν
Ροµά να θέλουν να ενσωµατωθούν, να ενταχθούν και να µετεγκατασταθούν σε κατάλληλες συνθήκες, αλλά προφανώς πρέπει
και η κεντρική κυβέρνηση να βοηθήσει µε κάθε τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης και της νοµοθετικής ρύθµισης που υπάρχει και
του νοµοθετικού πλαισίου, ώστε να προχωρήσει η επίλυση του
συγκεκριµένου προβλήµατος.
Ξέρετε, τυγχάνει και µένω στην ευρύτερη περιοχή. Ξέρω πολύ
καλά το πρόβληµα. Στο δηµοτικό σχολείο που πήγαινα η µισή
τάξη ήταν παιδιά των Ροµά. Οπότε ξέρω τις προσπάθειες που
κάνουν αρκετοί από αυτούς να εγκατασταθούν, να ενσωµατωθούν και να λύσουν το πρόβληµα. Ξέρω ότι κάποιοι δεν είναι
ακόµα έτοιµοι να ενσωµατωθούν.
Σε κάθε περίπτωση, εµείς θα κάνουµε το παν, ειδικά για το
θέµα του Ασπροπύργου, να βρεθεί µία λύση, ώστε να µην υπάρχει κανένας κίνδυνος για την υγεία και των ίδιων των συνανθρώπων µας, αλλά κυρίως να µην υπάρχει και κίνδυνος υγείας για
τους περίοικους και για την ευρύτερη περιοχή.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Φτάνουµε στην τελευταία ερώτηση. Θα απαντήσει ο Υπουργός Τουρισµού κ. Θεοχάρης, ο οποίος είναι παρών. Είναι η δεύτερη µε αριθµό 960/
27-7-2020 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου Κρήτης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μανώλη Συντυχάκη προς τον Υπουργό Τουρισµού -όπως προείπα-,
µε θέµα τον κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία και για την ίδια την
έναρξη της τουριστικής περιόδου, λόγω ελλιπών µέτρων προστασίας.
Ορίστε, κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ και πάλι, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η έναρξη της τουριστικής σεζόν και στην
Κρήτη, που έχει ιδιαίτερα σηµαντικό µερίδιο πανελλαδικών αφίξεων, µε πάνω από χίλια πεντακόσια ξενοδοχεία, προκαλεί µεγάλη ανησυχία στους κατοίκους των τουριστικών περιοχών,
στους εργαζόµενους στον κλάδο, αλλά και στους ίδιους τους
επισκέπτες, λόγω της έλλειψης µέτρων ουσιαστικής προστασίας
από την πανδηµία του κορωνοϊού. Η ανησυχία αυτή µεγαλώνει.
Γνωρίζετε ότι τα εισαγόµενα κρούσµατα του κορωνοϊού αυξάνονται µέρα τη µέρα, όπως και τα συνολικά κρούσµατα. Ειδικά
τις τελευταίες ηµέρες τα κρούσµατα έχουν αυξηθεί σηµαντικά.
Είναι, επιπλέον, ορατός ο κίνδυνος διασποράς του ιού από
τουρίστες, αφού υπόκεινται µόνο σε δειγµατοληπτικό έλεγχο,
καταφτάνοντας στο νησί χωρίς την εφαρµογή των απαραίτητων
συστηµατικών και καθολικών µέτρων σε αεροπλάνα και πλοία.
Την ίδια στιγµή, διαπιστώνονται σηµαντικές ελλείψεις στο δηµόσιο σύστηµα υγείας σε γιατρούς και υγειονοµικό προσωπικό,
που καθιστά αδύνατη την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών
υγείας και τη διεξαγωγή µαζικών τεστ στους εργαζόµενους και
στους τουρίστες στις βασικές πύλες εισόδου του τουρισµού
στην Κρήτη. Στα αεροδρόµια επιστρατεύονται αστυνοµικοί και
πυροσβέστες, για να καλυφθούν τα τεράστια κενά στο υγειονοµικό προσωπικό, ενώ υπάρχουν και σοβαρές ελλείψεις σε µέτρα
και µέσα προστασίας της υγείας των εργαζοµένων, όπως και έλλειψη χώρων µε ειδικές προδιαγραφές για τη διενέργεια των
τεστ και συνολικά της υγειονοµικής περίθαλψης πιθανών κρουσµάτων.
Είναι, επίσης, απαράδεκτες οι ελλείψεις στο ΕΚΑΒ και η ανυπαρξία ειδικού σχεδίου µεταφοράς των κρουσµάτων από το αεροδρόµιο µε ευθύνη του ΕΟΔΥ στα ξενοδοχεία καραντίνας, στα
οποία οι εργαζόµενοι υποχρεώνονται να δουλεύουν µέσα σε
εστίες µόλυνσης, από τη στιγµή που δεν είναι εξειδικευµένο προσωπικό και οι υπηρεσίες τους έχουν να κάνουν αποκλειστικά και
µόνο µε ξενοδοχειακές υπηρεσίες.
Επιπρόσθετα, τα ευέλικτα υγειονοµικά πρωτόκολλα για τα ξενοδοχεία δικαιολογηµένα προκαλούν την ανησυχία σε εργαζό-
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µενους, ακόµα και σε ιδιοκτήτες µονάδων και ενοικιαζόµενων δωµατίων. Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση βάζει σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία και την ίδια την έναρξη της τουριστικής περιόδου
ακριβώς λόγω της διαχρονικά εφαρµοζόµενης πολιτικής που αντιµετωπίζει ως κόστος την υγεία του λαού.
Σας ρωτάµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ: Με δεδοµένη την παραπάνω κατάσταση, ποια µέτρα προτίθεται να πάρει η Κυβέρνηση
για την ουσιαστική προστασία της υγείας των κατοίκων της Κρήτης, των εργαζοµένων στα αεροδρόµια, στα τουριστικά λεωφορεία, στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια και λοιπά εποχικά επαγγέλµατα των αυτοαπασχολουµένων στον τουρισµό και των τουριστών που επισκέπτονται φέτος τη χώρα και το νησί µας;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Συντυχάκη, δεν βλέπω να διαβάζετε τα δεδοµένα όπως
είναι. Αλλά πέρα από την πραγµατικότητα, την οποία θα προσπαθήσω να σας περιγράψω, δεν καταλαβαίνω και τι προτείνετε. Εάν
προτείνετε το καθολικό τεστ - µέχρι τώρα έχουν έρθει πάνω από
ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες έως ένα εκατοµµύριο τριακόσιες χιλιάδες τουρίστες-, δηλαδή να γίνουν ένα εκατοµµύριο
τριακόσιες χιλιάδες τεστ στη χώρα µας, αυτό που προτείνετε
είναι να κλείσει ο ελληνικός τουρισµός. Διότι δεν υπάρχουν και
δεν υπάρχει καµµία δυνατότητα από καµµία χώρα να κάνει αυτό
το πράγµα.
Συνεπώς, αυτό που λέτε σε κάθε εργαζόµενο των τουριστικών
επιχειρήσεων είναι ότι προτείνετε να µείνει άνεργος. Αυτό να
πείτε στους εργαζόµενους και να µην λέτε γύρω-γύρω άλλα
πράγµατα. Να έχετε το θάρρος της γνώµης σας και να πείτε:
Θέλω να κάθεσαι σπίτι σου. Θέλω να µην δουλεύεις.
Εγώ βρέθηκα στην Κρήτη, µίλησα µε τους εργαζόµενους σε
όλους τους νοµούς και η κραυγή αγωνίας που άκουσα είναι η
κραυγή αγωνίας ανθρώπων που θέλουν να δουλέψουν, όχι
κραυγή αγωνίας ανθρώπων οι οποίοι φοβούνται από εισαγόµενα
κρούσµατα.
Ας πάµε τώρα και σε αυτό το θέµα των εισαγόµενων ή µη
κρουσµάτων. Η χώρα µας πρώτη από όλες τις χώρες -πρώτη!έχει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο προστασίας των πολιτών και των
φιλοξενούµενων τουριστών. Εδράζεται σε πολλαπλά επίπεδα.
Πρώτον, δεν ανοίγουµε όλες τις χώρες και ανοίγουµε προσεκτικά και σταδιακά. Για τη Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγµα,
ενώ άλλες χώρες άνοιξαν από αρχές Ιουλίου, εµείς ανοίξαµε 15
Ιουλίου και είδαµε άλλες χώρες που βιάστηκαν, να έχουν προβλήµατα. Δεν έχουµε ανοίξει προς τρίτες χώρες, παρ’ όλο που
υπάρχουν πάρα πολλές πιέσεις και καθηµερινά δέχοµαι ερωτήσεις και οχλήσεις από ξενοδόχους και από επαγγελµατίες του
τουρισµού για το τι θα κάνουµε µε τη Ρωσία, µε την Ουκρανία,
µε τις Ηνωµένες Πολιτείες, µε το Ισραήλ, µε µια σειρά από
χώρες. Όµως, η χώρα µας είναι προσεκτική και πάντοτε βασίζεται σ’ αυτά που µας λένε επιδηµιολόγοι.
Δεύτερον, έχουµε πρωτοποριακό σύστηµα µε τη φόρµα, την
οποία είναι υποχρεωµένοι όλοι να συµπληρώσουν και όλοι πια
συµπληρώνουν, πριν έρθουν στη χώρα µας και τους στοχευµένους ελέγχους που κάνουµε. Οι στοχευµένοι έλεγχοι µας δείχνουν ότι δεν έχουµε πολλά εισαγόµενα κρούσµατα. Έχουµε ένα
τοις χιλίοις σε κρούσµατα από τα τεστ που κάναµε. Κάναµε πάνω
από εκατόν τριάντα χιλιάδες, χθες είχε την ενηµέρωση ο κ. Χαρδαλιάς. Σε πάνω εκατόν τριάντα χιλιάδες τεστ σε αεροδρόµια,
βρήκαν ένα τοις χιλίοις σε κρούσµατα. Κάνουµε ενδελεχείς και
συστηµατικούς ελέγχους και αυτοί οι έλεγχοι γίνονται στοχευµένα. Συνεπώς, βρίσκουµε περισσότερα κρούσµατα από τον
µέσο πληθυσµό που µας έρχεται.
Τρίτον, έχουµε τα υγειονοµικά πρωτόκολλα που σε γενικές
γραµµές τηρούνται. Αντίθετα από την παραπληροφόρηση που
θέλετε να περάσετε εδώ στην Ολοµέλεια της Βουλής, εγώ έχω
να σας πω ότι όλες οι κινητές µονάδες οι οποίες έκαναν στοχευµένους ελέγχους σε εργαζόµενους -διότι ακριβώς, όπως και
εσείς, είχαµε την αγωνία, αν υπάρχει περίπτωση εισαγόµενα
κρούσµατα να περάσουν µέσω των εργαζοµένων που τους εξυ-
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πηρετούν στον γενικό πληθυσµό, γιατί αυτό είναι το σηµείο επαφής- δεν βρήκαν ούτε ένα θετικό δείγµα από εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις σε εργαζόµενους του επισιτισµού και του τουρισµού.
Αυτό σηµαίνει ότι στην πράξη και λειτουργούν και τηρούνται σε
γενικές γραµµές τα υγειονοµικά πρωτόκολλα.
Φυσικά, όλοι µας πρέπει να τηρήσουµε τους κανόνες ασφαλείας, που εδώ υπάρχει µια χαλάρωση. Η απόδειξη γι’ αυτά που
σας λέω είναι ότι δεν είναι τα εισαγόµενα κρούσµατα που αυξάνουν τις τελευταίες µέρες είναι τα κρούσµατα σε Αττική, σε Θεσσαλονίκη. Δεν είναι στη Χαλκιδική, δεν είναι στην Κρήτη, δεν είναι
στη Ρόδο, στην Κω, στην Κέρκυρα, στα Ιόνια νησιά. Δεν είναι εκεί
που πήγαν οι τουρίστες. Η Αθήνα η οποία έχει πραγµατικά λίγους
τουρίστες, σε σχέση µε το τι θα περίµενε κάποιος αυτήν την
εποχή, είχε αυξηµένα κρούσµατα και γι’ αυτό έχουµε όλοι µας
την ευθύνη να τηρούµε τους κανόνες και να προσέχουµε. Ενδεχοµένως να υπάρχουν και κρούσµατα τα οποία έχουν έρθει µε
το γενικότερο άνοιγµα των συνόρων, διότι το άνοιγµα των συνόρων δεν έχει µόνο τουρισµό, έχει και εργάτες γης, έχει και ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπίτια εκατέρωθεν των συνόρων µας
στα Βαλκάνια, που τα Βαλκάνια έχουν µια ιδιαίτερη έξαρση και
µπορεί να µας έχουν φέρει κι από εκεί κρούσµατα. Μην συνδέετε, όµως, τα κρούσµατα µε τον τουρισµό, διότι δεν είναι από
εκεί η αύξηση των κρουσµάτων. Η χώρα µας έχει σύστηµα, το
σύστηµα λειτουργεί, το αλλάζουµε καθηµερινά γιατί είναι δυναµικό και το παρακολουθούµε. Είδατε µε τη Σερβία, είδατε πριν
από λίγες µέρες µε τη Βουλγαρία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας, κύριε Υπουργέ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Ναι, κύριε Πρόεδρε, τα υπόλοιπα στη δευτερολογία µου, απλά
να πω ότι λειτουργεί το σύστηµα µας και κανένας εργαζόµενος
-θέλω να διαβεβαιώσω- δεν πρέπει να φοβάται, αρκεί να τηρούνται τα πρωτόκολλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ένα λεπτό, κύριε Συντυχάκη.
Επ’ ευκαιρία, ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Τασούλας, µου
ανέθεσε να ενηµερώσω από Βήµατος ότι απεδέχθη την εισήγηση
της Υγειονοµικής Επιτροπής της Βουλής -βεβαίως, όχι σε συνεδριάσεις, όπως η παρούσα του κοινοβουλευτικού ελέγχου, που
είµαστε τρεις κι ο κούκος µέσα στην Αίθουσα- και σε κανονικές
συνεδριάσεις που θα είναι πάνω από 100 άτοµα, θα χρησιµοποιούµε µάσκες πλέον µέσα στην Αίθουσα της ολοµέλειας, τις
οποίες ο κάθε συνάδελφος θα προµηθεύεται από τον κλητήρα
που θα είναι στην πόρτα. Πριν µπει µέσα, θα του δίνει τη µάσκα
του.
Κύριε υπουργέ, στη δευτερολογία σας να κάνετε µία διευκρίνιση, γιατί εγώ είδα ότι ήδη από χθες στα µαγαζιά εστίασης της
γειτονιάς µου στο Παγκράτι έχει επέλθει µία σύγχυση, σε σχέση
µ’ αυτό που ειπώθηκε ότι κι ο πελάτης που θα µπει µέσα -όχι
αυτός που κάθεται έξω τώρα που είναι καλοκαίρι- πρέπει να φοράει µάσκα. Αντιλαµβάνεστε ότι αν ισχύει αυτό και δεν το έχουν
καταλάβει λάθος, δεν µπορεί πρακτικά να γίνει. Δηλαδή, την ώρα
που θα τρώει, τι θα κάνει; Θα βγάζει τη µάσκα, θα βάζει την πηρουνιά στο στόµα και θα ξαναβάζει τη µάσκα; Αυτό θα γίνεται;
Αυτό διευκρινίστε το σήµερα, για να ξέρουν οι άνθρωποι τι θα
κάνουν.
Ο κ. Συντυχάκης έχει τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Θα έλεγα ότι η Κυβέρνηση µάταια και κακώς επιχειρεί να καθησυχάσει τους νησιώτες και τους εργαζόµενους για να δηµιουργήσει, κατά την άποψή µας, µια απατηλή εικόνα ότι τα νησιά
είναι προστατευµένα από την πανδηµία του κορωνοϊού. Και το
ερώτηµα είναι, αυξάνονται ή όχι τα εισαγόµενα, όπως και τα συνολικά, κρούσµατα του κορωνοϊού; Αυξάνονται και θα αυξάνονται µέρα τη µέρα. Εάν δεν δούµε κατάµατα αυτή την πραγµατικότητα, τότε θα το πληρώσουµε πάρα πολύ ακριβά και από
αυτήν την άποψη η Κυβέρνηση αναλαµβάνει µεγάλη ευθύνη για
τον κίνδυνο της υγείας και της ασφάλειας και των εργαζοµένων
και των τουριστών και συνολικά των κατοίκων. Το ερώτηµα δεν
είναι αν θέλουµε ή όχι τον τουρισµό, κύριε Υπουργέ, ούτε το ψευτοδίληµµα να µείνουν άνεργοι ή να πιάσουν δουλειά οι εργαζό-
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µενοι, το ερώτηµα είναι γιατί δεν παίρνονται όλα εκείνα τα απαραίτητα µέτρα, προκειµένου να περιφρουρηθεί η υγεία και η
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής . Αυτό είναι το ερώτηµα και σε
αυτό το ερώτηµα πρέπει να απαντήσετε πάρα πολύ συγκεκριµένα και δυστυχώς, η Κυβέρνηση κρύβει την πραγµατική εικόνα.
Εγώ θα σας πω ότι πριν από είκοσι ηµέρες τα κρούσµατα στην
Κρήτη, όπως άλλα αναγράφηκαν στο GOV. gr ήταν είκοσι και
τώρα είναι πενήντα. Είναι πενήντα, για την Κρήτη αναφέροµαι.
Κρύβετε την πραγµατική εικόνα, δεν λέτε την αλήθεια. Δεν παραπληροφορούµε, λοιπόν, εµείς. Είναι µακριά από εµάς και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όταν µιλάει το ΚΚΕ, µιλάει µε πολύ
συγκεκριµένα στοιχεία. Γιατί την κρύβετε την αλήθεια; Διότι, πιθανά δεν θέλετε να εκτεθεί η χώρα διεθνώς από ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία. Προσέξτε, όµως, δεν αναλογίζεστε τις
βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες συνέπειες από την
έξαρση της πανδηµίας και σε επισκέπτες και σε ντόπιους κατοίκους. Και αυτή είναι η µεγαλύτερη δυσφήµιση για τον τουρισµό.
Είναι η µεγαλύτερη δυσφήµιση για τον τουρισµό. Δηλαδή, όλα
εδώ θυσιάζονται στο βωµό του κέρδους των επιχειρηµατικών
οµίλων, ξενοδοχειακών, αεροπορικών, ναυτιλιακών, των πρακτόρων, των tour operators.
Άρα, λοιπόν, κέρδη και ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής δεν
συµβιβάζονται. Έχει, λοιπόν, ευθύνη η Κυβέρνηση γύρω από
αυτά τα ζητήµατα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στα αεροπλάνα
γίνεται ο απόλυτος συνωστισµός και είναι µια κινούµενη υγειονοµική βόµβα. Αυτό µπορείτε να µας το εξηγήσετε; Ποια είναι τα
µέτρα τα οποία έχετε πάρει; Απλώς να φοράνε µάσκα µέσα στο
αεροπλάνο; Όταν την ίδια στιγµή λέµε ότι πρέπει να υπάρχει ενάµισι µε δύο µέτρα απόσταση ο ένας από τον άλλον; Δεν γνωρίζετε τις ελλείψεις που υπάρχουν σε γιατρούς και υγειονοµικό
προσωπικό; Δεν γνωρίζετε ότι έχουν επιστρατευτεί οι πυροσβέστες και οι αστυνοµικοί στα αεροδρόµια να κάνουν τους υγειονοµικούς ελέγχους; Και µάλιστα, έβαλαν το χέρι στην τσέπη και
αγόρασαν τα πλεξιγκλάς, για να µπορούν να προστατεύονται
από µόνοι τους οι πυροσβέστες. Και πολλά άλλα ζητήµατα που
αφορούν στην ιατρική παρακολούθηση και περίθαλψη των τουριστών στα ξενοδοχεία. Ποιος αναλαµβάνει την ευθύνη για την
παρακολούθηση και περίθαλψη των τουριστών στα ξενοδοχεία;
Πέστε µου, ποιος; Την αναλαµβάνει το κράτος; Την αναλαµβάνουν τα νοσοκοµεία αναφοράς; Πού είναι οι γιατροί; Πού είναι οι
νοσηλευτές; Οι επιχειρήσεις αναλαµβάνουν, οι ίδιοι οι επιχειρηµατίες. Και σας ρωτάω που είναι από τα υγειονοµικά πρωτόκολλα, τα οποία έχουν γίνει φύλλο και φτερό αυτή τη στιγµή.
Διότι δεν µπορεί µία επιχείρηση από µόνη της να αναλάβει την
ευθύνη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και πολύ δε περισσότερο, όταν δόθηκε η ευκαιρία στην πρώτη φάση της πανδηµίας να παρθούν µέτρα µε προσλήψεις ιατρικού νοσηλευτικού
προσωπικού και µέχρι τώρα δεν έγινε απολύτως τίποτα. Με σηµαντικές ελλείψεις σε γάντια, µάσκες και άλλα µέσα που πρέπει
να διαθέτουν.
Επειδή µου είπατε για τις θέσεις του ΚΚΕ, τις έχουµε καταθέσει πάρα πολλές φορές και αφορούν στην ασφαλή προσέλευση
και διαµονή τουριστών στη χώρα και των ίδιων των εργαζοµένων
και των κατοίκων, αλλά απλώς αυτές οι προτάσεις δεν µπαίνουν
στο ζύγι των συµφερόντων των επιχειρηµατικών οµίλων, που θυσιάζουν την ανθρώπινη ζωή.
Πρώτον, µέτρα άµεσης στελέχωσης και εξοπλισµό όλων των
δηµόσιων δοµών υγείας όσο και τον προληπτικό έλεγχο σε επισκέπτες, εργαζόµενους και µόνιµους κατοίκους. Άµεση κάλυψη
µε διορισµούς µόνιµου προσωπικού όλων των κενών. Να επιταχθούν από το κράτος τα ιδιωτικά νοσοκοµεία και κλινικές που
υπάρχουν στα νησιά και να ενταχθούν και οι αυτοαπασχολούµενοι γιατροί στο κρατικό σχέδιο. Να υπάρξει ουσιαστικός προληπτικός έλεγχος στις µεγάλες τουριστικές µονάδες στις τουριστικές ζώνες, στα χωριά µε µαζικά τεστ. Θερµοµετρήσεις σε τουρίστες, εργαζόµενους, µόνιµους κατοίκους από γιατρούς και
υγειονοµικό προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Συντυχάκη,
ολοκληρώστε σας παρακαλώ, γιατί πρέπει να εισέλθουµε στη συζήτηση του νοµοσχεδίου.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, επειδή µου
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είπε για προτάσεις ο κύριος Υπουργός.
Τέλος, αυτά και πολλά άλλα είναι ορισµένα από τα µέτρα που
έχει προτείνει το ΚΚΕ. Απλώς είναι σε ώτα µη ακουόντων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καταθέστε τα στα
Πρακτικά, αφού τα έχετε έτοιµα.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Τα έχουµε καταθέσει, κύριε
Πρόεδρε, αρκετές φορές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όπως θέλετε εσείς.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Κύριε Πρόεδρε, πρώτα θα ήθελα να διευκρινίσω αυτό που ρωτήσατε εσείς. Δεν υπάρχει καµµία υποχρέωση για τους πελάτες
στα εστιατόρια να φοράνε µάσκες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, είναι ξεκάθαρο γιατί υπάρχει εισήγηση.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Είναι προφανές ότι είναι υποχρεωτικό για τους υπαλλήλους, για
τους σερβιτόρους και τους υπολοίπους να φοράνε µάσκες, ώστε
να προστατεύονται.
Τις θέσεις του ΚΚΕ δεν χρειαζόντουσαν τόσα πολλά λόγια για
να µας τις πει ο κ. Συντυχάκης. Μας τις είπε µε µια λέξη. Είπε
«ψευτοδίληµµα» η ανεργία ή η εργασία για το ΚΚΕ. Είναι ψευτοδίληµµα, είναι ψευτοπόθος να θέλει ένας άνεργος να έχει δουλειά.
Όχι, κύριε Συντυχάκη, γι’ αυτήν την Κυβέρνηση δεν είναι ψευτοδίληµµα. Θα δουλεύουµε από το πρωί ως το βράδυ, ώστε να
µπορέσουµε µε ασφάλεια να ανοίξουµε τον τουρισµό µας, ώστε
και ο τελευταίος εργαζόµενος να βρει δουλειά φέτος…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Γι’ αυτό είναι ψευτοδίληµµα
αυτό που λέτε…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Και η προστασία…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Το ζητούµενο είναι η δουλειά…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Κύριε Συντυχάκη, δεν χρειάζεται να εκνευρίζεστε. Τα γεγονότα
σας διαψεύδουν.
Εάν έχετε πρόβληµα, αντιµετωπίστε την πραγµατικότητα. Δεν
έχουµε εργαζόµενους στα νοσοκοµεία µας να πάσχουν από κορονοϊό. Σας είπα προηγουµένως, ότι οι κινητές µονάδες έκαναν
εκατοντάδες χιλιάδες τεστ σε εργαζόµενους και δεν βρήκαν ένα
θετικό.
Μας λέτε ότι δεν έχουν γίνει προσλήψεις. Σας λέω ότι οι προσλήψεις και ιδιαίτερα για την Κρήτη από το έγγραφο που µου
έκανε η 7η ΥΠΕ, έχει ξεκινήσει η διαδικασία για ογδόντα τρεις
µόνιµους και δεκαεπτά επικουρικούς. Οι πενήντα πέντε µόνιµοι
έχουν ήδη αναλάβει καθήκοντα, οι έξι έχουν προσληφθεί από
τους επικουρικούς και οι υπόλοιποι είναι σε διαδικασία πρόσληψης.
Το ΕΚΑΒ…
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Είχατε χρόνο να τα πείτε. Δεν χρειάζεται να µιλάτε εκτός µικροφώνου. Δεν καταγράφονται, οπότε δεν έχει νόηµα.
Σας λέω, λοιπόν, ότι υπάρχει συνολικό σχέδιο και σχέδιο για

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

την Κρήτη. Η αγωνία της Κρήτης ξέρετε ποια είναι; Πηγαίνετε
λίγο στο νησί να ρωτήσετε. Η αγωνία της Κρήτης είναι: Υπάρχει
περίπτωση να µας κόψουν, ενώ εµείς πηγαίνουµε καλά υγειονοµικά, εξαιτίας κάποιας άλλης περιοχής της χώρας µας;
Αυτό µου γράφουν σήµερα σε µηνύµατα. Προσέξτε στην Αττική, προσέξτε αλλού, µην µας αποκλείσει όπως απέκλεισε την
Ισπανία η Μεγάλη Βρετανία. Αυτό λέει η καρδιά του τουρισµού
που χτυπάει στη χώρα µας και στην Κρήτη. Αυτήν πρέπει να εκπροσωπείτε.
Σας λέω, λοιπόν, για να διευκρινίσουµε, ότι η χώρα µας ακολουθεί πλήρως όλα τα υγειονοµικά πρωτόκολλα των γιατρών.
Και επειδή έχει γίνει και µια συζήτηση, δράττοµαι της ευκαιρίας να πούµε και για το θέµα της κρουαζιέρας.
Φέτος η χώρα µας επενδύει για τα επόµενα χρόνια, κχτίζει για
τον τουρισµό της, κτίζει τη σχέση της µε τις διάφορες εταιρείες
του τουρισµού, ώστε τα επόµενα χρόνια να έχουµε και τα οικονοµικά αποτελέσµατα.
Εµείς δεν έχουµε πει ποτέ ότι θέλουµε τουρισµό που να συγκρίνεται µε τα νούµερα του παρελθόντος, γιατί δεν έχουν τα νούµερα σηµασία. Σηµασία έχει η ασφάλεια, η υγεία, η ποιότητα. Το
άνοιγµα της κρουαζιέρας γίνεται µετά από εισήγηση των πρωτοκόλλων της υγειονοµικής επιτροπής. Έλληνες γιατροί έφτιαξαν τα πρωτόκολλα της κρουαζιέρας για όλη την Ευρώπη και
αυτά µπορεί να είναι και το πρότυπο και για τον υπόλοιπο κόσµο.
Διαβάζω πολύ συνοπτικά τι περιλαµβάνουν αυτά τα πρωτόκολλα από τους Έλληνες γιατρούς της υγειονοµικής µας επιτροπής, οι οποίοι τα έφτιαξαν για όλη την Ευρώπη. «Εργαστηριακό
έλεγχο για όλους τους επιβάτες πριν την επιβίβαση, για όλα τα
µέλη του πληρώµατος πριν την ανάληψη των καθηκόντων και
κάθε δύο εβδοµάδες. Ενηµέρωση, εκπαίδευση, φυσική αποστασιοποίηση, υγιεινή χεριών µέρος των καθηµερινών πρωτοκόλλων. Καθηµερινή παρακολούθηση της υγείας του πληρώµατος
και γραπτό σχέδιο έκτακτης ανάγκης που διαλειτουργεί µε τον
λιµένα για µηχανισµούς, για έγκαιρη ανίχνευση και βήµατα σε
περίπτωση κρούσµατος εν πλω».
Αυτά τα πρωτόκολλα ακολουθούµε και µας επιτρέπουν να είµαστε πρωτοπόροι στον κόσµο, όχι γιατί θα έχουµε πολλά πλοία,
ούτε µεγάλα. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.
Η χώρα µας, όµως, πρωτοπορεί. Έχει καλές σχέσεις µε τις
εταιρείες αυτές, ώστε να µπορέσουµε και τα επόµενα χρόνια µε
ασφάλεια να έχουµε επιτυχηµένο τουρισµό. Η χώρα µας θα κάνει
τα πάντα για να διαφυλάξει την υγεία των εργαζοµένων και από
τα αποτελέσµατα αποδεικνύεται ότι έχουµε δίκιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων.
Θα κάνουµε µια ολιγόλεπτη διακοπή πριν εισέλθουµε στην
ηµερήσια διάταξη της νοµοθετικής εργασίας για να γίνει ανασύνταξη εδώ, να προσέλθουν όλοι οι εισηγητές και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι από όλα τα κόµµατα. Οι Κυβερνητικοί είναι
εδώ. Θα ξεκινήσουµε στις 10:15’.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η συνεδρίαση.
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: «Φορολογικές παρεµβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονοµίας, ενσωµάτωση στην ελληνική
νοµοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ)
2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δηµοσίου για την αποπληρωµή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσµενών συνεπειών της νόσου COVID-19
και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της
23ης Ιουλίου 2020, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Συµπληρωµατικά, θα ήθελα να σας πω ότι η εγγραφή είναι
ελεύθερη. Μόλις ανέβει στο Βήµα ο κ. Ανασταστιάδης, θα ανοίξει
το σύστηµα εγγραφών και µόλις κατέβει από το Βήµα ο κ. Μωραΐτης, το σύστηµα θα κλείσει. Θα δούµε πόσοι συνάδελφοι θα
εγγραφούν και µετά θα καθορίσουµε από κοινού στο περίπου
τον χρόνο λήξης της σηµερινής συνεδρίασης.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το Σώµα συνεφώνησε οµόφωνα.
Ορίστε, κύριε Αναστασιάδη, έχετε τον λόγο.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία
ότι η περίοδος που ζήσαµε το τελευταίο διάστηµα ήταν πρωτόγνωρη για όλους µας. Η αντιµετώπιση της υγειονοµικής και κοινωνικής κρίσης που προκάλεσε η πανδηµία του κορωνοϊού ήταν
µια δοκιµασία για την κοινωνία, µια πρόκληση για το κράτος και
την Κυβέρνηση. Η καθηµερινότητα των πολιτών άλλαξε. Η σχέση
κράτους και πολίτη δοκιµάστηκε και σφυρηλατήθηκε. Πάρθηκαν
αποφάσεις δύσκολες, οι οποίες όµως έφεραν αποτελέσµατα.
Προτεραιότητα της Κυβέρνησης ήταν και είναι η προστασία
της ανθρώπινης ζωής. Διαχειρίστηκε έγκαιρα και µε τόλµη και
αποφασιστικότητα τη σοβαρότατη αυτή κατάσταση. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αντιλήφθηκε έγκαιρα τη διάσταση του προβλήµατος και δεν δίστασε να δώσει εντολή για
γενναία και δύσκολα µέτρα. Η αποφασιστικότητα και η τόλµη του
Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης έφεραν τη χώρα µας να
συγκαταλέγεται ανάµεσα στις χώρες µε τις καλύτερες επιδόσεις,
όσον αφορά στη διαχείριση της πανδηµίας.
Παράλληλα, οι µεταρρυθµίσεις που ξεκίνησε η Κυβέρνηση
πριν από την κρίση και οι στοχευµένες παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση της πανδηµίας κράτησαν σε πολύ χαµηλά επίπεδα
από το πρώτο τρίµηνο του 2020 την ύφεση σε σχέση µε τον µέσο
όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, µέσα σ’ αυτό το µικρό χρονικό διάστηµα που διαρκεί η κρίση, πάρθηκαν µέτρα κατ’ αρχάς
για την ενίσχυση του δηµοσίου συστήµατος υγείας, τη στήριξη
της απασχόλησης και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων.
Δυστυχώς, όµως, η κρίση είναι ακόµη εδώ και διατηρεί στο
προσκήνιο πολιτικές για τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων, τη
στήριξη της απασχόλησης, τη διασφάλιση της ρευστότητας στην
αγορά, για να αντιµετωπιστούν οι κραδασµοί που προκαλούνται
στην οικονοµία και να κρατηθεί σε χαµηλά επίπεδα η ανεργία.
Κραδασµοί που δεν είναι εύκολο να υπολογιστούν ακόµα. Αντιλαµβανόµαστε ότι οι συνέπειες θα είναι µεγάλες και θα αφορούν
το σύνολο της κοινωνίας, ότι έχουµε να αντιµετωπίσουµε τεράστιες δυσκολίες, ότι στην πραγµατικότητα δοκιµάζονται σκληρά
οι αντοχές της κοινωνίας, τα οικονοµικά του κράτους, οι εργασιακές και κοινωνικές σχέσεις.
Όµως, η Κυβέρνησή µας κινείται µε σχέδιο και αυτοπεποίθηση, έχει στρατηγική και είναι αποφασισµένη να εξαντλήσει
κάθε δηµοσιονοµικό περιθώριο, έτσι ώστε να στηρίξει επιχειρήσεις, εργαζόµενους, συνταξιούχους, κάθε πολίτη που έχει πληγεί
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από την κρίση της πανδηµίας.
Το οικονοµικό επιτελείο και η Κυβέρνηση, κινούµενα προς
αυτή την κατεύθυνση, κατέθεσαν το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα στην Ολοµέλεια της Βουλής και έρχεται να αντιµετωπίσει
τις οικονοµικές συνέπειες της κρίσης, να στηρίξει την ελληνική
οικονοµία, τις επιχειρήσεις και τους αγρότες και να ανακουφίσει
τα νοικοκυριά που τόσο πολύ έχουν πληγεί και δοκιµαστεί το τελευταίο διάστηµα από την κρίση της πανδηµίας.
Στο πλαίσιο αυτό, εισάγονται οι διατάξεις που αποσκοπούν
στην προσέλκυση επενδύσεων και στη διαµόρφωση ευνοϊκού
φορολογικού κλίµατος. Πρόκειται για διατάξεις που ενισχύουν
τις πληττόµενες κοινωνικές οµάδες, µε στοχευµένες φορολογικές απαλλαγές,µε στόχο να στηριχθούν θέσεις εργασίας και να
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. Παρεµβάσεις που λαµβάνουν πάντα υπ’ όψιν τους και τους περιβαλλοντικούς στόχους, αλλά και τις πολιτικές της Κυβέρνησης.
Δίνονται κίνητρα σε φυσικά πρόσωπα να µεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία από χώρα της αλλοδαπής στην Ελλάδα
µε φορολογικό συντελεστή 7% για δεκαπέντε χρόνια και µε
απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, µε τις προϋποθέσεις να µην είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος τα πέντε από
τα έξι τελευταία χρόνια πριν µεταφέρουν τη φορολογική τους
κατοικία στην Ελλάδα και να µεταφέρουν τη φορολογική τους
κατοικία από χώρα µε την οποία η χώρα µας έχει συµφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τοµέα της φορολογικής συνεργασίας.
Η θέσπιση του µέτρου αυτού, το οποίο εφαρµόζεται µε επιτυχία
ήδη σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συµβάλει
στην αύξηση των δηµοσίων εσόδων.
Το νοµοσχέδιο προβλέπει την απαλλαγή της δωρεάν διάθεσης
µετοχών και διατακτικών εσωτερικού τουρισµού από τη φορολογία εισοδήµατος των εργαζοµένων. Αυτή η ρύθµιση είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκή τόσο για τους εργαζόµενους, όσο και για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις επιχειρήσεις του τουρισµού που έχουν πληγεί πάρα πολύ από την κρίση της πανδηµίας.
Με σχετική ρύθµιση παρέχεται η δυνατότητα να εκπίπτουν
πάσης φύσεως δαπάνες των ιερών µονών του Αγίου Όρους από
εισοδήµατα που προέρχονται από εκµίσθωση ακινήτων. Έτσι,
ενισχύεται το θρησκευτικό και φιλανθρωπικό έργο των ιερών
µονών.
Επεκτείνεται η απαλλαγή που ισχύει για τον φόρο κληρονοµιάς
της κινητής περιουσίας και για τη φορολογία δωρεών που αφορούν κινητά περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων υπηκόων κατοίκων
εξωτερικού.
Ενισχύονται τα κίνητρα για την αγορά πρώτης κατοικίας. Αυτό
επιτυγχάνεται µε την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης
χρηµατικών δωρεών και γονικών παροχών από γονείς προς τέκνα
για την αγορά πρώτης κατοικίας. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζεται η πραγµατική συµβολή των γονέων στη στήριξη και στην
αντιµετώπιση των αναγκών της οικογένειας. Ταυτόχρονα, όµως,
είναι και µία στήριξη και δίνει ώθηση και στην οικοδοµική δραστηριότητα.
Θεσπίζεται η αναστολή υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύµατος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ και για
τους αλιείς παράκτιας αλιείας. Η Κυβέρνηση αναγνωρίζει τη συµβολή του πρωτογενούς τοµέα στην οικονοµία µας και στηρίζει
την προσπάθεια των ανθρώπων αυτών, αγροτών και αλιέων, να
ανταπεξέλθουν στη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει εξαιτίας της κρίσης της πανδηµίας.
Επιπλέον, καθιερώνεται νέο σύστηµα προοδευτικής φορολόγησης επιβατικών αυτοκινήτων. Με την επαναφορά της προοδευτικής φορολόγησης σε σχέση µε την κλιµακωτή, η οποία ίσχυε
µε τον προηγούµενο νόµο, ο τρόπος φορολόγησης των οχηµάτων γίνεται δικαιότερος. Τι σηµαίνει πρακτικά αυτό; Με τον νόµο
που ψήφισε το 2016 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εάν ένα µεταχειρισµένο αυτοκίνητο είχε δασµολογητέα αξία 14.000 ευρώ, είχε
τέλος ταξινόµησης επί 4%. Εάν το ίδιο αυτοκίνητο της ίδιας παλαιότητας, µε ένα στοιχείο εξοπλισµού επιπλέον και διαφορά δασµολογητέας αξίας 1, 2, 3 ή 5 ευρώ, θα πλήρωνε τέλος ταξινόµησης επί 8% επί ολόκληρου του ποσού, δηλαδή διπλάσιο τέλος
ταξινόµησης για το ίδιο ακριβώς αυτοκίνητο.
Με το κατατεθειµένο νοµοσχέδιο, ο πολίτης θα πληρώνει δι-
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πλάσιο τέλος ταξινόµησης µόνο για το υπερβάλλον ποσό, δηλαδή για το 1, 2 ,3, 5 ευρώ επιπλέον των 14.000 ευρώ. Δηλαδή,
τα αυτοκίνητα της ίδιας παλαιότητας και κατηγορίας θα αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αυτό σηµαίνει ότι ο νόµος
γίνεται δικαιότερος και συνταγµατικός, γιατί πληρεί και την αρχή
της αναλογικότητας. Έτσι έχουµε µείωση του αναλογούντος τέλους ταξινόµησης για την πλειοψηφία των οχηµάτων, αύξηση
των εσόδων του κράτους και, κυρίως, µείωση για τα αυτοκίνητα
από 1.400 κυβικά έως 2.000 κυβικά –αυτοκίνητα που είναι και τα
αυτοκίνητα που χρησιµοποιεί ο µέσος πολίτης- και βεβαίως όφελος για τον πολίτη.
Καταργείται, επίσης, µε το παρόν σχέδιο νόµου και η διάταξη
περί εφαρµογής του ιστορικού τέλους, µία διάταξη που έφερε
πάρα πολλά προβλήµατα όσον αφορά στην ολοκλήρωση της
διαδικασίας και διαµαρτυρίες γιατί υπήρχαν καθυστερήσεις έξι,
οκτώ και δέκα µηνών, αλλά και απώλεια εσόδων για το κράτος.
Η έκπτωση της τάξης 75% για τα αυτοκινούµενα τροχόσπιτα
δηµιουργεί µία νέα αγορά αυτοκινήτου και δίνει τη δυνατότητα
να αναπτυχθεί και στη χώρα µας ο αυτοκινητιστικός τουρισµός.
Με απλά λόγια, για ένα αυτοκινούµενο τροχόσπιτο που µέχρι σήµερα ο πολίτης ήταν αναγκασµένος να πληρώνει 10.000 ευρώ,
µε τη διάταξη που εισάγεται στο παρόν σχέδιο νόµου θα πληρώνει 2.500 ευρώ.
Το ίδιο, κύριε Υπουργέ –το έχουµε πει και στις επιτροπές- θα
µπορούσε να ισχύσει και για τα ασθενοφόρα. Επίσης, θα µπορούσε –και είναι µία πρόταση- να καταργηθεί το περιβαλλοντικό
τέλος των 1.000 ευρώ για τα αυτοκίνητα EURO 5 µόνο για τα
αγροτικά και τα επαγγελµατικά.
Με το νέο αυτό σύστηµα φορολόγησης δίνονται κίνητρα για
να ανανεωθεί ο στόλος των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν, µε
νέα φιλικότερα προς το περιβάλλον αυτοκίνητα. Γενικότερα, ευνοείται η εισαγωγή νεότερων αυτοκινήτων και τονώνεται η αγορά
των αυτοκινήτων. Παράλληλα, µειώνεται ακόµα περισσότερο το
τέλος ταξινόµησης υβριδικών αυτοκινήτων χαµηλών ρύπων,
καθώς και πλήρης απαλλαγή για τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα.
Ενισχύεται έτσι η ανταγωνιστικότητα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας που σχετίζεται και µε τη ναυτιλία. Χορηγούνται
απαλλαγές από δασµούς, ειδικό φόρο κατανάλωσης και φόρου
κατανάλωσης σε είδη για τον εφοδιασµό επαγγελµατικών πλοίων.
Μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ στα εισιτήρια των αθλητικών
αγώνων. Στόχος είναι η διατήρηση σε χαµηλά επίπεδα –ή ακόµα
και η µείωση- των τελικών τιµών των εισιτηρίων, καθώς και η τόνωση της ζήτησης αυτών. Συνεπώς, ενισχύονται έµµεσα µε
αυτόν τον τρόπο και οι οµάδες, οι ΠΑΕ, οι αθλητικοί σύλλογοι,
που κι αυτοί επλήγησαν από την κρίση της πανδηµίας.
Μειώνεται η προκαταβολή φόρου εισοδήµατος για το φορολογικό έτος 2019. Σηµαντική παρέµβαση για την ενίσχυση της
βιωσιµότητας των επιχειρήσεων µέσα από την αύξηση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.
Οι παρεµβάσεις στο πεδίο της εξώδικης επίλυσης των εκκρεµών φορολογικών διαφορών ενώπιον των δικαστηρίων είναι σηµαντικές. Αποσκοπούν στην ταχεία επίλυση των διαφορών, στην
αποσυµφόρηση της διοικητικής δικαιοσύνης και την τόνωση των
φορολογικών εσόδων. Ενσωµατώνονται ευρωπαϊκές οδηγίες, οι
οποίες αφορούν στη θεσµοθέτηση µηχανισµού επίλυσης φορολογικών διαφορών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβλέπεται η διοικητική συνεργασία µεταξύ των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του επιθετικού φορολογικού σχεδιασµού και η θέσπιση κανόνων εναντίον της φοροδιαφυγής. Με
βάση τους νέους αυτούς κανόνες επιδιώκεται να προσδιορίζεται
ορθότερα το φορολογητέο εισόδηµα στην Ελλάδα, αλλά και στις
άλλες χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου τροποποιείται και οριοθετείται το πλαίσιο λειτουργίας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Τέλος, ένα από τα σηµαντικότερα ίσως κεφάλαια του παρόντος νοµοσχεδίου είναι οι νοµοθετικές ρυθµίσεις που αφορούν
στη συνεισφορά του δηµοσίου για την αποπληρωµή δανείων για
δανειολήπτες πρώτης κατοικίας που έχουν πληγεί από τις δυσµενείς συνέπειες του κορωνοϊού. Οι ρυθµίσεις αυτές συνοψί-
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ζονται στο πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ», το οποίο αφορά στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα το
οποίο είναι σηµαντικά διευρυµένο σε σχέση µε τον ν.4605/2019
της προηγούµενης κυβέρνησης. Η Κκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τον Φεβρουάριο του 2019 κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Στη συνέχεια διαµόρφωσε ένα πλαίσιο το οποίο δεν
εξασφάλιζε την προστασία του συνόλου των δανειοληπτών.
Έτσι, κληρονοµήσαµε ένα πλαίσιο που αφορούσε δάνεια, τα
οποία ήταν µη εξυπηρετούµενα µέχρι τις 31-12-2018.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δηµιουργεί ένα νέο πρόγραµµα επιδότησης δανείων που περιλαµβάνει και ενήµερους
δανειολήπτες. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα, µε το οποίο το κράτος θα επιδοτεί σηµαντικό µέρος των µηνιαίων δόσεων για στεγαστικά και επιχειρηµατικά δάνεια, µε υποθήκη την κύρια κατοικία των πληγέντων από τις συνέπειες του κορωνοϊού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πιο συγκεκριµένα, µε το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ» γίνεται ένα σηµαντικό βήµα ως προς τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Διευρύνεται το είδος των δικαιούχων και καλύπτονται όλες οι κατηγορίες των πληγέντων από τις συνέπειες της πανδηµίας. Η νέα
ρύθµιση περιλαµβάνει φυσικά πρόσωπα, εργαζόµενους σε κλάδους που έχουν πληγεί και ελεύθερους επαγγελµατίες, ανέργους που λαµβάνουν έκτακτη στήριξη, φυσικά πρόσωπα µε
µείωση µηνιαίου µισθού, επαγγελµατίες που παρουσίασαν µείωση της εµπορικής δραστηριότητάς τους –δηλαδή, παρουσίασαν µείωση άνω του 20% ΦΠΑ- το δεύτερο τρίµηνο του 2020 σε
σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2019, δικαιούχους που έλαβαν ενίσχυση µε τη µορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, φυσικά
πρόσωπα που εντάσσονται στον µηχανισµό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ιδιοκτήτες ακινήτων που λαµβάνουν
µειωµένο ενοίκιο.
Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες πληγέντων παρέχεται κρατική επιδότηση τόσο για τα εξυπηρετούµενα, όσο και για τα µη
εξυπηρετούµενα δάνεια που φτάνουν κατά περίπτωση µέχρι και
600 ευρώ. Η καινοτοµία του προγράµµατος είναι ότι για πρώτη
φορά επιβραβεύονται οι συνεπείς δανειολήπτες µε εξυπηρετούµενα δάνεια, που έχουν πληγεί από την πανδηµία. Με αυτόν τον
τρόπο υποστηρίζεται το σύνολο των δανειοληπτών, ενισχύεται η
κοινωνική συνοχή, στηρίζονται οι ευάλωτες κοινωνικές τάξεις,
καλλιεργείται η κουλτούρα πληρωµών και περιορίζεται ο κίνδυνος δηµιουργίας µιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων εξαιτίας της
πανδηµίας.
Συνοψίζοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ πως το
νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα ενώπιον της Ολοµέλειας της
Βουλής, αποτελεί µία ακόµη πετυχηµένη παρέµβαση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονοµικών. Το οικονοµικό επιτελείο,
ερµηνεύοντας τις συνέπειες της κρίσης, τις ανάγκες και τα προβλήµατα της κοινωνίας, καταθέτει ένα νοµοσχέδιο που έρχεται
να στηρίξει όσους έχουν πληγεί από την οικονοµική κρίση. Δίνει
λύσεις σε ζητήµατα που αφορούν τον ελληνικό λαό, ενισχύει το
αίσθηµα ασφάλειας, κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας, συνεπείς στις δεσµεύσεις τους, µε αποτελεσµατικές παρεµβάσεις στηρίζουν την ελληνική οικογένεια, την
επιχειρηµατικότητα, την εργασία και ακόµα και σε πολύ δύσκολες στιγµές, όπως αυτές που ζούµε σήµερα, που αφορούν σε
µεταρρυθµίσεις που στόχο έχουν τη βελτίωση της δηµόσιας διοίκησης προς όφελος όλου του ελληνικού λαού. Αυτόν τον στόχο
εξυπηρετεί το παρόν νοµοσχέδιο, το οποίο φυσικά στηρίζουµε
και καλούµε και όλες τις παρατάξεις της Βουλής να πράξουν το
ίδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει o γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Αθανάσιος Μωραΐτης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα άλλο ένα
νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης χωρίς καµµία συνοχή, παράδειγµα
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κακής νοµοθέτησης, αλλά παράλληλα και ένα νοµοσχέδιο για το
οποίο δίνει αγώνα η Κυβέρνηση να το χαρακτηρίσει και αυτό αναπτυξιακό, αλλάζοντας ακόµη και τον τίτλο.
Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο δεν έχει καµµία σχέση όµως µε
την ανάπτυξη. Θα το χαρακτήριζα µικρογραφία της πολιτικής
σας αποτυχίας. Είστε βεβαίως -και το βλέπουµε αυτό τον τελευταίο χρόνο- η Κυβέρνηση του αποτυχηµένου επιτελικού κράτους.
Εκλεγήκατε µε τη σηµαία της αξιοκρατίας και της αριστείας
και έχετε δηµιουργήσει δυστυχώς ένα κράτος ευνοηµένων, γνωστών και «κολλητών». Το αποδεικνύουν και τα νούµερα των µετακλητών, που όχι µόνο στελεχώνουν µε γοργούς ρυθµούς τα
υπουργικά γραφεία, αλλά δυστυχώς τοποθετούνται και σε θέσεις
προϊσταµένων, σε θέσεις δηµοσίων αξιωµάτων. Χωρίς λογοδοσία
χειρίζονται δηµόσιο χρήµα.
Την ίδια ώρα, όµως, νοµοθετείτε διατάξεις που καταργούν τον
πίνακα κατάταξης επιτυχόντων του διαγωνισµού στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Πέραν της κριτικής που άσκησα κατά τις
συνεδριάσεις των επιτροπών, µας ήρθε και η επιστολή του προέδρου των δικηγορικών συλλόγων, που σας επισηµαίνει τόσο την
αδιαφάνεια αλλαγής της διάταξης την τελευταία στιγµή, όσο και
την καταπάτηση των αρχών της χρηστής διοίκησης. Νοµοθετείτε
ρυθµίσεις που καταργούν επιτροπές αξιολόγησης του δηµοσίου
και παράλληλα την κινητικότητα για να διορίσετε εν κρυπτώ τους
δικούς σας ανθρώπους, να διορίσετε εν κρυπτώ τους εκλεκτούς
σας. Βεβαίως είστε και Κυβέρνηση -επειδή βλέπω εδώ το µισό
οικονοµικό επιτελείο- της αποτυχηµένης οικονοµικής πολιτικής.
Τα νούµερα είναι αµείλικτα.
Εσείς, όµως, που φέρατε την ύφεση πριν ακόµα χτυπήσει η
πόρτα της πανδηµίας, φαντάζεστε -και µας το λέτε κάθε µέρατην ανάκαµψη και τη στήριξη της παραγωγικότητας µέσα από
την περιβόητη έκθεση Πισσαρίδη, την οποία σας ζητήσαµε και
ζητάµε και σήµερα γιατί πρέπει να τη δούµε. Δεν µπορούµε να
διαβάζουµε αποσπάσµατά της σε δηµοσιεύµατα. Θυµάµαι ότι ο
Υπουργός µάς κάλεσε όλους να συνδράµουµε προς ένα κοινό
σχέδιο ανάπτυξης -να συνδράµει και η Αντιπολίτευση-, αλλά µαθαίνουµε ότι στη ΔΕΘ θα φέρετε έτοιµο πλέον το πλαίσιο του
νέου σχεδίου.
Χρυσώνετε παράλληλα το χάπι για τα χρήµατα του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης. Και γνωρίζουµε όλοι πλέον ότι άλλα πήρατε και βεβαίως άλλα διατυµπανίζετε. Δεν λέτε την αλήθεια
ούτε για τα ποσά ούτε για την εποπτεία, η οποία έρχεται. Βρήκατε χρήµατα από το µαξιλάρι που άφησε στο δηµόσιο ταµείο η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν φέρατε κανένα µέτρο µέχρι σήµερα που θα ενισχύσει την εργασία, που θα ενισχύσει τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα σε µία φάση που πλέον περνάει πάρα
πολύ δύσκολα και βιώνει τα αδιέξοδα τα οποία έχει µπροστά της.
Τι συµβαίνει στην πραγµατικότητα; Τα ασφαλιστικά ταµεία
έχουν τρύπα 3,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ λόγω της αδυναµίας
των επιχειρήσεων να αντεπεξέλθουν στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους και αυτό πρέπει να σας προβληµατίσει ιδιαίτερα. Το
έλλειµµα καλπάζει και τα έσοδα καταρρέουν. Έχουµε υστέρηση
εσόδων 4 δισεκατοµµυρίων και πρωτογενές έλλειµµα πάνω από
6 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Την ίδια ώρα όµως καταργείτε τη διάταξη µειωµένης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών νέων ελεύθερων επαγγελµατιών και
αυτοαπασχολούµενων για τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισης.
Έχετε, όµως, υποσχεθεί µικροχρηµατοδοτήσεις 25.000 ευρώ για
τη νέα επιχειρηµατικότητα. Αυτό τι σηµαίνει; Από τη µία τσέπη
θα τους τα δώσετε και από την άλλη τσέπη θα τα πάρετε.
Θα ήθελα να θέσω ένα θέµα που είναι πάρα πολύ σηµαντικό
και έρχεται σε µας, τους Βουλευτές καθηµερινά: Διακόσιες πενήντα χιλιάδες επαγγελµατίες θα πρέπει να καταβάλουν αναδροµικά νέες εισφορές υπέρ της επικουρικής ασφάλισης και του
κλάδου εφάπαξ το πρώτο εξάµηνο του 2020. Εδώ τίθεται ένα
ερώτηµα: Πού θα µπορέσουν να τα βρουν; Τα 534 ευρώ του Ιουνίου δεν τα έχουν λάβει ακόµη πολλοί δικαιούχοι. Βέβαια, ακούσαµε τον κ. Βρούτση που είπε ότι πρέπει να κάνουν υποµονή και
όταν έρθει η ώρα τους θα τα λάβουν. Ένας µήνας όµως χωρίς
εισόδηµα δεν µπορεί να εξαργυρωθεί µε υποµονή.
Στον τουρισµό τα πράγµατα είναι πολύ χειρότερα του αναµενόµενου και ο Σεπτέµβρης δεν είναι µακριά για να δούµε κατά-
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µατα το ζήτηµα επιβίωσης των εποχικών εργαζοµένων, που δεν
ξέρουν πώς θα βγάλουν τη χρονιά, αλλά δυστυχώς και των επιχειρηµατιών που είναι στον κλάδο και βιώνουν την απόγνωση. Το
λένε και οι δικοί σας Υπουργοί.
Και έρχοµαι στο τελευταίο θέµα, πριν µπω καθαρά στο νοµοσχέδιο. Αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι στο µηδέν. Την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κρατικές ενισχύσεις 51,23
εκατοµµύρια, αλλά το Υπουργείο Ανάπτυξης και εδώ πάλι προτείνει υποµονή µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου, γιατί -ακούστε λίγοαπαιτούνται γραφειοκρατικές διαδικασίες. Κι εδώ µπαίνει ένα µεγάλο ερώτηµα: Αυτό το «επιτελικό κράτος», το οποίο έχετε δηµιουργήσει, πού βρίσκεται σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις,
όπως είναι αυτή την οποία περνάµε;
Την ίδια ώρα, τα µέτρα που παίρνετε για να γεµίσετε τάχα µου
τα ταµεία, είναι ευνοϊκές ρυθµίσεις για λίγους και προνοµιούχους
και µέτρα που στραγγαλίζουν το εισόδηµα των παραγωγικών δυνάµεων.
Φέρνω ένα παράδειγµα. Σας το είπα, κύριε Υπουργέ, και στις
συνεδριάσεις των επιτροπών, το λέω και σήµερα. Φέρνετε τις
διατάξεις που ευνοούν τους προπονητές µε τα πολύ καλά συµβόλαια. Σας έκανα ένα ερώτηµα: Πόσους αφορά αυτή η νοµοθετική διάταξη; Δεν νοµίζω ότι είναι πάνω από εκατό άνθρωποι σ’
όλη τη χώρα. Φέρνετε παράλληλα διατάξεις που ευνοούν τη χαµηλότερη φορολόγηση των µπόνους στελεχών και µετόχων, βάζοντας προσχηµατικά στους αποδέκτες και τους εργαζόµενους.
Θέλω να ρωτήσω το εξής: Σε ποια µεγάλη επιχείρηση θα µοιραστούν τις µετοχές οι εργαζόµενοι, λες και θα είναι αυτοί που
θα πάρουν τις µετοχές των µεγάλων επιχειρήσεων; Είναι µια
«φωτογραφική» διάταξη, καθαρά για τους µετόχους και τα υψηλόβαθµα στελέχη των εταιρειών. Μειώνετε την προκαταβολή
φόρου µε κριτήρια που ευνοούν περισσότερο τους µεγάλους και
ισχυρούς. Δηµιουργείτε µια επιστρεπτέα µείωση, η οποία δεν
συµβάλλει σε καµµία περίπτωση στη ρευστότητα. Όσα γλιτώνουν φέτος οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, θα κληθούν να τα
επιστρέψουν του χρόνου.
Σήµερα είναι επιτακτική ανάγκη οι επαγγελµατίες, οι µικροί και
µεσαίοι, αλλά ακόµη και οι εργαζόµενοι και οι συνταξιούχοι, να
ελαφρυνθούν µε µια γενναία κλίµακα µείωσης της προκαταβολής
φόρου. Εµείς κάναµε συγκεκριµένη πρόταση και στο πρόγραµµά
µας το «Μένουµε Όρθιοι ΙΙ». Και εσείς όµως είχατε προεκλογική
δέσµευση, κύριε Υπουργέ. Αυτό το οποίο κάνετε και στο οποίο
προχωράτε, θεωρώ ότι θα δηµιουργήσει µεγαλύτερα προβλήµατα στους επαγγελµατίες, στη µεσαία και µικρή επιχειρηµατικότητα. Λέτε ότι φέρνετε ευνοϊκότερο καθεστώς τελών ταξινόµησης αυτοκινήτων για να βοηθήσετε την ανανέωση του σηµερινού στόλου των αυτοκινήτων µε νέα µέτρα φιλικότερα προς το
περιβάλλον.
Δεν ισχύει αυτό. Δεν δίνετε κίνητρα ανανέωσης της µεσαίας
κατηγορίας για την πλειονότητα των καταναλωτών. Παροτρύνετε
το πρασίνισµα, αλλά για τα ακριβά οχήµατα. Και µε το χάος το
οποίο προκαλείτε στην αγορά των µεταχειρισµένων αυτοκινήτων,
θεωρώ ότι θα φέρετε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσµα, όσον
αφορά το στοίχηµα της ανανέωσης του στόλου αυτοκινήτων στη
χώρα. Και είναι κάτι το οποίο όλοι οι εκπρόσωποι ειδικά αυτού
του κλάδου µάς το είπαν και στην επιτροπή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Δεν φτάνει που δεν βοηθάτε σήµερα, αλλά ετοιµάζετε και τον
στραγγαλισµό της επόµενης µέρας.
Κι έρχοµαι στο περιβόητο πρόγραµµά σας, το πρόγραµµα
«ΓΕΦΥΡΑ», όπου διαµορφώνετε πλέον ένα νέο πλαίσιο κατασχέσεων της πρώτης κατοικίας και όχι στήριξης των δανειοληπτών,
όπως υποστηρίζετε.
Ενεργοποιείτε το νέο πτωχευτικό, κάνοντας πρόβα τζενεράλε.
Για κάθε είδους δάνειο που επιχορηγείτε για εννέα µήνες, ο δανειολήπτης υποθηκεύει την κύρια κατοικία του, καθώς αυτή είναι
η εγγύηση που ζητάτε. Οι δανειολήπτες υποχρεούνται για διάστηµα έξι ως δεκαοκτώ µηνών, αναλόγως του ποσού µετά τη
λήξη του εννεαµήνου, να καταβάλουν τα ποσά που ορίζετε χωρίς
κριτήρια. Το διάστηµα της επιχορήγησης είναι ήδη πολύ µικρό
και σας το έχουµε επισηµάνει.
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Αντιλαµβάνεστε επιπλέον ότι µετά το εννεάµηνο είναι άδικο
όλοι οι δανειολήπτες ανεξαρτήτως κατηγορίας να µπαίνουν στο
ίδιο καλάθι και µάλιστα, όχι µόνο οι ίδιοι, αλλά και η οικογένειά
τους και οι τριτεγγυητές. Αλλά αυτόν που πρέπει να δείτε είναι
τον άνεργο ο οποίος έχει υποστεί µειώσεις µισθού µέσω της
µισής δουλειάς και του µισού µισθού που εσείς έχετε αλλάξει,
αλλά πρέπει να δείτε και τον επαγγελµατία, τον επιχειρηµατία ο
οποίος σήµερα δυστυχώς καταρρέει.
Αν κάποιοι δεν καταφέρουν να δώσουν το σύνολο του ποσού
της µηνιαίας δόσης στο διάστηµα που ορίζετε και για το οποίο
δεν έχετε κάποια πρόβλεψη, κηρύσσονται αναδροµικά έκπτωτοι
του προγράµµατος. Το δηµόσιο απαιτεί να του επιστραφεί και
µε τόκο 2% το σύνολο του ποσού της επιδότησης. Κυρίως όµως
φτάνετε µέχρι και σε αναγκαστικά µέτρα είσπραξης και κατάσχεσης της πρώτης κατοικίας.
Ουσιαστικά, φέρνετε σε απόγνωση τους δανειολήπτες, ασκώντας πιο σκληρά µέτρα επιχορήγησης -και λυπάµαι που το λέωκαι απ’ αυτά των τραπεζών. Εµείς καταθέσαµε τροπολογία που
πραγµατικά στηρίζει τους δανειολήπτες, προστατεύει την πρώτη
κατοικία και µπορεί πράγµατι να αποτελέσει µια λύση.
Δεν µπορεί το κράτος να φέρει σε απόγνωση τους οφειλέτες
σ’ αυτή την ακόµα πιο δύσκολη περίοδο που διανύουµε. Προτείνουµε την αύξηση της αξίας των ακινήτων που προστατεύονται,
να συνδέονται οι δόσεις των οφειλετών µε τις εύλογες δαπάνες
διαβίωσης και να στηριχθούν οι οφειλέτες ευάλωτων οµάδων και
χαµηλών εισοδηµάτων.
Ένα ακόµη σηµείο στο οποίο πρέπει να επιδείξετε µέριµνα,
αφορά στην επιχορήγηση των ΟΤΑ για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους. Με τη διάταξη αυτή µειώνετε τους πόρους από το 2022 και µετά και µάλιστα, µε έµµεσο τρόπο προσθέτετε πόρους για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων σήµερα, αλλά αυτό που κάνετε είναι να τους αφαιρείτε από το µέλλον.
Φέρνετε, επίσης, την εναλλακτική φορολόγηση δικαιούχων
σύνταξης αλλοδαπών, δίνοντας κριτήρια που δεν έχετε ούτε καν
υπολογίσει τι µπορεί να επιφέρουν στα δηµόσια έσοδα. Σας έχω
κάνει επανειληµµένως, κύριε Υπουργέ, την ερώτηση, τρεις φορές κατά τη συνεδρίαση των επιτροπών. Δεν µου απαντήσατε.
Δεν ξέρω ειλικρινά αν υπάρχει κάποιο σχέδιο και κάποια πρόβλεψη τι πράγµατι µπορεί να φέρει αυτή η νοµοθετική ρύθµιση.
Δεν ξέρω αν η απάντηση που θα µου δώσετε σήµερα θα είναι
η έρευνα που δηµοσιεύθηκε από τη «διαΝΕΟησις» που υπολογίζει το ετήσιο όφελος στο ΑΕΠ στα 5 δισεκατοµµύρια και σε
εξήντα χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Αυτό δεν θα µπορούσα
να το φανταστώ σε καµµία περίπτωση.
Έρχοµαι τώρα στην τροπολογία που καταθέσατε. Θεωρώ,
κύριε Υπουργέ, ότι φορτώνετε τους ελεγκτικούς µηχανισµούς µε
αποσπασµατικά πρόστιµα που µάλλον δηµιουργούν νέα προβλήµατα παρά τα λύνουν. Και να προσθέσω ότι η ποιότητα των προστίµων δεν δηµιουργεί περισσότερη διαφάνεια στην έκδοση και
είσπραξή τους και θεωρώ ότι αυτό το γνωρίζετε καλύτερα από
πολλούς εδώ.
Επιπλέον, ο φόρτος και η πολυπλοκότητα εργασίας που ήδη
έχουν οι λογιστές δεν µπορεί να συνδέεται µε απειλές προστίµων
προς τους πελάτες τους άρα, και τους ίδιους από παραλείψεις
χρονικές. Και µας έρχονται σε όλους τα µηνύµατα, µιλάµε καθηµερινά µε τους λογιστές, καταλαβαίνουµε αυτή τη στιγµή τι γολγοθά τραβάνε. Άρα θα πρέπει να το δείτε πάρα πολύ σοβαρά
αυτό το θέµα, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµείωσα και στις επιτροπές,
αλλά επανέρχοµαι και σήµερα. Και θέλω να επανέλθω σ’ αυτά τα
περιβόητα χρηµατοδοτικά εργαλεία, τα πολυδιαφηµισµένα από
πάρα πολλούς Υπουργούς της Κυβέρνησης, τα οποία, θα µου
επιτρέψετε να πω, δεν έχουν φτάσει στην πραγµατική οικονοµία.
Κι έχουν φέρει µάλιστα και σε δύσκολη θέση και δικούς σας Βουλευτές, κύριε Υπουργέ.
Παίζεται - και το λέω ξεκάθαρα- ένα µεγάλο παιχνίδι µε κριτήρια αρεστών µεταξύ Κυβέρνησης και τραπεζών. Το κυριότερο,
λοιπόν, είναι ότι φτάνουν σε κάποιους χρήµατα µε κριτήρια ρουσφετολογικά, µε κριτήρια αρεστών, τα χρήµατα δεν πάνε σ’ αυτούς που τα έχουν ανάγκη, αλλά σ’ αυτούς που, όπως µας δηλώ-
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νουν και δηλώνουν στους ενδιαφερόµενους οι διευθυντές των
τραπεζών, όταν πάει κάποιος να κάνει αίτηση, του λέει «έχεις
µέσον;».
Σας το είπα και στην επιτροπή και το επαναλαµβάνω. Το excel
µε τα αιτήµατα των χρηµατοδοτικών εργαλείων το έχει το Μαξίµου κι έχετε φέρει όρους οικονοµικής ανισότητας και παράτυπης
παρέµβασης στις τράπεζες για τη διαχείριση των εγγυηµένων
δανείων στις επιχειρήσεις.
Εδώ έχω να κάνω και µια πρόταση. Αφού το ελληνικό δηµόσιο,
λοιπόν, εγγυάται αυτά τα ποσά, αφού η Κυβέρνηση πάµπολλες
φορές, µέσω των Υπουργών σας, έχει προτρέψει τις τράπεζες
να επισπεύσουν τις διαδικασίες, εγώ θέλω να σας καλέσω και
πάλι σήµερα να δηµοσιεύσετε τα στοιχεία των ποσών και των επιχειρήσεων που έλαβαν ενισχύσεις, για να γνωρίζει η Βουλή, να
γνωρίζει ο παραγωγικός ιστός της χώρας µε ποια κριτήρια σ’
αυτή τη δύσκολη περίοδο διασώθηκε η ελληνική οικονοµία, όπως
επικαλείστε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι της Κυβέρνησης, νοµοθετείτε για την επιχειρηµατικότητα χωρίς τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Νοµοθετείτε για τον τουρισµό, χωρίς να λαµβάνετε υπ’ όψιν
τους εργαζόµενους, τους ξενοδόχους, την εστίαση, τις πραγµατικές συνθήκες, αλλά και τις ανάγκες που έχει πλέον διαµορφώσει η υγειονοµική κρίση στη χώρα µας.
Σηκώσατε τη σηµαία της ανάπτυξης και των τεράστιων επενδύσεων και φέρνετε αντιαναπτυξιακά πολυνοµοσχέδια χωρίς
καµµία συνοχή. Σηκώσατε τη σηµαία της αριστείας και της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, αλλά διορίσατε σε όλο το γαλάζιο
επιτελικό κράτος γνωστούς, φίλους και συγγενείς.
Οφείλουµε, όµως, σε αυτή την Αίθουσα να είµαστε ειλικρινείς.
Άνθρακας ο θησαυρός. Αυτός ο τίτλος σας αρµόζει και αυτός
σας ταιριάζει, για το σύνολο της πολιτικής σας και φυσικά, για
το νοµοσχέδιο που και σήµερα συζητάµε. Είναι νοµοσχέδιο φωτογραφικών διατάξεων και πελατειακών εξυπηρετήσεων, στραγγαλισµού των µικρών και µεσαίων εισοδηµάτων, ένα νοµοσχέδιο,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τα παλαιακοµµατικά χαρακτηριστικά κλασικής δεξιάς κοπής.
Είστε και µια Κυβέρνηση όµως η οποία φοβάται. Γνωρίζετε
πλέον ότι ο χρόνος του µέλιτος τελειώνει. Η αλαζονεία και τα ψέµατα τελείωσαν. Οφείλετε να κοιτάξετε την πραγµατικότητα κατάµατα, πίσω από το προστατευτικό κέλυφος της εικονικής σας
πραγµατικότητας. Η ζωή, η καθηµερινότητα, η πολιτική, η στρατηγική, ο αγώνας για να λυθούν τα προβλήµατα του τόπου αυτού
ξεκινούν πέρα απ’ αυτό το κέλυφος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, εµείς θέλουµε
να σας καλωσορίσουµε στην πραγµατικότητα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από το Κίνηµα Αλλαγής κ. Δηµήτριος Κωνσταντόπουλος. Παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής
εγγραφής των οµιλητών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι
Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αρχίσω την
τοποθέτησή µου µε την ιστορική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Ιουλίου. Τούτο είναι το µεγαλύτερο χρηµατοδοτικό
πακέτο στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρηµατοδοτικό
πακέτο που τροφοδοτεί την κοινότητα, θα έλεγα και την κοινή
αγορά, µε 1,85 τρισεκατοµµύρια ευρώ. Και τούτο, προκειµένου
τα κράτη-µέλη να καταφέρουν να αντιµετωπίσουν µια παγκόσµια
κρίση, καθώς και την πανδηµία του COVID-19.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ σηµαντικό θα έλεγα ότι είναι το
συνολικό εθνικό όφελος, που θα κυµανθεί γύρω στα 72 δισεκατοµµύρια ευρώ. Από αυτά, τα 32 δισεκατοµµύρια ευρώ από το
Ταµείο Ανάκαµψης, εκ των οποίων τα 19,5 δισεκατοµµύρια ευρώ
είναι επιχορηγήσεις και 12,5 δισεκατοµµύρια ευρώ δάνεια, καθώς και 40 δισεκατοµµύρια ευρώ από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισµό, από το ΕΣΠΑ και την ΚΑΠ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]’ - 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Είναι σηµαντικό, µετά από µια δεκαετία, θα έλεγα, σκληρής
Ευρώπης, της Ευρώπης των αριθµών και όχι των λαών, ότι µε
την απόφαση αυτή αποκαλύπτεται ότι τα θεµέλια της Ένωσης
αντέχουν ακόµα. Όπως είπε και ο συνάδελφος κ. Κώστας Σκανδαλίδης, η ιστορική αυτή απόφαση είναι µια ευρωπαϊκή κατάκτηση µε κοινή κληρονοµιά.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η συµφωνία της 21ης Ιουλίου θα έλεγα
ότι είναι αποτέλεσµα µιας κοπιώδους διαδροµής και αποτελεί
σηµαντική επιτυχία για τη χώρα µας µέσα στον κυκεώνα της κρίσης και της πανδηµίας, µιας κοπιώδους διαδροµής που αρχίζει
το 2008, µε την εµφάνιση της οικονοµικής κρίσης, η οποία περνά
µέσα από τη δραµατική δηµοσιονοµική περιπέτεια της χώρας
µας και τον διχασµό του 2012-2015, για να καταλήξει στο σηµερινό πλαίσιο αλληλεγγύης.
Μέσα σ’ αυτά τα χρόνια, αγαπητοί συνάδελφοι, αισθάνοµαι το
χρέος να αναφέρω για µια ακόµη φορά την παρουσία της δηµοκρατικής παράταξης του ΠΑΣΟΚ, που συνθλίφθηκε, που λοιδορήθηκε, υπερασπιζόµενο την Ελλάδα και τους Έλληνες, την
Ελλάδα για να µη χρεοκοπήσει, όταν τα υπόλοιπα κόµµατα βρέθηκαν -µηδενός εξαιρουµένου, θα έλεγα- στο Σύνταγµα, ως αντιµνηµονιακές φωνές, καταγγέλλοντας την παράταξη και το
κόµµα, που πρόταξε το συµφέρον της χώρας και όχι φυσικά κοµµατικά οφέλη.
Μην ξεχνάτε στην πορεία ότι όλες αυτές οι αντιµνηµονιακές
φωνές ήρθαν στον δρόµο του ρεαλισµού, στον δρόµο που χάραξε η κυβέρνηση της περιόδου 2009-2011, η κυβέρνηση του
Γιώργου Παπανδρέου. Περπάτησαν στον ίδιο δρόµο που χάραξε
αυτή η κυβέρνηση, ανεξαιρέτως του τι έλεγαν στο Σύνταγµα.
Να θυµίσω τις διαφορετικές συνθήκες -και µάλιστα, τα είπα
όλα αυτά για να µην ξεχνιόµαστε- που είχε να αντιµετωπίσει η
κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ το 2009, τεράστια ελλείµµατα, η Ευρώπη
στον ρόλο του παρατηρητή και η αντιπολίτευση της χώρας µας
να υποστηρίζει ένα αντιµνηµονιακό, θα έλεγα, µέτωπο.
Σήµερα, τα πράγµατα είναι εντελώς διαφορετικά. Η Κυβέρνηση έχει παραλάβει πλεονάσµατα, απόρροια µεν της άδικης φυσικά υπερφορολόγησης των πολιτών, που επέβαλε η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, αλλά σε κάθε περίπτωση υπαρκτά πλεονάσµατα.
Σήµερα, η Ευρώπη τείνει χείρα βοήθειας προς τα κράτη-µέλη,
εν µέσω της συγκυρίας για την αντιµετώπιση της πανδηµίας και
η Αντιπολίτευση τηρεί τη θεσµική της στάση, θέτοντας φυσικά
σε προτεραιότητα το εθνικό συµφέρον, όπως επιβάλλουν οι στιγµές.
Το ερώτηµα είναι, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, πώς διαχειρίζεται η Κυβέρνηση τη σηµερινή πραγµατικότητα, πώς θα αξιοποιήσει τις καλές προϋποθέσεις που υπάρχουν και τι κάνει για
την πραγµατική στήριξη των πολλών, για τη στήριξη των επιχειρήσεων, των επαγγελµατιών, των αγροτών, των µισθωτών, των
ανέργων, της νέας γενιάς, που µε το brain drain τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες νέα παιδιά έφυγαν από τη χώρα. Είναι αυτή η
γενιά του brain drain που θα γυρίσει πάλι πίσω -και αυτός πρέπει
να είναι ο στόχος µας- που θα αλλάξει τη χώρα.
Τι κάνει για την επίλυση χρόνιων προβληµάτων που ταλαιπωρούν τους πολίτες; Τι κάνει για τα νοικοκυριά; Τι κάνει για τους
οικονοµικά ασθενέστερους; Τι κάνει για ένα σύγχρονο φορολογικό σύστηµα, που θα αποκαθιστά τις αδικίες;
Επανέρχοµαι, αγαπητοί συνάδελφοι, στην πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τονίζω ότι εµείς, το Κίνηµα
Αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ, µε αυτή την εµπειρία, θεωρούµε ότι είναι
ιστορικό βήµα της Ευρώπης και µπορεί να συνεχιστεί και σε
εθνικό επίπεδο, µέσα από µια πραγµατική διαβούλευση και διάλογο των πολιτικών και των κοινωνικών δυνάµεων.
Μια διαβούλευση, κύριοι Υπουργοί, που θα πρέπει να µας προβληµατίσει για ποιον λόγο η χώρα χρειάζεται µια επιτροπή Πισσαρίδη για να εκπονήσει ένα σχέδιο ανάπτυξης για την ελληνική
οικονοµία. Μήπως πρέπει το πολιτικό σύστηµα να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του µε τους κοινωνικούς εταίρους, την Οικονοµική Κοινωνική Επιτροπή, τους φορείς κοινωνικής εκπροσώπησης και βεβαίως, αυτοί µε τη σειρά τους να επαναπροσδιορίσουν
τις σχέσεις τους που αναπτύσσονται στο εσωτερικό τους;
Είναι µια διαβούλευση, λοιπόν, που θα µας προβληµατίσει, για
ποιον λόγο η απορρόφηση του ΕΣΠΑ ήταν µόλις στο 25% πέρυσι
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τέτοια εποχή. Εδώ θα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ. Αυτό σηµαίνει ότι κινδυνεύουµε να γυρίσουµε λεφτά
πίσω, αυτή τη στιγµή που η χώρα χρειάζεται επενδύσεις.
Εν τέλει, για ποιον λόγο, αγαπητοί συνάδελφοι, χρειάστηκε µια
πανδηµία για να προχωρήσει το κράτος στην ψηφιακή ολοκλήρωση; Τι έφταιξε; Τι χρειαζόταν; Μήπως, τελικά, χρειάστηκε να
έρθει η πανδηµία για να εκσυγχρονιστεί το κράτος;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το αναφέρω αυτό µε αίσθηµα
αγωνίας, για να µη χάσουµε ακόµα µια ευκαιρία, µη χάσουµε δηλαδή το τρένο µπροστά στην τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση.
Διότι τους τελευταίους µήνες η Κυβέρνηση δίνει δείγµατα όχι
καλής νοµοθέτησης. Η απάντηση µπορεί να είναι κορωνοϊός,
κρίση, πανδηµία.
Το λέω αυτό, διότι διαπιστώνεται, αγαπητοί συνάδελφοι, ανεπαρκής διαβούλευση. Δεν βλέπουµε διάλογο. Βλέπουµε ατελείς
νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές, πολλά νοµοσχέδια µε πολλές
διατάξεις, για πολλά διαφορετικά ζητήµατα, νοµοσχέδια που µιλούν για θεσµική τοµή και απλή δοµή του κράτους και τα οποία,
τελικώς, συνεχώς τι κάνουν; Αυτοαναιρούνται και έρχονται συνεχώς νέες διατάξεις για να διορθώσουν παλιές.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν αποτελεί
εξαίρεση. Αποτελεί ένα συνονθύλευµα διατάξεων προς διευθέτηση διαφόρων ζητηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών και
τούτο σε ενενήντα πέντε άρθρα.
Μιλούσατε, κύριοι Υπουργοί, για δικαιοσύνη και αναπτυξιακή
διάσταση της φορολογικής πολιτικής και σήµερα, θα έλεγα ότι
τα φυσικά πρόσωπα έχουν αφεθεί στην τύχη τους. Η εισφορά
αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύµατος συνεχίζουν να αποτελούν θηλιά στον λαιµό των πολιτών. Την ίδια στιγµή, οι υψηλοί
φορολογικοί συντελεστές και οι αυξηµένες προκαταβολές παραµένουν.
Μιλούσατε, κύριε Υπουργέ, για προσέλκυση ξένων κεφαλαίων
και σήµερα, µε το άρθρο 1 του νοµοσχεδίου, από την προσέλκυση µεγάλων επενδυτών, θα έλεγα και εισοδηµατιών µε τον
ν.4646/2020, περνάµε στην προσέλκυση µεγαλοσυνταξιούχων.
Και όταν λέω µεγαλοσυνταξιούχων, εννοώ των βόρειων χωρών.
Τους καλείτε, ως Κυβέρνηση, να φέρουν τη φορολογική τους
έδρα στην Ελλάδα, µε κίνητρο τη φορολογία στο 7% στο σύνολο
των εισοδηµάτων τους. Και ενώ θα έλεγα ότι έχει ένα λογικό υπόβαθρο η ρύθµιση αυτή, είναι προκλητική για τους Έλληνες συνταξιούχους και όφελος για τη χώρα µας δεν προβλέπεται, φυσικά, µεγάλο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, τα άρθρα είναι πολλά και ο χρόνος
λίγος. Θα αναφερθώ στα κυριότερα σηµεία που µας προβληµάτισαν ιδιαίτερα.
Ως προς το άρθρο 3, για την ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση,
των µπόνους στα στελέχη των επιχειρήσεων, θα έλεγα ότι πρόκειται, κύριε Υπουργέ -και θέλω την προσοχή σας- για µια προκλητική απαλλαγή για πολύ λίγους προνοµιούχους εργαζόµενους και µετόχους. Και τούτο, διότι, πρώτον, δεν υπάρχει ούτε
ποσοτικό ούτε χρονικό όριο στην παροχή σε είδος. Δεύτερον, το
εισόδηµα από την πώληση των µετοχών αυτών φορολογείται ως
εισόδηµα από υπεραξία, µε χαµηλό συντελεστή στο 15%.
Εδώ υπάρχει το οξύµωρο και η εξής αντίφαση µεταξύ προνοµιούχων και µη προνοµιούχων: Στο ίδιο άρθρο, κύριε Υπουργέ,
προβλέπεται ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 η απαλλαγή
από τη φορολογία εισοδήµατος των παροχών προς τους εργαζόµενους για εσωτερικό τουρισµό. Δηλαδή, αφορολόγητα τα 300
ευρώ για κοινωνικό τουρισµό, αλλά χωρίς όριο ποσού και διάρκειας, τα «µετοχικά µπόνους» για τα µεγαλοστελέχη των µεγαλοεπιχειρήσεων.
Τι απαντάτε εδώ, κύριε Υπουργέ; Περιµένω εδώ την απάντησή
σας.
Ως προς το άρθρο 8, για την αναστολή του τέλους επιτηδεύµατος για τους αγρότες για το φορολογικό έτος 2019, είναι θετική διάταξη. Το τέλος επιτηδεύµατος, ωστόσο, εξακολουθεί να
είναι ένας µνηµονιακός βραχνάς, που πρέπει να καταργηθεί.
Πάρτε θέση.
Έρχοµαι στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, στο άρθρο 16. Το ανέφερε στην αρµόδια επιτροπή και ο
κ. Σκανδαλίδης.
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Κύριε Υπουργέ, θεωρούµε ότι η διάταξη αυτή µπορεί να αποτελέσει νησίδα διαπλοκής και το εννοούµε. Δεν είναι δυνατόν να
προβλέπεται η τοποθέτηση συνταξιούχων δικαστών χωρίς προϋποθέσεις.
Εµείς σας λέµε: Κάντε διορισµούς για να τη στελεχώσετε. Δεν
είναι δυνατόν όλα τα µέλη της επιτροπής να ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, χωρίς διαφανές και τυποποιηµένο σύστηµα κριτηρίων και διαδικασιών επιλογής.
Έρχοµαι στο άρθρο 18, για τη µείωση προκαταβολής του
φόρου εισοδήµατος για το φορολογικό έτος 2019. Νοµοθετείτε
τη µείωση της προκαταβολής φόρου για νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική
δραστηριότητα, ανάλογα φυσικά µε τη µείωση του τζίρου.
Δηλαδή τι κάνετε; Βάζετε, θα έλεγα, κριτήριο τον τζίρο. Το είπαµε και στην επιτροπή, το έχουµε ζητήσει και από την αρχή του
lockdown. Επειδή το lockdown ήταν καθολικό στη χώρα µας και,
µε δεδοµένο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαιολογεί τη δαπάνη
και εποµένως δεν υπάρχει κόστος για το δηµόσιο, σας προτείναµε οριζόντια µείωση στο 100% για όλες τις θιγόµενες επιχειρήσεις και 50% για τις υπόλοιπες. Κύριε Υπουργέ, κάντε το πράξη.
Όσον αφορά τα άρθρα ενσωµάτωσης των ευρωπαϊκών οδηγιών, είναι τεχνικά και ουσιαστικά αδύνατο να ελεγχθούν σε
βάθος µε τον τρόπο που τα φέρνετε.
Να αναφέρω, επίσης, ότι κάποιες από τις διατάξεις έρχονται
για ενσωµάτωση εκπρόθεσµα.
Πάµε στο άρθρο 66 για τους επιτυχόντες του διαγωνισµού του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Να θυµίσω ότι µόλις το Μάρτιο ο πίνακας είχε παραταθεί µε ΚΥΑ µέχρι 12-4-2021. Αιφνιδιαστικά µε το παρόν νοµοσχέδιο αλλάζετε την πρόβλεψη αυτή,
αλλάζετε τη διάταξη που είχε τεθεί στη διαβούλευση. Σε αντίθεση µε την πάγια διοικητική τακτική για εξάντληση του πίνακα
επιτυχόντων, ορίζετε ότι ο πίνακας αυτός λήγει στις 30 Σεπτεµβρίου 2020.
Κύριε Υπουργέ, η επιλογή σας αυτή αντίκεται στην αρχή της
καλής νοµοθέτησης, στην αρχή της προστασίας της εµπιστοσύνης του διοικουµένου, στις αρχές που πρέπει να διέπουν τη διοίκηση. Υπάρχουν επιτυχόντες που αναµένουν να διοριστούν και
θα µπορέσουν να καλύψουν άµεσες ανάγκες του δηµοσίου, υπηρετώντας φυσικά το δηµόσιο συµφέρον. Θα πρέπει να ξαναδείτε
τη διάταξη και να αποκατασταθεί η όποια αδικία στους επιτυχόντες.
Περνάω στα άρθρα 71 έως 83 που αφορούν το πρόγραµµα
«ΓΕΦΥΡΑ» για τη συνεισφορά του δηµοσίου στην αποπληρωµή
δανείων µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για
δανειολήπτες που έχουν πληγεί από την πανδηµία.
Κύριε Υπουργέ, ενώ θεωρητικά σαν σκέψη µπορεί να είναι θετική -σαν σκέψη όµως-, βλέπουµε ότι οι διατάξεις εξαιρούν αδικαιολόγητα κατηγορίες δανειοληπτών, όπως τα δάνεια των
πυρόπληκτων, όπως τους µακροχρόνια άνεργους που δεν έλαβαν καµµία, µα καµµία οικονοµική ενίσχυση. Τι απαντάτε; Θέτουν, επίσης, χρονικούς περιορισµούς και δεν συνδέονται µε την
αναστολή των πλειστηριασµών, όπως θα έπρεπε να συµβαίνει.
Κύριοι Υπουργοί, το πλαίσιο που φέρνετε, δεν καλύπτει όσους
δεν είναι ενήµεροι στα δάνειά τους, τους οποίους αφήνετε στην
τύχη τους. Και πώς να είναι ενήµεροι στα δάνειά τους µε όλα
αυτά που έχει επιφέρει η οικονοµική κρίση και η πανδηµία του
κορωνοϊού;
Τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ, µε όσους δεν µπορούν να υπαχθούν, και µάλιστα µέσα στην κρίση τόσο την οικονοµική όσο και
της πανδηµίας; Τι απαντάτε; Ποια πρόβλεψη έχετε για αυτούς
που θα κινδυνέψουν να χάσουν τα σπίτια τους; Οι διατάξεις
αυτές έπρεπε να τεθούν σε διαβούλευση, κάτι το οποίο δεν έγινε,
και να µελετηθούν σε βάθος. Επιπλέον δεν φαίνεται, θα έλεγα,
να αξιοποιούνται τα Γραφεία Ενηµέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών.
Τέλος, για το άρθρο 90 για τη ρύθµιση οφειλών προς τα εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου η διάταξή σας,
κύριοι, είναι πολύ γενική. Δίνει ευρείες δυνατότητες σε κάθε εκκλησιαστικό νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου για ρύθµιση
οφειλών οποιουδήποτε οφειλέτη χωρίς όρους και χωρίς προϋπο-
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θέσεις. Σας το είπαµε και στην επιτροπή. Ξέρουµε ότι το πρόβληµα ξεκίνησε από συγκεκριµένη περίπτωση. Φέρτε την κατάλληλη ρύθµιση να τη συζητήσουµε, και όχι µια αόριστη και γενική
ρύθµιση, όπως η σηµερινή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή µου, θέλω να αναφερθώ στην τροπολογία που καταθέσαµε
για την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας και
ιδιαίτερα της κύριας κατοικίας των υπερχρεωµένων φυσικών
προσώπων και τη βελτίωση της διαδικασίας ρύθµισης των δανείων τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Προτείνουµε, αγαπητοί συνάδελφοι και κύριοι Υπουργοί, την
επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας του ν.3869/
2010 µε τη δυνατότητα αξιοποίησης της συνεισφοράς του δηµοσίου, του άρθρου 76 του ν.4605/2019, ώστε να βελτιώνεται δηλαδή η ικανότητα αποπληρωµής του οφειλέτη. Στην προστατευτική αυτή ρύθµιση εντάσσουµε και την αγροτική ακίνητη περιουσία. Θεωρούµε ότι είναι µια τροπολογία-σωσίβιο για πολλούς
συµπολίτες µας και σας καλούµε να την κάνετε αποδεκτή.
Ωστόσο θα θέλαµε τη δικιά σας τοποθέτηση επί της τροπολογίας
µας.
Κύριε Υπουργέ, οι στιγµές που βιώνει η χώρα µας είναι κρίσιµες. Δεν είναι ώρα για πανηγυρισµούς από κανέναν. Οι εκτιµήσεις δείχνουν ότι µας περιµένει ένα δυσθεώρητο έλλειµµα. Το
έλλειµµα σχεδόν 6,5 δισεκατοµµυρίων που ανακοινώθηκε για το
πρώτο εξάµηνο του 2020 είναι χαρακτηριστικό. Τι µας περιµένει
για το δεύτερο εξάµηνο! Αυτό που προέχει και θα πρέπει να µας
απασχολήσει είναι το πώς θα καλυφθεί το δηµοσιονοµικό έλλειµµα και το δηµοσιονοµικό κενό από το 2021 και µετά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε δύο λεπτά τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έρχοµαι στο βραχνά της αγοράς. Ποιος είναι ο βραχνάς της
αγοράς; Είναι οι επιταγές. Στις επιταγές η χορήγηση εβδοµήντα
πέντε ηµερών, αγαπητοί συνάδελφοι, αναστολής εγγραφής στον
«ΤΕΙΡΕΣΙΑ» από την 1η Ιουνίου 2020 αφορά µόνο τις επιταγές του
τουρισµού, δηλαδή των ξενοδοχείων, των τουριστικών γραφείων,
των πρακτορείων, των εποχικών καταστηµάτων.
Εξαιρέθηκαν, κύριε Υπουργέ, οι επιχειρήσεις του τριτογενούς
τοµέα που θεωρούνται εποχικές, συµπεριλαµβανοµένων και των
εµπορικών. Και αυτό πρέπει να το ρυθµίσετε. Αλλά και οι επιχειρήσεις των υπόλοιπων κλάδων που έχουν πληγεί βαθύτατα από
την πανδηµία και την οικονοµική κρίση αφέθηκαν στην τύχη τους.
Δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη για τις επιταγές τους από την 1η
Ιουνίου και εφεξής. Μάλιστα θα έλεγα ότι υγιείς επιχειρήσεις
είναι στο κατώφλι του «ΤΕΙΡΕΣΙΑ». Τι απαντάτε; Περιµένουµε την
απάντησή σας.
Κλείνοντας, κύριοι Υπουργοί, αναµένουµε τις απαντήσεις σας
στα ζητήµατα που έχουµε θέσει, σε προτάσεις µας και σε επισηµάνσεις µας. Επί των τροπολογιών θα αναφερθώ και πάλι στη
δευτερολογία µου.
Εν κατακλείδι θα σας ακούσουµε και θα αποφανθούµε στο
πέρας της συζήτησης του νοµοσχεδίου τόσο επί της αρχής όσο
και επί των άρθρων.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει
τώρα η ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, η κ. Μαρία Κοµνηνάκα.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο έχει τον τίτλο «Φορολογικές παρεµβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονοµίας». Όµως, για ακόµα µια φορά οι όποιες παρεµβάσεις δεν αφορούν τη µεγάλη µάζα των εργαζοµένων, των
αυτοαπασχολούµενων, των αγροτών, των λαϊκών οικογενειών
στο σύνολό τους, από τις οποίες δεν αφαιρείται ουσιαστικά κανένα από τα βάρη που τους φορτώσατε και εσείς, όπως και η
προηγούµενη, βέβαια, κυβέρνηση. Αντίθετα η αναπτυξιακή διαδικασία, όπως εσείς τη σχεδιάζετε, προϋποθέτει το µεγαλύτερο
βούλιαγµα όλων αυτών, για να µπορέσουν να ανακάµψουν οι
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επενδυτές, οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, όλοι αυτοί στους οποίους
εξάλλου θα κατευθυνθούν και τα όποια χρηµατοδοτικά εργαλεία
και ενισχύσεις του περιβόητου Ταµείου Ανάκαµψης.
Χρησιµοποιείτε αντίθετα ως φύλλο συκής ορισµένα ηµίµετρα
που στην καλύτερη περίπτωση αναβάλλουν για ένα διάστηµα και
δεν αντιµετωπίζουν τα αδιέξοδα της υπερχρέωσης και του εξανεµισµένου εισοδήµατος για τους εργαζόµενους και τα λαϊκά
στρώµατα που µένουν απροστάτευτοι και στο νέο γύρο της κρίσης.
Ακούσαµε και στις επιτροπές, όπως και σήµερα, δηλώσεις ότι,
δήθεν, το νοµοσχέδιο απαντά στις αληθινές ανάγκες της κοινωνίας. Και σας ρωτάµε, ανταποκρινόµενοι στην ανάγκη της κοινωνίας είναι η αναστολή για ένα έτος µόνο για τους αγρότες του
τέλους επιτηδεύµατος; Λες και τους κάνετε και χάρη που διατηρείτε σε ισχύ ένα απαράδεκτο χαράτσι, αντί να το καταργήσετε
οριστικά, τόσο για αυτούς όσο και για τους αυτοαπασχολούµενους ιδίως των χαµηλών εισοδηµάτων που για χρόνια πληρώνουν
αυτόν τον απαράδεκτο φόρο.
Μήπως ανάγκη της κοινωνίας είναι να µειώσετε, αντί να καταργήσετε εντελώς την προκαταβολή φόρου για τους αυτοαπασχολούµενους, ένα απαράδεκτο µέτρο που τους επιβάλλει να
πληρώνουν προκαταβολικά για εισοδήµατα που δεν έχουν κάνει,
όταν σήµερα είναι αβέβαιο αν θα µπορούν να συνεχίζουν την οικονοµική τους δραστηριότητα την επόµενη χρονιά. «Να σε κάψω,
Γιάννη µου, να σε αλείψω λάδι», λέει η παροιµία και ταιριάζει
απόλυτα στην προκειµένη περίπτωση. Το µέτρο αυτό δηλαδή δεν
αποτελεί και καµµιά σοβαρή παραχώρηση, αφού είναι το πλέον
αναµενόµενο ότι τα εισοδήµατα που θα προκύψουν το 2020 θα
είναι κατά πολύ µειωµένα σε σχέση µε το 2019. Εποµένως αυτονόητο είναι ότι θα προκύψει και επ’ αυτών µειωµένος φόρος.
Για να σταµατήσετε, λοιπόν, να παίζετε µε τις προθεσµίες και
κυρίως µε τις πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας σας καλούµε
να αποδεχτείτε και να ψηφίσετε τις δύο τροπολογίες που κατέθεσε το ΚΚΕ και που έχετε χρέος όλοι σας να στηρίξετε, και η
Νέα Δηµοκρατία και το ΚΙΝΑΛ που επιβάλλατε αυτά τα απαράδεκτα βάρη στον λαό µε τα µνηµόνια και οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ
που πήγαν να σκίσουν τα µνηµόνια αλλά µάλλον αυτά ήταν
φτιαγµένα από ανεξίτηλα υλικά και αντί να τα σκίσουν δηµιούργησαν και ένα τρίτο µνηµόνιο που σας ενώνει όλους.
Να ψηφίσετε, λοιπόν, τις τροπολογίες που κατέθεσε το ΚΚΕ,
µε τις οποίες ζητάµε να καταργηθούν αυτά τα έκτακτα -όπως λέγατε τότε- µνηµονιακά µέτρα. Να καταργηθεί, δηλαδή, η Εισφορά Αλληλεγγύης και του Τέλους Επιτηδεύµατος για όσους
έχουν ετήσιο φορολογητέο εισόδηµα ως 30.000 ευρώ και να καταργηθεί και ο ΕΝΦΙΑ στην πρώτη και δεύτερη κατοικία, που καλύπτει τις ανάγκες στέγασης και αναψυχής της λαϊκής οικογένειας και δεν εκµισθώνεται.
Σας προτείνουµε ως αντιστάθµισµα σε αυτά τα µέτρα ελάφρυνσης της λαϊκής οικογένειας να αυξήσετε τη φορολογία των
µεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και τη φορολόγηση της ακίνητης
περιουσίας των επιχειρήσεων αυτών και της µεγάλης ακίνητης
περιουσίας. Αυτή είναι η πραγµατική ίση κατανοµή βαρών. Ίση
κατανοµή βαρών δεν είναι ο κοινωνικός εταιρισµός που επιδιώκετε για παράδειγµα να καλλιεργήσετε µε ρυθµίσεις όπως αυτή
του άρθρου 2 για την απαλλαγή της φορολογίας των µετοχών
που δίνονται ως µπόνους στους εργαζόµενους που πιάνουν τους
στόχους της εταιρείας. Την ώρα δηλαδή που τσακίζονται µισθοί
και δικαιώµατα ο εργαζόµενος να γίνεται λάστιχο για να πιάνει
τους στόχους της εταιρείας, να αυγατίζουν τα κέρδη των επιχειρηµατιών, αντί να διεκδικεί την αύξηση του µισθού του, την επαναφορά όλων των δικαιωµάτων που τους έχετε τσακίσει.
Και βέβαια, ακόµα και σε αυτήν την περίπτωση την ίδια απαλλαγή προβλέπετε και για τους µετόχους και εταίρους που παίρνουν µπόνους από αυτές τις µετοχές. Δεν αρκεί δηλαδή η φιλική
συµµετοχή στα φορολογικά βάρη που έχετε προβλέψει µε το 5%
µόνο της φορολόγησης των διανεµόµενων κερδών, τώρα σε
µέρος αυτών των κερδών προβλέπετε και εντελώς αφορολόγητο.
Στο νοµοσχέδιο και από άλλες διατάξεις αποτυπώνεται η αντίληψή σας για την µετατροπή της χώρας σε φορολογικό παράδεισο όχι µόνο για τους ντόπιους επιχειρηµατίες, που χρόνια
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τώρα το κάνετε, αλλά και για τα ξένα κεφάλαια και επενδυτές.
Αυτή την αρχή την κάνετε µε τα κίνητρα που δίνεται για τους συνταξιούχους του εξωτερικού στους οποίους δίνεται η δυνατότητα
να µεταφέρουν τα εισοδήµατα τους στη χώρα προβλέποντας
µόνο 7% φορολογία στο σύνολο των εισοδηµάτων τους κάθε
χρόνο, µία ρύθµιση που αποτελεί πραγµατικά πρόκληση για τους
συνταξιούχους της χώρας που έχουν πραγµατικά φορολεηλατηθεί µαζί µε τους µισθωτούς και αυτοαπασχολούµενους.
Βέβαια, πιο κραυγαλέα κυριολεκτικά, προκλητικό µετρό είναι
αυτό το άρθρο 10 που πέρασε στον αφρό από όλα τα άλλα κόµµατα µε το οποίο προβλέπετε άλλο ένα αφορολόγητο για τους
εφοπλιστές. Με αυτό τον τρόπο πράγµατι, εννοείτε την ίση κατανοµή φορολογικών βαρών; Καταργείτε, για ακόµα µια φορά
τους δασµούς στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στον φόρο κατανάλωσης για όλα τα είδη τα οποία προορίζονται για εφοδιασµό
των πλοίων τους. Και µάλιστα, βγήκε προκλητικά να υπερασπιστεί τη ρύθµιση αυτή ένας Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας λέγοντας ότι η κατάργηση των έµµεσων φόρων ενισχύει την οικονοµία.
Αλήθεια; Τότε γιατί δεν προχωράτε στην κατάργηση των έµµεσων φόρων σε άλλα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης που
αφορούν την µεγάλη µάζα του πληθυσµού; Γιατί δεν καταργείτε
το ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης; Γιατί δεν ψηφίζετε τους µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά; Γιατί δεν καταργείτε τελικά τον ΕΝΦΙΑ και τα άλλα χαράτσια που αποτελούν
τον πιο άδικο φόρο;
Ποια, λοιπόν, οικονοµία στηρίζετε; Σε ποιον κατευθύνετε όλες
τις διευκολύνσεις; Αυτό όµως, που αποτελεί πραγµατικά το αποκορύφωµα του εµπαιγµού σε αυτό το νοµοσχέδιο είναι το πολυδιαφηµισµένο σχέδιο «ΓΕΦΥΡΑ», το οποίο η Κυβέρνηση το
παρουσιάζει ως υποτιθέµενη σανίδα σωτηρίας για τη ρύθµιση
των οφειλών προς τις τράπεζες. Σε ποιον ρίχνετε αλήθεια τη σανίδα σωτηρίας; Στις υπερχρεωµένες λαϊκές οικογένειες, τους αυτοαπασχολούµενους που πάνω στα είδη συσσωρευµένα χρέη,
όλο αυτό το διάστηµα, βλέπουν τον λογαριασµό να παίρνει την
ανηφόρα και απλά µε τα ηµίµετρα που νοµοθετείτε µετατίθετε
για λίγο την ηµεροµηνία αποπληρωµής τους ή στους αγρότες
που έχετε αφήσει πραγµατικά στην τύχη τους, όταν παρά το τελειωτικό χτύπηµα που πήραν το διάστηµα των περιορισµών, δεν
έχουν λάβει καµµία ουσιαστική στήριξη;
Δεν είναι προς όλους αυτούς, λοιπόν, η σανίδα σωτηρίας.
Είναι, για ακόµη µία φορά προς τις τράπεζες, για να εξασφαλίσετε µε αυτό τον τρόπο τη βέβαιη εισπραξιµότητα των δανείων
που µε την κατάσταση που επικρατεί για τη µεγάλη µερίδα των
εργαζοµένων θα ήταν πολύ αµφίβολη η δυνατότητα αποπληρωµής τους.
Η ρύθµιση αυτή δεν δίνει λύση ούτε στα αδιέξοδα της υπερχρέωσης, πολύ δε περισσότερο δεν παρέχει την παραµικρή εξασφάλιση για το µέλλον της προστασίας της πρώτης κατοικίας,
την οποία έχετε αφήσει βορά στα αρπακτικά των τραπεζών και
των funds.
Για να δούµε συγκεκριµένα αυτή τη ρύθµιση του µέτρου γέφυρα, τι εξασφαλίζετε µε την εννεάµηνη συνεισφορά του δηµοσίου στις δόσεις των δανείων; Εξασφαλίζετε ότι για το διάστηµα
αυτό οι τράπεζες θα µπορέσουν να εισπράξουν από το δηµόσιο
ποσά που θα ήταν τουλάχιστον αµφίβολο, αν όχι αδύνατο να εισπράξουν, µε την ραγδαία εκδήλωση των συνεπειών της νέας
κρίσης.
Εξασφαλίζετε ταυτόχρονα η απαλλαγή των οφειλετών από
έστω αυτό το µερίδιο των οφειλών τους; Όχι, αφού σε περίπτωση που κατά την εξέλιξη του προγράµµατος καθυστερήσει την
καταβολή ή δεν µπορέσει να ανταποκριθεί στο υπόλοιπο των δόσεων -και µάλιστα όχι µόνο για εννέα µήνες, αλλά και για άλλους
δεκαοχτώ µήνες την λεγόµενη «περίοδο παρακολούθησης»- τότε
θα τους ζητήσετε να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό που µέχρι
τότε είχε καταβάλει το δηµόσιο και µάλιστα µε τόκο από 2% έως
5%. Αυτή είναι η περιβόητη ελάφρυνση των δανειοληπτών.
Αντίθετα οι τράπεζες την παραµικρή χασούρα δεν έχουν, αφού
σε αυτές η καταβολή από το δηµόσιο γίνεται ανεπιστρεπτί, Και
τότε, σε αυτή τη φάση, θα µπορούν και ανενόχλητες να προχωρήσουν σε κατασχέσεις και πλειστηριασµούς, όταν καµµία άλλη
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προστασία δεν έχετε προβλέψει για τη λαϊκή κατοικία.
Δεύτερον, περιλαµβάνονται όλοι οι δανειολήπτες την προστασία όπως ισχυρίζεστε; Όχι.
Πρώτον, όπως σας είπαµε και στις επιτροπές το πρόγραµµα
καταλαµβάνει αιτήσεις έως και 30 Σεπτεµβρίου του 2020. Τι θα
γίνει από κει και πέρα, µε όσους για παράδειγµα θα απολυθούν
τους επόµενους µήνες ή άλλους, που θα βρεθούν σε αδυναµία
όταν πιο έντονα θα αρχίσουν να εκδηλώνονται οι συνέπειες της
κρίσης τον Οκτώβρη; Τι προστασία υπάρχει για όλους αυτούς ή
για άλλους που δεν εντάσσονται στους άµεσα πληττόµενους από
την πανδηµία µε βάση τα κριτήρια που θέτετε; Και συνολικά ποια
µέτρα προστασίας της λαϊκής κατοικίας θα υπάρχουν µετά το
εννεάµηνο πρόγραµµα που παρουσιάζετε ως τη µαγική συνταγή
που θα γιατρέψει δήθεν τον ορυµαγδό της κρίσης;
Και πραγµατικά, σας καλούµε να σταµατήσετε να προκαλείτε
το λαϊκό αίσθηµα µε αυτή την ανεκδιήγητη αντιπαράθεση που
εξελίχθηκε, όλες οι προηγούµενες µέρες, µεταξύ Νέας Δηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος άφησε περισσότερο απροστάτευτη την πρώτη κατοικία. Αν για κάτι δεν σας κατηγορεί κανείς
είναι για έλλειψη συνέχειας µεταξύ σας. Είναι γνωστό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε τα θεµέλια για να χτίσετε εσείς τώρα πάνω σε αυτά
τη γέφυρα για την οριστική άρση της προστασίας της πρώτης
κατοικίας. Αυτό είναι πραγµατικά το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ». Είναι
η γέφυρα που οδηγεί ταχύτατα στο να βγουν στο σφυρί, µαζικά,
τα σπίτια του κόσµου.
Αν πραγµατικά θέλετε να διευκολύνετε την αποπληρωµή των
δανείων να κάνει τη δεχτεί την πρόταση νόµου που κατέθεσε το
ΚΚΕ, µε την οποία προβλέπεται ότι για τις οικογένειες µε ετήσιο
εισόδηµα ως 40.000 ευρώ προσαυξηµένου κατά 5.000 ευρώ για
κάθε παιδί, να µπορεί να διαγραφεί το σύνολο των τόκων και των
ποσών που προκύπτουν από ανατοκισµό και κεφαλαιοποίηση
των τόκων, ποσά που οδηγούν ουσιαστικά τους οφειλέτες να
πληρώνουν δίπλα και τρίδιπλα τα δάνεια που έχουν πάρει.
Να διαγραφεί από το οφειλόµενο κεφάλαιο ποσό που αντιστοιχεί στο 50% αυτών, εφόσον το ύψος των δανείων δεν ξεπερνά
τις 200.000 ευρώ για στεγαστικά δάνεια, 30.000 ευρώ για καταναλωτικά, 20.000 για τις πιστωτικές κάρτες. Αντίστοιχες διευκολύνσεις να προβλεφθούν και τα επαγγελµατικά δάνεια των ΕΔΕ
και των αγροτών µε µείωση έως 30%, εφόσον διατηρούν ακόµα
την επιχείρησή τους και 50% για όσους έχουν αναγκαστεί από
τις συνέπειες της κρίσης να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους, για
δάνεια που δεν ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ και βέβαια µε τα
ανάλογα εισοδηµατικά κριτήρια.
Και για όλους τους ανέργους που είναι σε πραγµατική αδυναµία να καταβάλουν την οποιαδήποτε δόση να ανασταλεί συνολικά η πληρωµή για όσο διαρκεί η κρίση.
Αυτή την πρόταση βέβαια, την είχαµε καταθέσει το 2015 επί
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτοί δεν έδειξαν τότε την ευαισθησία,
που σήµερα ζητάνε από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
υποκριτικά να δείξει.
Αντί, λοιπόν, να θεσπίζετε µέτρα που ουσιαστικά αποτελούν
µια νέα κρατική ενίσχυση προς τις τράπεζες, µε την οποία θα
εξασφαλίζεται η πληρωµή µέρους των δανείων, να διαγράψετε
το µέρος αυτών των οφειλών που αδυνατούν να καταβάλουν οι
εργαζόµενοι και αυτοαπασχολούµενοι, να διαγράψετε τους τόκους και τους ανατοκισµούς, ώστε να µπορέσουν πράγµατι να
ανασάνουν οι εργαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα που πνίγονται
κυριολεκτικά στα χρέη από τη διάλυση των εισοδηµάτων τους
και τη φοροεπιδροµή που τους επιβάλλετε επί µία δεκαετία όλες
οι κυβερνήσεις. Ας πληρώσουν αυτόν τον λογαριασµό της κρίσης οι τράπεζες και οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι. Αρκετά
πλήρωσαν. Οι µισθωτοί, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι συνταξιούχοι
σήκωσαν και µε το παραπάνω τα βάρη της προηγούµενης κρίσης.
Να διαγράψετε τους τόκους και τις προσαυξήσεις από τις
οφειλές προς το δηµόσιο µέχρι και 20.000 ευρώ και µέρος των
οφειλών αυτών για τα χαµηλά εισοδήµατα και τους ανέργους.
Είναι η υπερχρέωση που δηµιουργήθηκε από τη φορολεηλασία
όλων των προηγούµενων χρόνων. Να διαγράψετε τόκους και
προσαυξήσεις από τις οφειλόµενες ατοµικές εισφορές των µη
µισθωτών αυτοαπασχολουµένων, που εξαιτίας αυτών, πολλοί
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από αυτούς αδυνατούν ακόµα και να συνταξιοδοτηθούν.
Με την πρόταση νόµου που καταθέσαµε δίνεται ακόµα η δυνατότητα και προς τους δήµους, µε απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου αλλά και των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης
και Άρδευσης, να διαγράφουν εν όλω ή εν µέρει οφειλές για άπορους, άτοµα µε αναπηρία, πολύτεκνους, µονογονεϊκές οικογένειες, µακροχρόνια ανέργους και άλλες περιπτώσεις µε αποδεδειγµένη οικονοµική αδυναµία.
Επίσης, προβλέπονται µια σειρά άλλες τέτοιου είδους διευκολύνσεις που επιβάλλονται, λόγω των εκτεταµένων συνθηκών οικονοµικής αδυναµίας που υπάρχουν και που συνεχώς επιδεινώνονται.
Αυτές είναι οι πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας. Αυτή την
ανακούφιση έχει ανάγκη λαϊκή οικογένεια από τα βάρη που της
φορτώσατε όλοι µαζί, Νέα Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ, και όχι τα ψίχουλα που περισσεύουν από το µεγάλο φαγοπότι που προσφέρετε στους επιχειρηµατικούς οµίλους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνοντας, δεν έχω χρόνο να αναφερθώ εκτενώς, όµως παραµένουν τα ερωτήµατα που κατ’ επανάληψη σας θέσαµε, κύριε
Υπουργέ, στις επιτροπές, για την άδικη και αναιτιολόγητη απόφασή σας να προχωρήσετε, ουσιαστικά, στην κατά κάποιο τρόπο
σιωπηρή απόλυση των επιτυχόντων του διαγωνισµού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, όταν µε στοιχεία που επαρκώς
σας ανέπτυξαν και οι ίδιοι εκπρόσωποί τους προκύπτει ότι υπάρχουν ήδη κενές θέσεις, είτε από συνταξιοδοτήσεις είτε µε βάση
τις ανάγκες στελέχωσης των γραφείων του ΕΦΚΑ, που ήδη έχει
αναρτηθεί στο site του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ενώ
και νέες θέσεις δηµιουργούνται µε το παρόν νοµοσχέδιο σε καίριες επιτροπές της δηµόσιας διοίκησης. Μια τέτοια αιφνιδιαστική
αλλαγή της µέχρι τώρα ακολουθούµενης τακτικής να εξαντλείται
ο πίνακας των επιτυχόντων, σας αφήνει πολλαπλώς εκτεθειµένους και δηµιουργεί πολλά ερωτηµατικά για το ποιες είναι οι στοχεύσεις σας και γιατί µε τέτοιον τρόπο τιµωρείτε αυτούς τους
ανθρώπους που έχουν µετά από πολλά χρόνια καταφέρει να επιτύχουν σε ένα απαιτητικό επιστηµονικό διαγωνισµό.
Σας καλούµε να διορθώσετε την αδικία προς όλους αυτούς
τους επιστήµονες που δικαίως αγωνιούν και βρίσκονται για ακόµα µια φορά ξεκρέµαστοι, µια απόφαση που έρχεται σε αντίθεση
ακόµα και µε την προηγούµενη δική σας απόφαση για παράταση
του πίνακα µέχρι τον Απρίλιο του 2021.
Κλείνοντας, σας καλούµε να υιοθετήσετε ξανά τις τροπολογίες
και την πρόταση νόµου που έχει καταθέσει το ΚΚΕ. Είναι προτάσεις που έχουν πραγµατικά ανάγκη οι λαϊκές κατοικίες, για να
ελαφρυνθούν από τα βάρη που φόρτωσαν οι πολιτικές που ακολουθήσατε όλα τα προηγούµενα χρόνια. Εµείς δεν θα ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο, που στην πραγµατικότητα όλη αυτή τη
µερίδα εργαζοµένων την αφήνει ακάλυπτη και δεν τη βοηθά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κυρία
Κοµνηνάκα.
Καλείται τώρα στο Βήµα ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής
Λύσης, ο κ. Βασίλης Βιλιάρδος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατ’ αρχάς είµαστε περίεργοι για πόσο χρονικό διάστηµα θα κρύβει η Κυβέρνηση τις τεράστιες αποτυχίες της στην οικονοµία -ήδη από το
2019- πίσω από τον COVID-19, σηµειώνοντας πως όλοι οι οικονοµικοί δείκτες της χώρας βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση, από
τα δίδυµα ελλείµµατα του προϋπολογισµού και την κατάρρευση
των εξαγωγών έως την εκτόξευση του δίδυµου χρέους, δηµόσιου και κόκκινου ιδιωτικού. Εν προκειµένω, η εποχή µετά τον
Σεπτέµβρη προβλέπεται εφιαλτική για την πλειοψηφία των ήδη
εξαθλιωµένων Ελλήνων, χωρίς καµµία διάθεση υπερβολής.
Όσον αφορά τώρα το ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ -δυστυχώς, τώρα λείπουν-, καλή η προσπάθεια του να ξεπλυθεί µέσα από τις παταγώδεις αποτυχίες και την κυβίστηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν πρόκειται να τα καταφέρει. Τέτοιες ενέργειες, όπως η καταδίκη της
χώρας στο ΔΝΤ και η συνυπογραφή του PSI συν το τρίτο µνηµόνιο, δεν ξεπλένονται ποτέ.
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Όπως αναφέραµε στην επιτροπή, τέτοιου είδους λογιστικά νοµοσχέδια είναι το λιγότερο που χρειάζεται η Ελλάδα, αφού επείγει όσο ποτέ µέχρι σήµερα η αλλαγή του οικονοµικού µας
µοντέλου, έτσι ώστε να πάψει να εξαρτάται η χώρα µας από τη
µονοκαλλιέργεια του τουρισµού. Απαιτείται επειγόντως η στήριξη του πρωτογενούς µας τοµέα, της µεταποίησης και της βιοµηχανίας, ιδιαίτερα της αµυντικής, ενώ ίσως η κρίση του
COVID-19, εάν αντιµετωπιστεί ως ευκαιρία και όχι σαν πρόβληµα,
όπως είναι πιο ορθολογικό, µπορεί να στηρίξει εύκολα µια τέτοια
προσπάθεια, ειδικά, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο πρόθυµη να δεχτεί µέτρα που προηγουµένως µας τα απαγόρευε εντελώς, θέλοντας απλά να διατηρήσει την Ελλάδα ως γερµανική
αποικία χρέους, όπως δυστυχώς την κατάντησαν όλες οι κυβερνήσεις µετά το 2009 και όχι ως µια εθνικά κυρίαρχη χώρα µε τα
ίδια δικαιώµατα που έχουν οι άλλες χώρες-µέλη.
Εκτός αυτού τονίσαµε ξανά πως θεωρούµε εµπαιγµό την κατάθεση αλλεπάλληλων νοµοσχεδίων και όχι ενός ενδιάµεσου
εκτάκτου προϋπολογισµού, όπως είναι υποχρεωµένη να κάνει η
Κυβέρνηση, πόσο µάλλον όταν ακόµη και η Γερµανία το έχει
κάνει, παρότι βρίσκεται σε µία απείρως καλύτερη οικονοµική κατάσταση από την Ελλάδα.
Βέβαια, όταν ο Υπουργός Οικονοµικών δροµολογεί µέτρα στήριξης των εργαζοµένων και των επιχειρηµατιών που τα χρηµατοδοτεί µε το ΕΣΠΑ, υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις να τα τοιχοκολλούν -όπως θα καταθέσουµε για τα Πρακτικά-, δεν µπορεί
κανένας να είναι αισιόδοξος, κάτι που ισχύει, επίσης, για το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, που µόνο για τη διεξαγωγή σοβαρών επενδύσεων, δεν χρησιµοποιείται, ενώ στηρίζει τους
εθνικούς εργολάβους, όπως το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης µε την Αττική µε τους εθνικούς πόρους του Προγράµµατος.
(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)
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο τώρα, είναι ένα ακόµα µε διάσπαρτες διατάξεις από τα πολλά που κατατίθενται το τελευταίο
χρονικό διάστηµα από όλα σχεδόν τα Υπουργεία. Υποθέτουµε,
λοιπόν, πως πρόκειται για ένα γενικότερο σχέδιο της Κυβέρνησης µε στόχο τον αποπροσανατολισµό των Ελλήνων, µε την έννοια πως προσποιείται ότι παράγει έργο, ενώ είναι απλά κενά
σχέδια επί χάρτου.
Συνεχίζοντας στα περιεχόµενα του νοµοσχεδίου, οι κυριότερες από τις διάσπαρτες διατάξεις του είναι οι εξής:
Πρώτον, στο πρώτο µέρος που εµφανίζονται τα δήθεν αναπτυξιακά µέτρα, συµπεριλαµβάνονται ευνοϊκές φορολογικές ρυθµίσεις για κεφάλαια που αποκτώνται στο εξωτερικό, για δωρεές
αυτοκινήτων, καθώς επίσης για γονικές παροχές, κάτι που δύσκολα µπορεί να θεωρηθεί πως έχει σχέση µε την ανάπτυξη που
πραγµατικά χρειάζεται η Ελλάδα.
Λίγο πιο κάτω, στο Κεφαλαίο Γ’ του Δεύτερου Μέρους, υιοθετείται µία οδηγία για τη µεταφορά έδρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ υπάρχουν επίσης ευνοϊκές ρυθµίσεις για τη φορολόγηση
της υπεραξίας των µετοχών, κάτι που µας φάνηκε κωµικό, µε δεδοµένη τη θλιβερή κατάσταση των εισηγµένων εταιρειών και του
Χρηµατιστηρίου µας, του µοναδικού στον πλανήτη.
Δεύτερον, µείωση της προκαταβολής φόρου κόστους 1,9 δισεκατοµµύριο ευρώ στο άρθρο 18, καθώς επίσης αναστολή του
τέλους επιτηδεύµατος στον πρωτογενή τοµέα, για το οποίο δεν
υπάρχει εκτίµηση. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για θετικά µέτρα
που ευχόµαστε να επιτρέπονται από τον προϋπολογισµό. Ενώ,
µε εξαντληµένο το ΤΕΠΙΧ και µε τις τράπεζες σε άθλια κατάσταση, η µοναδική λύση είναι η µείωση των φόρων, που όµως,
θα κληθούν αργότερα οι Έλληνες να τους επιστρέψουν.
Τρίτον, ρυθµίσεις εξώδικης επίλυσης των εκκρεµών υποθέσεων ενώπιον των δικαστηρίων φορολογικών διαφορών για θέµατα ενδοµιλικής τιµολόγησης, κάτι που είναι πολύ σηµαντικό,
ενώ υπάρχουν κάποιες ανάλογες ρυθµίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε την εφαρµογή κοινοτικών οδηγιών στο δεύτερο µέρος,
όπως επίσης ανταλλαγή πληροφοριών και θέµατα ΦΠΑ στο δεύτερο µέρος του κεφαλαίου Δ’.
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Τέταρτον, ρυθµίσεις για το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους,
καθώς επίσης οι συνήθεις προσλήψεις, που δεν ταιριάζουν καθόλου σε µια πραγµατικά φιλελεύθερη Κυβέρνηση. Ανακατατάξεις και οι µεταθέσεις βέβαια στο Υπουργείο Οικονοµικών, κόστους 1,2 εκατοµµυρίου ευρώ.
Πέµπτον, η αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών των ΟΤΑ,
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά µε τη δήµευση
µελλοντικών καταβολών του προϋπολογισµού προς αυτούς από
το 2022 και µετά, όπου προφανώς προβλέπεται µεγάλη ανάπτυξη που θα τους το επιτρέψει, ειρωνικά φυσικά.
Έκτον, παροχή εγγύησης του δηµοσίου για τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όπου ο Υπουργός δεν µας
απάντησε για ποιο ακριβώς ποσό πρόκειται.
Έβδοµον, το προβεβληµένο πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ», όπου στην
ουσία πρόκειται για µια ακόµη εξοργιστική έµµεση στήριξη των
τραπεζών µε το άρθρο 79, που επιβάλλει στον οφειλέτη να εξυπηρετεί τις δόσεις του δανείου του στην τράπεζα για έξι, δώδεκα
και δεκαοκτώ µήνες, µετά την εννεάµηνη επιδότησή του από το
δηµόσιο, χωρίς φυσικά να είναι σε θέση να προβλέψει τι θα του
έχει συµβεί τότε.
Προφανώς, ο στόχος είναι να εξασφαλιστούν οι τράπεζες για
το διάστηµα που δεν θα µπορούν να πουλήσουν τα κόκκινα δάνειά τους στους επενδυτές, λόγω της κρίσης, γεγονός που σηµαίνει πως δεν ήταν αρκετά τα πάνω από 40 δισεκατοµµύρια
ευρώ που κόστισαν στους πολίτες πριν. Ούτε αυτά που θα τους
κοστίσουν στο µέλλον, όπως τα 17 δισεκατοµµύρια ευρώ των
αναβαλλοµένων φόρων, τα 12 δισεκατοµµύρια ευρώ του σχεδίου
«ΗΡΑΚΛΗΣ», όταν και όποτε το δούµε και η κλοπή µέσω του Hive
Down, η οποία σύντοµα θα ακολουθήσει.
Θέλουν, λοιπόν, οι τράπεζες ακόµη περισσότερα, παρά το ότι
οι προµήθειες που χρεώνουν είναι πανάκριβες, ενώ οι τόκοι τους
διπλάσιοι από το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε
περίπτωση φαίνεται πως θα καλύπτει τους περισσότερους του
νόµου Κατσέλη όσον αφορά την αξία των ακινήτων, αρκεί βέβαια
να υλοποιηθεί όσον αφορά τη λειτουργία της πλατφόρµας, τα
δικαιολογητικά που θα ζητηθούν κ.λπ.. Δυστυχώς, ως συνήθως,
δεν έχει ποσοτικοποιηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
κάτι που θεωρούµε πολύ σηµαντικό, πρέπει να γίνει και όφειλε
να έχει προσκοµισθεί. Το είχαµε ζητήσει.
Επί ορισµένων τώρα επιµέρους άρθρων, τα εξής:
Στο άρθρο 1 γίνεται προσπάθεια µετατροπής της Ελλάδας σε
γηροκοµείο της Ευρώπης, αφού αποσκοπεί στην προσέλκυση
ξένων συνταξιούχων µε ευνοϊκές φορολογικές ρυθµίσεις, κατά
την πρόταση της ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ που θεωρεί πως µπορούν να δηµιουργηθούν τετρακόσιες χιλιάδες κατοικίες για τον τουρισµό της
τρίτης ηλικίας, σύµφωνα µε το παράδειγµα της Ισπανίας και
άλλων χωρών.
Δεν µας απάντησε ο Υπουργός εάν έχει γίνει µελέτη, σχετικά
µε το κατά πόσον το 7% της φορολογίας καλύπτει το αυξηµένο
κόστος που θα έχει η χώρα µας, ούτε αν θα εφαρµόζεται µόνο
στις συντάξεις ή σε όλα τα εισοδήµατα του εξωτερικού, όπως
ενοίκια, µερίσµατα κ.λπ., που θα έπρεπε για να έχει αποτέλεσµα
ή αν θα συµφωνήσουν τα άλλα κράτη µε τη µεταφορά της φορολογικής έδρας των συγκεκριµένων πολιτών τους, αφού εξ’
όσον γνωρίζουµε, οι Ηνωµένες Πολιτείες, το IRS, δεν συµφωνούν.
Στο άρθρο 3, θεωρητικά είναι µια θετική πρακτική η δυνατότητα παροχής µετοχών έναντι αµοιβής, καθώς επίσης η ευνοϊκή
φορολόγησή της. Η πραγµατικότητα, όµως, είναι εντελώς διαφορετική. Μεταξύ, άλλων, µε ένα απαξιωµένο χρηµατιστήριο,
αναξιόπιστο και χωρίς εµπειρία, που θα καθιστά δύσκολα διαπραγµατεύσιµες αυτές τις µετοχές. Εάν δεν συµπεριλαµβάνει η
ρύθµιση και τις µη εισηγµένες εταιρείες, η αποτίµηση των οποίων
βασίζεται σε εκτιµήσεις µη εύκολα επαληθεύσιµες, θα προκληθούν πολλά προβλήµατα, όπως έχει τεκµηριωθεί ακόµη και στις
Ηνωµένες Πολιτείες, ενώ η ανάλογη πρακτική απέτυχε εντελώς
στην Ινδία. Μεταξύ άλλων, λόγω του ότι οι εργαζόµενοι λαµβάνουν χαµηλότερο µισθό, ενώ για τρία χρόνια δεν µπορούν να
πουλήσουν τις µετοχές που τους δίνονται, ελπίζοντας να πλουτίσουν αργότερα µε την άνοδο των τιµών τους, κάτι που συµβαίνει σε πολύ λίγες σχετικά περιπτώσεις. Εκτός αυτού, µέσω των
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δικαιωµάτων αγοράς µετοχών, εργαζόµενοι και επιχειρήσεις
µπορούν να φοροδιαφεύγουν νόµιµα, αφού η φορολόγηση της
υπεραξίας γίνεται µε συντελεστή 5% στην Ελλάδα, σύµφωνα µε
τον πρόσφατο φορολογικό νόµο, ενώ τα εισοδήµατα και οι µισθοί
µε πολύ υψηλότερο.
Στο άρθρο 4 ρωτήσαµε, χωρίς ούτε εδώ να πάρουµε απάντηση, εάν πρόκειται για δώρο στις ποδοσφαιρικές οµάδες και
στις υπόλοιπες οµάδες και στους ιδιοκτήτες τους, αφού οι µισθοί
άνω των 40.000 ευρώ θα φορολογούνται µε συντελεστή 22%,
αντί για 44% που ισχύει για όλους τους άλλους.
Στο άρθρο 7 ζητήσαµε να µην αφορά το µέτρο µόνο τη στήριξη των πρώτης κατοικίας, αλλά και το ξεκίνηµα µιας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ενώ είναι πιο σωστό να στηρίζεται η
επιχειρηµατικότητα, αντί της κτηµαταγοράς, αφού το συγκεκριµένο µοντέλο κατέστρεψε την οικονοµία µας. Θα έπρεπε να είχαµε µάθει πολλά από τα λάθη µας.
Συνεχίζοντας, χωρίς να αναφερθούµε στη µη κοστολόγηση
πολλών µέτρων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπως
δυστυχώς, συνηθίζεται σε όλα τα νοµοσχέδια, στο άρθρο 17
είναι απαράδεκτη η παροχή απεριόριστων εξουσιών στον διοικητή της ανεξάρτητης αρχής. Για παράδειγµα, όσον αφορά τη
µεθοδολογία της ενδοµιλικής τιµολόγησης. Το θέµα σε επίπεδο
ποσών που διακινούνται, είναι πολύ µεγάλο και πολύ επικίνδυνο.
Ενώ στη χώρα µας, εκτός από τις πολυεθνικές, υπάρχουν και µεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν µεταφέρει δυστυχώς
την έδρα τους στο εξωτερικό.
Δεν πιστεύουµε πως η εφαρµογή του προγράµµατος PEPS
του ΟΟΣΑ και της οµάδας των G20 µπορεί να λύσει το πρόβληµα
που έχει σχέση µε τους φορολογικούς παραδείσους και µε τα ειδικά καθεστώτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως της Ολλανδίας
που αποµυζά φορολογικά τους πάντες. Η Ολλανδία είναι η βασίλισσα της νόµιµης φοροδιαφυγής. Εκτός αυτού, ακόµη και
όταν διαβιβάζονται υποθέσεις στην Ελλάδα, όπως της λίστας
Μπόργιανς, δεν συµβαίνει απολύτως τίποτα.
Στο δεύτερο µέρος µε την ενσωµάτωση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισάγεται ένας µηχανισµός επίλυσης διασυνοριακών φορολογικών διαφορών εντός της Ένωσης. Το θέµα,
όµως, είναι προς όφελος ποιου κράτους θα επιλύονται; Τι θα
συµβαίνει, δηλαδή, στην περίπτωση µιας γερµανικής εταιρείας
που φοροδιαφεύγει στην Ελλάδα µέσω ενδοµιλικών τιµολογήσεων; Για παράδειγµα, η «FRAPORT» λειτουργεί µέσω τριών εισηγµένων ανωνύµων εταιρειών. Με την «FRAPORT GREECE A»,
που διαχειρίζεται την οµάδα Α των δεκατεσσάρων αεροδροµίων
που της δωρίσαµε, δηλαδή, το Άκτιο, τα Χανιά, την Καβάλα, την
Κέρκυρα, την Κεφαλονιά, τη Θεσσαλονίκη και τη Ζάκυνθο, µε την
«FRAPORT GREECE Β» για την οµάδα Β των αεροδροµίων, δηλαδή Κως, Μυτιλήνη, Μύκονος, Ρόδος, Σάµος, Σαντορίνη και
Σκιάθος, καθώς επίσης µε την «FRAPORT GREECE MANAGEMENT», µε αντικείµενο τη διαχείριση κεντρικών λειτουργιών των
άλλων δύο «FRAPORT GREECE Α και Β».
Με βάση τους ισολογισµούς τους, που καταθέσαµε στα Πρακτικά στην επιτροπή, οι µέσες αµοιβές στις εταιρείες «FRAPORT
GREECE A και B» σε δωδεκάµηνη βάση για λόγους σύγκρισης
ήταν 2.290 ευρώ το 2017 χωρίς τις εισφορές του εργοδότη, ενώ
στη «FRAPORT MANAGEMENT» 4.800 ευρώ από 1.900 ευρώ
πριν.
Εδώ προκύπτουν τα εξής ερωτήµατα: Πρώτον, γιατί η «FRAPORT» λειτουργεί µε τρεις εταιρείες; Μήπως µε στόχο τη φοροαποφυγή; Δεύτερον, ποιος ο λόγος ύπαρξης της «FRAPORT
MANAGEMENT»; Γιατί να έχει µισθούς 4.800 ευρώ; Και τρίτον,
πόση ήταν η κερδοφορία των δεκατεσσάρων αεροδροµίων πριν
όταν τα συνολικά κέρδη προ φόρων των τριών εταιρειών της Fraport ήταν µόλις 13,3 εκατοµµύρια ευρώ το 2017; Πώς ελέγχεται
από το κράτος η εταιρεία στην οποία οι επενδύσεις και οι αναβαθµίσεις γίνονται µε χρήµατα του πακέτου Γιούνκερ που ήταν
για την Ελλάδα βέβαια, ενώ ζητάει αποζηµίωση επιπλέον 175
εκατοµµύρια για το lockdown;
Ο χρόνος τώρα για την επίλυση φορολογικών διαφορών στα
άρθρα 21 έως 48 εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι καθόλου µικρός, οπότε δεν είναι προς το συµφέρον της Ελλάδας
που δεν διαθέτει δικές της εταιρείες στο εξωτερικό, αλλά συµ-
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βαίνει ακριβώς το αντίθετο.
Θα θέλαµε να αναφερθούµε στα άρθρα 58 και 59, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ο χρόνος.
Στις τροπολογίες θα αναφερθούµε κατά τη δευτερολογία µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται τώρα στο
Βήµα ο ειδικός αγορητής του ΜέΡΑ25, ο κ. Αρσένης.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Βουλεύτριες και Βουλευτές, είναι σηµαντικό ότι σε αυτήν την
Αίθουσα, εκτός απ’ όταν βρισκόµαστε σ’ αυτό το κουβούκλιο,
χρησιµοποιούµε ξαφνικά µάσκες, γιατί λαµβάνουµε εύκολα αποφάσεις σ’ αυτήν την Αίθουσα που ορίζει τι κάνουν άλλοι εργαζόµενοι και νοµίζω ότι έχουµε την υποχρέωση να ζούµε στις ίδιες
συνθήκες.
Τώρα όσον αφορά το νοµοσχέδιο θα ξεκινήσω πάλι από τους
εργαζόµενους. Κύριε Υπουργέ, έχετε λάβει τα αιτήµατα των επιτυχόντων στους δύο διαγωνισµούς και τα έχω µεταφέρει και εγώ
ξανά και ξανά στις οµιλίες µου. Είναι πραγµατικά κάτι που απαιτεί
την απάντησή σας, πώς γίνεται να µην επεκτείνεται η ισχύς των
καταλόγων επιτυχόντων, παρ’ όλο που η εµπειρία µας λέει ότι
πάγια επεκτείνονται από τρία έως έξι χρόνια;
Αναφέροµαι σε αντίστοιχους διαγωνισµούς του 2013 που παρατάθηκε δύο φορές τελικά µέχρι το 2016, του 2016 που παρατάθηκε µέχρι το 2021 για έξι χρόνια και των στρατιωτικών δικαστών που παρατάθηκε για τρία χρόνια.
Ενώ πριν από λίγους µήνες και εσείς δίνατε αντίστοιχη παράταση µέχρι τουλάχιστον τον Απρίλη του 2021 ξαφνικά µας φέρνετε µε το νοµοσχέδιο µια παράταση µέχρι το Σεπτέµβρη.
Πραγµατικά δηµιουργεί µια σκιά και πρέπει να απαντηθεί ουσιαστικά από την πλευρά σας.
Περιµένουµε πιο σαφείς και πειστικές απαντήσεις, γιατί δεν
µπορούµε να δηµιουργούµε διαφορετικές καταστάσεις µεταξύ
των ίδιων κατηγοριών εργαζοµένων. Είναι σαν να έχουµε µια εξατοµικευµένη διαχείριση των επιτυχόντων για τις θέσεις του δηµοσίου και αυτό δηµιουργεί λογικές που έχουν ισχύσει στον ιδιωτικό τοµέα, λογικές ατοµικής διαχείρισης κάθε προσληφθέντα
στο δηµόσιο, κάθε επιτυχόντα στους διαγωνισµούς.
Όλα αυτά που γίνονται για τους προσληφθέντες, όπως έχουµε
συζητήσει για την Κ3, το πώς οι προσληφθέντες εκεί πέρα δεν
είχαν τα ίδια δικαιώµατα µονιµοποίησης, δεν έχουν τα ίδια δικαιώµατα για µετακινήσεις εντός του δηµοσίου, για άλλους έπρεπε να ισχύσει επταετία, ενώ για τους άλλους ισχύει η τριετία,
δηµιουργούν σιγά-σιγά τη λογική των ατοµικών συµβάσεων στο
δηµόσιο τοµέα, κάτι που κακώς βέβαια λειτουργεί στον ιδιωτικό
τοµέα τώρα το επεκτείνετε και στο δηµόσιο σηµείο-σηµείο, γι’
αυτό εµείς θέλουµε µια οριζόντια µεταχείριση όλων των επιτυχόντων στους διαγωνισµούς.
Είναι συγκλονιστική και όλη η συζήτηση για τους ξένους συνταξιούχους που δίνονται κίνητρα για να έρθουν στην Ελλάδα.
Είναι πραγµατικά εκτός τόπου και χρόνου, καθώς για όποιον διαβάζει τα τεκταινόµενα στην Ευρώπη είναι οριζόντια η φτωχοποίηση των συνταξιούχων, οπότε οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν
πλέον την οικονοµική δυνατότητα αυτής της µετάβασης. Για να
έχουν το κίνητρο, όµως, θα πρέπει να σηµαίνει ότι η φτωχοποίηση των Ελλήνων συνταξιούχων σχεδιάζεται να καλπάσει πολύ
γρήγορα το επόµενο χρονικό διάστηµα, καθώς για να έχουν το
κίνητρο αυτοί οι άνθρωποι, που πλέον η δικιά τους σύνταξη δεν
ξεπερνάει κατά µέσο όρο τα 1.000 ευρώ, να έρθουν στην Ελλάδα
σηµαίνει ότι πραγµατικά η διαφορά µεταξύ του επιπέδου διαβίωσης των Ελλήνων και Ευρωπαίων συνταξιούχων θα πολλαπλασιαστεί.
Στο άρθρο 5 έχουµε µια ψηφοθηρική πελατειακού χαρακτήρα
ρύθµιση όσον αφορά τις µονές του Αγίου Όρους και άλλη εκκλησιαστική περιουσία. Με όλο τον σεβασµό σε αυτούς τους θεσµούς είναι καθαρά ψηφοθηρικό. Κλείνετε το µάτι προς τους
πιστούς όταν κάνετε τέτοιους διακανονισµούς. Το ποσοστό της
έκπτωσης για τις κάθε είδους δαπάνες ανεξαρτήτως αν συνδέονται µε την εκµετάλλευση συγκεκριµένου ακινήτου της περιουσίας τους ανέρχεται στο ποσοστό 100%, κάτι που διαφέρει
πλήρως µε το ότι ισχύει ως σήµερα χρόνια.
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Στο άρθρο 9, έχουµε κάτι που είδαµε στο νοµοσχέδιο για την
ηλεκτροκίνηση, το οποίο ξεκινάει µε την λογική ότι δεν επιτρέπουµε τις εισαγωγές αυτοκινήτων πάνω από δεκαετίας, προκειµένου ακριβώς να έχουµε έναn εκσυγχρονισµό του στόλου και
να έχουµε µικρότερη περιβαλλοντική επίπτωση. Η λογική είναι
σωστή. Την ίδια στιγµή, όµως, όταν είµαστε σε µια χώρα η οποία
έχει µέσο όρο ζωής αυτοκινήτων πάνω από δεκαεπτά χρόνια,
όταν δεν δίνουµε κανένα κίνητρο και θα επαναλάβουµε στον κ.
Χατζηδάκη, ο όποιος δεν το γνώριζε, ότι δεν υπάρχει απόσυρση
αυτοκινήτων αυτήν τη στιγµή τουλάχιστον για τα κοινά επιβατικά,
οπότε δεν έχουµε κανένα κίνητρο για τη µείωση για να µπορούν
οι συµπολίτες µας, που λόγω της κρίσης δεν έχουν οικονοµική
δυνατότητα να ανανεώσουν το αυτοκίνητό τους, να προβούν
στην αγορά ενός πιο φιλικού περιβαλλοντικά αυτοκινήτου, οπότε
κόβουµε τις φθηνές εισαγωγές που θα έδιναν την δυνατότητα
σε αυτούς τους ανθρώπους να αφήσουν το αυτοκίνητο εικοσιπενταετίας και να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο δεκαετίας και τελικά φαίνεται ότι είναι ένα δωράκι προς τους εισαγωγείς
καινούργιων αυτοκινήτων.
Επίσης, συνεχίζουµε τα δωράκια, στο άρθρο 10. Η κ. Κοµνηνάκα έκανε λάθος, το ΜέΡΑ25 από την πρώτη στιγµή κατήγγειλε
αυτό το άρθρο και το επιστήσαµε και την προσοχή των συναδέλφων στη Βουλή. Είναι ένα µεγάλο δώρο στους εφοπλιστές όπου
πλέον των τροφοεφοδίων, καυσίµων και λιπαντικών που απαλλάσσονται από τον δασµό απαλλάσσονται πλέον και µέσα συνεννόησης τηλεπικοινωνίας, µηχανές και εξαρτήµατα ανταλλακτικά
εργαλεία και συναφής εξοπλισµός, έπιπλα, σκεύη, µέσα ψυχαγωγίας πληρώµατος και επιβατών εκτός τυχερών παιγνίων.
Το άρθρο 11, η υπαγωγή στο µειωµένο συντελεστή 6% των βιβλίων µουσικής, είναι ένα άρθρο στο οποίο εµείς στεκόµαστε θετικά. Είναι κάτι όµως, κύριε Υπουργέ, που πρώτον έχει καθυστερήσει και πραγµατικά είναι ένα ηµίµετρο.
Το ΜέΡΑ25 ζητάει να ενταχθούν σε αυτόν τον συντελεστή όλα
τα εµπορεύµατα που αφορούν την παιδεία και τον πολιτισµό. Δεν
κατανοούµε πώς ξεχωρίζετε τα βιβλία µουσικής από όλες τις κατηγορίες εν γένει που αφορούν την παιδεία και τον πολιτισµό.
Γιατί αυτή η διάκριση; Άρα, εµείς σας καλούµε, αν δεν είναι απλά
κάτι φωτογραφικό, να το επεκτείνετε σε όλο τον τοµέα αυτής της
εµπορίας.
Όσον αφορά στο άρθρο 18, είναι αστείο, γιατί πραγµατικά
αφορά την προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος. Το ΜέΡΑ25
ζητούσε ξανά και ξανά, ζητούσε επίµονα σε κάθε νοµοσχέδιό
σας, κύριε Υπουργέ και κατήγγειλε τον «ελέφαντα στο δωµάτιο»,
δηλαδή την 100% προκαταβολή φόρου εισοδήµατος. Και εσείς
πριν από λίγο καιρό φέρατε τη µείωση στο 95% της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος, κάτι που είναι πραγµατικά προκλητικό!
Αυτήν τη στιγµή προτείνετε κάτι εντελώς παραπλανητικό και
άτολµο, τη µείωση της προκαταβολής κατ’ αναλογία της µείωσης
του δηλωµένου εισοδήµατος στο πρώτο εξάµηνο του 2019 και
2020. Αυτό που απαιτείται στη συγκεκριµένη συγκυρία, όπου αντιµετωπίζουµε την επανεκκίνηση ή βύθιση της οικονοµίας, είναι
ουσιαστικά µέτρα ανακούφισης των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, των αυτοαπασχολουµένων. Πρέπει πραγµατικά να προχωρήσουµε τώρα θαρρετά στην κατάργηση της προκαταβολής
φόρου.
Στο άρθρο 70, εσείς, ο Υπουργός Οικονοµικών, θα παρέχετε
πλέον εγγύηση και για πιστοληπτικά ιδρύµατα, φυσικά και νοµικά
πρόσωπα φορέων, στο πλαίσιο της ενωσιακής νοµοθεσίας ή διακρατικής συµφωνίας ή µεταξύ κρατών-µελών και των οργανισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς τι αυτή η προσθήκη; Ανεξαρτήτως της σκοπιµότητας, πάλι οι τραπεζίτες και οι ολιγάρχες
θα χρηµατοδοτούνται µε εγγύηση τα χρήµατα των Ελλήνων πολιτών, την ώρα που καλούνται και θα καλούνται να σηκώσουν
στην πλάτη τους τα βάρη του πέµπτου µνηµονίου, αυτού δηλαδή
που είναι προδιαγεγραµµένο πλέον µετά και τη δέσµευσή σας
στο Eurogroup για πρωτογενή πλεονάσµατα το 2021.
Άρθρα 79-83. Στα άρθρα περιγράφονται οι διαδικασίες του
δήθεν προγράµµατος υποστήριξης µέσω της συνεισφοράς του
δηµοσίου για την αποπληρωµή δανείων µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσµενείς συνέπειες του κορωνοϊού, του «COVID-19».
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Σας έχουµε καλέσει επανειληµµένα να αποσύρετε τον «ΗΡΑΚΛΗ», αυτό το συγκλονιστικό εφεύρηµα για την παράλογη, εκτός
πλαισίου και οποιασδήποτε λογικής, προικοδότηση αυτών των
τυχοδιωκτικών funds και των Ελλήνων µετόχων τους. Επίσης, ζητάµε να ανακοινωθεί, ώστε επιτέλους να µάθουµε ποιοι είναι
αυτοί, γιατί πιστεύουµε ότι αυτή η λίστα θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ενισχύετε, λοιπόν, αυτά τα funds µε τα σπίτια των πολιτών που
είναι µε κόκκινα ή ροζ δάνεια. Τους δίνετε αυτή τη στιγµή το δικαίωµα, εφόσον δεν µπορέσουν να πουλήσουν αυτά τα σπίτια,
αν δεν κάνω λάθος στο 1/3 της αντικειµενικής αξίας, να λάβουν
12 δισεκατοµµύρια ελληνικού χρέους από τις εγγυήσεις σας, παραπάνω από ό,τι δίνετε στην ελληνική οικονοµία για την αντιµετώπιση της κρίσης και του κορωνοϊού. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή, που θα πάρουν 12 δισεκατοµµύρια από το δηµόσιο, θα κρατήσουν και τις κατοικίες των πολιτών που θα µείνουν χωρίς σπίτι
εν µέσω κορωνοϊού και πιθανότατα εν µέσω ενός lockdown.
Το έγκληµα, αν µου επιτρέπετε, είναι χαρακτηριστικό και ξεκινάει και από το όνοµα. Επιλέγετε το όνοµα «ΗΡΑΚΛΗΣ» συνδέοντάς το προφανώς µε τον µύθο του Ηρακλή και την «Κόπρο του
Αυγεία», θεωρώντας ότι αυτοί οι δανειολήπτες είναι κόπρος.
Αυτό είναι συγκλονιστικό. Το ΜέΡΑ25 έχει προτείνει το σχέδιο
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ», γιατί ο αγώνας αυτών των πολιτών είναι να φτάσουν επιτέλους στο σπίτι τους, το σπίτι τους να τους ανήκει.
Προτείνουµε την ίδρυση εταιρείας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», εθνική εταιρεία
διαχείρισης ιδιωτικών χρεών, όπου θα µεταφέρονται όλα τα κόκκινα δάνεια και οι τίτλοι ιδιοκτησίας, την απόδοση στις τράπεζες
τίτλων δηµοσίων εγγυήσεων από την «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», να υπάρχει
µόνιµη προστασία της κατοικίας και των µικροµεσαίων µε την καταβολή µηνιαίου παγίου ως ενοικίου που δεν θα ξεπερνάει το 1/3
των καθαρών εισοδηµάτων, το ύψος του οποίου θα καθορίζεται
µε κοινωνικά κριτήρια από τις δηµοτικές αρχές, τη διατήρηση
του ποσοστού ιδιοκτησίας των δανειοληπτών ως την έναρξη της
κανονικής αποπληρωµής των δανείων και µετά τα κουρέµατα
που θα συµφωνηθούν µε την εταιρεία «ΟΔΥΣΣΕΑΣ».
Επίσης, προτείνουµε τη συγκρότηση κατά τόπους επιτροπών
σε συνεργασία µε την «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», όπου θα συµµετέχουν όλοι
οι ενδιαφερόµενοι µε αντικείµενο τη διαλεύκανση περιπτώσεων
στρατηγικών κακοπληρωτών. Δεν είναι µια πρόταση η οποία γίνεται µικροπολιτικά και µε στόχο ψηφοθηρικό. Είναι µία πρόταση,
κύριε Υπουργέ, η οποία λύνει το θέµα των τραπεζών, που µε το
σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» που φέρνετε και την αθρόα πώληση των σπιτιών, θα βρεθούν µε ριζική µείωση των αξιών των εχέγγυων από
τα δάνεια που κρατούν στα χέρια τους και που είναι η κεφαλαιοποίησή τους και θα χρειαστούν νέα κεφαλαιοποίηση, νέα δάνεια. Επίσης, θα δώσει λύση στο κοινωνικό ζήτηµα που προκύπτει φέρνοντας πλειστηριασµούς και εξώσεις εν µέσω της χειρότερης οικονοµικής κρίσης που έχει βιώσει αυτή η χώρα, αλλά
και εν γένει στην ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας και της ρευστότητας τελικά.
Εµείς έχουµε ζητήσει, πέρα από την κατάργηση της πληρωµής
φόρου, την ακύρωση της φορολόγησης των τουριστικών επιχειρήσεων που αποδεδειγµένα επλήγησαν ή θα πληγούν κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού και της άνοιξης από τις µαζικές ακυρώσεις κατά το 2020, την έκπτωση 50% στον ΦΠΑ των νησιών
του Αιγαίου και των παραµεθόριων περιοχών, µε εξαίρεση τα
νησιά µεγάλων αντικειµενικών αξιών.
Αυτό που σας λέµε ξανά και ξανά είναι το απλό: Αυτό που µαθαίνουµε από αυτήν την επιδηµία, ότι δηλαδή η πρόληψη σώζει
ζωές και ότι αν δεν πάρουµε µέτρα πρόληψης, τότε το κόστος
θα είναι πολλαπλάσιο, αυτό να κάνουµε και στην οικονοµία. Να
προλάβουµε, δηλαδή, να πάρουµε θαρραλέα µέτρα τώρα και τα
12 δισεκατοµµύρια να µη πάνε, κύριε Υπουργέ, στα τυχοδιωκτικά
funds του σχεδίου «ΗΡΑΚΛΗΣ», αλλά στην πραγµατική οικονοµία, στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις µε κεφάλαια επανεκκίνησης και µε ουσιαστική ενίσχυση, γιατί αλλιώς οι επιπτώσεις θα
είναι πολλαπλάσιες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως, εσείς έχετε ήδη υπογράψει, και στην ουσία συµφωνήσει, το νέο µνηµόνιο και γι’ αυτό δεν έχετε κανένα πρόβληµα να
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παρακολουθείτε την εντεινόµενη φτωχοποίηση των πολιτών, που
από τον Σεπτέµβριο, τον Οκτώβριο και την επόµενη άνοιξη, θα
είναι σοκαριστική. Σε λίγο δεν θα ασχολούµαστε µε τίποτα άλλο,
παρά µόνο µε αυτό το τροµερό κοινωνικό φαινόµενο που έρχεται
καλπάζοντας κατά πάνω µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των εισηγητών και
των ειδικών αγορητών.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να κάνουµε έναν προγραµµατισµό
της συζήτησης. Εν’ όψει του ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος άργησε να τελειώσει και λόγω του ότι έχουµε και τις αιτήσεις άρσης
ασυλίας τριών συναδέλφων, και θα µιλήσει και ο Πρωθυπουργός
και οι Αρχηγοί των Κοµµάτων, η συζήτηση θα διεξαχθεί ως εξής:
Θα δώσω τώρα τον λόγο στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και αµέσως
µετά για λίγο στον Υπουργό Οικονοµικών κ. Σταϊκούρα για να
δώσει µερικές διευκρινίσεις.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε.
Στη συνέχεια θα διακόψουµε τη νοµοθετική εργασία και θα
γίνει συζήτηση για την άρση ασυλίας των Βουλευτών. Αµέσως
µετά θα επανέλθουµε να δούµε ποιοι Αρχηγοί θα είναι και θα
µπούµε στον κατάλογο των οµιλητών.
Τον λόγο έχει, εποµένως, ο Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής
Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτριος
Κουτσούµπας.
Ορίστε, κύριε Κουτσούµπα, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, η πολιτική σας είναι η ενίσχυση της φορολεηλασίας των λαϊκών στρωµάτων και η επέκταση της φοροαπαλλαγής για το µεγάλο κεφάλαιο.
Κι εσείς, βέβαια, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, που σας έπιασε τώρα ο
πόνος, είχατε µειώσει τη φορολογία του κεφαλαίου, φτάνοντας
µάλιστα να µειώσετε ακόµη και τους φόρους στα διανεµόµενα
κέρδη. Σας το υπενθυµίζουµε, γιατί κάνετε πως το έχετε ξεχάσει.
Και φυσικά, τώρα έρχεται η Νέα Δηµοκρατία να επεκτείνει
αυτή τη στρατηγική. Σας κάνουµε και µία πρόβλεψη. Αυτή η πολιτική θα απογειωθεί το επόµενο διάστηµα στο πλαίσιο και της
λειτουργίας του Ταµείου Ανάκαµψης που αποφασίστηκε στην
πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής, γιατί η συγκρότηση του Ταµείου
Ανάκαµψης µέσω αυτού του περιβόητου «κοινού δανεισµού» θα
συνοδευτεί µε ενιαίους φόρους για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Είτε ονοµάζεται «ψηφιακός φόρος», είτε «πράσινος φόρος», είτε «φόρος covid», είτε όπως αλλιώς σκαρφιστούν να τον
ονοµάσουν οι φωστήρες των Βρυξελλών, η ουσία παραµένει η
ίδια, η µετακύλιση των ζηµιών της νέας κρίσης και των βαρών
της στις πλάτες των εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων.
Τι άλλα «δώρα» -εντός πολλών εισαγωγικών η λέξη «δώρα»περιέχει αυτό το περίφηµο πακέτο του Ταµείου Ανάκαµψης; Περιέχει την αποπληρωµή από τον λαό των νέων δανείων ύψους
2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ που έρχονται να προστεθούν στον
ήδη υπέρογκο δανεισµό της Ελλάδας και την κατεδάφιση όσων
ασφαλιστικών δικαιωµάτων είχαν αποµείνει µε την προώθηση της
ιδιωτικής ασφάλισης και του αµιγώς κεφαλαιοποιητικού συστήµατος που µετατρέπει την επικουρική σύνταξη σε ατοµικό επενδυτικό προϊόν, σύµφωνα και µε το σχέδιο της Επιτροπής Πισσαρίδη, το οποίο θα αποτελέσει και τη βάση του ελληνικού σχεδίου
ανάκαµψης.
Περιέχει, επίσης, την επέκταση των ευέλικτων εργασιακών
σχέσεων και της χρηµατοδότησης των εργοδοτών στο όνοµα της
στήριξης της απασχόλησης, την παροχή κινήτρων αύξησης του
µεγέθους ορισµένων βιώσιµων επιχειρήσεων, που θα αυξήσει
όµως την πίεση και τα λουκέτα για πολλές µικρές επιχειρήσεις
και αυτοαπασχολούµενους.
Περιέχει την επιτάχυνση της εξάλειψης των λιγνιτικών σταθµών που αυξάνει την ανεργία, ακυρώνει την αξιοποίηση εγχώριων πηγών ενέργειας και οδηγεί σε σπατάλη ενέργειας µε την
αύξηση της χρήσης του εισαγόµενου φυσικού αερίου για ηλε-
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κτροπαραγωγή.
Όλα αυτά έρχονται να προστεθούν στις βαριές συνέπειες της
καπιταλιστικής κρίσης που ήδη πληρώνει ο λαός µε την έκρηξη
της ανεργίας, την επέκταση της µερικής απασχόλησης, τη µείωση των µισθών, την εντατικοποίηση, την υπονόµευση του ελεύθερου χρόνου στους εργαζόµενους µε τηλεργασία. Καµµία
ανάλυση ή πρόβλεψη –ακόµα και οι δικές σας- δεν εκτιµά τη
στροφή στο προ κρίσης επίπεδο µέσα στο 2021.
Σταµατήστε, λοιπόν, να ωραιοποιείτε την κατάσταση, να πανηγυρίζετε, όπως έκαναν και οι προκάτοχοί σας του ΣΥΡΙΖΑ κάθε
φορά που επέστρεφαν από µία Σύνοδο Κορυφής. Το παρόν και
το µέλλον για τον ελληνικό λαό, όπως και για όλους τους λαούς
της Ευρώπης, προδιαγράφεται µαύρο, αν δεν αντιδράσουν, αν
δεν βγουν στο προσκήνιο, για να καθορίζουν οι ίδιοι τις εξελίξεις.
Όλα αυτά τα ζοφερά που προβλέπουν οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής θωρακίζονται µε νέους ενιαίους µηχανισµούς
εποπτείας, δηλαδή µε µνηµόνια διαρκείας, ακόµα κι αν τυπικά
δεν ονοµαστούν έτσι. Εκτός από τα ευρωπαϊκά εξάµηνα, εκτός
από τις µνηµονιακές δεσµεύσεις και τις εγκρίσεις δόσεων από
το Eurogroup, εκτός από την εποπτεία της Κοµισιόν για τη σωστή
απορρόφηση του ΕΣΠΑ, θα προστεθεί ένας ακόµα µηχανισµός
διαρκούς αξιολόγησης του προγράµµατος µεταρρυθµίσεων, των
αναδιαρθρώσεων που θα υποβάλει τον Οκτώβριο η Κυβέρνηση
µε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης. Αυτός θα αποφασίσει αν θα
αποδεσµεύονται ή αν θα παγώνουν τα κονδύλια των περιβόητων
επιδοτήσεων.
Φυσικά, εσείς δεν περιµένετε την ενεργοποίηση του µηχανισµού, αφού αυτές οι αναδιαρθρώσεις είναι ήδη στην ατζέντα του
εγχώριου κεφαλαίου, του ΣΕΒ, των τραπεζιτών, κ.ο.κ.. Ωστόσο,
αυτός ο µηχανισµός θα αξιοποιείται και πάλι ως µπαµπούλας
απέναντι στον λαό, για να αποδέχεται τα νέα µέτρα σφαγής του.
Συνεπώς, είναι βαθιά αποπροσανατολιστική, κάλπικη, η αντιπαράθεση που επικεντρώνει στο ύψος του ταµείου ή του πακέτου που αναλογεί στην Ελλάδα, δηλαδή σ’ αυτά τα 32 δισεκατοµµύρια ευρώ, τα 19,5 δισεκατοµµύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και
τα 12,5 δισεκατοµµύρια ευρώ σε δάνεια. Το κρίσιµο είναι το πού
θα κατευθυνθούν αυτά τα ποσά, αλλά και µε τις όρους θα δοθούν. Οι ωφεληµένοι θα είναι πάλι οι µεγάλοι όµιλοι, ειδικά αυτοί
που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ψηφιακής και της πράσινης οικονοµίας.
Επίσης, είναι κάλπικη και η αντιπαράθεση µεταξύ βόρειων φειδωλών και νότιων γαλαντόµων. Κανένα από αυτά τα δύο στρατόπεδα κρατών δεν νοιάζεται για τα πραγµατικά συµφέροντα των
λαών, ούτε καν των δικών τους λαών και όσοι είχαν και έχουν
κάνει σηµαία τους τη συµµαχία των χωρών του Νότου, όπως ο
ΣΥΡΙΖΑ, ασκώντας µάλιστα µία άσφαιρη κριτική στις αποφάσεις
της Συνόδου, προσγειώνονται µάλλον απότοµα σήµερα.
Αρκεί να δει κανείς τις δηλώσεις των κυβερνήσεων των χωρών
του Νότου. Ο Σάντσες στην Ισπανία είπε χαρακτηριστικά «Μία
από τις πιο λαµπρές σελίδες στην ευρωπαϊκή ιστορία έχει γραφτεί. Είναι ένα πραγµατικό σχέδιο Μάρσαλ. Σήµερα, όλοι οι Ευρωπαίοι κερδίζουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση βγαίνει ισχυρότερη».
Ο Κόντε στην Ιταλία είπε «Η Ευρωπαϊκή Ένωση συµφώνησε
σε ένα φιλόδοξο Ταµείο Ανάκαµψης που θα επιτρέψει στις
χώρες-µέλη να αντιµετωπίσουν την κρίση από τον COVID-19».
Ο Μακρόν, επίσης, είπε «Η συµφωνία που επιτεύχθηκε για το
σχέδιο ανάκαµψης είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση η σηµαντικότερη στιγµή µετά τη δηµιουργία του ευρώ».
Ορίστε, οι περίφηµοι σύµµαχοι του Νότου!
Μερικοί από αυτούς, βέβαια, είναι στην ίδια πολιτική οικογένεια µε εσάς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ανήκουν δηλαδή στην ευρύτερη
σοσιαλδηµοκρατική οικογένεια.
Τι λένε όλοι αυτοί; Λένε ό,τι λέει και ο κ. Μητσοτάκης στην Ελλάδα. Πανηγυρίζουν, δηλαδή, για έναν µηχανισµό που αποτελεί
µία ακόµη θηλιά στον λαιµό των ευρωπαϊκών λαών, οι οποίοι
µετά την πανδηµία, µετά τις τραγικές ελλείψεις στα δηµόσια συστήµατα υγείας, µετά την ανεργία, καλούνται να πληρώσουν τα
σπασµένα µιας ακόµα κρίσης.
Τι αποδεικνύουν όλα τα παραπάνω; Αποδεικνύουν αυτό που
µόνο το ΚΚΕ λέει και για µία ακόµη φορά επιβεβαιώνεται, ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µία αντιδραστική συµµαχία, ότι

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]’ - 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

αυτά τα κράτη δεν έχουν κοινά συµφέροντα αλλά αντίθετα µεγαλώνει η ψαλίδα ανάµεσα σε µονοπώλια της Γερµανίας, της
Γαλλίας, της Ιταλίας, ότι οι συµβιβασµοί µεταξύ τους είναι προσωρινοί, εύθραυστοι, ότι δεν αναιρούν τις µεγάλες µεταξύ τους
αντιθέσεις, αλλά ότι και το µόνιµο θύµα των συµβιβασµών είναι
οι εργαζόµενοι, οι λαοί της Ευρώπης.
Αυτό συνέβη και τώρα. Η Γαλλία βρήκε την ευκαιρία να πιέσει
για κοινό δανεισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερµανία προσάρµοσε τη θέση της γιατί ένας νέος κλονισµός στη συνοχή της
Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ενιαίας αγοράς και
του ευρώ θα επιδρούσε άµεσα αρνητικά στην οικονοµική της
ισχύ και στις εξαγωγές της, η δε συµµαχία των φειδωλών κρατών
διασφάλισε σηµαντική µείωση των εισφορών τους στον προϋπολογισµό της Ένωσης και δυνατότητα να φρενάρουν τις διαδικασίες εκταµίευσης κρατών-µελών, όταν δεν τηρούνται προϋποθέσεις και χρονοδιαγράµµατα.
Θα αντέξει αυτός ο συµβιβασµός; Είναι εξαιρετικά αµφίβολο,
αφ’ ενός γιατί η αντοχή της Γερµανίας να επωµιστεί το κύριο
βάρος του κοινού δανεισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι
απεριόριστη, αφ’ ετέρου δεν είναι απεριόριστη και η δυνατότητα
µεγάλων υπερχρεωµένων κρατών, όπως η Ιταλία για παράδειγµα, να σηκώσουν το βάρος νέων δανείων και της επιδείνωσης των όρων ανταγωνισµού µέσα στο εσωτερικό της Ένωσης.
Χώρια που το βασικό πρόβληµα, δηλαδή η αύξηση του µεγέθους υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου παραµένει και η µεγάλη κοινοτική παρέµβαση µπορεί στην καλύτερη των περιπτώσεων να
µεταθέσει την εκδήλωση µιας βαθύτερης νέας καπιταλιστικής
κρίσης στην Ευρώπη στα επόµενα χρόνια. Ωστόσο είναι γεγονός
ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει για
πρώτη φορά σε κοινό δανεισµό, για να δώσει επιδοτήσεις σε
κράτη–µέλη, αποτελεί βήµα προς την κατεύθυνση εµβάθυνσης
της ενοποίησης.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, πρόκειται για πορεία σε αντιδραστική κατεύθυνση, γιατί εµβάθυνση της ενοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση σηµαίνει ενίσχυση των ενιαίων µηχανισµών για την
εφαρµογή ενιαίων αντιδραστικών, αντιλαϊκών κατευθύνσεων σε
βάρος φυσικά των λαών. Να γιατί οι εργαζόµενοι όχι µόνο δεν
µπορούν να έχουν καµµία προσδοκία, αλλά απαιτείται να βρεθούν και σε θέσεις µάχης για να αποκρούσουν, να συγκρουστούν
µε αυτήν τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών τους, έτσι ώστε να µην βιώσουν ξανά
τα σπασµένα της νέας κρίσης.
Κυρίες και κύριοι, φυσικά η ωραιοποίηση και ο αποπροσανατολισµός, τόσο από την Κυβέρνηση, όσο και από τα άλλα κόµµατα δεν εξαντλείται στις αποφάσεις της Συνόδου. Επεκτείνεται
και σε άλλα θέµατα, όπως στην εξωτερική πολιτική και στις πρόσφατες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Όλοι σας έχετε εναποθέσει τα κυριαρχικά δικαιώµατα της
χώρας, την προοπτική της σταθερότητας, της ειρήνης στην περιοχή, στο ΝΑΤΟ, τις Ηνωµένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή
Ένωση, στα παζάρια των αστικών τάξεων Ελλάδας - Τουρκίας,
σε όλους αυτούς δηλαδή που έχουν δηµιουργήσει τα προβλήµατα και έχουν φέρει την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου στα
πρόθυρα µιας γενικευµένης ανάφλεξης µε φόντο την καταλήστευση του ενεργειακού πλούτου της περιοχής, αφού πρώτα παραδώσατε από κοινού όλη τη χώρα για αµερικανονατοϊκές
βάσεις και αφού ξοδεύετε 4 δισεκατοµµύρια κάθε χρόνο για
στρατιωτικές δαπάνες άσχετες µε την άµυνα της χώρας. Και
ύστερα τσακώνεστε για άλλα ζητήµατα, δευτερεύουσας και τριτεύουσας σηµασίας.
Εµείς σας το ξαναλέµε: Δεν σας έχουµε εµπιστοσύνη. Δεν
έχουµε καµµία εµπιστοσύνη σε αυτήν την πολιτική ούτε είµαστε
µέρος της ευρωνατοϊκής οµοψυχίας σας. Στο µόνο που έχουµε
εµπιστοσύνη, είναι στη δυνατότητα και το δικαίωµα του λαού να
εγγυηθεί τα σύνορα, τα κυριαρχικά δικαιώµατα, να οικοδοµήσει
σχέσεις φιλίας, αλληλεγγύης, ειρήνης µε τους άλλους λαούς
που θέλουν όλοι να ζήσουν ειρηνικά.
Η κοινή ανακοίνωση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Τουρκίας είναι µια σηµαντική
συµβολή σε αυτήν την κατεύθυνση. Θα σας καλούσα να τη διαβάσετε όλοι, γιατί από τους φίλους σας, τους συνεργάτες σας
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και τις οικογένειές σας στην Τουρκία -εννοώ την Αντιπολίτευσηούτε ένας δεν µίλησε για όλα αυτά τα ζητήµατα σε σωστή, υπέρ
των λαών κατεύθυνση. Έχουµε ακράδαντη πίστη ότι όλα αυτά
µπορούν να τα καταφέρουν οι λαοί αν απαλλαγούν από ντόπιους
και ξένους δυνάστες.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, το σχέδιο νόµου επιβεβαιώνει το ταξικό, αντιλαϊκό πρόσηµο της πολιτικής σας και στον
τοµέα της φορολογίας. Από τη µια φοροαπαλλαγές για τους
εφοπλιστές, νέες φοροαπαλλαγές για το µεγάλο κεφάλαιο γενικότερα, νέες φοροαπαλλαγές για τα οικονοµικά παράσιτα της
κοινωνίας, τους µεγαλοµετόχους των οµίλων και για όσους µεταφέρουν φορολογική έδρα στην Ελλάδα. Και την ίδια στιγµή
που ο ελληνικός λαός υποφέρει από τη νέα κρίση, δεν προβλέπετε παρά µόνο µια προσωρινή διευκόλυνση για φέτος που τελικά απλά µεταθέτει τα βάρη για την επόµενη χρονιά για κάποιους αυτοαπασχολούµενους µικρούς επιχειρηµατίες.
Η πολιτική σας είναι προκλητική, αλλά ακόµα πιο προκλητική
είναι η προσπάθεια να εµφανίσετε τα σχέδιο νόµου σαν να φέρνει φοροαπαλλαγές για τον λαό στο σύνολό του. Και είναι προκλητικό γιατί την ίδια ώρα που µισθωτοί και αυτοαπασχολούµενοι
µικροεπιχειρηµατίες επίσης καταβάλλουν µε άµεσους και έµµεσους φόρους πάνω από το 90% των κρατικών εσόδων και το µεγάλο κεφάλαιο καταβάλλει λιγότερο από 5%, φέρνετε και νέες
φοροαπαλλαγές για εφοπλιστές, για µεγαλοµετόχους των οµίλων. Είναι προκλητικό να προσθέσετε και άλλες φοροαπαλλαγές, ειδικά στον τοµέα της κρουαζιέρας.
Τι αποδεικνύει το άρθρο 10 στο σχέδιο νόµου που φέρνετε;
Πως οι περιβόητες επενδύσεις στην κρουαζιέρα θα είναι παντελώς αφορολόγητες και πως ο κρατικός κορβανάς δεν θα ωφεληθεί καθόλου. Εξίσου προκλητικές είναι οι ρυθµίσεις για τη
φορολογία των µετοχών και της κινητής περιουσίας γενικότερα.
Τι προτείνετε; Με απλά λόγια πως οι µετοχές των Ελλήνων, που
είναι κάτοικοι εξωτερικού, έχουν φοροασυλία. Μάλιστα έχετε το
θράσος να µιλάτε για διασφάλιση της φορολογικής βάσης της
χώρας στο ίδιο σχέδιο νόµου.
Αλήθεια πώς ακριβώς µπορεί να διασφαλιστεί το πού παράγεται το εισόδηµα όταν δεκάδες µεγάλες εταιρείες που παράγουν
στην Ελλάδα έχουν πια φορολογική έδρα στο εξωτερικό; Ποιον
νοµίζετε πως µπορείτε να κοροϊδέψετε; Στόχος σας είναι να µετατρέψετε την Ελλάδα σε φορολογικό παράδεισο για λίγους, για
το µεγάλο κεφάλαιο και το εγχώριο και το διεθνές οικονοµικό
τζετ σετ σε βάρος των εργαζοµένων. Πλανάσθε πλάνην οικτράν,
αν νοµίζετε πως θα κοροϊδέψετε τον ελληνικό λαό µε τη µείωση
της προκαταβολής που προωθείτε για τους αυτοαπασχολούµενους µικροεπιχειρηµατίες. Έχετε πάρει δανεικά από τους αυτοαπασχολούµενους και όχι µόνο δεν τα επιστρέφετε στο σύνολό
τους αλλά λέτε απλά πως το αναγκαστικό δάνειο θα είναι λίγο
µικρότερο φέτος.
Τι ακριβώς θέλετε; Να σας δώσουµε µήπως και συγχαρητήρια;
Άλλωστε το κάνετε αυτό σχεδόν υποχρεωτικά. Τα πραγµατικά εισοδήµατα φέτος είναι µέχρι και 50% µειωµένα και µια προκαταβολή υπολογισµένη µε βάση τα περσινά εισοδήµατα θα προέκυπτε να είναι σχεδόν διπλάσια από τον φόρο που θα προκύψει
του χρόνου. Ουσιαστικά κάνετε την ανάγκη φιλοτιµία γιατί οι αυτοαπασχολούµενοι χειµάζονται από την κρίση και δεν µπορούν
να αντεπεξέλθουν στην κρατική φοροληστεία.
Στην πραγµατικότητα δεν προβλέπετε καµµία ουσιαστική φοροελάφρυνση για τα εργατικά - λαϊκά στρώµατα, που βρίσκονται
σε δεινή κατάσταση λόγω της πολιτικής σας, της ίδιας πολιτικής
που ακολουθούσε και η προηγούµενη κυβέρνηση και λόγω της
κρίσης, ενώ από την άλλη το χιλιοδιαφηµιζόµενο πρόγραµµα
«ΓΕΦΥΡΑ» που φέρνετε, δεν είναι τίποτε άλλο παρά µια προσπάθεια χρηµατοδότησης των τραπεζών, ώστε να µην δηµιουργηθούν νέα κόκκινα δάνεια. Πραγµατικός στόχος σας είναι να
µπορούν οι τράπεζες να δανειστούν από τις ευρωπαϊκές αγορές
και να µην αλλοιωθεί περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό τους. Γι’ αυτόν
τον λόγο άλλωστε δεν διστάζετε να αναλάβετε ως κράτος ένα
κοµµάτι των ενήµερων δανείων για φέτος. Όµως το πρόγραµµά
σας πετάει εκτός εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες που δεν
εµπίπτουν στα κριτήρια και στοχεύει, στην ίδια ρότα µε όλες τις
προηγούµενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως
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στην «κουλτούρα πληρωµών», στο να στραγγίξει τα υπερχρεωµένα λαϊκά νοικοκυριά µε οτιδήποτε µπορούν τέλος πάντων να
αποπληρώσουν για να ανοίξει τον δρόµο για µαζικούς πλειστηριασµούς.
Από αυτήν την άποψη είναι εξαιρετικά σηµαντική η πρόταση
νόµου που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΚΚΕ για την
ανακούφιση της λαϊκής οικογένειας από την υπερχρέωση στην
εφορία, τα ασφαλιστικά ταµεία, τους ΟΤΑ και στις τράπεζες προβλέποντας τη δραστική µείωση των χρεών των λαϊκών οικογενειών. Τα µέτρα αυτά είναι επιτακτικά αναγκαία, δεδοµένου ότι
η µεγάλη πλειοψηφία των λαϊκών νοικοκυριών πνίγεται κυριολεκτικά στα χρέη, τα οποία δεν µπορεί να αποπληρώσει, οδηγώντας εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενους, αυτοαπασχολούµενους, αγρότες φτωχούς, κτηνοτρόφους κυριολεκτικά στην απόγνωση, όπως επίσης και οι τροπολογίες που κατέθεσε στο παρόν
νοµοσχέδιο το ΚΚΕ για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και του τέλους
επιτηδεύµατος, δύο διεκδικήσεις που δεν τις ξεχνάµε, όπως έκαναν άλλα κόµµατα στο παρελθόν. Σήµερα είναι ακόµη πιο επίκαιρες, προκειµένου να υπάρχει ουσιαστική ανακούφιση εργαζοµένων, λαϊκών οικογενειών, αυτοαπασχολούµενων, ενόψει και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

των τεράστιων συνεπειών που καλούνται να πληρώσουν και εξαιτίας της πανδηµίας.
Τέτοιες τροπολογίες, τέτοιους νόµους, τέτοιες προτάσεις
νόµου έπρεπε να φέρνετε όλοι σας εδώ και έπρεπε όλοι σας να
ψηφίζετε και όχι το σηµερινό νοµοσχέδιο.
Για τα Πρακτικά να σας καταθέσω και την πρόταση νόµου του
ΚΚΕ, την οποία έπρεπε να συζητάµε, γιατί αυτή ανακουφίζει
πραγµατικά τους εργαζόµενους, τους αυτοαπασχολούµενους,
τους επιχειρηµατίες, τους αγρότες, τον ελληνικό λαό.
(Στο σηµείο αυτό ο Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Δηµήτριος
Κουτσούµπας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Να είστε σίγουροι όµως ότι θα µας βρείτε στους δρόµους του
αγώνα, µαζί µε τον ελληνικό λαό, για την υπεράσπιση των συµφερόντων του.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Στο σηµείο αυτό
διακόπτουµε την ηµερήσια διάταξη και εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αιτήσεις Άρσης Ασυλίας Βουλευτών: συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 62 του Συντάγµατος και 83 του
Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας των
Βουλευτών κ.κ. Ειρήνης Κασιµάτη, Διονυσίου Ακτύπη και Θεοδώρου Δρίτσα.
Από την αρµόδια Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεση της 23ης Ιουλίου 2020,
σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της επιτροπής πρότειναν κατά
πλειοψηφία την άρση της ασυλίας της κ. Ειρήνης Κασιµάτη.
Από την ίδια Μόνιµη Ειδική Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεση της 15ης Μαΐου 2020, σύµφωνα
µε την οποία τα µέλη της επιτροπής πρότειναν οµόφωνα την
άρση της ασυλίας του κ. Διονυσίου Ακτύπη.
Τέλος, από την ίδια Μόνιµη Ειδική Επιτροπή Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεση της 15ης Ιουλίου 2020,
σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της επιτροπής πρότειναν οµόφωνα την άρση της ασυλίας του κ. Θεοδώρου Δρίτσα.
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 83 παράγραφος 7 του Κανονισµού της Βουλής, η Βουλή αποφασίζει µε ανάταση του χεριού ή
έγερση επί της αιτήσεως της εισαγγελικής αρχής, κατά τη διαδικασία του άρθρου 108 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο.
Ο λόγος δίνεται πάντα, εφόσον ζητηθεί, στον Βουλευτή στον
οποίο αφορά η αίτηση και στους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ή στους αναπληρωτές τους.
Υπενθυµίζω ότι σύµφωνα µε την απόφαση της 7ης Μαρτίου
2018 της Διάσκεψης των Προέδρων, για τη διαδικασία αυτή έχει
ενεργοποιηθεί το νέο σύστηµα ηλεκτρονικής ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των περιπτώσεων
της σηµερινής ειδικής ηµερήσιας διάταξης, θα προχωρήσουµε
σε ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως προανέφερα.
Η πρώτη υπόθεση αφορά στη συνάδελφο κ. Ειρήνη Κασιµάτη.
Εννοείται ότι οι κατηγορίες σάς έχουν γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά και εξάλλου, για κάθε συνάδελφο θα αναφέρονται και στις
οθόνες σας.
Η κυρία συνάδελφος, η κ. Κασιµάτη µήπως θα ήθελε να πάρει
τον λόγο;
ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ: Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητείται σήµερα ενώπιον της
Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων η αίτηση της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου, µε την οποία και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 62 του Συντάγµατος και 83 του Κανονισµού της
Βουλής, παρακαλείται η Βουλή να αποφανθεί για τη χορήγηση
ή τη µη χορήγηση της άδειας για τυχόν άσκηση ποινικής δίωξης,
ύστερα από υποβολή εγκλήσεων εις βάρος µου από φυσικά πρόσωπα-αστυνοµικούς εξαιτίας πολιτικού σχολίου που έκανα για
άσχετο µε την Αστυνοµία θέµα χιουµοριστικά σε µέσο κοινωνικής
δικτύωσης, στο πλαίσιο της πολιτικής του δραστηριότητας.
Πριν προχωρήσω, θα ήθελα να γνωρίζει το Σώµα και να καταγραφεί στα Πρακτικά της Ολοµέλειας ότι η Επιτροπή Δεοντολογίας που συνεδρίασε την Τρίτη 21 Ιουλίου και η οποία αποτελείται από έξι µέλη της Νέας Δηµοκρατίας και πέντε µέλη από
κάθε έκαστο κόµµα της Αντιπολίτευσης, εισηγείται σήµερα την
άρση της ασυλίας µη οµόφωνα, αλλά κατά πλειοψηφία και για
την ακρίβεια, κατά οριακή πλειοψηφία, αφού ακόµη και από τη
Νέα Δηµοκρατία υπήρξε συνάδελφος που ψήφισε κατά της
άρσης ασυλίας, αλλά και όπως θα διαπιστώσετε από τα Πρακτικά που σας έχουν διανεµηθεί, ασχέτως της απόφασης που τελικά πάρθηκε για άλλους λόγους, όλοι οι συνάδελφοι ανεξαιρέτως αναγνώρισαν το αµφιλεγόµενο του πράγµατος και την έλλειψη δόλου εκ µέρους µου.
Την οµιλία µου λοιπόν αυτή θα ήθελα να παρακαλέσω το Σώµα
δια του Προέδρου της Βουλής να τη διαβιβάσει και στο Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής µαζί µε τα Πρακτικά και τη δικογραφία, προκειµένου η τελευταία να αποφανθεί επί της ορθής
ερµηνείας του άρθρου 62 του Συντάγµατος, όπως αυτό ισχύει
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µετά την αναθεώρηση µε το από 25 Νοεµβρίου 2019 ψήφισµα
της Θ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων. Και ειδικότερα, να
αποφανθεί σχετικά µε το κατά πόσο είναι συνταγµατικά επιτρεπτό να αίρεται η ασυλία Βουλευτή για την περαιτέρω δίωξή του,
εξαιτίας διατύπωσης σχολίου στο πλαίσιο της πολιτικής του δραστηριότητας.
Επισηµαίνεται ότι το εν λόγω ζήτηµα είναι εξόχως σοβαρό,
διασταυρώνεται µε τη δηµοκρατική αρχή, την αρχή της λαϊκής
κυριαρχίας, την κοινοβουλευτική αρχή και την κατοχυρωµένη
από το Σύνταγµα νοµική θέση του Βουλευτή.
Συνεπώς, η κρίση και η γνώµη της Επιστηµονικής Επιτροπής
της Βουλής επί του ανωτέρω ζητήµατος είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για το µέλλον, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να παγιωθεί
µια ερµηνεία του άρθρου 2 του Συντάγµατος που παραβλέπει τις
ειδικότερες προϋποθέσεις που θέτει η νέα διάταξη για τη χορήγηση της άρσης ασυλίας των Βουλευτών ή τη µη χορήγηση.
Ειδικότερα, ενώ στο νέο άρθρο 62 του Συντάγµατος ορίζεται
ότι η άδεια της Βουλής δεν δίνεται εφόσον η πράξη συνδέεται
µε την άσκηση των καθηκόντων ή την πολιτική δραστηριότητα
του Βουλευτή, εντοπίζεται η τάση τα αιτήµατα άρσης βουλευτικής ασυλίας που δεν υποβάλλονται στη Βουλή µε το άρθρο 61
του Συντάγµατος να συνάγεται prima facie ότι δεν αφορούν σε
καθήκοντα και έτσι να αντιµετωπίζονται αδιακρίτως και µε αυτοµατοποιηµένο σκεπτικό ότι η άδεια δίδεται από τη Βουλή υποχρεωτικά σε όλες τις περιπτώσεις διαβίβασης µε το άρθρο 62,
όταν τα φερόµενα αδικήµατα δεν αφορούν στον σκληρό πυρήνα
των κοινοβουλευτικών καθηκόντων.
Υπό την ανωτέρω ερµηνεία του άρθρου 62 του Συντάγµατος
που τείνει να παγιωθεί στη Βουλή, ουσιαστικά καταστρατηγείται
η θεσµική εγγύηση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος για το ακαταδίωκτο των Βουλευτών, αφού δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν οι ειδικότερες προϋποθέσεις που το νέο άρθρο 62 του Συντάγµατος
θέτει, δηλαδή, όπως είπαµε, η πράξη να µη συνδέεται µε την
άσκηση των καθηκόντων ή, διαζευκτικά, τη δραστηριότητα του
Βουλευτή, την πολιτική δραστηριότητα.
Η όµοια αντιµετώπιση των αιτηµάτων άρσης ασυλίας που υποβάλλονται στη Βουλή µε το άρθρο 62 του Συντάγµατος χωρίς
την περαιτέρω εξέταση της συνδροµής των προϋποθέσεων της
σύνδεσης της πράξης µε την άσκηση των καθηκόντων ή την πολιτική δραστηριότητα του Βουλευτή σίγουρα δεν είναι προστατευτική του τρόπου λειτουργίας του κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος και της αναγκαίας και απαιτούµενης ελευθερίας του Βουλευτή και θα πρέπει γι’ αυτό να απασχολήσει τη Βουλή γενικά,
το Σώµα σήµερα ειδικά και την Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής.
Επειδή ισχυρίζοµαι ότι οι πράξεις για τις οποίες εγκαλούµαι
εµπίπτουν στην πολιτική µου δραστηριότητα, καθώς και ότι υποκρύπτεται κάποια πολιτική σκοπιµότητα, θα ήθελα να θυµίσω στο
Σώµα ένα σύντοµο ιστορικό, προκειµένου να καταδειχθούν ορισµένα πράγµατα και µάλιστα, επειδή εκείνες τις ηµέρες υπήρξε
φοβερός πολιτικός χρόνος και µέσα στη Βουλή, αλλά και στα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης και στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης,
που αποµόνωσαν τη φράση µου και αποµόνωσαν επίσης ή διέγραψαν την από την πρώτη στιγµή διάθεσή µου να επανορθώσω.
Λοιπόν, στις 10-12-2019 έκανα ένα σχόλιο σε µέσο κοινωνικής
δικτύωσης που ήταν η αιτία κάποιοι αστυνοµικοί ως φυσικά πρόσωπα να υποβάλουν στις 9-3-2020 σε βάρος µου έγκληση µε την
οποία µε εγκαλούν για την τέλεση των αδικηµάτων που αναφέρονται σε αυτήν και στα οποία θα αναφερθώ παρακάτω αναλυτικά.
Το σχόλιο µου έγινε επί αναρτήσεως άλλου προσώπου κοινοβουλευτικής συντάκτριας που διακωµωδούσε ένα λάθος της
κρατικής τηλεόρασης, της ΕΡΤ. Συγκεκριµένα υπήρξε ένα στιγµιότυπο ειδησεογραφικής, πολιτικής εκποµπής της ΕΡΤ, στο
οποίο η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ντόρα Μπακογιάννη προφανώς εκ παραδροµής αναγραφόταν ως Βουλευτής του
κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω λίγο περισσότερο χρόνο παρακαλώ;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ συνεχίστε όσο χρειάζεστε.
ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ: Άνωθεν του φωτογραφικού στιγµιότυπου η
κοινοβουλευτική συντάκτης, η κ. Μάνη, σχολίασε «Πόσο γκάζωσε
η διεύρυνση, βρε παιδιά;», µε εµένα να απαντώ το γνωστό «Η διεύρυνση γκαζώνει…» και το γνωστό σύνθηµα που δεν θέλω να
επαναλάβω εδώ, αν και πολλοί το έκαναν, επ’ ευκαιρία του δικού
µου σχολίου, απ’ αυτό το Βήµα και κατηγορώντας µε. Επρόκειτο
δηλαδή για µια πολιτική ανάρτηση µε έντονη χιουµοριστική σκωπτική διάθεση, καθώς εκείνες τις ηµέρες ήταν στην επικαιρότητα
ή εκείνη την ώρα οι διεργασίες στην αντιπολίτευση. Και το σχόλιό
µου διαπνεόταν αντίστοιχα απ’ αυτήν τη διάθεση.
Ατυχώς, όπως παραδέχτηκα, χρησιµοποίησα την επίµαχη φράση ως ρίµα, κάνοντας οµοιοκαταληξία. Σε κάθε περίπτωση,
όµως, ο σχηµατισµός αυτής της ρίµας είναι λίαν συνηθισµένος,
χωρίς ποτέ να έχει ποινικοποιηθεί η χρήση της ή έστω να έχει
υπονοηθεί κάτι τέτοιο και χωρίς να την εισαγάγω εγώ στον δηµόσιο διάλογο ή χωρίς να την κανονικοποιώ εγώ.
Εν προκειµένω -και θέλω να το τονίσω αυτό- το σχόλιό µου
καµµία σχέση δεν είχε µε το σώµα της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Δεν σχολίαζα κάτι σε σχέση µε την αστυνοµική επικαιρότητα και
βεβαίως, δεν είχα κανέναν σκοπό να προσβάλω οποιονδήποτε
εργαζόµενο στην Ελληνική Αστυνοµία, για τα δίκαια των εργαζοµένων της οποίας µάχοµαι, πολλώ δε µάλλον δεν είχα σκοπό
να προσβάλω τα φυσικά πρόσωπα που υπέβαλαν την έγκληση
και τα οποία µου είναι παντελώς άγνωστα κατ’ όνοµα και κατ’
όψη.
Μάλιστα, την εποµένη του σχολίου και όταν έλαβα επιστολή
από την Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Πειραιώς και την
ΠΟΑΣΥ και αντιλήφθηκα το µέγεθος της παρεξήγησης και της
δυσαρέσκειας που ακολούθησε, εξέδωσα ανακοίνωση µε την
οποία εξήγησα τις περιστάσεις και τη φύση του σχολίου µου και
ρητά εξέφρασα τη λύπη µου για τη χρήση που έκανα και για την
παρερµηνεία που ακολούθησε.
Ταυτόχρονα, αναφέρθηκα στις δικές µου κοινοβουλευτικές
ενέργειες για την προάσπιση των δικαιωµάτων των αστυνοµικών,
ως εργαζοµένων και βεβαίως, αναφέρθηκα και στις εξαιρέσεις
των επίορκων. Επανήλθα και µε δεύτερη δήλωση ρητής συγγνώµης για τους κακόπιστους.
Παρά ταύτα, οι εγκαλούντες -εννοώ τους κακόπιστους, κυρίως
η πίεση ήταν πολιτική και αναφέροµαι σε αυτούς- τρεις µήνες
σχεδόν µετά το συµβάν, στο τέλος της τρίµηνης προθεσµίας
υποβολής της έγκλησης, υπέβαλαν την έγκληση για τα εξής αδικήµατα: Για το άρθρο 184, δηλαδή διέγερση σε πράξη εγκληµάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια, για τον αντιρατσιστικό νόµο, για
εξύβριση και για συκοφαντική δυσφήµιση.
Επί του περιεχοµένου της ένδικης έγκλησης πρέπει να πω τα
παρακάτω και κυρίως για όσους δεν είναι δικηγόροι. Για τη στοιχειοθέτηση της αντικειµενικής υπόστασης του αδικήµατος του
άρθρου 184 ΠΚ, ο νόµος απαιτεί ο δράστης να προκαλεί ή να
διεγείρει σε διάπραξη πληµµελήµατος ή κακουργήµατος και
έτσι, να θέτει σε κίνδυνο τη δηµόσια τάξη. Επιβαρυντική περίσταση θεωρείται, όταν η πρόκληση διέγερσης σε διάπραξη
πληµµελήµατος ή κακουργήµατος στρέφεται κατά οµάδας που
προσδιορίζεται µε βάση τα χαρακτηριστικά της φυλής, το
χρώµα, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τις γενεαλογικές καταβολές, τη θρησκεία, την αναπηρία, τον γενετήσιο προσανατολισµό, την ταυτότητα φύλου, τα χαρακτηριστικά φύλου.
Το δικό µου σχόλιο, που δεν ήταν νεολογισµός, αλλά ένα σύνηθες στιχάκι, που ατυχώς χρησιµοποίησαν αυτή την οµοιοκαταληξία και ενταγµένο στο γενικότερο πλαίσιο της ανάρτησης
και του σκωπτικού πνεύµατος αυτής, το οποίο αφορούσε µια πολιτική διεργασία στο κόµµα της Αντιπολίτευσης, δεν είναι αντικειµενικά πρόσφορο να προξενήσει µίσος ή να διεγείρει πράξεις
βίας κατά οποιουδήποτε.
Επιπλέον, στον νόµο επιβαρυντική περίσταση θεωρείται η στοχοποίηση ευρύτερων κοινωνικών οµάδων µε βάση αυστηρά περιορισµένα κριτήρια, στα οποία περιλαµβάνεται η φυλή, το
χρώµα, η εθνική ή εθνοτική καταγωγή, οι γενεαλογικές καταβολές, η θρησκεία, η αναπηρία, ο γενετήσιος προσανατολισµός, τα
χαρακτηριστικά φύλου, αλλά όχι το επάγγελµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ως εκ τούτου, δεν πληρούται η αντικειµενική υπόσταση του εν
λόγω αδικήµατος για το οποίο µε εγκαλούν. Περαιτέρω, για τη
στοιχειοθέτηση της αντικειµενικής υπόστασης των αδικηµάτων
των άρθρων 1, 3 του αντιρατσιστικού νόµου, ο νόµος απαιτεί ο
φερόµενος δράστης, δηµόσια, προφορικά ή διά του Τύπου,
µέσω διαδικτύου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο να υποκινεί, να
προκαλεί, να διεγείρει ή να προτρέπει σε πράξεις ή ενέργειες
που µπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις µίσος ή βία κατά προσώπου ή οµάδας προσώπων, που προσδιορίζονται µε βάση τη
φυλή, το χρώµα, τη θρησκεία κ.λπ., αλλά όχι το επάγγελµα.
Οµοίως και στην περίπτωση, λοιπόν, του αδικήµατος του άρθρου 185 ΠΚ, το δικό µου σχόλιο δεν είναι αντικειµενικά πρόσφορο να υποκινήσει, να προκαλέσει, να διεγείρει ή να προτρέψει σε πράξεις βίας κατά οποιουδήποτε. Επιπλέον και εδώ ο
νόµος αυστηρά ορίζει και οριοθετεί τα κριτήρια στοχοποίησης
των ευρύτερων κοινωνικών οµάδων κατά των οποίων στρέφεται
η πράξη και το επάγγελµα δεν είναι µέσα σε αυτά.
Άρα και εδώ δεν πληρούται η αντικειµενική υπόσταση του αδικήµατος για το οποίο µε εγκαλούν και µέσα στη δικογραφία γίνεται µια επεκτατική εφαρµογή της διάταξης, που είναι ανεπίτρεπτη στο Ποινικό Δίκαιο.
Εν συνεχεία, για το αδίκηµα της συκοφαντικής δυσφήµισης, ο
νόµος για τη στοιχειοθέτηση της αντικειµενικής υπόστασης απαιτεί τουλάχιστον τη διάδοση γεγονότος και µάλιστα, αυτό να είναι
συγκεκριµένο και αντικειµενικά ψευδές και όχι, βεβαίως, την αναπαραγωγή ενός στιχακίου υπό το ανωτέρω πλαίσιο.
Δεύτερον, απαιτεί πρόσωπο σε βάρος του οποίου συγκεκριµένα να αναφέρεται και όχι γενικά και αφηρηµένα. Με το σχόλιό
µου δεν διέδωσα κανένα γεγονός που δύναται να βλάψει την τιµή
ή την υπόληψη οποιουδήποτε συγκεκριµένου προσώπου και φυσικά, το εν λόγω σχόλιο δεν απευθύνεται σε πρόσωπο ορισµένο.
Εποµένως και για το αδίκηµα της συκοφαντικής δυσφήµισης
δεν στοιχειοθετείται η αντικειµενική υπόσταση.
Σε σχέση µε το αδίκηµα της εξύβρισης του άρθρου 361 ΠΚ,
πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι ακόµα και αν υπήρχε περίπτωση στοιχειοθέτησής του, ήδη έχει παραγραφεί υφ’ όρων, σύµφωνα µε
το άρθρο 63 του ν.4689/2020.
Από τη στιγµή, λοιπόν, που δεν στοιχειοθετείται η αντικειµενική
υπόσταση κανενός από τα αδικήµατα για τα οποία µε εγκαλούν,
η ποινική διερεύνηση δεν προχωρά καν στην εξέταση στοιχειοθέτηση της υποκειµενικής υπόστασης των ανωτέρω αδικηµάτων, δηλαδή του δόλου. Σε κάθε περίπτωση, όµως, θέλω να
τονίσω ότι ούτε δόλος υπήρχε από την πλευρά µου, αφού εν
προκειµένω, το σχόλιό µου είναι, αφ’ ενός, ένα χιουµοριστικό στιχάκι, αφ’ ετέρου, δεν αφορούσε την Ελληνική Αστυνοµία, αλλά
ένα γεγονός πολιτικής επικαιρότητας.
Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι η σε βάρος µου έγκληση
είναι συνολικά αβάσιµη και ασκήθηκε εξόχως καταχρηστικά µια
µέρα πριν εκπνεύσει η τρίµηνη προθεσµία της εγκλήσεως και
ενώ τη στιγµή της υποβολής της έγκλησης το θέµα δεν υπήρχε
καν στην επικαιρότητα ούτε ως µακρινή ανάµνηση και βέβαια, η
Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Πειραιά και η ΠΟΑΣΥ µε είχε
καλέσει µε έγγραφο να ανακαλέσω και της είχα µε τον ίδιο τύπο
απαντήσει τη συγγνώµη µου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Με βάση αυτά τα πραγµατικά περιστατικά και µε δεδοµένο ότι
η σε βάρος µου έγκληση είναι προδήλως αβάσιµη νοµικά και ουσιαστικά, η Ολοµέλεια καλείται να αποφασίσει το να αρθεί ή όχι
η βουλευτική µου ασυλία και η ένδικη έγκληση να τύχει περαιτέρω αξιολόγησης από την ποινική δικαιοσύνη. Θέση µου είναι
ότι, εν όψει του άρθρου 2 του Συντάγµατος, όπως αυτό ισχύει
µετά την αναθεώρησή του, δεν θα πρέπει να αρθεί η βουλευτική
ασυλία, διότι το σχόλιό µου, που ήταν η αιτία υποβολής της έγκλησης, είναι στο πλαίσιο της πολιτικής µου δραστηριότητας και
ως εκ τούτου και η αρµόδια Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας της Βουλής των Ελλήνων όφειλε, όπως
νοµίζω κατά βάθος ότι θα το ήθελε να αποφανθεί υπέρ της µη
άρσης της ασυλίας.
Επί του κρίσιµου αυτού συνταγµατικού και νοµικού ζητήµατος
επάγοµαι τα κάτωθι. Επί της αρχής είναι ξεκάθαρο ότι η νοµική

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]’ - 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

θέση των Βουλευτών προσδιορίζεται από τα παρεχόµενα από το
Σύνταγµα σε αυτούς ιδιαίτερα προνόµια, τα οποία απολαµβάνουν, όπως είναι οι ασυλίες. Οι διατάξεις των άρθρων 61 και 62
του Συντάγµατος, οι οποίες αποτελούν προέκταση της αρχής
της ελεύθερης εντολής του Βουλευτού καθιερώνουν τις βουλευτικές ασυλίες, οι οποίες αναφέρονται, αφ’ ενός, στο ανεύθυνο
του Βουλευτή κατά την εκτέλεση των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων και αφ’ ετέρου, στην ειδική προστασία αυτού κατά τη
βουλευτική περίοδο µόνο από την άσκηση ποινικών διώξεων για
αδικήµατα που σχετίζονται µε τη βουλευτική ή πολιτική του δραστηριότητα.
Διαζευκτικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τόσο το ανεύθυνο
όσο και το ακαταδίωκτο συνιστούν θεσµικές εγγυήσεις. Θεσπίζονται, δηλαδή, όχι υπέρ του Βουλευτή, ως ατόµου, όπως τα
ατοµικά δικαιώµατα που θεσπίζονται υπέρ των εκάστοτε φορέων
τους, αλλά µε σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας
του δηµοκρατικού πολιτεύµατος µέσω της ανεµπόδιστης άσκησης των καθηκόντων και της δραστηριότητας του Βουλευτή,
όπως διαζευκτικά, επαναλαµβάνω, αναφέρονται στο άρθρο 62.
Η απαρχή των ως άνω ασυλιών βρίσκονται στο αγγλικό πολίτευµα, βρίσκονται και στον γαλλικό Διαφωτισµό και στη Γαλλική
Επανάσταση και βεβαίως και στα δικά µας πρώτα Συντάγµατα
και βέβαια, καθ’ όλη τη διάρκεια υπάρχουν.
Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 62 του Συντάγµατος και 83 του Κανονισµού της Βουλής, µε τα οποία διαβιβάστηκε αυτή η δικογραφία στη Βουλή, η Βουλή υποχρεούται
να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας για την άσκηση ποινικής δίωξης
κατά Βουλευτή, όταν η πράξη για την οποία ζητείται η άρση της
ασυλίας συνδέεται µε τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα ή την
πολιτική δραστηριότητα ή διαπιστώνεται ότι η δίωξη υποκρύπτει
πολιτική σκοπιµότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Κανονισµού
της Βουλής.
Η έννοια της πολιτικής δραστηριότητας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ευρύτερη από αυτή της άσκησης των καθηκόντων του Βουλευτή. Ο νοµοθέτης, δηλαδή, αντιλαµβάνεται ότι ο
πρωταρχικός ρόλος του Βουλευτή, ως εκφραστή και διαµορφωτή της κοινής γνώµης, επιτελείται υπό τις σηµερινές συνθήκες
άσκησης της πολιτικής όχι µόνο µέσα στο Κοινοβούλιο, αλλά και
σε άλλα φόρα πολιτικού διαλόγου.
Τέτοια φόρα πολιτικού διαλόγου είναι οι κοµµατικές, συνδικαλιστικές και άλλες πολιτικές εκδηλώσεις, καθώς και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Το κατ’ εξοχήν, όµως, φόρουµ διαλόγου σήµερα είναι τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαινόµενο που ερευνάται επιστηµονικά στο πεδίο της πολιτικής επιστήµης, της πολιτικής επικοινωνίας, της κοινωνιολογίας των µέσων µαζικής
ενηµέρωσης και βεβαίως και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών θεραπεύεται επιστηµονικά σε µεταπτυχιακό
πρόγραµµα, το «Πολιτική και Διαδίκτυο».
Είναι κοινός τόπος πλέον ότι όλοι οι πολιτικοί, τα κόµµατα και
οι ηγέτες διεθνώς χρησιµοποιούν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης
προκειµένου να προβάλλουν τα πολιτικά τους µηνύµατα, να εκφράσουν γνώµη επί ζητηµάτων ή να σχολιάσουν την πολιτική επικαιρότητα. Αυτό συµβαίνει, διότι το πολιτικό τους µήνυµα θα
φτάσει σε όλους άµεσα, χωρίς τη χρήση του ξύλινου πολιτικού
λόγου και µε την παρεµβολή κανενός άλλου τρίτου προσώπου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κυρία συνάδελφε.
ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ: Συνεπώς, σε αυτή τη δραστηριότητα, κατά
την έννοια του άρθρου του 62 του Συντάγµατος, εµπίπτει κάθε
πράξη του Βουλευτή που ανάγεται στη συµµετοχή του στον πολιτικό διάλογο µέσω της χρήσης των µέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Ένα δευτερόλεπτο, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για να ολοκληρώσω, παρά το γεγονός ότι υπάρχει κάποια αντίδραση, γιατί ξέρετε ότι, επειδή ακριβώς υπάρχουν αυτοί οι περιορισµοί του
χρόνου, αναγκαζόµαστε να µιλάµε και σε άλλα φόρα.
Βεβαίως, όµως, για εµένα τότε δαπανήθηκαν άπειρες ώρες τηλεοπτικού και κοινοβουλευτικού χρόνου σε άσχετο µε τα ζητήµατα νοµοσχέδιο και γι’ αυτό, επειδή έχω υποστεί µια απίστευτη
δολοφονία χαρακτήρα και µια αποκοµµένη, τέλος πάντων, χρήση
του σχολίου που έκανα, παρακαλώ το Σώµα για την ανοχή του
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και θα τελειώσω σε πολύ λίγο.
Άλλωστε, ο λόγος για τον οποίο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Όπως, ξέρετε, η
Βουλή δεν είναι δικαστήριο.
ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, συµφωνώ ότι δεν είναι
δικαστήριο, αλλά εδώ πέρα το Σώµα πρέπει να γνωρίζει όλες τις
πτυχές πριν αποφασίσει.
Το ζήτηµα δεν αφορά εµένα προσωπικά γιατί από σήµερα θα
βγει µια πρακτική την οποία θα πρέπει να διασφαλίσουµε.
Στην προκειµένη περίπτωση, λοιπόν, το ζήτηµα που αναφέρεται είναι αν το επίµαχο σχόλιό στο Facebook, το οποίο ανέβασα
από τον βουλευτικό µου λογαριασµό, όπου αναγράφεται ρητά
δίπλα στο ονοµατεπώνυµό µου η βουλευτική µου ιδιότητα, µε
φωτογραφία µου εν ώρα αγόρευσής µου στην Ολοµέλεια και µε
τα στοιχεία επικοινωνίας του γραφείου µου και µε την ηλεκτρονική διεύθυνση που µου έχει παράσχει η Βουλή, εµπίπτει στην
προβλεπόµενη από το άρθρο 62 του Συντάγµατος έννοια της
άσκησης πολιτικής δραστηριότητας, εν όψει αφ’ ενός, της γραµµατικής ερµηνείας των ανωτέρω διατάξεων και αφ’ ετέρου, της
ιστορικής και τελολογικής προσέγγισης του θεσµού του ακαταδίωκτου του Βουλευτή.
Τούτο διότι µε την αποδοχή της άποψης ότι η έννοια της πολιτικής δραστηριότητας πρέπει να ερµηνεύεται στενά, αναιρείται
εν τοις πράγµασι η ανεξαρτησία και η ελεύθερη εντολή, καθώς
µε αυτόν τον τρόπο ο Βουλευτής όχι µόνο θα αδυνατεί να µετέχει
ουσιωδώς στο δηµόσιο διάλογο, αλλά θα απειλείται δυνητικά
από τους Βουλευτές της εκάστοτε Πλειοψηφίας και από τους εκπροσώπους διαφόρων φορέων, αδυνατώντας να ασκήσει την πολιτική του δραστηριότητα και να θίξει ζητήµατα της πολιτικής
επικαιρότητας.
Εκτός αυτού, ο Βουλευτής εκτοπίζεται από τον δηµόσιο διάλογο και περιορίζεται αποκλειστικά στην άσκηση των βουλευτικών του καθηκόντων. Τούτο, όµως, παραγνωρίζει τις σηµερινές
κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, όπου η άσκηση της πολιτικής δραστηριότητας και ο πολιτικός διάλογος πραγµατοποιούνται όχι
µόνο µέσα στο Κοινοβούλιο. Εποµένως το επίµαχο σχόλιό µου
θεωρώ ότι πρέπει να θεωρηθεί ως µέρος της πολιτικής µου δραστηριότητας.
Επιπλέον, δεν θα επεκταθώ τώρα, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι και σύµφωνα µε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο η νοµολογία
είναι πάγια. Είναι πάγια και λέει ότι στην αποστολή του πολιτικού
εµπίπτει η διατύπωση αυστηρής κριτικής για ζητήµατα δηµοσίου
ενδιαφέροντος, στην οποία περιλαµβάνονται και τα αρνητικά
σχόλια µε εχθρική χροιά. Και έκρινε στην υπόθεση Otegi Mondragon κατά Ισπανίας ότι η Ισπανία έχει παραβιάσει το άρθρο 10
της σύµβασης, καθώς είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης ενός
έτους στον προσφεύγοντα και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του
κόµµατος «Socialista Abertzale left» για τα σχόλιά του µε τα οποία
ασκούσε αυστηρή κριτική στον Βασιλιά της Ισπανίας ότι αυτός
επέβαλε την εξουσία του µονάρχη στον λαό της χώρας των Βάσκων µέσω βασανιστηρίων και βίας.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, δεν γίνεται να
µιλάει δεκαπέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ
πολύ, κυρία Κασιµάτη.
ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ: Παρακαλώ πάρα πολύ, δεν γίνεται να έχουµε την Προεδρία στο Συµβούλιο της Ευρώπης όπου µιλάµε
για τα δικαιώµατα και την ώρα που µιλάω για τις αποφάσεις του
Στρασβούργου σε σχέση µε την κάλυψη του Βουλευτή να διακόπτοµαι. Σας παρακαλώ πολύ.
Το δικαστήριο αφού σηµείωσε ότι σε ζητήµατα δηµοσίου ενδιαφέροντος επιτρέπονται σε ένα βαθµό η υπερβολή, η πρόκληση…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Για όνοµα του Θεού! Μιλάτε δεκαέξι λεπτά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας παρακαλώ
πολύ, µη διακόπτετε. Υπάρχει το Προεδρείο και θα αποφασίσει.
Σας παρακαλώ, όµως, κυρία Κασιµάτη, αν πάτε δικαστήριο,
τότε θα τα πείτε εκεί. Εδώ δεν έχουµε αρµοδιότητα.
ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ: Βεβαίως, αλλά θα ήθελα να τελειώσω, κύριε
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Πρόεδρε, γιατί το ζήτηµα δεν αφορά εµένα. Αφορά όλο το Σώµα
και το Σύνταγµα.
Έκρινε, λοιπόν, ότι στην προκειµένη περίπτωση ο ενάγων,
παρά το γεγονός ότι µε τα σχόλιά του µπορούσε να θεωρηθεί
προσβλητικός, αυτά δεν ισοδυναµούσαν ούτε µε ρητορική µίσους, αλλά ούτε υποστήριζαν τη χρήση βίας.
Ακόµα, λοιπόν, και αν το σχόλιό µου ήταν ουσιαστικό, που σε
καµµία περίπτωση δεν ήταν, θα µπορούσε να τύχει εφαρµογής
το άρθρου 10 της ΕΣΔΑ και βέβαια το άρθρο 60 του Συντάγµατος.
Συµπερασµατικά -και κλείνω- µε βάση όλη την ανάλυση των
επίµαχων διατάξεων και την υπαγωγή τους στα πραγµατικά περιστατικά και τα άρθρα του Συντάγµατος 60 και 62, συνάγεται,
νοµίζω, ότι το σχόλιό µου ήταν εντός πολιτικής δραστηριότητας,
ότι το προστατευτικό περιεχόµενο του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ εµπίπτει σε αυτές τις περιπτώσεις υπό την προϋπόθεση ότι δεν
προκαλείται βία και βεβαίως ό, τι η διατύπωση φράσης µε τρόπο
χιουµοριστικό δεν είναι αντικειµενικά πρόσφορη να προξενήσει
µίσος ή να διεγείρει πράξεις βίας κατά οποιουδήποτε.
Επάγοµαι, λοιπόν, ότι η σε βάρος µου έγκληση είναι προδήλως
αβάσιµη νοµικά και ουσιαστικά και έχει ασκηθεί εξόχως καταχρηστικά. Και ενδεχοµένως να µην έχει προηγηθεί από την Εισαγγελία ουσιαστικός έλεγχος, όπως ορίζεται ρητά από το άρθρο 82
του Κανονισµού της Βουλής, καθώς ο µη έλεγχος είχε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρία Κασιµάτη,
µιλάτε είκοσι λεπτά. Και κάνετε και επαναλήψεις. Λέτε τρεις
φορές τα ίδια πράγµατα.
ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ:…γίνει κοινή πρακτική, κύριε Πρόεδρε, για
την οποία, µε παρέµβασή του που έκανε στην Ολοµέλεια της
Βουλής ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής –και έχουµε τα Πρακτικά
από την άρση ασυλίας για τις Πρέσπες-, από εδώ και µπρος θα
ξεκινήσει ένας ουσιαστικός έλεγχος.
Να κλείσω. Δεν γίνεται να πάµε να αναθεωρήσουµε το άρθρο
62 για να περιορίσουµε το ακαταδίωκτο και να πάµε στο άλλο
άκρο. Και εκεί που η Εισαγγελία έστελνε όλες τις δικογραφίες
εδώ, χωρίς να τις εξετάζει -έτσι όπως έχει παραδεχτεί εδώ πέρα
η Βουλή-, τώρα η Βουλή να τα στέλνει πάλι πίσω. Και ο Βουλευτής να γίνεται «µπαλάκι» και αντικείµενο κριτικής ή αντικείµενο
πολιτικού στιγµατισµού επειδή έχει εκφραστεί µια πολιτική θέση.
Παρακαλώ, λοιπόν, να ληφθούν αυτά υπ’ όψιν.
Να γνωρίζετε –διότι βλέπω ότι υπάρχουν αντιδράσεις- ότι εγώ
η ίδια δεν φοβάµαι το φυσικό δικαστή, αν αυτός υπάρξει, µε την
έννοια ότι µπορεί και να µην υπάρξει κατηγορητήριο, αλλά εν
πάση περιπτώσει. Είµαι διατεθειµένη, λοιπόν, να αρθεί η ασυλία
µου. Ωστόσο, θεωρώ ότι δεν είναι επιτρεπτό συνταγµατικά η
Βουλή αυτή να άρει ασυλία Βουλευτή για σχόλιό του στο πλαίσιο
της πολιτικής του δραστηριότητας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Για τους κυρίους
συναδέλφους θέλω να πω το εξής. Αντιλαµβάνοµαι, όπως όλοι
σας, ότι το θέµα της άρσης ασυλίας είναι ένα λεπτό θέµα για
κάθε Βουλευτή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και ο χρόνος πρέπει
να γίνεται σεβαστός και να εξαντλείται το θέµα.
Υπάρχει συνάδελφος που ζητάει τον λόγο τώρα, ή στο τέλος
και για τις τρεις ασυλίες, κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού;
Δεν υπάρχει κάποιος συνάδελφος.
Προχωράµε στην δεύτερη που αφορά τον κ. Διονύση Ακτύπη.
Θέλετε, κύριε Ακτύπη, να πάρετε τον λόγο;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα ζητήσω την
άρση της ασυλίας µου. Πάντως, είναι απορίας άξιο και εγείρει
ερωτηµατικά, και επικαλούµαι και εσάς προσωπικά και τα µέλη
της Επιτροπής Δεοντολογίας από όλες τις παρατάξεις, πώς έχει
φτάσει αυτή η υπόθεση εδώ χωρίς να αναφέρεται το όνοµά µου
πουθενά και χωρίς να υπάρχει καµµία κατηγορία εναντίον µου.
Παρ’ όλα αυτά για να τελειώσει αυτή η υπόθεση και να τελειώσω και εγώ, ζητώ την άρση της ασυλίας µου, για να τελειώνουµε µε την υπόθεση αυτή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Στην απορία σας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αυτή, όµως, προς γενικό ενδιαφέρον λέω ότι δεν είναι αρµοδιότητα ούτε της επιτροπής ούτε της Βουλής εάν ήρθε. Καλώς ή
κακώς είναι ένα θέµα διαφορετικό τω νόµω αβάσιµο, όπως και η
ουσία της υπόθεσης.
Τώρα πάµε στην τρίτη υπόθεση του κ. Θεοδώρου Δρίτσα.
Κύριε Δρίτσα, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα προσπαθήσω να είµαι πολύ
σύντοµος. Τόσο στην προηγούµενη Σύνοδο της Βουλής όσο και
στη τωρινή Σύνοδο συµµετείχα εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ, µεταξύ
των άλλων συναδέλφων, στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγµατος. Και εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ προσωπικά, όπως και όλοι
οι συνάδελφοι, οι σύντροφοι και συντρόφισσες Βουλευτές, υπερασπιστήκαµε την ανάγκη να αναθεωρηθεί το άρθρο 62 του Συντάγµατος, ώστε να εκλείψει κάθε προνοµιακή µεταχείριση των
Βουλευτών για θέµατα παραβιάσεων του Ποινικού Κώδικα ή αντιθέσεων µε άλλους πολίτες, εφόσον δεν εντάσσονται αυτά στη
στενή έννοια «πολιτική και κοινοβουλευτική δραστηριότητα».
Διότι και το άρθρο 61 και συνολικά τα άρθρα του Συντάγµατος
ορθά επιτάσσουν ότι ο Βουλευτής είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος να διατυπώνει κρίσεις και γνώµες. Και αλίµονο εάν κάθε
τέτοια δραστηριότητα ποινικοποιείτο.
Ακριβώς, λοιπόν, συζητώντας και ιδιαίτερα στη δεύτερη σύνοδο, στην τωρινή σύνοδο µε Πλειοψηφία τη Νέα Δηµοκρατία
και τα άλλα κόµµατα -τα περισσότερα- συναίνεσαν και συµφώνησαν προς την κατεύθυνση της ανάγκης αναθεώρησης του άρθρου 62, το οποίο ήταν κατά έναν τρόπο και µια λαϊκή απαίτηση.
Βεβαίως -µπορεί κανείς να ανατρέξει στα Πρακτικά- πολύ
συχνά και εγώ και εµείς από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και
από άλλα κόµµατα, εντοπίσαµε και τους κινδύνους να ανοίξει
ένας δρόµος για κακόβουλες επιλογές πολιτών ή οµάδων πολιτών εναντίον των Βουλευτών µε υποκρυπτόµενες σκοπιµότητες
όχι µόνο πολιτικές, αλλά και άλλες.
Και αυτό πράγµατι είναι ένα από τα στοιχήµατα της πρόσφατης αναθεώρησης του άρθρου 62 του Συντάγµατος, που σηµαίνει ότι από δω και πέρα η Ολοµέλεια της Βουλής, αλλά και η
Επιτροπή Δεοντολογίας πρέπει να εξετάζει πάρα πολύ σχολαστικά καθετί, ενδεχοµένως δε και οι δικαστικές αρχές. Παράδειγµα -µπορώ να το βεβαιώσω, γιατί µπορείτε να δείτε και τα
πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας- η υπόθεση που αφορά τη συντρόφισσα Βουλευτή Νίνα Κασιµάτη, που λίγο πριν κατήλθε από το Βήµα, ενέχει σκοπιµότητα.
Τα αρµόδια σωµατεία, τα οποία κατήγγειλαν την κ. Κασιµάτη,
όταν δέχθηκαν τις εξηγήσεις και τη συγγνώµη της…
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Μίλησε η κ. Κασιµάτη είκοσι λεπτά σχετικά µε την άρση ασυλίας της. Θα µιλήσετε και εσείς, κύριε Δρίτσα, για την άρση ασυλίας της κ. Κασιµάτη;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Σας παρακαλώ! Τι θέλετε τώρα; Έχετε
δουλειές; Βιάζεστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε συνάδελφε,
δεν θα το κρίνετε εσείς αυτό. Παρακαλώ πολύ!
Συνεχίστε, κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Οφείλω να πω ότι ορθά η επιτροπή
αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο. Εκεί αναφέροµαι, κύριε συνάδελφε,
και όχι στην κ. Κασιµάτη προσωπικά.
ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ: Αλλά τόσα καταλαβαίνει.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Διότι, όχι ένα σωµατείο, αλλά κάποιοι
µε κακοβουλία προφανή, κατά συρροή και εξακολούθηση, αντιΣΥΡΙΖΑ στάσης προσέφυγαν εναντίον της κ. Κασιµάτη. Και δεν
είναι τυχαίο ότι η πλειοψηφία ήταν οριακή. Βουλευτής της Πλειοψηφίας ψήφισε κατά της άρσης ασυλίας και άλλοι Βουλευτές
της Πλειοψηφίας που ψήφισαν υπέρ, δήλωσαν ότι βρίσκονται σε
δίληµµα.
Αυτό θέλω να τονίσω, κύριε συνάδελφε, ότι µπήκαµε µε την
αναθεώρηση του άρθρου 62 σε µία άλλη πραγµατικότητα από
αυτή που είχαµε µέχρι τώρα, όταν η προηγούµενη πρόβλεψη του
άρθρου 62 του Συντάγµατος έδινε το ελεύθερο σωρηδόν να δίδονται εγκρίσεις άρσης ασυλίας.
Εδώ, λοιπόν, στην περίπτωση που µε αφορά -και θα συντοµεύσω όσο γίνεται, κύριε Πρόεδρε- δεν διανοούµαι, παρά το γε-
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γονός ότι ενυπάρχει, αλλά δεν µπορώ να το θέσω ενώπιον του
Σώµατος, δεν είναι δυνατόν εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
να µπείτε στη βάσανο να ανατρέξετε στη δικογραφία, στα πραγµατικά περιστατικά, στο ποιόν των ανθρώπων, στο έτσι, στο αλλιώς κ.λπ., για να βγάλετε συµπέρασµα, άλλωστε δεν το επιτρέπει ο Κανονισµός της Βουλής και το Σύνταγµα, δεν κρίνουµε επί
της ουσίας.
Συνεπής µε τη στάση και του κόµµατός µου και τη δική µου
για την αναθεώρηση του άρθρου 62 του Συντάγµατος, ζήτησα
και από την επιτροπή, ζητώ και από εσάς, όλες και όλους, να
αρθεί η ασυλία µου και να πάρω τον δρόµο για τη δικαστική οδό.
Ειρήσθω εν παρόδω, έφτασα στα εβδοµήντα τρία µου χρόνια και
για πρώτη φορά στη ζωή µου αποκτώ και την ιδιότητα του να βρίσκοµαι ενώπιον δικαστηρίου, κατηγορούµενος εν πάση περιπτώσει.
Τι συνέβη; Στις 18 Μαΐου του 2018 κάποια στιγµή βγήκα από
την Αίθουσα και πήγα στο κυλικείο της Βουλής, στη µέσα αίθουσα και βρέθηκα µπροστά σε µία ένταση µε την παλαιά συνάδελφο Βουλευτή Β’ Πειραιά, την κ. Θεοδώρα Μεγαλοοικονόµου
και έναν νεαρό, που δεν τον ήξερα και δεν τον ξέρω και τώρα,
παρά µόνο από τα δεδοµένα της δικογραφίας, που ήταν σε µια
αντιπαράθεση. Εγώ, επειδή ακριβώς τη γνωρίζω την κ. Μεγαλοοικονόµου από τον Πειραιά, προσήλθα και προσπάθησα να την
καθησυχάσω, να την καλµάρω, να µην έχει κάποια συνέπεια και
στην υγεία της. Το µόνο που µε ένοιαζε ήταν αυτό. Αυτό το πέτυχα σε έναν µεγάλο βαθµό και εν πάση περιπτώσει εκτονώθηκαν τα πράγµατα.
Ο νεαρός αυτός λέει ότι είναι δηµοσιογράφος, διαχειριστής
πέντε ιστοσελίδων. Δεν θα κάνω άλλα σχόλια. Η κακόβουλη προσβολή και η έλλειψη σεβασµού νοµίζω ότι είναι προφανής, αλλά
δεν θα κάνω άλλα σχόλια. Όταν κατέθεσα, γιατί µου το ζήτησε η
κ. Μεγαλοοικονόµου, ως µάρτυς υπεράσπισης σε αγωγή και µήνυση που είχε κάνει εναντίον της, κατέθεσα ευθαρσώς µόνο αυτά
που είδα και αυτά που άκουσα, χωρίς να προσθέσω ή να παραλείψω το παραµικρό. Δεν υπάρχει κανένα αδίκηµα ψευδορκίας.
Δεν θα πήγαινα να καταθέσω άλλωστε αν θα χρειαζόταν να ψευδοµαρτυρίσω, να ψευδορκίσω. Αυτό, όµως, αποτέλεσε αιτία να
συνεχιστούν οι διώξεις και εναντίον µου µε αγωγή, µε την οποία
µου ζητάει 60.000 ευρώ, και µήνυση, αυτή η οποία έρχεται τώρα.
Εγώ θα υπερασπιστώ τον εαυτό µου. Δεν υπάρχει θέµα. Αδίκηµα δεν υπάρχει, ούτε ψευδορκία. Κατέθεσα ό,τι είδα και ό,τι
άκουσα, χωρίς να προσθέσω ή να αποκρύψω τίποτα. Και είπα και
πάλι ότι διαφορετικά δεν θα κατέθετα.
Δεν σας κρύβω ότι αισθάνοµαι εκβιαζόµενος. Όµως, παρ’ όλα
αυτά δεν µπορώ -γιατί νοµίζω ότι υπάρχει διαφορά σαφής, που
την ανέφερα µε το προηγούµενο ζήτηµα της κ. Κασιµάτη, το
οποίο πρέπει να στηρίξουµε, γιατί είναι εµφανής η πολιτική πρόθεση και άρα εµφανής η πολιτική διάσταση της συµπεριφοράς
της κ. Κασιµάτη- και δεν θα πρέπει από τη µεριά µου να αποστώ
από τις συνέπειες τις οποίες ανέλαβα και ως Βουλευτής και ως
µέλος του ΣΥΡΙΖΑ και το κόµµα µου, που πρωτοστατήσαµε στην
αναθεώρηση του άρθρου 62 του Συντάγµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Διαφορετικά, εάν το κάνουµε, θα αποστούµε από τη στοιχειώδη προσπάθεια που οφείλουµε όλοι να καταβάλλουµε της ενίσχυσης του κύρους των κοινοβουλευτικών θεσµών και της
αξιοπρέπειάς µου και της πολιτικής και του βουλευτικού αξιώµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε, κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Όµως, το καµπανάκι στο οποίο αναφέρθηκα και στην αρχή υπάρχει.
Άρα και προς το Προεδρείο της Βουλής, τον κύριο Πρόεδρο,
προς την Επιτροπή Δεοντολογίας αλλά και προς την Ολοµέλεια
του Σώµατος απευθύνω ένα µήνυµα, ότι από δω και πέρα θα πρέπει να ξεχάσουµε τις συντεταγµένες σκέψεις, όπως είχαµε στο
προηγούµενο Σύνταγµα, διότι τώρα µπαίνουµε σε µια διαφορετική περίοδο, που µπορεί πραγµατικά να οδηγήσει σε µία αδιέξοδη κατάσταση, εάν πολίτες αναλάβουν πρωτοβουλία να µηνύουν συνεχώς Βουλευτές. Και δεν θα είναι ενός κόµµατος, θα
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είναι όλων των κοµµάτων.
Δεν προτείνω, βέβαια, και δεν υπάρχει περίπτωση να αναθεωρηθεί ξανά το άρθρο 62 -δεν είναι δυνατόν-, όµως κάθε υπόθεση
πρέπει να την εξετάζουµε πάρα πολύ προσεκτικά και πολύ σοβαρά.
Τελειώνοντας, ζητώ την άρση της ασυλίας µου για τους λόγους που ανέφερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Υπάρχει κάποιος
συνάδελφος που θέλει τον λόγο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Θα ήθελα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε Γκιόκα, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Παίρνω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, και ως
µέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας, γιατί κατά τη γνώµη µας στη
σηµερινή συνεδρίαση τίθενται ορισµένα σοβαρά ζητήµατα ερµηνείας του άρθρου 62, δηλαδή τίθενται ζητήµατα που αφορούν
αυτή καθαυτή τη διαδικασία της άρσης ασυλίας και δεν παίρνω
τον λόγο για την ουσία των υποθέσεων, ιδιαίτερα για την υπόθεση της κ. Κασιµάτη. Και ίσως είναι και η πρώτη φορά, είναι η
πρώτη συνεδρίαση µετά τη συνταγµατική Αναθεώρηση, που τίθενται ζητήµατα ερµηνείας του άρθρου 62.
Η τοποθέτηση της κ. Κασιµάτη ήταν άστοχη, ήταν ατυχής.
Εξήγησε η ίδια τις καταστάσεις και τις συνθήκες κάτω από τις
οποίες έγινε και παίρνει και την πολιτική ευθύνη γι’ αυτά που είπε.
Όµως, εδώ µιλάµε για κάτι άλλο. Εδώ µιλάµε για κάτι άλλο.
Μιλάµε για ένα γενικότερο ζήτηµα ερµηνείας του άρθρου 62 ή
παρερµηνείας καλύτερα του άρθρου 62, που ανοίγει τον δρόµο,
κατά τη γνώµη µας, τον επικίνδυνο δρόµο για όσα λέει ή για όσα
υποστηρίζει ένας Βουλευτής να κρίνεται όχι πολιτικά, όπως πρέπει να κρίνεται, αλλά να κρίνεται ποινικά και αυτό να γίνεται µε
την ανοχή και τη συγκατάθεση της Βουλής. Αυτό συµβαίνει σήµερα. Αυτό είπαµε και στην Επιτροπή Δεοντολογίας.
Στην ουσία, αν αρθεί η ασυλία, δηµιουργείται ένα κακό προηγούµενο που ανοίγει τον δρόµο να υπάρχει φάµπρικα και βιοµηχανία διώξεων κατά Βουλευτών για την οποιαδήποτε θέση ή
τοποθέτηση υποστήριξαν σε µία δεδοµένη στιγµή. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πού πάει η κατάσταση;
Εµείς δεν µπορούµε να νοµιµοποιήσουµε µια τέτοια πρακτική
και θεωρούµε ότι αυτό είναι και το αποτέλεσµα της αχρείαστης,
κατά τη γνώµη µας, αναθεώρησης του άρθρου 62, που δηµιούργησε σοβαρά ερµηνευτικά προβλήµατα και πλέον αξιοποιούνται
αυτά τα ερµηνευτικά προβλήµατα, για να ανοίξει ο δρόµος να
µπουν εµπόδια στην πολιτική δραστηριότητα Βουλευτών. Εµείς
το είχαµε πει τότε. Το είχαµε πει στη διαδικασία της συνταγµατικής Αναθεώρησης, όταν όλοι οι υπόλοιποι και ο ΣΥΡΙΖΑ -που τα
λούζεται τώρα- είχατε συµφωνήσει και ψηφίσατε µαζί µε τη Νέα
Δηµοκρατία και τα άλλα κόµµατα για να αναθεωρηθεί το άρθρο
62.
Εµείς δεν µπορούµε να νοµιµοποιήσουµε αυτή την πρακτική.
Δεν µπορούµε να δώσουµε το πράσινο φως για φάµπρικα διώξεων εναντίον Βουλευτών για οποιαδήποτε θέση αν υποστηρίζουν.
Από αυτή την άποψη, δεν συµφωνούµε µε την άρση της ασυλίας για την υπόθεση της κ. Κασιµάτη, που έχει µια γενικότερη
ερµηνευτική σηµασία. Για τις άλλες δύο υποθέσεις συµφωνούµε
στην άρση ασυλίας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Γκιόκα,
αυτό που θα πω δεν αφορά καµµία υπόθεση εκκρεµή. Σεβαστές
οι απόψεις σας. Έχω εντελώς διαφορετικές απόψεις, αλλά λόγω
τού ότι προεδρεύω, δεν µου επιτρέπεται από τον Κανονισµό να
τις αναπτύξω και εδώ. Τις ανέπτυξα στην επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει τρεις διαφορετικές υποθέσεις άρσης ασυλίας Βουλευτών. Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζεται µία υπόθεση προς ψήφιση. Για να εµφανιστεί η επόµενη ή η προηγούµενη, πρέπει να πατήσετε το βέλος πάνω, στο δεξί ή αριστερό
µέρος της οθόνης αντίστοιχα.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλες τις υποθέσεις άρσης ασυ-
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λίας. Αφού καταχωρίσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να
την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Για οποιαδήποτε απορία, απευθυνθείτε στο Προεδρείο, προκειµένου να σας συνδράµουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι.
Παρακαλώ, να ανοίξει το σύστηµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εφόσον έχετε
ολοκληρώσει την ψηφοφορία, παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ηλεκτρονικής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί
των αιτήσεων άρσης ασυλίας των συνάδελφων Βουλευτών κ.κ.
Ειρήνης (Νίνας) Κασιµάτη, Διονυσίου Ακτύπη και Θεόδωρου Δρίτσα.
Για την πρώτη υπόθεση, της συναδέλφου κ. Ειρήνης (Νίνας)
Κασιµάτη, εψήφισαν συνολικά 187 Βουλευτές.
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 100 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 81 Βουλευτές.
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«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 6 Βουλευτές.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή.
Για τη δεύτερη υπόθεση, του συναδέλφου κ. Διονυσίου
Ακτύπη, εψήφισαν συνολικά 184 Βουλευτές.
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 181 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 2 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή.
Για την τρίτη υπόθεση, του συναδέλφου κ. Θεοδώρου Δρίτσα,
εψήφισαν συνολικά 182 Βουλευτές.
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 175 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 7 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ουδείς εψήφισε.
Συνεπώς και αυτή η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται
δεκτή.
Τα αποτελέσµατα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μετά το πέρας
της ψηφοφορίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανερχόµαστε
στη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών:
«Φορολογικές παρεµβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής
διαδικασίας της ελληνικής οικονοµίας, ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ)
2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δηµοσίου για την αποπληρωµή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσµενών συνεπειών της νόσου COVID-19
και άλλες διατάξεις».
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Έχοντας επανέλθει
στην ηµερήσια διάταξη του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Οικονοµικών, καλώ στο Βήµα τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει τον λόγο για είκοσι λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, να ξεκινήσω λέγοντας ότι η απόφασή σας να επιβάλετε τη χρήση της µάσκας και εντός του Κοινοβουλίου είναι
ιατρικώς σωστή και συµβολικά απολύτως επιβεβληµένη. Όπως
γνωρίζετε, βρισκόµαστε στη φάση διαχείρισης αυτού που κάποιοι µπορεί να αποκαλούν στην Ευρώπη «το δεύτερο κύµα» της
πανδηµίας -εδώ πέρα δεν έχει κάνει ακόµα την εκδήλωσή του,
τα κρούσµατα παραµένουν σε πολύ χαµηλά νούµερα-, αλλά
θέλω να πω για µία ακόµη φορά από το Βήµα της Βουλής ότι
είναι απολύτως απαραίτητο να τηρούµε τις συµβουλές των γιατρών και να φοράµε τη µάσκα µας εκεί που οι ειδικοί µάς έχουν
υποδείξει ότι η χρήση της µάσκας είναι υποχρεωτική. Είναι µια
µικρή, άβολη στην αρχή, συνήθεια, η οποία, όµως, θα πρέπει να
γίνει ο κανόνας, καθώς έχουµε πια αρκετά ιατρικά δεδοµένα, τα
οποία µας λένε ότι η καθολική χρήση µάσκας αποτρέπει την εξάπλωση του κορωνοϊού. Και εµείς έχουµε την υποχρέωση εδώ στο
Κοινοβούλιο πρώτοι να δίνουµε το καλό παράδειγµα. Και βέβαια,
ίσως υπάρχει και ένα παρεµπίπτον θετικό, ότι η χρήση της µάσκας περιορίζει τις διακοπές στους οµιλητές, που και αυτό νοµίζω ότι µπορεί να είναι ευπρόσδεκτο για τη γενικότερη τάξη της
συζήτησης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έρχοµαι τώρα στο υπό συζήτηση
νοµοσχέδιο και ξεκινώ χαιρετίζοντας µία διάταξή του, η οποία
δεν συνδέεται ευθέως µε το κύριο περιεχόµενό του. Αποτελεί,
όµως, ένα χρέος τιµής προς τις Ένοπλες Δυνάµεις µας, προς
µία ολόκληρη γενιά του Ελληνισµού και µία µατωµένη, αλλά
ηρωική σελίδα της πρόσφατης ιστορίας µας. Σαράντα έξι χρόνια
από την εισβολή της Κύπρου, η ελληνική πολιτεία απονέµει ισόβια σύνταξη στους άνδρες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία
στην πρώτη γραµµή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το οφείλαµε στην εθνική συνείδηση και στην ιστορική µνήµη
και το κάναµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σήµερα η πρώτη παρουσία
µου στη Βουλή, µετά την ιστορική απόφαση των Βρυξελλών για
τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης, την αντίδραση
της Ευρώπης στις συνέπειες του κορωνοϊού αλλά και την απάντησή της σε όσους έσπευσαν πρόωρα, καθώς φάνηκε, να αµφισβητήσουν τη δύναµή της να ξεπερνά διαφορές και να υπηρετεί
τελικά κοινά υπερεθνικά ζητούµενα.
Το αποτέλεσµα αυτής της τετραήµερης Συνόδου Κορυφής
είχε έναν αδιαµφησβήτητο νικητή. Την ενωµένη και αλληλέγγυα
Ευρώπη!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γιατί, παρά τον θόρυβο, τις έντονες διαπραγµατεύσεις, τις ενστάσεις που ακούστηκαν, ούτε λεπτό και από κανέναν δεν αµφισβητήθηκε η ουσία του ταµείου. Η έκδοση, δηλαδή, κοινού
χρέους, όπου τα µέλη συνεισφέρουν σε βάθος χρόνου, ανάλογα
µε τις δυνατότητές τους, αλλά τα έσοδά του κατανέµονται
άµεσα, ανάλογα µε τις ανάγκες τους. Και το Ταµείο Ανάκαµψης
δεν αποτελεί απλά την αντίδραση της Ευρώπης σε έναν ιό που
στοίχισε τη ζωή σε παραπάνω από εκατό χιλιάδες Ευρωπαίους
συµπολίτες µας και βύθισε, βέβαια, την Ευρώπη στη βαθύτερη
οικονοµική ύφεση της ιστορίας της. Σηµατοδοτεί και την πτώση
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ενός πολιτικού ταµπού, που ήταν η ενίσχυση των ευρωπαϊκών
κρατών από ένα κεφάλαιο σχηµατισµένο σε υπερεθνικό επίπεδο
από αµοιβαίες εγγυήσεις.
Από την άποψη αυτή, ναι, η συµφωνία της 21ης Ιουλίου είναι
µία ιστορική στιγµή για την εξέλιξη και την εµβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν είναι τυχαίο, συνεπώς, ότι αυτές τις
ηµέρες και άλλα κοινοβούλια -το ισπανικό παραδείγµατος χάριν,
έχει συζήτηση σήµερα για το ίδιο ακριβώς αντικείµενο- συζητούν
αυτό το τεράστιο βήµα. Μια χρηµατοδότηση 750 δισεκατοµµυρίων ευρώ στα κράτη-µέλη της.
Η Ελλάδα είναι από τις κερδισµένες χώρες της συµφωνίας,
καθώς οι καθαρές εισροές που θα λάβει είναι οι υψηλότερες στη
Ευρωζώνη ως ποσοστό του ΑΕΠ και από τις πιο µεγάλες συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν προσθέσουµε και τους πόρους του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου, αυτό µεταφράζεται συνολικά σε 72 δισεκατοµµύρια, 32 από το νεοσύστατο ταµείο και 40 περίπου από τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, κατευθυνόµενα πρωτίστως στην Κοινή Αγροτική Πολιτική και στα Ταµεία Συνοχής. Από τα πρώτα αυτά 32 δισεκατοµµύρια, τα 19 τελικά θα αντιστοιχούν σε άµεσες επιδοτήσεις και
ακόµη 13 σε ευνοϊκές δανειοδοτήσεις.
Θέλω να θυµίσω στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι υπήρξαµε
από τους πρώτους, από τους πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας.
Προσωπικά είχα προσυπογράψει µαζί µε οκτώ ακόµα Αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων επιστολή, την οποία είχαµε στείλει στον Πρόεδρο Μισέλ τον περασµένο Μάρτιο, ζητώντας του
τότε ακριβώς η Ευρώπη να κάνει αυτό το τολµηρό βήµα. Και αν
γυρίσουµε το ρολόι του χρόνου λίγο πίσω -και απευθύνοµαι σε
όσους, καλοπροαίρετα θέλω να πιστεύω, άσκησαν κριτική για το
εύρος της ευρωπαϊκής παρέµβασης-, πριν από τέσσερις µήνες,
το βήµα αυτό το οποίο έκανε η ευρωπαϊκή οικογένεια θα φάνταζε
σε πολλούς ως σενάριο επιστηµονικής φαντασίας.
Και, όµως, καταλήξαµε πριν από δέκα µέρες και µέσα από
εξαντλητικές διαβουλεύσεις στην επιτυχία των Βρυξελλών. Πιστεύω ότι και εµείς µε τον τρόπο µας βάλαµε το δικό µας λιθαράκι, όχι µόνο για να διασφαλίσουµε τα συµφέροντα της χώρας,
αλλά για να δώσουµε έναν αγώνα για την ανάγκη η Ευρώπη να
κάνει συνολικά αυτό το τολµηρό βήµα.
Οι στόχοι τους οποίους είχαµε θέσει εξαρχής ως χώρα ικανοποιήθηκαν στο ακέραιο. Ποιοι ήταν αυτοί;
Πρώτον, ο προϋπολογισµός του ταµείου να διαθέτει µια πολύ
σηµαντική δύναµη πυρός. Δεύτερον, το µείγµα των χορηγούµενων κεφαλαίων να έχει χαρακτήρα περισσότερων επιδοτήσεων
και λιγότερων δανείων. Τρίτον και πολύ σηµαντικό, η Ευρώπη να
κινηθεί γρήγορα στη λήψη αποφάσεων που θα επιταχύνουν την
εκταµίευση πόρων ήδη από τις αρχές του 2021. Θυµίζω ότι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε εργαλεία του ταµείου για να καλύψουµε δαπάνες οι οποίες έχουν γίνει και εντός του 2020 και να
εκτείνουµε τη διάρκεια του ταµείου σε τρία χρόνια, για να γίνουν
οι δεσµεύσεις, και σε ακόµα τρία, για να γίνουν οι εκταµιεύσεις.
Και τέταρτον και πολύ σηµαντικό, η χορήγηση αυτών των κεφαλαίων να µη συνοδεύεται από πρόσθετους αντιαναπτυξιακούς,
δηµοσιονοµικούς περιορισµούς.
Δεν υπάρχει, προφανώς, κανένα απολύτως συµπληρωµατικό
µνηµόνιο για την εκταµίευση αυτών των πόρων. Οι δε όροι είναι
οι ίδιοι και για τα είκοσι επτά κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βρισκόµαστε τώρα αντιµέτωποι µε µια πραγµατικά πολύ µεγάλη εθνική πρόκληση. Και αυτή δεν είναι άλλη από µια διαφορετική αντίληψη στο πώς διαχειριζόµαστε αυτά τα κεφάλαια. Η
πρόκληση δεν είναι η απορρόφηση αυτών των κονδυλίων για να
προσφέρουµε µόνο µια πρόσκαιρη ανακούφιση. Το κρίσιµο στοίχηµα είναι οι πόροι αυτοί να κατευθυνθούν σωστά, σε δράσεις
µε ουσιαστικό, αναπτυξιακό, πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα. Το
στοίχηµα είναι µε το σωστό µέτρο, τον σωστό λόγο, στη σωστή
στιγµή και µε τον σωστό τρόπο να µετατρέψουµε αυτό το οποίο
αποκαλέσαµε «Next Generation EU» σε «Next Generation Hellas»,
να µετατρέψουµε, δηλαδή, την κρίση ως µια νέα αφετηρία για
τη συνολική κατεύθυνση της χώρας και της οικονοµίας της σε
ένα περιβάλλον που θα εµπνέει και θα αξιοποιεί όλες τις δηµι-
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ουργικές δυνάµεις του τόπου µας, πρώτους από όλους τους
νέους µας, προσφέροντας ασφάλεια, καλές δουλειές, φιλόξενη
καθηµερινότητα και κοινωνική συνοχή.
Σε αυτό το πλαίσιο επεξεργαζόµαστε -πιστεύω για πρώτη
φορά από τη Μεταπολίτευση και µετά σε αυτή την έκταση και σε
αυτό το βάθος- ένα συνεκτικό εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τη
βέλτιστη παραγωγική αξιοποίηση αλλά και µόχλευση όλων των
διαθέσιµων κεφαλαίων. Η στόχευση και η κατανοµή των πόρων
δεν θα γίνει αυτή τη φορά όπως είθισται να γίνεται, δηλαδή µε
ασύντακτες διαδικασίες, καθυστερήσεις στον σχεδιασµό και την
απορρόφηση, ποικιλώνυµα πελατειακά συµφέροντα που ερίζουν
αδιαφανώς για πόρους σε χαµηλής προστιθέµενης αξίας προγράµµατα ή έργα.
Το κυβερνητικό σχέδιο θα είναι βασισµένο στις προτάσεις και
στις στρατηγικές κατευθύνσεις της επιτροπής Πισσαρίδη, που
ενσωµατώνει όλες τις σύγχρονες παγκόσµιες τάσεις και έχει
κάνει µια ακριβή διάγνωση, τόσο των διαχρονικών στρεβλώσεων
της οικονοµίας µας όσο όµως και των σηµαντικών συγκριτικών
της πλεονεκτηµάτων.
Τους επόµενους δύο µήνες θα γίνει µια εντατική διαβούλευση,
τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο Κοινοβουλίου
και σε επίπεδο συζήτησης µε τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε
να καταλήξουµε σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερες συναινέσεις,
για να έχουµε µια συνεκτική εθνική πρόταση, την οποία θα καταθέσουµε προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του
µηνός Οκτωβρίου.
Θυµίζω ότι το χρονοδιάγραµµα το οποίο έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επαρκώς ασφυκτικό. Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, οι χώρες πρέπει να έχουν καταθέσει τα εθνικά σχέδια, τα
οποία και στη συνέχεια θα εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να µπορούµε να οδηγηθούµε στην εκταµίευση των
πρώτων πόρων εντός του 2021, εντός του πρώτου εξαµήνου του
2021.
Κατά συνέπεια είναι µια στιγµή, κύριε Πρόεδρε, µέγιστης εθνικής ευθύνης. Η κυβερνητική πλειοψηφία και η Κυβέρνηση θα
κάνει ό,τι µπορεί, για να µπορέσουµε να περάσουµε µέσα από
µια φάση γρήγορης διαβούλευσης, να ακούσουµε τις απόψεις
των κοµµάτων, για να διαµορφώσουµε, όπως σας είπα, ένα
εθνικό συνεκτικό σχέδιο, το οποίο δεν έχω την απαίτηση, προφανώς, να βρει σύµφωνα όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, συζήτηση και εντός του Κοινοβουλίου
πριν κατατεθεί το εθνικό σχέδιο θα γίνει, έτσι ώστε να δοθεί και
η δυνατότητα στη Βουλή και στα κόµµατα της Αντιπολίτευσης
να εκφράσουν τις προτάσεις τους, τις απόψεις τους ή ενδεχοµένως και τις ενστάσεις τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από έναν χρόνο από την
ίδια ακριβώς θέση µιλούσα τότε για το πρώτο νοµοσχέδιο της
Κυβέρνησής µας, που εκπλήρωνε µια βασική µας, τότε, προεκλογική δέσµευση, τη µείωση του ΕΝΦΙΑ ως µέτρου φορολογικής
ανακούφισης και αναπτυξιακής προοπτικής. Δώδεκα µήνες µετά
είµαι πάλι εδώ για ένα ακόµα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών, το πρώτο νοµοσχέδιο του Υπουργείου του δεύτερου
έτους της θητείας µας, το οποίο όµως έχει την ίδια στόχευση: τη
σύζευξη φορολογικής δικαιοσύνης µε την τόσο απαραίτητη σε
αυτή τη συγκυρία οικονοµική ανάταξη της χώρας.
Μέχρι τώρα συζήτηση και στην επιτροπή αλλά και στην Ολοµέλεια σε επίπεδο εισηγητών έχει υπάρξει αναλυτική. Θα κάνω
µια πολύ συνοπτική ανακεφαλαίωση, υπογραµµίζοντας ορισµένα
άρθρα, ορισµένες προβλέψεις του νοµοσχεδίου που τις θεωρώ
εξαιρετικά κρίσιµες.
Η πρώτη δέσµη παρεµβάσεων του νοµοσχεδίου αφορά φορολογικά κίνητρα. Καθιερώνεται ένα ευνοϊκό καθεστώς για αλλοδαπούς συνταξιούχους, ώστε να µεταφέρουν στην Ελλάδα τη
φορολογική τους έδρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Στο εξής το εισόδηµά τους από το εξωτερικό θα επιβαρύνεται
αυτοτελώς και από κάθε πηγή µε φόρο µόλις 7%, κάνοντας την
Ελλάδα πολύ πιο ελκυστική και τα δηµόσια έσοδα πολύ µεγαλύτερα. Ευθυγραµµιζόµαστε, δηλαδή, µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ίσως το καλύτερο παράδειγµα είναι η Πορτογαλία, που έχουν
χρησιµοποιήσει αντίστοιχα εργαλεία, για να προσελκύσουν Ευ-
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ρωπαίους συνταξιούχους, οι οποίοι σε προέκταση ενός τέτοιου
µέτρου πολλοί έσπευσαν να αγοράσουν και µόνιµη κατοικία στον
ευρωπαϊκό Νότο και να περνούν ένα σηµαντικό κοµµάτι του χρόνου τους, όχι κατ’ ανάγκη το καλοκαίρι τους, αλλά πολύ συχνά
και τον χειµώνα τους στη Μεσόγειο. Κάτι αντίστοιχο θέλουµε να
κάνουµε και εµείς στην Ελλάδα. Και πιστεύω ότι το µέτρο αυτό
σε συνέχεια και της παρέµβασης που έχουµε κάνει για το «NonDom», το οποίο αφορά πολύ πιο ευκατάστατους ανθρώπους που
θα επιλέξουν την Ελλάδα ως φορολογική τους έδρα, θα έχει
πολύ σηµαντικό αναπτυξιακό πρόσηµο.
Ταυτόχρονα, θέλω να επισηµάνω ότι καταργούµε την αυτοτελή φορολόγηση 10% στις γονικές παροχές και στις δωρεές,
µειώνουµε τα τέλη ταξινόµησης των Ι.Χ., υβριδικά, ηλεκτρικά,
ώστε να ανανεωθεί ο στόλος και φορολογούνται αυτοτελώς
πλέον οι µετοχές που δίνονται δωρεάν από τον εργοδότη ως
πρόσθετη αµοιβή, ενθαρρύνοντας έτσι τη συµµετοχική επιχειρηµατικότητα.
Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε αυτή τη διάταξη, που είναι πάρα
πολύ σηµαντική για την κοινότητα των startups, η οποία σε µεγάλο βαθµό στηρίζεται στη λογική της συµµετοχής των εργαζοµένων στο µετοχικό σχήµα της εταιρείας ακριβώς µε τέτοιου
είδους φορολογικά κίνητρα.
Είναι µία σηµαντική διάταξη, την οποία εισάγει το Υπουργείο
Οικονοµικών ανταποκρινόµενο -ως Κυβέρνηση- σε ένα πάγιο αίτηµα της κοινότητας της νεοφυούς επιχειρηµατικότητας στη
χώρα µας, η οποία -παρά τις µεγάλες δυσκολίες- γνωρίζει τελευταία σηµαντική άνθηση.
Και, βέβαια, εξαιρούνται από το εισόδηµα των εργαζοµένων
τα vouchers εσωτερικού τουρισµού προς υπαλλήλους µιας εταιρείας.
Το δεύτερο κύµα ρυθµίσεων δυναµώνει τις πολιτικές θωράκισης του εισοδήµατος νοικοκυριών και επιχειρήσεων που δοκιµάζονται από τον κορωνοϊό, µε µοχλό και πάλι τη µείωση των φόρων, που τονώνει τη ρευστότητα. Έτσι υλοποιείται η ελάφρυνση
έως και η εκµηδένιση της προκαταβολής φόρου για το 2019,
όπως είχαµε δεσµευθεί ότι θα κάνουµε ως Κυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Πρόκειται για ένα σωστό µέτρο, το οποίο συναντά και την καθολική στήριξη της Αντιπολίτευσης, κάτι που είναι απολύτως
προφανές σε µία τόσο δύσκολη χρονιά, όπου οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιµέτωπες µε πολύ χαµηλότερους τζίρους και προφανώς µε την προοπτική να µην έχουν καθόλου κερδοφορία εντός
του 2020.
Και, βέβαια, απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύµατος οι
αγρότες που µετρούν πενταετία ένταξης στον ΦΠΑ, όπως και οι
παράκτιοι αλιείς των µικρών επαγγελµατικών σκαφών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Στον υπερµειωµένο συντελεστή ΦΠΑ περνούν, επιτέλους, τα
βιβλία µουσικής -µία εκκρεµότητα από το παρελθόν η οποία
διορθώνεται- στον µειωµένο 13% τα εισιτήρια των αγώνων, ενώ,
καθώς πλήττονται οι µεταφορές, απαλλάσσονται από δασµούς
τα είδη εξοπλισµού και εφοδιασµού πλοίων.
Το τρίτο πλέγµα µέτρων αντιµετωπίζει µία διαχρονική πληγή,
τις φορολογικές διαφορές. Το νοµοσχέδιο ενσωµατώνει στον πυρήνα του σηµαντικές ευρωπαϊκές οδηγίες για αντιδικίες σε κοινοτικό επίπεδο, εντάσσοντας τη χώρα µας σε ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αντιµετώπισης της φοροαποφυγής, ενώ ιδρύεται
και επιτροπή εξώδικης επίλυσης για διαφορές που εκκρεµούν
ενώπιον της διοικητικής δικαιοσύνης. Είναι κάτι που τονώνει την
ασφάλεια δικαίου, αποσυµφορεί τα δικαστήρια και αυξάνει τα
δηµόσια έσοδα.
Τέλος -θα µιλήσει πολύ πιο αναλυτικά για το ζήτηµα αυτό ο
Υπουργός- καινοτοµία του νοµοσχεδίου αποτελεί και ο νέος µηχανισµός στήριξης των δανειοληπτών, το σχέδιο «ΓΕΦΥΡΑ», που
µε την καθοριστική συµµετοχή του δηµοσίου, θα επιδοτεί για
εννέα µήνες στεγαστικά και επιχειρηµατικά δάνεια, τα οποία
έχουν ως εγγύηση την πρώτη κατοικία.
Θα περιοριστώ να πω µία κουβέντα για το ζήτηµα αυτό, γιατί
φαντάζοµαι ότι στη διάρκεια της συζήτησης θα επανέλθουν και
αρκετοί οµιλητές από την Αντιπολίτευση. Η προστασία της πρώτης κατοικίας του νόµου ΣΥΡΙΖΑ είχε λήξει από τον Φεβρουάριο
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του 2019. Έκτοτε, άρχισαν να σωρεύονται στα δικαστήρια χιλιάδες υποθέσεις, κάτι το οποίο συχνά εκµεταλλεύονταν συνειδητοί
κακοπληρωτές, ενώ και οι δύο παρατάσεις που πέτυχε η νέα Κυβέρνηση είχαν τελικά µειωµένη συµµετοχή. Οι αιτήσεις για ένταξη στο ευνοϊκό πλαίσιο, το οποίο είχε θεσπιστεί από την
προηγούµενη κυβέρνηση και το οποίο εµείς είχαµε στηρίξει,
έφτασαν µόλις τις πέντε χιλιάδες!
Η προστασία, λοιπόν, της πρώτης κατοικίας, όπως θεσπίστηκε
από την πρώτη κυβέρνηση, δεν πέτυχε στην πράξη. Αντίθετα,
έχει ενδιαφέρον να δούµε ότι τους τελευταίους δώδεκα µήνες
ενθαρρύνθηκαν πολύ οι απευθείας διακανονισµοί µεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών και ρυθµίστηκαν περισσότερα από διακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες δάνεια, ύψους 13 δισεκατοµµυρίων -τα
πιο πολλά από αυτά στεγαστικά- µε απευθείας συνεννόηση µεταξύ της τράπεζας και του δανειολήπτη.
Το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ» αποβλέπει στην αποκατάσταση ενός
οριστικού πλαισίου για την προστασία της κύριας κατοικίας, αυξάνοντας µάλιστα σηµαντικά τον αριθµό των δικαιούχων, γιατί
στους δανειολήπτες των παλιών ρυθµίσεων προστίθεται τώρα
µια καινούργια κατηγορία: οι εργαζόµενοι ή οι επαγγελµατίες
από πληγέντες κλάδους και τα καινούργια προβληµατικά δάνεια
τα οποία δηµιουργούνται. Και η ρύθµιση αφορά όλα τα δάνεια,
τόσο τα κόκκινα όσο και αυτά που εξυπηρετούνται κανονικά.
Για το ζήτηµα αυτό θα επανέλθει και ο Υπουργός στην τοποθέτησή του µε περισσότερες λεπτοµέρειες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι σηµερινές πρωτοβουλίες έρχονται σε µια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη. Αποτελούν, όµως,
µόνο έναν κρίκο µιας µεγάλης αλυσίδας παρεµβάσεων στην οικονοµία. Με το σύστηµα της επιστρεπτέας προκαταβολής έχουν
ενισχυθεί έως τώρα εκατόν σαράντα χιλιάδες επιχειρήσεις µε
ποσό 1,8 δισεκατοµµύριο. Το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας έχει
εκταµιεύσει δάνεια ύψους 1,3 δισεκατοµµυρίου σε εννέα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τέσσερις επιχειρήσεις. Τα Ταµείο Εγγυοδοσίας έχει διαθέσει 1 δισεκατοµµύριο σε χίλιες οκτακόσιες
είκοσι εννέα επιχειρήσεις, κυρίως µικροµεσαίες. Μόνο τον Ιούλιο
εκταµιεύθηκαν σχεδόν 3 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Πρέπει να σας πω ότι έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς και την κατανοµή των επιχειρήσεων που έλαβαν επιστρεπτέα
προκαταβολή ανά ΔΟΥ. Αυτή η ανάλυση θα δοθεί στη δηµοσιότητα από την Κυβέρνηση. Ωφεληµένες είναι οι επιχειρήσεις σε
όλη τη χώρα. Ειδικά στις τουριστικές περιοχές, που έχουν πληγεί
περισσότερο, θα διαπιστώσετε ότι ο αριθµός των επιχειρήσεων
που έχουν ωφεληθεί είναι σηµαντικά αυξηµένος.
Για πρώτη φορά κυβέρνηση κατάφερε και στήριξε µε πραγµατική ρευστότητα µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που η αλήθεια είναι
ότι είχαν δυσκολία πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισµό. Είναι
ένα επιτυχηµένο πρόγραµµα που θα συνεχιστεί και, εφόσον
υπάρχει και η ανάγκη, και αυτό θα το κρίνουµε µαζί µε το Υπουργείο, υπάρχει πάντα η δυνατότητα περαιτέρω επέκτασής του.
Περαιτέρω, ο συµψηφισµός του 25% του ΦΠΑ µε τις µελλοντικές υποχρεώσεις ανακούφισε παραπάνω από εκατόν εξήντα χιλιάδες επιχειρήσεις. Τις απάλλαξε από την άµεση ανάγκη καταβολής ενός ποσού που ξεπερνάει τα 150 εκατοµµύρια, ενώ η
αναστολή των δόσεων στα δάνεια έδωσε ανάσα σε διακόσιες
ογδόντα τέσσερις χιλιάδες επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Όλα τα παραπάνω αποφασίστηκαν για να υπάρξει ουσιαστικό
αποτέλεσµα και όχι εύκολες εντυπώσεις. Όπως έχω πει ξανά
πολλές φορές, ο προγραµµατισµός µας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, κρατώντας πάντα εφεδρείες για κάθε απρόοπτο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω µε µία σηµαντική ανακοίνωση, µε την οποία θα µπορούσα να είχα ξεκινήσει, γιατί συνδέεται µε µία πρόσφατη εξέλιξη και αφορά κάθε συνταξιούχο.
Από το Βήµα αυτό, λοιπόν, δηλώνω σήµερα ότι η Κυβέρνηση θα
καταβάλει εφάπαξ, πλήρως και σε όλους τους συνταξιούχους
της χώρας µέσα στο 2020 τα αναδροµικά ποσά που δικαιούνται
βάσει της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
Η Κυβέρνηση συµµορφώνεται µε τις δικαστικές αποφάσεις,
όπως είχαµε δεσµευθεί ότι θα κάνουµε. Μιλάµε για ένα ποσό
ύψους 1,4 δισεκατοµµυρίου ευρώ που θα αφορά κύριες συντά-
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ξεις -το τονίζω- του ιδιωτικού τοµέα, δικαίωµα το οποίο επεκτείνεται όµως και στους συνταξιούχους του δηµοσίου. Συνολικά οι
ωφεληµένοι θα είναι λίγο παραπάνω από δυόµισι εκατοµµύρια
συνταξιούχοι συµπολίτες µας. Είναι µια κίνηση που µε ειλικρίνεια
και σεβασµό απευθύνει η Κυβέρνηση προς τους απόµαχους της
δουλειάς, οι οποίοι γνωρίζουµε πολύ καλά ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία καλούνται να στηρίξουν τα παιδιά τους και τα
εγγόνια τους.
Με την ίδια, όµως, ειλικρίνεια και µε την ίδια τόλµη που η Κυβέρνηση θα εκταµιεύσει εφάπαξ αυτό το ποσό πριν από το τέλος
του έτους, είµαι υποχρεωµένος να πω ότι η συγκεκριµένη δαπάνη αγγίζει τα όρια των δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων του
τόπου. Δεν υπάρχουν, λοιπόν, περιθώρια για ικανοποίηση πρόσθετων αιτηµάτων αυτού του είδους.
Η αλήθεια είναι ότι οι συνταξιούχοι µας δεν χτυπήθηκαν όσο
άλλες κατηγορίες από την πανδηµία. Προστατεύθηκαν πλήρως
και η πολιτεία οφείλει να κρατά δηµοσιονοµικές ισορροπίες, να
εξετάζει προφανώς και τη βιωσιµότητα του χρέους, αλλά και να
κρατά εφεδρείες σε κάθε δύσκολη στιγµή.
Ενδεχοµένως να υπάρχουν αιτιάσεις, πλειοδοσίες, παροτρύνσεις να αυξηθεί αυτό το ποσό, ώστε να καλυφθούν δώρα, επικουρικές συντάξεις.
Όµως, θέλω να απευθυνθώ εδώ στους συνταξιούχους και να
τους πω ότι η ενίσχυση µε ένα εφάπαξ ποσό ύψους 1,4 δισεκατοµµυρίου ευρώ αποτελεί µία πολιτική επιλογή και θέλω αυτή η
απόφαση να εκτιµηθεί, λαµβάνοντας υπ’ όψιν συνολικά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Δεν υπάρχουν περιθώρια
άλλων παροχών και οτιδήποτε διαφορετικό θα ήταν άδικο για
τους ανέργους και τους εργαζόµενους, ο κόπος των οποίων χρηµατοδοτεί το ασφαλιστικό σύστηµα.
Θα ήταν άδικο για τις επόµενες γενιές και για το σύνολο της
κοινωνίας, που αντιµετωπίζει µε ενότητα, οµοψυχία και µε επιτυχία –τολµώ να πω- τόσες αλλεπάλληλες προκλήσεις, από τα γεγονότα στον Έβρο και την πανδηµία, µέχρι τη διεθνή οικονοµική
αναταραχή και την επιθετική συµπεριφορά των γειτόνων µας,
γιατί το αξιόµαχο των Ενόπλων Δυνάµεων οφείλουµε να το κρατάµε ψηλά, οφείλουµε όµως και να το χρηµατοδοτούµε, ειδικά
σε περιόδους όπως αυτές που διανύουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ο επίλογός µου, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θα είναι αισιόδοξος.
Παρά τις δυσκολίες, παρά τα πολλά εµπόδια, η Ελλάδα εξακολουθεί να βαδίζει στο µονοπάτι της προόδου σε όλα τα επίπεδα.
Το αποδείξαµε επί έναν χρόνο, το αποδεικνύουµε καθηµερινά,
γιατί έχουµε µία κοινωνία ενωµένη, ένα κράτος που διαρκώς εκσυγχρονίζεται υπέρ του πολίτη, µία Κυβέρνηση που ξέρει και
µπορεί, που εργάζεται µε σχέδιο και φέρνει αποτελέσµατα.
Αυτό το αποτέλεσµα υπηρετεί και το σηµερινό νοµοσχέδιο, το
οποίο και σας καλώ σήµερα να ψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Εν συνεχεία θα κληθεί στο Βήµα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας.
Να σας ενηµερώσω ότι έχει ειδοποιηθεί η σύνθεση της Διάσκεψης των Προέδρων ότι µετατίθεται η συνεδρίαση για τις
15.00’ η ώρα.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εικόνα της ελληνικής οικονοµίας είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Νοµίζω ότι έχει αξία απ’ αυτό
εδώ το Βήµα να µη γίνεται µία προσπάθεια ωραιοποίησης της
κατάστασης. Προφανώς η πανδηµία έχει δηµιουργήσει επιπτώσεις σε όλον τον κόσµο, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη και παντού, οι οποίες χτύπησαν εξαιρετικά τις οικονοµίες
όλων των χωρών.
Όµως, δεν µπορούµε να παραβλέψουµε δύο στοιχεία. Πρώτον, η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε πτωτική πορεία σχεδόν
δώδεκα µήνες τώρα –σίγουρα από τον Σεπτέµβριο του 2019 και
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µετά- και οι επιπτώσεις από το lockdown στην Ελλάδα θα είναι
απ’ ό,τι φαίνεται εξαιρετικά ισχυρές, δυσανάλογες µε όλες τις
αρχικές προβλέψεις.
Εµείς παραδώσαµε πριν από έναν χρόνο µία οικονοµία µε δώδεκα συνεχόµενα τρίµηνα αναπτυξιακούς ρυθµούς. Κάθε τρίµηνο από το πρώτο του 2016 µέχρι και το δεύτερο τρίµηνο του
2019, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας αυξανόταν. Η
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας κατάφερε, πριν συναντήσει
τη χώρα η κρίση της πανδηµίας, το τέταρτο τρίµηνο του 2019 να
πετύχει τη χειρότερη οικονοµική επίδοση σε όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Είπατε πάρα πολλά λόγια προεκλογικά υπέρ της µεσαίας
τάξης και της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας, αλλά στην
πράξη εργαστήκατε µόνο υπέρ συγκεκριµένων συµφερόντων,
που δεν έχουν σχέση µε τα συµφέροντα της µεσαίας τάξης και
της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας.
Από την αρχή της πανδηµίας, εµείς δεν είπαµε τίποτα διαφορετικό από όσα έπρατταν και πρότειναν διεθνείς οργανισµοί και
θεσµοί, έγκαιρα, εµπροσθοβαρή µέτρα για την αναχαίτιση της
κρίσης, της ανεργίας, η οποία, παρά το γεγονός ότι είχε πέσει
δραστικά τα τελευταία πέντε χρόνια, εν τούτοις παρέµενε και
πριν από τον κορωνοϊό εξαιρετικά υψηλή και, βεβαίως, µέτρα για
την αναχαίτιση των λουκέτων που έρχονται σε χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό ήταν το νόηµα του προγράµµατος, της
πρότασης που καταθέσαµε στην ελληνική κοινωνία, αλλά προφανώς υπ’ όψιν και της Κυβέρνησης.
Εσείς, όµως, για µία ακόµη φορά πιστεύω ότι αντιµετωπίσατε
την κρίση αυτή µε λάθος τρόπο. Και λέω «για µία ακόµα φορά»,
διότι δυστυχώς δεν λάβατε διδάγµατα από την κρίση χρέους που
βρήκε τη χώρα το 2010. Την ώρα που οι εργαζόµενοι και η αγορά
ζητούν έµπρακτη στήριξη από το κράτος, εσείς κινηθήκατε αργοπορηµένα και ανεπαρκώς, έχοντας προφανώς την εκτίµηση
ότι µπόρα είναι και θα περάσει, έχοντας την εκτίµηση ότι µπορεί
η φετινή χρονιά να µας βρει µε πολύ µεγάλη ύφεση, όµως το
2021 θα είναι µία χρονιά εξαιρετικά ισχυρής ανάπτυξης.
Αυτά λέγατε και εσείς εδώ, κύριε Μητσοτάκη, και εσείς, κύριε
Σταϊκούρα, επανειληµµένως στις συνεντεύξεις σας και στις τοποθετήσεις σας. Όµως, δυστυχώς, καµµία πρόβλεψη διεθνούς
οργανισµού δεν µας λέει σήµερα ότι η ανάκαµψη που θα έχουµε
την επόµενη χρονιά θα είναι αρκετή για να καλύψει την ύφεση
που θα έχουµε φέτος.
Την Κυριακή διαβάσαµε µε ενδιαφέρον τη συνέντευξη της Διευθύντριας του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στην εφηµερίδα
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Μιλούσε για µία εκτίµηση ύφεσης κοντά στο
12% για το 2020 και για µία εκτίµηση ανάκαµψης 5% το 2021 και
άλλο τόσο το 2022.
Με δυο λόγια, αν επαληθευθούν αυτές οι προβλέψεις, αυτό
σηµαίνει ότι ούτε στο τέλος του 2022, δηλαδή σε δυόµισι χρόνια
από σήµερα, θα έχουµε ανακτήσει το χαµένο έδαφος της φετινής χρονιάς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι βλέπουν αυτές τις προβλέψεις µε µεγάλη ανησυχία. Βλέπω ότι από την πλευρά του Πρωθυπουργού για άλλη µία φορά ανησυχία δεν διακρίνεται. Σε όλη
την Ευρώπη υπάρχουν προβλέψεις δυσοίωνες. Δεν υπάρχει αµφιβολία. Για την Ελλάδα, όµως, είναι οι χειρότερες. Όµως, σε
όλη την Ευρώπη, όλοι βλέπουν αυτές τις προβλέψεις και σχεδιάζουν µακροπρόθεσµα. Προσπαθούν να εξετάσουν όλα τα ενδεχόµενα, τα αρνητικά σενάρια, διότι µ’ αυτά πρέπει κανείς να κάνει
τους σχεδιασµούς του.
Και, φυσικά, κανείς δεν έχει αυταπάτες ότι, ακόµα κι αν η επιστήµη κάνει το θαύµα της και έχουµε εµβόλιο µέσα στους επόµενους µήνες, αυτό θα σηµαίνει ότι αυτόµατα, από την επόµενη
µέρα, ξεκινούν οι οικονοµίες από εκεί που σταµάτησαν τον Μάρτιο του 2020.
Σε όλη την Ευρώπη, λοιπόν, σχεδιάζουν µε βάση τα δυσµενή
σενάρια. Εδώ τι ακριβώς έχετε κάνει; Αυτό είναι το ερώτηµα.
Ξορκίζετε το κακό µην τυχόν και χαλάσει αυτό το αφήγηµα της
«ιστορίας επιτυχίας» που προσπαθείτε να καλλιεργείτε και προσπαθείτε να εµφυσήσετε και στην ελληνική κοινωνία. Το χειρότερο, όµως, είναι ότι αντιµετωπίζετε την κρίση που έχει ήδη
επέλθει, έχει πέσει στα κεφάλια µας, της µεσαίας τάξης, των ερ-
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γαζοµένων κατά κύριο λόγο, της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας, ως µία αυτοεκπληρούµενη προφητεία.
Δεν πήρατε γενναία εµπροσθοβαρή µέτρα στην πρώτη φάση
της πανδηµίας και δεν έχετε σχέδιο, πέρα από τα µπαλώµατα,
για την επόµενη φάση, µετά το lockdown. Και όταν πια η ύφεση
θα αγγίξει στα τέλη του έτους τα δυσθεώρητα επίπεδα των προβλέψεων, όταν θα χάνονται δουλειές, όταν θα πέφτουν τα λουκέτα βροχή και οι τρύπες στον προϋπολογισµό θα ανοίγουν η
µία µετά την άλλη, τι θα κάνετε; Θα έρθετε να πείτε στον ελληνικό λαό: «Ετοιµαστείτε για µερικά χρόνια λιτότητας ακόµα. Δεν
φταίµε εµείς, φταίει η πανδηµία.».
Δεν είναι όµως έτσι. Στενεύουν τα περιθώρια, αλλά υπάρχουν
ακόµα περιθώρια µιας πιο αποτελεσµατικής αντίδρασης στις οικονοµικές επιπτώσεις αυτής της κρίσης.
Ήδη, όµως, έχετε ξεκινήσει να στρώνετε το έδαφος γι’ αυτή
τη στάση, του να µας πείτε, δηλαδή, ότι δεν φταίτε εσείς, αλλά
δυστυχώς, λόγω της πανδηµίας, θα µπούµε σε έναν νέο κύκλο
λιτότητας. Και λέω ότι στρώνετε το έδαφος, διότι ακούµε, διαβάζουµε -σας άκουσα και µε προσοχή εδώ, βεβαίως- να λέτε ότι
ήταν πολιτική επιλογή να δώσετε τα αναδροµικά στους συνταξιούχους. Δεν ήταν πολιτική επιλογή. Ήταν υποχρέωσή σας. Ήταν
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ήταν υποχρέωσή σας, όπως και εµείς το πράξαµε. Σεβαστήκαµε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης για τα ειδικά µισθολόγια.
Ήταν υποχρέωσή σας.
Σας άκουσα, όµως, να µη βάζετε µία τέλεια στο χειροκρότηµα
που δεχτήκατε όταν ανακοινώσατε ότι θα δώσετε, ως οφείλετε,
τα αναδροµικά για περικοπές που πάλι ο ίδιος ο Υπουργός είχε
κάνει την περίοδο των µνηµονίων. Αυτή είναι η ειρωνεία της
τύχης!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν βάλατε, όµως, µία τελεία εκεί. Δεν ξέρω τι µπορεί να σηµαίνουν όλα αυτά που είπατε µετά, απευθυνόµενος στους συνταξιούχους, ότι «ως εδώ, µη ζητάτε άλλα, µη θέλετε δώρα, µη
µας ζητάτε να δούµε τι γίνεται µε τις επικουρικές, µη ζητάτε
άλλα» -τι είναι αυτά τα «άλλα»;- διότι έχει ανάγκες η κοινωνία.
Προφανώς έχει ανάγκες. Και οι Ένοπλες Δυνάµεις της χώρας.
Προφανώς. Είπατε ότι φτάσαµε στα δηµοσιονοµικά όρια και στα
δηµοσιονοµικά περιθώρια. Να δούµε, λοιπόν, να κάνουµε µια ουσιαστική συζήτηση ποια είναι αυτά τα δηµοσιονοµικά όρια και τα
δηµοσιονοµικά περιθώρια.
Αν δεν κάνω λάθος, από το 2020 η χώρα διέπεται από το καθεστώς της ρήτρας διαφυγής, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε Σύµφωνο Σταθερότητας ούτε στόχος δηµοσιονοµικός, µε βάση τη
συµφωνία που έχουµε κάνει για το χρέος και πρωτογενή πλεονάσµατα. Έτσι δεν είναι;
Γιατί, όµως, προβληµατίζοµαι ιδιαίτερα όταν σας ακούω να
λέτε ότι είναι πολιτική επιλογή η υποχρέωσή σας για τα αναδροµικά και ταυτόχρονα µετά να προσθέτετε και µια σειρά από υπαινιγµούς, που µας κάνουν να καταλαβαίνουµε ότι κάτι ετοιµάζετε;
Διότι ήδη έχουν αρχίσει να βλέπουν το φως της δηµοσιότητας
ορισµένες εκ των προβλέψεων -δεν έχουµε προφανώς το σύνολο
ακόµα και αυτό είναι ένα θέµα το οποίο θα το θέσω στη συνέχεια
της οµιλίας µου- της περιβόητης έκθεσης της οµάδας Πισσαρίδη, στην οποία -όπως εσείς πριν από λίγο είπατε- θα βασιστεί
η Κυβέρνησή σας για το πλάνο το οποίο θα καταθέσει µέχρι τα
µέσα Οκτωβρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειµένου να λάβει
τις εκταµιεύσεις από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Περιµένουµε να δούµε τι θα είναι αυτό, ποια ακριβώς θα είναι
η έκθεση και ποιο θα είναι ακριβώς αυτό το πλάνο. Όµως, αυτό
που βλέπει το φως της δηµοσιότητας είναι κατευθύνσεις που βρίσκονται σε αναντιστοιχία µε όσα προεκλογικά είχατε πει. Και όλα
αυτά ενώ βρισκόµαστε µπροστά σε µία κρίση που βαθαίνει και
ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει βήµατα προς τα µπρος, όχι
ίσως αυτά τα οποία θα επιθυµούσαµε.
Κύριε Μητσοτάκη, θα ήθελα στο σηµείο αυτό να σας ζητήσω
να φέρετε έγκαιρα αυτή την έκθεση Πισσαρίδη στη δηµοσιότητα
και έγκαιρα να θέσετε σε δηµόσιο διάλογο και διαβούλευση τις
δικές σας προτάσεις σε ό,τι αφορά το αναπτυξιακό πλάνο.
Θέλω να σας θυµίσω ότι εµείς τον Απρίλιο του 2018 για πρώτη
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φορά καταθέσαµε στους θεσµούς -στους θεσµούς ακόµα τότε,
διότι δεν είχαµε βγει από τη µνηµονιακή επιτροπεία-, αλλά πριν
καταθέσουµε στους θεσµούς, θέσαµε σε δηµόσιο διάλογο και
καταθέσαµε ανοιχτά στην ελληνική κοινωνία αυτό το ολιστικό
αναπτυξιακό πλάνο, το λεγόµενο «growth plan».
Οφείλετε, λοιπόν, και εσείς να φέρετε στη δηµοσιότητα άµεσα
και την έκθεση Πισσαρίδη και τις δικές σας προβλέψεις και βεβαίως όχι µόνο στον δηµόσιο διάλογο και στη διαβούλευση, αλλά
και σε ουσιαστική συζήτηση εδώ στη Βουλή, προκειµένου να τοποθετηθούν όλα τα κόµµατα, όλες οι πολιτικές δυνάµεις, καθώς
αντιλαµβάνεστε ότι η διάρκεια ζωής αυτού του πλάνου δεν
αφορά µόνο τον θεσµικά προβλεπόµενο χρόνο της Κυβέρνησής
σας, τον ξεπερνά. Είναι για την επόµενη εξαετία.
Επιτρέψτε µου, όµως, δύο σχόλια σε σχέση µε την Ευρώπη,
µε τα αποτελέσµατα, δηλαδή, της Συνόδου Κορυφής. Γνωρίζετε
όλοι ότι χαιρετίσαµε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
τον περασµένο Μάιο, σε ό,τι αφορά το Ταµείο Ανάκαµψης για τα
750 δισεκατοµµύρια για την αντιµετώπιση των οικονοµικών επιπτώσεων της πανδηµίας. Τη χαιρετίσαµε, διότι για πρώτη φορά
περιλαµβάνει ένα είδος αµοιβαιοποίησης του χρέους -δανείζεται
η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τα κράτη-µέλη-, διότι το χρέος αποπληρώνεται κυρίως από νέες ίδιες πηγές του ευρωπαϊκού προϋπολογισµού, διότι η πρόταση εκείνη προέβλεπε αρχικά από τα
750 δισεκατοµµύρια τα 500 δισεκατοµµύρια να δοθούν ως επιχορηγήσεις και διότι η µεθοδολογία κατανοµής αυτών των πόρων ενίσχυε σηµαντικά τις χώρες του Νότου, που έχουν να αντιµετωπίσουν τις µεγαλύτερες οικονοµικές προκλήσεις µετά την
πανδηµία και φυσικά και τη χώρα µας.
Οφείλω να οµολογήσω -παρά το γεγονός ότι είναι σωστό αυτό
που είπατε, ότι έξι µήνες πριν θα φάνταζε αυτή η κατάληξη ως
µη πραγµατική- πως η κατάληξη της Συνόδου Κορυφής σε σχέση
µε την αρχική πρόταση της Κοµισιόν είναι πολλά βήµατα πίσω.
Πρώτον, η αλλαγή της αναλογίας ανάµεσα στις επιχορηγήσεις
και στον δανεισµό σε βάρος των επιχορηγήσεων είναι µία αρνητική είδηση και φανερώνει την αδυναµία της συλλογικής ηγεσίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνειδητοποιήσει την κρισιµότητα
των στιγµών και τον κίνδυνο να οδηγηθεί η Ευρώπη και ειδικότερα ο ευρωπαϊκός Νότος σε µία νέα κρίση χρέους, µε ανυπολόγιστες συνέπειες, όχι µόνο για την κοινωνική συνοχή, αλλά θα
έλεγα και για την ίδια τη συνοχή της Ευρωζώνης εκ νέου, διότι
αντιλαµβάνεστε ότι άλλο πράγµα είναι να έχει κρίση χρέους µία
χώρα που αποτελεί το 1,5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και άλλο µία
χώρα όπως η Ιταλία, που είναι στους G7.
Δεύτερον, η αποδοχή από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των θέσεων των χωρών του πλούσιου Βορρά, τόσο για µείωση των επιχορηγήσεων όσο όµως και για δικαίωµα φρένου στην εκταµίευσή
τους, αν δεν πληρούνται σκληροί όροι και προϋποθέσεις, δεν
αφήνουν, θα έλεγα, µεγάλα περιθώρια πανηγυρισµών, αλλά µας
γεννούν έναν βαθύ προβληµατισµό, ανεξάρτητα από το κατά
πόσο εν τέλει θα ασκηθούν αυτά τα δικαιώµατα. Και νοµίζω ότι
αυτός ο προβληµατισµός επιβεβαιώνεται και από τη σφοδρή κριτική που άσκησε τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή τη
συµφωνία.
Για όλα αυτά τα κρίσιµα θέµατα δεν υπάρχει αµφιβολία ότι
προφανώς θα υποστηρίξατε τις θέσεις της χώρας. Όµως, δεν
σας ακούσαµε να υψώνετε τη φωνή σας όλο αυτό το διάστηµα.
Εντάξει, ήταν δικαίωµά σας να ακολουθήσετε όποια διαπραγµατευτική στρατηγική θέλατε. Σας ακούσαµε, όµως, στο τέλος της
Συνόδου να χαρακτηρίζετε αυτόν τον συµβιβασµό δίκαιο και εύλογο, έναν συµβιβασµό που, σε σχέση µε την αρχική πρόταση,
αφαιρεί 110 δισεκατοµµύρια ευρώ επιχορηγήσεων και θέτει αυστηρότερους όρους εκταµίευσης.
Και το ερώτηµα που θέσαµε εµείς και σας ξαναθέτω, κύριε Μητσοτάκη, είναι το εξής: Είναι δίκαιος και εύλογος για ποιον τελικά; Για εµάς, που χάσαµε, ή για τους Βόρειους, που κέρδισαν;
Ειλικρινά δεν κατανοήσαµε τι ακριβώς θέλατε να πείτε εκείνο το
βράδυ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και µετά από τους βαρύγδουπους πανηγυρισµούς για τα
δήθεν 70 δισεκατοµµύρια που κερδίσατε…
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Εβδοµήντα δύο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ναι, 72. Μάλιστα. Βάζοντας, όµως, στον λογαριασµό και κονδύλια τα οποία ούτως ή άλλως θα παίρναµε. Κάθε
επταετία παίρνουµε. Είναι τα κονδύλια του πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου.
Μετά, λοιπόν, από αυτούς τους βαρύγδουπους πανηγυρισµούς, ήρθαν τα δηµοσιεύµατα διεθνών αναλυτών και ινστιτούτων, τα οποία µιλούν για µια συµφωνία που τελικά είναι επωφελής για τους ισχυρούς και δυσµενής σε σχέση µε την αρχική
πρόταση -όχι συνολικά- της Κοµισιόν για τις αδύναµες χώρες και
ιδιαίτερα για την Ελλάδα.
Το δηµοσίευµα του ινστιτούτου Μπρίγκελ, το οποίο φαντάζοµαι θα είναι σε γνώση σας και έχει δει το φως της δηµοσιότητας
σε αναδηµοσιεύσεις και σε αρκετά µέσα ενηµέρωσης στη χώρα,
έχει σχετικούς πίνακες, οι οποίοι δείχνουν ότι η συµφωνία αυτή
εν τέλει θα αφήσει την Ελλάδα µε 7 δισεκατοµµύρια λιγότερα σε
επιχορηγήσεις, σε σχέση µε την αρχική πρόταση της Κοµισιόν.
Αν ισχύει αυτό, είναι ένα ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 4%
του ελληνικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.
Καταθέτω τον πίνακα. Τον έχετε δει φαντάζοµαι. Δείχνει ότι
από 23,21 δισεκατοµµύρια πιθανότατα θα πάµε στα 16,69 δισεκατοµµύρια και όχι στα 19 δισεκατοµµύρια ευρώ των επιχορηγήσεων.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας καταθέτει για τα Πρακτικά τον
προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όµως, νοµίζω ότι δεν είναι µόνο εκεί το ζήτηµα. Διότι το κρίσιµο, κατά την άποψή µου, είναι να δούµε από εδώ και στο εξής
όχι αν θα είναι 16,69 ή 19 δισεκατοµµύρια οι επιχορηγήσεις. Το
κρίσιµο είναι να δούµε δύο πράγµατα.
Πρώτον, αν η χώρα έχει αυτή τη στιγµή τη δυνατότητα να
απορροφήσει αυτά τα χρήµατα το επόµενο διάστηµα, αν υπάρχει, δηλαδή, η δυνατότητα και οι µηχανισµοί απορροφητικότητας
ενός δεύτερου ΕΣΠΑ, ας το πούµε έτσι. Δεν θα είναι ακριβώς
ολόκληρο, ένα 80% µε 70%.
Το δεύτερο, που είναι ίσως ακόµα πιο κρίσιµο, σχετίζεται µε
ό,τι είπα πιο πριν. Εάν δηλαδή, προκειµένου να είµαστε εντάξει
απέναντι στο πλαίσιο που τίθεται, θα προχωρήσουµε από µόνοι
µας σε αυτά τα οποία βγαίνουν στο φως της δηµοσιότητας ότι
προβλέπονται στην έκθεση Πισσαρίδη, για ιδιωτικοποίηση του
δεύτερου πυλώνα του ασφαλιστικού συστήµατος και αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας, πράγµατα τα οποία, κατά τη γνώµη
µου, θα δηµιουργήσουν και έναν νέο φαύλο κύκλο λιτότητας
αλλά και τεράστια κοινωνική ένταση, διότι θα διαρρήξουν για
άλλη µια φορά, σε µια κοινωνία η οποία είναι πολυτραυµατισµένη
τα τελευταία δέκα χρόνια, την κοινωνική συνοχή.
Θα έχουµε, όµως, φαντάζοµαι τη δυνατότητα να τα πούµε
αυτά αναλυτικά, κύριε Πρωθυπουργέ.
Το κρίσιµο όµως, µε το οποίο θέλω να κλείσω την παρατήρησή
µου ως προς αυτό, είναι ότι δεν πρέπει να παραγνωρίζουµε πως
η αλλαγή του συσχετισµού ανάµεσα σε επιχορηγήσεις και δάνεια, την ίδια ώρα που θα έχουµε µια ύφεση που θα πλησιάσει
το 12% του ΑΕΠ φέτος, χωρίς πιθανότητα γρήγορης ανάκαµψης,
θα δηµιουργήσει εκ νέου δυσµενείς συνθήκες στη σχέση χρέους
- ΑΕΠ.
Το χρέος µας στο τέλος του χρόνου πιθανόν θα υπερβεί το
200% του ΑΕΠ, µε ό,τι αυτό µπορεί να σηµαίνει για τον κίνδυνο
αναζωπύρωσης της κρίσης χρέους.
Εποµένως, για να είµαι ξεκάθαρος, θα πρέπει, πρώτον -σας το
είπα και πριν από λίγο- να καταθέσετε άµεσα το πλάνο σας και
την έκθεση Πισσαρίδη, αλλά και τις δικές σας θέσεις, τι απ’ αυτά
υιοθετείτε και τι όχι, για να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος, να
τοποθετηθούν τα πολιτικά κόµµατα.
Το δεύτερο είναι ότι, κατά την άποψή µας, η Ελλάδα χρειάζεται σήµερα ένα τολµηρό στρατηγικό σχέδιο, προοδευτικό για την
ανάταξη της οικονοµίας µετά την πανδηµία -εµείς το έχουµε ονοµάσει «νέο κοινωνικό συµβόλαιο»-, που θα περιλαµβάνει αναπτυξιακές προοπτικές µε επίκεντρο την πράσινη ανάπτυξη και την
ψηφιακή µετάβαση της οικονοµίας, την ανάπτυξη σηµαντικών
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κλάδων της οικονοµίας, όπως του αγροδιατροφικού τοµέα και
της µεταποίησης, την αντιµετώπιση των ανισοτήτων και της επισφάλειας που νιώθουν ολοένα και ευρύτερα στρώµατα του πληθυσµού και, φυσικά, ένα ισχυρό και αποτελεσµατικό κοινωνικό
κράτος.
Ας µην ξεχνάµε τα διδάγµατα της πανδηµίας για το ΕΣΥ. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα σχέδιο το οποίο θα δώσει ελπίδα και προοπτική στις επόµενες γενιές ότι δεν θα περάσουν αυτά που
πέρασαν οι προηγούµενες. Δεν βλέπω, δυστυχώς, καµµία απολύτως πρόθεση από την πλευρά σας να κινηθείτε σε µια τέτοια
κατεύθυνση, αλλά εδώ θα είµαστε να κουβεντιάσουµε.
Επιτρέψτε µου τώρα να σταθώ στο ζήτηµα της πρώτης κατοικίας, διότι εντάξει, είναι προφανές ότι το νοµοσχέδιο αυτό φέρει
και θετικά µέτρα. Εµείς ζητούσαµε σε µόνιµη βάση τη µείωση
προκαταβολής φόρου στο 50%, όχι εκτάκτως για την κρίση του
κορωνοϊού. Αποτελούσε και προεκλογική µας δέσµευση πέρυσι
τέτοια εποχή. Εσείς επιλέξατε να διανείµετε αλλιώς τα δηµοσιονοµικά αποθέµατα που είχαµε εκείνη την περίοδο.
Προφανώς αντιληφθήκατε ότι είναι αδιανόητο να ζητάς από
κάποιον επιχειρηµατία να σου δώσει το 100% του ποσού που
αναφέρεται στα εισοδήµατα της περσινής χρονιάς φέτος, που
αυτά µπορεί να έχουν πέσει και κατά 80%.
Όµως νοµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το ζήτηµα της
προστασίας της πρώτης κατοικίας είναι εξαιρετικά κρίσιµο. Το
2015 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διαµόρφωσε µια ολοκληρωµένη
στρατηγική για τη διαχείριση και αντιµετώπιση του ζητήµατος
του ιδιωτικού χρέους, των µη εξυπηρετούµενων δανείων. Η
στρατηγική αυτή ήταν πολύπλευρη, έθετε συγκεκριµένους στόχους και ορόσηµα και έστελνε και ένα µήνυµα σοβαρότητας
αλλά και αποφασιστικότητας, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας.
Έτσι, κατά την περίοδο 2015 - 2019 υπήρξε σηµαντική πρόοδος µε την αναµόρφωση της σχετικής νοµοθεσίας, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί ένα ουσιαστικό και διευρυµένο
οπλοστάσιο για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. Παράλληλα
και παρ’ ότι µεγάλο µέρος αυτών των µεταρρυθµίσεων έλαβε
χώρα υπό καθεστώς στενής επιτήρησης και δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, το πλαίσιο που διαµορφώθηκε περιέλαβε πλήθος ευνοϊκών ρυθµίσεων για εργαζόµενους και επαγγελµατίες, µικρές
επιχειρήσεις, για τους οικονοµικά αδύναµους.
Ενδεικτικά να πω ότι βελτιώθηκε και επεκτάθηκε ο ν.3869/
2010, νόµος Κατσέλη - Σταθάκη, όπως ονοµάστηκε µετά, εντάχθηκαν τα χρέη προς το δηµόσιο και τους φορείς του δηµόσιου
τοµέα, µειώθηκε η γραφειοκρατία, µειώθηκαν οι χρόνοι εκδίκασης υποθέσεων. Δηµιουργήθηκε ο νόµος για την προστασία της
κύριας κατοικίας, ο ν.4605/2019. Εντάχθηκαν όλα τα φυσικά πρόσωπα αλλά και τα επιχειρηµατικά δάνεια που είχαν ως υποθήκη
την πρώτη κατοικία.
Πράγµατι, δεν απέδωσε όσο θα θέλαµε αυτή η πλατφόρµα.
Αυτό, όµως, οφείλεται στο γεγονός πως, από όταν αναλάβατε
εσείς, δεν φροντίσατε να λύσετε κανένα γραφειοκρατικό πρόβληµα απ’ αυτά τα οποία παρουσιάζονταν καθ’ όλη τη διάρκεια
της λειτουργίας αυτής της πλατφόρµας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δηµιουργήσαµε, επίσης, τον εξωδικαστικό µηχανισµό ρύθµισης οφειλών, εκσυγχρονίστηκε το πτωχευτικό δίκαιο σηµαντικά,
έγινε η µεταρρύθµιση του κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών
σε αντίθεση -προσέξτε!- µε τη δική σας θέση στο θέµα. Και αναφέροµαι στην αµνηστία που δώσατε µε τροπολογία την περίοδο
της πανδηµίας σε τραπεζικά στελέχη, που κατέληξε, βέβαια, σε
φιάσκο, καθώς οι διατάξεις κρίνονται ήδη αντισυνταγµατικές από
τα δικαστήρια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δηµιουργήθηκε, επίσης, Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, πλαίσιο ρύθµισης οφειλών προς το δηµόσιο, τους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τους δήµους, µε πολυετείς δόσεις και σηµαντικά κίνητρα και ευεργετήµατα.
Αυτές ήταν οι δικές µας παρεµβάσεις. Έλυσαν το πρόβληµα
οριστικά; Όχι, αλλά βελτίωσαν σηµαντικά την κατάσταση, µε
αποτέλεσµα, αφ’ ενός, την αποκλιµάκωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, αφ’ ετέρου, τη διευκόλυνση σηµαντικής µερίδας
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υπερχρεωµένων προσώπων, νοικοκυριών και επαγγελµατιών.
Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι εσείς τι έχετε κάνει εδώ και έναν
χρόνο. Έχετε εξαγγείλει ένα νέο πτωχευτικό πλαίσιο, το οποίο,
από ό,τι ακούµε και από ό,τι φαίνεται, αν ισχύουν αυτά που
ακούµε και αυτά που γράφονται, αναµένεται να είναι η οριστική
ταφόπλακα για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Όµως, δεν
το έχετε φέρει ακόµα µέχρι σήµερα και, ενώ δεν το έχετε φέρει,
µας παρουσιάζεται ένα σχέδιο «ΓΕΦΥΡΑ», αποφεύγοντας ωστόσο να µας πείτε τι θα συνδέει αυτή η «ΓΕΦΥΡΑ», ποια θα είναι,
δηλαδή, η επόµενη µέρα για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Για να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Η ρύθµιση που
φέρνετε σήµερα δεν αποτελεί πλαίσιο προστασίας. Στις 31 Ιουλίου, σε λίγες µέρες από σήµερα, τελειώνει η προστασία. Η µεγάλη πλειοψηφία των οφειλετών δεν θα περάσει πάνω από τη
«γέφυρα», κάτω από τη «γέφυρα» θα περάσει! Διότι αυτό που
φέρνετε είναι ένα πρόγραµµα επιδότησης, χωρίς ρύθµιση οφειλών, ένα πρόγραµµα επιδότησης µάλιστα για λίγους µήνες και
για λίγους οφειλέτες, όσους, όπως λέει, έχουν πληγεί από την
πανδηµία και τις οικονοµικές επιπτώσεις. Όλη η Ελλάδα έχει πληγεί.
Δεν θα είναι, όµως, όλη η Ελλάδα. Θα είναι ελάχιστοι και για
εννιά µόνο µήνες. Είναι ένα πρόγραµµα που όχι µόνο δεν αξιοποιεί, αλλά και δεν συνδυάζεται µε τα υφιστάµενα εργαλεία. Απεναντίας, απαιτεί την παραίτηση του οφειλέτη από αυτά τα εργαλεία.
Εποµένως εγώ, µε πλήρη επίγνωση όσων λέω, σας λέω ότι
αυτό που φέρνετε σήµερα αποτελεί ένα απολύτως συνειδητό
σχέδιο, να αφήσετε να λήξει ένα πλαίσιο προστασίας της κύριας
κατοικίας που παρείχε και ρύθµιση οφειλών και επιδότηση της
δόσης και να ανοίξετε τον δρόµο σε µια εφιαλτική για την κοινωνία προοπτική χιλιάδων πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας. Αυτό
που εµείς -παρ’ ότι είχαµε µνηµόνια, παρ’ ότι είχαµε τους δανειστές πάνω το κεφάλι µας- καταφέραµε να το αποτρέψουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αντιλαµβανόµενοι, λοιπόν, ότι βρισκόµαστε σε µια περίοδο
που εκ νέου µπαίνουµε σε βαθιά ύφεση, αντιλαµβανόµενοι ότι
βρισκόµαστε σε µια περίοδο όπου η ανεργία θα αρχίσει ξανά να
ανεβαίνει τον ανήφορο, αντιλαµβανόµενοι ότι το µέσο εισόδηµα
της µέσης οικογένειας µειώνεται εκ νέου και ότι, πιθανώς, έρχονται δύσκολες µέρες από τον Σεπτέµβρη και µετά, σας καλούµε
να αναθεωρήσετε αυτές τις σκέψεις, αυτά τα σχέδια, αυτές τις
προθέσεις.
Γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχει απαίτηση από την πλευρά των
δανειστών να προχωρήσουµε άµεσα. Δεν είµαστε, όµως, σε µνηµόνιο πια. Η χώρα έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Έχουµε βγει από τη σκληρή επιτήρηση. Έχουµε και το ανάστηµα και το ηθικό δικαίωµα να προστατεύσουµε, ιδίως την περίοδο κρίσης µετά την πανδηµία, τους αδύναµους και την πρώτη
κατοικία.
Καταθέτουµε, λοιπόν, σήµερα τροπολογία, το αναγκαίο πλαίσιο, για να αποτραπεί αυτή η εφιαλτική προοπτική χιλιάδων πλειστηριασµών, µε πρόταση που πιστεύω ότι θα µπορούσε να
λειτουργήσει ως πραγµατική γέφυρα, ένα νέο πλαίσιο, που θα
αντιµετωπίζει αποτελεσµατικά και ολοκληρωµένα το πρόβληµα
και θα δίνει λύσεις και ανακούφιση στα δοκιµαζόµενα νοικοκυριά
και τους επαγγελµατίες.
Διότι η δική µας γέφυρα πατάει πάνω στον ισχύοντα νόµο για
την προστασία της πρώτης κατοικίας, διευρύνει ωστόσο σηµαντικά το πεδίο του, για να απαντήσει και στη σηµερινή δύσκολη
συγκυρία της ασφυξίας στην οποία βρίσκονται χιλιάδες δανειολήπτες, ακριβώς διότι επιδεινώνεται η οικονοµική κατάσταση
και διευρύνεται η κοινωνική ανασφάλεια. Είναι ένα πλαίσιο το
οποίο θα επεκτείνεται χρονικά µέχρι το τέλος του 2020 και θα
περιλαµβάνει αυξηµένη κρατική επιδότηση για τους δανειολήπτες εκείνους που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.
Τα βασικότερα σηµεία της δικής µας πρότασης είναι τα εξής:
Πρώτον, καλύπτουµε δάνεια που κοκκίνησαν ως και τις 9 Ιουνίου
του 2020, ενώ ήταν έως τις 31-12-2018 το ισχύον πλαίσιο, δηλαδή και δάνεια που κοκκίνησαν λόγω των επιπτώσεων της παν-
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δηµίας. Διευρύνουµε την περίµετρο αυτών που καλύπτονται, αυξάνοντας τα όρια προστασίας στα επιχειρηµατικά δάνεια. Προσδιορίζουµε µια αυτοµατοποιηµένη διαδικασία υπολογισµού των
δόσεων, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες διαβίωσης των οφειλετών. Υπολογίζουµε αυτές τις ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης µε
µεγαλύτερο συντελεστή, δίνοντας µεγαλύτερη ανάσα στα νοικοκυριά. Η εισφορά του δηµοσίου αυξάνεται για τα χαµηλά εισοδήµατα. Προτείνουµε µεγαλύτερες διαγραφές χρεών, καθώς δεν
θα καταβάλλεται σε δόσεις το 120% της αξίας του ακινήτου του
οφειλέτη, αλλά το 100%.
Η πρότασή µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι και ρεαλιστική και υλοποιήσιµη και, κυρίως, είναι µια πρόταση που προστατεύει αυτή τη στιγµή χιλιάδες δανειολήπτες, οι οποίοι βρίσκονται σε µεγάλο αναβρασµό, σε µεγάλη ανησυχία για το σπίτι
τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας καλούµε να την υιοθετήσετε, αλλιώς θα αναλάβετε την πολιτική ευθύνη για το οξύτατο κοινωνικό πρόβληµα που θα δηµιουργηθεί το επόµενο διάστηµα.
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Μητσοτάκη, πιστεύω ότι πρέπει να
πάρετε θέση σε αυτή την κόντρα, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι εδώ
υπάρχουν πιέσεις όχι µόνο απ’ έξω, αλλά και από τράπεζες, τραπεζίτες, τις τράπεζες, που, δυστυχώς, ούτε επί των ηµερών µας
έπαιζαν τον πραγµατικό τους ρόλο στην πραγµατική οικονοµία.
Αυτοί που πραγµατικά έχουν ανάγκη δεν µπορούν να περάσουν
ούτε έξω από τα γκισέ των τραπεζών. Δάνεια παίρνουν µονάχα
όσοι µπορούν να αποδείξουν ότι δεν έχουν ανάγκη να πάρουν
δάνειο.
Άκουσα τα στοιχεία τα οποία δίνετε. Εκφράζω έναν µεγάλο
προβληµατισµό. Εγώ όπου σταθώ και όπου βρεθώ και συναντώ
µικροµεσαίους επιχειρηµατίες, µου λένε ότι δεν είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης. Θα ελέγξουµε τα στοιχεία σας. Δεν τα αµφισβητώ. Όµως, πολύ φοβάµαι ότι και εδώ παίχτηκε ένα παιγνίδι
που έχει να κάνει µε την «καλή πελατεία», τα «φιλέτα» των τραπεζών. Πήραν τα χρήµατα, τα αξιοποίησαν για να προστατεύσουν την πελατεία τους, όχι αυτούς που έχουν πραγµατική
ανάγκη. Διότι, όταν η εγγύηση είναι στο 80% και το άλλο 20% γίνεται µε κανόνες τραπεζών, αυτοί οι κανόνες είναι κανόνες που
αποτρέπουν έναν επιχειρηµατία, που κάποιοι από εσάς τους λέτε
«ζόµπι». Δεν είναι «ζόµπι» οι άνθρωποι. Αντιµετωπίζουν τεράστιες
δυσκολίες και πρέπει να αποφύγουν το λουκέτο και, για να αποφύγουν το λουκέτο, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε χρηµατορροές.
Πρέπει, λοιπόν, εδώ να αποφασίσετε µε ποιον είστε. Με τις
τράπεζες ή µε την κοινωνία; Με τις ανάγκες της κοινωνίας ή µε
τις ανάγκες των τραπεζικών στελεχών µε τους υψηλούς µισθούς;
Οι τράπεζες επιθυµούν διακαώς τους πλειστηριασµούς, µπας και
σώσουν λίγο την επιβαρυµένη θέση τους.
Τη στιγµή, λοιπόν, που δεν χρηµατοδοτούν την ελληνική οικονοµία και τη στιγµή που προκλητικά απαιτούν να µπορούν ξανά
να παίρνουν τα στελέχη τους αυτά τα προκλητικά µπόνους που
είδαµε πριν από την κρίση και τα stock options, εσείς έρχεστε
και τους τα χαρίζετε όλα, αναδροµικά µάλιστα!
Μεταξύ των άλλων ρυθµίσεων, που πολλές από αυτές είπα ότι
είναι θετικές, φέρνετε στο παρόν νοµοσχέδιο ρυθµίσεις δήθεν
για να ενισχύσετε την αναπτυξιακή διαδικασία της ελληνικής οικονοµίας, ρυθµίσεις που ευνοούν τα τραπεζικά στελέχη για να
αρχίσουν να παίρνουν ξανά µπόνους και stock options. Αυτό είναι
απαράδεκτο!
Αντί να πιέσετε τις τράπεζες και τα στελέχη τους να ανοίξουν
επιτέλους τις κάνουλες της ρευστότητας προς τις πληττόµενες
επιχειρήσεις, αντί να τις πιέσετε να διαθέσουν τα δισεκατοµµύρια ευρώ που έχουν δανειστεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη στήριξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, έρχεστε σήµερα και επιβραβεύετε τα τραπεζικά στελέχη, τα µέλη
των διοικητικών τους συµβουλίων και τους µετόχους των τραπεζών για το θεάρεστο έργο τους, για τη συµβολή τους στην υλοποίηση της στρατηγικής, για την «ανοσία αγέλης», όπως την
έχουµε ονοµάσει στην οικονοµία, οι ισχυροί να σωθούν, οι υπόλοιποι στον Καιάδα.
Επίσης, απαλλάσσετε από τη φορολογία εισοδήµατος τις πα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ροχές σε είδος, όπως οι δωρεάν µετοχές που λαµβάνουν τα στελέχη αυτά, ενώ δε για την υπεραξία που θα προκύπτει από την
πώληση των µετοχών, προβλέπετε φορολόγηση µόνο µε 15%.
Μόνο τυχαία δεν είναι η επιλογή σας να νοµοθετήσετε τώρα
σε αυτή την κατεύθυνση, ούτε βεβαίως και η αναδροµική εφαρµογή της ρύθµισης. Και δεν είναι τυχαία, διότι προχθές µόλις η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επέκτεινε την απαγόρευση οποιασδήποτε διανοµής κεφαλαίων των τραπεζών, είτε µε τη µορφή
µερίσµατος είτε µε τη µορφή επιστροφής κεφαλαίου είτε µε τη
µορφή µπόνους ή και επαναγοράς µετοχών. Και η Eurobank
προχθές αποφάσισε να προχωρήσει σε µια τέτοια κίνηση και να
διανείµει στα στελέχη, στο προσωπικό και σε όλες τις συνδεδεµένες εταιρείες της δικαιώµατα προαίρεσης µετοχών µε τιµή
εξάσκησης στα 23 λεπτά του ευρώ, όταν η µετοχή της έκλεισε
χθες στα 39 λεπτά του ευρώ, κάνοντας έτσι ένα επιπλέον δώρο
16 λεπτών ανά µετοχή στα στελέχη της.
Αυτή είναι, λοιπόν, η εικόνα. Ενώ η οικονοµία βρίσκεται σε
εφιαλτική προοπτική, ενώ ο µέσος επιχειρηµατίας δεν έχει δυνατότητα πρόσβασης σε δανεισµό, ενώ όλοι φοβούνται ότι θα περικοπούν εισοδήµατα -ήδη έχουν περικοπεί, στον ιδιωτικό τοµέα
έχουν ήδη περικοπεί και θα περικοπούν κι άλλο, δεν ξέρω τι λέει
η έκθεση Πισσαρίδη για το ασφαλιστικό σύστηµα, θα δούµε τι
θα γίνει µε τους συνταξιούχους-, εσείς έρχεστε να επιβραβεύσετε τα τραπεζικά στελέχη µε νέα µπόνους και stock options.
Πρέπει, λοιπόν, να αποφασίσετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα είσαστε µε αυτούς που έχουν πραγµατικά ανάγκη για να
τους στηρίξετε ή θα κάνετε διαρκώς εκπτώσεις σε αυτούς που
δεν έχουν ανάγκη και φοροαπαλλαγές σε αυτούς που δεν έχουν
ανάγκη; Θα βγάζετε στο σφυρί την πρώτη κατοικία, την ίδια
στιγµή που δίνετε µπόνους στα golden boys;
Το 2015 µάς παραδώσατε, χωρίς καµµία µέριµνα για την προστασία της πρώτης κατοικίας, µια οικονοµία η οποία ήταν στα
τάρταρα. Την επαναφέραµε. Στάθηκε η οικονοµία στα πόδια της,
στάθηκε η χώρα στα πόδια της. Και σ’ ό,τι αφορά την προστασία
της πρώτης κατοικίας, βελτιώσαµε και εξελίξαµε τη νοµοθεσία
και καταφέραµε να διατηρηθεί η λαϊκή κατοικία, η πρώτη κατοικία, ανέπαφη. Σήµερα έρχεστε για να τα ξηλώσετε ξανά όλα.
Πάλι τα ίδια!
Σύντοµα, όµως, κύριε Μητσοτάκη, τόσο η µεσαία τάξη, που
εξαπατήσατε, όσο και η µεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, που στενάζει, θα καταλάβει ποιο είναι το σχέδιό σας και για ποιους δουλεύετε. Αρκεί µέχρι τότε να µην έχετε γκρεµίσει όλα όσα µε
θυσίες και µε αγώνες χτίζαµε εµείς επί τεσσεράµισι χρόνια, για
να κληθούµε πάλι να τα ανοικοδοµήσουµε εκ νέου από τα ερείπια. Ελπίζω να µη συµβεί αυτό.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Έχει ζητήσει τον λόγο ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Είναι καλό, κύριε Τσίπρα, όταν µιλάµε στην Εθνική Αντιπροσωπεία για τόσο σηµαντικά ζητήµατα, να είµαστε ακριβείς σε αυτά
τα οποία λέµε.
Μιλήσατε για ακόµα µία φορά για την πρωτοφανή ύφεση που
κτυπάει και την πατρίδα µας εντός του 2020. Και για άλλη µια
φορά επιχειρήσατε να παρουσιάσετε µια επιχειρηµατολογία, ότι
δήθεν η ελληνική οικονοµία είχε ήδη µπει σε ύφεση, άρα το πρόβληµα δεν είναι αποκλειστικά ένα πρόβληµα κορωνοϊού, αλλά
ένα διαρθρωτικό πρόβληµα, το οποίο πηγάζει από δικές µας πολιτικές.
Σας έχω απαντήσει πολλές φορές µε στοιχεία. Δεν θα επεκταθώ στο ζήτηµα αυτό. Θα διορθώσω, όµως, µια ανακρίβειά
σας, ώστε να µην την επαναλάβετε την επόµενη φορά. Όταν είπατε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγµή βρίσκεται αντιµέτωπη µε τις
χειρότερες προβλέψεις από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σχετικά
µε την εκτεινόµενη ύφεση του 2020, αυτό το οποίο είπατε είναι
ανακριβές. Η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ύφεση
στην Ελλάδα είναι 9%. Διορθώθηκε, µάλιστα, προς το λιγότερο
κακό -ελαφρώς προς το καλύτερο- σε σχέση µε τις αρχικές προβλέψεις.
Υπάρχουν πολλές χώρες που έχουν πολύ χειρότερες προβλέ-
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ψεις για το 2020: Η Ιταλία 11,2%, η Ισπανία 10,9%, η Γαλλία
10,6%, η Πορτογαλία 10,8%, η Σλοβακία 9% και αυτή. Κατά συνέπεια η Ελλάδα δεν είναι η χειρότερη χώρα από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και θα σας παρακαλούσα την επόµενη φορά, όταν
µιλάτε για την ελληνική οικονοµία, να είστε πιο ακριβής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μιλήσατε αναλυτικά για το σχέδιο Πισσαρίδη. Θέλω να σας
ενηµερώσω ότι το πρώτο κείµενο του σχεδίου Πισσαρίδη θα
αναρτηθεί και θα δοθεί σε δηµόσια διαβούλευση µπορεί και σήµερα, ενδεχοµένως αύριο, εάν είναι έτοιµο από την επιτροπή.
Και δεσµεύοµαι ακόµα µία φορά ότι, όταν θα έχουµε το οριστικό
κείµενο, το οποίο εκτιµούµε ότι θα το έχουµε στις αρχές Σεπτεµβρίου, θα υπάρχει, όπως είπα και στην πρωτολογία µου, αρκετός
χρόνος για συζήτηση και µε τους κοινωνικούς εταίρους και στο
Κοινοβούλιο.
Κύριε Πρόεδρε, θα υπάρξει συζήτηση για τις τελικές προτάσεις της Κυβέρνησης πριν αυτές κατατεθούν στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Είναι εύλογο αυτό το οποίο λέτε, ότι ο χρόνος χρηµατοδότησης αυτού του προγράµµατος ξεπερνά την κυβερνητική
θητεία αυτής της Κυβέρνησης. Κατά συνέπεια είναι απολύτως
λογικό το σχέδιο αυτό να συζητηθεί, καθώς αναλαµβάνουµε δεσµεύσεις οι οποίες εκτείνονται σε ορίζοντα εξαετίας. Το ίδιο, βέβαια, πρέπει να σας υπενθυµίσω ότι ισχύει και για το πολυετές
δηµοσιονοµικό πλαίσιο, το οποίο και αυτό έχει ορίζοντα υλοποίησης επταετίας.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, είναι απολύτως λογικό και επιβεβληµένο να συζητηθεί η πρόταση της Κυβέρνησης τονίζω -η πρόταση της Κυβέρνησης δεν είναι το σχέδιο της επιτροπής Πισσαρίδη, πάνω σε αυτό πατάµε- στο Κοινοβούλιο µε την άνεση
χρόνου που η σοβαρότητα της συζήτησης επιβάλλει.
Απλά να εξηγήσουµε λίγο τι είναι η επιτροπή Πισσαρίδη. Να
εξηγήσουµε ότι απαρτίζεται από τους κορυφαίους Έλληνες οικονοµολόγους, τους οποίους έχουµε αυτή τη στιγµή στη διάθεσή µας και οι οποίοι προσφέρθηκαν να συνεισφέρουν σε αυτό
το σχέδιο. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ταυτισµένοι µε την
Κυβέρνηση. Σε καµµία περίπτωση. Δεν νοµίζω ότι η επιστηµονική
τους επάρκεια µπορεί να αµφισβητηθεί από οποιονδήποτε. Το
λέω αυτό, για να προλάβω ενδεχόµενα βέλη και «πυροβολισµούς» απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι θα εκθέσουν τις επιστηµονικές τους απόψεις και θα παρουσιάσουν τα πράγµατα
όπως αυτοί τα βλέπουν. Ούτε φερέφωνα της Κυβέρνησης είναι
ούτε εργαλεία της.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αναφερθήκατε στο ζήτηµα της εξαγγελίας µου σχετικά µε την
απόφαση της Κυβέρνησης να καταβάλει εξ ολοκλήρου και εντός
του 2020 τα αναδροµικά των κυρίων συντάξεων σε όλους τους
συνταξιούχους. Θέλω και εδώ να σας διορθώσω.
Η υποχρέωση της Κυβέρνησης, κύριε Τσίπρα, θα ήταν να συµµορφωθεί µε τη δικαστική απόφαση στον βαθµό που αυτή καταλαµβάνει µόνο όσους είχαν προσφύγει. Αυτή θα ήταν η µε τον
νόµο υποχρέωση της Κυβέρνησης. Δεν το κάνουµε, για τον
απλούστατο λόγο ότι, σε περίπτωση που το κάναµε αυτό, θα
ήταν απολύτως αναµενόµενο να προσφύγουν και όλοι οι υπόλοιποι.
Και, βέβαια, στην πορεία του χρόνου, κατά πάσα πιθανότητα,
θα δικαιωνόντουσαν, καθώς µιλάµε για τη συµµόρφωση της Κυβέρνησης σε µία πιλοτική δίκη. Όµως, σε αυτή την περίπτωση
αυτό το οποίο θα είχε γίνει είναι ότι θα υποβάλαµε συνταξιούχους στον κόπο και στη δαπάνη να αναζητήσουν δικηγορικές
συµβουλές και ένα σηµαντικό ποσοστό από αυτά τα οποία θα
τους δίναµε θα κατέληγαν στους δικηγόρους. Επιλέξαµε, λοιπόν,
να τα δώσουµε όλα µαζί εφάπαξ εντός του 2020.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτό είναι πολιτική απόφαση. Θα µπορούσαµε να µην τα δώσουµε όλα µαζί. Θα µπορούσαµε να επεκτείνουµε την εκταµίευσή τους σε δύο ή σε τρία χρόνια. Όλα αυτά είναι πολιτικές
επιλογές τις οποίες κάνουµε.
Έρχοµαι τώρα στα σχόλιά σας και στην κριτική σας σχετικά
µε το τι έγινε στις Βρυξέλλες. Μας ασκήσατε κριτική -χαιρετίζω
κατ’ αρχάς το ήπιο, νοµίζω, κλίµα το οποίο υπάρχει σήµερα στην
Ολοµέλεια, το οποίο βέβαια δεν µπορώ να πω ότι ανταποκρίνεται
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και σε ανακοινώσεις οι οποίες είχαν γίνει στο παρελθόν από το
κόµµα σας- σχετικά µε τη φράση την οποία χρησιµοποίησα, ότι
είναι ένας δίκαιος και έντιµος συµβιβασµός. Ναι, είναι ένας δίκαιος και έντιµος συµβιβασµός. Και, ναι, η Ευρώπη προχωράει
πάντα µέσα από συµβιβασµούς, αλλά αυτός ο συµβιβασµός αποτέλεσε ένα άλµα συνολικά για την Ευρώπη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εκτός αν πιστεύετε ότι έπρεπε, όταν µετά από τέσσερις µέρες
εξαντλητικών διαπραγµατεύσεων, στις οποίες η Ελλάδα έπαιξε
σηµαντικό ρόλο…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ναι, κύριε Τσίπρα, δεν έχω κανέναν λόγο να πάω να διαφηµίσω
όλες τις συναντήσεις τις οποίες κάνω πίσω από κλειστές πόρτες,
αλλά µπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα ήταν παρούσα
και πολύ ωφεληµένη από το πρόγραµµα αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Καταλήξαµε, λοιπόν, µετά από τέσσερις µέρες σε αυτή τη
λύση, η οποία πράγµατι σε σχέση µε την αρχική λύση της επιτροπής είναι ελαφρώς χειρότερη. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλω,
όµως, να σας θυµίσω, κύριε Τσίπρα, ότι το σηµείο αφετηρίας δεν
ήταν τα 500.000.000.000 ευρώ τα οποία δεν υπήρχαν, ήταν το
µηδέν. Μηδέν ήταν το σηµείο αφετηρίας. Και από το µηδέν πήγαµε στα 390.000.000.000 σε επιχορηγήσεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίστηκε από όλους. Αναγνωρίστηκε και από τους πολύ ωφεληµένους και από τους «φειδωλούς», µε τους οποίους είχαµε όντως µια πολύ δύσκολη
διαπραγµάτευση και οι οποίοι δεν επέδειξαν πάντα στη διάρκεια
της συζήτησης και πολύ µεγάλο ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή
αλληλεγγύη.
Κύριε Τσίπρα, αν ήσασταν στη θέση µου, φαντάζοµαι ότι θα
µου λέγατε πως θα χτυπούσατε το χέρι στο τραπέζι και την τελευταία στιγµή θα βάζατε βέτο. Εάν το κάνατε αυτό το πράγµα
και πιστεύετε ότι αυτή είναι η σωστή επιλογή, να βγείτε να το
πείτε στο Κοινοβούλιο. Εγώ έκρινα αλλιώς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Από κει και πέρα, ένα ερώτηµα το οποίο θέσατε, είναι εύλογο:
Μπορούµε να απορροφήσουµε τα χρήµατα αυτά; Η αλήθεια
είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει την καλύτερη ιστορία στην απορρόφηση κοινοτικών πόρων συνολικά. Και αυτό είναι µια διαχρονική
αδυναµία όλων των κυβερνήσεων, και των δικών µας και των
δικών σας. Τα ποσοστά απορρόφησης δεν ήταν ικανοποιητικά.
Αυξήθηκαν σηµαντικά τον τελευταίο χρόνο σε µεγάλο βαθµό
λόγω COVID-19. Θέλω να είµαι ειλικρινής. Αυτός είναι ο λόγος
που καταφέραµε και εκταµιεύσαµε σηµαντικά πόσα από το
ΕΣΠΑ, καθώς είχαµε πολύ µεγαλύτερες τέτοιες δυνατότητες.
Όµως, το βάρος της ευθύνης που αναλαµβάνουµε, να µπορέσουµε να δροµολογήσουµε έναν µηχανισµό γρήγορης απορρόφησης και του επόµενου πολυετούς προγράµµατος, αλλά και
του Ταµείου Ανάκαµψης, είναι µεγάλο. Και θα πρέπει να προχωρήσουµε σε διαρθρωτικές αλλαγές στο ζήτηµα αυτό, διότι πράγµατι οι ρυθµοί ανάπτυξης αδικούν τα χρήµατα τα οποία έχουµε
να διαχειριστούµε.
Τώρα, σχετικά µε το πού θα πάνε τα λεφτά αυτά, θα έχω την
ευκαιρία στο Υπουργικό Συµβούλιο της Παρασκευής να µιλήσω
λίγο πιο αναλυτικά για τις βασικές θεµατικές στις οποίες θα κινηθούµε. Αναφέρουµε δύο, όµως, οι οποίες -επιτρέψτε µου να
πω- αποτελούν θεµατικές στις οποίες αυτή η Κυβέρνηση, αν µη
τι άλλο, έχει δώσει συγκεκριµένα δείγµατα γραφής. Αναφέροµαι
στα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την πράσινη µετάβαση και
σε ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε το ψηφιακό κράτος.
Και όταν λέτε, κύριε Τσίπρα, ότι δεν έχετε αντιληφθεί να γίνεται τίποτα στον τοµέα αυτό, πρέπει να είστε ο µόνος Έλληνας
που δεν έχει καταλάβει ότι έχει συντελεστεί ουσιαστικά µια επανάσταση στην επικοινωνία του κράτους µε τους επιχειρηµατίες
και µε τους πολίτες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Βέβαια, καλό είναι όταν µιλάµε για πράσινη ανάπτυξη και δίκαιη µετάβαση, να µην είµαστε «και µε τον αστυφύλαξ και µε τον
χωροφύλαξ». Εµείς πήραµε µία πολύ τολµηρή απόφαση, να προχωρήσουµε σε µία γρήγορη απολιγνιτοποίηση, την οποία εσείς
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ακόµα και σήµερα εξακολουθείτε να πολεµάτε. Δεν µπορεί να είσαστε και µε τον λιγνίτη και µαζί µε το περιβάλλον. Δεν γίνεται
αυτό.
Κατά συνέπεια στα ζητήµατα αυτά υπάρχει ούτως ή άλλως µία
κεντρική κατεύθυνση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που µας
υποχρεώνει ένα σηµαντικό κοµµάτι των πόρων που θα έχουµε
διαθέσιµους να κατευθυνθεί σε αυτές τις πολιτικές. Και, προφανώς, θα υπάρχει πολύ πιο συγκεκριµένη εξειδίκευση για τα µεγάλα προγράµµατα, τα οποία η χώρα θα δροµολογήσει και θα
προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς χρηµατοδότηση.
Και θέλω εδώ να τονίσω για ακόµα µία φορά ότι στα ζητήµατα
αυτά η αξιολόγηση θα είναι αυστηρή. Αυτό ανεβάζει τον πήχη
των προσδοκιών ως προς τη δουλειά την οποία θα κάνουµε όλοι
µας, και εµείς, ως Πρωθυπουργός, ως Πρωθυπουργικό Γραφείο,
και οι Υπουργοί, οι οποίοι θα κληθούν να συµµετέχουν ο καθένας
στο δικό του αντικείµενο στην εκπόνηση των σχεδίων. Οι απαιτήσεις και ο πήχης των προσδοκιών από την Ευρώπη θα είναι
υψηλός. Όµως ο πήχης από την ελληνική κοινωνία είναι ακόµα
πιο ψηλός, διότι έχει την απαίτηση τα χρήµατα αυτά να αξιοποιηθούν ουσιαστικά προς όφελος της µακροχρόνιας ανάπτυξης,
να στηρίξουν και βραχυχρόνιες πολιτικές, όπως ήδη έχουµε
κάνει, αλλά να επενδυθούν όχι µόνο για µας, αλλά κυρίως για τα
παιδιά µας.
Έρχοµαι τώρα στο ζήτηµα για τις τράπεζες. Δεν θα πω πολλά
πράγµατα, κύριε Τσίπρα. Νοµίζω ότι αυτό το παιχνίδι, «οι κακοί
τραπεζίτες, η καλή κοινωνία», είναι πολυφορεµένο και δεν νοµίζω
ότι ακούγεται πια από πολλούς. Είµαστε οι πρώτοι εµείς οι οποίοι
έχουµε αναγνωρίσει ότι το τραπεζικό σύστηµα πρέπει να «τρέξει»
πιο γρήγορα στην εκταµίευση πόρων, ειδικά όταν το κράτος παρέχει κρατική εγγύηση.
Σας ενηµερώνω ότι σε εβδοµαδιαία βάση υπάρχουν συσκέψεις
από τους δύο συναρµόδιους Υπουργούς, όπου ζητάµε από τις
τράπεζες πολύ συγκεκριµένα στοιχεία και πιέζουµε τις τράπεζες
να εκταµιεύσουν πόρους, χωρίς όµως -θέλω να το τονίσω, αλλά
και να είµαι πάρα πολύ συγκεκριµένος- να παραβιάζονται και ορισµένα βασικά κριτήρια. Διότι δεν φαντάζοµαι η φυσική προέκταση όσων είπατε είναι να θεωρείτε ότι η τράπεζα πρέπει να
δίνει δάνειο σε οποιονδήποτε ζητάει να πάρει δάνειο. Φαντάζοµαι
ότι δεν είναι αυτό. Και θα ήθελα να ακούσω συγκεκριµένα ότι δεν
είναι αυτό.
Η δουλειά του κράτους, όµως, είναι να έρχεται και να παρέχει
ρευστότητα σε επιχειρήσεις οι οποίες για ευνόητους λόγους δεν
έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισµό. Θέλω να θυµίσω ότι
πριν από έναν µήνα αυτή η Βουλή ψήφισε το νοµοσχέδιο για τις
µικροπιστώσεις, το οποίο παρέχει ένα συµπληρωµατικό εργαλείο
στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, να παρέχει ρευστότητα και
µικρά ποσά σε µικρές επιχειρήσεις αλλά και σε ιδιώτες που δεν
έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστηµα.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά έναν πίνακα -είναι ένας χρήσιµος
πίνακας και πιστεύω ότι θα πρέπει να διανεµηθεί και σε όλους
τους συναδέλφους Βουλευτές- µε τα συνολικά ποσά, τα οποία
έχουν εκταµιευθεί από την αποζηµίωση ειδικού σκοπού 1, 2 και
από την επιστρεπτέα προκαταβολή 1, 2 ανά ΔΟΥ, ώστε να γνωρίζει ο κάθε συνάδελφος -Συµπολίτευσης και Αντιπολίτευσηςπόσες επιχειρήσεις και τι ποσά έχουν εκταµιευθεί στην εκλογική
τους περιφέρεια.
Έχει µια σηµασία, διότι θα επαναλάβω για ακόµα µία φορά γιατί µας ασκήσατε κριτική ότι αργήσαµε να κινηθούµε- ότι όλα
αυτά τα συστήµατα, τα οποία είναι πρωτοφανή για το ελληνικό
κράτος, στήθηκαν µέσα σε τρεις µήνες και πως τα χρήµατα αυτά
είναι χρήµατα τα οποία έχουν ήδη πιστωθεί στους λογαριασµούς
των επιχειρήσεων.
Καταθέτω, λοιπόν. Συνολικά το κράτος: 2,3 δισεκατοµµύρια
ευρώ σε πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσια τριάντα
εφτά ΑΦΜ. Αυτό αλλάζει κάθε µέρα, είναι δυναµικό, διότι προστίθενται ποσά και ακόµα δεν έχει ολοκληρωθεί και η επιστρεπτέα προκαταβολή 3.
Το καταθέτω στα Πρακτικά για όποιον συνάδελφο ενδιαφέρεται. Νοµίζω ότι καλό είναι να γνωρίζετε πόσες επιχειρήσεις είναι
ωφεληµένες και στις εκλογικές περιφέρειες τις οποίες εκπροσωπείτε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και, βέβαια, µια τελευταία φράση για το ζήτηµα των τραπεζών.
Μην επιστρέφετε εκεί, γιατί το 2015 η τραγική σας διαπραγµάτευση στοίχισε τουλάχιστον 30.000.000.000 ευρώ ζηµιά στο ελληνικό δηµόσιο από την τρίτη, αχρείαστη ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών, που ήταν αποτέλεσµα των δικών σας πρωτοβουλιών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Παρακαλώ! Παρακαλώ!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και
για τα κόκκινα δάνεια αν µη τι άλλο, η Κυβέρνηση αυτή, µέσω
του σχεδίου «ΗΡΑΚΛΗΣ», το οποίο έχει δροµολογηθεί από την
Κυβέρνηση, έχει δώσει στις τράπεζες τουλάχιστον ένα εργαλείο
το οποίο είναι αξιόπιστο, το οποίο ήδη οι τράπεζες το χρησιµοποιούν για να µειώσουν συνολικά την έκθεσή τους στα κόκκινα
δάνεια, κάτι το οποίο αποτελεί συστηµικό κίνδυνο για το τραπεζικό σύστηµα.
Τώρα, όλα αυτά τα οποία είπατε για τα λεγόµενα stock options, λυπάµαι, κύριε Τσίπρα, αλλά πραγµατικά δεν καταλαβαίνετε τη χρησιµότητα αυτού του µέτρου για τις µη εισηγµένες
επιχειρήσεις. Το µέτρο αυτό δεν έχει πρωτίστως ωφεληµένες εισηγµένες επιχειρήσεις. Έχει τις µη εισηγµένες επιχειρήσεις.
Έχει τις µικρές επιχειρήσεις, τα startups, τα οποία δεν έχουν τη
δυνατότητα να πληρώσουν µεγάλο µισθό στους εργαζοµένους
τους και θέλουν να τους κάνουν συµµέτοχους στην ενδεχόµενη
επιχειρηµατική επιτυχία και, βέβαια, αυτή η επιχειρηµατική επιτυχία στη συνέχεια να µην είναι αντικείµενο υπερβολικά µεγάλης
φορολόγησης.
Αυτός είναι ο σκοπός του µέτρου και γι’ αυτό και υπάρχουν
stock options σε όλες τις χώρες, τα οποία φορολογούνται µε διαφορετικό τρόπο από ό,τι φορολογείται το κανονικό εισόδηµα.
Αυτός είναι ο σκοπός του µέτρου και όχι να ωφελήσουµε κάποια
τραπεζικά στελέχη ή άλλα στελέχη µεγάλων επιχειρήσεων. Και
θα πρέπει να καταλάβετε την αιτιολογία και τη σκέψη µε την
οποία κινούµαστε σε αυτή την κατεύθυνση.
Τώρα, κλείνω µε το ζήτηµα της πρώτης κατοικίας. Κατ’ αρχάς,
έχω µια ερώτηση για εσάς. Φαίνεται ότι δεν θα υπάρχει συζήτηση
στην οποία θα µπορώ να ξεφύγω από το να κάνω αναφορά στον
προηγούµενο Υπουργό Οικονοµικών, τον κ. Τσακαλώτο. Μου
κάνει εντύπωση ότι η εκπρόθεσµη τροπολογία την οποία καταθέσατε δεν έχει την υπογραφή του κ. Τσακαλώτου. Δεν ξέρω αν
είναι αµέλεια, αν θα προστεθεί στη συνέχεια ή αν είναι συνειδητή
επιλογή. Εικάζω, όµως, ότι είναι το τρίτο. Και εικάζω ότι είναι το
τρίτο, διότι ο κ. Τσακαλώτος γνωρίζει πάρα πολύ καλά σε τι έχει
δεσµευθεί. Και γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι τον Απρίλιο του
2019, λίγο πριν φύγετε από την κυβέρνηση, προσυπέγραψε τα
συµπεράσµατα του Eurogroup, τα οποία έλεγαν µε απόλυτη σαφήνεια -διαβάζω- τα εξής:
«The Greek authority have legislated a new scheme for the protection of primary residencies, which has the potential to support
banks in resolving mortgage NPLs.». Είναι το σχήµα το οποίο και
εµείς είχαµε στηρίξει και το σχήµα το οποίο και εσείς δεχτήκατε
ότι απέτυχε ουσιαστικά.
Το ενδιαφέρον, όµως, είναι στην επόµενη φράση: «We take
note of the commitment of Greek authorities to ensure that the
scheme is temporary and will be terminated by end 2019.».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εσείς οι ίδιοι είχατε δεσµευθεί ότι το σχήµα αυτό θα λήξει στο
τέλος του 2019. Προφανώς, αυτός είναι ο λόγος που ο κ. Τσακαλώτος δεν έχει προσθέσει την υπογραφή του σε αυτή την τροπολογία, η οποία θέτει κριτήρια πολύ πιο χαλαρά από αυτά τα
οποία εσείς είχατε θεσµοθετήσει.
Εµείς, εν πάση περιπτώσει, έχουµε καταθέσει στην Εθνική Αντιπροσωπεία ένα πολύ συγκεκριµένο πρόγραµµα και σχέδιο, το
οποίο καλύπτει και ανθρώπους οι οποίοι χτυπήθηκαν από την
κρίση, που ήταν έξω από την περίµετρο των προηγούµενων ερ-
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γαλείων που έχουµε στη διάθεσή µας. Είναι ένα σχέδιο το οποίο
είµαι σίγουρος ότι θα το εκµεταλλευθούν πολλοί δανειολήπτες.
Σας ευχαριστώ.
(Παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας
Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Τον λόγο έχει τώρα
ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδος του ΣΥΡΙΖΑ για τη
δευτερολογία του.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Θα προσπαθήσω να είµαι πολύ σύντοµος, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Μητσοτάκη, θα εστιάσω µονάχα σε ένα-δυο ζητήµατα
στα οποία τοποθετηθήκατε. Προφανώς, διαφωνώ και µε άλλα,
αλλά δεν έχει νόηµα. Θα εστιάσω στο θέµα των τραπεζών, στο
θέµα των επικουρικών συντάξεων και θα κάνω και ένα σχόλιο γενικότερο.
Ξεκινάω από το ζήτηµα των επικουρικών συντάξεων. Σας άκουσα, σας ακούσαµε όλοι, να τοποθετείστε µε πανηγυρικό
τρόπο και να λέτε ότι δίνετε 1,4 δισεκατοµµύριο ευρώ µέσα στο
2020 ως αποτέλεσµα της απόφασης των δικαστηρίων, για να
συµµορφωθείτε µε αυτές. Και µετά σχολίασα κιόλας τον τρόπο
µε τον οποίο συνεχίσατε να λέτε «τέρµα, όµως, τα δώρα, τέρµα
οι απαιτήσεις».
Η απόφαση των δικαστηρίων δεν αφορά το ποσό του 1,4 δισεκατοµµυρίου ευρώ. Αφορά ένα ποσό που, αν δεν κάνω λάθος,
είναι 3,9 δισεκατοµµύρια. Δηλαδή, ουσιαστικά, έρχεστε σήµερα
στην Αίθουσα και, χειροκροτούµενος από τους Βουλευτές σας,
εξαγγέλλετε, ανακοινώνετε κούρεµα σε αυτά που έχουν να παίρνουν και δικαιούνται µε βάση τις αποφάσεις των δικαστηρίων οι
συνταξιούχοι, κούρεµα πάνω από 60%.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Τα 2,5 δισεκατοµµύρια, για να πάµε από το 1,4 στο 3,9, τι θα
γίνουν, κύριε Μητσοτάκη; Τι θα γίνουν, επαναλαµβάνω; Και αφήστε τα αυτά τώρα, ότι µόνο οι προσφεύγοντες είχαν δικαίωµα,
διότι και εµείς βρεθήκαµε σε µια θέση και µάλιστα, υπό πολύ δυσµενέστερες συνθήκες, υπό συνθήκες πολύ αυστηρής δηµοσιονοµικής επιτροπείας και µε στόχο κάθε χρόνο, µε το πιστόλι στον
κρόταφο, να φτάνουµε στο 3,5%. Και τα δώσαµε τα ειδικά µισθολόγια.
Εσείς έρχεστε εδώ και στην ουσία ανακοινώνετε κούρεµα
πάνω από 60% σε αυτά που δικαιούνται οι συνταξιούχοι. Θα
ήθελα, πραγµατικά, µία απάντηση σε αυτό. Μία απάντηση. Διότι
θα µπορούσατε να πείτε ότι θα πάρουν φέτος µόνο την κύρια
σύνταξη και τα επικουρικά και τα δώρα σε κάποια άλλη χρονική
συγκυρία, που θα υπάρχει δηµοσιονοµική δυνατότητα. Δεν είπατε αυτό. Ουσιαστικά, µιλήσατε για κούρεµα.
Και επειδή πρέπει να µιλάµε τη γλώσσα της αλήθειας όταν
απευθυνόµαστε στον ελληνικό λαό για τόσο ευαίσθητα ζητήµατα, πρέπει να εξηγήσετε αν πράγµατι εννοείτε κούρεµα ή κάτι
άλλο, το οποίο εµείς δεν καταλάβαµε.
Μου είπατε ότι υπάρχουν πολλά θέµατα. Μου είπατε ότι είµαι
ο µοναδικός Έλληνας σε αυτή τη χώρα που δεν έχω συνειδητοποιήσει πόσο µεγάλη επανάσταση έχετε κάνει στο ψηφιακό κράτος και στην ψηφιακή πολιτική. Δεν πρέπει να είµαι ο µοναδικός
Έλληνας. Ξέρετε, επειδή συνηθίζω το τελευταίο διάστηµα να διαβάζω όλα τα µέσα ενηµέρωσης και κυρίως αυτά που µας ασκούν
ιδιαίτερη κριτική, έπεσε το µάτι µου στο άρθρο του Διευθυντή
του in.gr, του κ. Βασίλη Κανέλη, µε τίτλο: «Ψηφιακό κράτος για
γέλια και για κλάµατα. Στον ΕΦΚΑ και στην εφορία έχετε πάει να
δείτε την κατάσταση και τις ουρές;». Διαβάστε το. Δεν είµαι ο µοναδικός Έλληνας. Υπάρχουν και εκατοµµύρια συµπολίτες µας
που ταλαιπωρούνται ακόµη, δυστυχώς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και εν πάση περιπτώσει, σταµατήστε λίγο αυτή την επικοινωνία. Δεν είναι όλα επικοινωνία. Έχουν γίνει βήµατα. Πάνω στα βήµατα που εµείς είχαµε δηµιουργήσει, το επόµενο διάστηµα, στις
πατηµασιές τις δικές µας πατήσατε. Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής εµείς υλοποιήσαµε πρώτοι. Αλλά µη µας τρελάνετε κιόλας
ότι µέσα σε έναν χρόνο έχετε κάνει ψηφιακή επανάσταση και
είµαι ο µόνος Έλληνας που δεν το έχει καταλάβει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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Και για την πράσινη µετάβαση, τη δίκαιη µετάβαση, µπορώ να
πω πολλά. Το µόνο που θα πω είναι ότι η τελική διαπραγµάτευση
για το Ταµείο Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης ήταν βήµατα πίσω για τη χώρα µας. Ενώ είχε ανακοινωθεί
1,7 δισεκατοµµύριο ευρώ, τώρα αναµένουµε περίπου 700 εκατοµµύρια ευρώ και σε επίπεδο Ευρώπης η δίκαιη µετάβαση έγινε
από 40 δισεκατοµµύρια ευρώ 17,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Το µεγάλο πρόβληµα είναι ότι δεν υπάρχει σχέδιο. Μη µου
λέτε συνεχώς για τον λιγνίτη. Μακάρι να µπορούσαµε αύριο το
πρωί να τελειώσουµε µε τον λιγνίτη, παντού. Αλλά µε σχέδιο. Τι
θα γίνουν αυτές οι περιοχές που έχουν σχεδόν µονοκαλλιέργεια;
Τι θα γίνουν αυτοί οι εργαζόµενοι στη δυτική Μακεδονία, στη Μεγαλόπολη; Μόνο ανεργία και ευκαιρίες για τις γερµανικές επιχειρήσεις, όπως δηλώσατε και στην εφηµερίδα «BILD».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κύριε Μητσοτάκη, αν το θέµα σας µε τα stock options και τα
bonus είναι να δώσετε µια δυνατότητα στις startups επιχειρήσεις,
έχετε τη νοµική δυνατότητα, τη νοµοτεχνική δυνατότητα να το
κάνετε για αυτές. Έχετε τη δυνατότητα να αφαιρέσετε τις τράπεζες από αυτή την τροπολογία. Κάντε το.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κάντε το. Να αφαιρέσετε τις εισηγµένες. Κάντε το για τις µη
εισηγµένες. Έχετε κάθε δυνατότητα.
Όµως, θέλετε να κρύψετε µια συµφωνία που πιθανόν να έχετε
κάνει κάτω από το τραπέζι ή πάνω από το τραπέζι. Δεν λέω ότι
πολλές δεν τις κάνετε και πάνω στο τραπέζι. Θα έχετε την άνεση
να κάνετε πράγµατα τα οποία προκαλούν την ελληνική κοινωνία,
µε µία δυνατότητα έτσι να τα παρουσιάζετε και επικοινωνιακά.
Όµως, µην κρύβεστε πίσω από τις startups. Έχετε τη δυνατότητα. Αυτό είναι προκλητικό, κύριε Μητσοτάκη. Δεν είναι οι τράπεζες γενικά και οι τραπεζίτες.
Σε µία περίοδο όπου ο µέσος Έλληνας περιµένει τα πράγµατα
να δυσκολέψουν οικονοµικά, που ο µέσος Έλληνας, ο επιχειρηµατίας βλέπει την επιχείρησή του να δυσκολεύεται, το εισόδηµά
του να µειώνεται, που το φάσµα της ανεργίας είναι εφιάλτης, δεν
µπορεί εσείς σήµερα να νοµοθετείτε για να επιστρέψουν τα
bonus και τα stock options στα µεγαλοστελέχη των τραπεζών και
των golden boys. Καταλάβετέ το.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δηµιουργεί αισθήµατα κοινωνικής αδικίας αυτό που κάνετε.
Και είναι και άδικο στην ουσία του.
Έχετε µια ιδιαίτερη προτίµηση, φαίνεται, µια ιδιαίτερη συµπάθεια στον Ευκλείδη τον Τσακαλώτο και κάθε λίγο και λιγάκι δηµιουργείτε θέµα: γιατί δεν υπέγραψε, γιατί δεν είναι στην Αίθουσα κ.λπ.. Κύριε Μητσοτάκη, ακούστε τώρα, εγώ θα µιλήσω
επί της ουσίας, γιατί δεν µου αρέσει το πολιτικό κουτσοµπολιό.
Μου είπατε ότι υπογράψαµε δεσµεύσεις που αφορούσαν το
τέλος του 2019. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Δεν το κρύβουµε. Ξέρετε, όταν υπογράφει ένας Υπουργός Οικονοµικών, ό,τι υπογράφει ο κ. Σταϊκούρας, το υπογράφετε και εσείς ταυτόχρονα. Δεν
είναι άλλο ο Υπουργός της Κυβέρνησης και άλλος ο Πρωθυπουργός. Είναι προφανές. Μη µας λέτε το αυτονόητο. Να αντικαταστήσουµε το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο είχαµε υποχρέωση
µέχρι τέλους του 2019. Θα το αντικαθιστούσαµε µε ένα πλαίσιο
το οποίο θα έδινε παράταση ζωής και, κυρίως, στην πράξη, θα
προστάτευε την πρώτη κατοικία και ιδίως τη λαϊκή κατοικία των
φτωχών, των αδύναµων συµπολιτών µας. Αυτό ήταν το σχέδιό
µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Άρα σε αυτό που πρέπει να δώσετε απάντηση εσείς σήµερα
είναι µε τι αντικαθιστάτε αυτό το πλαίσιο. Το αντικαθιστάτε, δυστυχώς, µε µία «ΓΕΦΥΡΑ», η οποία δεν συνδέει τίποτα, µε µία
«ΓΕΦΥΡΑ» η οποία είναι ετοιµόρροπη και όποιος πατήσει πάνω
σε αυτή τη «ΓΕΦΥΡΑ», δυστυχώς υπάρχει κίνδυνος να πέσει στο
νερό. Και επειδή είναι εφιαλτική η προοπτική και η πιθανότητα εκτιµήσεις είναι, δεν τις υιοθετώ πλήρως, αλλά µιλάνε ακόµα και
για πενήντα χιλιάδες πλειστηριασµούς το επόµενο διάστηµα-, πιστεύετε εσείς ότι υπάρχει η δυνατότητα η φέρουσα ικανότητα
της ελληνικής κοινωνίας αυτό να το αντέξει;
Γι’ αυτό, λοιπόν, σας λέω, αφήστε το τι κάναµε εµείς και τι υπογράψαµε εµείς.
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Σας φέρνουµε µία πρόταση νόµου πάρα πολύ συγκεκριµένη,
µία τροπολογία. Δώστε τη δυνατότητα να προστατευθεί η πρώτη
κατοικία και κυρίως -για τις λαϊκές γειτονιές- η λαϊκή κατοικία των
αδύναµων ανθρώπων. Αν αυτό δεν συµβεί, θα έχετε ακέραια την
πολιτική ευθύνη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Τον λόγο έχει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Κύριε Τσίπρα, δεν έχω την απαίτηση να έχετε διαβάσει ο ίδιος
όλη την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, αλλά έχω
την απαίτηση οι συνεργάτες σας να τη γνωρίζουν. Και οι συνεργάτες σας γνωρίζουν πολύ καλά ότι η απόφαση του Συµβουλίου
της Επικρατείας αφορά αποκλειστικά και µόνο τα αναδροµικά
των κυρίων συντάξεων, ούτε δώρα ούτε επικουρικές. Και αυτό
το ποσό είναι ένα 1,4 δισεκατοµµύριο.
Και εγώ µε πολύ µεγάλη ειλικρίνεια έρχοµαι και λέω ότι αυτό
το ποσό µπορούµε να το καλύψουµε. Παραπάνω δυνατότητες
σήµερα ο προϋπολογισµός για ενδεχόµενες παρεµβάσεις που
µπορούµε να κάνουµε στο µέλλον δεν έχει. Είµαι πάρα πολύ ειλικρινής και πάρα πολύ ξεκάθαρος σε αυτά τα οποία λέω.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Τουλάχιστον, όµως, όταν µιλάτε εσείς στην Εθνική Αντιπροσωπεία για ένα τόσο σηµαντικό θέµα, θα έπρεπε να γνωρίζετε σε τι
ακριβώς αφορά η απόφαση. Και η απόφαση του δικαστηρίου θα το πω ακόµα µία φορά- αφορά µόνο αυτούς οι οποίοι έχουν
προσφύγει. Και ερχόµαστε εµείς, µε δική µας πολιτική απόφαση,
και την επεκτείνουµε σε όλους τους συνταξιούχους.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από την πτέρυγα
της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Πριν καλέσω στο
Βήµα τον κ. Βελόπουλο, θα δώσω τον λόγο για δύο λεπτά στον
κ. Τσακαλώτο, ο οποίος και τον ζήτησε επειδή προφανώς ανεφέρθη το επώνυµό του.
Ορίστε, κύριε Τσακαλώτο, έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πολλές φορές ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει κριτική και στον
Αλέξη Τσίπρα και σε άλλους ότι δεν διαβάζουν καλά τα κείµενα,
ότι διαβάζει ένα κοµµάτι και δεν διαβάζει το άλλο κοµµάτι. Να
δούµε τι έκανε σήµερα ο κ. Μητσοτάκης. Διάβασε από το κείµενο
την απόφαση του Eurogroup, αλλά ξέχασε ένα κοµµάτι, την τελευταία πρόταση. Και δικαιούµαι να το πω στα αγγλικά, γιατί και
ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το είπε στα αγγλικά.
Διαβάζω, λοιπόν, πώς τελειώνει το κείµενο, που υποτίθεται ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε την υπογραφή του ότι δεν θα υπάρχει προστασία
της πρώτης κατοικίας: «We welcome the commitment of the
Greek authorities to harmonize and improve in the coming months
in a holistic fashion the bankruptcy and insolvency regimes».
Καµµία υποχρέωση δεν πήραµε να µην υπάρχει επέκταση της
πρώτης κατοικίας. Καµµία!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Η µόνη υποχρέωση ήταν να ενσωµατώσουµε αυτή την προστασία σε ένα ολιστικό σχέδιο, πόσω µάλλον, µετά από τον
COVID που έχουµε µία νέα στρατιά φτωχών επιχειρήσεων, που
και αυτή τη δέσµευση να µην είχαµε, θα έπρεπε να την ανακαλύψουµε. Οπότε, ο κ. Μητσοτάκης -ο Υπουργός του- δεν µπορεί να
κρύβεται. Το bottom line -αφού µιλάµε πια αγγλικά- είναι ότι δεν
προστατεύουν την πρώτη κατοικία και αυτό είναι άποψη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ορίστε, κύριε Σταϊκούρα, έχετε κι εσείς τον λόγο για δύο λεπτά, για να το κλείσουµε εδώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε συνάδελφε, απορώ µε την παρέµβασή σας και µε το όψιµο ενδιαφέρον το οποίο έχετε για τα λαϊκά στρώµατα. Αφήστε δε για
τους πλειστηριασµούς!
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εσείς δεν είστε αυτός που δηλώσατε το 2017: «Οι πλειστηρια-
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σµοί είναι καλοί για να έχουµε καλές τράπεζες…» -τον ενηµερώσατε τον κ. Τσίπρα;- «…αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους»; Είστε υπέρµαχος των πλειστηριασµών και κάνετε
µαθήµατα στην Κυβέρνηση;
Δεύτερον, σας κατέθεσε…
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Παρακαλώ. Τον κ.
Τσακαλώτο τον ακούσαµε µε ηρεµία και θαυµάσαµε την προφορά του!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Συνεπώς
θα καταθέσω στα Πρακτικά τη δήλωσή σας για το πόσο φανατικά
υπέρµαχος είστε για τους πλειστηριασµούς, για τις τράπεζες,
για το καλό των τραπεζών, όπως λέτε, για κοινωνικούς λόγους,
όπως λέτε, και για αναπτυξιακούς.
Δεν θα καταθέσω µόνο την απόφαση του Eurogroup. Να µιλήσουµε…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Λέει αυτό που λέω;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν έχω
διακόψει ποτέ. Θα σας απαντήσω όµως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Παρακαλώ, µη διακόπτετε τον οµιλητή. Έχει ελάχιστα λεπτά στη διάθεσή του και
πρέπει να ολοκληρώσει, όπως κι εσείς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Την 1η
Απριλίου…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Το λέει αυτό που λέω;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ανήσυχο
σας βλέπω! Μάλλον γιατί δεν θυµάστε τις υπογραφές σας!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Όχι, θέλω να ξέρω, λέει αυτό που
είπα;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όταν
ολοκληρώσω και δεν σας καλύψω, µπορείτε να επανέλθετε. Άλλωστε, θα µπορούσατε να είχατε υπογράψει την τροπολογία ή
να ζητήσετε τον λόγο σήµερα στη συνεδρίαση, που δεν τον έχετε
ζητήσει.
Πάµε στον νόµο το δικό σας, 1η Απριλίου 2019. Καµµία αναφορά σε αυτό που λέτε. Δέσµευση για 31 Δεκεµβρίου 2019 να
κλείσει το σχήµα.
Θα καταθέσω το σχετικό στα Πρακτικά.
Πάµε στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 3-42019, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συµφωνηµένα κείµενα
µαζί σας. Οι αιτήσεις µπορούν να υποβληθούν ως τις 31 Δεκεµβρίου 2019. Στα ελληνικά. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η υποβολή στοιχείων, κατά τη λήξη ισχύος του καθεστώτος,
ως µέρος της παρακολούθησης των ειδικών δεσµεύσεων για το
τέλος του 2019 στο πλαίσιο της ενισχυµένης εποπτείας. Καµµία
αναφορά σε επόµενο σχήµα.
Πάµε πιο κάτω. Οι ελληνικές αρχές καλούνται να δεσµευτούν
ότι δεν θα επεκτείνουν περαιτέρω τη διάρκεια ή το πεδίο εφαρµογής του νέου καθεστώτος. Νέο έγγραφο.
Προχωράµε πιο κάτω, στον Ιούνιο του 2019. «Επίσης, θα τελειώσει τέλος του 2019 το σχήµα».
Συµπέρασµα: Από όλα αυτά τα σχήµατα είχατε δεσµευτεί ότι,
πρώτον, το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας το καταργήσατε τον Φεβρουάριο του 2019. Στην οµιλία µου θα καταθέσω
τον νόµο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Να µεταφράσω τι λέει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν διακόπτω…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Δεν λέει…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Παρακαλώ, όχι διακοπές. Ακουστήκατε και είναι η σειρά του.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αφού βιάζεστε τόσο πολύ, στις 31 Δεκεµβρίου του 2018 καταργείτε µε την
υπογραφή σας την προστασία της πρώτης κατοικίας από τον Φεβρουάριο του 2019 και έρχεστε και κάνετε ένα σχήµα προστασίας της πρώτης κατοικίας για συγκεκριµένη περίµετρο µόνο για
όσους είναι «κόκκινοι» µέχρι 31-12-2018 και για συγκεκριµένα εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια. Το ψηφίσαµε, το ενισχύσαµε και στην οµιλία µου θα µιλήσω γι’ αυτό.
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Άρα η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσακαλώτος τον Δεκέµβριο
του 2018 κατήργησε µε νόµο την προστασία της πρώτης κατοικίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ψεύδεστε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ακούστηκαν οι απόψεις εκατέρωθεν. Θα εκτιµηθούν οι εκατέρωθεν απόψεις.
Καλείται στο Βήµα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Βέβαια, εν τη παρουσία σας παραβιάστηκε πάλι ο Κανονισµός,
αλλά δεν έχει σηµασία. Όταν ζητάει Αρχηγός κόµµατος, κύριε
Πρόεδρε, να µιλήσει, δεν παρεµβαίνει ούτε Βουλευτής ούτε
Υπουργός. Δεν πειράζει! Τα πιστωνόµαστε όλοι.
Πάµε στην οµιλία του κυρίου Πρωθυπουργού. Σήµερα ήρθε ο
Έλληνας Πρωθυπουργός και µας είπε ότι σε αυτούς που πολέµησαν το ’74 δίνει ισόβια σύνταξη και χειροκροτήσατε όλοι µαζί.
Όλοι σας! Δίνει ισόβια σύνταξη στους πολεµιστές-αγωνιστές του
’74! Πέρασαν, δηλαδή, σαράντα έξι χρόνια από τότε -είναι τώρα
εξήντα τεσσάρων, εξήντα πέντε, εξήντα έξι χρονών οι άνθρωποιτους δίνουν 200 ευρώ και χειροκροτάτε τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Διακόσια ευρώ! Δεν είναι εδώ για να τα ακούσει, έφυγε.
Διακόσια ευρώ τιµητική σύνταξη!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αυτό ζήτησαν. Έχω την επιστολή.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Τόσο ζήτησαν και τόσο είπατε. Πάµε στην ουσία, όµως.
Διακόσια ευρώ σε έναν πολεµιστή της Κύπρου;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Έχω την
επιστολή.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Άλλα του λέω, άλλα µου λέει.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Αν αξιολογεί το ελληνικό κράτος τον αγώνα στην Κύπρο µε
200 ευρώ, τότε έχω άλλη άποψη εγώ. Από την άλλη, ο κύριος
Πρωθυπουργός δεσµεύτηκε εδώ πριν µερικούς µήνες -ο οποίος
λείπει και πάλι- ότι θα δώσει στο θέµα των Βορειοηπειρωτών
λύση.
Δεσµεύτηκε παρουσία του ελληνικού λαού στους αδελφούς
Βορειοηπειρώτες να δώσει λύση. Μήνες πέρασαν και ακόµα
λύση δεν έδωσε. Και δεν είναι µόνο αυτοί. Είναι και οι Ελληνοπόντιοι, γιατί είναι και οι Ελληνοπόντιοι οι οποίοι γύρισαν και
έχουµε και Ποντίους εδώ µέσα και κανένας δεν µιλάει. Δυστυχώς, το λέω αυτό.
Αν ο κ. Σταϊκούρας θεωρεί ότι είναι ορθό να τους δίνουµε διακόσια, επειδή ζήτησαν διακόσια, εγώ θα τους έδινα πεντακόσια,
γιατί πολέµησαν, γιατί αγωνίστηκαν. Δώστε, λοιπόν, πρώτα για
τους Βορειοηπειρώτες αυτά που υποσχεθήκατε και ελάτε να µας
πείτε τι κάνατε στην πορεία.
Χειροκροτήσατε, λοιπόν, επί δύο λεπτά. Ξέρετε δεν θα πω τον
Πρωθυπουργό ψεύτη. Θα πω, όµως, ότι ο Πρωθυπουργός έκανε
ένα ατόπηµα σήµερα, µεγάλο ατόπηµα.
Κύριε Υπουργέ, είναι δίκαιο το κράτος το οποίο δέχεται αποφάσεις του Σ.τ.Ε. αλά καρτ; Δηλαδή τα αναδροµικά των συνταξιούχων δεν έπρεπε να τα δώσετε;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Τι σας νοιάζει, θα µου πείτε, εσάς; Σας νοιάζει; Μιλάω εγώ, ο
καθένας καφεδάκια, καφενεία…
Κυρία Πρόεδρε, δεν ξέρω, όταν είναι εδώ ο κ. Τασούλας βαράνε προσοχή όλοι, κάθονται εδώ κανονικά, όταν ανεβαίνουν κάποιοι άλλοι γίνεται χάβρα Ιουδαίων, πηγαδάκια!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Θα αποχωρήσω, κυρία Πρόεδρε. Δεν γίνεται αυτό. Δεν µπορώ
να κάνω οµιλία έτσι. Αν δεν θέλουν κάποιοι, να σηκωθούν να φύ-
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γουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Με συγχωρείτε, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι ο κύριος
Πρόεδρος στο Βήµα και πρέπει να ακουστεί.
Συνεχίστε, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Κάθισα επί δυόµισι ώρες και παρακολουθούσα τους δύο
Αρχηγούς. Εγώ δεν απαιτώ από κανέναν να µε ακούσει, αλλά
απαιτώ τουλάχιστον αυτοί που είναι υφιστάµενοι των κοµµάτων
ή Βουλευτές, αν δεν θέλουν να ακούσουν, να αποχωρήσουν.
Πάµε, λοιπόν, στα σοβαρότερα. Χειροκροτούσαν επί δύο λεπτά οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας όρθιοι όλοι, ζήτω ο Πρωθυπουργός, γιατί δίνει στους συνταξιούχους λεφτά που δικαιούνται, αλλά όχι όλα. Δίνει κάποιες λίγες κύριες σε όσους πήγαν στο
δικαστήρια και οι άλλοι είναι τα κορόιδα.
Και δεν είναι µόνο αυτό, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας. Το χειρότερο ποιο είναι; Το βάλατε στη ζυγαριά µε τις φρεγάτες τις
γαλλικές. Δίνετε διαρροές στον Τύπο ότι, επειδή δίνετε αναδροµικά στους συνταξιούχους, δεν µπορείτε να πάρετε γαλλικές
φρεγάτες να εξοπλίσουµε τη χώρα.
Αν αυτό λέγεται χρηστή διακυβέρνηση µιας χώρας, έχω µια
άλλη άποψη και θα πω, λοιπόν, ότι η Νέα Δηµοκρατία λέει ψέµατα. Λέτε ψέµατα όλοι σας. Είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ότι
σεβάστηκε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Να
το αποδεχθώ ως έναν βαθµό. Την απόφαση για τους µουφτήδες
του Σ.τ.Ε., γιατί δεν τη σεβάστηκε η ίδια Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας; Την απόφαση για τα αναδροµικά των ένστολων,
γιατί δεν τη σεβαστήκατε; Σε ποιο λέτε ψέµατα.
Το χειρότερο από όλα είναι ότι λέτε ψέµατα και τα πιστεύουν
και οι δικοί σας άνθρωποι και οι Βουλευτές σας χειροκροτούν.
Ψευδολογείτε µέσα στη Βουλή, γράφονται στα Πρακτικά πράγµατα τα οποία δεν στέκουν. Λυπάµαι, γιατί τον Πρωθυπουργό
τον περίµενα µεταρρυθµιστή και ειλικρινή τουλάχιστον. Να έρχεται, όµως, εδώ και να λέει: σεβόµαστε τις αποφάσεις του
Σ.τ.Ε., αλλά τις δύο προηγούµενες αποφάσεις να µην τις σέβεσαι; Δηλαδή ποιες; Για εθνικά θέµατα, κυρίως για τους µουφτήδες, τους παράνοµους, που αναγνωρίσατε και όχι τους νόµιµους
και το δεύτερο για τους ένστολους. Οι ένστολοι τι είναι; Αποπαίδια; Τα λέω αυτά για να καταλάβετε. Σταµατήστε, επιτέλους, να
λέτε ψέµατα. Κουράστηκα να ακούω στο Κοινοβούλιο ψέµατα
και από τους µεν και από τους δε.
Αγωνιστήκατε για την πρώτη κατοικία, για τους πλειστηριασµούς -και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δηµοκρατία- και ήρθατε εδώ, θα
µοντάρετε τα βίντεό σας στα δελτία ειδήσεων, που είναι δικά σας
τα περισσότερα και θα παίξετε ό,τι σας αρέσει.
Θέλετε την αλήθεια για την πρώτη κατοικία; Δεν θα λύσετε κανένα πρόβληµα. Αντιδικείτε -επαναλαµβάνω- για την αποτροπή
του πλειστηριασµού. Αυτή είναι η αντιδικία σας για το πότε θα
γίνει η µετάθεσή της, αν θα γίνει σε έξι µήνες, σε έναν χρόνο, σε
δύο χρόνια. Το ζητούµενο δεν είναι να αποτρέψετε κάτι το οποίο
έρχεται, αλλά να λύσετε το πρόβληµα.
Προτείναµε bad bank. Ήµασταν οι πρώτοι και στο πρόγραµµά
µας το έχουµε πει, κάντε µια τράπεζα, η οποία θα λέγεται bad
bank, µεταφέρετε εκεί τα κόκκινα δάνεια. Το έχουµε καταθέσει,
το έχουµε πει, το έχουµε φωνάξει.
Και το χειρότερο απ’ όλα ποιο είναι; Έρχεστε εδώ ως ελεήµονες, κύριε Υπουργέ, και κάνετε ελεηµοσύνη στους Έλληνες. Μη
στεναχωριέστε, θα πάει αργότερα ο πλειστηριασµός, λες και χαρίζετε λεφτά δικά σας.
Να σας πω κάτι, κύριε Υπουργέ, και να το πω έτσι για να το
καταλάβετε. Ο Έλληνας δεν θέλει ελεηµοσύνη, θέλει δουλειά,
θέλει εργασία, θέλει να δουλεύει και να πληρώνει τα χρέη του,
θέλει αξιοπρέπεια. Φέρτε του, λοιπόν, την αξιοπρέπεια πίσω.
Όλο αντιδικείτε για το ποιος έκανε τα µεγαλύτερα λάθη ή τα λιγότερα λάθη. Το ζητούµενο είναι να παράγει πλούτο η χώρα.
Ακόµη και γι’ αυτή την ιστορία µε τον Πισσαρίδη, θα ρωτήσω
τον Πρωθυπουργό. Πληρώνονται αυτοί, κύριε Σταϊκούρα; Πληρώνεται η επιτροπή; Είναι επ’ αµοιβή, µπορείτε να µας πείτε; Θα
πληρωθούν οι άνθρωποι;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Όχι.
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Δεν πληρώνονται.
Εγώ διάβασα στο προσχέδιο, γιατί ακούω διάφορα πράγµατα,
ότι -λέει- στόχος είναι οι εξαγωγές. Σε δέκα χρόνια, όπως είπαµε,
10%; Αν οι εξαγωγές αυξηθούν σε δέκα χρόνια 10% δεν σωζόµαστε µε τίποτα και σας µιλάει ένας άνθρωπος που ξέρει από
επιχειρήσεις και έχει κάνει εξαγωγές, γιατί δεν ξέρετε τα βασικά.
Διότι ό,τι εξαγωγή από προϊόν κάνει η Ελλάδα οι πρώτες ύλες
είναι εισαγόµενες. Τα βασικά δεν ξέρετε.
Και αν ο Πισσαρίδης, που πήρε και Νόµπελ, δεν ξέρει τα βασικά, έχουµε πρόβληµα πλέον. Έχουµε πρόβληµα πραγµατικό.
Και εύχοµαι αυτό που λέει ο Υπουργός να ισχύει, ο Πισσαρίδης
να µην πληρωθεί και η επιτροπή, οι οικονοµολόγοι αυτοί οι ελληναράδες που µαζεύτηκαν υπό τον Πρωθυπουργό και θα προτείνουν κάποια πράγµατα. Τόσοι οικονοµολόγοι πέρασαν από τη
χώρα, ρε παιδιά, και την οδήγησαν στην πτώχευση. Δηλαδή,
τώρα αυτοί οι οικονοµολόγοι θα µας γυρίσουν στην ανάκαµψη;
Παραδείγµατα. Ήρθε ο Πρωθυπουργός εδώ και µε χαρά είπε
ότι είµαστε η χώρα που θα γίνει «πράσινη». Πράσινη χώρα έγινε
το ’81 µε το ΠΑΣΟΚ, πράσινη. Θα την ξανακάνετε «πράσινη» εσείς µε το λιγνίτη για να κερδίσουν οι Γερµανοί, όπως είπε ο ίδιος
ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη γερµανική τηλεόραση; Και δεν
σας ενδιαφέρει η τοπική κοινωνία, αν θα βγουν στην ανεργία οι
άνθρωποι, αν θα έχουν δουλειές;
Και αφού ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για την υγεία των ανθρώπων, κάντε τα νοσοκοµεία να δουλεύουν τουλάχιστον. Ενδιαφέρεστε για την πράσινη ανάπτυξη και για τον πλανήτη. Ακούστε
γιατί ενδιαφέρεστε. Ενδιαφέρεστε για να δουλεύουν οι Γερµανοί
που κατασκευάζουν ανεµογεννήτριες, να τις αγοράζει η Ελλάδα,
να παίρνουµε 10 ευρώ από την Ευρώπη για πράσινη ανάπτυξη,
να πληρώνουµε 3, 4 ευρώ στην ανεµογεννήτρια, να την τοποθετούµε σε ένα δάσος που κάηκε συµπτωµατικά πριν µερικά χρόνια, ας πούµε η νότια Εύβοια, η Κινέτα, µιας και µιλάµε για το
Μάτι που ζήτησε κάποιος µεγαλοεργολάβος, ολιγάρχης να κάνει
ιστορίες µε βωξίτες. Όµως αυτά δεν τα ξέρετε, δεν τα ψάχνετε,
κάνουν «τζιζ»!
Και λέω, λοιπόν, καίγονται δάση και στήνετε ανεµογεννήτριες.
Σε τριάντα χρόνια αυτές θα τελειώσουν. Πού θα πάνε; Ξέρετε
πού θα πάνε; Διότι βγάζουν τοξικά απόβλητα, είναι γεµάτα από
σπάνιες γαίες φτιαγµένες. Τα ξέρει κανείς;
Να πω ότι ο Πρωθυπουργός είχε δεσµευθεί -και είχε δεσµεύσεις- ότι θα κάνουµε µια µονάδα παραγωγής ανεµογεννητριών
στην Ελλάδα για να κάνουµε και εξαγωγές, να πω ότι είναι επιτυχία. Κλείνει τον λιγνίτη, κάνει εισαγωγή ανεµογεννητριών, το
έλλειµµα το ηλεκτρικό από πού θα το καλύψουµε; Θα υπάρξει
ένα έλλειµµα ηλεκτρισµού.
Ζήτω ο Κοπελούζος; Ζήτω ο Μαρινάκης; Ζήτω ο Μυτιληναίος;
Για αυτούς δουλεύετε στη Νέα Δηµοκρατία ή για τον οποιοδήποτε ολιγάρχη; Και χαίρεστε που θα βγει µια ολόκληρη δυτική
Μακεδονία στην ανεργία, κύριοι συνάδελφοι; Όλη η δυτική Μακεδονία, δυστυχώς, µε τα δικά σας λάθη και του ΠΑΣΟΚ, οικοδόµησε την οικονοµία της στους λιγνίτες, στα φουγάρα και τώρα
τους τα κλείνετε και θα πεθάνουν στην πείνα.
Και τι λέει ο Έλλην Πρωθυπουργός, ο οποιοσδήποτε και αν
ήταν στη θέση του, ο κ. Τσίπρας, ο κ. Βαρουφάκης, αντί να σκεφτεί πριν κλείσει να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας; Ας βρουν
κάπου αλλού δουλειά.
Σοβαρά; Αυτή είναι η κοινωνική ευαισθησία των πολιτικών;
Έτσι σκέφτονται οι πολιτικοί; Λυπάµαι, αλλά δεν είναι σκεπτικό
αυτό και περίµενα από έναν Πρωθυπουργό να έχει διαφορετική
αντιµετώπιση των πολιτών µιας ολόκληρης δυτικής Μακεδονίας,
η οποία παραπαίει πλέον. Από εκεί ζούνε. Δυστυχώς, επαναλαµβάνω, δυστυχώς.
Και ακούστε τα τραγικά σας, γιατί ειλικρινά εκνευρίστηκα σήµερα. Σε σαράντα πέντε ολόκληρα χρόνια µετά τη Μεταπολίτευση είχαµε εκατόν ενενήντα φορολογικά νοµοσχέδια. Ακούστε
το νούµερο και δεν είναι δικό µου. Η απάντηση του Υπουργού
είναι εδώ. Θα την καταθέσω στα Πρακτικά.
Μια χώρα, κύριε Σταϊκούρα, που έχει κάνει εκατόν ενενήντα
φορολογικά νοµοσχέδια, δηλαδή 4,2 φορολογικά ανά χρόνο, δεν
είναι χώρα, είναι χώρος πλέον, δεν είναι κράτος. Να µην πω τι
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είναι, γιατί είµαι στη Βουλή. Κάθε χρόνο 4,2 φορολογικά νοµοσχέδια; Είµαστε σοβαροί; Μα, εσείς οι ίδιοι σαν Κυβέρνηση φέρατε τέσσερα-πέντε µέχρι τώρα. Πόσα φέρατε φορολογικά;
Κάθε εβδοµάδα δεν φέρνετε και άλλα; Δηλαδή, τόσο καλή είναι
η λειτουργία της Κυβερνήσεώς σας που κάθε εβδοµάδα, κάθε
µήνα, κάθε δύο µήνες φέρνετε και άλλο νοµοσχέδιο;
Ακούστε. Η πολυνοµία, κύριε Υπουργέ µου, βολεύει τους δικηγόρους. Η πολυνοµία βολεύει τους δικηγόρους, βολεύει τους
λογιστές, βόλευε αυτούς που θέλουν να βρουν παράθυρα για να
κάνουν τη δουλειά τους. Φτιάξτε ένα συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
φορολογικό, ώστε εγώ ο επενδυτής, αφού είµαι και επιχειρηµατίας, να ξέρω τον µπούσουλά µου για τα επόµενα δέκα χρόνια,
όχι να περιµένω πώς θα ξυπνήσει ο Πρωθυπουργός σας ή ο
Υπουργός σας για να µου αλλάξει το φορολογικό νοµοσχέδιο σε
έναν χρόνο.
Πώς θα έρθουν οι επενδυτές εδώ; Μα, έχετε κάνει τη φορολογία σαν το ακορντεόν, το ανοίγετε, το κλείνετε, όπως βολεύει.
Έτσι, κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορείς να ασκείς σοβαρή πολιτική.
Και ακούστε το τραγικό: Ήρθε εδώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός να µας πει -ήθελα να µε ακούσει σήµερα, τη γλίτωσε- ότι µε
τα 40 δισεκατοµµύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ, που τα έβαλε όλα στα
λεφτά που θα πάρουµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάς θα
ανανήψει οικονοµικά και θα έρθει η ανάπτυξη.
Κύριοι συνάδελφοι, ξέρει κανείς εδώ πόσα χρήµατα έχουµε
πάρει µέχρι τώρα από το ΕΣΠΑ; Έχουµε πάρει 200 δισεκατοµµύρια ευρώ µέχρι σήµερα, µέχρι πριν από µερικά χρόνια! Πήραµε 200 δισ. και πτωχεύσαµε και µε 40 δισ. θα ανανήψει η οικονοµία;
Παιδιά, ας σοβαρευτούµε λίγο. Τα πράγµατα είναι πιο σοβαρά
απ’ ό,τι εµείς συµπεριφερόµαστε εδώ µέσα. Διότι αν συµπεριφερόµαστε έτσι, δεν ξέρω πού θα κρυφτεί η Νέα Δηµοκρατία και
οι νεοδηµοκράτες µε αυτά που λένε.
Και θα σας τα αποδείξω τώρα -και απευθύνοµαι στον κ. Σταϊκούρα, τον φίλο µου, που είναι Υπουργάρα- µε το άρθρο 7: «Η
φορολογική διοίκηση δύναται να αναστείλει τη χρήση του ΑΦΜ,
όταν ο κάτοχος διαπράττει φοροδιαφυγή». Δηλαδή, η µη έκδοση
µιας αποδείξεως για ποσό 5 ευρώ µπορεί να επιφέρει ακόµα και
αναστολή του ΑΦΜ;
Κύριε Υπουργέ, θα µας τα απαντήσετε αυτά; Αν θέλετε, µας
απαντάτε. Δηλαδή, η µη έκδοση µιας αποδείξεως 5 ευρώ θα επιφέρει αναστολή του ΑΦΜ; Αυτό υπάρχει στο άρθρο 7. Έχετε εκεί
τους συµβούλου να σας ενηµερώσουν για να µας απαντήσετε.
Και έρχοµαι στο άρθρο 54ε: «Πρόστιµο 30.000 έως 50.000
ευρώ αν δεν υποβληθεί η δήλωση». Δηλαδή, σε περίπτωση απώλειας φορολογικού υπηρεσιακού µηχανισµού, δηλαδή της ταµειακής µηχανής, και στην περίπτωση µιας κλοπής της µηχανής, θα
πληρώσει ο άνθρωπος 30.000 ευρώ µε 50.000 ευρώ! Σοβαρολογείτε τώρα; Είναι σοβαρό νοµοσχέδιο αυτό; Θα το αλλάξετε
ξανά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Δεν υπάρχει αυτό που λέτε!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Στο άρθρο 54ε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Άρθρο 61 του ΚΦΔ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Μιλάω για το άρθρο 54ε, ένα, ένα. Σας λέω πού. Θα µας
απαντήσετε εδώ, κύριε Υπουργέ, για το άρθρο 54ε.
Θέλετε αλήθειες, κύριε Βεσυρόπουλε, και θα τις ακούσετε
τώρα. Έχουµε τον υψηλότερο φόρο κατοχής ακινήτων, ΕΝΦΙΑ,
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι ή όχι; Ένα, ένα! Είµαστε τρίτοι εν
συνόλω στους φόρους ακινήτων; Απλά πράγµατα σας λέω.
Το άρθρο 63 όντως το ξεχάσατε; Έτσι µου είπαν. Στο νοµοσχέδιο δεν υπάρχει άρθρο 63. Έτσι µου είπαν και έπαθα ένα σοκ.
Όταν µας το φέρατε και µας το παραδώσατε δεν υπήρχε άρθρο
63.
Η αλήθεια είναι ότι στο νοµοσχέδιο υπάρχουν θετικές διατάξεις, τις οποίες σαφώς και θα ψηφίσουµε. Όµως, δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, κύριε Βεσυρόπουλέ µου! Εγώ περίµενα το
Υπουργείο σας να πει «τέρµα το εµπάργκο στη Ρωσία», για να
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πουλήσω τα ροδάκινα και τα οπωροκηπευτικά µου στους Ρώσους. Αυτό σηµαίνει ανάπτυξη, ότι κάνω εξαγωγές. Ο Πισσαρίδης λέει για εξαγωγές. Πώς θα γίνουν εξαγωγές των οπωροκηπευτικών µε εµπάργκο στη Ρωσία; Γι’ αυτό σας λέω ότι είστε
αντιφατικοί. Είναι αντιφατικά τα όσα µας λένε. Μάλλον στην Ελληνική Λύση µιλάµε άλλη γλώσσα και σας λέµε συγκεκριµένα
πράγµατα.
Έχουµε µειωµένο τουρισµό κατά 75%. Οι κρατήσεις του Ιουνίου και του Ιουλίου είναι ελάχιστες. Είναι πολύ δυσµενές το περιβάλλον. Δεν θα πω για τα ελλείµµατα και την αποτυχία. Εδώ
είναι ο Σταϊκούρας.
Κύριε Σταϊκούρα, στους αριθµούς δεν τα πάτε πολύ καλά! Τη
µια λέγατε 8% η ύφεση, την άλλη λέγατε 4%, την άλλη λέγατε
5%, την άλλη 12%, την άλλη 15%! Τελικά πόση ύφεση θα έχουµε;
Θα µας πείτε εδώ; Γιατί µας λέγατε διάφορα νούµερα. Αφού
ήσασταν σαν την Πυθία: «ήξεις αφήξεις ουκ εν πολέµω θνήξεις»,
«Νίψον ανοµήµατα µη µόναν όψιν»! Αυτό κάνετε συνέχεια, δηλαδή. Μα, µην κάνετε έτσι! Έτσι µας λέγατε. Μας λέγατε 4%,
5%, 8%, 12%, 19%, 25%. Πόσο είναι; Πείτε µας ένα νούµερο, για
να ξέρουµε, για να βασιστούµε και να λέµε ότι ο Υπουργός µας
µάς λέει αυτό το νούµερο. Για να µπορούµε να κάνουµε και
εµείς, αν θέλετε, τις δικές µας σκέψεις και τι πρέπει να πούµε.
Δεν θα πω, δηλαδή, τι κάνατε µε τα χρήµατα που δήθεν πήραµε.
Ακούστε! Είστε ειδικοί στο να βαφτίζετε το κρέας ψάρι. Τελικά
πόσα λεφτά πήραµε, που να πάρει και να σηκώσει; Βάζετε και το
ΕΣΠΑ µέσα; Το βάζετε. Γιατί; Δεν θα τα παίρναµε πάλι τα λεφτά
του ΕΣΠΑ;
Βγήκε ο Πρωθυπουργός και εσείς οι Υπουργοί των Οικονοµικών και λέγατε: «Επιτέλους η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη µάς βοήθησε και θα πάρουµε επιχορηγήσεις». Τώρα, µάλλον θέλατε να
πείτε «χορηγήσεις» δίκην δανείων και είπατε «επιχορηγήσεις».
Διότι δάνεια µας δίνουν πάλι! Αυτό είναι ευρωπαϊκή αλληλεγγύη;
Βάλατε µέσα το ΕΣΠΑ; Μα, θα παίρναµε έτσι κι αλλιώς.
Θα σας πω τα νούµερα και διορθώστε µε αν κάνω λάθος: 40
δισ. αποτελούν χρήµατα ΕΣΠΑ που θα τα λαµβάναµε ανεξαρτήτως COVID, 13 δισ. είναι χρήµατα που θα δοθούν µε µορφή δανείων και µόλις τα 19,5 δισ. αποτελούν επιχορηγήσεις. Και λέτε
τόσα ψέµατα, ρε παιδί µου, που ο βαρόνος Μινχάουζεν -και αναφέροµαι στα οικονοµικά- θα ήταν µικρός, θα ήταν Κοντορεβιθούλης! Τόσα ψέµατα µαζεµένα; Τόσα;
Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο απ’ όλα; Κάνατε έναν αγώνα
για να ισοπεδώσετε το Ελληνικό, να κάνετε τη µεγάλη επένδυση.
Έφυγε ο Σταϊκούρας. Δεν πειράζει, ένας, ένας φεύγουν.
Θα πω το εξής: Συµπτωµατικά στο Ελληνικό -συµπτωµατικά!είναι ο αδερφός του κ. Ζαββού, ο άνθρωπος του Σόρος, στο διοικητικό συµβούλιο. Κάνω λάθος; Η κ. Ξαφά, αυτή που έλεγε
«κόψτε συντάξεις» στο διοικητικό συµβούλιο του Ελληνικού. Συγγνώµη τώρα, αλλά αυτό είναι επένδυση; Επένδυση διά δανείων;
Πήρε δάνεια ο Λάτσης από το ελληνικό δηµόσιο, έβγαλε και οµόλογο και πήρε κι άλλα λεφτά και αυτός είναι επενδυτής; Αυτός
µιλάει, φωνάζει από µακριά: «Είµαι µπαταχτσής, δανείστε µε για
να κάνω επένδυση». Μα, αυτό είπε ο άνθρωπος, όπως έκανε και
η «FRAPORT». Δανείστε τους για να κάνουν επένδυση. «Επενδυτής» σηµαίνει ότι έχω λεφτά στην τσέπη µου και πάω και επενδύω. Αυτό σηµαίνει επενδυτής και όχι δανείζοµαι και επενδύω!
Ή αλλιώς, βάζω λεφτά πρώτα και αν χρειαστώ παραπάνω λεφτά,
πάω και παίρνω ένα δάνειο. Αυτοί πήραν τα δάνεια πριν βάλουν
λεφτά.
Κοιτάξτε, έχω µια άλλη αντίληψη. Και θα σας αποδείξω πόσο
αποτυχηµένοι είστε όλοι σας, εσείς που κυβερνήσατε. Ακούστε
τώρα! Ξεπουλάτε το λιµάνι Αλεξανδρουπόλεως. Το ξεπουλάτε!
Δεν αφήνετε τίποτα όρθιο! Μεταφορά κοντέινερ από Πειραιά
µέσω Βοσπόρου, κόστος 1500 ευρώ και τρεις µε τέσσερις µέρες
ανάλογα µε το πόση κίνηση έχει ο Βόσπορος για να περάσει το
πλοίο που µεταφέρει τα κοντέινερ. Μεταφορά από Αλεξανδρούπολη: εξίµισι ώρες και κόστος 400 ευρώ. Το συντριπτικό πλεονέκτηµα του λιµανιού Αλεξανδρουπόλεως το χαρίζετε στους
Αµερικάνους και το κάνετε µειονέκτηµα!
Ακούστε τι σας είπα! Το κόστος για να πάει ένα κοντέινερ στον
Βόσπορο είναι 400 ευρώ, να πάει από την Αλεξανδρούπολη µέχρι
την Κριµαία, εν πάση περιπτώσει, σας λέω εγώ, 1500 ευρώ και
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τέσσερις µέρες για να πάει από άλλη πλευρά.
Λίγα πλεονεκτήµατα, γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά, είχε η
χώρα µας και τα ισοπεδώσατε όλα! Μπράβο σας, είστε ικανοί για
το χειρότερο! Σας λέω ότι είστε ικανοί για το χειρότερο! Δώσατε
τσάµπα στους Αµερικανούς το λιµάνι! Πείτε µου εσείς για ποιον
λόγο. Κάνατε συµφωνία ότι αυτοί θα προστατεύσουν τον Έβρο
ή ότι θα µας προστατεύσουν από τυχόν επίθεση; Τους κάνατε
κλειδοκράτορες της περιοχής; Πείτε µου τον λόγο!
Είναι σαν τη µάσκα! Σαν τη µάσκα που µας αναγκάσατε να τη
φοράµε όλοι σήµερα εδώ µέσα σαν τα καρναβάλια! Και το έκανε
ο Πρόεδρος της Βουλής! Έλυσε όλα τα προβλήµατα ο κ. Τασούλας! Η µάσκα για την οποία ο κ. Τσιόδρας µάς έλεγε στην αρχή
ότι είναι επικίνδυνη να τη φοράµε, µετά έγινε ακίνδυνη, µετά
έγινε προαιρετική και µετά υποχρεωτική. Και µας βάλατε εδώ να
φοράµε τις µάσκες σαν κλόουν -σας το λέω ευθέως πλέον- για
να αποδείξετε στα κανάλια την εικόνα ότι εµείς είµαστε καλοί και
φοράµε µάσκες, άρα θα φορέσετε και οι υπόλοιποι.
Πηγαίνετε σε κανένα beach bar να δείτε τι γίνεται! Ποιον κοροϊδεύουµε εδώ µέσα; Δηλαδή, σταµατήστε επιτέλους όλο αυτό
το πλασµατικό, το φαντασιακό, ότι η Βουλή έκανε αυτό και
«µπράβο», λέµε ο ένας στον άλλον «µπράβο», «τι ωραία που τα
είπατε, κύριε Πρόεδρε»! Δεν µας πιστεύει ο κόσµος, δεν µας πιστεύει κανείς! Κατ’ αρχάς, αν πάτε έξω, θα δείτε ότι η µάσκα
είναι προϊόν µαύρης αγοράς. Είναι πανάκριβη! Δεν υπάρχει διατίµηση, δεν υπάρχει έλεγχος!
Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο; Ανοίγετε σήµερα τις
κρουαζιέρες -τις ανοίγετε, λέτε να ανοίξει η κρουαζιέρα- και ταυτοχρόνως µας υποχρεώνετε να φοράµε µάσκες! Θα σας πω ευθέως ότι είστε επικοινωνιακά άψογοι, ελέγχετε πάρα πολύ καλά
τα µέσα ενηµερώσεως, σας λιβανίζουν όλη µέρα, αλλά στην
πραγµατικότητα είστε οικτροί στην άσκηση σοβαρής πολιτικής.
Και για να ξεκαθαρίσουµε ορισµένα πράγµατα, ξέρετε από τι
αποδεικνύεται αυτό; Ζητάτε αρωγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βαρέθηκα να σας λέω την αλήθεια και να µην καταλαβαίνουν ορισµένοι εδώ µέσα! Θέλετε να δείτε τα εµπορικά ισοζύγια µεταξύ
της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως; Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, για να µην εξαπατάτε τον κόσµο και να µην αυταπατάστε και εσείς οι ίδιοι της Νέας Δηµοκρατία: Γερµανία: 35,9 δισ.
συναλλαγές δολαρίων. Αυτός είναι ο όγκος των συναλλαγών µεταξύ Τουρκίας -ακούστε!- και Γερµανίας. Ιταλία: 19,7 δισ., Γαλλία: 14 δισ., Βουλγαρία: 6 δισ., Βέλγιο: 3 δισ., Ουγγαρία: 2 δισ.,
Αυστρία: 2 δισεκατοµµύρια. Ένα σωρό κράτη κάνουν ένα σωρό
µπίζνες µε την Τουρκία και η Ελλάδα περιµένει -και τα υπόλοιπα
κόµµατα κάνουν λάθος- να επιβάλει κυρώσεις η Ευρωπαϊκή
Ένωση στην Τουρκία, δηλαδή να πάρει το πιστόλι ο Γερµανός
και να πυροβολήσει τα πόδια του, όπου εκεί έχει ένα σωρό δικές
του εταιρείες, γερµανικές εταιρείες στην Τουρκία και κάνει εξαγωγές και κερδίζει λεφτά! Είναι δυνατόν να το κάνει αυτό η Μέρκελ;
Για πολύ κορόιδα περνάτε τους Γερµανούς, οι οποίοι ουδέποτε ήταν φίλοι µας. Και, ευτυχώς, ο πρώτος που το αποκάλυψε
ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, αυτή η µεγάλη ηγετική φυσιογνωµία που κατάλαβε ότι οι Γερµανοί δεν ήταν ποτέ φίλοι της Ελλάδας.
Για πείτε µου εσείς, πώς θα επιβάλλουν τα αντίµετρα; Εδώ για
να τους πείσετε οι ίδιοι, δεν κάνετε αντίµετρα εσείς οι ίδιοι!
Κάντε αντίµετρα! Το είπε ο κ. Ανδρέας Μαρτίνος για τους εφοπλιστές. Καλέστε όλους τους εφοπλιστές και πείτε τους: «Μην
πηγαίνετε πέντε χιλιάδες πλοία στην Τουρκία στα ναυπηγεία
τους». Τους δίνουµε 1,3 δισεκατοµµύριο ευρώ τον χρόνο! Μιλώ
για τους εφοπλιστές, τους φίλους σας, γιατί ξέρω ότι οι Υπουργοί
πηγαίνουν διακοπές µε εφοπλιστές, ανεβαίνουν στα κότερά τους,
στα σκάφη τους. Και καλά κάνουν. Οι άνθρωποι έχουν µία αγάπη,
µία βουλιµική διάθεση για τη χλιδή. Δικαίωµά τους είναι. Επιλογή
τους είναι. Εγώ δεν µπορώ να την κάνω αυτή την επιλογή.
Όµως, πείτε στους εφοπλιστές ότι βγαίνει ο εφοπλιστής Ανδρέας Μαρτίνος -και προς τιµήν του και µπράβο του, δεν τον
ξέρω τον άνθρωπο εγώ- και λέει ότι πρέπει όλοι οι εφοπλιστές
να µποϋκοτάρουµε τους Τούρκους και η Κυβέρνηση δεν κάνει
ούτε µία κίνηση να τους καλέσει και παρασκηνιακά για να τους
πιέσει! Σας λέω το πιο απλό. Ξέρετε, υπάρχουν κι άλλοι τρόποι
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για αντίµετρα. Συγκεκριµένα, σας λέω για τη Σαουδική Αραβία.
Μας ξευτέλισε ως χώρα η Σαουδική Αραβία που είναι σουνιτική
-όπως σουνιτική είναι και η Τουρκία- και έβγαλε επισήµως ανακοίνωση ο Υπουργός Οικονοµικών και όλα τα κανάλια τους να
κάνουν µποϋκοτάζ στα τουρκικά προϊόντα. Και δεν τολµάτε
εσείς; Δηλαδή, πρέπει να φτάσουν µέχρι την Πρέβεζα οι Τούρκοι,
για να καταλάβετε ότι έχουµε πρόβληµα ή πιστεύετε την αναβολή του επεισοδίου για έναν µήνα, για να πάτε σε διάλογο
τύπου Ζυρίχης, όπως σας σέρνει ο Ερντογάν βήµα-βήµα σε έναν
διάλογο, χωρίς να κάνετε Συµβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και πηγαίνετε σε διάλογο ύπουλα, για να το πω ευθέως; Σιγά-σιγά µας
πάτε σε διάλογο. Τι να διαπραγµατευτούµε µε τους Τούρκους,
ότι η δική µου περιουσία είναι και µισή δική τους; Αυτό λέει η
Τουρκία, ότι δηλαδή η µισή περιουσία η δική µας είναι δική τους,
η µισή ΑΟΖ, το φυσικό αέριο, ακόµα και η Κρήτη. Ο Υπουργός
των Οικονοµικών είπε εχθές ότι και η Κρήτη είναι θέµα συζητήσεως. Τα έχουν θέσει όλα στο τραπέζι. Με ποιον θα συζητήσει ο
Πρωθυπουργός; Με τον ψεύτη τον Ερντογάν; Ο άνθρωπος είναι
ναζιστής, φασίστας και ψεύτης! Τα έχει όλα µαζί!
Πού πάτε τη χώρα; Εδώ βγήκε η Αλβανίδα Υπουργός Τουρισµού και είπε να µποϋκοτάρουν τις ελληνικές επιχειρήσεις στη
Βόρεια Ήπειρο, γιατί µιλούν την ελληνική γλώσσα. Και ένα διάβηµα η Κυβέρνησή σας δεν έκανε! Ποιοι; Οι Αλβανοί που τους
ταΐζουµε, τους ποτίζουµε, δουλεύουν εδώ και στέλνουν τα λεφτά
τους εκεί! Και ζήτησε επισήµως η Υπουργός Τουρισµού της Αλβανίας να µποϋκοταριστούν τα ελληνικά προϊόντα στη Βόρεια
Ήπειρο, γιατί, λέει, οι κάτοικοι µιλούν την ελληνική γλώσσα! Και
δεν υπήρξε ούτε µία διαµαρτυρία από κανέναν σας! Από κανέναν! Ούτε από το Υπουργείο Εξωτερικών ούτε από το Υπουργείο
Οικονοµικών!
Γιατί, κύριοι; Γιατί; Δεν µπορώ να καταλάβω! Μόνο εµείς τα
βλέπουµε όλα αυτά ή µόνο εµείς ακούµε; Είναι η ντροπή όλων
αυτών που γίνονται!
Επίσης, εγώ θα το πω. Πρέπει να προετοιµαστούµε για έναν
πολύµηνο -το τονίζω- πολύµηνο πόλεµο νεύρων από την Τουρκία. Δυστυχώς οι εκλογές στην Αµερική είναι τον Νοέµβριο. Ο
Ερντογάν ξέρει ότι ο Τραµπ είναι δικός του για τους δικούς του
λόγους και έτσι κι αλλιώς έχουν σχέσεις οι άνθρωποι µεταξύ
τους. Να είµαστε έτοιµοι για έναν ψυχολογικό πολύµηνο πόλεµο
νεύρων καταπονήσεως των ελληνικών δυνάµεων. Αυτό το «µπεςβγες» του ελληνικού Πολεµικού Ναυτικού θα το δούµε ξανά και
άλλες φορές, να µου το θυµάστε. Ο χρονικός ορίζοντας είναι οι
αµερικανικές εκλογές. Δηλαδή, αν εκλεγεί στις 20 Ιανουαρίου
του 2021 άλλος από τον Τραµπ, η Τουρκία και ο Ερντογάν χάνουν τα ερείσµατά τους. Άρα, λοιπόν, αυτός ο ορίζοντας είναι
πολύ σηµαντικός για τα εθνικά µας θέµατα.
Ειλικρινά, είστε αντιφατικοί, αυτοαναιρούµενοι, γιατί το µόνο
θέµα που συζητάει, λέει, ο Πρωθυπουργός και ο κ. Πέτσας είναι
η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ. Μα, η άλλη πλευρά σού θίγει δέκα
άλλα θέµατα! Πώς θα πας σε διάλογο; Επειδή το λέει η Γερµανία
και σου έβαλε την Ισπανία σφήνα, η οποία συµπτωµατικά πήρε
πολλά περισσότερα χρήµατα από ό,τι πήρε η Ελλάδα από τις επιχορηγήσεις;
Έχετε καταλάβει τι πάτε να κάνετε; Βάζουν µεσολαβητή
«λαγό» την Ισπανία οι Γερµανοί, για να µη φαίνονται οι Γερµανοί!
Διαβάστε λίγο γερµανικό Τύπο! Διαβάστε λίγο παραπάνω! Για
ποιον λόγο επικαλείστε το Διεθνές Δίκαιο ως Νέα Δηµοκρατία
και Κυβέρνηση για διάλογο; Πείτε µου εσείς! Αφού αµφισβητεί
το Διεθνές Δίκαιο ο Ερντογάν, δεν το δέχεται! Τι διάλογο θέλετε
να κάνετε, αφού δεν δέχεται ο άλλος το Διεθνές Δίκαιο; Τι να συζητήσουµε; Για πείτε µου εσείς! Ζητούν αφοπλισµό των νησιών.
Το ξέρετε; Ζητούν διαµερισµό φυσικού αερίου. Ζητούν στην κουβέντα να υπάρχει το τουρκολιβυκό σύµφωνο. Το είπε ο Ερντογάν
ο ίδιος! Τι διάλογο να κάνουµε µαζί του; Πείτε µου εσείς!
Ο Πρωθυπουργός πρέπει να µαζέψει -µάλλον γι’ αυτό έφυγε,
ήξερε ότι θα του το πω- τον Διακόπουλο. Δεν µπορεί ο Σύµβουλος Εθνικής Ασφαλείας να τριγυρνά στα κανάλια και να µιλάει!
Κύριε Υπουργέ, δεν έχω δει σε άλλη χώρα Σύµβουλο Εθνικής
Ασφαλείας να είναι κάθε δύο µέρες στα κανάλια και να µιλάει! Ο
Σύµβουλος Εθνικής Ασφαλείας είναι σαν να µιλάει ο Έλληνας
Πρωθυπουργός. Ξέρετε τι είπε; Θα σας πω εγώ. Αυτόν µαζέψτε
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τον! Είναι επικίνδυνος! Και σας το λέω, για να το καταλάβετε!
Του θέτει το ερώτηµα ο δηµοσιογράφος «Το «Ορούτς Ρέις» είναι
στην Αττάλεια. Με το «Μπαρµπαρός» τι γίνεται;». Ξέρετε τι είπε;
Είπε «Α, το «Μπαρµπαρός» αφορά την Κύπρο που είναι άλλο
κράτος. Δεν αφορά την Ελλάδα».
Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος! Η Ελλάς είναι εγγυήτρια δύναµη! Το ξεχάσατε; Η ελληνική ΑΟΖ ακουµπάει πάνω στην κυπριακή! Το ξεχάσατε; Είναι µακριά η Κύπρος; Και βγαίνει και το
λέει αυτό ο Διακόπουλος, ο Σύµβουλος Εθνικής Ασφαλείας; Λέει
ότι είναι δύο διαφορετικά πράγµατα το «Ορούτς Ρέις» στο Καστελόριζο και το «Μπαρµπαρός» στην Κύπρο! Η Κύπρος είναι
ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος, το οποίο υφίσταται κι αυτό, βέβαια, τη βάναυση καταπάτηση κυριαρχικών δικαιωµάτων, αλλά
δεν είναι και κάτι που γίνεται για πρώτη φορά!
Ναι, δεν µας βίασαν για πρώτη φορά στην Κύπρο οι Τούρκοι!
Αυτό λέει ο Διακόπουλος! Μας βιάζουν επανειληµµένα, άρα µας
αρέσει κιόλας!
Μαζέψτε τον! Μαζέψτε τον άνθρωπο! Είναι επικίνδυνος σας
λέω! Είναι επικίνδυνος! Βγαίνει κάθε µέρα στο «MEGA», στον
«ΣΚΑΪ»! Γιατί; Πείτε µου εσείς γιατί!
Κλείνοντας, για να µην τρώω πολύ χρόνο, θα ήθελα να πω κάτι
στον ΣΥΡΙΖΑ, µε πολλή συµπάθεια.
Μαζέψτε κι εσείς τη νεολαία σας, βρε παιδιά! Κινδυνεύουµε
από την Τουρκία και πάει και κάνει η νεολαία σας -δεν ξέρω κι αν
είναι αλήθεια- κάµπινγκ στον Γράµµο, λέει, για να θυµηθούµε τα
παλιά. Γιατί, ρε σεις;
Συνάδελφοι, έχουµε την Τουρκία απέναντί µας! Αφήστε τα εµφυλιοπολεµικά τώρα! Ακούω από εδώ κάτι περίεργους τύπους
να λένε για τον Γράµµο, να λένε ότι θα πάνε στον Γράµµο για
κάµπινγκ. Γιατί; Εξηγήστε µου τον λόγο! Ας τα αφήσουµε αυτά,
γιατί έρχονται δύσκολες καταστάσεις. Μιλώ για τη νεολαία του
ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω εδώ, γιατί µε προβληµάτισε κι αυτό! Δεν έχουµε
σοβαρότερα θέµατα να ασχοληθούµε; Ειλικρινά το λέω, δεν
µπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω ειλικρινά! Εµφυλιοπολεµικό κλίµα
τώρα που η Τουρκία κλιµακώνει εις βάρος µας; Τώρα;
Επίσης, θα ήθελα να πω κάτι, το οποίο θεωρώ ότι είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό. Πολλοί είπαν διάφορα πράγµατα για τα εθνικά
µας θέµατα. Είµαι από αυτούς που πιστεύουν ότι αν δεν γίνει
ΚΥΣΕΑ και Συµβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, αυτή η Κυβέρνηση
αναλαµβάνει ένα πολύ µεγάλο ρίσκο υπογραφής εθνικής προδοσίας σε σχέση µε την Τουρκία. Είναι υποχρεωµένος ο Έλληνας Πρωθυπουργός να συγκαλέσει Συµβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Πήραµε παράταση έναν µήνα από τους Τούρκους, για να
συρθούµε σε διάλογο. Να κάνει Συµβούλιο Πολιτικών Αρχηγών,
γιατί αυτά που κατηγορούσε η Νέα Δηµοκρατία ως Αντιπολίτευση ότι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ µε τις Πρέσπες, τα επαναλαµβάνουν
αυτοί της Νέας Δηµοκρατίας και η Κυβέρνηση σήµερα. Όµως,
επαναλαµβανόµενες συµπτώσεις παύουν να είναι συµπτώσεις.
Είναι σχέδιο ο ένας να ξεπουλήσει τη Μακεδονία και ο άλλος το
Αιγαίο, την Κρήτη και το Καστελόριζο.
Είµαι βέβαιος ότι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας στη
συντριπτική τους πλειοψηφία δεν ανέχονται κάτι τέτοιο, γιατί
είναι µία παράταξη που έχει ιστορία -και πρέπει να έχει ιστορία
και όλα τα κόµµατα πρέπει να έχουν ιστορία- αλλά δεν θα αφήσουν να κηλιδώσει κανένας Πρωθυπουργός, κανένας Πρόεδρος,
κανένας Υπουργός αυτή τη χώρα. Μην αφήσετε να υπογράψει η
Νέα Δηµοκρατία τέτοια συµφωνία. Θα είναι έγκληµα!
Επίσης, δεν θέλω να το πω, αλλά θα το πω. Το να βλέπω τον
Υπουργό Εξωτερικών µε µάσκα του Παναθηναϊκού να συναντά
την Υπουργό της Ισπανίας, αυτό µε ξεπερνά εµένα, παιδιά, ειλικρινά, όχι γιατί είµαι άλλη οµάδα, αλλά µε ξεπερνάει. Δεν ξέρω,
δεν το περίµενα από τον κ. Δένδια. Άλλα κι άλλα περίµενα, αλλά
µε µάσκα του Παναθηναϊκού σε επίσηµη συνάντηση; Σε λίγο θα
φοράµε όλοι µάσκες της οµάδας µας εδώ µέσα και θα συναντάµε τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και
δεν ξέρω ποιον άλλον.
Εντάξει, λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει, γιατί µου φαίνεται ότι
στη Νέα Δηµοκρατία, λόγω του ανασχηµατισµού, έχουν χαλαρώσει πολύ.
Τελειώνει, παιδιά. Κάποιοι την Παρασκευή θα είστε Υπουργοί!
Καλορίζικοι, καλοτάξιδοι, αλλά κυρίως για την πατρίδα να δου-
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λέψετε, γιατί -θα σας το πω ευθέως- έτσι όπως κυβερνάτε, δεν
θα κυβερνάτε για πολύ καιρό. Από τον Οκτώβριο θα σας πετάνε
πέτρες σε όλα τα µέσα ενηµέρωσης. Η ασυλία τελειώνει. Το δεκαεξάµηνο, δεκαοκτάµηνο είναι για όλες τις κυβερνήσεις. Μετά
δεν ξέρω πού θα κρυφτείτε. Δεν ξέρω.
Εµείς ήρθαµε εδώ για να σας βοηθήσουµε, την όποια κυβέρνηση, αλλά αν συνεχίσετε έτσι, κι εµείς µαζί µε τους άλλους θα
σας πετάµε πέτρες και θα σας κάνουµε αυστηρή κριτική, γιατί η
ανικανότητά σας είναι πλέον επικίνδυνη. Ας σοβαρευτούµε λίγο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΜέΡΑ25 κ. Βαρουφάκης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, είχα ζητήσει τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Πρώτα ο κ. Βαρουφάκης, κύριε συνάδελφε, που είναι Αρχηγός και µετά εσείς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο για δέκα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Όχι, κύριε συνάδελφε,
θα µιλήσει ο Αρχηγός κόµµατος και µετά θα πάρετε τον λόγο να
πείτε αυτό που θέλετε. Σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Λυπάµαι πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θα είχα τελειώσει τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας παρακαλώ πολύ,
κύριε συνάδελφε. Μην κάνετε θέµα.
Ορίστε, κύριε Βαρουφάκη, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σε µια χώρα που ταλανίζεται από
µια οικονοµική και δηµοσιονοµική κατάρρευση -δεν είναι πια
απλά µια κρίση- που η βιωσιµότητα της κοινωνίας δοκιµάζεται,
που έχουµε µια υπαρξιακή κρίση, µετά από δέκα χρόνια µνηµονίων κιόλας, τα φορολογικά νοµοσχέδια που φέρνει µια Κυβέρνηση καταδεικνύουν τη σοβαρότητά της, αλλά και κρίνοντας από
την αντίδραση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αφουγκραζόµαστε τη σοβαρότητα και της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Στέκεστε στο ύψος των περιστάσεων; Συνδυάζετε µια ορθή
διάγνωση µε θεραπευτικές παρεµβάσεις; Η απάντηση αµείλικτα
αρνητική τόσο για εσάς όσο και για εσάς.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι αν είχε µείνει στα πράγµατα, η ανάκαµψη σήµερα θα συνεχιζόταν ή τουλάχιστον θα συνεχιζόταν
µέχρι που χτύπησε ο COVID-19. Εσείς ισχυρίζεστε ότι φέρατε
την ανάκαµψη, µέχρι που ήρθε ο ιός και ανέτρεψε αυτή την ευεργετική διαδικασία. Πρόκειται για µια συµµαχία παραπλάνησης
του ελληνικού λαού.
Κυρίες και κύριοι, δεν έχει καµµία σχέση ούτε η δική σας πολιτική ούτε η δική σας πολιτική. Δεν ασκείτε πολιτική. Εφαρµόζετε µια προαποφασισµένη πολιτική. Το τέταρτο µνηµόνιο που
υπεγράφη τον Αύγουστο του 2018, πριν από δύο χρόνια, το
οποίο βεβαίως ο κ. Τσίπρας θέλοντας να αποτίσει φόρο στον Όργουελ το ονόµασε «µεταµνηµόνιο» ή «έξοδος από τα µνηµόνια»,
όποιος και να το διαχειριζόταν αυτό το τέταρτο µνηµόνιο θα καθήλωνε ακόµα πιο βαθιά την ελληνική κοινωνική οικονοµία στο
τέλµα. Ήταν στη φύση του.
Πέρσι το καλοκαίρι τέτοια εποχή, αν θυµάστε, µε το που µπήκαµε στη Βουλή, το ΜέΡΑ25 επεσήµανε ότι η επίπλαστη ανάκαµψη του 2017-2018 θα έδινε τη θέση της στη µείωση του ΑΕΠ
εντός του 2019. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, επιβεβαιωθήκαµε.
Μετά ήρθε ο COVID-19 και έτσι το σταδιακό ξεφούσκωµα της
φούσκας έδωσε τη θέση του στο ξαφνικό σκάσιµό της. Αρχές
Μαρτίου εδώ ήµασταν, κύριε Σταϊκούρα, στην ίδια Αίθουσα, µόνο
εµείς µιλήσαµε, µόνο εµείς τολµήσαµε τη 10η Μαρτίου -θα το θυµάστε- να µιλήσουµε για µια ύφεση που αν ήµασταν τυχεροί, είχαµε πει, θα ήταν της τάξης του 10% του ΑΕΠ.
Από τα έδρανα της Αντιπολίτευσης µε κοιτάγατε περίεργα. Τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, µε τα οποία συγχρωτίζεστε, µε λοιδόρησαν. Δυστυχώς, επιβεβαιωθήκαµε. Αυτή είναι η τάξη µεγέθους της ύφεσης στην καλύτερη των περιπτώσεων.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είχατε πει
15%.
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ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Είχα πει
10% στις 10 Μαρτίου. Και είχα πει, κύριε Σταϊκούρα -θα το θυµάστε, µπορούµε να ανατρέξουµε και στα Πρακτικά…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Πότε είπατε 15%;
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Δύο βδοµάδες µετά.
Κύριε Σταϊκούρα, είµαστε σοβαροί άνθρωποι. Είχα πει στις 10
Μαρτίου ότι θα είµαστε τυχεροί εάν περιοριστεί στο 10%. Και
δύο εβδοµάδες µετά µίλησα για point estimate γύρω στο µείον
15%. Παραµένω στην ίδια εκτίµηση.
Η δική σας εκτίµηση τότε -και είναι καλό να το θυµηθείτε αυτό
και να το παραδεχτείτε- ήταν 0%. Καµµία ύφεση. Μετά από λίγο
συρθήκατε από την πραγµατικότητα στο 2%, το 3%, το 4% και
τώρα δεν ξέρω που έχετε πάει. Στο 8%; Είστε πολύ κοντά στο
10% που είχατε πει εγώ τη 10η Μαρτίου. Κι έχει πολύ µεγάλη σηµασία, ξέρετε, να παραδεχόµαστε και τα λάθη µας. Και χαίροµαι
να βλέπω ότι θέλετε να θυµηθούµε τη 10η Μαρτίου, όταν υπήρξε
τόσο µεγάλη απόκλιση της δικής σας πρόβλεψης και της δικής
µου και τώρα ήρθατε πιο κοντά σε αυτό.
Όµως δεν έχει καµµία σηµασία, κύριε Σταϊκούρα, ποιος πολιτικός επιβεβαιώνεται και ποιος όχι. Σηµασία έχει η προστασία
των πολιτών. Συµφωνούµε σε αυτό, έτσι; Σηµασία έχει η προστασία του λαού. Για να υπάρξει όµως µια παρέµβαση προστατευτική απέναντι στους πολίτες, χρειάζεται µια σοβαρή διάγνωση.
Διαβάζοντας το φορολογικό νοµοσχέδιό σας τώρα, δεν βλέπω
καµµία διασύνδεση µεταξύ κάποιας σοβαρής διάγνωσης και µέτρων προστασίας των πολιτών. Αντίθετα, βλέπω να θεµελιώνετε
επί εσφαλµένων εκτιµήσεων µέτρα προστασίας ηµετέρων, παράσιτων, ταµείων. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά σε τι αναφέροµαι.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτή τη στιγµή χρειάζεται να θέσουµε κάποια βασικά ερωτήµατα, πρώτον, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και, δεύτερον, όσον αφορά τις δικές σας
πολιτικές. Είναι καίρια ερωτήµατα ιστορικής σηµασίας. Ξεκινάω
µε τα δύο ερωτήµατα, τα οποία πρέπει να θέσουµε όλοι όσον
αφορά τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πρώτο ερώτηµα είναι: θα σας επιβάλλουν λιτότητα, ένα
πέµπτο σκληρότερο µνηµόνιο την επόµενη χρονιά, όπως εµείς
προβλέπουµε; Γιατί αν το κάνουν, το γνωρίζετε πολύ καλά ότι η
όποια φυσιολογική βελτίωση της οικονοµικής δραστηριότητας γιατί ελπίζουµε ότι το 2021 δεν θα είναι τόσο τραγικό όσο το
2020- όποια φυσιολογική αυτόµατη ανάκαµψη και βελτίωση
υπάρχει, θα καταποντιστεί, αν αναγκαστείτε από την τρόικα να
επιβάλλετε σκληρά µέτρα πέµπτου µνηµονίου.
Και το δεύτερο ερώτηµα είναι: Ποια είναι η πραγµατική ενίσχυση από το Ταµείο Ανάκαµψης σε σχέση µε τη λιτότητα που
έρχεται; Ποια είναι τα νούµερα, τα πραγµατικά νούµερα; Όχι τα
72 δισεκατοµµύρια. Άκουσα πάλι τον Πρωθυπουργό, δυστυχώς.
Ξέρετε, θλίβοµαι όταν ακούω πολιτικούς αντιπάλους να ευτελίζουν τον διάλογο σε αυτό το Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχουν 72 δισεκατοµµύρια. Ποια είναι ακριβώς αυτή η ενίσχυση; Και είναι σε
θέση να δράσει αντίθετα και να ακυρώσει την υφεσιακή δυναµική
που θα φέρουν τα µέτρα που εµείς προβλέπουµε; Αυτά είναι τα
δύο ερωτήµατα.
Ας πάρουµε το πρώτο. Θα σας επιβάλλουν λιτότητα και πόση;
Η γερµανική κυβέρνηση το έχει δηλώσει έµµεσα. Δήλωσε ότι ο
οµοσπονδιακός κρατικός προϋπολογισµός για το 2021 θα επιστρέψει στο «µαύρο» µηδέν, δηλαδή σε ένα µικρό πρωτογενές
πλεόνασµα.
Πάλι στις 10 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, είχα προβλέψει ότι
αυτή η δήλωση του Βερολίνου σηµαίνει ότι θα πίεζε και για τον
ισοσκελισµό των κρατικών προϋπολογισµών αδύναµων χωρών,
όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία και ούτω καθεξής, αλλά δεν
χρειάστηκε να περιµένουµε γι’ αυτό, διότι κι εσείς το δηλώσατε,
κύριε Σταϊκούρα. Τι δηλώσατε;
Σας παραπέµπω στο κοινό ανακοινωθέν του Eurogroup της
11ης Ιουνίου, το οποίο για να είναι κοινό, είχε και τη δική σας υπογραφή. Μιλάει ευθαρσώς και ξεκάθαρα verbatim όσον αφορά
την Ελλάδα, όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, όχι στην
Ευρωζώνη στο σύνολό της, αλλά την Ελλάδα. Πρόκειται για την
κοινή δήλωση για την Ελλάδα «Statement on Greece» και λέει:
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«Επιστροφή σε πρωτογενές πλεόνασµα κατά το 2021». Θυµίζει
µάλιστα µια δέσµευση που εσείς είχατε κάνει προφανώς, γιατί
το αναφέρει το communiqué αυτό, που σύµφωνα µε το communiqué της 11ης Ιουνίου, είχατε κάνει την 16η Μαρτίου, όπου µιλήσατε, σύµφωνα µε το communiqué της 11ης Ιουνίου του Eurogroup, λέγοντας ότι «αυτόµατες µειώσεις εσόδων και αυξήσεις
δαπανών επιδοµάτων ανεργίας δεν θα επηρεάζουν τη συµµόρφωση µε τους ισχύοντες προς εφαρµογή δηµοσιονοµικούς κανόνες, στόχους και προαπαιτούµενα».
Αυτά για το 2021. Εσείς το προσυπογράψατε. Το καταθέτω
στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Γραµµατέας του ΜέΡΑ25 κ. Γιάνης Βαρουφάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πάµε τώρα στο δεύτερο ερώτηµα, δεδοµένης της λιτότητας
που προσυπογράψατε. Γιατί, κύριε Σταϊκούρα, το γνωρίζετε
πολύ καλά ότι για να πάτε σε πρωτογενές πλεόνασµα το 2021,
δεν γίνεται αυτό άνευ λιτότητας, εκτός εάν -κι εδώ είναι το δεύτερο ερώτηµα- το Ταµείο Ανάπτυξης θα σας βοηθήσει αρκετά
για να µη χρειαστεί να κλείσετε τον προϋπολογισµό σας, να τον
ισοσκελίσετε µέσα από υφεσιακά µνηµονιακά µέτρα.
Ας δούµε την τάξη µεγεθών. Από τη µία µεριά, το δικό σας
Υπουργείο Οικονοµικών και, βεβαίως, η Τράπεζα της Ελλάδος
που ήταν λίγο πιο τσιµπηµένα τα νούµερά της, αναφέρατε ένα
έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού για το πρώτο εξάµηνο
µεγαλύτερο των 6 δισεκατοµµυρίων. Εσείς το είπατε.
Δεδοµένου µάλιστα ότι το δεύτερο εξάµηνο κάθε χρονιάς είναι
το εξάµηνο κατά το οποίο έρχονται πραγµατικά τα µεγάλα έσοδα
του δηµοσίου λόγω τουρισµού, λόγω καταβολής εισφορών των
φυσικών προσώπων, η δική µας εκτίµηση είναι ότι θα έχετε µία
τρύπα στον κρατικό προϋπολογισµό φέτος τουλάχιστον -θα
έλεγα και περισσότερο- 20 δισεκατοµµύρια, ως ποσοστό του
συρρικνωµένου ΑΕΠ. Βέβαια πρέπει να περιµένουµε να δούµε
πόση θα είναι η συρρίκνωση του ΑΕΠ. Μιλάµε για µία τρύπα στον
κρατικό προϋπολογισµό του 15% για φέτος.
Δεν έχω καµµία αµφιβολία -και χτυπάω και ξύλο και το εύχοµαι
στη χώρα µας ολόψυχα- ότι το 2021 δεν µπορεί να είναι το ίδιο
άσχηµο µε το 2020. Θα είναι λίγο καλύτερο. Άρα θα υπάρχει µία
αυτόµατη βελτίωση και των δηµοσιονοµικών και των εσόδων των
δηµόσιων. Πόση όµως θα είναι αυτή; Αν ξεκινήσετε µε ένα έλλειµµα του προϋπολογισµού πάνω από 20 δισεκατοµµύρια, γύρω
στο 15% του ιδιαίτερα συρρικνωµένου ΑΕΠ, θα χρειαστείτε
µέτρα τουλάχιστον 10 δισεκατοµµυρίων για να ισοσκελίσετε τον
προϋπολογισµό και να εµφανίσετε και ένα µικρό πρωτογενές
πλεόνασµα. Τουλάχιστον 10 δισεκατοµµυρίων. Είµαι πάρα πολύ
συντηρητικός και πάρα πολύ, αν θέλετε, αισιόδοξος από τη δική
σας οπτική σκοπιά.
Πόσα έχουµε λαµβάνειν; Αν ακούσουµε αυτά τα 70 και τα 30
και τα 20 δισεκατοµµύρια που λέτε για το Ταµείο Ανάκαµψης κάποιος θα σκεφτεί: Ωραία, θα τους επιβάλουν µέτρα 10 δισεκατοµµυρίων, θα πάρουν αλλά 10 δισεκατοµµύρια, ίσως να πάρουν
και περισσότερα, δεν θα χρειαστεί λιτότητα.
Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι έτσι. Πρώτον, αυτά τα δισεκατοµµύρια του Ταµείου Ανάκαµψης δεν θα έρθουν στο ταµείο
σας, δεν θα συνεισφέρουν στον κρατικό προϋπολογισµό, θα
µπουν, όπως ένα ΕΣΠΑ, στα ταµεία κάποιων επιχειρήσεων, για
παράδειγµα της «FRAPORT», η οποία πήρε τα αεροδρόµια, θα
πάρει και το ενισχυµένο ΕΣΠΑ. Και αυτό να µην ισχύει, ας δούµε
τι µένει καθαρά στη χώρα από αυτά τα 72 δισεκατοµµύρια που
τόλµησε πάλι να αναφέρει χωρίς να ερυθριά ο Πρωθυπουργός.
Είναι απλό: 12,12 δισεκατοµµύρια. Αυτά θα µείνουν, κυρίες και
κύριοι, 12,12 δισεκατοµµύρια. Είναι και συµµετρικό το νούµερο.
Αυτά θα µείνουν.
Πώς προκύπτουν αυτά; Ακαθάριστα η Ελλάδα θα λάβει, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 22,4 δισεκατοµµύρια. Συγκεκριµένα 19,4 από το Ταµείο Ανάκαµψης συν
άλλα 3 δισεκατοµµύρια περίπου από µία µικρή αύξηση του ΕΣΠΑ
και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει κάτι το οποίο
δεν το βλέπω σε κανένα µέσο µαζικής ενηµέρωσης, δεν ακούω
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τον Πρωθυπουργό να το συζητάει. Δεν ακούω τον κ. Σταϊκούρα
να το λέει. Εµείς θα χρωστάµε χρήµατα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει χρήµατα. Αυτά τα 750
δισεκατοµµύρια θα τα δανειστεί. Πώς; Με εγγυήσεις των κρατών.
Έχουµε και εµείς να δώσουµε το «κατιτίς» µας. Αυτό θα εξαργυρωθεί. Θα προστεθεί αυτοµάτως από τους λογιστές της τρόικας
στο εν δυνάµει µόνιµο χρέος µας. Πόσο είναι αυτό; Είναι 1,37%
των 750 δισεκατοµµυρίων το οποίο είναι 10,3 δισεκατοµµύρια.
Στη λογιστική αριθµητική της τρόικας αυτό προστίθεται στο
χρέος. Έχουν λαµβάνειν από εµάς 10,3 δισεκατοµµύρια για να
µας δώσουν ενισχύσεις της τάξης των 22,4 δισεκατοµµυρίων. Η
διαφορά: 22,4 µείον 10,30 είναι 12,12 δισεκατοµµύρια. Και όλα
αυτά σε τρία χρόνια.
Με άλλα λόγια εάν µπει στη χώρα -όχι στο ταµείο σας, στο ταµείο σας δεν θα µπει τίποτα- ένα ποσό της τάξης των 4 δισεκατοµµυρίων το 2021, θα είµαστε τυχεροί. Ο «ελέφαντας στο
δωµάτιο» για τον οποίο κανένας δεν µιλάει είναι αυτός που προανέφερα ότι σύµφωνα µε τα νούµερα, τα οποία εγώ µπορώ να
καταλάβω ως οικονοµολόγος, θα έχετε να κλείσετε, να περιορίσετε την ψαλίδα του κρατικού προϋπολογισµού κατά 10 δισεκατοµµύρια στην καλύτερη των περιπτώσεων. Δηλαδή αν πιάσετε
την τρόικα να είναι στην πιο γλυκιά και στην πιο γενναιόδωρή της
φάση. Εσείς θα πρέπει να κάνετε µέτρα 10 δισεκατοµµυρίων και
θα πάρουν κάποιες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αν όλα πάνε καλά
και υπάρχει απορροφητικότητα, γύρω από τα 4 µε 4,5 δισεκατοµµύρια.
Άκουσα τον κ. Τσίπρα προηγουµένως να αναπαράγει, να παπαγαλίζει την προπαγάνδα της Κυβέρνησης και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, ότι δεν πειράζει, αυτά τα χρήµατα δεν θα
χρειαστεί να τα δώσουµε πίσω, γιατί θα τα εισπράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από ίδιους πόρους. Ποιους ίδιους πόρους; Καλά,
σοβαρολογείτε; Από τους ιδίους πόρους στους οποίους αναφέρθηκαν, που είναι ο ψηφιακός φόρος και κάποιοι άλλοι φόροι, που
ήδη έχουν απορριφθεί µετά βδελυγµίας από τουλάχιστον έντεκα
χώρες; Τα υπολογίζετε αυτά τα χρήµατα ότι είναι δικά µας; Μακάρι να γίνει. Δεν θα γίνει όµως.
Και να σας πω γιατί δεν θα γίνει, ποια είναι η απόδειξη; Ποιος
είναι ο νέος πρόεδρος του Eurogroup; Ο Ιρλανδός Υπουργός Οικονοµικών. Εξαιρετικός κύριος. Να ξέρετε, όµως, ότι αυτό σηµατοδοτεί την επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να µην υπάρξουν ίδιοι πόροι, γιατί η Ιρλανδία είναι µία από τις χώρες που
θέτει βέτο σε αυτό.
Καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής τους αριθµούς αυτούς
για να τους αµφισβητήσετε εγγράφως αν θέλετε, κύριε Υπουργέ.
(Στο σηµείο αυτό ο Γραµµατέας του ΜέΡΑ25 κ. Γιάνης Βαρουφάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άκουσα τον Πρωθυπουργό να αναφέρει τη δέσµευσή του να
µην παρανοµήσει, να ακολουθήσει τις εντολές, την απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας και να επιστρέψει τα αναδροµικά
στους συνταξιούχους. Χαίροµαι που δεν θα παρανοµήσει. Μια
ερώτηση όσον αφορά τους συνταξιούχους: Δεσµεύεστε ότι δεν
θα τους κόψετε τις συντάξεις του χρόνου, το 2021 - 2022, όταν
θα έρθει η «λυπητερή» της επιστροφής του δηµοσιονοµικού συµφώνου; Δεσµεύεστε, κύριε Σταϊκούρα; Έχετε τη δυνατότητα να
σηκωθείτε και να πείτε: «Δεσµεύοµαι ότι δεν θα µειώσω τις συντάξεις στο πλαίσιο ενός πέµπτου µνηµονίου». Εγώ θα χειροκροτήσω. Φοβάµαι ότι δεν θα το κάνετε γιατί δεν έχετε το δικαίωµα
να το κάνετε γιατί ήδη έχετε δεσµευτεί στο πέµπτο µνηµόνιο έµµεσα.
Ο κύριος Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο Ταµείο Ανάκαµψης,
όπως έκανε και ο κ. Τσίπρας, σαν να ήταν µία καλή στιγµή για
την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν µετά από πολλά χρόνια, µετά από
δέκα χρόνια µιας ακολουθίας φαρσοκωµωδίας, τραγελαφικών
αποφάσεων που ουσιαστικά υπονόµευσαν ακόµα και αυτό που
λένε την ευρωπαϊκή ιδέα, ότι υπήρξε µία καλή στιγµή µε αµοιβαιοποίηση χρέους, µε µία αλληλεγγύη, αποφάσισαν να κάνουν µε
πολλές δυσκολίες ένα βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ναι, υπήρξε µία κατ’ όνοµα αµοιβαιοποίηση χρέους, αλλά το
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Ταµείο Ανάκαµψης µε τον τρόπο µε τον οποίον το δηµιουργήσατε, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, είναι ο επιταχυντής
της αποδόµησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δύο λόγους: Τον
πρώτο τον έχω ήδη αναφέρει και δεν θα σας κουράσω. Είναι ο
«ελέφαντας στο δωµάτιο». Θυµηθείτε ότι ο κύριος Πρωθυπουργός, σωστά πράττων, συνυπέγραψε την ιδέα του ευρωοµολόγου,
που κάποιοι από εµάς την προωθούµε από το 1999, λοιδορούµενοι από εσάς. Δεν έχει όµως σηµασία. Αλλάξατε γνώµη γι’
αυτό. Ενστερνίστηκε την ιδέα του ευρωοµόλογου, αλλά πάρα
πολύ γρήγορα την ξέχασε γιατί του είπε η κ. Μέρκελ «άσ’ το
αυτό, έλα να µιλήσουµε για το Ταµείο Ανάκαµψης». Το «άσ’ το
αυτό» είναι το πέµπτο µνηµόνιο. Επειδή δεν υπάρχει ευρωοµόλογο, θα πρέπει να κάνετε δηµοσιονοµική προσαρµογή, πέµπτο
µνηµόνιο, λιτότητα. Πείτε το όπως θέλετε. Εσείς θα υποστείτε το
πολιτικό κόστος. Ο ελληνικός λαός θα υποστεί τη δυστυχία.
Και πήρατε το Ταµείο Ανάκαµψης. Πώς λειτουργεί το Ταµείο
Ανάκαµψης; Για σκεφτείτε το. Ναι, υπάρχει αµοιβαιοποιηµένο
χρέος αλλά δεν είναι ευρωοµόλογο. Θέλω για µια στιγµή να φανταστείτε το εξής: Πάµε σε µία άλλη χώρα εκτός Ευρωζώνης, για
να αποκλιµακώσουµε οποιαδήποτε ένταση και διαφωνία µεταξύ
µας. Έστω ότι είµαστε στη Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωµένο Βασίλειο. Θα µπορούσα να πάρω την Αµερική ως παράδειγµα. Όταν
χτυπήθηκε το Ηνωµένο Βασίλειο από την κρίση τώρα, αυξήθηκε
σηµαντικότατα, όπως και εδώ, το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού. Χωρίς να υπάρχει κάποιο συµβούλιο, κάποιο διαβούλιο, κάποια συνάντηση εκπροσώπων διαφορετικών επαρχιών,
περιφερειών της Βρετανίας χωρίς να υπάρχει διαπραγµάτευση
µεταξύ αντιπροσώπων της Σκοτίας, της Ουαλίας, του Σάρεϊ, του
Σάσεξ, του Έσεξ, του Γιόρκσαϊρ, χωρίς καµµία τέτοια συζήτηση
-αυτή είναι η οµορφιά της δηµοσιονοµικής ένωσης, της πραγµατικής δηµοσιονοµικής ένωσης- αυτοµάτως, χωρίς να παρέµβει
άνθρωπος, πολιτικός, γραφειοκράτης έγιναν µεταφορές πόρων
από τις πιο πλούσιες περιφέρειες στις πιο φτωχές. Γνωρίζετε ότι
στο Γιόρκσαϊρ ανεβαίνει η ανεργία πιο γρήγορα και πρέπει να
ξοδεύονται πολύ περισσότερα χρήµατα για επιδόµατα ανεργίας,
ενώ στο Σάρεϊ δεν έχει αυξηθεί την ανεργία. Ουσιαστικά µέσα
από το φορολογικό σύστηµα πηγαίνουν πόροι από το Σάρεϊ στο
Γιόρκσαϊρ, χωρίς να υπάρχει όµως συζήτηση, χωρίς να υπάρχει
τοξικότητα. Φανταστείτε για µία στιγµή να λειτουργούσε το Ηνωµένο Βασίλειο όπως το Ταµείο Ανάκαµψης. Δηλαδή, να έπρεπε,
όπως µαζεύτηκαν οι Πρωθυπουργοί, Πρόεδροι της Δηµοκρατίας
στις Βρυξέλλες, να µαζευτούν στο Λονδίνο, στο Εδιµβούργο δεν έχει σηµασία πού- εκπρόσωποι της κάθε περιφέρειας για να
βρουν µεταξύ τους πώς θα πάρουν χρήµατα από τις πλουσιότερες περιφέρειες και να τα µεταφέρουν στις φτωχότερες.
Φανταστείτε τι αποδοµητικό θα ήταν αυτό, πόσο καταστροφικό θα ήταν για την αλληλεγγύη του Ηνωµένου Βασιλείου κάτι
τέτοιο! Και µάλιστα, φανταστείτε να συµφωνούσαν ότι θα προαποφασίσουµε πόσα χρήµατα θα πάρει το Γιόρκσαϊρ, πριν µάθουµε πόσο θα πληγεί το Γιόρκσαϊρ από τον κορωνοϊό. Θα
προαποφασίσουµε το ποσό και µετά, όταν είναι να γίνει εκταµίευση, ο εκπρόσωπος του Σάσεξ, που δεν ήθελε να δώσει τίποτα
στο Γιόρκσαϊρ, θα µπορεί να βάλει φρένο, να βάλει πάγο για
τρεις µήνες και να ψειρίσει ο ίδιος τα λογιστικά βιβλία του Γιόρκσαϊρ. Διότι αυτό θα γίνει εδώ. Θα έρθει ο κ. Ρούτε -έχει το δικαίωµα, το κέρδισε- και θα πει «έλα εδώ, κύριε Σταϊκούρα, έλα
εδώ, κύριε Μητσοτάκη, να δω πού θα ξοδέψεις τα λεφτά. Δεν
µου αρέσει αυτό. Δεν κρίνω ότι πρέπει τα δικά µας τα λεφτά να
τα ξοδέψετε εκεί». Έχει το δικαίωµα. Του δώσατε το δικαίωµα
για τρεις µήνες να παγώσει αυτό.
Τότε εσείς ή ο Ιταλός οµόλογός σας έχει κάθε δικαίωµα να
κάνει το ίδιο για την Ολλανδία. Να πει: «Ελάτε εδώ. Είστε ένας
φορολογικός παράδεισος. Φοροδιαφεύγουν όλες οι πολυεθνικές
µέσα από την Ολλανδία».
Με άλλα λόγια, ξέρετε τι σας περιγράφω; Ότι όχι το ευρωοµόλογο δεν δηµιουργήσατε, όχι δεν ωθήσατε την Ευρωπαϊκή
Ένωση κοντύτερα προς την ενοποίηση, αλλά κατασκευάσατε
έναν επιταχυντή της αποδόµησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
έρχεστε και το γιορτάζετε τόσο η Νέα Δηµοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Περίληψη: Αυτό το πετύχατε µε το Ταµείο Ανάκαµψης είναι
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ένα ενισχυµένο ΕΣΠΑ, µε αντάλλαγµα ένα φαρµακερό πέµπτο
µνηµόνιο. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Εδώ το κύριο ερώτηµα, έχοντας κλείσει τουλάχιστον για τώρα
το ζήτηµα του τι συµβαίνει στην ευρωπαϊκή διάσταση, είναι το
εξής. Εγώ σας κατέθεσα τη δική µας εκτίµηση και για το κρατικό
έλλειµµα και για την ύφεση. Δεν θα συµφωνήσουµε, είναι ξεκάθαρο και δεν υπάρχει κανένας λόγος να συµφωνήσουµε. Αυτό
που έχει σηµασία είναι να καταθέτουµε τις προβλέψεις µας για
να κρινόµαστε από τους πολίτες και την δική µας τη συνείδηση.
Όµως, σας ζητώ, κύριε Σταϊκούρα, σήµερα να απαντήσετε ευθαρσώς στο εξής. Μίλησα για έλλειµµα που θα πυροδοτήσει νέα
µνηµονιακά µέτρα. Εσείς, που το αρνείστε, µπορείτε να µου
απαντήσετε: Ποιο πρέπει να είναι το έλλειµµα, ως ποσοστό του
ΑΕΠ -πείτε το µου έτσι, ως δισεκατοµµύρια, δεν έχει σηµασίαγια να πείτε στον ελληνικό λαό: «Δυστυχώς, τα πράγµατα ήταν
πολύ χειρότερα από ό,τι περιµέναµε. Θα σας επιβάλουµε µέτρα».
Τι πρέπει να είναι του χρόνου, το 2021, 2%, 3%, 4%, 5%, 15%,
20%; Ποιο είναι το σηµείο του ελλείµµατος µετά από το οποίο ο
Υπουργός Οικονοµικών της Ελλάδας θα απευθυνθεί στον ελληνικό λαό -ή ίσως βάλει τον Πρωθυπουργό να το κάνει- λέγοντας
ότι, δυστυχώς, τελικά χρειάζονται µέτρα, χρειάζεται οι συνταξιούχοι που πήραν τα αναδροµικά, τώρα να υποστούν µείωση των
συντάξεων. Θα µου απαντήσετε αυτό το ερώτηµα; Ποιο είναι
αυτό το σηµείο πάνω από το οποίο το έλλειµµα πυροδοτεί µνηµονιακά µέτρα;
Κάτι άλλο: Θα αντισταθείτε στην τρόικα, όταν η τρόικα -δεν
έχει καµµία αµφιβολία για αυτό, το ξέρετε, είµαι σίγουρος ότι το
έχετε ήδη ζήσει- έρθει να σας επιβάλει µέτρα έτσι και αλλιώς;
Εσείς θα αντισταθείτε και τι µορφή θα πάρει η αντίστασή σας;
Θα ασκήσετε ποτέ βέτο ή συνεχίζετε να το απορρίπτετε, όπως
κάνατε και τον Μάρτιο στη συζήτηση µεταξύ µας, ότι η Ελλάδα
δεν εξασκεί το βέτο της. Μόνο ο κ. Ρούτε εξασκεί το βέτο του
και έχει τους Πρωθυπουργούς και τους Προέδρους όλης της Ευρώπης τρεις µέρες και τρεις νύχτες, για να εξυπηρετήσει τα συµφέροντα µιας συγκεκριµένης µερίδας επιχειρήσεων στην Ολλανδία.
Εσείς για να εξυπηρετήσετε τα συµφέροντα του ελληνικού
λαού, θα ασκήσετε το βέτο; Καταλαβαίνω ότι από τη δική σας
µεριά φοβάστε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αν κάνετε
κάτι τέτοιο, µπορεί να σας κλείσει τη στρόφιγγα της ρευστότητας στις τράπεζες. Είναι γνωστά αυτά. Είναι κάτι το οποίο µου
θυµίζει ότι πριν από δύο εβδοµάδες είχα θέσει επίκαιρη ερώτηση
στον Πρωθυπουργό.
Διότι, όπως γνωρίζετε -ελπίζω να το γνωρίζετε, αν και τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης για κάποιον λόγο δεν το αναπαράγουνείµαι στα δικαστήρια µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εναντίον του κ. Ντράγκι συγκεκριµένα από το καλοκαίρι του 2015,
όταν έµαθα µέσα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι ο κ.
Ντράγκι τον Απρίλιο του 2015, προετοιµαζόµενος για το κλείσιµο
των ελληνικών τραπεζών -για να θυµόµαστε ποιος τις έκλεισεείχε πληρώσει ιδιωτικό νοµικό γραφείο στις Βρυξέλλες για να
πάρει γνωµοδότηση για το αν δικαιούται να µας κλείσει τις τράπεζες. Εγώ ζήτησα να δούµε αυτή τη γνωµοδότηση από τη
στιγµή που πληρώθηκε µε χρήµατα των Ευρωπαίων φορολογούµενων.
Πολύ πρόσφατα, ο Γενικός Εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έβγαλε µια απόφαση η οποία ήταν πολύ θετική προς
τη δική µου και του Γερµανού Βουλευτή Φάµπιο Ντε Μάσι, µε
τον οποίο είµαστε µαζί εναντίον της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ουσιαστικά, είµαστε υπέρ των ευρωπαϊκών θεσµών,
γιατί απαιτούµε διαφάνεια.
Τι είπε αυτό το δικηγορικό γραφείο; Είναι νόµιµο η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα να πιέζει εσάς σήµερα -αφήστε εµένα το 2015ότι, αν δεν εφαρµόσετε µνηµόνιο, αν δεν µειώσετε συντάξεις σε
αυτούς που τώρα θα δώσετε αναδροµικά, θα αρχίσει να σας
κόβει τη ρευστότητα; Νοµιµοποιείται η κ. Λαγκάρντ τώρα να το
κάνει αυτό, όπως το έκανε ο κ. Ντράγκι το 2015;
Έθεσα το εξής ερώτηµα στον κ. Μητσοτάκη: «Συµφωνείτε,
κύριε Πρωθυπουργέ, ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δικαιούνται να µάθουν αν το ιδιωτικό νοµικό γραφείο γνωµοδότησε ότι η διακοπή
ρευστότητας σε τραπεζικό σύστηµα κράτους-µέλους προσκ-
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ρούει στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο;». Τον ρώτησα: «Συνειδητοποιείτε
εσείς, ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ότι η
δηµοσιοποίηση της εν λόγω γνωµοδότησης ενισχύει τη δική σας
Κυβέρνηση εν όψει των πιέσεων που θα δεχτείτε τώρα µε το µεγάλο έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού; Να σας ενισχύσουµε προσπαθούµε, µέσα από τη διαφάνεια που απαιτούµε. Θα
σταθείτε αρωγός στη δικαστική µας προσπάθεια να δοθεί η εν
λόγω γνωµοδότηση στη δηµοσιότητα;».
Ο κύριος Πρωθυπουργός δεν απάντησε. Φαντάζοµαι ότι ούτε
εσείς θα απαντήσετε. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε.
Γιατί, σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ; Δεν θέλετε εσείς να µάθετε αν
ήταν νόµιµο το να µας κλείσουν τις τράπεζες το 2015; Σιγή ιχθύος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Πηγαίνω τώρα στην ουσία. Πώς προστατεύουµε τους πολίτες,
πώς προστατεύετε τους πολίτες. Εµείς µιλάµε, έχει µαλλιάσει η
γλώσσα µας -το ξέρετε- για κατάργηση αυτών των απίθανων
ανόητων προπληρωµών. Ήρθε ο κύριος Πρωθυπουργός πριν σε
αυτό το Βήµα και ανακοίνωσε όλο φανφάρα, όλο χαρά ότι θα µειώσει τις προπληρωµές και σε βάθος χρόνου, στο µέλλον µπορεί
να τις εκµηδενίσει.
Καλά, σοβαρολογούµε; Εάν δεν τις εκµηδενίσει τώρα, που
είναι χρυσή ευκαιρία, που όλη η Ευρώπη θα καταλάβαινε απολύτως γιατί εκµηδενίζουµε τις προπληρωµές φόρων, πότε θα το
κάνετε.
Αν όχι τώρα, πότε, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης;
Όσον αφορά τους φορολογικούς συντελεστές, δεν είναι δυνατόν, κύριε Σταϊκούρα, η Γερµανία να µειώνει τον ΦΠΑ, όχι απλά
να µεταφέρει αγαθά και υπηρεσίες από τον έναν συντελεστή
στον άλλον, αλλά να τον παίρνει από το 19% και να τον πηγαίνει
στο 16% και να µη τον µειώνουµε εµείς από το 23% στο 15% ή
18% σε περίπτωση µετρητών, να µειώσουµε στο 13% από το
16%.
Ένα συγχαρητήρια, µπράβο που µειώσατε τον ΦΠΑ στις παρτιτούρες, τα µουσικά βιβλία. Χαιρόµαστε πάρα πολύ, αλλά συνεχίζουµε.
Έχουµε σηµειώσει, ως ΜέΡΑ25, από την πρώτη στιγµή του κορωνοϊού ότι έχουµε ενάµισι εκατοµµύριο Έλληνες και Ελληνίδες
που είναι αχαρτογράφητοι, δεν πήραν ούτε τα 800 ευρώ, δεν θα
πάρουν τίποτα και ζητήσαµε να σκεφτείτε πολύ σοβαρά αυτό
που είχε γίνει και το 2015 να παρέχουµε χρεωστικές κάρτες, προπληρωµένες σε οικογένειες που δεν έχουν στον ήλιο µοίρα.
Εµείς επιµένουµε σε αυτό. Τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση
δεν είδαµε από την Κυβέρνησή σας. Αυτό θα ήταν µια πραγµατική προστασία, πραγµατικά απροστάτευτων συµπολιτών µας.
Ανανεώσεις συλλογικών συµβάσεων. Πηγαίνω από τουριστική
περιοχή σε τουριστική περιοχή. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι κραυγάζουν: «Δεν µας ανανεώνουν τις συλλογικές συµβάσεις».
Τις προάλλες, στο Προεδρικό Μέγαρο χάρηκα που είδα να
έχετε προσκαλέσει -η κυρία Πρόεδρος, η Κυβέρνηση, δεν είµαι
σίγουρος ποιος- µεταξύ άλλων και εκπροσώπους των ντελιβεράδων για να τους τιµήσουµε για το γεγονός ότι βοήθησαν να κρατηθεί όρθια η κοινωνία µε τα ντελίβερι που έκαναν την περίοδο
της καραντίνας.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Και όχι µόνο των ντελιβεράδων
αλλά και άλλων.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ναι,
αλλά αναφέροµαι στους ντελιβεράδες για έναν συγκεκριµένο
λόγο, κύριε Χατζηδάκη. Διότι υπάρχει µια συλλογική σύµβαση
στο γραφείο του κ. Βρούτση εδώ και πάρα πολύ καιρό, που τους
αναγνωρίζει το δικαίωµα να υπάρχουν, που τους αναγνωρίζει το
δικαίωµα για µια έστω και µικρή αποζηµίωση, αν πέσουν από το
µηχανάκι, τραυµατιστούν και δεν µπορούν να δουλέψουν. Ο κ.
Βρούτσης δεν υπογράφει αυτή τη συλλογική σύµβαση. Θα τον
βάλετε τον κ. Βρούτση να υπογράψει; Μια υπογραφή είναι. Δεν
µπορεί να έχετε τους εκπροσώπους των ντελιβεράδων στο Προεδρικό Μέγαρο και την υπογραφή του κ. Βρούτση απούσα από
το συγκεκριµένο χαρτί, που είναι πάνω στο γραφείο του και δεν
εξαρτάται από κανέναν άλλον, έχει περάσει από όλες τις διαδικασίες.
Μιας και µιλώ για συγκεκριµένα επαγγέλµατα, αλήθεια µε το
επίδοµα των λεγόµενων «επιστηµόνων» -δικηγόρων, λογιστών
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κ.λπ.- τι κάνετε; Ο Πρωθυπουργός είχε δεσµευτεί ότι το επίδοµα
θα δοθεί τον Μάιο.
Μετά το φιάσκο µε τα voucher, πήραν 600 ευρώ, αλλά καλούνται σήµερα, αυτές τις ηµέρες, να πληρώσουν φόρο επιτηδεύµατος 650 ευρώ. Και έχουν εξαιρεθεί από τις ενισχύσεις για τους
λοιπούς επαγγελµατίες. Ένας Υφυπουργός σας δεσµεύτηκε, σε
απάντηση στην κυρία Αντιπρόεδρο, ότι το θέµα της ενίσχυσης
θα λυνόταν εντός του Ιουλίου. Ο Ιούλιος τελείωσε, τελειώνει.
Δεν προτείνουµε, κύριε Υπουργέ, τροπολογία. Θα περιµένουµε µέχρι το τέλος της συζήτησης. Και απαιτούµε να τηρήσετε τις
δεσµεύσεις του Πρωθυπουργού.
Έρχοµαι τώρα στο πιο σηµαντικό γρανάζι του µηχανισµού µετάδοσης και µεγέθυνσης της κρίσης, το ιδιωτικό χρέος. Ναι, η
Ελλάδα έχει βουλιάξει κάτω από το µη βιώσιµο δηµόσιο χρέος,
αλλά το ιδιωτικό χρέος συναγωνίζεται στο καταστροφικό του
έργο το δηµόσιο χρέος.
Ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» σας, τετέλεσται, κύριε Υπουργέ! Δηµιουργήσατε µια δευτερογενή αγορά, αρχής γενοµένης µε τον ΣΥΡΙΖΑ
που έκανε τα πρώτα βήµατα, και την ολοκληρώσατε τον περασµένο Δεκέµβριο µε τον «ΗΡΑΚΛΗ». Είναι το άκρον άωτον της
φαντασίωσης να πιστεύετε ότι µπορεί να λειτουργήσει αυτή η
δευτερογενής αγορά, όταν ο κορωνοϊός και η επιταχυνόµενη
ύφεση έχουν πολλαπλασιάσει την προσφορά κόκκινων δανείων.
Έχετε 20 δισεκατοµµύρια αυτή τη στιγµή παγωµένα µε την αναστολή που έχετε κάνει. Τι ποσοστό από αυτά θα αρχίσει να εξυπηρετούνται πάλι µετά τον Γενάρη; Πολύ µικρό. Είναι ξεκάθαρο
αυτό, αν δείτε και τα στοιχεία της διεθνούς εµπειρίας.
Άρα αυτή η µεγάλη αύξηση προσφοράς των κόκκινων δανείων
στη δευτερογενή αγορά που εσείς ονοµάσατε «ΗΡΑΚΛΗ» σηµαίνει κατάρρευση των τιµών. Με άλλα λόγια, έχουµε πλήρη ευτελισµό της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών που αναγκάζονται
να πουλήσουν στα «αρπακτικά» ταµεία. Έχει τελειώσει αυτή η
ιστορία.
Μέσα στην καραντίνα µάθαµε, πρόσφατα, ότι είχαµε πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας. Είναι δυνατόν; Ένα νέο τσουνάµι
ιδιωτικού χρέους τρέφει το κτήνος της κρίσης.
Θα σας θέσω ένα ερώτηµα το οποίο σας το έχω θέσει ξανά σε
αυτή την Αίθουσα. Θα το θέσω ξανά γιατί δεν µου το απαντήσατε. Θα παγώσετε τα 16 δισεκατοµµύρια ευρώ της κρατικής εγγύησης που έχετε υποσχεθεί στα «αρπακτικά» ταµεία σε περίπτωση που δεν έχουν κέρδη τα µεσαία και υψηλά tranches, που
θα έπρεπε να έχουν σύµφωνα µε τον «ΗΡΑΚΛΗ»;
Εµείς βλέπουµε την οικονοµική εξέλιξη και είναι µε µαθηµατική
ακρίβεια βέβαιο ότι θα τους δώσετε 12 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Υπάρχει και µια ενδιαφέρουσα σύµπτωση -δεν λέω, σύµπτωση
είναι- ποιο είναι το καθαρό ποσό από το ταµείο ανάπτυξης; Είναι
12,12. Και εσείς θα πάτε να δανειστείτε από τον κ. Ρέγκλινγκ και
την τρόικα, από τον ESM 12 δισεκατοµµύρια ευρώ για να τα δώσετε στα «αρπακτικά» ταµεία; Ποια είναι η εκτίµησή σας, αυτά
θα δοθούν; Έχετε κάνει κάποια κίνηση για να µην δοθούν, για να
µην χρειάζεται να αυξηθεί και άλλο το δηµόσιο χρέος; Για να τα
πάρουν τα χρήµατα αυτά τα ταµεία και να τα βγάλουν στο Ντέλαγουερ και στο Νιου Τζέρσεϊ! Δεν θα πέσουν στην ελληνική οικονοµία.
Τώρα θα αναφερθώ σε εσάς του ΣΥΡΙΖΑ. Είδα το πρωτοσέλιδο
της Εφηµερίδας «H ΑΥΓΗ», µούλιαζε στα κροκοδείλια δάκρυα.
Διαβάζω: «Αφήνουν ακάλυπτη την πρώτη κατοικία». Άκουσα τον
κ. Τσίπρα πριν να µιλάει για την πρώτη κατοικία.
Σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν µπορεί να υπάρξει προστασία της
πρώτης κατοικίας όσο συνεχίζονται να πωλούνται τα δάνεια από
τις τράπεζες στα ταµεία. Το καταλαβαίνουµε αυτό; Δεν µπορείς
να έχεις καµµία προστασία. Ο µόνος τρόπος να προστατευτούν…
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Μιλάτε τριάντα δύο λεπτά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Πείτε και κάτι άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, αφήστε να ολοκληρώσει, σας παρακαλώ πολύ.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Εσείς ξεκινήσατε την πώληση των κόκκινων δανείων. Εσείς δεν φέρατε
ως ιδιώνυµο τη λαϊκή αντίσταση εναντίον των πλειστηριασµών;
Τολµάτε να µιλάτε για προστασία της πρώτης κατοικίας; Συγ-
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γνώµη! Εσείς το υπογράψατε. Είµαι σίγουρος ότι δεν θέλατε να
το κάνετε, αλλά το κάνατε. Έχετε ευθύνη.
Χωρίς δηµιουργία δηµόσιας εταιρείας διαχείρισης των κόκκινων δανείων, όπου θα µεταφέρονται χωρίς να πωλούνται, θα παγώνουν και θα έχουµε ένα τέλος για αυτή την παγιοποίηση του
δανείου όσο κρατάει η κρίση µέχρι να υπάρξει ανάκαµψη και να
έχουµε µία νέα διευθέτηση.
Χωρίς µια τέτοια λύση, που εµείς την ονοµάζουµε «Οδυσσέα»,
δεν πρόκειται να υπάρξει προστασία των µικροµεσαίων, δεν πρόκειται να υπάρξει προστασία της πρώτης κατοικίας και δεν πρόκειται να σταµατήσει η επιδείνωση της ενδυνάµωσης και της
ανάδρασης µεταξύ του ιδιωτικού χρέους και του δηµοσίου χρέους το οποίο αντιµετωπίζεται.
Κλείνοντας να πω ότι κάθε κόµµα της Αντιπολίτευσης, είτε
είναι µεγάλο είτε είναι µικρό, έχει µια ιερή υποχρέωση σε µια δύσκολη στιγµή απέναντι στην Κυβέρνηση και απέναντι στον λαό
να απαντήσει στο ερώτηµα: «Αν εσείς ήσασταν κυβέρνηση τι θα
κάνατε»; Η απάντησή µας είναι εδώ. Είναι µια ολοκληρωµένη
πρόταση νόµου που συµπεριλαµβάνει όλα αυτά τα οποία είπα
για φορολογικούς συντελεστές, για θεσµικές τοµές, για τον
«Οδυσσέα» αντί για τον «ΗΡΑΚΛΗ», για το τι θα κάνουµε µε τη
δηµόσια περιουσία. Γιατί, καταθέτοντας υπό τη µορφή νόµου,
πρότασης νόµου, την πρότασή µας, σας δίνουµε τη δυνατότητα
να τη µελετήσετε και να µας πείτε πού σφάλουµε, να αντιπολιτευθείτε στην αντιπολίτευσή µας. Αυτό σηµαίνει υπευθυνότητα
για εµάς.
Κλείνω λέγοντας, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι για εµάς
αυτό που είναι απαραίτητο -έτσι πολύ περιληπτικά θα το πω- είναι
βέτο έξω, στα Συµβούλιο της Ευρώπης και στα Eurogroup, και
δουλειά µέσα. Δουλειά µέσα για την πραγµατική προστασία των
πολιτών. Δουλειά επάνω σε ένα βιώσιµο αναπτυξιακό πρόγραµµα
που αντικαθιστά: τη νοοτροπία εκµετάλλευσης τόσο των ανθρώπων όσο και του περιβάλλοντος, µε τη νοοτροπία της κοινής πράσινης ευηµερίας στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Ανατολική
Μεσόγειο.
Σας ευχαριστώ
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα καλέσω στο Βήµα τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Σταϊκούρα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Μισό λεπτό, κύριε συνάδελφε. Σας παρακαλώ πολύ. Γιατί φωνασκείτε συνεχώς στην
Αίθουσα; Μισό λεπτάκι. Περιµένετε να ακούσετε. Περιµένετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Σε εµένα το λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σε εσάς το λέω. Αφήστε να ανακοινώσω κάτι. Και αν αυτό δεν σας ικανοποιεί, τότε να
αρχίσετε να φωνάζετε.
Λέω, λοιπόν, ότι θα καλέσω στο Βήµα τον κύριο Υπουργό. Και
µέχρι να καθαριστεί το Βήµα, θα δώσω ένα λεπτό σε εσάς. Μετά
θα δώσω δύο λεπτά στον κ. Καραθανασόπουλο που θέλει να πει
κάτι επί της διαδικασίας. Και αµέσως µετά θα πάρει τον λόγο ο
κ. Κατρίνης. Έπειτα θα µπούµε στον κατάλογο των Βουλευτών.
Κύριε Μπάρκα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε, για τον χρόνο. Δέκα δευτερόλεπτα θα χρειαστώ µόνο.
Καταθέτω ένα έγγραφο συνέχεια της τροπολογίας που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει αλλαγές
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επί της τροπολογίας, αλλά είναι µια συνέχεια εγγράφων όσον
αφορά την τροπολογία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπάρκας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Εγώ σας ευχαριστώ
πολύ.
Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, είχαµε
θίξει και στη Διάσκεψη των Προέδρων το ζήτηµα των τροπολογιών. Μπορεί να είναι µόνο πέντε στον αριθµό τροπολογίες, αλλά
έχουν περίπου από δέκα άρθρα η καθεµία, κυρίως διαφορετικά
µεταξύ τους. Δηλαδή, µιλάµε για πενήντα τουλάχιστον τροπολογίες και κάποιες ήρθαν τελευταία στιγµή.
Θα αναφερθώ, κύριε Υπουργέ, γιατί είστε ο επισπεύδων, στην
τελευταία τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Ναυτιλίας, η οποία έχει 16 άρθρα. Ανάµεσα σε αυτά έχει
βεβαίως το ποσοστό προσωρινής σύνταξης όσο πάει. Έχει στο
άρθρο 13, για παράδειγµα, ρυθµίσεις οφειλών του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών, ο Ευαγγελισµός της Θεοτόκου. Και έχει
µετά τρία άρθρα που αφορούν, τα δύο από τα τρία, το ναυτεργατικό κίνηµα: Πρώτον, πώς θα γίνονται οι εκλογές στα ναυτεργατικά σωµατεία και, δεύτερον, κατάργηση της συλλογικής σύµβασης εργασίας των ναυτεργατών.
Τι το επείγον έχουν αυτά αν όχι αυτό το οποίο λέει µέσα το
άρθρο 16; Η τροπολογία αυτή, λέει, θα εφαρµόζεται στα ελληνικά πλοία, στα πλοία υπό ελληνική σηµαία για τα κατώτερα πληρώµατα ό,τι ισχύει στα υπό ξένη σηµαία διαχειριζόµενα από την
Ελλάδα πλοία. Με αυτόν τον τρόπο, λέει, θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού νηολογίου. Δηλαδή, δηµιουργείτε
συνθήκες κυριολεκτικά γαλέρας που ισχύουν στα καράβια υπό
σηµαία Λιβερίας, υπό σηµαία Νήσων Μάρσαλ και για τα ελληνικά
υπό ελληνική σηµαία πλοία; Δηλαδή, συνθήκες γαλέρας θέλετε
να κάνετε για τους ναυτεργάτες; Αυτό είναι κάτι το επείγον που
δεν µπορεί να περιµένει ή το φέρατε στην «τούρλα του καλοκαιριού» για να περάσει στα κρυφά;
Πρέπει οι συγκεκριµένες διατάξεις, που αφορούν το ναυτεργατικό κίνηµα, να αποσυρθούν τώρα. Πρόκειται για σκάνδαλο
ολικής! Και έχετε ευθύνη εσείς προσωπικά, κύριε Υπουργέ, ως
ο επισπεύδων, να αποσύρετε τώρα τις συγκεκριµένες διατάξεις.
Είναι ζήτηµα πολέµου κυριολεκτικά! Είναι µια απαράδεκτη µεθόδευση που προκαλεί βάναυσα, όταν κάνετε ένα τέτοιο τεράστιο
δώρο στους εφοπλιστές. Πάρτε πίσω, λοιπόν, τις συγκεκριµένες
δύο διατάξεις, αν όχι όλη την τροπολογία, εδώ και τώρα. Και σας
ζητάµε να τοποθετηθείτε αµέσως τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω καταθέτοντας µια σειρά από νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Εκτιµώ ότι θα είναι οι πρώτες και οι τελευταίες για το
σχέδιο νόµου.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Παρακαλώ, να φωτοτυπηθούν και να διανεµηθούν.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Οι συναρµόδιοι Υπουργοί θα έρθουν να υποστηρίξουν τις διατάξεις, τις
οποίες έχουν. Και εγώ θα αναφερθώ στο κοµµάτι των διατάξεων
που υπάρχει εµπλοκή του Υπουργείου Οικονοµικών.
Θα µου επιτρέψετε όµως, πριν µπω στο κύριο σώµα της τοποθέτησής µου, θα κάνω κάποιες αναφορές σε ορισµένα ζητήµατα
που ετέθησαν. Να ξεκαθαρίσουµε ότι σε µία πρωτόγνωρη υγειονοµική κρίση, παγκόσµια κρίση, εξωγενή, συµµετρική, υπάρχουν εκτιµήσεις, υπάρχουν προβλέψεις και υπάρχουν και δεσµεύσεις. Η χώρα δεν έχει αναλάβει συγκεκριµένες δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις ούτε για το 2020 ούτε για το 2021 ούτε για τα
επόµενα χρόνια µετά την τελευταία απόφαση του Eurogroup του
Απριλίου του 2020, η οποία έδινε δηµοσιονοµικό περιθώριο σε
όλες τις χώρες, σε όλα τα κράτη-µέλη, ανάλογα µε τις δαπάνες
τις οποίες θα κάνουν, όπως πολύ σωστά είπε ο Πρόεδρος του
ΜέΡΑ25, για αυτόµατους σταθεροποιητές ή ειδικά για τον κορωνοϊό να εξαιρούνται από οποιασδήποτε δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα.
Άρα η Ελλάδα δεν είχε αναλάβει καµµία συγκεκριµένη δέσµευση, όπως και όλες οι χώρες, τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης
και της Ευρώπης για συγκεκριµένους δηµοσιονοµικούς στόχους
για το 2021, ούτε δέσµευση για ισοσκελισµένο προϋπολογισµό
το 2021. Υπήρχε πράγµατι τον Απρίλιο -αυτές είναι οι τελευταίες
εκτιµήσεις- µια εκτίµηση για επιστροφή σε πρωτογενές πλεόνασµα το 2021. Όµως, όπως έχουµε δείξει µε τα αντίστοιχα κείµενα, αυτές ήταν οι εκτιµήσεις. Μπορεί αυτές να µεταβληθούν,
γιατί όπως βλέπετε δίνουµε και άλλους πόρους στην ελληνική οικονοµία, προστίθενται πόροι µε τις δικαστικές αποφάσεις, άρα
αυξάνουν οι δαπάνες. Αφού αυξάνουν οι δαπάνες, ουσιαστικά
διευρύνεται το πρωτογενές ή το δηµοσιονοµικό έλλειµα, άρα δεν
υπάρχουν συγκεκριµένες τέτοιες δεσµεύσεις. Θα αξιολογηθεί η
πορεία των δηµοσιονοµικών µεγεθών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
από την πορεία αντιµετώπισης της υγειονοµικής κρίσης.
Η δηµοσιονοµική προσαρµογή -γιατί θα γίνει δηµοσιονοµική
προσαρµογή στην Ευρώπη µελλοντικά, σε όλες τις χώρες της
Ευρώπης- θα είναι συνάρτηση της αντιµετώπισης της υγειονοµικής κρίσης. Άρα δεν υπάρχουν συγκεκριµένοι δηµοσιονοµικοί
στόχοι για το 2021.
Δεύτερο κεφάλαιο, ύφεση. Άκουσα εδώ να µε ρωτάτε, κάποιοι
να λένε ότι δεν είµαι καλός στα µαθηµατικά, στην αριθµητική,
γιατί αλλάζουµε τις εκτιµήσεις. Συγγνώµη, αλλά µιλάµε για µία
πρωτόγνωρη, παγκόσµια οικονοµική κρίση. Αν δείτε, µεγάλοι
οίκοι, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ΟΟΣΑ, κράτη-µέλη της Ευρωζώνης αλλάζουν τις εκτιµήσεις τους. Ενδεικτικά ο Υπουργός Οικονοµικών
της Γαλλίας µετέβαλε την εκτίµηση για την ύφεση στη χώρα του
σε έναν µήνα από το 4%, στο 6%, στο 8% στο 11%. Αυτό τι σηµαίνει; Ότι είναι ανίκανοι όλοι να κάνουν ασφαλείς προβλέψεις
ή ότι υπάρχει πολύ µεγάλη αβεβαιότητα, που δεν µπορεί να
προσδιοριστεί; Προφανώς η απάντηση είναι η δεύτερη. Άρα
πολύ πιθανόν και εµείς όταν έχουµε καλύτερα στοιχεία από την
πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού, καλύτερα στοιχεία για
το πώς πάει η πραγµατική οικονοµία, να αναθεωρήσουµε τα στοιχεία µας, όταν πηγαίνουµε κοντά για να καταθέσουµε το προσχέδιο του προϋπολογισµού.
Η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο Οικονοµικών, ως όφειλε, στο
τέλος Απριλίου, όπως όλες οι χώρες της Ευρώπης κατέθεσε τα
σχέδιά του στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαµήνου. Και σε εκείνα
τα σχέδια είχε προφανώς ποσοτικούς δείκτες. Και οι ποσοτικοί
δείκτες τότε έδειχναν για τη χώρα ότι εκτιµάται ότι θα έχει µία
ύφεση µέχρι 8% το 2020. Αυτά για στις 30 Απριλίου. Επικαιροποιηµένα στοιχεία ως Υπουργείο Οικονοµικών δεν έχουµε.
Έχουµε όµως κάποια επικαιροποιηµένα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στα Πρακτικά. Τι λένε αυτά τα
επικαιροποιηµένα αναφερόµενα στοιχεία; Λένε ότι τους δύο τελευταίους µήνες η Ευρώπη εκτιµά ότι η ύφεση στην Ελλάδα δεν
θα είναι 9,7%, θα είναι 9%. Ταυτόχρονα, εκτιµά η Ευρώπη ότι σε

17431

ευρωπαϊκό επίπεδο η ύφεση θα είναι βαθύτερη. Άρα εγώ µπορώ
να εξάγω ένα συµπέρασµα από εδώ και νοµίζω ότι είναι ένα
κοινό, εύλογο συµπέρασµα: Για να µειώνει το βάθος της ύφεσης
στην Ελλάδα και για να το αυξάνει στην Ευρώπη, προφανώς η
ελληνική Κυβέρνηση κάτι σωστό έκανε για να αντιµετωπίσει το
βάθος της ύφεσης. Ειδικά όταν έρχονται πέντε χώρες -στις προηγούµενες εκτιµήσεις πράγµατι κατά τις δικές τους προβλέψεις
είχαµε τη βαθύτερη ύφεση- τώρα έρχονται και λένε ότι η Ελλάδα
έχει την πέµπτη βαθύτερη ύφεση. Άρα νοµίζω ότι από αυτό µπορούµε να βγάλουµε ένα συµπέρασµα. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι από τις εκτιµήσεις της ελληνικής Κυβέρνησης ότι
προφανώς το τελευταίο δίµηνο ελήφθησαν σωστές πολιτικές για
να µειώσουν το βάθος της ύφεσης.
Καταθέτω στα Πρακτικά τους συγκεκριµένους πίνακες, στους
οποίους αναφέρθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τους προαναφερθέντες πίνακες, οι οποίοι βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άκουσα ένα -αν θέλετε- εύλογο επιχείρηµα από τον Αρχηγό
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης: «Μα, αν τα παίρνατε νωρίτερα,
θα ήταν η µικρότερη η ύφεση». Πρώτα απ’ όλα κανείς δεν ήξερε
στην αρχή της κρίσης πόσα θα ήταν τα ταµειακά διαθέσιµα ή η
περίοδος του lockdown στην ελληνική οικονοµία. Όταν ξεκινήσαµε να αντιµετωπίσουµε την οικονοµική κρίση -σας λέω µε πολύ
µεγάλη ειλικρίνεια- δεν ξέραµε για πόσο χρονικό διάστηµα θα
κρατήσει το lockdown. Δεν ξέραµε αν θα µπορέσουµε να βγαίνουµε στις αγορές.
Σήµερα σας µιλάω µε άλλους όρους. Βγήκαµε δύο φορές στις
αγορές, δανειστήκαµε µέσα στην κρίση 5.000.000.000 ευρώ µε
ικανοποιητικό επιτόκιο. Βγήκαµε και δανειστήκαµε έντοκα γραµµάτια διάρκειας τριών, έξι µηνών και ενός έτους υψηλότερου µεγέθους αλλά µε πολύ χαµηλό επιτόκιο. Σήµερα ξαναβγήκαµε και
δανειστήκαµε κοντά στο µηδέν έντοκα γραµµάτια, αλλά πήραµε
άλλα 2.000.000.000 από εκεί. Πέντε και δύο κάνει επτά. Αυτά τα
7.000.000.000 ευρώ χρησιµοποιήθηκαν και χρησιµοποιούνται για
να καλύψουµε τις χρηµατοδοτικές ανάγκες των επεκτατικών δηµοσιονοµικών πολιτικών που υλοποιούµε.
Και έρχοµαι σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Έδωσε ο
Πρωθυπουργός τον πίνακα που αφορά την κατανοµή των ποσών
που έχει γίνει από το Υπουργείο Οικονοµικών προς την πραγµατική οικονοµία µε βάση την αποζηµίωση ειδικού σκοπού, όχι για
τους εργαζόµενους, µόνο για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελµατίες και την επιστρεπτέα προκαταβολή. Τι έλεγαν τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης; «Έλα τον Απρίλιο και δώσε
3.000.000.000 ευρώ στην επιστρεπτέα προκαταβολή». Το συζητήσαµε και στην επιτροπή. Αν το κάναµε αυτό τότε, τι στοιχεία
θα είχαµε διαθέσιµα; Τη µείωση του τζίρου τον µήνα Μάρτιο, δεν
θα είχαµε άλλα στοιχεία διαθέσιµα. Άρα θα δίναµε προφανώς
πολύ περισσότερα χρήµατα σε κάποιες, όχι πολλές, επιχειρήσεις.
Κάνοντας τη δεύτερη επιστρεπτέα και ενσωµατώνοντας τον
µήνα Απρίλιο και Μάιο -και σας προϊδεάζω ότι θα υπάρχει και
τρίτη επιστρεπτέα που θα ενσωµατώνει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο- πήγαµε πιο πολύ στοχευµένα στις επιχειρήσεις που είχαν
ανάγκη. Άρα θα καταλήξουµε να δείξουµε 3.000.000.000 ευρώ,
αλλά εκεί που υπάρχει ανάγκη. Απόδειξη; Στον πίνακα αυτόν που
κατέθεσε ο κύριος Πρωθυπουργός, αν κάνετε µία άθροιση των
χρηµατικών ποσών, θα διαπιστώσετε ότι σε επιχειρήσεις στα ελληνικά νησιά δόθηκαν µέχρι σήµερα 529.000.000 ευρώ, που δεν
θα δίνονταν αν η δεύτερη επιστρεπτέα δεν είχε τα χαρακτηριστικά που λέγαµε.
Να το πω µε άλλους όρους; Μόνο η δεύτερη επιστρεπτέα, που
ολοκληρώνεται αύριο, έδωσε στις επιχειρήσεις στα νησιά, σε είκοσι µία χιλιάδες εκατόν πενήντα µία επιχειρήσεις, σηµαντικούς
πόρους. Είκοσι µία χιλιάδες εκατόν πενήντα µία επιχειρήσεις στα
νησιά πήραν δεύτερη επιστρεπτέα, που δεν θα έπαιρναν εάν ακολουθούσαµε αυτό το οποίο εσείς είχατε εισηγηθεί. Άρα ο χειρισµός είναι σωστός και στην κατανοµή των µέτρων.
Άκουσα από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να
επαναλαµβάνει ένα επιχείρηµα που ήταν και ανακοίνωση του αρ-
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µόδιου τοµεάρχη του κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Λέει ότι ουσιαστικά µε τη στρατηγική που ακολούθησε ο Πρωθυπουργός, µε τις δηλώσεις που ακολούθησαν του Υπουργού
Οικονοµικών είµαστε σίγουροι ότι εκπροσωπούµε χώρα του Νότου; Είµαστε σίγουροι ότι ο Πρωθυπουργός κάθονταν στη σωστή
πλευρά του τραπεζιού της διαπραγµάτευσης;
Καταθέτω συνεπώς στα Πρακτικά τις δηλώσεις κάποιων Πρωθυπουργών και κάποιων Υπουργών Οικονοµικών:
Τζιουζέπε Κόντε, Πρωθυπουργός της Ιταλίας: «Ιστορική µέρα
για την Ευρώπη και την Ιταλία». Μάλλον κι αυτός εκπροσωπούσε
τον Βορρά.
Ροµπέρτο Γκουαλτιέρι, Υπουργός Οικονοµικών της Ιταλίας: «Η
Ευρώπη σήµερα αποκρίνεται στο κάλεσµα της ιστορίας. Μία φιλόδοξη και συνεπής συµφωνία».
Εµµανουέλ Μακρόν: «Ιστορική µέρα για την Ευρώπη. Υιοθετήθηκε ένα συµπαγές σχέδιο ανάκαµψης».
Όλοι αυτοί εκπροσωπούν το Βορρά.
Μπρουνό Λε Μερ, συνάδερφος µου, Υπουργός Οικονοµικών
της Γαλλίας: «Η συµφωνία είναι το πιστοποιητικό γέννησης µιας
νέας πιο αλληλέγγυας και πιο πράσινης Ευρώπης».
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αντόνιο Κόστα, Πορτογαλία: «Ειδικό µέσο, εξαιρετικό, οικονοµικής ανάκαµψης». Σάντσεθ, Πρωθυπουργός Ισπανίας: «Ιστορική
συµφωνία». Νάντια Καλβίνο, Υπουργός Οικονοµικών Ισπανίας:
«Μεγάλη συµφωνία».
Ε, δεν νοµίζω όλοι αυτοί να εκπροσωπούσαν χώρες του Βορρά. Προφανώ, η συµφωνία µέσα από συµβιβασµούς ήταν µια
πολύ καλή συµφωνία και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα.
Αντιλαµβάνοµαι ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση είχε και έχει
ιδεολογική σύγχυση. Αντιλαµβάνοµαι ότι είναι σε πολιτική τρικυµία. Σήµερα αποδεικνύεται ότι βρίσκονται και σε γεωγραφικό
βέρτιγκο.
Εµείς θα συνεχίσουµε µε υπευθυνότητα και σοβαρότητα, µε
αίσθηµα δικαίου και αλληλεγγύης, χωρίς έπαρση να αγωνιζόµαστε για να βγει η χώρα όρθια από την κρίση.
Έρχοµαι τώρα στον πυρήνα του νοµοσχεδίου. Συνεχίζουµε ως
Υπουργείο Οικονοµικών µε συνέπεια, µεθοδικότητα και υπευθυνότητα το µεταρρυθµιστικό µας έργο, ακόµα και υπό τις δύσκολες συνθήκες που έχει δηµιουργήσει η πανδηµία του κορωνοϊού.
Μάλιστα, αυτές καθιστούν ακόµη επιτακτικότερη την ανάγκη µεταρρυθµίσεων, µε στόχο τη βελτίωση του οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο ενεργούν πολίτες και επιχειρήσεις, εργαζόµενοι και εργοδότες, ενώ λαµβάνουµε και µια σειρά από µέτρα
για την αντιµετώπιση των δυσµενών επιπτώσεων της υγειονοµικής κρίσης. Πάνω σε τι πυλώνες; Οικονοµική αποτελεσµατικότητα - κοινωνική ανταποδοτικότητα.
Το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου καθώς και οι τροπολογίες αυτού, στις οποίες θα αναφερθώ, επιτυγχάνουν αυτούς τους στόχους:
Πρώτον, δίνονται κίνητρα. Δίνονται κίνητρα σε συνταξιούχους
που έχουν τη φορολογική κατοικία στην αλλοδαπή, ακολουθώντας τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, να µεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Αυτοί θα υπαχθούν σε
εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήµατος αλλοδαπής προέλευσης µε φορολογικό συντελεστή 7%, για χρονικό διάστηµα δεκαπέντε ετών και µε την απαλλαγή τους από την ειδική εισφορά
αλληλεγγύης.
Δεύτερον, καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση 10% των
χρηµατικών γονικών παροχών και δωρεών από τους γονείς προς
τα τέκνα τους, προκειµένου να υποστηριχθεί η οικονοµική αυτοτέλειά τους και παράλληλα, να αναθερµανθεί η αγορά των ακινήτων.
Τρίτον, µειώνεται ή ακόµα και µηδενίζεται η προκαταβολή
φόρου για το έτος 2019, ανάλογα µε την πτώση του τζίρου που
εµφάνισαν φέτος οι επιχειρήσεις, µέτρο που συµβάλλει, προφανώς, όχι µόνο στη ρευστότητα αλλά και στη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων.
Τέταρτον, απαλλάσσονται ειδικά για το φορολογικό έτος 2019
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από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύµατος οι αγρότες, καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας.
Πέµπτον, καθίσταται ευνοϊκότερο το καθεστώς των τελών ταξινόµησης αυτοκινήτων για την πλειονότητα των οχηµάτων, µε
στόχο την ανανέωση του σηµερινού στόλου των αυτοκινήτων
που βρίσκονται σε κυκλοφορία µε νέα φιλικότερα αυτοκίνητα
προς το περιβάλλον, καθιερώνεται και νέο σύστηµα προοδευτικής φορολόγησης επιβατικών αυτοκινήτων, ενώ µειώνεται ακόµα
περισσότερο το τέλος ταξινόµησης υβριδικών αυτοκινήτων.
Έκτον, δεν προσµετρώνται στο εισόδηµα του εργαζοµένου ή
του εταίρου ή του µετόχου οι µετοχές που του παραχωρούνται
άνευ ανταλλάγµατος από την όποια επιχείρηση, στο πλαίσιο προγράµµατος δωρεάν διάθεσης µετοχών. Ο αρµόδιος Υφυπουργός
κ. Βεσυρόπουλος θα δώσει συγκεκριµένες απαντήσεις σε µη εύλογους προβληµατισµούς που εγέρθησαν από την Αξιωµατική
Αντιπολίτευση.
Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 απαλλάσσονται από κάθε
φόρο η αξία των διατακτικών εσωτερικού τουρισµού, συνολικής
αξίας έως 300 ευρώ, που παρέχονται από τους εργοδότες. Η
ανάγκη θέσπισης της συγκεκριµένης παροχής κρίνεται απαραίτητη για λόγους ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισµού.
Έβδοµον, µετατάσσονται στον υπερµειωµένο συντελεστή
ΦΠΑ 6% τα βιβλία µουσικής.
Όγδοον, υπάγονται στον µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ 13% τα
εισιτήρια των αθλητικών αγώνων -εννοείται και τα διαρκείας- από
τις αρχές Σεπτεµβρίου του 2020 µέχρι το τέλος Ιουνίου του 2021.
Ένατον, διευρύνεται ο κατάλογο των ειδών για τα οποία ορίζεται δασµολογική απαλλαγή, εφόσον προορίζονται για τον εφοδιασµό ή τον εξοπλισµό των πλοίων, καθώς και την κάλυψη των
αναγκών των επιβαινόµενων σε αυτά.
Δέκατον, συστήνεται Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης των Εκκρεµών Φορολογικών Διαφορών ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, µε στόχο την
ταχεία επίλυση των διαφορών αυτών, την αποσυµφόρηση της διοικητικής δικαιοσύνης και την τόνωση των φορολογικών εσόδων.
Ενδέκατον, επιχορηγούνται φορείς της γενικής κυβέρνησης
για την αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών. Διατάξεις τροπολογίας του Υπουργείου Εργασίας, στην οποία αναφέρθηκε ο συνάδελφος κ. Καραθανασόπουλος στο πρώτο σκέλος, αφορούν
τη γρηγορότερη αποπληρωµή συντάξεων, άρα τη µείωση των
ληξιπρόθεσµων οφειλών του Υπουργείου Εργασίας.
Δωδέκατον, παρέχεται εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου προς
όργανα και οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε η Ελλάδα να συµµετάσχει στο Πανευρωπαϊκό Ταµείο Εγγύησης της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που πρόσφατα αποφασίστηκε για να ενισχυθεί η ρευστότητα στην πραγµατική οικονοµία.
Δέκατον τρίτον, περιλαµβάνονται διατάξεις και ενσωµάτωση
οδηγιών που αφορούν στη θεσµοθέτηση µηχανισµού επίλυσης
φορολογικών διαφορών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δέκατον τέταρτον, όπως είχαµε δεσµευτεί, εισάγεται δέσµη
µέτρων για την αποτροπή αλλά και την αντιµετώπιση φαινοµένων
άσκησης σωµατικής βίας σε βάρος ελεγκτών της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων και του Υπουργείου Οικονοµικών κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως αυτά που δυστυχώς
παρατηρούνται το τελευταίο χρονικό διάστηµα, µε τελευταίο περιστατικό αυτό που έγινε στη ΔΟΥ Κοζάνης. Γρήγορα κινηθήκαµε µε την ΑΑΔΕ και νοµοθετούµε.
Δέκατον πέµπτον, προβλέπεται -µε αφορµή πάλι αυτό το περιστατικό- η κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών νοσηλείας και
αποθεραπείας υπαλλήλων της ΑΑΔΕ που έχουν υποστεί σωµατική κάκωση ή βλάβη υγείας, λόγω επίθεσης σε βάρος τους κατά
τη διάρκεια και εξαιτίας της εκτέλεσης των υπηρεσιακών τους
καθηκόντων.
Δέκατον έκτον, επιβάλλονται αυστηρότερα πρόστιµα στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται παραβίαση ή παραποίηση ή επέµβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών.
Δέκατον έβδοµον, παρατείνεται µέχρι 31 Μάρτιου του 2020 το ήθελε και ο Υπουργός Τουρισµού- η καταβολή ΦΠΑ που έχει
βεβαιωθεί από τις χρεωστικές δηλώσεις για τους συναλλασσόµενους µε την εταιρεία «THOMAS COOK». Σταθερά είµαστε κο-
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ντά στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την κατάρρευση
αυτής της εταιρείας.
Δέκατον όγδοον, αντιµετωπίζεται κατά τον βέλτιστο δυνατό
τρόπο -και υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις- το χρόνιο δεκαετές
πρόβληµα των ζηµιωθέντων του ασφαλιστικού οµίλου «ΑΣΠΙΣ
ΠΡΟΝΟΙΑ». Ενεργοποιείται το εγγυητικό κεφάλαιο ιδιωτικής
ασφάλισης ζωής, το οποίο συµβάλλει µε 20 εκατοµµύρια ευρώ αυτά είναι διαθέσιµα- ποσό που θα διατεθεί αποκλειστικά στους
νόµιµους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής. Καλύπτω και τις τροπολογίες έτσι.
Δέκατον ένατον, χορηγείται ως ελάχιστη ανταµοιβή στην προσφορά τους ισόβια µηνιαία τιµητική παροχή ύψους 200 ευρώ
από την 1η Αυγούστου 2020 στους Έλληνες οπλίτες που κατά τη
διάρκεια της θητείας τους συµµετείχαν στα γεγονότα τα οποία
έλαβαν χώρα στην Κύπρο κατά τα έτη ’64, ’67 και ’74. Με τη συγκεκριµένη πρωτοβουλία, ακριβώς όπως τη ζήτησε ο Πανελλήνιος
Σύνδεσµος Πολεµιστών Κύπρου -ακριβώς- και µε το ίδιο χρηµατικό ποσό -γιατί άκουσα κάποιους προβληµατισµούς- η Κυβέρνηση αποδεικνύει έµπρακτα ότι αναγνωρίζει τους αγώνες και
τιµά την προσφορά όλων όσων έδωσαν µάχες στην πρώτη
γραµµή για την υπεράσπιση του έθνους και της πατρίδας.
Τέλος, εικοστόν, εισάγεται πρόγραµµα παροχής υποστήριξης
µέσω της συνεισφοράς του δηµοσίου για την αποπληρωµή δανείων µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις στην κύρια κατοικία, σε δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσµενείς επιπτώσεις του
κορωνοϊού.
Σε αυτό το σηµείο θα επιµείνω λίγο περισσότερο, παρά το γεγονός ότι κατέθεσα πλήθος στοιχείων και εγγράφων προηγουµένως, επαναλαµβάνοντας ουσιαστικά αυτά που είπα και στην
επιτροπή, για να γνωρίζουµε όλοι την πραγµατικότητα. Διότι σε
αυτή την Αίθουσα πρέπει να µιλάµε µε ευθύνη, µε σοβαρότητα,
µε στοιχεία και µε ρεαλισµό. Συγκεκριµένα:
Πρώτον, από τον Φεβρουάριο του 2019 δεν υφίσταται προστασία της πρώτης κατοικίας. Το κατέθεσα στα Πρακτικά. Είναι στη
διάθεσή σας. Δεν υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας από
τον Φεβρουάριο του 2019. Η προστασία της πρώτης κατοικίας
ξεκίνησε µε την ψήφιση του ν.3869/2010 µέσω δικαστικής διαδικασίας.
Στα τέλη του 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συµφώνησε να λήξει
την προστασία της πρώτης κατοικίας και θεσπίστηκε ο ν.4346/
2015 που έθετε ως καταληκτική ηµεροµηνία την 31η Δεκεµβρίου
του 2018. Στις αρχές του 2019, πράγµατι, δόθηκε µονοµερώς παράταση της λήξης για δύο µήνες. Τελικά, η προστασία της πρώτης κατοικίας έληξε τον Φεβρουάριο του 2019 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα επαναλάβω δε, αυτό που είπα και πριν, δηλώσεις του τότε
Υπουργού Οικονοµικών, που υποστήριζε ότι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί είναι σηµαντικοί, όχι µόνο για να έχουµε καλές τράπεζες, σε αντιδιαστολή µε ό,τι υποστήριζε ο Πρόεδρος του
κόµµατός του, αλλά και για να αναπτυξιακούς και κοινωνικούς
λόγους.
Δεύτερη αλήθεια. Μέχρι σήµερα -και το ξέρουµε όλοι µας- παραµένουν δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις σε εκκρεµότητα, εξαιτίας
της συσσώρευσης στα ειρηνοδικεία. Δεν υπάρχει συνάδελφος
σε αυτή την Αίθουσα, πέρα και πάνω από κόµµατα, που να µην
το γνωρίζει. Μεγάλος αριθµός υποθέσεων απορρίπτεται, όταν
φτάσει στα δικαστήρια, είτε διότι ο πολίτης δεν είναι επιλέξιµος
ή γιατί διαπιστώνεται ότι δεν είχε τελικά οικονοµική αδυναµία. Η
προστασία, συνεπώς, που έδωσε ο νόµος Κατσέλη ήταν προσωρινή και απλά µετέθετε το πρόβληµα σε µεταγενέστερο χρόνο,
δηλαδή, στην έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου. Έτσι -και
το ξέρετε- εκµεταλλεύτηκαν το πλαίσιο αυτό και οι λεγόµενοι
στρατηγικοί κακοπληρωτές, για να κερδίσουν χρόνο, χωρίς να
πληρώνουν, εξαιτίας των καθυστερήσεων στα δικαστήρια.
Επίσης -και αυτό το ξέρετε- ο νόµος Κατσέλη, για όσους το
υπερασπίζονται, έδινε ρύθµιση του δανείου. Δηλαδή, ο πολίτης
έπρεπε να καταβάλει τις δόσεις που όριζε το δικαστήριο στην
τράπεζα, για να διασώσει το σπίτι του.
Τρίτη αλήθεια. Στη συνέχεια ο ν.4605/2019, στον οποίο αναφέρθηκε ο κ. Τσίπρας, ενεργοποιήθηκε πράγµατι τον Ιούλιο του
2019. Παρείχε προστασία για πόσο; Για έξι µήνες -το κατέθεσα
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στα Πρακτικά- καλύπτοντας -προσοχή- περιορισµένη περίµετρο
δανειοληπτών. Κακώς λέµε ότι υπήρχε προστασία της πρώτης
κατοικίας για όλους. Υπήρχαν εισοδηµατικά κριτήρια, περιουσιακά κριτήρια και µόνο οι «κόκκινοι» µέχρι το τέλος του 2018.
Εκτιµάται -µε ρωτήσατε στην επιτροπή και ήµουν πολύ ειλικρινής- από το τραπεζικό σύστηµα ότι δυνητικά ωφελούµενοι θα
µπορούσε να ήταν περίπου ενενήντα χιλιάδες δανειολήπτες. Και
σε αυτή την περίπτωση, όµως, ο νόµος έδινε ρύθµιση του δανείου. Δηλαδή, ο πολίτης έπρεπε να καταβάλει την αξία του σπιτιού του στην τράπεζα, για να µπορέσει να το διατηρήσει.
Τέταρτη αλήθεια. Όπως είπαµε, ο ν.4605/2019 είχε διάρκεια
έξι µηνών. Έληγε στις 31-12-2019. Η σηµερινή Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας παράτεινε τη διάρκειά του, που
ήταν αρχικά για έξι µήνες, κατά επιπλέον επτά µήνες, µέχρι 317-2020. Παράλληλα, εντόπισε µια σειρά προβληµάτων στην
εφαρµογή του νόµου. Είπε ο κ. Τσίπρας ότι απέτυχε το σχέδιο,
γιατί δεν κάναµε βελτιώσεις. Δώδεκα βελτιώσεις κάναµε στο σχέδιο νόµου, στον νόµο που βρήκαµε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δώδεκα! Και
τις ψήφισε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Όπως, για παράδειγµα,
η κατάθεση πλήθους εγγράφων, που ο πολίτης αδυνατούσε να
προσκοµίσει. Θεραπεύσαµε και αυτή τη δυσλειτουργία.
Πέµπτη αλήθεια. Παρά τις πολλές σηµαντικές βελτιώσεις στον
νόµο που βρήκαµε και βελτιώσαµε, όπως είπαµε, καθώς και στην
άµεση ενεργοποίηση της κρατικής επιδότησης για την προστασία των ευάλωτων συµπατριωτών µας, το πλαίσιο προστασίας το είπαν οι πολιτικοί Αρχηγοί εδώ, ο Πρωθυπουργός και ο κ.
Τσίπρας- δεν έχει τα προσδοκόµενα αποτελέσµατα.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά τα τελευταία στοιχεία που µου
έδωσε η Γενική Γραµµατεία Ιδιωτικού Χρέους.
Από τον Ιούλιο του 2019, µέχρι και την προηγούµενη εβδοµάδα, υποβλήθηκαν πέντε χιλιάδες διακόσιες εβδοµήντα πέντε
αιτήσεις. Από αυτές τις αιτήσεις, σε πάνω από τις µισές έχουν
ήδη υποβληθεί από τις τράπεζες -διαχειριστές δανείων- προτάσεις ρύθµισης. Για το θέµα αυτό των αιτήσεων στην πλατφόρµα
πρώτης κατοικίας, επειδή συµπατριώτες θέτουν θέµατα στη Γενική Γραµµατεία Ιδιωτικού Χρέους σήµερα, χθες, -υποθέτω και
σε εσάς και σε εµένα- ο νόµος ορίζει ότι η αίτηση θα πρέπει να
συνοδεύεται από ορισµένα συγκεκριµένα στοιχεία και να έχει
υποβληθεί µέχρι 31 Ιουλίου.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονοµικών, κατανοώντας την αγωνία
των δανειοληπτών που θέλησαν να επωφεληθούν του πλαισίου
αυτού, ακόµη και την τελευταία στιγµή, αποφάσισε και επιτρέπει
την υποβολή των αιτήσεων εκείνων που έχουν ξεκινήσει µέχρι 31
Ιουλίου και βρίσκονται στην άντληση στοιχείων από τις τράπεζες
και το δηµόσιο.
Συµπέρασµα: Η προστασία της πρώτης κατοικίας για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας έληξε επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
τον Φεβρουάριο του 2019. Επίσης, δεν έδινε οριστική προστασία
σε όλους, αλλά αντίθετα όσοι απορρίφθηκαν ήρθαν αντιµέτωποι
µε συσσωρευµένες οφειλές. Διαδέχτηκε την κατάσταση αυτή
ένα προσωρινό πλαίσιο προστασίας που δεν ήταν για όλους,
αλλά ήταν για µια µικρή µόνο περίµετρο δανειοληπτών, το οποίο
και εµείς παρατείναµε για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από
αυτό που είχε δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είµαστε. Και τι ερχόµαστε
να κάνουµε σήµερα; Μελετώντας προσεκτικά την κατάσταση
που παραλάβαµε και τη δυναµική µέσα σε αυτόν τον χρόνο, κάνουµε κάτι ουσιαστικό για την οριστική διευθέτηση του ιδιωτικού
χρέους.
Κατ’ αρχάς, εντοπίσαµε ότι η πλέον βιώσιµη λύση για τη διατήρηση της πρώτης κατοικίας είναι η ρύθµιση της οφειλής µε τον
χρηµατοπιστωτικό φορέα ή τον διαχειριστή, κατά τρόπο που να
λαµβάνει υπ’ όψιν, προφανώς, την οικονοµική κατάσταση του δανειολήπτη και την τήρηση από αυτόν ενός πλάνου αποπληρωµής.
Δηλαδή, όπως έκαναν ακριβώς όλα τα προστατευτικά νοµοθετικά πλαίσια για τα οποία µίλησα. Έτσι, µε συντονισµένες συνεχείς ενέργειες µε τις τράπεζες ενθαρρύνθηκαν οι απευθείας
ρυθµίσεις µε τους οφειλέτες.
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Ενδεικτικά θα σας πω –το είπε και ο κύριος Πρωθυπουργόςπεντέµισι χιλιάδες περίπου αιτήσεις έγιναν στην πλατφόρµα που
φτιάξαµε. Διακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες πολίτες, την ίδια περίοδο αυτό το έτος, πήγαν στις τράπεζες ή στους servers και
ρύθµισαν διµερώς 13 δισεκατοµµύρια ευρώ δάνεια, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που έχουν την πρώτη κατοικία από πίσω.
Άρα, πολλές τράπεζες, πολλοί servers ρύθµισαν τους πολίτες σε
διακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες δάνεια. Αυτό αποτελεί ένα θετικό
γεγονός που το επικροτούµε και θέλουµε επ’ ωφελεία της κοινωνίας να το υποστηρίξουµε ακόµη περισσότερο. Έτσι οι πολίτες έσωσαν στην πράξη το σπίτι τους, επειδή ρύθµισαν και
πλήρωσαν τα χρέη τους. Και πλήρωναν τα χρέη τους, γιατί αυτόν
τον χρόνο –για την ακρίβεια, µέχρι να ξεσπάσει η υγειονοµική
κρίση- τους δώσαµε ως Κυβέρνηση αυτή τη δυνατότητα, τόσο
διαδικαστικά όσο και οικονοµικά, µε τη βελτίωση του διαθέσιµου
εισοδήµατός τους, αφού µειώναµε σταθερά φόρους και λοιπές
επιβαρύνσεις. Αυτή ήταν η µία πρωτοβουλία, για να βοηθήσουµε
τους πολίτες στο ίδιο πλαίσιο.
Το Υπουργείο Οικονοµικών, ήρθε να στηρίξει την προσπάθεια
των πολιτών να κάνουν συµφωνία ρύθµισης µε την τράπεζα και
να την τηρήσουν, για να διασώσουν την κατοικία τους. Αυτό περιλαµβάνεται στις διατάξεις του σχεδίου νόµου. Επιδοτούµε για
εννέα µήνες όλα τα στεγαστικά και επιχειρηµατικά δάνεια, µε
υποθήκη στην κύρια κατοικία αυτών που έχουν πληγεί από την
υγειονοµική κρίση, και έχουµε αναπτύξει στην επιτροπή ποιες
είναι αυτές οι κατηγορίες. Για όλες αυτές τις κατηγορίες πληγέντων παρέχουµε επιδότηση τόσο για τα εξυπηρετούµενα, όσο
και για τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια. Για πρώτη φορά Κυβέρνηση έρχεται να επιδοτήσει τη δόση ενήµερου δανειολήπτη για
µεγάλο χρονικό διάστηµα, για εννιά µήνες και µάλιστα γενναία.
Μου λέγατε, όταν το συζητάγαµε αυτό στη Βουλή, πριν νοµοθετήσουµε, θα είναι πάνω από 50%; Και σήµερα διαπιστώνετε
ότι σήµερα επιδοτούµε τη µηνιαία δόση των εξυπηρετούµενων
δανείων σε ποσοστό 90%, κατά το πρώτο τρίµηνο. Δηλαδή, πολύ
απλά να το πω, αν ένας ενήµερος δανειολήπτης είχε 100 ευρώ
δόση, πληρώνει 10 ευρώ και το κράτος του επιδοτεί τα 90 ευρώ
για τρεις µήνες, µετά 80 ευρώ, µετά 70 ευρώ. Για εννιά µήνες
ουσιαστικά το κράτος παίρνει πάνω του το δάνειο, για να βοηθήσουµε και τους ενήµερους και τους «κόκκινους» δανειολήπτες.
Γιατί σήµερα θυµήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην τροπολογία ότι µέχρι
τώρα είχε τα κόκκινα δάνεια µέχρι τέλους του 2018 και τώρα λέει
ότι θα βάλουµε στην τροπολογία και όλους αυτούς που «κοκκίνησαν» µεταγενέστερα µέχρι σήµερα. Τους είχε ξεχάσει, βεβαίως, τότε, και µεταγενέστερα το 2019.
Επιπλέον, στα µη εξυπηρετούµενα δάνεια εµείς διευρύνουµε
την περίµετρο. Θα µου πείτε, βλέποντας αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε;
Κατέθεσε εκπρόθεσµη τροπολογία και διευρύνει τα κριτήρια της
πλατφόρµας που ο ίδιος δηµιούργησε µε πιο περιορισµένα κριτήρια. Σήµερα, δηλαδή, βλέποντας τι νοµοθετεί η Κυβέρνηση,
έρχεται και µεταφέρει τα γκολπόστ και λέει: και εµείς διευρυµένα
κριτήρια.
Ενδεικτικά για να έχουµε ένα µέτρο σύγκρισης τι κάνουµε
εµείς και τι έχει νοµοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εµείς λέµε υπόλοιπο δανείου να µην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε -όχι τι
λέει σήµερα όψιµα- 130.000, αυτό νοµοθέτησε. Το οικογενειακό
εισόδηµα να µην ξεπερνά τις 45.000. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε 36.000.
Οι καταθέσεις να µην ξεπερνούν τις 25.000. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε
15.000. Η συνολική ακίνητη περιουσία να µην ξεπερνά τις
500.000. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ψηφίσει 280.000.
Μιλάω τώρα για συγκρίσιµους δανειολήπτες, για τους «κόκκινους» δανειολήπτες µέχρι τέλος του 2018. Άρα, βάζουµε πολύ
περισσότερους «κόκκινους» µετά το 2018 και όλους τους «πράσινους» µε τα χαρακτηριστικά που σας ανέφερα.
Συµπερασµατικά µε το πρόγραµµα αυτό επιτυγχάνουµε πολλαπλούς στόχους. Επιβραβεύονται για πρώτη φορά οι συνεπείς
δανειολήπτες µε εξυπηρετούµενα δάνεια. Υποστηρίζεται το σύνολο των δανειοληπτών που επλήγησαν από την υγειονοµική
κρίση και έχουν µη εξυπηρετούµενο δάνειο ακόµα και µετά το
τέλος του 2018. Ενθαρρύνονται και ενισχύονται οι διµερείς συµφωνίες µε τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Καλλιεργείται η κουλτούρα πληρωµών µε
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την έµπρακτη στήριξη του κράτους, αφού επιδοτούµε ένα σηµαντικό κοµµάτι της µηνιαίας δόσης του δανείου. Αποτρέπεται
η κατάχρηση του νέου πλαισίου από στρατηγικούς κακοπληρωτές. Περιορίζεται ο κίνδυνος δηµιουργίας µιας νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων λόγω της κρίσης που επέφερε η πανδηµία.
Ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, καθώς καλύπτονται πολλαπλάσιοι δανειολήπτες σε σχέση µε το πλαίσιο της προηγούµενης κυβέρνησης.
Και φυσικά ναι, γιατί είναι είπαµε γέφυρα; Είναι γέφυρα, επειδή επεξεργαζόµαστε και σύντοµα θα τεθεί σε διαβούλευση ένα
νέο θεσµικό πλαίσιο ρύθµισης οφειλών, όπως είχε πει και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κάνει, αφού καταργούσε στο τέλος του 2019 το
όποιο πλαίσιο µερικής προστασίας πρώτης κατοικίας, νέο θεσµικό πλαίσιο το οποίο θα αντικαταστήσει όλα τα επιµέρους εργαλεία ρύθµισης οφειλών που υπάρχουν σήµερα, πλαίσιο ρύθµισης οφειλών και πτώχευσης φυσικών και νοµικών προσώπων που
θα περιλαµβάνει τη δυνατότητα συνολικής ρύθµισης και αναδιάρθρωσης όλων των χρεών, τη δυνατότητα απαλλαγής από
όλες τις οφειλές, την παροχή δεύτερης ευκαιρίας για υπερχρεωµένους δανειολήπτες, οι οποίοι αδυνατούν να εξυπηρετήσουν
τις οφειλές τους και πρόνοιας, αφ’ ενός για δανειολήπτες που
ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες και αφ’ ετέρου για τον
εντοπισµό των στρατηγικών κακοπληρωτών. Αλλά ναι, θα υπάρχουν πολλές πρόνοιες για τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες.
Συγγνώµη για την κατάχρηση του χρόνου, κυρία Πρόεδρε,
αλλά προσπαθώ να απαντήσω σε όλα τα ερωτήµατα που εγέρθηκαν και στις τροπολογίες, ώστε να µην επανέλθω.
Ο εισηγητής νοµίζω από το ΜέΡΑ25, ξεκίνησε αφιερώνοντας
το µισό του χρόνο στην πρωτοβουλία που αναλαµβάνουµε για
το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Του οφείλω να επαναλάβω ή
να προσθέσω κάποια στοιχεία, γιατί φαίνεται ότι όλοι δεν παρακολουθούν τι έχουµε ψηφίσει στην Ελλάδα.
Σύµφωνα µε το π.δ.238/2003 η πλήρωση των θέσεων δοκίµων
δικαστικών αντιπροσώπων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους διενεργείται µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Θα καταθέτω
στα Πρακτικά το σχετικό κείµενο. Η προκήρυξη αναφέρει µεταξύ
άλλων τον αριθµό των θέσεων. Για το τελικό αποτέλεσµα του διαγωνισµού συντάσσεται πίνακας επιτυχόντων µε σειρά βαθµολογικής κατάταξης. Ο διορισµός αυτών που πέτυχαν στον διαγωνισµό, γίνεται σύµφωνα µε τη σειρά εγγραφής στον πίνακα. Οι
θέσεις που κενώνονται ή συνιστώνται µέσα σε ένα έτος από τη
δηµοσίευση του πίνακα των επιτυχόντων καλύπτονται από τον
πίνακα και µε τη σειρά εγγραφής τους. Αυτό µάλλον δεν το πρόσεξαν κάποιοι στον νόµο.
Εποµένως, προβλέπεται ότι η κάλυψη θέσεων του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους γίνεται µέσω διαγωνισµού κατά σειρά
επιτυχίας για τον αριθµό θέσεων που προβλέπει η προκήρυξη.
Η κάλυψη περαιτέρω αναγκών κατ’ εφαρµογή του πίνακα κατάταξης επιτυχόντων µπορεί να διενεργείται µόνο εντός ενός έτους
από τη δηµοσίευση του πίνακα. Περιοδική υποχρέωση διενέργειας διαγωνισµού δεν προβλέπεται στην ισχύουσα σήµερα νοµοθεσία.
Είναι προφανές ότι η διαδικασία αυτή εξυπηρετεί τη στελέχωση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε το πλέον ικανό
στελεχιακό δυναµικό κατόπιν αξιοκρατικής και διαφανούς διαγωνιστικής διαδικασίας. Η επί µακρόν -το τονίζω- παράταση της
ισχύος του πίνακα κατάταξης κινδυνεύει -και νοµίζω εδώ θα συµφωνήσουµε όλοι- να καταστρατηγήσει τον σκοπό και την ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει την λειτουργία του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους, αποκλείοντας από τη διαγωνιστική διαδικασία
όσους ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν σε αυτή µε ίσους, διαφανείς όρους, εκτός και αν αυτό θέλετε.
Το 2018, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους προκήρυξε διαγωνισµό για την πλήρωση πενήντα έξι κενών οργανικών θέσεων.
Ο πίνακας κατάταξης των επιτυχόντων δηµοσιεύθηκε στις 24-22019. Η ισχύς του πίνακα σύµφωνα µε αυτά που είπαµε και µε το
νόµο, το προεδρικό διάταγµα, θα εξέπνεε στις 11-4-2020.
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι τον Μάρτιο η χώρα βίωσε πρωτοφανείς συνθήκες λόγω της υγειονοµικής κρίσης, χωρίς κατά την
χρονική στιγµή εκείνη να µπορέσει κανένας να πιθανολογήσει µε
σχετική βεβαιότητα την εξέλιξη των γεγονότων, κρίθηκε ανα-
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γκαία η παράταση ισχύος του πίνακα κατάταξης επιτυχόντων του
διαγωνισµού κατά ένα έτος, όπως έχετε πει, προκειµένου να εξυπηρετηθεί η κάλυψη των άµεσων αναγκών λειτουργίας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Η παράταση αυτή υλοποιήθηκε
µε υπουργική απόφαση που ρύθµιζε εν γένει τα θέµατα λειτουργίας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, όπως είχαν ανακύψει από τον COVID-19. Και αυτή η απόφαση είχε ως νοµοθετικό
έρεισµα την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου της 20ης Μαρτίου
2020. Θα καταθέσω και τα δύο έγγραφα στα πρακτικά.
Επρόκειτο συνεπώς για ένα όλως έκτακτο µέτρο, που στόχο
έχει να αντιµετωπίσει έκτακτες και µη προβλέψιµες συνθήκες.
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν την εξέλιξη των συνθηκών και των γεγονότων και τη σταδιακή άρση των περιοριστικών µέτρων που είχαν
επιβληθεί, τον Ιούνιο πραγµατοποιήθηκε επικοινωνία µε τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, προκειµένου να
προσδιοριστούν οι άµεσες ανάγκες του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους. Θα καταθέσω στα Πρακτικά την απάντηση του Προέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Με την επιστολή του λέει ότι οι ανάγκες ανέρχονται σε δέκα
θέσεις πρόσληψης και στην πληρωµή τεσσάρων οργανικών θέσεων που θα προέκυπταν από την αποχώρηση µιας αντιπροέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και των τριών
νοµικών συµβούλων του κράτους.
Εποµένως, όπως λέει το έγγραφο, συνολικά οι ανάγκες του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µέχρι 12-4-21 ανέρχονταν σε
δεκατέσσερις θέσεις. Οι δέκα εξ αυτών ήδη δροµολογήθηκαν µε
υπουργική απόφαση από την προηγούµενη βδοµάδα και καλύφθηκαν. Θα το καταθέσω στα Πρακτικά.
Κατόπιν αυτών η συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία, µε
τις αρχές της χρηστής διοίκησης, καθώς και µε την εφαρµογή
των διαφανών κανόνων επιλογής νοµικών για τη στελέχωση του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους υποδείκνυαν τη σύντµηση του
χρόνου παράτασης, που όπως ειπώθηκε είναι ένα εξαιρετικό,
έκτακτο µέτρο στον απολύτως αναγκαίο χρόνο. Γι’ αυτό και περιορίστηκε, γιατί µε ρωτήσατε, ο χρόνος παράταση ισχύος του
πίνακα κατάταξης ως 30-9-2020. Καλύψαµε τις θέσεις, που ο
Πρόεδρος του Νοµικού Συµβουλίου έλεγε ότι ουσιαστικά είναι
οι θέσεις που χρειάζονται µέχρι τον Απρίλιο του 2021.
Είναι συνεπώς -και κλείνω- γεγονός ότι η συµµετοχή σε µια
τόσο σηµαντική διαγωνιστική διαδικασία, ενέχει µεγάλη προσπάθεια και προσωπικό κόστος. Ωστόσο η συµµετοχή σε αυτή διενεργείται και πρέπει να διενεργείται, γνωρίζω ότι συµµορφώνεται, µε όσα ορίζει το π.δ.238/2003. Δηλαδή, αφ’ ενός στοχεύει
στην κάλυψη των θέσεων για τις οποίες έχει γίνει η σχετική προκήρυξη και αφ’ ετέρου η όποια τυχόν περαιτέρω χρήση του πίνακα για κάλυψη θέσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος
από τη δηµοσίευση του.
Τα στοιχεία αυτά είναι γνωστά σε όλους όσοι µετέχουν στη
διαγωνιστική διαδικασία. Είναι εντούτοις γεγονός ότι η έλλειψη
περιοδικότητας στη διενέργεια διαγωνισµού, γεννά ανασφάλεια
και επιβαρύνει το προσωπικό κόστος που αναµφισβήτητα αναλαµβάνουν όλοι όσοι κοπιάζουν µε στόχο την εισαγωγή τους στο
Σώµα του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Την ίδια ανασφάλεια, όµως, βιώνουν και όσοι προσβλέπουν να
συµµετάσχουν σε διαγωνισµό στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους και δεν έχουν συµµετάσχει µέχρι σήµερα ή έχουν αποτύχει.
Προς αποκατάσταση, συνεπώς, αυτής της αβεβαιότητας το
Υπουργείο Οικονοµικών προτίθεται να εξετάσει, σε συνεργασία
µε την ηγεσία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, την εισαγωγή πρόβλεψης για περιοδική διενέργεια διαγωνισµού σε τακτά
χρονικά διαστήµατα, πιθανότατα κάθε διετία.
Συνεπώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Υπουργείο Οικονοµικών τον τελευταίο µήνα έχει φέρει προς ψήφιση στη Βουλή
τρία σηµαντικά νοµοσχέδια, νοµοσχέδια που προωθούν τη µεταρρυθµιστική ατζέντα της Κυβέρνησης. Μέσα σε ένα τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα υλοποιούµε νοµοθετικό έργο, που
συµβάλλει επιτυχώς στη στήριξη της αγοράς εργασίας, στην τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, στην προσέλκυση
νέων επενδύσεων και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Η Κυβέρνηση, όµως, δεν σταµατάει εδώ. Η προσπάθεια αυτή
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θα συνεχιστεί µε υπευθυνότητα, σοβαρότητα, πάνω απ’ όλα µε
κοινωνική ευαισθησία και µακριά από λαϊκισµούς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΜέΡΑ25 κ. Βαρουφάκης.
Ορίστε, κύριε Βαρουφάκη, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Κύριε
Υπουργέ, σας τιµά το ότι αρνηθήκαµε να απαντήσετε σε δύο καίρια ερωτήµατα που σας έθεσα. Πρώτον, σας ζήτησα να δεσµευθείτε, αν µπορείτε να δεσµευθείτε, κοιτώντας στα µάτια τους
συνταξιούχους, στους οποίους θα επιστρέψετε τα αναδροµικά,
σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ότι
του χρόνου δεν θα τους µειώσετε τις συντάξεις. Δεν απαντήσατε
σε αυτό, κάτι που σας τιµά, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι θα σας υποχρεώσουν να το κάνετε.
Δεν απαντήσετε, επίσης, στο δεύτερο ερώτηµα για τα 12 δισεκατοµµύρια των δηµόσιων εγγυήσεων στα ταµεία, στα funds,
που αγοράζουν «κόκκινα» δάνεια. Θυµίζω στους υπόλοιπους συναδέλφους ότι το ερώτηµα ήταν εάν εκτιµάτε ότι αυτά τα χρήµατα θα αναγκαστείτε να τα δανειστείτε από την τρόικα, από τον
ESM, για να τα δώσετε στα ταµεία µετά, να φύγουν αυτά τα χρήµατα στο εξωτερικό. Δεν απαντήσετε, γιατί πάλι δεν µπορείτε να
δεσµευθείτε για κάτι το οποίο είναι δροµολογηµένο.
Υπήρξε, όµως, µια ανακρίβεια σε κάτι που είπατε και το οποίο
είναι και θέµα ερµηνείας. Όµως, θα µου επιτρέψετε τη δική µου
ερµηνεία. Είπατε ότι δεν έχετε δεσµεύσεις για το 2020 και το
2021. Καταλαβαίνω πως το εννοείτε. Όµως, από την άλλη µεριά,
την 11η Ιουνίου έχετε προσυπογράψει ένα κοινό ανακοινωθέν στο
Eurogroup, το οποίο και κατέθεσα στα Πρακτικά της Βουλής. Σε
αυτό αναφέρεται στο αγγλικό κείµενο -γιατί, όπως ξέρετε, στα
χρόνια των µνηµονίων µόνο το αγγλικό κείµενο είναι αυτό το
οποίο έχει ισχύ, νοµική και πολιτική, και όχι το ελληνικό- αγγλιστί
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και βεβαίως το Eurogroup, «expect
the primary balance» να είναι πλεονασµατική. Το ρήµα «expect»
δεν είναι το ίδιο µε το ρήµα «predict». Δεν είναι ότι εκτιµά, δεν
είναι ότι υπολογίζει, αλλά ότι περιµένει. Όταν ο Λόρδος Νέλσον
λίγο πριν τη µάχη του Τραφάλγκαρ είπε στους ναύτες του ότι η
Αγγλία περιµένει από εσάς να κάνετε το καθήκον σας, αυτό δεν
ήταν η πρόβλεψη, κύριε Σταϊκούρα, αλλά επιβολή, ότι αυτό θα
κάνετε. Αυτό προσυπογράψατε στο Eurogroup της 11ης Ιουνίου.
Μπορεί να µην το καταλάβατε, αλλά δεσµευθήκατε.
Και ξέρετε, στην τρόικα -θα χρησιµοποιήσω πάλι έναν «αγγλικισµό» µεταφρασµένο- τους δίνεις µία ίντσα και παίρνουν ένα
µίλι. Έχετε ήδη δεσµευθεί γι’ αυτό και θα σας επιβάλουν το νέο
µνηµόνιο, εάν δεν είστε διατεθειµένος να προβάλλετε βέτο εκ
µέρους των πολιτών αυτής της χώρας, που δεν έχουν και δεν θα
έχουν τη δυνατότητα να επιβιώσουν από µια νέα τέτοια µνηµονιακή διαδικασία, που δυστυχώς είναι προδιαγεγραµµένη.
Και τέλος, ένα σχόλιο προς τον κύριο Πρωθυπουργό και όχι
προς εσάς, κύριε Σταϊκούρα. Αναφέρατε και εσείς σαν αναπτυξιακό µέτρο το να µειώσουµε τον φορολογικό συντελεστή για
τους ξένους συνταξιούχους που θα έρθουν να ζήσουν στην Ελλάδα. Δεν έχουµε µεγάλη αντίρρηση σ’ αυτό. Δεν είναι αυτό που
µε θλίβει. Αυτό που µε θλίβει είναι ότι από εκεί που κάποτε στεναχωριόµασταν, θλιβόµασταν που το αναπτυξιακό µοντέλο της
Ελλάδας ήταν να γίνουµε τα γκαρσόνια της Ευρώπης, τώρα θέλετε να µας κάνετε το γηροκοµείο της Ευρώπης. Και αυτό το παρουσιάζετε ως αναπτυξιακό µέτρο. Όχι και σ’ αυτό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ ευχαριστώ,
κύριε Βαρουφάκη.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Βαρουφάκη, έχουµε συζητήσει και άλλες φορές τις ευρωπαϊκές
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αποφάσεις. Καµµία συγκεκριµένη δέσµευση για συγκεκριµένο
δηµοσιονοµικό στόχο δεν έχει αναλάβει η ελληνική Κυβέρνηση
και ο Έλληνας Υπουργός Οικονοµικών στο Eurogroup και το
ECOFIN. Τουναντίον, ευτυχώς -εκτιµώ- για τη χώρα δεν ακολουθήσαµε τις συστάσεις που είχαµε από κόµµατα της Αντιπολίτευσης.
Τι µας λέγατε στην αρχή της κρίσης; Έχουµε στόχο 3,5% πρωτογενές πλεόνασµα φέτος και µας λέγατε: πηγαίνετε στην Ευρώπη και διεκδικήστε το 3,5% φέτος να γίνει 2% πρωτογενές
πλεόνασµα. Δεν το κάναµε. Γιατί αν πηγαίναµε και διεκδικούσαµε
2% πρωτογενές πλεόνασµα, σήµερα δεν θα µιλούσαµε για όλα
αυτά που µιλάµε, διότι ξέρετε ότι η χώρα θα γυρίσει σε πρωτογενές έλλειµµα. Η χώρα συνεπώς θα έχει πρωτογενές έλλειµµα,
διότι µε τις ευρωπαϊκές αποφάσεις που πήραµε, δίνεται η δυνατότητα στην κάθε χώρα, στο κάθε κράτος-µέλος να κάνει δαπάνες ή να υλοποιήσει πολιτικές οι οποίες εδράζονται σε συγκεκριµένους άξονες, σε συγκεκριµένους κανόνες και συγκεκριµένες προβλέψεις. Να µην τις επαναλάβω. Τις αναδείξατε. Κι εκεί
θέλω να σας πω, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά από διαπραγµατεύσεις, ότι ήταν επιτυχία της Ελλάδος οι δύο από τις τρεις λέξεις που µπήκαν στο ανακοινωθέν. Γιατί η πρώτη λέξη τι είχε,
όπως την είπατε, αν θυµάστε; Είχε τη λέξη rules, δηµοσιονοµικοί
κανόνες. Η Ελλάδα όµως δεν έχει δηµοσιονοµικούς κανόνες,
λόγω της ενισχυµένης εποπτείας που µας έβαλε η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ, έχει στόχους, και πήγαµε και βάλαµε κόµµα (,) και
τη λέξη «στόχους», για να µην έρθει κανένας µελλοντικά και πει
ότι όλη η άλλη Ευρώπη θα κινείται διαφορετικά από ό,τι η Ελλάδα.
Η Ελλάδα συνεπώς έχει τους ίδιους βαθµούς ευελιξίας στα
δηµοσιονοµικά της και το 2020 και το 2021, που θα έχει οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, έτσι ώστε να αντιµετωπίσουµε µε επάρκεια την υγειονοµική κρίση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο έχει ο κ. Βαρουφάκης.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Μια
απλή λέξη, κύριε Σταϊκούρα. Η λέξη στόχος είναι εκεί. Βάλατε
rules, δίπλα κόµµα(,) targets. Άρα υπόκειται η χώρα τόσο στους
κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προφανώς, όσο και στους
στόχους του τετάρτου µνηµονίου, στο οποίο -σωστά είπατε- µας
έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Έχετε τον λόγο, κύριε
Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Είναι προφανές και σήµερα, αν είδατε, υπάρχει επέκταση της ενισχυµένης
εποπτείας -είθισται- για έξι µήνες. Είναι το κλασικό αίτηµα το
οποίο γίνεται. Η χώρα είναι σε καθεστώς ενισχυµένης εποπτείας,
η χώρα έχει συγκεκριµένους δηµοσιονοµικούς στόχους 3,5% για
συγκεκριµένα χρόνια το 2020 και το 2021, σας λέω κατ’ αρχάς
θα µπορούσαµε να µιλήσουµε και για το 2022 αλλά υπάρχει πολύ
µεγάλη αβεβαιότητα σήµερα. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είχαµε συζητήσει την άλλη φορά, υπάρχει το
Fiscal Board που λέει τι; Μην υπάρχουν δηµοσιονοµικοί στόχοι
στην Ευρώπη µέχρι να φτάσει η ανάπτυξη στο σηµείο που ήταν
το 2019, κι εκτιµά η Ευρώπη ότι αυτό θα γίνει το 2022. Άρα σου
λέει µέχρι το 2022 να το δούµε.
Δεν θα µείνω όµως σε µελέτη η οποία έχει συζητηθεί στο Eurogroup. Επαναλαµβάνω: η ανάγνωση που έπρεπε να κάνετε
είναι ακριβώς η αντίθετη, ότι εµείς ακριβώς επειδή είχαµε στόχο
στο 3,5%, θα έχουµε την ίδια ευελιξία µε αυτόν που είχε rules.
Είχαµε target, είχαν rules. Έχουµε την ίδια ευελιξία ακριβώς και
θα έπρεπε να είχατε τη θετική ανάγνωση. Γι’ αυτό και µπορούµε
και κάνουµε όλες αυτές τις πολιτικές και σας λέω ότι θα κάνουµε
και άλλες πολιτικές επ’ ωφελεία της κοινωνίας.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Κυρία
Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριοι συνάδελφοι,
µισό λεπτό σας παρακαλώ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κυρία Πρόεδρε, τι είναι αυτό; Έχω ζητήσει τον λό-
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γο εδώ και τόση ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Θα περιµένετε, κύριε
Υπουργέ. Παρακαλώ πολύ. Είναι Αρχηγός κόµµατος και µπορεί
να µιλήσει νοµίζω.
Κύριε Βαρουφάκη, έχετε ένα λεπτό και κλείνουµε εδώ τη συζήτηση.
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Θα χρειαστώ λιγότερο από ένα λεπτό.
Κύριε Σταϊκούρα, θα ήµουν πιο κοντά µε εσάς σε αυτό που είπατε, αν δεν είχατε κάνει το λάθος να αφήσετε να αναφερθεί το
πρωτογενές πλεόνασµα του 2021 στο ανακοινωθέν της 11ης Ιουνίου. Δεν έπρεπε να δεχθείτε, θα έπρεπε να το έχετε διαγράψει,
γιατί αυτό αποτελεί µία έµµεση αλλά σαφέστατη δέσµευση. Και
έτσι κι αλλιώς δεν µου απαντήσατε για το αν θα κόψετε τις συντάξεις ή αν δεσµεύεστε να µην τις κόψετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος
Αλλαγής κ. Κατρίνης.
Κύριοι συνάδελφοι, αµέσως µετά θα µπούµε αµέσως στον κατάλογο. Οι εγγεγραµµένοι οµιλητές θα έχετε χρόνο επτά λεπτά.
Υπάρχουν σαράντα συνάδελφοι που πρέπει να µιλήσουν.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κυρία Πρόεδρε, θέλω να µιλήσω κι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Περιµένετε, κύριε
Υπουργέ. Σας παρακαλώ πολύ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κυρία Πρόεδρε, είχα ζητήσει τον λόγο πριν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Δεν τον ζητήσατε. Ο κ.
Κατρίνης έχει ζητήσει εδώ και δύο ώρες τον λόγο. Παρακαλώ
πολύ, λοιπόν, θα περιµένετε να τελειώσει ο κ. Κατρίνης, θα σας
δώσω τον λόγο να τοποθετηθείτε για την τροπολογία σας. Έχουν
ζητήσει τον λόγο και άλλοι δύο Υφυπουργοί και στην συνέχεια
θα πάµε στον κατάλογο κανονικά.
Σας παρακαλώ, έχω µια λίστα και ξέρω πώς θα κρατήσω τη
διαδικασία.
Ορίστε έχετε τον λόγο, κύριε Κατρίνη.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Ελπίζω ο κ. Σταϊκούρας ,να µη ζήλεψε τη δόξα του κ. Γεωργιάδη προχθές που καταχρώµενος τον Κανονισµό και την ανοχή
και του Προεδρείου και των συναδέλφων παρενέβη δεκαπέντε
φορές µιλώντας συνολικά για πάνω από µιάµιση ώρα. Και κάποια
στιγµή θα πρέπει και οι ίδιοι οι Υπουργοί να αυτοπεριορίζονται ή
τουλάχιστον να συνοψίζουν τις απαντήσεις τους στη δευτερολογία και όχι να θεωρούν ότι οποτεδήποτε υπάρχει αναφορά στο
όνοµά τους θα πρέπει κατ’ ανάγκη να απαντούν. Και το λέω από
σεβασµό στους συναδέλφους, διότι έχουν περάσει έξι ώρες και
δεν έχει µιλήσει ούτε ένας συνάδελφος. Και δεν είναι η πρώτη
φορά που συµβαίνει αυτό στο Κοινοβούλιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βεβαίως δεν θα µπορούσα
παρά να ξεκινήσω από την αποκλιµάκωση της κατάστασης µετά
το σκηνικό έντασης λόγω της πρωτοφανούς προκλητικότητας
της Τουρκίας, αποκλιµάκωση βεβαίως που δεν αφήνει κανένα περιθώριο µη επαγρύπνησης και δεν προσφέρεται σίγουρα για πανηγυρισµούς, όπως έσπευσαν κάποιοι από τους συναδέλφους
της Συµπολίτευσης να διατυπώσουν. Και µε χαρά άκουσα τον
Πρωθυπουργό να µιλάει για την ανάγκη χρηµατοδότησης του
αξιόµαχου των Ενόπλων Δυνάµεων. Είναι ακριβώς ο λόγος για
τον οποίον εµείς δεν υπερψηφίσαµε τη µείωση του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας τον Δεκέµβριο, όταν λέγαµε ότι σ’ αυτό το σκηνικό έντασης που έχει διαµορφωθεί, ήταν
ένα λάθος µήνυµα και ουσιαστικό και σηµειολογικό κι ότι χρειάζεται περαιτέρω οικονοµική ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάµεων.
Με αφορµή όµως τις δηλώσεις του εκπροσώπου του κ. Ερντογάν, δηλώνουµε απερίφραστα, πρώτον, ότι δεν υπάρχουν αµφιλεγόµενες περιοχές και δεύτερον, ότι µοναδικό αντικείµενο
διαλόγου για τα εθνικά µας θέµατα είναι ο καθορισµός θαλάσσιων ζωνών. Δεν υπάρχει µυστική ατζέντα και κρυφή διπλωµατία.
Και εδώ ανακύπτει και πάλι το ερωτηµατικό για τη χρησιµότητα
της συνάντησης στο Βερολίνο, τη στιγµή που θέλαµε να πείσουµε τους Ευρωπαίους για την επιβολή κυρώσεων.
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Εµείς στο Κίνηµα Αλλαγής πρώτοι ζητήσαµε σύγκληση Συµβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, ακριβώς για να εκπεµφθεί αυτό το
αναγκαίο µήνυµα εθνικής ενότητας προς τους εταίρους αλλά και
προς τους γείτονές µας, κάτι που γίνεται σήµερα στην Κύπρο.
Και, βεβαίως, το ζητήσαµε γιατί θεωρούµε ότι πρέπει να υπάρχει
και συνεννόηση αλλά και εθνικός διάλογος και για τα εθνικά θέµατα αλλά και για τα ζητήµατα ανάπτυξης, τα οποία αποτελούν
κοινό στόχο όλων. Είναι θέµα και δηµοκρατίας αλλά και αποτελεσµατικότητας.
Τι ζητάµε, λοιπόν; Ζητάµε να υπάρχουν πρωτοβουλίες σε διπλωµατικό επίπεδο και όχι να ακολουθούµε τις εξελίξεις και τις
προκλήσεις κάνοντας αποσπασµατικές και εκ των υστέρων κινήσεις, κάτι το οποίο γίνεται δυστυχώς τους τελευταίους µήνες και
οµοίως ζητούµε να ληφθούν πρωτοβουλίες για ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας δικής µας έµπνευσης
και προέλευσης, και όχι να ακολουθούµε υποδείξεις, όπως έγινε
κατά κόρον στα χρόνια της κρίσης.
Μίλησε ο Πρωθυπουργός για τους πόρους από το Ταµείο Ανάκαµψης και το ΕΣΠΑ και όντως είναι µία σηµαντική απόφαση,
ακόµα κι αν δεν είναι η πρώτη στόχευση που είχαµε, που ήταν η
έκδοση ευρωοµολόγου. Και βεβαίως ήταν µία µεγάλη ευκαιρία
να υπάρξει αυτός ο διάλογος και αυτή η συζήτηση για χρήµατα
τα οποία θα διαµορφώσουν την ατζέντα της χώρας τις επόµενες
δεκαετίες, αρκεί να αξιοποιηθούν και σωστά αλλά και έγκαιρα.
Η Κυβέρνηση φαίνεται ότι προσπαθεί µόνη της να διαχειριστεί
αυτή την κατάσταση. Με ενδιαφέρον ακούσαµε σήµερα την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος δεσµεύτηκε ότι και στη
Βουλή και µε τους θεσµικούς φορείς, κοινωνικούς και οικονοµικούς εταίρους θα γίνει ο διάλογος. Ελπίζω να υπάρχει ικανό χρονικό διάστηµα για να υπάρχει και µία ουσιαστική συζήτηση. Γιατί
µια Κυβέρνηση η οποία µέχρι πρότινος είχε απορροφήσει το
ΕΣΠΑ στο 35%, και µόνο χάριν της ευελιξίας και της κινητικότητας των πόρων έφθασε στο 55% δεν µπορεί προφανώς να πείσει
ότι έχει σχέδιο και έχει και τους µηχανισµούς γρήγορης απορρόφησης. Και µπορεί ο Πρωθυπουργός να διαβεβαιώνει ότι η
απορρόφηση αυτών των κονδυλίων δεν θα συνοδευτεί από
όρους είτε µνηµονίου είτε αυστηρής εποπτείας, όπως έγινε στο
πρόσφατο παρελθόν, όµως από την οµιλία του Υπουργού δεν
είµαι βέβαιος -και εφόσον αναφέρθηκε ότι θα υπάρξει δηµοσιονοµική προσαρµογή- ότι κάτι ανάλογο θα γίνει και σε σχέση µε
την οικονοµική κατάσταση της χώρας. Γιατί µαύρα σύννεφα πυκνώνουν γύρω από τους δείκτες της ελληνικής οικονοµίας.
Ύφεση που πλησιάζει ή και θα υπερβεί το διψήφιο ποσοστό,
ανεργία που θα ξεπεράσει το 20%, δηµοσιονοµικό έλλειµµα 9,2
δις. το πρώτο εξάµηνο του 2020, µε απόκλιση εσόδων τον Ιούνιο
569 εκατοµµυρίων ευρώ, µε την αγορά ανοιχτή -βεβαίως το
Υπουργείο ανακοίνωσε θετική απόκλιση, έτσι είπε χθες το
Υπουργείο, 64 εκατοµµύρια σε σχέση µε τον επικαιροποιηµένο
στόχο, ο οποίος καταρτίστηκε αλλά ποτέ δεν δηµοσιεύθηκε- µειωµένα έσοδα από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, ενώ
και τον Ιούλιο αναµένεται να είναι η κατάσταση το ίδιο άσχηµη.
Την ίδια στιγµή οι δαπάνες εµφανίζονται αυξηµένες κατά 2,7
δις ευρώ. Όσον αφορά τα αναδροµικά εµείς ζητήσαµε εγκαίρως
να υπάρχει υλοποίηση της απόφασης στο σύνολο των αναδροµικών που δικαιούνται οι συνταξιούχοι και θα επιµείνουµε µέχρι
την εφαρµογή αυτής της απόφασης.
Kι επειδή άκουσα τον Πρωθυπουργό να µιλάει για τα µέτρα
ρευστότητας και τις επιτυχίες στον τοµέα της πραγµατικής οικονοµίας, θέλω να θυµίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι τα
µέτρα ρευστότητας που εξήγγειλε η Κυβέρνηση δεν έφτασαν
στην πραγµατική οικονοµία. Επτά στις δέκα επιχειρήσεις αποκλείστηκαν εξαρχής λόγω των αυστηρών κριτηρίων που υιοθέτησε η Κυβέρνηση. Θυµάµαι µάλιστα ότι σε ερώτηση που κάναµε
αρχές Απριλίου για τα αυστηρά κριτήρια τα οποία είχαν τεθεί
από τις τράπεζες και είχε αποδεχτεί η Κυβέρνηση, ο Υπουργός
Ανάπτυξης µας έλεγε περήφανα ότι δεν µπορούµε να στηρίξουµε τους µπαταχτσήδες και αυτούς που δεν ήταν εντάξει στις
δανειακές υποχρεώσεις.
Κι έρχεται σήµερα η Κυβέρνηση να αναιρέσει αυτή την δήλωση του Υπουργού και να επιδοτήσει τις δόσεις των δανείων
αυτών που αποκαλούσε πριν από τρεις µήνες µπαταχτσήδες. Συ-
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νολικά, λοιπόν, λιγότερα από 20% των πραγµατικών αιτήσεων
στο ΤΕΠΙΧ και Ταµείο Εγγυοδοσίας θα ικανοποιηθούν µε ένα
χρηµατοδοτικό κενό που άγγιζε τα 10 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Όντως -εµείς το είδαµε από την αρχή, κύριε Υπουργέ- η επιστρεπτέα προκαταβολή ήταν το µοναδικό µέτρο που έφτασε
στην πραγµατική οικονοµία. Και εµείς το είπαµε, γιατί βλέπαµε
την αποτυχία των τραπεζικών εργαλείων που ενεργοποιήσατε και
σας λέγαµε από τις αρχές Μαΐου να αυξήσετε την επιστρεπτέα
προκαταβολή τουλάχιστον κατά 1 δις ευρώ λόγω της αποτυχίας
των εργαλείων ρευστότητας και όχι γιατί θέλαµε να τα δώσετε
όλα εµπροσθοβαρώς, όπως έχετε πει κατ’ εξακολούθηση, αλλά
ουδέποτε ειπώθηκε από το Κίνηµα Αλλαγής. Και µιλάµε για µια
δωρεά η οποία έχει απώλεια τζίρου πάνω από 50 δισεκατοµµύρια
µε κίνδυνο λουκέτου για µία στις τρεις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Οι Υπουργοί µιλάνε διαρκώς για µέτρα. Ο Υπουργός Οικονοµικών µας ανέπτυξε πενήντα εννέα µέτρα στην πρόσφατη επερώτηση. Ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει µοιράσει από τηλεοπτικού
άµβωνος δισεκατοµµύρια ευρώ. Το ίδιο κι ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης, τα οποία δεν έχουν δει µέχρι σήµερα αγρότες και
κτηνοτρόφοι. Κι ο Υπουργός Υγείας ανακοινώνει δεκάδες προσλήψεις γιατρών, τις οποίες τα περιφερειακά νοσοκοµεία τις βλέπουν µε το κιάλι. Βοµβαρδισµός ανακοινώσεων και επικοινωνίας.
Σε όλα αυτά συζητάµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο βαφτίζεται
αναπτυξιακό και φορολογικό και το οποίο αποτελείται από αρκετές ετερόκλητες διατάξεις µε βροχή τροπολογιών δείγµα κακής
νοµοθέτησης. Ενδεικτικά θα πω για µια τροπολογία που εξαιρείται από την πράξη Υπουργικού Συµβουλίου και αίρετε τους περιορισµούς του ΑΣΕΠ για την ενίσχυση της ΕΕΤΑΑ. Είναι σωστή
η διάταξη για όλους όσοι έδωσαν τη µάχη στην Κύπρο από το
‘67 µέχρι το ‘74, και εµείς την στηρίζουµε και θεωρούµε ότι ήταν
δίκαιη και έπρεπε να γίνει πράξη.
Και βεβαίως είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο ο εισηγητής µας,
ο κ. Κωνσταντόπουλος, πολύ διεξοδικά ανέλυσε τα σηµεία συµφωνίας και διαφωνίας. Όσο αφορά τη µείωση προκαταβολής
φόρου, την έχουµε πρώτοι προτείνει εδώ και τρεις µήνες. Έχουµε πει 100% µείωση στις άµεσα πληττόµενες και 50% σε όλες
τις επιχειρήσεις. Η αναστολή του τέλους επιτηδεύµατος για τους
αγρότες είναι σωστό µέτρο, αλλά θα πρέπει να δούµε και τη σταδιακή µείωση του τέλους επιτηδεύµατος και στους επαγγελµατίες όπως και της εισφοράς αλληλεγγύης.
Και βεβαίως παρά τις εξηγήσεις που προσπαθήσατε να δώσετε, κύριε Υπουργέ, στους επιτυχόντες του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, νοµίζω ότι µένει µια πικρή γεύση για την
αιφνιδιαστική αλλαγή πλεύσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε να κάνω µια ιδιαίτερη
αναφορά σε ένα ζήτηµα το οποίο νοµίζω ότι δοκιµάζει την ευαισθησία του πολιτικού συστήµατος και είναι το θέµα της πρώτης
κατοικίας. Σε δύο ηµέρες για πρώτη φορά µετά από δέκα χρόνια
στην Ελλάδα δεν θα υπάρχει πλαίσιο προστασίας έστω και περιορισµένο πρώτης κατοικίας και δεν θα δοθεί παράταση στην
αναστολή πλειστηριασµών.
Αυτό, λοιπόν, επειδή το εισηγείται η Κυβέρνηση και θα το ψηφίσουν οι Βουλευτές της Πλειοψηφίας, θα πρέπει να γνωρίζουν
ότι για πρώτη φορά από το 2010 -επαναλαµβάνω- στην Ελλάδα
δεν θα υπάρχει παράταση, δεν θα υπάρχει πλαίσιο προστασίας
πρώτης κατοικίας, έστω και περιορισµένο, και δεν δίνεται αναστολή πλειστηριασµών η οποία λήγει 31-07-2020.
Η Νέα Δηµοκρατία, εγκατέλειψε την αναστολή πλειστηριασµών. Εξάλλου το είχε προαναγγείλει ο Υπουργός Ανάπτυξης το θυµάστε- στις αρχές Φεβρουαρίου ότι θα πρέπει να ανοίξουν
οι πλειστηριασµοί, για να πάρει ως αντάλλαγµα την τελευταία
αξιολόγηση από τους θεσµούς, την έγκριση επιστροφής της
αξιοποίησης των κερδών από τα anfas και τα smps που είναι 748
εκατοµµύρια ευρώ. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, αφού αρνήθηκε
τη σύσταση διακοµµατικής επιτροπής για την προστασία πρώτης
κατοικίας, -πρόταση που κατέθεσε το Κίνηµα Αλλαγής και συµφώνησαν όλα τα υπόλοιπα κόµµατα- βάζει σήµερα φαρδιά-πλατιά την υπογραφή της σε ένα νοµοσχέδιο που ανοίγει πραγµατικά τον ασκό του Αιόλου και αναλαµβάνει την πολιτική ευθύνη
για όλα όσα εκτυλιχθούν από τον Οκτώβριο µε τους µαζικούς
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πλειστηριασµούς ακινήτων, οι οποίοι έχουν ήδη προγραµµατιστεί. Είναι εξίµισι χιλιάδες µέχρι τώρα και υπολογίζεται από έγκυρες πηγές ότι θα προστεθούν επιπλέον είκοσι πέντε χιλιάδες
πλειστηριασµοί. Καταργεί στην πράξη την έννοια και την αξία της
προστασίας της πρώτης κατοικίας, ενώ προσεχώς ακολουθεί ο
Πτωχευτικός Κώδικας, που µετατρέπει κι επισήµως χιλιάδες ιδιοκτήτες σε ενοικιαστές των σπιτιών τους.
Κι επειδή µιλάει η Κυβέρνηση για κατάχρηση του ν.3869, θέλω
να σας θυµίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι µε τον ν.4161/
13 µε Υπουργό τον κ. Χατζηδάκη αντί να υπάρχει δικαστική απόφαση για να υπαχθούν κάποιοι στο καθεστώς προστασίας του
ν.3869 ,του νόµου ΠΑΣΟΚ, -που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε ψηφίσει- µε
µια απλή αίτηση, τότε µπορούσαν οι δανειολήπτες να τεθούν σε
καθεστώς προστασίας. Άρα να µη µιλάει η Νέα Δηµοκρατία για
µπαταχτσήδες και κάποιους που έκαναν κατάχρηση του νόµου,
όταν η ίδια έφερε τη διάταξη αυτή σε αυτή εδώ την Αίθουσα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ)
Η προστασία, λοιπόν, της πρώτης κατοικίας, που -όπως είπαεφαρµόστηκε µε τον ν.3869 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, καταργήθηκε και αποκαταστάθηκε µε τον ν. 4605 του ΣΥΡΙΖΑ και
την αποτυχηµένη πλατφόρµα ρύθµισης οφειλών. Εµείς από την
πρώτη στιγµή φωνάζαµε ότι αυτός ο νόµος είναι αποτυχηµένος
και η πλατφόρµα είναι τελείως αναποτελεσµατική. Ήταν πολύ
αυστηρά τα όρια που απέκλειαν τη συντριπτική πλειοψηφία των
δανειοληπτών, ενώ περιόριζε και τους δικαιούχους µέχρι 31-1218.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας υιοθέτησε την πλατφόρµα, την παρέτεινε µέχρι και 31-7-2020, ενώ εδώ και ένα
χρόνο προσπαθούσε να µας πείσει για την αποτελεσµατικότητά
της, η οποία οδήγησε σε όλες κι όλες δύο χιλιάδες ρυθµίσεις
σε µια περίµετρο ενενήντα χιλιάδων δικαιούχων.
Καταθέσαµε εµείς στις 11 Νοεµβρίου τροπολογία για την επαναφορά των διατάξεων του ν.3869, µε επικαιροποιηµένα κριτήρια
και δικαίωµα αγοράς των δανείων πριν καταλήξουν στα funds.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Μιχαήλ Κατρίνης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Την απορρίψατε και η Κυβέρνηση επιµένει στην πλατφόρµα.
Στις 11-12 στο νοµοσχέδιο «Ηρακλής» το Κίνηµα Αλλαγής θα
επαναφέρει την τροπολογία -την καταθέτω- για τον ν.3869, την
οποία επίσης απορρίπτετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Μιχαήλ Κατρίνης, καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επανακαταθέτουµε τροπολογία στις 23 Απριλίου, όπου ζητούσαµε την παράταση της προστασίας κύριας κατοικίας µέχρι
τέλος του 2020 µε τον ν.3869 µε επικαιροποιηµένα κριτήρια, µε
διεύρυνση του ν.4605/2019 και προστασία αγροτικής περιουσίας. Επίσης την απορρίπτετε και δίνετε απλή παράταση του
ν.4605 µέχρι τις 31 Ιουλίου, κάτι το οποίο ζητούσε κι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Κι ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ζητούσε απλή παράταση του ν.4605, ο
οποίος είναι ένας πλήρως αποτυχηµένος νόµος κι η πλατφόρµα
του δεν έδωσε καµµία λύση σε αυτό, σήµερα επανέρχεται µε µια
διαφορετική τροπολογία, προφανώς σε µια οµολογία αποτυχίας
του νόµου που ο ίδιος εισηγήθηκε και δεν έφερε κανένα αποτέλεσµα.
Η Κυβέρνηση εµφανίζει ως αντίδωρο στους πλειστηριασµούς
και την κατάργηση προστασίας πρώτης κατοικίας, το πρόγραµµα
επιδότησης για εννέα µήνες σε δανειολήπτες που υπέστησαν τις
συνέπειες του κορωνοϊού. Μόνο που κι εδώ εξαιρεί και αδικεί περιπτώσεις όπως πυρόπληκτοι και δανειολήπτες στην Ηλεία και
άλλες περιοχές που όχι µόνο δεν στηρίζονται αλλά περιµένουν
εδώ και εννέα µήνες τη ρύθµιση που εγγράφως έχει υποσχεθεί
ο κ. Σκυλακάκης. Καταθέτω στα Πρακτικά ότι 26 Νοεµβρίου υπό-
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σχεται η Κυβέρνηση ρύθµιση του θέµατος για τα πρώτα δάνεια.
Και µετά από οχτώ µήνες -και µιλάµε για φορολογικό νοµοσχέδιο- καµµία πρόταση και λύση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Μιχαήλ Κατρίνης, καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, παραδίδει δανειολήπτες χωρίς καµµία
προστασία στα funds και στις τράπεζες, για να ρυθµίσουν τα δάνειά τους, ενώ καµµία πρόβλεψη δεν κάνει για τους εγγυητές οι
οποίοι ανεβαίνουν τον δικό τους Γολγοθά, και, προφανώς, στην
Κυβέρνηση θεωρούν ότι οι δανειολήπτες και ιδιαίτερα αυτοί που
οδηγούνται σε πλειστηριασµό, θα βρουν τα χρήµατα να ρυθµίσουν τα δάνειά τους µε την ύφεση στο 10%, µε την ανεργία στο
20% και την οικονοµία στην κρίση, όταν το 50% των µη εξυπηρετούµενων δανείων έχει ήδη καταγγελθεί και το υπόλοιπο 25% εµφανίζει καθυστέρηση πάνω από ενενήντα µέρες. Και όλα αυτά
προ της κρίσης του κορωνοϊού.
Νοµοθετείτε αυτά σήµερα, ενώ σύµφωνα µε εκτιµήσεις τα
«κόκκινα» δάνεια την επόµενη διετία θα αυξηθούν 8 µε 10 δισεκατοµµύρια, µε την Τράπεζα της Ελλάδος να συνηγορεί στην
εκτίµηση της αύξησης των «κόκκινων» δανείων και να προτείνει
τη δηµιουργία bad bank, κάτι που αρνείστε πεισµατικά, κινδυνολογώντας µάλιστα διά του Υφυπουργού σας, του κ. Ζαββού, ότι
θα υπάρξει κούρεµα καταθέσεων, κάτι το οποίο διαψεύστηκε κατηγορηµατικά από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Και προσπαθείτε να µας πείσετε για την οµαλοποίηση της κατάστασης µε χιλιάδες ρυθµίσεις δανείων. Μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός µίλησε για διακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες ρυθµίσεις
δανείων, όταν στην έκθεσή της η Τράπεζα της Ελλάδος – την καταθέτω στα Πρακτικά- τον Ιούνιο του 2020 αναφέρει ότι δύο στις
τρεις βραχυχρόνιες ρυθµίσεις ξανακοκκινίζουν εντός τριών
µηνών. Για αυτές, λοιπόν, τις χιλιάδες ρυθµίσεις µιλάτε, που θα
είναι το αντίβαρο στην κατάργηση της προστασίας πρώτης κατοικίας;
(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)
Φέρνετε, λοιπόν, µια ρύθµιση µε το πρόσχηµα της στήριξης
των δανειοληπτών, µε κύριο στόχο να αποτρέψετε το περαιτέρω
«κοκκίνισµα» δανείων, και να στηρίξετε στην πράξη το τραπεζικό
σύστηµα, παρά την εποπτική ευελιξία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας στη µεταχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων η
οποία παρατάθηκε ως και τον Απρίλιο του 2021. Μιλάτε, µάλιστα,
για µια περίµετρο που καταλαµβάνει όλους όσοι υπέστησαν
ζηµιά από τον κορωνοϊό, όταν δύο στους τρεις µακροχρόνια
ανέργους δεν έλαβαν κανένα µέτρο στήριξης και άρα εξαιρούνται και από αυτό το µέτρο.
Και ξαφνικά µιλάτε για τους µη ενήµερους δανειολήπτες, τους
οποίους αποκαλούσατε µπαταχτσήδες και τους αποκλείσατε
από όλα τα εργαλεία ρευστότητας, πλην της επιστρεπτέας προκαταβολής, λες και δεν πέρασαν ποτέ αυτοί δέκα χρόνια πρωτοφανούς κρίσης. Και αντί οι τράπεζες να εφαρµόσουν τον κώδικα
δεοντολογίας των τραπεζών και να κάνουν αναδιάρθρωση των
δανείων, όπως οφείλουν βάσει του κώδικα, στους ενήµερους δανειολήπτες οι οποίοι αντιµετωπίζουν δυσκολίες, εσείς έρχεστε
ουσιαστικά να στηρίξετε αυτή τους την αδράνεια.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε µια διαφορετική
αντίληψη στο ζήτηµα της προστασίας πρώτης κατοικίας. Εσείς
πολύ απλά υλοποιείτε αυτό που πρόσφατα ανέφερε επικεφαλής
µεγάλου επενδυτικού σχήµατος, όταν ρωτήθηκε για τη νέα εποχή στην κτηµαταγορά, ότι πρέπει να υπάρχει διασύνδεση µεταξύ
τραπεζικών και µεσιτικών δικτύων. Αυτό υλοποιείτε. Αυτό διευκολύνετε και, βεβαίως, εµείς σε αυτό είµαστε αντίθετοι.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Το λόγο έχει ο κ. Αυγενάκης, Υφυπουργός Αθλητισµού για την τροπολογία για τρία
λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
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Αθλητισµού): Κατ’ αρχάς, να ευχαριστήσω από το Βήµα που βρίσκοµαι αυτή την ώρα τον Πρωθυπουργό της χώρας µας και το
επιτελείο του Υπουργείου Οικονοµικών και φυσικά τον Χρήστο
Σταϊκούρα, για δύο διατάξεις οι οποίες εγκρίθηκαν και σήµερα
ανακοινώθηκαν και από το Βήµα τόσο από τον Υπουργό Οικονοµικών όσο και τον Πρωθυπουργό. βεβαίως. Και αναφέροµαι στη
µείωση του ΦΠΑ στα εισιτήρια όλων των αθλητικών διοργανώσεων από το 24% στο 13% και στην εξοµοίωση της φορολόγησης των προπονητών, όπως και των αθλητών.
Μπαίνω πολύ γρήγορα και σε ένα θέµα που πάλι εµπλέκεται
το Υπουργείο Οικονοµικών και αναφέροµαι στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων. Το µητρώο ενώ υπάρχει µε τον ν.4353/2016 που
έχει θεσµοθετηθεί και προβλέπει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού
µητρώου καταγραφής όλων των ερασιτεχνικών αθλητικών σωµατείων, ουδέποτε είχε ενεργοποιηθεί. Εµείς, όµως, το κάναµε,
το ενεργοποιήσαµε.
Συν τοις άλλοις, ανακοινώσαµε σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών, µετά από έγκριση και παρότρυνση του ίδιου
του Πρωθυπουργού της χώρας µας, την ενίσχυση των ερασιτεχνικών αθλητικών σωµατείων της Ελλάδος µε 12 εκατοµµύρια
ευρώ για πρώτη φορά µετά από πάρα πολλά χρόνια. Είναι µια
ενίσχυση, η οποία έρχεται απευθείας από την πολιτεία στα ερασιτεχνικά σωµατεία χωρίς ενδιάµεσους, αλλά µε κριτήρια τα
οποία θα είναι γνωστά τις επόµενες µέρες και που έχουν να κάνουν µε τον αριθµό των αθλητών, µε το αριθµό των προπονητών
κατ’ επέκταση, και φυσικά τα τµήµατα τα ενεργά που έχει το
κάθε σωµατείο που έχει προεγγραφεί στο Μητρώο Ερασιτεχνικών Σωµατείων. Γιατί πιστεύουµε ακράδαντα ότι ο ερασιτεχνικός
αθλητισµός αποτελεί πυρήνα της οµαδικής κοινωνικής δράσης,
κύτταρο του εθελοντισµού. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι απολύτως
απαραίτητο και υποχρέωση της Κυβέρνησης και δέσµευση της
Κυβέρνησης, να στηρίξουµε τον ερασιτεχνικό αθλητισµό και γενικότερα και κατά προτεραιότητα, τους αθλητές, τους κορυφαίους αθλητές και τους ολυµπιονίκες της Ελλάδος.
Μπαίνω στη δεύτερη διάταξη, που αφορά τις αρχαιρεσίες
αθλητικών οµοσπονδιών οµοσπονδιών για το έτος 2020. Σύµφωνα µε τον ν.2725/1999, οι εκλογές για την ανάδειξη των διοικητικών συµβουλίων των οµοσπονδιών διεξάγονται το τελευταίο
τετράµηνο του έτους διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων.
Όµως, φέτος, όπως γνωρίζουµε, όλα έχουν πάει πίσω. Οπότε σε
αναµονή του σχεδίου νόµου που ήδη έχει περάσει από το Υπουργικό Συµβούλιο -ήδη, όπως έχω ενηµερωθεί από τη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης, την επόµενη εβδοµάδα βγαίνει σε
διαβούλευση και θα έρθει στη Βουλή στο τέλος του Αυγούστουανακοινώνουµε τον καθορισµό του Νοεµβρίου - Δεκεµβρίου ως
δίµηνο διεξαγωγής των εκλογών των αθλητικών οµοσπονδιών
της χώρας µας αφ’ ενός, και αφ’ ετέρου παράλληλα µε τη διάταξη αυτή δίνουµε και µια τρίµηνη παράταση στις διοικήσεις των
αθλητικών οµοσπονδιών της Ελλάδος.
Δαπάνες Μεσογειακών Αγώνων. Είναι µια εκκρεµότητα την
οποία βεβαίως κληρονοµήσαµε, όµως, ολοκληρώσαµε επιτυχώς.
Οι αγώνες πραγµατοποιήθηκαν πέρυσι το καλοκαίρι. Και πολύ
µεθοδικά και µε πολύ µεγάλη διαφάνεια και µε πολλή προσοχή
η διοίκηση, η οργανωτική επιτροπή,στην οποία αναθέσαµε να
ολοκληρώσει και να φέρει εις πέρας τους αγώνες αυτούς, θα
κληθεί µε τη διάταξη αυτή να ολοκληρώσει επιτυχώς σωστά και
µε διαφάνεια τις εξοφλήσεις από τους αγώνες αυτούς.
Και τέλος, επιτροπή επαγγελµατικού αθλητισµού. Με το άρθρο αυτό παρατείνεται για χρονικό διάστηµα έως τριών µηνών,
δηλαδή έως τη 16-11-2020, η θητεία της επιτροπής επαγγελµατικού Αθλητισµού. Η παράταση αυτή κρίνεται αναγκαία, διότι δεδοµένου ότι η θητεία της επιτροπής ολοκληρώνεται σε δεκαπέντε ηµέρες δηλαδή σε χρόνο, που εν όψει της επικείµενης
έναρξης των επαγγελµατικών πρωταθληµάτων της αγωνιστικής
περιόδου 2020 – 2021, η επιτροπή αυτή θα βρίσκεται εν µέσω
επεξεργασίας των φακέλων για τη χορήγηση των πιστοποιητικών
του άρθρου 77α.
Ωστόσο, να πω µόνο κάτι ότι ήδη επεξεργαζόµαστε διάταξη,
η οποία θα έρθει να προστεθεί στο νοµοσχέδιο που θα βγει στη
διαβούλευση τις επόµενες µέρες. Με αυτή τη διάταξη θα αλλάζει
άρδην το πλαίσιο λειτουργίας της συγκεκριµένης επιτροπής, το
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οποίο θεωρούµε µέχρι σήµερα παρωχηµένο και εξαιρετικά προβληµατικό, όπως απεδείχθη στο πρόσφατο παρελθόν. Γι’ αυτόν
τον λόγο παρατείνεται η θητεία της συγκεκριµένης διοίκησης,
για να ολοκληρώσει τη δουλειά της αφ’ ενός και αφ’ ετέρου θα
φέρουµε διάταξη που θα δίνει ένα πλαίσιο σύγχρονο, ασφαλές
και κυρίως πιο κοντά στις απαιτήσεις των καιρών.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Με δόξα και τιµή µπαίνουµε στον κατάλογο των Βουλευτών.
Τον λόγο έχει κ. Λιούπης από τη Νέα Δηµοκρατία και ακολουθεί η κ. Παπανάτσιου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Λιούπη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλοί ανέµεναν ότι οι απρόβλεπτες οικονοµικές επιπτώσεις από την πανδηµία, θα ανέτρεπαν πλήρως το σχεδιασµό της Κυβέρνησης. Όµως, το κυβερνητικό έργο στον τοµέα της οικονοµίας επικεντρώνεται, κυρίως, σε δύο άξονες. Πρώτον, στον περιορισµό των συνεπειών της οικονοµικής ύφεσης και δεύτερον, στη συνέχιση των
διαρθρωτικών αλλαγών µε βάση τον προγραµµατισµό της Κυβέρνησης και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Πρώτη µεγάλη καινοτοµία του νοµοσχεδίου είναι η ευνοϊκή φορολόγηση για τους συνταξιούχους που θα µεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Ακολουθούµε µια πρακτική
άλλων ευρωπαϊκών χωρών και έτσι θεσπίζεται φορολογικός συντελεστής 7%, για εισοδήµατα από συντάξεις που προκύπτουν
στο εξωτερικό και σε διάστηµα έως δεκαπέντε έτη. Δίνεται έτσι
ένα ισχυρό κίνητρο σε συνταξιούχους του εξωτερικού, να προτιµήσουν το ελληνικό φορολογικό σύστηµα, ενισχύοντας µε αυτόν
τον τρόπο τα δηµόσια έσοδα.
Σηµαντική είναι η ρύθµιση που απαλλάσσει από τη φορολόγηση µετοχές και διατακτικές εσωτερικού τουρισµού, αξίας έως
300 ευρώ, που δίνονται δωρεάν από τις επιχειρήσεις στους εργαζόµενους.
Η παροχή κινήτρων για την επίτευξη στόχων, τα γνωστά µπόνους ,είναι προς όφελος τόσο των εργαζοµένων όσο και των επιχειρήσεων. Ειδικά, οι διατακτικές εσωτερικού τουρισµού είναι
πολύ απαραίτητες, τουλάχιστον στην παρούσα περίοδο, για την
τόνωση της τουριστικής κίνησης που έχει υποστεί σοβαρό πλήγµα.
Μεγάλη ώθηση στην αγοραπωλησία ακινήτων και στην οικοδοµική δραστηριότητα δίνεται µε τη διάταξη του άρθρου 7. Δεν
θα φορολογούνται πλέον οι γονικές παροχές και δωρεές προς
τα παιδιά προκειµένου να γίνει αγορά πρώτης κατοικίας. Ήταν
µια συνήθης ελληνική πρακτική αυτή της χρηµατοδότησης της
πρώτης κατοικίας νέων ζευγαριών από τους γονείς τους ,και επιδοκιµάζεται έτσι από το ελληνικό δηµόσιο.
Ένα πάγιο αίτηµα του αγροτικού κόσµου ικανοποιείται µε την
απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύµατος για τους αγρότες που εντάχθηκαν πριν πέντε έτη σε καθεστώς ΦΠΑ και φυσικά και για
τους αλιείς της παράκτιας αλιείας. Πρόκειται για µια κίνηση έµπρακτης στήριξης στον πρωτογενή τοµέα προς τους Έλληνες
αγρότες και αλιείς, της οποίας την αναγκαιότητα είχαµε τονίσει,
κύριε Υπουργέ, και σε σχετική ερώτηση στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Σε συνέχεια του νοµοσχεδίου που ψηφίστηκε την προηγούµενη εβδοµάδα για την ηλεκτροκίνηση και την προώθηση χρήσης
νέων αυτοκινήτων µη ρυπογόνων, έρχεται η διάταξη του άρθρου
9. Μειώνει το τέλος ταξινόµησης για τα υβριδικά αυτοκίνητα, ενώ
απαλλάσσονται πλήρως από το τέλος τα αµιγώς ηλεκτρικά.
Μια εξαιρετική πρωτοβουλία είναι και αυτή για τη σύσταση της
επιτροπής εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών. Όσοι πολίτες προσφεύγουν στη διοικητική δικαιοσύνη κατά φορολογικών
βαρών που τους έχουν επιβληθεί, αναγκάζονται να περιµένουν
πολλά χρόνια για την αµετάκλητη εκδίκαση των υποθέσεων τους.
Αυτή η χρονοβόρα δικαστική διαδικασία είναι επιζήµια και για
τους φορολογούµενους και για το δηµόσιο.
Η νέα επιτροπή θα εξετάζει ταχύτατα αιτήµατα πολιτών που
ήδη έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Έτσι αρκετές υποθέσεις
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θα µπορούν να κλείνουν εξωδικαστικά, αφού θα βρίσκεται συµβιβαστική λύση, κυρίως, σε περιπτώσεις παραγραφής δικαιώµατος του δηµοσίου ή προδήλου σφάλµατος από την πλευρά της
φορολογικής αρχής.
Το νοµοσχέδιο προβλέπει µείωση ή και απαλλαγή από την
προκαταβολή φόρου εισοδήµατος για το 2019. Συγκεκριµένα η
ευνοϊκή ρύθµιση αφορά σε όσους κατέγραψαν µείωση κύκλου
εργασιών ΦΠΑ ανάµεσα στο πρώτο εξάµηνο του 2020 σε σχέση
µε το αντίστοιχο του 2019. Αυτή είναι µια απτή απόδειξη της στήριξης που λαµβάνουν οι επιχειρήσεις σε αυτή τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία.
Τέλος, το Υπουργείο Οικονοµικών δηµιούργησε το πρόγραµµα
«ΓΕΦΥΡΑ» για την αποτελεσµατική προστασία της πρώτης κατοικίας. Η Κυβέρνηση αντιλαµβανόµενη πλήρως την οικονοµική
πίεση που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διαµόρφωσε ένα
προστατευτικό πλέγµα για την πρώτη κατοικία. Για εννέα µήνες
το ελληνικό δηµόσιο θα συµµετέχει στην πληρωµή δανείων που
έχουν ως εξασφάλιση υποθήκη στην κύρια κατοικία του οφειλέτη. Πρόκειται για µια ρύθµιση τόσο διευρυµένη, ώστε καταλαµβάνει σχεδόν κάθε κατηγορία δανειολήπτη.
Η µεγάλη καινοτοµία όµως του νέου προγράµµατος που το καθιστά εντελώς πρωτοποριακό, είναι ότι αφορά ακόµα και εξυπηρετούµενα δάνεια. Για πρώτη φορά θα δεχτούν τη στήριξη της
πολιτείας και οι δανειολήπτες, που παρά τις δυσκολίες παρέµειναν συνεπείς στις δανειακές τους υποχρεώσεις.
Τα τελευταία χρόνια, έχουµε ταυτίσει τα φορολογικά νοµοσχέδια µε νέους φόρους, επιβάρυνση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και σε κάθε περίπτωση µε άσχηµα νέα για τους πολίτες. Το σηµερινό δεν είναι ένα από αυτά. Κινείται σε τελείως
αντίθετη κατεύθυνση από τα συνηθισµένα, περιλαµβάνοντας διατάξεις που αφορούν ξεκάθαρα µεταρρυθµιστικό προσανατολισµό του κυβερνητικού έργου.
Η λέξη «µεταρρύθµιση» δεν χρησιµοποιείται εδώ κατ’ ευφηµισµό. Πρόκειται για ρυθµίσεις που προσβλέπουν στην αλλαγή του
φορολογικού τοπίου µε απώτερο στόχο την ανάπτυξη. Η πολυπόθητη και πολυσυζητηµένη ανάπτυξη δεν θα έρθει µόνο µε τα
µεγάλα έργα και τις επενδύσεις. Θα έρθει και µε τη δηµιουργία
ενός σταθερού, ασφαλούς και φιλικού φορολογικού συστήµατος, που αντιµετωπίζει δίκαια τους φορολογούµενους. Σταθερά
και αποφασιστικά δοµείται µια σχέση εµπιστοσύνης και συνεργασίας ανάµεσα στο κράτος και τους εργαζόµενους, τους συνταξιούχους και τους επιχειρηµατίες. Είµαστε όλοι µαζί συνεργάτες, συνοδοιπόροι και όχι αντίπαλοι σε αυτή τη δυναµική προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε
Λιούπη.
Τον λόγο έχει η κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου.
Στη συνέχεια, θα παρουσιάσει την τροπολογία του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, ο Υφυπουργός, κ. Οικονόµου.
Κυρία Παπανάτσιου, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο είναι σίγουρα ασύµβατο σε σχέση µε τον τίτλο του:
«Φορολογικές παρεµβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής
διαδικασίας της ελληνικής οικονοµίας». Όπως το καταλαβαίνουµε εµείς, το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο δεν αποτελεί αναπτυξιακό πλαίσιο αλλά ένα συνονθύλευµα σκόρπιων διατάξεων. Δεν
φέρνει την πολυπόθητη ανάπτυξη. Περιµένετε να φέρετε την
ανάπτυξη ,ποντάροντας στα κεφάλαια του εξωτερικού από συνταξιούχους και από απαλλαγές σε καλοπληρωµένους αθλητές
και προπονητές.
Αυτό όµως δεν αποτελεί συνεκτικό σχέδιο. Εκτός κι αν ονειρεύεστε ανάπτυξη από τη διεύρυνση των απαλλαγών του Αγίου
Όρους, την αυτοτελή φορολόγηση των συνταξιούχων του εξωτερικού µε 7%, τη µείωση της φορολόγησης συµβολαίων των
προπονητών µε αυτοτελή φορολόγηση 22%, την αποφορολόγηση των κινητών αξιών που θα προχωρήσουν σε δωρεά στην
Ελλάδα κάτοικοι του εξωτερικού.
Παράλληλα, η ενίσχυση του τουρισµού σηµαίνει για τη Νέα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δηµοκρατία µη υποχρεωτικά vouchers προς τους εργαζόµενους
του ιδιωτικού τοµέα αξίας 300 ευρώ. Εντάσσετε την εξαίρεση
από τον συνυπολογισµό σαν εισόδηµα για τις παροχές προς
τους εργαζόµενους, τους µετόχους και εταίρους σαν µπόνους
µε τη διάθεση των µετοχών. Αυτή είναι η ενίσχυση των εργαζοµένων για τη Νέα Δηµοκρατία.
Στη συνέχεια, µε τις ρυθµίσεις στελέχους του Υπουργείου Οικονοµικών παρακάµπτεται το Εθνικό Σύστηµα Κινητικότητας και
τα υπηρεσιακά συµβούλια. Το επιτελικό κράτος είναι εδώ. Επίσης, περιλαµβάνεται η αναστολή του τέλους επιτηδεύµατος των
αγροτών για φέτος απαλλαγή που είχαν όλο το προηγούµενο
διάστηµα. Απλά συνεχίζεται. Με χαρά βλέπουµε ότι µετά από
δικές µας πιέσεις προστίθενται στη διάταξη και οι παράκτιοι αλιείς.
Τι συµβαίνει όµως µε τα ποσά στήριξης που έχει εξαγγείλει ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης; Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι
έχουν µείνει εκτός από τα ελλιπέστατα µέτρα σας για την αντιµετώπιση της πανδηµίας.
Όσον αφορά τη µείωση της προκαταβολής του φόρου, το
µέτρο πρέπει να έχει µόνιµο χαρακτήρα. Αλλιώς απλά µετατρέπετε την εν λόγω µείωση σε επιστρεπτέα, καθώς οι ωφελούµενοι
του φετινού µέτρου που θα παρουσιάσουν κέρδη τις επόµενες
χρονιές, θα κληθούν να πληρώσουν την προκαταβολή στο 100%.
Επίσης, η ρύθµιση σχετικά µε τη συνεισφορά του δηµοσίου,
αν και έχει διευρυµένα κριτήρια, δεν περιλαµβάνει επέκταση της
προστασίας της πρώτης κατοικίας και περιορίζει την επιδότηση
µόνο στους πληγέντες από την πανδηµία. Το σηµαντικό όµως
είναι ότι το πλαίσιο αυτό έχει προϋπόθεση την παραίτηση από
τις υπόλοιπες ρυθµίσεις.
Πάµε τώρα στο πλαίσιο «ΓΕΦΥΡΑ». Μας δηµιουργεί ένα ερώτηµα: Τι θα γεφυρώσει; Πριν λίγους µήνες, σας είχαµε ρωτήσει
για το σχέδιο «Sale and Lease Back» που περιγράφεται στο κείµενο της ενισχυµένης εποπτείας του Μαΐου. Εκεί, αναφέρεται ότι
η κύρια κατοικία των δανειοληπτών θα εκµισθώνεται στον οφειλέτη. Αυτό είναι το σχέδιό σας; Σας καταθέσαµε σχετική τροπολογία. Σας καλούµε να την κάνετε δεκτή.
Τέλος, για τις οδηγίες πρέπει να σηµειώσουµε τη σηµαντική
λειτουργία της διοικητικής συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών και την ορθή ενσωµάτωση της. Ίσως θα πρέπει, κύριε
Υπουργέ, να δείτε το θέµα του άρθρου 58 παράγραφος 2 για τη
φορολόγηση κατά την έξοδο. Στις δόσεις που προβλέπονται
εναλλακτικά, ίσως θα έπρεπε να µην είναι άτοκες.
Αντίστοιχα, στην παράγραφο 9 σχετικά µε τα πρόσωπα που
προβαίνουν στην αποτίµηση ως εκτιµητές ή ειδικοί εκτιµητές,
ίσως θα πρέπει να προστεθεί ένα όριο, να µην ήταν δηλαδή µέλη
τα τελευταία χρόνια, ώστε να µην παραιτηθεί κάποιος σήµερα
και αύριο κάνει την αποτίµηση.
Τέλος, σχετικά µε την οδηγία για την επίλυση διαφορών, τα
άρθρα του νόµου δεν ακολουθούν τη νοηµατική σειρά των διατάξεων της οδηγίας. Δύο σηµεία διευκρινιστικά: Στο άρθρο 22,
υπάρχει σοβαρή σύγχυση µε την αρµόδια αρχή. Ενώ αρχικά ορίζεται το Υπουργείο Οικονοµικών, µε τη δεύτερη πρόταση της παραγράφου καθορίζεται η ΑΑΔΕ. Στο άρθρο 40, περιέχεται διάταξη που ορίζει χρονικό περιθώριο την 10η Αυγούστου για την
έκδοση υπουργικής απόφασης σχετικά µε τον κατάλογο ανεξάρτητων προσωπικοτήτων, και αυτό δεν συνηθίζεται. Δηλαδή αν
αυτές οι προσωπικότητες πρέπει να αποσυρθούν, να αλλάξουν,
θα υπάρχει ο περιορισµός της προηγούµενης έκδοσης απόφασης του Υπουργού;
Κύριοι Υπουργοί, ακούσαµε και τον Πρωθυπουργό και συναδέλφους να λένε ότι ασκείτε πολιτική για όλους. Δεν εισάγετε,
όµως, πολιτικές για όλους και όλες. Η οικονοµία βαίνει προς µια
νέα µεγάλη ύφεση.
Εδώ µια µικρή παρένθεση. Αναφέρθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός στα αποτελέσµατα της Συνόδου Κορυφής. Μας είπε ότι
πήρε 19 δισεκατοµµύρια για επιχορηγήσεις και όχι 70 δισεκατοµµύρια που έλεγε πριν από λίγες µέρες. Θα είναι, όµως, και
πάλι 19 τα δισεκατοµµύρια ή µετά από λίγες µέρες θα έλθει να
µας πει ότι είναι λιγότερα; Επίσης, υποσχέθηκε πολύ περισσότερα απ’ όσα ισχυρίζεται. Αποδέχθηκε τη θέσπιση ενός µηχανισµού λειτουργίας του ταµείου, που συνδέει την εκταµίευση µε
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την υλοποίηση επώδυνων µεταρρυθµίσεων µνηµονιακού τύπου.
Αυτές βέβαια εσείς δεν τις θεωρείτε ειδικές ρυθµίσεις, µιας και
οι πολιτικές σας είναι µνηµονιακές ακόµη και χωρίς µνηµόνιο. Οι
πληροφορίες άλλωστε για το πόρισµα της επιτροπής Πισσαρίδη,
το οποίο µας κρατάτε κρυφό, µιλούν για µεταρρυθµίσεις λιτότητας που η ίδια η Κυβέρνηση σχεδιάζει.
Από την άλλη έχουµε τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών
για το πρώτο εξάµηνο του 2020, στα οποία επιβεβαιώθηκε απόκλιση όσον αφορά τον στόχο πρωτογενούς αποτελέσµατος στα
6,4 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Κύριε Υπουργέ, στο δελτίο εκτέλεσης του προϋπολογισµού είδαµε και το εξής: Η υπέρβαση των δαπανών για το πρώτο εξάµηνο φτάνει τα 3 δισεκατοµµύρια, µε µια ανάλυση που περιγράφει τα µέτρα στήριξης λόγω της πανδηµίας. Θέλουµε µια απάντηση σ’ αυτό, κύριοι Υπουργοί. Πού είναι τα ποσά που λέγατε και
διαφηµίζατε; Για να σας προλάβω, ξέρουµε πως τα ποσά της
ανάλυσης καταγράφονται στον χρόνο που πιστώνονται, αλλά
εδώ στο δελτίο τα ποσά των δαπανών ανατρέπουν όλη την επικοινωνιακή καταιγίδα, εκτός και αν τραβάτε λεφτά από το cash
buffer.
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, µε την ανοχή σας. Δυστυχώς
σε κάθε µορφή πολιτικών που εισάγετε, φαίνεται ότι δεν έχετε
συντεταγµένο σχέδιο. Το µόνιµο µέληµά σας είναι ναι µεν η µείωση φόρων αλλά σε ποιο πλαίσιο; Σαν αποφορολόγηση και φοροαπαλλαγές αλλά για ποιους; Αυτό το πλάνο δεν είναι βιώσιµο,
δεν αποτελεί σχέδιο για τη θεσµική εγκαθίδρυση νέων εργαλείων,αλλά ούτε και για την κοινωνική πρόοδο.
Δεν πρέπει να συζητάµε γενικά και αόριστα για τη µείωση των
φόρων. Αντίθετα, πρέπει να δούµε τόσο η εφαρµογή τους όσο
και η µείωσή τους να γίνεται µε γνώµονα τη δικαιότερη φορολογία και την άρση αδικιών. Δεν είναι το πρωτεύoν γενικά οι λιγότεροι φόροι, όπως θέλετε να λέτε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας,
αλλά ποιος τους πληρώνει και µε ποια φοροδοτική ικανότητα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ κι εγώ.
Τον λόγο έχει για την τροπολογία που έχει κατατεθεί ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Οικονόµου, και αµέσως µετά
θα αναπτύξει την τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών ο κ.
Λιβάνιος, Υφυπουργός Εσωτερικών.
Κύριε Οικονόµου, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγµή ανάληψης των καθηκόντων της απέδειξε ότι διαθέτει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα στην κατεύθυνση της επίτευξης της απαιτούµενης οµαλότητας, ώστε τα σωφρονιστικά καταστήµατα να επιτελούν την αποστολή για την
οποία προορίζονται.
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο
οποίο ανατέθηκε η χάραξη και η άσκηση της αντεγκληµατικής
πολιτικής και συνεπώς η διαχείριση του συνόλου των καταστηµάτων κράτησης της χώρας όλους αυτούς τους µήνες συνοµιλεί
ουσιαστικά και αφουγκράζεται πλήθος φορέων του χώρου, µε
στόχο να επιλυθούν χρόνια προβλήµατα τα οποία εντοπίζονται
σε τοµείς όπως η οργάνωση, η διοίκηση, η οικονοµική διαχείριση,
η ασφάλεια των χώρων κράτησης καθώς και η µετασωφρονιστική µέριµνα. Αντιµετωπίζουµε µε ρεαλισµό κάθε αναφυόµενη
πρόκληση, επεξεργαζόµαστε όλες τις πιθανές πολιτικές ,που θα
συνδράµουν στην αρτιότερη λειτουργία µε βασικό γνώµονα την
προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων τροφίµων και εργαζοµένων στα καταστήµατα αυτά. Μελετάµε σε βάθος τις χρόνιες
ελλείψεις και ανεπάρκειες σε θέµατα υποδοµών. Επεξεργαζόµαστε νέες προτάσεις των οποίων η υλοποίηση θα συµβάλλει ουσιαστικά στην εξυγίανση του σωφρονιστικού συστήµατος της
χώρας. Λαµβάνουµε εκείνες τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες, που
θα οδηγήσουν στην επίλυση σειράς χρόνιων δυσλειτουργιών
αναφορικά µε τη διαχείριση, τον τρόπο λειτουργίας αλλά και τη
διοίκηση των σωφρονιστικών ιδρυµάτων της χώρας.
Με γνώµονα αυτά καταθέτουµε σήµερα -στο πλαίσιο της συζήτησης και ψήφισης του εν λόγω σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών- δύο διατάξεις υπό µορφή τροπολογίας, οι
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οποίες αντιµετωπίζουν δύο ουσιαστικά ζητήµατα µε τα οποία βρισκόµαστε αντιµέτωποι καθηµερινά στην προσπάθεια εξασφάλισης χρηστής διοίκησης και οµαλής λειτουργίας του συνόλου των
σωφρονιστικών καταστηµάτων της χώρας. Οι διατάξεις που κατατίθενται σήµερα ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας, έχουν
σαν στόχο να ρυθµίσουν οικονοµικές εκκρεµότητες οι οποίες αφ’
ενός χρονολογούνται ήδη από το 2016 και οι οποίες επιφέρουν
ουσιαστικά σηµαντικές δυσλειτουργίες στη διαχείριση του συνόλου των καταστηµάτων κράτησης της χώρας, αφ’ ετέρου αποτελούν µια διαρκή τροχοπέδη στην οµαλή εκτέλεση του κρατικού
προϋπολογισµού.
Η στοχευµένη νοµοθετική πρωτοβουλία που λαµβάνουµε σήµερα, έχει και ένα ακόµη σηµαντικό όφελος εξόχως επίκαιρο, αν
µου επιτρέπετε, στην παρούσα χρονική συγκυρία που διανύουµε.
Αποτελεί ένα ξεκάθαρο µήνυµα για την αγορά, για τον ιδιωτικό
τοµέα. Εκπέµπουµε ένα ηχηρό µήνυµα προς τους προµηθευτές
αγαθών και υπηρεσιών του σωφρονιστικού συστήµατος της
χώρας, ότι η σηµερινή Κυβέρνηση βρίσκεται εδώ και αναλαµβάνει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα αποκαταστήσουν το κύρος και την αξιοπιστία των υπηρεσιών της Γενικής
Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής, προσδίδοντάς της εκ
νέου την απαιτούµενη φερεγγυότητα, η οποία θα διασφαλίζει την
απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράµµατος των αναγκαίων προµηθειών για την οµαλή λειτουργία των καταστηµάτων κράτησης.
Έτσι, λοιπόν, µέσω αυτής της ρύθµισης προχωρούµε άµεσα
στην έναρξη της διαδικασίας ενταλµατοποίησης δαπανών ύψους
περίπου 5 εκατοµµυρίων ευρώ, οι οποίες είχαν ήδη συσσωρευθεί
από το 2016 και αφορούσαν πλήθος αναγκών όπως είναι τα φάρµακα, το πετρέλαιο θέρµανσης και κίνησης, η αρτοτροφοδοσία
και µια σειρά άλλων. Βάζουµε τέλος στην αγωνία εκατοντάδων
επαγγελµατιών ιδιωτών, οι οποίοι περίµεναν έως σήµερα ως νόµιµοι δικαιούχοι να τους αποδοθούν τα οφειλόµενα ποσά. Επανακαθορίζουµε τη λειτουργία νευραλγικών υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής, αυτή τη φορά σε
νέες στέρεες βάσεις οι οποίες εδράζονται στη διαφάνεια, στη
χρηστή οικονοµική διαχείριση και διοίκηση.
Οι διατάξεις αυτές στοχεύουν στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση ενός ακόµη ζητήµατος υψηλής σπουδαιότητας, που άπτεται
ευθέως της απρόσκοπτης σίτισης των τροφίµων των καταστηµάτων κράτησης. Με τη ρύθµιση αυτή τίθεται µια παράταση
λίγων µηνών, έως 31-12-2020, στις συµβάσεις προµήθειας αρτοτροφοδοσίας, καθώς το διάστηµα αυτό κρίνεται αναγκαίο ώστε
να επιτευχθεί η απαραίτητη σε αριθµό προσωπικού στελέχωση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, κατόπιν σχετικής νοµοθετικής πρωτοβουλίας που έχουµε ήδη επεξεργαστεί
και προγραµµατίζουµε για το άµεσο µέλλον. Ο σχεδιασµός
αυτός αποτελεί κατά µείζονα λόγο απόρροια των ιδιαίτερων
έκτακτων συνθηκών οι οποίες διαµορφώθηκαν λόγω της επέλασης της πανδηµίας του COVID-19, της απαραίτητης για λόγους
υγείας εκ περιτροπής εργασίας των στελεχών της εν λόγω υπηρεσίας, και κατά συνέπεια της αδυναµίας διενέργειας διαγωνισµού για προµήθεια ειδών αρτοτροφοδοσίας, όπως αρχικά είχε
προγραµµατιστεί.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι διατάξεις αυτές συνθέτουν το
αποτέλεσµα µιας πολύµηνης καθηµερινής και ιδιαίτερα δύσκολης προσπάθειας προς τη στρατηγική στόχευσή µας, η οποία
δεν είναι άλλη από την επίτευξη της απαιτούµενης οµαλότητας
στη λειτουργία των καταστηµάτων κράτησης. Διαρκές ζητούµενό
µας αποτελεί ένα σύγχρονο, αποτελεσµατικό, λειτουργικό σωφρονιστικό σύστηµα µε σεβασµό στους τρόφιµους των καταστηµάτων κράτησης, στα στελέχη των αρµόδιων υπηρεσιών και στο
σύνολο της κοινωνίας.
Η σηµερινή νοµοθετική πρωτοβουλία στοχεύει αποκλειστικά
προς αυτή την κατεύθυνση και αποτελεί µέρος µόνο ενός ευρύτερου πλέγµατος αντίστοιχων πρωτοβουλιών τις οποίες θα ξεδιπλώσουµε το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα, ζητώντας
-όπως και σήµερα- τη στήριξή σας, διότι ο καθρέφτης των λόγων
µας είναι οι πράξεις µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Λιβάνιος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών): Ευχαρι-
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στώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να αναφερθώ στις τροπολογίες που αφορούν το
Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδικότερα, στην 433 εισάγονται δύο
ρυθµίσεις οι οποίες είναι σηµαντικές. Με την πρώτη, δίνεται η
δυνατότητα ανταποκρινόµενη σε αίτηµα πολλών δήµων, να µεταφέρονται χρήµατα από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες στις µη
ανταποδοτικές µέχρι 31-12-2020. Αυτό θα δώσει µια µεγαλύτερη
ευελιξία σε αυτή την έκτακτη συνθήκη που ζούµε λόγω και της
πανδηµίας.
Επίσης, µια σηµαντική ρύθµιση η οποία εισάγεται, είναι ο µηχανισµός αποτροπής ληξιπρόθεσµων οφειλών οι οποίες οφείλονται κυρίως σε καθυστερήσεις των ίδιων των δήµων. Υπάρχουν
τρεις γενικά παράγοντες για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές. Είναι η
έλλειψη ρευστότητας, η αδυναµία του προµηθευτή να προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και µια καθυστέρηση στη
διαδικασία αποπληρωµής. Αυτό το κοµµάτι, το τρίτο, το αντιµετωπίζουµε. Βάζουµε πιο αυστηρούς κανόνες και προσπαθούµε
να µη δηµιουργούνται από αυτή αιτίες εκ νέου ληξιπρόθεσµων
στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Θα ήθελα να τονίσω ότι από το 2012 που ξεκίνησε το πρόγραµµα αποπληρωµής ληξιπρόθεσµων, έχουν δοθεί πάνω από
1,3 δισεκατοµµύρια ευρώ για αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων.
Τώρα στο σύνολο της αυτοδιοίκησης υπολογίζονται λίγο πάνω
από 200 εκατοµµύρια ευρώ, από τα οποία, όµως, ένα σηµαντικό
κοµµάτι τους δεν µπορεί να αποπληρωθεί λόγω ευθύνης των
προµηθευτών, και τις αµέσως επόµενες ηµέρες είµαστε σε
διαρκή επικοινωνία µε το Γενικό Λογιστήριο και τον αρµόδιο Υφυπουργό, τον κ. Σκυλακάκη, ώστε να εκταµιευτούν τα χρήµατα,
περίπου 120 εκατοµµύρια ευρώ, σε πρώτη φάση προς τους δήµους και τις περιφέρειες της χώρας, κυρίως προς τους δήµους.
Η δεύτερη τροπολογία είναι η 440. Εδώ έκανε µια αναφορά
και ο κ. Κατρίνης πριν. Αφορά την πρόσληψη πενήντα ατόµων
στην ΕΕΤΑΑ για έναν και µόνο λόγο. Το πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ» έχει ξεκινήσει. Έχουν βγει οι πρώτες έξι προσκλήσεις.
Τις αµέσως επόµενες ηµέρες, το προσεχές διάστηµα, θα µπουν
και οι υπόλοιπες προσκλήσεις, και υπάρχει ανάγκη στήριξης
ιδίως των µικρών και των µεσαίων δήµων στην ωρίµανση µελετών
και στην εκπόνηση προετοιµασίας των φακέλων υποψηφιοτήτων.
Πρόθεση και δέσµευση της Κυβέρνησης είναι κανένας δήµος να
µη µείνει απ’ έξω από το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα και να έχει
τουλάχιστον ενταγµένο ένα έργο. Γι’ αυτό, λοιπόν, και υπό τις
πιέσεις τις χρονικές που υπάρχουν, η ΕΕΤΑΑ θα στηρίξει τους
µικρούς δήµους της χώρας και στη νέα µελέτη και στην επίβλεψη
των έργων, ώστε να µπορέσουµε να αποκοµίσουµε τα οφέλη του
προγράµµατος.
Θα ήθελα να τονίσω ότι στοχευµένα η συντριπτική πλειοψηφία
των προσλήψεων για το 2020 που αφορούν Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι κυρίως εξειδικευµένο προσωπικό των
τεχνικών υπηρεσιών, οι οποίες εγκρίθηκαν πριν δύο εβδοµάδες
περίπου από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών και
ξεκινάνε οι διαδικασίες. Ο κάθε φορέας θα ξεκινήσει τις διαδικασίες µέσω ΑΣΕΠ, προκειµένου να στελεχώσουν κρίσιµες ελλείψεις που υπάρχουν σε εξειδικευµένο προσωπικό.
Επίσης, οι προγραµµατικές συµβάσεις εκ παραδροµής µεταφέρονται στην οικονοµική επιτροπή. Είχαν µεταφερθεί στους δήµους. Μεταφέρονται και στις περιφέρειες. Εισηγούµαστε µια
διάταξη για τους διασπασµένους δήµους, αν δεν κάνω λάθος
είναι ενδέκατη ή δωδέκατη, που αποδεικνύει το πόσο δύσκολο
εγχείρηµα ήταν η ολοκλήρωση της διάσπασης των δήµων σε
Κέρκυρα, Κεφαλλονιά, Λέσβο, Σέρβια, Βελβεντό και Σάµο.
Επίσης, να ενηµερώσω µε την ευκαιρία το Σώµα ότι την επόµενη Τρίτη 4 Αυγούστου στο γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών
το απόγευµα θα συνεδριάσει η άτυπη διακοµµατική επιτροπή µε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εκπροσώπους όλων των κοµµάτων του Κοινοβουλίου, προκειµένου να ενηµερωθούν για την πλατφόρµα υποβολής υποψηφιοτήτων των εκτός Ελλάδος εκλογέων, όπου θα µπορέσουν τις
επόµενες ηµέρες να είναι διαθέσιµη και ανοιχτή, ώστε όποιος
θέλει να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωµα, εφόσον πληροί τις
προϋποθέσεις, να µπορέσει να υποβάλει τη σχετική αίτηση. Και
µε την ευκαιρία τροποποιούµε και το σχετικό άρθρο. Υπήρχε για
το πρώτο έτος εφαρµογής ενηµέρωση των εκλογέων. Θα συζητηθεί και αυτό στην διακοµµατική επιτροπή και θα γίνεται πλέον
πάγια η διαδικασία, διότι είναι συνεχείς οι αιτήσεις ανοιχτές,
όπως είχαµε πει και κατά την ψήφιση του νόµου.
Κλείνοντας, προτελευταίο σηµείο η δυνατότητα ιδίως στα ΚΕΠ
σε µικρούς δήµους να µπορούν να αξιοποιούν το προσωπικό
τους και σε άλλες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Ήδη από την ηλεκτρονικοποίηση πολλών διαδικασιών, έχει µειωθεί αυτό το κοµµάτι ιδίως σε µικρούς δήµους ,και µπορούν
αυτοί οι υπάλληλοι να αξιοποιηθούν παράλληλα µε τα καθήκοντά
τους στα ΚΕΠ και σε άλλα συναφή µε το πτυχίο τους αντικείµενα.
Τέλος, κλείνουµε µια εκκρεµότητα που υπήρχε σχετικά µε
τους ανθρώπους που υπέστησαν εγκαύµατα κατά την πυρκαγιά
στο Μάτι το 2018. Αυτοί πλέον αποκτούν δικαίωµα διορισµού στο
δηµόσιο υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, και αν δεν µπορούν
οι ίδιοι κάποιο στενό συγγενικό τους πρόσωπο, ώστε να είναι το
ελάχιστο που µπορεί να γίνει παράλληλα µε την όποια δικαστική
διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη για την αποκατάσταση της τεράστιας ζηµιάς που έχουν υποστεί.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για µια νοµοτεχνική βελτίωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μισό λεπτάκι, κύριε Βεσυρόπουλε, γιατί εδώ υπάρχει ένα πρόβληµα και µάλιστα µεγάλο.
Καταλαβαίνω ότι είναι οι δύο τελευταίες συνεδριάσεις πριν τη
διακοπή. Όµως, εδώ εµφανίζονται –και περίµενα να υπάρχουνκάποιες τροπολογίες που αφορούν λήξεις συµβάσεων, ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις κ.λπ.. Εδώ, όµως, υπάρχουν τροπολογίες
ολόκληρα νοµοσχέδια. Για παράδειγµα, αν για την 440 τροπολογία έρθουν και επιχειρηµατολογήσουν ο κ. Καραµανλής, τέλος
πάντων όλοι οι Υπουργοί που υπογράφουν, καταλαβαίνετε ότι
για µια τροπολογία θα τελειώσουµε του χρόνου. Δεν ξέρω πώς
έχει γίνει αυτό, αλλά τουλάχιστον για κάθε τροπολογία να µιλάει
ένας Υπουργός.
Δεύτερον, σας θυµίζω ότι ο Κανονισµός λέει ότι αν υπάρχει
µια τροπολογία, εµείς έχουµε αποφασίσει στο Προεδρείο ότι θα
γίνει µια ενιαία συζήτηση επί του συνόλου και επί των άρθρων
και των τροπολογιών. Ξέρετε, όµως, ότι για τις τροπολογίες κανονικά πρέπει να ανοίξει συζήτηση µετά το τέλος της συζήτησης
επί των άρθρων; Δηλαδή, έρχεται το Προεδρείο σε µια δύσκολη
θέση µε όλη αυτή η κατάσταση.
Τέλος πάντων, σας το λέω για να δούµε και να σκεφτείτε τι να
κάνουµε.
Κύριε Βεσυρόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να καταθέσω µια νοµοτεχνική βελτίωση. Είναι µια αναρρύθµιση µιας παραγράφου στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Απόστολος
Βεσυρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα
νοµοτεχνική βελτίωση, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει η κ. Σκόνδρα για επτά λεπτά και µετά ο κ. Βρούτσης για την υποστήριξη της τροπολογίας του.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου
να συγχαρώ για τη συµβολική τους απόφαση, το επιτελείο του
Υπουργείου Οικονοµικών, όσον αφορά την ισόβια σύνταξη στους
πολεµιστές της Κύπρου. Επίσης, επιτρέψτε µου να τους συγχαρώ, γιατί όλο αυτό το διάστηµα, τον έναν χρόνο, µε σκληρή
δουλειά έχουν φέρει πολύ σωστά και θεµιτά αποτελέσµατα για
την ελληνική κοινωνία και το θέµα είναι ότι το κάνουν σεµνά, αθόρυβα και ψύχραιµα.
Επί του νοµοσχεδίου τώρα, υλοποιώντας σταθερά τον στρατηγικό µας σχεδιασµό για την ανάκαµψη και την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µας, αλλά και δίνοντας λύσεις σε πραγµατικά προβλήµατα που προέκυψαν από την πανδηµία σε πολίτες και σε επιχειρήσεις, ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Σταϊκούρας, φέρνει σήµερα προς ψήφιση το παρόν νοµοσχέδιο.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που αποδεικνύει ότι η Κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη, παρά τις απρόοπτες αντιξοότητες, συνεχίζει µε συνέπεια, υπευθυνότητα και µεθοδικότητα το µεταρρυθµιστικό της έργο και µε σταθερότητα βελτιώνει το οικονοµικό
περιβάλλον και το οικονοµικό κλίµα της χώρας.
Περιλαµβάνει διατάξεις που δίνουν λύσεις σε λιµνάζοντα προβλήµατα και παρέχει ουσιαστική βοήθεια σε επιχειρήσεις, αγρότες, εργαζόµενους αλλά και σε πολίτες που δοκιµάστηκαν την
προηγούµενη περίοδο από την πανδηµία του κορωνοϊού.
Διανύουµε εκ νέου µια δύσκολη περίοδο και κρίνονται αναγκαίες οι παρεµβάσεις που θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή διαδικασία της ελληνικής οικονοµίας σε αυτή την πορεία ανάκαµψης
που διανύουµε τώρα. Μεταξύ των θετικών φορολογικών παρεµβάσεων συµπεριλαµβάνονται και οι απαραίτητες πρωτοβουλίες
για την στήριξη των πληγέντων δανειοληπτών. Εισάγονται ρυθµίσεις σε διάφορους τοµείς της οικονοµικής ζωής όπως της επιχειρηµατικότητας, του τουρισµού, των επενδύσεων.
Βασικό άξονα του νοµοσχεδίου αποτελούν οι παρεµβάσεις
που προβλέπουν ελαφρύνσεις στην φορολόγηση εισοδήµατος
εργαζοµένων, την προσέλκυση νέων επενδύσεων µε δηµιουργία
στοχευµένων φοροαπαλλαγών και την παροχή φορολογικών κινήτρων για φυσικά πρόσωπα του εξωτερικού ώστε να µεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία σε µία ελκυστική Ελλάδα.
Ρυθµίζονται, επίσης, χρόνια ζητήµατα στην φορολόγηση και
µια δικαιότερη κοστολόγηση στην ταξινόµηση των οχηµάτων,
ώστε να εκλείψει σταδιακά η εισαγωγή και κυκλοφορία του πεπαλαιωµένου ρυπογόνου στόλου στην Ελλάδα και να προωθηθούν αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας φιλικά προς το περιβάλλον.
Καθώς εκλέγοµαι σε έναν αµιγώς αγροτικό νόµο, την Καρδίτσα, θα ήθελα σε αυτό το σηµείο να ενώσω τη φωνή µου µε του
εισηγητή σε µία πρόταση, κύριοι του Υπουργείου Οικονοµικών,
σχετικά µε την επιβολή περιβαλλοντικού τέλους 1000 ευρώ σε
οχήµατα τεχνολογίας Euro 5. Θα ζητήσω από το οικονοµικό επιτελείο να επανεξετάσει το εν λόγω τέλος, αφού πρόκειται για
οχήµατα που ουσιαστικά ήδη πληρούν πολύ αυστηρές περιβαλλοντολογικές προϋποθέσεις. Η απαλλαγή από αυτή την οικονοµική επιβάρυνση, ειδικά στους επαγγελµατίες και αγρότες, θα
διευκόλυνε αρκετά την απόκτηση και χρήση τους. Πιστεύω ότι
κάτι τέτοιο συµβαδίζει µε την γενικότερη πολιτική δέσµευση για
έµπρακτη στήριξη του πρωτογενούς τοµέα.
Καλωσορίζω, κύριε Υφυπουργέ, τη ρύθµιση που εξαιρεί τους
αγρότες από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύµατος. Επιτρέψτε µου να σας µεταφέρω την ικανοποίηση των
αγροτών της Καρδίτσας και να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα διότι
µου δώσατε τη δυνατότητα να συµβάλλω και εγώ στην θετική
σας απόφαση.
Με τον ίδιο τρόπο καλωσορίζω, βεβαίως, την µείωση της προκαταβολής φόρου στις επιχειρήσεις. Πρόκειται για ουσιαστικά
µέτρα που διευκολύνουν την οικονοµική ανάκαµψη ειδικά σε περιοχές όπως της Καρδίτσας, που βασίζουν σχεδόν ολόκληρο τον
κύκλο οικονοµικών δραστηριοτήτων τους στον πρωτογενή και
δευτερογενή τοµέα. Αυτή την κρίσιµη στιγµή της επανεκκίνησης
της εθνικής µας οικονοµίας ο πρωτογενής τοµέας εξάλλου απο-
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τελεί τη ραχοκοκαλιά για πολλούς οικονοµικούς κλάδους και τοµείς της ελληνικής περιφέρειας.
Δεν θέλω να επεκταθώ περαιτέρω στις επιµέρους ρυθµίσεις
του νοµοσχεδίου αλλά θα αναφέρω επιγραµµατικά κάποιες παρεµβάσεις που συνάδουν απόλυτα µε το φιλελεύθερο οικονοµικό
πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας που επιτυχώς εφαρµόζει η
Κυβέρνηση υλοποιώντας όλες τις δεσµεύσεις της. Προχωράµε
σε παρεµβάσεις για την εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών, µε αποτέλεσµα την αποσυµφόρηση των δικαστηρίων την
ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων και την τόνωση των φορολογικών εσόδων.
Αντίστοιχα προβλέπεται η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης δωρεών γονικών παροχών κατοικίας και θεσπίζονται
αφορολόγητα ποσά για χρηµατικές δωρεές των γονέων προς τα
παιδιά, ώστε να διευκολυνθεί η ελληνική οικογένεια στην αγορά
πρώτης κατοικίας, ενισχύοντας παράλληλα και την οικοδοµική
δραστηριότητα.
Θεσπίζεται το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ» ως µέτρο ανακούφισης
στους δανειολήπτες, µεγαλώνοντας το εύρος των δικαιούχων και
εντάσσοντας για πρώτη φορά τους συνεπείς δανειολήπτες. Παρέχεται κρατική επιδότηση µέχρι 600 ευρώ µηνιαίως σε µια ευρεία οµάδα δικαιούχων τόσο για τα εξυπηρετούµενα δάνεια όσο
και για τα µη εξυπηρετούµενα. Υποστηρίζεται έτσι το σύνολο
σχεδόν των δανειοληπτών που επλήγησαν από την υγειονοµική
κρίση, ενώ παράλληλα περιορίζεται ο κίνδυνος δηµιουργίας νέας
γενιάς κόκκινων δανείων. Άκουσα µε έκπληξη σήµερα να µας κρίνουν και να µας επιπλήττουν, οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, για τους
πλειστηριασµούς της πρώτης κατοικίας. Γιατί κουνάτε το κεφάλι,
κύριε συνάδελφε; Εσείς δεν εφαρµόσατε τους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασµούς;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και ο Πρωθυπουργός µας, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεσµεύτηκαν απέναντι στους Έλληνες πολίτες ότι θα εφαρµόσουν
πολιτικές οι οποίες θα τονώσουν την ελληνική αγορά, θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα επιτρέψουν στη χώρα
τη γρήγορη επιστροφή στην κανονικότητα. Εγκαταλείπουµε το
νοσηρό µοντέλο του κρατισµού και της υπερφορολόγησης όπως
το εφάρµοσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Εµείς συνεπείς, ειλικρινείς και αποφασισµένοι υλοποιούµε µία-µία τις υποσχέσεις
που δώσαµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Στηρίζουµε την επιχειρηµατικότητα, διευκολύνουµε την ιδιωτική πρωτοβουλία, δηµιουργούµε νέες ευκαιρίες, στηρίζουµε
τους πολίτες. Ενισχύουµε το αίσθηµα ασφάλειας και δικαιοσύνης
στην κοινωνία που είχε παντελώς καταρρακωθεί. Εφαρµόζουµε
πρακτικές που προωθούν την κοινωνική συνοχή και την οικονοµική ανάκαµψη. Στηρίζουµε τον αγροτικό τοµέα, που συνεισφέρει άµεσα και ουσιαστικά στο εθνικό προϊόν και έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πολλά περισσότερα.
Η Ελλάδα ανήκει στις, κατά βάση, γεωργικές χώρες. Δύσκολα
θα αποκτήσει βαριές βιοµηχανίες. Άρα αυτό που έχουµε ως συγκριτικό πλεονέκτηµα, πρέπει και να το στηρίξουµε στο έπακρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση έχει πείσει και
τους πιο δύσπιστους ότι µπορεί και ξέρει να διαχειρίζεται µε
επάρκεια και επιτυχία µεγάλες κρίσεις και µεγάλες προκλήσεις.
Η επιτυχής αντιµετώπιση της πανδηµίας κατέστησε την Ελλάδα
µια από τις χώρες µε τις λιγότερες ανθρώπινες απώλειες. Ποτέ
δεν είπαµε ότι η επανεκκίνηση της οικονοµίας µετά το lockdown
θα ήταν µια εύκολη υπόθεση. Παρά το ότι για καθαρά µικροπολιτικά οφέλη ο ΣΥΡΙΖΑ ευελπιστούσε και επένδυε σε καινούργια
µνηµόνια, σε νέα δηµοσιονοµικά µέτρα και σε µεγάλα ποσοστά
ύφεσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωτοστάτησε σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, διεκδίκησε, έπεισε και επέστρεψε στην Ελλάδα φέρνοντας πολλά δις ευρώ προς όφελος των Ελλήνων και της πατρίδας
µας.
Τελικά το πεπρωµένο φυγείν αδύνατον. Και το πεπρωµένο της
Νέας Δηµοκρατίας είναι να χειρίζεται τα δύσκολα και να βγάζει
την Ελλάδα από τα αδιέξοδα µε επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πολύ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]’ - 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ο Υπουργός Εργασίας
κ. Βρούτσης έχει τον λόγο.
Μετά συµπληρωµατικά, αν θα ήθελε, τον λόγο θα πάρει ο κ.
Πλακιωτάκης.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε θα
ήθελα τον λόγο εν όψει της τοποθέτησης του κ. Βρούτση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ακούστε πρώτα την τροπολογία.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Θέλουµε να ανοίξει
η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ωραία. Καθίστε. Μπορεί
αυτό που θα πει να σας καλύψει. Αµέσως µετά ζητάτε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω
την τιµή να εισηγούµαι µία τροπολογία η οποία είναι µία δέσµη
πολλών κρίσιµων και σηµαντικών διατάξεων ασφαλιστικών και
εργασιακών. Κρίσιµων υπό την έννοια ότι είναι απαραίτητες, ειδικά την περίοδο που ζούµε και βιώνουµε, για να ενισχύσει το εισόδηµα των συνταξιούχων αφ’ ενός, και αφ’ ετέρου για να
διατηρηθούν θέσεις εργασίας την κρίσιµη αυτή περίοδο που ο
τουρισµός µας έχει υποστεί βαθιά επίπτωση αρνητική λόγω του
κορωνοϊού.
Επιτρέψτε µου όµως να συνδέσω την εισήγησή µου, όσον
αφορά στην τροπολογία που έχει διατάξεις που αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες συναδέλφους εργαζόµενους και συνταξιούχους, µε κάτι το οποίο συνέβη πρόσφατα στο Υπουργείο Εργασίας και το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την εξέλιξη
αυτής της τροπολογίας, κύριε Πρόεδρε.
Πριν τέσσερις, ακριβώς, ηµέρες πετύχαµε αυτό που πολλοί
θεωρούσαν ακατόρθωτο. Πετύχαµε αυτό το οποίο πολλοί χαρακτήριζαν αδύνατο και µάλιστα κάποιοι έφτασαν στο σηµείο να το
λένε εµπαιγµό εκ µέρους µου και εκ µέρους της Κυβέρνησης.
Κάναµε αυτό που για πενήντα ολόκληρα χρόνια ήταν απαίτηση
της ελληνικής κοινωνίας. Δηµιουργήσαµε την ψηφιακή σύνταξη
«ΑΤΛΑΣ». η οποία αλλάζει τα δεδοµένα στο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας. Από εδώ και πέρα µέσα στο σφιχτό και συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, όπως το προσδιόρισα στο Υπουργείο Εργασίας, παρουσία και του Πρωθυπουργού, µέχρι το τέλος
του 2021 το σύνολο των εργαζοµένων της χώρας οι οποίοι ολοκληρώνουν τον εργασιακό τους βίο, δεν θα ξαναζήσει ποτέ αυτή
την ταλαιπωρία, τη βασανιστική διαδικασία να περιµένουν τη
σύνταξή τους για δύο, τρία και περισσότερα χρόνια.
Η ψηφιακή σύνταξη «ΑΤΛΑΣ» είναι γεγονός. Ξεκίνησε στις 237-2020. Περιλαµβάνει δυο πολύ µεγάλες κατηγορίες. Τις κατηγορίες των συντάξεων χηρείας, την ευαίσθητη κατηγορία, και την
κατηγορία των απόµαχων του γεωργικού βίου του τέως ΟΓΑ,
τους αγρότες µας.
Και καθώς άνοιξε η διαδικασία και λειτουργεί πλέον, το σφιχτό
χρονοδιάγραµµα, λέει ότι στο τέλος του 2020 θα ενταχθεί στο
ψηφιακό σύστηµα «ΑΤΛΑΣ» η επόµενη ευαίσθητη µεγάλη κατηγορία, οι αναπηρικές συντάξεις, η οποία ξεκινάει πιλοτικά τον Δεκέµβριο του 2020 και ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2021.
Στα µέσα του 2021 τρεις µεγάλες κατηγορίες: οι µισθωτοί του
δηµόσιου τοµέα, οι µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα και οι µηχανικοί
εντάσσονται και αυτοί στο ψηφιακό σύστηµα «ΑΤΛΑΣ». Και καταλήγουµε στον Δεκέµβριο του 2021 που ολοκληρώνεται και η
λειτουργία, η πλήρης εφαρµογή του «ΑΤΛΑΣ» που εντάσσονται
µέσα ο τέως ΟΑΕΕ ως ταµείο, αυτοαπασχολούµενοι και ελεύθεροι επαγγελµατίες, δικηγόροι και δηµοσιογράφοι.
Αυτή, κύριε Πρόεδρε, είναι µια πραγµατικότητα, η οποία πλέον
είναι κτήµα του ελληνικού λαού και η οποία θεωρείται από πολλούς ως ένα επίτευγµα, το οποίο ήρθε να αλλάξει αυτό που γνωρίζαµε ως παθογένεια δεκαετιών στο ασφαλιστικό σύστηµα της
χώρας µας.
Και επειδή, πράγµατι, εγείρονται και ερωτήµατα τι θα γίνει µε
τις εκκρεµείς συντάξεις, θέλω να καταθέσω δύο πράγµατα τα
οποία αφορούν το ερώτηµα το οποίο εγείρεται κυρίως από την
Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Πρώτον, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση
όταν είχε την ευθύνη στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, δεν απάντησε ποτέ για τον αριθµό των εκκρεµών συντά-
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ξεων, κρυβόταν πίσω από δηµόσιες εµφανίσεις και έλεγε ανακριβή νούµερα και στοιχεία, εξαπατώντας τον ελληνικό λαό, και
κάθε φορά περνούσε κάτω από τον πήχη που η ίδια έθετε και
έλεγε την περίοδο εκείνη ότι µετά από λίγο διάστηµα δεν θα
υπάρχουν πλέον συντάξεις.
Την περίοδο που αναλάβαµε αυξήσαµε κατά 38,4% την ταχύτητα απονοµής των συντάξεων και αναλάβαµε την 1η Σεπτεµβρίου του 2019, γατί τότε άλλαξε η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ. Δεύτερον, δυστυχώς, βρήκαµε είκοσι χιλιάδες εκκρεµείς συντάξεις,
οι οποίες ήταν ακαταχωρητές, δεν είχαν πρωτοκολληθεί και τρίτον, χτύπησε πάνω µας και η περίοδος του COVID-19, που δυστυχώς οι υπάλληλοι έφυγαν από τον e-ΕΦΚΑ και δεν µπορούσαν να απονείµουν συντάξεις. Και έρχεται και µας εγκαλεί η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση για εκκρεµείς συντάξεις. Ποιος; Εκείνοι που σκόπιµα τις έκρυβαν και δεν τις παρουσίαζαν.
Εν πάση περιπτώσει, η ζωή προχωράει, όλοι κρινόµαστε, αξιολογούµαστε, κοιτάµε µπροστά. Και αφού υπάρχει πλέον ο
«ΑΤΛΑΣ» όλα πάνε σε µια κατεύθυνση, η οποία λέει ότι οι εκκρεµείς συντάξεις από εδώ και πέρα συνεχώς θα φθίνουν µέχρι να
εξαφανιστούν.
Στην περίοδο που µπαίνει, λοιπόν, µπροστά µας, έχουµε µια
υποχρέωση. Τους απόµαχους του εργασιακού βίου που παίρνουν σήµερα µια πενιχρή σύνταξη µε την έννοια της προκαταβολής, έρχεται η Κυβέρνηση και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
Να ενισχύσει το εισόδηµα τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Και πώς το κάνουµε; Πρώτον, µε τη συγκεκριµένη τροπολογία
για όλους τους µισθωτούς που παίρνουν προσωρινή σύνταξη και
µέχρι να πάρουν την κανονική τους σύνταξη, αυξάνουµε 30% την
προσωρινή σύνταξη και από 50% την κάνουµε 80%, βελτιώνοντας το εισόδηµά τους. Δεύτερον, για όλους τους αυτοτελώς
απασχολούµενους ελεύθερους επαγγελµατίες αυξάνουµε κατά
20% την προκαταβολή που παίρνουν, κάνοντας την από 50%,
70%. Και αυτό το στοιχείο υπάρχει για να µην περάσουν την περίπτωση, ακόµα και την κύρια σύνταξη που θα πάρουν, όταν την
πάρουν κανονικά. Τρίτον, θεσπίζεται η δυνατότητα αναδροµικής
καταβολής όλων αυτών των εκατοντάδων χιλιάδων που έπαιρναν
τη χαµηλή προσωρινή σύνταξη. Θα τα πάρουν µαζί µε την προσωρινή αυξηµένη σύνταξη, δηλαδή θα τα πάρουν µαζεµένα τα
χρήµατα όλοι µόλις ψηφιστεί η τροπολογία. Τέταρτον, υπήρχε
µια εξαίρεση. Δεν έπαιρναν προσωρινή σύνταξη όσοι εργάζονταν. Αίρεται, λοιπόν, αυτή η απαγόρευση και δίνουµε για πρώτη
φορά τη δυνατότητα σε συνταξιούχους εργαζόµενους, να πάρουν και αυτοί την προσωρινή σύνταξη που τους αναλογεί. Πέµπτον, ερχόµαστε και για πρώτη φορά δίνουµε πλέον προκαταβολή στο εφάπαξ. Επειδή το εφάπαξ είναι µια πονεµένη διαδικασία όσον αφορά τις εκκρεµότητες και τις παθογένειες του κράτους, ερχόµαστε να δώσουµε τη δυνατότητα σε έναν κόσµο, ο
όποιος δικαιούται εφάπαξ και το περιµένει πάρα πολλά χρόνια,
να πάρει προκαταβολή διαµέσου του εφάπαξ. Αυτές είναι οι κρίσιµες ασφαλιστικές διατάξεις όσον αφορά την ενίσχυση των συνταξιούχων που δεν έχουν πάρει την κανονική τους σύνταξη και
εντάσσονται στους εκκρεµείς ονοµαζόµενους συνταξιούχους,
και η πολιτεία δείχνει πραγµατικά το ενδιαφέρον της, για να τους
ενισχύσουµε.
Άλλη διάταξη. Εκκρεµότητες ληξιπρόθεσµες του ΕΟΠΥΥ. Επιτρέψτε µου να σας πω ότι εδώ είναι µια ακόµη πονεµένη ιστορία,
η οποία αποδεικνύει και το πως πολλές φορές αντιλαµβάνεται
και το πολιτικό σύστηµα τα πράγµατα. Χρωστάµε εκατοντάδες
εκατοµµύρια σε παρόχους, οι οποίοι έδωσαν σε γιατρούς, σε κλινικές και διαγνωστικά κέντρα. Παραλάβαµε πλήρως ανεξόφλητα
αυτά τα τιµολόγια. Πλήρως! Το πρώτο εξάµηνο του 2019 αν δεν
κάνω λάθος, είχαν πληρωθεί µόνο 300 µε 400.000. Και η ευθύνη
πάνω µας είναι τεράστια, διότι αξιολογούµαστε για τα ληξιπρόθεσµα. Και η ευθύνη αυτή τη στιγµή, επειδή παιζόταν κάποιο παιχνίδι -δεν είναι της ώρας- πέφτει πάνω στην Κυβέρνηση να
εξοφλήσει τα ληξιπρόθεσµα, όσον αφορά τα θέµατα της υγείας.
Και µπήκαµε στη διαδικασία, ήδη έχουν δοθεί αρκετά εκατοµµύρια αλλά δεν φτάνουν αυτά. Γι’ αυτό, λοιπόν, µε την παρούσα
διάταξη διαµορφώνουµε µια ηλεκτρονική πλατφόρµα, βάσει της
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οποίας καλούµε όλους τους παρόχους υγείας στους οποίους
χρωστάει το ελληνικό δηµόσιο, να µπουν στην πλατφόρµα αυτή
και να τους δώσουµε το 90% ως προκαταβολή της υποχρέωσης
που έχουµε απέναντί τους, και µετά να γίνει η αξιολόγηση των
χρηµάτων και η χρεοπίστωση.
Άλλη πονεµένη ιστορία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ! Από το 2015 και µετά ανεξήγητα γιατί, δεν πληρώθηκαν
έξοδα κηδείας στους αγρότες. Πάνω από σαράντα πέντε χιλιάδες λιµνάζουν σε τσουβάλια, έξοδα κηδείας αγροτών και δεν
είχαν δοθεί. Και βρεθήκαµε µπροστά σε ένα βουνό από εκκρεµότητες, που αυτά δεν εντάσσονται στα ληξιπρόθεσµα που η
χώρα είναι υποχρεωµένη να πληρώσει και να τα βγάλει εις
πέρας, µια κατάσταση την οποία δεν µπορώ να περιγράψω.
Θέλω να είναι η τελευταία φορά, το έκανα στην επιτροπή όταν
µιλήσαµε για το ασφαλιστικό, δεν θέλω να ξαναµιλήσω για το παρελθόν. Θέλω να κοιτάµε µόνο µπροστά. Αλλά είµαι υποχρεωµένος σήµερα να υπερασπιστώ τις τροπολογίες και καλώ τον
ΣΥΡΙΖΑ να τα ψηφίσει ,γιατί οι ευθύνες του είναι τεράστιες. Από
το 2015 και µετά σαράντα πέντε χιλιάδες δικαιούχοι άνθρωποι οι
οποίοι έχασαν τον συγγενή τους αγρότη, δεν πήραν τα έξοδα κηδείας.
Τι κάναµε για να το αντιµετωπίσουµε; Δύο πράγµατα. Πρώτον,
για πρώτη φορά στο ασφαλιστικό µας σύστηµα φτιάχτηκε µε την
εξαίρετη στήριξή του e-ΕΦΚΑ, είµαι υποχρεωµένος να αναφέρω
τον Χρήστο Χάλαρη και τους υποδιοικητές του που κάνουν εξαιρετική δουλειά, µια ψηφιακή πλατφόρµα βάσει της οποίας, ήδη
λειτουργεί από 1η Ιουλίου και µετά, καµµία τέτοια περίπτωση δεν
είναι υποχρεωµένη να ανατρέξει στον ΕΦΚΑ. Έχουµε εκατό µε
εκατόν είκοσι χιλιάδες λιγότερες συναλλαγές στα γραφεία του
ΕΦΚΑ. Όλα πλέον γίνονται ηλεκτρονικά.
Προσωπικά, την περίοδο της πανδηµίας συνοµίλησα µε τηλεδιάσκεψη µε όλα τα γραφεία τελετών, µε την οµοσπονδία τους,
υπήρξε συµφωνία, η υπουργική απόφαση περιγράφει αναλυτικά
και πλέον όλα γίνονται ηλεκτρονικά από απόσταση και τα χρήµατα καταβάλλονται σε δεκαπέντε µέρες. Λύσαµε το πρόβληµα
παθογένειας δεκαετιών για το µέλλον. Από την 1η Ιουλίου του
2020 λειτουργεί και αντιµετωπίσαµε το µέλλον. Για το παρελθόν,
όµως, χρειάζεται νοµοθετική διάταξη και θέλω την ψήφιση και τη
στήριξη της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Βρούτση, πρέπει
να ολοκληρώσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ναι, κύριε Πρόεδρε. Μια, δύο, τρεις διατάξεις είναι
αλλά νοµίζω ότι είναι σηµαντικές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τρεις διατάξεις ακόµα;
Θα φθάσουµε εικοσάλεπτο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Ζητάµε, λοιπόν, από τη Βουλή να στηρίξει τη δυνατότητα να ξεπληρώσουµε στις σαράντα πέντε χιλιάδες δικαιούχων των 800 ευρώ χωρίς έλεγχο παραστατικών τα 800
ευρώ σε όλους. Αυτό ζητάει αυτή η διάταξη. Δεν µπορούµε να
ελέγξουµε τα παραστατικά της κηδείας από το 2015 µέχρι σήµερα, είναι αδύνατο, και θέλουµε οριζόντια να κάνουµε αυτή την
εκκαθάριση σε όλον αυτόν τον κόσµο που τα δικαιούται και σαράντα πέντε χιλιάδες δεν έχουν πάρει τα έξοδα κηδείας του συγγενή του, την περίοδο που έπρεπε. Ζητάω τη στήριξη της
Βουλής.
Προχωράµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Πόσο χρόνο χρειάζεστε
ακόµα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Πρόεδρε, τελειώνω.
Ολοκληρώνω µε µερικές διατάξεις οι οποίες είναι εργασιακού
περιεχοµένου. Ερχόµαστε και ενισχύουµε το πρόγραµµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», µέσα από το οποίο διασφαλίζουµε πλέον την πλήρη
κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, από 1η Ιουλίου έως 31 Δεκεµβρίου του 2020, για συγκεκριµένες κατηγορίες, αλλά επίσης
πάλι για το πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» διευρύνουµε την επέκτασή του από 1η Ιουλίου έως 15 Οκτωβρίου του 2020, και πληρώνουµε το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών. Να ενισχύσουµε δηλαδή τη δυνατότητα των επιχειρήσεων, να κρατήσουν
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θέσεις εργασίας.
Ταυτόχρονα, µε µια σειρά από άλλες διατάξεις οι οποίες έχουν
ήδη ανακοινωθεί εκ µέρους του Πρωθυπουργού αλλά και των
Υπουργείων Εργασίας και Οικονοµικών, καλύπτουµε τις εργοδοτικές-ασφαλιστικές εισφορές σε πάρα πολλές κατηγορίες και περιπτώσεις εργαζοµένων διαµέσου των επιχειρήσεων, έτσι ώστε
την κρίσιµη αυτή περίοδο να κρατηθούν οι θέσεις εργασίας.
Αυτές είναι βασικά οι κρίσιµες διατάξεις εργασιακού και ασφαλιστικού τις οποίες θεωρούµε απαραίτητες, σηµαντικές και κρίσιµες για τον κόσµο της εργασίας, για τον κόσµο των ασφαλισµένων και για τους συνταξιούχους που περιµένουν τη σύνταξή
τους.
Ζητάω από τη Βουλή την ψήφιση της τροπολογίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Πλακιωτάκης.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Μαµουλάκη.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ζητήσαµε προηγουµένως επί αυτής της σειράς τροπολογιών του κ. Βρούτση,
που ουσιαστικά είναι εν είδει ολόκληρου νοµοσχεδίου, να ανοίξει
η συζήτηση. Είδατε και από τη σχοινοτενή χρονικά τοποθέτησή
του για να υποστηρίξει τις εν λόγω τροπολογίες ότι ήταν πολλές,
οπότε θα ήθελα να δοθεί ο λόγος στην αρµόδια τοµεάρχη του
ΣΥΡΙΖΑ σε θέµατα εργασιακών ζητηµάτων, κ. Αχτσιόγλου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μισό λεπτό, κύριε Μαµουλάκη. Η τροπολογία που κατατέθηκε -αν την έχετε δει- είναι
στο σύνολό της σχεδόν από το Υπουργείο Εργασίας, αλλά έχει
τρεις διατάξεις από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Είναι µια ενιαία τροπολογία γι’ αυτό δίνω τον λόγο στον κ. Πλακιωτάκη και µετά θα
δούµε πώς θα γίνει αυτή η συζήτηση.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Όπως γίνεται µέχρι τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Συγγνώµη, το λέει το
Προεδρείο αυτό το πράγµα. Δεν το λέει η Κυβέρνηση.
Κύριε Πλακιωτάκη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στην τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας συµπεριλαµβάνονται τρεις πολύ σηµαντικές διατάξεις, αρµοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
Στην πρώτη διάταξη αναφέρουµε χαρακτηριστικά ότι σταθερός και πολύ σηµαντικός στόχος της Κυβέρνησης είναι η εξασφάλιση των θέσεων απασχόλησης και η µείωση της ανεργίας
των ναυτικών. Πώς διασφαλίζεται αυτός ο στόχος; Διασφαλίζεται
αποκλειστικά και µόνο όταν στα ποντοπόρα πλοία υπό ελληνική
σηµαία εφαρµόζονται οι διεθνώς αναγνωρισµένες συλλογικές
συµβάσεις εργασίας. Αναφέροµαι µόνο σε ποντοπόρα εµπορικά
πλοία άνω των τριών χιλιάδων κόρων. Στην ακτοπλοΐα οι συλλογικές συµβάσεις µένουν ως έχουν. Άρα, µιλάµε για την ποντοπόρο ναυτιλία και µόνο για ειδικότητες κατώτερου πληρώµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Με συγχωρείτε, κύριε
Πλακιωτάκη.
Κύριε Βρούτση, µε συγχωρείτε, αλλά θα πρέπει να παραµείνετε λίγο γιατί υπάρχει ζήτηµα σε σχέση µε την τροπολογία σας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Έτσι φεύγετε; Υπάρχουν ερωτήµατα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, η διαδικασία έχει οριστεί και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Η διαδικασία βεβαίως
έχει οριστεί, αν εσείς λέτε ότι θα απαντήσει ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος. Συγγνώµη, αλλά προσέξτε τι γράφει το άρθρο 107
του Κανονισµού της Βουλής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Κύριε Πρόεδρε, αν είναι να παραµείνω, επειδή η
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Βουλή έχει προτεραιότητα, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να
γίνει οργανωµένα και να ακούσω το ερωτώντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Θα κάνω εγώ την πρόταση µετά, πάντα µε βάση τον Κανονισµό.
Κύριε Πλακιωτάκη, συνεχίστε και µε συγχωρείτε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Επαναλαµβάνω, γιατί υπάρχει µια ροή λόγου
και για να καταλάβουν όλοι µέσα σε αυτή την Αίθουσα σε τι αναφέροµαι. Κατ’αρχήν, αναφέροµαι σε διεθνείς αναγνωρισµένες
συλλογικές συµβάσεις εργασίας στην ποντοπόρο ναυτιλία -η
ακτοπλοΐα µένει ως έχει- και αυτό έχει εφαρµογή µόνο σε συγκεκριµένες ειδικότητες του κατώτερου πληρώµατος, καθώς και
σε ειδικότητες ανθυποπλοιάρχων και τρίτων µηχανικών.
Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης παρέµβασης είναι προφανή. Αυξάνουµε τη δυνατότητα απασχόλησης κατώτερων πληρωµάτων στην ποντοπόρο ναυτιλία, κάνουµε πιο ελκυστικό το
ναυτικό επάγγελµα και παράλληλα ενισχύουµε την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού νηολογίου.
Πώς γίνεται αυτό; Για να έχουµε όλοι σε αυτή την Αίθουσα µια
πλήρη εικόνα, γιατί -ξέρετε- όλα αυτά τα συζητάµε δεκαετίες,
κανείς, όµως, µέχρι σήµερα δεν είχε την πολιτική τόλµη να πάρει
τη συγκεκριµένη πολιτική απόφαση περιγράφοντας την πραγµατικότητα.
Ποια είναι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πραγµατικότητα. Η Ελλάδα είναι η πρώτη παγκόσµια δύναµη διεθνώς.
Έχει τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πλοία ελληνικής πλοικτησίας,
ελέγχει το 20,67% της παγκόσµιας χωρητικότητας και το 54,28%
της ευρωπαϊκής χωρητικότητας. Άρα, µιλάµε για µια υπερδύναµη
διεθνώς, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πόσα πλοία είναι µε
ελληνική σηµαία; Μόλις τα πεντακόσια ενενήντα εννέα. Δηλαδή
µόνο το 12% του ελληνόκτητου στόλου είναι υπό ελληνική σηµαία.
Χαρακτηριστικά, θα σας πω ότι µόνο τριακόσια πλοία επιλέγουν την κυπριακή σηµαία, ενώ πάνω από επτακόσια πενήντα ένα
πλοία επιλέγουν τη σηµαία της Μάλτας και βεβαίως διάφορες
άλλες σηµαίας όπως της Λιβερίας, του Παναµά, των Νήσων Μάρσαλ.
Χαρακτηριστικά, επίσης, να σας πω ότι το 1995 όταν το σύνολο του ελληνικού στόλου ήταν δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα
εννέα πλοία, τα πλοία υπό ελληνική σηµαία ήταν χίλια δέκα
εννέα. Δηλαδή, το ποσοστό του ελληνικού στόλου επί του ελληνόκτητου ήταν 42% και σήµερα είναι 12%. Επιπλέον, η ελληνική
σηµαία προσφέρει κύρος, παρουσία στους ευρωπαϊκούς θεσµούς, αλλά κυρίως στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό. Διότι η
κάθε χώρα συµµετέχει µε βάση το νηολόγιό της.
Επιπλέον, ποια είναι η πραγµατικότητα στην ποντοπόρο ναυτιλία; Κατ’ αρχήν, συλλογικές συµβάσεις έχουν να υπογραφούν
από το 2010. Ποια είναι η κατάσταση της απασχόλησης στην
ποντοπόρο ναυτιλία; Τη δεκαετία του1970 είχαµε πάνω από
εβδοµήντα χιλιάδες ναυτικούς. Ποια είναι η κατάσταση σήµερα;
Έχουµε δέκα οκτώ χιλιάδες. Ξέρετε, µέσα σε αυτήν την Αίθουσα
πρέπει να µιλάµε µε συγκεκριµένα νούµερα. Και βέβαια αυτό σίγουρα δεν είναι τυχαίο.
Άρα, προκειµένου να αναβιώσει η ναυτοσύνη των Ελλήνων διότι δεν αρκεί µόνο να έχουµε την πρώτη ναυτιλία του κόσµου
και δεν αρκεί να έχουµε τους µεγαλύτερους Έλληνες πλοιοκτήτες- θέλουµε και ελληνικά πληρώµατα. Εµείς θέλουµε να απασχοληθούν στην ποντοπόρο ναυτιλία ελληνόπουλα. Να µη στερήσουµε σε κανέναν το δικαίωµα να µπορεί να απασχοληθεί στην
ελληνόκτητη ναυτιλία.
Αγαπητοί συνάδελφοι του ΚΚΕ, µε όλον τον σεβασµό, άκουσα
ότι µιλάτε για µισθούς γαλέρας στη ναυτιλία. Ξέρετε, η παγκόσµια ναυτιλία δεν έχει µισθούς γαλέρας. Το αντίθετο, θα έλεγα.
Η παγκόσµια ναυτιλία έχει πολύ καλά αµειβόµενες θέσεις. Ξέρετε πόσος είναι ο συνολικός µισθός του ναύτη, µαζί µε τα επιλέξιµα επιδόµατα; Είναι 2.200 δολάρια. Αν εσείς πιστεύετε ότι τα
2.200 δολάρια είναι µισθός γαλέρας, το αφήνω στην κρίση της
ελληνικής κοινωνίας και του άνεργου νέου, που µας παρακολουθεί αυτή την ώρα και ψάχνει εναγωνίως δουλειά. Σ’ αυτούς να
απαντήσετε αν τα 2.200 δολάρια είναι µισθός γαλέρας.
Τώρα, τι ισχύει στην παγκόσµια ναυτιλία, για να ξέρουµε τι
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λέµε. Προσέξτε: για τα ελληνόκτητα πλοία µε ξένη σηµαία
ισχύουν οι διεθνείς συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Πώς συνάπτονται αυτές; Συνάπτονται µε τις οργανώσεις International
Transport Workers Federation, τις γνωστές ITF, και International
Maritime Employers’ Council. Άρα, τι πάµε να κάνουµε εµείς; Ό,τι
ισχύει στα ελληνόκτητα πλοία µε ξένη σηµαία, να τα εφαρµόσουµε και στα ελληνόκτητα πλοία µε ελληνική σηµαία.
Νοµίζω ότι µε αυτό τον τρόπο -είναι απολύτως ξεκάθαρο- θα
ενισχύσουµε και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού νηολογίου, που φθίνει συνεχώς, αλλά επιπλέον, θα προσελκύσουµε και
νέα άνεργα ελληνόπουλα, που αυτήν τη στιγµή ψάχνουν εναγωνίως για δουλειά στην ποντοπόρο ναυτιλία. Αυτό το πολύ απλό
κάνουµε σήµερα.
Επιπροσθέτως, σε µια δεύτερη διάταξη, την οποία εισαγάγουµε, δίνουµε τη δυνατότητα στον Έλληνα πλοιοκτήτη, πάλι
στα πλοία υπό ελληνική σηµαία, όταν δεν υπάρχει προσφερόµενη εργασία από Έλληνα πλοίαρχο, να του δίνεται η δυνατότητα, προκειµένου να µην αλλάξει την σηµαία του, να ναυτολογήσει αλλοδαπό πλοίαρχο.
Εδώ έρχοµαι να πω, επίσης, ότι υπάρχει τεράστιο πρόβληµα
ανεύρεσης ποιοτικών αξιωµατικών στην παγκόσµια ναυτιλία.
Σύµφωνα µε την τελευταία έρευνα του Διεθνούς Ναυτιλιακού
Επιµελητηρίου σε συνεργασία µε την BIMCO έχει αποτυπωθεί
ότι µέχρι το 2025 θα υπάρχει έλλειµµα σε αξιωµατικούς πάνω
από εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσιους, σε σχέση πάντοτε µε τη ζήτηση. Άρα, πεδίον δόξης λαµπρό! Έχουµε την
πρώτη ναυτιλία του κόσµου, έχουµε πέντε χιλιάδες ποντοπόρα
πλοία, πρέπει να δώσουµε τη δυνατότητα κατ’ αρχήν στις παραγωγικές σχολές να µπορέσουµε να παράξουµε περισσότερους
ποιοτικούς αξιωµατικούς, διότι σας είπα ότι οι ανάγκες είναι πολύ
µεγάλες.
Πρακτικά, στους αξιωµατικούς δεν υπάρχει ανεργία. Αυτή
είναι η πραγµατικότητα. Τουναντίον, πρέπει να παράξουµε και
περισσότερους και ποιοτικότερους αξιωµατικούς, διότι η παγκόσµια ναυτιλία αλλάζει. Υπάρχουν νέοι περιβαλλοντικοί κανονισµοί, νέοι νέες ρυθµίσεις, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση. Άρα, θέλουµε να αναβαθµίσουµε συνολικά τη δηµόσια
ναυτική εκπαίδευση. Αυτός ο στόχος µας, αυτό υλοποιούµε,
αυτό κάνουµε σε συνεργασία και µε το Ίδρυµα Ευγενίδου, που
ετοιµάζουµε τους βασικούς στρατηγικούς άξονες για να µπορέσουµε να αναβαθµίσουµε συνολικά µε ένα σχέδιο πλαισίου ολοκληρωµένης ναυτικής εκπαίδευσης έτσι ώστε να µπορούµε να
παράξουµε ποιοτικότερο αξιωµατικούς.
Επιπλέον, µε την προτεινόµενη τελευταία διάταξη για τα ναυτεργατικά σωµατεία διασφαλίζεται η τήρηση των θεσµοθετηµένων αρχών της διαφάνειας, αλλά και της ανταποδοτικότητας στις
εκλογές, στις αρχαιρεσίες των συνδικαλιστικών ναυτεργατικών
σωµατείων. Δηλαδή, µε άλλα λόγια, για να το πω και απλά, στις
εκλογές, στις αρχαιρεσίες θέλουµε να ψηφίζουν αυτοί που
ασκούν το ναυτικό επάγγελµα και όχι αυτό που παρατηρούνταν
µέχρι σήµερα δια αντιπροσώπου ή δια αλληλογραφίας να συµµετέχουν σε κείµενες εκλογές.
Κύριε Πρόεδρε, καταλήγοντας -ευχαριστώ για την ανοχή σαςχρειάζεται επιστροφή σ’ αυτή τη χώρα στο αυτονόητο. Έχουµε
την πρώτη ναυτιλία του κόσµου. Έχουµε την αγορά µπροστά
µας. Άρα ας δώσουµε την ευκαιρία και τη δυνατότητα µε ανταγωνιστικούς µισθούς, ό,τι δηλαδή ισχύει στην ποντοπόρο ναυτιλία, να µπορέσουµε να ενισχύσουµε και το ελληνικό νηολόγιο,
αλλά κυρίως την ελληνική ναυτοσύνη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας ευχαριστώ πολύ.
Μην µε ευχαριστεί κανένας για την ανοχή µου, γιατί δεν έχω
κανένα άλλο µέσο παρά µόνο να σας υπενθυµίζω ότι πέρασε ο
χρόνος. Απλά το λέω χαµηλά.
Μισό λεπτό, καταλαβαίνω ότι έχουν σηκωθεί όλα τα χέρια στη
Βουλή όσον αφορά τις τροπολογίες. Η παρουσίαση όλων των
τροπολογιών από τη µεριά των Υπουργών έχει ολοκληρωθεί.
Προτείνω, λοιπόν, κάθε κόµµα, κάθε παράταξη να πάρει πέντε
λεπτά και να µιλήσει µόνο για τις τροπολογίες. Δηλαδή κάθε
κόµµα θα επιλέξει για ποιες τροπολογίες θα µιλήσει.
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Αν συµφωνείτε να ολοκληρώσουµε αυτή τη διαδικασία µέσα
σε µισή ώρα δηλαδή.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Πείτε επί της διαδικασίας.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αυτή τη στιγµή, για µία µόνο από τις τροπολογίες µίλησαν δύο
Υπουργοί επί είκοσι λεπτά και πλέον. Μάλιστα ο κ. Πλακιωτάκης,
επειδή τυγχάνει να έχω τον αρµόδιο τοµέα, έχει και άλλη τροπολογία-νοµοθετική ρύθµιση για το µεταφορικό ισοδύναµο. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι για ζητήµατα τόσο εξειδικευµένα δεν
νοµίζω ότι επαρκούν πέντε λεπτά από τους συναδέλφους, που
διαφορετικά γνωρίζουν το κάθε ένα από αυτά τα ζητήµατα. Άρα
δεν νοµίζω ότι αρκούν πέντε λεπτά από κάθε ένα από κάθε
κόµµα. Νοµίζω ότι θα έπρεπε να γίνει µια πιο ανοικτή διαδικασία
περιορισµένου χρόνου µεν, αλλά περισσότερων οµιλητών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Μωραΐτη, έχετε
τον λόγο. Απλά να µην µείνουµε πολύ ώρα στο διαδικαστικό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Να µην µείνουµε στο διαδικαστικό, αλλά θα µου επιτρέψετε να πω ότι εµείς από την αρχή
τοποθετηθήκαµε για το νοµοσχέδιο, το οποίο πρέπει να συζητάµε, αλλά τελικά δεν θα συζητήσουµε ότι είναι παράδειγµα
κακής νοµοθέτησης.
Αυτό το οποίο συµβαίνει σήµερα δεν έχει προηγούµενο, κύριε
Υπουργέ. Έχουν κατατεθεί τόσες τροπολογίες, που στην ουσία
είναι δύο και τρία νοµοσχέδια. Άρα αυτή τη στιγµή, κύριε Πρόεδρε, κι αυτό ζητάµε, µιας και έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος, να µην
πάµε σε τοποθετήσεις πέντε λεπτών από το κάθε κόµµα, αλλά
να κάνουµε µια τοποθέτηση σε κάθε τροπολογία.
Αν πάµε σε πεντάλεπτες τοποθετήσεις, θεωρώ ότι υπάρχει
πρόβληµα. Δεν θα πάρουµε θέση και δεν θα βγάλουµε άκρη.
Θέλω να πω για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, ότι παίζεται και ένα
παιχνίδι…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Οι Βουλευτές θα µιλήσουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριοι συνάδελφοι, σας
παρακαλώ. Τι κάνετε; «Θα µιλήσουµε εµείς ή δεν θα µιλήσουµε;».
Γιατί, κράτησα κανέναν µέσα στην Αίθουσα ή τον έβγαλα απέξω;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Εσείς το προκαλέσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Εγώ έκανα µια πρόταση,
για να διευκολυνθούµε όλοι. Σας λέω ότι αυτή η πρόταση έρχεται
να προστεθεί µετά στις οµιλίες που θα κάνει ο καθένας. Γιατί δεν
µπορούµε να κάνουµε ξεχωριστή συζήτηση κατ’ άρθρον. Να µιλήσει πέντε λεπτά ο εισηγητής από κάθε κόµµα και µετά ο κ. Σαντορινιός, ας πούµε, να µιλήσει επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα κάνω
συγκεκριµένη πρόταση για να απεµπλακούµε λίγο από το αδιέξοδο στο οποίο είµαστε. Προτείνω να κάνουµε συζήτηση επί της
τροπολογίας του κ. Βρούτση και του κ. Πλακιωτάκη. Εµείς έχουµε και τους δύο εισηγητές µας εδώ και όλα τα άλλα να τα
πάµε στο τέλος, για να µπορέσουµε να διευκολύνουµε τη διαδικασία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Αλλιώς, αν δεν το δεχθούν αυτό οι κύριοι συνάδελφοι, να πάνε
όπως πρέπει κανονικά και µε τον χρόνο ο κάθε Βουλευτής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Μπούγας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Η πρόταση, η οποία διατυπώθηκε προ
ολίγου είναι ανεδαφική και ατελέσφορη και θα εξηγήσω αµέσως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ποια από όλες τις προτάσεις, κύριε Μπούγα; Έχω κάνει κι εγώ µια πρόταση. Έχει κάνει
ο κ. Μωραΐτης µια πρόταση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Η δική σας πρόταση ερείδεται στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 107 που λέει ότι µπορεί να ρυθµιστεί ο χρόνος για την συζήτηση των τροπολογιών. Εδώ, όµως,
δεν έχουµε µια τροπολογία, έχουµε πλήθος τροπολογιών. Εποµένως, θα ανακύψει το πρακτικό ζήτηµα ποιος από κάθε κόµµα
θα µιλήσει και για ποια τροπολογία δεν µπορεί καθένας να µιλάει
µε ελεύθερο λόγο για οποιαδήποτε τροπολογία θέλει ο ίδιος.
Λοιπόν, νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι χρειάζεται οργάνωση στη
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συζήτηση για να επιτραπεί και στους συναδέλφους Βουλευτές
να µιλήσουν, διότι βλέπω ότι ο κατάλογος είναι µακρύς. Τρεις
µόνο Βουλευτές έχουν πάρει τον λόγο, από σαράντα, που έχουν
εγγραφεί. Εποµένως, πρέπει να µιλήσουν τριάντα επτά συνάδελφοι και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, που δεν έχουν πάρει
τον λόγο.
Κατά συνέπεια, προτείνω η συζήτηση να εξελιχθεί κανονικά,
όπως συµφωνήθηκε κατά την έναρξη συνεδρίασης, οι συνάδελφοι να αναπτύξουν και το κύριο µέρος του νοµοσχεδίου και τις
τροπολογίες, οποίες κρίνουν οι ίδιοι ότι θέλουν να δώσουν βάρος
και να επισηµάνουν τα ζητήµατα των τροπολογιών και στη συνέχεια, το αυτό να πράξουν και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
µε µια ανοχή εκ µέρους του Προεδρείου στον χρόνο, διότι υπάρχουν πράγµατι, σηµαντικές τροπολογίες, που θα χρειαστεί περαιτέρω χρόνος από αυτόν που διατίθεται συνήθως στους οµιλητές.
Νοµίζω ότι οποιαδήποτε άλλη πρόταση υιοθετηθεί από το
Σώµα, κύριε Πρόεδρε, παρελκύει κατά τρόπο αδόκιµο τη διαδικασία και τελικά, δεν θα επιτρέψει να εκφράσουν την άποψή τους
οι συνάδελφοι Βουλευτές και βέβαια θα περιορίσει τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Νοµίζω ότι πρέπει να προχωρήσουµε κανονικά µε τον
κατάλογο των οµιλητών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ωραία.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Κατρίνης και µετά ο κ. Καραθανασόπουλος και ο κ. Βιλιάρδος.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Μέχρι τώρα θα είχαν τοποθετηθεί όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Βρε παιδιά, αφού ζητάνε
τον λόγο. Έτσι είναι ο Κανονισµός. Ο Κανονισµός δεν λέει ό,τι
θέλει κάνει ο καθένας.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς, γυρίζουµε
τον χρόνο ακριβώς ένα χρόνο πίσω και η Κυβέρνηση µιµείται το
χειρότερο εαυτό της.
Δηλαδή, στην προτελευταία συνεδρίαση της Ολοµέλειας, σε
ένα νοµοσχέδιο, που περιείχε ήδη ενενήντα και πλέον άρθρα, έχει µέχρι στιγµής εισαγάγει οκτώ-εννιά τροπολογίες -δεν ξέρω,
έχω χάσει τον αριθµό- οι οποίες στο µέγεθός τους είναι περισσότερες από το νοµοσχέδιο, το οποίο συζητάµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Έξι είναι.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Δεν γνωρίζω, κύριε Υπουργέ, µιας και µε
διορθώσατε ότι είναι έξι, αν µέχρι να τελειώσει η συζήτηση, που
απ’ ό,τι φαίνεται θα διαρκέσει αρκετά, θα φέρετε κι άλλες. Δεν
ξέρω τι άλλα υπόλοιπα έχετε να φέρετε µέχρι σήµερα πριν τελειώσει αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος.
Πρέπει, όµως, να σεβαστούµε τους συναδέλφους οι οποίοι περιµένουν από τις 11:30’ το πρωί να τοποθετηθούν και στο τέλος
να δούµε και πόσες τροπολογίες, τέλος πάντων, η Κυβέρνηση
είναι διατεθειµένη να φέρει µέχρι το πέρας της συζήτησης και
τα κόµµατα συνολικά να τοποθετηθούν επί του συνόλου των τροπολογιών. Δεν µπορεί τώρα να διακόπτουµε τη συζήτηση, να µιλάµε για κάθε τροπολογία. Δεν θα τελειώσει αυτή τη συζήτηση.
Εκτός αν θέλουµε να µην µιλήσουν οι συνάδελφοι.
Είναι, όµως, απαράδεκτη αυτή η πρακτική της Κυβέρνησης.
Το κάνατε, το ξανακάνετε και δυστυχώς, φαίνεται ότι όχι µόνο
δεν σέβεστε τη Βουλή, αλλά δεν σέβεστε καθόλου κι αυτά τα
οποία είπατε προεκλογικά ότι θα πάτε σε άλλους τρόπους νοµοθέτησης και το επιτελικό κράτος.
Άρα, κύριε Πρόεδρε, να προχωρήσει η διαδικασία και να τοποθετηθούµε επί του συνόλου των τροπολογιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ο κ. Καραθανασόπουλος
έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να έχω τον λόγο;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Κι εγώ θέλω τον
λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Με συγχωρείτε, αλλά συνεννοηθείτε µεταξύ σας. Δεν µπορείτε και οι δύο να ζητάτε τον
λόγο. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνετε; Κι όταν προεδρεύει κάποιο
µέλος του κόµµατός σας, πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί.
Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν
φταίµε εµείς γι’ αυτή τη διαδικασία. Φταίει η Κυβέρνηση. Δεν
µπορεί να έρχεται τροπολογία πριν από µισή ώρα και να λέµε ότι
θα περιµένουµε στο τέλος της διαδικασίας να τοποθετηθούµε.
Δεν µπορεί να φέρνει τροπολογίες για θέµατα που δεν έχουν
καµία επείγουσα σηµασία. Αυτά που ανέφερε ο κ. Πλακιωτάκης
δεν έχουν καµµία ηµεροµηνία αποσβεστική. Γιατί δεν έρχονται
τον Σεπτέµβρη, που θα ξανανοίξει η Βουλή; Τι την πιέζει την Κυβέρνηση και τα φέρνει τώρα;
Αυτό, λοιπόν, είναι ένα ζήτηµα. Εδώ την πιάσαµε «µε τη γίδα
στην πλάτη» την Κυβέρνηση. Πρέπει να ανοίξει η συζήτηση, να
µπορέσουµε τουλάχιστον για τις δύο τροπολογίες οι οποίες συζητήθηκαν τώρα µε τον κ. Βρούτση και τον κ. Πλακιωτάκη, να
ανοίξει ένας κύκλος τοποθέτησης εκπροσώπων κοµµάτων. Δεν
µπορούν να µένουν οι ψευδείς εντυπώσεις που καλλιέργησε ο κ.
Πλακιωτάκης. Γιατί όλα αυτά δεν έχουν καµία σχέση µε την
πραγµατικότητα στην Αίθουσα και να απαντήσουµε µετά από
δύο και τρεις ώρες. Πρέπει να τοποθετηθούµε τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Βιλιάρδο, έχετε
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι πρέπει να
προχωρήσουµε σε ψηφοφορία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατ’αρχήν, θεωρούµε κι εµείς ότι είναι αδύνατον να αναφερθούµε σε τόσες πολλές τροπολογίες. Είναι πραγµατικά η όλη διαδικασία απαράδεκτη και θεωρούµε ότι αν ο λόγος είναι το ότι η Βουλή θα κλείσει και θα πάµε διακοπές, θα ήταν καλύτερα να κλείσουµε µία
βδοµάδα αργότερα και να κάνουµε µια σωστή δουλειά εδώ πέρα.
Όλη αυτή η διαδικασία που βλέπουµε να γίνεται είναι εντελώς
απαράδεκτη.
Όσον αφορά τώρα τη συγκεκριµένη πρότασή µας γι’ αυτό που
γίνεται σήµερα, η δικιά µας πρόταση είναι να τοποθετηθούµε στη
δευτερολογία µας, όπως συνήθως συµβαίνει σε όσες τροπολογίες τουλάχιστον µας δοθεί χρόνος για να µπορέσουµε να µιλήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Μωραΐτη, έχετε
τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επαναλαµβάνω την πρότασή µας. Είναι εδώ και οι δύο Υπουργοί. Ζητάµε πέντε λεπτά, από τη στιγµή που είναι εδώ, σε έναν εκπρόσωπο…
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: …ώστε να τεθούν τα ερωτήµατα προς τον Υπουργό Εργασίας.
Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό το οποίο λέω και το είπα και πριν.
Δηλαδή, δεν φτάνει που γελοιοποιείται η νοµοθέτηση µ’ αυτές
τις τροπολογίες, ερχόµαστε και χειροκροτάµε από πάνω. Έλεος!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Θα µας απαγορεύσετε να
χειροκροτάµε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Αυτό το οποίο ζητάµε
είναι να κατατεθούν τα ερωτήµατα από την πλευρά µας, κύριε
Πρόεδρε. Θέλουµε πέντε λεπτά στην υπεύθυνη τοµεάρχη µας,
κύριε Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Όταν πάρουν τον λόγο οι Βουλευτές,
θα θέσουν τα ερωτήµατα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μισό λεπτό, κύριε Σπανάκη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Αφήσατε υπονοούµενο για τη διαδικασία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ακούστε µε. Κι εγώ έτσι
τα έµαθα, επειδή πρόσεχα τι λένε οι Πρόεδροι.
Ακούστε τι λέει ο Κανονισµός στο άρθρο 107, παράγραφος
13: «Για τροπολογίες που κατατέθηκαν µετά τον προγραµµατισµό από τη Διάσκεψη των Προέδρων διατίθεται ο αναγκαίος για
τη ζήτηση χρόνος, µε απόφαση της Βουλής, ύστερα από πρόταση του Προέδρου».
Η πρόταση του Προέδρου ήταν να δοθούν σε κάθε κόµµα
πέντε λεπτά για να µιλήσει επί των τροπολογιών. Διαφορετικά,
δεν θα δοθούν πέντε λεπτά και θα µιλήσει ο καθένας στο επτάλεπτο. Αυτή η πρόταση θα µπει σε ψηφοφορία τώρα, αυτή τη
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στιγµή. Θα γίνει δια ανατάσεως…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Υπάρχει η «δεδηλωµένη»!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Δεν γίνεται επί της «δεδηλωµένης».
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Τώρα τι πάτε να κάνετε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Δεν πάω να κάνω τίποτα.
Δεν υπάρχει, όµως, «δεδηλωµένη» επ’ αυτού. Διαφορετικά, γιατί
να κάνω πρόταση; Θα ρώταγα τον κ. Μπούγα και θα τέλειωνε.
Είναι απλά. Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ καθαρό αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Υπάρχει η «δεδηλωµένη»! Ο Κανονισµός προβλέπει πότε εγείρονται οι Βουλευτές. Δεν γίνεται ψηφοφορία µε τίποτα άλλο, παρά
µόνο µε τη «δεδηλωµένη».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Εγώ πάντως, βλέπω ότι
και η πρόταση που έκανα….
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ο κύριος Υπουργός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Μωραΐτη, ακούστε. Μετά τον κ. Μαραβέγια είναι να µιλήσει ο κ. Μαµουλάκης.
Εγώ θα έλεγα να συµφωνήσουµε όλοι, µιας και υπάρχει αυτό το
ζήτηµα, να µιλήσει η κ. Αχτσιόγλου κι εσείς σαν Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος να πάτε πιο µετά. Η κ. Αχτσιόγλου θα µιλήσει
επτά λεπτά…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Από τον Κανονισµό προβλέπεται κάτι τέτοιο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Το πρόβληµα είναι να δώσουµε τον
λόγο στην κ. Αχτσιόγλου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Με συγχωρείτε, λέτε ότι
θέλετε επί του Κανονισµού. Προσπαθώ να λύσω το ζήτηµα µε τις
τροπολογίες. Δεν θέλετε;
(Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε,
είναι συγκεκριµένα τα ζητήµατα.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Είναι ντροπή αυτό το
πράγµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας ακούω πολύ καλά.
Μιλάτε λάθος.
Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µπορούµε να
µπούµε σε µια τέτοια λογική. Αν η Πλειοψηφία λέει «όχι», είναι
ευθύνη της Πλειοψηφίας που φιµώνει τα κόµµατα να τοποθετηθούν. Δεν µπορούµε να πάµε σε αυτή τη µεσοβέζικη λύση. Γιατί;
Γιατί δεν είναι δικοµµατικό το παιχνίδι ΣΥΡΙΖΑ-Νέας Δηµοκρατίας. Πρέπει να τοποθετηθούν και τ’ άλλα κόµµατα. Πολιτικά, ας
πάρουν την ευθύνη Νέα Δηµοκρατία, ΚΙΝΑΛ και το κόµµα του κ.
Βελόπουλου ότι απαγορεύεται για τα κόµµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Έτσι κι αλλιώς, ό,τι δηµοσιευθεί θα ειπωθεί µετά.
Απ’ ό,τι φαίνεται ούτε αυτό το δέχεστε. Οπότε, δεν δέχονται
να µιλήσει αυτή τη στιγµή η κ. Αχτσιόγλου.
Ο κ. Μπούγας είπε να µιλήσουν…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Αν δεν δέχονται αυτό, να
πάµε βάσει Κανονισµού. Να τηρηθεί ο Κανονισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Με συγχωρείτε, όποιος
και να σας το λέει, κάνει λάθος. Δεν είναι µόνο οι Κοινοβουλευτικοί αυτή τη στιγµή. Άλλο πράγµα λέει ο Κανονισµός.
Ο κ. Μπούγας είπε να συνεχίσουµε ως έχει. Έτσι δεν είναι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Από τον ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Μωραΐτης και ο κ. Μαµουλάκης είπαν να προηγηθούν, να δοθούν
πέντε λεπτά σε κάθε κόµµα, για να µιλήσει επί των τροπολογιών.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Στη λογική του άρθρου 107.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Μισό λεπτό.
Κύριε Κατρίνη, εσείς τι λέτε; Τώρα είναι ανάµεσα στα δύο,
όπως καταλαβαίνετε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό.
Από την ώρα που ξεκίνησε η συζήτηση έρχονται Υπουργοί
µέσα στην Αίθουσα, παρουσιάζουν τροπολογίες και ξαφνικά,
εµείς λέµε ότι θα συζητήσουµε µόνο για τις δύο τροπολογίες.
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Θα συζητήσουµε για όλες τις τροπολογίες, αλλά σεβόµενοι
τους συναδέλφους που περιµένουν από το πρωί να µιλήσουν.
Εµείς θα κάτσουµε µέχρι το πρωί εδώ, θα τελειώσει η διαδικασία.
Ελπίζω όµως να κάτσουν και οι Υπουργοί, όχι να φύγουν. Να συνεχιστεί η διαδικασία, αλλά να έρθουν οι Υπουργοί να απαντήσουν στα ερωτήµατα που θα τεθούν από τους εκπροσώπους ή
τους εισηγητές, όταν δευτερολογήσουν, και επί των τροπολογιών. Όχι τώρα να παγώσουµε τη διαδικασία για δύο µόνο τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ωραία, κύριε Κατρίνη.
Έγινε κατανοητό. Σας παρακαλώ µόνο, για να προχωρήσουµε,
γιατί το πιο δίκαιο αίτηµα ανάµεσα σε όλα τα άλλα και τα διαδικαστικά είναι αυτό που λέει: Εµείς θα µιλήσουµε ή δεν θα µιλήσουµε;
Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τη γνώµη µας την είπαµε, κύριε Πρόεδρε, να γίνει τώρα ένας κύκλος. Έχει γίνει αλλεπάλληλες φορές αυτό το πράγµα, έχει διακοπεί η συνεδρίαση
για να τοποθετηθούµε για µία ή δύο συγκεκριµένες τροπολογίες.
Δεν καταλαβαίνουµε τώρα γιατί προσπαθούν να προστατεύσουν
την Κυβέρνηση -για τη Νέα Δηµοκρατία το καταλαβαίνουµε- το
Κίνηµα Αλλαγής και ο Βελόπουλος, από αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Βιλιάρδο, έχετε
τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς, όπως είπαµε,
θέλουµε να τοποθετηθούµε σε όλα στη δευτερολογία µας. Τώρα
αν το κόµµα του κ. Κουτσούµπα θεωρεί ότι πρέπει να µας προσβάλει, είναι δικό του πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Αφήστε τώρα το κόµµα
του κ. Κουτσούµπα. Δεν είναι κανένα κόµµα ιδιοκτησία κανενός.
Κύριε Μωραΐτη, θέλετε τον λόγο για να πείτε κάτι καινούργιο
ή πάλι τα ίδια θα λέµε;
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Επειδή άκουσα µε προσοχή τον κ. Κατρίνη, για να το επαναλάβω, έρχονται οι Υπουργοί,
µας ενηµερώνουν για τις τροπολογίες και φεύγουν. Αυτή τη
στιγµή, ας εκµεταλλευθεί το Κοινοβούλιο, για να κάνουµε µία παραγωγική συζήτηση και να κατατεθούν τα ερωτήµατα για τον κ.
Βρούτση και τον κ. Πλακιωτάκη. Αν είναι βαρύ για τον κ. Πλακιωτάκη -ο τοµεάρχης µας µιλάει σε µισή ώρα- τουλάχιστον θέλουµε
πέντε λεπτά για τα εργασιακά ζητήµατα και τις αλλαγές, που
έφερε ο κ. Βρούτσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ωραία. Ο καθένας κρατάει τη θέση του φαντάζοµαι.
Οπότε διά της δεδηλωµένης αυτή τη στιγµή, αλλά από ό,τι φαίνεται και διά του αριθµού που είναι αυτή τη στιγµή εδώ, θα συνεχίσουµε ως έχουµε και ο καθένας στην οµιλία του θα πει και
για την τροπολογία και για το νοµοσχέδιο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, οι εισηγητές δεν έχουν
δικαίωµα να ρωτήσουν για ένα λεπτό τον Υπουργό για διευκρίνιση; Όχι για τοποθέτηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα; Μας κοροϊδεύετε; Είστε απαράδεκτος!
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Είπα για τους εισηγητές.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τώρα θα καθίσετε κάτω.
Έγινε η διαδικασία.
Κύριε Κατρίνη, νοµίζω τώρα ότι όλοι βοηθάτε την Κυβέρνηση.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε συνάδελφε, άλλο προτείναµε και
άλλο πρότεινε το Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Κατρίνη, έχετε µια
λεκτική αντιπαράθεση µε τον κ. Καραθανασόπουλο, δεν αφορά
την Ολοµέλεια.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Εσείς προτείνατε να µιλήσουν από τα
κόµµατα για πέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Απορρίφθηκε αυτό.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Εγώ είπα ότι βάσει του Κανονισµού οι εισηγητές έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από τους Υπουργούς διευκρινίσεις επί των τροπολογιών, όχι να µιλήσουν για τις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Πού το λέει αυτό, κύριε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κατρίνη;
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έφυγαν οι Υπουργοί!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριοι συνάδελφοι, σας
παρακαλώ καθίστε.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα για επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΕΦΑΛΑ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι η υγειονοµική κρίση
έκανε αισθητές τις επιπτώσεις της και στην ελληνική οικονοµία.
Η οικονοµία µας, πράγµατι παρουσίασε ύφεση το πρώτο τρίµηνο
του 2020 κατά ποσοστό 0,9%, ένα ποσοστό ωστόσο αρκετά χαµηλότερο από τον µέσο όρο της ευρωζώνης, που ήταν στο 3,6%.
Και αυτό γιατί η Κυβέρνηση από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας ξεκίνησε το µεταρρυθµιστικό της έργο, ένα µεταρρυθµιστικό έργο που συνεχίζει µε συνέπεια ακόµη και κάτω
από τις δύσκολες συνθήκες που δηµιούργησε η πανδηµία.
Σήµερα εισάγουµε µε το παρόν σχέδιο νόµου διατάξεις που
αποσκοπούν στη διαµόρφωση ενός ευνοϊκότερου φορολογικού
περιβάλλοντος, µε στοχευµένες φορολογικές απαλλαγές και
εξορθολογισµό της φορολογίας αυτοκινήτων, µε σκοπό να στηριχθούν θέσεις εργασίας και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα
της ελληνικής οικονοµίας.
Προβλέπουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εναλλακτική φορολόγηση των συντάξεων από την αλλοδαπή για όλους αυτούς
που θα δηλώσουν την Ελλάδα ως φορολογική τους κατοικία. Δίνουµε έτσι κίνητρα σε αλλοδαπούς συνταξιούχους να µεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, αφού θα φορολογηθούν µε συντελεστή 7% για χρονικό διάστηµα δέκα ετών
και τους απαλλάσσουµε από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης,
ένα µέτρο ήδη εφαρµοσµένο µε επιτυχία σε αρκετές χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα συµβάλλει σηµαντικά στην αύξηση
των δηµοσίων εσόδων.
Θεσπίζουµε αναστολή υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύµατος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος. Υλοποιεί
κατά τον τρόπο αυτό η Κυβέρνηση τη δέσµευσή της για απαλλαγή των αγροτών από το τέλος επιτηδεύµατος, ειδικά για το
φορολογικό έτος 2019 και µετά την παρέλευση πενταετίας από
την ηµεροµηνία ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
Ελαφρύνουµε εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες κανονικού καθεστώτος που εντάχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 2014 στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και οι οποίοι συµπλήρωσαν την πενταετία
απαλλαγής.
Στη συνέχεια, µειώνουµε την προκαταβολή φόρου εισοδήµατος. Ας µην ξεχνάµε ότι ήταν επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, που ανέβηκε στο 100%. Σήµερα µειώνουµε την προκαταβολή φόρου
εισοδήµατος για το 2019 σε αναλογία µε τη µείωση του κύκλου
εργασιών ΦΠΑ του πρώτου εξαµήνου του 2020, συγκριτικά µε το
πρώτο εξάµηνο του 2019 και τη µηδενίζουµε σε ορισµένες περιπτώσεις. Εισάγουµε ρυθµίσεις τέτοιες, ώστε να τονώσουµε τη
ρευστότητα, ώστε να ενισχύσουµε οικονοµικά τις επιχειρήσεις
και τη βιωσιµότητά τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ τον Φεβρουάριο
του 2019 ως κυβέρνηση που κατήργησε µε νόµο την προστασία
της πρώτης κατοικίας, διαµόρφωσε ένα πλαίσιο τέτοιο, που δεν
εξασφάλιζε προστασία στο σύνολο των δανειοληπτών. Με το
Πρόγραµµα «Γέφυρα» δίνουµε µία βαθιά ανάσα στους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, µε την καθοριστική
συµµετοχή του δηµοσίου. Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
δηµιουργεί ένα νέο πρόγραµµα επιδότησης δανείων, που περιλαµβάνει και ενήµερους δανειολήπτες, γιατί αντιλαµβανόµαστε
την κατάσταση, στην οποία έχουν περιέλθει εξαιτίας της υγειονοµικής κρίσης.
Η προηγούµενη κυβέρνηση παρείχε προστασία µόνο για έξι
µήνες και µόνο για συγκεκριµένους δανειολήπτες. Ποιους κάλυπτε; Μόνο αυτούς που είχαν µη εξυπηρετούµενο δάνειο κατά την
31η Δεκεµβρίου του 2018.
Με το νέο πρόγραµµα, οι δικαιούχοι είναι σηµαντικά διευρυµένοι σε σχέση µε το πρόγραµµα προστασίας πρώτης κατοικίας
της προηγούµενης κυβέρνησης. Η νέα ρύθµιση περιλαµβάνει
φυσικά πρόσωπα, εργαζόµενους σε κλάδους που έχουν πληγεί,
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άνεργους που λαµβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθερους επαγγελµατίες σε πληγέντες κλάδους, φυσικά πρόσωπα που υπέστησαν µείωση µισθού. Συµπεριλαµβάνουµε επαγγελµατίες που
παρουσίασαν µείωση της εµπορικής δραστηριότητάς τους, δικαιούχους που έλαβαν ενίσχυση µε τη µορφή της επιστρεπτέας
προκαταβολής, φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον µηχανισµό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και ιδιοκτήτες
ακινήτων που λαµβάνουν µειωµένο ενοίκιο.
Παρέχουµε κρατική επιδότηση τόσο για τα εξυπηρετούµενα
όσο και για τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια. Με το πρόγραµµα
αυτό επιβραβεύουµε τους συνεπείς δανειολήπτες µε εξυπηρετούµενα δάνεια, που επλήγησαν από την υγειονοµική κρίση. Επιδοτούµε ένα σηµαντικό κοµµάτι της µηνιαίας δόσης του δανείου,
που φτάνει µέχρι και τα 600 ευρώ. Περιορίζουµε µε τον τρόπο
αυτό τον κίνδυνο δηµιουργίας νέας γενιάς κόκκινων, δανείων
λόγω της πανδηµίας.
Στη συνέχεια καταργούµε τη φορολόγηση του 10% των χρηµατικών γονικών παροχών και δωρεών από τους γονείς προς τα
παιδιά τους, µε στόχο να αναζωπυρωθεί η αγορά ακινήτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα ήθελα να
τονίσω τα γρήγορα αντανακλαστικά του Υπουργείου σε µείζονα
θέµατα της κοινωνίας και θα αναφερθώ σε ένα τοπικό ζήτηµα
της τοπικής κοινότητας Αµφιθέας του Νοµού Ιωαννίνων, όπου µε
τον υφιστάµενο συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδων ο ΕΝΦΙΑ
που προέκυπτε ήταν τροµερά δυσανάλογος της πραγµατικής αντικειµενικής αξίας των ακινήτων, µία δυσαναλογία που οφειλόταν
τόσο στη λανθασµένη καταχώριση του αριθµού των κατοίκων
του οικισµού όσο και στην τιµή ζώνης. Υπήρχε φορολογούµενος
µάλιστα που κλήθηκε να καταβάλει 30.000 µε 35.000 ευρώ τον
χρόνο για λίγα στρέµµατα γης.
Από τον περασµένο Οκτώβριο βρισκόµαστε σε συνεχή επικοινωνία µε τους αρµόδιους Υπουργούς και µε τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου προκειµένου να εξεταστεί ενδελεχώς το
θέµα και να διορθωθεί η αδικία που συντελείται τα τελευταία
χρόνια στους ιδιοκτήτες ακινήτων στην Αµφιθέα και βρισκόµαστε
πολύ κοντά στην επίλυση αυτού του ζητήµατος, αφού εκκρεµεί
η υπουργική απόφαση τις επόµενες µέρες. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους κυρίους Υπουργούς.
Μέσα στις δύσκολες συνθήκες που δηµιούργησε η πανδηµία
του κορωνοϊού συνεχίζουµε µε συνέπεια, υπευθυνότητα και µεθοδικότητα το µεταρρυθµιστικό µας έργο. Υπηρετούµε την κοινωνία και τους πολίτες και είµαστε αποφασισµένοι να εξαντλήσουµε κάθε δηµοσιονοµικό περιθώριο για να τονώσουµε την
αγορά, να στηρίξουµε επιχειρήσεις και εργαζόµενους, να ενισχύσουµε την ελληνική κοινωνία και οικονοµία, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι δυσµενείς συνέπειες της πανδηµίας από τον
κορωνοϊό στο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Στεκόµαστε δίπλα σε αυτούς που έχουν πληγεί περισσότερο
από την πρωτόγνωρη πραγµατικότητα, που βιώνουµε. Αποδεικνύουµε ότι αφουγκραζόµαστε την κοινωνία και τα προβλήµατά
της. Όλες οι κινήσεις της Κυβέρνησης και του αρµόδιου Υπουργείου καταδεικνύουν του λόγου το αληθές. Η κοινωνία θα µείνει
ενωµένη και όρθια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Σπανάκης για επτά λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχετε δίκιο να παραπονιέστε,
αλλά πρέπει το Κοινοβούλιό µας να ψηφίσει και το νοµοσχέδιο
αυτό αλλά και τις τροπολογίες. Διότι η Κυβέρνηση αυτή είναι η
Κυβέρνηση της συνέπειας κι ό,τι λέει το κάνει πράξη. Διότι µε τις
τροπολογίες επιστρέφουµε τα αναδροµικά στους συνταξιούχους, φέρνουµε θετικές ρυθµίσεις και δεν φέρνουµε καµµία αρνητική νοµοθετική ρύθµιση.
Σας καλώ και σας προσκαλώ, κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, να µου πείτε ένα άρθρο το οποίο επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούµενο, ένα άρθρο το οποίο έχει αρνητικό πρόσηµο. Άρα, λοιπόν, θέλετε να µείνετε στη διαδικασία ή να κοιτάξουµε την ουσία;
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Σήµερα έχουµε να µιλήσουµε και να ψηφίσουµε ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο για την κοινωνία και για την οικονοµία. Είναι το
προτελευταίο νοµοσχέδιο, πριν κλείσει η Βουλή για ολιγοήµερες
θερινές διακοπές. Δεν είναι µικρό το νοµοσχέδιο. Είναι πολλά τα
άρθρα και µε ουσία. Κι έχουµε τροπολογίες ουσίας που θα φέρουν ανάταξη της ελληνικής οικονοµίας.
Είµαι πολύ περήφανος, που ανήκω σε αυτήν την παράταξη.
Είµαι περήφανος για την Κυβέρνησή µας, που κάνουµε πράξη
τις υποσχέσεις και φέρνουµε διατάξεις µε σηµαντικά φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων και εισοδηµάτων
στη χώρα µας, το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ» µε µέτρα ανακούφισης
για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόµενους και τους κλάδους που
επλήγησαν από τον κορωνοϊό. Μέτρα για τους δανειολήπτες.
Προστατεύουµε πραγµατικά και στην ουσία την πρώτη κατοικία.
Η οικονοµική µας πολιτική ανταποκρίνεται στις προεκλογικές µας
δεσµεύσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγες ώρες από το
Βήµα αυτό ο Πρωθυπουργός της χώρας κατέθεσε στα Πρακτικά
έναν πίνακα µε τι ποσά από την επιστρεπτέα προκαταβολή 1 και
2 πήγαν σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα αλλά και τι ποσά πήγαν
ως αποζηµιώσεις ειδικού σκοπού. Πραγµατικά, θα ρωτήσει κανείς: Μα καλά, αυτό φτάνει; Η απάντηση είναι όχι. Όµως η Κυβέρνηση αυτή είχε έντονα αντανακλαστικά στις ανάγκες της
κοινωνίας.
Παραδείγµατος χάριν, στην εκλογική µου περιφέρεια, µία περιφέρεια που έχει µεγάλες αγορές όπως είναι της Γλυφάδας, της
Καλλιθέας, του Ζωγράφου και άλλων δήµων, που έχουµε και
ζώνες όπως είναι στην περιοχή του Ταύρου, φυσικά και νοµικά
πρόσωπα από την επιστρεπτέα προκαταβολή 1 και 2 πήραν πάνω
από 200 εκατοµµύρια ευρώ! Αν λοιπόν αυτά εσείς, κύριοι της Αντιπολίτευσης, δεν τα πιστώνετε στην Κυβέρνηση, στο οικονοµικό
επιτελείο και στα αντανακλαστικά που επέδειξε, τότε λυπάµαι
πάρα πολύ.
Αυτά είναι η αρχή. Διότι πριν λίγες εβδοµάδες η χώρα µας, ο
Πρωθυπουργός και η Κυβέρνησή µας σήκωσε ψηλά την ελληνική
σηµαία παίρνοντας 72 δισεκατοµµύρια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σήµερα είδαµε τον αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
που πήγε να υποτιµήσει αυτή τη µεγάλη ελληνική επιτυχία.
Εµείς λοιπόν, µε αυτό το νοµοσχέδιο βάζουµε συγκεκριµένα
κριτήρια και ανοίγουµε µία οµπρέλα κοινωνικής προστασίας για
τους πολλούς, για όλους κι όχι για τους λίγους όπως λέγατε και
κατηγορούσατε. Γιατί κριθήκαµε, κύριοι της Αντιπολίτευσης!
Ανοίγουµε κι έναν ουσιαστικό διάλογο για µελλοντικές νοµοθετικές ρυθµίσεις ουσίας, όπως για παράδειγµα της κατάργησης
των τεκµηρίων στην πρώτη κατοικία. Επιβραβεύουµε -είµαστε η
πρώτη Κυβέρνηση που το κάνει αυτό- τους συνεπείς δανειολήπτες, γιατί µέχρι τώρα όλες οι κυβερνήσεις παρείχαν εξυπηρετήσεις στους µπαταχτσήδες. Φέρνουµε και διατάξεις για την
κατάργηση του φόρου δωρεάς, όσον αφορά την απόκτηση πρώτης κατοικίας.
Στο σηµερινό νοµοσχέδιο, που πρέπει όλοι να το υπερψηφίσουµε, βάζουµε τις βάσεις για µία σταθερή φορολογική πολιτική,
που αυτό ήταν µια προεκλογική µας δέσµευση. Ανοίγουµε διάλογο µε την κοινωνία, φέρνουµε πραγµατικά αναπτυξιακά κίνητρα και ορθολογικές διατάξεις.
Έχουµε και κάποιες µικρές εκ πρώτης ανάγνωσης ρυθµίσεις
εξίσου σηµαντικές όµως, γιατί δείχνουν τη νοοτροπία της σηµερινής Κυβέρνησης και την πρόθεσή της για ουσιαστικές παρεµβάσεις, όπως για παράδειγµα η µείωση του ΦΠΑ που προβλέπεται στο άρθρο 11 και στο άρθρο 12 για βιβλία µουσικής, για
εισιτήρια αθλητικών αγώνων. Έχουµε άλλες ουσιαστικές διατάξεις για την εξώδικη επίλυση εκκρεµών φορολογικών διαφορών,
για µειώσεις συντελεστών και βελτιώσεις στον τελωνειακό κώδικα για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, για τον εξορθολογισµό της φορολογίας αυτοκινήτων και µέτρα, που ευνοούν την
απόκτηση νεότερων και µη ρυπογόνων οχηµάτων.
Θα ήθελα όµως να σταθώ στη διάταξη για τα µέτρα προστασίας και τις κυρώσεις στις περιπτώσεις επιθέσεων, απειλών ή παρακώλυσης του έργου των ελεγκτών και υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Είναι πολύ πρόσφατο το πρω-
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τοφανές βίαιο επεισόδιο στην ΔΥΟ Κοζάνης, που είχε ως αποτέλεσµα τον τραυµατισµό τριών υπαλλήλων, οι δύο εκ των οποίων
ήταν πολύ σοβαρά και προστέθηκε σε µια σειρά παρόµοιων υποθέσεων εναντίον υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, οι οποίες τα τελευταία
χρόνια έχουν αυξηθεί τόσο σε συχνότητα όσο και σε ένταση.
Λέω ένα µεγάλο µπράβο στον Υπουργό -που και αυτός προέρχεται από το χώρο των εφοριακών- για την άµεση θεσµοθέτηση µέτρων, µε τα οποία επιβάλλονται πρόσθετες κυρώσεις και
αυστηροποιούνται οι ήδη υπάρχουσες για τους παραβάτες.
Επίσης, έχουµε διατάξεις για την πλήρη κάλυψη των δαπανών
νοσηλείας και αποθεραπείας στην περίπτωση, που αυτές δεν καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα τους για τους υπαλλήλους, που υπέστησαν σωµατικές βλάβες. Θέλετε να µιλήσουµε
για την προκαταβολή φόρου; Βλέπετε ότι η Κυβέρνηση φέρνει
µία ρύθµιση ευνοϊκή για την προκαταβολή φόρου, καταλαβαίνοντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων, καταλαβαίνοντας την ανάγκη
των φορολογουµένων. Σε αυτό το νοµοσχέδιο έχουµε και την
απαλλαγή για το 2020 από τον ΕΝΦΙΑ για τους ιδιοκτήτες ακινήτων στις πληγείσες περιοχές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, την
παράταση προθεσµίας καταβολής για φορολογικές δηλώσεις
φυσικών και νοµικών προσώπων, για το µεταφορικό ισοδύναµο,
για τον µηχανισµό αποτροπής ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τρίτους από τους ΟΤΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εν κατακλείδι -ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρεέχουµε ένα νοµοσχέδιο που χαρακτηρίζεται από εύστοχες, ουσιαστικές φορολογικές παρεµβάσεις, που πλαισιώνεται από φιλόδοξα χρηµατοδοτικά εργαλεία, που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και ενισχύει την επιχειρηµατική δραστηριότητα. Έχουµε
ανακουφιστικά µέτρα για την κοινωνία και για την οικονοµία.
Προχωράµε σε εκσυγχρονισµό και απλοποίηση των διαδικασιών.
Γι’ αυτούς τους λόγους θα πρέπει όλοι να το στηρίξουµε για το
µέλλον της ελληνικής οικονοµίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Τουρισµού, κ. Θεοχάρης, για τρία
λεπτά αυστηρά και µετά είναι ο κ. Μαραβέγιας.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Υπουργός Τουρισµού):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πραγµατικά, για τρία λεπτά θα µιλήσω, γιατί σήµερα έχουµε µια σειρά από διατάξεις, οι οποίες
είναι σηµαντικές και αποδεικνύουν το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για τον πολύ σηµαντικό κλάδο του τουρισµού.
Πρώτον -είναι το πιο πρόσφατο- µε νοµοτεχνική βελτίωση την
ειδική επιδότηση την η οποία θα δώσει η Κυβέρνηση στα ΚΤΕΛ
και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ -επειδή έχουν πληγεί µε την µείωση του 65%
κατ’ ανώτατο όριο των θέσεων τα οποία µπορούν να µεταφέρουν, η οποία είναι πολύ σηµαντική για τον τζίρο τους, για τα
έσοδά τους- την επεκτείνουµε και στα τουριστικά λεωφορεία,
στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τουριστικά λεωφορεία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτό ήταν µια αδικία αν θέλετε. Το κάνουµε για να βοηθήσουµε αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί ουσιαστικά
από την κρίση αυτή και από επιβεβληµένες αποφάσεις για υγειονοµικούς λόγους της Κυβέρνησης για το 65%.
Ο λόγος που ήθελα και ζήτησα να πάρω αυτά τα τρία λεπτά
είναι όµως ένας άλλος λόγος, γιατί πρέπει να υποστηρίξουµε µια
πάρα πολύ σηµαντική δράση, την τρίτη δράση από το πλέγµα
των δράσεων ενίσχυσης του εσωτερικού τουρισµού. Η Κυβέρνηση µε αυτό το νοµοσχέδιο -και ευχαριστώ δηµόσια το Υπουργείο Οικονοµικών το οποίο έστερξε αυτή την πρόταση από την
πρώτη στιγµή- θεσµοθετεί τις διατακτικές φέτος και για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και µε αντικείµενο τον εσωτερικό τουρισµό.
Από αυτό εδώ το Βήµα καλώ τις επιχειρήσεις να έρθουν σε
επαφή µε τουριστικές επιχειρήσεις και να δώσουν τέτοιου είδους
διατακτικές για τους υπαλλήλους τους, για να µπορέσει να µειωθεί το κόστος των διακοπών του Έλληνα εργαζοµένου και να
επωφεληθεί η τουριστική βιοµηχανία. Θεωρούµε ότι αυτό το
µέτρο είναι επιβεβληµένο, είναι ουσιαστικό και τουλάχιστον 10
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εκατοµµύρια ευρώ -εγώ τα υπολογίζω ενδεχοµένως και σε 20
εκατοµµύρια- µπορούν να ενεργοποιηθούν σε φοροαπαλλαγές,
οι οποίες θα βοηθήσουν τον εσωτερικό τουρισµό.
Θυµίζω -και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- πως αυτό είναι το
τρίτο µέτρο της Κυβέρνησης για τον εσωτερικό τουρισµό.
Το πρώτο ήταν αρχικά η ενίσχυση του Προγράµµατος Κοινωνικού Τουρισµού του ΟΑΕΔ από 10 εκατοµµύρια σε 30 εκατοµµύρια και δευτερευόντως, αυξήθηκε ακόµα περισσότερο σε 37
εκατοµµύρια. Τριάντα επτά εκατοµµύρια, λοιπόν, στον κοινωνικό
τουρισµό.
Το δεύτερο είναι το πρόγραµµα «Τουρισµός Για Όλους» του
Υπουργείου µας, του Υπουργείου Τουρισµού. Το αναβιώσαµε
από την τελευταία φορά που είχε τρέξει το 2013-14 µε 5 εκατοµµύρια. Η Κυβέρνηση έδωσε 30 εκατοµµύρια γι’ αυτό το πρόγραµµα, αλλά αυτό το πρόγραµµα ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Πάνω από τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες αιτήσεις είχαµε στην
εφαρµογή, η οποία µάλιστα, προσπαθούσε να αντέξει όλες αυτές τις αιτήσεις. Ήταν πάνω από επτακόσιες πενήντα χιλιάδες
δικαιούχοι, διότι υπάρχουν προστατευόµενα µέλη.
Η Κυβέρνηση έρχεται σήµερα να ανακοινώσει ότι αυξάνει το
ποσό από τα 30 εκατοµµύρια στα 100 εκατοµµύρια για το πρόγραµµα «Τουρισµός Για Όλους» του Υπουργείου Τουρισµού, ένα
ουσιαστικό πρόγραµµα που θα βοηθήσει κάθε οικογένεια να πάει
διακοπές φέτος και φυσικά, τις τουριστικές επιχειρήσεις, που σε
µία σειρά από περιοχές στηρίζονται στον εσωτερικό τουρισµό.
Διότι όλοι καταλαβαίνουµε ότι ο εξωτερικός τουρισµός δεν µπορεί να έχει τα αποτελέσµατα, που είχε τις προηγούµενες χρονιές.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, µε τα 100 εκατοµµύρια του «Τουρισµός
Για Όλους», µε τα 37 εκατοµµύρια του Κοινωνικού Τουρισµού,
µε τα πάνω από 10, ίσως και 20 εκατοµµύρια, του προγράµµατος
του voucher, που, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ψηφίσουµε
απόψε, εµπράκτως αποδεικνύει ότι ο εσωτερικός τουρισµός θα
είναι φέτος ένας ισχυρός, ένας ουσιαστικός πυλώνας στήριξης
κάθε εργαζόµενου στον κλάδο του τουρισµού για τη χώρα µας.
Γι’ αυτό, λοιπόν, καλούµε την Αντιπολίτευση να ψηφίσει αυτήν
την τροπολογία, γιατί µε αυτόν τον τρόπο θα αποδείξει εµπράκτως ότι θέλει να στηρίξει τον τουρισµό στη χώρα µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο κ. Μαραβέγιας για επτά λεπτά και ακολουθεί η κ. Αχτσιόγλου ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη παραµένει πιστή σε όσα δεσµεύτηκε έναντι του ελληνικού λαού. Μία από τις βασικές δεσµεύσεις µας ήταν οι σταδιακές
µειώσεις φόρων, δεσµεύσεις που έγιναν πράξη µε οριζόντιο
τρόπο για φόρους που αφορούν όλους τους Έλληνες, όπως ο
ΕΝΦΙΑ και ο φόρος εισοδήµατος, αλλά και στοχευµένες µειώσεις που διατρέχουν κάθετα ολόκληρους παραγωγικούς τοµείς
και επιχειρηµατικές δραστηριότητες.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η Νέα
Δηµοκρατία συνεχίζει στην ίδια ρότα. Υλοποιεί, δηλαδή, τη σταδιακή εφαρµογή φοροελαφρύνσεων και την παροχή φορολογικών κινήτρων για την πραγµατοποίηση επενδύσεων ή την αύξηση
της κατανάλωσης. Ξεκινώ µε τη διεύρυνση των απαλλαγών από
τον υπολογισµό του εισοδήµατος µισθωτών προς όφελος των
εργαζοµένων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, η διευκόλυνση της
δωρεάν παροχής µετοχών από τις επιχειρήσεις στους εργαζόµενους ως αµοιβής ή επιβράβευσης. Η µόνη φορολόγησή τους
θα γίνεται µε σταθερό συντελεστή 15% αποκλειστικά επί της υπεραξίας που θα αποκοµίζει ο εργαζόµενος, εάν και όταν τις πουλήσει.
Επίσης, µειώνεται η φορολόγηση των χρηµατικών δωρεών και
γονικών παροχών από τους γονείς προς τα παιδιά τους για την
αγορά πρώτης κατοικίας. Πιο συγκεκριµένα, εξασφαλίζεται αφορολόγητο ύψους 150 χιλιάδων ευρώ και καταργείται η αυτοτελής
φορολόγηση των χρηµατικών γονικών παροχών και δωρεών γονέων, προκειµένου να αποκτήσουν τα παιδιά τους την πρώτη κατοικία.
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Με το άρθρο 8 υλοποιείται η δέσµευση της Κυβέρνησης για
απαλλαγή, ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, από το τέλος επιτηδεύµατος όλων των αγροτών, κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ,
καθώς και των αλιέων παράκτιας αλιείας µε αλιευτικά σκάφη
µέχρι δώδεκα µέτρων.
Μία ακόµα εξαιρετικά σηµαντική φοροελάφρυνση είναι και η
ρύθµιση για τη µείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος
όλων των επιχειρήσεων. Αναλυτικότερα, µειώνεται η προκαταβολή φόρου εισοδήµατος φορολογικού έτους 2019 όλων των νοµικών προσώπων, αλλά και των ατοµικών επιχειρήσεων ανάλογα
µε τη µείωση του τζίρου τους. Μάλιστα, η προκαταβολή φόρου
εισοδήµατος µηδενίζεται για τις τουριστικές επιχειρήσεις, που ο
τζίρος τους γίνεται κυρίως κατά τη θερινή περίοδο καθώς και για
τις αεροπορικές ακτοπλοϊκές µεταφορές.
Με τις παραπάνω ρυθµίσεις επιδιώκεται η οικονοµική ενίσχυση
των επιχειρήσεων, µέσα από την τόνωση της ρευστότητάς τους,
προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις δυσµενείς συνέπειες της
πανδηµίας του κορωνοϊού, που κυρίως αφορούν τον τριτογενή
τοµέα.
Με άλλο άρθρο, που επίσης αφορά τις µεταφορές, µειώνεται
το τέλος ταξινόµησης για τα υβριδικά αυτοκίνητα και γενικότερα,
ευνοείται η ταξινόµηση οχηµάτων νέων τεχνολογιών. Ειδικότερα,
µειώνεται το τέλος ταξινόµησης υβριδικών αυτοκινήτων χαµηλών
ρύπων, ενώ διατηρείται η απαλλαγή του 50% του τέλους ταξινόµησης για υβριδικά αυτοκίνητα µε περισσότερους ρύπους και η
πλήρης απαλλαγή για τα ηλεκτροκίνητα. Δίδονται έτσι επιπλέον
κίνητρα για την αντικατάσταση των παλαιών ρυπογόνων Ι.Χ. και
την τόνωση της αγοράς.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σταθώ στο άρθρο 11, για το οποίο
σας έχουν γίνει και οι σχετικές εισηγήσεις αρµοδίως. Με τη συγκεκριµένη ρύθµιση µειώνεται και πολύ σωστά ο συντελεστής
ΦΠΑ στο 6% για τα βιβλία µουσικής, προκειµένου να στηριχθεί η
εκπαίδευση των παιδιών µας. Όµως, πέραν των µουσικών βιβλίων, που αναµφισβήτητα αποτελούν πολύτιµο εκπαιδευτικό
βοήθηµα, στην ίδια κατηγορία ανήκουν οι γεωγραφικοί χάρτες
διδασκαλίας και οι υδρόγειες σφαίρες που αποτελούν αναπόσπαστο εργαλείο της σχολικής διαδικασίας και µάλιστα, της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Σ’ αυτό το σηµείο, θα ήθελα να επισηµάνω την άδικη επιβάρυνση γονέων και σχολικών επιτροπών από την απότοµη αύξηση
του συντελεστή ΦΠΑ που επέβαλε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για
τα παραπάνω εκπαιδευτικά βοηθήµατα, ανεβάζοντας τη φορολόγησή τους στο 24% και αυτό την ώρα που όλες οι χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρούν τα εν λόγω προϊόντα σε καθεστώς µειωµένου ΦΠΑ. Ενδεικτικά αναφέρω τη Γερµανία µε συντελεστή 7% και την Ιταλία µε 4%. Όλα τα σχετικά στοιχεία αναφέρονται αναλυτικά στην τροπολογία που έχω καταθέσει και που
είµαι βέβαιος πως θα την εξετάσετε µε προσοχή, δεδοµένου ότι
η επίπτωση στα δηµόσια έσοδα είναι αµελητέα.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας θέλω να πω δυο λόγια για την τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών και πρώτα από όλα, για
την εξαιρετικά θετική χορήγηση παράτασης υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος. Είναι γεγονός ότι οι λογιστές
πρόσφατα επιβαρύνθηκαν µε πολλές εταιρικές φορολογικές εργασίες και έχουν ταυτόχρονα αναλάβει πλήθος δηλωτικών υποχρεώσεων, ασφαλιστικών και εργασιακών, καθώς και αιτήσεων
πολιτών για χρηµατικές παροχές. Σας έχω προωθήσει σχετικά
υποµνήµατα του Συλλόγου Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελµατιών Μαγνησίας, όπου το κυριότερο και πλέον εύλογο αίτηµά
τους είναι να µη συµπίπτουν οι ηµεροµηνίες των διαφόρων υποβολών και στις προθεσµίες τους να µην λαµβάνονται υπόψη και
οι αργίες. Είµαι βέβαιος ότι θα αντιµετωπίσετε το συγκεκριµένο
αίτηµα θετικά και πως σύντοµα θα υπάρξει ανάλογη ανταπόκριση και από το Υπουργείο Εργασίας.
Τέλος, θέλω να συγχαρώ το Υπουργείο Οικονοµικών για δύο
µέτρα που δείχνουν την κοινωνική ευαισθησία της Κυβέρνησης
του Κυριάκου Μητσοτάκη:
Μιλώ για την τιµητική παροχή στους µαχητές της Κύπρου για
διά βίου σύνταξη. Τέτοιες µέρες, πριν από σαράντα έξι χρόνια,
οι Έλληνες στρατιώτες έγραψαν νέες σελίδες ηρωισµού και αυτοθυσίας στη ζώνη, πολεµώντας στη Λευκωσία και τη Βόρεια
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Κύπρο, όχι βέβαια για τιµές και αναγνώριση, αλλά για την πατρίδα.
Μια ακόµα συµβολική, αλλά και ουσιαστική παρέµβαση είναι
η διάταξη για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των πληγέντων στο
Μάτι. Είναι βέβαιο ότι τα θύµατα της καταστροφικής πυρκαγιάς
του 2018 δεν σκέφτονταν τέτοιες µέρες πριν δύο χρόνια ούτε
φοροαπαλλαγές ούτε οικονοµικές παροχές.
Αυτό που ήθελαν -και θέλουν- είναι να δικαιωθούν οι εκατόν
δύο νεκροί τους. Αυτό είναι το µεγάλο χρέος της πολιτείας προς
εκείνους. Και αυτό θα πράξει η Κυβέρνησή µας απέναντί τους
µέχρι τέλους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, η
κ. Αχτσιόγλου.
Κυρία Αχτσιόγλου, έχετε τον µισό χρόνο, γιατί έχει µιλήσει ο
κ. Τσίπρας. Βεβαίως, µπορείτε να πάρετε χρόνο και από τη δευτερολογία και την τριτολογία σας.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγο ζήσαµε άλλη µια
µοναδική στιγµή λαθρονοµοθέτησης από τον κ. Βρούτση, κατά
την προσφιλή του τακτική να νοµοθετεί κρυπτόµενος. Ακριβώς
το ίδιο είχε κάνει πριν από έναν χρόνο, οδηγώντας όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης σε αποχώρηση από την Αίθουσα. Ήρθε
την τελευταία µέρα, την τελευταία, κυριολεκτικά, στιγµή λειτουργίας του Κοινοβουλίου πριν τις θερινές διακοπές και κατέθεσε
µία τροπολογία, µε την οποία ξήλωσε σειρά εργασιακών δικαιωµάτων εντελώς εν κρυπτώ. Το ίδιο ακριβώς έκανε και σήµερα.
Μάλιστα, δεν είχε καν το σθένος να καθίσει για πέντε λεπτά και
να ανεχτεί την κριτική και το σχόλιο της Αντιπολίτευσης.
Τα πράγµατα όµως είναι ακόµη χειρότερα σήµερα, διότι ο κ.
Βρούτσης κατέθεσε και µια τροπολογία στην οποία δεν αναφέρθηκε καθόλου. Και είναι η πιο σοβαρή από όλες τις τροπολογίες.
Είναι η τροπολογία για τα αναδροµικά των συνταξιούχων. Εγώ
δεν άκουσα τον κ. Βρούτση να κάνει κάποια τοποθέτηση για το
ζήτηµα αυτό. Σκοπίµως δεν την έκανε, γιατί ξέρει τι ακριβώς είναι
αυτό που νοµοθετεί και το οποίο είναι ένα Συνταγµατικό πραξικόπηµα. Θα σας εξηγήσω, γιατί είναι αυτό.
Το ζήτηµα των αναδροµικών των συνταξιούχων είναι εξαιρετικά σοβαρό. Ήρθε εδώ πριν από λίγες ώρες ο κύριος Πρωθυπουργός και έκανε κάποιες ανακοινώσεις πάρα πολύ σοβαρές,
εξαιρετικά προβληµατικές, µε σωρεία -θα µιλήσω ευγενικά- ανακριβειών. Θεωρώ ότι δεν είναι δική του ευθύνη. Είναι ευθύνη του
ανθρώπου που τον ενηµέρωσε για αυτό.
Τι ακριβώς συµβαίνει; Πριν από λίγο καιρό, το Συµβούλιο Της
Επικρατείας έβγαλε µια πιλοτική απόφαση και επανέλαβε µερικά
βασικά κριθέντα ήδη από το ίδιο από το καλοκαίρι του 2015. Είπε
ότι όπως είχε κρίνει ήδη από το καλοκαίρι του 2015, οι περικοπές
που έκανε ο κ. Βρούτσης ως Υπουργός της κυβέρνησης ΣαµαράΒενιζέλου µε το ν.4093/2012 και το ν.4051/2012 ήταν αντισυνταγµατικές. Τι αφορούσαν αυτές τις περικοπές; Αφορούσαν περικοπές στις κύριες συντάξεις, περικοπές στις επικουρικές συντάξεις
και περικοπές στα δώρα των συνταξιούχων. Είπε λοιπόν το Συµβούλιο της Επικρατείας ότι αυτές οι περικοπές ήταν αντισυνταγµατικές.
Είπε, επίσης, στο Συµβούλιο της Επικρατείας ότι αυτή η αντισυνταγµατικότητα θεραπεύτηκε από τον νόµο του ΣΥΡΙΖΑ από
τον ασφαλιστικό ν.4387/2016, το γνωστό νόµο Κατρούγκαλου.
Άρα, από τον Μάιο του 2016 και εντεύθεν δεν υπάρχει θέµα. Τι
είπε επίσης στο Συµβούλιο της Επικρατείας; Είπε ότι οφείλονται
στους συνταξιούχους αναδροµικά για τις αντισυνταγµατικές
αυτές περικοπές του κ. Βρούτση που αφορούν -επαναλαµβάνωκύριες, επικουρικές και δώρα για το εντεκάµηνο, από το καλοκαίρι του 2015, οπότε και ήταν η πρώτη απόφαση, µέχρι τον νόµο
Κατρούγκαλου του 2016, τον Μάιο του 2016, οπότε και θεραπεύτηκε το πρόβληµα. Αυτό το εντεκάµηνο είπε καθαρά, σαφέστατα
το Συµβούλιο της Επικρατείας ότι οφείλονται αναδροµικά, που
αφορούν κύριες, επικουρικές και δώρα.
Διαβάζω την απόφαση, γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός υπέπεσε και στο ολίσθηµα να πει ότι δεν έχουµε µελετήσει την από-
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φαση. Αυτή είναι η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας
πριν από λίγο καιρό: «Ο ν.4051/2012 προέβλεψε περικοπές στις
κύριες συντάξεις, καθώς και στις επικουρικές συντάξεις και περαιτέρω ο ν.4093/2012 προέβλεψε περαιτέρω µειώσεις και κατάργηση των δώρων και επιδοµάτων αδείας των συνταξιούχων.
Οι περικοπές αυτές κρίνονται αντισυνταγµατικές». Είναι αυτές,
κύριες και επικουρικές και δώρα. Οφείλονται -λέει- αναδροµικά
για το εντεκάµηνο από το καλοκαίρι του 2015 µέχρι τον Μάιο του
2016.
Ήρθε εδώ, λοιπόν, σήµερα ο κ. Μητσοτάκης. Κατατέθηκε και
η σχετική τροπολογία, στην οποία όπως είπα ο κ. Βρούτσης σκοπίµως δεν αναφέρθηκε, ότι αναδροµικά θα δώσει µόνο για τις
περικοπές στις κύριες συντάξεις, µε πρόσφατη απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας να λέει κάτι εντελώς διαφορετικό.
Είπε -τάχα- ότι µε αυτήν την κίνηση ικανοποιεί πλήρως τα όσα
αποφάσισε το Συµβούλιο της Επικρατείας και τα όσα δικαιούνται
οι συνταξιούχοι. Μάλιστα, κούνησε το δάχτυλο και είπε: «Έως
εδώ. Παραπάνω δεν έχει».
Ουδέν ψευδέστερον ότι µε αυτήν την πληρωµή των αναδροµικών για τις κύριες συντάξεις τάχα ικανοποιείται η απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας και τάχα ικανοποιούνται εξ ολοκλήρου τα δικαιώµατα των συνταξιούχων.
Πιο καθαρά, θα µπορούσε να το πει κανείς και µε νούµερα.
Τα αναδροµικά, που οφείλονται στους συνταξιούχους είναι 3,9
δισεκατοµµύρια. Δείτε την τροπολογία που σας κατατέθηκε, τι
ποσό προβλέπει. Είναι 900 εκατοµµύρια. Σήµερα, δηλαδή, ο κύριος Πρωθυπουργός ήρθε εδώ και ανακοίνωσε γερό κούρεµα
των δικαιούµενων από τους συνταξιούχους αναδροµικών.
Δεύτερον, είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι τάχα, η απόφαση
δεν αφορά, όταν του το επισήµανε ο κ. Τσίπρας, τις επικουρικές
και τα δώρα -ουδέν ψευδέστερο, σας διάβασα το χωρίο της απόφασης- και έρχεται η τροπολογία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
και λέει το εξής ανεκδιήγητο. Γι’ αυτό µίλησα για πραξικόπηµα
νοµικό.
Οι αξιώσεις των συνταξιούχων για περικοπές σε επικουρικές
συντάξεις και επιδόµατα αδείας αποσβένονται. Δηλαδή έρχεται
η τροπολογία αυτή τη στιγµή και καταργεί διά νόµου τις αξιώσεις, που πριν λίγο καιρό έκρινε το Συµβούλιο της Επικρατείας
ότι δικαιούνται ότι έχουν οι συνταξιούχοι από το κράτος για τις
περικοπές, που τους έκανε ο κ. Βρούτσης το 2012. Πρόκειται για
συνταγµατικό και νοµικό πραξικόπηµα.
Έκανε και µια τρίτη αναφορά ο κύριος Πρωθυπουργός και
είπε ότι υπάρχει βέβαια, και δηµοσιονοµικό θέµα. Δεν ξέρω αν
µε αυτό ο κύριος Πρωθυπουργός εννοούσε ότι όντως παραδέχεται ότι δεν καταβάλλει αυτά που οφείλονται στους συνταξιούχους.
Πάντως, για να εξηγούµαστε κι επειδή εδώ δεν µιλάει σε ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν διαχειριστεί χαρτοφυλάκια και δεν
ξέρουν πώς είναι τα δηµοσιονοµικά της χώρας, εδώ δεν µιλάµε
για ένα παραµετρικό µέτρο. Εδώ, µιλάµε για µια εφάπαξ δαπάνη.
Από τη στιγµή που φέτος έχει ανασταλεί το Σύµφωνο Σταθερότητας, δεν έχουµε δηλαδή ταβάνι, όριο δαπανών που µπορούµε
να υλοποιήσουµε δηµοσιονοµικά δεν υπάρχει πρόβληµα. Αντιθέτως, υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας να πραγµατοποιηθεί µια τέτοια δαπάνη της τάξης των 3,9 δισεκατοµµυρίων, ευκαιρία που
ίσως δεν θα υπάρχει τις επόµενες χρονιές αν θα υπάρχουν στόχοι για πρωτογενή πλεονάσµατα.
Το ερώτηµα, βέβαια, αν µε αυτό εννοούσε ο κ. Μητσοτάκης
ότι υπάρχει ζήτηµα ρευστότητας. Δηλαδή από τη στιγµή που δεν
έχουµε πρόβληµα µε το τι δαπάνες µπορούµε να κάνουµε φέτος
ως κράτους, δηµοσιονοµικό ζήτηµα, έχει πρόβληµα ρευστότητας
και δεν πληρώνει αυτά τα 3,1 δισεκατοµµύρια; Αν έχει πρόβληµα
ρευστότητας και δεν τα πληρώνει, όπως οφείλει -γιατί του το είπε
το Συµβούλιο της Επικρατείας- θα πρέπει τότε να εξηγήσει κάποιος, τι ακριβώς έχει συµβεί µε το µαξιλάρι ασφαλείας, που
άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι, αν δεν υπάρχει πρόβληµα
ρευστότητας, τα χρήµατα θα πρέπει να καταβληθούν εξ ολοκλήρου στους συνταξιούχους.
Εδώ, χρειάζεται απάντηση στο ζήτηµα αυτό. Υπάρχει θέµα
ρευστότητας; Τι έχει συµβεί µε το µαξιλάρι ασφαλείας; Γιατί δεν
γίνεται αυτή η δαπάνη φέτος, αφού µπορούµε να την κάνουµε
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και να ικανοποιηθούν πλήρως οι συνταξιούχοι;
Έρχεται ο κ. Βρούτσης και µιλάει για άλλα πράγµατα εντελώς,
για µία άλλη τροπολογία, την οποία κατέθεσε επίσης που αφορά
τις εκκρεµείς συντάξεις και τα εργασιακά.
Εκκρεµείς συντάξεις: Δεν θα ξαναµπώ σε νέα συζήτηση. Ο
ίδιος ο κ. Βρούτσης έχει εκτεθεί από όλα τα µέσα, µε όλους τους
δυνατούς τρόπους για το ζήτηµα αυτό. Μέσα σε ένα χρόνο έχει
αυξήσει τις εκκρεµείς συντάξεις κατά εκατό χιλιάδες. Το καταθέτει το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής. Το οµολογούν
τα ταµεία. Το οµολογεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το
οµολογεί το EUROGROUP. Το οµολογούν ακόµη και µέσα µαζικής ενηµέρωσης, που πρόσκεινται στην Κυβέρνηση, όπως η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» µε πρόσφατο πρωτοσέλιδό της. Μόνο ο κ. Βρούτσης αποµένει να λέει ότι τα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτόν τον
τοµέα. Εγώ θα το αφήσω αυτό στην κρίση των πολιτών.
Τι έρχεται εδώ να κάνει ως λύση αυτού του προβλήµατος; Έρχεται να αυξήσει -λέει- λίγο το πόσο δίνει κανείς στην προσωρινή
σύνταξη, δηλαδή όχι να βρει έναν τρόπο εκκαθάρισης των συντάξεων, αλλά να αυξήσει το ποσό των προσωρινών συντάξεων.
Νοµίζω ότι αυτό είναι η απάντηση στο πώς τα έχει καταφέρει
µέσα σε ένα χρόνο να διπλασιάσει τις εκκρεµείς συντάξεις, εγώ
πραγµατικά, σηκώνω τα χέρια ψηλά και αφήνω να το εκτιµήσουν
αυτό οι συνταξιούχοι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Έρχοµαι στα τελευταία εργασιακά, γιατί έχει καταθέσει και µια
τροπολογία για τα εργασιακά και πραγµατικά αναρωτιέµαι, αλλά
είναι γι’ αυτό, που δεν είναι εδώ ο Υπουργός. Είναι γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, που δεν είναι εδώ. Έχει πραγµατικά εικόνα ο κ.
Βρούτσης, έχει εικόνα η Κυβέρνηση για το τι συµβαίνει αυτήν τη
στιγµή στην αγορά εργασίας; Ρωτώ ειλικρινά. Μιλάτε µε κανέναν
εργαζόµενο; Μιλάτε µε κανέναν εκπρόσωπο εργαζοµένων, µε
καµµία συνδικαλιστική οργάνωση, µε κάποιο εργατικό κέντρο;
Όπου πηγαίνουµε περιοδείες σ’ όλη τη χώρα, τα εργατικά κέντρα µάς λένε ότι δεν µπορούν να µιλήσουν µε τον Υπουργό Εργασίας. Τους αρνείται την πρόσβαση, τους αρνείται την είσοδο
στο Υπουργείο, αρνείται να τους µιλήσει.
Με ποιον µιλάτε; Από πού σχηµατίζετε γνώµη για το τι συµβαίνει στην αγορά εργασίας; Να σας πούµε τι συµβαίνει στην αγορά
εργασίας; Το 80% των εργαζοµένων στις τουριστικές περιοχές,
στην Κέρκυρα, στην Ρόδο, στην Κω, στην Κρήτη, δεν έχουν επιστρέψει στις δουλειές τους. Το 50% των εργαζόµενων στον επισιτισµό δεν έχουν επιστρέψει στις δουλειές τους συνολικά σε
όλη τη χώρα. Όσοι τυχεροί έχουν επιστρέψει στις δουλειές τους,
επιστρέφουν µε άθλιους όρους, µε µειωµένους µισθούς, δεν
γνωρίζουν µε τι όρους δουλεύουν, µε τι ωράρια. Οι εργαζόµενοι
στον ιδιωτικό τοµέα αυτήν τη στιγµή δεν παίρνουν άδεια καλοκαιρινών διακοπών, διότι στην αρχή της πανδηµίας δεν φρόντισε
αυτή η Κυβέρνηση να πει ότι η απουσία από την εργασία λόγω
εντολής δεν θα µπορεί να συµψηφιστεί µε τις άδειές τους και
αυτήν τη στιγµή οι άνθρωποι στον ιδιωτικό τοµέα δεν µπορούν
να πάρουν άδεια διακοπών, γιατί τους λέει ο εργοδότης ότι την
έχουν ήδη χρησιµοποιήσει τον Μάρτιο, όταν έλειπαν λόγω της
πανδηµίας.
Στριµώχνονται οι χιλιάδες εργαζόµενοι αυτήν τη στιγµή στη
χώρα για το πενιχρό επίδοµα, που εσείς νοµοθετήσατε ως µόνη
λύση στα εργασιακά αυτήν τη στιγµή. Εκατοντάδες χιλιάδες
άλλοι είναι εκτός, ξεναγοί, οδηγοί ταξί σε τουριστικές περιοχές.
Δεινοπαθούν οι εργαζόµενοι.
Τι απαντάει σ’ όλον αυτόν τον κυκεώνα των προβληµάτων το
Υπουργείο Εργασίας; Έρχεται και φέρνει µια τροπολογία µε την
οποία κάνει κάτι µπαλώµατα στα δύο πράγµατα, από τα οποία
έχουν προκύψει όλα αυτά τα προβλήµατα, δηλαδή αναστολή
συµβάσεων εργασίας ξανά, παράταση στην παράταση στην παράταση, δηλαδή να επιδοτεί συνέχεια το κράτος την ανεργία και
το περίφηµο πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το οποίο, κατά γενική
οµολογία, είναι πλήρως αποτυχηµένο. Έρχεται ξανά να ξανακάνει ένα µπάλωµα σ’ ένα απολύτως αποτυχηµένο πρόγραµµα, που
δεν το χρησιµοποιεί κανείς. Αυτό απαντά το Υπουργείο Εργασίας
σ’ αυτήν την κατάσταση, που υπάρχει αυτήν τη στιγµή στην
αγορά.
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Εδώ πρόκειται για µια κατά τη γνώµη µου ιδεοληπτική εµµονή
σε λανθασµένες συνταγές, οι οποίες αποδεικνύονται καθηµερινά
στην πράξη κοινωνικά διαλυτικές. Έχουµε ξανά αυτήν τη στιγµή
στη χώρα ανθρωπιστική κρίση, ιδίως στις τουριστικές περιοχές.
Ξανά τα ίδια, όπως είχαµε στα τέλη του 2014. Κοινωνικά, λοιπόν,
εντελώς διαλυτικές συνέπειες αυτών των ιδεοληπτικών πολιτικών
και οικονοµικά επίσης καταστροφικές.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε πάρα πολύ καλά σε τι κατάσταση είναι
τα δηµόσια έσοδα, τι τρύπα υπάρχει αυτήν τη στιγµή στα δηµόσια έσοδα και επιµένει το Υπουργείο Εργασίας σε µια τακτική
επιδότησης της ανεργίας και µειώσεων των µισθών, µια ιδεοληπτική πολιτική, άκρως καταστροφική κοινωνικά.
Αλλάξτε τη. Σταµατήστε αυτόν τον κατήφορο. Δεν βγάζει πουθενά. Καταλάβετε ότι είστε πάρα πολύ µακριά από τα προβλήµατα της κοινωνικής πραγµατικότητας και αλλάξτε δρόµο και µη
φοβάστε τόσο πολύ. Πείτε το και στον Υπουργό σας να µη φοβάται τόσο πολύ την αντιπαράθεση εντός του Κοινοβουλίου. Αν
είναι δυνατόν!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Στέφανος Γκίκας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο, για να απαντήσω στην κ.
Αχτσιόγλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αφήστε να συνεχίσουµε. Τόσο επείγον είναι;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Να
απαντήσω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχετε τη δυνατότητα, ως το τέλος της συνεδρίασης, η οποία θα φτάσει τα ξηµερώµατα, να δώσετε όσες απαντήσεις θέλετε. Μαζέψτε τέλος
πάντων …
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Θα
είχα τελειώσει τώρα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αν το πάµε έτσι, θα
αναγκαστεί να ζητήσει τον λόγο ξανά η κ. Αχτσιόγλου για ανταπάντηση και καθυστερούµε. Ας συνεχίσουµε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Θα
είχα τελειώσει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Σκυλακάκη,
έχετε τη λίστα µπροστά σας. Πέντε οµιλητές έχουν µιλήσει από
κατάλογο σαράντα οµιλητών.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σε
τρία λεπτά θα είχε τελειώσει η συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κοιτάξτε. Τα δύο
και τα τρία λεπτά, που µου ζητάνε συνήθως δεν τηρούνται.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Εγώ θα είµαι συνεπής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Είναι κάτι που θα
πρέπει να διευκρινίσετε στην κ. Αχτσιόγλου πάνω σε όσα είπε;
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Είπε διάφορα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνήγορος του κυρίου Υπουργού είστε; Σας παρακαλώ. Δεν έχει ανάγκη από συνήγορο.
Κύριε Υπουργέ, δύο λεπτά αυστηρά, σας παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κυρία Αχτσιόγλου, να ξεκαθαρίσουµε
µερικά πράγµατα, γιατί σας ακούω να λέτε συνεχώς τα ίδια και
τα αντίθετά τους. Μιλάτε για τρύπα στα δηµόσια έσοδα. Είπε ο
Αρχηγός σας ότι θα έχουµε 12% ύφεση και ταυτόχρονα θεωρείτε
ότι το να δώσουµε 3,9 δισεκατοµµύρια δεν είναι και κανένα θεµατάκι, γιατί µας έχουν δώσει απεριόριστη δυνατότητα να ξοδεύουµε. Δεν έχουµε απεριόριστη δυνατότητα να ξοδεύουµε.
Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Πρέπει ό,τι ξοδεύουµε, να το ξοδεύουµε µε δηµοσιονοµική σύνεση. Αυτήν τη στιγµή η σύνεση
περιλαµβάνει όχι µόνο αυτά που µπορούµε να δώσουµε στους
συνταξιούχους, αλλά και αυτά που µπορούµε να δώσουµε στους
εργαζόµενους. Έρχεστε και µας ζητάτε να δώσουµε πολύ περισσότερα στους εργαζόµενους και ταυτόχρονα, να δώσουµε πολύ
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περισσότερα στους συνταξιούχους.
Δεύτερον, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η δίκη στο Συµβούλιο
της Επικρατείας ήταν πιλοτική και αφορούσε αποκλειστικά τις
κύριες συντάξεις. Αυτό λέει και το διατακτικό της απόφασης, το
οποίο είναι και αυτό που µετράει. Το υπόλοιπο κοµµάτι είναι νοµικές σκέψεις, οι οποίες θα κριθούν όταν έλθει η ώρα να κριθούν.
Σε ό,τι αφορά τα περί πραξικοπήµατος, ξέρετε επίσης πολύ
καλά ότι η ρύθµιση -το λέει στο εδάφιο 4- δεν καταλαµβάνει τις
εκκρεµείς ενώπιον των δικαστηρίων δίκες. Συνεπώς, η ρύθµιση
αυτή δεν αφορά καθόλου θέµατα που κρίνει το Συµβούλιο της
Επικρατείας. Αφορά θέµατα, που δεν κρίνει το Συµβούλιο της
Επικρατείας.
Είδατε ότι τελείωσα στα δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Στέφανος Γκίκας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε!
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για
ένα λεπτό, για να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τώρα έτσι θα πάµε;
Ε, όχι. Σας παρακαλώ! Παραποίησε κάτι απ’ αυτά που είπατε;
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Είµαι Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος και
έχω το δικαίωµα ….
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Ας σεβαστούµε τους Βουλευτές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τώρα τι θα γίνει;
Δεν βοηθάτε τη διαδικασία.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Έχω βοηθήσει πάρα πολύ τη διαδικασία.
Είµαι η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και έχω το δικαίωµα να µιλήσω. Πρώτον …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν σας έδωσα τον
λόγο.
Κυρία Αχτσιόγλου, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό αυστηρά.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, τα είπε και ο Πρωθυπουργός το πρωί. Μην τα επαναλαµβάνετε. Δεν λέει η απόφαση ότι
αφορά τις κύριες συντάξεις. Σας διάβασα το διατακτικό της απόφασης. Μην επιµένετε να επαναλαµβάνετε ένα ψέµα. Η απόφαση
είναι σαφής. Το διατακτικό σάς διαβάζω. Είµαι νοµικός. Σεβαστείτε αυτό που σας λέω και πηγαίνετε να µιλήσετε µε τους νοµικούς σας συµβούλους.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Το
διάβασα, δεν αφορά …
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Οι νοµικοί σας σύµβουλοι σάς λένε πράγµατα, τα οποία αντιβαίνουν της καθαρής γραµµατικής διατύπωσης της απόφασης. Η απόφαση είναι σαφής. Οι περικοπές που
έγιναν το 2012 και αφορούν κύριες, επικουρικές και δώρα είναι
αντισυνταγµατικές και οφείλονται αναδροµικά γι’ αυτές.
Δεύτερον, λέτε να ξοδεύονται µε σύνεση τα χρήµατα. Δεν ξοδεύονται µε σύνεση τα χρήµατα, όταν υλοποιούµε απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας; Τι είναι αυτό; Είναι χωρίς σύνεση
το να υλοποιούµε τις αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου της
χώρας; Ποια είναι η σύνεση; Η σύνεση είναι να ξοδεύουµε τα
χρήµατα στη λίστα Πέτσα µε τα ΜΜΕ; Αυτή είναι η σύνεση; Αυτή
είναι η δαπάνη µε σύνεση, αλλά τα 3,9 δισεκατοµµύρια για τους
συνταξιούχους δεν είναι δαπάνη µε σύνεση;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): ...
(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, µη διακόπτετε, κύριε Υπουργέ.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Τρίτον και κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Δεν
είναι σχετικά …
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Πολύ σχετικά, κύριε Υπουργέ. Περί δαπανών µιλάµε. Είναι πάρα πολύ σχετικά.
Τρίτον και τελειώνω. Μιλάτε συνέχεια ως τα χρήµατα, τα οποία
θα δίνονται στους συνταξιούχους ή και στους εργαζόµενους να
είναι χρήµατα τα οποία πηγαίνουν σε µια µαύρη τρύπα. «Δεν
έχουµε λεφτά να ξοδεύουµε για να τους στηρίζουµε».
Κατανοείτε τη λειτουργία του µισθού στην αγορά; Κατανοείτε
τι θα πει καταναλωτική δύναµη; Κατανοείτε τι θα πει εσωτερική
ζήτηση; Κατανοείτε τι θα πει να υποστηρίζει το κράτος τον µισθό
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των εργαζοµένων και την αγορά µ’ αυτόν τον τρόπο;
Μιλάτε ως αυτά τα χρήµατα που προτείνουµε για να υποστηρίζονται οι εργαζόµενοι αυτού του τόπου να είναι χρήµατα που
πετιούνται στον Καιάδα. Ε, λοιπόν, αυτό είναι µια εντελώς στρεβλή λογική που µας κατέστρεψε ως χώρα ήδη από τις πρακτικές
λιτότητας του 2012. Καλό θα ήταν να την αναθεωρήσετε σχετικά
σύντοµα, γιατί τα πράγµατα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, εντάξει.
Κύριε Γκίκα, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, όχι, κύριε Υπουργέ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Με
συγχωρείτε πολύ, αλλά ζήτησε τον λόγο για δύο λεπτά, αντί για
ένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Γκίκα, ελάτε
στο Βήµα. Έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Να
εφαρµόζετε σας παρακαλώ τον Κανονισµό. Δεν τον εφαρµόζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ
πολύ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Δεν
τον εφαρµόζετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ε, δεν γίνεται αυτό.
Με συγχωρείτε πάρα πολύ, πινγκ πονγκ τώρα θα το κάνουµε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Δεν θα δώσετε δύο λεπτά στην Κυβέρνηση να απαντήσει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εξάλλου είναι τόσες
οι τροπολογίες και επ’ αυτής της τροπολογίας…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ε,
γι’ αυτήν την τροπολογία µιλάµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επειδή είδα στην
κατάσταση ότι έπονται Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, σίγουρα
θα έχετε αρκετή τροφή για να σχολιάσετε ή για να διευκρινίσετε.
Άρα, λοιπόν, να προχωρήσουµε στον κατάλογο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Τώρα θέλω να σχολιάσω.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Δώστε τριάντα δευτερόλεπτα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Τριάντα δευτερόλεπτα θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Είναι τόσοι συνάδελφοι στον κατάλογο των οµιλητών, οι οποίοι περιµένουν από
το πρωί.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κάνατε επί ώρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Αρνείστε να µου δώσετε τον λόγο, από την αρχή, για δύο λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Γκίκα, έχετε
τον λόγο.
Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ καθίστε κάτω.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Πάντως, ο Υπουργός ήταν δύο λεπτά
ακριβώς και δώσατε 150% περισσότερο χρόνο στην κ. Αχτσιόγλου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Εγώ ήµουν δύο λεπτά. Παραβιάζετε τον Κανονισµό και είστε µεροληπτικός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ησυχάστε, ησυχάστε.
Κύριε Γκίκα, έχετε τον λόγο.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ: Θα ξεκινήσω από κάτι που θεωρώ εξόχως σηµαντικό σήµερα. Είναι η απόφαση αυτής της Κυβέρνησης
να δώσει αυτήν την τιµητική παροχή στους Έλληνες οπλίτες,
αγωνιστές του ‘74, του ‘64 και του ‘67. Είναι µια σηµαντική κίνηση
αυτή, που η Κυβέρνησή µας πραγµατοποιεί.
Στο σηµείο αυτό θα πω ότι δεκατρία χρόνια πριν, τον Ιούλιο
του 2007 πάλι η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, για πρώτη
φορά, σε µια σεµνή τελετή στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων,
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έχοντας φέρει από όλη την Ελλάδα αγωνιστές του Κυπριακού
του ‘74, επέδωσε παράσηµα και αναµνηστικά ,αναγνωρίζοντας
από τότε τον αγώνα αυτών των ανθρώπων. Δεκατρία χρόνια
µετά, πάλι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας τιµά αυτούς τους
αγωνιστές.
Την ίδια µέρα σήµερα -πρέπει να το πω αυτό, να το σχολιάσωη νεολαία ΣΥΡΙΖΑ µε µια ανακοίνωση στα ΜΜΕ πηγαίνει στο
Γράµµο και στο Βίτσι στα µονοπάτια των ανταρτών για ένα εναλλακτικό κάµπινγκ. Πιστεύω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στο
πλαίσιο της εθνικής συµφιλίωσης, θα περίµενα τουλάχιστον µετά
από τόσα χρόνια, η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ να πήγαινε εκτός από τα µονοπάτια των ανταρτών και στα µονοπάτια του εθνικού στρατού,
στα τρία σύνορα, στον Προφήτη Ηλία τον Μυροβλήτη, στο
Τσάρνο, στο Σκίντζη και αλλού, διότι φοβούµαι ότι, ιδιαίτερα
αυτήν την περίοδο, που απαιτείται αρραγής εθνική ενότητα, κάτι
τέτοιες κινήσεις από πολιτικές νεολαίες και µάλιστα, της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως δεν προσφέρουν εθνική υπηρεσία στον
τόπο.
Μπαίνω στην ουσία του νοµοσχεδίου. Αυτό το νοµοσχέδιο είναι ένα πολυνοµοσχέδιο, το οποίο πραγµατικά καλύπτει ένα ευρύ
πλαίσιο. Ακούσαµε τους Υπουργούς, µε σηµαντικές παρεµβάσεις
για πάρα πολλά ζητήµατα. Εγώ θα σταθώ σε δύο, τρεις από
αυτές που θεωρώ εξόχως σηµαντικές.
Πρώτον, είναι το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ». Βεβαίως, ακούσαµε
τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως να θεωρεί ότι δεν
είναι ένα πρόγραµµα σωστό και ότι αυτός έχει την ιδανική λύση.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι µε αυτό το πρόγραµµα, στην παρούσα χρονική συγκυρία για εννέα µήνες -γι’
αυτούς τους δύσκολους εννέα µήνες- και οι συνεπείς δανειολήπτες, αλλά και αυτοί οι οποίοι δεν µπορούν να ανταποκριθούν,
τους δίνεται η δυνατότητα µε την παρέµβαση του κράτους να
βοηθηθούν σηµαντικά υπό την προϋπόθεση βεβαίως, ότι έχουν
ως υποθήκη την κύρια κατοικία. Είναι αρκετά διευρυµένο αυτό
το πρόγραµµα και θα βοηθήσει σηµαντικά, αρκεί να θυµίσω ότι
για τα εξυπηρετούµενα δάνεια, τα οποία δεν είναι µόνο στεγαστικά, είναι και επιχειρησιακά, για το πρώτο τρίµηνο καλύπτεται
το 90% της µηνιαίας δόσης. Είναι πάρα πολύ σηµαντική αυτή η
δυνατότητα που δίνεται.
Στο άλλο ζήτηµα που θα ήθελα να αναφερθώ είναι οι πολλές
φορολογικές παρεµβάσεις επί τα βελτίω, που φέρνει η Κυβέρνησή µας και θα τοποθετηθώ ακροθιγώς, πρώτον, στα κίνητρα
που δίνονται στους συνταξιούχους από το εξωτερικό να δηµιουργήσουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, να µεταφέρουν
εδώ δηλαδή τα χρήµατά τους µε ένα φόρο της τάξεως του 7%
για δεκαπέντε χρόνια, κάτι το οποίο συµβαίνει στο εξωτερικό,
είναι βέλτιστη πρακτική στην Ευρώπη. Θα βοηθήσει πάρα πολύ
την οικονοµία µας. Αυτό, να θυµίσω, το είχαµε εντάξει στο προεκλογικό µας πρόγραµµα.
Επίσης, καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση του 10% για τις
γονικές παροχές σε χρήµα, των γονέων προς τα παιδιά τους δηλαδή, για πρώτη κατοικία και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ τη
νέα οικογένεια, για να µπορέσουν να φτιάξουν το σπίτι τους και
βεβαίως, θα βοηθήσει οικοδοµή, που εν µέσω κρίσης είµαστε και
πλήττεται.
Μια άλλη σηµαντική φορολογική παρέµβαση είναι η µείωση είναι πάρα πολύ σηµαντική αυτή- ακόµα και ο µηδενισµός της
προκαταβολής φόρου εισοδήµατος για το φορολογικό έτος
2019. Αυτό το περιµένει η αγορά, κύριε Υπουργέ και θα πρέπει
µε την ψήφιση του νόµου άµεσα να εφαρµοστεί, διότι ήδη οι φορολογικές δηλώσεις έχουν προχωρήσει.
Είναι και άλλα πολλά. Υλοποιείται η κυβερνητική δέσµευση για
αναστολή του τέλους επιτηδεύµατος για τους αγρότες και τους
αλιείς και πολλά άλλα σηµαντικά.
Θα ήθελα, όµως, κύριε Υπουργέ, να πω για µια αδικία η οποία
υπάρχει. Αφορά τους συνταξιούχους της πρώην Εµπορικής Τράπεζας, που είναι περίπου πέντε χιλιάδες. Είναι η µόνη οµάδα συνταξιούχων που συνεχίζουν να ισχύουν οι περικοπές του νόµου
Κατρούγκαλου και ίσως αν δεν µπορούµε σε αυτήν τη φάση, θα
πρέπει να το εξετάσετε, κύριε Υπουργέ, ή οι αρµόδιοι Υπουργοί,
για να διορθωθεί αυτή η αδικία.
Εν κατακλείδι, είναι ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο. Πράγµατι, πε-
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ριλαµβάνει πάρα πολλά άρθρα, πάρα πολλές τροπολογίες, αλλά
είναι επί τα βελτίω και γι’ αυτό σας καλώ όλους να το υπερψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Σκυλακάκης.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Δεν
πρόκειται να κάνω πλήρη οµιλία, για να σεβαστώ την Αίθουσα.
Απλώς, θα δώσω µερικές απαντήσεις σε σχέση µε το τι όντως
ελέχθη εδώ.
Πρώτον, όπως ξέρετε πολύ καλά η προσφυγή που έκανε ο
ΕΦΚΑ για πιλοτική δίκη αφορούσε µόνο τις κύριες συντάξεις. Δεν
αφορούσε ούτε επικουρικές ούτε δώρα.
Δεύτερον, η απόφαση του ΣτΕ αφορά αυτούς που έχουν προσφύγει, Αποκλειστικά και µόνον αυτούς που έχουν προσφύγει.
Η ρύθµιση την οποία κάνουµε εδώ αφορά αυτούς, που δεν έχουν
προσφύγει, αποκλειστικά και µόνο αυτούς που δεν έχουν προσφύγει. Γι’ αυτούς που έχουν προσφύγει ρητά αναγράφεται ότι
η ρύθµιση δεν καταλαµβάνει αυτές τις δίκες πέραν του εύλογου.
Τα λεφτά των κύριων συντάξεων θα τα πάρουν, χωρίς να χρειαστεί να τελειώσουν οι σχετικές δίκες. Αυτό για να έχουµε µία
πραγµατική εικόνα.
Τα δηµοσιονοµικά είναι η δική µου κύρια ευθύνη. Το να νοµίζουµε ότι επειδή ξοδεύουµε λεφτά δηµιουργείται πλούτος είναι
ακριβώς αυτό που µας έφερε στην κρίση. Ξοδεύαµε χρήµατα τα
οποία δεν είχαµε. Τα χρήµατα που ξοδεύουµε είναι σήµερα δανεικά. Πρέπει να είναι σαφές. Αυτή τη στιγµή όλα όσα ξοδεύουµε
είναι δανεικά. Θα χρειαστεί τουλάχιστον ένας χρόνος για να επιστρέψει η οικονοµία, εκεί που βρισκόταν στις αρχές του 2020.
Αυτά τα δανεικά δεν τα παίρνουµε από κανένα µαγικό µαξιλάρι,
το οποίο φούσκωσε, το οποίο υπάρχει και µπορούµε να ξοδεύουµε από εκεί δεκάδες δισεκατοµµύρια. Τα παίρνουµε από
τις αγορές. Γι’ αυτό διατηρούµε τα ταµειακά διαθέσιµα.
Θυµίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ µας άφησε σε περίοδο µη κρίσης µε επιτόκιο οµολόγων κοντά στο 4% και είµαστε στο 1%. Είχαµε πάει
στο 1% και πριν την κρίση. Με τη βοήθεια της αξιοπιστίας που
έχουµε στους θεσµούς και τις αγορές καταφέραµε να είµαστε
τώρα και µετά την κρίση στο 1%. Αν, λοιπόν, δεν είχαµε προβλέψει τις αγορές, το µαξιλάρι που µας άφησε, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ
και η κ. Αχτσιόγλου, θα είχε προ πολλού εξανεµιστεί. Διότι κανένας που χρωστάει περίπου 330 δισεκατοµµύρια δεν σώζεται
επειδή έχει ένα µαξιλάρι 35 ή 37 δισεκατοµµύρια εκ των οποίων
τα 16 είναι µε έγκριση του ESM, ιδίως όταν ζητά πρόσθετα χρήµατα και είναι πιθανόν ότι θα θέλει να έχει δυνατότητα να ξοδέψει πρόσθετα χρήµατα από δανεικά και το 2021. Είναι αδιανόητο,
λοιπόν, να συµπεριφερόµεθα λες και έχουµε ανακαλύψει ένα µαγικό τρόπο για να έχουµε χρήµατα.
Τα δηµοσιονοµικά είναι µία δύσκολη και λεπτή υπόθεση. Δεν
πρέπει ούτε να κάνεις υπερβολές από τη µία πλευρά ούτε από
την άλλη. Πρέπει να είσαι µετρηµένος. Το να έρθουµε να πούµε
«δώστε 50 δισεκατοµµύρια άµεσα διότι έχουµε µαξιλάρι», όπως
είπε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και στη συνέχεια «δώστε και
άλλα 4 δισεκατοµµύρια αναδροµικά» και «δώστε», «δώστε»,
«δώστε» καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ούτε υπεύθυνη ούτε βιώσιµη
συµπεριφορά.
Αντιλαµβάνοµαι ότι η Αντιπολίτευση δεν έχει κανένα λόγο να
επιδεικνύει υπεύθυνη και βιώσιµη συµπεριφορά σήµερα όταν
έχει το παρελθόν του 2015, όταν µέσα σε έξι µήνες διέλυσε την
οικονοµία της χώρας και την έστειλε για χρόνια πίσω. Αντιλαµβάνοµαι ότι προσπαθεί να ταυτίσει µία πανδηµία και την κρίση
που φέρνει αυτή η πανδηµία µε την Κυβέρνηση, για να µπορέσει
να βγάλει πολιτικό όφελος, αλλά ο ελληνικός λαός δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτά.
Ο ελληνικός λαός ενδιαφέρεται για τα πραγµατικά του προβλήµατα και περιµένει πραγµατικές λύσεις και πραγµατικές
απαντήσεις. Η Αντιπολίτευση, µόλις πήγε εκεί που είναι, επιµένει
να ακολουθεί µία µαξιµαλιστική πολιτική σαν να έχει ανακαλύψει
το πορτοφόλι του Μίδα. Όταν ήταν στην Κυβέρνηση, στην πρώτη
φάση, µας τίναξε στον αέρα και στη δεύτερη ακολούθησε µια
παράλογη φοροεισπρακτική πολιτική. Δεν έχει δρόµο να διαβεί.
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Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στα επόµενα χρόνια, η οικονοµία
θα πάει πολύ καλύτερα, αλλά για να πάει πολύ καλύτερα πρέπει
να διατηρήσουµε αυτό που µε κόπο αποκαταστήσαµε, δηλαδή
την εµπιστοσύνη των θεσµών και την εµπιστοσύνη των αγορών.
Η εµπιστοσύνη είναι το καλύτερο µαξιλάρι που µπορεί να έχει
αυτή η χώρα. Όσο έχουµε αυτό το πολύ µεγάλο χρέος, πρέπει
να φυλάµε την εµπιστοσύνη ως κόρη οφθαλµού.
Εµείς δεν πρόκειται να την βάλουµε σε διακινδύνευση για να
κάνουµε ανταγωνισµό µε όποια αντιπολίτευση. Με υπευθυνότητα
θα συµπεριφερθούµε, όπως το κάναµε µέχρι τώρα και θα βγει
πέρα αυτή η κρίση. Η οικονοµία θα πάει πολύ καλύτερα στα επόµενα χρόνια. Θα αξιοποιήσουµε τα χρήµατα του πακέτου που
κερδίσαµε µετά κόπων και βασάνων στην Ευρώπη, αλλά θα το
κάνουµε υπεύθυνα, µετρηµένα, ρεαλιστικά, όταν πρέπει και όσο
πρέπει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλούµε στο Βήµα
την κ. Μάνη-Παπαδηµητρίου Άννα από τη Νέα Δηµοκρατία. Θα
ακολουθήσουν οι κύριοι Χήτας και Καραθανασόπουλος.
Κυρία Μάνη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγες
ηµέρες ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνέβαλε καθοριστικά στη λήψη µιας ιστορικής απόφασης για την
πατρίδα µας, αλλά και για το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα και το µέλλον των λαών της Ευρώπης.
Έτσι το νεοσυσταθέν Ταµείο Ανάκαµψης, ως απάντηση στις
οικονοµικές επιπτώσεις της πανδηµίας, εξασφαλίζει για τη χώρα
µας ένα τεράστιο ποσό που αγγίζει τα 72 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Είναι χρήµατα, τα οποία θα αξιοποιηθούν µε σύνεση -ναι, κυρίες
και κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- και προγραµµατισµό
προς όφελος όλων των Ελλήνων, µε στόχο την ανακούφιση των
πληγέντων από την υγειονοµική κρίση, αλλά κυρίως τη δηµιουργία ενός νέου αναπτυξιακού παραγωγικού µοντέλου που θα
φέρει θέσεις εργασίας και θα καταστήσει την οικονοµία µας ανταγωνιστική. Είναι µια µεγάλη ευκαιρία για τη χώρα µας. Να είναι
σίγουροι όλοι οι Έλληνες ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δεν θα την αφήσει να πάει χαµένη.
Αυτόν ακριβώς τον διττό στόχο εξυπηρετεί και το σηµερινό νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο µε στοχευµένες
παρεµβάσεις επιχειρεί αφενός να ανακουφίσει τους πολίτες και
τις επιχειρήσεις από τις επιπτώσεις της πανδηµίας και αφετέρου
να δηµιουργήσει ένα ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον που θα
προσελκύσει επενδύσεις και θα προωθήσει την ανάπτυξη.
Έτσι, ειδικότερα µία ρύθµιση µε ξεκάθαρο αναπτυξιακό πρόσηµο είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα σε συνταξιούχους πολίτες ξένων χωρών, κυρίως της Ευρώπης, να µεταφέρουν τη
φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, παρέχοντάς τους το κίνητρο της χαµηλής φορολογίας µε συντελεστή 7% επί των αποδοχών τους. Πρόκειται για ένα µέτρο µε µεγάλη αναπτυξιακή
προοπτική τόσο για τον τουρισµό µας όσο και για την αγορά ακινήτων, καθώς αναµένεται ότι αρκετοί από τους συνταξιούχους
αυτούς θα στραφούν είτε στην αγορά είτε στη µακροχρόνια µίσθωση κατοικιών στη χώρα µας µε πολλαπλά οφέλη και για την
εθνική, αλλά και για τις τοπικές οικονοµίες.
Σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη, σύµφωνα µε τα στοιχεία της EUROSTAT, ο πληθυσµός άνω των εξήντα ετών ανερχόταν το 2017
περί τα 183 εκατοµµύρια και µέχρι το 2050 θα αγγίζει τα 247 εκατοµµύρια. Μάλιστα, η αποκάλυψη της σηµερινής ρύθµισης έχει
ήδη προωθηθεί στον ευρωπαϊκό Τύπο κάνοντας ιδιαίτερη αίσθηση.
Συγκεκριµένα, η γερµανική οικονοµική εφηµερίδα «HANDELSBLATT», αλλά και το περιοδικό «FOCUS» ήδη φιλοξενούν εκτενείς αναφορές, µε την επισήµανση ότι πρόκειται για µια ιδιαίτερα
ελκυστική πρόταση για τους συνταξιούχους της Ευρώπης, τους
οποίους και ενθαρρύνουν να µεταφέρουν την κατοικία τους από
τον ψυχρό βορρά στον ηλιόλουστο νότο.
Στο σηµείο αυτό δεν µπορώ να µην αναφέρω ότι η εν λόγω
ρύθµιση είναι και µια εξαιρετική ευκαιρία για τον τόπο µου, την
Πιερία, έναν κατ’εξοχήν τουριστικό προορισµό, µε πληθώρα κα-
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ταλυµάτων κατάλληλων για διαµονή συνταξιούχων, αλλά και µε
υποδοµές υγείας, ψυχαγωγίας και υποστήριξης που συνήθως
αναζητούν οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας. Πάνω απ’ όλα, παρέχει ένα φυσικό περιβάλλον, µε απαράµιλλο κάλλος και ιδανικές
καιρικές συνθήκες, που τον καθιστούν έναν από τους πλέον ελκυστικούς προορισµούς.
Περαιτέρω ρύθµιση µε επίσης σαφή αναπτυξιακή διάσταση
είναι και η κατάργηση της φορολόγησης µε 10% των χρηµατικών
γονικών παροχών και δωρεών για την αγορά πρώτης κατοικίας
έως 150.000 ευρώ. Είναι ένα µέτρο, που διευκολύνει τους νέους
να αποκτήσουν το πρώτο τους σπίτι, αλλά και ενισχύει την αγορά
ακινήτων και τους επαγγελµατικούς κλάδους που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτήν.
Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει µια σειρά φορολογικών ελαφρύνσεων. Μια από τις σηµαντικότερες, είναι αυτή του άρθρου 8, µε
την οποία υλοποιείται η δέσµευση της Κυβέρνησης για αναστολή
της καταβολής του τέλους επιτηδεύµατος για το φορολογικό
έτος 2019, για τους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες του κανονικού καθεστώτος.
Η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στηρίζει έµπρακτα τον αγροτικό κόσµο, αφουγκράζεται τα προβλήµατά του και
ανταποκρίνεται άµεσα και κατά τον δυνατό τρόπο σε αυτά. Επιπλέον, καθοριστικής σηµασίας είναι και η διάταξη του άρθρου
18, µε την οποία µειώνεται ή ακόµα και µηδενίζεται η προκαταβολή φόρου για το έτος 2019.
Η Κυβέρνηση, έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που
αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι εποχικές, µειώνει το
φορολογικό αυτό βάρος που επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχε φτάσει
στο 100%. Τέλος, µε το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ» και τη σχετική επιδότηση των δόσεων των στεγαστικών δανείων από το κράτος,
δίνεται µια σηµαντική ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες και µάλιστα, για πρώτη φορά, διευρύνεται το ρυθµιστικό πλαίσιο, ώστε
να καλύπτονται και οι συνεπείς δανειολήπτες από την ως άνω
ρύθµιση.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να χαιρετίσω την άρτι κατατεθείσα
τροπολογία του κυρίου Υπουργού Τουρισµού, µε την οποία επεκτείνεται η αποζηµίωση ειδικού σκοπού που δίδεται ήδη στα
ΚΤΕΛ,στους σιδηροδρόµους και στα τουριστικά λεωφορεία,
όπως επίσης µε την ίδια τροπολογία αυξάνονται τα κονδύλια για
τον εσωτερικό τουρισµό, από τα 30 εκατοµµύρια ευρώ στα 100
εκατοµµύρια ευρώ, κάτι που θα δώσει ανάσα στις τουριστικές
περιοχές.
Σε αυτό το σηµείο, κύριε Υπουργέ, παρ’όλο που δεν είναι της
αρµοδιότητάς σας, θα ήθελα να κάνω µια επισήµανση, όπως
υπάρχει µια επιδότηση, µια κάλυψη των δαπανών µετάβασης για
τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ίσως θα ήταν πολύ σηµαντικό, µια αντίστοιχη κάλυψη των δαπανών µετάβασης να υπάρχει και για
όσους θέλουν να κάνουν χρήση των vouchers και να απευθύνονται σε προορισµούς της Ηπειρωτικής Ελλάδας, διότι στη Βόρεια
Ελλάδα έχουµε πληγεί ιδιαίτερα µετά τα Βαλκάνια από τις µειώσεις των κρατήσεων.
Κλείνοντας, δεν θα µπορούσα να µην αναφερθώ στη σηµερινή
σπουδαία εξαγγελία του Πρωθυπουργού για την καταβολή των
αναδροµικών εφάπαξ, εντός του έτους, σε όλους τους συνταξιούχους και µάλιστα, ανεξαρτήτως τού αν έχουν προσφύγει ή όχι
στη δικαιοσύνη.
Φυσικά, το επιχείρηµα του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ότι η Κυβέρνηση υποχρεούται στην καταβολή των αναδροµικών προς όλους, δεν έχει κανένα νοµικό έρεισµα. Η υποχρέωση αυτή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης θα υφίστατο µόνο
στην περίπτωση, που είχε εκδοθεί απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, η οποία έχει δεσµευτική ισχύ έναντι όλων. Εν
προκειµένω, πρόκειται για µια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή της
Κυβέρνησης.
Να σας πω, κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ότι δεν έχετε το µονοπώλιο της ευαισθησίας απέναντι στους
συνταξιούχους µας. Να σας θυµίσω ότι εσείς τους είχατε υποχρεώσει το 2015, εν µέσω καύσωνα, να στέκονται στις ουρές για
να λάβουν από τα ATM τις ελάχιστες συντάξεις τους.
Αγαπητοί συνάδελφοι, παρά τις πρωτοφανείς οικονοµικές συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί, λόγω της πανδηµίας, η Κυβέρ-
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νηση υλοποιεί µεθοδικά το µεταρρυθµιστικό της έργο. Αντιµετωπίζει τα προβλήµατα του σήµερα, της πραγµατικής οικονοµίας
και µε στοχευµένες φορολογικές παρεµβάσεις ανακουφίζει χιλιάδες νοικοκυριά, αγρότες, δανειολήπτες και επιχειρήσεις.
Οι πολίτες αναγνωρίζουν τη µεγάλη προσπάθεια, που καταβάλλει η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τον εµπιστεύονται, µας εµπιστεύονται και η αµφίδροµη αυτή
σχέση εµπιστοσύνης και ειλικρίνειας, η συµφωνία αλήθειας, αποτελεί το µεγαλύτερο εχέγγυο για το σήµερα και το αύριο του
τόπου µας.
Προχωράµε µπροστά, µε σχέδιο, σύνεση, αυτοπεποίθηση και
ελπίδα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης κ. Χήτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Σκυλακάκη, είπατε µεγάλη αλήθεια σήµερα. Σας άκουσα
πριν από λίγο στην οµιλία σας. Δεν ξέρω αν περιµένατε να ξεκινήσω έτσι την οµιλία µου, αλλά είπατε µια αλήθεια.
Ο ελληνικός λαός ενδιαφέρεται για τα πραγµατικά προβλήµατα, είπατε, απαντώντας νοµίζω στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν
εσείς έχετε καταλάβει αυτό που είπατε, ότι όντως ο ελληνικός
λαός ενδιαφέρεται για τα πραγµατικά προβλήµατα. Γιατί αν γνωρίζατε κι εσείς και ήταν κτήµα δικό σας, ότι ο ελληνικός λαός ενδιαφέρεται για τα πραγµατικά προβλήµατα αντί για τις κοκοροµαχίες σας εδώ µέσα, θα µαζεύατε κάποιους κυβερνητικούς
Βουλευτές σας εδώ, που ανέβηκαν πάνω µε ύφος χιλίων καρδιναλίων και έλεγαν «ο κ. Μητσοτάκης µας έφερε 72 εκατοµµύρια
να τα µοιράσει». Θα τους µαζεύατε.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Δισεκατοµµύρια!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ναι. Θα τους µαζεύατε. Γιατί όταν
λέτε στον ελληνικό λαό ότι φέρατε ένα πουγκί µε 72 δισεκατοµµύρια, τους δηµιουργείτε µια εικόνα διαφορετική.
Και όταν, κύριε Σκυλακάκη -31 Ιουλίου αύριο- από τον Σεπτέµβριο θα έρθει ο Αρµαγεδδών των κατασχέσεων και των εξώσεων,
τότε θα πρέπει όντως να κρυφτείτε κάπου. Άρα, λοιπόν, επειδή
είπατε µια αλήθεια, την οποία θέλω να πιστεύω ότι την έχετε
κάνει κτήµα σας, ο ελληνικός λαός όντως ενδιαφέρεται για τα
πραγµατικά προβλήµατα και τα πραγµατικά προβλήµατα, κύριε
Σκυλακάκη, είναι ότι έρχεται ο Αρµαγεδδών.
Εκατόν σαράντα χιλιάδες ακίνητα επιχειρείται να βγουν στο
σφυρί. Εκατόν σαράντα χιλιάδες ακίνητα. Μιλάµε για εβδοµήντα
χιλιάδες οικογένειες, σπίτια που τα κοράκια των funds και των
ΜΚΟ περιµένουν να τα αρπάξουν για να τα δώσουν εκεί που θέλουν. Θα είναι σε λαθροµετανάστες, σε ΜΚΟ, σε Πακιστανό,
οπουδήποτε. Θα ζήσουµε στιγµές Ισπανίας, δυστυχώς, κύριε
Σκυλακάκη -φοβάµαι που το λέω και θλίβοµαι- του 2012. Θα βλέπουµε ανθρώπους να τους σέρνουν έξω από τα σπίτια τους.
Οπότε κρατήστε πολύ χαµηλά την µπάλα, µην τάζετε τα 72 δισεκατοµµύρια, τα οποία δεν υπάρχουν ούτως ή άλλως και πείτε
την αλήθεια στον κόσµο, δηλαδή ότι η κατάσταση είναι πάρα
πολύ δύσκολη.
Η εν λόγω πλατφόρµα αφορά έναν αριθµό δανειοληπτών, είναι
στο 25% µε 30%. Αν κάνω κάπου λάθος, θέλω να µε διορθώσετε.
Οι υπόλοιποι είναι στο έλεος του Θεού. Δεν ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι τι θα γίνουν. Συνεχίζονται τα κατασχετήρια ακόµα και
τώρα που µιλάµε, µέσα στο θέρος, µέσα στο καλοκαίρι. Μιλάµε
για µια οικονοµική καθίζηση, 8% έως 14% ύφεση, ανάλογα που
σας βολεύει κάθε φορά, βάλτε την µπίλια.
Και έχουµε το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ». Θα πρέπει να ξέρετε,
γιατί είστε πολύ έµπειρος στα οικονοµικά, ότι µε βαφτίσια δεν
λύνονται τα οικονοµικά προβλήµατα. Βαφτίζετε. Δεν θα βαφτίζετε το πρόβληµα. Δεν λύθηκε όταν την τρόικα την κάναµε θεσµούς, ούτε τώρα θα λύσουµε το πρόβληµα αν την παράταση
µνηµονίου την ονοµάσουµε πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ». Η ουσία µετράει και η ουσία είναι ότι υπάρχει ακόµα το µνηµόνιο. Εγώ θα
το πω, λοιπόν, αφού ειδικεύεστε στα βαφτίσια, «πρόγραµµα ταφόπλακα», ταφόπλακα στην πρώτη κατοικία των Ελληνίδων και
των Ελλήνων, γιατί ξανά κερδισµένοι θα είναι οι τραπεζίτες. Αυτά
µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον στις δύσκολες στιγµές που έρχονται
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για τους Έλληνες, κύριε Σκυλακάκη.
Πάω τώρα σε κάποια άλλα πράγµατα, τα οποία είναι πάρα
πολύ σηµαντικά και πρέπει να ειπωθούν. Έκανε µια εκτενή αναφορά ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης το πρωί, γιατί από το
πρωί είµαστε εδώ και βραδιάσαµε και θα πιάσουµε και ξηµέρωµα
από ό,τι φαίνεται. Και πάω λίγο στα ελληνοτουρκικά, γιατί βλέπω
µια ικανοποίηση, βλέπω µια ανακούφιση, βλέπω και µια διαφήµιση ότι το χειριστήκαµε καλά. Προσέξτε, µας βάζω όλους µας
µέσα, γιατί είναι εθνικό θέµα. Παρά που το χειρίζεστε εσείς, το
χειριστήκαµε λοιπόν, οι Έλληνες καλά.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι η Τουρκία δεν θέλει πόλεµο, πιστέψτε
µε. Το θέµα είναι πώς θα διαπραγµατευτούµε µε αυτούς. Θα διαπραγµατευτούµε; Έχετε κάνει κάποια συµφωνία µυστική; Θα καθίσετε στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων; Δεν διαπραγµατευόµαστε, λοιπόν, αυτό που είναι δικό µας και αυτά που διεκδικούν
οι Τούρκοι είναι δικά µας. Κανένας διάλογος. Τελεία και παύλα.
Και απορώ πραγµατικά γιατί πανηγυρίζετε. Θέλετε να καθίσετε
στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων;
Ξέρετε, κύριε Σκυλακάκη, τι ζητούν οι Τούρκοι; Κύριοι Βουλευτές, ξέρετε τι όρους βάζει η Τουρκία στο τραπέζι για να καθίσει
να µιλήσει µαζί σου; Ότι το Καστελόριζο δεν έχει ΑΟΖ. Δεύτερον,
θέτει θέµα αφοπλισµού των νησιών του Αιγαίου. Θέτει θέµα αφοπλισµού των νησιών του Αιγαίου! Τρίτον, θέτει θέµα γαλάζιας πατρίδας. Τέταρτον, θέτει θέµα Κύπρου και πέµπτον, θέτει θέµα
ΑΟΖ Τουρκίας - Λιβύης.
Αυτά τα θεωρούν δεδοµένα οι Τούρκοι. Και µε αυτά πάνε να
καθίσουν στο τραπέζι. Και θα καθίσουµε µε αυτούς; Δεν γίνονται
αυτά. Και αν θέλουµε να καθίσουµε κάποια στιγµή, θα τους πούµε ότι διεκδικούµε την Ίµβρο και την Τένεδο, διεκδικούµε την
απελευθέρωση της Κύπρου µας, διεκδικούµε τις αποζηµιώσεις
των Ελλήνων για τις θηριωδίες των Σεπτεµβριανών στην Κωνσταντινούπολη και διεκδικούµε το ξεγκριζάρισµα των µνηµείων.
Με αυτά καθόµαστε να µιλήσουµε. Θα τα κάνουν; Θα φύγουν
τρέχοντας.
Και τα έλεγε χθες. Χθες το πρωί ήµασταν πάλι εδώ. «Μην κοιτάτε το «Ορούτς Ρέις»», σας έλεγε ο Βελόπουλος. «Πού είναι το
«Μπαρµπαρός»;». Και το βράδυ βγήκε στο δελτίο ειδήσεων ότι
το «Μπαρµπαρός» πλέει και κάνει βόλτες έξω από την Κύπρο.
Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι ο σύµβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού ήταν πρωί και βράδιασε
και παραµένει στη θέση του. Έπρεπε να τον είχατε παύσει από
τα καθήκοντά του γιατί είναι η πολλοστή φορά που το κάνει, να
τολµά να διαχωρίζει δηµοσίως την Κύπρο από την Ελλάδα. Αυτά
δεν γίνονται πουθενά. Είναι χειρότερος του Ροζάκη, του Ντόκου
και όλων των υπολοίπων. Σε αυτόν τον διαγωνισµό προηγείται,
λοιπόν, ο κ. Διακόπουλος που είναι σύµβουλος εθνικής ασφαλείας. «Είναι δύο διαφορετικά πράγµατα», λέει. Είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που λέγαµε, άλλο η Κύπρος, άλλο η Ελλάδα. Τι
άλλο να κάνουµε; Πόσα αυτογκόλ να βάλουµε πραγµατικά;
Πάω σε ένα άλλο θέµα, γιατί και σε αυτό έχουµε αναφερθεί
πάρα πολλές φορές, στο θέµα της αυστηροποίησης γενικότερα
των ποινών ή το πώς αντιµετωπίζουµε -αν θέλετε- κάποια γεγονότα.
Ξέρετε, στην Πρέβεζα που ζουν ο πατέρας µου και ο αδερφός
µου και είµαι κατά το ήµισυ από εκεί, κατέληξε η ογδοντάχρονη,
κύριε Υπουργέ, που βιάστηκε και κακοποιήθηκε από έναν σαραντάχρονο Πακιστανό. Προτείνουµε και έχουµε πει πολλές φορές:
Δηµοψήφισµα για την επαναφορά της θανατικής ποινής. Δεν
µπορεί; Δεν προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Δηµοψήφισµα. Ακούστε λίγο, πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές, ισόβια
ή χηµικός ευνουχισµός. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Έχουµε αυτό το παράδειγµα και έχουµε επίσης στο κοµµάτι
των ποινών, κύριε Υπουργέ, Σερραίο λαθροδιακινητή που διευκόλυνε λαθροµετανάστες µε τριάντα δύο µήνες φυλάκιση µε
τριετή αναστολή. Καλά, δεν είπαµε ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει
να µπουν ισόβια και να µην ξαναδούν το φως του ήλιου;
Τους δίνουµε πάτηµα για να ξανακάνουν το ίδιο έγκληµα. Αυτοί
οι άνθρωποι εγκληµατούν εις βάρος της πατρίδας µας, µεταφέρουν ανθρώπινες ψυχές και εκµεταλλεύονται τον ανθρώπινο
πόνο. Και έφαγε τριάντα δύο µήνες ο µάγκας και µε αναστολή.
Δεν θα µπει ποτέ µέσα. Και θα ξανακάνει τη δουλειά του.

17459

Και συνεχίζω µε άλλο θέµα. Δεν θα πάρω τον χρόνο της κ.
Αχτσιόγλου, τα δώδεκα λεπτά, κύριε Πρόεδρε, θα σταµατήσω
στα εννέα.
Τη χθεσινή διαµαρτυρία των γυναικών της δυτικής Λέσβου
ενάντια στην λαθροµετανάστευση και των ΜΚΟ, δεν την είδα
κάπου. Δεν την είδα σε ένα δελτίο ειδήσεων. Κάποιες ταλαιπωρηµένες Ελληνίδες στη Λέσβο έκαναν χθες µια διαµαρτυρία.
Ήταν γυναίκες όλων των ηλικιών και φώναξαν: «Όχι στις ΜΚΟ,
όχι στους λαθροµετανάστες, όχι σε νέες δοµές, όχι στα ανοιχτά
σύνορα». Στο τέλος της εκδήλωσης διαµαρτυρίας υπέγραψαν
ένα σχετικό ψήφισµα, έψαλαν τον εθνικό ύµνο και αποχώρησαν
ειρηνικά. Προφανώς δεν ήταν «εθνίκια» οι γυναικούλες που µαζεύτηκαν, οι ταλαιπωρηµένες. Μια είδηση δεν άκουσα.
Και το λέω αυτό για να κλείσω µε κάποια επεισόδια. Δεν ξέρω
αν είναι κάποιος Θεσσαλονικιός εδώ. Χθες στην Αγίου Δηµητρίου
έγινε πάλι Φαρ Ουέστ. Σφάχτηκαν Πακιστανοί µεταξύ τους. Κι
αυτά γίνονται καθηµερινά στις πλατείες, στις τοπικές κοινωνίες
και παντού. Είναι πλέον καθηµερινότητα. Η αστυνοµία είπε ότι
είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι οι συγκεκριµένοι άνθρωποι τους
οποίους έπιασαν, τους συλλάβανε και την επόµενη µέρα έφυγαν
από την άλλη πόρτα, δεν έγινε και τίποτα.
Και το λέω για να απαντήσω, γιατί δεν ήµουν χθες το βράδυ
στο νοµοσχέδιο του κ. Αδώνιδος Γεωργιάδη, ο οποίος έχει υποστεί µια µετάλλαξη την οποία δεν καταλαβαίνω και δεν την αντιλαµβάνοµαι πραγµατικά, κι έτυχε να µας απαντήσει και να πει ότι
αυτά που λέει η Ελληνική Λύση για τη λαθροµετανάστευση ανήκουν στη δική µας σφαίρα φαντασίας και ότι όλα είναι καλώς καµωµένα εκεί.
Θέλω λοιπόν να απαντήσω στον κ. Γεωργιάδη, και κλείνω µε
αυτό, κύριε Πρόεδρε, ότι στο β’ εξάµηνο του 2019, το εξάµηνο
που κυβερνάει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, είχαµε µια
αύξηση 300% στις εισροές των λαθροµεταναστών µε εσάς τους
αµέµπτους και τους σκληρούς. Έχουµε καταθέσει και σχετικό
πίνακα, γιατί το ψέµα έχει κοντά ποδάρια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
κ. Νίκος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οι µάσκες για την Κυβέρνηση έπεσαν. Το πολιτικό στριπτίζ της
είναι γεγονός. Τα παραµύθια τα οποία έλεγε µέχρι τώρα περί
δήθεν δηµιουργίας καλοπληρωµένων θέσεων εργασίας γίνονται
συντρίµµια στην τροπολογία - έκτρωµα, στην τροπολογία - έγκληµα για τους ναυτεργάτες του Υπουργείου Ναυτιλίας. Σαν τον
κλέφτη ο Υπουργός των εφοπλιστών έφερε τη συγκεκριµένη τροπολογία στο παραπέντε και είχε το θράσος να την υπερασπιστεί
κιόλας. Αν η συγκεκριµένη τροπολογία ήταν προς όφελος των
ναυτεργατών, θα την έφερνε µε τυµπανοκρουσίες, αλλά «πιάστηκε µε τη γίδα στην πλάτη», όπως λέει ο λαός µας.
Από αυτό το Βήµα καλούµε τον Πρόεδρο της Βουλής να πάρει
θέση για τη συγκεκριµένη διαδικασία, γιατί στη Διάσκεψη των
Προέδρων τόνιζε ότι όποιες τροπολογίες έρθουν θα είναι αυτές
οι οποίες έχουν επείγοντα χαρακτήρα, έχουν ηµεροµηνία λήξης.
Οι συγκεκριµένες τροπολογίες που αφορούν τους ναυτεργάτες
και το ναυτεργατικό κίνηµα δεν έχουν κανέναν έκτακτο χαρακτήρα, καµία ηµεροµηνία λήξης και πρέπει εδώ και τώρα να τις
µπλοκάρει ο Πρόεδρος της Βουλής.
Ο Υπουργός των εφοπλιστών προσπάθησε να αιφνιδιάσει και
να αποτρέψει τις δικαιολογηµένες αντιδράσεις του ναυτεργατικού κινήµατος, όµως τον προειδοποιούµε ότι είναι χαµένος ο
κόπος του.
Ας δούµε τη µεγάλη εικόνα. Οι εφοπλιστές έχουν σκάσει στα
υπερκέρδη όλα αυτά τα χρόνια. Είναι τεράστια η κερδοφορία
του εφοπλιστικού κεφαλαίου, χτίζουν συνέχεια νέα πλοία στα
ναυπηγεία της Κίνας, στα ναυπηγεία της Ιαπωνίας και της Κορέας. Και όλα αυτά τα κέρδη έχουν βγει στις πλάτες των ναυτεργατών στα δικαιώµατα τα οποία καταργούνται, στην υπερεκµετάλλευση, στα σακατεµένα τους κορµιά, γιατί πολλοί από αυτούς βγαίνουν σακατεµένοι από αυτήν την σκλαβιά.
Και ενώ αυξάνεται ο ποντοπόρος στόλος των εφοπλιστών, µει-
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ώνονται οι ναυτεργάτες. Πώς γίνεται αυτό; Είναι πάρα πολύ
απλό. Το είπε ο κύριος Υπουργός. Από εβδοµήντα χιλιάδες που
ήταν, σήµερα είναι µόνο δέκα οκτώ χιλιάδες Έλληνες ναυτεργάτες στην ποντοπόρο ναυτιλία. Χάθηκαν πενήντα δύο χιλιάδες θέσεις εργασίας, δηλαδή µετατράπηκαν σε θέσεις ανεργίας, ενώ
τα πλοία πολλαπλασιάζονται.
Και τι έρχεται και λέει µε τη συγκεκριµένη τροπολογία; Ότι µε
αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού νηολογίου. Δηλαδή δεν φτάνουν τα σκανδαλώδη προνόµια
που έχουν οι εφοπλιστές στο αφορολόγητο, µε συνταγµατική κατοχύρωση, όπου κανένα άλλο κόµµα δεν τόλµησε να βάλει αυτήν
τη συνταγµατικότητα στο στόχαστρο στη διάρκεια της αναθεώρησης, αλλά δίνετε και νέα σκανδαλώδη προνόµια στο εφοπλιστικό κεφάλαιο. Υλοποιείτε µε τη συγκεκριµένη τροπολογία τη
σταθερή επιδίωξη των εφοπλιστών για κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Σήµερα στην ποντοπόρο ναυτιλία,
αύριο και στους υπόλοιπους κλάδους της ναυτιλίας. Άλλωστε,
όπως λέει ο λαός µας, «τρώγοντας έρχεται η όρεξη».
Έτσι, λοιπόν, µε τη συγκεκριµένη διάταξη δηµιουργείτε στην
κυριολεξία συνθήκες «γαλέρας» για τους ναυτεργάτες στην ποντοπόρο ναυτιλία. Αν ήταν κάτι διαφορετικό, αν βελτίωνε αυτή η
εναλλαγή της θέσης των ναυτεργατών, τότε πώς δικαιολογείτε
ότι υπάρχουν χιλιάδες οι οποίοι δεν µπορούν να βρουν θέσεις
εργασίας, κι όπως λέτε, νέα παιδιά;
Είναι ψέµατα όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Υπουργός. Ούτε
περισσότερες θέσεις εργασίας θα υπάρξουν στα πλοία υπό ελληνική σηµαία, ούτε περισσότεροι Έλληνες ναυτεργάτες θα δουλεύουν σε αυτά. Θα είναι χειρότερες οι αµοιβές, θα είναι κάτω
από άθλιες συνθήκες εργασίας, κάτω από άθλιες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.
Και βεβαίως µας έχει κάνει και µεγάλη εντύπωση η στάση των
άλλων κοµµάτων. Μέχρι τώρα «τουµπεκί ψιλοκοµµένο» κάνουν
για το συγκεκριµένο ζήτηµα. Σπέρνει ανέµους η Κυβέρνηση, µε
τη συγκεκριµένη τροπολογία, και θα θερίσει θύελλες. Οι ναυτεργάτες δεν θα αφήσουν αναπάντητη τη συγκεκριµένη πρόκληση.
Αντίστοιχη είναι και η διαδικασία µε τα αναδροµικά. Εν µέσω
πανηγυρισµών και χειροκροτηµάτων, ο κύριος Πρωθυπουργός
δήλωσε εδώ το µεσηµέρι ότι δίνονται εφάπαξ όλα τα αναδροµικά, ακόµη και σε αυτούς που δεν έχουν κάνει προσφυγή. Και η
ουσία ποια είναι; Ότι µε τη συγκεκριµένη διάταξη κλέβετε τους
συνταξιούχους. Η Κυβέρνηση κάνει µια τεράστια κλοπή στους
συνταξιούχους, γιατί δίνει 900 εκατοµµύρια µόνο για τις κύριες
συντάξεις.
Τα αναδροµικά όσον αφορούν την επικουρική σύνταξη και τα
δώρα διαγράφονται γιατί το λέει συγκεκριµένα µέσα στην τροπολογία την οποία κατέθεσε, ότι αποσβένονται όλες οι άλλες
αξιώσεις των συνταξιούχων σε σχέση µε τα αναδροµικά που
αφορούν τα δώρα και τις επικουρικές. Από 3,9 δισεκατοµµύρια
διαγράφετε τα 3 δισεκατοµµύρια και δίνετε 900.000.000 ευρώ.
Και τα 3,9 δισεκατοµµύρια δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα πολύ
µικρό ποσοστό της τεράστιας κλοπής που έγινε στους συνταξιούχους από όλες τις κυβερνήσεις, από την κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας - ΠΑΣΟΚ και από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Και µάλιστα θέλει πολύ πολιτικό θράσος η κυρία Αχτσιόγλου
εδώ να λέει ότι θεραπεύτηκαν µε τον νόµο Κατρούγκαλου αυτά
που είχε πει ως αντισυνταγµατικά το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Δηλαδή τι έκανε ο νόµος Κατρούγκαλου; Νοµιµοποίησε τις µειώσεις που έκανε η κυβέρνηση Σαµαρά στο ασφαλιστικό, στους
συνταξιούχους, στην κλοπή που επέφερε στους συνταξιούχους.
Βεβαίως υπάρχουν και µια σειρά άλλες διάσπαρτες τροπολογίες, όπως για παράδειγµα η επιτάχυνση των αντεργατικών µέτρων, η εκ περιτροπής εργασία, η αναστολή των συµβάσεων.
Χρηµατοδοτεί η Κυβέρνηση µε χρήµατα των ίδιων των ασφαλισµένων τα ασφαλιστικά ταµεία, δίνοντας κίνητρο στους επιχειρηµατικούς οµίλους να απασχολούν εργαζόµενους και να πληρώνει το κράτος τις ασφαλιστικές εισφορές. Και όλα αυτά για να
µπορέσουν οι κεφαλαιοκράτες και οι επιχειρηµατικοί όµιλοι να
θωρακίσουν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους,
υπονοµεύοντας και τα ασφαλιστικά ταµεία και τα εργατικά δικαιώµατα.
Κάναµε µια παρατήρηση στον Υπουργό Οικονοµικών για την
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τροπολογία για τους οπλίτες οι οποίοι ήταν στην Κύπρο τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες. Του είπαµε ότι θέλει προσοχή. Δεν αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του γι’ αυτό και τοποθετούµαστε και
από αυτό το Βήµα.
Ως ΚΚΕ θα στηρίξουµε την τροπολογία, όµως, ως ΚΚΕ απαιτούµε να διασφαλιστεί πως σε καµιά περίπτωση δεν θα αποβεί
καµία τιµητική παροχή ή οτιδήποτε άλλο, σε οποιονδήποτε συµµετείχε καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο πραξικόπηµα εναντίον του
Μακαρίου το 1974. Άρα, λοιπόν, όσοι συµµετείχαν στο πραξικόπηµα δεν πρέπει να πάρουν αυτή την τιµητική παροχή κι αυτό
πρέπει να διασφαλιστεί. Με την κυβερνητική απόφαση πρέπει να
υπάρξει αυτός ο φραγµός κατά τη γνώµη µας.
Δύο κουβέντες για το νοµοσχέδιο, γιατί ο τρόπος µε τον οποίο
η Κυβέρνηση νοµοθετεί είναι φανερός µε αυτή την πληµµυρίδα
τροπολογιών. Η Κυβέρνηση µετατρέπει τη χώρα µας σε φορολογικό παράδεισο για το µεγάλο ξένο κεφάλαιο, σε βάρος των
εργαζόµενων και των λαϊκών στρωµάτων. Δηλαδή είναι πρόκληση ο ξένος συνταξιούχος που φέρνει τη φορολογική του
έδρα στην Ελλάδα, να φορολογηθεί µε 7% και ο Έλληνας µε 21%
και 22%. Είναι κλοπή σε βάρος των Ελλήνων συνταξιούχων, σε
βάρος του ελληνικού λαού, των εργαζόµενων, των αυτοαπασχολούµενων και των επαγγελµατιών.
Δεύτερο στοιχείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθούµε το
πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ», το οποίο επί της ουσίας αποτελεί τη γέφυρα για την άρση ακόµη και αυτών των περιορισµένων µέτρων
προστασίας της πρώτης κατοικίας. Καταργείται η προστασία της
πρώτης κατοικίας εφόσον το πουλόβερ άρχισε να ξηλώνεται από
την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Από αυτήν την άποψη το συγκεκριµένο πρόγραµµα όχι µόνο
έχει περιορισµένη διάρκεια, όχι µόνο εξαιρεί µια σειρά κατηγορίας, ακόµη δεν παίρνει υπ’ όψιν αυτούς οι οποίοι θα βγούνε µελλοντικά και θα είναι άνεργοι µέσα από αυτήν την καπιταλιστική
κρίση.
Ταυτόχρονα, επί της ουσίας είναι χρηµατοδότηση των τραπεζών από τον κρατικό προϋπολογισµό και µάλιστα όχι µόνο χρηµατοδοτεί τις τράπεζες, αλλά επί της ουσίας εγκλωβίζει και τους
ίδιους τους δανειολήπτες σε αυτήν την λογική λέγοντας ότι θα
πρέπει να συνεχίσουν και για µετά τους εννιά µήνες να εκπληρώνουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Διαφορετικά, αν δεν
το κάνουν αυτό, τότε θα επιστρέψουν οι δανειολήπτες, τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά έντοκα την κρατική συµµετοχή.
Εµείς λέµε ότι το ζήτηµα του ιδιωτικού χρέους είναι τεράστιο
θέµα και δεν µπορεί η Κυβέρνηση, αλλά και τα άλλα κόµµατα, να
το αντιµετωπίζουν µε αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι µόνο οι πλειστηριασµοί οι οποίοι θα γίνονται για χρέη προς τις τράπεζες.
Είναι οι πλειστηριασµοί οι οποίοι συνεχίζουν να γίνονται για χρέη
προς τις εφορίες. Πάνω από το 80% των ΑΦΜ που χρωστούν
στην εφορία, χρωστούν λιγότερα από 20.000 ευρώ. Άρα, λοιπόν,
είναι όλοι αυτοί που τον καιρό της φορολογικής επιδροµής από
τα µνηµόνια δεν µπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα πρόσθετα
βάρη.
Πλειστηριασµό µπορούµε να κάνουµε για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταµεία των αυτοαπασχολούµενων. Πλειστηριασµούς
µπορούν να κάνουν και οι δήµοι, όπως έχουν κάνει δήµοι και στην
πρώτη κατοικία για χρέη και µικρά χρέη για πάνω από 500 ευρώ.
Και αυτό είναι ένα συνολικότερο πλέγµα το οποίο βεβαίως η
µία πλευρά είναι αυτή. Και σε αυτό το πλέγµα του ιδιωτικού χρέους το οποίο είναι απόρροια της αντιλαϊκής πολιτικής των Κυβερνήσεων, το ΚΚΕ κατέθεσε µια συγκεκριµένη πρόταση νόµου
στην οποία ήταν το µόνο κόµµα που ξεκαθαρίζει ότι θα πρέπει
να πληρώσουν οι τράπεζες και όχι οι διάφορες προτάσεις του
ενός και του άλλου κόµµατος, που επί της ουσίας καλούνται είτε
ως δανειολήπτες είτε ως φορολογούµενοι να πληρώσει ο λαός
για τα κόκκινα δάνεια, είτε είναι αυτό το πρόγραµµα «ΗΡΑΚΛΗΣ»
είτε είναι το πρόγραµµα «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» του ΜέΡΑ25 είτε είναι η
τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ που για τριάντα πέντε χρόνια υποχρεώνει τους δανειολήπτες να αποπληρώνουν το 100% της αξίας του
σπιτιού τους στις τράπεζες.
Από αυτή, λοιπόν, την άποψη ότι πρέπει να κουρευτούν οι
τόκοι, πανωτόκια, αλλά και κεφάλαιο που χρωστάνε στις τράπεζες, στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταµεία, αλλά και να µπορούν
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οι δήµοι να διαγράφουν µικροχρέη τα οποία έχουν τα λαϊκά
στρώµατα µε αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου. Μόνο έτσι
µπορεί να υπάρξει ανακούφιση. Αυτό είναι το κριτήριο του ΚΚΕ,
αν θα πληρώσουν οι τράπεζες ή αν θα πληρώσει ο λαός την
υπερχρέωση των λαϊκών στρωµάτων.
Από αυτήν την άποψη η συζήτηση και η αντιπαράθεση που
έγινε για το ταµείο ανάπτυξης και ανασυγκρότησης και για τα δισεκατοµµύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι µια αντιπαράθεση
άσφαιρη ανάµεσα στα άλλα κόµµατα, γιατί επί της ουσίας συγκαλύπτουν το γεγονός ότι τα ποσά αυτά θα τα πληρώσουν οι
λαοί της Ευρώπης και θα τα πληρώσουν και µε τη φορολογία και
µε την κατάργηση των δικαιωµάτων τους, στο πλαίσιο των µεταρρυθµίσεων που θα γίνουν και ταυτόχρονα θα χρηµατοδοτηθούν οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι.
Απέναντι, λοιπόν, σε αυτήν την εξέλιξη των πραγµάτων, το
ΚΚΕ λέει στον λαό ότι δεν µπορούµε να λογαριαστούµε µετά, θα
λογαριαστούµε τώρα µε τον πραγµατικό εχθρό και πραγµατικός
εχθρός είναι το κεφάλαιο, είναι οι ανάγκες του κεφαλαίου, είναι
η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Μιλτιάδης Χρυσοµάλλης από τη Νέα Δηµοκρατία. Θα
ακολουθήσουν ο κ. Σταµενίτης, ο κ. Φόρτωµας και µετά ο κ.
Μπούγας, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
Κύριε Χρυσοµάλλη, έχετε τον λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Είναι φοβερό, παρακολουθώντας τη σηµερινή συζήτηση, να
διαπιστώνει κανείς ειλικρινά πόσο αµετανόητοι είστε, συνάδελφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έφερε τροπολογία η Υπουργός Εργασίας
και θα περίµενα τουλάχιστον να ανέβει εδώ στο Βήµα η πρώην
Υπουργός Εργασίας επί συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και να
ξεκινήσει µε ένα µεγάλο συγγνώµη, γιατί αυτή η τροπολογία είναι
ένα µεγάλο πρόβληµα που η ίδια δηµιούργησε. Σαράντα πέντε
χιλιάδες δικαιούχοι για έξοδα κηδείας από το 2015 που εκκρεµούν µέχρι σήµερα µε την τροπολογία, χωρίς να γίνει κανένας
έλεγχος παραστατικών, αυτόµατα θα πιστωθούν στους λογαριασµούς τους. Και µακάρι αυτοί που τα δικαιούνται τα έξοδα κηδείας να είναι και εν ζωή.
Και αντί να ανέβει η πρώην Υπουργός Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ
να ζητήσει µια µεγάλη συγγνώµη και να πει ως ελάχιστο δείγµα
ότι ψηφίζει την τροπολογία, ήρθε και κουνούσε και το δάχτυλο
και έκανε κριτική, για ποιο θέµα; Που και οι συνταξιούχοι που δεν
κατέβηκαν για τα αναδροµικά και δεν πήγαν στα δικαστήρια, θα
πάρουν και αυτοί αυτά που έβγαλαν τα δικαστήρια για τους υπόλοιπους συνταξιούχους. Αν είναι δυνατόν!
Συνεχίστε έτσι, κύριοι της Αριστεράς! Συνεχίστε έτσι, για να
καταλαβαίνει συνεχώς ο λαός ότι δεν υπάρχει Αριστερά της αλληλεγγύης, δεν υπάρχει Αριστερά των φτωχών, αλλά είναι η Αριστερά της αναλγησίας και της υποκρισίας! Σας έµαθε ο κόσµος
και γι’ αυτό πλέον παντού φωνάζει «ποτέ ξανά Αριστερά!».
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όσον αφορά το σηµερινό σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών, επιβεβαιώνει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σταθερή προσήλωση της Κυβέρνησης του
Κυριάκου Μητσοτάκη σε αναπτυξιακά µέτρα, όπως άλλωστε είχαµε δεσµευτεί στον ελληνικό λαό.
Είναι µέτρα που ανακουφίζουν πολίτες και επιχειρήσεις, ελαφρύνουν το βάρος των συνεπειών της υγειονοµικής κρίσης, δίνουν αναπτυξιακή κατεύθυνση στην αγορά και διορθώνουν λάθη
και αβλεψίες της προηγούµενης διακυβέρνησης, η οποία, όπως
ευθαρσώς δήλωνε ο τότε Υπουργός Οικονοµικών της, ασκούσε
φορολογική πολιτική µε ταξικό πρόσηµο. Γι’ αυτό και τσάκισε τη
µεσαία τάξη την οποία προσπαθούµε να ανορθώσουµε.
Διορθώνουµε λάθη και αβλεψίες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ, για τις οποίες έρχεστε σήµερα µας κουνήσετε το
δάχτυλο και να µας κάνετε κριτική, αντί να ζητήσετε και συγνώµη. Χαρακτηριστικό παράδειγµα στο σηµερινό νοµοσχέδιο είναι
το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ».
Ας θυµηθούµε λίγο ποια ήταν η αντίδρασή σας όταν έληξε η
προστασία της πρώτης κατοικίας τον Δεκέµβριο του 2018, όπως
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όριζε ο δικός σας νόµος. Μήπως προχωρήσατε στη θέσπιση
ενός νέου προστατευτικού πλαισίου, καλύτερου ίσως από τον
νόµο Κατσέλη; Όχι φυσικά. Δώσατε µια προσωρινή παράταση
δύο µηνών κι αφού έληξε και αυτή, φέρατε τον Απρίλιο του 2019
νόµο µε διάρκεια έξι µηνών, τον οποίον θυµίζω, ως υπεύθυνη αντιπολίτευση, είχαµε ψηφίσει κι εµείς και τον παρατείναµε για άλλους επτά µήνες µέχρι να ετοιµάσουµε τη δική µας παρέµβαση.
Και τώρα ας κάνουµε τη σύγκριση. Ο δικός σας νόµος, ο
ν.4605, κάλυπτε µόνο όσους είχαν µη εξυπηρετούµενο δάνειο.
Εµείς καλύπτουµε το σύνολο των στεγαστικών και επιχειρηµατικών δανείων µε εγγύηση την πρώτη κατοικία µέχρι σήµερα, είτε
εξυπηρετούνται είτε όχι, προκειµένου να ανακουφίσουµε τα οικονοµικά βάρη που δηµιούργησε η οικονοµική κρίση και να επιβραβεύσουµε -και θέλω να το τονίσω αυτό- όπως είχαµε δεσµευθεί και τους συνεπείς δανειολήπτες, να πάψουν να αισθάνονται οι αφελείς, που παλεύουν καθηµερινά και πάντα είναι εντάξει
µε τις υποχρεώσεις τους.
Ας πάµε τώρα και στους αριθµούς. Θυµάστε ελπίζω το ασφυκτικό πλαίσιο των κριτηρίων επιλεξιµότητας που είχατε θεσπίσει
για τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια. Θα έπρεπε, λοιπόν, το υπόλοιπο του δανείου να µην ξεπερνά τις 130.000 ευρώ. Το ανεβάζουµε στις 250.000. Το οικογενειακό εισόδηµα µε το δικό σας
πρόγραµµα έπρεπε να µην ξεπερνά τις 36.000 ευρώ. Εµείς το
ανεβάζουµε στις 45.000. Οι καταθέσεις έπρεπε να µην ξεπερνούν
τις 15.000. Τις πάµε στις 25.000 ευρώ. Και τέλος, η συνολική ακίνητη περιουσία µε το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να µην ξεπερνά τις 280.000, ενώ εµείς το ανεβάζουµε στις 500.000.
Νοµίζω τα σχόλια περιττεύουν. Η απλή σύγκριση για τους πολίτες τα λέει όλα. Κι επαναλαµβάνω ότι δεν αφορά µόνο στεγαστικά αφορά επιχειρηµατικά και το κυριότερο αφορά και εξυπηρετούµενα δάνεια.
Αφήστε επιτέλους στην υψηλή κριτική, τα κούφια λόγια κι
ελάτε µε αίσθηµα ευθύνης να στηρίξετε αυτήν την πρωτοβουλία
της Κυβέρνησης η οποία στηρίζει άµεσα τους συµπολίτες µας
που δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους και παράλληλα επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες. Στηρίξτε, αν θέλετε, κι όλες τις υπόλοιπες φορολογικές µεταρρυθµίσεις που
εµπεριέχονται στο νοµοσχέδιο, οι οποίες αδιαµφισβήτητα ενισχύουν την αναπτυξιακή δυναµική της ελληνικής οικονοµίας.
Δεν νοµίζω ότι χρειάζεται να σας θυµίσω -τα είπαµε και τη Δευτέρα- πόσο ανεβήκαµε στους δείκτες ανταγωνιστικότητας και
στις άµεσες επενδύσεις. Πείτε µας ή µάλλον, για να το πω καλύτερα, πείτε στον ελληνικό λαό, πείτε στους µισθωτούς, στους
αγρότες και στους ελεύθερους επαγγελµατίες ότι διαφωνείτε και
δεν θα ψηφίσετε διατάξεις όπως η µείωση ή ακόµα και η κατάργηση της προκαταβολής φόρου για το 2019, αναλογικά µε την
πτώση του τζίρου των επιχειρήσεων.
Πείτε τους ότι δεν θα ψηφίσετε την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύµατος για τους κατά
κύριο επάγγελµα αγρότες και παράκτιους αλιείς.
Πείτε τους ότι δεν θα ψηφίσετε την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης του 10% στα χρήµατα που έδιναν οι γονείς
στα παιδιά τους ως γονική παροχή µε στόχο την αγορά κατοικίας, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας.
Πείτε τους και κοιτάξτε τους στα µάτια καθώς θα τους το πείτε
ότι δεν θα στηρίξετε τις διατάξεις για τα τέλη ταξινόµησης των
οχηµάτων, για τις δασµολογικές απαλλαγές, για την παροχή κινήτρων σε συνταξιούχους µε φορολογική κατοικία στην αλλοδαπή προκειµένου να µεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία
στην Ελλάδα και να φορολογηθούν εδώ.
Αυτή είναι η υπεύθυνη αντιπολίτευση που θα κάνατε; Αυτό
είναι το ενδιαφέρον σας για τους Έλληνες πολίτες; Ο λαός µας
κρίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, δεν θα µπορούσα
να µην αναφερθώ στην υπουργική τροπολογία µε γενικό αριθµό
422 και ειδικό 57 και ειδικότερα στο πρώτο της άρθρο. Χαίροµαι
ειλικρινά για την πρωτοβουλία σας, κύριοι Υπουργοί, να προχωρήσετε στη χορήγηση της ισόβιας τιµητικής παροχής των 200
ευρώ στους οπλίτες µας που πολέµησαν στα γεγονότα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974, αλλά και στα γεγονότα του
1964 και του 1967, ένα πάγιο αίτηµα του Συλλόγου των Ελλήνων
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Πολεµιστών στην Κύπρο.
Να δούµε κάποια στιγµή και το σύνολο των αιτηµάτων των πολεµιστών µας στην Κύπρο, κύριοι Υπουργοί, γιατί ακόµα έχουµε
και µια ανοιχτή οφειλή απέναντί τους. Γιατί τελικά έπρεπε να περάσουν είκοσι δύο χρόνια από την αναγνώριση των περιόδων
αυτών ως πολεµικών για το ελληνικό κράτος µε τον ν.4621/1998
και άλλα οκτώ χρόνια για να µπει σε ισχύ το 2012 το προεδρικό
διάταγµα που εκκρεµούσε από το 2001 για την απονοµή τιµητικού µεταλλίου στους πολεµιστές µας, για να φτάσουµε στο αυτονόητο, τη χορήγηση αυτής της ελάχιστης παροχής ως ένδειξη
τιµής στους συµπολίτες µας που πολέµησαν υπέρ ελληνικών
βωµών και εστιών, για πρώτη φορά µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, απέναντι στον Τούρκο εισβολέα.
Δεν είναι τυχαία η στιγµή που έρχεται αυτή η τιµητική ισόβια
σύνταξη. Θα περίµενα να υπήρχε ένα πνεύµα οµοψυχίας σε
αυτό. Αντί αυτού, τι είδα; Είδα τη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ αµετανόητη να πηγαίνει και να κάνει φεστιβάλ σε τόπους διχασµού.
Δεν πειράζει. Ίσως να είναι ο καλύτερος τρόπος για να εµπεδώσει καλά την ιστορία της.
Γιατί, για να αναφερθώ στον αείµνηστο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, «λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι λαός που δεν έχει µέλλον».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Διονύσιος Σταµενίτης από τη Νέα Δηµοκρατία, µε την
υπενθύµιση, όχι µόνο σε εσάς, αλλά και σε όλους τους συναδέλφους, για την τήρηση του χρόνου των επτά λεπτών.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή µου, δεν µπορώ να µην σχολιάσω τη σηµερινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την εφάπαξ καταβολή των αναδροµικών σε όλους τους συνταξιούχους
που υπέστησαν περικοπές στις κύριες συντάξεις στο πλαίσιο της
απόφασης του Σ.τ.Ε..
Πρόκειται για µια πολιτική απόφαση που πιστώνεται στην Κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο κι αν συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να µας πείσουν για το αντίθετο. Άραγε δεν τους
ρωτούν οι συνταξιούχοι αν θα πάρουν τα αναδροµικά εάν δεν
έχουν προσφύγει στο δικαστήριο; Εµένα µε ρωτούν πάρα πολλοί
και η απάντησή είναι ότι τους καλύπτει όλους. Είτε προσέφυγαν
είτε δεν προσέφυγαν, θα τύχουν αυτής της ευνοϊκής ρύθµισης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τους τελευταίους µήνες η χώρα
µας διανύει οµολογουµένως µια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Η
εκδήλωση της οικονοµικής κρίσης µε την εµφάνιση και την εξάπλωση του κορωνοϊού προκάλεσε µια σειρά επιπτώσεων σε ολόκληρο το φάσµα της δηµόσιας ζωής και της οικονοµικής δραστηριότητας.
Γνωρίζαµε από την αρχή ότι τα αναγκαστικά περιοριστικά
µέτρα και οι πρωτοβουλίες για την προστασία της δηµόσιας
υγείας θα δηµιουργήσουν ένα ασφυκτικό πλαίσιο, µε συνέπειες
οικονοµικού χαρακτήρα, όπως συνέβη άλλωστε και µε όλες τις
χώρες που αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε λήψη µέτρων.
Αυτό που έχει, όµως, αξία να παρατηρήσουµε και στην πραγµατικότητα είναι αυτό που αφορά πρώτιστα τον ελληνικό λαό περισσότερο απ’ όσα ακούγονται, είναι το γεγονός ότι η χώρα µας
κατάφερε να βγει από αυτήν τη µεγάλη περιπέτεια µε µικρότερο
κόστος απ’ ό,τι κάποιοι υπολόγιζαν, µε µια από τις καλύτερες
σχετικά επιδόσεις ανάµεσα στις χώρες της Ευρωζώνης. Πρέπει
να παραδεχτούµε ότι ούτε οι πιο αισιόδοξοι πριν από τρεις µήνες
δεν περίµεναν ότι η ύφεση τελικά το πρώτο τρίµηνο του 2020 θα
ήταν µόλις στο 0,9% ύστερα από την εµφάνιση του κορωνοϊού.
Ο µέσος όρος της ύφεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο
3,6%.
Όλα αυτά είναι καλό να τα λέµε γιατί έχουν περάσει τα δύσκολα. Ούτε έτσι, όµως, µας ικανοποιούν οι πραγµατικοί αριθµοί.
Όλοι θα θέλαµε η ελληνική οικονοµία να τρέχει µε πιο γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης. Πρέπει, όµως, να τα λέµε γιατί χρειάζεται να το καταλάβουν κυρίως όσοι ασκούν ανεύθυνη κριτική.
Αποδεικνύεται ότι για να ξεπεράσεις µία δυσκολία ή µια έκτακτη εξωγενή κρίση όπως αυτή που συνέβη µε την πανδηµία πρέπει να πατάς σ’ έναν καλά οργανωµένο σχεδιασµό και να δράσεις
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µε υπευθυνότητα. Ποιος ξέρει άραγε τι δυσκολίες θα είχε να αντιµετωπίσει σήµερα η οικονοµία µας, αν ο Πρωθυπουργός και η
ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών άκουγαν στην αρχή της κρίσης τον κ. Τσίπρα που έλεγε: «Δώστε τα όλα και δώστε τα τώρα».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσα σε αυτό το περιβάλλον
που έχει δηµιουργηθεί από τον περασµένο Μάρτιο η ελληνική
Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δίνουν
και µάλιστα, όπως όλα δείχνουν, µε επιτυχία τον αγώνα να εφαρµοστεί το πρόγραµµα της Νέας Δηµοκρατίας και η χώρα να αλλάξει οριστικά σελίδα.
Στην κατεύθυνση αυτή κινείται το νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Οικονοµικών για τις φορολογικές παρεµβάσεις, την ενίσχυση της
αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονοµίας, την ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των οδηγιών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τη συνεισφορά του δηµοσίου για την αποπληρωµή
δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσµενών συνεπειών της νόσου COVID-19.
Ανάµεσα στις πολλές ρυθµίσεις που εισάγει το φορολογικό νοµοσχέδιο, το οποίο αναµφίβολα είναι µία προσπάθεια για τη δηµιουργία ενός φιλικού, υγιούς και µε αναπτυξιακά χαρακτηριστικά φορολογικού συστήµατος, θα ήθελα από την πλευρά µου
να σταθώ σε τέσσερα συν ένα σηµεία:
Πρώτον, στο πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ» που αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας, µε το οποίο επιδοτούνται από το κράτος όλα τα στεγαστικά και επιχειρηµατικά δάνεια µε υποθήκη την
κύρια κατοικία. Δικαιούχοι είναι όλοι όσοι επλήγησαν από τον κορωνοϊό. Εδώ να σηµειώσουµε ότι ο αριθµός των δικαιούχων και
αυτών που στην πραγµατικότητα προστατεύονται είναι πολύ µεγαλύτερος σε σχέση µε τις ρυθµίσεις της προηγούµενης κυβέρνησης για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Δεύτερο σηµείο, στο οποίο θα ήθελα να σταθώ ως ένας Βουλευτής προερχόµενος από µία κατά βάση αγροτική περιφέρεια,
είναι αυτό το τέλος αναστολής επιτηδεύµατος για τους αγρότες
για το 2019, µια ρύθµιση που προστίθεται και αυτή στις πολλές
και ουσιαστικές παρεµβάσεις της Κυβέρνησης για την έµπρακτη
στήριξη των παραγωγών µας, αγροτών και κτηνοτρόφων, αλιείς,
θερµοκήπια, σπαράγγια, αµνοερίφια και πολλά άλλα.
Τρίτο σηµείο σηµαντικό και ενδεικτικό ότι η χώρα αλλάζει φιλοσοφία στον τρόπο που επιλέγει να αναπτύσσεται οικονοµικά
είναι οι ρυθµίσεις για την παροχή φορολογικών κινήτρων µε
σκοπό τη µεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα
συνταξιούχων του εξωτερικού, συµβατή, όπως είπε ο Υπουργός
στην επιτροπή, και µε τις ευρωπαϊκές πρακτικές, µια ρύθµιση µε
πολλαπλά οφέλη για την οικονοµία µας αλλά και γενικότερα για
την εξωστρέφεια της χώρας.
Τέταρτο σηµείο, κατά την άποψή µου πολύ σηµαντικό στον
κόσµο της αγοράς και της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας,
είναι η πρόβλεψη για µείωση προκαταβολής φόρου που σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να µηδενιστεί ανάλογα µε τη µείωση
του τζίρου που είχε κάθε επιχείρηση το 2019. Εδώ, κύριε Υπουργέ, ικανοποιείται ένα πάγιο αίτηµα των ελεύθερων επαγγελµατιών, των µικρών και µεσαίων επιχειρηµατιών, παρέχοντας σηµαντική ανάσα και τονώνοντας την οικονοµική ρευστότητα τοπικών οικονοµιών.
Και τέλος, πριν κλείσω την τοποθέτησή µου θα ήθελα να
σταθώ ιδιαίτερα στην τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο
Οικονοµικών, σύµφωνα µε την οποία χορηγείται ισόβια τιµητική
παροχή ύψους 200 ευρώ στους Έλληνες οπλίτες οι οποίοι κατά
τη διάρκεια της θητείας τους συµµετείχαν στα γεγονότα τα
οποία έλαβαν χώρα στην Κύπρο κατά τα έτη 1964, 1967,1974,
όπως άλλωστε το έχει ζητήσει και η Ένωσή τους, µια ρύθµιση
περισσότερο συµβολική, τιµή και αναγνώριση στους αγώνες και
στην ανεκτίµητη προσφορά όλων όσων έδωσαν τη µάχη στην
πρώτη γραµµή για την υπεράσπιση της πατρίδας και του Έθνους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι
µία ακόµα απόδειξη ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει. Η χώρα µας από
τις 7 Ιουλίου έχει τραβήξει έναν άλλο δρόµο και κανείς πια δεν
φαίνεται διατεθειµένος να επιστρέψει στο αβέβαιο και δύσκολο
χθες. Αποδείξαµε ότι είµαστε έτοιµοι να αντιµετωπίσουµε τις δυσκολίες και αυτές να µη µας βγάλουν από τον δρόµο που έχουµε
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επιλέξει να χαράξουµε. Δεν χρειάζεται πια να πιάνουµε πάτο για
να ξεπεράσουµε µία κρίση. Χρειάζεται να έχουµε σχέδιο, να είµαστε αποφασισµένοι και να µην παρασυρόµαστε από ευχολόγια
και ψεύτικες υποσχέσεις που µας λένε ότι όλα θα γίνουν καλύτερα, όλα θα είναι πιο εύκολα και τελικά καταλήγουµε να είµαστε
χειρότερα.
Γι’ αυτό και σας καλώ και εσάς να υπερψηφίσετε αυτό το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο συνάδελφο και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Φίλιππος Φόρτωµας από τη Νέα
Δηµοκρατία.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο πλαίσιο της
υλοποίησης ενός ολοκληρωµένου, συνεκτικού αλλά και ρεαλιστικού οικονοµικού σχεδίου το Υπουργείο των Οικονοµικών κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή το παρόν νοµοσχέδιο. Έτσι,
λοιπόν, πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο µε καθαρά αναπτυξιακή
διάσταση, ένα νοµοσχέδιο µε ευκαιρίες αλλά και δυνατότητες
για όσους δοκιµάστηκαν και οι οποίοι συνεχίζουν να δοκιµάζονται στον απόηχο όλης αυτής της πρωτοφανούς κρίσης.
Μεταξύ άλλων, λοιπόν, απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύµατος αγρότες οι οποίοι µετρούν πενταετία ένταξης στον ΦΠΑ,
καθώς και παράκτιοι αλιείς των µικρών επαγγελµατικών σκαφών.
Τα µέτρα, λοιπόν, αυτά τα οποία φέρνει το παρόν νοµοσχέδιο
αναµένεται να λειτουργήσουν πολλαπλά ωφέλιµα για την ελληνική οικονοµία και κοινωνία, διαµορφώνοντας ένα νέο οικονοµικό
περιβάλλον το οποίο θα είναι προσανατολισµένο στην ποιοτική
αναβάθµιση της όλης καθηµερινότητας των πολιτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε σε αυτό το
σηµείο να σταθώ σε ένα άλλο ζήτηµα το οποίο πήρε αδικαιολόγητες διαστάσεις, µε αυθαίρετες, θα έλεγα, τοποθετήσεις τόσο
από διάφορους συναδέλφους µας όσο και από µέρους των
µέσων ενηµέρωσης. Και φυσικά αναφέροµαι στο άρθρο 90 του
παρόντος νοµοσχεδίου, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου της Εκκλησίας της Ελλάδος να ρυθµίζουν την αποπληρωµή των οφειλών τους αλλά και των απαιτήσεων µε τους οφειλέτες τους και το οποίο διαµορφώθηκε σε
συνεργασία µε την Εκκλησία της Ελλάδας.
Επειδή ακούστηκαν διάφορες ανακρίβειες, θα µου επιτρέψετε
να πω δυο λόγια πρώτα, ως πολίτης Τήνου και δεύτερον, ως Βουλευτής Κυκλάδων. Η όλη νοµοθέτηση αυτή αποτελεί εφαρµογή
του κράτους δικαίου και έρχεται ως ρύθµιση για πρώτη φορά.
Διατυπώθηκαν ενστάσεις από διάφορους συναδέλφους στην επιτροπή, µε διάφορες προσωπικές αναφορές θα έλεγα, που δεν
συνάδουν σε καµία περίπτωση µε το περιεχόµενο του άρθρου
90 και µάλιστα προσπαθώ να καταλάβω γιατί όλος αυτός ο υπερθεµατισµός για το «Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυµα Ευαγγελιστρίας
Τήνου». Αυτό το άρθρο όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αφορά όλα τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και όχι κάποιο
συγκεκριµένο µεµονωµένα. Πρέπει, λοιπόν, να είµαστε προσεκτικοί όταν αναφερόµαστε σε θέµατα Εκκλησίας - Κράτους.
Το ΠΙΙΕΤ έχει διττό χαρακτήρα και διττή αποστολή, τα οποία
συνιστούν και την όλη του ιδιοµορφία σε σχέση µε τα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τα υπόλοιπα εκκλησιαστικά
ιδρύµατα, δεδοµένου ότι αφ’ ενός εκφράζει το συναίσθηµα όλων
των ορθόδοξων Ελλήνων, έχοντας ως βάση του αλλά και σηµείο
αναφοράς τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας, αφετέρου έχει αναπτυχθεί σε πολύµορφο οργανισµό «Ευαγούς Εθνικού Καθιδρύµατος», όπως αναφέρουν αποφάσεις του Σ.τ.Ε. το 2017 και το
2009, καθώς και η απόφαση του Σ.τ.Ε. µε αριθµό 1753 του 2019.
Όταν µιλάµε, λοιπόν, για διάφορους ρόλους διακριτούς µιλάµε για νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, πράγµα το οποίο
ανέφερε και ο αγαπητός συνάδελφος κ. Συρµαλένιος. Η Αποστολική Διακονία όµως από την άλλη είναι νοµικό πρόσωπο εκκλησιαστικού δικαίου και έχει πρόεδρο τον εκάστοτε αρχιεπίσκοπο
και συµβούλιό της το οποίο ορίζεται από την Εκκλησία. Άρα και
ο Μητροπολίτης Σύρου ως Πρόεδρος του ΠΙΙΕΤ δεν σχετίζεται
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µε κανέναν τρόπο µε το άλλο µέρος.
Ως Βουλευτής Κυκλάδων, λοιπόν, ξέρω πολύ καλά το έργο το
οποίο πραγµατοποιεί εδώ και χρόνια το ΠΙΙΕΤ. Κατ’ επανάληψη
λοιπόν η διοικούσα επιτροπή έχει στείλει επιστολές αναζητούσα
λύση στην αποπληρωµή της οφειλής, προκειµένου να µην ανασταλεί η πολυδιάστατη κοινωνική αλλά και φιλανθρωπική του
δράση και σε τοπικό αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο, κάτι το
οποίο έχει ενστερνιστεί άλλωστε και η Ιερά Σύνοδος και αναγνώριση της ανάγκης αυτής αποτελεί το εν λόγω άρθρο 90 του παρόντος νοµοσχεδίου, το οποίο µόνο προβλήµατα λύνει.
Θα ήθελα, λοιπόν, να καταθέσω και την ανακοίνωση της Ιεράς
Συνόδου για το άρθρο 90.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Φίλιππος Φόρτωµας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άλλωστε προς επίρρωση των όσων λέω, και ο αγαπητός συνάδελφος και Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας στον Νοµό Χανίων Μανούσος Βολουδάκης ζήτησε ότι «όποια διάταξη ευεργετική προβλέπεται για την Εκκλησία της Ελλάδας ακριβώς η ίδια
πρέπει να προβλέπεται και για την Εκκλησία της Κρήτης». Γιατί
εδώ πρέπει να καταγραφεί δηµόσια η ευεργετική προσφορά του
ΠΙΙΕΤ προς την τοπική κοινωνία.
Κάθε στήριξη λοιπόν προς το ΠΙΙΕΤ γίνεται επ’ ωφελεία της
όλης του βιωσιµότητας, αλλά και του κοινωνικού συνόλου, καθότι
το ίδιο ουδέποτε έχει επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό,
τουναντίον συνέφερε πολύπλευρα στην όλη κοινωνία. Η οποιαδήποτε δαιµονοποίηση καταστάσεων και προσώπων αποτελεί
µέθοδο πολιτικής παραπλάνησης του παρελθόντος, που ουδεµία
σχέση έχει µε την όλη συζήτηση, η οποία αφορά τη διευκόλυνση
λόγω των ιδιαίτερων οικονοµικών συγκυριών, όλων αυτών των
ιδρυµάτων, που το καθένα από τη δική του πλευρά και το πλαίσιο
λειτουργίας του, παρέχει έργο στις τοπικές κοινωνίες.
Σε καµµία περίπτωση λοιπόν η εκκλησία δεν θα πρέπει να γίνεται πολιτικό εργαλείο. Η ελληνική πολιτεία αλλά και η Εκκλησία
της Ελλάδας οφείλουν να συνεργάζονται προς όφελος του ελληνικού λαού και της ελληνικής κοινωνίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας λίγο, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, θα ήταν παράλειψή µου να µην αναφερθώ και στην τροπολογία µε αριθµό 440/65, όπου κυρίως το άρθρο 8 αποδεικνύει
έµπρακτα την στήριξη της Κυβέρνησης και στα ΚΤΕΛ, προκειµένου αυτά να ενταχθούν στο πρόγραµµα επιχορήγησης των επιχειρήσεων µε µειωµένο τζίρο.
Επιπλέον, στο άρθρο 9 της εν λόγω τροπολογίας επιτυγχάνεται η αποτελεσµατικότερη, αλλά και πιο σωστή εφαρµογή του
µεταφορικού ισοδύναµου στο σκέλος καυσίµων µε την άµεση καταβολή του κόστους απευθείας στους κατοίκους αλλά και στις
επιχειρήσεις των νησιών. Έτσι, λοιπόν, πιλοτικά εφαρµόζεται και
στην Αµοργό και στην Ανάφη και στην Αντίπαρο και στην Ίο και
στη Μήλο και στη Σίφνο και στη Σέριφο και στη Σίκινο και στη
Φολέγανδρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς. Ολοκληρώνετε παρακαλώ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΟΡΤΩΜΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανακεφαλαιώνοντας και κλείνοντας, το παρόν νοµοσχέδιο περιλαµβάνει διατάξεις οι οποίες αποσκοπούν στην προσέλκυση των
επενδύσεων, στη διαµόρφωση ευνοϊκότερου φορολογικού περιβάλλοντος, εξορθολογισµού της φορολογίας, αλλά και εξώδικης
επίλυσης φορολογικών διαφορών.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης
Μπούγας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούσαµε λίγο πριν από το
Βήµα την Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να διαµαρτύρεται για την αντισυνταγµατικότητα των νόµων του 2012,
επειδή τάχα αντισυνταγµατικά περιεκόπησαν παροχές των συν-
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ταξιούχων, όταν το άρθρο 14 παράγραφος 2 του ν.4387/2016 δηλαδή πρόκειται για την ασφαλιστική µεταρρύθµιση του κυρίου
Κατρούγκαλου- κατ’ ουσίαν υιοθέτησε το πλαίσιο του εισαχθέντος µε το νόµο του 2012 «Περικοπή των ασφαλιστικών εισφορών» του ασφαλιστικού συστήµατος και οι περικοπές των διατάξεων αυτών κρίθηκαν αναδροµικά νόµιµες.
Αν διαβάσετε την απόφαση, να κάνετε τον κόπο να ενηµερώσετε και τον κ. Τσίπρα για την απόφαση 1439/2020 του Συµβουλίου της Επικρατείας. Κρίθηκε λοιπόν µε την απόφαση αυτή ότι
οι περικοπές στο νόµο του 2012 από τη δηµοσίευση του νόµου
του 2016 και εφεξής, δηλαδή από 12 Μαΐου του 2016, είναι νόµιµες, διότι από την ηµεροµηνία αυτή και µετά έχουν νόµιµο έρεισµα όχι στο νόµο Βρούτση, αλλά στο νόµο Κατρούγκαλου.
Δηλαδή τι κάνατε; Εσείς κατακεραυνώσατε τον Βρούτση για
τις αντισυνταγµατικές περικοπές, όταν επικυρώσατε µε τον νόµο
Κατρούγκαλου τις περικοπές αυτές κι εµποδίσατε τους συνταξιούχους να διεκδικήσουν από τότε έστω και ένα ευρώ. Μα τι υποκρισία είναι αυτή;
Σήµερα λοιπόν µε αυτήν την υποκρισία η οποία είναι πολλών
µεγατόνων, κύριοι συνάδελφοι, έρχεστε να πείτε ότι τάχα εσείς
ενδιαφέρεστε για τους συνταξιούχους επειδή δεν ικανοποιήθηκαν πλήρως µε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας,
όταν εσείς µε δικό σας νόµο, τους απαγορεύσατε να διεκδικήσουν έστω και ένα ευρώ από τις περικοπές των προηγούµενων
ετών.
Και βέβαια εάν είχατε επίσης κάνει τον κόπο να διαβάσετε την
τροπολογία που εισάγει σήµερα η Κυβέρνηση, θα βλέπατε ότι
υπάρχουν δύο µέρη στην τροπολογία αυτή. Το ένα αφορά το σύνολο των συνταξιούχων είτε προσέφυγαν είτε όχι. Αυτοί λοιπόν
ικανοποιούνται χωρίς καµµία άλλη προϋπόθεση άµεσα, λαµβάνοντας το σύνολο των ποσών εντός του 2020. Για όσους όµως
έχουν προσφύγει, δεν θίγονται τα δικαιώµατά τους, διότι γι’ αυτούς προβλέπει η παράγραφος 4 της τροπολογίας ότι δεν καταλαµβάνει η ρύθµιση της παραγράφου 3 τις εκκρεµείς ενώπιον
του δικαστηρίου δίκες. Κατά συνέπεια, δεν πρόκειται ούτε για
συνταγµατική εκτροπή ούτε για αντισυνταγµατικό πραξικόπηµα,
όπως εδώ βερµπαλιστικά είπατε. Διότι οι αποφάσεις των δικαστηρίων για όσους προσέφυγαν ισχύουν και εφαρµόζονται πλήρως.
Επειδή κύριε Πρόεδρε ο χρόνος τρέχει, επιτρέψτε µου να αναφερθώ σε δύο - τρία ζητήµατα τα οποία αποτέλεσαν θέµα συζήτησης καθ’ όλη τη διάρκεια της σηµερινής µέρας.
Όσο αφορά τον διάλογο µε την Τουρκία, για να µην προκαλείται σύγχυση -και σκόπιµα να µην προκαλείται σύγχυση- αυτό το
οποίο έχουµε πει -και νοµίζω ότι η θέση όλων των ελληνικών κυβερνήσεων από τη δεκαετία του ‘70 είναι πάγια- είναι πως η µόνη
διαφορά µας µε τη γείτονα χώρα είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και στο βαθµό που επηρεάζει το καθεστώς των υπερκείµενων υδάτων. Το ζήτηµα αυτό λύεται, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, είτε µε συµφωνία είτε µε προσφυγή στο Δικαστήριο
της Χάγης.
Κατά συνέπεια, η µόνη δυνατότητα και πιθανότητα διαλόγου
και βεβαίως όχι υπό το κράτος απειλών και προκλήσεων, είναι η
συζήτηση για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας ή η συζήτηση
-εφόσον αποφασιστεί- για την κατάρτιση ενός συνυποσχετικού
προσφυγής στο Δικαστήριο της Χάγης. Αυτά για να βάζουµε τα
πράγµατα στη θέση τους. Και επαναλαµβάνω ότι είναι πάγια η
άποψη όλων των ελληνικών κυβερνήσεων από τη δεκαετία του
’70 µέχρι σήµερα. Δεν νοµίζω ότι έχει κανείς διατυπώσει διαφορετική άποψη.
Δύο είναι οι διατάξεις των τροπολογιών µε ιδιαίτερο συµβολισµό. Μία είναι το δικαίωµα διορισµού σε θέσεις του δηµοσίου
και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για όσους υπέστησαν σοβαρά
εγκαύµατα και νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ κατά τις πυρκαγιές
του καλοκαιριού του 2018 στην Αττική και στη Χίο το 2016. Και η
δεύτερη είναι η παροχή ισόβιας τιµητικής σύνταξης στους στρατεύσιµους που συµµετείχαν στα γεγονότα που έλαβαν χώρα
στην Κύπρο κατά έτη 1964, 1967 και 1974.
Κι οι δύο διατάξεις έχουν πρωτίστως ηθικό και συµβολικό χαρακτήρα, καθώς καταδεικνύουν την αναγνώριση της υποχρέωσης της ελληνικής πολιτείας να παράσχει βοήθεια στους ανθρώ-
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πους που το ελληνικό κράτος σε µια δύσκολη γι’ αυτούς στιγµή
δεν κατέστη ικανό να τους βοηθήσει -κι αυτό αφορά την πρώτη
περίπτωση- και την αναγνώριση της τιµητικής προσφοράς προς
την πατρίδα που αφορά τη δεύτερη περίπτωση.
Επίσης, µία σηµαντική διάταξη για την οποία δεν έγινε λόγος
-κι είναι διάταξη η οποία εισάγεται µε τροπολογία- είναι το νέο
άρθρο 1519 του Αστικού Κώδικα όπου επιβάλλεται σε σοβαρές
και µη επαναλαµβανόµενες αποφάσεις, που αφορούν στην επιµέλεια του τέκνου, να συναποφασίζουν οι δύο γονείς ακόµη και
αν βρίσκονται σε διάσταση.
Η ρύθµιση αυτή ουσιαστικά αναγνωρίζει την ισότιµη συµβολή
αµφότερων των γονέων στη λήψη των αποφάσεων επιµέλειας
που αφορούν το τέκνο τους. Είναι µια ρύθµιση η οποία απευθύνεται στην ωριµότητα των γονέων κι εκκινεί από την παραδοχή
ότι και οι δύο γονείς φροντίζουν έτσι ώστε να ικανοποιείται πλήρως το συµφέρον του τέκνου τους και η ψυχοσυναισθηµατική
ανάπτυξή του.
Θα πω µόνο δύο λόγια για την πρώτη κατοικία, κύριε Πρόεδρε,
γιατί δεν θέλω να υπερβώ το χρόνο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι πρέπει να διαλύσουµε κάποιους µύθους στην Αίθουσα αυτή.
Η πρώτη κατοικία εκτός από το χρονικό διάστηµα του έτους 2014
ποτέ δεν προστατεύτηκε πλήρως και απολύτως. Ακόµη και µε
τον ν.3869/2010 η προστασία της υπέκειτο σε αυστηρούς περιορισµούς.
Τον έναν περιορισµό τον είπε ο Υπουργός. Επρόκειτο για µια
δικαστική υπό αίρεση προστασία, µε την αίρεση της έκδοσης
οριστικής απόφασης, που πολλές φορές ουσιαστικά δεν γινόταν
δεκτό το αίτηµα και ο δανειολήπτης βρισκόταν µετέωρος. Η
άλλη, όµως, πολύ σηµαντική εξαίρεση ήταν η εξαίρεση όσων
ασκούσαν εµπορία. Ένα µεγάλο µέρος συµπολιτών µας, που
είχαν ανάγκη δυστυχώς λόγω του ότι ήταν έµποροι, δεν είχαν
δυνατότητα να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους.
Υπάρχει ανάγκη. Δεν θέλω να αναφερθώ στα όσα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς ούτε στη µεταφορά, στην εκχώρηση των δανείων, ενήµερων και µη, προς τα
ξένα funds. Όλα αυτά θα χρειαζόταν χρόνος, για να τα πω.
Υπάρχει, όµως, ανάγκη, κύριε Υπουργέ, από το σχέδιο «ΓΕΦΥΡΑ» να πάµε στην οριστική λύση του προβλήµατος. Πρέπει να
είναι ένα δίκαιο δεύτερης ευκαιρίας, ένα δίκαιο δεύτερης ευκαιρίας για όλους, φυσικά πρόσωπα τα οποία είτε ασκούν είτε δεν
ασκούν εµπορία, για να µπορέσουν ουσιαστικά να επανακοινωνικοποιηθούν και να έχουν µια καθαρή θέση, έτσι ώστε να µπορούν να προγραµµατίσουν τη ζωή τους και την επαγγελµατική
τους δραστηριότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν σχέδιο νόµου κλείνουν εκκρεµότητες, υπάρχουν φορολογικές ελαφρύνσεις, δίδονται φορολογικά κίνητρα και ένα άλλο πλέγµα προστατευτικών
διατάξεων για τους Έλληνες πολίτες.
Σας καλώ όλους να το υπερψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ακολουθεί ο κ. Χαράλαµπος Μαµουλάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Και εν τάχει, µέχρι να έρθει ο συνάδελφος στο Βήµα, να ανακοινώσω τους επόµενους τέσσερις οµιλητές µαζί µε τον κ. Μαµουλάκη, δηλαδή την επόµενη πεντάδα. Θα ακολουθήσει ο κ.
Τσαβδαρίδης, η κ. Γκαρά, ο κ. Καββαδάς και ο κ. Βολουδάκης.
Κύριε Μαµουλάκη, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι σήµερα βιώνουµε για
άλλη µια φορά αλλά µε πολύ έντονη µορφή και έκφανση την επιτοµή της κακής νοµοθέτησης. Έχω µπροστά µου το κείµενο, το
οποίο συνοδεύει και την κοινοβουλευτική µας διαδικασία, που
παραθέτει το σύνολο των τροπολογιών, οι οποίες έχουν κατέλθει, η πλειονότητα βέβαια αυτών εκπρόθεσµες, φέρνοντας σε
δύσκολη θέση και τον ίδιο τον κύριο Υπουργό, τον κ. Σταϊκούρα
δεδοµένου ότι είναι επισπεύδων στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτών. Πλήθος Υπουργών, σχεδόν άλλο ένα νοµοσχέδιο
πάνω στο παρόν.
Και εδώ σε αυτό το σηµείο ήθελα να θίξω το εξής, να κάνω µια
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γενική παρατήρηση που ουσιαστικά τεκµηριώνει και αποδεικνύει
τα λεγόµενά µου. Στις 7 Ιουλίου βγαίνει σε δηµόσια διαβούλευση
το νοµοσχέδιο, 14 Ιουλίου κλείνει η διαδικασία. Αρχικώς εξήντα
δύο άρθρα. Τελικά, στις 18 Ιουλίου ως δια µαγείας εµφανίζονται
ενενήντα πέντε. Και µάλιστα, πριν από λίγες µέρες άρχισε ο καταιγισµός αυτών των τροπολογιών, για να φτάσουµε σήµερα σε
αυτό το ογκωδέστατο νοµοσχέδιο µε πάρα πολλές ετερόκλητες
και µη συναρτώµενες, βαριάντες-τροπολογίες.
Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω αναφέροντας το ζήτηµα της πρώτης κατοικίας, που –νοµίζω- εκθειάστηκε δεόντως από όλους,
αλλά νοµίζω ότι είναι µια οπτική η οποία αποδεικνύει τεκµηριωµένα τα βήµατα που έχουν γίνει, τον οδικό χάρτη, το χρονοδιάγραµµα τα τελευταία δέκα χρόνια στη χώρα µας. Στο µεταίχµιο
2014-15 αναλαµβάνοντας η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα πολύ ευµετάβλητο, πλήρως ασαφές τοπίο γύρω από την πρώτη κατοικία.
Ο ν.4346/2015, ο ν.4605/2019 είναι συγκεκριµένα νοµοθετήµατα
τα οποία είχαν ένα και µόνο κύριο στόχο: την προστασία και θωράκιση της πρώτης και µοναδικής κατοικίας. Προσοχή, το τονίζω:
Δεν µιλάµε για το σύνολο των υπολοίπων δανείων. Μιλάµε για
την πρώτη και µοναδική κατοικία και για τις ευάλωτες κοινωνικά
οµάδες.
Νοµίζω ότι αυτό που θα χαραχθεί σήµερα ανεξίτηλο στην ιστορία του τόπου και όσον αφορά την πρώτη και µοναδική κατοικία
είναι ότι πλέον µετά από δέκα χρόνια προσπαθειών όλων των κυβερνήσεων, αλλά προεξεχόντως της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ,
έχουµε πλέον εκχώρηση και την άρση της προστασίας αυτής της
πρώτης κατοικίας. Άρα, υπάρχει ονοµατεπώνυµο: Κυριάκος Μητσοτάκης. Επί των ηµερών του παρουσιάζεται αυτό το φαινόµενο.
Σε αυτό το σηµείο να θέσω το εξής ζήτηµα. Σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ». Ήµασταν εδώ το φθινόπωρο που συζητούσαµε ενδελεχώς ένα πόνηµα, το οποίο θέλω να πιστεύω ότι είχε καλές προθέσεις από την Κυβέρνηση. Κρίνουµε, όµως, εκ του αποτελέσµατος. Δύο χιλιάδες επί του συνόλου των ενενήντα χιλιάδων υποθέσεων πρώτης και µοναδικής κατοικίας ενετάχθησαν στο εν
λόγω σχέδιο. Τι σηµαίνει αυτό; Μία στις σαράντα πέντε περιπτώσεις, 2,5%. Η επιτοµή της αποτυχίας. Νοµίζω ότι αυτό είναι
καλό να το συζητάµε.
Και επειδή αναφέρθηκε η προσπάθεια της Κυβέρνησης γύρω
από τη «ΓΕΦΥΡΑ», ως µηχανικός επιτρέψτε µου να πω ότι αυτή
η γέφυρα η οποία είναι υπό διαµόρφωση από την Κυβέρνηση και
το αρµόδιο οικονοµικό επιτελείο µάλλον έχει σαθρά θεµέλια και
σίγουρα δεν έχει πακτωθεί στην άλλη όχθη. Γέφυρα ήταν το δικό
µας πρόγραµµα, αυτό που αποδείξαµε τεσσεράµισι χρόνια και
προστατεύσαµε τους συµπολίτες µας, τους Έλληνες φορολογούµενους από την πρώτη και µοναδική κατοικία και φυσικά τις
ευάλωτες οµάδες.
Τώρα θέλω να πω λίγο στο περίφηµο στο περίφηµο Recovery
Plan, ουσιαστικά Recovery Fund, που µάλιστα αναφέρθηκε και
σήµερα, το «Next Generation EU», της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το
οποίο πράγµατι πέρασε από πολλά κύµατα. Χαιρετίζουµε την
προσπάθεια και το πνεύµα, που ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερέβη ίσως και τον εαυτό της, και τι έκανε ουσιαστικά; Αµοιβαιοποίησε µία υποχρέωση. Αυτό από µόνο του είναι ένα άλµα
προς τα µπροστά.
Ας δούµε, όµως, και τα άλµατα προς τα πίσω για την Ελλάδα.
Αρχικά τον Μάιο, στην πρώτη πρόταση που η ίδια η Κοµισιόν διαµόρφωσε, έχουµε για τη χώρα µας –κι εδώ έχω και τα στοιχεία
του Bruegel Institute, τα οποία νοµίζω ότι είναι απόλυτα ευκρινή
και το ίδιο είναι αναγνωρισµένο διεθνώς- 23,21 δισεκατοµµύρια.
Κατ’ αρχάς, Recovery Fund. Όπως πολύ καλά γνωρίζουµε,
υπάρχουν τρεις πυλώνες. Είναι µη επιστρεπτέες επιδοτήσεις,
είναι φυσικά ο δανεισµός και το τρίτο έχει να κάνει πέραν του
Recovery Fund. Αυτό που ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, τα 72 δισεκατοµµύρια, είναι µια επίπλαστη εικόνα. Ας µιλήσουµε µε ρεαλιστικά και αποκρυσταλλωµένα τα πράγµατα. Το γνωρίζουµε όλοι.
Από τα 72 δισεκατοµµύρια, η πλειονότητα των χρηµάτων αυτών
είναι ΕΣΠΑ και ΚΑΠ, δηλαδή αγροτικές επιδοτήσεις, και όχι µόνο
της τρέχουσας αλλά σε βάθος εξαετίας, που και οι προηγούµενες κυβερνήσεις είχαν λάβει και οι επόµενες θα λάβουν. Άρα, επί
της ουσίας µιλάµε για 16,69 δισεκατοµµύρια. Διότι 23,21 δισε-
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κατοµµύρια ήταν η επιδότηση µη επιτρεπτέα που αρχικά, τον
Μάιο του 2019 συνεφώνησε η Κοµισιόν, αλλά δυστυχώς κουρεύτηκαν κατά 27%, για να φτάσουµε στο 16,69. Και εδώ είναι η νίκη
των χωρών του βορρά.
Και είναι, αν θέλετε, και επίκαιρη η παράθεση του ίδιου του
Αλέξη Τσίπρα λέγοντας σε ποιο τραπέζι διαπραγµάτευσης καθόµαστε, διότι βλέπουµε ότι σε άλλες χώρες, όπως η Γαλλία ή η
Γερµανία αυξήθηκαν από το proposal στο decision stage, δηλαδή
σε αυτούς τους δύο µήνες, από τον Μάιο µέχρι τον Ιούλιο. Δέχθηκαν πιέσεις κάποιες χώρες. Εκ του αποτελέσµατος -γιατί τα
µαθηµατικά είναι πεισµατάρικα- τα νούµερα είναι αµείλικτα και
δείχνουν ξεκάθαρα ότι η διάσταση πήγε σε αυτήν τη µορφή. Υποστήκαµε, λοιπόν, µια µείωση 6,7 περίπου δισεκατοµµυρίων ευρώ,
ήτοι 4% του ελληνικού ΑΕΠ. Άρα, λοιπόν, εδώ έχουµε πραγµατικά µια διαµόρφωση. Παρ’ όλα αυτά δεν λέµε ότι δεν είναι σεβαστό ποσό. Όµως, να βάζουµε τα πράγµατα στη σωστή τους
βάση.
Πλέον η ύφεση βαθαίνει και βαθαίνει για πολλούς λόγους. Σαφέστατα οι υγειονοµικοί λόγοι πρωτεύουν αλλά είναι φυσικά και
το έλλειµµα θάρρους, αν θέλετε, του ίδιου οικονοµικού επιτελείου, ώστε εµπροσθοβαρώς να προχωρήσει σε µέτρα. Διότι
έχουµε πει πολλές φορές ότι είναι ένα ζήτηµα, όπως είναι η πυρκαγιά που εξαπλώνεται και οφείλεις στην αρχή, εκ προοιµίου να
παραθέσεις όλα σου τα όπλα, έτσι αυτό συνέβη και τώρα.
Η ύφεση, λοιπόν, βάσει των εκτιµήσεων είτε του ΟΟΣΑ, που
είναι η µέση εκτίµηση 8,5%- 9%, είτε πολλώ δε µάλλον του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου που φλερτάρει µε το 12%, όπως
και να έχει, µιλάµε για µια ύφεση 12% επί του ΑΕΠ. Αν συνυπολογίσουµε τις απώλειες που ήδη έχουµε δεχθεί νοµίζω ότι φλερτάρει ξανά ο λόγος χρέους-ΑΕΠ να φτάνει σε δυσθεώρητα
επίπεδα, ίσως και να πλησιάζει - µακάρι να αποφευχθεί- το 200%.
Τώρα για ζητήµατα που αφορούν στο Ταµείο Ανάκαµψης, το
Recovery Fund, νοµίζω ότι προσπάθησα λίγο µε νούµερα να το
κάνω πιο ρεαλιστικό και απτό. Νοµίζω ότι ζήσαµε ένα θέατρο του
παραλόγου το πρωί. Δεν είναι ντροπή να πούµε ότι δεν υπάρχει
ο δηµοσιονοµικός χώρος, αλλά υπάρχει η βούληση και η θέληση
ουσιαστικά για ένα χρέος, µια ιστορική εκκρεµότητα απέναντι
στους συνταξιούχους να δοθεί αυτή η δυνατότητα, µε δεδοµένη
πλέον την δικαστική απόφαση. Άρα τι εννοούµε; Εδώ έχουµε ένα
ποσό 1,4 δισεκατοµµύρια που ανέφερε ο Πρωθυπουργός το µεσηµέρι και τα οποία θα δοθούν για τις κύριες συντάξεις του συνόλου των δυόµισι εκατοµµυρίων συνταξιούχων, ενώ το σύνολο
µαζί µε επικουρικές και δώρα ανέρχονται στα 3,9 δισεκατοµµύρια. Δεν µπορεί να είµαστε και µε τον αστυφύλακα και µε τον χωροφύλακα. Οφείλουµε να ακούσουµε τους συνταξιούχους. Είναι
ένα δίκαιο αίτηµά τους. Νοµίζω ότι το δηµοσιονοµικό περιθώριο,
που η ίδια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άφησε στην Κυβέρνηση του
κ. Μητσοτάκη υπάρχει, για να δοθούν τα χρήµατα σε αυτούς
τους ανθρώπους.
Κι αν δεν είναι εφικτό εντός του τρέχοντος έτους, που είναι
πολύ λογικό, να υπάρχει ένας οδικός χάρτης αποπληρωµής
αυτής της υποχρέωσης του κράτους απέναντι στους ανθρώπους
αυτούς του µόχθου και της βιοπάλης.
Δυστυχώς, ο χρόνος δεν µου δίνει τη δυνατότητα αυτή τη
στιγµή να προχωρήσω περαιτέρω. Νοµίζω λοιπόν ότι όλοι µας και σε σχέση µε το νοµοσχέδιο- πρέπει να δούµε τις πτυχές και
να τις εκθειάσουµε όλες, θετικές και αρνητικές. Χρέος µας είναι
ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση να στηλιτεύουµε και να κριτικάρουµε µε τη σωστή και -αν θέλετε- θετική προδιάθεση τα κακώς
κείµενα των νοµοθετηµάτων σας.
Ειδικά σήµερα, νοµίζω ότι αν παρέλασαν τα νοµοθετήµατα σήµερα θα ήταν το συγκεκριµένο σηµαιοφόρος. Αυτό το άριστο
επιτελικό κράτος δεν νοµίζω ότι είναι σε θέση να δράσει εγκαίρως, µελετηµένα και στοχευµένα για την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η κοινωνία, πόσω µάλλον, για να φέρει
την ανάπτυξη που δεν αφορά µόνο συγκεκριµένους, αλλά αφορά
όλους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
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Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα η Κυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας δεν εισάγει στην Ολοµέλεια της Βουλής απλώς ένα
φορολογικό νοµοσχέδιο- ασπίδα για την ελληνική οικογένεια,
τους αγρότες, τους απασχολούµενους και τις επιχειρήσεις που
κλονίζονται από την υγειονοµική κρίση. Σήµερα, η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας αποδοµεί για µια ακόµη φορά µε τρόπο
εµφατικό την ψευδαίσθηση του αριστερού αφηγήµατος της Μεταπολίτευσης, το δήθεν µονοπώλιο της αριστερής ευαισθησίας
για τον άνθρωπο, για την κοινωνική πολιτική και κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και για την κοινωνική αλληλεγγύη.
Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέδειξε στον ένα και
πλέον χρόνο που βρίσκεται στα ηνία της χώρας ότι η κοινωνική
πολιτική δεν είναι -και δεν µπορεί να είναι- µια στείρα κρατικοδίαιτη πολιτική διανοµής επιδοµάτων αποκοµµένη από την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηµατικότητας, τον πολλαπλασιασµό των
επενδύσεων, την ανάδειξη νέων, σύγχρονων πολιτικών για τη µεγιστοποίηση της απασχόλησης και του καινοτόµου πνεύµατος
των Ελλήνων.
Η σηµερινή Κυβέρνηση χάρη στον προγραµµατισµό, την αποφασιστικότητα και την εργατικότητά της διαχειρίστηκε και νίκησε
τρεις κρίσεις µέσα σε λίγους µόνο µήνες, δύο για τα εθνικά µας
θέµατα και µία λόγω της πανδηµίας. Η σηµερινή Κυβέρνηση µε
µεθοδικές κινήσεις αποκόµισε τεράστια οφέλη για την οικονοµία
µετά και την ιστορική ευρωπαϊκή συµφωνία για το Ταµείο Ανάκαµψης και το πακέτο που ξεπερνά τα 70 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Είναι η Κυβέρνηση που έρχεται τώρα να γράψει µια ακόµη
σπουδαία µεταρρυθµιστική σελίδα στις πολιτικές της, δίνοντας
απτές λύσεις σε σηµαντικούς τοµείς της οικονοµικής ζωής των
πληττόµενων από την υγειονοµική κρίση πολιτών, µεταρρυθµίσεις που τις ανέµενε η κοινωνία, µεταρρυθµίσεις που τις απαιτούν οι καιροί, µε παρεµβάσεις που αφορούν φορολογικά βάρη
από τους πολίτες, προσθέτουν φορολογικά κίνητρα, ενισχύουν
την αναπτυξιακή διαδικασία και ισχυροποιούν το αίσθηµα εµπιστοσύνης που απορρέει από την κυβερνητική δέσµευση ότι ειδικά στη δύσκολη στιγµή δεν θα µείνει πίσω κανένας παρατηµένος και απροστάτευτος.
Σηµαντική ρύθµιση είναι το νέο πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ» που
ανακουφίζει βαθιά τους δανειολήπτες που έχουν πληγεί από την
υγειονοµική κρίση, επιδοτώντας για εννέα µήνες επιχειρηµατικά
και στεγαστικά δάνεια µε υποθήκη την πρώτη κατοικία.
Ιδιαίτερης αξίας πρόβλεψη, η εξαίρεση των αγροτών από την
υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύµατος, ειδικά, για το
φορολογικό έτος 2019. Θεµελιώδους σηµασίας διάταξη και η µερική ή ολική απαλλαγή τη φετινή χρονιά από την υποχρέωση
πληρωµής προκαταβολής φόρου εισοδήµατος έναντι του επόµενου έτους. Ιδιαίτερης υπογράµµισης και η διάταξη για επίλυση
των εκκρεµών φορολογικών διαφορών µε πολλές δόσεις και κούρεµα προσαυξήσεων µέσω του εξωδικαστικού συµβιβασµού,
που εκτός των πασιφανών οικονοµικών πλεονεκτηµάτων θα συµβάλει αποφασιστικά και στην αποσυµφόρηση των δικαστηρίων.
Και βεβαίως, κοµβικής σηµασίας, η τροπολογία για τα αναδροµικά των συνταξιούχων, σύµφωνα µε την οποία θα επιστραφούν
οι περικοπές στις κύριες συντάξεις για την περίοδο Ιουνίου 2015
- Μαΐου 2016.
Αυτές είναι µερικές µόνο από τις πτυχές του παρόντος σχεδίου νόµου, πτυχές που καταδεικνύουν το πόσο ψηλά ανεβάζει
η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας τον πήχη της κοινωνικής
ευθύνης και της απόλυτης συνέπειας προγραµµατικών λόγων και
µετεκλογικών έργων.
Προς αυτήν την κατεύθυνση και λαµβάνοντας πάντα υπ’ όψιν
ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, θα ήθελα να επισηµάνω,
κύριε Υπουργέ, την ανάγκη να µελετηθεί εκτενέστερα το άρθρο
9 που αφορά ρυθµίσεις στον τοµέα της φορολογίας των αυτοκινήτων προς την προώθηση σύγχρονης τεχνολογίας µη ρυπογόνων αυτοκινήτων.
Η αδήριτη ανάγκη να ακολουθήσουµε ως χώρα τον δρόµο για
πιο φιλικά προς το περιβάλλον αυτοκίνητα, κινητροδοτώντας την
αγορά τους µέσω της µείωσης του τέλους ταξινόµησης των νέων
υβριδικών αυτοκινήτων θεωρώ ότι δεν θα πρέπει ταυτόχρονα να
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περιορίζει τη δυνατότητα αγοράς µεταχειρισµένων αυτοκινήτων,
οχήµατα που αν και παλαιότερης τεχνολογίας οι χαµηλοί αναλογικά εκπεµπόµενοι ρύποι τους δεν δικαιολογούν την επιβάρυνση
τους µε το νέο-εισηγµένο υψηλό τέλος ταξινόµησης. Καθώς ο
υποψήφιος µέσος Έλληνας αγοραστής αυτοκινήτου, κύριε
Υπουργέ, λόγω της πολυετούς κρίσης κλίνει στην αγορά µεταχειρισµένων αυτοκινήτων είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι η
φορολογία που πληρώνει για τα παλιότερα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκίνητα δεν θα είναι αποτρεπτική.
Έτσι, θα προβλέπεται, όχι µόνο η σταδιακή και οµαλή µετάβαση στη νέα εποχή, αλλά παράλληλα θα διασφαλίζεται ότι δεν
θα πληγεί ανεπανόρθωτα και ο κλάδος των πωλητών µεταχειρισµένων αυτοκινήτων, ειδικά, σε αυτή τη δύσκολη οικονοµικά
εποχή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας δεν ήρθε για να αναδιανείµει ούτε τη φτώχεια ούτε τη
µιζέρια σε αυτή τη χώρα. Διότι δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι προσκολληµένη στο παρελθόν. Δεν κλείνει τα µάτια στο µέλλον. Η
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας ψηφίστηκε για να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για οικονοµική ευµάρεια, κοινωνική άνθηση, εθνική ανάταξη.
Κύριος άξονας αυτής προσπάθειας, ένα απλό, δίκαιο, σταθερό, µακρόπνοο και ελκυστικό, αλλά κυρίως, αποτελεσµατικό
φορολογικό σύστηµα που θα προσελκύει, θα επιβραβεύει και θα
διευρύνει επενδύσεις, την ίδια στιγµή που θα καλλιεργεί φοροδοτική συνείδηση ως προϋπόθεση αξιοποίησης νέων προοπτικών
και ευκαιριών για τη χώρα και τους πολίτες της. Αυτό δεσµευτήκαµε να κάνουµε. Και αυτό υλοποιούµε µε µεγάλη αποφασιστικότητα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει η κ.
Αναστασία Γκαρά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να συγχαρώ την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
για την απαράδεκτη νοµοθέτηση µε τους Υπουργούς να φέρνουν
τροπολογίες τεράστιες που θα µπορούσαν να είναι µόνα τους
νοµοσχέδια, να φέρνουν τροπολογίες την τελευταία στιγµή, φοβούµενοι και την κριτική και τον διάλογο.
Να δώσω συγχαρητήρια και στους Υπουργούς που αποφεύγουν τον διάλογο και τις ερωτήσεις και φεύγουν από την Αίθουσα της Βουλής τροχάδην και κρυπτόµενοι.
Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, κυρίως, για το επικοινωνιακό της ταλέντο. Με ιδιαίτερη µαεστρία καταφέρνετε να παρουσιάζετε µία εντελώς διαφορετική εικόνα από την πραγµατικότητα. Έχετε ενσωµατώσει
το ψέµα σε κάθε σας πρόταση. Και αυτό –οµολογώ- θέλει ιδιαίτερο ταλέντο, όπως για παράδειγµα τα 70 δισεκατοµµύρια που
έφερε στις βαλίτσες του µε τυµπανοκρουσίες ο κ. Μητσοτάκης
από τις Βρυξέλλες που τελικά είναι 32 δισεκατοµµύρια. Από
αυτά, τα 12,5 δισεκατοµµύρια είναι δάνεια και τα 19,5 δισεκατοµµύρια είναι επιχορηγήσεις, µέρος των οποίων πρέπει και πάλι
να επιστραφούν, χρήµατα βέβαια που θα είναι διαθέσιµα από το
2021 και απαιτούν ρήτρες απορρόφησης.
Αυτό που δεν πρόσεξε, όµως, ο κύριος Πρωθυπουργός είναι
αν στη βαλίτσα του φόρτωσε και ένα ακόµα µνηµόνιο, το οποίο,
όπως ξέρουµε, εντέχνως –γιατί έχετε ταλέντο- θα ονοµάσετε
«αναγκαίες αναπτυξιακές µεταρρυθµίσεις». Ήδη σήµερα ο κ.
Μητσοτάκης µάς είπε ότι η αξιολόγηση θα είναι αυστηρή. Προς
το παρόν στις βαλίτσες σας βρήκαµε 70 δισεκατοµµύρια ψέµατα
της Νέας Δηµοκρατίας.
Τα µεγαλύτερα συγχαρητήρια, όµως, σας αξίζουν για το ταλέντο σας να διαστρεβλώνετε εντελώς τη σηµασία των λέξεων.
Ζούµε στην εποχή της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας που
οι λέξεις έχουν χάσει εντελώς τη σηµασία τους. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα οι τίτλοι που βάζετε στα νοµοσχέδιά σας.
Νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας προ ολίγων ηµερών µε
τίτλο: «Αναβάθµιση των σχολείων». Φέρνει κάµερες και αύξηση
µαθητών στις τάξεις, αύξηση εξετάσεων, αύξηση του κόστους
για τις οικογένειες. Άλλο νοµοσχέδιο µε τίτλο: «Εκσυγχρονισµός
της ιδιωτικής εκπαίδευσης». Φέρνει απολύσεις εκπαιδευτικών,
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συνθήκες εργασιακής γαλέρας, αυταρχισµό.
Σήµερα συζητάµε ένα νοµοσχέδιο µε τον ευφάνταστο τίτλο:
«Ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας», χωρίς να υπάρχει διαδικασία, χωρίς να υπάρχει ανάπτυξη. Κατά 20% αυξήθηκε η
ανεργία σε έναν χρόνο. Σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, ένα εκατοµµύριο εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν εβδοµήντα τρεις άνεργοι
καταγράφηκαν τον Ιούνιο. Κατά 13,5% µειώθηκαν οι εξαγωγές
το τελευταίο πεντάµηνο. Η «τρύπα» στα ασφαλιστικά ταµεία είναι
3,7 δισεκατοµµύρια. «Τρύπα» 6,5 δισεκατοµµύρια στα έσοδα του
προϋπολογισµού για το πρώτο εξάµηνο, µε τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να µιλάει για ανάγκη δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Γνωστός ο όρος. Άρα έρχεται περικοπή σε συντάξεις.
Το 70% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι αντιµετωπίζει πρόβληµα
ρευστότητας. Χιλιάδες επιχειρήσεις δεν έχουν ανοίξει και η Κυβέρνηση δεν τις έχει στηρίξει. Ο τουρισµός και οι επενδύσεις καταρρέουν. Ακόµα και η αποτυχηµένη διαχείριση της Κυβέρνησης
στα τελωνεία και τα σύνορα της χώρας στον τουρισµό δηµιουργούν πλήγµα στην οικονοµία, στην κατανάλωση, στις επενδύσεις,
στην αγορά. Ποια ανάπτυξη; Εκτός αν συµφωνήσουµε να αλλάξουµε τη σηµασία και αυτής της λέξης.
Τι φέρνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το εν λόγω νοµοσχέδιο για την ενίσχυση της ανάπτυξης; Κατ’ αρχάς φέρνει ρουσφετολογικές διατάξεις, αλλά αυτό είναι ένα πάγιο φαινόµενο σε όλα
σας τα νοµοσχέδια. Εσείς, οι υπερασπιστές του νεοφιλελευθερισµού, του άκρατου καπιταλισµού, είστε οι καλύτεροι υπερασπιστές του παρασιτικού κρατισµού. Αλλά είπαµε: Οι έννοιες για
εσάς δεν έχουν καµµία σηµασία.
Τι φέρνει, λοιπόν, το νοµοσχέδιο; Μέτρα αποσπασµατικά,
µέτρα - µπαλώµατα που εξυπηρετούν µόνο το επικοινωνιακό σας
αφήγηµα, µέτρα - ασπιρίνες που δεν δίνουν καµία τόνωση στην
οικονοµία. Ακόµη και τα φειδωλά θετικά σηµεία δεν έχουν καµία
συνοχή και δεν εντάσσονται σε καµµία στρατηγική.
Επαναλαµβάνω: Ονοµάζετε «ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας» αποσπασµατικά µέτρα που δεν καλύπτουν τις ανάγκες
ούτε των εργαζόµενων, αλλά ούτε και των επιχειρήσεων, ειδικά
των µικροµεσαίων. Κυρίως φέρνετε αναστολή πληρωµών και
υποχρεώσεων για να πληρωθούν σε λίγους µήνες. Πώς θα πληρωθούν;
Εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συµµαχία επισηµάναµε από
νωρίς την ανάγκη για ένα εµπροσθοβαρές πακέτο στήριξης της
οικονοµίας, ωστόσο η Κυβέρνηση δεν µπήκε καν στον κόπο να
το εξετάσει. Η άρνησή της να το εξετάσει, όµως, αλλά και να
λάβει ουσιαστικά µέτρα στήριξης της οικονοµίας, µας προϊδεάζει
για ένα καλά µελετηµένο σχέδιο της Κυβέρνησης να επιβάλει πολιτικές λιτότητας, αντιλαϊκά µέτρα και ενίσχυση της συσσώρευσης πλούτου σε λίγα χέρια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µεταξύ άλλων διατάξεων προβλέπεται η µείωση της προκαταβολής φόρου για ένα έτος. Είναι
αποτελεσµατικό το µέτρο; Για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις η
αναστολή υποχρεώσεων και η επιστρεπτέα προκαταβολή µεταθέτουν ουσιαστικά το πρόβληµα ρευστότητας στο µέλλον, σε αντίθεση µε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για λήψη µόνιµων µέτρων.
Μετατρέπει, δηλαδή, την προκαταβολή φόρου σε επιστρεπτέα,
αφού οι οφειλόµενες επιχειρήσεις που θα παρουσιάσουν κέρδη,
την επόµενη χρονιά θα πληρώσουν την προκαταβολή φόρου
κατά 100%.
Τι άλλο φέρνει το νοµοσχέδιο; Περικοπή συντάξεων. Με χαρά
ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες ώρες ανακοίνωσε την πληρωµή
των αναδροµικών συντάξεων στους συνταξιούχους ύψους 1,4 δισεκατοµµυρίων. Θα έπρεπε, όµως, να πληρώσει 3,9 δισεκατοµµύρια, άρα «κουρεµένα» θα µπουν τα αναδροµικά κατά 60%.
Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω και στην τροπολογία που
αφορά στην αλλαγή του µεταφορικού ισοδύναµου για τα καύσιµα. Η µεταφορά πληρωµής στον καταναλωτή θα επιφέρει κατακόρυφη αύξηση των τιµών στα καύσιµα έως και δύο ευρώ το
λίτρο. Επίσης, η ελάφρυνση δεν αφορά στους επισκέπτες. Σε µια
δύσκολη περίοδο για τα νησιά µας δίνετε άλλο ένα χτύπηµα,
υπονοµεύοντας αναπτυξιακές πολιτικές για τη νησιωτικότητα.
Αυξάνετε το κόστος, καθιστώντας τα νησιά λιγότερο ανταγωνιστικά.
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Με το παρόν νοµοσχέδιο φέρνετε την πολυδιαφηµισµένη «ΓΕΦΥΡΑ». Ουσιαστικά φτιάχνετε ένα λειψό πλαίσιο. Οι προτεινόµενες διατάξεις δεν αποτελούν ρύθµιση οφειλών αλλά επιδότηση
και µάλιστα για εννέα και µόνο µήνες και για λίγους οφειλέτες.
Κατά την άποψή µας οι ρυθµίσεις για τους δανειολήπτες πρέπει
να µπαίνουν σε ένα συνολικό πλαίσιο µε κύριο κορµό την προστασία της πρώτης κατοικίας, η οποία λήγει στις 31 Ιουλίου και
θα φέρει άµεσα πενήντα χιλιάδες πλειστηριασµούς.
Η άρνησή σας να φέρετε σχετική ρύθµιση οδηγεί στο σχέδιό
σας για το νέο πτωχευτικό που, σύµφωνα µε πληροφορίες, θα
µετατρέψει τους ιδιοκτήτες σε ενοικιαστές των σπιτιών τους.
Στο πλαίσιο αυτό οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτουµε µια
αναγκαία τροπολογία για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Σε περίοδο κρίσης και οικονοµικής ασφυξίας είναι απαραίτητο
και αναγκαίο να υπάρξει διευρυµένο πλαίσιο για την προστασία
της πρώτης κατοικίας που θα εκτείνεται ως το τέλος του 2020,
ενώ θα περιλαµβάνει αυξηµένη κρατική επιδότηση για τους δανειολήπτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. Παράλληλα προσδιορίζεται ρητά η αυτοµατοποιηµένη διαδικασία
υπολογισµού των δόσεων της ρύθµισης.
Η άρνησή σας µέχρι και σήµερα, δύο µέρες πριν τη λήξη της
προηγούµενης ρύθµισης, δεν φανερώνει µόνο την άγνοιά σας
για το τι πραγµατικά συµβαίνει στην ελληνική οικονοµία, στη µικροµεσαία επιχείρηση και την ελληνική οικογένεια, αλλά φανερώνει και την αναλγησία σας απέναντι στους Έλληνες πολίτες
και κυρίως στη µικρή και µεσαία τάξη.
Ξέρετε, κύριοι συνάδελφοι –και ολοκληρώνω- όταν κάποιος
χάνει το σπίτι του, καµµία λέξη δεν καλύπτει την απώλεια, καµµία
λέξη δεν ωραιοποιεί την εικόνα, όσους επικοινωνιολόγους, όσα
µέσα και αν επιστρατεύσετε. Η άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας έχει όνοµα και αυτό είναι Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ευχαριστώ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Αθανάσιος Καββαδάς από τη Νέα Δηµοκρατία.
Κύριε Βεσυρόπουλε, θέλετε τον λόγο για νοµοτεχνικές βελτιώσεις ή για κάποια τροπολογία;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Όχι, κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσω µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Ορίστε, κύριε Καββαδά, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ξεκινήσω την οµιλία µου επισηµαίνοντας ότι πριν από εννιά ηµέρες
υπήρξε µια µαύρη επέτειος. Αναφέροµαι στην 46η επέτειο από
την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
Ως απόστρατος αξιωµατικός της Πολεµικής Αεροπορίας επέλεξα να αναφερθώ πρώτα στη νοµοθετική πρωτοβουλία που
παίρνει η Κυβέρνηση για τη χορήγηση ισόβιας σύνταξης ύψους
διακοσίων ευρώ για τους άντρες που πολέµησαν στην Κύπρο. Η
πατρίδα, έστω και µε καθυστέρηση, κάνει µια ουσιαστική και
συµβολική κίνηση που συνιστά ηθική επιβράβευση και έµπρακτη
αναγνώριση γι’ αυτούς τους ανθρώπους που δεν τους άξιζε και
δεν τους αξίζει να ζουν λησµονηµένοι. Σήµερα η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας εκπληρώνει το χρέος της ελληνικής πολιτείας
και τιµά τους ήρωες της Κύπρου σαράντα έξι χρόνια µετά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
Βέβαια, δεν µπορώ να µην αναφέρω τη µεγάλη είδηση που
έδωσε ο Πρωθυπουργός για την εφάπαξ πληρωµή αναδροµικών
ύψους 1,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους µας έως το τέλος του έτους και µάλιστα όχι µόνο για
όσους είχαν προσφύγει, αλλά για όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους που το δικαιούνται. Αυτή η πολιτική, το τονίζω, πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης έρχεται να προστεθεί στις ευεργετικές ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου που συζητάµε και που δίνουν
ανάσα σε χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Απαλλάσσει από το τέλος
επιτηδεύµατος τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ
και τους αλιείς. Καταργεί την προκαταβολή φόρου για τις εποχικές επιχειρήσεις κυρίως του τουρισµού. Μειώνει ή και µηδενίζει
την προκαταβολή φόρου κλιµακωτά για τις επιχειρήσεις που
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έχουν πληγεί και διαπιστώνεται πτώση του τζίρου τους. Η µείωση
ξεκινά από 30% για µείωση τζίρου 5% έως 15% και φτάνει ακόµα
και το 100% για επιχειρήσεις µε µείωση τζίρου µεγαλύτερη από
35%. Πρόκειται για ουσιαστικές φορολογικές ελαφρύνσεις.
Σηµαντική φορολογική ελάφρυνση είναι και η κατάργηση του
συντελεστή 10% που ίσχυε για γονικές παροχές και γονικές δωρεές µέχρι 150.000 ευρώ, εφόσον τα χρήµατα διατεθούν για την
αγορά πρώτης κατοικίας.
Κύριοι Υπουργοί, πριν από έναν περίπου µήνα µιλώντας από
το Βήµα της Βουλής, µεταφέροντας τον παλµό της αγοράς, σας
είχα ζητήσει να παρατείνετε την προθεσµία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Λόγω της πανδηµίας οι πολίτες χρειάζονταν ένα χρονικό περιθώριο για να ανταποκριθούν. Το ίδιο και οι
λογιστές και οι φοροτεχνικοί στους οποίους είχε συσσωρευτεί
µεγάλος όγκος λογιστικής ύλης που ήταν αδύνατο να διεκπεραιώσουν.
Πριν λίγες µέρες παρατείνατε αυτήν την προθεσµία και γι’
αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ, γιατί
αφουγκραστήκατε την κοινωνία και τις ανάγκες της.
Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά θέλω να κάνω στην τροπολογία
που έφερε ο Υπουργός Αθλητισµού για την ενίσχυση µε 12 εκατοµµύρια ευρώ των ερασιτεχνικών αθλητικών σωµατείων. Έχω
προσωπική εµπειρία από την ανάµειξή µου µε ερασιτεχνικά σωµατεία και σας εγγυώµαι ότι πρόκειται για µια µεγάλη οικονοµική
ανάσα σε αυτήν την κρίσιµη συγκυρία.
Η προσφορά των σωµατείων στη νεολαία και τον αθλητισµό,
αλλά και στην κοινωνική ζωή, ιδιαίτερα στην ελληνική επαρχία,
είναι ανεκτίµητη. Αυτή η απευθείας χρηµατοδότηση θα είναι µια
µεγάλη στήριξη για τα σωµατεία που εδώ και πολλά χρόνια δεν
έχουν λάβει καµµία βοήθεια από την πολιτεία και εξαρτώνται
αποκλειστικά από την υποστήριξη παραγόντων και µελών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση έχει καθαρή εικόνα των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι πολίτες από τις επιπτώσεις της πανδηµίας. Το απέδειξε από την πρώτη ηµέρα. Εδώ
και τέσσερις περίπου µήνες στηρίζει µε κάθε µέσο και τρόπο,
αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιµους πόρους για τις επιχειρήσεις, τους επαγγελµατίες, τους εργαζόµενους. Από την αρχή της
πανδηµίας έχουν ενεργοποιηθεί πενήντα εννιά µέτρα στήριξης
συνολικού ύψους 24 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Κάποιοι συνεχίζουν
να αµφισβητούν την έκταση και την αποτελεσµατικότητα των µέτρων αυτών. Είναι µόνοι τους. Η µεγάλη πλειοψηφία των πολιτών
αποτιµά µε ιδιαίτερα θετικό τρόπο την αντίδραση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης στην αντιµετώπιση των άµεσων συνεπειών της πανδηµίας στην οικονοµία.
Είναι επίσης πολύ θετική η παράταση αναστολής καταβολής
του ΦΠΑ έως τις 31 Οκτωβρίου για τουριστικές επιχειρήσεις που
είχαν συναλλαγές µε την πτωχευµένη «THOMAS COOK». Πιστεύω, όµως, ότι πρέπει να αναζητηθεί µόνιµη λύση. Πρόκειται
για χρήµατα που αντιστοιχούν σε έναν ΦΠΑ τον οποίο ουδέποτε
εισέπραξαν οι επιχειρήσεις, αφού ουδέποτε τους καταβλήθηκε.
Τέλος, το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ» είναι κρίσιµο όχι µόνο για
τους δανειολήπτες, αλλά και για το τραπεζικό σύστηµα. Αποτρέπει τη δηµιουργία µιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων. Κυρίως
όµως δίνει ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες που επλήγησαν από
την πανδηµία, αφού το κράτος επιδοτεί για εννιά µήνες επιχειρηµατικά και στεγαστικά δάνεια µε υποθήκη στην πρώτη κατοικία. Δάνεια εξυπηρετούµενα, αλλά και µη εξυπηρετούµενα, τη
στιγµή που η προηγούµενη κυβέρνηση επιδοτούσε µόνο τα δάνεια που ήταν µη εξυπηρετούµενα µέχρι τις 31 Ιανουαρίου του
2018. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτεται και το κενό προστασίας
της πρώτης κατοικίας που υπήρχε για αυτούς ανθρώπους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από δύο µέρες ψηφίσαµε
το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και σήµερα ψηφίζουµε το φορολογικό νοµοσχέδιο. Και οι δύο αυτές νοµοθετικές
πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης έχουν στόχο να δώσουν ανάσα
σε επιχειρήσεις και εργαζόµενους, να διαµορφώσουν τις προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας.
Οι πολίτες αντιλαµβάνονται το µέγεθος αυτής της προσπάθειας, γι’ αυτό και στηρίζουν την Κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μέσα από αστάθµητους παράγοντες, ασύµµετρες
απειλές και δυσκολίες, αλλά και µέσα από την επιτυχή διαχείριση
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και αντιµετώπιση κρίσεων η Ελλάδα κοιτάζει µπροστά. Εργάζεται
για την επόµενη µέρα που πρέπει να έχει περισσότερο φως και
ελπίδα για όλους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Καλησπέρα και από εµένα. Εµένα το έχει η µοίρα µου, µε Λευκάδα ή θα αρχίζω ή θα τελειώνω. Το είπαµε αυτό.
Ζήτησε τον λόγο και θα µιλήσει ο Υφυπουργός Οικονοµικών,
αρµόδιος για τη φορολογική πολιτική και τη δηµόσια περιουσία,
ο κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επιστροφή της χώρας σε θετικούς και βιώσιµους ρυθµούς ανάπτυξης δεν είναι µια στατική
διαδικασία. Απαιτεί διαρκείς παρεµβάσεις. Αυτές πραγµατοποιεί
η Κυβέρνηση από τον περασµένο Μάρτιο, όταν και ξέσπασε η
πανδηµία.
Λήφθηκαν συγκεκριµένα µέτρα µε βραχυχρόνια στόχευση συνολικού ύψους 24 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Για να στηριχθούν έµπρακτα επιχειρήσεις, επαγγελµατίες, εργαζόµενοι, αλλά και το
σύνολο σχεδόν των φορολογούµενων πολιτών. Παράλληλα συνεχίζονται οι θεσµικές παρεµβάσεις που έχουν ως στόχο να καταστήσουν ανταγωνιστική την οικονοµία µας, προκειµένου να
καταστεί η Ελλάδα µια φιλική χώρα για τις επενδύσεις και την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας.
Η επιστροφή της χώρας σε δυναµικούς ρυθµούς ανάπτυξης
µέσα στο 2021, αλλά και για τα επόµενα χρόνια, προϋποθέτει τη
βέλτιστη και παραγωγική αξιοποίηση των 72 δισεκατοµµυρίων
ευρώ που είναι διαθέσιµα για την επόµενη επταετία, αλλά και ουσιαστικές παρεµβάσεις στο φορολογικό πεδίο. Παρεµβάσεις που
στοχεύουν σε µείωση των φορολογικών βαρών, αφού όπως έχω
επανειληµµένως πει η µείωση των φόρων είναι στον πυρήνα της
πολιτικής αυτής της Κυβέρνησης.
Προφανώς αυτή η επιλογή της Κυβέρνησης διαλύει ό,τι έχει
αποµείνει από το αφήγηµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Κάποιοι είχαν προεξοφλήσει ότι θα επιβληθούν νέα φορολογικά
µέτρα. Όχι µόνο δεν συνέβη αυτό, αλλά αντίθετα η Κυβέρνηση
προχώρησε και θα συνεχίσει να προχωρά σε φοροελαφρύνσεις.
Κάποιοι είχαν επενδύσει στην καταστροφή. Ήθελαν να επιστρέψουµε στην εποχή των µνηµονίων για να ξανακάνουν τα ίδια. Πιστεύουν ότι το µοναδικό σωσίβιο για τους ίδιους είναι ο λαϊκισµός, για να επαναλάβουν όσα έκαναν ως αντιπολίτευση και ως
κυβέρνηση.
Αυτό που σίγουρα έχει ενοχλήσει την Αξιωµατική Αντιπολίτευση είναι το γεγονός ότι αυτή η Κυβέρνηση δίνει λύση σε προβλήµατα που οι ίδιοι δεν µπόρεσαν να αντιµετωπίσουν και επιπρόσθετα ότι οι παρεµβάσεις αυτής της Κυβέρνησης έχουν
ισχυρό κοινωνικό πρόσηµο, όπως έχει το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ».
Είναι ένα πρόγραµµα που στηρίζει τη µεγάλη πλειοψηφία των
δανειοληπτών και κυρίως αυτούς που δικαιούνται στήριξης.
Ένα πρόγραµµα που περιλαµβάνει για πρώτη φορά τόσο τα
εξυπηρετούµενα όσο και τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια. Για
πρώτη φορά έρχεται η πολιτεία και επιδοτεί για εννέα µήνες επιχειρηµατικά και στεγαστικά δάνεια µε υποθήκη στην πρώτη κατοικία. Επιδοτεί τα δάνεια ανθρώπων που έχουν πληγεί από την
πανδηµία. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι εργαζόµενοι και ελεύθεροι
επαγγελµατίες σε κλάδους που έχουν πληγεί από την πανδηµία
και άνεργοι που λαµβάνουν έκτακτο επίδοµα. Είναι επίσης και οι
ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν υποστεί µείωση ενοικίου, φυσικά
πρόσωπα µισθωτοί µε σηµαντική µείωση του µισθού τους, αλλά
και όσοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».
Με το φορολογικό νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα θεσπίζονται µέτρα µε αναπτυξιακή διάσταση µε ένα ισχυρό κοινωνικό,
αλλά και περιβαλλοντικό αποτύπωµα. Αναφέροµαι στη µείωση
του τέλους ταξινόµησης των επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης µέσω καίριων και ουσιαστικών παρεµβάσεων. Ειδικότερα, καθιερώνεται ένα νέο σύστηµα προοδευτικής φορολόγησης των ΙΧ αυτοκινήτων. Οι επιβαρύνσεις συνδέ-
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ονται πλέον µε την παλαιότητα του οχήµατος, µειώνεται το τέλος
ταξινόµησης των υβριδικών αυτοκινήτων χαµηλών ρύπων και καταργείται το ιστορικό τέλος και η σχετική επιτροπή που δηµιουργούσαν πολλές καθυστερήσεις στον εκτελωνισµό µεταχειρισµένων αυτοκινήτων. Πρόκειται για µια σειρά διατάξεων που παράλληλα αποσκοπεί στην ενίσχυση της αγοράς του αυτοκινήτου.
Επίσης, η Κυβέρνηση συνεπής στην πολιτική µείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων προχωρά για το φορολογικό έτος 2019
στην αναστολή της καταβολής του τέλους επιτηδεύµατος για
τους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες του κανονικού καθεστώτος.
Οµοίως, αναστέλλεται για το φορολογικό έτος 2019 η καταβολή
του τέλους επιτηδεύµατος και για τους αλιείς παράκτιας αλιείας
που εκµεταλλεύονται είτε ατοµικά, είτε µε τη µορφή συµπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου αλιευτικά σκάφη µέχρι δώδεκα µέτρων µεταξύ καθέτων.
Στην ίδια κατεύθυνση κινείται ο µηδενισµός ή η µείωση της
προκαταβολής φόρου για τις πληττόµενες επιχειρήσεις από την
πανδηµία. Συγκεκριµένα, δεν θα υπάρχει υποχρέωση καταβολής
της προκαταβολής φόρου για τις εποχικές επιχειρήσεις που
πραγµατοποίησαν πάνω από το 50% του ετήσιου τζίρου τους το
τρίµηνο Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεµβρίου του 2019, ένα µέτρο
που στοχεύει στην ανακούφιση κυρίως των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα του τουρισµού.
Την ίδια στιγµή θα ισχύσουν κλιµακωτές µειώσεις της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις ανάλογα µε το ποσοστό µείωσης του τζίρου τους. Το ποσοστό της µείωσης κυµαίνεται από
το 30% έως το 70% και φτάνει ακόµα και στον µηδενισµό της
προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις που το ποσοστό µείωσης
του τζίρου τους υπερβαίνει το 35%.
Ένα ακόµα µέτρο φορολογικής ελάφρυνσης, αλλά και µε
ισχυρό κοινωνικό πρόσηµο, εµπεριέχεται στη ρύθµιση σύµφωνα
µε την οποία καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση µε συντελεστή 10% των χρηµατικών γονικών παροχών και δωρεών από τους
γονείς προς τα παιδιά τους προκειµένου να τα χρησιµοποιήσουν
για την αγορά πρώτης κατοικίας. Αλλάζει ριζικά ο τρόπος φορολόγησης ο οποίος θα γίνεται πλέον σύµφωνα µε τις κλίµακες που
προβλέπονται στο άρθρο 29 του ν.2961/2009, το οποίο προβλέπει και αφορολόγητο 150.000 ευρώ. Επιτυγχάνονται δύο στόχοι.
Πρώτον, µειώνεται η φορολογική επιβάρυνση για τη µεγάλη πλειοψηφία των γονέων που πραγµατοποιούν χρηµατικές γονικές παροχές προς τα παιδιά τους και δεύτερον ενισχύεται η αγορά
πρώτης κατοικίας.
Περαιτέρω υπάρχουν ευεργετικές διατάξεις για να στηριχτεί
ο αθλητισµός που ως κλάδος έχει πληγεί ιδιαίτερα, όπως η εξοµοίωση στη φορολόγηση των εισοδηµάτων των προπονητών µε
αυτή των αθλητών αλλά και η µείωση του συντελεστή ΦΠΑ για
τα εισιτήρια των αθλητικών συναντήσεων από το 24% στο 13%.
Αναπτυξιακό µέτρο είναι και το ισχυρό κίνητρο που δίνουµε σε
συνταξιούχους µε φορολογική κατοικία στην αλλοδαπή προκειµένου να µεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
και να υπαχθούν σε εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήµατος
τους αλλοδαπής προέλευσης, µε φορολογικό συντελεστή 7% για
χρονικό διάστηµα δεκαπέντε ετών µε ταυτόχρονη απαλλαγή
τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Αναπτυξιακή διάσταση έχει η ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία
οι µετοχές που χορηγούνται δωρεάν από τις επιχειρήσεις κατά
κύριο λόγο στους εργαζοµένους τους -και όχι αποκλειστικά στα
µεγαλοστελέχη τους, όπως διατείνονται ορισµένοι- φορολογούνται µε συντελεστή 15% για την υπεραξία που αποκοµίζει ο εργαζόµενος από την πώληση των µετοχών αυτών. Με τον τρόπο
αυτό δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να κάνουν χρήση
ενός µέσου προσέλκυσης, επιβράβευσης και διατήρησης ικανών
εργαζοµένων το οποίο µέχρι τώρα ήταν πρακτικά ανενεργό λόγω
του δυσµενούς φορολογικού βάρους που συνεπαγόταν για τον
εργαζόµενο. Κατά συνέπεια θα δοθεί επιπλέον κίνητρο στους εργαζόµενους να καταστούν παραγωγικότεροι προς όφελος της
επιχείρησης στην οποία εργάζονται και εν τέλει και της οικονοµίας ως σύνολο.
Ταυτόχρονα και κάτω από το πρίσµα των νέων εξελίξεων που
επιβάλλουν την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισµού, θεσπίζεται
η απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήµατος των εργαζοµένων
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των διατακτικών εσωτερικού τουρισµού συνολικής αξίας έως 300
ευρώ που παρέχονται από τους εργοδότες τους. Όπως ανέφερα
πριν, η συγκεκριµένη ρύθµιση δεν διευρύνει απλά τις απαλλαγές
για τους εργαζόµενους από τον υπολογισµό του εισοδήµατος
από µισθωτή εργασία αλλά στοχεύει και στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισµού.
Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ σε µια σηµαντική καινοτοµία,
στη θέσπιση της επιτροπής εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών. Μέσα από τη λειτουργία της συγκεκριµένης επιτροπής
θα επιλυθούν εξωδικαστικά χιλιάδες υποθέσεις οι οποίες αυτήν
τη στιγµή εκκρεµούν στο Συµβούλιο της Επικρατείας και στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Ο στόχος είναι η αποσυµφόρηση
της διοικητικής δικαιοσύνης, η ταχεία επίλυση εκκρεµών φορολογικών διαφορών και η τόνωση των φορολογικών εσόδων. Η
επιτροπή αυτή είναι ένας αποτελεσµατικός και γρήγορος εξωδικαστικός µηχανισµός επίλυσης των φορολογικών διαφορών που
εκκρεµούν ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων. Η επιτροπή θα έχει έδρα την Αθήνα, ενώ
παράρτηµα της επιτροπής θα λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη. Η
επιτροπή θα λειτουργεί σε τριµελή τµήµατα τα οποία θα αποτελούνται από δύο πρώην δικαστικούς λειτουργούς των διοικητικών δικαστηρίων µε βαθµό τουλάχιστον εφέτη και ένα µέλος του
νοµικού συµβουλίου του κράτους. Με τη σύνθεση αυτή διασφαλίζεται πλήρως η αµεροληψία και η υψηλή ποιότητα του έργου
της επιτροπής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε στο υπόλοιπο της οµιλίας µου να αναφερθώ στην τροπολογία που κατατέθηκε µε γενικό αριθµό 422 και ειδικό 57 και της οποίας οι
διατάξεις αντιµετωπίζουν ζητήµατα που προέκυψαν από τη θλιβερή συγκυρία αλλά και προβλήµατα που έπρεπε να είχαν αντιµετωπιστεί εδώ και χρόνια.
Πριν από λίγες ηµέρες είχαµε το θλιβερό περιστατικό της επίθεσης εναντίον υπαλλήλων της ΔΟΥ Κοζάνης µέσα στον χώρο
εργασία τους. Τρεις εργαζόµενοι τραυµατίστηκαν σοβαρά και ο
ένας εξ αυτών συνεχίζει να δίνει µάχη για τη ζωή του. Έχουν καταγραφεί και άλλα περιστατικά άσκησης βίας εναντίον λειτουργών της φορολογικής διοίκησης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Θεωρώ ότι η καταδίκη αυτών των πράξεων βίας είναι
δεδοµένη από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Ηθική υποχρέωση
της πολιτείας είναι να σταθεί δίπλα στους υπαλλήλους της ΔΟΥ
Κοζάνης και τις οικογένειές τους και αυτό θα γίνει έµπρακτα.
Στην τροπολογία έχει συµπεριληφθεί διάταξη σύµφωνα µε την
οποία η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων θα αναλαµβάνει την
κάλυψη όλων των εξόδων νοσηλείας και αποθεραπείας των
υπαλλήλων οι οποίοι υφίστανται σωµατική κάκωση ή βλάβη της
υγείας τους λόγω επίθεσης εις βάρος τους κατά τη διάρκεια και
εξαιτίας της άσκησης των καθηκόντων τους.
Υπάρχει, επίσης, πρόβλεψη για τους δόκιµους υπαλλήλους
που δέχονται επίθεση, αλλά από τον υπαλληλικό κώδικα δεν δικαιούνται αναρρωτική άδεια πριν την παρέλευση εξαµήνου από
το διορισµό τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται ότι οι
εν λόγω υπάλληλοι κατ’ εξαίρεση απουσιάζουν δικαιολογηµένα
και η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων θα αναλαµβάνει την
κάλυψη των µηνιαίων αποδοχών τους µέχρι να συµπληρωθεί η
απαιτούµενη πραγµατική δηµόσια υπηρεσία των έξι µηνών για
να θεµελιωθεί το δικαίωµα της αναρρωτικής άδειας.
Ουσιαστική και θεσµική υποχρέωση της πολιτείας είναι να
προστατεύσει τους λειτουργούς της φορολογικής διοίκησης και
να στείλει ένα αυστηρό µήνυµα σε όλους όσους ασκούν βία για
να παρεµποδίσουν ελέγχους. Αυτόν το σκοπό υπηρετούν οι διατάξεις που αυστηροποιούν το πλαίσιο των κυρώσεων που επιβάλλονται απέναντι σε φαινόµενα άσκησης σωµατικής βίας σε
βάρος ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
αλλά και υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών. Προβλέπεται
η επιβολή ειδικού προστίµου από 10.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ
για τον δράστη καθώς και η αναστολή επαγγελµατικής εγκατάστασης του δράστη από δυο έως έξι µήνες, ενώ σε περίπτωση
υποτροπής επιβάλλεται αναστολή από έξι µήνες έως τρία έτη.
Στην κατεύθυνση της αύξησης του δείκτη φορολογικής συµµόρφωσης κινείται και η διάταξη µε την οποία αυστηροποιείται
το πλαίσιο για τη µη τήρηση ή διαφύλαξη των λογιστικών βιβλίων.
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Επισηµαίνεται ότι µε τις διατάξεις αυτές επιδιώκεται η επιβολή
αναλογικών κυρώσεων σε εκείνους τους φορολογούµενους που
αρνούνται κάθε συνεργασία µε τη φορολογική αρχή και δεν προσκοµίζουν απολύτως κανένα στοιχείο κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Αντίθετα εφόσον ο προσδιορισµός της φορολογητέας ύλης
είναι δυνατός µε κάθε πρόσφορο µέσο, δεν επιβάλλεται το ειδικό
πρόστιµο. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η προστασία των
καλόπιστων και συνεργάσιµων φορολογουµένων. Επίσης, θεσπίζεται αυστηρότερο πρόστιµο για τις περιπτώσεις που δεν διαφυλάσσονται οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί µηχανισµοί, καθώς και
τα αρχεία και οι µνήµες αυτών ή για τις περιπτώσεις που επιχειρείται παραβίαση, τροποποίηση ή επέµβαση στη λειτουργία
τους.
Στην τροπολογία που κατατέθηκε συµπεριλαµβάνονται και
µέτρα µε αναµφισβήτητο κοινωνικό πρόσηµο, όπως:
Πρώτον, η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για το έτος 2020 των ακινήτων στις πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές της 23ης και
24ης Ιουλίου 2018 που κόστισαν τη ζωή σε εκατόν δυο συνανθρώπους µας. Παράλληλα παρατείνεται η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ
και για τα δικαιώµατα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας
των θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών τη συγκεκριµένη περίοδο.
Δεύτερον, παρατείνεται η αναστολή καταβολής ΦΠΑ έως τις
31 Οκτωβρίου 2020 για τις επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές
µε την εταιρεία «THOMAS COOK» η οποία κατέρρευσε το περασµένο φθινόπωρο. Η ρύθµιση αυτή είναι εύλογη µε δεδοµένο ότι
o τουριστικός τοµέας πλήττεται στον µέγιστο βαθµό από τις συνέπειες της πανδηµίας.
Τρίτον, θεσπίζεται ισόβια τιµητική παροχή 200 ευρώ σε µηνιαία
βάση για τους Έλληνες οπλίτες που συµµετείχαν στα γεγονότα
που έλαβαν χώρα στην Κύπρο το 1964, το 1967 και ιδίως στην
τουρκική εισβολή του 1974. Είναι µια οφειλόµενη τιµή της πολιτείας σε αυτούς τους ανθρώπους, µία ηθική ανταµοιβή που έρχεται µε καθυστέρηση και θεσπίζεται από την Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας. Μια Κυβέρνηση που, όπως έχω πει πολλές
φορές, έχει πλήρη συνείδηση της πραγµατικότητας, βρίσκεται
σε ένα διαρκή διάλογο µε όλους τους κοινωνικούς φορείς και τις
επαγγελµατικές τάξεις. Γι’ αυτό και κρίθηκε επιβεβληµένη, λόγω
και των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει δηµιουργήσει η πανδηµία,
η παράταση στην προθεσµία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 28 Αυγούστου 2020.
Η παράταση των φορολογικών δηλώσεων έως τις 28 Αυγούστου 2020 γίνεται µε την ανάλογη προσαρµογή στις δόσεις εξόφλησης. Οι δόσεις παραµένουν οκτώ. Όσοι υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση εντός της νέας προθεσµίας θα πρέπει να
καταβάλουν τις δύο πρώτες δόσεις από τις 8 µέχρι τις 31 Αυγούστου 2020 χωρίς καµµία επιβάρυνση.
Παράλληλα, διατηρείται η έκπτωση σε ποσοστό 2% για την
εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήµατος για τα φυσικά πρόσωπα, η οποία θα πραγµατοποιηθεί µέχρι 31 Αυγούστου 2020,
ενώ διασφαλίζεται ο ορθός υπολογισµός της µειωµένης προκαταβολής φόρου εισοδήµατος στις δηλώσεις φορολογικού έτους
2019. Στόχος µας, όπως έχω τονίσει είναι να διευκολύνουµε τους
φορολογούµενους πολίτες στην εκπλήρωση των φορολογικών
τους υποχρεώσεων.
Τέλος, µε το άρθρο 10 της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 440
και ειδικό 65 προστίθεται ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία το συνολικό ποσό των δωρεών προς της ΕΑΝΕΠ για την ανάπτυξη του
επιχειρηµατικού πάρκου τέταρτης γενιάς εκπίπτει από το συνολικό εισόδηµα του δωρητή. Συνεπώς µε τη ρύθµιση αυτή δίνεται
ένα σηµαντικό κίνητρο για την αύξηση των δωρεών για την υλοποίηση ενός ιδιαίτερα σηµαντικού έργου, όχι µόνο για τη Βόρεια
Ελλάδα αλλά για το σύνολο της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι µετρήσεις και οι τάσεις της
κοινής γνώµης δεν αποτυπώνουν µόνο το πολιτικό κλίµα και την
εµπειρία των κοµµάτων. Αποδεικνύουν και τις αλλαγές και τις
διεργασίες που έχουν γίνει στον τρόπο σκέψης και πολιτικής
συµπεριφοράς των πολιτών. Οι Έλληνες πολίτες έχουν γίνει
πλέον βαθιά πραγµατιστές. Κρίνουν µε αυστηρότητα, αναζητούν
µετρήσιµα αποτελέσµατα, απαιτούν ένα διαφορετικό ύφος και
ήθος διακυβέρνησης. Θέλουν µια αποτελεσµατική κυβέρνηση,
ενώ έχουν απαλλαγεί από ιδεοληψίες και ψευδαισθήσεις. Απ’
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αυτά τα στοιχεία πηγάζει η θετική αποτίµηση των πολιτών απέναντι στην Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Πάνω σε αυτά τα
στοιχεία χτίστηκε η νέα σχέση εµπιστοσύνης των πολιτών µε την
Κυβέρνηση. Όσο και αν αυτό δυσαρεστεί µια µικρή µειοψηφία,
αυτή είναι η πραγµατικότητα. Από τον Μάρτιο η Κυβέρνηση λαµβάνει διαρκώς µέτρα για να στηρίξει όσους πλήττονται από την
πανδηµία, για να κρατηθεί ζωντανή η οικονοµία, για να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή.
Έχουν τεθεί σε εφαρµογή πενήντα εννέα µέτρα στήριξης και
το τελικό ποσό που θα διατεθεί για όλα αυτά φτάνει τα 24 δισεκατοµµύρια ευρώ. Μέσα στα επτά επόµενα χρόνια τα 72 δισεκατοµµύρια ευρώ που µπορεί να αξιοποιήσει η χώρα, αποτελούν
µια µεγάλη ευκαιρία. Όχι για να τα σπαταλήσουµε σε αντιπαραγωγικές δράσεις, αλλά για να αποτελέσουν τη βάση ενός ολοκληρωµένου αναπτυξιακού σχεδίου που θα αλλάξει το παραγωγικό πρότυπο της χώρας. Θα ενισχύσει καινοτόµες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις και δραστηριότητες. Θα δηµιουργήσει νέους
δυναµικούς τοµείς ανάπτυξης της οικονοµίας. Τις νέες θέσεις
απασχόλησης του αύριο. Όλα αυτά προϋποθέτουν σχέδιο.
Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι
ξέρει να σχεδιάζει, να συντονίζει, να ασκεί συγκροτηµένη διακυβέρνηση. Ήδη έχει ξεκινήσει η προετοιµασία για ένα ολοκληρωµένο αναπτυξιακό σχέδιο µεγάλων τοµών και αλλαγών. Η Νέα
Δηµοκρατία είναι η παράταξη που έχει ταυτιστεί µε τις µεγάλες
εθνικές στρατηγικές επιλογές. Θα σφραγίσει µια ακόµα στρατηγική επιλογή, το πέρασµα της Ελλάδας σε µια νέα εποχή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Και πάµε πάλι στον κατάλογο. Τον λόγο έχει ο Μανούσος –
Κωνσταντίνος Βολουδάκης, από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι πολύ πρόσφατα αν ο
µέσος Έλληνας πολίτης άκουγε ότι στη Βουλή συζητούνται φορολογικές διατάξεις, ένα φορολογικό νοµοσχέδιο, θα ένιωθε
φόβο, γιατί για πολλά χρόνια οι φορολογικές διατάξεις αφαιρούσαν όλο και περισσότερο εισόδηµα από τους πολίτες. Αυτό
έχει τελειώσει. Τελείωσε κατ’ αρχάς ήδη από πέρυσι, καθώς µε
αυτήν την εντολή εξελέγη η παράταξη που κυβερνά σήµερα, µε
την εντολή δηλαδή της ελάφρυνσης των υπερβολικών φορολογικών βαρών. Και ένα περισσότερο, σήµερα µέσα στις συνθήκες
πανδηµίας, µε διατάξεις που ήδη έχουν ψηφιστεί αλλά και άλλες
σαν αυτές που συζητούµε σήµερα, έρχονται να ανακουφίσουν
την κοινωνία και την οικονοµία, τους πολίτες από τα βάρη τα
οποία υφίστανται και να αποτελέσουν µέρος της συνολικής µας
προσπάθειας για την υπέρβαση της κρίσης και για την ανάταξη
της οικονοµίας.
Με αυτά τα δεδοµένα ο αντιπολιτευτικός λόγος, που ακούσαµε και σήµερα στην Αίθουσα, τείνει να ενταχθεί σε δύο ευρείες
κατηγορίες επιχειρηµάτων. Η µία κατηγορία είναι το «θα τα κάναµε και εµείς, αλλά δεν προλάβαµε», η άλλη κατηγορία είναι
«δώστε και άλλα απ’ αυτά που δίνετε». Προφανώς, η ελληνική
κοινωνία δεν µπορεί να αντιµετωπίσει σοβαρά ούτε τη µία κατηγορία ούτε την άλλη. Και θα πω ένα-δύο συγκεκριµένα παραδείγµατα παρακάτω.
Με το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα θεσπίζεται µια σειρά
από διατάξεις. Θα αναφερθώ µόνο, καθώς ο χρόνος πιέζει, σε
µερικές από αυτές που θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντικές για τους πολίτες, µε πρώτη το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ», αυτό το πρόγραµµα
της επιδότησης των δανείων, στεγαστικών ή µη τα οποία έχουν
υποθήκη σε πρώτη κατοικία. Έρχεται η πολιτεία να επιδοτήσει
τα δάνεια των ανθρώπων που έχουν πληγεί από την πανδηµία
είτε πρόκειται για εργαζόµενους σε επιχειρήσεις που επλήγησαν
είτε για ελεύθερους επαγγελµατίες είτε τους ίδιους τους επιχειρηµατίες. Επιδότηση για εννέα µήνες του δανείου, 300 έως 600
ευρώ το µήνα µέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν πρέπει να
το ξεχνάµε. Επειδή γίνεται πάρα πολύς λόγος για την προστασία
της πρώτης κατοικίας, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι όπως είπε και
ο Υπουργός νωρίτερα δεν υπήρχε σήµερα προστασία της πρώ-
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της κατοικίας στην Ελλάδα. Το καθεστώς έληξε τον Φεβρουάριο
του 2019. Αυτοί οι οποίοι βρίσκουν ότι δεν γίνονται αρκετά για
την προστασία της πρώτης κατοικίας ήταν αυτοί οι οποίοι επί των
ηµερών τους έληξε η προστασία και όπως ακούσαµε σήµερα και
τον Πρωθυπουργό να λέει, στο Eurogroup η προηγούµενη κυβέρνηση είχε δεσµευθεί ότι δεν θα υπάρξει και παράταση του
νόµου της προστασίας που υπήρχε. Επί των ηµερών µας δόθηκε
και κάποια παράταση και εν πάση περιπτώσει τώρα, µε την προσπάθεια αντιµετώπισης της πανδηµίας υπάρχει και αυτό το πρόγραµµα.
Η δεύτερη πολύ µεγάλη ελάφρυνση που έρχεται µε το νοµοσχέδιο αυτό, αυτή που αφορά πολύ κόσµο και ένα από τα µεγάλα
εµπόδια στην ελληνική οικονοµία, είναι η µείωση της προκαταβολής φόρου. Η προκαταβολή φόρου, το έχω πει πολλές φορές,
είναι ένας πραγµατικός βραχνάς για τον ιδιωτικό τοµέα, για τις
επιχειρήσεις της χώρας που παράγουν πλούτο, γιατί εδώ και
χρόνια καλούνται να πληρώσουν φόρους για κέρδη που δεν ξέρουν αν θα έχουν. Τώρα, λοιπόν έρχεται µία ρύθµιση µε την
οποία όσοι στο πρώτο εξάµηνο του 2020, µε βάση τα στοιχεία
του τζίρου τους, µε βάση τα στοιχεία των δηλώσεων ΦΠΑ έχουν
µείωση του τζίρου πάνω από 35% δεν θα πληρώσουν καθόλου
προκαταβολή φόρου. Και υπάρχει µια κλιµάκωση µε µειώσεις για
όσους έχουν µικρότερες µειώσεις τζίρου. Πρόκειται για κάτι
πολύ σηµαντικό. Είναι µέρος βέβαια µιας ευρύτερης πολιτικής
που πρέπει να δούµε και στη συνέχεια, κύριε Υπουργέ. Αυτό το
έχουµε εξαγγείλει όχι ως µέτρο σε σχέση µε την πανδηµία, είναι
µέρος του προγράµµατός µας, να µειωθεί η προκαταβολή φόρου
γενικότερα και όχι µόνο για τις πληττόµενες επιχειρήσεις και
ελεύθερους επαγγελµατίες.
Θα ήθελα να κάνω συγκεκριµένα, κύριε Υπουργέ, γι’ αυτό το
σηµείο µια αναφορά. Υπάρχει µια ειδική περίπτωση, σας το είπα
και στην επιτροπή, όπου επιχειρήσεις που στο τρίτο τρίµηνο του
2019 παρουσιάζουν το 50% του τζίρου τους, άρα αυτές που είναι
καθαρά τουριστικές, απαλλάσσονται 100% από την προκαταβολή του φόρου. Σωστά. Έχετε όµως προσδιορίσει ότι αυτό
αφορά µόνο τον τριτογενή τοµέα. Υπάρχουν αντίστοιχες περιπτώσεις στον πρωτογενή και στον δευτερογενή και πρέπει αυτήν
την Ελλάδα που παράγει κατ’ εξοχήν να ενισχύσουµε.
Υπάρχουν ακόµη οι διατάξεις για την προσέλκυση ευρωπαίων
συνταξιούχων για την αλλαγή της φορολογικής τους κατοικίας.
Το θεωρώ πολύ σηµαντικό. Με αυτόν τον τρόπο έρχεται ζωή
στην οικονοµία µας. Μπορεί κάποιος συνταξιούχος να φέρει τη
φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και να πληρώνει 7% φόρο
µόνο για δεκαπέντε χρόνια. Υπάρχει µια εξοµοίωση των διατάξεων που αφορούν τις κληρονοµιές Ελλήνων του εξωτερικού µε
τις δωρεές κινητών Ελλήνων του εξωτερικού.
Εδώ µπορείτε να το ξαναδείτε, κύριε Υπουργέ. Είδα και τη νοµοτεχνική βελτίωση που έχει έρθει. Εδώ το ζητούµενο είναι να
επιστρέψουν χρήµατα στη χώρα. Η διάταξη όπως είναι φοβάµαι
ότι δεν το διασφαλίζει αυτό. Πιστεύω ότι θα πρέπει σε επόµενο
νοµοθέτηµα να αντιµετωπιστεί. Υπάρχει πλούτος Ελλήνων στο
εξωτερικό που µπορεί να έρθει στην Ελλάδα -και δεν αναφέροµαι
σε πλούτο που έφυγε παράνοµα στα χρόνια της κρίσης ή δεν
ξέρω τι- υπάρχει νοµίµως αποκτηθείς πλούτος στο εξωτερικό και
πρέπει να βρούµε τρόπους να έρθει στην Ελλάδα.
Μέσα στα θετικά του νοµοσχεδίου επισηµαίνω ιδιαίτερα την
απαλλαγή του φόρου δωρεάς για την αγορά πρώτης κατοικίας,
κάτι που είναι έγνοια όλων των Ελλήνων για τα παιδιά τους. Οι
δωρεές πλέον που κάνουν οι γονείς στα παιδιά τους για αγορά
πρώτης κατοικίας απαλλάσσονται του φόρου δωρεάς και αυτό
είναι πολύ σηµαντικό.
Τελευταία παρατήρηση ως προς τις διατάξεις που έχουν να
κάνουν µε θέµατα της οικονοµίας και αναφέροµαι στα αναδροµικά. Είναι πολύ σηµαντικό ότι υλοποιείται µε την τροπολογία
που ψηφίζουµε σήµερα η αναδροµική καταβολή των χρηµάτων
που το Συµβούλιο της Επικρατείας επιδίκασε στους συνταξιούχους.
Πραγµατικά είναι αδιανόητο πως σήµερα που έρχεται αυτό, η
αντιπολίτευση έρχεται να ζητήσει να πάει και παραπέρα, να πάει
και στα επικουρικά, να πάει και στο δώρο, λες και αυτό ήταν κάτι
που το είχαµε έτοιµο ή το είχαµε δεδοµένο. Δεν ήταν καθόλου.

17471

Κλείνοντας θέλω να αναφερθώ στη διάταξη για την καταβολή
συντάξεως στους µαχητές της Κύπρου. Το θεωρώ πολύ σηµαντικό. Καθυστέρησε η ελληνική πολιτεία. Έστω και τώρα γίνεται,
έστω και σε συµβολικό ύψος. Είναι, όµως, απαραίτητο γιατί η πολιτεία οφείλει, η πατρίδα µας, το έθνος οφείλει στους ανθρώπους που πολέµησαν στην Κύπρο. Τους καιρούς που ζούµε, µε
τις απειλές που ζούµε είναι απολύτως απαραίτητο αυτά τα χρέη
της πολιτείας να εξοφλούνται. Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Θα συνεχίσουµε µε τη Νέα Δηµοκρατία και µε τον κ. Γεώργιο
Στύλιο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα αντιµετώπισε την παγκόσµια υγειονοµική κρίση µε σχέδιο και αποφασιστικότητα. Η Κυβέρνηση γρήγορα και αποφασιστικά πήρε τα κατάλληλα µέτρα,
διασφάλισε την ανθρώπινη ζωή και την αξιοπρέπειά της και θωράκισε το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Την ίδια στιγµή έγινε ό,τι περνούσε από το χέρι της µέσα στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών
δυνατοτήτων για να στηριχθούν η κοινωνία και ειδικά οι ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.
Από την έναρξη της πανδηµίας µέχρι σήµερα η Κυβέρνηση
ενεργοποίησε πενήντα εννέα στοχευµένα µέτρα συνολικού
ύψους είκοσι τεσσάρων δισεκατοµµυρίων ευρώ στηρίζοντας την
πραγµατική οικονοµία των επιχειρήσεων, των επαγγελµατιών και
των εργαζοµένων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Κυβέρνηση συνέβαλε
και κατέληξε µαζί µε τις υπόλοιπες χώρες σε µια ευρωπαϊκή επιτυχία γιατί το Ταµείο Ανάκαµψης είναι µια ευρωπαϊκή επιτυχία,
είναι µια απάντηση της Ευρώπης στην κρίση και στον ευρωσκεπτικισµό.
Η χώρα βγήκε κερδισµένη όχι µόνο γιατί το συνολικό πακέτο
των 72 δισεκατοµµυρίων ευρώ είναι πρωτοφανές για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, αλλά γιατί µετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα δεν
ήταν µέρος του προβλήµατος, αλλά µέρος της λύσης. Κατέθεσε
δηµιουργικές προτάσεις, συνέβαλε αποφασιστικά στη θετική κατάληξη, ήταν παρούσα σε όλες τις εξελίξεις. Από εδώ και πέρα
έχουµε, όµως, πολύ δύσκολο δρόµο µπροστά µας.
Δεν έχουµε καµµία πρόθεση, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο
Πρωθυπουργός µας Κυριάκος Μητσοτάκης, να σκορπίσουµε τα
χρήµατα µε την ανεµελιά του νεόπλουτου. Θα επενδυθούν προς
όφελος όλων των Ελλήνων στηρίζοντας τους ανθρώπους του
µόχθου και της παραγωγής, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας της χώρας µε τολµηρές πολιτικές στην πράσινη οικονοµία και τον ψηφιακό εκσυγχρονισµό.
Θα εργαστούµε, συνεπώς, µε ευθύνη και σύνεση και σύντοµα
θα παρουσιαστεί ένα αναλυτικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης που πιστεύουµε ότι θα µεταµορφώσει τη χώρα. Δεν
µπορούµε να έχουµε άλλη µια χαµένη ευκαιρία. Δεν µπορεί η Ελλάδα για άλλη µια φορά να µην καταφέρει να απορροφήσει το
100% των χρηµάτων που της δίνεται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
Δεν µπορούµε να έχουµε επιστροφή χρηµάτων, όπως έχει συµβεί πολλές φορές στο παρελθόν από ευρωπαϊκά προγράµµατα
και ευρωπαϊκά κονδύλια, πίσω στις Βρυξέλλες.
Πολλές φορές στο παρελθόν φτάσαµε στο σηµείο να µας
λένε: «Γιατί να σας δώσουµε περισσότερα χρήµατα από την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση αφού σας τα δίνουµε, δεν µπορείτε να τα απορροφήσετε και µας τα ξαναεπιστρέφετε».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για το παρόν νοµοσχέδιο και
την πληθώρα των άρθρων και των ρυθµίσεων που έχει, αναφέρθηκε µε πολύ µεγάλη λεπτοµέρεια ο εισηγητής µας, µίλησαν οι
Υπουργοί -όλοι οι Υπουργοί του Υπουργείου Οικονοµικών και οι
τρεις συνολικά- και αναφέρθηκαν αναλυτικά στις ρυθµίσεις που
περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο. Θέλω, όµως, να επισηµάνω τρεις
ρυθµίσεις από το σύνολο όλων αυτών των θετικών και καλών
ρυθµίσεων, οι οποίες θεωρώ ότι έχουν ιδιαίτερη σηµασία και ιδιαίτερη αξία διότι στέλνουν ένα ηχηρό µήνυµα.
Η πρώτη ρύθµιση αφορά την αναστολή υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύµατος για τους αγρότες, τους γεωργούς,
τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς στις παράκτιες περιοχές, γιατί
αυτή είναι µια δέσµευση η οποία βοηθά και συµβάλλει στον
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πραγµατικό πρωτογενή και παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας
µας, είναι εκεί όπου χτυπά η καρδιά της Ελλάδας.
Ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές από αυτό εδώ το Βήµα -το
λέω ξανά και τώρα- οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται
στα σύνορα της πατρίδας, βρίσκονται στα νησιά, βρίσκονται στα
άκρα και είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν µέγεθος και διάσταση στην
πατρίδα µας. Είναι αυτοί οι οποίοι µε την παραγωγή τους αναλαµβάνουν όχι µόνο να θρέψουν τους πολίτες, αλλά και να αλλάξουν το ισοζύγιο της χώρας, διότι µια πληθώρα προϊόντων του
πρωτογενή τοµέα –τα αγροτικά προϊόντα µας- είναι εξαγωγικά.
Ενισχύουν, λοιπόν, τις εξαγωγές και στηρίζουν την εξωστρέφεια
της πατρίδας µας.
Μιλώντας τα προηγούµενα χρόνια για τον προϋπολογισµό είχα
αναφερθεί και το 2017 και το 2018 σε δύο παραδείγµατα: Σε έναν
κτηνοτρόφο ο οποίος διαθέτει τριακόσια αιγοπρόβατα, τριακόσια ζώα και σε έναν παραγωγό εσπεριδοειδών ο όποιος έχει
εκατό στρέµµατα. Υπολογίζοντας το τι τους µένει, βάζοντας
κάτω τα έξοδα και τη φορολογία που δεχόταν ο κτηνοτρόφος
και ο καλλιεργητής, κατέληγαν να τους µείνει ένα ποσοστό της
τάξης των 5.000 - 7.000 ευρώ τον χρόνο για να θρέψουν και να
ζήσουν τις οικογένειές τους.
Σήµερα δίνουµε ένα ποσό της τάξης από 600 έως 700 ευρώ
σε αυτούς τους ανθρώπους, έναν µηνιαίο µισθό δηλαδή αν το
υπολογίσετε, για να µπορέσουν να στηρίξουν τις οικογένειές
τους. Είναι µια πολύ µεγάλη παρέµβαση αυτή που γίνεται από
την Κυβέρνηση και αξίζουν πολλά µπράβο.
Το δεύτερο είναι η µείωση της προκαταβολής φόρου. Να θυµίσουµε ότι η προκαταβολή φόρου εισοδήµατος στο 100% είχε
γίνει µε απόφαση της προηγούµενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Σήµερα, λοιπόν, έχουµε για πρώτη φορά µεγάλη µείωση.
Μέχρι και µηδέν γίνεται σε κάποιες περιπτώσεις -δεν αναφέροµαι
στις λεπτοµέρειες- της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος για
φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελµατίες, για ολόκληρες κατηγορίες. Αυτό δείχνει ότι η Κυβέρνηση αντιλαµβάνεται και στηρίζει τους ελεύθερους επαγγελµατίες, αυτούς οι οποίοι παράγουν για να φτιάξουν την πίτα µε την οποία θα θρέψουµε την ελληνική οικογένεια. Δυναµώνουν, δηλαδή, την αγελάδα που παράγει το γάλα που θα βγει για να θρέψει τα παιδιά µας.
Η αντίληψη της προηγούµενης κυβέρνησης ήταν ότι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες είναι αντίπαλοι της Κυβέρνησης, είναι αντίπαλοι του κράτους και πρέπει να τους χτυπήσουµε, να τους
πάρουµε όσο γίνεται περισσότερα και να τους κλείσουµε. Όµως,
αν τους κλείναµε, δεν θα είχε το κράτος να εισπράξει ΦΠΑ, δεν
θα έχει το κράτος εισπράξει χρήµατα για να µπορεί να τα διανείµει σε αυτούς που έχουν πραγµατικά ανάγκη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό στην κυριολεξία κλείνω.
Το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ», ένα πρόγραµµα που στηρίζει και
βοηθά, διευρύνει τα κριτήρια για να µπορέσουν να στηριχθούν
αυτοί οι οποίοι ήθελαν να αποκτήσουν ένα σπίτι, την πρώτη κατοικία, ένα όνειρο που έχουν όλοι οι Έλληνες, όλοι οι µικροµεσαίοι Έλληνες και δυστυχώς λόγω της κρίσης µειώθηκαν τα
εισοδήµατά τους και δεν καταφέρνουν να κρατήσουν την πρώτη
κατοικία. Δεν µιλώ για τους µπαταχτσήδες. Δεν µιλώ για τους συνειδητούς κακοπληρωτές. Μιλώ γι’ αυτούς οι οποίοι µε αντικειµενικά κριτήρια έχουν φτάσει σε αυτό το σηµείο. Διευρύνονται
αυτά τα κριτήρια και αυτό είναι πολύ σηµαντικό και πολύ θετικό.
Το ακόµα πιο σηµαντικό, όµως, είναι ότι αυτοί οι οποίοι είναι
συνεπείς επιβραβεύονται και έχουν και αυτοί µείωση στα χρήµατα τα οποία θα πρέπει να καταβάλλουν για να εξοφλήσουν τα
δάνειά τους. Είναι µια συνολική πολιτική, είναι µια ολιστική πολιτική που επιβραβεύει και δίνει θάρρος σ’ αυτούς οι οποίοι ήταν
συνεπείς όλα αυτά τα χρόνια και στήριξαν την ελληνική κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε στη µέση µιας µεγάλης
κρίσης που µπορεί, όµως, να αξιοποιηθεί και να γίνει µια µεγάλη
ευκαιρία, όχι µόνο για να αλλάξουµε το παραγωγικό µοντέλο της
χώρας, αλλά και την εικόνα της χώρας µας στον κόσµο, όπως το
πετύχαµε όλοι µαζί πριν από µερικούς µήνες.
Η αρχή, λοιπόν, έγινε. Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει στο ίδιο µονοπάτι της ευθύνης, της αλήθειας και του µετρήσιµου αποτελέ-
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σµατος. Όσοι θέλετε ακολουθείτε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Θέλω να συµφωνήσουµε σε κάτι και ρωτάω ιδιαίτερα τους εισηγητές. Να πάµε τον χρόνο στα πέντε λεπτά µε ανοχή έξι;
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Όχι! Είµαστε από τις 9.00’το πρωί εδώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μισό λεπτό! Κι εγώ
από τις 9.00’ είµαι και οι υπάλληλοι της Βουλής και η Αστυνοµία
είναι από τις 7.30’ και θα ξαναέρθουν στις 7.30’.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Έχετε απόλυτο δίκιο.
Ωραία. Πάµε στα έξι λεπτά µε ανοχή επτά. Επτά λεπτά και το
κόβω. Θα κλείσω το µικρόφωνο. Έχουµε συµφωνία κυρίων; Εντάξει.
Τον λόγο έχει ο Πειραιώτης κ. Νικόλαος Μανωλάκος από τη
Νέα Δηµοκρατία.
Και τώρα θα δείτε όλοι πώς θα εφαρµοστεί ο Κανονισµός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα πριν
αναφερθώ στο νοµοσχέδιο, να σχολιάσω την τροπολογία που
αφορά την απονοµή τιµητικής σύνταξης στους οπλίτες που συµµετείχαν στα γεγονότα του 1964, του 1967 και του 1974 υπηρετώντας στην πολύπαθή µας Κύπρο. Μέχρι τώρα η προσφορά
τους δεν είχε αναγνωριστεί. Σαφώς κι έκαναν το καθήκον τους.
Όµως, η απόδοση τιµής είναι υποχρέωση µιας πολιτείας που σέβεται τους πολίτες της.
Τα συγχαρητήριά µου στην Κυβέρνηση που παρά τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες αποκατέστησε µια αδικία που κρατούσε περίπου πενήντα χρόνια.
Σε ό,τι αφορά το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, η Κυβέρνησή µας
συνεχίζει µε συνέπεια, µε µεθοδικότητα και υπευθυνότητα το µεταρρυθµιστικό της έργο ακόµα και κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που έχει δηµιουργήσει η πανδηµία του κορωνοϊού. Το
προηγούµενο χρονικό διάστηµα στηρίξαµε τον κοινωνικό ιστό
της χώρας µε µια σειρά σηµαντικών µέτρων. Παραθέτω τα σπουδαιότερα.
Πήραµε δηµοσιονοµικά µέτρα και απλώσαµε δίχτυ προστασίας για εργαζόµενους και επιχειρήσεις που επλήγησαν. Ενεργοποιήσαµε σηµαντικούς µηχανισµούς ενισχύοντας τη ρευστότητα µε περίπου 10 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αναπτύξαµε δράσεις
για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής µε ιδιαίτερη µέριµνα
για τους ανέργους. Χορηγήσαµε επίδοµα 800 ευρώ διευρύνοντας όσο γίνεται τους δικαιούχους.
Και τι ερχόµαστε να κάνουµε σήµερα; Επεµβαίνουµε εκεί που
έχουµε εντοπίσει προβλήµατα ή ανάγκες που απαιτούν ρύθµιση
και θέτουµε το πλαίσιο. Στην κατεύθυνση αυτή παρέχουµε φορολογικά κίνητρα και απαλλαγές. Προωθούµε την εξώδικη επίλυση εκκρεµών φορολογικών διαφορών. Και προβλέπουµε την
αναστολή καταβολής του τέλους επιτηδεύµατος για τους κατά
κύριο επάγγελµα αγρότες κατά το οικονοµικό έτος 2019. Μηδενίζουµε επίσης ή µειώνουµε την προκαταβολή φόρου για τις
πληττόµενες επιχειρήσεις.
Το σηµαντικότερο, όµως, όλων είναι η συνεισφορά του δηµοσίου για την αποπληρωµή δανείων των πληγέντων δανειοληπτών
λόγω κορωνοϊού. Πρόκειται για το νέο πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ»
που παρέχει υποστήριξη µέσω της συνεισφοράς του δηµοσίου
για την αποπληρωµή δανείων µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις
στην κύρια κατοικία σε δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις
δυσµενείς επιπτώσεις του κορωνοϊού και ποια είναι η καινοτοµία
αυτού του προγράµµατος; Η υποστήριξη όχι µόνο αυτών που
δεν εξυπηρετούν τα δάνειά τους, αλλά και αυτών που τα εξυπηρετούν, εφόσον και οι δύο κατηγορίες έχουν πληγεί στην κατάσταση της πανδηµίας.
Για πρώτη φορά επιβραβεύονται και οι συνεπείς δανειολήπτες,
ενώ υποστηρίζεται ταυτόχρονα και το σύνολο των δανειοληπτών
που επλήγησαν από την κρίση, αυτούς δηλαδή που η προηγούµενη Κυβέρνηση τους είχε αφήσει στο έλεος του Θεού χωρίς
καµµία προστασία.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]’ - 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η χώρα µας είχε µόλις ξεκινήσει
να εξέρχεται από µια σοβαρή δεκαετή κρίση και να µπαίνει σε
τροχιά ανάπτυξης. Δυστυχώς, η πανδηµία του κορωνοϊού τα ανέτρεψε όλα και µας πήγε πίσω. Όµως, δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση να επιτρέψουµε τη δηµιουργία µιας νέας γενιάς κόκκινων
δανείων που αποτελούν τη βαθιά πληγή της ελληνικής οικονοµίας.
Πού στοχεύει η Κυβέρνηση µε αυτού του είδους τις νοµοθετικές παρεµβάσεις; Σαφώς και στοχεύει στη διευκόλυνση των φορολογουµένων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Η ελληνική κοινωνία έχει αντιληφθεί πλέον ότι έχουµε µια σοβαρή Κυβέρνηση που παίρνει αποφάσεις, που έχει αντανακλαστικά, διαθέτει σχέδιο για τη χώρα, για την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη
και άµεση επιστροφή της στις ράγες της ανάπτυξης.
Σήµερα βρισκόµαστε εδώ ακριβώς γιατί καταφέραµε µια αποτελεσµατική και έγκαιρη διαχείριση της πανδηµίας και πλέον
αποτελεί εθνική προτεραιότητα η αντιµετώπιση των οικονοµικών
και κοινωνικών συνεπειών.
Όσο για τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ που µας κουνούν το
δάχτυλο για δήθεν ανεπαρκή µέτρα αντιµετώπισης της κρίσης,
θα πω µόνο τούτο. Είναι πολύ νωπή η µνήµη των πεπραγµένων
της κυβερνήσεώς τους. Ο λαός θυµάται.
Εµείς θα προχωρήσουµε στο µέλλον, µε παρεµβάσεις για τη
στήριξη των πολιτών, µε ταπεινότητα, µε αποφασιστικότητα, µε
σχέδιο, µε οργάνωση, µε όραµα για ένα καλύτερο αύριο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Μανωλάκο.
Τον λόγο έχει ο κ. Σωκράτης Φάµελλος από τον ΣΥΡΙΖΑ για
επτά λεπτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι ξεκάθαρο
ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε έναν πολιτικό και οικονοµικό κατήφορο.
Πρώτα απ’ όλα, γιατί είναι κατήφορος η λαθροχειρία που επιχειρεί η Κυβέρνηση να κάνει σήµερα εδώ στην Ολοµέλεια; Διότι
τα 3,9 δισεκατοµµύρια των αναδροµικών των συνταξιούχων έγιναν, µε δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού, 1,4 δισεκατοµµύρια
και τελικά στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου είναι µόνο 900
εκατοµµύρια.
Η πρώτη απάντηση που πρέπει να δώσει ο Υφυπουργός –κι αν
θέλει να την δώσει και µετά την οµιλία µου- είναι αν τελικά έχει
δίκιο ή όχι το Γενικό Λογιστήριο που µιλάει για 900 εκατοµµύρια
ή ο Πρωθυπουργός που είπε για 1,4 δισεκατοµµύρια, πιθανά
ψευδώς, λίγο πριν εδώ στην Ολοµέλεια.
Γιατί µε την τροπολογία που θα ψηφίσετε σήµερα, αν την ψηφίσετε, θα ψηφίσετε να διαγραφούν τα αναδροµικά για τους Έλληνες συνταξιούχους και από 3,9 δισεκατοµµύρια θα γίνουν στην
καλύτερη των περιπτώσεων 1,4 δισεκατοµµύρια ή 900 εκατοµµύρια, όπως λέει η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Και το ερώτηµα είναι: Θα ψηφίσετε τη διαγραφή των αναδροµικών σήµερα, κύριοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας;
Γιατί αυτή η Κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο ότι δεν σέβεται τους συνταξιούχους, δεν σέβεται ούτε το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Το ότι η χώρα µας βρίσκεται σε έναν οικονοµικό κατήφορο για να µην αναφέρω τα αδιέξοδα στην εθνική πολιτική- προκύπτει
και από την αποτυχία της δηµοσιονοµικής διαχείρισης, µιας και
η Ελλάδα γράφει ήδη περίπου 6 δισεκατοµµύρια έλλειµµα στα
έσοδα, αλλά και από την ύφεση που ξεκίνησε ήδη από το τέλος
του 2019, από την ανυπαρξία διαπραγµάτευσης στο Συµβούλιο
Κορυφής και από την υποβάθµιση της χώρας µας στο Ταµείο
Ανάκαµψης, αλλά και από την υποτίµηση των αναγκών της κοινωνίας.
Η δήλωση του προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ για το πογκρόµ στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις είναι ξεκάθαρη. Η χρεοκοπία των δήµων, στους οποίους δεν δίνουν ούτε τη χρηµατοδότηση για την
προσφορά τους στην πανδηµία, αλλά ζητούν να πληρωθούν και
τα ληξιπρόθεσµα, αλλά και το ότι ψηφίζετε σήµερα την έναρξη
των πλειστηριασµών στην πρώτη κατοικία, είναι ξεκάθαρη υποτίµηση των αναγκών της κοινωνίας, αλλά και της αγοράς. Και
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από την άλλη, µε το πόρισµα Πισσαρίδη ετοιµάζεστε για λιτότητα, φτώχεια, αδικία, δηλαδή για ένα νέο µνηµόνιο.
Ταυτόχρονα, δεν ξεχνάτε χαριστικές ρυθµίσεις, αµνηστία
στους τραπεζίτες για δάνεια µε αέρα ή περιορισµό της φορολογίας στα µπόνους των τραπεζικών στελεχών, στα µπόνους των
µετόχων ή και για διάφορους προπονητές και επαγγελµατίες παίκτες.
Πάνω απ’ όλα, όµως, λείπει η απουσία ενός οράµατος, µιας
στρατηγικής για τη χώρα. Κυριολεκτικά, υπάρχει ένα επιτελικό
µπάχαλο, κάτι το οποίο προκύπτει και από τις πλείστες οµιλίες
Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας κατά της πρότασης για τα
τέλη ταξινόµησης.
Η Ελλάδα είναι ξεκάθαρο ότι βρίσκεται σε µια περίοδο ύφεσης
και δεν οφείλεται µόνο στην πανδηµία. Οφείλεται, όµως, και στο
ότι δεν διεκδικήσατε περισσότερες επιχορηγήσεις και λιγότερα
δάνεια. Κι όταν εγκρίθηκε ένα µείγµα το οποίο είναι εις βάρος
των χωρών του νότου, βγήκε ο Υπουργός Οικονοµικών να πει ότι
αυτή η συµφωνία είναι ορθολογική. Τελικά, µήπως ο κ. Μητσοτάκης καθόταν µε τους «φειδωλούς», µε τη µεριά των χωρών του
βορρά; Γιατί δεν µπορεί να είναι ορθολογική µια συµφωνία και
να το λέει ο κ. Σταϊκούρας όταν υποβαθµίζει τα συµφέροντα της
χώρας µας.
Επίσης, καλό θα είναι να θυµίσετε στον Πρωθυπουργό ότι
υπάρχει και η απλή βασική αριθµητική του δηµοτικού. Τα 70 δισεκατοµµύρια δεν είναι 32 δισεκατοµµύρια, όπως είπε σήµερα,
και από τα 32 δισεκατοµµύρια δεν είναι 19,5 δισεκατοµµύρια που
είναι οι επιχορηγήσεις, παρ’ ότι ακούµε µε µεγάλη ανησυχία δηµοσιεύµατα ότι τελικά τα 19,5 δισεκατοµµύρια είναι µάλλον 16,7
δισεκατοµµύρια και από αυτά υπάρχουν επιστροφές. Άρα, το καθαρό ποσό που θα µείνει, λένε δηµοσιεύµατα και οι ξένοι οίκοι,
θα είναι περίπου 6,5 δισεκατοµµύρια.
Και βέβαια, υπάρχει ο κανόνας του φρένου που παραχωρήσατε στις χώρες του βορρά, δηλαδή να µας πάνε σε διαδικασία
Eurogroup, να βάζει βέτο µία χώρα και να ζητά νέο µνηµόνιο για
τη χώρα µας. Γιατί εκεί θα καταλήξει και το Ταµείο Ανάκαµψης,
στο να ωφελούνται λίγοι και εκλεκτοί, να έχουµε ένα νέο µνηµόνιο, δηλαδή λιτότητα, αυταρχισµό και άδικη πολιτική. Και τελικά,
φαίνεται ότι η Κυβέρνησή σας κάνει την κρίση της πανδηµίας ευκαιρία για να εφαρµόσει τη δική της ακραία νεοφιλελεύθερη,
ακροδεξιά και άδικη πολιτική.
Από την άλλη, βέβαια, ευτυχώς που έχουµε κάποιους δικαστές, όπως τα βουλεύµατα του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών,
που απέδειξαν ότι η χατιρική ρύθµιση που κάνατε για τους τραπεζίτες αντίκειται στη συνταγµατική αρχή της ισότητας, είναι αντισυνταγµατική. Επιπλέον, διατύπωσαν την άποψη ότι οι διατάξεις που ψήφισε η Κυβέρνηση έθεσαν εµπόδια στη δίωξη τραπεζιτών που παραβίασαν τον νόµο τραπεζικών στελεχών, επιβάρυναν το ελληνικό δηµόσιο και ήταν µια διάταξη-δώρο που
αµφισβητεί το κράτος δικαίου και προασπίζει µόνο τους ισχυρούς.
Από την άλλη µεριά, όµως, πρέπει να πούµε ότι από την 1η Σεπτεµβρίου µένει ακάλυπτη η πρώτη κατοικία κι αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν µπορεί να το υποτιµήσει. Δυστυχώς, σύµφωνα και µε τραπεζικούς παράγοντες, οι πλειστηριασµοί οι οποίοι ετοιµάζονται θα
είναι δεκάδες χιλιάδες και πιθανόν να φτάσουν τις εκατοντάδες
χιλιάδες τα επόµενα δύο χρόνια.
Αυτή η ζοφερή κατάσταση προκύπτει διότι δεν λάβατε τα
µέτρα που οφείλατε και για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά και για την ενίσχυση της αγοράς της οικονοµίας, της
αγοραστικής δύναµης και των νοικοκυριών για να µην αναγκαστούν οι επιχειρηµατίες, οι µικροµεσαίοι, οι επιστήµονες και τα
λαϊκά νοικοκυριά να βάλουν όχι απλά υποθήκη, αλλά να φτάσουν
σε πλειστηριασµό την κύρια κατοικία τους.
Η Κυβέρνηση αδρανεί συναινώντας και υποστηρίζοντας τα
συµφέροντα των τραπεζών και πρακτικά βάζει πλάτη στους πλειστηριασµούς κι έτσι θα φέρει κυριολεκτικά χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες, νοικοκυριά σε πρόθυρα ασφυξίας. Είναι ξεκάθαρο από
τα στοιχεία που µας δίνει η Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ότι µέχρι στιγµής ελάχιστες αιτήσεις έχουν ευοδωθεί, µόλις χίλιες πεντακόσιες σαράντα έξι.
Γι’ αυτό κι εµείς υποβάλαµε µία τροπολογία η οποία µας δίνει
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ένα πραγµατικό πλαίσιο προστασίας, γιατί προσαυξάνονται οι
εύλογες δαπάνες, αυξάνεται το ύψος του υπολοίπου, καλύπτει
δάνεια που κοκκίνησαν τώρα µέχρι 19 Ιουνίου, δίνει µια αυτοµατοποιηµένη διαδικασία µε συνεισφορά του δηµοσίου για τους
έχοντες χαµηλά εισοδήµατα και αυξάνει και την αξία των ακινήτων που προστατεύονται.
Όµως, δεν µπορώ να µην αναφερθώ και στα σοβαρά προβλήµατα που προκύπτουν από το άρθρο 9, όπου εκεί, χωρίς σχεδιασµό, µε µια αποσπασµατικότητα και σε αντίθεση µε πρόσφατο
νόµο για την ηλεκτροκίνηση, έρχεστε να συνεχίσετε µια αποσπασµατική πολιτική η οποία ωφελεί µόνο τους εισαγωγείς και τις
µεγάλες βιοµηχανίες αυτοκινήτων της βορείου Ευρώπης. Ακόµα
και Βουλευτές της Πλειοψηφίας δεν συµφωνούν και ζητούν εξαιρέσεις.
Το Υπουργείο Οικονοµικών, συναινώντας στον νόµο της ηλεκτροκίνησης, παραβιάζει ευρωπαϊκή νοµοθεσία διότι δίνει διακριτή µεταχείριση µεταξύ εγχώριων και εισαγοµένων αυτοκινήτων. Το αποτέλεσµα θα είναι να ακριβύνουν τα µεταχειρισµένα
αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας και να µην µπορεί η λαϊκή οικογένεια, η µεσαία οικογένεια να αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο που θα είναι λιγότερο ρυπογόνο και τελικά να µην έχουµε
κανένα συντεταγµένο πρόγραµµα απόσυρσης.
Κύριε Υφυπουργέ, είναι υποχρεωτικό να συνεννοηθείτε µε τα
υπόλοιπα Υπουργεία, που παρ’ ό,τι έχετε διυπουργική επιτροπή
δεν έχετε συνεννοηθεί, και να έχουµε ένα πρόγραµµα διακοπής
της κυκλοφορίας των ρυπογόνων αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Ας
µιλήσουµε κάποια στιγµή και για ένα χρονοδιάγραµµα πλήρους
απόσυρσης των Euro1, Euro2, Euro3 και να δώσουµε κίνητρα για
να έχουµε απόσυρση και των Euro4 και Euro5A, ώστε να πάρουν
µη ρυπογόνα αυτοκίνητα, µε νέες µορφές καυσίµου και υποχρεωτική απόσυρση και η λαϊκή και µεσαία οικογένεια. Διότι θα καταλήξετε σε µία γήρανση του στόλου και τελικά δεν θα έχουµε
καθόλου καλύτερο περιβάλλον.
Από το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα και το πρόγραµµα καταπολέµησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης προβλέπεται ότι µέχρι το 2030 πρέπει να αποσυρθούν ένα εκατοµµύριο
τετρακόσιες χιλιάδες οχήµατα, αλλά δυστυχώς σήµερα έχουµε
µόνο σαράντα µε σαράντα πέντε χιλιάδες αποσύρσεις τον χρόνο.
Έτσι οδηγείτε τις πόλεις σε υποβάθµιση του περιβάλλοντος, κάτι
που σηµαίνει άµεσο αποτύπωµα στην ποιότητα ζωής και δεν
έχουµε µια συνεκτική πολιτική για ένα µεγάλο ζήτηµα που έχει
να κάνει και µε το περιβάλλον και την ηλεκτροκίνηση. Δεν βλέπουµε καµµία προτεραιότητα για τις δηµόσιες µεταφορές, αλλά
και για τον σιδηρόδροµο και τα µέσα σταθερής τροχιάς.
Τελικά, αποδεικνύεται ότι η χώρα µας δεν βρίσκεται µόνο σε
πολιτικό και οικονοµικό κατήφορο, αλλά οδηγείτε την Ελλάδα και
σε περιβαλλοντικό κατήφορο. Κι όλα αυτά έχουν ένα όνοµα. Η
Κυβέρνηση Μητσοτάκη οδηγεί την Ελλάδα σε κατήφορο και η
κοινωνία θα είναι εµπόδιο σε αυτόν τον κατήφορο που µας οδηγείτε!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Σπίρτζης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έχουν αναπτυχθεί επαρκώς οι θέσεις µας για
τις διατάξεις που αφορούν την οικονοµική πολιτική που περιλαµβάνει το σχέδιο νόµου. Οπότε, θα αναφερθώ κυρίως σε διατάξεις
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών που αφορούν
τη δηµόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Και καταλαβαίνετε, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, την παραδοξότητα τόσο σηµαντικά θέµατα να µην συζητούνται ούτε
στην αρµόδια επιτροπή ούτε σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, αλλά σε διάφορα νοµοσχέδια διάσπαρτα.
Μπαίνω όµως στον πειρασµό -γιατί όλοι έχουµε την πορεία
µας και την ιστορία µας- να αναφερθώ σε τρία σηµεία.
Το πρώτο σηµείο έχει να κάνει µε την εξής έκπληξη. Πρώτη
φορά βλέπω µία κυβέρνηση και έναν Υπουργό να επιχαίρει που
ακυρώθηκε από το Συµβούλιο της Επικρατείας ο νόµος που είχε
κατεβάσει και µάλιστα όταν ο κ. Βρούτσης στην κυβέρνηση Σα-
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µαρά µάς έβριζε όλους τους µηχανικούς τότε που κάναµε κινητοποιήσεις, τους δικηγόρους και άλλες ειδικότητες και όταν
βγήκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ µάς κατηγορούσε και σαν υπουργούς-καταληψίες. Και σήµερα επιχαίρει που γκρεµίζεται
αυτό το οικοδόµηµα! Πραγµατικά δεν µπορώ να το αντιληφθώ.
Βέβαια το συνηθίζει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Απ’
ό,τι παρακολουθώ και στα έργα ακυρώνετε συνέχεια συµβάσεις
και διαγωνισµούς, έρχεται το ΣτΕ, βγάζει παράνοµες τις αποφάσεις των Υπουργών σας να ακυρώνουν συµβάσεις και επιχαίρετε.
Αυτό είναι βίτσιο, δεν είναι πολιτική.
Το δεύτερο είναι το εξής. Θα ήθελα να σας υπενθυµίσω τις
δικές σας προβλέψεις. Ξεκινήσατε µε ρυθµούς ανάπτυξης 4%
για το 2019 και για το 2020, αν θυµάµαι καλά, ο κ. Μητσοτάκης
έλεγε ότι θα εκτιναχθεί το ελατήριο της ανάπτυξης. Υπονοούσατε δηλαδή πολύ περισσότερο. Στη συνέχεια πέσανε οι προσδοκίες σας. Στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό µάς λέγατε
για ανάπτυξη 2,9%, µετά µιλούσατε για 2%, για 0%, ήρθαν τα
αποτελέσµατα του πρώτου τριµήνου, είχατε βάλει τη χώρα ήδη
σε ύφεση σε µείον 0,9%. Στη συνέχεια προβλέψατε για το έτος
0%, µετά 2%, µείον 2%, µετά µείον 4%, µετά µείον 6% και σήµερα
µιλήσατε για µείον 9%. Εύχοµαι ειλικρινά µέσα από την καρδιά
µου να σταµατήσει ο κατήφορος της ύφεσης και να µην αστοχήσετε πάλι στην πρόβλεψη που κάνετε.
Όµως, κύριε Υπουργέ, πώς δεν θα αστοχήσετε; Ποιο είναι το
σχέδιο άµεσης αναπλήρωσης του ΑΕΠ που χάνεται από τον τουρισµό και από τους κλάδους που πλήττονται; Με ποιους τοµείς
έχετε σχεδιάσει να αντιµετωπίσετε την κρίση; Τα έργα, που είναι
ένας παραδοσιακός τοµέας για να αντιµετωπίζουµε την οικονοµική κρίση, τα έχετε σταµατήσει. Δεν δουλεύει ούτε σκαλιστήρι
σε κήπο, όχι έργο. Δεν βλέπω κανέναν εδώ από τη Θεσσαλονίκη.
Για πηγαίνετε µια βόλτα στο εργοτάξιο του Μετρό Θεσσαλονίκης. Ούτε γάτα δεν υπάρχει µέσα. Ούτε µουσαµάδες δεν µπορείτε να βάλετε!
Την πρωτογενή παραγωγή δεν τη στηρίζετε, ούτε καν τους
κλάδους που έχουν τσακιστεί, όπως οι αµπελουργοί που έχουν
υποστεί συντριπτική καταστροφή. Τη βιοµηχανική παραγωγή το
ίδιο.
Οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στις προγραµµατικές
για τα πέντε µεγάλα σηµειολογικά έργα µπήκαν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, τα ξεχάσατε. Οι επενδυτές στο Ελληνικό από
τότε που βγήκατε Κυβέρνηση φεύγει ο ένας µετά τον άλλον.
Τόσο κερδοφόρο και βιώσιµο έχετε κάνει το έργο και το προχωράτε! Ο απολογισµός σας είναι ακυρώσεις διαγωνισµών έργων,
τµηµατικές πολιτικές, καθυστερήσεις. Ακυρώσατε το εθνικό σχέδιο και το στρατηγικό σχέδιο υποδοµών - µεταφορών. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις δεν ανοίγουν και βογκάνε. Η ανεργία
επιστρέφει στα επίπεδα που την άφησε ο κ. Βρούτσης το 2014.
Συγχαρητήρια! Όλα «Σκόιλ Ελικικού» δηλαδή στη χώρα!
Και όσον αφορά την πανδηµία βλέπουµε πετυχηµένο το lockdown. Το άνοιγµα; Ποιος ευθύνεται δηλαδή για τα κρούσµατα
τώρα -ποιος το χειρίστηκε το θέµα-, για τις παλινωδίες στον τουρισµό και για τη µη τήρηση των µέτρων σε όλη την Ελλάδα, µε
αποτέλεσµα να έχουµε παντού κρούσµατα µέσα στο καλοκαίρι;
Δεν ευθύνεστε εσείς; Θα το δούµε αυτό.
Σε δύο τοµείς λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, παίρνετε «άριστα». Ο πρώτος τοµέας είναι η επικοινωνιακή πολιτική της Κυβέρνησης, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται και η
δεύτερη είναι η παλιά γνωστή τακτική παλαιοκοµµατικών πρακτικών της Δεξιάς και ρουσφετολογικών πολιτικών.
Στο σηµερινό σχέδιο νόµου, κύριε Υπουργέ, πραγµατικά το
τερµατίσατε. Εσείς δεν λέγατε για προγραµµατισµό και επιτελική
λειτουργία; Τι προγραµµατισµό θα κάνει το Υπουργείο Οικονοµικών για τα έξοδα µε τις κατ’ εξαίρεση προσλήψεις που προβλέπετε; Πού είναι ο προγραµµατισµός ο ετήσιος και µακροχρόνιος για τις ανάγκες του δηµοσίου; Πόσους θα προσλάβετε;
Στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών, λοιπόν, περιλαµβάνονται διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών για τους
ΟΤΑ και τη δηµόσια διοίκηση –τα είπαµε προχθές-, εξήντα µία
τροποποιήσεις του νόµου του Επιτελικού Κράτους του 2019, σαράντα έξι µέχρι προχθές τροποποιήσεις του νόµου για την απαξίωση των ΟΤΑ, του ν.4622/2019 για την τοπική αυτοδιοίκηση.
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Και δεν αρκεστήκατε σε αυτά, φέρατε και τροπολογίες. Να το
αναφέρουµε, γιατί είναι ένα µνηµείο µιας σύγχρονης κυβέρνησης που σέβεται τη δηµοκρατία, το Κοινοβούλιο, το Επιτελικό
Κράτος, την επιτελική λειτουργία και τα λοιπά!
Για να τα δούµε επιγραµµατικά, κύριε Πρόεδρε, για να µην
τρώω χρόνο µε τα φθηνά τρικ της Κυβέρνησης να µη συζητιούνται οι διατάξεις για τους ΟΤΑ σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Εσωτερικών.
Στο άρθρο 69 για πρώτη φορά στη Μεταπολίτευση προβλέπεται ότι η επιχορήγηση θα δίνεται στους δήµους για τα ληξιπρόθεσµα και θα παρακρατείται από τους ΚΑΠ. Και ρωτάµε: εκτός
του ότι ναυαγείτε τους δήµους της χώρας, τους έχετε ρωτήσει,
έχετε κάνει διαβούλευση για αυτό; Φέρνετε και τροπολογία. Δεν
σας έφθανε το άρθρο 69; Κάνετε εσωτερικό δανεισµό στην τοπική αυτοδιοίκηση; Κάνετε δεύτερο, παράλληλο µηχανισµό εξυγίανσης των δήµων; Δεν κρατείται 2% -εσείς τα ξέρετε- των ΚΑΠ
για την εξυγίανση των δήµων; Πώς έρχεστε τώρα µε τροπολογία
και θεσµοθετείτε 25% παρακράτηση; Πότε έχει ξαναγίνει στη Μεταπολίτευση αυτό από κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας; Με
ποιον το διαβουλευτήκατε;
Πάµε παρακάτω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Δεν έχει παρακάτω.
Τελειώσατε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όπως δείξατε ανοχή σε
όλους σάς παρακαλώ να δείξετε και σε µένα,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ:...γιατί, κύριε Πρόεδρε, αν πάµε κανονικά µε την κοινοβουλευτική διαδικασία που η Κυβέρνηση έχει
θεσµοθετήσει δεν έπρεπε να τα συζητάµε αυτά σήµερα. Έπρεπε
να είναι εδώ ο κ. Θεοδωρικάκος, ο κ. Λιβάνιος, να τα συζητήσουµε, να έχει έρθει η ΚΕΔΕ, η ΕΝΠΕ, όλοι. Πού είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αυτό όµως δεν είναι
λόγος να µιλήσετε…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Πώς δεν είναι;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Εκείνη την ώρα δεν ήσασταν καν εδώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Είναι ντροπή για το Κοινοβούλιο και για
τη δηµοκρατία αυτό το φθηνό τρικ. Το να υπάρχουν πενήντα µία
τροπολογίες από τον δικό σας νόµο σε άλλα νοµοσχέδια είναι
ντροπή!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ )
Πάµε παρακάτω. Θεσπίζετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Αυτό δεν έχει σχέση
µε τον χρόνο, κύριε Σπίρτζη. Σας παρακαλώ πολύ, ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Για να δείτε τι κάνετε: είπαµε και στην επιτροπή τις δεκάδες
νέες θέσεις κατ’ εξαίρεση που βάζετε, ξανά κατ’ εξαίρεση. Και
ρωτάω: εσείς δεν ήσασταν αυτοί που µας καταγγέλλατε, εσείς
δεν λέγατε για µικρό κράτος; Ποιο είναι το µικρό κράτος, κύριε
Υπουργέ; Οι κατ’ εξαίρεση διατάξεις κάθε εβδοµάδα, να µας
φέρνετε εδώ 100 και 200 άτοµα; Και τα βάζετε στο σχέδιο
νόµου. Με τροπολογία για την ΕΕΤΑΑ άλλοι 50; Έχετε καταλάβει
τι κάνετε; Έχετε τροποποιήσει και έχετε πάρει τις αρµοδιότητες
από τα δηµοτικά συµβούλια και τα πάτε στην οικονοµική επιτροπή. Σήµερα φέρνετε άλλη τροπολογία πάνω σ’ αυτό, για τις
περιφέρειες. Το συζητήσατε µε κανέναν περιφερειάρχη; Ξέρετε
τι έγινε σήµερα στο περιφερειακό συµβούλιο της Αττικής; Φύγανε όλες οι παρατάξεις, µείνατε εσείς µε τη Χρυσή Αυγή. Έχετε
καταλάβει τι κάνετε; Και πότε θα µας δώσετε τον απολογισµό για
αυτά που ξόδεψε η τοπική αυτοδιοίκηση για τον κορωνοϊό όπως
για τον µεγάλο ή τον µικρό περίπατο;
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε το εξής. Για κάθε έναν από τη λίστα
της Νέας Δηµοκρατίας που διορίζεται κατά παρέκκλιση θα σας
αντιπαλεύουν πεντακόσιοι που χάνουν τη δουλειά τους λόγω της
πολιτικής σας.
Για κάθε δηµόσιο υπάλληλο που τσακίζετε µε κοµµατικές επιλογές, θα χάνετε εκατοντάδες άλλους. Για κάθε έναν επιχειρηµατία που ρουσφετολογικά ευνοείτε, θα σας αντιπαλεύουν οι
εκατοντάδες, χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δεν άνοιξαν και που πρόκειται να κλείσουν τους επόµενους µήνες. Για
κάθε ένα µικρό, µεγαλύτερο ή µικρότερο περίπατο λόγω κορω-
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νοϊού µε απευθείας αναθέσεις, θα σας αντιπαλεύουν οι εργαζόµενοι που είναι άνεργοι και οι δήµοι που δεν θα µπορούν να λειτουργήσουν. Για κάθε σπίτι που θα πλειστηριάζεται, θα σας
αντιπαλεύει το σύνολο του ελληνικού λαού. Δεν φτάνει η άριστη
επικοινωνία σας για τα αδιέξοδα που φορτώνετε την ελληνική
κοινωνία. Δεν έχετε αλλάξει. Δεξιά ήσασταν και Δεξιά µένετε και
δεν το ξεχνά κανείς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Μέχρι να ετοιµαστεί το Βήµα, τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος από τη Νέα Δηµοκρατία ο κ. Μπούγας, για ένα
λεπτό παρακαλώ πολύ.
Ορίστε, κύριε Μπούγα, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν πρόκειται να απαντήσω στο παραλήρηµα, διότι το «Δεξιά ήσασταν και Δεξιά µένετε» αντιλαµβάνεστε ότι δεν χρήζει απαντήσεως. Ήταν απλώς
µία προσπάθεια να καταλήξει για να πάρει το χειροκρότηµα ο κ.
Σπίρτζης.
Θέλω όµως να απαντήσω στο εξής: Είπε ότι είναι ντροπή για
το Κοινοβούλιο η διαδικασία η οποία ακολουθείται σήµερα. Σήµερα φέρνουν τροπολογίες οι αρµόδιοι Υπουργοί για θέµατα
επείγοντα. Φέρνουν τροπολογίες για να µπορέσουν να πάρουν
τη σύνταξή τους γρήγορα οι συνταξιούχοι, για να αποδοθούν τα
αναδροµικά, για να κλείσουν οι εκκρεµότητες της ελληνικής πολιτείας και να υπάρξουν φοροελαφρύνσεις στον Έλληνα πολίτη.
Κανένα φορολογικό βάρος δεν έχουµε φέρει µέχρι τώρα, µόνο
ελαφρύνσεις και διευκολύνσεις.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Σας άκουσα προσεκτικά, κύριε συνάδελφε!
Θέλω όµως να πω, κύριε Πρόεδρε, διότι υπάρχει και η συλλογική και η θεσµική µνήµη εδώ µέσα ότι στην 1-8-2018 σε νοµοσχέδιο του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων «Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις», δέκα τροπολογίες ολόκληρα νοµοσχέδια κατατέθηκαν από τους Υπουργούς. Ο κ. Γαβρόγλου για παράδειγµα
κατέθεσε: «Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού».
Κύριε Πρόεδρε, εάν µε αφήσετε να διαβάσω, θα δείτε ότι είναι
παντελώς άσχετα τα θέµατα τα οποία έφεραν σε ένα νοµοσχέδιο
την 1η Αυγούστου. Ήταν δέκα τροπολογίες εκπρόθεσµες Υπουργών και δεκαπέντε Βουλευτών.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Ιωάννης Μπούγας καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ποιοι πρέπει να ντρέπονται, κύριε Σπίρτζη; Ποιοι πρέπει να
ντρέπονται; Ντροπή! Εδώ κύριε Πρόεδρε, η Αίθουσα δεν µπορεί
να είναι πεδίο τέτοιων αντιπαραθέσεων. Θα πρέπει να µιλάµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστώ πολύ. Κατανοητό είναι ότι έφερνε και ο ΣΥΡΙΖΑ τροπολογίες.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Σπίρτζη,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό, σας παρακαλώ πολύ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Κατ’ αρχάς, κύριε Μπούγα, δεν ντρέποµαι. Και δεν ντρέποµαι για τον εξής λόγο. Επειδή έχουµε υπηρετήσει ως Υπουργοί πολλοί από µας εδώ, εγώ δεν έφερα εξήντα
µία τροπολογίες ποτέ σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών,
σε δικό µου νοµοσχέδιο για να τις περάσω µέσω τρικ σε άλλες
επιτροπές και σε άλλα νοµοσχέδια, ούτε κανένας άλλος Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τα είπατε και στην
οµιλία σας, κύριε Σπίρτζη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Δεν θέλετε λοιπόν να καταλάβετε ότι
κρίσιµα θέµατα που αφορούν τις δηµόσιες συµβάσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση, την κοινωνική πολιτική, δεν τα περνάτε στις
αρµόδιες επιτροπές και σε νοµοσχέδια των Υπουργείων –γιατί;γιατί φοβάστε τη διαβούλευση µε την ελληνική κοινωνία, γιατί
φοβάστε να έρθουν εδώ οι δικοί σας δήµαρχοι και να σας καταγγείλουν, οι δικοί σας περιφερειάρχες και να σας καταγγείλουν.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Σπίρτζη.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικολακόπουλος Ανδρέας από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση διεξάγεται σε µία κρίσιµη συγκυρία όχι µόνο για την ελληνική οικονοµία, αλλά και για τις οικονοµίες όλων των κρατών καθώς οι
συνέπειες της πανδηµικής κρίσης πλήττουν τις επιχειρήσεις,
τους εργαζόµενους και ιδιαίτερα τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.
Η σηµερινή όµως συζήτηση διεξάγεται και λίγες µέρες µετά
από µία ιστορική απόφαση για την Ευρώπη και την Ελλάδα αφού,
µετά από επίπονες συζητήσεις, τα κράτη-µέλη της Ένωσης κατέληξαν σε µια πολύ σηµαντική συµφωνία για την ανάκαµψη της
ευρωπαϊκής οικονοµίας αλλά και των εθνικών οικονοµιών.
Σε αυτή την κρίσιµη διαπραγµάτευση η χώρα µας βγήκε ιδιαίτερα ωφεληµένη, αφού τα επόµενα χρόνια η Ελλάδα θα λάβει
περισσότερα από 72 δισεκατοµµύρια ευρώ από το σύνολο των
ευρωπαϊκών κονδυλίων που θα διατεθούν για την αντιµετώπιση
των οικονοµικών συνεπειών της οικονοµικής κρίσης. Και αυτό το
αποτέλεσµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί µια ξεκάθαρη επιτυχία της ελληνικής Κυβέρνησης.
Στο πλαίσιο αυτό -και για να έρθω στο σηµερινό σχέδιο νόµουτο οικονοµικό επιτελείο προωθεί σηµαντικές παρεµβάσεις αφ’
ενός για την αντιµετώπιση των δυσµενών συνεπειών της υγειονοµικής κρίσης και αφ’ ετέρου για τη συνέχιση της µεταρρυθµιστικής πολιτικής της Κυβέρνησης, γιατί µπορεί η κρίση αυτή να
αποτελεί έναν κίνδυνο για τον εκτροχιασµό όλων των οικονοµιών.
Αποτελεί παράλληλα όµως και µια ευκαιρία και ως Κυβέρνηση
αντιµετωπίζουµε τη συγκεκριµένη κρίση και ως ευκαιρία για την
ελληνική οικονοµία, µια ευκαιρία να ενισχύσουµε το µεταρρυθµιστικό µας βηµατισµό, µια ευκαιρία να προωθήσουµε τις αναγκαίες τοµές, µια ευκαιρία να ενισχύσουµε την ανθεκτικότητα
της οικονοµίας µας έναντι απρόβλεπτων παραγόντων και εξωγενών κρίσεων.
Το σηµερινό σχέδιο νόµου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτυγχάνει τους συγκεκριµένους στόχους. Θα ήθελα να σταθώ σε
δύο βασικούς άξονες του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου που, κατά
τη γνώµη µου, καταδεικνύουν τη σηµασία της σηµερινής νοµοθετικής πρωτοβουλίας. Ο πρώτος αφορά το πλέγµα των φορολογικών παρεµβάσεων που προωθούνται µέσα από το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και θα επιφέρουν ευεργετικά αποτελέσµατα
για τους Έλληνες φορολογούµενους. Ενδεικτικά αναφέρω ότι
µέσα από το παρόν σχέδιο νόµου παρέχουµε κίνητρα σε συνταξιούχους που έχουν φορολογική κατοικία στην αλλοδαπή να µεταφέρουν την κατοικία τους στην Ελλάδα. Καταργούµε την
αυτοτελή φορολόγηση 10% των χρηµατικών γονικών παροχών
από τους γονείς προς τα τέκνα τους ώστε να αναθερµανθεί η
αγορά των ακινήτων.
Μειώνουµε ή ακόµη και µηδενίζουµε την προκαταβολή φόρου
για το έτος 2019 ανάλογα µε την πτώση του τζίρου που εµφάνισαν φέτος οι επιχειρήσεις, προκειµένου να ενισχύσουµε τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Απαλλάσσουµε τους αγρότες ειδικά
για το φορολογικό έτος 2019 από την υποχρέωση καταβολής του
τέλους επιτηδεύµατος.
Τέλος, ιδιαίτερα σηµαντική είναι η σύσταση Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης των εκκρεµών φορολογικών διαφορών ενώπιον
του Συµβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων. Στόχος µας είναι να διευκολύνουµε την ταχεία επίλυση των διαφορών αυτών, να πετύχουµε την αποσυµφόρηση
της διοικητικής δικαιοσύνης και φυσικά να τονώσουµε τα φορολογικά έσοδα.
Και έρχοµαι στο δεύτερο σηµαντικό σκέλος του παρόντος νοµοσχεδίου που αφορά το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ» και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και στο σηµείο αυτό ακούγοντας και
τις τοποθετήσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης θα ήθελα να
προχωρήσω σε κάποιες επισηµάνσεις.
Κατ’ αρχάς θα πρέπει να θυµίσουµε στους Βουλευτές της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση που κατάργησε την
προστασία της πρώτης κατοικίας τον Φεβρουάριο του 2019 ήταν
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η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία διαµόρφωσε ένα πλαίσιο το οποίο
όπως αποδείχτηκε στην πράξη, δεν εξασφάλιζε την προστασία
του συνόλου των δανειοληπτών.
Θα πρέπει επίσης να θυµίσουµε ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας ήταν αυτή που επέτεινε κατά επτά µήνες το πλαίσιο
προστασίας µέχρι τις 31-07-2020, ενώ σήµερα έχοντας πλήρη
αντίληψη της κατάστασης που έχουν περιέλθει οι δανειολήπτες
εξαιτίας της υγειονοµικής κρίσης, δηµιουργούµε ένα νέο πρόγραµµα επιδότησης δανείων που εµπεριέχει µια σηµαντική καινοτοµία. Διευρύνουµε τους δικαιούχους και περιλαµβάνουµε για
πρώτη φορά και τους ενήµερους δανειολήπτες.
Επιδοτούµε συνεπώς τόσο τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια και
µάλιστα αυτά που έγιναν µη εξυπηρετούµενα µετά τις 31-122018 που δεν κάλυπτε η προηγούµενη κυβέρνηση, όσο και τα
εξυπηρετούµενα δάνεια. Για πρώτη φορά κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µία Κυβέρνηση επιβραβεύει σε αυτή τη χώρα τους πολίτες που είναι συνεπείς στις δανειακές υποχρεώσεις και έχουν
πληγεί από την πανδηµία. Και νοµίζω ότι η ρύθµιση αυτή λέει
πολλά και για τη φιλοσοφία που πρεσβεύει η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και για την πολιτική που υπηρετεί.
Την ίδια στιγµή ενθαρρύνουµε τους δανειολήπτες να ρυθµίζουν απευθείας τις οφειλές τους µε τις τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων, ενώ αποτρέπουµε την κατάχρηση του νέου
πλαισίου από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Διότι στόχος
µας δεν είναι να δηµιουργήσουµε µια νέα γενιά κόκκινων δανείων
εν µέσω πανδηµικής κρίσης, αλλά να προστατέψουµε τα νοικοκυριά και τις κοινωνικές οµάδες που είναι ευάλωτες και χρήζουν
υποστήριξης από την πλευρά του κράτους.
Τέλος, ήθελα στο σηµείο αυτό να εξηγήσω τον λόγο που συγκεκριµένοι δανειολήπτες όπως οι πυρόπληκτοι δεν µπορούν να
ενταχθούν στο πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ». Οι πολίτες αυτοί -όπως
γνωρίζετε- έχουν λάβει δάνειο τα προηγούµενα χρόνια µε κρατική εγγύηση και εποµένως λόγω και της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων δεν µπορούν να λάβουν εκ νέου
κρατική επιδότηση.
Ωστόσο πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να στηρίξει και αυτούς
τους δανειολήπτες. Θα πρέπει να το κάνει και είµαι βέβαιος ότι
οι περιπτώσεις αυτές θα αντιµετωπιστούν από το οικονοµικό επιτελείο µε το νέο νοµοσχέδιο που θα έρθει σύντοµα στη Βουλή
και θα αφορά τις ρυθµίσεις για το ιδιωτικό χρέος.
Η πρόβλεψη αυτή κρίνεται αναγκαία διότι οι κατηγορίες αυτών
των πολιτών, όπως είναι οι πυρόπληκτοι συµπολίτες µας στον
νοµό Ηλείας, έχουν πληγεί πολλαπλά. Έχουν πληγεί πολλαπλά
λόγω της τεράστιας καταστροφής και ζηµίας που υπέστησαν
τότε, της οικονοµικής κρίσης που ακολούθησε, αλλά και σήµερα
λόγω των συνεπειών της υγειονοµικής κρίσης.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να επικροτήσω τη συµβολική σηµασία της προσθήκης επί του νοµοσχεδίου που εισάγει την ισόβια τιµητική παροχή στους στρατεύσιµους που συµµετείχαν στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην
Κύπρο το ’64 το ’67 και το ’74. Νοµίζω ότι αυτό είναι το ελάχιστο
που µπορούµε να πράξουµε ως ελληνική πολιτεία για την προσφορά των Ελλήνων οπλιτών. Διότι ως πολιτεία οφείλουµε να δείχνουµε σταθερά ότι δεν ξεχνούµε τον αγώνα των στρατιωτών
µας για µια ελεύθερη Κύπρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, παρά τις δυσκολίες που ανέκυψαν από την υγειονοµική
κρίση, µένει προσηλωµένη στην υλοποίηση µιας πολιτικής µε
ισχυρό µεταρρυθµιστικό πρόσηµο. Δεν εφησυχάζουµε, αλλά αντιθέτως µε σχέδιο και σκληρή δουλειά συνεχίζουµε να υλοποιούµε το µεταρρυθµιστικό πρόγραµµα για µια ισχυρή Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Νικολακόπουλε και συγχαρητήρια. Όποιος θέλει να τα πει, του
φτάνουν και τα έξι και επτά λεπτά.
Τον λόγο έχει ο κ. Ξενοφών Μπαραλιάκος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΞΕΝΟΦΩΝ (ΦΩΝΤΑΣ) ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω τη σηµερινή µου οµιλία αναφερό-
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µενος στην τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών που συνοδεύει το παρόν νοµοσχέδιο. Στο πρώτο άρθρο της τροπολογίας
θεσπίζεται ισόβια µηνιαία τιµητική παροχή για τους πολεµιστές
της Κύπρου και συγκεκριµένα για όσους συµµετείχαν ενεργά στα
στρατιωτικά γεγονότα της Ζώνης Πρόσω κατά τα έτη 1964, 1967
και 1974. Η Κυβέρνηση έρχεται να υλοποιήσει µια παλαιότερη
δέσµευση της παράταξής µας, η οποία αποτελεί ελάχιστη, έµπρακτη, ηθική αλλά και συµβολική ανταµοιβή αυτών των ηρώων
οι οποίοι υπερασπίστηκαν την ελευθερία της Κύπρου και θυσιάστηκαν για τα εθνικά ιδανικά. Αποκαθιστούµε µια ιστορική αδικία
και διορθώνουµε µια διαρκή παράλειψη της πολιτείας απέναντι
σ’ αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι επί σειρά ετών αντιµετωπίστηκαν χωρίς τον οφειλόµενο σεβασµό και τις προσήκουσες
τιµές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου επιφέρουν σηµειακές προσθήκες και παρεµβάσεις
στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, οι οποίες απλοποιούν τη φορολογική νοµοθεσία, ενισχύουν την αναπτυξιακή διαδικασία και προσελκύουν
επενδυτική δραστηριότητα µε την παροχή επιπλέον κινήτρων.
Εισάγεται ένας ρηξικέλευθος θεσµός στη διοικητική φορολογική διαδικασία µε την ίδρυση επιτροπής εξώδικης επίλυσης των
εκκρεµών φορολογικών διαφορών ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Επιχειρείται κατ’ αυτόν τον τρόπο η άµεση αποσυµφόρηση της διοικητικής δικαιοσύνης και η τόνωση των φορολογικών εσόδων. Άλλωστε, η ταχεία απονοµή δικαιοσύνης σε τέτοιου είδους υποθέσεις αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων. Δεν έχουµε την πολυτέλεια να βαλτώνουµε στις
δικαστικές αίθουσες µε µακρόσυρτα χρονοδιαγράµµατα επενδύσεις και αναπτυξιακά projects.
Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η ρύθµιση του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου για την προσέλκυση συνταξιούχων από άλλες
χώρες µε τη µεταφορά της φορολογικής τους έδρας στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες και σε συνδυασµό µε την
αντίστοιχη προβολή, το οικονοµικό όφελος για τη χώρα µας µπορεί να αγγίξει αρκετά δισεκατοµµύρια ετησίως και να δηµιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, αν λάβει κανείς υπ’ όψιν
του ότι οι προς διάθεση στη χώρα µας αυτή τη στιγµή εξοχικές
κατοικίες είναι κάποιες χιλιάδες, ενώ είναι πρόδηλο ότι τα περιθώρια ανάπτυξης είναι πολύ µεγάλα και σηµαντικοί κλάδοι της
οικονοµίας, όπως ο κατασκευαστικός, θα πάρουν τεράστια ώθηση. Άλλωστε, η περιφέρεια, όπως ο νοµός µου η Πιερία, πληροί
όλες τις προδιαγραφές, για να απορροφήσει σηµαντική µάζα
αυτών των ανθρώπων που θα επιλέξουν να έλθουν να ζήσουν στη
χώρα µας.
Προσωπικά, εκτιµώ ότι η συγκεκριµένη ρύθµιση αποτελεί µια
µεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία και για τον τόπο µου. Σε συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς µπορούν να δηµιουργηθούν οι συνθήκες προσέλκυσης συνταξιούχων, αφού βέβαια αναδείξουµε
πρώτα όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής µας,
καθώς η Πιερία συνδυάζει το άριστο κλίµα και την αρµονική
εναλλαγή φυσικών τοπίων βουνού και θάλασσας.
Μια ακόµα σηµαντική ρύθµιση που εισάγει το παρόν νοµοσχέδιο είναι η φορολογική ελάφρυνση χιλιάδων αγροτών µας αλλά
και αλιέων κανονικού καθεστώτος οι οποίοι απαλλάσσονται από
την καταβολή τέλους επιτηδεύµατος για το έτος 2019, εφόσον
έχουν συµπληρώσει την προβλεπόµενη πενταετία από την ένταξή τους στο καθεστώς Φ.Π.Α.
Συνεχίζοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τις στοχευµένες
παρεµβάσεις για τη στήριξη της αγοράς ακινήτων, θεσπίζεται
ρύθµιση που καταργεί τον φόρο χρηµατικής παροχής από τους
γονείς προς τα παιδιά τους, προς τα τέκνα, προκειµένου αυτά
να αγοράσουν πρώτη κατοικία. Έτσι, για τα πρώτα 150.000 ευρώ
δεν θα πληρωθεί φόρος, ενώ από 150.000 έως 300.000 ο φόρος
θα είναι 1% από το υπάρχον καθεστώς φορολόγησης 10% από
το πρώτο ευρώ. Έτσι, µια οικογένεια απαλλάσσεται από ένα σηµαντικό κόστος, αλλά δίνεται και κίνητρο στους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν τη ζωή τους µε την πιο ευνοϊκή αφετηρία.
Μειώνουµε την προκαταβολή φόρου εισοδήµατος φορολογικού έτους 2019 των νοµικών προσώπων και οντοτήτων και των
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φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα,
ανάλογα µε το εύρος της ποσοστιαίας µείωσης του κύκλου εργασιών ΦΠΑ του πρώτου εξαµήνου του 2020 έναντι του πρώτου
εξαµήνου του 2019.
Συνεχίζουµε να υλοποιούµε µε συνέπεια, όπου αυτό καθίσταται εφικτό και µε βάση τον δηµοσιονοµικό χώρο, µειώνοντας
τους φορολογικούς συντελεστές παρά τις συνέπειες της επιδηµιολογικής κρίσης.
Από σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δανειολήπτες
που επλήγησαν από τον κορωνοϊό θα µπορούν να λαµβάνουν επιδότηση για την εξυπηρέτηση των δανείων τους υποβάλλοντας
αίτηµα στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρµα που ανοίγει από την
επόµενη εβδοµάδα. Ανάλογα µε την κάθε εξατοµικευµένη περίπτωση η επιδότηση της δανειακής δόσης µπορεί να φτάσει µέχρι
και τα 600 ευρώ µηνιαίως.
Εφαρµόζουµε κοινωνική προστασία στην πράξη και περιφρουρούµε τις κατοικίες των Ελλήνων µε υπευθυνότητα και χωρίς να
διαταράσσεται το τραπεζικό σύστηµα της χώρας.
Ολοκληρώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να
συγχαρώ την ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, η οποία έχει
αναλάβει µια πολύ σχετική νοµοθετική πρωτοβουλία σε όλα τα
επίπεδα, επιλύοντας και διορθώνοντας άµεσα προβλήµατα που
προέκυψαν και συνεχίζουν να προκύπτουν από την πανδηµία.
Συνεχίζουµε µε συνέπεια τη φιλελευθεροποίηση της αγοράς
και τη µείωση των φορολογικών βαρών πάντα µε κοινωνικό πρόσηµο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε
και µπράβο σας.
Τον λόγο έχει ο κ. Χριστόφορος Μπουτσικάκης από τη Νέα Δηµοκρατία, ο Πειραιώτης. Και θέλω ψυχραιµία από αριστερά.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Κύριε
Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά απορώ και µου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο που έρχεστε εδώ εσείς της αντιπολίτευσης ως µετά Χριστόν προφήτες να µας πείτε τι; Να µας πείτε
ότι καταργήσατε µε υπογραφή Τσίπρα και Τσακαλώτου την προστασία της πρώτης κατοικίας τον Φεβρουάριο 2019; Να µας
πείτε ότι ξεπουλήσατε τα κόκκινα δάνεια στους ξένους; Να µας
πείτε ότι συµφωνήσατε µετά το 2019 τους πλειστηριασµούς της
πρώτης κατοικίας; Αυτά είναι όλα γνωστά πια και θα έπρεπε να
ντρέπεστε που έρχεστε εδώ και µε αυτούς τους χαρακτηρισµούς
επιτίθεστε σε µια Κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να βρει λύσεις.
Ο κόσµος σας βλέπει και γελάει . Ντροπή σας!
Στο νοµοσχέδιο τώρα. Αµέσως µετά το ξέσπασµα της πανδηµίας, η Κυβέρνηση ανέλαβε όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες
τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ευρώπη για
πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια πετύχαµε η Ελλάδα να αντιµετωπίζεται ως ισότιµο πλέον µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης, για πρώτη φορά µετέχουµε στο Πρόγραµµα της Ποσοτικής Χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που
σηµαίνει αποκλιµάκωση του κόστους δανεισµού του δηµοσίου,
των τραπεζών και των επιχειρήσεων. Αποκτήσαµε ευελιξία στην
αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και µε το Ταµείο Ανάκαµψης
και το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο αποκτήσαµε µια δύναµη
πυρός που φτάνει τα 72 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Σε εθνικό επίπεδο, λάβαµε πρωτοφανή µέτρα ύψους 24 δισεκατοµµυρίων ευρώ για τη στήριξη του παραγωγικού ιστού, των
εργαζοµένων και των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδηµία. Ενισχύσαµε τους ανέργους µε προγράµµατα τόνωσης της
απασχόλησης. Ενισχύσαµε τη ρευστότητα στην πραγµατική οικονοµία. Παρακολουθούµε τις εξελίξεις της πανδηµίας και τις
επιπτώσεις. Και είµαστε εδώ για να κάνουµε ό,τι άλλο χρειαστεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακριβώς σε αυτή τη λογική,
στην αντιµετώπιση των αναγκών εξαιτίας της πανδηµίας εντάσσονται και οι ρυθµίσεις του σηµερινού µας νοµοσχεδίου. Με το
πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ» προστατεύουµε την πρώτη κατοικία. Αυτό
αφορά όλους τους πληγέντες, δηλαδή και τα εξυπηρετούµενα
και τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια. Είναι η πρώτη φορά που επιβραβεύονται οι συνεπείς δανειολήπτες και συγχρόνως, στηρίζον-
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ται και εκείνοι τους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ τους είχε αποκλείσει: Εργαζόµενοι που έχουν σηµαντική µείωση στο µισθό τους, άνεργοι
που λαµβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελµατίες σε
κλάδους µε µείωση τζίρου, πρόσωπα που έλαβαν την επιστρεπτέα προκαταβολή, εργαζόµενοι που µετέχουν στο πρόγραµµα
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ιδιοκτήτες ακινήτων που δικαιούνται µειωµένο
ενοίκιο. Όλοι, µα όλοι, θα µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα
αυτό. Στηρίζουµε στην πράξη ολόκληρη την ελληνική κοινωνία
και συγχρόνως, αποτρέπουµε τον κίνδυνο δηµιουργίας µιας νέας
γενιάς κόκκινων δανείων.
Σήµερα, µειώνουµε την προκαταβολή φόρου. Στην πράξη ενισχύουµε τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων. Τονώνουµε τη ρευστότητά τους και αντιµετωπίζουµε τις συνέπειες της πανδηµίας.
Δίνουµε επιπλέον κίνητρα για την αγορά οχηµάτων φιλικών προς
το περιβάλλον. Στην πράξη, µειώνουµε το τέλος ταξινόµησης σε
συνέχεια των κινήτρων που ήδη δώσαµε σε προηγούµενο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας για την ηλεκτροκίνηση, που
ήµουν και εισηγητής.
Μειώνουµε τους φόρους για τους αγρότες, τους ψαράδες και
τις εποχικές επιχειρήσεις που εµφανίζουν µειωµένο τζίρο. Εισάγουµε φοροελαφρύνσεις για τη στήριξη του αθλητισµού. Προωθούµε την ταχεία εξωδικαστική επίλυση των φορολογικών
διαφορών. Δεν µένουµε όµως µόνο σε αυτά. Λαµβάνουµε αυστηρά µέτρα για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Αυτό
δεν είναι µόνο µια ανοιχτή πληγή για το κράτος. Είναι συγχρόνως
και κατάφωρη αδικία για τους συνεπείς φορολογούµενους και
αθέµιτος ανταγωνισµός για την αγορά.
Δίνουµε κίνητρα σε συνταξιούχους που έχουν τη φορολογική
τους κατοικία στο εξωτερικό να τη µεταφέρουν στην Ελλάδα. Καταργούµε την αυτοτελή φορολόγηση των γονικών παροχών και
δωρεών σε χρήµα για την αγορά της πρώτης κατοικίας σε αυτούς που πραγµατικά το έχουν ανάγκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία από την
πρώτη στιγµή ως Κυβέρνηση έθεσε σε εφαρµογή ένα ολοκληρωµένο εθνικό µεταρρυθµιστικό σχέδιο, ένα σχέδιο που φέρνει
επενδύσεις, δουλειές, ανάπτυξη, τελικά, καλύτερη ζωή για όλους
τους Έλληνες.
Η οικονοµική µας πολιτική βασίζεται σε τελείως διαφορετική
φιλοσοφία από αυτή που επικρατούσε τα προηγούµενα τέσσερα
χρόνια. Κεντρική αντίληψη αυτής της πολιτικής είναι η ευηµερία.
Αυτή θα έρθει στη χώρα όταν κινητοποιηθούν επενδύσεις εγχώριες και ξένες και δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
Δεν αγνοούµε όµως και την ανάγκη να απλωθεί και ένα δίχτυ
προστασίας στους πιο αδύναµους. Για όλους αυτούς τους λόγους, αντί για αυξήσεις προβλέπουµε µειώσεις φόρων.
Μόλις ένα χρόνο µετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019,
παρ’ όλο που ζήσαµε -και ζούµε- πρωτόγνωρες καταστάσεις -είδαµε τον Έβρο, το Καστελόριζο, την πανδηµία- η Κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη είναι εδώ για να δώσει λύσεις και να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις που έρχονται.
Για πρώτη φορά, µετά από πολλά χρόνια, βρέθηκε επιτέλους
µια κυβέρνηση που µειώνει τα βάρη σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Βάζουµε τέλος στον φαύλο κύκλο της υπερφορολόγησης,
σε αντίθεση µε τον ΣΥΡΙΖΑ. Διότι εµείς δεν πιστεύουµε στην επιβολή οριζόντιων µέτρων, εισπρακτικών µέτρων επί δικαίων και
αδίκων, απλώς και µόνο για να αυξάνονται προσωρινά τα δηµόσια έσοδα. Πιστεύουµε στη φορολογική δικαιοσύνη. Πιστεύουµε
ότι οι Έλληνες πολίτες πρέπει να συνεισφέρουν στα δηµόσια
βάρη ανάλογα µε τις δυνάµεις τους, όπως ακριβώς το ορίζει το
Σύνταγµα.
Με τη µείωση φόρων ενισχύουµε την παραγωγική δραστηριότητα και την αγοραστική δύναµη των πολιτών. Έτσι, αναπτύσσεται η αγορά. Έτσι, µεγαλώνει η πίτα. Έτσι, παράγεται περισσότερος πλούτος. Έτσι, παρά τη µείωση των φορολογικών συντελεστών, τελικά, αυξάνονται και τα ίδια τα δηµόσια έσοδα. Έτσι,
καλύπτονται και οι δηµόσιες δαπάνες χωρίς δανεικά.
Μολονότι βρισκόµαστε σε µια πολύ δύσκολη περίοδο, αυτή η
πολιτική έχει ήδη αποδώσει. Από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης,
των τραγικών καταστάσεων που έζησε ο ελληνικός λαός το καλοκαίρι του 2015 και της υπερφορολόγησης του ΣΥΡΙΖΑ, η ελληνική οικονοµία έχει ήδη περάσει σε έναν άλλον κύκλο, αυτόν
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της αναγέννησης των προσδοκιών, της βιώσιµης ανάπτυξης και
της αύξησης των εισοδηµάτων.
Αρνείστε την πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης. Όµως ό,τι και αν λέει ο καθένα σας, στο τέλος κρινόµαστε όλοι από τον ελληνικό λαό και από τις πράξεις µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε. Συγχαρητήρια και σε εσάς για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Τρύφων Αλεξιάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µε ένα ερώτηµα στον παριστάµενο
Υπουργό. Διότι όσο και αν διάβασα προσεκτικά την τροπολογία
444/68, κύριε Υπουργέ, για τα αναδροµικά που συνυπογράφει το
Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργείο Εργασίας δεν βρήκα
πουθενά το σηµείο το οποίο αναφέρει µε σαφήνεια ότι τα ποσά
που θα επιστραφούν είναι ακατάσχετα.
Σας ερωτώ λοιπόν και µε την άδεια του Προεδρείου: Είναι ακατάσχετα ή όχι; Απαντήστε µου, σας παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Θα απαντήσω µετά.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Θα απαντήσετε αργότερα; Δεν µπορείτε να µου πείτε τώρα ένα «ναι» ή ένα «όχι»;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Θα κάνουµε διάλογο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ρωτάω κάτι σε µία τροπολογία που κατατέθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ωραία, ρωτήσατε. Ο
Υπουργός µπορεί κάποια στιγµή να το απαντήσει.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Θα µου απαντήσει ο Υπουργός εάν
είναι ακατάσχετα ή όχι;
Εκλαµβάνω την απάντηση του Υπουργού, διότι µέσα στην τροπολογία δεν υπάρχει τίποτα, ως µια παγίδα στους συνταξιούχους. Δεν θέλω να χρησιµοποιήσω εκφράσεις που ακούστηκαν
από τον προηγούµενο οµιλητή αν και θα έπρεπε. Διότι τι κάνετε
στους συνταξιούχους; Τους εκβιάζετε, διότι λέτε στο συγκεκριµένο άρθρο ότι µε την καταβολή των ποσών για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, µειώσεις, καταργήσεις κ.λπ. αποσβένεται
η υποχρέωσή.
Τους λέτε λοιπόν ότι για να πάρετε πίσω αυτά τα χρήµατα θα
πρέπει αυτά που θα σας επιστρέψουµε και θα πάνε στα ταµεία
της ΑΑΔΕ, εάν χρωστάτε φόρο εισοδήµατος, ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας -8,4 δισεκατοµµύρια είναι αυτά και θα επιβεβαιωθούν
τους επόµενους µήνες- θα σας τα κρατήσει αυτά η ΑΑΔΕ, εάν
είναι πάνω από 1.250 ευρώ.
Αυτό είναι -ή δεν είναι- παγίδα; Και ρωτάω τον αρµόδιο Υφυπουργό και δεν απαντάει. Διότι άλλο είναι η πολιτική…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Προτείνετε να είναι ακατάσχετα;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας, διότι µε αυτά που λέει ο εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας αποδεικνύει ότι δεν είναι ακατάσχετα. Η είδηση της
ηµέρας είναι όσο και αν προσπαθήσουν αύριο τα πληρωµένα παπαγαλάκια και οι πανάκριβες Montblanc που σας στηρίζουν κάθε
µέρα να πουν το άσπρο µαύρο, αυτά που θα γυρίσετε στους συνταξιούχους θα είναι στην ουσία ενίσχυση των φορολογικών εσόδων τα οποία καταρρέουν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ: Εσείς τι προτείνετε;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Εµείς λέµε, βεβαίως και πρέπει να είναι
ακατάσχετα. Οι συνταξιούχοι έχουν δεχθεί από το 2010 µια τροµερή επίθεση. Εξακόσιοι είκοσι χιλιάδες συνταξιούχοι είδαν από
την κυβέρνηση Τσίπρα τον Ιανουάριο του 2019 για πρώτη φορά
αυξήσεις. Εσείς και το ΠΑΣΟΚ φέρνατε συνεχώς µειώσεις. Και
τώρα µας λέτε…
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Με τον
νόµο Κατρούγκαλου τι έπαθαν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Αυτό να το πείτε στους συνταξιούχους,
διότι αντιλαµβάνοµαι πλέον το τι πάτε να στήσετε.
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Περίµενα σήµερα -και από τις 9.00 είµαι εδώ- όλους του αρµόδιους Υπουργούς κάτι να πουν για την επόµενη οικονοµική πολιτική.
Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία, το πρώτο εξάµηνο του
έτους έχετε ένα έλλειµµα 6,1 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Το δεύτερο εξάµηνο του έτους είναι το εξάµηνο που γίνονται οι εισπράξεις. Εάν, λοιπόν, µε µια απλή λογική κάνουµε µια αναλογιστική
σύγκριση κάθε χρονιάς, τουλάχιστον άλλο τόσο θα έχετε το δεύτερο εξάµηνο. Δηλαδή σχεδιάζετε µια οικονοµική πολιτική µ’ ένα
έλλειµµα που θα ξεπερνάει τα 12 δισεκατοµµύρια; Αν ετοιµάζετε
µνηµόνια κορωνοϊού ή οτιδήποτε άλλο, αυτά τα οποία πάρα πολλοί στη λεγόµενη Επιτροπή Πισσαρίδη και στους διάφορους
συµβούλους που έχετε τα θεωρούσαν ευλογία και θεωρούσαν
ότι αν δεν υπήρχαν θα έπρεπε να τα ανακαλύψουµε, πείτε το από
τώρα, να µην κλείσει η Βουλή, να συζητήσουµε αυτά. Απαντήστε,
όµως, µε βάση ποιο µοντέλο ελλείµµατος στο τέλος του χρόνου
προορίζετε να πάρετε αυτά τα µέτρα.
Υπάρχει, όµως, το κλασικό ερώτηµα στο οποίο ο ποιητής στο
παρελθόν απήντησε: Λεφτά υπάρχουν; Λεφτά υπάρχουν, ναι,
διότι υπάρχει το κλασικό ερώτηµα «πού θα βρεθούν τα χρήµατα». Λεφτόδεντρα θα βγουν; Λεφτά υπάρχουν για ευνοϊκή ρύθµιση για τα golden boys µε τα θέµατα µετοχών ως µπόνους κ.λπ.
–αναλύθηκε αυτό από άλλους, δεν έχω χρόνο- λεφτά υπάρχουν
για ευνοϊκή φορολογική αντιµετώπιση για τους µεγαλοπαράγοντες του αθλητισµού. Δεν πιστεύω ότι είστε κανένας παράγων του
αθλητισµού που έχει και µέσα µαζικής ενηµέρωσης κ.λπ. και το
ζήτησε αυτό. Το κάνατε µισή δουλειά τον Δεκέµβριο, το ολοκληρώσατε τώρα.
Λεφτά υπάρχουν και για το θέµα των ακριβών αυτοκινήτων
που θα µειώσετε το τέλος ταξινόµησης στα ακριβά αυτοκίνητα,
όχι στα µικρά και στα µεσαία, όπως είναι η λογική του Συντάγµατός µας, αλλά στα ακριβά αυτοκίνητα. Για κάποιους, λοιπόν,
λεφτά υπάρχουν.
Πείτε µου κάτι. Για τους 71.000 συνταξιούχους µε τα «αδήλωτα» αναδροµικά που θα τους τρέχετε στα δικαστήρια και θα
τους κάνετε κατασχέσεις κ.λπ. δεν υπήρχαν λεφτά για να κάνετε
κάτι αντίστοιχο µ’ αυτό που κάνατε µε τους αθλητές µε αυτοτελή
φορολόγηση ή µε κάτι άλλο και να τελειώνει η ιστορία;
Λεφτά υπάρχουν για τα στελέχη της Κυβέρνησης -δεν λέω για
τον Πρωθυπουργό γιατί τον Πρωθυπουργό δεν πρέπει να τον
πειράζουµε- που αποφάσισαν καλοκαιριάτικα να κάνουν περιοδεία σε νησιά και να ελέγξουν υπηρεσίες αρµοδιότητάς τους µε
λεφτά του δηµοσίου;
Ακούστηκε προηγουµένως το θέµα της διαδικασίας αυτού του
νοµοσχεδίου. Αυτό το νοµοσχέδιο είναι πραγµατικά ντροπή για
το Κοινοβούλιο, διότι ξεκίνησε µε 62 άρθρα στη διαβούλευση,
κατατέθηκε Παρασκευή στη µία η ώρα το πρωί µε 95 άρθρα και
280 σελίδες και σήµερα µαζί µε τις τροπολογίες συζητάµε 140
άρθρα και 460 σελίδες. Δεν συζητάµε στην ουσία. Ψηφίζουµε
κάτι µε τη λογική της «σκούπας».
Για να καταλάβουµε την προχειρότητα µε την οποία νοµοθετείτε, την προηγούµενη εβδοµάδα υπήρχε νοµοσχέδιο στην Ολοµέλεια για το θέµα της φορολογίας των αυτοκινήτων και νοµοσχέδιο στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων πάλι για τη φορολογία των αυτοκινήτων. Μα, δεν µπορείτε να συνεννοηθείτε
µεταξύ σας στα Υπουργεία και να τελειώνει αυτή η ιστορία; Όχι,
δεν µπορείτε να συνεννοηθείτε, διότι θα αναφέρω αυτά που
έλεγε ο Πρωθυπουργός –θα καταθέσω και τα σχετικά έγγραφατο 2018. Θα µου πείτε «περσινά ξινά σταφύλια», αλλά κρατάµε
αρχεία. Δεν έψαξα να βρω δηλώσεις του κ. Βεσυρόπουλου και
του κ. Σταϊκούρα για 29 άδικους φόρους κ.λπ.. Τα έχουµε πει και
άλλες φορές αυτά. Δεν απαντώνται ποτέ εδώ πέρα. Δήλωση του
Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη, Μάρτιος του 2018: «Σταθερό φορολογικό σύστηµα για τουλάχιστον πέντε χρόνια». Θα το καταθέσω για τα Πρακτικά.
Θα καταθέσω παράλληλα και ένα ωραίο πινακάκι που έκανε
το τµήµα οικονοµικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ για το τι κάνατε στον
τοµέα φορολογικής τελωνειακής πολιτικής µόλις σ’ έναν χρόνο.
Εδώ λέτε για πέντε χρόνια σταθερό φορολογικό σύστηµα. Μέσα
σ’ έναν χρόνο ξέρετε σε πόσα νοµοσχέδια έχετε φέρει φορολογικές τελωνειακές διατάξεις; Σε 23 νοµοσχέδια έχετε φέρει φο-
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ρολογικές τελωνειακές διατάξεις µαζί µ’ αυτό που συζητάµε σήµερα και έχετε αλλάξει 165 άρθρα. Αυτό δεν νοµίζω ότι βοηθάει
πάρα πολύ τα θέµατα ανάπτυξης, ούτε βοηθάει πάρα πολύ τα
ζητήµατα σταθερότητας του φορολογικού συστήµατος.
Μια κουβέντα µόνο, κύριε Πρόεδρε, για το θέµα της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής. Το έχω ρωτήσει και άλλη φορά.
Λείπει ο κ. Γεραπετρίτης από εδώ που µε είχε εντυπωσιάσει
πέρσι µ’ όλα αυτά που έλεγε περί καλής νοµοθέτησης και διαλόγου και διάφορα τέτοια. Το ερώτηµα το τοποθετώ µπροστά σας:
Διαβάζουν οι Υπουργοί αυτά που λέει η Επιστηµονική Υπηρεσία
της Βουλής; Διότι αυτή η υπηρεσία για πάρα πολλά άρθρα του
νοµοσχεδίου έχει σοβαρότατες ενστάσεις.
Θα σταθώ µόνο στο άρθρο 16. Το ΚΙΝΑΛ είπε για νησίδα διαπλοκής. Εγώ δεν θα το πω νησίδα. Θα πω ότι το άρθρο 16 µε τη
σύσταση Επιτροπής Εξωτερικής Επίλυσης Διαφορών θα είναι
αυτό που θα απασχολήσει άλλη επιτροπή στο µέλλον στη Βουλή
για θέµατα διαφθοράς και διαπλοκής και δεν θα έχετε τη δικαιολογία τότε να πείτε «δεν ήξερα», διότι η Επιστηµονική Υπηρεσία
της Βουλής λέει µέσα για την ανάγκη για απαλλαγή της φορολογικής διοίκησης από κάθε είδους πολιτικές παρεµβάσεις και
για θωράκιση της θεσµικής ανεξαρτησίας της ελληνικής φορολογικής διοίκησης.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, σοβαρευτείτε, συντονιστείτε µεταξύ σας και φέρτε µας νοµοσχέδια που να λύνουν προβλήµατα και όχι να τα πολλαπλασιάζουν.
(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)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Αλεξιάδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Νεκτάριος Σαντορινιός από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα ήθελα να σταθώ στο µνηµείο κακής νοµοθέτησης που
βλέπουµε ακόµα µία φορά από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Θα ήθελα να σταθώ, όµως, στην πολιτική εξαπάτηση.
Πολιτική εξαπάτηση νούµερο ένα: Αναδροµικά συνταξιούχων.
Λέτε ότι πήρατε πολιτική απόφαση να τους τα δώσετε. Πόσα;
Είναι 3,9 τα δισεκατοµµύρια κι εσείς λέτε 1,4 και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους λέει 900. Κάνετε, δηλαδή, µείωση στα αναδροµικά των συνταξιούχων 60%. Αν δεν είναι αυτό πολιτική
εξαπάτηση, τι είναι;
Πολιτική εξαπάτηση νούµερο δύο: Στη δευτερολογία του ο
Πρωθυπουργός µιλώντας για την ενίσχυση των επιχειρήσεων
είπε «εµείς ενισχύσαµε 525.000 ΑΦΜ», θέλοντας να πει βέβαια
ότι είναι επιχειρήσεις αυτά. Όµως, ποια είναι η πραγµατικότητα;
Ότι οι επιχειρήσεις είναι στην επιστρεπτέα προκαταβολή ένα και
δύο. Εδώ αν το αθροίσετε είναι 140.000 από τις 750.000 επιχειρήσεις. Γιατί, λοιπόν, οι υπόλοιπες επιχειρήσεις δεν χρηµατοδοτήθηκαν; Διότι απέτυχε το µέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής.
Πολιτική εξαπάτηση νούµερο τρία: Προστασία πρώτης κατοικίας. Τελείωσε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µ’ αυτά που ψηφίζετε σήµερα η προστασία της πρώτης κατοικίας τελειώνει. Το
πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ» είναι µόνο για εννιά µήνες, είναι για λίγους και επί της ουσίας εγκαταλείπετε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σας ζητάµε ακόµα και αυτήν τη στιγµή να υιοθετήσετε την τροπολογία που καταθέτουµε για την πραγµατική
προστασία της πρώτης κατοικίας.
Δεν θα µιλήσω άλλο για το νοµοσχέδιο. Θα µιλήσω για τις τροπολογίες, γιατί αυτές τις τροπολογίες πραγµατικά για ποιον λόγο
δεν τις φέρνετε να συζητηθούν µε την κανονική κοινοβουλευτική
διαδικασία; Προφανώς δεν θέλετε να µάθει η κοινωνία τι ψηφίζετε, όµως θα το µάθει.
Τροπολογία 440 στο άρθρο 9. Τι έχουµε; Την κατάργηση του
µεταφορικού ισοδύναµου στο σκέλος των καυσίµων στα πρατήρια. Πότε; Εν µέσω της τουριστικής περιόδου. Είχαµε ζητήσει να
αξιολογηθεί το µέτρο και να διατηρηθεί µέχρι τις 31-12-2020. Δεν
το δεχθήκατε. Δεν έχετε καµµία προετοιµασία για τη µετάβαση
στη νέα ρύθµιση που προβλέπεται και εδώ που τα λέµε δεν έχω
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και καµµία εµπιστοσύνη στην έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων από την Κυβέρνησή σας.
Ακόµα περιµένουµε για τις επιχειρήσεις και για την Κρήτη,
αγαπητέ Χάρη Μαµουλάκη. Από την πρώτη στιγµή συκοφαντήσατε το µέτρο. Από την πρώτη στιγµή το υπονοµεύσατε. Καθυστερήσατε την πληρωµή των εισιτηρίων για τους επιβάτες. Δεν
έχετε ακόµα εκδώσει για το 2020 για τις επιχειρήσεις την κοινή
υπουργική απόφαση, ενώ από τον Απρίλιο έπρεπε να ανοίξει η
πλατφόρµα. Και στα καύσιµα µιλούσατε για στρεβλώσεις. Κάνατε την έκδοση της ΚΥΑ για την πιλοτική εφαρµογή που λήγει
στις 31 Ιουλίου στις αρχές Ιουλίου. Μάλιστα το είπατε και επίτευγµα αυτό!
Το µεταφορικό ισοδύναµο στα καύσιµα λειτούργησε, γιατί
υπήρχε έλεγχος των τιµών από το Παρατηρητήριο Καυσίµων και
µειώθηκαν τα καύσιµα στην αντλία. Από τα διαθέσιµα στοιχεία
που είχε το Υπουργείο, θα µπορούσε να αιτηθεί την απαλλαγή
του µέτρου από τον κανόνα de minimis. Έχει στοιχεία από τον
Μάιο του 2019 µέχρι και τον Ιούνιο του 2019. Από την αρχή είχαµε πει ότι έπρεπε να γίνει αξιολόγηση και να απαλλαγεί το
µέτρο από τον κανόνα de minimis, διότι µπορεί να θεωρηθεί ως
µεταβατική πληρωµή ενίσχυσης των καταναλωτών και να λειτουργήσει ουδέτερα για το πρατήριο όπως ο ΦΠΑ, δηλαδή µια
πληρωµή µεταβατική και εποµένως να µην εντάσσεται στη λογική
των κρατικών ενισχύσεων.
Δεν έγινε καν αξιοποίηση της δυνατότητας που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τετραπλασιασµό του ορίου ενισχύσεων κρατικών ενισχύσεων. Ποια θα είναι τα προβλήµατα από την κατάργηση του µέτρου; Πρώτον, την 1η Αυγούστου θα δούµε αύξηση
της τιµής των καυσίµων στην αντλία µέχρι και 25 λεπτά στα νησιά
της πιλοτικής εφαρµογής.
Δεύτερον, δεν υπάρχει κοινή υπουργική απόφαση για τον νέο
τρόπο. Αυτό τι σηµαίνει; Ότι ουσιαστικά είσαστε απολύτως απροετοίµαστοι να εφαρµόσετε αυτό το µέτρο, έστω και µε αυτόν
τον στρεβλό τρόπο που έχετε επιλέξει. Δεν θα αφορά τους επισκέπτες στα νησιά. Και πότε; Τη στιγµή που ζητάµε να ενισχυθεί
ο τουρισµός στα νησιά. Επιλέγετε να φέρετε ένα µέτρο το οποίο
χτυπά τα νησιά και ιδιαίτερα τα µικρά νησιά. Η µέχρι σήµερα εµπειρία που έχουµε από την εφαρµογή που έχει κάνει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µάς κάνει σίγουρους ότι δεν θα
µπορέσετε να υλοποιήσετε το µέτρο και ουσιαστικά θα καταργηθεί η ενίσχυση στα καύσιµα στα νησιά.
Θα πάω σε µια άλλη τροπολογία την 443, στα άρθρα 14, 15
και 16. Ειλικρινά έπρεπε να έρθει σήµερα; Αφού είναι τόσο καλή
τροπολογία, όπως µας είπε ο Υπουργός, γιατί έρχεται χωρίς διαβούλευση; Γιατί δεν γίνεται διαβούλευση µε τα ναυτεργατικά σωµατεία, στους οποίους εσπευσµένα αλλάζει ο τρόπος µε τον
οποίο γίνονται οι αρχαιρεσίες στα ναυτεργατικά σωµατεία; Μπορεί η Κυβέρνηση να το κάνει αυτό; Τίθεται ένα όριο τριών θητειών σε πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο σωµατείο. Πού αλλού
υπάρχει αυτό; Για εξηγήστε µου, µε ποια λογική µπορεί κάποιος
να µην έχει δικαίωµα, επειδή έκανε τρεις θητείες σε πρωτοβάθµιο, να εκλεγεί πρόεδρος σε δευτεροβάθµιο όργανο; Τίθεται και
ένα όριο ηλικίας των εβδοµήντα δύο ετών. Για ποιον λόγο τίθεται
αυτό το όριο; Ειλικρινά, όταν εµείς σας ζητήσαµε να βάλουµε
όριο όλοι µαζί στις βουλευτικές θητείες, γιατί δεν το κάνατε; Ξέρετε να βάζετε όρια σε όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό
σας. Αυτή είναι η δηµοκρατική σας ευαισθησία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε δύο παρατηρήσεις, γιατί νοµίζω ότι
δεν έχουν αναφερθεί αυτά τα θέµατα για το άρθρο 15. Λέει, λοιπόν, το άρθρο ότι αν δεν υπάρχει προσφερόµενος πλοίαρχος
τότε καταργούνται οι ρυθµίσεις για την οργανική σύνθεση. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι στα πλοία υπό ελληνική σηµαία υποχρεούται ο
πλοιοκτήτης να έχει πέντε Έλληνες αξιωµατικούς. Αν δεν υπάρχει πλοίαρχος δηλαδή, τι θα γίνει; Αν δεν υπάρχει πλοίαρχος
λέµε εµείς -και λογικό είναι-, θα πρέπει να τηρείται ο όρος των
πέντε Ελλήνων αξιωµατικών σε άλλες ειδικότητες, όπως είναι οι
µηχανικοί, όπως είναι ο υποπλοίαρχος. Γιατί καταργείται χωρίς
όρους η οργανική σύνθεση σε αυτήν την περίπτωση;
Στο άρθρο 16 να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους, είναι
κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Εγώ θα συµ-
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φωνήσω, ο τρόπος που έχουν λειτουργήσει οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας λόγω της µη εναρµόνισης τους µε τις διεθνείς
συµβάσεις, λειτούργησε ανασταλτικά για την απασχόληση κατώτερων πληρωµάτων. Στην ουσία στην πρωτοπόρο ναυτιλία δεν
έχουµε κατώτερα πληρώµατα. Ωστόσο, τέτοιες διατάξεις θα
έπρεπε να είναι αποτέλεσµα διαπραγµάτευσης µε τα ναυτεργατικά σωµατεία και όχι να έρχεστε και να επιβάλλετε την κατάργηση συλλογικών συµβάσεων και να επιβάλλετε κάποιες άλλες
συµβάσεις.
Είπε ο κύριος Υπουργός ότι είχαµε εβδοµήντα χιλιάδες ναυτικούς και τώρα έχουµε δεκαοκτώ χιλιάδες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και ολοκληρώστε,
σας παρακαλώ.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Μα, τώρα σοβαρολογεί ο κύριος Υπουργός; Δηλαδή, δεν µπορούν σήµερα ναυτικοί -αν θέλανε- να πάνε σε πλοία υπό ξένη σηµαία µε τον µισθό της ITF; Ο µισθός ITF είναι αυτός που θα δώσει
το κίνητρο για να µπουν περισσότεροι άνθρωποι στο επάγγελµα;
Ξεχνά ο κύριος Υπουργός ότι το 70 δεν είχαµε τουρισµό και εποµένως οι περισσότεροι νησιώτες πήγαιναν στα καράβια. Τώρα
έχουµε τουρισµό. Αυτές είναι οι διαφοροποιήσεις που οδήγησαν
σε αυτήν την κατάσταση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για µια ακόµα φορά ευτελίζετε
την κοινοβουλευτική διαδικασία, φέρνοντας ρυθµίσεις που απορυθµίζουν την εργασία, τη ναυτιλία και τη νησιωτική πολιτική.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε εκεί πάνω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Αναστασιάδη,
πώς το είπατε αυτό; Τι κάνω εδώ πάνω; Του το είπα δύο φορές.
Τι να κάνω; Είναι τρόπος αυτός που µιλάτε;
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Για µια ακόµα φορά διαψεύδετε
τις προσδοκίες της κοινωνίας και δείχνετε σκληρό και φιλελεύθερο πρόσωπο. Σας ενοχλούν αυτά που λέµε, αλλά θα τα ακούσετε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Τι κάνω εδώ πάνω;
Εάν το κλείσω το µικρόφωνο, επειδή είµαι και από την Ελληνική
Λύση, θα µε πει φασίστα.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Να το κλείσετε. Έτσι είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Μην µου ανεβάζετε τη
µικρή τώρα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Μα, µιλάει δέκα λεπτά!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Το ίδιο πράγµα γίνεται συνέχεια. Κανείς
δεν σέβεται.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κανείς δεν σέβεται κανέναν.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Σαντορινιέ, το
είπατε και προηγουµένως. Κύριε Σαντορινιέ, είστε πολύ άτακτος.
Και για τους άλλους υπάρχουν τροπολογίες, αλλά στα επτά
λεπτά σταµατάνε, που σηµαίνει ότι σέβονται τον συνάδελφο και
τους υπαλλήλους που βρίσκονται εδώ. Εγώ να µείνω µέχρι το
πρωί. Δεν έχω πρόβληµα κανένα. Με τις «τροπολογίες, τροπολογίες»! Αυτό που θέλει να πει κάποιος, µπορεί να το πει και σε
επτά λεπτά. Στα εννιά κολλήσαµε;
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Αµανατίδης από τη Νέα Δηµοκρατία και την όµορφη Κοζάνη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
αγαπητοί συνάδελφοι, από όλες τις µεριές των εδράνων τις τελευταίες µέρες καταδείχθηκε έµπρακτα ότι όταν µια κυβέρνηση
εργάζεται µε µέθοδο, προληπτικά, µε στόχευση και µε µια στόχευση η οποία κοιτάει στο αποτέλεσµα, τότε αυτό το αποτέλεσµα την δικαιώνει και αναφέροµαι βέβαια στα 72 δισεκατοµµύρια
ευρώ.
Και για να µην βιαστεί κανείς να πει οτιδήποτε, θα πω εγώ ότι
θα βρίσκονται στη διάθεση της κοινωνίας, αλλά και της οικονοµίας για τα επόµενα επτά χρόνια και βέβαια ότι αποτελούν µια
σηµαντική επιτυχία για τη χώρα µας και προσωπικά του ίδιου του
Πρωθυπουργού. Αναφέρθηκε το πρωί και στην επιστολή η οποία
είχε γίνει µαζί µε άλλους αρχηγούς κρατών.
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Η συµµετοχή βέβαια των επιχορηγήσεων είναι σχετικά ανεβασµένη. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό και βέβαια επίσης είναι σηµαντικό το ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας είπε ότι αυτό που θα
πρέπει να κάνουµε από εδώ και µετά, είναι να εργαστούµε µε
σχέδιο και υπευθυνότητα. Να προσθέσω εγώ ότι κάθε δαπάνη
θα πρέπει να αποτελεί επένδυση που υπακούει σε ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, µε στόχο την επίτευξη υψηλής,
έξυπνης και δίκαιης ανάπτυξης, που θα έχει σαν αποτέλεσµα τη
µετάβαση της κοινωνίας σε µια κατάσταση συνοχής και τη µετάβαση της οικονοµίας σε µια κατάσταση µε πολλές και καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας.
Προσοχή, όµως, δεν θα πρέπει να γίνουµε οπαδοί της απορροφητικότητας, αλλά της αποδοτικότητας και αυτό µπορεί να
γίνει πράξη µε τη συµβολή του αναγκαίου διοικητικού και θεσµικού πλαισίου και εποµένως βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η
αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος ειδικά σε κρίσιµες οικονοµικά συγκυρίες.
Tο σχέδιο νόµου, λοιπόν, αυτό το εξυπηρετεί µε απόλυτο
τρόπο. Το σχέδιο νόµου είναι µέρος ενός ευρύτερου µεταρρυθµιστικού σχεδίου του οικονοµικού επιτελείου, δηλαδή, της Κυβέρνησης. Αποδεικνύει ότι το Υπουργείο Οικονοµικών συνεχίζει
µε υπευθυνότητα, µε µεθοδικότητα το µεταρρυθµιστικό έργο της
Κυβέρνησης ακόµα και σε δύσκολες συνθήκες.
Θυµίζω ότι προηγήθηκαν δύο σηµαντικά νοµοσχέδια στα
οποία µάλιστα επιτεύχθηκε θαυµαστή σύγκλιση απόψεων. Το ένα
είναι ο νόµος 4701 για τη χορήγηση των µικροχρηµατοδοτήσεων.
Θα δούµε στο επόµενο διάστηµα το πόσο ευεργετικός θα είναι.
Το δεύτερο είναι ο νόµος 4706 για την εταιρική διακυβέρνηση
ανωνύµων εταιρειών, όπου µεταξύ αυτών τα συµφέροντα των
οποίων εκπροσωπεί είναι και οι µικροµέτοχοι των εταιρειών
αυτών.
Να θυµίσω επίσης ότι το πρόγραµµα «ΗΡΑΚΛΗΣ» βρίσκεται σε
φάση κινητικότητας. Ήδη οι τράπεζες ετοιµάζονται να το αξιοποιήσουν και αυτό θα σηµαίνει στην πράξη ότι θα έχουµε εξοικονόµηση τουλάχιστον 30 δισεκατοµµυρίων ευρώ από τα κόκκινα
δάνεια συµβάλλοντας στην εξυγίανση του τραπεζικού συστήµατος.
Η χρησιµότητα επιµέρους ρυθµίσεων είναι προφανής. Το υπό
συζήτηση σχέδιο νόµου περιέχει ρυθµίσεις µε αναπτυξιακή διάσταση και αποτυπώνει τον πυρήνα της πολιτικής αυτής της Κυβέρνησης που είναι η µείωση των φόρων και εποµένως η αύξηση
του εισοδήµατος. Η απάντηση σε όλους αυτούς που έλεγαν τις
προηγούµενες ηµέρες ότι είναι πελατειακό µε καλυµµένες φωτογραφικές και ρουσφετολογικές διατάξεις είναι η εξής.
Είναι πελατειακό και ρουσφετολογικό το µέτρο της κατάργησης της αυτοτελούς φορολόγησης των χρηµατικών γονικών παροχών και δωρεών από τους γονείς στα τέκνα; Είναι πελατειακό
και ρουσφετολογικό µέτρο η απαλλαγή ειδικά για το φορολογικό
έτος 2019 από το τέλος επιτηδεύµατος για τους αγρότες και
τους αλιείς της παράκτιας αλιείας; Είναι πελατειακό και ρουσφετολογικό µέτρο η εξώδικη επίλυση εκκρεµών φορολογικών διαφορών ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας µε τον τρόπο
που προβλέπεται;
Είναι επίσης ρουσφετολογικό και πελατειακό µέτρο η µείωση
της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος για το έτος 2019, των
νοµικών και φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και έχουν πληγεί βάναυσα από την πανδηµία; Είναι
επίσης ρουσφετολογική η συνεισφορά του δηµοσίου για την
αποπληρωµή δανείων µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις στην κύρια
κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσµενείς
συνέπειες του κορωνοϊού;
Όλα αυτά αναλύονται πολύ εκτενώς στο σχέδιο νόµου το
οποίο όλοι έχουµε διαβάσει και όλοι έχουµε συζητήσει επ’ αυτού
και δεν χρειάζεται να αναλύσω περισσότερα από τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις. Θα αναφερθώ στο άρθρο 9 µε βάση το οποίο
ενεργοποιείται ένα σύστηµα προοδευτικής φορολόγησης των
επιβατικών αυτοκινήτων. Μειώνεται το τέλος ταξινόµησης των
υβριδικών αυτοκινήτων και καταργείται το λεγόµενο ιστορικό
τέλος.
Αναφέραµε νωρίτερα για την επιτροπή, για την επίλυση µε
εξωδικαστικό τρόπο των φορολογικών διαφορών. Είναι περιττό
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να αναφέρω για τη χρησιµότητα του άρθρου 18 όπου µειώνεται
η προκαταβολή φόρου εισοδήµατος για το φορολογικό έτος
2019 των νοµικών προσώπων και των φυσικών προσώπων που
ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, βέβαια ανάλογα µε το
εύρος της µείωσης του κύκλου εργασιών.
Επίσης, να πω τα θετικά σηµεία του προγράµµατος «ΓΕΦΥΡΑ»
σύµφωνα µε το οποίο επιβραβεύονται για πρώτη φορά οι συνεπείς δανειολήπτες µε εξυπηρετούµενα δάνεια που επλήγησαν κι
αυτοί από την υγειονοµική κρίση. Καλύπτονται πολλαπλάσιοι δανειολήπτες σε σχέση µε το αρχικό πλαίσιο της προηγούµενης κυβέρνησης. Περιορίζεται ο κίνδυνος δηµιουργίας µιας νέας γενιάς
κόκκινων δανείων. Στόχος µέσα από αυτές τις ρυθµίσεις είναι η
προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών, χωρίς περιθώρια όµως
να εκµεταλλευθούν το πλαίσιο αυτό οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Ταυτόχρονα όχι µόνο να διατηρηθεί η αναγκαία κουλτούρα
πληρωµών αλλά και να ενισχυθεί.
Επιτρέψτε µου στο σηµείο αυτό να συγχαρώ και την Κυβέρνηση για τις δύο εµβληµατικές κινήσεις που πέρα από την οικονοµική τους αξία έχουν και ισχυρή αξία ως µηνύµατα. Πρώτο
µήνυµα: ιστορική µνήµη για τους αγωνιστές στην Κύπρο. Είπαµε
για τα 200 ευρώ το µήνα γι’ αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν στις
κρίσεις του 1964, 1967 και 1974. Επίσης, το δεύτερο µήνυµα είναι η απόδοση τιµής στους συνταξιούχους, τόσο γιατί η καταβολή των διαφορών στις συντάξεις θα γίνει για όλους αναδροµικά, όσο και γιατί θα γίνει εφάπαξ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το υπό συζήτηση σχέδιο
νόµου αποδεικνύεται για ακόµη µία φορά ότι ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση είναι συνεπείς στις δεσµεύσεις τους και συνεχίζουν το µεταρρυθµιστικό τους έργο µε
στόχο τη στήριξη της αγοράς εργασίας, την τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, την προσέλκυση νέων επενδύσεων, την
ενίσχυση τελικά της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής.
Ακόµη και µέσα στη δίνη της πανδηµίας η Κυβέρνηση µε
σκληρή δουλειά στέκεται στο πλευρό της κοινωνίας που δοκιµάζεται ποικιλοτρόπως υιοθετώντας µέτρα µε κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσηµο. Χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις βλέπουν
τον εαυτό τους στο παρόν σχέδιο νόµου και αντιλαµβάνονται τις
θετικές προβλέψεις του, άσχετα τι αναφέρθηκε προηγούµενα ή
από τους προηγούµενους οµιλητές. Είναι εποµένως ένα ρεαλιστικό σχέδιο. Λύνει προβλήµατα και δηµιουργεί προοπτικές.
Με τις σκέψεις αυτές καλώ όλους να υπερψηφίσουν το παρόν
σχέδιο νόµου γιατί πραγµατικά ισχύει αυτό που είπα νωρίτερα.
Δίνει προοπτικές στην ελληνική οικονοµία, στα νοικοκυριά και
στις επιχειρήσεις.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σας ευχαριστώ, κύριε
Αµανατίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Ελευθέριος Αβραµάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, λεφτόδεντρα
δεν υπάρχουν, µας είπε ο κ. Σκυλακάκης. Υπάρχουν όµως λεφτόδεντρα για τη λίστα Πέτσα για απευθείας αναθέσεις, για την
εκλογική σας πελατεία, τα περίφηµα golden boys µε τους πλουσιοπάροχους µισθούς σε διοικητικά συµβούλια και επιτροπές και
τη στήριξη µιας επιχειρηµατικής και οικονοµικής ελίτ που σας
στηρίζει πολιτικά και εκλογικά.
Λεφτόδεντρα όµως δεν υπάρχουν για τους συνταξιούχους που
σήµερα τους περικόπτετε πάνω από το 60% των αναδροµικών
τους, αφού τους επιστρέφετε µόνο 900 εκατοµµύρια ευρώ, σύµφωνα µε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Είναι
1,4 µας είπε ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή.
Καταστρατηγείτε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για την επιστροφή του συνόλου των αναδροµικών της τάξεως των 3,9 δισεκατοµµυρίων ευρώ από περικοπές κύριων και
επικουρικών συντάξεων, καθώς και επιδοµάτων αδείας, δώρων
Χριστουγέννων και Πάσχα. Αν αυτό δεν είναι, κύριε Υπουργέ, εµπαιγµός ή κοροϊδία των συνταξιούχων, τι είναι;
Σας παραδώσαµε µια υγιή οικονοµία κι ένα µαξιλάρι 37 δισεκατοµµυρίων µε συνεχή τρίµηνα ανάκαµψης και ανάπτυξης και
καταφέρατε µέσα σε ένα χρόνο και πριν ενσκύψει η πανδηµία
του κορωνοϊού να την οδηγήσετε στην ύφεση, αφού το πρώτο
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τρίµηνο του 2020 η οικονοµία ήταν ήδη σε αρνητικούς ρυθµούς
ανάπτυξης. Σήµερα µας οδηγείτε σε ύφεση, σε ανεργία, σε περιορισµό εισοδηµάτων, σε περικοπή µισθών και συντάξεων και
σε δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό.
Μας λέτε και πανηγυρίζετε ότι φέρατε 72 δισεκατοµµύρια στη
χώρα, όταν τα πραγµατικά ποσά είναι τελείως διαφορετικά και
πολύ µικρότερα. Είναι 19 δισεκατοµµύρια ευρώ -εµείς πιστεύουµε 16,7 δισεκατοµµύρια στην πραγµατικότητα- οι επιχορηγήσεις και από 12,5 περίπου δισεκατοµµύρια µε δανεισµό. Και
µέχρι τον Ιούνιο του 2021 τι θα κάνετε; Πώς θα πορευτείτε; Χρήµατα πού θα βρείτε; Το µαξιλάρι των 37 δισεκατοµµυρίων υπάρχει ή φαγώθηκε;
Είναι σαφές ότι λόγω και του κορωνοϊού τα ζητήµατα της οικονοµίας και οι παρεµβάσεις που θα γίνουν σ’ αυτή θα καθορίσουν εν πολλοίς και την πορεία µας τα επόµενα χρόνια. Η
Κυβέρνηση φέρνει σήµερα ένα δεύτερο φορολογικό πολυνοµοσχέδιο πριν καν συµπληρωθεί ένας χρόνος από την προηγούµενη νοµοθετική παρέµβαση, πριν δηλαδή αποτυπωθούν τα
αποτελέσµατα του σχετικά πρόσφατου φορολογικού της νόµου.
Η εµφάνιση της πανδηµίας του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις
του στην ελληνική οικονοµία και στα εισοδήµατα των πολιτών θα
µπορούσε να δικαιολογήσει µια παρέµβαση αναθεώρησης των
κανόνων που ισχύουν, αν δινόταν λύση στα προβλήµατα που ανέκυψαν τους τελευταίους µήνες. Θα µπορούσε να δικαιολογηθεί
αν ενσωµάτωνε µια οικονοµική πολιτική όντως αναπτυξιακή, κυρίως όµως µια πολιτική ανακοπής της ύφεσης και συγκράτησης
των εισοδηµάτων των Ελλήνων φορολογουµένων.
Στο νοµοσχέδιο που έφερε η Κυβέρνηση, υπάρχουν ορισµένες
περιορισµένες παρεµβάσεις που κινούνται σε αυτήν τη λογική.
Η απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύµατος των αγροτών που
έχουµε ζητήσει εδώ και πολύ καιρό είναι σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Δυστυχώς όµως, η συνολική φιλοσοφία αυτού του νοµοσχεδίου δεν κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Πρακτικά σε
αρκετά σηµεία το συγκεκριµένο φορολογικό νοµοσχέδιο συµπληρώνει το νοµοσχέδιο του Νοεµβρίου ή διορθώνει αστοχίες
του, που ήδη έχουν επισηµανθεί έγκαιρα από την Αντιπολίτευση.
Αποδεικνύεται για µια ακόµη φορά ότι η Κυβέρνηση νοµοθετεί
πρόχειρα, νοµοθετεί για να εξυπηρετήσει συγκεκριµένα συµφέροντα, νοµοθετεί κατά τρόπο που πλήττονται τόσο τα εθνικά
συµφέροντα όσο και τα ατοµικά συµφέροντα των πολιτών και
ιδίως της µεσαίας τάξης και των φτωχότερων οικονοµικά πολιτών.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς πρόκειται για µία ακόµη συρραφή διατάξεων, µε συγκεκριµένη στόχευση, µε προκλητική φοροαπαλλαγή συγκεκριµένων και µικρών
οικονοµικών οµάδων. Το δυστύχηµα, όµως είναι ότι φαίνεται η
Κυβέρνηση να µην έχει αντιληφθεί σε κανένα επίπεδο τη νέα
πραγµατικότητα που επικρατεί σε όλον τον κόσµο.
Σε ό,τι αφορά τα τέλη ταξινόµησης αυτοκινήτων, πρόκειται για
µια παρέµβαση που την αναµένει η αγορά από τον προηγούµενο
Οκτώβριο. Δεν τη συµπεριλάβατε στο φορολογικό νοµοσχέδιο
του Νοεµβρίου και το φέρνετε τώρα σε νέες πραγµατικές συνθήκες και αφού έχει στεγνώσει πραγµατικά η αγορά αυτοκινήτου. Πρόκειται για ένα µέτρο που θα τονώσει σίγουρα την αγορά
των νέων αυτοκινήτων στη χώρα, µε την προϋπόθεση ότι ο κόσµος θα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε µια τέτοια δαπάνη.
Επειδή όµως γνωρίζετε ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσµου
δεν έχει αυτή την οικονοµική δυνατότητα απευθύνεστε και πάλι
κυρίως στους έχοντες, µειώνοντας υπερβολικά τα τέλη ταξινόµησης για τα πολύ ακριβά αυτοκίνητα. Η µεγάλη αδικία όµως,
που κάνετε είναι ότι µειώνετε τα τέλη αποκλειστικά για τα καινούργια αυτοκίνητα και όχι για τα εισαγόµενα µεταχειρισµένα,
που θα είναι πιο προσιτά οικονοµικά και θα µπορούσαν πράγµατι
να συµβάλλουν στην ανανέωση του στόλου των οχηµάτων.
Η διάταξη που φέρνετε λοιπόν αν και κινείται στη σωστή κατεύθυνση παραµένει ηµιτελής. Ευνοεί περισσότερο τα συµφέροντα των αυτοκινητοβιοµηχανιών παρά τα συµφέροντα των
Ελλήνων καταναλωτών. Ευνοεί µονοµερώς τις αντιπροσωπείες
νέων αυτοκινήτων, καταδικάζει σε ακόµα µεγαλύτερη ύφεση τη
συντριπτική πλειοψηφία των εµπόρων αυτοκινήτων.
Σε ό,τι αφορά τη µείωση της προκαταβολής φόρου για ένα
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µέρος των ελεύθερων επαγγελµατιών, πρόκειται για ένα ακόµη
ηµίµετρο στη λογική των αποτυχηµένων όπως αποδεικνύεται πολιτικών, που εφαρµόζεται µετακινώντας τις υποχρεώσεις όσων
έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό στο µέλλον. Δίνεται µια προσωρινή µείωση της προκαταβολής φόρου, µεταφέροντας τη σηµερινή ασφυξία των ελεύθερων επαγγελµατιών στην επόµενη
φορολογική χρήση. Αντί να υιοθετήσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ
για µόνιµη µείωση της προκαταβολής φόρου που θα δώσει πραγµατική ανάσα στην οικονοµία σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες,
µεταθέτετε απλώς το πρόβληµα για το µέλλον.
Το ίδιο κάνετε και µε τις υποχρεώσεις των δήµων που θα οδηγηθούν µε µαθηµατική ακρίβεια σε οικονοµική ασφυξία, όταν θα
αρχίσετε να παρακρατείτε από τα χρήµατα που δικαιούνται οι
δήµοι αυτά που τώρα τους δίνετε.
Σε ό,τι αφορά τέλος τα µέτρα για τους δανειολήπτες, αρνείστε
για µία ακόµη φορά να προστατεύσετε τουλάχιστον την πρώτη
κατοικία. Επιδοτείτε για εννέα µήνες τα δάνεια κάποιων πολιτών
που έχουν πληγεί από την κρίση του κορωνοϊού, καλώντας τους
όµως να απορρίψουν κάθε προστατευτικό µέτρο που ισχύει σήµερα. Για ποιον λόγο το κάνετε αυτό; Γιατί δεν δίνετε αυτήν την
επιχορήγηση σε τόσους δανειολήπτες; Γιατί έστω δεν συζητάτε
παράλληλα την πρότασή µας που εξασφαλίζει το σύνολο της
πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασµούς;
Σας έχουµε καταθέσει µια πλήρη πρόταση, που µπορεί να εξασφαλίσει ότι καµµία πρώτη κατοικία δεν θα βγει σε πλειστηριασµό σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες της µεγάλης ύφεσης, που
αντιµετωπίζουµε. Η πραγµατικότητα είναι ότι προσπαθείτε να
αποτρέψετε ένα νέο κύµα στάσης πληρωµών προς τις τράπεζες
για µικρό χρονικό διάστηµα, εξασφαλίζετε την είσπραξη κάποιων
δόσεων για τις τράπεζες, δεν προστατεύεται όµως καµµία πρώτη
κατοικία που βρίσκεται σε πραγµατικό κίνδυνο. Σε δύο µέρες
λήγει η οποιαδήποτε προστασία και εσείς αδιαφορείτε. Δεν δίνετε ουσιαστική λύση.
Εν κατακλείδι, θα µπορούσε κανείς να σας κατηγορήσει για
ατολµία, για περιορισµένη δυνατότητα πρόβλεψης των οικονοµικών εξελίξεων, για έλλειψη ικανότητας να προτείνετε πραγµατικές ριζοσπαστικές λύσεις στα ουσιώδη προβλήµατα που
αντιµετωπίζει η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Δυστυχώς, δεν είναι αυτό το πρόβληµα. Το πρόβληµα είναι ότι
ακολουθείτε µια σαφή στρατηγική. Έχετε σχέδιο και είναι πλέον
εµφανές. Επιδιώκετε τη βίαιη συγκέντρωση όλων των χρηµάτων
στα χέρια των λίγων, οδηγείτε στη φτωχοποίηση τη συντριπτική
πλειοψηφία του ελληνικού λαού, στερείτε από τους πιο αδύναµους οικονοµικά πολίτες, αλλά και από τη µεσαία τάξη, την αξιοπρέπεια, µε σκοπό να στηρίξετε συγκεκριµένα οικονοµικά συµφέροντα για τους κοµµατικούς φίλους που τυγχάνει να είναι και
οι χρηµατοδότες του κόµµατός σας.
Δυστυχώς, ο ακραίος αυτός νεοφιλελευθερισµός απειλεί τόσο
την κοινωνική συνοχή όσο και τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και του ελληνικού λαού. Σας καλούµε να υπερψηφίσετε
την τροπολογία που καταθέσαµε, που δίνει πραγµατική λύση
στην προστασία της πρώτης κατοικίας και ναι, σας καταγγέλλουµε για άλλη µια φορά για την κακή νοµοθέτηση και το γεγονός ότι φέρνετε εµβόλιµες τροπολογίες µε τη µορφή νοµοσχεδίων για ψήφιση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Και από τον Σερραϊκό κάµπο, πάµε στον Θεσσαλικό, στον κ.
Χρήστο Κέλλα από την Νέα Δηµοκρατία.
Από µένα, καλό βράδυ, η Παναγία µαζί σας!
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι µετά τους νόµους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που ψηφίστηκαν τις προηγούµενες µέρες από το Σώµα και
δια των οποίων θεσπίστηκαν διατάξεις για τη στήριξη της εργασίας, την καλύτερη λειτουργία της αγοράς, την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και την επίλυση προβληµάτων του αγροτικού
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και του κτηνοτροφικού κόσµου, η Κυβέρνηση µας φέρνει σήµερα
κατ’ ακολουθία προς ψήφιση ένα σχέδιο νόµου, το οποίο έχει
αναπτυξιακό περιεχόµενο.
Πέραν της ενσωµάτωσης των οδηγιών στην εσωτερική έννοµη
τάξη και της ενίσχυσης της φορολογικής διοίκησης, η στόχευση
του Υπουργείου Οικονοµικών µέσω του παρόντος νοµοσχεδίου
είναι διττή. Αφ’ ενός στηρίζει την αναπτυξιακή διαδικασία της ελληνικής οικονοµίας µέσω της φορολογικής πολιτικής, η οποία για
την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι πρώτιστα εργαλείο ανάπτυξης και όχι µέσο αφαίµαξης των φορολογουµένων,
όπως συνέβαινε µε την προηγούµενη κυβέρνηση. Αφ’ ετέρου
στέκεται στο πλευρό εκείνων που επλήγησαν από την πανδηµία,
προστατεύοντας µεταξύ άλλων εξειδικευµένα όσους έχουν λάβει
δάνεια και µε εµπράγµατες ασφαλίσεις στην κύρια κατοικία.
Όσον αφορά το αναπτυξιακό περιεχόµενο του νοµοσχεδίου,
κατ’ αρχάς εισάγονται ρυθµίσεις, οι οποίες ενισχύουν το ευνοϊκό
φορολογικό περιβάλλον για πολίτες και επιχειρήσεις που έχει θεσπίσει και εδραιώσει στη χώρα η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κι επειδή ο Πρωθυπουργός έχει πολύ ψηλά στις προτεραιότητές του τον αγροτικό και κτηνοτροφικό πληθυσµό και
την ανάπτυξη της υπαίθρου, επιπλέον της στήριξης που έχει παράσχει έως σήµερα µε αποκορύφωµα τη διάθεση των 35 εκατοµµυρίων ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισµό στον ΕΛΓΑ για την
πληρωµή οφειλών του και τη διασφάλιση σταθερών πόρων ΚΑΠ,
µε το παρόν σχέδιο νόµου απαλλάσσονται για το φορολογικό
έτος 2019 από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύµατος
οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, για τους οποίους έχει παρέλθει
πενταετία από την ηµεροµηνία ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, όπως και οι αλιείς παράκτιας αλιείας.
Δεύτερον, καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση 10% των
χρηµατικών παροχών και δωρεών από τους γονείς προς τα τέκνα
τους. Τρίτον, πραγµατοποιείται ένα ακόµα σηµαντικό βήµα προς
την τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας, διότι µειώνεται ή
ακόµα και µηδενίζεται η προκαταβολή φόρου για το 2019, ανάλογα µε την πτώση τζίρου που εµφάνισαν φέτος οι επιχειρήσεις.
Τέταρτον, καθίσταται ευνοϊκότερο το καθεστώς των τελών ταξινόµησης αυτοκινήτων για την πλειονότητα των οχηµάτων, µε
στόχο την ανανέωση του σηµερινού στόλου των αυτοκινήτων,
ενώ καθιερώνεται νέο σύστηµα προοδευτικής φορολόγησης και
µειώνεται ακόµα περισσότερο το τέλος ταξινόµησης υβριδικών
αυτοκινήτων.
Πέµπτον, απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή αξία των vouchers
εσωτερικού τουρισµού συνολικής αξίας έως 300 ευρώ που παρέχονται από τους εργοδότες, ενώ παρέχονται κίνητρα σε συνταξιούχους που έχουν φορολογική κατοικία στην αλλοδαπή να
µεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, υπαγόµενοι σε εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήµατος αλλοδαπής
προέλευσης µε φορολογικό συντελεστή 7% για χρονικό διάστηµα δεκαπέντε ετών.
Έκτον, µετατάσσονται στον υπερµειωµένο συντελεστή ΦΠΑ
6% τα βιβλία µουσικής για την προαγωγή της µουσικής παιδείας,
ενώ ταυτόχρονα υπάγονται στο µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ 13%
τα εισιτήρια των αθλητικών αγώνων από τις αρχές Σεπτεµβρίου
του 2020 µέχρι τέλος Ιουνίου το 2021.
Τα µέτρα φορολογικής πολιτικής αντανακλούν την πολυεπίπεδη στρατηγική της Κυβέρνησής µας για δίκαιη και οµοιόµορφη
ανάπτυξη. Προάγουµε την ελεύθερη οικονοµία και την απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς υπό τον επιτελικό και ρυθµιστικό
ρόλο του κοινωνικού κράτους, το οποίο προασπίζεται την κοινωνική συνοχή και βρίσκεται δίπλα σε αυτούς που το έχουν ανάγκη
και χρειάζονται τη στήριξή του.
Στο παρόν σχέδιο νόµου ενεργοποιούµε το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ» για τη στήριξη των δανειοληπτών µε υποθήκη την πρώτη
κατοικία, που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό, τόσο για εξυπηρετούµενα όσο και για µη εξυπηρετούµενα δάνεια.
Εισάγεται δηλαδή πρόγραµµα συνεισφοράς του δηµοσίου
στην αποπληρωµή δανείων µε εµπράγµατες ασφαλίσεις στην
κύρια κατοικία για δανειολήπτες, που έχουν πληγεί από την πανδηµία. Και βέβαια θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι στους πληγέντες συµπεριλαµβάνονται ακόµα κι εκείνοι οι δανειολήπτες
που δεν έχουν πληγεί οι ίδιοι, αλλά άµεσο µέλος της οικογένειάς

17483

τους µε αποτέλεσµα να θεωρείται πληγείσα όλη η οικογένεια.
Προσθέτως το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει διατάξεις για την
αποσυµφόρηση της διοικητικής δικαιοσύνης και την ενίσχυση
του έργου της φορολογικής διοίκησης. Συγκεκριµένα, στη Γενική
Γραµµατεία Φορολογικής Πολιτικής και Δηµόσιας Περιουσίας
συστήνεται επιτροπή εξώδικης επίλυσης των εκκρεµών φορολογικών διαφορών ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας και
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, προκειµένου να διασφαλίζεται η ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων. Η επιτροπή θα
λειτουργεί µε τριµελείς συνθέσεις αποτελούµενη από δύο πρώην
δικαστικούς λειτουργούς και ένα µέλος του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους.
Τέλος, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προχωρά σήµερα σε µια ιστορική πολιτική πράξη. Με διάταξη του παρόντος
νόµου ορίζεται από 1η Αυγούστου του 2020 η παροχή ισόβιας
µηνιαίας τιµητικής σύνταξης παροχής 200 ευρώ στους Έλληνες
οπλίτες που συµµετείχαν στα γεγονότα στην Κύπρο κατά τα έτη
1964, 1967 και 1974.
Εµείς, κύριοι, δεν εµπορευόµαστε τον πατριωτισµό, είµαστε
πατριώτες, έχουµε θωρακίσει πλήρως την ελληνική επικράτεια
από τον Έβρο µέχρι το Καστελόριζο. Μετά και από τη δεύτερη
ανάσχεση του επεκτατισµού της Άγκυρας στο Αιγαίο, ο Πρωθυπουργός τιµά όσους πολέµησαν για τον κυπριακό Ελληνισµό
οδηγώντας τη χώρα σε µια εποχή ανάτασης και ανάκαµψης,
στην εποχή που η Ελλάδα είναι ισχυρή στην περιφέρειά της ως
πυλώνας της ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης στην εποχή της
Νέας Δηµοκρατίας.
Φυσικά και υπερψηφίζουµε το παρόν νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κι εµείς
ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Δηµοσχάκης από τη Νέα Δηµοκρατία
για επτά λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπενθυµίζω και υπογραµµίζω
ότι χθες άνοιξε η αυλαία για την κοινοβουλευτική διακοµµατική
επιτροπή µε στόχο την πρόοδο και την ανάπτυξη της Θράκης.
Μετά από την εύστοχη πρόταση του Πρωθυπουργού προς τον
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και µε Πρόεδρο την έµπειρη
πολιτικό Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία χθες υπερψηφίστηκε, ξεκινά οραµατικά αλλά και ελπιδοφόρα η εθνική προσπάθειά µας
µε διακοµµατικό χαρακτήρα και µακρόπνοο σχεδιασµό.
Επί τέσσερα χρόνια αποτελούσε κεντρική διεκδίκησή µου η
ανασύστασή της στα πρότυπα αυτής που είχε συσταθεί µε πρωτοβουλία του αείµνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στις αρχές
της δεκαετίας του 1990. Οι πολιτικές οι οποίες προέκυψαν εφαρµόστηκαν σε ποσοστό από όλες τις κυβερνήσεις µέχρι σήµερα.
Καλώ όλους τους συναδέλφους µας σε αυτή την προσπάθεια
να προτάξουν την εθνική και όχι την κοµµατική ταυτότητα, να
δουλέψουµε µε πνεύµα εθνικής οµάδας υπό την προεδρία της
Προέδρου Ντόρας Μπακογιάννη και να κάνουµε υπερήφανους
τους Έλληνες. Η θωράκιση της ακριτικής και νευραλγικής Θράκης αποτελεί εθνικό χρέος όλων µας. Η µετατροπή και η µετεξέλιξη του Έβρου ως πρότυπου νοµού στη χώρα αποτελεί εθνικό
στόχο.
Ας περάσουµε τώρα στην αποψινή συζήτηση.
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος εξήγγειλε σήµερα µε ικανοποίηση και χαρά ότι εντός του 2020 θα καταβληθούν το εφάπαξ
και πλήρως όλα τα αναδροµικά που δικαιούνται οι συνταξιούχοι
µας. Η Κυβέρνηση θα καταβάλει 1,4 δισεκατοµµύριο ευρώ εκτελώντας την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, σεβόµενη τη δικαιοσύνη. Λαµβάνει τέλος η αγωνία περίπου δύο
εκατοµµυρίων συνταξιούχων. Η απόφαση αφορά όχι µόνον
όσους έχουν προσφύγει δικαστικά, δηλαδή περίπου διακόσιες
πενήντα χιλιάδες συνταξιούχους, αλλά κι αυτούς που δεν προσέφυγαν ενώπιον της δικαιοσύνης.
Με το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών συνεχίζει το µεταρρυθµιστικό κυβερνητικό έργο. Η Κυβέρνηση µε µεθοδικότητα και κοινωνική ευθύνη στηρίζει την επιχει-
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ρηµατικότητα και τους πολίτες από τις δυσµενείς επιπτώσεις της
υγειονοµικής κρίσης. Ταυτόχρονα, µε το νοµοσχέδιο αυτό αποσκοπεί στην τόνωση της ελληνικής οικονοµίας µε τον εξορθολογισµό των φορολογικών επιβαρύνσεων.
Θα υπογραµµίσω δύο στοχευµένες ρυθµίσεις, κύριε Πρόεδρε,
ενισχυτικού χαρακτήρα: Η απαλλαγή του τέλους επιτηδεύµατος
για αγρότες και παράκτιους αλιείς, έστω υπ’ όψιν ότι η πρόταση
ξεκίνησε από τον Έβρο και µάλιστα από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ενώπιον του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Και το δεύτερο είναι η µείωση της προκαταβολής του φόρου
εισοδήµατος. Η Κυβέρνηση ανακουφίζει τον πρωτογενή τοµέα,
δηλαδή την οικονοµική ατµοµηχανή του ακριτικού Έβρου σε ό,τι
µας αφορά, στηρίζει τους αγρότες και τους αλιείς της παράκτιας
αλιείας τοποθετώντας την απαλλαγή για το φορολογικό έτος
2019. Η ρύθµιση αυτή στοχεύει στη φορολογική ελάφρυνση εκατοντάδων χιλιάδων κατά κύριο επάγγελµα αγροτών κανονικού
καθεστώτος. Το φετινό εκκαθαριστικό για αγρότες και παράκτιους αλιείς θα είναι ελαφρύτερο κατά 650 ευρώ.
Στο ίδιο πνεύµα κινείται και η µείωση της προκαταβολής
φόρου. Ειδικότερα, µειώνεται η προκαταβολή του φόρου για το
έτος 2019 των νοµικών και φυσικών προσώπων, που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα. Σε ορισµένες περιπτώσεις η προκαταβολή φόρου και η υποχρέωση καταβολής αυτού µηδενίζεται. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η διασφάλιση της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων, αποτρέπεται η ανεργία και ενισχύεται
η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας.
Μια άλλη σηµαντική διάταξη είναι αυτή που αφορά την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήµατος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήµατος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή. Με τη συγκεκριµένη πρόβλεψη, κύριε Υπουργέ, δίνονται
κίνητρα σε αλλοδαπούς συνταξιούχους να µεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Όµως, εµείς χρειαζόµαστε
και την παρουσία των Ελλήνων του εξωτερικού περισσότερο
στον Έβρο και στα χωριά που το έχουµε πραγµατικά ανάγκη,
χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή κουλτούρα τους, χρειαζόµαστε την
καταναλωτική τους δυνατότητα και ευχέρεια.
Τέλος, επιθυµώ να αναφερθώ στο πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ» και
να µεταφέρω το παράπονο και την ικανοποίηση όλων όσων συνεχίζουν, παρ’ όλες τις τεράστιες δυσκολίες, να εξυπηρετούν τα
δάνειά τους. Μέχρι σήµερα τα µέτρα στήριξης και οι ευνοϊκές
ρυθµίσεις αφορούσαν αποκλειστικά τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια. Τώρα αυτό αλλάζει. Το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ» δίνει µια
βαθιά ανάσα στους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων πρώτης
κατοικίας των οποίων το εισόδηµα έχει πληγεί. Επιδοτείται έως
και 90% η µηνιαία καταβολή των δανείων. Αυτό ισχύει για εξυπηρετούµενα και µη εξυπηρετούµενα δάνεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση, σε µια δύσκολη
περίοδο όπου η χώρα εξακολουθεί να δοκιµάζεται από την πανδηµία, αλλά από και τις διαρκείς αναταράξεις, που προκαλεί η
γειτονική χώρα στην ευρύτερη περιοχή µας, µένει πιστή στις δεσµεύσεις της, υλοποιεί βήµα-βήµα το µεταρρυθµιστικό της
όραµα, αποδεικνύοντας ότι η χώρα έχει αλλάξει οριστικά σελίδα.
Συγχαίρω, κύριε Υπουργέ, το οικονοµικό σας επιτελείο για την
πετυχηµένη νοµοθετική παρέµβαση. Και µε αυτή τη δήλωση
υπερψηφίζω το σηµερινό νοµοσχέδιο και καλώ και την Αντιπολίτευση να πράξει το ίδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
τώρα έχει ο κ. Μπαρτζώκας από τη Νέα Δηµοκρατία για επτά
λεπτά.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ συντοπίτη Υπουργέ, συνεχίζοντας αυτά που έλεγε ο
κ. Δηµοσχάκης, ο συνάδελφος και σε σχέση µε αυτά που είπε ο
προηγούµενος Πρόεδρος πριν από εσάς για τη Βλάστη, µε την
ευκαιρία αυτή, να στείλω χαιρετισµούς και στα Νάµατα και στη
Βλάστη που είναι τα χωριά του πατέρα µου. Θέλω να αναφερθώ
και να σας καλέσω όλους σας στα χωριά της Ηµαθίας, τα
όµορφα ορεινά χωριά µας, το Σέλι, το Ξερολίβαδο, τα Τρία Πέντε
Πηγάδια. Και να µην ξεχνάµε, γιατί µιλάµε για πρωτογενή τοµέα,
ότι σε όλα τα χωριά υπήρξε µεγάλη άνθηση της κτηνοτροφίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα πρέπει να µην το ξεχνάµε αυτό, να µην το παραβλέπουµε,
γιατί όλα αυτά τα χωριά και η κτηνοτροφία έθρεψε γενιές Ελλήνων.
Έρχοµαι τώρα στα πιο σοβαρά. Συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που η Αντιπολίτευση το έχει χαρακτηρίσει σχεδόν σκάνδαλο. Ακούσαµε στις συνεδριάσεις της επιτροπής ότι είναι
ρουσφετολογικό, ότι είναι πελατειακό, ότι είναι ταξικής µεροληψίας. Ακούσαµε γενικά ότι κι αυτό είναι ένα σκάρτο νοµοσχέδιο,
όπως και ό,τι έχουµε φέρει µέχρι σήµερα. Κάποια στιγµή η Αντιπολίτευση, όµως, θα πρέπει να αναρωτηθεί για ποιο λόγο η Νέα
Δηµοκρατία προηγείται σε όλες τις δηµοσκοπήσεις και για το αν
έχει έρθει η στιγµή να αλλάξει επιτέλους η ρητορική της, ειδάλλως η πραγµατικότητα, δυστυχώς, συνεχώς θα την ξεπερνά.
Υποσχεθήκαµε λίγα. Προεκλογικά λέγαµε λιγότερους φόρους
και µετεκλογικά ακόµα και µέσα σε µια υγειονοµική κρίση χωρίς
προηγούµενο, µένουµε συνεπείς. Μένουµε συνεπείς στις δεσµεύσεις µας. Μένουµε συνεπείς και προσηλωµένοι στον στόχο
µας για δίκαιη και σταθερή φορολογική πολιτική. Οι συνάδελφοι
έχουν ήδη αναλύσει εκτενώς το νοµοσχέδιο οπότε θα σταθώ σε
συγκριµένα άρθρα του νοµοσχεδίου.
Άρθρο 8. Για το φορολογικό έτος 2019 εξαιρούνται οι αγρότες
από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύµατος για
τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε έτη από την ηµεροµηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Είναι λυπηρό που οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την
οριστική κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος για όλους τους
επαγγελµατίες. Είµαι, όµως, σίγουρος ότι θα µείνουµε συνεπείς
στην εξαγγελία µας προς την ελληνική επιχειρηµατικότητα για
σταδιακή κατάργηση αυτού του απαράδεκτου φόρου.
Η συγκυρία που έχει διαµορφωθεί για τον αγροτικό κόσµο
είναι πολύ δύσκολη. Το ξέρουµε καλά όσοι έχουµε ρίζες σε
αγροτικούς δρόµους όπως η Ηµαθία. Το γεγονός ότι οι αγρότες
µας απαλλάσσονται για το 2019 είναι µεγάλη ανακούφιση. Είναι,
όµως, και µια έµπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς τους στην
οικονοµική ανάπτυξη, αλλά και της προσπάθειάς τους µέσα στην
υγειονοµική κρίση.
Εγώ προσωπικά δεν θα σταµατήσω να λέω ότι χρειάζονται κι
άλλα να γίνουν. Η απόφαση του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του ΕΛΓΑ για ενίσχυση του οργανισµού µε το ποσό των
35 εκατοµµυρίων ευρώ ήταν επείγουσα και σωστή. Το επείγον,
όµως, διαφέρει από το σηµαντικό και σηµαντικό για τον αγροτικό
κόσµο είναι να αποζηµιώνεται έγκαιρα και δίκαια, να αποζηµιώνεται για τη ζηµιά της περιουσίας του. Γιατί στην περίπτωση των
αγροτών µας, η γη δεν είναι µόνο το βιός τους, η γη είναι ο βίος
τους. Άρα η αλλαγή του κανονισµού του ΕΛΓΑ οφείλει να επιταχυνθεί και χαίροµαι που ήδη έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες.
Ακριβώς επειδή ο Πρωθυπουργός διεκδίκησε και απέσπασε
µια πολύ ευνοϊκή συµφωνία για τη χώρα µας, οι πόροι αυτοί πρέπει να δαπανηθούν στους αναπτυξιακούς µοχλούς της οικονοµίας µας και είναι τεράστια ευκαιρία να διορθώσουµε τα κακώς
κείµενα που χρονίζουν, µεταξύ αυτών και τα εµπόδια στον πρωτογενή τοµέα.
Έρχοµαι τώρα και στην πολύ σηµαντική διάταξη του άρθρου
16 µε την οποία συστήνεται Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Όσοι είµαστε σχετικοί µε τα νοµικά, γνωρίζουµε το πόσο υπερφορτωµένα είναι αυτή τη στιγµή τα διοικητικά δικαστήρια και πόσες χρονίζουσες εκκρεµότητες νοµικών
υποθέσεων υπάρχουν.
Η διοικητική δικαιοσύνη µε τον όγκο της δικαστικής ύλης που
αντιµετωπίζει, δεν µπορεί να ανταποκριθεί όχι στο στόχο της ταχείας απονοµής δικαιοσύνης, αλλά αδυνατεί να ανταποκριθεί
στην ίδια την απονοµή της δικαιοσύνης. Από τη µια πλευρά
έχουµε υπερφορτωµένα δικαστήρια και από την άλλη πλευρά
έχουµε το διοικούµενο, ο οποίος δεν µπορεί να επιλύσει τις φορολογικές του διαφορές µε το δηµόσιο, υποθέσεις που λιµνάζουν επί σειρά ετών και χαµένα φορολογικά έσοδα για το δηµόσιο. Με τη σχετική ρύθµιση απελευθερώνεται ο διάδικος φορολογούµενος, καθώς η φορολογική διαφορά µπορεί να επιλυθεί
εξωδικαστικά.
Κλείνω την τοποθέτησή µου µε το άρθρο 18 το οποίο εισάγει
τη µείωση της προκαταβολής φόρου. Ήδη από τον Απρίλιο, µε
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κοινοβουλευτική παρέµβασή µου προς την πολιτική ηγεσία, ζήτησα να εξεταστεί η αναστολή ή η µείωση της προκαταβολής
φόρου για το έτος 2019. Σε όλες τις επαφές µου µε τοπικούς επιχειρηµατίες της Ηµαθίας η προκαταβολή φόρου ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης, γιατί το µεγάλο ζητούµενο για την ελληνική κοινωνία και την ελληνική επιχειρηµατικότητα είναι η ρευστότητα.
Η Αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι µε τη ρύθµιση αυτή δηµιουργείται µια επίφαση ρευστότητας. Εγώ τους καλώ να βγουν στην
αγορά και να µιλήσουν µε επιχειρηµατίες της εστίασης, που θα
πληρώσουν φέτος µηδενική προκαταβολή φόρου. Να τους ρωτήσουν αν το µέτρο αυτό είναι πραγµατικά ανακουφιστικό. Να
έρθουν σε επαφή µε επιχειρηµατίες που θα δουν αναλογική µείωση του τζίρου τους, προκαταβολή φόρου. Να τους πουν οι ίδιοι
πως το αντιλαµβάνονται, γιατί αυτό που εξέθεσαν οι φορείς του
επιχειρηµατικού κόσµου στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν η
απόλυτα θετική στάση απέναντι στη διάταξη του άρθρου 18.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η συγκυρία είναι πολύ δύσκολη και
εκτός από συναινέσεις και εθνική ενότητα απαιτείται πρωτίστως
κοινή αντίληψη της πραγµατικότητας. Βλέπω, δυστυχώς, µε λύπη
ότι αυτή δεν υπάρχει και αντιλαµβάνοµαι ότι αυτό δεν σχετίζεται
µε ιδεολογίες, γιατί ακόµα και αυτές οι γεφυρώνονται από την
ίδια την πραγµατικότητα.
Εµείς στη Νέα Δηµοκρατία είµαστε σε ανοιχτό και ειλικρινή
διάλογο µε την κοινωνία. Αυτήν αφουγκραζόµαστε και επιδίωξή
µας είναι οι καλύτερες µέρες που της αξίζουν. Και επειδή αυτό
το νοµοσχέδιο απαντά σε πραγµατικά προβλήµατα της κοινωνίας
και ανοίγει το δρόµο για αυτές τις καλύτερες µέρες, θα το ψηφίσουµε χωρίς κανέναν δισταγµό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
τώρα έχει η κ. Ελευθεριάδου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η εξαπάτηση και η προσβολή των συνταξιούχων άρχισε από
νωρίς σήµερα, όταν ήρθε ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή και είπε
το πρώτο ψέµα ότι δήθεν θα δοθούν τα αναδροµικά από τις παράνοµες περικοπές των συντάξεων στους συνταξιούχους και µάλιστα σε όλους, είτε προσέφυγαν είτε όχι, εντός του 2020. Το
ποσό δε που θα µοιραστεί, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ανέρχεται σε
1,4 δισεκατοµµύριο ευρώ. Το άκουσαν αυτό συνταξιούχοι, αναθάρρησαν, τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ φρόντισαν να το µεταδώσουν αµέσως. Κάποιοι πιο ψαγµένοι, όµως, είπαν: «Τι γίνεται;».
Οι απαιτήσεις των συνταξιούχων ανέρχονται σε 3,9 δισεκατοµµύρια ευρώ. Πού να ήξεραν και τι λέει το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους ότι θα δοθούν στους συνταξιούχους 900 εκατοµµύρια
ευρώ.
Στη συνέχεια ήρθε ο κ. Βρούτσης, όµως, και τους έλυσε την
απορία. Είτε θεωρεί ο κ. Βρούτσης τον εαυτό του πολύ έξυπνο,
είτε τους συνταξιούχους αφελείς. Κατάλαβαν όλοι όταν είδαν
την τροπολογία του ότι τους κορόιδευε κατάµουτρα και αυτός
και ο κ. Μητσοτάκης.
Μίλησε για αυξήσεις στις προκαταβολές συντάξεων, αντί να
έρθει και να τους ανακοινώσει ότι βρήκε έναν τρόπο εκκαθάρισης των εκκρεµών συντάξεων που έχουν τριπλασιαστεί µέσα σε
ένα χρόνο. Σαν το παιδάκι που έκανε ζαβολιά, έφυγε από την Αίθουσα του Κοινοβουλίου πριν ακούσει την Αντιπολίτευση. Παρέλειψε να αναφέρει, να αιτιολογήσει και να µας εξηγήσει την άλλη
τροπολογία, που έφερε και αφορά τις περικοπές των συντάξεων,
µια τροπολογία κατάπτυστη, αντισυνταγµατική, παράνοµη και
καταχρηστική µαζί. Όταν είδαν οι συνταξιούχοι την τροπολογία
του, κατάλαβαν ότι τελικά τους είχαν εξαπατήσει.
Τους εξαπάτησαν όταν τους έλεγαν να µην πάνε σε δικηγόρους και να µην προσφύγουν στην ελληνική δικαιοσύνη, γιατί
αυτά τα έλεγαν ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Βρούτσης και ο κ. Πέτσας.
Τους εξαπάτησαν όταν τους έλεγαν ότι αρκεί η αίτηση διακοπής
παραγραφής στον ασφαλιστικό τους φορέα κι έκαναν ουρές οι
συνταξιούχοι για να καταθέσουν αυτή την αίτησή τους εξαπάτησαν. Τους εξαπάτησαν όταν έλεγαν ότι θα σεβαστούν τις δικαστικές αποφάσεις. Τους εξαπάτησαν όταν τους έλεγαν ότι θα
πάρουν όλοι τα χρήµατά τους.
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Κατάλαβαν οι συνταξιούχοι ότι θα πάρουν χρήµατα µόνο από
τις περικοπές των κύριων συντάξεών τους. Κατάλαβαν ότι όσοι
δεν προσέφυγαν δικαστικά, δεν έχουν δυνατότητα να διεκδικήσουν δώρα, επιδόµατα και παράνοµες περικοπές επικουρικών
συντάξεων. Κατάλαβαν οι χαµηλοσυνταξιούχοι ότι αν δεν έχουν
προσφύγει δικαστικά, δεν θα πάρουν τίποτα, γιατί αυτοί το µόνο
που µπορούσαν να διεκδικήσουν ήταν δώρα και επιδόµατα. Άρα,
για τους συνταξιούχους που παίρνουν σύνταξη κάτω από 1.000
ευρώ η Κυβέρνηση δε δίνει τίποτα. Κατάλαβαν ότι όσοι οφείλουν
σε δηµόσιο, εφορία, ΕΝΦΙΑ, τέλη κ.λπ. δεν θα πάρουν τίποτα,
γιατί τα χρήµατα που ήταν να πάρουν θα κατασχεθούν.
Το ίδιο κατάλαβαν, βέβαια, και οι δηµόσιοι υπάλληλοι γιατί και
γι’ αυτούς την ίδια µοίρα επιφυλάσσετε. Και τέλος, κατάλαβαν
ότι έρχονται γερά κουρέµατα στις συντάξεις τους. Γιατί όταν
έγινε η ερώτηση το πρωί αν µπορεί ο Υπουργός να διασφαλίσει
ότι δεν θα γίνουν περαιτέρω περικοπές στις συντάξεις, ο κύριος
Υπουργός αρνήθηκε να απαντήσει.
Και οι εργαζόµενοι, όµως, κατάλαβαν όταν είδαν την έτερη
τροπολογία, που ξέχασε να αναφέρει και πάλι ο κ. Βρούτσης. Κατάλαβαν ότι η Κυβέρνηση ωσάν να µην έχει εικόνα της πραγµατικής οικονοµίας -κάτι το οποίο δεν ισχύει, µια χαρά εικόνα έχετεκαι της εργασιακής πραγµατικότητας, αρνείται πεισµατικά να
τους βοηθήσει και τους αφήνει στο έλεος της εργοδοσίας, της
ανεργίας, των ελαστικών µορφών εργασίας, των µειωµένων αποδοχών. Το µόνο που έφερε ο κ. Βρούτσης ήταν συνέχιση των
αναστολών των συµβάσεων εργασίας και ξαναανήγγειλε ότι θα
συνεχιστεί το αποτυχηµένο πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
Ο κ. Μητσοτάκης ήρθε και µας έδωσε έναν πίνακα που δήθεν
λέει ότι ενισχύθηκαν από την Κυβέρνησή σας πεντακόσια είκοσι
πέντε χιλιάδες ΑΦΜ. Από τον πίνακα, όµως, τον ίδιο προκύπτει
ότι οι επιχειρήσεις που έχουν ενισχυθεί είναι εκατόν εβδοµήντα
χιλιάδες από τον συνολικό αριθµό των επιχειρήσεων των οκτακοσίων χιλιάδων. Άρα, ψεύτης ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια, παρέλειψε να µας δώσει τα στοιχεία των ποσών και των επιχειρήσεων που έλαβαν ενισχύσεις µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου, για να δουν και οι µικροεπιχειρηµατίες πού έχετε κατευθύνει τα χρήµατά σας.
Ήρθε, επίσης, και ο κ. Θεοχάρης σήµερα και τόλµησε να µιλήσει για ενίσχυση του τουρισµού. Ο κ. Θεοχάρης, που από τις
ενέργειες, τις παραλήψεις του, τις αλλοπρόσαλλες αποφάσεις
του έχει οδηγήσει τον τουριστικό κλάδο στην κατάρρευση. Και
είπε για τα 100 εκατοµµύρια για το πρόγραµµα «Τουρισµός Για
Όλους», 35 εκατοµµύρια έχετε δώσει για κοινωνικό τουρισµό και
10 εκατοµµύρια για τα προγράµµατα voucher, δηλαδή συνολικά
145 εκατοµµύρια για να σώσετε τον ελληνικό τουρισµό. Εµείς
στο πρόγραµµα «ΜΕΝΟΥΜΕ ΌΡΘΙΟΙ» προτείναµε 1 δισεκατοµµύριο και φαίνεται εκ του αποτελέσµατος ότι είχαµε απόλυτο δίκαιο, γιατί ο τουρισµός στην Ελλάδα καταρρέει.
Βέβαια, δεν µας είπε σε ποιο από αυτά τα προγράµµατα συµµετέχει η Γενική Γραµµατέας Αντιεγκληµατικής Πολιτικής και µε
βάση ποιο πρόγραµµα θα πάει διακοπές από 6 έως 15 Αυγούστου και ποιο πρόγραµµα δίνει 4.000 για εννιά µέρες σε τέσσερα
άτοµα για να µείνουν σε ξενοδοχεία µε 300 ευρώ. Παρέλειψε να
µας πει.
Τέλος, ό,τι και να λέει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Σταϊκούρας, η
αλήθεια είναι µία. Από το 2010, για πρώτη φορά σε λίγες µέρες
δεν θα υπάρχει καµµία προστασία της πρώτης κατοικίας. Με το
ν.3869/2010 προστατεύτηκε η πρώτη κατοικία και ο νόµος έληξε
το τέλος του 2018. Με τον µηχανισµό εξωδικαστικού συµβιβασµού µε τον ν.4605/2019 ο ΣΥΡΙΖΑ προστάτευσε την πρώτη κατοικία και για πρώτη φορά προστάτευσε και τα πρόσωπα που
έχουν πτωχευτική ικανότητα.
Τι κάνατε εσείς; Φέρνετε ένα πρόγραµµα-γέφυρα και ουσιαστικά προστατεύετε τις τράπεζες από νέα κόκκινα δάνεια. Δεν
καλύπτετε τους δανειολήπτες που προ πολλού έχουν χάσει τη
δυνατότητα να αποπληρώσουν το στεγαστικό τους και κινδυνεύουν να µείνουν στον δρόµο. Μην κοροϊδευόµαστε.
Επιδοτείτε για εννέα µήνες τα στεγαστικά δάνεια που κινδυνεύουν να γίνουν κόκκινα. Επιδοτείτε ουσιαστικά τις τράπεζες.
Κι εδώ είναι η παγίδα. Οι οφειλέτες που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα γλιτώνουν από τις τράπεζες για εννιά µήνες, αλλά κιν-
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δυνεύουν µε κατασχέσεις από το ελληνικό δηµόσιο, καθώς µετά
τη λήξη της εννιάµηνης συνεισφοράς του δηµοσίου, εάν οι δανειολήπτες δεν είναι συνεπείς στις δανειακές του υποχρεώσεις,
κηρύσσονται αναδροµικά έκπτωτοι του προγράµµατος και το δηµόσιο απαιτεί να του επιστραφεί όλο το ποσό της επιδότησης και
µάλιστα εντόκως µε 2%. Το ζητάει το ποσό από τον δανειολήπτη
και µάλιστα έχει το δικαίωµα να φτάσει µέχρι και σε αναγκαστικά
µέτρα είσπραξης, δηλαδή κατασχέσεις κινητών και ακινήτων.
Για όλους αυτούς τους λόγους, για τη θέση στην οποία έχετε
φέρει την ελληνική οικονοµία, τα ελληνικά νοικοκυριά, τις ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους, είναι
µονόδροµος να δεχτείτε την τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ,
η οποία ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες της κοινωνίας και
είναι ευκαιρία για ευρύτερες συναινέσεις που είναι αναγκαίες για
να ξεφύγουν από την οµηρία εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες,
που κινδυνεύουν να ξεσπιτωθούν.
Εάν δεν δεχθείτε την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ και εµείνετε στη
συµφωνία µε τους θεσµούς που έχετε κάνει, την επόµενη διετία
θα γίνουν τριακόσιες περίπου πλειστηριασµοί και έως τέλος του
Δεκέµβρη πενήντα χιλιάδες πλειστηριασµοί. Την πολιτική ευθύνη
γι’ αυτό θα την έχετε αποκλειστικά εσείς.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Τσίπρας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Βεσυρόπουλε, στις 31
Ιουλίου λήγει η προστασία της πρώτης κατοικίας. Μετά την Παρασκευή -την αυριανή Παρασκευή, τέτοια ώρα πια που είναι- δεν
θα υπάρχει καµµία προστασία για την πρώτη κατοικία και µέχρι
το µισό του 2021 θα ακολουθήσουν δεκάδες χιλιάδες πλειστηριασµοί.
Να δούµε, κατ’ αρχάς, τι νόµος είναι αυτός που φέρνετε. Τον
λέτε νόµο-γέφυρα. Οι διατάξεις αυτές, σε άλλες µορφές, υπάρχουν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ήρθανε αρκετούς µήνες
πριν τις φέρετε εσείς εδώ πέρα. Δεν πρόκειται για ρυθµίσεις
προστασίας της πρώτης κατοικίας, -το καταλαβαίνετε, δεν κάνει
να κοροϊδεύουµε τον κόσµο έτσι- αλλά στήριξης εν µέσω πανδηµίας της εξυπηρέτησης δανείων.
Άρα, φέρνετε ένα πρόγραµµα στήριξης δανειοληπτών που
έπρεπε να το έχετε κάνει τέσσερις µήνες πριν και το βαφτίζετε
νόµο-γέφυρα προστασίας της πρώτης κατοικίας. Η εικονική
πραγµατικότητα και η κοροϊδία πάει σύννεφο. Το φέρνετε, κατ’
αρχάς, πολύ αργά. Τι έκαναν και τι θα κάνουν οι δανειολήπτες
για τις δόσεις του Μαρτίου, του Απριλίου, του Μαΐου, του Ιουνίου, του Ιουλίου; Στην καλύτερη περίπτωση και εφόσον έχει την
καλή διάθεση η τράπεζα προτείνει ρύθµιση κεφαλαιοποίησης
των τόκων για το διάστηµα παγώµατος των πληρωµών.
Λέτε, λοιπόν, ότι φέρνετε ένα σχέδιο-γέφυρα. Θα ήταν γέφυρα
αν πηγαίνατε σε ένα σχήµα µόνιµης προστασίας της πρώτης κατοικίας και των δανειοληπτών γενικά. Εδώ έχουµε µια γέφυρα
προς ένα πτωχευτικό, που αν ισχύουν τα δηµοσιεύµατα -και δεν
τα έχετε διαψεύσει- για όλα τα κόκκινα δάνεια ο ιδιοκτήτης θα
χάνει τα πάντα και θα γίνεται νοικάρης στο σπίτι του, µέχρι να το
χάσει οριστικά κι αυτό.
Σε όλη την Ευρώπη σήµερα παίρνονται µέτρα µεγαλύτερης
προστασίας των δανειοληπτών λόγω ακριβώς των οικονοµικών
επιπτώσεων που έχει η πανδηµία. Εδώ ετοιµάζεστε να φέρετε
ένα πτωχευτικό κώδικα που ήταν άκρως επιθετικός πριν την πανδηµία ήδη και τον φέρνετε σε µια στιγµή που υπάρχει µεγαλύτερη ανάγκη ίσα-ίσα για προστασία.
Και δεν είναι µόνο αυτό. Ακόµη και για όσους είχαν προλάβει
να προστατευτούν από τον νόµο Κατσέλη, από τον νόµο Κατσέλη
- Σταθάκη ή τον νόµο Φλαµπουράρη, προϋπόθεση για να λάβει
κανείς την επιδότηση δόσης είναι να παραιτηθεί από την προσφυγή σε όλους αυτούς τους νόµους. Δηλαδή, χτυπάτε και την
όποια προστασία πρώτης κατοικίας υπήρχε µέχρι τώρα και είχε
απολάβει αυτός ο κόσµος.
Λέτε ότι επιβραβεύετε συνεπείς δανειολήπτες. Εδώ πια η κοροϊδία απογειώνεται. Ξέρετε κάποια χώρα της Ευρώπης, από
αυτές που είτε έχουν παγώσει είτε επιδοτούν δάνεια, που να
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εξαίρεσαν τα πράσινα δάνεια, δηλαδή τους συνεπείς δανειολήπτες; Όχι πολλές, µία αν ξέρετε. Δεν υπάρχει καµµία. Ξέρετε κάποια από αυτές τις χώρες που οι κυβερνήσεις να καµαρώνουν
ότι επιβραβεύουν τους συνεπείς δανειολήπτες κι όλα αυτά τα
φληναφήµατα που ακούµε εδώ πέρα σήµερα; Δεν µιλάτε σε ιθαγενείς. Μιλάτε σε Έλληνες πολίτες.
Ποιους ενισχύετε; Ενισχύετε µονάχα όσους θεωρείτε πληγέντες. Αυτό σηµαίνει ότι όσοι δεν θεωρούνται πληγέντες, είτε είναι
είτε δεν είναι, και η πλειοψηφία των οποίων έχουν κόκκινα δάνεια,
τι θα κάνουν;
Έρχεστε λοιπόν και καταργείτε παράλληλα, µε αυτό το σχέδιο
- γέφυρα που προτείνετε, την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Θα είχε κάποια λογική αν µαζί µε αυτό το νοµοσχέδιο δίνατε παράταση στην προστασία, στην ηµεροµηνία της 31 Ιουλίου.
Συνεπώς το µόνο το οποίο κάνετε είναι ότι έχετε αποφασίσει
όλες οι κύριες κατοικίες των «κόκκινων», «κίτρινων», αλλά και
«πράσινων» πριν την πανδηµία δανείων, που πια δεν µπορούν, να
πάνε σε τράπεζες, σε διαχειριστές ή σε servicers. Αυτό το µοιραίο δεν θα το ανακόψει κανένα πρόγραµµα επιδότησης δόσεων
και δεν θα ξεκινήσει όταν τελειώσει το πρόγραµµα δόσεων αυτό
το µοιραίο, θα ξεκινήσει ήδη από την αυριανή Παρασκευή. Αφορά δεκάδες χιλιάδες κατοικίες λαϊκών οικογενειών και µικρών
επιχειρηµατιών και συνεγγυητών και συγγενών.
Στη Γαλλία δεν είχαν «πάγωµα» πλειστηριασµών πριν την πανδηµία. Το επινόησαν µέσα στην πανδηµία. Εσείς κληρονοµήσατε
από µας προστασία πρώτης κατοικίας και το καταργείτε µέσα
στην πανδηµία. Ή ο Μακρόν δεν έχει αντιληφθεί το καλό της Γαλλίας ή εσείς µας κοροϊδεύετε.
Ακούσαµε από τον κ. Σταϊκούρα και άλλους Βουλευτές της
Συµπολίτευσης να συγκρίνουν την περίµετρο και τους όρους
προστασίας της πρώτης κατοικίας -την τροπολογία που εµείς κατεβάσαµε- µε την περίµετρο και τους όρους και τις προϋποθέσεις επιδότησης δανείων και µας λέτε ότι τα όρια επιδότησης
δανείων είναι πιο πλατιά και πιο µεγάλα από τα όρια τα δικά µας,
της τροπολογίας µας. Συγκρίνετε όχι µήλα µε πορτοκάλια, αλλά
συγκρίνετε µήλα µε σαύρες. Τι σχέση έχει µια τροπολογία, που
προστατεύει µόνιµα και οριστικά την πρώτη κατοικία και προφανώς πρέπει να περιορίζεται στη λαϊκή οικογένεια, στον µικρό επιχειρηµατία, που χτυπήθηκε από µία δεκαετή κρίση το 2008 –
2016, µε ένα πρόγραµµα επιδότησης δανείων που στηρίζει γενικά τους δανειολήπτες εν µέσω πανδηµίας; Προφανώς τα όρια
του δεύτερου θα είναι µεγαλύτερα από το πρώτο. Και θα έπρεπε
να υπάρχει ένας νόµος προστασίας της πρώτης κατοικίας σαν
την τροπολογία που φέραµε, ταυτόχρονα µε ένα πανδηµικό πρόγραµµα στήριξης των δανειοληπτών, εµπροσθοβαρώς και όχι
τον Αύγουστο, τέσσερις µήνες µετά το ξέσπασµα της πανδηµίας,
όπως γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Για παράδειγµα, Πορτογαλία, Ιταλία, Ολλανδία -και αναφέρω
µόνο τρεις, υπάρχουν κι άλλες- έχουν και πλαίσιο προστασίας
της πρώτης κατοικίας σε περίπτωση πτώχευσης και τωρινό πανδηµικό πρόγραµµα στήριξης των δανειοληπτών είτε µε προγράµµατα αναστολής των τοκοχρεολυσίων είτε επιδότησης. Τα όρια
των δεύτερων είναι πολύ µεγαλύτερα από τα πρώτα. Εγώ αντιλαµβάνοµαι ότι σας φέρνουν χαρτάκι µε βάση το οποίο λέτε επιχειρήµατα, διότι αυτοί που σας το δίνουν αδιαφορούν αν λέτε
αλήθειες ή αν απευθύνονται σε «ιθαγενείς», αλλά υπάρχουν και
ορισµένα όρια στις ανοησίες που ακούγονται εδώ µέσα.
Το 2014 η κυβέρνηση Σαµαρά µάς παρέδωσε την κυβέρνηση
αφού πρώτα είχε λήξει η προστασία της πρώτης κατοικίας. Την
επαναφέραµε την προστασία εµείς µετά.
Έρχεται σήµερα η Κυβέρνηση Μητσοτάκη και καταργεί ξανά
την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Εµείς, µε όλες τις τροποποιήσεις οι οποίες έγιναν -και δεν ήταν
πάντα για το καλό- προστατέψαµε από πλειστηριασµούς τη λαϊκή
κατοικία κι είναι σίγουρο, είναι βέβαιο –το είχαµε εξαγγείλει- ότι
θα συνεχίζαµε.
Μας κάνετε κριτική ότι ο νόµος Φλαµπουράρη δεν ήταν επαρκής ή είχε προβλήµατα, είχε περιορισµούς. Ναι, είχε περιορισµούς, αλλά η εφαρµογή του έπεσε στα δικά σας χέρια, γιατί
ήταν έναν µήνα µετά. Διορθώσατε κάτι από τους περιορισµούς,
αλλάξατε κάτι; Ή αυτό που µας λέτε είναι ότι επειδή είχε περιο-
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ρισµούς δεν αίρουµε τους περιορισµούς, αλλά καταργούµε συνοπτικά τον νόµο προστασίας της πρώτης κατοικίας;
Και έρχοµαι σε ένα δεύτερο θέµα πολύ σύντοµα, στα τέλη ταξινόµησης. Σας το είχαµε πει ξανά και στον νόµο για τα πράσινα
αυτοκίνητα. Ο νόµος αυτός είναι µία απάτη σε ό,τι αφορά τη µείωση των ρύπων µέχρι το 2030, γιατί στο πιο αισιόδοξο σενάριο
θα έχουµε 7% των αυτοκινήτων το 2030 να είναι πράσινα -στο
πιο αισιόδοξο-, το οποίο σηµαίνει ότι το 93% των αυτοκινήτων
του πιο αρχαίου στόλου της δυτικής Ευρώπης µε τα µέτρα που
φέρνετε δεν θα µπορεί να ανανεωθεί. Η αύξηση η οποία κάνατε
ταυτόχρονα σε περιβαλλοντικό τέλος και τέλος ταξινόµησης, µε
δύο διαφορετικά νοµοσχέδια, βάζει αντικίνητρα στο να αλλάξει
κανείς ένα πολύ παλιάς τεχνολογίας αυτοκίνητο µε ένα καινούργιο. Αυτό έχει δυο αποτελέσµατα. Το ένα είναι ότι ο άλλος δεν
µπορεί να αλλάξει το αυτοκίνητό του µε νεότερο, άρα ο αρχαίος
στόλος θα παραµείνει αρχαίος, άρα περισσότεροι ρύποι και δεύτερον, θα εκτοξεύσει τις τιµές και των µεταχειρισµένων αυτοκινήτων για την πολύ µεγάλη πλειοψηφία του κόσµου.
Ένα τελευταίο θα πω και είναι µια φιλική συµβουλή. Ακούω
από πολλούς συναδέλφους της Συµπολίτευσης για το φοβερό
σχέδιο που έχει η Κυβέρνηση, για τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πόσο καλά πάνε
τα πράγµατα και τα λοιπά. Το µόνο σχέδιο το οποίο είχατε ήταν
η κατάληψη του κράτους. Δεν θα ήθελα να σας πείσω για αυτό,
ότι έχετε αποτύχει πλήρως ειδικά στον χώρο της οικονοµίας.
Θέλω µόνο να συµβουλέψω το εξής: λιγάκι προσγειωθείτε, γιατί
όσο περισσότερο απογειώνεστε στην εικονική πραγµατικότητα,
που παρουσιάζεται και εδώ µέσα και από τα media, έρχεται ένα
φθινόπωρο που θα είναι το χειρότερο µε διαφορά από τα φθινόπωρα των πιο άσχηµων µνηµονιακών χρόνων και θα προσγειωθείτε στο έδαφος µε πολύ µεγάλο πάταγο!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
τώρα έχει ο κ. Συρµαλένιος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε Υφυπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, εγώ δεν θα µιλήσω, και τέτοια ώρα που είναι, συνολικά για το νοµοσχέδιο, δεν θα µιλήσω για την κακή νοµοθέτηση,
η οποία είναι κάκιστη διότι φέρνετε τροπολογίες δεκάδες τον
αριθµό και όχι µόνο σήµερα, αλλά όλες τις τελευταίες εβδοµάδες, και νοµοσχέδια από Δευτέρα έως Παρασκευή. Δεν θυµάµαι
ποτέ να ξεκινάµε από Δευτέρα πρωί και να τελειώνουµε Παρασκευή βράδυ µε κάθε µέρα διαφορετικό νοµοσχέδιο. Αυτό δεν
γίνεται σε εποχή µνηµονίων που δικαιολογεί το ότι είχαµε τις δεσµεύσεις να περάσουµε κάποια πράγµατα έτσι ώστε να φτάσουµε -και φτάσαµε- στην έξοδο από τα µνηµόνια. Γίνεται σε
εποχή υποτίθεται οµαλής νοµοθετικής λειτουργίας. Γι’ αυτό ακόµη περισσότερο σας κατηγορούµε για αυτή την νοµοθέτηση.
Δεν θα µιλήσω βεβαίως ούτε και για τα αναδροµικά στους συνταξιούχους όπου τελικά καταφέρνετε να δώσετε το 25% από
αυτά τα οποία καταλόγισε το Συµβούλιο της Επικρατείας. Το
Συµβούλιο της Επικρατείας καταλόγισε 3,9 δισεκατοµµύρια και
εσείς τους δίνετε 900 εκατοµµύρια, άρα αθετείτε και δεν τηρείτε
τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας ό,τι και να λέτε.
Δεν θα πω για τα ψέµατα, που είπατε και λέτε συνεχώς για την
πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ για την πρώτη κατοικία, όπου επί των ηµερών µας δεν έγινε ούτε ένας πλειστηριασµός για πρώτη κατοικία
λαϊκής οικογένειας. Να µου βρείτε έναν πλειστηριασµό για πρώτη κατοικία λαϊκής οικογένειας και να µας τον δείξετε.
Και δεν θα πω βεβαίως για τις αλχηµείες της χρηµατοδοτικής
ενίσχυσης των επιχειρήσεων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων
ΑΦΜ, όταν στην πρώτη και δεύτερη επιστρεπτέα προκαταβολή
αυτό αφορά µόνο εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες ΑΦΜ.
Θα µιλήσω όµως για το άρθρο 90, όπως είχαµε µιλήσει και
στην επιτροπή, διότι αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
έχουµε νέα στοιχεία. Και δεν έχουµε µόνο αυτά τα στοιχεία τα
οποία είπε ο αγαπητός συνάδελφος της Νέας Δηµοκρατίας από
την Τήνο, ο κ. Φόρτωµας, ο οποίος προσκόµισε το έγγραφο της
Ιεράς Συνόδου. Εγώ θα σας προσκοµίσω και θα καταθέσω στα
Πρακτικά το έγγραφο του Δήµου Τήνου, όπως επίσης θα προ-
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σκοµίσω στα Πρακτικά το έγγραφο του έγκριτου νοµικού, δικηγόρου κ. Ιωάννη Αλαβάνου, που αναφέρεται στα ζητήµατα του
Πανελληνίου Ιερού Ιδρύµατος Ευαγγελιστρίας Τήνου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Συρµαλένιος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και βεβαίως το άρθρο 90 δεν αφορά µόνο το ζήτηµα των σχέσεων του ΠΙΙΕΤ µε την Αποστολική Διακονία. Είναι ένα γενικότερο
άρθρο που αφορά τις σχέσεις των εκκλησιαστικών νοµικών προσώπων µε τα άλλα νοµικά πρόσωπα και τα φυσικά πρόσωπα και
τις οφειλές τους, όπου η διάταξη την οποία προωθείτε -και δεν
φέρατε κανένα νεότερο στοιχείο παρά µας µιλήσατε για ιδεοληψίες- είναι διάταξη αδιαφάνειας και διάταξη η οποία ουσιαστικά
βοηθά µονοµερώς την Εκκλησία. Και εν πάση περιπτώσει, τα ζητήµατα τα οποία θέτει ο δήµος αλλά και το έγγραφο του κ. Αλαβάνου, τα οποία εγώ προσκόµισα, ζητάνε το εξής, ότι στον διακανονισµό αυτόν για να είναι επωφελής και για το Πανελλήνιο
Ιερό Ίδρυµα Ευαγγελιστρίας Τήνου πρέπει να προχωρήσουν τα
εξής τέσσερα πράγµατα. Πρώτον, να προχωρήσετε σε νοµοθετική αναµόρφωση -ξεχωριστή από αυτή που έχετε φέρει σήµερα, αναµόρφωση του µέχρι σήµερα νοµοθετικού πλαισίου, δηλαδή
του αναγκαστικού ν.976/1946 και του νοµοθετικού διατάγµατος
3775 του 1957, που καθορίζει τη σχέση του ΠΙΙΕΤ µε την Αποστολική Διακονία και ταυτόχρονα θεσµοθετεί την απόδοση του
5% επί των ακαθάριστων εσόδων του ΠΙΙΕΤ προς την Αποστολική
Διακονία.
Δεύτερο σηµείο: Να διαγράψετε τους τόκους και τις προσαυξήσεις από τις βεβαιωµένες οφειλές του ΠΙΙΕΤ που φθάνουν
γύρω στα 3 εκατοµµύρια και τα οποία κηρύχθηκαν εκτελεστέα
προς την αποστολική διακονία µέσω της ΔΟΥ Σύρου.
Τρίτον, µέχρι να γίνει αυτή η αναµόρφωση του νοµοθετικού
πλαισίου να διαγραφεί το θεωρητικώς ωφελούµενο ποσό από το
2010 και µετά επί των εσόδων του 5%, διότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες της σχέσης ΠΙΙΕΤ και αποστολικής διακονίας µε δεδοµένη
και την παύση λειτουργίας του εκκλησιαστικού σχολείου.
Τέταρτο σηµείο: Εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση για χωριστή ρύθµιση όπως ζητάµε και όπως ζητάνε και οι φορείς της
Τήνου και ο Δήµος της Τήνου να υπάρξει προσθήκη στην παράγραφο 2 του άρθρου 90 που θα προσθέσει τη λέξη διαγραφή
στην ολοσχερή ή τµηµατική εξόφληση των απαιτήσεών τους. Αν
δεν γίνουν όλα αυτά, είναι σίγουρο ότι το ΠΙΙΕΤ θα οδηγηθεί σε
χρεοκοπία. Σε αντίθεση µε αυτό που ισχυρίζεστε ότι δηλαδή βοηθάτε το ΠΙΙΕΤ, εµείς έµπρακτα το βοηθήσαµε µε το νόµο 4521/
2018 και δείξαµε ακριβώς ότι θέλουµε να στηρίξουµε τον διττό
χαρακτήρα που είναι εκκλησιαστικός και κοινωφελής χαρακτήρας.
Σε σχέση µε τις τροπολογίες θα µιλήσω µόνο για µία τροπολογία. Θα µιλήσω για την τροπολογία, που αναφέρεται στην αρχή του τέλους, της κατάργησης δηλαδή του µεταφορικού ισοδύναµου στα καύσιµα διότι πραγµατικά στο όνοµα του εξορθολογισµού, που αναφέρεστε του µεταφορικού ισοδύναµου στα
καύσιµα µετατρέπετε ένα αναπτυξιακό µέτρο σε επιδοµατικό ουσιαστικά, όταν µειώνετε τους ωφελούµενους από το σύνολο των
χρηστών που προµηθεύονται καύσιµα στα πρατήρια των µικρών
νησιών, όπου εφαρµόστηκε το σύστηµα αυτό πιλοτικά µέχρι σήµερα. Αναφέρεστε µόνο στους µόνιµους κατοίκους και στους
υπαλλήλους, που υπηρετούν σε αυτά τα µικρά νησιά, δηλαδή σε
ένα υπoπολλαπλάσιο αριθµό ωφελούµενων σε σχέση µε αυτούς
που µέχρι σήµερα εξυπηρετούνται από τα πρατήρια.
Τη δικαιολογία ότι η καταβολή στους πρατηριούχους ήταν
χρονοβόρα και προβληµατική να την απευθύνετε στη δική σας
διακυβέρνηση, διότι εσείς καθυστερήσατε την καταβολή των
χρηµάτων για το µεταφορικό ισοδύναµο πάνω από ένα εξάµηνο
και εσείς καθυστερείτε τις κοινές υπουργικές αποφάσεις για να
µπορέσει να προχωρήσει το µεταφορικό ισοδύναµο.
Μειώνεται λοιπόν στο ελάχιστο µε αυτό τον τρόπο το κονδύλι
το οποίο θα δοθεί για το µεταφορικό ισοδύναµο µε στόχο βαθµιαία να προχωρήσετε στην οριστική κατάργησή του.
Αυτό είναι σίγουρο ότι οι νησιώτες θα το καταλάβουν πάρα
πολύ γρήγορα και θα καταλάβουν µια ακόµα πολιτική απάτη την
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οποία κάνετε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Καφαντάρη από το ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έστω και λόγω προχωρηµένου της ώρας οφείλουµε κάποια
πράγµατα να τα πούµε σε αυτή την Αίθουσα. Ένας χρόνος Κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας, ένας χρόνος διαρκών ατοπηµάτων,
ένας χρόνος -επιτρέψτε µου- αναξιοπιστίας της Κυβέρνησης
απέναντι στον ελληνικό λαό σε σχέση µε αυτά που υποσχέθηκε
και µε αυτά τα οποία έκανε.
Τι πετύχατε, κύριοι της Κυβέρνησης, µέσα σ’ αυτό το χρόνο;
Παραλάβατε κατ’ αρχάς µία οικονοµία µε ανάπτυξη 2,8% το πρώτο τρίµηνο του 2019. Μας είχατε τρελάνει, µας ζαλίσατε µε την
ανάπτυξη και µε τους ρυθµούς ανάπτυξης για 4% που λέγατε και
προεκλογικά και ο Πρόεδρός σας. Ζαλιστήκαµε λοιπόν από την
πολλή ανάπτυξη και φτάσαµε στην ύφεση, µία ύφεση όµως που
την ονοµάζετε θετική ύφεση.
Μαθαίνουµε και καινούργιους όρους πλέον στην οικονοµία!
Γιατί και σήµερα ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να µας πείσει ότι
είµαστε καλύτερα απ’ άλλες χώρες. Έχουµε ύφεση όµως. Δεν
µπορούµε να µην πούµε ότι το πρώτο τρίµηνο του 2020 η ανάπτυξη, δηλαδή, η θετική ύφεση -να το πω έτσι- ήταν στο µείον
0,9. Αυτά είναι στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τα οποία επιβεβαιώνονται.
Το τέταρτο τρίµηνο του 2019 ήταν 0,4% λιγότερο από το 2018.
Μας είχε πει ο κ. Μητσοτάκης, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση,
ότι σέρνεται η οικονοµία. Εντούτοις όµως στο πρώτο εξάµηνο
του 2019 το ΑΕΠ της χώρας µας ανέβηκε 2%περίπου. Σήµερα
πού βρισκόµαστε;
Δεύτερον, µιλάγατε -µίλαγε και ο κ. Μητσοτάκης- για τις δηµόσιες επενδύσεις τις οποίες τις έκοβε ο ΣΥΡΙΖΑ και έδινε κάποια
επιδοµατάκια στους αδύναµους. Σήµερα όµως, κύριοι της Κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ, έχουµε το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων να είναι το χαµηλότερο της εικοσαετίας µε µείον 1,1
δισεκατοµµύριο ευρώ.
Επίσης επί δικής σας κυβέρνησης λοιπόν οι δαπάνες στον
προϋπολογισµό ήταν λιγότερες 750 εκατοµµύρια από το 2018.
Αυτά είναι τα επίσηµα στοιχεία. Και βέβαια δεν υπήρχε και το κοινωνικό µέρισµα, το οποίο έπαιρναν αδύναµοι συνταξιούχοι επί
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τα Χριστούγεννα και αυτό το θυµούνται
όλοι.
Τρίτη αναξιοπιστία, το Ελληνικό. Τι µας είπατε; Ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Μόλις βγούµε Κυβέρνηση σε µια βδοµάδα µπαίνουν
οι µπουλντόζες». Ο κ. Γεωργιάδης το άφησε για το τέλος του
χρόνου. Ερχόµαστε λοιπόν σήµερα και βλέπουµε νοµοθετήσεις
και τροπολογίες, γύρω στις εννέα µε δέκα κοινοβουλευτικές παρεµβάσεις για το σχέδιο του Ελληνικού και το Ελληνικό δεν έχει
ξεκινήσει ακόµα, ενώ τις τελευταίες µέρες ακούµε ακόµα και για
αλλαγές συµµετεχόντων, απόσυρση επενδυτών, ακούγονται ονόµατα για νέους επενδυτές µέσω ξένων fund κ.λπ.. Άρα λοιπόν και
εδώ αποτύχατε. Και εδώ εξαπατήσατε.
Τέταρτον για τον ΕΦΚΑ. Παραλάβατε τον ΕΦΚΑ πλεονασµατικό. Μέσα σε συνθήκες µνηµονίων µε τους νόµους που ψηφίσαµε, τη συνένωση των ασφαλιστικών ταµείων, ο ΕΦΚΑ παρεδόθη πλεονασµατικός. Σήµερα είναι ελλειµµατικός. Μιλάγατε για
συντάξεις όταν παραδώσαµε εκατόν οκτώ χιλιάδες περίπου συντάξεις που δεν είχαν τακτοποιηθεί, δεν είχαν εκδοθεί. Τώρα και
µε βάση το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής οι συντάξεις
που δεν εξυπηρετούνται, που δεν βγήκαν, έχουν αυξηθεί γύρω
κατά 50% .Έχουµε πάνω από διακόσιες χιλιάδες.
Να µην µιλήσω βέβαια για όλα αυτά που ακούστηκαν σήµερα
για τα αναδροµικά των συνταξιούχων, που και εκεί η εξαπάτηση
είναι συγκεκριµένη. Άλλα λέει ο Υπουργός. Είπε κι ο Πρωθυπουργός κάποια πράγµατα για τα αναδροµικά, ότι δεν θα δοθούν
δώρα, επικουρικά και λοιπά, ότι αφορά µόνο κύριες συντάξεις η
απόφαση του Σ.τ.Ε.. Η αιτιολογική έκθεση λέει άλλα. Ανακολουθία και εκεί.
Πέµπτον, οι τράπεζες. Τι κάνατε για τις τράπεζες; Εξασφαλίστηκε ρευστότητα στην αγορά από τις τράπεζες, κύριοι της Κυ-
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βέρνησης, κύριε Υπουργέ; Εσείς αυτό µε το οποίο ασχοληθήκαµε από την αρχή, µε πολλές τροπολογίες που έγιναν, είναι η
αµνήστευση τραπεζικών στελεχών για δάνεια τα οποία είχαν
δοθεί. Αυτό σας ενδιέφερε και µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε
τώρα ακόµα δίνετε περισσότερα προνόµια και φορολογικές
απαλλαγές σε µπόνους τραπεζικών στελεχών. Η ρευστότητα
στην αγορά όµως;
Η ΓΣΒΕΕ πρόσφατα σε συνάντηση που έκανε για την ψηφιοποίηση ανέφερε: «Οι επιχειρήσεις οι µικροµεσαίες βρίσκονται σε
µία ασταθή επιβίωση. Το κλίµα και η κατάσταση που θα βιώσουµε
το φθινόπωρο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την µικροµεσαία
επιχειρηµατικότητα.» Τι κάνατε εσείς για αυτά όλα; Ενώ το 72%
των επιχειρήσεων –και αυτά τα λέει η ΓΣΒΕΕ- πλήττονται και από
την πανδηµία, πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισµό πάνω από το
10% δεν έχουν. Μιλάµε για ΤΕΠΙΧ I, ΤΕΠΙΧ II κ.λπ.. Ας περάσετε
λίγο στην αγορά, στις γειτονιές να µιλήσει η Κυβέρνηση, τα στελέχη της, οι Υπουργοί, να δει ποια είναι η κατάσταση που είναι
εντελώς διαφορετική από αυτή την οποία µας παρουσιάζετε.
Να µην πω για την τοπική αυτοδιοίκηση που είναι χαµένη από
τα µέτρα τα οποία ακολουθήσατε. Περιφέρειες και δήµοι χάνουν
πάνω από 850 εκατοµµύρια µε το µηδενισµό ουσιαστικά του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και µε τη µείωση πόρων προς τα περιφερειακά ταµεία και τα ταµεία των ΟΤΑ. Δεν έχουν προσδιοριστεί ακόµα οι
όροι κατανοµής του αναπτυξιακού προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ» µετά τη διακοπή του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» από τον κ. Θεοδωρικάκο τον Υπουργό. Και µια σειρά άλλα πράγµατα.
Έκτον, επιτελικό κράτος. Ένα µεγάλο σύνθηµα της Κυβέρνησης προεκλογικά. Επιτελικό κράτος, κράτος των αρίστων, αρίστων χωρίς προσόντα. Εκεί που οι θέσεις στο δηµόσιο απαιτούν
και πανεπιστηµιακή εκπαίδευση δεν το κάνουµε. Αν µας δυσκολεύει το πράγµα, αλλάζουµε και το νόµο, για να κάνουµε αυτούς
που θέλουµε. Παρακάµπτουµε το ΑΣΕΠ. Πρόσφατα στην Πολιτική Προστασία µπήκαν είκοσι οκτώ άτοµα εκτός διαδικασίας του
ΑΣΕΠ. Την ίδια στιγµή καταργείτε και τη λίστα επιτυχόντων στο
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους ουσιαστικά και µέσα από το εν
λόγω νοµοσχέδιο. Θέλετε καινούργιο διαγωνισµό µε άλλα κριτήρια για άλλους;
Για τα θέµατα των τελών ταξινόµησης στα αυτοκίνητα αναφέρθηκα και για το περιβαλλοντικό κοµµάτι.
Για την κατοικία, να πω ότι είναι απροστάτευτοι οι κάτοχοι
πρώτης κατοικίας, οι αδύναµοι συµπολίτες µας που για πολλούς
λόγους δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους και πιθανόν να καταντήσουν ενοικιαστές στο ίδιο τους το σπίτι.
Για τη µεγάλη φάρσα θα πω, τα 70 δισεκατοµµύρια που έφερε
ο Πρωθυπουργός. Απεδείχθη ότι είναι 32,5. Τώρα κατεβαίνουν
οι επιχορηγήσεις ακόµα. Και λένε και δηµόσια ξένοι οίκοι, γράφεται για 7 δισεκατοµµύρια λιγότερα σε επιχορηγήσεις στη χώρα µας, παράλληλα µε το σχέδιο Πισσαρίδη που σηµαίνει δεσµεύσεις συγκεκριµένες νεοφιλελεύθερης κοπής που θα µας φέρουν πάλι πίσω.
Και βέβαια, το ψαλίδι στο Ταµείο Δίκαιης Μετάβασης. Ο πράσινος Πρωθυπουργός µας! Η χώρα µας θα πάρει 973 εκατοµµύρια λιγότερα για τη Μεγαλόπολη και για τη δυτική Μακεδονία.
Κλείνοντας θα πω ότι είναι γεγονός ότι είστε µια Κυβέρνηση
χωρίς σχέδιο, αλλά θα έλεγα καλύτερα ότι έχετε σχέδιο για τους
λίγους πολιτικούς φίλους και τα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα.
Και είστε µία Κυβέρνηση -θα έλεγα- αναξιόπιστη λόγων και
έργων, ανακόλουθη στις εξαγγελίες.
Σιγά-σιγά όµως αποκαλύπτεστε. Ο ελληνικός λαός αρχίζει και
καταλαβαίνει και βιώνει την πολιτική σας και σύντοµα θα σας
βάλει στη γωνία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Φτάσατε
στα δέκα λεπτά. Να είστε καλά.
Τον λόγο έχει ο κ. Ζαχαριάδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά πολλές φορές προσπαθώ να µπω στην ψυχολογία και το µυαλό των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας και να
καταλάβω τι έφταιξε και οµολογώ ότι µπερδεύοµαι. Διότι δεν
µπορώ να αντιληφθώ από πού αντλείτε τη σιγουριά και τον από-
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λυτο τρόπο µε τον οποίον πολλοί από εσάς τοποθετούνται.
Η χώρα αντιµετωπίζει ταυτόχρονα τρεις µεγάλες δυσκολίες,
τρεις κρίσεις, που, αν συνδυαστούν µπορούν να οδηγήσουν σε
περιπέτειες, ακόµα και σε δράµατα: οικονοµική κρίση, υγειονοµική κρίση, κρίση στα ζητήµατα εξωτερικής πολιτικής. Πραγµατικά, θεωρείτε ότι πάµε καλά; Το πιστεύετε στα αλήθεια; Υποτιµάτε ή αγνοείτε τους κινδύνους και τις δυσκολίες; Διότι, αν ισχύει
το πρώτο, µιλάµε για επιπολαιότητα. Αν, όµως, ισχύει το δεύτερο, η κατάσταση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
Τον Μάρτη, τον Απρίλη και τον Μάη δώσαµε όλοι µαζί τη µάχη,
για να µείνει η κοινωνία υγιής και την κερδίσαµε. Όµως, µετά, µε
αλαζονεία, µε επιπολαιότητα υποτιµώντας τους κινδύνους, βιαστήκατε να µιλήσετε για θρίαµβο Μητσοτάκη στην αντιµετώπιση
της πανδηµίας και πήγατε µε απίστευτα µικροκοµµατική και καιροσκοπική λογική να πιστωθείτε την επιτυχία όλης της χώρας.
Τι γίνεται τώρα; Έχετε το θάρρος να αναλάβετε τις ευθύνες
σας για τον µερικό εκτροχιασµό της πανδηµίας στο υγειονοµικό
σκέλος; Έχετε ευθύνες; Έγιναν λάθη; Φταίνε κάποιοι άλλοι; Θα
το ρίξουµε την ατοµική ευθύνη;
Βλέπετε, λοιπόν, πόσο επιπόλαιοι και αλαζόνες ήσασταν τον
Ιούνιο και τον Ιούλιο, όταν µας προκαλούσατε µέσα από αυτή
την αίθουσα, από αυτό εδώ το Βήµα λέγοντας µας τι θα γινόταν,
αν δεν κυβερνούσε ο Μητσοτάκης;
Πραγµατικά, το λέω και το εννοώ. Θέλω η χώρα να πετύχει και
η εξάπλωση του ιού να επιστρέψει σε χαµηλά επίπεδα. Αλλά για
να γίνει αυτό, πρέπει να ξέρετε ότι χρειάζεται σχέδιο και όχι επικοινωνιακές φιοριτούρες.
Και θέλω σε κάτι να είµαι απολύτως καθαρός. Να µην τολµήσετε να φορτώσετε στους πολίτες τις δικές σας αστοχίες, τις
δικές σας παραλείψεις, τα δικά µας λάθη, τις δικές σας παλινδροµήσεις.
Πάµε τώρα λίγο στην οικονοµία. Πραγµατικά, κύριε Υπουργέ,
κύριε Βεσυρόπουλε, είµαι σίγουρος ότι έχετε αίσθηση των µεγεθών. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σηµαίνει για τη ζωή των πολιτών
η ύφεση 9% ή 12%. Και πραγµατικά, αυτό που είδα και ζήσαµε
όλοι το πρωί ήταν συγκλονιστικό. Διότι λέει αυτό εδώ το Βήµα ο
Αλέξης Τσίπρας στον κ. Μητσοτάκη ότι είµαστε οι τελευταίοι
στην ύφεση στην Ευρωζώνη. Του απαντά µετά ο κ. Μητσοτάκης
ότι δεν είµαστε οι τελευταίοι και ότι µας περνάνε άλλες τρεις τέσσερις χώρες, µεταξύ των οποίων και η Ιταλία. Και οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούσαν.
Πραγµατικά, προσπαθώ να καταλάβω όλη τη µέρα τι χειροκροτούσαν. Χειροκροτούσαν πως στην Ευρώπη των 27 είµαστε
τρίτοι ή τέταρτοι από το τέλος; Χειροκροτούσαν το γεγονός ότι
µας συγκρίνει ο Πρωθυπουργός µε την ύφεση της Ιταλίας που
είχε δεκάδες χιλιάδες θύµατα; Θεωρείτε ότι πρέπει να χειροκροτάτε; Αν το θεωρείτε, χειροκροτήστε, αλλά µάλλον θα έπρεπε να
ανησυχείτε, διότι είµαστε στην εικοστή τρίτη - εικοστή τέταρτη
θέση στους είκοσι επτά.
Δεν καταλαβαίνετε ότι είµαστε σε ελεύθερη πτώση; Δεν σας
παίρνουν τηλέφωνο εσάς πολίτες; Με επιχειρηµατίες δεν µιλάτε;
Δεν καταλαβαίνετε ότι έρχεται άγριος χειµώνας; Δεν καταλαβαίνετε ότι επιστρέφουµε σε σκοτεινές στιγµές για την κοινωνική
συνοχή;
Λέει ο Πρωθυπουργός για την απόφαση της Συνόδου στις
Βρυξέλλες ότι ήταν δίκαιος και έντιµος συµβιβασµός. Να µη διαφωνήσουµε σε αυτό, αλλά πραγµατικά θέλω να σας ρωτήσω.
Μπορείτε να µας περιγράψετε από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας ότι είναι ένας άδικος και άτιµος συµβιβασµός; Όχι απέναντι στην Ελλάδα, αλλά απέναντι στις ευρωπαϊκές ιδέες και τις
ευρωπαϊκές αξίες.
Αυτά τα οποία συµφωνήσαµε και υπογράψαµε στην Ευρώπη,
θα δείτε πόσο δύσκολα θα γίνουν και πώς θα περνιούνται οι αξιολογήσεις τα επόµενα τρία ή τέσσερα χρόνια. Θέλω να δω τότε,
λοιπόν, όταν σε βραδινές συνεδριάσεις σαν αυτή διάφοροι από
την Ευρώπη θα απειλούνται µε χειρόφρενα πόσοι και πώς θα
µπορούµε και αν θα µπορούµε να χειροκροτάµε. Και το λέω µέσα
από την καρδιά µου: Μακάρι να µπορούµε να χειροκροτάµε,
αλλά µε βάση την εµπειρία των δέκα τελευταίων ετών, όποιος
και να κυβέρνησε τη χώρα, δεν θα είναι καθόλου εύκολο να χειροκροτάµε.
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Δυστυχώς, διαπιστώνω και από τη σηµερινή συνεδρίαση ότι
λέτε ψέµατα µε την ίδια ευκολία που αναπνέετε. Να σας θυµίσω
κάτι. Θυµάστε τι λέγατε για τη 13η σύνταξη που έδωσε προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019, πριν γίνουν οι εθνικές εκλογές του Ιουλίου; Ήταν από τα τελευταία µας νοµοθετήµατα. Λέγατε ότι θα
διατηρηθεί. Υπάρχουν τα βίντεο. Τι κάνατε πριν την πανδηµία;
Την κόψατε. Πριν την πανδηµία, τον Φλεβάρη! Με την ίδια ευκολία, λοιπόν, και τον ίδιο κυνισµό που είπατε εκείνο το ψέµα, λέτε
και το σηµερινό. Ανοιχτοχέρης, λέει, ο Πρωθυπουργός, επιστρέφει αναδροµικά ύψους 1,4 δισεκατοµµυρίου. Πόση ήταν η απόφαση των δικαστηρίων; Ήταν 3,9 δισεκατοµµύρια! Πόση είναι η
διαφορά; Είναι 60%. Αυτοί είστε. Είστε µια Κυβέρνηση των ψεµάτων και µια Κυβέρνηση της εξαπάτησης του ελληνικού λαού
και των συνταξιούχων.
Να δούµε λίγο και την πρώτη κατοικία. Πραγµατικά, τι νοµίζετε
ότι είναι εδραιωµένο στη συνείδηση του ελληνικού λαού, είτε ψηφίζει τη Νέα Δηµοκρατία είτε τον ΣΥΡΙΖΑ είτε το Κίνηµα Αλλαγής
είτε το ΚΚΕ είτε οτιδήποτε άλλο; Ποιος προστατεύει την πρώτη
κατοικία; Ποιος προστατεύει να µην κοπεί το ρεύµα; Ποιος προστατεύει να µην κοπεί το νερό; Η Νέα Δηµοκρατία; Αυτό νοµίζετε; Δεν θυµούνται όλοι ποια είναι τα δέκα τελευταία χρόνια στη
χώρα; Να σας θυµίσω τι έλεγε Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης στις αρχές του Φεβρουαρίου του 2020 πριν την πανδηµία;
Έλεγε: «Δεν πρέπει να υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας.
Είναι ζηµιά για την οικονοµία να υπάρχει. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα πλειστηριασµού για την πρώτη κατοικία, δεν υπάρχει στεγαστικό δάνειο για την πρώτη κατοικία. Για να υπάρξει στεγαστική πίστη πρέπει να εκπλειστηριάζεται η πρώτη κατοικία». Αυτά
έλεγε ο κ. Γεωργιάδης.
Και ήρθε η ώρα να χαλάσουµε τις καρδιές µας. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συµµαχία δεν θα σταµατήσει σε αυτή την τροπολογία για την πρώτη κατοικία. Θα δώσουµε µάχες κοινοβουλευτικές. Θα δώσουµε µάχες πολιτικές. Θα δώσουµε µάχες κοινωνικές. Θα δώσουµε µάχες στο δρόµο. Διότι η εστία είναι ιερή και
ως τέτοια θα πρέπει να προστατευτεί.
Τελευταίο θέµα, αλλά νοµίζω πιο σηµαντικό: Κρίση στην εξωτερική πολιτική. Πρέπει να σοβαρευτείτε. Πρέπει να σταµατήσετε
να αναλύετε µε όρους ελληνικών µίντια τις δυσκολίες στη διπλωµατία και τις γεωπολιτικές πιέσεις. Αξιοποιήστε επιτέλους, έστω
και τώρα, τη δυνατότητα που σας δίνει η Αντιπολίτευση για συνεννόηση. Κάντε θέµα στην Ευρώπη και στους διεθνείς οργανισµούς στους οποίους συµµετέχει η χώρα. Αξιοποιήστε την
πιθανή αποκλιµάκωση της έντασης για να αυξήσετε για την
Τουρκία το όποιο οικονοµικό, διπλωµατικό ή γεωστρατηγικό κόστος αν προκαλέσει ένταση ξανά. Η χώρα εισέρχεται σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη και τρικυµιώδη περίοδο. Η Ευρώπη εισέρχεται σε
περίοδο µεγάλων ανακατατάξεων. Μην κονταίνετε το µπόι της
χώρας, ούτε στα οικονοµικά ούτε στα γεωστρατηγικά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Εισερχόµαστε στις δευτερολογίες των εισηγητών.
Τον λόγο έχει ο κ. Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση για πέντε
λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν έχουν σηµασία οι στόχοι που τοποθετούν
οι δανειστές, όσον αφορά το έλλειµµα -το ανέφερε προηγουµένως ο Υπουργός Οικονοµικών- όσο το ίδιο το έλλειµµα. Αυτό
είναι το πρόβληµα, αφού αυξάνει το υπέρογκο δηµόσιο χρέος
µας. Κάποια στιγµή δεν θα µπορούµε καν να το εξυπηρετήσουµε
και θα οδηγηθούµε ξανά σε µία ακόµη επίσηµη χρεοκοπία.
Δεν συγκρινόµαστε µε άλλες χώρες που δεν έχουν τόσο µεγάλα προβλήµατα όσο εµείς, τα οποία θα πληρώσουµε ακόµη
πιο ακριβά στο µέλλον που οι κυβερνήσεις µας µετά το 2010 το
έχουν καταστήσει πραγµατικά εφιάλτη για τα παιδιά µας.
Προφανώς, θα µας ζητηθούν ακόµη περισσότερα ανταλλάγµατα και πιθανότατα θα αφορούν την εδαφική µας ακεραιότητα
αυτή τη φορά, αφού έχουµε δώσει τα πάντα µέχρι σήµερα.
Δεύτερον, ο Υπουργός Οικονοµικών ανέφερε πως ένιωσε ευ-
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τυχής που η Ελλάδα δεν είναι η πρώτη, αλλά η πέµπτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την ύφεση. Δεν έλαβε όµως υπ’
όψιν πως είµαστε η µοναδική χώρα που έχουµε πίσω µας µια
ύφεση 25%, όταν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
το ίδιο χρονικό διάστηµα αναπτύχθηκαν µε 10%. Εποµένως, η
απόσταση µας µαζί τους είναι τεράστια. Μόνο ικανοποιηµένος
δεν µπορεί να είναι κανείς από όλη αυτή την κατάσταση που βρίσκεται σήµερα η χώρα µας, πόσω µάλλον, όταν είχε τοποθετηθεί
από την Κυβέρνησή σας στόχος 4% για ανάπτυξη το οποίο κανονικά θα έπρεπε να προσθέσει κανείς στην ύφεση που προβλέπεται για το 2020. Οπότε θα είναι κατά πολύ µεγαλύτερη
συγκριτικά µε τις άλλες χώρες.
Τρίτον, προφανώς θα πρέπει να καταλαβαίνει η Κυβέρνησή
σας πως τα 750 δισεκατοµµύρια ευρώ από το Ταµείο Ανασυγκρότησης για όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αµελητέα απέναντι στο 1,15 τρισεκατοµµύριο ευρώ που δαπανά
µόνο η Γερµανία για τη δική της οικονοµία.
Επίσης, τι σηµαίνει αυτό το 1,15 τρισεκατοµµύριο ευρώ για
την νοµισµατική ένωση; Εκτός αυτού, πόσο αρνητική ήταν η µείωση των επιδοτήσεων από τα 500 δισεκατοµµύρια στα 390 δισεκατοµµύρια µε την αύξηση των δανείων, παράλληλα, µε τη
µείωση των κονδυλίων για τη δίκαιη µετάβαση στη µετά λιγνίτη
εποχή συν πολλά άλλα;
Ικανοποιηµένος λοιπόν δεν µπορεί να είναι καθόλου κανένας
από τις χώρες του νότου, ενώ πολύ δύσκολα κάτω από αυτές τις
προϋποθέσεις θα επιβιώσει η Ευρωζώνη. Οπότε θα έπρεπε να
προετοιµαστείτε ακόµη και για ένα τέτοιο ενδεχόµενο.
Τέλος, όπως καταλαβαίνουµε -και έχουµε καταλάβει από όλες
τις συζητήσεις µέχρι σήµερα, όσον αφορά την οικονοµία- έχετε
εναποθέσει όλες τις ελπίδες σας στη χρηµατιστηριακή, στην τραπεζική και στη δηµοσιονοµική ένωση της Ευρωζώνης, αφού
έχετε καταστήσει την Ελλάδα πλέον περιοχή και όχι χώρα.
Δυστυχώς, κάνετε πολύ µεγάλο λάθος, αφού οι πιθανότητες
να συµβεί κάτι τέτοιο είναι ελάχιστες. Πολύ µεγαλύτερες είναι οι
πιθανότητες να διαλυθεί η Ευρωζώνη.
Καταλαβαίνω είστε κουρασµένος. Όλοι µας είµαστε. Πρέπει
όµως να λέει κανείς κάποια πράγµατα.
Καλύτερα πάντως να κοιτάξετε τις ελληνικές τράπεζες οι οποίες βρίσκονται ξανά στην άκρη του γκρεµού. Είναι το επόµενο
µεγάλο πρόβληµα που θα αντιµετωπίσουµε από τον Σεπτέµβριο.
Τώρα, όσον αφορά τις πολυάριθµες τροπολογίες, νοµοσχέδια
στην ουσία που καταθέσατε, µερικές από αυτές, προτιµώ να µην
αναφερθούµε καθόλου. Δεν έχει κανένα νόηµα άλλωστε, αφού
είναι ξεκάθαρο ότι δεν σας ενδιαφέρουν οι απόψεις κανενός κόµµατος. Στην ουσία, αποφασίζετε και διατάζετε µόνοι σας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κ. Αρσένης.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, στη µεγάλη εικόνα αν είναι σε κάτι γέφυρα αυτό
το νοµοσχέδιο λόγω της αδράνειας, που επιδεικνύει στην αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτό είναι η γέφυρα στο επόµενο
µνηµόνιο, που όπως εµείς σας περιγράφουµε µε τη δέσµευσή
σας στο Eurogroup για πρωτογενή πλεονάσµατα το 2021, στην
ουσία έχετε υπογράψει.
Η κατάσταση και στον τραπεζικό τοµέα θα είναι πάρα πολύ
κακή. Θα είναι κακή ακριβώς εξαιτίας του σχεδίου «ΗΡΑΚΛΗΣ»,
ακριβώς γιατί όταν φέρετε αυτούς τους πενήντα χιλιάδες πλειστηριασµούς και διάθεση των σπιτιών των ανθρώπων σε όποιον
θέλει να τα αγοράσει θα καταρρεύσει η αγορά ακινήτων, θα καταρρεύσουν οι αξίες των ενεχύρων, δηλαδή, των ακινήτων, που
έχουν στα χέρια τους οι τράπεζες έναντι των δανείων που δώσαµε και αυτά που δεν είναι κόκκινα. Άρα, θα χρειαστεί περαιτέρω ανακεφαλαιοποίηση. Είναι εγκληµατικό από όλες τις
πλευρές. Εµείς δεν θα σταµατήσουµε να σας καλούµε να αποσύρετε το «ΗΡΑΚΛΗΣ».
Αναφορικά µε το µεγάλο ζήτηµα που εµείς, τουλάχιστον, αναδείξαµε και θεωρούµε σηµαντικό και για τους ανθρώπους που
είναι επιτυχόντες στους διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ και πρέπει να
συνεχίσει η αξιοποίηση αυτού του διαγωνισµού και η παράτασή
τους, όπως ισχύει και για όλους τους άλλους που έχουµε ανα-
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φέρει ξανά και ξανά, άλλοι για τρία χρόνια, άλλοι για έξι. Ο Υπουργός απάντησε στην αναφορά µου λέγοντας: «Μα, δεν είναι
σύννοµο. Άλλα προβλέπει το θεσµικό πλαίσιο».
Θα συµφωνήσω µαζί του, εφόσον το θεσµικό πλαίσιο τηρείται
ενιαία για όλους. Δεν µπορεί αυτή στιγµή να έχουµε διαγωνισµούς οι οποίοι έχουν παραταθεί οι λίστες επιτυχόντων για έξι
χρόνια και σε αυτή την περίπτωση να µην κάνετε στην ουσία καµµία παράταση. Δεν απαντήθηκαν τα ερωτήµατα. Και είναι δηµόσια τα ερωτήµατα. Ανέφερε ο Υπουργός για την ιδέα του να
υπάρχει διορισµός ανά διετία. Θετικό είναι. Έως τότε, ας χρησιµοποιηθεί ένας κανόνας, ένας τρόπος διαχείρισης για όλους
τους υφιστάµενους διαγωνισµούς. Αλλιώς, σε αυτό φαίνεται να
υπάρχει µια µεροληψία και αφήνει µια µεγάλη σκιά στο γιατί τι
συµβαίνει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κι εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει η κ. Κοµνηνάκα από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω εν συντοµία να πιάσω ζητήµατα που αφορούν και το νοµοσχέδιο, αλλά και τις τροπολογίες. Αναφέρθηκε
ο κοινοβουλευτικός µας εκπρόσωπος σε κάποια απ’ αυτά, όµως
πραγµατικά πολλές από τις τροπολογίες είναι µνηµειώδεις.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο πραγµατικά θα έπρεπε να µετονοµαστεί σε «τώρα που βρήκαµε παπά, να θάψουµε πέντε - έξι». Δεν
έχει να κάνει µόνο µε την ασυνέπεια της Κυβέρνησης σε σχέση
µε τα όσα είχε δεσµευτεί στη Διάσκεψη των Προέδρων για τη
διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Εξάλλου από τέτοιου είδους
ασυνέπεια είµαστε συνηθισµένοι και από τη σηµερινή και από τις
προηγούµενες κυβερνήσεις. Είναι γνωστό το έργο. Το ξέρει και
ο κόσµος πια ότι τέτοια περίοδο φροντίζετε να περνάτε «κάτω
από το χαλί» σωρεία τροπολογιών και νοµοθετηµάτων.
Όµως, τι είναι αυτό που σας ωθεί συστηµατικά να νοµοθετείτε
κυριολεκτικά στα µουλωχτά µε τέτοιου είδους τροπολογίες µε
διάσπαρτα άρθρα; Βάζετε µπροστά ως κράχτη µια ενδεχοµένως
συλλογική ρύθµιση, που µπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να θέλαµε να στηρίξουµε, για να περάσετε σοβαρότατες ρυθµίσεις µε
βαριές συνέπειες, που βέβαια ούτε επείγουσες είναι, αλλά µάλλον δείχνουν τη σταθερή σας µεροληψία να χτυπήσετε µε κάθε
τρόπο δικαιώµατα εργαζοµένων και αυτό το κάνετε µε τον πιο
προκλητικό τρόπο µε τις τροπολογίες που έχουν να κάνουν µε
το Υπουργείο Εργασίας. Αναφέρθηκε αναλυτικά και ο κοινοβουλευτικός µας εκπρόσωπος.
Τι κάνετε τώρα; Στην τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας
βάζετε ως φύλλο συκής την αύξηση των ποσοστών των προσωρινών συντάξεων που, αν θέλετε, γεννά και ερωτηµατικά για το
κατά πόσο όντως έχετε σκοπό να επιταχύνετε την απονοµή συντάξεων, γιατί θα ήταν δώρο άδωρον αν όντως, όπως λέτε, µ’ ένα
κουµπί οι ηλεκτρονικές συντάξεις θα αποδίδονται άµεσα. Γιατί
έχετε τέτοια σπουδή να αυξήσετε τις προσωρινές συντάξεις;
Μάλλον κι εδώ κάποιον δράκο έχει η ιστορία.
Όµως, πίσω απ’ αυτό περνάτε µια απαράδεκτη ρύθµιση, που
τσακίζει κυριολεκτικά τα δικαιώµατα των ναυτεργατών, που βάζει
στο χέρι τις συλλογικές συµβάσεις των ναυτεργατών και τα συνδικαλιστικά τους δικαιώµατα, που πραγµατικά δεν απαντήθηκε
γιατί υπάρχει αναγκαιότητα σ’ αυτό το νοµοσχέδιο να περάσει
µ’ αυτόν τον τρόπο αυτή η άθλια µεθόδευση. Όχι µόνο τη φέρνετε πραγµατικά στα κρυφά, αλλά έρχεται και ο Υπουργός των
εφοπλιστών να υπερασπιστεί µε έναν απαράδεκτο τρόπο αυτή
τη ρύθµιση, λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι για το γεγονός ότι
χιλιάδες ναυτεργάτες παραµένουν άνεργοι φταίει το ότι δεν
υπάρχει δυνατότητα να εφαρµόσουν τις τόσο φοβερές συµβάσεις του διεθνούς δικαίου, για τις οποίες –λέει- τους κατηγορούµε άδικα ότι είναι συµβάσεις γαλέρας και πείνας. Ειδυλλιακούς µισθούς µάς περιέγραψε ο Υπουργός. Τότε ποια η ανάγκη να δώσετε αυτούς τους ειδυλλιακούς µισθούς; Αυτό ήταν
που εµπόδιζε τους εφοπλιστές να προσλάβουν τους Έλληνες
ναυτεργάτες, που πλήττονται από την τόσο µεγάλη ανεργία και
τα αδιέξοδα;
Αυτό που ουσιαστικά οµολογείτε είναι ότι η σπουδή σας είναι
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να χτυπήσετε για ακόµα µια φορά τους µισθούς, τα δικαιώµατα
των ναυτεργατών, να ανοίξετε την πόρτα µε το πρόσχηµα της
ποντοπόρας ναυτιλίας, να ανοίξετε την πόρτα για να χτυπηθούν
συνολικά οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Μάλιστα, ήταν µνηµειώδης και η τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν
ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι όντως οι
συλλογικές συµβάσεις εργασίας φταίνε που οι Έλληνες ναυτεργάτες δεν προτιµώνται από τους εφοπλιστές, αλλά ας το συζητούσατε, βρε αδερφέ. Μην το φέρνετε νύχτα. Ακούσαµε χίλια
δυο, ότι φταίει ο τουρισµός και όχι η επιθυµία των εφοπλιστών
να διαλύσουν τα εργασιακά δικαιώµατα, να κερδίσουν, να βγάλουν από τις πλάτες των ναυτεργατών περισσότερα κέρδη. Αυτούς τους πατριώτες εφοπλιστές, που περιγράψατε ουσιαστικά
µε ποιον τρόπο διαλέγουν σηµαίες όποιου κράτους έχει τα χαµηλότερα εργασιακά δικαιώµατα και φορολογικές απαλλαγές,
αυτούς τους τονώνετε µε κάθε τρόπο, µε φορολογικά κίνητρα
και άλλα.
Ταυτόχρονα, η ίδια τροπολογία νοµοθετεί και άλλα δώρα στις
επιχειρήσεις, την κάλυψη εργοδοτικών εισφορών µέχρι και το
100% στις επιχειρήσεις του τουρισµού, αεροπορικές, µεταφορικές, λες και αυτοί είναι που έχουν την ανάγκη στήριξης και όχι οι
ίδιοι οι εργαζόµενοι.
Εµπαιγµό αποτελεί βέβαια και η κλοπή από το πορτοφόλι των
συνταξιούχων που κάνετε, φέρνοντας µ’ έναν τέτοιο ποµπώδη
τρόπο υποτίθεται την καταβολή αναδροµικών που τους χρωστάτε, όµως την ίδια ώρα τούς βάζετε να ξεγράψουν το µεγαλύτερο µέρος των χρωστούµενων, όταν ήδη η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας αφορούσε πολύ µικρότερο µέρος από
τα ποσά που πραγµατικά έχετε καταληστέψει από τους συνταξιούχους όλα τα προηγούµενα χρόνια.
Θα αναφερθώ και στην τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών που και αυτή είναι µαζί µε άλλες ρυθµίσεις, που θα θέλαµε
να στηρίξουµε, όπως και τα ζητήµατα που αφορούν την αποκατάσταση των πυρόπληκτων στο Μάτι που βέβαια µε χαρακτηριστικό τρόπο έχει καθυστερήσει κατά πολύ η αποκατάστασή τους.
Είναι προβληµατικό το ότι συζητάµε ακόµα δύο χρόνια µετά για
την επισκευή των σπιτιών τους. Τι βάζετε σ’ αυτή την τροπολογία; Βάζετε µια σειρά από ρυθµίσεις, που έχουν να κάνουν µε τη
λειτουργία της τοπικής διοίκησης και κυρίως µε πιο προβληµατική τη ρύθµιση που µεταφέρει στις οικονοµικές επιτροπές την
απόλυτη αρµοδιότητα για να µπορούν να διαχειρίζονται τη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων, όταν ήδη έχετε δώσει στις
οικονοµικές επιτροπές µε προηγούµενες ρυθµίσεις την απόλυτη
πλειοψηφία και τον έλεγχο, Μετατρέπετε ουσιαστικά τον περιφερειάρχη και τον δήµαρχο σε «σουλτάνο» που θα µπορεί να διαχειρίζεται αυθαίρετα τους πόρους και να παίρνει τέτοιου είδους
αποφάσεις, µετατρέποντας ουσιαστικά σε διακοσµητικό στοιχείο
και το ίδιο το περιφερειακό συµβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ολοκληρώστε, κυρία συνάδελφε.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ολοκληρώνω σε µισό λεπτό.
Μέσα στην τροπολογία αυτή δεν θεωρούµε επαρκή και τον
τρόπο που εντάσσεται το ζήτηµα της επιµέλειας των τέκνων. Θεωρούµε προβληµατικό το ότι φέρνετε µέσα σε µια τέτοια τροπολογία ένα ζήτηµα που πρέπει να ρυθµιστεί µ’ έναν πιο πλήρη
τρόπο, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα δικαιώµατα των παιδιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Κωνσταντόπουλος από το Κίνηµα Αλλαγής έχει τον λόγο
για πέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, µε τόσες τροπολογίες έχω την εντύπωση ότι συζητάµε ένα δεύτερο νοµοσχέδιο. Μάλιστα, θα έλεγα ότι µου θυµίσατε µέρες της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ όπου οι τροπολογίες σε κάθε νοµοσχέδιο είχαν
την τιµητική τους. Αυτό βέβαια δεν είναι νοµοθέτηση.
Έρχοµαι στην τροπολογία 422/57. Η χορήγηση σύνταξης
στους συµπατριώτες µας που πολέµησαν στην Κύπρο υπερασπιζόµενοι την πατρίδα είναι αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας
και ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς τους. Οµοίως είναι θε-
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τικές και οι διατάξεις για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα πυρόπληκτα ακίνητα, για την παράταση φορολογικών δηλώσεων
και την προστασία των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, καθώς και σε περιστατικά βίας. Ναι, λοιπόν, στην εν λόγω τροπολογία.
Έρχοµαι στην τροπολογία 433/59. Προκαλείτε εδώ, κύριε
Υπουργέ, κάνοντας προσλήψεις χωρίς να χρειάζεται πράξη του
Υπουργικού Συµβουλίου. Παρακάτω λέτε για το ΑΣΕΠ. Φέρνετε,
λοιπόν, «φωτογραφικές» διατάξεις όπως αυτή του άρθρου 10.
Ωστόσο, η τροπολογία αυτή έχει και θετικές και αρνητικές διατάξεις που αφορούν τα άρθρα 6 και 7, που αφορούν τις πυρκαγιές στο Μάτι.
Έρχοµαι στην τροπολογία 440/65. Εδώ θέλω να σταθώ στα
άρθρα 3 και 4. Δίνετε παράταση στη δυνατότητα των δήµων να
χρησιµοποιούν ανταποδοτικά κονδύλια για να καλύψουν φυσικά
έκτακτες ανάγκες. Προβλέπεται ωστόσο εισήγηση της οικονοµικής επιτροπής που δεσµεύει το δηµοτικό συµβούλιο. Έτσι, κύριε
Υπουργέ, υποβαθµίζετε τα δηµοτικά συµβούλια και τον ρόλο
τους.
Επίσης, µε το άρθρο 4 δεσµεύετε σε ειδικό λογαριασµό κονδύλια των δήµων για εξόφληση υποχρεώσεών τους. Εδώ υπάρχει εν τοις πράγµασι παρέµβαση στην οικονοµική τους αυτοτέλεια.
Υπάρχουν βέβαια και θετικές διατάξεις, όπως είναι οι προβλέψεις για το «Σικιαρίδειο» Ίδρυµα, καθώς επίσης η στήριξη των
ΚΤΕΛ, της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» λόγω κορωνοϊού που δεν έχουµε καµµία
αντίρρηση.
Έρχοµαι στην υπ’ αριθµ. 441/66 τροπολογία του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού. Εδώ βρισκόµαστε σε αναµονή θα
έλεγα του νοµοσχεδίου για τον αθλητικό νόµο. Το Υπουργείο
εξακολουθεί να φέρνει εµβόλιµες ρυθµίσεις σε άσχετα νοµοσχέδια. Με την τροπολογία εδώ παρατείνει τη θητεία της Επιτροπής
Επαγγελµατικού Αθλητισµού, που λήγει στις 16 Αυγούστου και
ταυτόχρονα υπάρχει πρόβλεψη για τη δηµιουργία Μητρώου
Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωµατείων. Προβλέπεται ακόµη η στήριξη σωµατείων µε το ποσό των 12 εκατοµµυρίων ευρώ για την
αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας.
Βέβαια η στήριξη των 12 εκατοµµυρίων ευρώ είναι ευπρόσδεκτη, αλλά δεν είναι αρκετή. Δεν φτάνει. Να λάβουµε υπ’ όψιν ότι
τα χρήµατα αυτά θα δοθούν σε οκτώ χιλιάδες σωµατεία µε αποτέλεσµα το καθένα από αυτά να µην λάβει περισσότερα από
1.500 ευρώ. Εδώ να τονίσω ότι εµείς στο Κίνηµα Αλλαγής στηρίζουµε τη δηµιουργία µητρώου για το αθλητικά σωµατεία χωρίς
αποκλεισµούς και τη στήριξη όλων των σωµατείων.
Να αναφερθώ ωστόσο στην παράγραφο 3, όπου το Υπουργείο
επεµβαίνει στο αυτοδιοίκητο των οµοσπονδιών και στις προγραµµατισµένες αρχαιρεσίες, αλλάζοντας τον χρόνο που θα διενεργηθούν, χωρίς µάλιστα καµµία αιτιολογία. Θα έπρεπε να είναι
εδώ ο Υπουργός να µας απαντήσει γιατί προβαίνει σ’ αυτή την
κατεύθυνση.
Έρχοµαι στην τροπολογία 443/67. Φέρνετε αλλαγές στο πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ένα πρόγραµµα που εξαρχής σας είχαµε τονίσει ότι είναι αποτυχηµένο. Και τούτο διότι παγιώνει τη
µείωση του µισθού και τα περιορισµένα εργασιακά δικαιώµατα.
Άφησα στο τέλος την τροπολογία για τα αναδροµικά προς
τους συνταξιούχους, ρύθµιση στην οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός το πρωί στην οµιλία του.
Αγαπητοί συνάδελφοι, τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός δεν ανταποκρίνονται σε όσα τελικά περιλαµβάνει η ρύθµιση και εξηγώ:
Μίλησε ο Πρωθυπουργός για αναδροµικά σε όλους τους συνταξιούχους του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, ύψους 1,4 δισεκατοµµυρίου ευρώ. Και τι βλέπουµε στην τροπολογία; Ότι σε
αυτή περιλαµβάνονται µόνο οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τοµέα.
Επίσης, τα αναδροµικά δίνονται µόνο για κύριες συντάξεις και
όχι για περικοπές σε δώρα και επιδόµατα. Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, ενάµισι εκατοµµύριο χαµηλοσυνταξιούχοι υπέστησαν περικοπές ακριβώς σε δώρα και επιδόµατα. Άρα, οι άνθρωποι αυτοί
δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ.
Δεν µπορώ επίσης να µην σχολιάσω την ανεξήγητη παράγραφο του άρθρου 3, µε την οποία προβλέπεται ότι οι συνταξιούχοι
που θα λάβουν αναδροµικά, χωρίς τις αξιώσεις τους, είναι αναδροµικά από επιδόµατα και δώρα. Δηλαδή, ενώ τους δίνετε ανα-
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δροµικά µόνο για κύριες συντάξεις, τους στερείτε το δικαίωµα
να διεκδικήσουν αναδροµικά για περικοπές από δώρα και επιδόµατα. Αυτό θα έλεγα είναι εµπαιγµός των συνταξιούχων. Σας
προτείνουµε να αποσύρετε την παράγραφο 3.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μωραΐτης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βρισκόµαστε στο κλείσιµο, κύριε Πρόεδρε, µιας κοινοβουλευτικής παρωδίας. Αυτό το οποίο ζήσαµε σήµερα, θεωρώ ότι δεν
έχει κανένα προηγούµενο και εξηγούµαι: Πολλοί συνάδελφοι
αναφέρθηκαν στο ότι έχουµε ξαναδεί τέτοιες συνεδριάσεις. Μάλιστα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας
έφερε και ένα παράδειγµα της 1ης Αυγούστου του 2018, το πώς
νοµοθετούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πράγµατι σε ένα νοµοσχέδιο ήρθαν
δέκα, κύριε Υπουργέ, τροπολογίες ,αλλά µε δεκαοκτώ άρθρα συνολικά. Δεν λέω ότι ήταν µια καλή νοµοθετική πρακτική.
Αυτό το οποίο βιώνουµε σήµερα είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο
ξεκίνησε µε εξήντα δύο άρθρα, το τελευταίο βράδυ έγιναν ενενήντα πέντε και φτάσαµε να συζητάµε σήµερα πάνω από εκατό
σαράντα άρθρα, µε κυριότερο χαρακτηριστικό της σηµερινής
συνεδρίασης ένα: Τους Υπουργούς να κρύβονται και να το βάζουν στα πόδια. Ειλικρινά σας µιλάω, έχω πολλά χρόνια σε αυτή
την Αίθουσα, ποτέ δεν έχω δει Υπουργούς να έρχονται, να καταθέτουν τροπολογίες, να τις παρουσιάζουν και γρήγορα να φεύγουν από την Αίθουσα.
Εγώ αντιλαµβάνοµαι, κύριε Πρόεδρε το άγχος τους για τον
ανασχηµατισµό ο οποίος πλησιάζει, αλλά θεωρώ ότι Βουλευτές
και Υπουργοί µε µια µεγάλη παρουσία σ’ αυτή την Αίθουσα σε
τέτοιες κρίσιµες στιγµές πρέπει να προασπίσουµε κάποια πράγµατα, όχι µόνο για τις πολλές τροπολογίες και τα πολλά άρθρα.
Η χειρότερη εικόνα ήταν το ότι το έβαλαν στα πόδια.
Το αποτύπωµα της σηµερινής ηµέρας και αυτό το οποίο θα
γραφτεί τελικά είναι ότι πλέον σε δύο µέρες από σήµερα δεν θα
υπάρχει καµµία προστασία της πρώτης κατοικίας. Τα είπαµε, δεν
θα το επαναλάβουµε.
Όσον αφορά τα αναδροµικά, ειλικρινά δεν µπορώ να καταλάβω πώς µια ολόκληρη κοινοβουλευτική οµάδα χειροκροτούσε
τον Πρωθυπουργό, όταν ανακοίνωνε το κούρεµα του 60% των
αναδροµικών που ψήφισε το Σ.τ.Ε.. Εκείνη τη στιγµή και εγώ,
αλλά και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι µείναµε άφωνοι.
Χειροκροτούσατε συνεχώς τον Πρωθυπουργό για ένα µεγάλο
κούρεµα, το οποίο δεν έχει προηγούµενο. Και βεβαίως είστε πιστοί σ’ αυτό το οποίο υπηρετείτε µε την πολιτική σας, τη νεοφιλελεύθερη πολιτική σας, από την πρώτη στιγµή της διακυβέρνησης, που σας το λέµε και σας ενοχλεί, ότι νοµοθετείτε για τους
λίγους, είστε µε τους λίγους. Ναι, είστε µε τους τραπεζίτες, είστε
µε τα golden boys, είστε µε τους κολλητούς τους οποίους διορίζετε, είστε µε τους µετακλητούς τους οποίους ξεπεράσαµε σε
έναν χρόνο, αυτό το οποίο ειρωνευόσασταν, τον αριθµό των µετακλητών του ΣΥΡΙΖΑ. Έπιασε ο Πρωθυπουργός στο στόµα του
και τις startup. Είµαι σίγουρος ότι δεν γνωρίζει τι είναι το θέµα.
Στην κριτική τη δική µας ότι φέρνετε ένα ολόκληρο άρθρο, µε
σκοπό να ελαφρύνετε φορολογικά τα µεγαλοστελέχη, τα golden
boys και τους µετόχους και βάλατε προσχηµατικά τους εργαζόµενους, µας έφερε το παράδειγµα των startups εταιρειών. Προφανώς ο Πρωθυπουργός δεν έχει καµία σχέση, δεν γνωρίζει το
νοµικό καθεστώς που διέπει τις startups και µείναµε έκπληκτοι
να φέρνει αυτό ως παράδειγµα ο Πρωθυπουργός της χώρας.
Θα µπορούσα να πω πάρα πολλά, κύριε Πρόεδρε. Θα έρθω
στις τροπολογίες, οι οποίες δεν έχουν κανένα προηγούµενο.
Παρ’ όλα αυτά θέλω να πω ότι µέσα στις τροπολογίες υπάρχουν
και θετικά άρθρα, τα οποία πράγµατι θα µπορούσαµε να τα ψηφίσουµε. Θα αναφέρω ενδεικτικά αυτά τα οποία φέρνετε για το
Μάτι. Θα αναφέρω το θέµα της συνεπιµέλειας. Θα φέρω το θέµα
της τιµητικής παροχής στους Έλληνες αγωνιστές της Κύπρου
και όλα αυτά.
Νοµοθετείτε, όµως, µε έναν τρόπο που µας αναγκάζετε, όχι
εµάς, αλλά και τα άλλα κόµµατα, να µην ψηφίσουµε τις τροπολογίες. Θεωρώ ότι αυτό είναι η επιτοµή της κακής νοµοθέτησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εγώ, λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής, κύριε Υπουργέ, γιατί
έχουµε πάνω από µια βδοµάδα που συζητάµε το νοµοσχέδιο και
όχι τις τροπολογίες. Από την πρώτη στιγµή είδατε µια καλή διάθεση από µέρους µας και να διορθωθούν πράγµατα και να προτείνουµε και να αλλάξουµε πράγµατα καθώς θα ερχόµασταν
στην Ολοµέλεια και δεν το είδαµε.
Κλείνω µε ένα θέµα το οποίο το βάζω από την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής. Αναφέροµαι στο θέµα των χρηµάτων και
των δισεκατοµµυρίων που καθηµερινά οι πολίτες, οι επαγγελµατίες, οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες του τουρισµού ακούν καθηµερινά, εκατοµµύρια τα οποία δεν φτάνουν σε αυτούς, εκατοµµύρια και δισεκατοµµύρια τα οποία µπορούν αυτή τη στιγµή να
διευκολύνουν και να τους βγάλουν µάλλον από τα αδιέξοδα τα
οποία βιώνουν.
Έρχεται ο Πρωθυπουργός σήµερα και µας καταθέτει εδώ
στην Αίθουσα κάποια στοιχεία όπου εγώ θα παρακαλούσα τους
Βουλευτές από όλα τα κόµµατα να πάρουν και να δουν στον
νοµό του ο καθένας τι πραγµατικά σηµαίνει επιστρεπτέα προκαταβολή.
Έρχοµαι στο θέµα –και κλείνω- των χρηµατοδοτικών εργαλείων. Επαναλαµβάνω αυτό που είπα και στις επιτροπές. Παίζετε
ένα παιχνίδι, χοντρό αυτή τη στιγµή, καθώς παρεµβαίνετε στον
ανταγωνισµό µαζί και σε συνεργασία µε τις τράπεζες. Το Μαξίµου δίνει τα χρήµατα στους εκλεκτούς. Γι’ αυτό, λοιπόν, λέµε και θα το ζητάµε κάθε µέρα από εδώ και πέρα- ότι θα πρέπει να
δοθούν στη Βουλή όλα τα στοιχεία των επιχειρήσεων και τι ποσά
ακριβώς και τι χρήση έκαναν στα χρηµατοδοτικά εργαλεία, για
να καταλάβει πραγµατικά ο παραγωγικός ιστός της χώρας πού
πάνε τα χρήµατα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Αναστασιάδης.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οµολογώ, στο τέλος της συνεδρίασης, ότι σήµερα έγινε σε
επίπεδο τουλάχιστον εισηγητών ένας καλός διάλογος, εποικοδοµητικός θα έλεγα, µε τις κριτικές του ανάλογα µε την πολιτική
αφετηρία του καθενός. Δεν µπορώ όµως να αντιπαρέλθω το παραλήρηµα ορισµένων Βουλευτών κυρίως της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και να το χαρακτηρίσω ως «το γαρ πολύ της θλίψεως
γεννά παραφροσύνη». Διότι δείχνουν ότι δεν µπορούν να αντέξουν τις επιτυχίες της Κυβέρνησης. Δεν µπορούν να αντέξουν το
ότι µπορεί η Κυβέρνηση να στηρίζει την κοινωνία, να µειώνει τους
φόρους, να καταργεί εισφορές, να στηρίζει επιχειρήσεις, να στηρίζει εργαζόµενους. Αυτό αντιλήφθηκα από τις τοποθετήσεις
ορισµένων.
Θέλω να απαντήσω –παρ’ ότι τα έχουµε πει- και σε δύο τρία
θέµατα στα οποία εστιάστηκε η κριτική.
Πρώτη κατοικία. Μα, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
είχατε εγκαταλείψει την προστασία της πρώτης κατοικίας τον Φεβρουάριο του 2019. Ερχόµαστε, λοιπόν, εµείς και θεσπίζουµε µία
καταρχήν προστασία για εννέα µήνες. Δήλωσε σήµερα ο Υπουργός στην εισήγησή του ότι θα έρθει καινούργια ρύθµιση µέχρι
να κλείσει το εννεάµηνο. Αν, αυτό που λέτε εσείς , γιατί δεν γίνεται µια ρύθµιση πρώτης κατοικίας µόνιµη και διαχρονική, αν θεωρείτε ότι είναι δυνατόν. Ή θεωρούσατε ότι είναι δυνατόν γιατί
το λέτε σήµερα ως αντιπολίτευση. Γιατί δεν το κάνατε όταν ήσασταν κυβέρνηση; Γιατί εγκαταλείψατε την προστασία της πρώτης
κατοικίας;
Ως προς τα αυτοκίνητα έφερα παραδείγµατα στην εισήγηση.
Κάποιοι µίλησαν για στόλο απαρχαιωµένο. Ο µέσος όρος των µεταχειρισµένων αυτοκινήτων που εισήχθησαν στη χώρα µας µε
τον προηγούµενο νόµο του ΣΥΡΙΖΑ από το 2016 µέχρι σήµερα,
ήταν δώδεκα ετών και µάλιστα µε ποσά υπερδιπλάσια για ορισµένες κατηγορίες αυτοκινήτων, όπως ανέφερα µε παραδείγµατά µου, λόγω της µη προοδευτικής φορολόγησης των αυτοκινήτων. Αυτό καταργείται σήµερα. Γίνεται δικαιότερο. Μειώνεται
ο δασµός και υπάρχει δυνατότητα να έρχονται στη χώρα πιο καινούργια και πιο καθαρά αυτοκίνητα.
Άκουσα τον κ. Σπίρτζη να λέει για αδιαφάνεια στα δηµόσια
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έργα. Μα είναι δυνατόν να µιλά για αδιαφάνειες όταν έδινε έργα
στον κ. Καλογρίτσα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Δεν έδινε. Διεθνής διαγωνισµός ήταν.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Στο σπίτι του κρεµασµένου δεν µιλάνε για σχοινί.
Νοµίζω ότι θέλετε να ξεχάσουµε και να ξεχάσετε και εσείς την
περίοδο της διακυβέρνησής σας. Δεν ξεχνιούνται αυτά όσο κι αν
φωνάζετε, όσο και αν επιµένετε.
Ως προς τις τροπολογίες είπατε, κύριε συνάδελφε, κύριε Μανιάτη ότι συµφωνείτε για ορισµένα. Δηλαδή είστε αντίθετοι µε
την ισόβια τιµητική διάκριση των στρατιωτών στην Κύπρο; Όχι,
φαντάζοµαι. Για την απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ των πυρόπληκτων του
2018 είστε αντίθετοι; Όχι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Όχι. Μα εξήγησα γιατί
δεν τα ψηφίζω.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Μιλήσατε για την καταβολή των
µειώσεων των ποσών των συντάξεων µε την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Μάλιστα κάποιοι είπαν «ο πρωθυπουργός εξαπάτησε», «είναι απάτη», «είπε ψέµατα» κ.λπ.. Μα είπε κάτι
διαφορετικό ο Πρωθυπουργός; Σας είπε αυτό που µπορεί να
κάνει και αυτό που θα κάνει. Πότε είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα
δώσει 3,6 δισεκατοµµύρια για τις συντάξεις. Πού το είδατε αυτό;
Κι αν είναι έτσι από το 2016 µέχρι το 2019 γιατί δεν το κάνατε
εσείς; Κυβέρνηση ήσασταν. Γιατί σήµερα πλειοδοτείτε µ’ αυτόν
τον τρόπο;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Τώρα βγήκε η απόφαση
του Συµβουλίου της Επικρατείας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Η πρώτη βγήκε το 2015.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Διαφωνείτε µε τη στήριξη των ερασιτεχνικών οµάδων που έρχεται σε τροπολογία µε τα 12 εκατοµµύρια; Φαντάζοµαι, όχι. Διαφωνείτε µε µία άλλη χρόνια ρύθµιση,
µε τη ρύθµιση καταβολής των εξόδων κηδείας στους αγρότες,
στον ΟΓΑ, που από το 2016 είχαν παγώσει; Νοµίζω πως δεν διαφωνείτε. Διαφωνείτε µε τη στήριξη των ΚΤΕΛ και των τουριστικών
λεωφορείων, που ήρθε σήµερα; Νοµίζω πως όχι.
Θα έλεγα, κύριοι συνάδελφοι, αυτό το θέµα ότι στηρίζουµε
τους τραπεζίτες, το κεφάλαιο είναι παλαιοπαιγµένο και κακοπαιγµένο. Μην το λέτε. Δεν πείθετε. Δεν είναι έτσι και το ξέρετε. Έχετε παρελθόν. Κυβερνήσατε. Δεν είστε παρθένες πια. Πρέπει
να είστε πολύ προσεκτικοί και εσείς όταν µιλάτε.
Κλείνοντας βεβαίως θέλω να πω ότι εµείς στηρίζουµε το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, ολοκληρώνουµε µε εσάς.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από ένα χρόνο, όπως επισήµανε στην οµιλία του ο Πρωθυπουργός, αυτή η Κυβέρνηση
έφερε για πρώτη φορά στη Βουλή το πρώτο και σηµαντικό µέτρο
φορολογικής ελάφρυνσης, τη µείωση του ΕΝΦΙΑ. Για πρώτη
φορά µειώθηκε ο ΕΝΦΙΑ µε κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας και
Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο φορολογικό νοµοσχέδιο, που ψηφίστηκε τον περασµένο Δεκέµβριο θεσπίστηκαν
και νέες µειώσεις φόρων, όπως η µείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 28% στο 24% και η θέσπιση
για τα φυσικά πρόσωπα εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή
9% για τα εισοδήµατα έως 10.000 ευρώ, αντί του 22% που ίσχυε
µέχρι τότε.
Ένα χρόνο µετά και παρά τις σαρωτικές επιπτώσεις της πανδηµίας στην οικονοµία, αυτή η Κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει
στον πυρήνα της πολιτικής της τη µείωση των φόρων. Ακόµη και
σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία προχωρήσαµε µε αυτό το φορολογικό νοµοσχέδιο σε φορολογικές ελαφρύνσεις. Για τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ και τους αλιείς της παράκτιας αλιείας είναι σηµαντική ελάφρυνση η απαλλαγή τους από
την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύµατος για το φορολογικό έτος 2019.
Δεν χρειάζεται φυσικά να πούµε πόσο σηµαντική είναι η ανάσα
που παίρνουν οι επιχειρήσεις, που έχουν πληγεί από τις επιπτώ-
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σεις της πανδηµίας από τον µηδενισµό ή τη µείωση κατά ένα µεγάλο ποσοστό της προκαταβολής φόρου. Με τις ρυθµίσεις που
περιλαµβάνονται στο φορολογικό νοµοσχέδιο: πρώτον, δεν θα
υπάρχει υποχρέωση καταβολής της προκαταβολής φόρου για
τις εποχικές επιχειρήσεις που πραγµατοποίησαν πάνω από το
50% του ετήσιου τζίρου τους το τρίµηνο Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεµβρίου του 2019, ένα µέτρο που στοχεύει στην ανακούφιση
κυρίως των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα
του τουρισµού.
Δεύτερον, θα ισχύσουν κλιµακωτές µειώσεις της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις ανάλογα µε το ποσοστό µείωσης
του τζίρου τους. Το ποσοστό της µείωσης κυµαίνεται από το 30%
έως το 70% και φτάνει ακόµη και στον µηδενισµό της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις που το ποσοστό µείωσης του τζίρου τους υπερβαίνει το 35%.
Προφανώς, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση οφείλει να ασκεί τα
θεσµικά της καθήκοντα οφείλει να ασκεί κριτική. Πριν όµως θα
έπρεπε η ίδια να έχει κάνει την αυτοκριτική της. Η πολιτική της
υπερφορολόγησης είχε και έχει την υπογραφή της κυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ. Να υπενθυµίσω επίσης ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε είκοσι εννιά φόρους. Να σας θυµίσω ότι µελέτη του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης αναφέρει ότι
στην Ελλάδα στα χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ οι οικογένειες µισθωτών από άποψη φορολόγησης βρέθηκαν στην τρίτη
χειρότερη θέση µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Σύµφωνα µε τα
στοιχεία αυτής της µελέτης στα χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ από τις οικογένειες µισθωτών το φορολογικό και ασφαλιστικό σύστηµα αφαίρεσε το 40,9% του εισοδήµατός τους, όταν
ο µέσος όρος στον ΟΟΣΑ ήταν 26,6%.
Όλα αυτά όµως, ανήκουν στο παρελθόν. Τα κατέστησε παρελθόν ο ίδιος ο ελληνικός λαός µε την ψήφο του.
Το φορολογικό νοµοσχέδιο που ψηφίζεται απόψε περιλαµβάνει παρεµβάσεις φορολογικής ελάφρυνσης, αλλά και διατάξεις
που αντιµετωπίζουν παθογένειες, διαµορφώνουν ένα ελκυστικό
περιβάλλον για την άσκηση οικονοµικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας, χωρίς βαρίδια και αγκυλώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι
η συντριπτική πλειοψηφία των φορέων, κατά τη διάρκεια της
ακρόασης στην επιτροπή, αποτίµησε µε θετικό πρόσηµο το νοµοσχέδιο. Άλλωστε και η ίδια η κοινωνία έχει σχηµατίσει άποψη,
η οποία αποτυπώνεται στις µετρήσεις της κοινής γνώµης.
Αυτό το κλίµα αν θέλετε έχει ευρύτερες πολιτικές αλλά και κοινωνικές προεκτάσεις. Είναι η επιστροφή ενός κλίµατος εµπιστοσύνης µετά από πολλά χρόνια ανάµεσα στην Κυβέρνηση και
στους πολίτες. Αυτό το κλίµα έχει διαρραγεί τα τελευταία χρόνια,
αλλά αποκαταστάθηκε στους πρώτους µήνες της θητείας αυτής
της Κυβέρνησης. Κάτι που πιστώνεται στον Πρωθυπουργό της
χώρας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον πολιτικό που γνωρίζει να
ασκεί συγκροτηµένη διακυβέρνηση, έχει πλήρη συναίσθηση της
πραγµατικότητας, έχει να παρουσιάσει µετρήσιµα και θετικά
αποτελέσµατα στη διαχείριση των πιο σοβαρών κρίσεων και δοκιµασιών που πέρασε η χώρα τα τελευταία χρόνια. Γιατί τα γεγονότα στον Έβρο, αλλά και η αντιµετώπιση της πανδηµίας ήταν
δοκιµασίες στις οποίες καταφέραµε να ανταπεξέλθουµε µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχτισε µια σχέση εµπιστοσύνης µε τους πολίτες, γιατί
απευθύνεται σε αυτούς µε ειλικρίνεια.
Σήµερα ανακοίνωσε ότι η Κυβέρνηση θα καταβάλει εφάπαξ
πλήρως και σε όλους τους συνταξιούχους της χώρας µέσα στο
2020 τα αναδροµικά ποσά που δικαιούνται. Με σχέδιο και αποφασιστικότητα η Κυβέρνηση θα επαναφέρει τη χώρα σε ισχυρούς και βιώσιµους ρυθµούς ανάπτυξης µέσα στο 2021. Η
ανάπτυξη είναι αυτή που παράγει πλούτο, δηµιουργεί θέσεις εργασίας, αυξάνει τα εισοδήµατα για όλους, µας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουµε και σε νέες µειώσεις φόρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το φορολογικό νοµοσχέδιο δεν
θα είναι η µόνη παρέµβαση. Θα ακολουθήσουν και άλλες. Η Κυβέρνηση έχει σταθερό προσανατολισµό στην κατεύθυνση των
µεγάλων µεταρρυθµίσεων και αλλαγών. Είναι δεσµευµένη στο
στόχο της ισχυρής και βιώσιµης ανάπτυξης, στη δηµιουργία ενός
νέου παραγωγικού προτύπου για τη χώρα µε την αξιοποίηση των
72 δισεκατοµµυρίων ευρώ τα επτά επόµενα χρόνια.
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Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των
τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών
«Φορολογικές παρεµβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής
διαδικασίας της ελληνικής οικονοµίας, ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ)
2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δηµοσίου για την αποπληρωµή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσµενών συνεπειών της νόσου COVID-19
και άλλες διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Θέλω να επισηµάνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου, ενενήντα τέσσερα άρθρα, έξι τροπολογίες, το
ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται ως τέσσερα άρθρα προς
ψήφιση. Για να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα, θα πρέπει να κυλήσετε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

την οθόνη αφής. Στο πάνω δεξιά µέρος της οθόνης εµφανίζεται
κάθε φορά ο αριθµός των άρθρων που αποµένουν για ψήφιση.
Και βεβαίως, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα
άρθρα, τις τροπολογίες, καθώς και το ακροτελεύτιο άρθρο και
το σύνολο του νοµοσχεδίου. Αφού καταχωρηθεί η ψήφος σας,
έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε
έως τη λήξη της ψηφοφορίας.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Οι θέσεις
των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής
συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Φορολογικές παρεµβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής
διαδικασίας της ελληνικής οικονοµίας, ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ)
2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/457, συνεισφορά Δηµοσίου για την αποπληρωµή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσµενών συνεπειών της νόσου COVID-19
και άλλες διατάξεις
Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 1 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 2 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 4 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 6 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 9 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 10 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 11 ως έχει ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 14 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 18 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 19 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
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ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 22 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 23 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 26 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 28 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 29 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 31 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 32 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 33 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 34 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 35 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 36 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 37 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 38 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 39 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
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Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 40 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 41 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 42 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 43 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 44 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 45 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 46 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 47 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 48 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 49 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 50 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 51 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 52 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 53 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 54 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 55 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 56 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 57 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 58 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 59 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
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ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 60 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 61 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 62 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 63 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 64 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 65 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 66 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 67 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 68 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 69 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 70 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 71 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 72 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 73 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 74 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 75 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 76 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 77 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 78 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 79 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 80 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 81 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 82 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 83 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 84 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 85 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 86 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 87 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 88 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 89 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 90 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
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ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 91 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 92 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 93 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 94 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 422/57 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 440/65 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 444/68 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. Τροπ. 443/67 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 433/59 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. Τροπ. 441/66 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
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Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του Συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεπώς
το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Φορολογικές παρεµβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονοµίας, ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία
των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)
2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δηµοσίου για την αποπληρωµή δανείων πληγέντων δανειοληπτών
λόγω των δυσµενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες
διατάξεις» έγινε δεκτό σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και στο σύνολό του κατά πλειοψηφία και έχει ως εξής:
«Φορολογικές παρεµβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονοµίας, ενσωµάτωση στην
ελληνική νοµοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/
822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475, συνεισφορά Δηµοσίου για την αποπληρωµή δανείων
πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσµενών συνεπειών της
νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4
Άρθρο 5
Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Προσθήκη άρθρου 5Β στον ΚΦΕ και
συµπλήρωση ρύθµισης του άρθρου 67
ΚΦΕ - Εναλλακτική φορολόγηση
εισοδήµατος φυσικών προσώπων,
δικαιούχων εισοδήµατος από
συντάξεις που προκύπτουν στην
αλλοδαπή, τα οποία µεταφέρουν
τη φορολογική τους κατοικία στην
Ελλάδα
Τροποποίηση του άρθρου 14 ΚΦΕ Απαλλαγή της δωρεάν διάθεσης
µετοχών και των διατακτικών
εσωτερικού τουρισµού υπό όρους
από τη φορολογία εισοδήµατος
από µισθωτή εργασία και συντάξεις
Τροποποίηση του άρθρου 42Α ΚΦΕ Ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση
της υπεραξίας που προκύπτει από
δικαιώµατα προαίρεσης και
δωρεάν διάθεση µετοχών
Τροποποίηση των άρθρων 15 και 60
ΚΦΕ – Αυτοτελής φορολόγηση των
προπονητών υπό όρους
Τροποποίηση του άρθρου 39 ΚΦΕ –
Έκπτωση δαπανών
Τροποποίηση του άρθρου 43 του
ν. 2961/2001 - Απαλλαγή δωρεών
κινητών περιουσιακών στοιχείων
υπό όρους
Τροποποίηση του άρθρου 44 του
ν. 2961/2001 - Υπολογισµός του φόρου
χρηµατικών δωρεών και γονικών
παροχών
Αναστολή υποχρέωσης καταβολής
τέλους επιτηδεύµατος για τους
αγρότες κανονικού καθεστώτος
ΦΠΑ
Τροποποίηση των άρθρων 121 και
123 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Τέλος ταξινόµησης επιβατικών
και φορτηγών αυτοκινήτων
ιδιωτικής χρήσης
Τροποποίηση του άρθρου 10 του
ν. 438/1976 - Απαλλαγές από δασµούς,
Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και Φόρο
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Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13
Άρθρο 14
Άρθρο 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Άρθρο 16
Άρθρο 17

Άρθρο 18
Άρθρο 19

Άρθρο 20
ΜΕΡΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Άρθρο 21
Άρθρο 22
Άρθρο 23

Άρθρο 24
Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Κατανάλωσης υπό όρους των ειδών
για τον εφοδιασµό επαγγελµατικών
πλοίων
Τροποποίηση Παραρτήµατος ΙΙΙ Κώδικα
ΦΠΑ - Υπαγωγή στον υπερµειωµένο
συντελεστή ΦΠΑ των µουσικών
βιβλίων
Τροποποίηση Παραρτήµατος ΙΙΙ Κώδικα
ΦΠΑ - Υπαγωγή στον µειωµένο
συντελεστή ΦΠΑ στα εισιτήρια
αθλητικών αγώνων
Τροποποιήσεις του ν. 4646/2019
Μεταβατικές διατάξεις
Καταργούµενες διατάξεις
ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ΚΦΔ
– Δυνατότητα αναδροµικής ισχύος
των αποφάσεων Προέγκρισης
Μεθοδολογίας Ενδοοµιλικής
Τιµολόγησης
Μείωση προκαταβολής φόρου
εισοδήµατος φορολογικού έτους 2019
Προσθήκη εξουσιοδοτικής διάταξης
για την τροποποίηση των προθεσµιών
των παρ. 51 και 53α του άρθρου 72
ΚΦΔ
Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη
ισχύος
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΕΕ)
2017/1852, (ΕΕ) 2018/822,
(ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164,
(ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ)
2017/1852 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 10ης
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρα 1 και 16 παρ. 2 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/1852)
Ορισµοί
(Άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Ένσταση
(περιεχόµενο, διαδικασία υποβολής,
προθεσµίες και κοινοποιήσεις)
(Άρθρα 3 και 16 παρ. 5 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/1852)
Ανάκληση της ένστασης
(Άρθρο 3 παρ. 6 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/1852)
Απόφαση Αρµόδιας Αρχής σχετικά
µε την αποδοχή ή απόρριψη
της ένστασης
(Άρθρα 3, 5 και 16 παρ. 3 και 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Υποβολή αίτησης ακύρωσης κατά της
απόρριψης της ένστασης
(Άρθρο 5 παρ. 3 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/1852)
Εξέταση του παραδεκτού της
ένστασης από τη Συµβουλευτική
Επιτροπή
(Άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
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Άρθρο 28

Άρθρο 29
Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35
Άρθρο 36

Άρθρο 37
Άρθρο 38

Άρθρο 39
Άρθρο 40
Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43
Άρθρο 44

Άρθρο 45

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Προθεσµίες για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας αµοιβαίου διακανονισµού
(Άρθρα 4 και 16 παρ. 3 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/1852)
Αιτήσεις παροχής πληροφοριών
(Άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Έκδοση δικαστικής απόφασης επί της
αµφισβητούµενης διαφοράς
(Άρθρο 16 παρ. 4 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/1852)
Συµφωνία µεταξύ των αρµοδίων
αρχών των ενδιαφερόµενων κρατών µελών
(Άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/1852)
Περάτωση της διαδικασίας αµοιβαίου
διακανονισµού χωρίς συµφωνία
(Άρθρα 4 και 16 παρ. 4 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/1852)
Επίλυση διαφορών από τη
Συµβουλευτική Επιτροπή (Άρθρα 6, 14
και 16 παρ. 4 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/1852)
Οριστική απόφαση των αρµόδιων
αρχών
(Άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/1852)
Δηµοσιότητα οριστικής απόφασης
(Άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/1852)
Λόγοι απόρριψης της αίτησης
συγκρότησης Συµβουλευτικής
Επιτροπής και πρόωρος τερµατισµός
της διαδικασίας επίλυσης διαφορών
(άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/1852)
Σύνθεση της Συµβουλευτικής
Επιτροπής
(Άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Διορισµός Συµβουλευτικής Επιτροπής,
ανεξάρτητων προσώπων και προέδρου
από την Αρµόδια Αρχή και µετά από
απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου
(Άρθρα 7 και 8 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/1852)
Ανεξαρτησία (Άρθρο 8 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/1852)
Κατάλογος των ανεξάρτητων
προσώπων
(Άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης
διαφορών
(Άρθρο 10 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/1852)
Κανόνες λειτουργίας (εσωτερικός
κανονισµός)
(Άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/1852)
Έξοδα της διαδικασίας
(Άρθρο 12 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/1852)
Διαδικασίες ενώπιον της
Συµβουλευτικής Επιτροπής ή της
Επιτροπής Εναλλακτικής Επίλυσης
Διαφορών (πληροφορίες, αποδεικτικά
στοιχεία και ακροάσεις)
(Άρθρο 13 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/1852)
Ειδικές διατάξεις για φυσικά πρόσωπα
και µικρότερες επιχειρήσεις
(Άρθρο 17 της Οδηγίας

Άρθρο 46

Άρθρο 47
Άρθρο 48

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο 49
Άρθρο 50

Άρθρο 51

Άρθρο 52
Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55

Άρθρο 56

Άρθρο 57

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

(ΕΕ) 2017/1852)
Κοινοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και διοικητική υποστήριξη
(Άρθρο 19 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/1852)
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη
ισχύος
(Άρθρο 23 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/1852)
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ
(ΕΕ) 2018/822 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
25ης ΜΑΙΟΥ 2018 ΚΑΙ 2020/876 ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ
ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΔΗΛΩΤΕΕΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Πεδίο εφαρµογής
Τροποποίηση του άρθρου 4 του
ν. 4170/2013 – Ορισµοί
(άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/822)
Προσθήκη άρθρου 9ΑΒ στον
ν. 4170/2013 – Πεδίο εφαρµογής και
προϋποθέσεις της υποχρεωτικής
αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών
για δηλωτέες διασυνοριακές ρυθµίσεις
(άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/822 και άρθρο 1 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2020/876)
Τροποποίηση του άρθρου 20 του
ν. 4170/2013 – Τυποποιηµένα
έντυπα και ηλεκτρονικοί µορφότυποι
Τροποποίηση του άρθρου 21 του
ν. 4170/2013 – Πρακτικές ρυθµίσεις
(άρθρο 1 παρ. 4 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/822)
Τροποποίηση του άρθρου 22 του
ν. 4170/2013 – Αξιολόγηση
(άρθρο 1 παρ. 5 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/822)
Προσθήκη άρθρου 56Α στον ΚΦΔ –
Πρόστιµα εκπρόθεσµης υποβολής ή
µη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς
υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα και
Δηλωτέας Διασυνοριακής Ρύθµισης
(άρθρο 1 παρ. 6 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/822)
Προσθήκη Παραρτήµατος στο
Κεφάλαιο Η’ του ν.4170/2013 –
Διακριτικά
(άρθρο 1 παρ. 8 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/822)
Πρόβλεψη για την κοινοποίηση
πληροφοριών ηµερολογιακού
έτους 2019 και έναρξη ισχύος
(άρθρο 1 παρ. 3 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2020/876 και άρθρο 2 παρ. 2 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822)
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5 ΚΑΙ 9

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]’ - 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2016/1164/ΕΕ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ
ΚΑΝΟΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΑΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
Άρθρο 58
Προσθήκη άρθρου 66Α στον ΚΦΕΚανόνες για τη φορολόγηση κατά
την έξοδο (άρθρο 5 της Οδηγίας
2016/1164/ΕΕ)
Άρθρο 59
Προσθήκη άρθρου 66Β στον ΚΦΕΑσυµφωνίες στη µεταχείριση
υβριδικών µέσων
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ)
Άρθρο 60
Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη
εφαρµογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ)
2018/1910 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΠΑ
Άρθρο 61
Προσθήκη νέου άρθρου 7α και
τροποποίηση των άρθρων 13, 28 και 36
του Κώδικα ΦΠΑ - Παράδοση
αποθεµάτων στη διάθεση συγκεκριµένου αποκτώντα σε άλλο κράτος µέλος και συναφείς ρυθµίσεις
(άρθρο 1 παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1910)
Άρθρο 62
Τροποποίηση των άρθρων 15 και 19
Κώδικα ΦΠΑ
Συµπλήρωση ρυθµίσεων για τον τόπο
ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών και
για την φορολογητέα αξία στην
παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην
παροχή υπηρεσιών
Άρθρο 63
Έναρξη ισχύος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ
ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/475
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ
2006/112/ΕΚ ΚΑΙ 2008/118
Άρθρο 64
Αντικείµενο
Άρθρο 65
Τροποποίηση Παραρτήµατος II Κώδικα
ΦΠΑ – Τροποποίηση του άρθρου 54
του Εθνικού Τελωνειακού ΚώδικαΕξαίρεση εδαφών από το πεδίο
εφαρµογής
(άρθρα 1 και 2 της οδηγίας)
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Άρθρο 66
Άρθρο 67
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Άρθρο 68

Άρθρο 69

Διατάξεις σχετικές µε το Νοµικό
Συµβούλιο του Κράτους
Σύσταση Γραφείου Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους στην
Επιτροπή Ανταγωνισµού
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Τροποποίηση του άρθρου 53 του
ν. 4270/2014 – Εισηγητική έκθεση
του ετήσιου Κρατικού
Προϋπολογισµού
[άρθρα 4(5), 14(2) και 14(3)
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
Τροποποίηση του άρθρου 6 του
ν. 4281/2014 (Α’ 160) - Επιχορήγηση
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για
εξόφληση ληξιπροθέσµων
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υποχρεώσεών τους
Τροποποίηση του άρθρου 91Α του
ν. 4549/2018 – Εγγύηση του
Ελληνικού Δηµοσίου προς όργανα
και οργανισµούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 71
Πεδίο εφαρµογής και προϋποθέσεις
επιλεξιµότητας
Άρθρο 72
Ορισµοί
Άρθρο 73
Προσδιορισµός αξίας
περιουσιακών στοιχείων
Άρθρο 74
Ηλεκτρονική πλατφόρµα
Άρθρο 75
Υποβολή αίτησης
Άρθρο 76
Έγκριση αίτησης
Άρθρο 77
Διαδικασία καταβολής
συνεισφοράς του δηµοσίου
Άρθρο 78
Ύψος συνεισφοράς του δηµοσίου –
Χρονικό διάστηµα καταβολής
Άρθρο 79
Υποχρεώσεις οφειλέτη
Άρθρο 80
Διακοπή καταβολής συνεισφοράς
δηµοσίου
Άρθρο 81
Αχρεωστήτως καταβληθέντα Αναδροµικότητα πληρωµών
Άρθρο 82
Παροχή στοιχείων
Άρθρο 83
Διενέργεια ελέγχων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 84
Αύξηση οργανικών θέσεων ειδικού
επιστηµονικού προσωπικού (ΙΔΑΧ)
στο Υπουργείο Οικονοµικών
Άρθρο 85
Τροποποίηση του άρθρου 1 του
ν. 4152/2013 – Στελέχωση της
Κεντρικής Μονάδας Κρατικών
Ενισχύσεων
Άρθρο 86
Στελέχωση Γενικών Διευθύνσεων και
Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας
Φορολογικής Πολιτικής
και Δηµόσιας Περιουσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 87
Εκτέλεση αποφάσεων του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου
Άρθρο 88
Τροποποίηση του άρθρου 19 του
ν. 2882/2001 - Δηµοσιεύσεις σε
ιστοσελίδες
Άρθρο 89
Έκτακτη παράταση της διάρκειας
ορισµένων διαδικασιών ειδικής
διαχείρισης του ν. 4307/2014
Άρθρο 90
Ρυθµίσεις εκκλησιαστικών Ν.Π.Δ.Δ.
Άρθρο 91
Ρυθµίσεις σχετικά µε τις θυγατρικές
εταιρείες της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.
Άρθρο 92
Ρυθµίσεις για την ασφαλιστική
εκκαθάριση
Άρθρο 93
Τροποποίηση του ν. 4548/2018 –
Αυτεπάγγελτη καταχώριση από το
Γενικό Εµπορικό Μητρώο της εκ
του νόµου ονοµαστικοποίησης
ανωνύµων µετοχών ανωνύµων
εταιρειών
Άρθρο 94
Ρυθµίσεις σχετικά µε το Ίδρυµα
Παύλου και Αλεξάνδρας
Κανελλοπούλου και µε τη συγχώνευση
του Ιδρύµατος Σταµατίου Δεκόζη
Βούρου στο Μουσείον της Πόλεως
Άρθρο 70
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Άρθρο 95

Άρθρο 96

Άρθρο 97
Άρθρο 98
Άρθρο 99
Άρθρο 100

Άρθρο 101

Άρθρο 102

Άρθρο 103

Άρθρο 104

Άρθρο 105
Άρθρο 106
Άρθρο 107

Άρθρο 108

Άρθρο 109
Άρθρο 110

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

των Αθηνών – Ίδρυµα Βούρου Ευταξία
Ισόβια τιµητική παροχή στους Έλληνες
οπλίτες λόγω της συµµετοχής τους
στα γεγονότα της Κύπρου κατά τα έτη
1964, 1967 και 1974
Τροποποίηση του άρθρου 3 του
ν. 4223/2013 – Απαλλαγή από τον
ΕΝΦΙΑ για το έτος 2020 των ακινήτων
στις πληγείσες περιοχές από τις
πυρκαγιές της 23ης
και 24ης Ιουλίου 2018
Εµπρόθεσµη υποβολή δηλώσεων
φόρου εισοδήµατος για το
φορολογικό έτος 2019
Αύξηση του ορίου προέγκρισης
ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος
του ΠΔΕ
Μεταβίβαση πιστώσεων προς
τους δευτερεύοντες διατάκτες
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου
13 Α του ν. 2523/1997 – Συµπλήρωση
ρυθµίσεων για την αναστολή
λειτουργίας επαγγελµατικών
εγκαταστάσεων, επιβολή ειδικής
χρηµατικής κύρωσης και ειδικού
προστίµου
Τροποποιήσεις του άρθρου 11 ΚΦΔ
και προσθήκη νέων άρθρων 54 Ε και 54
ΣΤ στον ΚΦΔ - Συµπλήρωση
ρυθµίσεων για αναστολή χρήσης ΑΦΜ
ή απενεργοποίησή του, καθώς και για
πρόστιµα και παραβάσεις µη τήρησης
λογιστικών αρχείων και µη διαφύλαξης
φορολογικών ηλεκτρονικών
µηχανισµών (ΦΗΜ) και φορολογικών
µνηµών και αρχείων που
δηµιουργούν οι ΦΗΜ
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016
(Α’ 94) – Ειδικές διατάξεις για την
αντιµετώπιση των συνεπειών από τις
επιθέσεις σε βάρος υπαλλήλων της
ΑΑΔΕ κατά τη διάρκεια και εξαιτίας
εκτέλεσης υπηρεσιακών καθηκόντων
Παράταση αναστολής καταβολής ΦΠΑ
για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν
συναλλαγές µε την εταιρεία “Thomas
Cook Group PLC”
Ρύθµιση οφειλών – ενταλµατοποίηση
και πληρωµή δαπανών της Γενικής
Γραµµατείας Αντεγκληµατικής
Πολιτικής
Συµβάσεις προµήθειας ειδών
αρτοτροφοδοσίας
Χρήση εσόδων των δήµων από
ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα
για την κάλυψη άλλων αναγκών
Μηχανισµός αποτροπής συσσώρευσης
ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τρίτους
από τους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Παράταση απαλλαγής υποχρέωσης
προσκόµισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας
για το ίδρυµα «Σικιαρίδειο Ίδρυµα
Απροσάρµοστων Παίδων»
Πληρωµή δαπανών των «Μεσογειακών
Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019»
Διάταξη για την καταβολή κοµίστρου
στα µέσα µαζικής µεταφοράς Αντικατάσταση του άρθρου 86 του
ν. 4530/2018

Άρθρο 111

Μέτρα στήριξης Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.,
τουριστικών λεωφορείων και
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Άρθρο 112
Μεταφορικό Ισοδύναµο για υγρά
καύσιµα – Τροποποίηση διατάξεων
του ν. 4551/2018
Άρθρο 113
Μείωση φόρου εισοδήµατος δωρητών
για δωρεές προς την ΕΑΝΕΠ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 114
Καταβολή ποσών µειώσεων
συντάξεων ιδιωτικού τοµέα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Άρθρο 115
Αύξηση του ποσοστού της προσωρινής
σύνταξης σε αιτήσεις που έχουν
υποβληθεί χειρόγραφα
Άρθρο 116
Ρυθµίσεις για την προσωρινή σύνταξη
σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής
Άρθρο 117
Προκαταβολή εφάπαξ παροχής
Άρθρο 118
Μηχανισµός εκκαθάρισης και
εξόφλησης ληξιπρόθεσµων οφειλών
σε φορείς κλάδου υγείας που
εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Άρθρο 119
Καταβολή εξόδων κηδείας
ασφαλισµένων τ. ΟΓΑ
Άρθρο 120
Παράταση καταβολής αναπηρικών
παροχών
Άρθρο 121
Παράταση σύµβασης Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Συµφωνηµένου
Επιπέδου (SLA)
Άρθρο 122
Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών
Άρθρο 123
Επιπρόσθετα µέτρα στήριξης
εργαζοµένων και εργοδοτών
Άρθρο 124:
Αναστολή συµβάσεων εργασίας
εργαζοµένων σε επιχειρήσειςεργοδότες που ανήκουν στους
κλάδους τουρισµού και µεταφορών
για τους µήνες Αύγουστο και
Σεπτέµβριο 2020
Άρθρο 125
Μεταφορά της αρµοδιότητας
Μονάδων του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
e- ΕΦΚΑ
Άρθρο 126
Παράταση συµβάσεων εργασίας
προσωπικού Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων για τις
ανάγκες φύλαξης
Άρθρο 127
Διευθέτηση οφειλών Ιερού
Καθεδρικού Ναού Αθηνών
Άρθρο 128
Ρυθµίσεις ναυτεργατικών
οργανώσεων
Άρθρο 129
Μη προσφερόµενος πλοίαρχος
Άρθρο 130
Μέτρα ενίσχυσης της ναυτικής
απασχόλησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Άρθρο 131
Ρύθµιση θεµάτων της Ελληνικής
Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης
Άρθρο 132
Ρύθµιση για τη σύναψη
προγραµµατικών συµβάσεων ΟΤΑ
α’ και β’ βαθµού
Άρθρο 133
Λύση και εκκαθάριση νοµικών
προσώπων των δήµων του άρθρου 156
του ν. 4600/2019
Άρθρο 134
Ρυθµίσεις για την ενηµέρωση των
Ελλήνων που διαµένουν στην
αλλοδαπή
Άρθρο 135
Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού ΟΤΑ και
Περιφερειακού Συντονιστή
Πολιτικής Προστασίας
Άρθρο 136
Δικαίωµα διορισµού στο Δηµόσιο ή τον
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Άρθρο 137

Άρθρο 138

Άρθρο 139
Άρθρο 140
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Άρθρο 141
Άρθρο 142

Άρθρο 143
Άρθρο 144

ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
Δυνατότητα παράτασης προθεσµίας
υποβολής αιτήσεων στεγαστικής
συνδροµής για την αποκατάσταση
ζηµιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές της
23ης και 24ης Ιουλίου 2018
Παράταση της θητείας του Διοικητικού
Συµβουλίου της Εθνικής Γενικής
Συνοµοσπονδίας Αναπήρων και
Θυµάτων Πολέµου Ελλάδος και των
Διοικητικών Συµβουλίων των
Σωµατείων και Ενώσεων Αναπήρων
και Θυµάτων Πολέµου
Ειδικές πράξεις επιµέλειας ανήλικου
τέκνου - Προσθήκη άρθρου 1519
Αστικού Κώδικα
Εξέταση ιταλικής γλώσσας στον
εισαγωγικό διαγωνισµό Εθνικής
Σχολής Δικαστών έτους 2020
Παράταση της θητείας της Επιτροπής
Επαγγελµατικού Αθλητισµού
Ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών
σωµατείων - Καταβολή ποσού
οικονοµικής ενίσχυσης στα
ερασιτεχνικά αθλητικά σωµατεία
Αρχαιρεσίες των αθλητικών
οµοσπονδιών για το έτος 2020
Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 1
Προσθήκη άρθρου 5Β στον ΚΦΕ και συµπλήρωση
ρύθµισης του άρθρου 67 ΚΦΕ – Εναλλακτική
φορολόγηση εισοδήµατος φυσικών προσώπων,
δικαιούχων εισοδήµατος από συντάξεις που
προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία µεταφέρουν
τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
1. Στον ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται νέο άρθρο 5Β ως
εξής:
«Άρθρο 5Β
Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήµατος φυσικών προσώπων,
δικαιούχων εισοδήµατος από συντάξεις που προκύπτουν στην
αλλοδαπή, τα οποία µεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία
στην Ελλάδα
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5Α, φυσικό πρόσωπο, δικαιούχος εισοδήµατος από σύνταξη, σύµφωνα µε το άρθρο 12 ,
που προκύπτει στην αλλοδαπή, το οποίο µεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, υπάγεται σε εναλλακτικό τρόπο
φορολόγησης, όπως ορίζεται στην παρ. 2, για το εισόδηµα που
προκύπτει στην αλλοδαπή, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου
5, εφόσον σωρευτικά:
α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούµενα
πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη µεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και
β) µεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος µε το
οποίο είναι σε ισχύ συµφωνία διοικητικής συνεργασίας στον
τοµέα της φορολογίας µε την Ελλάδα.
2. α) Εφόσον γίνει δεκτή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 3, η υπαγωγή του φορολογούµενου σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδηµα που προκύπτει στην
αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό
έτος αυτοτελώς φόρο µε συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) για
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το σύνολο του εισοδήµατός του που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.
β) Ο φόρος καταβάλλεται για κάθε φορολογικό έτος σε µία (1)
δόση µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός Ιουλίου και
δεν συµψηφίζεται µε άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν
πιστωτικά υπόλοιπα του προσώπου που έχει υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης. Με την καταβολή του φόρου
αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού
προσώπου για το εισόδηµα αυτό.
3. α) Η αίτηση µεταφοράς της φορολογικής κατοικίας µε υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήµατος που
προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν άρθρο υποβάλλεται
στη Φορολογική Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο συνταξιούχο
µέχρι τις 31 Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους. Εντός
της ίδιας προθεσµίας δύνανται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής
στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήµατος που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά το παρόν και φυσικά πρόσωπα που
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 και έχουν ήδη µεταφέρει
τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του προηγούµενου φορολογικού έτους.
β) Εντός εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή της αίτησης, η
Φορολογική Διοίκηση εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση,
µε την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει, αναλόγως της συνδροµής ή µη των προϋποθέσεων της παρ. 1.
γ) Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή του το κράτος στο
οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του µέχρι την υποβολή της αίτησής του. Η Φορολογική Διοίκηση ενηµερώνει τις
φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά µε τη µεταφορά
της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογουµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας.
4. Η εφαρµογή του παρόντος αρχίζει από το επόµενο φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση του φυσικού προσώπου για την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος και
λήγει µετά το πέρας δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών. Η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος είναι δυνατή για τα προσεχή
δέκαπέντε (15) φορολογικά έτη.
5. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος δεν καταβάλλει ολόκληρο το ποσό του οριζόµενου στην παρ. 2 φόρου, παύει να
υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος από το οικείο φορολογικό
έτος και εφεξής φορολογείται για το παγκόσµιο εισόδηµά του
βάσει των γενικών διατάξεων του παρόντος Κώδικα.
6. Το φυσικό πρόσωπο µπορεί σε οποιοδήποτε φορολογικό
έτος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος της παρ. 4 να
υποβάλει αίτηση για την ανάκληση της υπαγωγής του στις διατάξεις αυτές. Σε περίπτωση ανάκλησης, το φυσικό πρόσωπο φορολογείται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις για το φορολογικό
έτος εντός του οποίου υποβάλλει την αίτηση ανάκλησης και εφεξής δεν υποχρεούται στην καταβολή του οριζόµενου ποσού
φόρου για το έτος αυτό σύµφωνα µε την παρ. 2.
7. Η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος για το φορολογητέο εισόδηµα του προσώπου που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος, το οποίο τυχόν προκύπτει στην ηµεδαπή, σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 5, υποβάλλεται και η καταβολή του φόρου
διενεργείται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 67.
8. Οι παρ. 1 έως 7 του παρόντος δεν επηρεάζουν την εφαρµογή των διεθνών συµβάσεων που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα για την αποφυγή της διπλής φορολογίας εισοδήµατος και
κεφαλαίου.
9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται
η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς της φορολογικής κατοικίας, η αρµόδια υπηρεσία για την υποβολή, εξέταση και έγκριση της
αίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση, η ανάκλησή της, η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος,
η καταβολή του φόρου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα
για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος.»
2. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν.
4172/2013, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Φορολογούµενοι που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου
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5Β υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα εισοδήµατά τους που προκύπτουν στην ηµεδαπή, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου
5, και τα εισοδήµατα που προκύπτουν στην αλλοδαπή, κατά την
έννοια της παρ. 2 του άρθρου 5, και τα οποία υπόκεινται στην
εναλλακτική φορολόγηση.»
Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 14 ΚΦΕ Απαλλαγή της δωρεάν διάθεσης µετοχών και των
διατακτικών εσωτερικού τουρισµού υπό όρους από
τη φορολογία εισοδήµατος από µισθωτή εργασία
και συντάξεις
Μετά την περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013
προστίθενται νέες περιπτώσεις ιζ’ και ιη’ ως εξής:
«ιζ) η παροχή σε είδος µε τη µορφή µετοχών που λαµβάνει
ένας εργαζόµενος ή εταίρος ή µέτοχος από νοµικό πρόσωπο ή
νοµική οντότητα στο πλαίσιο προγραµµάτων δωρεάν διάθεσης
µετοχών στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριµένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριµένου γεγονότος, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η διάθεση των µετοχών.
ιη) η αξία των διατακτικών εσωτερικού τουρισµού συνολικής
αξίας έως τριακοσίων (300) ευρώ για το φορολογικό έτος 2020.»
Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 42Α ΚΦΕ Ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση της υπεραξίας που προκύπτει από δικαιώµατα προαίρεσης και δωρεάν
διάθεση µετοχών
1. Το άρθρο 42Α του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 42Α
Δικαιώµατα προαίρεσης - Δωρεάν διάθεση µετοχών
1. Το εισόδηµα που προκύπτει κατά την παρ. 4 για έναν εργαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο από νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα µε τη µορφή δικαιωµάτων προαίρεσης απόκτησης µετοχών,
όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώµατος προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, αποτελεί εισόδηµα από υπεραξία, εφόσον
µεταβιβαστούν οι µετοχές µετά από τη συµπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την απόκτηση των δικαιωµάτων προαίρεσης και υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων.
2. Ειδικά το εισόδηµα της παρ. 1 που προκύπτει από νοµικό
πρόσωπο ή νοµική οντότητα που είναι µη εισηγµένη στο χρηµατιστήριο νεοσύστατη µικρή επιχείρηση ή και πολύ µικρή επιχείρηση υπόκειται στον συντελεστή του δεύτερου εδαφίου του
άρθρου 43, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:
(α) τα ως άνω δικαιώµατα αποκτώνται εντός πέντε (5) ετών
µετά από τη σύσταση της εταιρείας,
(β) η εταιρεία δεν έχει συσταθεί µέσω συγχώνευσης, και
(γ) οι µετοχές µεταβιβαστούν µετά από τη συµπλήρωση
τριάντα έξι (36) µηνών από την απόκτηση των δικαιωµάτων προαίρεσης.
3. Το εισόδηµα που προκύπτει κατά την παρ. 4 για έναν εργαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο µε τη µορφή µετοχών που του χορηγούνται από νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα στο πλαίσιο
προγραµµάτων δωρεάν διάθεσης µετοχών, στα οποία τίθεται ως
προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριµένων στόχων ή η επέλευση
συγκεκριµένου γεγονότος, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η
διάθεση των µετοχών, αποτελεί εισόδηµα από υπεραξία εφόσον
µεταβιβαστούν οι µετοχές µετά από την απόκτησή τους, από τον
δικαιούχο του προγράµµατος.
4. Ως υπεραξία στις περιπτώσεις των δικαιωµάτων προαίρεσης, ορίζεται η διαφορά µεταξύ της τιµής κλεισίµατος της µετοχής στο χρηµατιστήριο και της τιµής διάθεσης του δικαιώµατος
για τις µετοχές των εισηγµένων εταιρειών ή η διαφορά µεταξύ
της τιµής κτήσης και της τιµής πώλησης για τις µετοχές των µη
εισηγµένων εταιρειών, µε ανάλογη εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 42. Στις περιπτώσεις της δωρεάν διάθεσης µετοχών της
παρ. 3, η υπεραξία ισούται:
α) για τις µετοχές των εισηγµένων εταιρειών µε την τιµή κλει-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σίµατος της µετοχής στο χρηµατιστήριο κατά την ηµέρα όπου
πραγµατοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των µετοχών, εφόσον η
τιµή πώλησης των µετοχών είναι ίση ή µικρότερη αυτής. Σε περίπτωση που η τιµή πώλησης είναι µεγαλύτερη από την τιµή κλεισίµατος της µετοχής στο χρηµατιστήριο κατά την ηµέρα την
οποία πραγµατοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των µετοχών, το
υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 42 του παρόντος Κώδικα.
β) για τις µετοχές των µη εισηγµένων εταιρειών, µε την τιµή
πώλησης , εφόσον αυτή υπερβαίνει την αξία της µετοχής, όπως
αυτή προσδιορίζεται κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσής της,
ενώ σε περίπτωση που η τιµή πώλησης είναι µικρότερη, µε την
αξία της µετοχής κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσης.
5. Κατά την εφαρµογή του παρόντος εφαρµόζεται το άρθρο
42 µόνο όπου υπάρχει παραποµπή στις διατάξεις του.»
Άρθρο 4
Τροποποίηση των άρθρων 15 και 60 ΚΦΕ –
Αυτοτελής φορολόγηση των προπονητών υπό όρους
1. Στην παρ. 2α του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 µετά τις λέξεις «οι αµειβόµενοι αθλητές» προστίθενται οι λέξεις «και οι προπονητές» και µετά τις λέξεις «αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία» προστίθενται οι λέξεις «και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών
Οµαδικών Αθληµάτων από τις Οµοσπονδίες» και η παρ. 2α διαµορφώνεται ως εξής:
«2α. Η παρ. 1 εφαρµόζεται για το εισόδηµα που αποκτούν οι
αµειβόµενοι αθλητές και οι προπονητές από τις αθλητικές ανώνυµες εταιρείες, τα τµήµατα αµειβόµενων αθλητών ή τα αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία, και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών
Οµαδικών Αθληµάτων από τις Οµοσπονδίες, εφόσον τα ποσά τα
οποία λαµβάνουν εφάπαξ ή τµηµατικά για την υπογραφή του
συµβολαίου µετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση του συµβολαίου συνεργασίας τους δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Αν το
εισόδηµα του προηγούµενου εδαφίου υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, φορολογείται µε φορολογικό συντελεστή
είκοσι δύο τοις εκατό (22%) και µε εξάντληση της φορολογικής
υποχρέωσης.»
2. Στην παρ. 4α του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 µετά τις λέξεις «οι αµειβόµενοι αθλητές» προστίθενται οι λέξεις «και οι προπονητές» και µετά τις λέξεις «αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία» προστίθενται οι λέξεις «καθώς οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Οµαδικών Αθληµάτων από τις Οµοσπονδίες» και η παρ. 4α
διαµορφώνεται ως εξής:
«4α. Για τα ποσά τα οποία εισπράττουν οι αµειβόµενοι αθλητές
και οι προπονητές εφάπαξ ή τµηµατικά για την υπογραφή του
συµβολαίου µετεγγραφής ή την ανανέωση ή λύση του συµβολαίου συνεργασίας τους, από τις αθλητικές ανώνυµες εταιρείες,
τα τµήµατα αµειβοµένων αθλητών ή τα αναγνωρισµένα αθλητικά
σωµατεία, καθώς και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Οµαδικών
Αθληµάτων από τις Οµοσπονδίες, ο συντελεστής παρακράτησης ορίζεται σε είκοσι δύο τοις εκατό (22%), εφόσον τα ποσά
που εισπράττονται υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000)
ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Στην περίπτωση που
το εισόδηµα καταβάλλεται ελεύθερο φόρου, ο φόρος υπολογίζεται µετά την αναγωγή του ποσού σε µικτό µε την προσθήκη
του αναλογούντος φόρου.»
Άρθρο 5
Τροποποίηση του άρθρου 39 ΚΦΕ –
Έκπτωση δαπανών
Το δεύτερο εδάφιο της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 39 του
ν. 4172/2013 αντικαθίσταται και η περ. β) διαµορφώνεται ως
εξής:
«β) Αν ο εκµισθωτής ή ο παραχωρών είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και τα κάθε είδους ιδρύµατα οι κάθε είδους δαπάνες εκπίπτουν σε ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%).
Ειδικά για το Άγιο Όρος και τις Ιερές Μονές αυτού, το ποσοστό
της έκπτωσης για τις κάθε είδους δαπάνες, ανεξαρτήτως µε το
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αν συνδέονται µε την εκµετάλλευση συγκεκριµένου ακινήτου ή
της εν γένει ακίνητης περιουσίας τους, ανέρχεται σε ποσοστό
εκατό τοις εκατό (100%).»
Άρθρο 6
Τροποποίηση του άρθρου 43 του ν. 2961/2001Απαλλαγή δωρεών κινητών περιουσιακών στοιχείων
υπό όρους
Στην ενότητα Γ’ του άρθρου 43 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών
από τυχερά παίγνια, που κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του ν.
2961/2001 (Α’ 266), προστίθεται περ. ζ) ως εξής:
«ζ) οι δωρεές κινητών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται
στην αλλοδαπή και δεν έχουν αποκτηθεί κατά τα τελευταία δώδεκα (12) έτη στην ηµεδαπή από Έλληνα υπήκοο, που είναι εγκατεστηµένος στην αλλοδαπή για δέκα (10) τουλάχιστον
συνεχόµενα έτη και, σε περίπτωση µετεγκατάστασής του στην
Ελλάδα, δεν έχει παρέλθει διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε (5)
ετών. Δεν περιλαµβάνονται στην απαλλαγή αυτή περιουσίες δηµοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών και υπαλλήλων επιχειρήσεων
που εδρεύουν στην Ελλάδα, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εγκαταστάθηκαν στην αλλοδαπή λόγω της ιδιότητάς τους αυτής.»
Άρθρο 7
Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 2961/2001 –
Υπολογισµός του φόρου χρηµατικών δωρεών
και γονικών παροχών
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 44 του Κώδικα διατάξεων
φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών
και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε µε το πρώτο
άρθρο του ν. 2961/2001 (Α’ 266), προστίθεται εδάφιο και η παρ.
2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Η αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής κτήση χρηµατικών
ποσών υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς µε
συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), προκειµένου για δικαιούχους
που υπάγονται στην Α’ κατηγορία, µε συντελεστή είκοσι τοις
εκατό (20%), προκειµένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Β’
κατηγορία και µε συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%), προκειµένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Γ’ κατηγορία. Δωρεά
ή γονική παροχή χρηµατικών ποσών από γονείς προς τα τέκνα
τους υπόκειται σε φόρο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 29, εφόσον η δωρεά ή γονική παροχή πραγµατοποιείται για την αγορά
από αυτά πρώτης κατοικίας και τυγχάνει της απαλλαγής του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 (Α’ 238).»
Άρθρο 8
Αναστολή υποχρέωσης καταβολής τέλους
επιτηδεύµατος για τους αγρότες κανονικού
καθεστώτος ΦΠΑ
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α’152)
προστίθεται εδάφιο και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους,
εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εµπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά µε πληθυσµό έως πεντακόσιους (500)
κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100)
κατοίκους. Επίσης εξαιρούνται ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις
και η ατοµική άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος, εφόσον δεν
έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών,
καθώς και οι περιπτώσεις ατοµικών επιχειρήσεων εφόσον για τον
επιτηδευµατία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος
της ηλικίας.
Από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής εξαιρούνται από την
υποχρέωση καταβολής τέλους οι αγρότες - µέλη αγροτικών συνεταιρισµών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του
ν. 4384/2016 (Α’ 78), οι αγροτικοί συνεταιρισµοί, οι σχολικοί συνεταιρισµοί του άρθρου 46 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), οι Φορείς
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Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας µε τη µορφή Κοινωνικής
Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισµού Εργαζοµένων,
καθώς και οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νοµικής µορφής που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια. Σε περίπτωση
που η αδράνεια δεν καταλαµβάνει ολόκληρο το φορολογικό έτος
εφαρµόζεται αναλογικά η παρ. 2.
Ειδικά για το φορολογικό έτος 2019 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύµατος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα
πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής
τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς παράκτιας
αλιείας, που εκµεταλλεύονται, είτε ατοµικά είτε µε τη µορφή συµπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη
µέχρι δώδεκα (12) µέτρων, µεταξύ καθέτων.»
Άρθρο 9
Τροποποίηση των άρθρων 121 και 123
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Τέλος ταξινόµησης επιβατικών και φορτηγών
αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης
1. Το άρθρο 121 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 121
Τέλος ταξινόµησης επιβατικών αυτοκινήτων
ιδιωτικής χρήσης
1. Επιβατικά αυτοκίνητα της δασµολογικής κλάσης 87.03 της
Συνδυασµένης Ονοµατολογίας (Κανονισµός ΕΟΚ 2658/1987 του
Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 ΕΕ L της 7.9.1987), υποβάλλονται σε τέλος ταξινόµησης επί της φορολογητέας αξίας, όπως
αυτή διαµορφώνεται σύµφωνα µε το άρθρο 126 του ν. 2960/2001
και το άρθρο 4 του ν. 1573/1985 (Α’ 201).
2. α) Οι συντελεστές του τέλους ταξινόµησης της παρ. 1 ορίζονται σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα προοδευτικής φορολόγησης:
Φορολογητέα αξία
Αξία από (ευρώ) Αξία έως και (ευρώ)
0
14.000
>14.000
17.000
>17.000
20.000
>20.000
25.000
>25.000
30.000
>30.000

Συντελεστής
4%
26%
53%
62%
71%
30%

Για την επιλογή των ως άνω συντελεστών, για µεταχειρισµένα
επιβατικά αυτοκίνητα, λαµβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία
του άρθρου 126, πριν από τις µειώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο αυτό.
β) Για αυτοκίνητα οχήµατα τρίκυκλα ή τετράκυκλα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού 168/2013 (ΕΕ) και
της Οδηγίας 2002/24/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης Μαρτίου 2002
(EE L 124 της 9.5.2002) και πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του Κανονισµού 168/2013 (ΕΕ) ή της Οδηγίας
2002/51/ΕΚ ή µεταγενέστερης, οι συντελεστές τέλους ταξινόµησης ορίζονται ως ακολούθως:
ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Κάτω των 50 κυβικών εκατοστών
Από 50 µέχρι 500 κυβικά εκατοστά
Από 501 µέχρι 900 κυβικά εκατοστά
Aπό 901 κυβικά εκατοστά και πάνω

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
0%
4%
7%
11%

Το άρθρο 26 του ν. 1959/1991 (Α’ 123) και η υπ’ αρ.
Β.27660/712/10.7.1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων και Μεταφορών και
Επικοινωνιών (Β’ 519), εφαρµόζονται και για τα πετρελαιοκίνητα
οχήµατα αυτής της περίπτωσης.
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3. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα της παρ. 1, των οποίων η εκπεµπόµενη µάζα διοξειδίου του άνθρακα -CO2 (συνδυασµένος
κύκλος) είναι:
α) µικρότερη ή ίση των εκατό (100) γρ./χλµ, οι συντελεστές
του τέλους ταξινόµησης της περ. α’ της παρ. 2 µειώνονται κατά
5%,
β) µεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) και µικρότερη από ή
ίση µε εκατόν σαράντα (140) γρ./χλµ, οι συντελεστές του τέλους
ταξινόµησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνονται κατά δέκα τοις
εκατό (10%),
γ) µεγαλύτερη από εκατόν σαράντα (140) και µικρότερη από
ή ίση µε εκατόν εξήντα (160) γρ./χλµ, οι συντελεστές του τέλους
ταξινόµησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνονται κατά είκοσι τοις
εκατό (20%),
δ) µεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) και µικρότερη από ή
ίση µε εκατόν ογδόντα (180) γρ./χλµ, οι συντελεστές του τέλους
ταξινόµησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνονται κατά τριάντα τοις
εκατό (30%),
ε) µεγαλύτερη από εκατόν ογδόντα (180) και µικρότερη από ή
ίση µε διακόσια (200) γρ./χλµ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόµησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνονται κατά σαράντα τοις
εκατό (40%),
στ) µεγαλύτερη από διακόσια (200) και µικρότερη από ή ίση
µε διακόσια πενήντα (250) γρ./χλµ, οι συντελεστές του τέλους
ταξινόµησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνονται κατά εξήντα τοις
εκατό (60%),
ζ) µεγαλύτερη από διακόσια πενήντα (250) γρ./χλµ, οι συντελεστές του τέλους ταξινόµησης της περ. α’ της παρ. 2 αυξάνονται κατά εκατό τοις εκατό (100%).»
4. Για επιβατικά αυτοκίνητα της παρ. 1, τα οποία:
α) πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκποµπών
EURO 6 µε τελευταία ηµεροµηνία ταξινόµησης ως προς την
πρώτη ταξινόµηση έως και 31.8.2018, όπως αυτά ορίζονται
στους Κανονισµούς 715/2007 (ΕΚ) και 692/2008 (ΕΕ) ή 2017/1151
(ΕΕ) ή µεταγενέστερους τροποποιητικούς αυτών, ή τις προδιαγραφές του Κανονισµού 595/2009 (ΕΚ) Euro VI, µε τελευταία
ηµεροµηνία ταξινόµησης ως προς την πρώτη ταξινόµηση έως και
31.8.2019 οι συντελεστές της περ. α’ της παρ. 2 προσαυξάνονται
κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%),
β) πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκποµπών
EURO 6 και 5b, µε τελευταία ηµεροµηνία ταξινόµησης ως προς
την πρώτη ταξινόµηση έως και 31.8.2015, όπως αυτά ορίζονται
στους Κανονισµούς 715/2007 (ΕΚ), 692/2008 (ΕΕ) ή µεταγενέστερους τροποποιητικούς αυτών, ή τις προδιαγραφές των σειρών Β2 ή C (EEV) των Οδηγιών 1999/96 ΕΚ, 2005/55 ΕΚ Euro V,
οι συντελεστές της περ. α’ της παρ. 2 προσαυξάνονται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
γ) πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκποµπών
EURO 6a και EURO 5a, µε τελευταία ηµεροµηνία ταξινόµησης
ως προς την πρώτη ταξινόµηση έως και 31.12.2012, όπως αυτά
ορίζονται στους Κανονισµούς 715/2007 (ΕΚ), 692/2008 (ΕΕ) ή µεταγενέστερους τροποποιητικούς αυτών ή τις προδιαγραφές της
Οδηγίας 98/69 ΕΚ γραµµή (φάση) Β Euro 4, ή τις προδιαγραφές
της σειράς Β1 των Οδηγιών 1999/96 ΕΚ, 2005/55 ΕΚ Euro IV που
πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69
ΕΚ γραµµή (φάση) Α Euro 3, της Οδηγίας 94/12 ΕΚ, Euro 2, της
Οδηγίας 91/441 ΕΟΚ Euro 1, ή τις προδιαγραφές των Οδηγιών
1999/96/ΕΚ, 2005/55/ΕΚ, φάση Α Euro III, 91/542/ΕΟΚ φάση Β
Euro II, 91/542/ΕΟΚ φάση Α Euro I, οι συντελεστές της περ. α’
της παρ. 2 προσαυξάνονται κατά ποσοστό διακόσια τοις εκατό
(200%.),
δ) δεν πληρούν προδιαγραφές ορίων εκποµπών (Euro) συµβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, οι συντελεστές της περ. α) της
παρ. 2 προσαυξάνονται κατά ποσοστό διακόσια τοις εκατό
(200%), µε επιπλέον εφαρµογή επί αυτών της προσαύξησης της
περ. ζ) της παρ. 3,
ε) δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του Κανονισµού 168/2013 (ΕΕ) ή της Οδηγίας 2002/51 ΕΚ, οι συντελεστές
της περ. α) της παρ. 2 προσαυξάνονται κατά ποσοστό τριάντα
τοις εκατό (30%).
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5. Τα υβριδικά µηχανοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα, όπως αυτά
προσδιορίζονται από την Οδηγία 2007/46/ΕΚ, όπως ισχύει και ειδικότερα τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Κανονισµό 692/2008, όπως ισχύει, µε
εκπεµπόµενη µάζα διοξειδίου του άνθρακα µεγαλύτερη από ή
ίση µε πενήντα ένα (51) γρ./χλµ., απαλλάσσονται από το πενήντα
τοις εκατό (50%) του προβλεπόµενου από το άρθρο αυτό τέλους
ταξινόµησης. Τα υβριδικά αυτοκίνητα του προηγούµενου εδαφίου µε εκπεµπόµενη µάζα διοξειδίου του άνθρακα µικρότερη ή
ίση µε πενήντα (50) γρ./χλµ. απαλλάσσονται από το εβδοµήντα
πέντε (75%) του προβλεπόµενου από τις διατάξεις του άρθρου
αυτού τέλους ταξινόµησης. Τα αµιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα,
όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Κανονισµό 692/2008, δεν
υπόκεινται στο προβλεπόµενο από τις διατάξεις του παρόντος
τέλους ταξινόµησης.»
6. Τα αυτοκινούµενα τροχόσπιτα της Δασµολογικής Κλάσης
Δ.Κ. 8703 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας (Σ.Ο.), απαλλάσσονται από το εβδοµήντα πέντε (75%) του προβλεπόµενου από
τις διατάξεις του παρόντος τέλους ταξινόµησης.
7. Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης της Δασµολογικής
Κλάσης Δ.Κ. 87.03 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας, τα οποία
είχαν ταξινοµηθεί και κυκλοφορήσει στην Ελλάδα, εφόσον µεταφέρονται ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξάγονται σε τρίτη χώρα και επαναφέρονται στην
ηµεδαπή µέσα σε διάστηµα οκτώ (8) ετών από τη διαγραφή τους
από τα µητρώα αυτοκινήτων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, µε σκοπό να επαναταξινοµηθούν και να τεθούν εκ νέου
σε κυκλοφορία, απαλλάσσονται από το προβλεπόµενο από τις
διατάξεις του παρόντος τέλος ταξινόµησης.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών
και Μεταφορών καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή της παρούσας.
8. Για την υπαγωγή στους αντίστοιχους συντελεστές τέλους
ταξινόµησης των παρ. 2, 3 και 4, η διαπίστωση των εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα και του ευρωπαϊκού προτύπου εκποµπών ρύπων (Euro), τις προδιαγραφές του οποίου πληροί εκ κατασκευής το όχηµα, πραγµατοποιείται από την αρµόδια
τελωνειακή αρχή µε βάση την έγκριση τύπου που προσκοµίζεται
σε αυτήν ή το δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου και το αντίστοιχο πιστοποιητικό συµµόρφωσης του οχήµατος.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ταύτιση στοιχείων µεταξύ του
πιστοποιητικού συµµόρφωσης του οχήµατος και της αντίστοιχης
έγκρισης τύπου ή του δελτίου κοινοποίησης έγκρισης τύπου, η
υπαγωγή στον αντίστοιχο συντελεστή τέλους ταξινόµησης γίνεται µε βάση τις αναγραφόµενες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και το αναγραφόµενο στο πιστοποιητικό συµµόρφωσης
πρότυπο εκποµπών ρύπων που πληροί εκ κατασκευής το όχηµα.
Ειδικά ως προς την εκπεµπόµενη µάζα διοξειδίου του άνθρακα, λαµβάνονται υπόψη: α) έως 31.12.2020 οι τιµές, σύµφωνα
µε τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (NEDC),β) από 1.1.2021
και εφεξής, οι τιµές σύµφωνα µε την παγκοσµίως εναρµονισµένη
διαδικασία δοκιµής ελαφρών οχηµάτων (WLTP).
Προκειµένου για µεταχειρισµένα οχήµατα, απαιτείται η προσκόµιση και της πρωτότυπης άδειας κυκλοφορίας αυτών που
είχαν λάβει στην ξένη χώρα.
Στις ειδικές περιπτώσεις οχηµάτων που δεν διαθέτουν τα δικαιολογητικά έγγραφα του πρώτου εδαφίου, για την υπαγωγή
του οχήµατος στον αντίστοιχο συντελεστή τέλους ταξινόµησης,
καθορίζονται, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών και Μεταφορών, οι
διαδικασίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που προσκοµίζονται
στην αρµόδια τελωνειακή αρχή για τον χαρακτηρισµό του οχήµατος ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τη διαπίστωση των
προδιαγραφών της οδηγίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που
αυτό πληροί εκ κατασκευής, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο
θέµα για την εφαρµογή της παρούσας.»
2. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 123 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα φορτηγά αυτοκίνητα και οι βάσεις τους της Δασµολογικής Κλάσης Δ.Κ. 87.04 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας
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(Σ.Ο.), καθώς και τα αυτοκίνητα οχήµατα που διαθέτουν εκ κατασκευής χωριστό θάλαµο µε δύο σειρές καθισµάτων για τον
οδηγό, συνοδηγό και τους επιβάτες και χωριστό ανοικτό χώρο
φόρτωσης εµπορευµάτων της Δασµολογικής Κλάσης Δ.Κ. 87.03
της Σ.Ο., τα οποία πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές
ορίων εκποµπών Euro 6, όπως αυτά προβλέπονται στους Κανονισµούς 715/2007 (ΕΚ), και 692/2008 (ΕΕ), καθώς και αυτά που
πληρούν τις προδιαγραφές του Κανονισµού 595/2009 (ΕΚ) Euro
VI, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόµησης ως εξής:».
β) Το πρώτο εδάφιο της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 123,
αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) Οι συντελεστές των περ. α’ έως και ε’ προσαυξάνονται
κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), προκειµένου για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκποµπών Euro 5, όπως αυτά ορίζονται στους Κανονισµούς
715/2007 (ΕΚ) και 692/2008 (ΕΕ) ή µεταγενέστερους τροποποιητικούς αυτών, ή τις προδιαγραφές των σειρών Β2 ή C (EEV)
της Οδηγίας 1999/96 ΕΚ, 2005/55 ΕΚ Euro V και κατά ποσοστό
εκατό τοις εκατό (100%), προκειµένου για αυτοκίνητα που δεν
πληρούν τις προδιαγραφές των ανωτέρω ορίων εκποµπών και
τις προδιαγραφές ορίων εκποµπών Euro 6, όπως αυτά προβλέπονται στους Κανονισµούς 715/2007 (ΕΚ), 692/2008 (ΕΚ), καθώς
και αυτά που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του Κανονισµού
595/2009 Euro VI.
3. α) Η παρ. 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α’265), όπως
ίσχυε πριν από την τροποποίησή της µε τον παρόντα, εξακολουθεί να ισχύει για τα επιβατικά αυτοκίνητα, µε άδεια κυκλοφορίας
κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει εκδοθεί
πριν από την 1η Ιουνίου 2016, για τα οποία έχει βεβαιωθεί το
τέλος ταξινόµησης και έχει υποβληθεί µέχρι την ηµεροµηνία κατάθεσης του παρόντος αίτηση για τον υπολογισµό του ιστορικού
τέλους ταξινόµησης από την Ειδική Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 126, ακόµη και αν δεν έχει εκδοθεί
απόφαση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Μετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων, η βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόµησης για τα ανωτέρω οχήµατα µπορεί να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις παρ. 2, 3 και 4 του
άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α’265), όπως τροποποιείται µε το
άρθρο 1 του παρόντος.
β) Αυτοκίνητα οχήµατα για τα οποία µέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος, είχαν κατατεθεί παραστατικά τελωνισµού και,
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, δεν έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης του τέλους ταξινόµησης ή είχαν παραληφθεί
κατ’ εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 1477/1984 (Α’
144) ή της παρ. 3 του άρθρου 133 του ν. 2960/2001 (A’ 265), διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος. Αυτοκίνητα οχήµατα για
τα οποία έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης του τέλους ταξινόµησης, αλλά δεν έχουν ταξινοµηθεί, µπορούν, µετά από αίτηση
των ε πορικών επιχειρήσεων ή των ιδιοκτητών τους, να υπαχθούν
στις διατάξεις του παρόντος, µε επανυπολογισµό του τέλους ταξινόµησης, συµψηφισµό του καταβληθέντος τέλους και επιστροφή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς.»
Άρθρο 10
Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 438/1976 –
Απαλλαγές από δασµούς, Ειδικό Φόρο
Κατανάλωσης και Φόρο Κατανάλωσης
υπό όρους των ειδών για τον εφοδιασµό
επαγγελµατικών πλοίων
Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 438/1976 (Α’ 256) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Απαλλάσσονται από τον δασµό, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον Φόρο Κατανάλωσης, κατά περίπτωση, είδη τα
οποία προορίζονται για τον εφοδιασµό επαγγελµατικών πλοίων,
εφόσον πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την κίνηση, τη συντήρηση και την εκπλήρωση εν γένει των σκοπών για τους οποίους
προορίζονται τα συγκεκριµένα πλοία, καθώς και την κάλυψη των
αναγκών των επιβαινόντων σε αυτά.
Τα είδη αυτά έχουν ως εξής:
α) Τροφοεφόδια, έτοιµα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά,
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όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 79 του ν. 2960/2001 (Α’ 265),
βιοµηχανοποιηµένα καπνά που αναφέρονται στο άρθρο 94 του
ν. 2960/2001, τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 53Α του
ν. 2960/2001, καθώς και λοιπά είδη που καταναλώνονται επί του
πλοίου.
β) Καύσιµα και λιπαντικά.
γ) Μέσα συνεννόησης και τηλεπικοινωνίας.
δ) Μηχανές, εξαρτήµατα, ανταλλακτικά, εργαλεία και λοιπός
εξοπλισµός για τις ανάγκες του πλοίου.
ε) Έπιπλα και σκεύη.
στ) Μέσα ψυχαγωγίας πληρώµατος και επιβατών, εκτός των
τυχερών παιγνίων.
Οι παραπάνω απαλλαγές χορηγούνται κατά περίπτωση σε κατηγορίες επαγγελµατικών πλοίων, ως εξής:
(1) Στα υπό ελληνική ή ξένη σηµαία πλοία καθαρής χωρητικότητας δέκα (10) τουλάχιστον κόρων, που εκτελούν πλόες εξωτερικού.
(2) Στα υπό ελληνική ή ξένη σηµαία αλιευτικά πλοία υπερπόντιας αλιείας.
(3) Στα υπό ελληνική ή ξένη σηµαία πλοία καθαρής χωρητικότητας δέκα (10) τουλάχιστον κόρων που εκτελούν µικτούς πλόες.
Η απαλλαγή για τα είδη της περ. α) χορηγείται µόνο για τους
πλόες που εκτελούνται στο εξωτερικό.
(4) Στα υπό ελληνική ή ξένη σηµαία πλοία καθαρής χωρητικότητας δέκα (10) τουλάχιστον κόρων που εκτελούν πλόες εσωτερικού, µε εξαίρεση τα είδη της περ. α).
(5) Στα αναγνωρισµένα από τις διατάξεις ως επαγγελµατικά
τουριστικά πλοία ή πλοιάρια ανεξαρτήτου χωρητικότητας, µε
εξαίρεση τα είδη της περ. α).
(6) Στα υπό ελληνική ή ξένη σηµαία πλοία, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, που εκτελούν θαλάσσιες επιστηµονικές έρευνες ή
εργασίες εκµετάλλευσης θαλάσσιου υπόγειου πλούτου, µε εξαίρεση τα είδη της περ. α).
(7) Στα αλιευτικά και σπογγαλιευτικά σκάφη, ανεξαρτήτως χωρητικότητας, µε εξαίρεση τα είδη της περ. α).
(8) Στα άλλα πλοία, πλωτά µέσα και εν γένει ναυπηγήµατα υπό
ελληνική ή ξένη σηµαία, καθαρής χωρητικότητας πέντε (5) τουλάχιστον κόρων, για τις επί κέρδει εργασίες που πραγµατοποιούν, εκτός λιµένα, µε εξαίρεση τα είδη της περ. α).»
Άρθρο 11
Τροποποίηση Παραρτήµατος ΙΙΙ Κώδικα ΦΠΑΥπαγωγή των µουσικών βιβλίων
στον υπερµειωµένο συντελεστή ΦΠΑ
Η παρ. 40 του Κεφαλαίου Α’ «Αγαθά», του Παραρτήµατος ΙΙΙ
του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (Α’ 248) αντικαθίσταται
ως εξής:
«40. Βιβλία και βιβλία µε εικόνες για παιδιά (ΔΚ ΕΧ 4901, ΕΧ
4903). Εφηµερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωµένες, έστω και
εικονογραφηµένες ή µε διαφηµίσεις (ΔΚ 4902). Μουσική χειρόγραφη ή τυπωµένη, εικονογραφηµένη ή µη έστω και δεµένη (ΔΚ
4904). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά αυτά, ορίζεται σε
έξι τοις εκατό (6%).»
Άρθρο 12
Τροποποίηση Παραρτήµατος ΙΙΙ Κώδικα ΦΠΑ
Υπαγωγή των εισιτηρίων αθλητικών αγώνων
στον µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ
Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ «Υπηρεσίες» του Παραρτήµατος ΙΙΙ του ν. 2859/2000, µετά την παρ. 1α προστίθεται παρ. 1β
ως εξής:
«1β. Εισιτήρια αθλητικών αγώνων από 1.9.2020 έως και
30.6.2021.»
Άρθρο 13
Τροποποιήσεις του ν. 4646/2019
1. Η παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4646/2019 (Α’ 201) αντικαθίσταται ως εξής:
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«2. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 καταργείται από
την 1.1.2020.»
2. Η παρ. 16 του άρθρου 66 του ν.4646/2019 αντικαθίσταται
ως εξής:
«16. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 και της παρ.
6 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκαν µε
τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4646/2019, εφαρµόζονται για
εισοδήµατα που αποκτώνται από 1.1.2020 και µετά.»
Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις
1. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθενται νέες παρ. 51,
52, 53 και 54 ως εξής:
«51. Οι διατάξεις του άρθρου 5Β έχουν εφαρµογή για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και µετά.
Ειδικά για τις αιτήσεις υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήµατος που προκύπτει στην αλλοδαπή, οι οποίες
θα υποβληθούν εντός του έτους 2020 κατ’ εφαρµογή της παρ. 3
του άρθρου 5Β, η προθεσµία υποβολής της σχετικής αίτησης
ορίζεται στις 30.9.2020.
β) Για όσα φυσικά πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις της
παρ. 1 του άρθρου 5Β και έχουν ήδη µεταφέρει τη φορολογική
τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του φορολογικού έτους 2019,
η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος για το φορολογικό έτος
2019 υποβάλλεται µέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 5Β
καταβάλλεται εφάπαξ εντός τριάντα (30) ηµερών από την έγκριση της αίτησης του φορολογουµένου.
52. Η περ. ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 14, όπως προστίθεται
µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος, εφαρµόζεται για τις
παροχές σε είδος που λαµβάνονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και µετά.
53. Οι παρ. 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 42Α του ν. 4172/ 2013,
όπως τροποποιούνται µε το άρθρο 3 του παρόντος, εφαρµόζονται για εισοδήµατα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και µετά.
54. Η περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4172/ 2013,
όπως τροποποιείται µε το άρθρο 5 του παρόντος, εφαρµόζεται
για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 1.1.2020 και µετά.»
2. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου
44 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο
οποίος κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α’ 266),
που προστίθενται µε το άρθρο 7 του παρόντος, έχουν εφαρµογή
για δωρεές και γονικές παροχές χρηµατικών ποσών των γονέων
προς τα τέκνα τους, για την αγορά πρώτης κατοικίας που πραγµατοποιούνται από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 15
Καταργούµενες διατάξεις
Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 438/1976 (Α’ 256) καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 16
Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
1. Συστήνεται στη Γενική Γραµµατεία Φορολογικής Πολιτικής
και Δηµόσιας Περιουσίας, Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Έργο της Επιτροπής είναι η εξώδικη επίλυση
των εκκρεµών ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας και των
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων φορολογικών διαφορών.
Έδρα της Επιτροπής ορίζεται η Αθήνα και Παράρτηµα της Επιτροπής λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη. Η Επιτροπή λειτουργεί σε
τριµελή Τµήµατα, ο συνολικός αριθµός των οποίων δεν µπορεί
να υπερβεί τα δέκα (10). Τα Τµήµατα της Επιτροπής, τα οποία

λειτουργούν στην Αθήνα είναι αρµόδια για τις υποθέσεις, οι
οποίες εκκρεµούν ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, των
Διοικητικών Εφετείων Αθήνας, Πειραιά, Πατρών, Τρίπολης και
Χανίων και των Διοικητικών Πρωτοδικείων που εδρεύουν στις Περιφέρειες αυτών. Τα Τµήµατα της Επιτροπής, τα οποία λειτουργούν στην Θεσσαλονίκη είναι αρµόδια για τις υποθέσεις, οι
οποίες εκκρεµούν ενώπιον των Διοικητικών Εφετείων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ιωαννίνων και Κοµοτηνής και των Διοικητικών
Πρωτοδικείων που εδρεύουν στις Περιφέρειες αυτών. Πρόεδρος
εκάστου Τµήµατος ορίζεται πρώην δικαστικός λειτουργός των
Διοικητικών Δικαστηρίων µε βαθµό τουλάχιστον Προέδρου Εφετών. Μέλη εκάστου Τµήµατος ορίζονται ένας πρώην δικαστικός
λειτουργός των Διοικητικών Δικαστηρίων µε βαθµό τουλάχιστον
Εφέτη και ένα µέλος του κύριου προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. Στα Τµήµατα εισηγούνται χωρίς δικαίωµα
ψήφου εφοριακοί υπάλληλοι. Της Επιτροπής προΐσταται Γενικός
Προϊστάµενος. Ως Γενικός Προϊστάµενος ορίζεται πρώην µέλος
του Συµβουλίου της Επικρατείας ή πρώην δικαστικός λειτουργός
των διοικητικών δικαστηρίων µε βαθµό τουλάχιστον Προέδρου
Εφετών. Ο Γενικός Προϊστάµενος επιβλέπει και συντονίζει τις εργασίες των Τµηµάτων της Επιτροπής χωρίς να συµµετέχει σε
αυτές και κατανέµει στα Τµήµατα τις ασκηθείσες αιτήσεις. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύµατος ή έλλειψης του Γενικού Προϊσταµένου αυτός αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο Τµήµατος που
ορίζεται µε την απόφαση της παρ. 2. Σε περίπτωση απουσίας,
κωλύµατος ή έλλειψης Προέδρου ή µέλους Τµήµατος, αυτός ή
αυτό αναπληρώνεται από Πρόεδρο ή µέλος άλλου Τµήµατος αντίστοιχα µε πράξη του Γενικού Προϊσταµένου.
2. Ο Γενικός Προϊστάµενος και ο αναπληρωτής αυτού Πρόεδρος Τµήµατος, τα τακτικά µέλη, οι εισηγητές εφοριακοί υπάλληλοι και οι Γραµµατείς της Επιτροπής ορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών. Τα µέλη της Επιτροπής που είναι
πρώην δικαστικοί λειτουργοί, ορίζονται µετά από πρόταση του
Γενικού Επιτρόπου των Διοικητικών Δικαστηρίων. Τα µέλη της
Επιτροπής που είναι µέλη του κυρίου προσωπικού του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, ορίζονται µετά από πρόταση του Προέδρου αυτού.
3. Ο διάδικος φορολογούµενος σε εκκρεµείς ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων διαφορές από πράξη επιβολής φόρου ή προστίµων κατά τη
φορολογική νοµοθεσία µπορεί να υποβάλει αίτηση ενώπιον της
Επιτροπής της παρ. 1 µε αίτηµα την εξώδικη επίλυση της διαφοράς. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεµβρίου
2020. Το αίτηµα µπορεί να αφορά µόνο σε υποθέσεις που εκκρεµούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 30
Οκτωβρίου 2020. Αίτηµα µπορεί να υποβληθεί και για εκκρεµείς
έως τις 30 Οκτωβρίου 2020 ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης
Διαφορών φορολογικές διαφορές από πράξεις επιβολής φόρου
ή προστίµων, εφόσον αυτές καταστούν εκκρεµείς, κατά την έννοια του προηγούµενου εδαφίου, ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 30 Δεκεµβρίου 2020.
4. Με την αίτηση εξώδικης επίλυσης µπορεί να προβληθούν
παραδεκτά οι κάτωθι περιοριστικά αναφερόµενοι ισχυρισµοί:
α) Παραγραφή του δικαιώµατος του Δηµοσίου να επιβάλει τον
επίδικο φόρο ή πρόστιµο λόγω παρόδου του χρόνου εντός του
οποίου η Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωµα προς καταλογισµό
αυτών.
β) Παραγραφή του δικαιώµατος του Δηµοσίου να επιβάλει τον
επίδικο φόρο ή πρόστιµο λόγω λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφύλαξη.
γ) Εσφαλµένο καταλογισµό του φόρου ή προστίµου λόγω πρόδηλης έλλειψης φορολογικής υποχρέωσης ή αριθµητικού σφάλµατος.
δ) Αναδροµική εφαρµογή της ευµενέστερης φορολογικής κύρωσης σύµφωνα µε όσα έχουν γίνει δεκτά από τη νοµολογία του
ΣτΕ.
ε) Mείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου, των προσαυξήσεων και των προστίµων.
Οι ισχυρισµοί των περ. α) έως δ) πρέπει να περιλαµβάνονται
στα κατατεθέντα για τη διαφορά δικόγραφα, τα οποία προσκο-
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µίζονται µε επιµέλεια του φορολογουµένου. Το αίτηµα εξώδικης
επίλυσης είναι απαράδεκτο όταν το εκκρεµές ένδικο βοήθηµα ή
µέσο, ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων, είναι, κατά την κρίση της επιτροπής,
εκπρόθεσµο.
5. Η αίτηση υποχρεωτικά υπογράφεται από δικηγόρο και αναφέρει το όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, αριθµό φορολογικού µητρώου, την ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή διεύθυνση της
κατοικίας του φορολογουµένου, του νόµιµου αντιπροσώπου του,
αν υποβάλλεται δε από νοµικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή
οµάδα περιουσίας, την επωνυµία και την έδρα τους, τον αριθµό
φορολογικού µητρώου, καθώς και το όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, αριθµό φορολογικού µητρώου, ηλεκτρονική διεύθυνση και
την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου εργασίας του
εκπροσώπου τους.
6. Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης ολοκληρώνεται
το αργότερο έως τις 28 Μαΐου 2021 και τα πρακτικά εξώδικης
επίλυσης εκδίδονται έως τις 31 Ιουλίου 2021, ηµεροµηνία, κατά
την οποία λήγει η θητεία του Γενικού Προϊσταµένου, των µελών
των Επιτροπών και των Γραµµατέων. Αιτήσεις που δεν εξετάστηκαν µέχρι τις 28 Μαΐου 2021, θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται µε επιµέλεια της Γραµµατείας των
Επιτροπών στο αρµόδιο Δικαστήριο χωρίς τη σύνταξη πρακτικού. Για όσο διάστηµα η υπόθεση εκκρεµεί ενώπιον των Επιτροπών, η δίκη ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας ή του
αρµοδίου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου αναστέλλεται. Η αναστολή δεν καταλαµβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.
7. Η Επιτροπή ελέγχει τους προβαλλόµενους ισχυρισµούς µε
βάση τη νοµολογία και την πάγια πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης. Μπορεί να προτείνει την εν όλω ή εν µέρει αποδοχή ή
την απόρριψη του αιτήµατος, υποβάλλει δε, σε κάθε περίπτωση,
συγκεκριµένη πρόταση στον αιτούντα. Για την καταβολή του
ποσού του συµβιβασµού που µπορεί να εµπεριέχεται στην ανωτέρω πρόταση εφαρµόζεται η παρ. 8. Η πρόταση της Επιτροπής
περιέχει επαρκή αιτιολογία και κοινοποιείται στον αιτούντα σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 4174/2013 (Α’ 170). Εάν ο αιτών αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής εντός πέντε (5) εργασίµων
ηµερών από την κοινοποίηση αυτής, συντάσσεται σχετικό πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο δηµοσιεύεται στον ιστότοπο
του Υπουργείου Οικονοµικών, τηρουµένων των διατάξεων περί
προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Η αποδοχή επιβεβαιώνεται µε την υπογραφή της πρότασης από τον αιτούντα. Μερική αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής δεν επιτρέπεται. Το
πρακτικό εξώδικης επίλυσης είναι εκτελεστός τίτλος κατά την έννοια του άρθρου 45 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και το αναγραφόµενο σε αυτό ποσό βεβαιώνεται ως δηµόσιο έσοδο. Το ως άνω
πρακτικό επιλύει αµετάκλητα την εκκρεµή διαφορά και δεν προσβάλλεται µε κανένα ένδικο βοήθηµα ή µέσο, εφόσον επί του συνολικού ποσού που προκύπτει για τον φορολογούµενο,
καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του
κύριου φόρου που οφείλεται, εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών
από την υπογραφή του και χωρήσει νοµίµως η εξόφληση του συνόλου αυτού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 8. Τυχόν ποσά
που έχουν καταβληθεί έναντι του κύριου φόρου συνυπολογίζονται. Αν δεν τηρηθούν οι όροι του προηγούµενου εδαφίου, καθώς
και εάν δεν καταβληθούν δύο (2) συνεχόµενες µηνιαίες δόσεις ή
καθυστερήσει η καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων για το
αντίστοιχο χρονικό διάστηµα, ο συµβιβασµός ανατρέπεται αναδροµικά, θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και τυχόν καταβληθέντα
ποσά θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν έναντι της αρχικής οφειλής,
η οποία βεβαιώνεται ως δηµόσιο έσοδο. Σε περίπτωση µη αποδοχής από τον αιτούντα της πρότασης της Επιτροπής, συντάσσεται πρακτικό µαταίωσης της εξώδικης επίλυσης. Το πρακτικό
εξώδικης επίλυσης ή το πρακτικό µαταίωσης αυτής κοινοποιούνται άµεσα, µε επιµέλεια της γραµµατείας των Επιτροπών, στο Δικαστήριο, στο οποίο εκκρεµεί η υπόθεση. Με την κοινοποίηση
του πρακτικού εξώδικης επίλυσης η υπόθεση τίθεται αυτοδίκαια
στο αρχείο µε πράξη του Προέδρου του Δικαστηρίου. Σε περίπτωση µη αποδοχής από τον αιτούντα της πρότασης της Επιτροπής και σύνταξης πρακτικού µαταίωσης της εξώδικης επίλυσης
η ανασταλείσα δίκη συνεχίζεται.
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8. Η καταβολή του ποσού, το οποίο προκύπτει από τον συµβιβασµό µετά από την καταβολή του ποσοστού τριάντα τοις εκατό
(30%) της παρ. 7, πραγµατοποιείται, µε µείωση των αναλογούντων πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίµων,
ως κατωτέρω:
Αριθµός δόσεων Ποσοστό έκπτωσης (%)
1
75
2–4
65
5–8
55
9 – 12
50
13 – 16
45
17 – 20
40
21 – 24
35
Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων δεν επιβαρύνεται µε τόκο,
τέλος χαρτοσήµου ή οποιοδήποτε άλλο ποσό.
9. Ο Γενικός Προϊστάµενος, ο Πρόεδρος και τα µέλη των Επιτροπών ασκούν τα καθήκοντά τους ανεξάρτητα, χωρίς να δέχονται οδηγίες ή υποδείξεις. Μπορούν να παυθούν µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών µόνο για σοβαρούς λόγους που άπτονται
της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. O Γενικός Προϊστάµενος,
ο Πρόεδρος και τα µέλη των Επιτροπών δεν εξετάζονται, δεν
διώκονται και δεν υπέχουν ποινική και αστική ευθύνη για αιτιολογηµένη γνώµη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή απόφαση που εξέδωσαν ή παράλειψή τους κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους, εκτός από την περίπτωση που ενήργησαν µε
δόλο ή µε σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον
παράνοµο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δηµόσιο ή
άλλον κατά τα οριζόµενα στις κείµενες ποινικές διατάξεις ή σε
περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και
στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους κατά το άρθρο 17 του ν. 4174/ 2013.
10. Για τους πρώην δικαστικούς λειτουργούς και για τα µέλη
του κυρίου προσωπικού του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
που συµµετέχουν στις Επιτροπές, προβλέπεται αµοιβή ανά συνεδρίαση ύψους τριακόσια εβδοµήντα (370) ευρώ, υπό τον όρο
διεξαγωγής οκτώ (8) συνεδριάσεων ανά µήνα κατ’ ελάχιστον και
για τον Γενικό Προϊστάµενο της Επιτροπής προβλέπεται µηνιαία
αµοιβή που ισούται µε την ελάχιστη µηνιαία αµοιβή του Προέδρου της Επιτροπής. Η αµοιβή του προηγούµενου εδαφίου φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Η καταβολή της αµοιβής του προηγουµένου εδαφίου δεν συνεπάγεται την αναστολή
ή την περικοπή καταβολής της σύνταξης των πρώην δικαστικών
λειτουργών κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη γενική ή ειδική
διάταξη.
11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κάθε
ειδικότερο ή λεπτοµερειακό ζήτηµα σχετικά µε την οργάνωση
και λειτουργία της Επιτροπής, τον αριθµό των Τµηµάτων, τον
τόπο συνεδρίασης αυτής, την τηρητέα ενώπιόν της διαδικασία,
τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεών της, τα δικαιολογητικά και
λοιπά έγγραφα, τα οποία οφείλει να προσκοµίζει ο αιτών, την
ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της, την παράταση της προθεσµίας υποβολής της αίτησης του δεύτερου εδαφίου της παρ.
3 και των προθεσµιών της παρ. 6, καθώς και κάθε αναγκαίο θέµα
για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 17
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ΚΦΔ –
Δυνατότητα αναδροµικής ισχύος των αποφάσεων
Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοοµιλικής
Τιµολόγησης
Στο άρθρο 22 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. α) Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α) Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
εξετάζει την αίτηση και την αποδέχεται ή την απορρίπτει. Η σχετική απόφαση εκδίδεται εντός δεκαοκτώ (18) µηνών από την υποβολή της αίτησης προέγκρισης µεθοδολογίας ενδοοµιλικής

17512

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τιµολόγησης, σε περίπτωση αίτησης για µονοµερή προέγκριση,
και κοινοποιείται στους αιτούντες. Η µονοµερής προέγκριση µεθοδολογίας ενδοοµιλικής τιµολόγησης δεν εφαρµόζεται για προγενέστερα φορολογικά έτη. Η διάρκεια ισχύος της απόφασης
προέγκρισης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη. Με
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων µπορεί να ορίζεται µεγαλύτερος χρόνος για την έκδοση της
απόφασης του πρώτου εδαφίου που δεν µπορεί πάντως να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) µήνες από την υποβολή της αίτησης.
β) Σε περίπτωση αίτησης για διµερή ή πολυµερή προέγκριση,
µπορεί να περιέχεται και αίτηµα εφαρµογής της απόφασης σε
προγενέστερα φορολογικά έτη από το έτος υποβολής της αίτησης προέγκρισης, ως ρήτρα αναδροµικής ισχύος, εφόσον υπάρχει ταύτιση των πραγµατικών περιστατικών των ετών για τα οποία
ζητείται η αναδροµική ισχύς µε τα πραγµατικά περιστατικά της
υπό εξέταση αίτησης, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι
οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά κατά την υποβολή του
αιτήµατος:
βα) να µην έχει παραγραφεί η εξουσία του φορολογικού ελέγχου για τα εν λόγω φορολογικά έτη, και
ββ) να µην έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούµενο εντολή φορολογικού ελέγχου για τα εν λόγω φορολογικά έτη.»
β) Οι διατάξεις της περ. α) για τη χορήγηση ρήτρας αναδροµικής ισχύος εφαρµόζονται και στην περίπτωση εκκρεµών κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεων για διµερή ή πολυµερή προέγκριση µεθοδολογίας ενδοοµιλικής τιµολόγησης.
2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 22 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που στην απόφαση προέγκρισης περιλαµβάνεται ρήτρα αναδροµικής ισχύος, ο φορολογικός έλεγχος των συναλλαγών των ετών τα οποία καταλαµβάνονται από την εν λόγω
ρήτρα, περιορίζεται στην επαλήθευση ότι τηρήθηκαν τα οριζόµενα στην απόφαση προέγκρισης και ότι υπάρχει ταύτιση των
πραγµατικών περιστατικών των ετών που καταλαµβάνει µε τα
πραγµατικά περιστατικά των συναλλαγών για τα οποία ζητήθηκε
η προέγκριση.»
3. Η παρ. 8 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων ορίζονται τα ειδικότερα θέµατα, τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων
παραγράφων και συγκεκριµένα, η διαδικασία για την προέγκριση
µεθοδολογίας ενδοοµιλικής τιµολόγησης, την αναθεώρηση, την
ανάκληση και την ακύρωσή της, το ειδικότερο περιεχόµενο της
αίτησης προέγκρισης, οι όροι και προϋποθέσεις αναδροµικής
ισχύος της απόφασης προέγκρισης, τα σχετικά παράβολα, η διαδικασία συνεννόησης µε τις αρµόδιες αρχές αλλοδαπών εµπλεκόµενων κρατών, ο τύπος και το περιεχόµενο των αποφάσεων
της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
4. Στο τέλος του άρθρου προστίθεται παρ. 9 ως εξής:
«9. Αν από απόφαση προέγκρισης µεθοδολογίας ενδοοµιλικής
τιµολόγησης προκύπτει υποχρέωση υποβολής τροποποιητικών
φορολογικών δηλώσεων για παρελθόντα φορολογικά έτη που
καλύπτει η απόφαση προέγκρισης, θεωρείται ότι αυτές υποβάλλονται εµπρόθεσµα εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από
την κοινοποίηση της απόφασης προέγκρισης στον φορολογούµενο.»
Άρθρο 18
Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήµατος
φορολογικού έτους 2019
Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’167) προστίθεται
παρ. 59 ως εξής:
«59. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήµατος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των
άρθρων 69 και 71 µειώνεται ανάλογα µε το ποσοστό µείωσης του
κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του πρώτου
(1ου) εξαµήνου του 2020 έναντι του πρώτου (1ου) εξαµήνου του
2019, ως εξής:

Μείωση του κύκλου εργασιών
Μείωση προκαταβολής
ΦΠΑ το 1ο εξάµηνο 2020 φόρου εισοδήµατος
έναντι του 1ου εξαµήνου 2019
≥ 5% έως και 15%
15,01% έως και 25%
25,01% έως και 35%
>35%

30%
50%
70%
100%

Για τον ανωτέρω υπολογισµό λαµβάνονται υπόψη: 1) Οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ου) εξαµήνου 2019 που έχουν υποβληθεί
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος και 2) οι δηλώσεις ΦΠΑ του
πρώτου (1ου) εξαµήνου του 2020, ως εξής:
α) για τηρούντες απλογραφικά λογιστικά αρχεία, η δήλωση
ΦΠΑ του πρώτου (1ου) τριµήνου που έχει υποβληθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ του δευτέρου (2ου)
τριµήνου που υποβάλλεται µέχρι τις 31.7.2020 ή
β) για τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, οι δηλώσεις
ΦΠΑ Ιανουαρίου - Μαΐου που έχουν υποβληθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που υποβάλλεται
µέχρι τις 31.7.2020.
Για νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο
που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια των συγκρινόµενων εξαµήνων, το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71
µειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο έχουν εφαρµογή και στην περίπτωση που νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί
επιχειρηµατική δραστηριότητα µετατάχθηκε από απαλλασσόµενο ΦΠΑ καθεστώς σε µη απαλλασσόµενο ή αντιστρόφως, κατά
τα συγκρινόµενα εξάµηνα των ετών 2019 και 2020.
Ειδικά, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήµατος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 µηδενίζεται για
νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που
ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα, το οποίο:
α) είναι υποκείµενο σε ΦΠΑ, ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα που ανήκει στον τριτογενή τοµέα και πραγµατοποίησε κατά
το τρίτο (3ο) τρίµηνο του 2019 ποσοστό άνω του πενήντα τοις
εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους ή
β) εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών µεταφορών.»
Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρµόζονται για νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, για τα οποία εφαρµόζονται η παρ.
3 του άρθρου 71 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
69, αντίστοιχα, µε εξαίρεση τις επιχειρήσεις της περ. α’ του πέµπτου εδαφίου της παρούσας, για τις οποίες το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος µηδενίζεται.
Σε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που
ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα και το οποίο επωφελείται
της µειωµένης προκαταβολής χωρίς να τη δικαιούται, ολικά ή µερικά, επιβάλλεται από τη Φορολογική Διοίκηση πρόστιµο ίσο µε
το διπλάσιο της µειωµένης προκαταβολής που επωφελείται, για
την επιβολή και είσπραξη του οποίου εφαρµόζονται οι διατάξεις
του ν. 4174/2013 (Α’ 170).
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων,
ορίζεται κάθε ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή της παρούσας.»
Άρθρο 19
Προσθήκη εξουσιοδοτικής διάταξης για την
τροποποίηση των προθεσµιών των παρ. 51 και 53α
του άρθρου 72 ΚΦΔ
Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) προστίθεται παρ. 55, ως εξής:
«55. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων δύναται να
τροποποιούνται οι προθεσµίες που ορίζονται στις παρ. 51 και
53α.»
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Άρθρο 20
Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος
1. Οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιούνται µε το άρθρο 18 του παρόντος, εφαρµόζονται από την
1η.1.2014.
2. Οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εντός
εξήντα (60) ηµερών αρχής γενοµένης από την 1η.8.2020, συνεπεία εκδοθείσας πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος απόφασης προέγκρισης, θεωρούνται εµπρόθεσµες. Για τροποποιητικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί συνεπεία απόφασης προέγκρισης πριν από την 1η.8.2020, τα πρόστιµα εκπρόθεσµης δήλωσης και οι τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής συµψηφίζονται µε
µελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ)
2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910
και (ΕΕ) 2019/475
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2017/1852 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 10ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Άρθρο 21
Πεδίο εφαρµογής
(άρθρα 1 και 16 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
1. Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ενσωµατώνονται
στην ελληνική νοµοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/
1852/ΕΕ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 10ης
Οκτωβρίου 2017 για τους µηχανισµούς επίλυσης φορολογικών
διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 265 της 14.10.2017).
2. Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου θεσπίζονται κανόνες για τον µηχανισµό επίλυσης διαφορών µεταξύ της Ελλάδας και ενός ή περισσότερων από τα άλλα κράτη - µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες προκύπτουν από την ερµηνεία
και την εφαρµογή συµφωνιών και συµβάσεων, που προβλέπουν
την εξάλειψη της διπλής φορολογίας εισοδήµατος και, κατά περίπτωση, κεφαλαίου. Ορίζονται, επίσης, τα δικαιώµατα και οι
υποχρεώσεις των θιγόµενων προσώπων, όταν προκύπτουν τέτοιες διαφορές.
3. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αποτελούν ειδική διοικητική διαδικασία σε φορολογικές διαφορές. Η υπαγωγή διαφοράς στη διαδικασία αµοιβαίου διακανονισµού ή στη διαδικασία
επίλυσης διαφορών βάσει του παρόντος Κεφαλαίου δεν εµποδίζει τις αρχές της Ελληνικής Δηµοκρατίας να εκκινήσουν ή να συνεχίσουν για την ίδια υπόθεση δικαστικές ή διοικητικές
διαδικασίες για την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.
Άρθρο 22
Ορισµοί
(άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) «Συµφωνία» ή «ΣΑΔΦ»: Συµφωνία για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας Εισοδήµατος ή/και Κεφαλαίου της Ελλάδας µε
άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) «Σύµβαση»: η Σύµβαση της 20ής Αυγούστου 1990 για την
εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των
κερδών µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ, ΕΕ L
225 της 20.8.1990, σ. 10), όπως ισχύει, και η οποία έχει κυρωθεί
µε τον ν. 2216/1994 (Α’ 83).
γ) «διαφορές»: νοµικές διαφορές απόψεων που προκύπτουν
από την ερµηνεία και την εφαρµογή των συµφωνιών και της σύµ-
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βασης των περ. α) και β) το ζήτηµα που αµφισβητείται και το
οποίο προκύπτει από τέτοιες διαφορές, αποτελεί την «αµφισβητούµενη διαφορά».
δ) «διπλή φορολογία»: η επιβολή από την Ελλάδα και ένα ή περισσότερα από τα άλλα κράτη - µέλη φόρων που καλύπτονται
από ΣΑΔΦ ή Σύµβαση επί του ίδιου φορολογητέου εισοδήµατος
ή κεφαλαίου, εφόσον αυτή επιφέρει:
δα) πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση,
δβ) αύξηση των φορολογικών υποχρεώσεων ή
δγ) διαγραφή ή µείωση των ζηµιών που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό µε τα φορολογητέα κέρδη.
ε) «Αρµόδια Αρχή»: το Υπουργείο Οικονοµικών ή η αρχή στην
οποία έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες για την επίλυση διαφορών
δυνάµει των συµφωνιών και της σύµβασης των περ. α) και β). Για
τους σκοπούς της εφαρµογής του παρόντος Kεφαλαίου, οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αποτελούν την αρµόδια αρχή, κατά τον λόγο της αρµοδιότητάς τους,
δυνάµει των διατάξεων του ν. 4389/2016 (Α’ 94).
στ) «αρµόδια αρχή άλλου κράτους - µέλους»: η αρχή που έχει
οριστεί ως τέτοια από το οικείο κράτος - µέλος.
ζ) «αρµόδιο δικαστήριο»: τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια ή
το Συµβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), τα οποία, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, είναι αρµόδια να δικάζουν τα ένδικα βοηθήµατα ή µέσα, µε τα οποία προσβάλλονται οι πράξεις της Φορολογικής Διοίκησης.
η) «θιγόµενο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένου του φυσικού προσώπου, το οποίο είναι φορολογικός κάτοικος κράτους - µέλους σύµφωνα µε την έννοια ΣΑΔΦ ή της
Σύµβασης υπό την έννοια των περ. α) και β) και του οποίου η
φορολόγηση επί του ίδιου εισοδήµατος ή κεφαλαίου επηρεάζεται άµεσα από την αµφισβητούµενη διαφορά βάσει της ίδιας
ΣΑΔΦ ή Σύµβασης.
2. Εκτός αν απαιτείται άλλως από τα συµφραζόµενα, κάθε
όρος που δεν ορίζεται στον παρόντα νόµο έχει την έννοια που
αποδίδεται σε αυτόν, κατά τον χρόνο αυτό στο πλαίσιο της σχετικής ΣΑΔΦ ή Σύµβασης, η οποία εφαρµόζεται, κατά την ηµεροµηνία παραλαβής της πρώτης κοινοποίησης της πράξης, η οποία
εγείρει αµφισβητούµενη διαφορά. Ελλείψει ορισµού στο πλαίσιο
τέτοιας ΣΑΔΦ ή Σύµβασης, ένας απροσδιόριστος όρος έχει την
έννοια, που είχε κατά τον χρόνο αυτόν, βάσει της νοµοθεσίας
της Ελληνικής Δηµοκρατίας, για τους σκοπούς των φόρων στους
οποίους εφαρµόζεται η εν λόγω ΣΑΔΦ ή Σύµβαση η, δε, έννοια
που αποδίδεται στον όρο, σύµφωνα µε την εφαρµοστέα ελληνική
φορολογική νοµοθεσία, επικρατεί τυχόν έννοιας που αποδίδεται
στον όρο αυτόν, σύµφωνα µε τη λοιπή ελληνική νοµοθεσία.
Άρθρο 23
Ένσταση
(περιεχόµενο, διαδικασία υποβολής, προθεσµίες και κοινοποιήσεις) (άρθρα 3 και 16 παρ. 5 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/1852)
1. α) Κάθε θιγόµενο πρόσωπο µπορεί να υποβάλει ένσταση για
αµφισβητούµενη διαφορά, ενώπιον της Αρµόδιας Αρχής και καθεµίας από τις αρµόδιες αρχές καθενός από τα ενδιαφερόµενα
κράτη - µέλη και να ζητά την επίλυση της διαφοράς.
β) Η ένσταση υποβάλλεται µε τις ίδιες πληροφορίες ταυτόχρονα σε όλες τις αρµόδιες αρχές των ενδιαφερόµενων κρατών
- µελών.
γ) Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την παραλαβή από το θιγόµενο πρόσωπο της πρώτης κοινοποίησης της
πράξης που µπορεί να εγείρει αµφισβητούµενη διαφορά, ανεξάρτητα αν το θιγόµενο πρόσωπο έχει ασκήσει τα ένδικα βοηθήµατα ή µέσα ή άλλα µέσα θεραπείας που προβλέπονται στην
εσωτερική νοµοθεσία της Ελλάδας ή οποιουδήποτε άλλου από
τα ενδιαφερόµενα κράτη - µέλη, µε την επιφύλαξη του άρθρου
26.
Η τριετής προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου δεν περιορίζεται από την τυχόν συµπλήρωση στο µεταξύ του χρόνου παραγραφής, σύµφωνα µε το άρθρο 36 του ν. 4174/2013 (Α’ 170).
δ) Κάθε επικοινωνία µεταξύ του θιγόµενου προσώπου και της
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Αρµόδιας Αρχής για την εφαρµογή του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται στην ελληνική γλώσσα.
2. α) Με την κατάθεση της ένστασης από το θιγόµενο πρόσωπο περατώνεται αυτοδικαίως κάθε άλλη Διαδικασία Αµοιβαίου
Διακανονισµού, δυνάµει ΣΑΔΦ ή Σύµβασης µεταξύ της Ελλάδας
και ενός ή περισσοτέρων κρατών - µελών, η οποία σχετίζεται µε
την αµφισβητούµενη διαφορά. Κάθε άλλη ως άνω διαδικασία περατώνεται την ηµέρα κατά την οποία η ένσταση παραλαµβάνεται
για πρώτη φορά από αρµόδια αρχή οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου κράτους - µέλους. Μετά την παραλαβή της ένστασης του
παρόντος, δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης υπαγωγής σε Διαδικασία Αµοιβαίου Διακανονισµού που σχετίζεται µε τη διαφορά
αυτή.
β. Η Αρµόδια Αρχή επιβεβαιώνει στο θιγόµενο πρόσωπο την
παραλαβή της ένστασης εντός δύο (2) µηνών από την κατάθεσή
της.
Η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές των άλλων
ενδιαφερόµενων κρατών - µελών σχετικά µε την παραλαβή της
ένστασης εντός δύο (2) µηνών. Επιπλέον, η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνει, κατά τον χρόνο αυτόν, τις αρµόδιες αρχές των άλλων
ενδιαφερόµενων κρατών - µελών σχετικά µε τη γλώσσα ή τις
γλώσσες που σκοπεύει να χρησιµοποιήσει για τη µεταξύ τους
επικοινωνία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και ενηµερώνεται
αντιστοίχως από αυτές.
3. Η ένσταση πρέπει να περιλαµβάνει:
α) το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση, τον αριθµό φορολογικού
µητρώου και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είναι απαραίτητη
για την ταυτοποίηση του θιγόµενου προσώπου που υπέβαλε την
ένσταση στην Αρµόδια Αρχή και την αρµόδια αρχή κάθε ενδιαφερόµενου κράτους - µέλους,
β) τα άλλα κράτη - µέλη, πλην της Ελλάδας, τα οποία αφορά
η ένσταση,
γ) τις φορολογικές περιόδους, τις οποίες αφορά η αµφισβητούµενη διαφορά,
δ) ακριβείς πληροφορίες, όσον αφορά στα γεγονότα και τις
περιστάσεις της συγκεκριµένης υπόθεσης, µε αντίγραφα όλων
των δικαιολογητικών και αποδεικτικών στοιχείων, που περιλαµβάνουν τα εξής:
δα) λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε τη διάρθρωση της συναλλαγής, καθώς και τις σχέσεις µεταξύ του θιγόµενου προσώπου
και των άλλων µερών που συµµετέχουν στις σχετικές συναλλαγές συµπεριλαµβανοµένων όλων των γεγονότων που έχουν οριστεί, καλοπίστως, σε αµοιβαίως δεσµευτική συµφωνία µεταξύ
του θιγόµενου προσώπου και της Φορολογικής Διοίκησης, κατά
περίπτωση,
δβ) λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε τη φύση και την ηµεροµηνία των πράξεων, οι οποίες εγείρουν την αµφισβητούµενη διαφορά, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, ακριβών πληροφοριών όσον αφορά στο ίδιο εισόδηµα που αποκτήθηκε στο
άλλο κράτος - µέλος και την υπαγωγή του εισοδήµατος αυτού
στο φορολογητέο εισόδηµα στο άλλο κράτος - µέλος, καθώς και
λεπτοµερή στοιχεία όσον αφορά στον φόρο, που επιβάλλεται ή
πρόκειται να επιβληθεί για το εισόδηµα αυτό στο άλλο κράτος µέλος και
δγ) τα σχετικά ποσά στο νόµισµα των ενδιαφερόµενων κρατών
- µελών,
ε) ρητή αναφορά του εφαρµοστέου νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου της Ελλάδας και της ΣΑΔΦ ή Σύµβασης της παρ.
1 του άρθρου 22. Όταν είναι εφαρµοστέες περισσότερες της
µίας ΣΑΔΦ, πρέπει να προσδιορίζεται η ΣΑΔΦ που πρέπει να ερµηνευθεί σε σχέση µε την κρίσιµη αµφισβητούµενη διαφορά,
στ) έκθεση των λόγων για τους οποίους το θιγόµενο πρόσωπο
θεωρεί ότι συντρέχει αµφισβητούµενη διαφορά,
ζ) λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε τα ένδικα βοηθήµατα ή µέσα
ή άλλα µέσα θεραπείας που έχουν ασκηθεί ή τις νοµικές διαδικασίες που έχουν κινηθεί από το θιγόµενο πρόσωπο αναφορικά
µε τις σχετικές συναλλαγές, καθώς και µε όλες τις δικαστικές
αποφάσεις που αφορούν την αµφισβητούµενη διαφορά,
η) δήλωση του θιγόµενου προσώπου ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση να απαντήσει κατά το δυνατόν πληρέστερα και µε ταχύτητα σε κάθε εύλογο αίτηµα της Αρµόδιας Αρχής και της αρ-
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µόδιας αρχής άλλου ενδιαφερόµενου κράτους - µέλους, και να
διαβιβάζει στις ως άνω αρµόδιες αρχές κάθε σχετικό έγγραφο
κατόπιν αιτήµατος,
θ) αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων:
θα) της οριστικής πράξης προσδιορισµού φόρου,
θβ) της έκθεσης ελέγχου ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου,
βάσει του οποίου εγείρεται η αµφισβητούµενη διαφορά, και
θγ) αντίγραφο κάθε άλλου εγγράφου που εκδόθηκε από τις
φορολογικές αρχές σε σχέση µε την αµφισβητούµενη διαφορά,
κατά περίπτωση,
ι) αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων, εφόσον υπάρχουν,
πληροφορίες σχετικά µε κάθε άλλη διαδικασία αµoιβαίου διακανονισµού ή διαιτητική διαδικασία που έχει εκκινήσει από το θιγόµενο πρόσωπο για την ίδια αµφισβητούµενη διαφορά και την ίδια
φορολογική περίοδο,
ια) δήλωση του θιγόµενου προσώπου, ότι συµµορφώνεται µε
την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 23, εφόσον τυγχάνει εφαρµογής,
ιβ) οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη πληροφορία που το θιγόµενο
πρόσωπο θεωρεί αναγκαία για την ουσιαστική εξέταση της συγκεκριµένης υπόθεσης σε σχέση µε την αµφισβητούµενη διαφορά.
4. α) Η Αρµόδια Αρχή µπορεί να ζητήσει από το θιγόµενο πρόσωπο που υπέβαλε την ένσταση να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες, τις οποίες θεωρεί αναγκαίες για την εξέταση της
ένστασης, εντός τριών (3) µηνών από την παραλαβή της ένστασης.
β) Το θιγόµενο πρόσωπο, που λαµβάνει την αίτηση της περ.
α), απαντά εντός τριών (3) µηνών από την κοινοποίηση της αίτησης παροχής πληροφοριών στο θιγόµενο πρόσωπο. Αντίγραφο
της εν λόγω απάντησης διαβιβάζεται ταυτόχρονα στις αρµόδιες
αρχές των άλλων ενδιαφερόµενων κρατών - µελών.
Άρθρο 24
Ανάκληση της ένστασης
(άρθρο 3 παρ. 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
1. Το θιγόµενο πρόσωπο που υπέβαλε την ένσταση µπορεί να
την ανακαλέσει ανά πάσα στιγµή. Για τον σκοπό αυτόν το θιγόµενο πρόσωπο κοινοποιεί γραπτή ανάκληση σε καθεµία από τις
αρµόδιες αρχές των ενδιαφερόµενων κρατών - µελών ταυτοχρόνως.
2. Με την κοινοποίηση της ανάκλησης της ένστασης περατώνονται αυτοδικαίως και αµέσως όλες οι διαδικασίες του παρόντος Κεφαλαίου.
3. Η Αρµόδια Αρχή που λαµβάνει την κοινοποίηση της ανάκλησης, ενηµερώνει αµελλητί τις άλλες αρµόδιες αρχές των ενδιαφερόµενων κρατών - µελών για την περάτωση των διαδικασιών.
Άρθρο 25
Απόφαση Αρµόδιας Αρχής σχετικά
µε την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης
(άρθρα 3, 5 και 16 παρ. 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
1. Η Αρµόδια Αρχή αποφασίζει σχετικά µε την αποδοχή ή την
απόρριψη της ένστασης εντός έξι (6) µηνών από την παραλαβή
της. Εάν η Αρµόδια Αρχή έχει υποβάλει αίτηµα παροχής πρόσθετων πληροφοριών σύµφωνα µε την περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 23, το διάστηµα του προηγούµενου εδαφίου αρχίζει από
την παραλαβή της εν λόγω απάντησης. Εάν το θιγόµενο πρόσωπο έχει εκκινήσει διαδικασία του άρθρου 63 ΚΦΔ, το διάστηµα
των έξι (6) µηνών αρχίζει από:
(α) την κοινοποίηση της οριστικής απόφασης που εκδόθηκε
στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας,
(β) την µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο ολοκλήρωση αυτής της
διαδικασίας,
(γ) την µε οποιονδήποτε τρόπο αναστολή της διαδικασίας.
2. Η άσκηση δικαστικής προσφυγής ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου για την αµφισβητούµενη διαφορά δεν εµποδίζει την υποβολή ένστασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφα-
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λαίου. Σε αυτήν την περίπτωση, η Αρµόδια Αρχή προχωρά στην
εξέταση της ένστασης, εφόσον η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί
κατά τον χρόνο υποβολής της ένστασης. Το θιγόµενο πρόσωπο
οφείλει να προσκοµίσει στην Αρµόδια Αρχή, µαζί µε τα δικαιολογητικά έγγραφα της παρ. 3 του άρθρου 23, αντίγραφο της ασκηθείσας προσφυγής, καθώς και βεβαίωση από τη Γραµµατεία του
αρµόδιου δικαστηρίου ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί.
3. Η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνει αµελλητί το θιγόµενο πρόσωπο
που υπέβαλε την ένσταση και τις αρµόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόµενων κρατών - µελών σχετικά µε την απόφασή της σύµφωνα µε την παρ. 1.
4. Η Αρµόδια Αρχή απορρίπτει την ένσταση εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στην παρ. 1, εάν:
α) κατά την κατάθεσή της η ένσταση δεν περιέχει τις πληροφορίες ή τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει της παρ. 3 του άρθρου 23, ή
β) οι πληροφορίες που ζητήθηκαν σύµφωνα µε την παρ. 4 του
άρθρου 23 δεν υποβλήθηκαν ή δεν υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα,
ή
γ) δεν υπάρχει αµφισβητούµενη διαφορά για το θιγόµενο πρόσωπο που υπέβαλε την ένσταση, ή
δ) η ένσταση δεν υποβλήθηκε εντός της τριετούς προθεσµίας
της παρ. 1 του άρθρου 23.
Κατά την ενηµέρωση του θιγόµενου προσώπου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ. 3, η Αρµόδια Αρχή αναφέρει τους γενικούς
λόγους της απόρριψής της.
5. Εάν η Αρµόδια Αρχή δεν λάβει απόφαση σχετικά µε την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης εντός της προθεσµίας, που
προβλέπεται στην παρ. 1, µετά από την πάροδο αυτής της προθεσµίας θεωρείται ότι η ένσταση έχει γίνει δεκτή από την Αρµόδια Αρχή.
6. α. Η Αρµόδια Αρχή µπορεί να αποφασίσει εντός της προθεσµίας των έξι (6) µηνών της παρ. 1, να επιλύσει µονοµερώς την
αµφισβητούµενη διαφορά χωρίς τη συµµετοχή των αρµοδίων
αρχών των άλλων ενδιαφερόµενων κρατών - µελών. Αν η Αρµόδια Αρχή έχει υποβάλει αίτηµα παροχής πρόσθετων πληροφοριών σύµφωνα µε την περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 23, η
προθεσµία των έξι (6) µηνών του προηγούµενου εδαφίου αρχίζει
από την παραλαβή της εν λόγω απάντησης. Αν η Αρµόδια Αρχή
προβεί σε µονοµερή επίλυση της αµφισβητούµενης διαφοράς
εκδίδεται απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 63Α του ν. 4174/2013
(Α’ 170) και περατώνονται όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται
στο παρόν Κεφάλαιο.
β. Η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνει αµελλητί το θιγόµενο πρόσωπο
και τις αρµόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόµενων κρατών µελών για την περάτωση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, ως αποτέλεσµα της
µονοµερούς επίλυσής της.
7. Στην περίπτωση που παύει να υφίσταται η αµφισβητούµενη
διαφορά για οποιονδήποτε λόγο, νοµικό ή πραγµατικό, το σύνολο των διαδικασιών που ορίζονται στο παρόν περατώνονται
αυτοδικαίως και αµέσως. Η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνει αµέσως
το θιγόµενο πρόσωπο για την περάτωση της διαδικασίας και
τους συναφείς λόγους.
Άρθρο 26
Υποβολή αίτησης ακύρωσης κατά της απόρριψης
της ένστασης
(άρθρο 5 παρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
1. Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης από τις αρµόδιες
αρχές όλων των ενδιαφερόµενων κρατών - µελών, το θιγόµενο
πρόσωπο µπορεί να ασκήσει κατά της απορριπτικής απόφασης
της Αρµόδιας Αρχής αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Τριµελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, εντός προθεσµίας εξήντα
(60) ηµερών, η οποία εκκινεί από την κοινοποίηση στο θιγόµενο
πρόσωπο της απόφασης της αρµόδιας αρχής κράτους - µέλους,
η οποία απέρριψε τελευταία την ένσταση.
2. Το θιγόµενο πρόσωπο, που ασκεί την αίτηση ακύρωσης, δεν
µπορεί να υποβάλει αίτηση συγκρότησης Συµβουλευτικής Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 27:
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α) για όσο διάστηµα εκκρεµεί η έκδοση απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης ή
β) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ακύρωσης.
Άρθρο 27
Εξέταση του παραδεκτού της ένστασης
από τη Συµβουλευτική Επιτροπή
(άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
1. Αν η ένσταση που υποβλήθηκε από το θιγόµενο πρόσωπο
έχει απορριφθεί, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 25, από
τουλάχιστον µία αλλά όχι από το σύνολο των αρµοδίων αρχών
των ενδιαφερόµενων κρατών - µελών, το θιγόµενο πρόσωπο µπορεί να υποβάλει προς την Αρµόδια Αρχή αίτηση συγκρότησης
Συµβουλευτικής Επιτροπής. Η αίτηση αυτή επιτρέπεται µόνο
εφόσον, σύµφωνα µε οποιουσδήποτε εφαρµοστέους εθνικούς
κανόνες, κατά της απόρριψης της ένστασης σύµφωνα µε την
παρ. 4 του άρθρου 25:
(α) δεν µπορεί να ασκηθεί ένδικο βοήθηµα ή µέσο,
(β) δεν εκκρεµεί ένδικο βοήθηµα ή µέσο,
(γ) το θιγόµενο πρόσωπο έχει παραιτηθεί επίσηµα από το δικαίωµα άσκησης ένδικου βοηθήµατος ή µέσου, γεγονός που
αποδεικνύεται από τη δήλωση παραίτησης, η οποία περιέχεται
στην αίτηση της παρούσας.
2. Το θιγόµενο πρόσωπο υποβάλλει την αίτηση για τη συγκρότηση Συµβουλευτικής Επιτροπής γραπτώς το αργότερο εντός
πενήντα (50) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποίησης, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 25 ή πενήντα (50)
ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης από το αρµόδιο δικαστήριο, σύµφωνα µε το άρθρο 26, κατά περίπτωση. Η
αίτηση του προηγούµενου εδαφίου πρέπει να υποβληθεί ταυτόχρονα στην Αρµόδια Αρχή και στις αρµόδιες αρχές των άλλων
ενδιαφερόµενων κρατών µε τις ίδιες πληροφορίες.
3. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, οι αρµόδιες αρχές
των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συγκροτήσουν Συµβουλευτική Επιτροπή εντός εκατόν είκοσι (120) ηµερών από την παραλαβή της εν λόγω αίτησης. Μόλις συσταθεί η
Συµβουλευτική Επιτροπή, ο πρόεδρός της ενηµερώνει σχετικά
το θιγόµενο πρόσωπο αµελλητί.
4. Η Συµβουλευτική Επιτροπή αποφασίζει για την αποδοχή της
ένστασης εντός έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία σύστασής της.
5. Η Συµβουλευτική Επιτροπή κοινοποιεί στις αρµόδιες αρχές
των ενδιαφερόµενων κρατών - µελών την απόφασή της εντός
τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση της απόφασης.
6. Αν η Συµβουλευτική Επιτροπή διαπιστώσει ότι η ένσταση
πληροί όλες τις απαιτήσεις του άρθρου 23 εκκινεί η διαδικασία
αµοιβαίου διακανονισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 28, κατόπιν αίτησης µιας από τις αρµόδιες αρχές των ενδιαφερόµενων κρατών
- µελών. Αν η Συµβουλευτική Επιτροπή αποφανθεί κατά της
απόρριψης της ένστασης από την Αρµόδια Αρχή, τότε εκκινεί η
διαδικασία αµοιβαίου διακανονισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 28,
και η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνει τη Συµβουλευτική Επιτροπή και
τις αρµόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόµενων κρατών - µελών
για την εκκίνηση της διαδικασίας αµοιβαίου διακανονισµού.
7. Εάν καµία Αρµόδια Αρχή δεν έχει ζητήσει την εκκίνηση της
διαδικασίας αµοιβαίου διακανονισµού εντός εξήντα (60) ηµερών
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης της Συµβουλευτικής Επιτροπής, η Συµβουλευτική Επιτροπή γνωµοδοτεί σχετικά µε τον τρόπο επίλυσης της αµφισβητούµενης διαφοράς,
όπως προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 33. Σε αυτήν την περίπτωση, για τους σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου 33, λογίζεται
ότι η Συµβουλευτική Επιτροπή συστάθηκε την ηµεροµηνία, κατά
την οποία παρήλθε η προθεσµία των εξήντα (60) ηµερών.
Άρθρο 28
Προθεσµίες για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας αµοιβαίου διακανονισµού
(άρθρα 4 και 16 παρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
1. Εάν η Αρµόδια Αρχή και οι αρµόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόµενων κρατών - µελών κάνουν δεκτή την ένσταση, επι-
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διώκουν να επιλύσουν την αµφισβητούµενη διαφορά µε διαδικασία αµοιβαίου διακανονισµού εντός δύο (2) ετών από την τελευταία κοινοποίηση της απόφασης περί αποδοχής της ένστασης
από µια από τις αρµόδιες αρχές των ενδιαφερόµενων κρατών µελών.
2. Η Αρµόδια Αρχή µπορεί να προτείνει στις αρµόδιες αρχές
των άλλων ενδιαφερόµενων κρατών - µελών την παράταση για
ένα (1) έτος της προθεσµίας της παρ. 1, παραθέτοντας εγγράφως τους λόγους της αιτούµενης παράτασης. Η Αρµόδια Αρχή
δεν διατυπώνει αντιρρήσεις σχετικά µε την πρόταση παράτασης
της αρµόδιας αρχής άλλου ενδιαφερόµενου κράτους - µέλους,
εφόσον η πρόταση αυτή έχει αιτιολογηθεί εγγράφως. Η Αρµόδια
Αρχή ενηµερώνει αµέσως το θιγόµενο πρόσωπο για την παράταση της προθεσµίας της παρ. 1.
3. Σε περίπτωση που το θιγόµενο πρόσωπο έχει εκκινήσει νοµικές διαδικασίες σύµφωνα µε τα άρθρα 25, 26 ή 27 στην Ελλάδα
ή σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόµενο κράτος - µέλος η προθεσµία της παρ. 1 αρχίζει την εποµένη της ηµέρας κατά την οποία:
(α) η απόφαση που εκδόθηκε στο πλαίσιο µιας τέτοιας διαδικασίας έχει καταστεί αµετάκλητη,
(β) η διαδικασία ολοκληρώθηκε οριστικά µε άλλο τρόπο,
(γ) η διαδικασία έχει ανασταλεί.
Άρθρο 29
Αιτήσεις παροχής πληροφοριών
(άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Αν η Αρµόδια Αρχή το κρίνει αναγκαίο, µπορεί να ζητήσει από
το θιγόµενο πρόσωπο πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε την
αµφισβητούµενη διαφορά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
αµοιβαίου διακανονισµού του άρθρου 28. Η περ. (β) της παρ. 4
του άρθρου 23 εφαρµόζεται αναλόγως.
Άρθρο 30
Έκδοση δικαστικής απόφασης επί
της αµφισβητούµενης διαφοράς
(άρθρο 16 παρ. 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Εάν επί της αµφισβητούµενης διαφοράς εκδοθεί αµετάκλητη
απόφαση ελληνικού δικαστηρίου πριν από την επίτευξη συµφωνίας µεταξύ των αρµόδιων αρχών των ενδιαφερόµενων κρατών µελών στο πλαίσιο της διαδικασίας αµοιβαίου διακανονισµού για
την ίδια αµφισβητούµενη διαφορά, το θιγόµενο πρόσωπο οφείλει
να προσκοµίσει αµελλητί στην Αρµόδια Αρχή αντίγραφο της δικαστικής απόφασης. Η Αρµόδια Αρχή κοινοποιεί στις αρµόδιες
αρχές των ενδιαφερόµενων κρατών - µελών την απόφαση του
αρµόδιου δικαστηρίου και τις ενηµερώνει ότι η διαδικασία αµοιβαίου διακανονισµού περατώνεται αυτοδικαίως από την ηµεροµηνία της εν λόγω κοινοποίησης.
Άρθρο 31
Συµφωνία µεταξύ των αρµοδίων αρχών
των ενδιαφερόµενων κρατών - µελών
(άρθρο 4 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
1. Εάν οι αρµόδιες αρχές των ενδιαφερόµενων κρατών - µελών
καταλήξουν σε συµφωνία για τον τρόπο επίλυσης της αµφισβητούµενης διαφοράς εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στο
άρθρο 28, η Αρµόδια Αρχή εκδίδει και κοινοποιεί αµελλητί στο
θιγόµενο πρόσωπο την εν λόγω συµφωνία, η οποία είναι δεσµευτική και εκτελεστή, µε την επιφύλαξη της αποδοχής της από το
θιγόµενο πρόσωπο και της παραίτησής του από το δικαίωµα
προσφυγής σε οποιοδήποτε άλλο µέσο επίλυσης της διαφοράς,
κατά περίπτωση.
2. Αν έχουν ήδη εκκινήσει διαδικασίες που αφορούν τα άλλα
ένδικα ή διοικητικά µέσα θεραπείας από το θιγόµενο πρόσωπο
(εκκρεµείς διαδικασίες ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης ή
των Δικαστηρίων), η απόφαση γίνεται δεσµευτική και εκτελεστή
µόλις το θιγόµενο πρόσωπο προσκοµίσει αποδείξεις στην Αρµόδια Αρχή ότι έχουν γίνει ενέργειες για την περάτωση των διαδικασιών αυτών. Οι αποδείξεις για την περάτωση των εν λόγω

διαδικασιών προσκοµίζονται το αργότερο εντός εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την οποία η απόφαση της παρούσας κοινοποιείται στο θιγόµενο πρόσωπο.
3. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2, εκδίδεται απόφαση αµοιβαίου διακανονισµού σύµφωνα µε την παρ.
2 του άρθρου 63Α, την περ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 45, την
παρ. 4 του άρθρου 41 και την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4174/
2013 (Α’ 170), εντός τριάντα (30) ηµερών από την παρέλευση της
εξηκονθήµερης προθεσµίας της παρ. 2 του παρόντος. Η απόφαση αµοιβαίου διακανονισµού εφαρµόζεται αµελλητί ανεξαρτήτως άλλων προθεσµιών που ορίζονται στον ν. 4174/ 2013.
Άρθρο 32
Περάτωση της διαδικασίας αµοιβαίου διακανονισµού
χωρίς συµφωνία
(άρθρα 4 και 16 παρ. 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
1. Εάν οι αρµόδιες αρχές των ενδιαφερόµενων κρατών - µελών
δεν καταλήξουν σε συµφωνία για τον τρόπο επίλυσης της αµφισβητούµενης διαφοράς εντός της προθεσµίας που προβλέπεται
στο άρθρο 28, η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνει αµέσως το θιγόµενο
πρόσωπο για τους λόγους της µη επίτευξης συµφωνίας.
2. Εάν το θιγόµενο πρόσωπο ανακαλέσει την ένσταση, ή εάν
παύσει να υφίσταται η αµφισβητούµενη διαφορά, εφαρµόζονται
το άρθρο 24 και η παρ. 7 του άρθρου 25.
3. Οι διαδικασίες του παρόντος Κεφαλαίου περατώνονται αυτοδικαίως, αν µια αρµόδια αρχή ενδιαφερόµενου κράτους - µέλους ενηµερώσει τις αρµόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόµενων κρατών - µελών ότι ένα δικαστήριο ή άλλη δικαστική αρχή
του πρώτου κράτους - µέλους εξέδωσε αµετάκλητη απόφαση
επί της αµφισβητούµενης διαφοράς, από την οποία δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις βάσει του εθνικού δικαίου αυτού του κράτους - µέλους.
Άρθρο 33
Επίλυση διαφορών από τη Συµβουλευτική Επιτροπή
(άρθρα 6, 14 και 16 παρ. 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
1. Εάν οι αρµόδιες αρχές των ενδιαφερόµενων κρατών - µελών
είχαν κάνει δεκτή την ένσταση που υποβλήθηκε από το θιγόµενο
πρόσωπο, αλλά δεν κατέστη δυνατόν να καταλήξουν σε συµφωνία για την αµφισβητούµενη διαφορά µέσω της διαδικασίας του
αµοιβαίου διακανονισµού εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 28, το θιγόµενο πρόσωπο που υπέβαλε την ένσταση µπορεί να υποβάλει αίτηση συγκρότησης Συµβουλευτικής
Επιτροπής, προκειµένου να γνωµοδοτήσει σχετικά µε τον τρόπο
επίλυσης της αµφισβητούµενης διαφοράς. Η αίτηση για τη συγκρότηση Συµβουλευτικής Επιτροπής υποβάλλεται γραπτώς από
το θιγόµενο πρόσωπο, ταυτόχρονα στην Αρµόδια Αρχή και στις
αρµόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόµενων κρατών - µελών και
µε τις ίδιες πληροφορίες, το αργότερο εντός πενήντα (50) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποίησης σύµφωνα
µε την παρ. 1 του άρθρου 32.
2. Εάν επί της αµφισβητούµενης διαφοράς έχει εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση ελληνικού δικαστηρίου πριν το θιγόµενο πρόσωπο υποβάλλει αίτηση σύµφωνα µε την παρ. 1, η παρ. 1 δεν
εφαρµόζονται σε περίπτωση µη επίλυσης της αµφισβητούµενης
διαφοράς κατά τη διαδικασία αµοιβαίου διακανονισµού του άρθρου 28. Το θιγόµενο πρόσωπο οφείλει να προσκοµίσει αµελλητί
αντίγραφο της δικαστικής απόφασης στην Αρµόδια Αρχή, η
οποία την κοινοποιεί στις αρµόδιες αρχές των ενδιαφερόµενων
κρατών - µελών.
3. Η Συµβουλευτική Επιτροπή συστήνεται το αργότερο εντός
εκατόν είκοσι (120) ηµερών από την παραλαβή της αίτησης.
Μόλις συσταθεί η Συµβουλευτική Επιτροπή, ο πρόεδρός της ενηµερώνει σχετικά το θιγόµενο πρόσωπο αµελλητί.
4. Η Συµβουλευτική Επιτροπή γνωστοποιεί εγγράφως τη
γνώµη της στην Αρµόδια Αρχή και στις αρµόδιες αρχές των
άλλων ενδιαφερόµενων κρατών - µελών το αργότερο εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία συγκρότησής της.
Εάν κατά τη γνώµη της Συµβουλευτικής Επιτροπής, η αµφισβη-
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τούµενη διαφορά είναι τέτοια που απαιτούνται περισσότεροι
από έξι (6) µήνες, µπορεί να αποφασίσει την παράταση της προθεσµίας αυτής κατά τρεις (3) µήνες. Η Συµβουλευτική Επιτροπή
ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές όλων των ενδιαφερόµενων κρατών - µελών και το θιγόµενο πρόσωπο για την παράταση αυτή.
5. Η Συµβουλευτική Επιτροπή αιτιολογεί τη γνώµη της µε βάση
τα οριζόµενα στις διατάξεις της εφαρµοστέας Συµφωνίας ή Σύµβασης του άρθρου 22, καθώς και σε άλλους κανόνες των ενδιαφερόµενων κρατών - µελών που τυγχάνουν εφαρµογής.
6. Η Συµβουλευτική Επιτροπή εκφέρει τη γνώµη της µε απλή
πλειοψηφία των µελών της. Εάν δεν επιτευχθεί πλειοψηφία, η
ψήφος του προέδρου καθορίζει την τελική γνώµη.
7. Ο πρόεδρος κοινοποιεί αµελλητί τη γνώµη της Συµβουλευτικής Επιτροπής στις αρµόδιες αρχές όλων των ενδιαφερόµενων
κρατών - µελών.
Άρθρο 34
Οριστική απόφαση των αρµοδίων αρχών
(άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
1. Η Αρµόδια Αρχή συµφωνεί µε τις αρµόδιες αρχές των άλλων
ενδιαφερόµενων κρατών - µελών εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών
από την κοινοποίηση της γνώµης της Συµβουλευτικής Επιτροπής
σχετικά µε τον τρόπο επίλυσης της αµφισβητούµενης διαφοράς.
2. Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να λάβουν απόφαση, που αποκλίνει από τη γνώµη της Συµβουλευτικής Επιτροπής. Ωστόσο,
εάν δεν καταλήξουν σε συµφωνία για τον τρόπο επίλυσης της
διαφοράς, δεσµεύονται από τη γνώµη αυτήν.
3. Η Αρµόδια Αρχή κοινοποιεί αµελλητί την οριστική απόφαση
για την επίλυση της αµφισβητούµενης διαφοράς στο θιγόµενο
πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση, το θιγόµενο πρόσωπο έχει δικαίωµα πρόσβασης στην οριστική απόφαση κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
Α’ 45).
4. Η οριστική απόφαση είναι δεσµευτική για την Ελλάδα και
για τα άλλα ενδιαφερόµενα κράτη - µέλη και δεν έχει δεσµευτική
ισχύ για άλλες διαδικασίες επίλυσης διαφορών, ήτοι δεν συνιστά
προηγούµενο.
5. Η οριστική απόφαση του παρόντος άρθρου τίθεται σε εφαρµογή εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών που αρχίζει από την
επόµενη της ηµέρας, κατά την οποία η οριστική απόφαση κοινοποιήθηκε, κατά περίπτωση, εφόσον το θιγόµενο πρόσωπο δηλώσει εγγράφως στην Αρµόδια Αρχή, ότι αποδέχεται την επίλυση
της διαφοράς και παραιτείται από το δικαίωµα άσκησης οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήµατος ή µέσου και µέσου θεραπείας κατά
των πράξεων προσδιορισµού του φόρου συνεπεία της οριστικής
απόφασης των αρµόδιων αρχών, προσκοµίζοντας ταυτόχρονα
βεβαίωση για παραίτηση από τα εκκρεµή ένδικα βοηθήµατα ή
µέσα. Το άρθρο 31 εφαρµόζεται αναλόγως.
6. Μετά από την αποδοχή της οριστικής απόφασης και την παραίτηση του θιγόµενου προσώπου κατά τα οριζόµενα στην παρ.
5 εκδίδεται απόφαση αµοιβαίου διακανονισµού κατά τον Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’ 170), εφαρµοζοµένων της παρ. 2 του άρθρου 63Α, της περ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 45 και της παρ. 4 του άρθρου 41 αυτού. Η απόφαση
αµοιβαίου διακανονισµού εκδίδεται εντός τριάντα (30) ηµερών
από την παρέλευση της προθεσµίας της παρ. 5.
7. Μετά από τη λήξη της προθεσµίας της παρ. 1, η διαδικασία
που ορίζεται στο παρόν Κεφάλαιο θεωρείται ότι έχει λήξει και
εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4174/2013.
Άρθρο 35
Δηµοσιότητα οριστικής απόφασης
(άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
1. Η Συµβουλευτική Επιτροπή εκδίδει τη γνώµη της εγγράφως.
2. Η Αρµόδια Αρχή µπορεί να συµφωνήσει µε τις αρµόδιες
αρχές των άλλων ενδιαφερόµενων κρατών - µελών να δηµοσιεύσουν ολόκληρο το κείµενο της οριστικής απόφασης του άρθρου
24, υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί κάθε θιγόµενο πρόσωπο
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το οποίο αφορά η εν λόγω απόφαση.
3. Εάν µια από τις αρµόδιες αρχές ή το θιγόµενο πρόσωπο δεν
συναινεί στη δηµοσίευση ολόκληρου του κειµένου της οριστικής
απόφασης, η Αρµόδια Αρχή δηµοσιεύει περίληψη της οριστικής
απόφασης. Η περίληψη περιλαµβάνει:
α) περιγραφή των γεγονότων και του αντικειµένου της αµφισβητούµενης διαφοράς,
β) την ηµεροµηνία της οριστικής απόφασης,
γ) τις οικείες φορολογικές περιόδους,
δ) τη νοµική βάση,
ε) τον οικονοµικό τοµέα ή κλάδο,
στ) σύντοµη περιγραφή του τελικού αποτελέσµατος, καθώς
και
ζ) τη µέθοδο επίλυσης της διαφοράς.
Η Αρµόδια Αρχή χρησιµοποιεί για τον σκοπό αυτό τα σχετικά
υποδείγµατα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριµένα συµπληρώνει το «τυποποιηµένο έντυπο για την κοινοποίηση των πληροφοριών που αφορούν τη δηµοσίευση της οριστικής απόφασης», που περιέχεται στο Παράρτηµα II του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2019/652 της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 2019
(ΕΕ 2019, L 110, σ. 26).
4. Η Αρµόδια Αρχή κοινοποιεί τις πληροφορίες που πρόκειται
να δηµοσιευθούν, σύµφωνα µε την παρ. 3, στο θιγόµενο πρόσωπο πριν από τη δηµοσίευσή τους. Το θιγόµενο πρόσωπο µπορεί να υποβάλει αίτηση στην Αρµόδια Αρχή και στις αρµόδιες
αρχές των άλλων ενδιαφερόµενων κρατών - µελών το αργότερο
εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίηση σε
αυτό των πληροφοριών, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο
για τη µη δηµοσίευση πληροφοριών που εµπίπτουν σε εµπορικό,
επιχειρηµατικό, βιοµηχανικό ή επαγγελµατικό απόρρητο, ή σε
εµπορικές διαδικασίες, ή πληροφορίες, ή που αντιβαίνουν προς
τη δηµόσια τάξη,
5. Η Αρµόδια Αρχή κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αµελλητί τις πληροφορίες που θα δηµοσιευθούν σύµφωνα µε την
παρ. 3.
Άρθρο 36
Λόγοι απόρριψης της αίτησης συγκρότησης
Συµβουλευτικής Επιτροπής και πρόωρος τερµατισµός της
διαδικασίας επίλυσης διαφορών
(άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 33, η Αρµόδια Αρχή απορρίπτει την αίτηση συγκρότησης Συµβουλευτικής Επιτροπής,
εφόσον για την ίδια αµφισβητούµενη διαφορά έχει εκδοθεί σε
βάρος του θιγόµενου προσώπου αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για εγκλήµατα φοροδιαφυγής σύµφωνα µε το άρθρο 66
του ν. 4174/2013 (Α’ 170) ή σύµφωνα µε το άρθρο 25 του ν.
1882/1990 (Α’ 43).
2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 33, η Αρµόδια Αρχή απορρίπτει την αίτηση συγκρότησης Συµβουλευτικής Επιτροπής, εάν
η αµφισβητούµενη διαφορά δεν αφορά διπλή φορολογία. Στην
περίπτωση αυτήν, η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνει αµέσως το θιγόµενο πρόσωπο και τις αρµόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόµενων κρατών - µελών.
3. Η διαδικασία επίλυσης διαφορών του παρόντος Κεφαλαίου
τερµατίζεται αυτοδικαίως, εάν η αρµόδια αρχή ενός από τα ενδιαφερόµενα κράτη - µέλη ενηµερώσει την Αρµόδια Αρχή, ότι
ένα δικαστήριο ή άλλη δικαστική αρχή του πρώτου κράτους - µέλους εξέδωσε αµετάκλητη απόφαση επί της αµφισβητούµενης
διαφοράς, από την οποία δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις βάσει
του εθνικού δικαίου αυτού του κράτους - µέλους.
Άρθρο 37
Σύνθεση της Συµβουλευτικής Επιτροπής
(άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Η Συµβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από:
α) τον πρόεδρό της,
β) έναν εκπρόσωπο της αρµόδιας αρχής από κάθε ενδιαφερόµενο κράτος - µέλος,
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γ) ένα ανεξάρτητο πρόσωπο, που ορίζεται από κάθε ενδιαφερόµενο κράτος - µέλος από τον κατάλογο του άρθρου 40.
Αν συµφωνούν οι αρµόδιες αρχές, ο αριθµός των προσώπων
των περ. β) και γ) µπορεί να αυξηθεί σε δύο εκπροσώπους ή ανεξάρτητα πρόσωπα για κάθε αρµόδια αρχή του οικείου κράτους
- µέλους.
Άρθρο 38
Διορισµός Συµβουλευτικής Επιτροπής,
ανεξάρτητων προσώπων
και προέδρου από την Αρµόδια Αρχή
και µετά από απόφαση
του αρµόδιου δικαστηρίου
(άρθρα 7 και 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
1. Η Αρµόδια Αρχή και οι αρµόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόµενων κρατών - µελών συµφωνούν για τον τρόπο µε τον οποίο
πρέπει να γίνει ο διορισµός των ανεξάρτητων προσώπων. Σύµφωνα µε τη διαδικασία περί διορισµού των ανεξάρτητων προσώπων και κατόπιν του διορισµού αυτών, διορίζεται και ένας
αναπληρωτής για καθένα από αυτά για τις περιπτώσεις, κατά τις
οποίες τα ανεξάρτητα πρόσωπα κωλύονται να εκπληρώσουν τα
καθήκοντά τους. Εάν οι αρµόδιες αρχές δεν συµφωνήσουν κατά
τα προηγούµενα εδάφια, ο διορισµός των ανεξάρτητων προσώπων πραγµατοποιείται µε κλήρωση.
2. Κατά της παράλειψης της Αρµόδιας Αρχής για συγκρότηση
της Συµβουλευτικής Επιτροπής εντός της προθεσµίας της παρ.
3 του άρθρου 33, το θιγόµενο πρόσωπο µπορεί να ασκήσει αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Τριµελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο αποφαίνεται ανεκκλήτως. Η δικάσιµος
ορίζεται σε διάστηµα δύο (2) µηνών το αργότερο από την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης και η απόφαση δηµοσιεύεται εντός
δύο (2) µηνών από τη συζήτηση της υπόθεσης. Η απόφαση που
δηµοσιεύεται επί της αίτησης ακύρωσης, κοινοποιείται µέσα σε
προθεσµία δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευσή της στον αιτούντα,
καθώς και στην Αρµόδια Αρχή, η οποία µεριµνά για την εφαρµογή της εντός ενός (1) µηνός από την κοινοποίηση και, µε τη
σειρά της, ενηµερώνει αµελλητί τις αρµόδιες αρχές των άλλων
ενδιαφερόµενων κρατών - µελών.
3. Κατά της παράλειψης της Αρµόδιας Αρχής να διορίσει ένα
(1) τουλάχιστον ανεξάρτητο πρόσωπο και έναν αναπληρωτή του
στη Συµβουλευτική Επιτροπή, το θιγόµενο πρόσωπο µπορεί να
ασκήσει αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Τριµελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών, εντός τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη
της προθεσµίας της παρ. 3 του άρθρου 27 και της παρ. 3 του άρθρου 33, προκειµένου η Αρµόδια Αρχή να διορίσει το ανεξάρτητο
πρόσωπο και έναν αναπληρωτή του από τον κατάλογο του άρθρου 40, κατά την προβλεπόµενη στην παρ. 2 διαδικασία.
4. Εάν καµία από τις αρµόδιες αρχές όλων των ενδιαφερόµενων κρατών - µελών δεν προβεί σε διορισµό ανεξάρτητων προσώπων και των αναπληρωτών τους στη Συµβουλευτική Επιτροπή,
το θιγόµενο πρόσωπο µπορεί εντός τριάντα (30) ηµερών από τη
λήξη της προθεσµίας της παρ. 3 του άρθρου 27 και της παρ. 3
του άρθρου 33, κατά περίπτωση, να ασκήσει αίτηση ακύρωσης
ενώπιον του Τριµελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3. Για τον διορισµό των ανεξάρτητων προσώπων και των αναπληρωτών τους από τα άλλα
ενδιαφερόµενα κράτη - µέλη, το θιγόµενο πρόσωπο πρέπει να
υποβάλει αίτηση προς το αρµόδιο δικαστήριο ή αρχή που θα οριστεί για τον σκοπό αυτό από τα άλλα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη. Τα εν λόγω ανεξάρτητα πρόσωπα ορίζουν πρόεδρο µε κλήρωση, βάσει του καταλόγου των ανεξάρτητων προσώπων.
Για τον διορισµό των ανεξάρτητων προσώπων και των αναπληρωτών τους, κάθε θιγόµενο πρόσωπο προσφεύγει ή ασκεί αίτηση ακύρωσης κατά περίπτωση ανάλογα µε τις εσωτερικές
διαδικασίες του κράτους κατοικίας του, σε περίπτωση που η υπόθεση αφορά σε περισσότερα από ένα θιγόµενα πρόσωπα, ή στο
κράτος - µέλος, του οποίου η αρµόδια αρχή δεν προέβη στον
διορισµό ενός τουλάχιστον ανεξάρτητου προσώπου και αναπληρωτή του, σε περίπτωση που η υπόθεση αφορά µόνο ένα θιγόµενο πρόσωπο.

5. Το αίτηµα για την ακύρωση της παράλειψης του διορισµού
των ανεξάρτητων προσώπων και των αναπληρωτών τους, σύµφωνα µε την παρ. 3, παραπέµπεται ενώπιον του Τριµελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, µόνο µετά από την παρέλευση
της προθεσµίας των εκατόν είκοσι (120) ηµερών της παρ. 1 του
άρθρου 27 και εντός τριάντα (30) ηµερών από την παρέλευση
της εν λόγω προθεσµίας.
6. Το Τριµελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών λαµβάνει απόφαση σύµφωνα µε τις παρ. 2, 3 ή 4 και κοινοποιεί την απόφαση
αυτή στον αιτούντα και στην Αρµόδια Αρχή, η οποία µε τη σειρά
της ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόµενων
κρατών - µελών.
7. Οι εκπρόσωποι των αρµόδιων αρχών και τα ανεξάρτητα
πρόσωπα που διορίζονται σύµφωνα µε την παρ. 1 εκλέγουν πρόεδρο από τον κατάλογο του άρθρου 40. Εκτός αν συµφωνηθεί
διαφορετικά µεταξύ των εκπροσώπων των αρµόδιων αρχών και
των ανεξάρτητων προσώπων, πρόεδρος διορίζεται δικαστής.
Εάν όλα τα ανεξάρτητα πρόσωπα διορίζονται σύµφωνα µε τη
διαδικασία της παρ. 3, ο πρόεδρος ορίζεται µε κλήρωση µεταξύ
των ανεξάρτητων προσώπων.
Άρθρο 39
Ανεξαρτησία
(άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
1. α) Η Αρµόδια Αρχή µπορεί να ζητήσει την εξαίρεση συγκεκριµένου προτεινόµενου ανεξάρτητου προσώπου στη Συµβουλευτική Επιτροπή για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:
αα) το πρόσωπο αυτό ανήκει σε µία από τις ενδιαφερόµενες
φορολογικές διοικήσεις ή ασκεί καθήκοντα για λογαριασµό µίας
από αυτές ή βρισκόταν σε αυτήν την κατάσταση σε οποιαδήποτε
χρονική στιγµή, κατά τη διάρκεια των τριών (3) προηγουµένων
ετών,
αβ) το πρόσωπο αυτό κατέχει ή κατείχε ουσιώδη συµµετοχή ή
δικαίωµα ψήφου σε οποιοδήποτε από τα εµπλεκόµενα θιγόµενα
πρόσωπα ή απασχολείται ή απασχολήθηκε ως υπάλληλος ή σύµβουλός τους σε οποιαδήποτε στιγµή, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την ηµεροµηνία διορισµού του,
αγ) το πρόσωπο αυτό δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις αντικειµενικότητας για την επίλυση της αµφισβητούµενης διαφοράς,
αδ) το πρόσωπο αυτό είναι υπάλληλος σε επιχείρηση που παρέχει φορολογικές συµβουλές ή άλλως παρέχει φορολογικές
συµβουλές σε επαγγελµατική βάση ή βρισκόταν σε µια τέτοια
κατάσταση σε οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια περιόδου
τουλάχιστον τριών (3) ετών πριν από την ηµεροµηνία διορισµού
του.
β) Η Aρµόδια Αρχή µπορεί να συµφωνήσει µε τις αρµόδιες
αρχές των άλλων ενδιαφεροµένων κρατών - µελών, µέχρις ότου
συγκροτηθεί η Συµβουλευτική Επιτροπή, πρόσθετους λόγους
για την απόρριψη του διορισµού ανεξάρτητων προσώπων στη
Συµβουλευτική Επιτροπή.
2. Η Αρµόδια Αρχή µπορεί να ζητήσει από κάθε ανεξάρτητο
πρόσωπο που έχει διοριστεί, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
38 ή από τον αναπληρωτή του, να γνωστοποιήσει κάθε συµφέρον, σχέση ή άλλο στοιχείο, που είναι πιθανόν να επηρεάσει την
ανεξαρτησία ή την αµεροληψία του ή να εγείρει υπόνοια µεροληψίας στη διαδικασία. Για τον σκοπό αυτόν, το ανεξάρτητο πρόσωπο ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συµπληρώσει τα
στοιχεία που απαιτούνται βάσει του υποδείγµατος «Κοινολόγηση
τυχόν συγκρούσεων συµφερόντων», που περιέχεται στο Μέρος
2 του Παραρτήµατος I του Εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ)
2019/652 της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 2019 (EE 2019, L110,
σ. 26).
3. Για περίοδο δώδεκα (12) µηνών µετά από την έκδοση της
απόφασης της Συµβουλευτικής Επιτροπής, κάθε ανεξάρτητο
πρόσωπο που είναι µέλος της εν λόγω Συµβουλευτικής Επιτροπής δεν πρέπει να βρεθεί σε κατάσταση η οποία θα µπορούσε
να είχε οδηγήσει την Αρµόδια Αρχή να ζητήσει την εξαίρεση του
προσώπου αυτού, κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 1, αν το
πρόσωπο αυτό βρισκόταν στην κατάσταση αυτή, κατά τον χρόνο
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διορισµού του στην εν λόγω Συµβουλευτική Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον η εκδοθείσα, σύµφωνα µε το άρθρο 24,
απόφαση αµοιβαίου διακανονισµού έχει βασισθεί στη γνώµη της
Συµβουλευτικής Επιτροπής, η Αρµόδια Αρχή µπορεί να ασκήσει
αίτηση ακύρωσης κατ’ αυτής ενώπιον του Τριµελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την άσκηση της αίτησης ακύρωσης
και µέχρι την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης επί αυτής
αναστέλλεται η εκτέλεση της εν λόγω απόφασης αµοιβαίου διακανονισµού. Εφόσον το δικαστήριο ακυρώσει την απόφαση αµοιβαίου διακανονισµού, που εκδόθηκε µε βάση τη γνώµη της
Συµβουλευτικής Επιτροπής, η υπόθεση εξετάζεται εκ νέου από
νέα Συµβουλευτική Επιτροπή, η οποία ορίζεται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτήν,
η προθεσµία των εκατόν είκοσι (120) ηµερών για τη συγκρότηση
της Επιτροπής εκκινεί από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης
στην Αρµόδια Αρχή της δικαστικής απόφασης, µε την οποία ακυρώνεται η απόφαση αµοιβαίου διακανονισµού, που εκδόθηκε µε
βάση τη γνώµη της Συµβουλευτικής Επιτροπής.
Άρθρο 40
Κατάλογος των ανεξάρτητων προσώπων
(άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
1. Μέχρι τις 10 Αυγούστου 2020, µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, ορίζονται για την Ελλάδα τρία (3) τουλάχιστον πρόσωπα που διαθέτουν επαγγελµατική επάρκεια, είναι
ανεξάρτητα και µπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους µε
αµεροληψία και ακεραιότητα, προκειµένου να περιληφθούν στον
κατάλογο των ανεξάρτητων προσώπων που διορίζονται από όλα
τα κράτη-µέλη και συντάσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2. Η Αρµόδια Αρχή κοινοποιεί αµελλητί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ονόµατα των ανεξάρτητων προσώπων που έχουν οριστεί κατά την παρ. 1. Παρέχει, επίσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
πλήρεις και επικαιροποιηµένες πληροφορίες σχετικά µε το επαγγελµατικό και ακαδηµαϊκό τους υπόβαθρο, την επαγγελµατική
τους επάρκεια και την εµπειρογνωµοσύνη τους, καθώς και τις
συγκρούσεις συµφερόντων, που µπορεί να συντρέχουν στο πρόσωπό τους. Η Αρµόδια Αρχή µπορεί να διευκρινίσει στην κοινοποίησή της ποια από τα εν λόγω πρόσωπα µπορούν να διοριστούν στη θέση του προέδρου.
3. Η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνει αµέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τυχόν αλλαγές στον κατάλογο ανεξάρτητων προσώπων.
4. Αν η Αρµόδια Αρχή λάβει απόφαση ότι ένα πρόσωπο που
έχει οριστεί σύµφωνα µε την παρ. 1 δεν είναι πλέον ανεξάρτητο
πρόσωπο ή δεν είναι πλέον σε θέση να διοριστεί ως ανεξάρτητο
πρόσωπο για άλλους λόγους, προτείνει την ανάκληση του διορισµού του και ενηµερώνει αµέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
5. Αν η Αρµόδια Αρχή έχει εύλογη αιτία να ζητήσει την εξαίρεση ανεξάρτητου προσώπου που περιλαµβάνεται στον κατάλογο, για λόγους έλλειψης ανεξαρτησίας, ενηµερώνει σχετικά
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει τα κατάλληλα αποδεικτικά
στοιχεία. Η Επιτροπή ενηµερώνει το κράτος-µέλος που έχει ορίσει το εν λόγω πρόσωπο για την αίτηση εξαίρεσης και τα αποδεικτικά στοιχεία της Αρµόδιας Αρχής.
6. Η Αρµόδια Αρχή, όταν ενηµερωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι για πρόσωπο που όρισε κατά την παρ. 1 υπάρχει αίτηση εξαίρεσης µε συναφή αποδεικτικά στοιχεία από αρµόδια
αρχή άλλου ενδιαφερόµενου κράτους µέλους, λαµβάνει εντός
έξι (6) µηνών τα αναγκαία µέτρα για να εξετάσει την αίτηση εξαίρεσης και να προτείνει αν το εν λόγω πρόσωπο θα συνεχίσει να
περιλαµβάνεται στον κατάλογο ή αν θα διαγραφεί από αυτόν,
βάσει των εν λόγω αντιρρήσεων και αποδεικτικών στοιχείων σύµφωνα µε τις διαδικασίες της παρ. 7. Η Αρµόδια Αρχή απευθύνει
αµελλητί σχετική κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
7. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, προβλέπονται διαδικασίες για την αφαίρεση από
τον κατάλογο των ανεξάρτητων προσώπων οποιουδήποτε προσώπου έχει διοριστεί, εφόσον το πρόσωπο αυτό παύει να πληροί
τα κριτήρια ανεξαρτησίας, ορίζονται τα αναγκαία µέτρα για την
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εξέταση της αίτησης εξαίρεσης του πρώτου εδαφίου της παρ. 6
και ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 41
Επιτροπή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών
(άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
1. Η Αρµόδια Αρχή µπορεί να συµφωνήσει µε τις αρµόδιες
αρχές των άλλων ενδιαφερόµενων κρατών µελών να συστήσουν
Επιτροπή Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, η οποία, αντί της
Συµβουλευτικής Επιτροπής, εκδίδει γνώµη, σύµφωνα µε το
άρθρο 33 σχετικά µε τον τρόπο επίλυσης της αµφισβητούµενης
διαφοράς.
2. Η Επιτροπή Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών της παρ. 1
µπορεί να συγκροτηθεί ως Μόνιµη Επιτροπή.
3. Η Αρµόδια Αρχή και οι αρµόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόµενων κρατών-µελών συµφωνούν για τους κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 42.
4. Τα µέλη της Επιτροπής πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του
άρθρου 38 για την ανεξαρτησία των µελών της. Η Επιτροπή
Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών µπορεί να διαφέρει ως προς
τη σύνθεση και τη µορφή της από τη Συµβουλευτική Επιτροπή.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 43 και 44 εφαρµόζονται και στην
Επιτροπή Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.
6. Η Επιτροπή Εναλλακτική Επίλυσης Διαφορών αποφασίζει
βάσει της διαδικασίας και των κανόνων λειτουργίας που έχουν
συµφωνήσει οι αρµόδιες αρχές, σύµφωνα µε την παρ. 3. Η Επιτροπή µπορεί να εφαρµόζει, κατά περίπτωση, άλλες διαδικασίες
ή τεχνικές εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας «τελικής προσφοράς», γνωστής και ως
διαδικασίας της «τελευταίας καλύτερης προσφοράς».
7. Η Επιτροπή Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών εκδίδει
γνώµη µετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας που έχει συµφωνηθεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 3 και 6. Τα άρθρα
34 και 35 εφαρµόζονται στην οριστική απόφαση των αρµόδιων
αρχών βάσει της δεσµευτικής γνώµης του παρόντος.
Άρθρο 42
Κανόνες λειτουργίας (εσωτερικός κανονισµός)
(άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
1. Η Αρµόδια Αρχή συµφωνεί µε τις αρµόδιες αρχές των άλλων
ενδιαφερόµενων κρατών µελών σχετικά µε τον εσωτερικό κανονισµό της Συµβουλευτικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών. Ο κανονισµός που περιλαµβάνει
τους κανόνες λειτουργίας της Συµβουλευτικής Επιτροπής ή της
Επιτροπής Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών υπογράφεται από
την Αρµόδια Αρχή και τις αρµόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόµενων κρατών-µελών.
2. Εντός της προθεσµίας των εκατόν είκοσι (120) ηµερών της
παρ. 3 του άρθρου 33, η Αρµόδια Αρχή κοινοποιεί στο θιγόµενο
πρόσωπο τα ακόλουθα:
α) τους κανόνες λειτουργίας (εσωτερικός κανονισµός) της
Συµβουλευτικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών,
β) την προθεσµία εντός της οποίας η Συµβουλευτική Επιτροπή
ή η Επιτροπή Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών πρέπει να γνωµοδοτήσει για την επίλυση της αµφισβητούµενης διαφοράς,
γ) τις τυχόν εφαρµοστέες διατάξεις του εθνικού δικαίου συµπεριλαµβανοµένης της τυχόν εφαρµοστέας ΣΑΔΦ ή Σύµβασης.
3. Ο εσωτερικός κανονισµός περιλαµβάνει ιδίως τα ακόλουθα:
α) περιγραφή της αµφισβητούµενης διαφοράς και τα χαρακτηριστικά της,
β) το συµφωνηθέν µεταξύ των αρµόδιων αρχών των ενδιαφερόµενων κρατών-µελών πλαίσιο, όσον αφορά τα προς επίλυση
νοµικά ή και πραγµατικά ζητήµατα,
γ) τη µορφή του οργάνου επίλυσης διαφορών, που είναι είτε
Συµβουλευτική Επιτροπή είτε Επιτροπή Εναλλακτικής Επίλυσης
Διαφορών, καθώς και το είδος της εναλλακτικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών, εάν διαφέρει από τη διαδικασία ανεξάρτητης
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γνωµοδότησης που εφαρµόζεται από τη Συµβουλευτική Επιτροπή,
δ) το χρονοδιάγραµµα για τη διαδικασία επίλυσης της διαφοράς,
ε) τη σύνθεση της Συµβουλευτικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Εναλλακτικής Επίλυσης διαφορών, συµπεριλαµβανοµένων
του αριθµού και των ονοµάτων των µελών, των πληροφοριών
σχετικά µε την επαγγελµατική επάρκειά τους και τα προσόντα
τους, καθώς και της γνωστοποίησης τυχόν συγκρούσεων συµφερόντων των µελών,
στ) τους κανόνες συµµετοχής του κάθε θιγόµενου προσώπου
και τρίτων µερών στις διαδικασίες, την ανταλλαγή υποµνηµάτων,
πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων, τα έξοδα, το είδος της
διαδικασίας επίλυσης διαφορών και τυχόν άλλα διαδικαστικά ή
οργανωτικά θέµατα,
ζ) την επιµελητειακή υποστήριξη για τη διαδικασία στη Συµβουλευτική Επιτροπή ή στην Επιτροπή Εναλλακτικής Επίλυσης
διαφορών και την έκδοση της γνωµοδότησής της.
Εάν η Συµβουλευτική Επιτροπή συγκροτείται για να γνωµοδοτήσει, σύµφωνα µε την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 27, ο εσωτερικός κανονισµός περιλαµβάνει µόνο τα οριζόµενα στις περ.
α), δ), ε) και στ).
4. Εάν οι κανόνες λειτουργίας που έχουν συµφωνηθεί από τις
αρµόδιες αρχές των ενδιαφερόµενων κρατών-µελών είναι ελλιπείς ή δεν κοινοποιήθηκαν στο θιγόµενο πρόσωπο σύµφωνα µε
την παρ. 2, εφαρµόζονται οι τυποποιηµένοι κανόνες λειτουργίας,
που προβλέπονται στον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 2019/652
της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 2019 «για τον καθορισµό τυποποιηµένων κανόνων λειτουργίας της συµβουλευτικής επιτροπής ή της επιτροπής εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και για
την κατάρτιση τυποποιηµένου εντύπου για την κοινοποίηση των
πληροφοριών που αφορούν τη δηµοσίευση της οριστικής απόφασης σύµφωνα µε την οδηγία (ΕΕ) 2017/1852 του Συµβουλίου»
(ΕΕ 2019, L 110, σ. 26).
5. Εάν η Αρµόδια Αρχή δεν κοινοποιήσει τους κανόνες λειτουργίας στο θιγόµενο πρόσωπο, σύµφωνα µε την παρ. 2, τα ανεξάρτητα πρόσωπα και ο πρόεδρος συµπληρώνουν τους κανόνες
λειτουργίας, µε βάση το τυποποιηµένο έντυπο της Επιτροπής,
όπως ορίζεται στην παρ. 4, και τους διαβιβάζουν στο θιγόµενο
πρόσωπο εντός δύο (2) εβδοµάδων από την ηµεροµηνία συγκρότησης της Συµβουλευτικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών. Όταν τα ανεξάρτητα πρόσωπα και
ο πρόεδρος δεν έχουν συµφωνήσει για τους κανόνες λειτουργίας ή δεν τους κοινοποιούν στο θιγόµενο πρόσωπο, το θιγόµενο
πρόσωπο µπορεί να ασκήσει αίτηση ακύρωσης κατά της παράλειψης της Αρµόδιας Αρχής ενώπιον του Τριµελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 38, µε αίτηµα την εφαρµογή των κανόνων λειτουργίας.
Άρθρο 43
Έξοδα της διαδικασίας
(άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
1. Η Αρµόδια Αρχή επιβαρύνεται ισότιµα µε τις αρµόδιες
αρχές των άλλων ενδιαφερόµενων κρατών-µελών στη διαδικασία
επίλυσης διαφορών, συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας ενώπιον της Συµβουλευτικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών και οι ακόλουθες δαπάνες κατανέµονται εξίσου µεταξύ των κρατών-µελών:
α) τα έξοδα για τα ανεξάρτητα ή τα άλλα διορισµένα πρόσωπα, που ανέρχονται σε ποσό που αντιστοιχεί στο εκάστοτε
οριζόµενο ποσό αποζηµίωσης δαπανών µετακίνησης προϊσταµένων υπηρεσιών επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Αρµόδιας
Αρχής, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και
β) οι αµοιβές για τα ανεξάρτητα ή τα άλλα διορισµένα πρόσωπα, κατά περίπτωση, που ανέρχονται κατ’ ανώτατο όριο σε
χίλια (1.000) ευρώ ανά πρόσωπο και ανά ηµέρα για κάθε ηµέρα
συνεδρίασης της Συµβουλευτικής Επιτροπής ή της Επιτροπής
Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.
2. Οι δαπάνες, στις οποίες υποβάλλεται το θιγόµενο πρόσωπο,
δεν βαρύνουν την Ελληνική Δηµοκρατία και το εν λόγω πρόσωπο

δεν µπορεί να υποβάλει αίτηµα επιστροφής τέτοιων δαπανών.
3. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1 και εφόσον η Αρµόδια
Αρχή και οι αρµόδιες αρχές των ενδιαφερόµενων κρατών µελών
συµφωνούν, οι δαπάνες της παρ. 1 βαρύνουν το θιγόµενο πρόσωπο, εάν:
α) έχει ανακαλέσει την ένστασή του σύµφωνα µε το άρθρο 24,
ή
β) έχει απορριφθεί η ένστασή του, σύµφωνα µε την παρ. 4 του
άρθρου 25 και η Συµβουλευτική Επιτροπή, κατόπιν αίτησης του
θιγόµενου προσώπου, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 27,
έχει επιβεβαιώσει την απόρριψη της ένστασης.
Άρθρο 44
Διαδικασίες ενώπιον της Συµβουλευτικής Επιτροπής ή
της Επιτροπής Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών
(πληροφορίες, αποδεικτικά στοιχεία και ακροάσεις)
(άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
1. Για τους σκοπούς εφαρµογής της διαδικασίας των άρθρων
27 και 33, κατά περίπτωση, και εφόσον η Αρµόδια Αρχή και οι
αρµόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόµενων κρατών-µελών συµφωνούν, το θιγόµενο πρόσωπο µπορεί να υποβάλει στη Συµβουλευτική Επιτροπή ή στην Επιτροπή Εναλλακτικής Επίλυσης
Διαφορών οποιαδήποτε πληροφορία, τα αποδεικτικά µέσα ή έγγραφα, που µπορεί να έχουν σηµασία για τη γνωµοδότηση.
2. Κατόπιν αίτησης της Συµβουλευτικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, το θιγόµενο πρόσωπο και η Αρµόδια Αρχή παρέχουν στη Συµβουλευτική Επιτροπή ή στην Επιτροπή Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών όλες
τις πληροφορίες, αποδεικτικά µέσα ή έγγραφα, που απαιτούνται
για τη γνωµοδότηση. Η Συµβουλευτική Επιτροπή ή η Επιτροπή
Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών λογίζεται, ότι εµπίπτουν στην
περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 και για τον
λόγο αυτό µπορούν να ζητούν πληροφορίες που εµπίπτουν στο
φορολογικό απόρρητο. Σε περίπτωση παραβίασης του φορολογικού απορρήτου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17Α
του ν. 4174/2013.
3. Η Αρµόδια Αρχή µπορεί να αρνηθεί να παράσχει πληροφορίες στη Συµβουλευτική Επιτροπή, σύµφωνα µε την παρ. 2, σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν δεν µπορεί να ζητήσει ή να λάβει τις ζητούµενες πληροφορίες, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
β) όταν οι πληροφορίες αφορούν εµπορικό, επιχειρηµατικό,
βιοµηχανικό ή επαγγελµατικό απόρρητο ή εµπορική διαδικασία,
γ) όταν η αποκάλυψη των πληροφοριών είναι αντίθετη προς
τη δηµόσια τάξη.
4. Το θιγόµενο πρόσωπο µπορεί, κατόπιν αίτησής του και µε
τη συγκατάθεση της Αρµόδιας Αρχής και των αρµοδίων αρχών
των άλλων ενδιαφερόµενων κρατών µελών, να παραστεί ή να εκπροσωπηθεί ενώπιον της Συµβουλευτικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών. Κατόπιν αίτησης της
Συµβουλευτικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, το θιγόµενο πρόσωπο ή ο εκπρόσωπός του
πρέπει να εµφανιστεί ενώπιόν της.
5. Τα µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής ή της Επιτροπής
Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, τα οποία δεν είναι δηµόσιοι
υπάλληλοι, υποχρεούνται στην τήρηση του φορολογικού απορρήτου, ως επίσηµα διορισµένοι εµπειρογνώµονες.
6. Το θιγόµενο πρόσωπο και, κατά περίπτωση, οι εκπρόσωποί
του υποχρεούνται να τηρούν απόρρητες όλες τις πληροφορίες,
συµπεριλαµβανοµένων των εγγράφων, των οποίων έλαβαν
γνώση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του παρόντος Κεφαλαίου. Το θιγόµενο πρόσωπο και ο εκπρόσωπός του υποβάλλουν
σχετική δήλωση στην Αρµόδια Αρχή, εφόσον τους ζητηθεί να το
πράξουν στο πλαίσιο της διαδικασίας του παρόντος Κεφαλαίου.
7. Η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή για τα µέτρα που
έλαβε και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στις περιπτώσεις παραβίασης του φορολογικού απορρήτου.
Άρθρο 45
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Ειδικές διατάξεις για φυσικά πρόσωπα και µικρότερες επιχειρήσεις
(άρθρο 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)

Άρθρο 48
Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος
(άρθρο 23 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)

1. Αν το θιγόµενο πρόσωπο:
α) είναι φυσικό πρόσωπο ή
β) είναι εταιρεία, η οποία δεν είναι µεγάλη επιχείρηση και δεν
αποτελεί τµήµα µεγάλου οµίλου κατά την έννοια των όρων, όπως
αυτοί ορίζονται στον ν. 4403/2016 (Α’ 125), µπορεί να υποβάλει
ένσταση σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 23, απαντήσεις σε
αίτηση παροχής πρόσθετων πληροφοριών σύµφωνα µε την παρ.
4 του άρθρου 23, ανάκληση ένστασης σύµφωνα µε το άρθρο 17
και την παρ. 1 του άρθρου 33, ανακοινώσεις, κατά παρέκκλιση
από τις ανωτέρω διατάξεις, µόνο ενώπιον της αρµόδιας αρχής
του κράτους - µέλους στο οποίο κατοικεί ή είναι εγκατεστηµένο
το θιγόµενο πρόσωπο.
2. Η Αρµόδια Αρχή κοινοποιεί ταυτόχρονα και εντός δύο (2)
µηνών από την παραλαβή των ανακοινώσεων της παρ. 1 το περιεχόµενό τους στις αρµόδιες αρχές των άλλων ενδιαφερόµενων
κρατών-µελών. Μετά από την εν λόγω κοινοποίηση, το θιγόµενο
πρόσωπο θεωρείται ότι έχει υποβάλει την ανακοίνωση σε όλα τα
ενδιαφερόµενα κράτη µέλη από την ηµεροµηνία αποστολής της
κοινοποίησης.
3. Αν η Αρµόδια Αρχή παραλάβει συµπληρωµατικές πληροφορίες σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 24, διαβιβάζει ταυτοχρόνως αντίγραφο αυτών στις αρµόδιες αρχές όλων των άλλων
ενδιαφερόµενων κρατών-µελών.
4. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί από όλα τα ενδιαφερόµενα κράτη - µέλη, όταν διαβιβάζονται σε αυτά κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των εν λόγω
πληροφοριών από την Αρµόδια Αρχή κατά την παρ. 3.

1. Η περαίωση, η διοικητική επίλυση της διαφοράς του άρθρου
70 του ν. 2238/1994 ή ο δικαστικός συµβιβασµός του άρθρου 71
του ν. 2238/1994 δεν εµποδίζουν την υποβολή ένστασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Σε αυτήν την
περίπτωση, η Αρµόδια Αρχή δεσµεύεται από τα αποτελέσµατα
που απορρέουν από την περαίωση, τη διοικητική επίλυση της
διαφοράς ή τον δικαστικό συµβιβασµό, αντίστοιχα.
2. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζονται σε
κάθε ένσταση, που υποβάλλεται από τη δηµοσίευση του παρόντος και εφεξής σε αµφισβητούµενες διαφορές που αφορούν στο
εισόδηµα ή το κεφάλαιο, που αποκτήθηκαν σε φορολογικό έτος
που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018 ή µετά από την ηµεροµηνία
αυτήν.
3. Η Αρµόδια Αρχή µπορεί, κατόπιν συµφωνίας µε τις αρµόδιες
αρχές των άλλων ενδιαφερόµενων κρατών µελών, να υπαγάγει
στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου και ενστάσεις,
που έχουν υποβληθεί πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου ή που αφορούν σε φορολογικά έτη, που άρχισαν πριν από
την 1η Ιανουαρίου 2018.

Άρθρο 46
Κοινοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και διοικητική υποστήριξη
(άρθρο 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852)
Η Αρµόδια Αρχή κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα
µέτρα που έλαβε για την επιβολή κυρώσεων για οποιαδήποτε παράβαση της υποχρέωσης τήρησης του απορρήτου, που προβλέπεται στο άρθρο 44.
Άρθρο 47
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων καθορίζεται κάθε σχετικό θέµα µε τις διαδικασίες του
παρόντος Κεφαλαίου, και ιδίως:
α) η διαδικασία υποβολής της ένστασης επί αµφισβητούµενης
διαφοράς και το περιεχόµενο αυτής,
β) οι αρµόδιες υπηρεσίες για την εξέτασή της, η διαδικασία
έκδοσης της απόφασης της Αρµόδιας Αρχής σχετικά µε την ένσταση και το περιεχόµενο αυτής,
γ) η συγκρότηση και διαδικασία επίλυσης διαφορών από τη
Συµβουλευτική Επιτροπή ή την Επιτροπή Εναλλακτικής Επίλυσης
Διαφορών, καθώς και οι κανόνες λειτουργίας των Επιτροπών
αυτών,
δ) η διαδικασία καταβολής των αµοιβών και εξόδων των ανεξάρτητων προσώπων,
ε) η διαδικασία επίτευξης της συµφωνίας αµοιβαίου διακανονισµού ή της οριστικής απόφασης,
στ) κάθε ειδικότερο θέµα σχετικά µε την κοινοποίηση στο θιγόµενο πρόσωπο του αποτελέσµατος των διαδικασιών του παρόντος Κεφαλαίου,
ζ) το περιεχόµενο της απόφασης αµοιβαίου διακανονισµού,
η) η δηµοσίευση των συµφωνιών αµοιβαίου διακανονισµού και
των οριστικών αποφάσεων,
θ) η διαδικασία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις εφαρµογής
της παρ. 2 του άρθρου 48.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ
ΟΔΗΓΙΩΝ (ΕΕ) 2018/822 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25ης
ΜΑΙΟΥ 2018 ΚΑΙ 2020/876 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
2011/16/ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΛΩΤΕΕΣ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Άρθρο 49
Πεδίο εφαρµογής
Με τα άρθρα 50 έως και 58 του παρόντος Κεφαλαίου ενσωµατώνονται στην ελληνική νοµοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/822 του Συµβουλίου της 25ης Μαΐου 2018 (ΕΕ L 139 της
5.6.2018) & του διορθωτικού της (ΕΕ L 31 της 1.2.2019) για την
τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ (ΕΕ L 64 της 11.3.2011),
όπως αυτή τροποποιήθηκε διαδοχικά µε τις Οδηγίες
2014/107/ΕΕ του Συµβουλίου της 9ης Δεκεµβρίου 2014 (ΕΕ L 359
της 16.12.2014), (ΕΕ) 2015/2376 του Συµβουλίου της 8ης Δεκεµβρίου 2015 (EE L 332 της 18.12.2015), (EE) 2016/881 του Συµβουλίου της 25ης Μαΐου 2016 (EE L 146 της 3.6.2016) και (ΕΕ)
2016/2258 του Συµβουλίου της 6ης Δεκεµβρίου 2016 (EE L 342
της 16.12.2016), όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών στον τοµέα της φορολογίας σχετικά µε δηλωτέες διασυνοριακές ρυθµίσεις. Η αρχική Οδηγία 2011/16/ΕΕ
έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία µε τα άρθρα 1 έως
25 του ν. 4170/2013 (Α’ 163). Οι τροποποιητικές αυτής Οδηγίες
2014/107/ΕΕ, (ΕΕ) 2015/2376, (ΕΕ) 2016/881 και (ΕΕ) 2016/2258
έχουν ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία µε τα άρθρα 1 έως
4 του ν. 4378/2016 (A’ 55), τα άρθρα 1 έως 6 του ν. 4474/ 2017
(Α’80), τα άρθρα 1 έως 9 του ν. 4484/2017 (Α’ 110) και τα άρθρα
31 έως 33 του ν. 4569/2018 (Α’ 179) αντίστοιχα, που τροποποιούν
τον ν. 4170/2013. Επίσης, ενσωµατώνονται στην ελληνική νοµοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/876 του Συµβουλίου
της 24ης Ιουνίου 2020, σύµφωνα µε την οποία δίνεται παράταση
ορισµένων προθεσµιών υποβολής και ανταλλαγής πληροφοριών
στον τοµέα της φορολογίας λόγω της πανδηµίας COVID-19.
Άρθρο 50
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4170/2013 – Ορισµοί
(άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822)
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1. Το πρώτο εδάφιο της περ. α’ και η περ. γ’ της παρ. 9 του
άρθρου 4 του ν. 4170/2013 αντικαθίστανται και η παρ. 9 διαµορφώνεται ως εξής:
«9. «αυτόµατη ανταλλαγή»:
«α) για τους σκοπούς της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 9 και
των άρθρων 9Α, 9ΑΑ και 9ΑΒ, η συστηµατική κοινοποίηση σε
άλλο κράτος µέλος, χωρίς προηγούµενο αίτηµα, προκαθορισµένων πληροφοριών ανά καθορισµένα εκ των προτέρων τακτά διαστήµατα.
Για τους σκοπούς της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 9, ως
διαθέσιµες πληροφορίες νοούνται οι πληροφορίες των φορολογικών αρχείων του κράτους µέλους που κοινοποιεί τις πληροφορίες, οι οποίες µπορούν να ανακτηθούν σύµφωνα µε τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών του εν λόγω
κράτους - µέλους
β) για τους σκοπούς της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 9, η
συστηµατική κοινοποίηση προκαθορισµένων πληροφοριών σχετικά µε φορολογικούς κατοίκους άλλων κρατών µελών στο οικείο
κράτος µέλος φορολογικής κατοικίας, χωρίς προηγούµενο αίτηµα και ανά καθορισµένα εκ των προτέρων τακτά διαστήµατα
γ) για τους σκοπούς του παρόντος, πλην των διατάξεων των
περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 9 και των άρθρων 9Α, 9ΑΑ
και 9ΑΒ, η συστηµατική κοινοποίηση προκαθορισµένων πληροφοριών που προβλέπεται στις περ. α) και β). Στο πλαίσιο της περ.
β) της παρ. 1 του άρθρου 9, της παρ. 5 του άρθρου 9, της παρ.
2 του άρθρου 21, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 24 και του Παραρτήµατος IV, κάθε όρος γραµµένος µε κεφαλαία αρχικά έχει
την έννοια που του αποδίδεται στους αντίστοιχους ορισµούς που
καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι.»
2. Στο άρθρο 4 του ν. 4170/2013, προστίθενται νέες παρ. 18
έως 25 ως εξής:
«18. «διασυνοριακή ρύθµιση»: ρύθµιση που αφορά είτε περισσότερα από ένα κράτη µέλη είτε ένα κράτος µέλος και µια τρίτη
χώρα, η οποία πληροί τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) οι συµµετέχοντες στη ρύθµιση δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην ίδια δικαιοδοσία,
β) ένας ή περισσότεροι από τους συµµετέχοντες στη ρύθµιση
έχουν τη φορολογική κατοικία τους ταυτόχρονα σε περισσότερες από µια δικαιοδοσίες,
γ) ένας ή περισσότεροι από τους συµµετέχοντες στη ρύθµιση
ασκούν δραστηριότητα σε άλλη δικαιοδοσία µέσω µόνιµης εγκατάστασης ευρισκόµενης σε εκείνη τη δικαιοδοσία και η ρύθµιση αποτελεί µέρος ή το σύνολο της δραστηριότητας της εν
λόγω µόνιµης εγκατάστασης,
δ) ένας ή περισσότεροι από τους συµµετέχοντες στη ρύθµιση
ασκούν δραστηριότητα σε άλλη δικαιοδοσία, χωρίς να διαθέτουν
φορολογική κατοικία ή µόνιµη εγκατάσταση στην εν λόγω δικαιοδοσία,
ε) η σχετική ρύθµιση έχει πιθανό αντίκτυπο στην αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών ή στον προσδιορισµό του πραγµατικού
δικαιούχου.
Για τους σκοπούς των παρ. 18 έως 25 του παρόντος άρθρου,
του άρθρου 9ΑΒ και του Παραρτήµατος IV, ως ρύθµιση νοείται
επίσης και µια σειρά ρυθµίσεων. Μια ρύθµιση µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή µέρη.
19. «δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση»: κάθε διασυνοριακή ρύθµιση που διαθέτει τουλάχιστον ένα από τα διακριτικά του Παραρτήµατος IV.
20. «διακριτικό»: χαρακτηριστικό ή γνώρισµα µιας ρύθµισης το
οποίο συνιστά ένδειξη δυνητικού κινδύνου φοροαποφυγής, µε
βάση τον κατάλογο του Παραρτήµατος IV.
21. «ενδιάµεσος»: κάθε πρόσωπο που καταρτίζει, διαθέτει
στην αγορά, οργανώνει ή διαχειρίζεται την εφαρµογή µιας δηλωτέας διασυνοριακής ρύθµισης.
Ως «ενδιάµεσος» νοείται επίσης, κάθε πρόσωπο το οποίο, λαµβανοµένων υπόψη όλων των σχετικών γεγονότων και περιστάσεων και βάσει των διαθέσιµων πληροφοριών και της συναφούς
εµπειρογνωµοσύνης και αντίληψης που απαιτούνται για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, γνωρίζει ή µπορεί ευλόγως να υποτεθεί
ότι γνωρίζει, ότι έχει αναλάβει να παρέχει, απευθείας ή µέσω
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άλλων προσώπων, βοήθεια, συνδροµή ή συµβουλές σχετικά µε
την κατάρτιση, τη διάθεση στην αγορά, την οργάνωση ή τη διαχείριση της εφαρµογής µιας δηλωτέας διασυνοριακής ρύθµισης.
Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει δικαίωµα να παράσχει αποδείξεις
περί του ότι το προαναφερόµενο πρόσωπο δεν γνώριζε και δεν
θα ήταν εύλογο να υποτεθεί ότι γνώριζε, ότι το εν λόγω πρόσωπο
συµµετείχε σε δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση. Για τον σκοπό
αυτόν, ένα πρόσωπο µπορεί να παραπέµψει σε κάθε σχετικό γεγονός και περίσταση, καθώς και στις διαθέσιµες πληροφορίες
και τη συναφή εµπειρογνωµοσύνη και αντίληψη του προσώπου.
Για να εµπίπτει στην κατηγορία του ενδιαµέσου, ένα πρόσωπο
πρέπει να πληροί επιπροσθέτως τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να έχει τη φορολογική του κατοικία σε κράτος - µέλος,
β) να διαθέτει µόνιµη εγκατάσταση σε κράτος-µέλος µέσω της
οποίας να παρέχονται οι υπηρεσίες που άπτονται της ρύθµισης,
γ) να έχει συσταθεί σε κράτος - µέλος ή να διέπεται από τη νοµοθεσία κράτους - µέλους,
δ) να έχει εγγραφεί σε επαγγελµατική ένωση που σχετίζεται
µε την παροχή νοµικών, φορολογικών ή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε ένα κράτος-µέλος.
22. «ενδιαφερόµενο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο στη διάθεση
του οποίου τίθεται δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση προς εφαρµογή, ή το οποίο είναι έτοιµο να εφαρµόσει δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση ή έχει ήδη εφαρµόσει το πρώτο στάδιο τέτοιας
ρύθµισης.
23. Για τους σκοπούς του άρθρου 9ΑΒ, ως «συνδεδεµένη επιχείρηση» νοείται κάθε πρόσωπο που έχει σχέσεις µε άλλο πρόσωπο µε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) το πρόσωπο συµµετέχει στη διαχείριση άλλου προσώπου,
έχοντας τη δυνατότητα να ασκεί σηµαντική επιρροή στο άλλο
πρόσωπο,
β) το πρόσωπο συµµετέχει στον έλεγχο άλλου προσώπου,
µέσω συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο που αντιστοιχεί σε άνω
του 25% των δικαιωµάτων ψήφου,
γ) το πρόσωπο συµµετέχει στο κεφάλαιο άλλου προσώπου,
µέσω δικαιώµατος κυριότητας το οποίο υπερβαίνει, άµεσα ή έµµεσα, το 25% του κεφαλαίου,
δ) το πρόσωπο δικαιούται 25% ή περισσότερο των κερδών
άλλου προσώπου.
Αν συµµετέχουν περισσότερα του ενός πρόσωπα, όπως αναφέρεται στις περ. α) έως δ), στη διαχείριση, στον έλεγχο, στο κεφάλαιο ή στα κέρδη ενός και του αυτού προσώπου, όλα τα εν
λόγω πρόσωπα λογίζονται ως συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
Αν τα ίδια πρόσωπα συµµετέχουν, όπως αναφέρεται στις περ.
α) έως δ), στη διαχείριση, στον έλεγχο, στο κεφάλαιο ή στα
κέρδη περισσότερων του ενός προσώπων, όλα τα εν λόγω πρόσωπα λογίζονται ως συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
Για τους σκοπούς της παρούσας, ένα πρόσωπο το οποίο ενεργεί από κοινού µε άλλο πρόσωπο ως προς τα δικαιώµατα ψήφου
ή την κυριότητα του µετοχικού κεφαλαίου µιας οντότητας θεωρείται ότι διατηρεί συµµετοχή στο σύνολο των δικαιωµάτων
ψήφου ή του µετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω οντότητας που
κατέχει το άλλο πρόσωπο.
Στις έµµεσες συµµετοχές, η εκπλήρωση των προϋποθέσεων
της περ. γ) κρίνεται µε πολλαπλασιασµό των κατεχόµενων ποσοστών στα διαδοχικά επίπεδα. Πρόσωπο που κατέχει άνω του 50%
των δικαιωµάτων ψήφου λογίζεται ως κάτοχος σε ποσοστό
100%.
Ένα φυσικό πρόσωπο, ο/η σύζυγός του και οι άµεσοι ανιόντες
ή κατιόντες αυτού λογίζονται ως ένα πρόσωπο.
24. «ρύθµιση γενικής χρήσης»: διασυνοριακή ρύθµιση, η οποία
έχει καταρτιστεί, έχει διατεθεί στην αγορά, είναι έτοιµη για εφαρµογή ή καθίσταται διαθέσιµη προς εφαρµογή, χωρίς να απαιτείται ουσιαστική εξατοµίκευσή της.
25. «ρύθµιση ειδικού τύπου»: οποιαδήποτε διασυνοριακή ρύθµιση η οποία δεν είναι ρύθµιση γενικής χρήσης.»
Άρθρο 51
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Προσθήκη άρθρου 9ΑΒ στον ν. 4170/2013 –
Πεδίο εφαρµογής και προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών για δηλωτέες διασυνοριακές ρυθµίσεις
(άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822
και άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/876)
Μετά το άρθρο 9AA του ν. 4170/2013 προστίθεται άρθρο 9ΑΒ
ως εξής:
«Άρθρο 9ΑΒ
Πεδίο εφαρµογής και προϋποθέσεις της υποχρεωτικής αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών για δηλωτέες διασυνοριακές
ρυθµίσεις
1. Οι ενδιάµεσοι υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρµόδια
αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4, πληροφορίες που έχουν περιέλθει στη γνώση τους, στην κατοχή ή στον έλεγχό τους σχετικά µε
δηλωτέες διασυνοριακές ρυθµίσεις εντός προθεσµίας τριάντα
(30) ηµερών, ο υπολογισµός της οποίας εκκινεί από όποια από
τις ακόλουθες ηµεροµηνίες προηγείται χρονικά:
α) την εποµένη ηµέρα από εκείνη κατά την οποία η δηλωτέα
διασυνοριακή ρύθµιση καθίσταται διαθέσιµη προς εφαρµογή, ή
β) την εποµένη ηµέρα από εκείνη κατά την οποία η δηλωτέα
διασυνοριακή ρύθµιση είναι έτοιµη προς εφαρµογή, ή
γ) την ηµέρα ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου της εφαρµογής της δηλωτέας ρύθµισης.
Με την επιφύλαξη του προηγούµενου εδαφίου, και οι ενδιάµεσοι που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 21 του άρθρου 4 υποχρεούνται να υποβάλλουν πληροφορίες εντός
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, η οποία υπολογίζεται από την
εποµένη ηµέρα αυτής κατά την οποία παρείχαν, άµεσα ή µέσω
άλλων προσώπων, οιαδήποτε βοήθεια ή συµβουλές.
Κάθε ενδιάµεσος υποχρεούται να υποβάλει σύµφωνα µε τις
παραπάνω προϋποθέσεις πληροφορίες στην αρµόδια αρχή της
παρ. 1 του άρθρου 4, εφόσον:
α) έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή
β) δεν διαθέτει φορολογική κατοικία σε κανένα κράτος µέλος
αλλά:
βα) διαθέτει µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα µέσω της
οποίας παρέχονται οι υπηρεσίες που άπτονται της ρύθµισης, ή
ββ) έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή διέπεται από την ελληνική
νοµοθεσία, ή
βγ) έχει εγγραφεί σε µητρώο επαγγελµατικής ένωσης για νοµικές, φορολογικές ή συµβουλευτικές υπηρεσίες στην Ελλάδα.
2. Σε περίπτωση εφαρµογής ρυθµίσεων γενικής χρήσης, ο ενδιάµεσος υποχρεούται να υποβάλει περιοδική έκθεση ανά τρίµηνο µε την οποία παρέχεται ενηµέρωση σχετικά µε νέες δηλωτέες πληροφορίες, όπως αναφέρονται στις περ. α), δ), ζ) και
η) της παρ. 13, οι οποίες κατέστησαν διαθέσιµες στο διάστηµα
που µεσολάβησε από την υποβολή της τελευταίας έκθεσης. Η
πρώτη περιοδική έκθεση υποβάλλεται από τον ενδιάµεσο έως
την 30η Απριλίου 2021.
3. Όταν ο ενδιάµεσος υποχρεούται να υποβάλει πληροφορίες
σχετικά µε την ίδια δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση στην Ελλάδα
και σε άλλο κράτος - µέλος, απαλλάσσεται από την υποχρέωση,
εάν µπορεί να αποδείξει µε κάθε πρόσφορο µέσο, ότι οι ίδιες
ακριβώς πληροφορίες έχουν υποβληθεί σε άλλο κράτος - µέλος.
4. Ο ενδιάµεσος, στον βαθµό που δραστηριοποιείται εντός των
ορίων του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει το επάγγελµα του δικηγόρου, απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής πληροφοριών σχετικά µε τη δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση στην
Ελλάδα, όταν η συµµόρφωση προς την εν λόγω υποχρέωση συνιστά παραβίαση της υποχρέωσης του δικηγόρου για την τήρηση
απορρήτου και εχεµύθειας. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιάµεσος
γνωστοποιεί, χωρίς καθυστέρηση, σε κάθε άλλον ενδιάµεσο ή,
αν δεν υπάρχει άλλος ενδιάµεσος, στο ενδιαφερόµενο πρόσωπο
τις υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών που υπέχουν δυνάµει
της παρ. 6.
5. Στην περίπτωση που στην ίδια διασυνοριακή ρύθµιση υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενδιάµεσοι, όλοι οι ενδιάµεσοι που
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συµµετέχουν στη συγκεκριµένη δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση
υποχρεούνται στην υποβολή πληροφοριών σχετικά µε δηλωτέα
διασυνοριακή ρύθµιση. Προκειµένου να απαλλαγεί ένας ενδιάµεσος από την υποχρέωση υποβολής πληροφοριών στην ελληνική αρµόδια αρχή, πρέπει να µπορεί να αποδείξει µε κάθε
πρόσφορο µέσο, ότι οι ίδιες ακριβώς πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 13 έχουν ήδη υποβληθεί από άλλον ενδιάµεσο.
6. Όταν δεν υπάρχει ενδιάµεσος σύµφωνα µε την παρ. 1 ή ο
ενδιάµεσος γνωστοποιεί στο ενδιαφερόµενο πρόσωπο ή σε
άλλον ενδιάµεσο την εφαρµογή απαλλαγής σύµφωνα µε την
παρ. 4, ο άλλος ενδιάµεσος στον οποίο απευθύνεται η γνωστοποίηση ή, αν δεν υπάρχει άλλος ενδιάµεσος, το ίδιο το ενδιαφερόµενο πρόσωπο υποχρεούνται να υποβάλουν τις πληροφορίες
σχετικά µε δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση. Σε κάθε περίπτωση
το ενδιαφερόµενο πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλει πληροφορίες, αν δεν µπορεί να αποδείξει µε κάθε πρόσφορο µέσο, ότι
οι ίδιες πληροφορίες σχετικά µε συγκεκριµένη δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση έχουν ήδη υποβληθεί από τον ενδιάµεσο σε
άλλο κράτος - µέλος.
7. Το ενδιαφερόµενο πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλει πληροφορίες στην αρµόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4, εφόσον:
α) έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, ή
β) δεν έχει φορολογική κατοικία σε κανένα κράτος - µέλος,
αλλά έχει µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, η οποία επωφελείται από τη ρύθµιση, ή
γ) δεν έχει φορολογική κατοικία ούτε µόνιµη εγκατάσταση σε
κανένα κράτος - µέλος, αλλά:
γα) αποκτά εισόδηµα ή παράγει κέρδη στην Ελλάδα, ή
γβ) ασκεί δραστηριότητα στην Ελλάδα.
8. Το ενδιαφερόµενο πρόσωπο υποβάλλει τις σχετικές πληροφορίες εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, ο υπολογισµός
της οποίας εκκινεί από όποια από τις ακόλουθες ηµεροµηνίες
προηγείται χρονικά:
α) την εποµένη της ηµέρας, κατά την οποία η δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση κατέστη διαθέσιµη προς εφαρµογή στο ενδιαφερόµενο πρόσωπο,
β) την εποµένη της ηµέρας, κατά την οποία η δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση είναι έτοιµη για εφαρµογή από το ενδιαφερόµενο πρόσωπο,
γ) την ηµέρα ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου της εφαρµογής της όσον αφορά το ενδιαφερόµενο πρόσωπο.
9. Όταν το ενδιαφερόµενο πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλει
πληροφορίες σχετικά µε την ίδια δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση
στην Ελλάδα και σε άλλο κράτος - µέλος, απαλλάσσεται από την
υποχρέωση, εάν µπορεί να αποδείξει µε κάθε πρόσφορο µέσο,
ότι οι ίδιες ακριβώς πληροφορίες έχουν υποβληθεί σε άλλο κράτος-µέλος.
10. Στις περιπτώσεις που το ενδιαφερόµενο πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλει τις πληροφορίες και υπάρχουν περισσότερα
του ενός ενδιαφερόµενα πρόσωπα, το ενδιαφερόµενο πρόσωπο
που υποχρεούται να υποβάλει πληροφορίες, σύµφωνα µε τις
παρ. 6 και 7, είναι το πρώτο κατά σειρά από τα ακόλουθα πρόσωπα:
α) το ενδιαφερόµενο πρόσωπο που συµφώνησε τη δηλωτέα
διασυνοριακή ρύθµιση µε τον ενδιάµεσο,
β) ενδιαφερόµενο πρόσωπο που διαχειρίζεται την εφαρµογή
της ρύθµισης.
Προκειµένου να απαλλαγεί ένα ενδιαφερόµενο πρόσωπο από
την υποχρέωση υποβολής πληροφοριών, πρέπει να µπορεί να
αποδείξει µε κάθε πρόσφορο µέσο ότι οι ίδιες ακριβώς πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 13 έχουν ήδη υποβληθεί από
άλλο ενδιαφερόµενο πρόσωπο.
11. Οι ενδιάµεσοι και τα ενδιαφερόµενα πρόσωπα υποβάλλουν
τις πληροφορίες σχετικά µε δηλωτέες διασυνοριακές ρυθµίσεις,
για τις οποίες το πρώτο στάδιο ολοκληρώθηκε µεταξύ 25 Ιουνίου
2018 και 30 Ιουνίου 2020, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021.
12. Η αρµόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4 κοινοποιεί τις
πληροφορίες που προσδιορίζονται στην παρ. 13 και που υποβλήθηκαν σε αυτήν σύµφωνα µε τις παρ. 1 έως 11, µέσω αυτόµατης
ανταλλαγής, στις αρµόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών µελών, σύµφωνα µε τις πρακτικές ρυθµίσεις που θεσπίζονται δυ-
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νάµει του άρθρου 21.
13. Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται από την αρµόδια αρχή
της παρ. 1 του άρθρου 4 σύµφωνα µε την παρ. 12 περιλαµβάνουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:
α) τα στοιχεία ταυτοποίησης ενδιαµέσων και ενδιαφεροµένων
προσώπων, που περιλαµβάνουν το όνοµα, την ηµεροµηνία και
τον τόπο γέννησης (για φυσικά πρόσωπα), τη φορολογική κατοικία, τον ΑΦΜ και, κατά περίπτωση, τα πρόσωπα που είναι συνδεδεµένες επιχειρήσεις για το ενδιαφερόµενο πρόσωπο,
β) λεπτοµερείς πληροφορίες για τα διακριτικά που αναφέρονται στο Παράρτηµα IV και τα οποία καθιστούν δηλωτέα τη διασυνοριακή ρύθµιση,
γ) σύνοψη του περιεχοµένου της δηλωτέας διασυνοριακής
ρύθµισης, που περιλαµβάνουν αναφορά της ονοµασίας µε την
οποία είναι ευρέως γνωστή, εφόσον υπάρχει, και περιγραφή των
σχετικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ή ρυθµίσεων µε γενικούς όρους, χωρίς να αποκαλύπτεται τυχόν εµπορικό, βιοµηχανικό ή επαγγελµατικό απόρρητο ή εµπορική διαδικασία ή
πληροφορία, της οποίας η γνωστοποίηση θα ήταν αντίθετη προς
κανόνες δηµόσιας τάξης,
δ) την ηµεροµηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε ή θα ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της εφαρµογής της δηλωτέας διασυνοριακής ρύθµισης,
ε) λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τις εθνικές διατάξεις
που συνιστούν τη βάση της δηλωτέας διασυνοριακής ρύθµισης,
στ) αξία της δηλωτέας διασυνοριακής ρύθµισης,
ζ) αναφορά του κράτους - µέλους του ενδιαφερόµενου προσώπου/ενδιαφερόµενων προσώπων και τυχόν άλλων κρατών µελών που είναι πιθανό να αφορά η δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση,
η) τα στοιχεία ταυτοποίησης οποιουδήποτε άλλου προσώπου
στο κράτος-µέλος που είναι πιθανό να επηρεάσει η δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση, µε αναφορά των κρατών-µελών µε τα οποία
συνδέεται το εν λόγω πρόσωπο.
14. Το γεγονός ότι η Φορολογική Διοίκηση δεν έχει προβεί σε
οποιαδήποτε νόµιµη ενέργεια έναντι δηλωτέας διασυνοριακής
ρύθµισης δεν συνεπάγεται, ότι η Φορολογική Διοίκηση εγκρίνει
το κύρος ή τη φορολογική µεταχείριση της εν λόγω ρύθµισης.
15. Προς υποστήριξη της ανταλλαγής των πληροφοριών που
προβλέπονται στην παρ. 13, η αρµόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4 τηρεί τα πρακτικά µέτρα που θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απαιτούνται για την εφαρµογή του παρόντος,
συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων για την τυποποίηση της κοινοποίησης των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρ. 13,
στο πλαίσιο της διαδικασίας για την κατάρτιση του τυποποιηµένου εντύπου που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 20.
16. Οι πληροφορίες που ορίζονται στις περ. α), γ) και η) της
παρ. 13 δεν κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
17. Η αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών διενεργείται εντός
µηνός από το τέλος του τριµήνου κατά το οποίο υποβλήθηκαν οι
πληροφορίες. Οι πρώτες πληροφορίες κοινοποιούνται έως την
30η Απριλίου 2021.
18. Η προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών για την υποβολή των
πληροφοριών που αναφέρονται στις παρ. 1 και 8 αρχίζει από την
1η Ιανουαρίου 2021, εφόσον:
α) η δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση καθίσταται διαθέσιµη ή
έτοιµη προς εφαρµογή ή έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της
εφαρµογής της µεταξύ της 1ης Ιουλίου 2020 και της 31ης Δεκεµβρίου 2020 ή
β) οι ενδιάµεσοι παρέχουν, απευθείας ή µέσω τρίτων προσώπων, βοήθεια, συνδροµή ή συµβουλές µεταξύ της 1ης Ιουλίου
2020 και της 31ης Δεκεµβρίου 2020.
19. α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού σχετικά µε την εποπτεία ορισµένης κατηγορίας ενδιάµεσων, µετά από εισήγηση του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), µπορεί να
εξειδικεύονται τα θέµατα που αφορούν τις υποχρεώσεις που
απορρέουν για τους ενδιάµεσους σχετικά µε δηλωτέες διασυνοριακές ρυθµίσεις στο πλαίσιο της αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών.
β) Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµο-
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σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) µπορεί να εξειδικεύονται θέµατα σχετικά
µε τη διαδικασία της εφαρµογής των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στο πλαίσιο της υποχρεωτικής αυτόµατης ανταλλαγής
πληροφοριών για δηλωτέες διασυνοριακές ρυθµίσεις και να ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα.
γ) Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) µπορεί να δοθεί παράταση έως τριών
µηνών στις προθεσµίες υποβολής και ανταλλαγής πληροφοριών
για δηλωτέες διασυνοριακές ρυθµίσεις και για χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς, συνεπεία αντίστοιχης εκτελεστικής απόφασης του Συµβουλίου της ΕΕ, σε περίπτωση διασποράς της
πανδηµίας COVID-19.
Άρθρο 52
Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4170/2013 –
Τυποποιηµένα έντυπα και ηλεκτρονικοί µορφότυποι
Η παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4170/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Η αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε:
α) τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και συµφωνίες ενδοοµιλικής τιµολόγησης σύµφωνα µε το άρθρο 9Α, και
β) τις δηλωτέες διασυνοριακές ρυθµίσεις σύµφωνα µε το
άρθρο 9ΑΒ, διενεργείται µε τη χρήση τυποποιηµένων εντύπων,
που εγκρίνονται από την Επιτροπή, συµπεριλαµβανοµένων των
γλωσσικών ρυθµίσεων. Τα τυποποιηµένα έντυπα περιλαµβάνουν
µόνο τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 9Α
και στην παρ. 13 του άρθρου 9ΑΒ για την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και άλλα σχετικά πεδία που συνδέονται άµεσα µε
αυτά τα στοιχεία και απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών
των άρθρων 9Α και 9ΑΒ αντίστοιχα.
Με βάση τις γλωσσικές ρυθµίσεις του προηγούµενου εδαφίου,
οι πληροφορίες που ορίζονται στα άρθρα 9Α και 9ΑΒ κοινοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, υπό την προϋπόθεση ότι τα βασικά στοιχεία των εν λόγω πληροφοριών αποστέλλονται και σε
κάποια άλλη επίσηµη γλώσσα της Ένωσης.»
Άρθρο 53
Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4170/2013 –
Πρακτικές ρυθµίσεις
(άρθρο 1 παρ. 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822)
Η παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4170/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«6. Οι προς κοινοποίηση πληροφορίες, στο πλαίσιο εφαρµογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9Α, καταγράφονται σε ασφαλές
κεντρικό ευρετήριο για τα κράτη - µέλη, που αναπτύσσεται και
υποστηρίζεται υλικοτεχνικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το
οποίο αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα της φορολογίας, ώστε να πραγµατοποιείται η προβλεπόµενη στις εν λόγω
παραγράφους αυτόµατη ανταλλαγή.
Οι προς κοινοποίηση πληροφορίες, στο πλαίσιο εφαρµογής
των παρ. 12, 13 και 15 του άρθρου 9ΑΒ, καταγράφονται σε
ασφαλές κεντρικό ευρετήριο για τα κράτη-µέλη, που αναπτύσσεται και υποστηρίζεται υλικοτεχνικά από την Επιτροπή, το οποίο
αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα της φορολογίας,
ώστε να πραγµατοποιείται η προβλεπόµενη στις εν λόγω παραγράφους αυτόµατη ανταλλαγή.
Η αρµόδια κατ’ ανάθεση αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4 και οι
αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών-µελών έχουν πρόσβαση στις
πληροφορίες που καταγράφονται στο εν λόγω ευρετήριο.
Μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το ανωτέρω ασφαλές κεντρικό
ευρετήριο, η αυτόµατη ανταλλαγή που προβλέπεται στις παρ. 1
και 2 του άρθρου 9Α και στις παρ. 12, 13 και 15 του άρθρου 9ΑΒ
διενεργείται, σύµφωνα µε την παρ. 1 του παρόντος και τις
ισχύουσες πρακτικές ρυθµίσεις.»
Άρθρο 54
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4170/2013 –
Αξιολόγηση
(άρθρο 1 παρ. 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822)
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Η παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4170/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Η αρµόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 4, µέσω της αρµόδιας αρχής της παρ. 1 του άρθρου 5, κοινοποιεί στην Επιτροπή
ετήσια αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών, σύµφωνα µε τα άρθρα 9, 9Α, 9ΑΑ και
9ΑΒ, καθώς και τα πρακτικά αποτελέσµατα τα οποία επιτεύχθηκαν.»
Άρθρο 55
Προσθήκη άρθρου 56Α στον ΚΦΔ –
Πρόστιµα εκπρόθεσµης υποβολής ή µη υποβολής ή
ανακριβούς/ατελούς υποβολής Έκθεσης ανά χώρα και Δηλωτέας Διασυνοριακής Ρύθµισης
(άρθρο 1 παρ. 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822)
1. Το άρθρο 24Α του ν. 4170/2013 καταργείται.
2. Μετά το άρθρο 56 του ν. 4174/2013, προστίθεται νέο άρθρο
56 Α που έχει ως εξής:
«Άρθρο 56Α
Πρόστιµα εκπρόθεσµης υποβολής ή µη υποβολής
ή ανακριβούς/ατελούς υποβολής Έκθεσης ανά χώρα και Δηλωτέας Διασυνοριακής Ρύθµισης
Στις περιπτώσεις εκπρόθεσµης υποβολής ή µη υποβολής ή
ανακριβούς/ατελούς υποβολής Έκθεσης ανά χώρα και Δηλωτέας Διασυνοριακής Ρύθµισης επιβάλλονται, αντί των προστίµων
του άρθρου 56, τα ακόλουθα πρόστιµα:
1. Σε περίπτωση µη υποβολής Έκθεσης ανά χώρα, επιβάλλεται
πρόστιµο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς Έκθεσης ανά Χώρα
επιβάλλεται πρόστιµο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ στους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 9ΑΑ του ν. 4170/2013.
2. Σε περίπτωση µη υποβολής πληροφοριών σχετικά µε δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση επιβάλλεται στους υπόχρεους του
άρθρου 9ΑΒ του ν. 4170/2013 πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ, όταν ο υπόχρεος τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστηµα,
και δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, όταν ο υπόχρεος τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα, για κάθε δηλωτέα διασυνοριακή
ρύθµιση. Το συνολικό ύψος των προστίµων του προηγούµενου
εδαφίου δεν µπορεί να υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του προβλεπόµενου προστίµου ανά φορολογικό έλεγχο, για κάθε δηλωτέα
διασυνοριακή ρύθµιση.
3. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών
σχετικά µε δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση, επιβάλλεται στους
υπόχρεους του άρθρου 9ΑΒ του ν. 4170/2013 πρόστιµο δυόµιση
χιλιάδων (2.500) ευρώ, όταν ο υπόχρεος τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστηµα, και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, όταν ο υπόχρεος τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα, για κάθε δηλωτέα
διασυνοριακή ρύθµιση. Το συνολικό ύψος των προστίµων του
προηγούµενου εδαφίου δεν µπορεί να υπερβαίνει το δεκαπλάσιο
του προβλεπόµενου προστίµου ανά φορολογικό έλεγχο, για
κάθε δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση.
4. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής πληροφοριών σχετικά µε δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση, επιβάλλεται στους υπόχρεους του άρθρου 9ΑΒ του ν. 4170/2013 πρόστιµο διακοσίων
πενήντα (250) ευρώ, όταν ο υπόχρεος τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστηµα, και πεντακοσίων (500) ευρώ, όταν ο υπόχρεος
τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα ανά µήνα καθυστέρησης
και µέχρι τρεις µήνες, για κάθε δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση.
Σε περίπτωση που η υποβολή γίνεται µετά από την παρέλευση
τριών µηνών από την προθεσµία εµπρόθεσµης δήλωσης, επιβάλλεται πρόστιµο δυόµιση χιλιάδων (2.500) ευρώ, όταν ο υπόχρεος
τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστηµα, και πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ, όταν ο υπόχρεος τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα, για κάθε δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση.
Το συνολικό ύψος των προστίµων του προηγούµενου εδαφίου
δεν µπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του προβλεπόµενου προστίµου των δυόµιση χιλιάδων (2.500) ευρώ ή πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ, αντίστοιχα, ανά ηµερολογιακό έτος, για κάθε δη-
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λωτέα διασυνοριακή ρύθµιση.
Σε περίπτωση που το πρόστιµο εκπρόθεσµης υποβολής επιβάλλεται µετά από έλεγχο, το συνολικό ύψος των προστίµων δεν
µπορεί να υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του προβλεπόµενου προστίµου των δυόµιση χιλιάδων (2.500) ευρώ ή πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ, αντίστοιχα, ανά φορολογικό έλεγχο, για κάθε δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση.
5. Σε περίπτωση που ενδιάµεσος, ο οποίος απαλλάσσεται από
την υποχρέωση υποβολής πληροφοριών σχετικά µε δηλωτέα
διασυνοριακή ρύθµιση, δεν προβαίνει στη γνωστοποίηση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 9ΑΒ, επιβάλλεται πρόστιµο
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αν ο ενδιάµεσος τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστηµα, και δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, αν ο
ενδιάµεσος τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα. Το συνολικό
ύψος των προστίµων του προηγούµενου εδαφίου δεν µπορεί να
υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του προβλεπόµενου προστίµου ανά
φορολογικό έλεγχο, για κάθε δηλωτέα διασυνοριακή ρύθµιση.
Άρθρο 56
Προσθήκη Παραρτήµατος στο Κεφάλαιο Η’
του ν. 4170/2013 – Διακριτικά
(άρθρο 1 παρ. 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822)
Μετά το Παράρτηµα III του Κεφαλαίου Η’ του Μέρους Πρώτου
του ν. 4170/2013, προστίθεται Παράρτηµα IV, οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος των διατάξεων του παρόντος, ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ
Μέρος I:
«Κριτήριο κύριου οφέλους»
Άρθρο 1
Γενικά διακριτικά της Κατηγορίας Α του άρθρου 1 του Μέρους
ΙΙ του Παραρτήµατος IV και ειδικά διακριτικά της Κατηγορίας Β,
άρθρο 2 του Μέρους ΙΙ του Παρατήµατος IV και της Κατηγορίας
Γ, υποπερ. βα), περ. β), περ. γ) και περ. δ) του άρθρου 3 του Μέρους ΙΙ του Παρατήµατος IV µπορούν να λαµβάνονται υπόψη
µόνον όταν πληρούν το «κριτήριο του κύριου οφέλους».
Άρθρο 2
Το κριτήριο του κύριου οφέλους πληρούται, εάν µπορεί να
αποδειχθεί, ότι το κύριο όφελος ή ένα από τα κύρια οφέλη που
µπορεί κάποιος να αναµένει ευλόγως από µια ρύθµιση, λαµβανοµένων υπόψη όλων των σχετικών γεγονότων και περιστάσεων,
συνίσταται στην απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήµατος.
Άρθρο 3
Όσον αφορά διακριτικό της Κατηγορίας Γ, παρ. 1 του άρθρου
1 του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος IV, η ύπαρξη των όρων και
προϋποθέσεων που καθορίζονται στην Κατηγορία Γ, υποπερ.
βα), της περ. β), περ. γ) ή περ. δ) του άρθρου 3 του Μέρους ΙΙ
του Παρατήµατος IV δεν είναι ικανή από µόνη της να αποτελεί
λόγο για να θεωρείται ότι µία ρύθµιση πληροί το κριτήριο του κύριου οφέλους.
Μέρος II:
Κατηγορίες διακριτικών
Άρθρο 1
Κατηγορία Α:
Γενικά διακριτικά που συνδέονται µε το κριτήριο του κύριου
οφέλους
1. Ρύθµιση κατά την οποία το ενδιαφερόµενο πρόσωπο ή ένας
συµµετέχων στη ρύθµιση αναλαµβάνει την υποχρέωση να συµµορφώνεται µε όρο εµπιστευτικότητας που µπορεί να απαιτεί
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από αυτόν να µην αποκαλύπτει τον τρόπο µε τον οποίον η ρύθµιση θα µπορούσε να εξασφαλίσει φορολογικό πλεονέκτηµα
έναντι άλλων ενδιαµέσων ή των φορολογικών αρχών.
2. Ρύθµιση κατά την οποία ο ενδιάµεσος δικαιούται να λάβει
αµοιβή (τόκο, αποζηµίωση για χρηµατοδοτικές δαπάνες και
άλλες επιβαρύνσεις) για τη ρύθµιση και η εν λόγω αµοιβή καθορίζεται σε σχέση µε:
α) το ποσό του φορολογικού πλεονεκτήµατος που προκύπτει
από τη ρύθµιση, ή
β) το αν πράγµατι προκύπτει φορολογικό πλεονέκτηµα από τη
ρύθµιση ή όχι, συµπεριλαµβανοµένης της υποχρέωσης του ενδιαµέσου για µερική ή πλήρη επιστροφή της αµοιβής, εφόσον
το επιδιωκόµενο φορολογικό πλεονέκτηµα που προκύπτει από
τη ρύθµιση δεν επιτεύχθηκε πλήρως ή εν µέρει.
3. Ρύθµιση που περιέχει ουσιαστικά τυποποιηµένη τεκµηρίωση
και/ή δοµή και είναι διαθέσιµη σε περισσότερους από έναν ενδιαφερόµενους φορολογούµενους χωρίς να χρειάζεται να εξειδικεύεται ουσιωδώς προκειµένου να εφαρµοστεί.
Άρθρο 2
Κατηγορία Β:
Ειδικά διακριτικά που συνδέονται µε το κριτήριο του κύριου
οφέλους
1. Ρύθµιση κατά την οποία ένας συµµετέχων στη ρύθµιση προβαίνει σε τεχνητές ενέργειες, οι οποίες συνίστανται στην απόκτηση ζηµιογόνου εταιρείας, στην παύση της κύριας
δραστηριότητας της εταιρείας και τη χρήση των ζηµιών της για
τη µείωση των φορολογικών του υποχρεώσεων, µεταξύ άλλων
µέσω της µεταφοράς των εν λόγω ζηµιών σε άλλη δικαιοδοσία ή
µε την επιτάχυνση της χρήσης των εν λόγω ζηµιών.
2. Ρύθµιση που έχει ως αποτέλεσµα τη µετατροπή εισοδηµάτων σε κεφάλαιο, δωρεές ή άλλες κατηγορίες εισοδηµάτων, τα
οποία υπόκεινται σε χαµηλότερη φορολόγηση ή απαλλάσσονται
από τη φορολογία.
3. Ρύθµιση που περιλαµβάνει συναλλαγές κυκλικού χαρακτήρα που οδηγούν στις κυκλικές διαδροµές κεφαλαίων, συγκεκριµένα µέσω της συµµετοχής παρεµβαλλόµενων οντοτήτων,
χωρίς άλλη πρωτογενή εµπορική λειτουργία ή συναλλαγές που
αντισταθµίζουν ή ακυρώνουν η µία την άλλη ή που έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά.
Άρθρο 3
Κατηγορία Γ:
Ειδικά διακριτικά που συνδέονται µε διασυνοριακές συναλλαγές
1. Ρύθµιση η οποία περιλαµβάνει εκπεστέες διασυνοριακές
πληρωµές που πραγµατοποιούνται µεταξύ δύο ή περισσότερων
συνδεδεµένων επιχειρήσεων, εφόσον συντρέχει τουλάχιστον µία
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ο αποδέκτης δεν είναι φορολογικός κάτοικος (ή κάτοικος
για φορολογικούς σκοπούς) σε οιαδήποτε φορολογική δικαιοδοσία,
β) µολονότι ο αποδέκτης είναι φορολογικός κάτοικος σε µια
δικαιοδοσία, η δικαιοδοσία αυτή:
βα) είτε δεν επιβάλλει φόρο εταιρειών ή επιβάλλει φόρο εταιρειών µε µηδενικό ή σχεδόν µηδενικό συντελεστή
ββ) είτε περιλαµβάνεται σε κατάλογο µε δικαιοδοσίες τρίτων
χωρών που έχουν αξιολογηθεί από τα κράτη - µέλη συλλογικά ή
στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ ως µη συνεργάσιµες,
γ) η καταβολή τυγχάνει πλήρους απαλλαγής από τη φορολογία στην περιοχή δικαιοδοσίας όπου ο αποδέκτης είναι φορολογικός κάτοικος,
δ) η καταβολή υπάγεται σε προνοµιακό (ή προτιµησιακό) φορολογικό καθεστώς στην περιοχή δικαιοδοσίας όπου ο αποδέκτης είναι φορολογικός κάτοικος.
2. Ρύθµιση που περιλαµβάνει αίτηµα έκπτωσης για το ίδιο
ποσό απόσβεσης περιουσιακού στοιχείου σε περισσότερες της
µίας δικαιοδοσίες.
3. Ρύθµιση που περιλαµβάνει αίτηµα απαλλαγής από τη διπλή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φορολόγηση για το ίδιο στοιχείο εισοδήµατος ή κεφαλαίου σε
περισσότερες της µίας δικαιοδοσίες.
4. Ρύθµιση που περιλαµβάνει µεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων, όταν υπάρχει ουσιαστική διαφορά στο ποσό που θεωρείται πληρωτέο σε αντάλλαγµα για τα περιουσιακά στοιχεία σε
αυτές τις δικαιοδοσίες.
Άρθρο 4
Κατηγορία Δ:
Ειδικά διακριτικά σχετικά µε την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών και τους πραγµατικούς δικαιούχους
1. Ρύθµιση που µπορεί να έχει ως συνέπεια να υπονοµεύσει
την υποχρέωση αναφοράς δυνάµει των νόµων για την εφαρµογή
της νοµοθεσίας της Ένωσης ή ισοδύναµων συµφωνιών σχετικά
µε την αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών επί χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών, συµπεριλαµβανοµένων των συµφωνιών µε
τρίτες χώρες, ή που εκµεταλλεύεται την απουσία τέτοιας νοµοθεσίας ή συµφωνιών. Οι ρυθµίσεις αυτές περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
α) τη χρήση λογαριασµού, προϊόντος ή επένδυσης που δεν
είναι, ή παρουσιάζεται ότι δεν είναι, χρηµατοοικονοµικός λογαριασµός, αλλά διαθέτει χαρακτηριστικά που είναι ουσιαστικά παρόµοια µε τα χαρακτηριστικά χρηµατοοικονοµικού λογαριασµού,
β) τη µεταφορά χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών ή περιουσιακών στοιχείων σε δικαιοδοσίες που δεν δεσµεύονται από την
αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών επί χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών µε το κράτος της κατοικίας του ενδιαφερόµενου φορολογούµενου ή τη χρήση τέτοιων δικαιοδοσιών,
γ) την εκ νέου ταξινόµηση εισοδηµάτων και κεφαλαίου σε προϊόντα ή πληρωµές που δεν υπόκεινται στην αυτόµατη ανταλλαγή
πληροφοριών επί χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών,
δ) τη µεταβίβαση ή τη µετατροπή χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος ή χρηµατοοικονοµικού λογαριασµού ή των περιουσιακών
στοιχείων τους σε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοοικονοµικό λογαριασµό ή περιουσιακά στοιχεία που δεν υπόκεινται
στην υποχρέωση αναφοράς δυνάµει της αυτόµατης ανταλλαγής
πληροφοριών επί χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών,
ε) τη χρήση νοµικών προσώπων, οντοτήτων ή δοµών που εξαλείφουν ή επιδιώκουν να εξαλείψουν την υποχρέωση αναφοράς
ενός ή περισσοτέρων Δικαιούχων Λογαριασµού ή Ελεγχόντων
Προσώπων δυνάµει της αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών
επί χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών,
στ) ρυθµίσεις που υπονοµεύουν ή εκµεταλλεύονται τις αδυναµίες στις διαδικασίες δέουσας επιµέλειας που χρησιµοποιούν τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για να συµµορφωθούν µε τις υποχρεώσεις τους αναφοράς πληροφοριών επί χρηµατοοικονοµικών
λογαριασµών, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης δικαιοδοσιών
µε ανεπαρκή ή αδύναµα καθεστώτα επιβολής της νοµοθεσίας
περί νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή
µε µη αυστηρές απαιτήσεις διαφάνειας για τα νοµικά πρόσωπα
ή τις νοµικές οντότητες.
2. Ρύθµιση που περιλαµβάνει µη διαφανή αλυσίδα νόµιµης ή
πραγµατικής κυριότητας µε χρήση προσώπων, νοµικών οντοτήτων ή δοµών:
α) που δεν ασκούν ουσιαστική οικονοµική δραστηριότητα υποστηριζόµενη από επαρκές προσωπικό, εξοπλισµό, περιουσιακά
στοιχεία και χώρους και
β) που έχουν συσταθεί, βρίσκονται υπό διαχείριση, έχουν κατοικία, ελέγχονται ή είναι εγκατεστηµένα σε δικαιοδοσία άλλη
εκτός της δικαιοδοσίας της κατοικίας ενός ή περισσοτέρων από
τους πραγµατικούς δικαιούχους των περιουσιακών στοιχείων
που διατηρούν αυτά τα πρόσωπα, νοµικές οντότητες ή δοµές και
γ) όταν οι πραγµατικοί δικαιούχοι τέτοιων προσώπων, νοµικών
οντοτήτων ή δοµών, όπως ορίζονται στην οδηγία 2015/849 δεν
µπορούν να ταυτοποιηθούν.
Άρθρο 5
Κατηγορία Ε:
Ειδικά διακριτικά σχετικά µε την ενδοοµιλική
τιµολόγηση
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1. Ρύθµιση που περιλαµβάνει τη χρήση µονοµερών κανόνων
«ασφαλούς λιµένα».
2. Ρύθµιση που περιλαµβάνει τη µεταβίβαση άυλων περιουσιακών στοιχείων δυσχερούς αποτίµησης. Ο όρος «άυλα περιουσιακά στοιχεία δυσχερούς αποτίµησης» περιλαµβάνει άυλα
περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώµατα επί αυτών για τα οποία, κατά
τη µεταβίβασή τους µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων:
α) δεν υπάρχουν αξιόπιστα συγκρίσιµα στοιχεία και
β) κατά τον χρόνο σύναψης της συναλλαγής, οι προβλέψεις
για τις µελλοντικές ταµειακές ροές ή τα έσοδα που αναµένεται
να προκύψουν από το µεταβιβαζόµενο άυλο στοιχείο, ή οι παραδοχές που υιοθετήθηκαν κατά την αποτίµηση του άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι εξαιρετικά αβέβαιες, γεγονός που καθιστά
δύσκολο να προβλεφθεί το ύψος της τελικής απόδοσης του
άυλου στοιχείου κατά τη στιγµή της µεταβίβασης.
3. Ρύθµιση που περιλαµβάνει ενδοοµιλική διασυνοριακή µεταβίβαση λειτουργιών ή κινδύνων ή περιουσιακών στοιχείων, εφόσον τα προβλεπόµενα ετήσια κέρδη προ τόκων και φόρων
(earnings before interest and taxes (EBIT)) του µεταβιβάζοντος ή
των µεταβιβαζόντων κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου
µετά από τη µεταβίβαση, είναι κατώτερα του πενήντα τοις εκατό
(50%) των προβλεπόµενων ετήσιων κερδών προ τόκων και
φόρων του εν λόγω µεταβιβάζοντος ή των µεταβιβαζόντων, αν
δεν είχε πραγµατοποιηθεί η µεταβίβαση.»
Άρθρο 57
Πρόβλεψη για την κοινοποίηση πληροφοριών
ηµερολογιακού έτους 2019
και έναρξη ισχύος
(άρθρο 1 παρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/876 και
άρθρο 2 παρ. 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/822)
1. Στο τέλος της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4170/
2013, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, η κοινοποίηση πληροφοριών που αφορούν το
ηµερολογιακό έτος 2019 είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί
εντός δώδεκα (12) µηνών από τη λήξη του έτους αυτού.»
2. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 51 έως 57 του παρόντος
αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2020.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5 ΚΑΙ 9 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2016/1164/ΕΕ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ
ΑΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
Άρθρο 58
Προσθήκη άρθρου 66Α στον ΚΦΕΚανόνες για τη φορολόγηση κατά την έξοδο
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ)
1. Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ενσωµατώνεται στην
ελληνική νοµοθεσία το άρθρο 5 της Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ του
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Ιουλίου 2016 για
τη θέσπιση κανόνων φορολόγησης κατά την έξοδο (ΕΕ L της
14.10.2017).
2. Μετά το άρθρο 66 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται
άρθρο 66A ως εξής:
«Άρθρο 66Α
Φορολόγηση κατά την έξοδο
1. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου δίδονται οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) «φορολογούµενος»: το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα που έχει τη φορολογική του κατοικία στην ηµεδαπή και υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών
οντοτήτων, καθώς και οι µόνιµες εγκαταστάσεις που είναι εγκατεστηµένες στην ηµεδαπή,
β) «αγοραία αξία»: το ποσό έναντι του οποίου µπορεί να αν-
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ταλλαγεί ένα περιουσιακό στοιχείο ή να διακανονιστούν αµοιβαίες υποχρεώσεις µεταξύ εθελουσίως ενεργούντων µη συνδεδεµένων προσώπων σε απευθείας συναλλαγή,
γ) «συνδεδεµένα πρόσωπα»: τα πρόσωπα ή οι οντότητες που
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 66 του παρόντος Κώδικα,
δ) «αξία για φορολογικούς σκοπούς»: η αξία του περιουσιακού
στοιχείου, όπως αυτή προκύπτει µε βάση τις αρχές και τους κανόνες της φορολογικής νοµοθεσίας κατά τον χρόνο της εξόδου,
ε) «περιουσιακά στοιχεία»: οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία
επί των οποίων ο φορολογούµενος ασκεί έλεγχο και από τα
οποία αναµένει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη.
στ) «µεταφορά περιουσιακών στοιχείων»: η πράξη µε την
οποία ένα κράτος-µέλος χάνει το δικαίωµα φορολόγησης των µεταφερόµενων περιουσιακών στοιχείων, παρότι τα περιουσιακά
στοιχεία παραµένουν υπό τη νοµική ή την οικονοµική κυριότητα
του ίδιου φορολογούµενου,
ζ) «µεταφορά της φορολογικής κατοικίας από την Ελλάδα»: η
πράξη µε την οποία ένας φορολογούµενος παύει να είναι κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς στην ηµεδαπή και αποκτά φορολογική κατοικία σε άλλο κράτος - µέλος ή σε τρίτη χώρα,
η) «µεταφορά της δραστηριότητας που ασκείται µέσω µόνιµης
εγκατάστασης στην Ελλάδα»: η πράξη µε την οποία ένας φορολογούµενος παύει να έχει φορολογητέα παρουσία στην ηµεδαπή, και ταυτόχρονα αποκτά φορολογητέα παρουσία σε άλλο
κράτος - µέλος ή σε τρίτη χώρα, χωρίς να καθίσταται κάτοικος
για φορολογικούς σκοπούς στο εν λόγω κράτος-µέλος ή στην
τρίτη χώρα,
θ) «απώλεια του δικαιώµατος φορολόγησης της Ελλάδας»: η
µη απεικόνιση για λογιστικούς σκοπούς του µεταφερόµενου περιουσιακού στοιχείου µαζί µε τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του
φορολογούµενου στην ηµεδαπή, γεγονός που συνεπάγεται ότι
η Ελλάδα δεν έχει πλέον το δικαίωµα να φορολογήσει το εν λόγω
περιουσιακό στοιχείο.
2. Φορολογούµενος υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος στην Ελλάδα επί ποσού που ισούται µε την αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που µεταφέρει, κατά τη στιγµή της εξόδου αυτών,
µείον την αξία τους για φορολογικούς σκοπούς, σε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) µεταφοράς περιουσιακών στοιχείων από την έδρα του στην
ηµεδαπή στη µόνιµη εγκατάστασή του σε άλλο κράτος-µέλος, ή
σε τρίτη χώρα, εφόσον η Ελλάδα παύει να έχει δικαίωµα φορολόγησης των µεταφεροµένων περιουσιακών στοιχείων, εξαιτίας
της µεταφοράς,
β) µεταφοράς περιουσιακών στοιχείων από τη µόνιµη εγκατάστασή του στην ηµεδαπή στην έδρα του ή σε άλλη µόνιµη εγκατάσταση σε άλλο κράτος-µέλος, ή σε τρίτη χώρα, εφόσον η
Ελλάδα παύει να έχει δικαίωµα φορολόγησης των µεταφεροµένων περιουσιακών στοιχείων, εξαιτίας της µεταφοράς,
γ) µεταφοράς της φορολογικής κατοικίας του από την Ελλάδα
σε άλλο κράτος-µέλος, ή σε τρίτη χώρα, εκτός από εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία παραµένουν ουσιωδώς συνδεδεµένα µε µόνιµη εγκατάσταση στην ηµεδαπή,
δ) µεταφοράς της δραστηριότητας που ασκεί η µόνιµη εγκατάστασή του, από την Ελλάδα σε άλλο κράτος-µέλος, ή σε τρίτη
χώρα, εφόσον η Ελλάδα παύει να έχει δικαίωµα φορολόγησης
των µεταφεροµένων περιουσιακών στοιχείων, εξαιτίας της µεταφοράς.
Ο φόρος υπολογίζεται µε τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή
του άρθρου 58 κατά το φορολογικό έτος της εξόδου.
3. Ο φόρος που οφείλεται αποδίδεται στο Δηµόσιο µε δήλωση,
η οποία συνιστά άµεσο προσδιορισµό του φόρου. Η δήλωση
υποβάλλεται τρείς (3) εργάσιµες ηµέρες πριν από την επέλευση
των γεγονότων της παρ. 2 και ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ, µε
την υποβολή της δήλωσης, µε την επιφύλαξη της παρ. 4. Με την
καταβολή του φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση
από τον φόρο εισοδήµατος του φορολογούµενου, των εταίρων,
των µετόχων και των µελών για τα ποσά που προβλέπονται στην
παρ. 2.
4. Αντί της εφάπαξ καταβολής, ο φορολογούµενος έχει το δικαίωµα να καταβάλει τον φόρο σε πέντε (5) ισόποσες ετήσιες
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άτοκες δόσεις, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) µεταφοράς περιουσιακών στοιχείων από την έδρα του στην
ηµεδαπή στη µόνιµη εγκατάστασή του σε άλλο κράτος-µέλος ή
σε τρίτη χώρα που είναι συµβαλλόµενο µέρος στη συµφωνία για
τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) της 19ης.7.2016 (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 193/9),
β) µεταφοράς περιουσιακών στοιχείων από τη µόνιµη εγκατάστασή του στην ηµεδαπή στην έδρα του ή σε άλλη µόνιµη εγκατάσταση σε άλλο κράτος-µέλος ή σε τρίτη χώρα που είναι
συµβαλλόµενο µέρος στη συµφωνία για τον ΕΟΧ,
γ) µεταφοράς της φορολογικής του κατοικίας σε άλλο κράτος-µέλος ή σε τρίτη χώρα που είναι συµβαλλόµενο µέρος στη
συµφωνία για τον ΕΟΧ,
δ) µεταφοράς της δραστηριότητας που ασκεί η µόνιµη εγκατάστασή του από την ηµεδαπή σε άλλο κράτος-µέλος ή σε τρίτη
χώρα που είναι συµβαλλόµενο µέρος στη συµφωνία για τον ΕΟΧ.
Η παρούσα παράγραφος ισχύει για τρίτες χώρες που είναι
συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίας για τον ΕΟΧ, εφόσον έχουν
συνάψει συµφωνία µε την Ελλάδα ή µε την Ένωση περί αµοιβαίας συνδροµής για την είσπραξη φορολογικών απαιτήσεων,
ισοδύναµη µε την αµοιβαία συνδροµή που προβλέπεται στην
Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συµβουλίου.
Η πρώτη δόση καταβάλλεται µε την υποβολή της δήλωσης της
παρ. 3 και οι υπόλοιπες µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των
τεσσάρων (4) επόµενων ετών από το έτος υποβολής της δήλωσης.
Για την τµηµατική καταβολή του φόρου του παρόντος ισχύουν
αποκλειστικά τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο, µη εφαρµοζόµενης οποιασδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης για τη διευκόλυνση ή τη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής οφειλών ή τη
χορήγηση διοικητικής αναστολής.
Εάν υπάρχει αποδεδειγµένος και πραγµατικός κίνδυνος απώλειας του φόρου που προσδιορίστηκε, η Φορολογική Διοίκηση
µπορεί να απαιτήσει εγγύηση ως όρο για την καταβολή του
φόρου σε δόσεις.
5. Η δυνατότητα καταβολής σε δόσεις της παρ. 4 αίρεται και
το σύνολο του φόρου που δεν έχει καταβληθεί καταβάλλεται
εφάπαξ κατά τα οριζόµενα στην παρ. 6, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν τα µεταφερθέντα περιουσιακά στοιχεία ή η δραστηριότητα που ασκεί η µόνιµη εγκατάσταση του φορολογουµένου
πωλούνται ή διατίθενται κατ’ άλλον τρόπο,
β) όταν τα µεταφερθέντα περιουσιακά στοιχεία του φορολογούµενου µεταφέρονται ακολούθως σε τρίτη χώρα,
γ) όταν η φορολογική κατοικία ή η δραστηριότητα που ασκεί
η µόνιµη εγκατάσταση του φορολογουµένου µεταφέρεται ακολούθως σε τρίτη χώρα,
δ) όταν ο φορολογούµενος πτωχεύει ή τίθεται υπό εκκαθάριση,
ε) όταν ο φορολογούµενος δεν καταβάλλει µια δόση εντός τριµήνου από τη λήξη της προθεσµίας καταβολής της.
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής δόσης εντός τριµήνου
από τη λήξη της προθεσµίας καταβολής της, υπολογίζονται τόκοι
εκπρόθεσµης καταβολής.
Οι περ. β) και γ) δεν εφαρµόζονται για τρίτες χώρες που είναι
συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίας για τον ΕΟΧ, εάν έχουν συνάψει συµφωνία µε την Ελλάδα ή µε την Ένωση περί αµοιβαίας
συνδροµής για την είσπραξη φορολογικών απαιτήσεων, ισοδύναµη µε την αµοιβαία συνδροµή που προβλέπεται στην Οδηγία
2010/24/ΕΕ.
6.α) Στις περ. α) έως και δ) της παρ. 5, ο φορολογούµενος
υποβάλλει στη Φορολογική Διοίκηση σχετική γνωστοποίηση
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την επέλευσή τους και
ταυτόχρονα καταβάλλει το σύνολο του φόρου που δεν έχει καταβληθεί.
β) Στην περ. ε), το σύνολο του φόρου που δεν έχει καταβληθεί,
καταβάλλεται την εποµένη ηµέρα από την πάροδο του τριµήνου.
7. Σε περίπτωση κατά την οποία η µεταφορά των περιουσιακών στοιχείων ή η µεταφορά της φορολογικής κατοικίας ή της
δραστηριότητας που ασκεί η µόνιµη εγκατάσταση πραγµατοποιείται προς την ηµεδαπή, ως αξία εκκίνησης (τιµή κτήσης) των εν
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λόγω περιουσιακών στοιχείων για φορολογικούς σκοπούς λαµβάνεται η αξία που έχει οριστεί από το κράτος-µέλος του φορολογουµένου ή της µόνιµης εγκατάστασης, εκτός εάν αυτή δεν
αντικατοπτρίζει την αγοραία αξία.
8. Το άρθρο αυτό δεν εφαρµόζεται επί µεταφορών περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση τίτλων ή
περιουσιακών στοιχείων που µεταφέρονται για την παροχή εµπράγµατης ασφάλειας ή όταν η µεταφορά περιουσιακών στοιχείων πραγµατοποιείται για την κάλυψη κεφαλαιακών απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας ή για σκοπούς της διαχείρισης ρευστότητας, υπό την προϋπόθεση ότι τα περιουσιακά στοιχεία πρόκειται να επανέλθουν στην ηµεδαπή εντός περιόδου δώδεκα (12)
µηνών. Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλεται µηδενική δήλωση µε
βάση τα οριζόµενα στην παρ. 3 και η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να απαιτήσει κατά τον χρόνο µεταφοράς των περιουσιακών
στοιχείων την κατάθεση ισόποσης µε το ποσό του φόρου, που
θα οφειλόταν από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, εγγυητικής επιστολής. Φόρος που έχει καταβληθεί παρά τα προβλεπόµενα στο παρόν, επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείς.
Αν τα περιουσιακά στοιχεία δεν επανέλθουν στην ηµεδαπή
εντός της ως άνω περιόδου των δώδεκα (12) µηνών, υπολογίζεται τόκος εκπρόθεσµης καταβολής για το σύνολο του οφειλόµενου φόρου, από την ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης που
προβλέπεται στην παρούσα.
9. Η εξακρίβωση της αγοραίας αξίας των µεταφερόµενων περιουσιακών στοιχείων από την Ελλάδα προς άλλο κράτος µέλος
ή τρίτη χώρα διενεργείται µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Με τη σύνταξη έκθεσης αποτίµησης από δύο (2) ορκωτούς
ελεγκτές ή ελεγκτική εταιρεία ή, κατά περίπτωση, από δύο ανεξάρτητους πιστοποιηµένους εκτιµητές. Επιτρέπεται η πρόσληψη
από τους ελεγκτές ή τους πιστοποιηµένους εκτιµητές ειδικών
εκτιµητών, ηµεδαπών ή αλλοδαπών, για την εκτίµηση περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν εξειδικευµένες γνώσεις ή διεθνή εµπειρία.
Τα πρόσωπα που προβαίνουν στην αποτίµηση ως εκτιµητές ή
ειδικοί εκτιµητές δεν πρέπει να είναι:
αα) µέλη του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας,
αβ) πρόσωπα που διατηρούν επιχειρηµατική ή άλλη επαγγελµατική σχέση µε την εταιρεία,
αγ) συγγενείς µε τα πρόσωπα αυτά µέχρι δεύτερου βαθµού ή
σύζυγοι αυτών.
Επιπλέον, για τους ορκωτούς ελεγκτές και για τις ελεγκτικές
εταιρείες, των οποίων είναι µέλη, δεν πρέπει να συντρέχουν κωλύµατα ή ασυµβίβαστα, που θα απέκλειαν τη διενέργεια τακτικού
ελέγχου από τα πρόσωπα αυτά, ούτε τα τελευταία θα πρέπει να
έχουν αναλάβει τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας ή συνδεδεµένης µε αυτήν εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.
4308/ 2014 κατά την τελευταία τριετία.
Η έκθεση αποτίµησης πρέπει να περιέχει την περιγραφή κάθε
περιουσιακού στοιχείου που εµπίπτει στην παρούσα, να αναφέρει τις µεθόδους αποτίµησης που εφαρµόστηκαν και να εκφέρει
την άποψη ότι η αγοραία αξία πληροί την αρχή των ίσων αποστάσεων. Σε περίπτωση που η αποτίµηση καταλήγει σε εύρος
τιµών, η έκθεση οφείλει να υποδεικνύει µια τελική τιµή.
β) Με βάση την αξία των µεταφερόµενων περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτή απεικονίζεται για λογιστικούς σκοπούς στα λογιστικά αρχεία του φορολογουµένου, εφόσον η επιµέτρηση των
στοιχείων αυτών διενεργείται στην εύλογη αξία.
γ) Με βάση την αξία των µεταφερόµενων περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτή προσδιορίζεται για σκοπούς εφαρµογής του
άρθρου 21 του ν. 4174/2013.
10. Με αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης καταβολής του φόρου κατά την έξοδο, οι περιπτώσεις
που η Φορολογική Διοίκηση µπορεί να απαιτεί εγγυητική επιστολή κατά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 και της παρ. 8, το
ύψος, και οι περιπτώσεις κατάπτωσης και αποδέσµευσης αυτής,
η διαδικασία για την προσωρινή απαλλαγή από την καταβολή του
φόρου κατά την έξοδο, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για
την εφαρµογή του παρόντος.»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]’ - 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Άρθρο 59
Προσθήκη άρθρου 66Β στον ΚΦΕΑσυµφωνίες στη µεταχείριση υβριδικών µέσων
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ)
1. Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προσαρµόζεται η
ελληνική νοµοθεσία στις διατάξεις του άρθρου 9 της Οδηγίας
2016/1164/ΕΕ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη
θέσπιση κανόνων υβριδικών ασυµφωνιών, όπως ισχύει µετά από
την τροποποίησή της µε το άρθρο 1 της Οδηγίας 2017/952/ΕΕ
(ΕΕ L της 14.10.2017).
2. Μετά το άρθρο 66Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται
άρθρο 66Β, ως εξής:
«Άρθρο 66Β
Ασυµφωνίες στη µεταχείριση υβριδικών µέσων
1. «Ασυµφωνία στη µεταχείριση υβριδικών µέσων» (εφεξής
«ασυµφωνία»): η κατάσταση στην οποία εµπλέκεται ένας φορολογούµενος ή, για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου αυτού,
µια οντότητα εγκατεστηµένη σε τρίτη χώρα, όταν:
α) η πληρωµή στο πλαίσιο ενός χρηµατοπιστωτικού µέσου έχει
ως αποτέλεσµα την έκπτωση χωρίς συµπερίληψη και:
αα) η πληρωµή αυτή δεν περιλαµβάνεται στο εισόδηµα εντός
εύλογου χρονικού διαστήµατος, και
αβ) το αποτέλεσµα της ασυµφωνίας οφείλεται στις διαφορές
στον χαρακτηρισµό του µέσου ή της πληρωµής που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο αυτού.
Για τους σκοπούς της περ. α), η πληρωµή στο πλαίσιο ενός
χρηµατοπιστωτικού µέσου θεωρείται ότι περιλαµβάνεται στο εισόδηµα εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος όταν:
i) η πληρωµή περιλαµβάνεται από τη δικαιοδοσία του δικαιούχου στη φορολογική περίοδο, η οποία αρχίζει εντός δώδεκα (12)
µηνών από τη λήξη του φορολογικού έτους της δικαιοδοσίας του
πληρωτή, ή
ii) η πληρωµή αναµένεται εύλογα να συµπεριληφθεί από τη δικαιοδοσία του δικαιούχου σε µελλοντικό φορολογικό έτος και οι
όροι πληρωµής είναι εκείνοι που αναµένεται να συµφωνηθούν
µεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων.
Για τις ανάγκες της περ. α), πληρωµή που αντιπροσωπεύει την
υποκείµενη απόδοση επί µεταβιβασθέντος χρηµατοπιστωτικού
µέσου δεν δηµιουργεί ασυµφωνία, όταν η πληρωµή γίνεται από
χρηµατιστή βάσει αγοραίας υβριδικής µεταβίβασης, εφόσον η
δικαιοδοσία του πληρωτή απαιτεί από τον χρηµατιστή να περιλαµβάνει ως εισόδηµα όλα τα ποσά που εισέπραξε σε σχέση µε
το µεταβιβασθέν χρηµατοπιστωτικό µέσο,
β) η πληρωµή σε υβριδική οντότητα έχει ως αποτέλεσµα την
έκπτωση χωρίς συµπερίληψη και το εν λόγω αποτέλεσµα ασυµφωνίας οφείλεται στις διαφορές κατανοµής των πληρωµών προς
την υβριδική οντότητα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της δικαιοδοσίας όπου έχει ιδρυθεί ή είναι εγκατεστηµένη η υβριδική οντότητα και της δικαιοδοσίας οποιουδήποτε προσώπου το οποίο
διατηρεί συµµετοχή στην εν λόγω υβριδική οντότητα,
γ) η πληρωµή σε οντότητα µε µία ή περισσότερες µόνιµες εγκαταστάσεις έχει ως αποτέλεσµα την έκπτωση χωρίς συµπερίληψη και αυτό το αποτέλεσµα ασυµφωνίας οφείλεται στις
διαφορές κατανοµής των πληρωµών µεταξύ της έδρας και της
µόνιµης εγκατάστασης ή µεταξύ δύο ή περισσότερων µόνιµων
εγκαταστάσεων της ίδιας οντότητας σύµφωνα µε τη νοµοθεσία
της δικαιοδοσίας όπου δραστηριοποιείται η οντότητα,
δ) η πληρωµή έχει ως αποτέλεσµα την έκπτωση χωρίς συµπερίληψη λόγω του ότι πραγµατοποιείται προς µόνιµη εγκατάσταση που δεν λαµβάνεται υπόψη,
ε) η πληρωµή από υβριδική οντότητα που έχει ως αποτέλεσµα
την έκπτωση χωρίς συµπερίληψη και αυτό οφείλεται στο ότι, η
πληρωµή δεν λαµβάνεται υπόψη βάσει της νοµοθεσίας της δικαιοδοσίας του δικαιούχου,
στ) η τεκµαιρόµενη πληρωµή µεταξύ έδρας και µόνιµης εγκατάστασης ή µεταξύ δύο ή περισσότερων µόνιµων εγκαταστάσεων που έχει ως αποτέλεσµα την έκπτωση χωρίς συµπερίληψη
και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η πληρωµή δεν λαµβάνεται
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υπόψη βάσει της νοµοθεσίας της δικαιοδοσίας του δικαιούχου,
ή
ζ) προκύπτει διπλή έκπτωση.
Για τους σκοπούς των περιπτώσεων ε), στ) και ζ), ασυµφωνία
προκύπτει στο µέτρο που η δικαιοδοσία του πληρωτή παρέχει τη
δυνατότητα η έκπτωση να συµψηφίζεται έναντι ποσού που δεν
είναι εισόδηµα διπλής συµπερίληψης.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ένα αποτέλεσµα ασυµφωνίας δεν θεωρείται ασυµφωνία, εκτός αν προκύπτει
µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων, µεταξύ φορολογούµενου
και συνδεδεµένης επιχείρησης, µεταξύ της έδρας και της µόνιµης εγκατάστασης, µεταξύ δύο ή περισσότερων µόνιµων εγκαταστάσεων της ίδιας οντότητας, ή µέσω δοµηµένης ρύθµισης.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως:
α) «Φορολογούµενος»: κάθε ηµεδαπό νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, καθώς και οι µόνιµες εγκαταστάσεις αλλοδαπών
νοµικών προσώπων ή οντοτήτων στην ηµεδαπή.
β) «Αποτέλεσµα ασυµφωνίας»: η διπλή έκπτωση ή η έκπτωση
χωρίς συµπερίληψη.
γ) «Διπλή έκπτωση»: η έκπτωση της ίδιας πληρωµής, δαπάνης
ή ζηµίας στη δικαιοδοσία στην οποία έγινε η πληρωµή, έχει πραγµατοποιηθεί η δαπάνη ή προκύπτει η ζηµία (δικαιοδοσία του πληρωτή) και σε άλλη δικαιοδοσία (δικαιοδοσία του επενδυτή). Στην
περίπτωση πληρωµής από υβριδική οντότητα ή µόνιµη εγκατάσταση, η δικαιοδοσία του πληρωτή είναι εκείνη στην οποία έχει
ιδρυθεί ή είναι εγκατεστηµένη η υβριδική οντότητα ή η µόνιµη
εγκατάσταση.
δ) «Έκπτωση χωρίς συµπερίληψη»: η έκπτωση πληρωµής ή
τεκµαιρόµενης πληρωµής µεταξύ της έδρας και της µόνιµης εγκατάστασης ή µεταξύ δύο ή περισσότερων µόνιµων εγκαταστάσεων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία η πληρωµή αυτή
ή η τεκµαιρόµενη πληρωµή θεωρείται ότι πραγµατοποιείται (δικαιοδοσία του πληρωτή) χωρίς αντίστοιχη συµπερίληψη για φορολογικούς σκοπούς της εν λόγω πληρωµής ή της τεκµαιρόµενης πληρωµής στη δικαιοδοσία του δικαιούχου. Η δικαιοδοσία του δικαιούχου είναι οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία η
πληρωµή ή η τεκµαιρόµενη πληρωµή εισπράττεται ή αντιµετωπίζεται ως εισπραχθείσα, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας.
ε) «Έκπτωση»: το ποσό που θεωρείται ως εκπιπτόµενο από το
φορολογητέο εισόδηµα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της δικαιοδοσίας του πληρωτή ή του επενδυτή. Οι όροι «εκπιπτόµενο/η» ερµηνεύονται αναλόγως.
στ) «Συµπερίληψη»: το ποσό το οποίο λαµβάνεται υπόψη στο
φορολογητέο εισόδηµα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της δικαιοδοσίας του δικαιούχου της πληρωµής. Πληρωµή στο πλαίσιο ενός
χρηµατοπιστωτικού µέσου δεν αντιµετωπίζεται ως συµπεριληφθείσα, στον βαθµό που η πληρωµή τυγχάνει οποιασδήποτε φορολογικής ελάφρυνσης που οφείλεται αποκλειστικά στον
χαρακτηρισµό της πληρωµής από τη νοµοθεσία της δικαιοδοσίας του δικαιούχου της πληρωµής.
ζ) «Τεκµαιρόµενη πληρωµή»: η πληρωµή που θεωρείται ότι
έχει πραγµατοποιηθεί για τους σκοπούς εφαρµογής του παρόντος.
η) «Φορολογική ελάφρυνση»: η φορολογική απαλλαγή, η µείωση του φορολογικού συντελεστή ή κάθε έκπτωση ή επιστροφή,
πλην της πίστωσης φόρου για τους φόρους που παρακρατούνται
στην πηγή.
θ) «Εισόδηµα διπλής συµπερίληψης»: κάθε στοιχείο εισοδήµατος, το οποίο περιλαµβάνεται µε βάση τη νοµοθεσία και των δύο
δικαιοδοσιών, στις οποίες προέκυψε αποτέλεσµα ασυµφωνίας.
ι) «Πρόσωπο»: ένα φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα.
ια) «Υβριδική οντότητα»: κάθε νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα ή ρύθµιση που αντιµετωπίζεται ως φορολογητέα οντότητα
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία µιας δικαιοδοσίας και της οποίας το
εισόδηµα ή οι δαπάνες θεωρούνται ως εισόδηµα ή δαπάνες ενός
ή περισσοτέρων άλλων προσώπων βάσει της νοµοθεσίας άλλης
δικαιοδοσίας.
ιβ) «Χρηµατοπιστωτικό µέσο»: κάθε µέσο στον βαθµό που οδηγεί σε χρηµατοδότηση ή απόδοση των ίδιων κεφαλαίων και που

17530

φορολογείται σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν για τη φορολογική µεταχείριση ενός δανείου, µετοχικού κεφαλαίου ή παραγώγου σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της δικαιοδοσίας είτε του
δικαιούχου είτε του πληρωτή. Στην έννοια του χρηµατοπιστωτικού µέσου περιλαµβάνεται και η υβριδική µεταβίβαση.
ιγ) «Χρηµατιστής»: το φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο ή
νοµική οντότητα, τα οποία ασκούν σε τακτική βάση για ίδιο λογαριασµό και µε σκοπό το κέρδος, επιχείρηση αγοραπωλησίας
χρηµατοπιστωτικών µέσων.
ιδ) «Υβριδική µεταβίβαση»: κάθε συµφωνία µεταβίβασης χρηµατοπιστωτικού µέσου, όταν η υποκείµενη απόδοση του µέσου
θεωρείται από φορολογική άποψη ότι αποκτάται ταυτόχρονα
από περισσότερα του ενός µέρη στη συµφωνία.
ιε) «Αγοραία υβριδική µεταβίβαση»: κάθε υβριδική µεταβίβαση
που συνάπτει ένας χρηµατιστής κατά τη συνήθη επιχειρηµατική
του δραστηριότητα και η οποία δεν αποτελεί µέρος δοµηµένης
ρύθµισης.
ιστ) «Μόνιµη εγκατάσταση που δεν λαµβάνεται υπόψη»: οποιαδήποτε ρύθµιση, η οποία θεωρείται ότι συνιστά µόνιµη εγκατάσταση, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της δικαιοδοσίας της έδρας
και δεν θεωρείται ότι συνιστά µόνιµη εγκατάσταση σύµφωνα µε
τη νοµοθεσία της άλλης δικαιοδοσίας.
ιζ) «Ενοποιηµένος όµιλος για λογιστικούς σκοπούς»: ο όµιλος
ο οποίος αποτελείται από όλες τις οντότητες, των οποίων τα αποτελέσµατα ενοποιούνται πλήρως στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις που καταρτίζονται σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς ή το εθνικό σύστηµα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς ενός κράτους - µέλους.
ιη) «Δοµηµένη ρύθµιση» νοείται:
i) η ρύθµιση που αφορά ασυµφωνία, στους όρους της οποίας
ενσωµατώνεται η αξία του αποτελέσµατος της ασυµφωνίας ή
ii) η ρύθµιση που έχει σχεδιαστεί µε σκοπό να παράγει αποτέλεσµα ασυµφωνίας, εκτός εάν ο φορολογούµενος ή µια συνδεδεµένη επιχείρηση ευλόγως δεν αναµένεται να είχε επίγνωση της
ασυµφωνίας και δεν αποκόµισε φορολογικό όφελος το οποίο
ήταν αποτέλεσµα της ασυµφωνίας.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:
α) στις περιπτώσεις αποτελέσµατος ασυµφωνίας των περ. β),
γ), δ), ε), ζ) της παρ. 1 ή όπου απαιτείται προσαρµογή κατά την
εφαρµογή της παρ. 6, ως συνδεδεµένη επιχείρηση νοείται:
i) Νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα στην οποία ο φορολογούµενος κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχή στο κεφάλαιο ή δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη ποσοστού
πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω.
ii) Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που κατέχει,
άµεσα ή έµµεσα, δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχή στο κεφάλαιο
ή δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη ποσοστού πενήντα τοις εκατό
(50%) και άνω σε έναν φορολογούµενο. Αν ένα φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ή µια νοµική οντότητα κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχή στο κεφάλαιο ή δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω σε
έναν φορολογούµενο και σε ένα ή περισσότερα νοµικά πρόσωπα
ή νοµικές οντότητες, όλα τα σχετικά νοµικά πρόσωπα ή νοµικές
οντότητες, συµπεριλαµβανοµένου του φορολογουµένου, θεωρούνται συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
β) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί από κοινού µε άλλο πρόσωπο
ως προς τα δικαιώµατα ψήφου ή τη συµµετοχή στο κεφάλαιο
µίας οντότητας θεωρείται, ότι διατηρεί συµµετοχή στο σύνολο
των δικαιωµάτων ψήφου ή της συµµετοχής στο κεφάλαιο της εν
λόγω οντότητας τα οποία κατέχει το άλλο πρόσωπο.
γ) Ως συνδεδεµένη επιχείρηση νοείται επίσης η οντότητα που
ανήκει για λογιστικούς σκοπούς στον ίδιο ενοποιηµένο όµιλο,
στον οποίο ανήκει και ο φορολογούµενος, η επιχείρηση επί της
διαχείρισης της οποίας ο φορολογούµενος ασκεί σηµαντική
επιρροή ή η επιχείρηση που ασκεί σηµαντική επιρροή στη διαχείριση του φορολογουµένου.
4. Στον βαθµό που µία ασυµφωνία έχει ως αποτέλεσµα τη
διπλή έκπτωση, η σχετική πληρωµή δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα φορολογητέα έσοδα του επενδυτή και, σε περίπτωση που η πληρωµή αναγνωρίζεται προς έκπτωση στη
δικαιοδοσία του επενδυτή, δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τα φορολογητέα έσοδα του πληρωτή.
Τα ανωτέρω δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση εισοδήµατος διπλής συµπερίληψης που προκύπτει σε τρέχον ή, εφόσον η πληρωµή αναγνωρίζεται σε µεταγενέστερο φορολογικό έτος µε
βάση τις κείµενες διατάξεις, στο φορολογικό έτος αυτό.
5. Στον βαθµό που µία ασυµφωνία έχει ως αποτέλεσµα την έκπτωση χωρίς συµπερίληψη, η σχετική πληρωµή δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα φορολογητέα έσοδα του πληρωτή και,
σε περίπτωση που η πληρωµή αναγνωρίζεται προς έκπτωση στη
δικαιοδοσία του πληρωτή, είναι εκπεστέο στο κράτος του πληρωτή, το ποσό αυτό περιλαµβάνεται στα φορολογητέα έσοδα
του δικαιούχου της πληρωµής.
Τα ανωτέρω δεν εφαρµόζονται µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2022
σε περίπτωση ασυµφωνιών που είναι αποτέλεσµα πληρωµής
τόκου από χρηµατοπιστωτικό µέσο προς συνδεδεµένη επιχείρηση, όταν:
α) το χρηµατοπιστωτικό µέσο έχει χαρακτηριστικά µετατροπής
(conversion), διάσωσης µε ίδια µέσα (bail-in) ή αποµείωσης
(write-down), ή
β) το χρηµατοπιστωτικό µέσο έχει εκδοθεί µε µοναδικό σκοπό
να ικανοποιήσει απαιτήσεις ικανότητας απορρόφησης ζηµιών
που ισχύουν για τον τραπεζικό τοµέα και αναγνωρίζεται ως τέτοιο στις απαιτήσεις ικανότητας απορρόφησης ζηµιών του φορολογουµένου, ή
γ) το χρηµατοπιστωτικό µέσο έχει εκδοθεί:
γα) σε σχέση µε άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα µε χαρακτηριστικά µετατροπής, διάσωσης µε ίδια µέσα ή αποµείωσης στο επίπεδο µητρικής επιχείρησης,
γβ) σε επίπεδο που είναι αναγκαίο, ώστε να πληρούνται οι
ισχύουσες απαιτήσεις ικανότητας απορρόφησης ζηµιών,
γγ) όχι ως µέρος δοµηµένης ρύθµισης και
δ) σε κάθε µία από τις περ. α), β) και γ), η συνολική καθαρή
έκπτωση για τον ενοποιηµένο όµιλο, βάσει των ανωτέρω πληρωµών τόκων, δεν υπερβαίνει το ύψος που θα είχε εάν ο φορολογούµενος είχε εκδώσει ένα τέτοιο χρηµατοπιστωτικό µέσο
απευθείας στην αγορά.
6. Δεν εκπίπτει οποιαδήποτε πληρωµή από φορολογούµενο
στον βαθµό που η εν λόγω πληρωµή, άµεσα ή έµµεσα, χρηµατοδοτεί εκπιπτόµενη δαπάνη, η οποία οδηγεί σε ασυµφωνία µέσω
συναλλαγής ή σειράς συναλλαγών µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων ή που αποτελεί µέρος µίας δοµηµένης ρύθµισης, εκτός
και στον βαθµό που µία από τις δικαιοδοσίες που εµπλέκονται
στη συναλλαγή ή στη σειρά συναλλαγών έχει προβεί σε ανάλογη
διόρθωση όσον αφορά την εν λόγω ασυµφωνία.
7. Στον βαθµό που µια ασυµφωνία αφορά εισόδηµα από µόνιµη εγκατάσταση που δεν λαµβάνεται υπόψη, το οποίο απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήµατος, το εισόδηµα που
διαφορετικά θα αποδιδόταν στη µόνιµη εγκατάσταση που δεν
λαµβάνεται υπόψη, συµπεριλαµβάνεται στο φορολογητέο εισόδηµα του κεντρικού. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν σε περίπτωση που
η απαλλαγή δίδεται βάσει των διατάξεων Συµβάσεων Αποφυγής
Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) µε τρίτη χώρα.
8. Στον βαθµό που µια υβριδική µεταβίβαση έχει σχεδιαστεί µε
σκοπό τη φορολογική ελάφρυνση για τον παρακρατούµενο φόρο
στην πηγή επί µιας πληρωµής, συνεπεία µεταβιβασθέντος χρηµατοπιστωτικού µέσου σε περισσότερα από ένα εκ των εµπλεκόµενων µερών, η φορολογική ελάφρυνση περιορίζεται κατ'
αναλογία προς το καθαρό φορολογητέο εισόδηµα του φορολογουµένου που σχετίζεται µε την πληρωµή αυτήν.
9. Στον βαθµό που η έκπτωση για πληρωµή, δαπάνες ή ζηµίες
φορολογουµένου, ο οποίος είναι φορολογικός κάτοικος σε δύο
ή περισσότερες δικαιοδοσίες, αναγνωρίζεται για φορολογικούς
σκοπούς σε δύο δικαιοδοσίες, δεν αναγνωρίζεται στο βαθµό που
η άλλη δικαιοδοσία επιτρέπει η δεύτερη έκπτωση να συµψηφιστεί µε εισόδηµα που δεν αποτελεί εισόδηµα διπλής συµπερίληψης. Στην περίπτωση που ο φορολογούµενος είναι φορολογικός
κάτοικος και άλλου κράτους-µέλους της ΕΕ, η έκπτωση δεν αναγνωρίζεται όταν ο φορολογούµενος δεν θεωρείται φορολογικός
κάτοικος Ελλάδος βάσει της σχετικής Σύµβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.»
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Άρθρο 60
Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος
Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθενται παρ. 56 και 57
ως εξής:
«56. α) Οι διατάξεις του άρθρου 66Α εφαρµόζονται για µεταφορές περιουσιακών στοιχείων, φορολογικής κατοικίας ή δραστηριότητας από την Ελλάδα προς άλλο κράτος-µέλος ή τρίτη
χώρα που πραγµατοποιούνται από την 1η.1.2020 και µετά.
β) Για τις µεταφορές περιουσιακών στοιχείων, φορολογικής
κατοικίας ή δραστηριότητας που έχουν πραγµατοποιηθεί από
την 1η Ιανουαρίου 2020 µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
παρόντος, υποβάλλονται δηλώσεις της παρ. 3 του άρθρου 66Α,
χωρίς την επιβολή κυρώσεων, µέχρι την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα του τρίτου µήνα από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
παρόντος.
57. Οι διατάξεις του άρθρου 66 Β εφαρµόζονται από την
1η.1.2020 και µετά.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/1910 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Φ.Π.Α.
Άρθρο 61
Προσθήκη νέου άρθρου 7α και τροποποίηση
των άρθρων 13,
28 και 36 του Κώδικα ΦΠΑ Παράδοση αποθεµάτων στη διάθεση συγκεκριµένου
αποκτώντα σε άλλο κράτος-µέλος και
συναφείς ρυθµίσεις
(άρθρο 1 παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1910)
1. Με τις διατάξεις του παρόντος ενσωµατώνεται στην ελληνική νοµοθεσία το άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1910 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 4ης Δεκεµβρίου 2018 (EE
L 311 της 7.12.2018), σχετικά µε τροποποιήσεις της Οδηγίας
2006/112/ΕΚ (EEL 347 της 11.12.2006).
2. Στον Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α’ 248), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Μετά το άρθρο 7 του ν. 2859/2000 προστίθεται νέο άρθρο
7α ως εξής:
«Άρθρο 7α
Παράδοση αποθεµάτων στη διάθεση συγκεκριµένου αποκτώντα σε άλλο κράτος-µέλος
1. Η µεταφορά από υποκείµενο στον φόρο αγαθών της επιχείρησής του σε άλλο κράτος-µέλος, δεν θεωρείται παράδοση αγαθών από επαχθή αιτία στο πλαίσιο των ρυθµίσεων για τα
αποθέµατα στη διάθεση συγκεκριµένου αποκτώντος.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι ρυθµίσεις για
τα αποθέµατα στη διάθεση συγκεκριµένου αποκτώντος υφίστανται, όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα αγαθά αποστέλλονται ή µεταφέρονται σε άλλο κράτος µέλος από υποκείµενο στον φόρο ή από τρίτο που ενεργεί για
λογαριασµό του, ώστε τα εν λόγω αγαθά να παραδοθούν στο
κράτος αυτό σε µεταγενέστερο στάδιο και µετά την άφιξή τους
σε άλλον υποκείµενο στον φόρο, ο οποίος δικαιούται να αποκτήσει την κυριότητα των εν λόγω αγαθών βάσει ισχύουσας συµφωνίας µεταξύ των δύο υποκειµένων στον φόρο,
β) ο υποκείµενος στον φόρο που αποστέλλει ή µεταφέρει τα
αγαθά δεν έχει την έδρα της οικονοµικής του δραστηριότητας
ούτε µόνιµη εγκατάσταση στο κράτος-µέλος στο οποίο αποστέλλονται ή µεταφέρονται τα αγαθά,
γ) ο υποκείµενος στον φόρο στον οποίο πρόκειται να παραδοθούν τα αγαθά διαθέτει αριθµό φορολογικού µητρώου Φ.Π.Α.
στο κράτος-µέλος στο οποίο αποστέλλονται ή µεταφέρονται τα
αγαθά και τα στοιχεία του, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού
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φορολογικού µητρώου ΦΠΑ που του έχει αποδοθεί στο εν λόγω
κράτος-µέλος, είναι γνωστά στον υποκείµενο στον φόρο που
αποστέλλει ή µεταφέρει τα αγαθά, κατά τον χρόνο της αναχώρησης της αποστολής ή της µεταφοράς,
δ) ο υποκείµενος στον φόρο που αποστέλλει ή µεταφέρει τα
αγαθά καταγράφει τη µεταφορά τους, σε ειδικό βιβλίο καταχώρισης που προβλέπεται στην περ. ζ) της παρ. 4 του άρθρου 36
και περιλαµβάνει στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα που προβλέπεται
στην περ. α) της παρ. 5 του ιδίου άρθρου, τον αριθµό φορολογικού µητρώου Φ.Π.Α. του υποκειµένου στον φόρο που αποκτά τα
αγαθά και ο οποίος του έχει αποδοθεί από το κράτος-µέλος στο
οποίο αυτά αποστέλλονται ή µεταφέρονται.
3. Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανόνες, κατά τον χρόνο της µεταβίβασης του
δικαιώµατος διάθεσης των αγαθών µε την ιδιότητα του κυρίου
στον υποκείµενο στον φόρο της περ. γ’ της παρ. 2, υπό την προϋπόθεση ότι η µεταβίβαση εκτελείται εντός της προθεσµίας δώδεκα (12) µηνών από την άφιξη των αγαθών στο κράτος-µέλος
στο οποίο έχουν αποσταλεί ή µεταφερθεί:
α) θεωρείται ότι πραγµατοποιείται παράδοση αγαθών, σύµφωνα µε την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 28, από τον υποκείµενο στον φόρο, ο οποίος απέστειλε ή µετέφερε τα αγαθά είτε
ο ίδιος είτε µέσω τρίτου, ο οποίος ενήργησε για λογαριασµό του
στο κράτος - µέλος από το οποίο αυτά απεστάλησαν ή µεταφέρθηκαν,
β) θεωρείται ότι πραγµατοποιείται ενδοκοινοτική απόκτηση
αγαθών από τον υποκείµενο στον φόρο, στον οποίο παραδίδονται τα εν λόγω αγαθά στο κράτος - µέλος, στο οποίο αποστέλλονται ή µεταφέρονται.»
4. Η µεταφορά από τον υποκείµενο στον φόρο της περ. β) της
παρ. 2 αγαθών της επιχείρησής του προς το άλλο κράτος-µέλος,
δεν θεωρείται ως παράδοση αγαθών κατά την έννοια της παρ. 3
του άρθρου 7, αν µέσα στο διάστηµα των δώδεκα (12) µηνών
από την άφιξη των αγαθών στο κράτος-µέλος στο οποίο έχουν
αποσταλεί ή µεταφερθεί, ο υποκείµενος στον φόρο της περ. γ)
της παρ. 2 αντικατασταθεί από άλλον υποκείµενο στον φόρο,
εφόσον:
α) πληρούνται και οι άλλες προϋποθέσεις της παρ. 2, και
β) ο υποκείµενος στον φόρο της περ. β) της παρ. 2, καταγράφει την αντικατάσταση στο ειδικό βιβλίο καταχώρισης που προβλέπεται στην περ. ζ) της παρ. 4 του άρθρου 36.
Κατ’ αναλογία δεν θεωρείται ότι πραγµατοποιείται ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, σύµφωνα µε την περ. γ’ του άρθρου 12.
5. Η µεταφορά από τον υποκείµενο στον φόρο της περ. β’ της
παρ. 2 αγαθών της επιχείρησής του προς το άλλο κράτος-µέλος,
θεωρείται ως παράδοση αγαθών κατά την έννοια της παρ. 3 του
άρθρου 7, από την εποµένη ηµέρα της λήξεως της περιόδου των
δώδεκα (12) µηνών, εάν:
α) τα αγαθά δεν έχουν παραδοθεί ούτε στον υποκείµενο στον
φόρο της περ. γ) της παρ. 2, για τον οποίο προορίζονται, ούτε
σε άλλον υποκείµενο στον φόρο, από τον οποίο αυτός έχει αντικατασταθεί σύµφωνα µε την παρ. 4, µέσα στο διάστηµα των δώδεκα (12) µηνών από την άφιξή τους στο κράτος - µέλος, στο
οποίο έχουν αποσταλεί ή µεταφερθεί, και
β) δεν συντρέχει καµία από τις περ. α) έως και γ) της παρ. 7
του παρόντος.
Εάν εντός του χρονικού διαστήµατος των δώδεκα (12) µηνών
παύσει να πληρούται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στις παρ. 2 και 4, η µεταφορά από τον υποκείµενο στον
φόρο της περ. β) της παρ. 2 αγαθών της επιχείρησής του προς
το άλλο κράτος-µέλος, θεωρείται ως παράδοση αγαθών, κατά
την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 7, κατά τον χρόνο παύσης της
σχετικής προϋπόθεσης.
6. Η µεταφορά από τον υποκείµενο στον φόρο της περ. β) της
παρ. 2 αγαθών της επιχείρησής του προς το άλλο κράτος-µέλος,
δεν θεωρείται ως παράδοση αγαθών κατά την έννοια της παρ. 3
του άρθρου 7, εάν:
α) το δικαίωµα διάθεσης των αγαθών δεν έχει µεταβιβασθεί
και τα εν λόγω αγαθά επιστρέφονται στο κράτος µέλος από το
οποίο έχουν αποσταλεί ή µεταφερθεί εντός του διαστήµατος των
δώδεκα (12) µηνών, και
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β) ο υποκείµενος στον φόρο, ο οποίος απέστειλε ή µετέφερε
τα αγαθά, καταγράφει την επιστροφή τους στο ειδικό βιβλίο καταχώρισης που αναφέρεται στην περ. ζ) της παρ. 4 του άρθρου
36.
7. Οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις παρ. 2 και 4 παύουν να
πληρούνται όταν:
α) τα αγαθά παραδοθούν σε άλλο πρόσωπο, εκτός από τον
υποκείµενο στον φόρο της περ. γ) της παρ. 2 ή τον υποκείµενο
στον φόρο της παρ. 4, αµέσως πριν από την εν λόγω παράδοση,
β) τα αγαθά αποστέλλονται ή µεταφέρονται σε χώρα διαφορετική από το κράτος-µέλος από το οποίο µετακινήθηκαν αρχικά,
αµέσως πριν από την έναρξη της εν λόγω αποστολής ή µεταφοράς,
γ) υφίσταται καταστροφή, απώλεια ή κλοπή των αγαθών.
Ειδικά για την περ. γ), θεωρείται ότι οι εν λόγω προϋποθέσεις
παύουν να πληρούνται κατά την ηµεροµηνία στην οποία τα
αγαθά πράγµατι αφαιρέθηκαν ή καταστράφηκαν ή, εάν είναι
αδύνατο να καθοριστεί η ηµεροµηνία αυτή, την ηµεροµηνία στην
οποία διαπιστώθηκε η καταστροφή ή η απώλειά τους.
8. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως 7 έχουν ανάλογη εφαρµογή στη
µεταφορά αγαθών στο εσωτερικό της χώρας από άλλο κράτοςµέλος, στο πλαίσιο ρύθµισης αποθεµάτων στη διάθεση συγκεκριµένου αποκτώντος.
9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή
του παρόντος.»
β) Στο άρθρο 13 προστίθεται παρ. 6α ως εξής:
«6α. Στην περίπτωση διαδοχικής παράδοσης των ίδιων αγαθών, τα οποία αποστέλλονται ή µεταφέρονται από ένα κράτος µέλος σε άλλο κράτος-µέλος, απευθείας από τον πρώτο προµηθευτή στον τελευταίο παραλήπτη της αλυσίδας, η αποστολή ή
µεταφορά αποδίδεται µόνο στην παράδοση προς τον ενδιάµεσο
φορέα εκµετάλλευσης.
Κατά παρέκκλιση του προηγούµενου εδαφίου, εάν ο ενδιάµεσος φορέας εκµετάλλευσης κοινοποιήσει στον προµηθευτή του
τον αριθµό φορολογικού µητρώου Φ.Π.Α. που έχει λάβει από το
κράτος-µέλος από το οποίο αποστέλλονται ή µεταφέρονται τα
αγαθά, η αποστολή ή µεταφορά αποδίδεται µόνο στην παράδοση αγαθών από τον ενδιάµεσο φορέα εκµετάλλευσης.
Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ως «ενδιάµεσος
φορέας εκµετάλλευσης» νοείται ένας προµηθευτής διαφορετικός από τον πρώτο προµηθευτή στην αλυσίδα, ο οποίος αποστέλλει ή µεταφέρει τα αγαθά είτε ο ίδιος είτε µέσω τρίτου που
ενεργεί για λογαριασµό του».
γ) Το πρώτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 28 αντικαθίσταται και η περ. α) διαµορφώνεται ως εξής:
«α) η παράδοση αγαθών, κατά την έννοια του άρθρου 5, τα
οποία αποστέλλονται ή µεταφέρονται σε άλλο κράτος-µέλος από
τον πωλητή ή τον αποκτώντα ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί
για λογαριασµό τους, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) τα αγαθά παραδίδονται σε άλλον υποκείµενο στον φόρο
ή σε νοµικό πρόσωπο µη υποκείµενο στον φόρο που ενεργεί µε
αυτή την ιδιότητα σε άλλο κράτος-µέλος,
αβ) ο υποκείµενος στον φόρο ή το µη υποκείµενο στον φόρο
νοµικό πρόσωπο για τους οποίους πραγµατοποιείται η παράδοση, διαθέτει αριθµό φορολογικού µητρώου Φ.Π.Α. σε άλλο
κράτος-µέλος και έχει γνωστοποιήσει αυτόν τον αριθµό φορολογικού µητρώου στον προµηθευτή».
δ) Στο άρθρο 28 προστίθεται παρ. 1α ως εξής:
«1α. Η απαλλαγή που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περ.
α’ της παρ. 1 δεν εφαρµόζεται, όταν ο προµηθευτής δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σχετικά µε την υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ή όταν ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας, που έχει
υποβάλει, δεν περιέχει τις ορθές πληροφορίες σχετικά µε την εν
λόγω παράδοση, εκτός εάν ο προµηθευτής µπορεί να αιτιολογήσει δεόντως την παράλειψή του κατά τρόπο ικανοποιητικό στις
αρµόδιες αρχές.»
ε) Στην παρ. 4 του άρθρου 36 προστίθεται περ. ζ) ως εξής:
«ζ) Να τηρεί ειδικό βιβλίο καταχώρισης κατά τη µεταφορά των
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αγαθών σε άλλο κράτος-µέλος, στο πλαίσιο των ρυθµίσεων για
τα αποθέµατα στη διάθεση συγκεκριµένου αποκτώντα, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7α. Να τηρεί ειδικό βιβλίο καταχώρισης κατά την παράδοση των αγαθών στο εσωτερικό της
χώρας, στο πλαίσιο των ρυθµίσεων για τα αποθέµατα στη διάθεση συγκεκριµένου αποκτώντα, σύµφωνα µε το άρθρο 7α».
στ) Η περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως
εξής:
«α) να υποβάλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τις παραδόσεις
αγαθών που πραγµατοποιεί, σύµφωνα µε τις περ. α) και γ) της
παρ. 1 του άρθρου 28 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του
άρθρου 15, καθώς και να παρέχει στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα
πληροφορίες σχετικά µε τον αριθµό φορολογικού µητρώου
Φ.Π.Α. των υποκείµενων στον φόρο, για τους οποίους προορίζονται τα αγαθά στο πλαίσιο των ρυθµίσεων για τα αποθέµατα
στη διάθεση συγκεκριµένου αποκτώντα, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7α, καθώς και σχετικά
µε οποιαδήποτε αλλαγή όσον αφορά τις πληροφορίες που έχει
ήδη υποβάλει.»
ζ) Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 5γ του άρθρου 36 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην περ. α) της παρ. 5 για
τα αγαθά τα οποία αποστέλλονται ή µεταφέρονται στο πλαίσιο
των ρυθµίσεων για τα αποθέµατα στη διάθεση συγκεκριµένου
αποκτώντα, σύµφωνα µε την περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 7α,
καταχωρούνται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που αφορούν
την ηµερολογιακή περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ξεκίνησε
η µεταφορά ή η αποστολή τους προς το άλλο κράτος-µέλος, ή
αντίστροφα από το άλλο κράτος-µέλος σε περίπτωση επιστροφής των αγαθών, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 7α. Τυχόν
µεταβολές στις προαναφερόµενες πληροφορίες καταχωρίζονται
στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες την ηµερολογιακή περίοδο
κατά την οποία έλαβαν χώρα οι µεταβολές αυτές.»
η) Η περ. β) της παρ. 9 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) ο τρόπος τήρησης και το περιεχόµενο του ειδικού βιβλίου
που προβλέπεται στις περ. α) και στ), καθώς και κάθε σχετικό
θέµα της περ. ζ) της παρ. 4.»
Άρθρο 62
Τροποποίηση άρθρων 15 και 19 Κώδικα ΦΠΑ
Συµπλήρωση ρυθµίσεων για τον τόπο ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών και για την φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση
αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών
Στον Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α’ 248), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Επίσης, η ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών θεωρείται ότι
πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, από υποκείµενο
στον φόρο στον οποίο χορηγήθηκε αριθµός φορολογικού µητρώου για σκοπούς ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας µε τον οποίο
πραγµατοποίησε την απόκτηση, εφόσον δεν αποδεικνύει ότι τα
αγαθά αυτά αποτέλεσαν αντικείµενο ενδοκοινοτικής απόκτησης
αγαθών σε άλλο κράτος-µέλος.»
2. Η περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) η ενδοκοινοτική απόκτηση πραγµατοποιείται από υποκείµενο στον φόρο άλλου κράτους-µέλους, ο οποίος δεν είναι εγκατεστηµένος στο εσωτερικό της χώρας.»
3. Στην περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 15 η φράση «της περίπτωσης δ’» αντικαθίσταται µε τη φράση «της περ. ε)».
4. Η περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Για την παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών µεταξύ συγγενικών ή/και συνδεδεµένων προσώπων, όπως αυτά
ορίζονται στον ν. 4172/2013, η κανονική αξία, στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες:
δα) η αντιπαροχή είναι κατώτερη της κανονικής αξίας και ο λήπτης των αγαθών ή των υπηρεσιών δεν έχει πλήρες δικαίωµα έκπτωσης,
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δβ) η αντιπαροχή είναι κατώτερη της κανονικής αξίας και ο
προµηθευτής των αγαθών ή ο πάροχος των υπηρεσιών δεν έχει
πλήρες δικαίωµα έκπτωσης ενώ η φορολογητέα πράξη απαλλάσσεται από τον φόρο στο εσωτερικό της χώρας σύµφωνα µε τις
περ. α) έως και κθ), λα) και λδ) της παρ. 1 του άρθρου 22 και
χωρίς δικαίωµα έκπτωσης σύµφωνα µε το άρθρο 30,
δγ) η αντιπαροχή είναι ανώτερη της κανονικής αξίας και ο προµηθευτής των αγαθών ή ο πάροχος των υπηρεσιών δεν έχει πλήρες δικαίωµα έκπτωσης.
Τα θέµατα που αφορούν την υποπερ. δα) εφαρµόζονται αναλόγως και στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών.»
Άρθρο 63
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις του άρθρου 61 και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου
62 ισχύουν από την 1.1.2020.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/475 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2006/112/ΕΚ ΚΑΙ 2008/118/ΕΚ
Άρθρο 64
Αντικείµενο
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ ενσωµατώνονται στην Ελληνική νοµοθεσία τα άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/475
του Συµβουλίου για την τροποποίηση των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ
και 2008/118/ΕΚ, όσον αφορά τη συµπερίληψη του ιταλικού
δήµου Καµπιόνε ντ’ Ιτάλια και των ιταλικών υδάτων της λίµνης
Λουγκάνο στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και στο πεδίο
εδαφικής εφαρµογής της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ (EE L 83 της
25.3.2019).
Άρθρο 65
Τροποποίηση Παραρτήµατος II Κώδικα ΦΠΑ –
Τροποποίηση άρθρου 54 του Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα
Εξαίρεση εδαφών από το πεδίο εφαρµογής
(άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας)
1. Η παρ. 2 του Παραρτήµατος II του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από το πεδίο εδαφικής εφαρµογής του παρόντος Κώδικα
εξαιρούνται:
α) Τα ακόλουθα εθνικά εδάφη, τα οποία δεν αποτελούν τµήµα
του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
- Νήσος Ελιγολάνδη και περιοχή Μπύζιγκεν (Busingen) της
Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας.
- Θέουτα και Μελίλλια του Βασιλείου της Ισπανίας.
- Λιβίνιο της Ιταλικής Δηµοκρατίας.
β) Τα ακόλουθα εθνικά εδάφη, τα οποία αποτελούν τµήµα του
τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ειδικά φορολογικά εδάφη):
- Άγιο Όρος της Ελληνικής Δηµοκρατίας.
- Κανάριες νήσοι του Βασιλείου της Ισπανίας (Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro και La
Palma).
- Νήσοι Άαλαντ (Aland) της Φινλανδικής Δηµοκρατίας.
- Αγγλονορµανδικές νήσοι (Channel Islands: Alderney, Jersey,
Guernsey, Sark, Herm και Les Minquires).
- Γαλλικά εδάφη που αναφέρονται στα άρθρα 349 και 355 παρ.
1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλική Γουϊάνα, Γουαδελούπη, Μαρτινίκα, Ρεϋνιόν και Μαγιότ).
- Καµπιόνε ντ' Ιτάλια, καθώς και τα ύδατα της λίµνης Λουγκάνο
της Ιταλικής Δηµοκρατίας.»
2. Οι περ. στ’ και ζ’ της παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 2960/2001
καταργούνται και η περ. η’ αναριθµείται σε περ. στ’.
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται από την
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1η.1.2020.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Άρθρο 66
Διατάξεις σχετικές µε το Νοµικό Συµβούλιο
του Κράτους
1. Στην παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 3086/2002 (Α’ 324) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Προέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, µπορεί σε Δικαστικά Γραφεία που εδρεύουν σε έδρες
Περιφερειών, να ορίζεται ως προϊστάµενος, λειτουργός του ΝΣΚ,
µε τον βαθµό του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους.»
2. Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 23 A του ν. 3086/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Τα αναφερόµενα στην περ. α) της παρούσας εφαρµόζονται
και για δαπάνες όµοιες σε αντικείµενο µε αυτές της περ. α), για
υποθέσεις στην αλλοδαπή, συµπεριλαµβανοµένων και των νοµικών ή τεχνικών γνωµοδοτήσεων που απαιτούνται στο πλαίσιο διεξαγωγής εθνικών ή διεθνών διαιτητικών δικών, οι οποίες βαρύνουν τους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. των προϋπολογισµών των αρµόδιων Υπουργείων ή άλλων Αρχών, του εκάστοτε οικονοµικού
έτους, εντός του οποίου εκκαθαρίζονται».
3. Οι περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3086/2002
αντικαθίστανται ως εξής:
«β) Οι προαγωγές των µελών του Ν.Σ.Κ. στους βαθµούς του
Δικαστικού Πληρεξούσιου Α’ και του Παρέδρου γίνονται κατ’
εκλογή µεταξύ όσων συγκεντρώνουν τα τυπικά και τα ουσιαστικά
προσόντα βάσει:
βα) ήθους και κοινωνικής παράστασης,
ββ) σθένους και υπηρεσιακής συµπεριφοράς,
βγ) επιστηµονικής κατάρτισης,
βδ) κρίσης, αντίληψης και ικανότητας στην κατανόηση των
υποθέσεων, ικανότητας στη διατύπωση των εισηγήσεων και των
δικογράφων,
βε) επιµέλειας, εργατικότητας, ποιοτικής και ποσοτικής υπηρεσιακής απόδοσης,
βστ) ικανότητας διαχείρισης φόρτου υποθέσεων και εκκρεµοτήτων, καθώς και ικανότητας ανταπόκρισης και προσαρµογής
σε νέα και πρόσθετα καθήκοντα.
Όλα τα παραπάνω ουσιαστικά προσόντα πρέπει να διαπιστώνεται ότι διατίθενται τουλάχιστον σε βαθµό πολύ καλό, ώστε να
µπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στα καθήκοντα του ανώτερου βαθµού.
Η εξοικείωση και η ευχέρεια χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών συνεκτιµώνται.»
γ) Οι προαγωγές των µελών του Ν.Σ.Κ. στον βαθµό του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους γίνονται κατ’ απόλυτη εκλογή. Κρίνονται ως κατ’ απόλυτη εκλογή προακτέοι, µεταξύ εκείνων, που
έχουν τα τυπικά προσόντα, τα µέλη που συγκεντρώνουν σε εξαίρετο βαθµό τα προσόντα:
γα) ήθους και κοινωνικής παράστασης,
γβ) σθένους και υπηρεσιακής συµπεριφοράς,
γγ) επιστηµονικής κατάρτισης,
γδ) κρίσης, αντίληψης και ικανότητας στην κατανόηση των
υποθέσεων, ικανότητας στη διατύπωση των εισηγήσεων και των
δικογράφων,
γε) επιµέλειας, εργατικότητας, ποιοτικής και ποσοτικής υπηρεσιακής απόδοσης,
γστ) ικανότητας διαχείρισης φόρτου υποθέσεων και εκκρεµοτήτων, καθώς και ικανότητας ανταπόκρισης και προσαρµογής σε
νέα και πρόσθετα καθήκοντα.
Μετά από αξιολόγηση των προσόντων τους και σύγκριση µεταξύ τους, συνεκτιµωµένων της εξοικείωσης και της ευχέρειας
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χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, επιλέγονται τα µέλη που προάγονται για την κάλυψη των κενών θέσεων.»
4. Για την κατάρτιση της έκθεσης επιθεώρησης των λειτουργών του Ν.Σ.Κ., τον τρόπο επιθεώρησης αυτών, τα κριτήρια, την
κλίµακα αξιολόγησης, καθώς και την άσκηση διοικητικής προσφυγής κατά της έκθεσης επιθεώρησης, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 6, 7, 9 και 10 της απόφασης του Υπουργού
Οικονοµικών, υπ’ αρ. 563/11.12.2019 (Β’ 4905).
5. Για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των Γραφείων Νοµικού Συµβούλου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που
έχουν συσταθεί στην Προεδρία της Κυβέρνησης και στην Εθνική
Αρχή Διαφάνειας, µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 21 και
της παρ. 2 του άρθρου 102, αντίστοιχα, αυξάνονται οι οργανικές
θέσεις στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, κατά δύο (2) στον
βαθµό του Νοµικού Συµβούλου του Κράτους, δύο (2) στον βαθµό
του Παρέδρου και δύο (2) στον βαθµό του Δικαστικού Πληρεξούσιου Ν.Σ.Κ..
6. Το διοικητικό προσωπικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α’ 224) που
ισχύουν για το Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας τα δυο (2) έτη από
την έναρξη ισχύος του παρόντος.
7. Στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Διατηρείται σε ισχύ για δυο (2) έτη από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ.
1 του άρθρου 57 του ν. 3086/2002 (Α’ 324), εξαιρουµένων των
αποσπάσεων στην Προεδρία της Δηµοκρατίας, στην Προεδρία
της Κυβέρνησης, στο Γραφείο του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής και σε Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών της Κυβέρνησης. Με κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού, επιτρέπεται η µετάταξη στο Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους, πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, µόνιµων και µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δηµοσίου,
των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθµού και των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νοµικών Προσώπων
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως οριοθετείται κάθε φορά από την Ελληνική Στατιστική
Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Η µετάταξη γίνεται ύστερα από δηµόσια προκήρυξη, µε αίτηση του ενδιαφεροµένου και σύµφωνη γνώµη του οικείου υπηρεσιακού συµβουλίου του Ν.Σ.Κ., σε κενές οργανικές θέσεις του διοικητικού
προσωπικού, κατηγορίας και κλάδου αντίστοιχου των προσόντων
του µετατασσόµενου. Οι µετατασσόµενοι διατηρούν το ίδιο
ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, καθώς και την τυχόν
προσωπική διαφορά στις αποδοχές τους. Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., που τοιχοκολλάται στο κατάστηµα της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του,
καθορίζονται ο τρόπος δηµοσίευσης, το περιεχόµενο της προκήρυξης, τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας και µετά από
πρόταση του Προέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
µπορεί, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, να
διατίθενται στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου στο Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας, µόνιµοι υπαξιωµατικοί και οπλίτες θητείας των
Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάµεων, για τη γραµµατειακή υποστήριξή του και γενικότερα τη διοικητική µέριµνα. Η παρ.
4 του άρθρου 54 του ν. 3883/2010 (Α’ 167) καταργείται.
9. Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 238/2003 (Α’ 214), προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Σε ειδικές περιπτώσεις και ιδίως σε επαναλαµβανόµενα αιτήµατα χορήγησης αναρρωτικών αδειών, η άδεια µπορεί να χορηγείται µόνο µετά από θετική γνωµάτευση Τριµελούς Επιτροπής,
η οποία αποφαίνεται, κατόπιν µελέτης των στοιχείων του ιατρικού φακέλου του αιτούντος µέλους του Ν.Σ.Κ.. Η Επιτροπή συγκροτείται κατά περίπτωση, µε απόφαση του Προέδρου του
Ν.Σ.Κ. και αποτελείται από ιατρούς δηµόσιου νοσοκοµείου, µε
βαθµό τουλάχιστον Επιµελητή Α’.»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

10. H ισχύς του Πίνακα Κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων του διαγωνισµού για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δόκιµων Δικαστικών Πληρεξουσίων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µε ηµεροµηνία 8.4.2019 (Γ’ 567/12.4.2019),
που προκηρύχθηκε µε την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
µε αριθµό 403/2018 (Γ’ 1389), παρατείνεται έως τις 30.9.2020.
11. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007
(Α’26), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Το Σ.Ε.Π. του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) συγκροτείται µε απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. και αποτελείται
από:
α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Ν.Σ.Κ. ή Νοµικό Σύµβουλο του
Κράτους, ως Πρόεδρο,
β) έναν (1) προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου
Οικονοµικών που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονοµικών,
γ) έναν (1) Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. και
δ) δύο (2) µέλη του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
Η επιλογή των προϊσταµένων Τµήµατος γίνεται από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Ν.Σ.Κ., πλην της διεξαγωγής της δοµηµένης συνέντευξης που διενεργείται από το οικείο Σ.Ε.Π.».
12. Στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους συστήνονται δεκατέσσερις (14) θέσεις µονίµου διοικητικού προσωπικού καθώς και
Κλάδος Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Νοµικών. Οι παραπάνω συνιστώµενες θέσεις κατατάσσονται ως εξής: (α) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) του συνιστώµενου
Κλάδου Νοµικών, επτά (7) θέσεις, για τις οποίες ως προσόν διορισµού ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωµα Τµήµατος Νοµικής της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
και επιπλέον η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, (β) Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) του κλάδου Πληροφορικής, τέσσερις (4) θέσεις, για τις οποίες απαιτούνται προσόντα αντίστοιχα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 του π.δ.
50/2001 (Α’ 39) και επιπλέον η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, (γ) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) του Κλάδου
Πληροφορικής τρείς (3) θέσεις, για τις οποίες απαιτούνται προσόντα αντίστοιχα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 14 του
π.δ. 50/2001 (Α’ 39) και επιπλέον η άριστη γνώση της αγγλικής
γλώσσας.
Καταργούνται δεκατέσσερις (14) κενές οργανικές θέσεις µονίµων διοικητικών υπαλλήλων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ως εξής:
α) δέκα (10) θέσεις του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών Γραµµατέων,
β) µία (1) θέση του κλάδου ΔΕ3 Τηλεφωνητών, και
γ) τρείς (3) θέσεις του κλάδου ΥΕ2 Επιµελητών.
Κάθε οργανική θέση διοικητικού προσωπικού του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους που, µετά τη δηµοσίευση του παρόντος, κενώνεται µε οποιονδήποτε τρόπο, µετατρέπεται σε οργανική θέση δηµοσίου δικαίου και µεταφέρεται κατά σειρά και
εναλλάξ στους Κλάδους ΠΕ Νοµικών ΠΕ Πληροφορικής και ΤΕ
Πληροφορικής.
Άρθρο 67
Σύσταση Γραφείου Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
στην Επιτροπή Ανταγωνισµού
1. Το άρθρο 20 του ν. 3959/2011 (Α’ 93) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 20
Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Ν.Σ.Κ.
1. Στην Επιτροπή Ανταγωνισµού συστήνεται Γραφείο Νοµικού
Συµβούλου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), µε
αρµοδιότητα τη δικαστική και γενικότερα τη νοµική υποστήριξη
της Επιτροπής, καθώς και την παροχή νοµικών γνωµοδοτήσεων,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, το οποίο στελεχώνεται από µέλη του κύριου προσωπικού του, µε βαθµούς Νοµικού Συµβούλου του Κράτους, Παρέδρου και Δικαστικού Πληρεξουσίου Ν.Α.Κ..
2. Προϊστάµενος του Γραφείου είναι ο Νοµικός Σύµβουλος του
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Κράτους, ο οποίος έχει τη γενική εποπτεία, την επιµέλεια για την
οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του και τη διεκπεραίωση των
υποθέσεων κάθε φύσης της αρµοδιότητάς του.
3. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού,
παρέχεται στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή για τη στέγαση και λειτουργία του και διατίθεται τουλάχιστον ένας (1) διοικητικός υπάλληλος της Επιτροπής
για τη γραµµατειακή του υποστήριξη.
4. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού,
ύστερα από εισήγηση του προϊσταµένου του Γραφείου Νοµικού
Συµβούλου του Ν.Σ.Κ., µπορεί κατ’ εξαίρεση, να αποφασιστεί η
προσφυγή σε υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου, εφόσον αυτό
κριθεί αναγκαίο λόγω της ιδιαίτερης σπουδαιότητας και πολυπλοκότητας της υπόθεσης. Με απόφαση της Ολοµέλειας της
Επιτροπής Ανταγωνισµού, που εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των
αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων Οικονοµικών και Ανάπτυξης
και Επενδύσεων ορίζεται η αµοιβή που καταβάλλεται σε περίπτωση προσφυγής σε υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου (φυσικού ή νοµικού προσώπου), η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει
ετησίως τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Το ποσό του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Δικαιοσύνης, η οποία εφαρµόζεται από το επόµενο οικονοµικό
έτος σε σχέση µε αυτό της δηµοσίευσής της.
5. Δεν επιτρέπεται να ανατίθεται υπόθεση σε εξωτερικό δικηγόρο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει άµεσα ή έµµεσα σύγκρουση συµφερόντων. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται µετά γνώµη του Προέδρου της Επιτροπής, µπορούν να προσδιορίζονται οι περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων και να ρυθµίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή της παρούσας.
6. Για τις ανάγκες στελέχωσης του Γραφείου Νοµικού Συµβούλου στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, οι οργανικές θέσεις των Νοµικών Συµβούλων του Κράτους, των Παρέδρων ΝΣΚ και των
Δικαστικών Πληρεξουσίων Ν.Σ.Κ. αυξάνονται κατά µία (1) αντίστοιχα».
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3959/2011 προστίθεται
περ. ια) ως εξής:
«ια) υπογράφει τα ερωτήµατα προς το Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους για θέµατα αρµοδιότητας της Επιτροπής Ανταγωνισµού, αποδέχεται τις σχετικές γνωµοδοτήσεις και εγκρίνει τα
πρακτικά γνωµοδοτήσεων του Ν.Σ.Κ. σε δικαστικές και εξώδικες
υποθέσεις της Επιτροπής.»
3. Στην παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3959/2011 οι λέξεις: «το
Γραφείο Εισηγητών και το Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «και το Γραφείο Εισηγητών».
4. Η παρ. 8 του άρθρου 50 του ν. 3959/2011 καταργείται.
5. Για τέσσερις (4) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος, η
Επιτροπή Ανταγωνισµού, µε απόφαση του Προέδρου της, µπορεί
να προσφεύγει στις υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου και χωρίς
τη συνδροµή των προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου της παρ.
4 του άρθρου 20 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), όπως το άρθρο αυτό
ισχύει µετά την αντικατάστασή του, µε την παρ. 1 του παρόντος.
Εξωτερικοί δικηγόροι, στους οποίους έχουν ήδη ανατεθεί υποθέσεις ή στους οποίους ανατίθενται υποθέσεις µέσα στην προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου, εξακολουθούν να τις
χειρίζονται µέχρι τη λήξη µε οποιονδήποτε τρόπο της εντολής.
Μετά τη λήξη της εντολής, ο χειρισµός των υποθέσεων περιέρχεται στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου της Επιτροπής Ανταγωνισµού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 68
Τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 4270/2014 –
Εισηγητική έκθεση του ετήσιου
Κρατικού Προϋπολογισµού
[άρθρα 4(5), 14(2) και 14(3) της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ]
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Η περ. ια’του άρθρου 53 του ν.4270/2014 αντικαθίσταται ως
εξής:
«ια) Την αναφορά των κύριων πηγών κινδύνου για τις δηµοσιονοµικές προβλέψεις µέσω:
αα) ανάλυσης ευαισθησίας των δηµοσιονοµικών στόχων ως
προς τις µεταβολές των κύριων οικονοµικών παραδοχών και ιδιαίτερα των παραδοχών για τους συντελεστές ανάπτυξης και τα
επιτόκια, και
αβ) αξιολόγησης των επιπτώσεων από τις βασικές πηγές δηµοσιονοµικού κινδύνου, περιλαµβανοµένων των κρατικών εγγυήσεων και άλλων ενδεχόµενων υποχρεώσεων.»
Άρθρο 69
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 Επιχορήγηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
για εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους
Μετά την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 (Α’ 160), προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:
«2.α. Ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί των ποσών που θα
καταβάλλει κατά το οικονοµικό έτος 2020 ο Κρατικός Προϋπολογισµός στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης που ανήκουν στον
υποτοµέα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για την
εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους προς τρίτους,
παρακρατείται από τους πόρους που αποδίδονται στην τοπική
αυτοδιοίκηση µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού, σύµφωνα µε
τα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 (Α’ 87). Η παρακράτηση
επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) του δικαιούχου ΟΤΑ
διενεργείται από το έτος 2022 και για χρονική περίοδο που καθορίζεται µε την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ.2.»
Άρθρο 70
Τροποποίηση του άρθρου 91 Α του ν. 4549/2018 –
Εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου
προς όργανα και οργανισµούς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η παρ. 1 του άρθρου 91Α του ν. 4549/2018 (Α’ 105) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Υπουργός Οικονοµικών παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου προς όργανα και οργανισµούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη χρηµατοδότηση των κρατών µελών ή και πιστωτικών ιδρυµάτων ή φυσικών ή νοµικών προσώπων και φορέων,
στο πλαίσιο της ενωσιακής νοµοθεσίας ή διακρατικής συµφωνίας ή συµφωνίας µεταξύ των κρατών µελών και των οργανισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ
ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 71
Πεδίο εφαρµογής και προϋποθέσεις επιλεξιµότητας
1. Το Δηµόσιο συνεισφέρει, για χρονικό διάστηµα, που δεν
υπερβαίνει τους εννέα (9) µήνες, από την ηµεροµηνία έγκρισης
της κατά το άρθρο 76 του παρόντος αίτησης, στις δόσεις για την
αποπληρωµή των πάσης φύσεως δανείων φυσικών ή νοµικών
προσώπων προς χρηµατοδοτικούς φορείς που εξασφαλίζονται
µε εµπράγµατη ασφάλεια στην κύρια κατοικία του οφειλέτη.
2. Επιλέξιµα είναι φυσικά πρόσωπα, που έχουν, είτε τα ίδια,
είτε ο σύζυγος, ή εξαρτώµενο µέλος αποδεδειγµένα πληγεί και
για τον λόγο αυτό ενταχθεί στα ληφθέντα µέτρα στο πλαίσιο του
κορωνοϊού COVID-19.
3. Eιδικότερα πληγέντες θεωρούνται:
α) εργαζόµενοι του ιδιωτικού τοµέα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονοµική ενίσχυση, σύµφωνα µε το άρθρο δέκατο τρίτο
της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64),
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όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και το
άρθρο 11 της από 20.3.3020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α’ 68), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),
ή των οποίων ο µέσος µικτός µηνιαίος µισθός, αφαιρουµένων
πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των µηνών Μαρτίου και
Απριλίου του 2020, παρουσίασε µείωση, σε σχέση µε τον αντίστοιχο των µηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2020, σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα:
αα) για ποσά έως χίλια (1.000) ευρώ, µείωση ίση ή µεγαλύτερη
του δέκα τοις εκατό (10%),
αβ) για ποσά από χίλια και ένα λεπτό (1.000,01) του ευρώ και
µέχρι δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, µείωση ίση ή µεγαλύτερη του
είκοσι τοις εκατό (20%),
αγ) για ποσά µεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, µείωση ίση ή µεγαλύτερη του τριάντα τοις εκατό (30%), όπως οι
αποδοχές των υποπερ. αα) ως αγ) δηλώνονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από τον εργοδότη.
β) Ελεύθεροι επαγγελµατίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν
ατοµική επιχειρηµατική δραστηριότητα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονοµική ενίσχυση, σύµφωνα µε το άρθρο όγδοο της
από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, ή των οποίων τα έσοδα του
δευτέρου τριµήνου του 2020 παρουσίασαν µείωση ίση ή µεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση µε το αντίστοιχο
τρίµηνο του έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.,
γ) άνεργοι ή µακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους παρασχέθηκε οικονοµική ενίσχυση, σύµφωνα µε το άρθρο έβδοµο της
από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020,
δ) φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν µειωµένο µίσθωµα, σύµφωνα µε το άρθρο δεύτερο της από
20.3.2020 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020,
ε) εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών, των οποίων
η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση, σύµφωνα µε το άρθρο όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020, και σύµφωνα µε τα στοιχεία που προκύπτουν από
τα τηρούµενα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης,
στ) δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση µε τη µορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, σύµφωνα µε το άρθρο τρίτο της από
30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 75), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και την υπ’ αρ.
ΓΔΟΥ131/13.6.2020 (Β’ 2276) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και την υπ. αρ.
οικ.23103/478/2020 (Β’ 2274) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μηχανισµός «Συνεργασία»), και οι οποίοι
αποδεδειγµένα έχουν παρουσιάσει µείωση εισοδηµάτων λόγω
των συνεπειών της πανδηµίας.
4. Πέραν των ανωτέρω προϋποθέσεων της παρ. 3, ο αιτών θα
πρέπει σωρευτικά να πληροί και τις ακόλουθες προϋποθέσεις
επιλεξιµότητας:
α) Να διαθέτει εµπράγµατο δικαίωµα, αποκλειστικής ή κατ`
ιδανικό µερίδιο, πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε
ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται
στην Ελλάδα.
β) Να µην έχει υπαχθεί στη ρύθµιση των άρθρων 68 έως 83
του ν. 4605/2019 (Α’ 52). Οφειλέτες που έχουν υποβάλει αίτηση
για υπαγωγή στη διαδικασία των άρθρων αυτών και αν µέχρι την
υποβολή της αίτησης του άρθρου 75 του παρόντος, δεν έχει επιτευχθεί ρύθµιση, µπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον παραιτηθούν από την αίτηση υπαγωγής τους.
Σε περίπτωση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4605/2019 µετά
την έγκριση της συνεισφοράς του παρόντος νόµου, η συνεισφορά του παρόντος νόµου διακόπτεται. Σε κάθε περίπτωση,
ισχύουν τα αναφερόµενα στην περ. ε).
γ) Να µην έχει υπαχθεί στη ρύθµιση των άρθρων 99 επ. του ν.
3588/2007 (Α’ 153), 61 έως 67 του ν. 4307/2014 (Α’ 246) ή του ν.
4469/2017 (Α’ 62), ακόµα κι αν εξέπεσε από αυτές, ούτε να εκ-
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κρεµεί αίτηση ρύθµισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, εκτός εάν ο οφειλέτης παραιτηθεί πριν την υποβολή της αίτησης του άρθρου 75 του παρόντος.
δ) Να υφίσταται οφειλή επιδεκτική συνεισφοράς κατά την παρ.
1 του παρόντος άρθρου.
ε) Να µην υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου για την
επιδεκτική συνεισφοράς οφειλή και ο δικαιούχος να µην έχει
κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση για την οφειλή αυτή.
στ) Να πληρούνται, ως προς την επιδεκτική συνεισφοράς του
Δηµοσίου οφειλή, για κάθε περίπτωση ξεχωριστά τα ακόλουθα
πρόσθετα κριτήρια επιλεξιµότητας:
στα) Εφόσον πρόκειται για δάνεια εξυπηρετούµενα ή δάνεια
που παρουσίαζαν καθυστέρηση µέχρι (90) ηµέρες στις
29.2.2020:
i) Η κατά το άρθρο 73 αξία της κύριας κατοικίας του αιτούντος,
κατά τονχρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 75, να µην
υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.
ii) Το οικογενειακό εισόδηµα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα
υποβολής φορολογικής δήλωσης, να µην υπερβαίνει τις είκοσι
τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ. Το ποσό του προηγούµενου
εδαφίου προσαυξάνεται κατά δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ
για τον σύζυγο ή τη σύζυγο και κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ
για κάθε εξαρτώµενο µέλος και µέχρι τρία (3) εξαρτώµενα µέλη.
iii) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του αιτούντος,
του συζύγου του και των εξαρτώµενων µελών στην ηµεδαπή ή
την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις
σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της
αίτησης του άρθρου 75.
iv) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για
τη συνεισφορά Δηµοσίου οφειλών, στο οποίο συνυπολογίζονται
λογιστικοποιηµένοι από τους πιστωτές τόκοι, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 75, να µην υπερβαίνει τις
τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ ανά πιστωτή. Αν η οφειλή
έχει συνοµολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόµισµα, για τον
καθορισµό του µέγιστου ορίου του προηγούµενου εδαφίου λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία του αλλοδαπού νοµίσµατος µε το ευρώ
κατά την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του προηγούµενου µήνα
από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 75.
v) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του συζύγου ή της συζύγου και των εξαρτώµενων µελών, συµπεριλαµβανοµένης της
κύριας κατοικίας του αιτούντα, να έχει συνολική αξία που δεν
υπερβαίνει τις εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ.
vi) Τα µεταφορικά µέσα του αιτούντος, που αποκτήθηκαν
εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες (80.000)
ευρώ.
Δεν λογίζεται ως καθυστέρηση η χορήγηση εκουσίως από τον
χρηµατοδοτικό φορέα ή δυνάµει νοµοθετικής πρόβλεψης, αναστολής στην καταβολή της µηνιαίας δόσης.
στβ) Εφόσον πρόκειται για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση µεγαλύτερη των ενενήντα (90) ηµερών στις 29.2.2020 και
δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. στα):
i) Η κατά το άρθρο 73 αξία της κύριας κατοικίας, κατά τον
χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 75, να µην υπερβαίνει
τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.
ii) Το οικογενειακό εισόδηµα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα
υποβολής φορολογικής δήλωσης, να µην υπερβαίνει τις δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ευρώ. Το ποσό του προηγούµενου εδαφίου
προσαυξάνεται κατά δεκατρείς χιλιάδες (13.000) ευρώ για τον
σύζυγο ή τη σύζυγο και κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για
κάθε εξαρτώµενο µέλος και µέχρι τρία (3) εξαρτώµενα µέλη.
iii) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του αιτούντος,
του συζύγου και των εξαρτώµενων µελών, στην ηµεδαπή ή την
αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις είκοσι
πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 75.
iv) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για
τη συνεισφορά Δηµοσίου οφειλών, στο οποίο συνυπολογίζονται
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λογιστικοποιηµένοι από τους πιστωτές τόκοι κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 75, να µην υπερβαίνει τις
διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ ανά πιστωτή. Αν η
οφειλή έχει συνοµολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόµισµα,
για τον καθορισµό του µέγιστου ορίου του προηγούµενου εδαφίου, λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία αλλοδαπού νοµίσµατος και
ευρώ κατά την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του προηγούµενου
µήνα από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 75.
v) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του συζύγου και των
εξαρτώµενων µελών, συµπεριλαµβανοµένης της κύριας κατοικίας του αιτούντα, να µην υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες
(500.000) ευρώ.
vi) Τα µεταφορικά µέσα του αιτούντος, που αποκτήθηκαν
εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες (80.000)
ευρώ.
στγ) Εφόσον πρόκειται για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση µεγαλύτερη των ενενήντα (90) ηµερών στις 29.2.2020 και
επιπλέον έχουν καταγγελθεί µέχρι την ηµεροµηνία αυτή από τον
χρηµατοδοτικό φορέα:
i) Η κατά το άρθρο 73 αξία της κύριας κατοικίας, κατά τον
χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 75, να µην υπερβαίνει
τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.
ii) Το οικογενειακό εισόδηµα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα
υποβολής φορολογικής δήλωσης, να µην υπερβαίνει τις δώδεκα
χιλιάδες πεντακόσια (12.500) ευρώ. Το ποσό του προηγούµενου
εδαφίου προσαυξάνεται κατά οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500)
ευρώ για τον σύζυγο ή τη σύζυγο και κατά πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ για κάθε εξαρτώµενο µέλος και µέχρι τρία (3) εξαρτώµενα
µέλη.
iii) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του αιτούντος,
του συζύγου και των εξαρτώµενων µελών στην ηµεδαπή ή την
αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 75.
iv) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για
τη συνεισφορά Δηµοσίου οφειλών, στο οποίο συνυπολογίζονται
λογιστικοποιηµένοι από τους πιστωτές τόκοι κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 75, να µην υπερβαίνει τις
εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) ευρώ ανά πιστωτή. Αν η
οφειλή έχει συνοµολογηθεί σε άλλο, πλην του ευρώ, νόµισµα,
για τον καθορισµό του µέγιστου ορίου του προηγούµενου εδαφίου λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία αλλοδαπού νοµίσµατος και
ευρώ κατά την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του προηγούµενου
µήνα από την υποβολή της αίτησης του άρθρου 75.
v) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του συζύγου ή της συζύγου και των εξαρτώµενων µελών, συµπεριλαµβανοµένης της
κύριας κατοικίας του αιτούντα, να έχει συνολική αξία που δεν
υπερβαίνει τις διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) ευρώ.
vi) Τα µεταφορικά µέσα του αιτούντος, που αποκτήθηκαν
εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες (80.000)
ευρώ.
vii) Σε περίπτωση ύπαρξης συνοφειλέτη ή εγγυητή για τα δάνεια της παρούσας κατηγορίας, ο καθένας από αυτούς πρέπει
να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιµότητας: (1) Το ατοµικό
του εισόδηµά να µην υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια
(12.500) ευρώ, (2) η ακίνητη περιουσία του να έχει συνολική αξία
που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000)
ευρώ, (3) να θεωρείται πληγείς, σύµφωνα µε την παρ. 3.
5. Ο χαρακτηρισµός των οφειλών και η επιλεξιµότητα του αιτούντος, µε βάση τις προαναφερθείσες διακρίσεις των υποπερ.
στα’, στβ’ και στγ’ της παρ. 4, λαµβάνει χώρα ανά πιστωτή.
6. Η µεταβίβαση των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων
ή η ανάθεση της διαχείρισής τους σύµφωνα µε τον ν. 4354/2015
(Α’ 176), καθώς και η τιτλοποίησή τους σύµφωνα µε τον ν.
3156/2003 (Α’ 157) ή τον ν. 4649/2019 (Α’206) και η υποκατάσταση εγγυητή ή εν γένει συνοφειλέτη σε αυτές, δεν εµποδίζει
τη ρύθµισή τους σύµφωνα µε το παρόν.
7. Σε περίπτωση που η επιδεκτική συνεισφοράς του Δηµοσίου
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οφειλή έχει υπαχθεί οριστικά στις διατάξεις του ν. 3869/2010 (A’
130), εφόσον εγκριθεί η συνεισφορά του παρόντος νόµου, ο
οφειλέτης παραιτείται του δικαιώµατος να ζητήσει συνεισφορά
του Δηµοσίου, σύµφωνα µε τα εδάφια πέµπτο, έκτο, έβδοµο και
όγδοο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010. Οφειλέτες που
έχουν υποβάλει αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010, η οποία
εκκρεµεί σε πρώτο βαθµό, χωρίς να έχει συζητηθεί, µπορούν να
υποβάλουν την αίτηση του άρθρου 75. Αν οι αιτούντες ρυθµίσουν συναινετικά οποιαδήποτε από τις οφειλές που είναι επιδεκτικές για την καταβολή συνεισφοράς του Δηµοσίου κατά τον
παρόντα νόµο, η δίκη του ν. 3869/2010 καταργείται ως προς τις
οφειλές που ρυθµίστηκαν συναινετικά.
Άρθρο 72
Ορισµοί
Για τις ανάγκες του παρόντος νόµου:
α) Ως «οφειλέτης» νοείται το φυσικό πρόσωπο που έχει χρηµατικές οφειλές έναντι των χρηµατοδοτικών φορέων, επιδεκτικές
συνεισφοράς βάσει του παρόντος νόµου και αφορά, τόσο τον
άµεσα αντισυµβαλλόµενο (πρωτοφειλέτη) σε σύµβαση µε πιστωτικό ίδρυµα και άλλο χρηµατοδοτικό φορέα, όσο και τους ενεχόµενους εις ολόκληρον ως συνοφειλέτες, ή εγγυητές.
β) Ως «χρηµατοδοτικός φορέας» νοείται το πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα, συµπεριλαµβανοµένου και αυτού που τελεί
υπό ειδική εκκαθάριση, καθώς και η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του άρθρου 1 του ν. 4354/2015,
εφόσον τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή του
Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισµού. Πιστωτής, ο οποίος απέκτησε
απαιτήσεις επιδεκτικές ρύθµισης µε µεταβίβαση, σύµφωνα µε το
άρθρο 3 του ν. 4354/2015, συµµετέχει στη διαδικασία του παρόντος νόµου µόνο µέσω της εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων
από δάνεια και πιστώσεις, στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση
σύµφωνα µε την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/
2015. Πιστωτής, ο οποίος απέκτησε απαιτήσεις επιδεκτικές ρύθµισης µε τιτλοποίηση, σύµφωνα µε τον ν. 3156/2003, συµµετέχει
στη διαδικασία του παρόντος µόνο µέσω του προσώπου, στο
οποίο έχει ανατεθεί η διαχείρισή τους, σύµφωνα µε την παρ. 14
του άρθρου 10 του ν. 3156/2003.
γ) Ως «οφειλή» νοείται η οφειλή του οφειλέτη προς χρηµατοδοτικό φορέα από οποιαδήποτε αιτία, για την οποία έχει παραχωρηθεί εµπράγµατη εξασφάλιση στην κύρια κατοικία του
οφειλέτη.
δ) Ο όρος «σύζυγος» περιλαµβάνει και τον αντισυµβαλλόµενο
σε σύµφωνο συµβίωσης του ν. 4356/2015 (Α’181) ή του ν. 3719/
2008 (Α’ 241).
ε) Ως «εξαρτώµενα µέλη» νοούνται τα πρόσωπα που ορίζονται
στο άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
στ) Ως «οικογενειακό εισόδηµα» νοείται το άθροισµα των εισοδηµάτων του αιτούντος, του συζύγου του και των εξαρτώµενων µελών, µειωµένο κατά τους αναλογούντες φόρους, την
ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013
και το τέλος επιτηδεύµατος του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α’
152). Στο «οικογενειακό εισόδηµα» συµπεριλαµβάνονται και τα
αφορολόγητα, καθώς και τα αυτοτελώς φορολογούµενα ποσά.
ζ) Ως «επενδυτικά προϊόντα» νοούνται τα µέσα χρηµαταγοράς
κατά την παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α’ 14) και οι κινητές αξίες κατά την παρ. 44 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018.
η) Ως «κύρια κατοικία» νοείται αυτή που δηλώνει ο αιτών στην
αίτηση του άρθρου 75.
θ) Ως «µηνιαία δόση» ορίζεται η δόση εξυπηρέτησης των επιλέξιµων οφειλών, όπως καθορίζονται στη συµφωνία µεταξύ του
χρηµατοδοτικού φορέα και του οφειλέτη και διαβιβάζονται στην
ηλεκτρονική πλατφόρµα.
ι) Ως «ηλεκτρονική πλατφόρµα» ορίζεται η ηλεκτρονική πλατφόρµα του άρθρου 74.
ια) Ως «σύµβουλος» ορίζεται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
επιλέγει ο οφειλέτης και αναλαµβάνει τις διαδικασίες υποστήριξης του οφειλέτη, κατά το στάδιο της αίτησης στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα και τη ρύθµιση των οφειλών. Σύµβουλος θεωρείται,
ενδεικτικά, ο δικηγόρος, λογιστής – φοροτεχνικός, οικονοµολό-
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γος ή οποιαδήποτε άλλη επιστηµονική ειδικότητα µε γνώσεις και
εµπειρία για τη διενέργεια των απαιτούµενων διαδικασιών και την
επαρκή υποστήριξη του οφειλέτη στη διαδικασία.
ιβ) Ως «µεταφορικά µέσα» νοούνται τα αναφερόµενα στις περ.
γ), στ) και ζ) της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4172/2013, που ευρίσκονται στην κυριότητα του αιτούντος.
Άρθρο 73
Προσδιορισµός αξίας περιουσιακών στοιχείων
1. Για να κριθεί η επιλεξιµότητα του αιτούντος σύµφωνα µε το
στοιχείο i των υποπερ. στα) ως στγ) της περ. στ) της παρ. 4 του
άρθρου 71, ως αξία του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία, λογίζεται η φορολογητέα αξία για τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.),
σύµφωνα µε τον ν. 4223/2013 (Α’ 287), όπως αυτή προκύπτει από
την τελευταία πράξη προσδιορισµού φόρου.
2. Αν ο αιτών έχει κατ’ ιδανικό µερίδιο πλήρη ή ψιλή κυριότητα
ή επικαρπία στην κύρια κατοικία του, κρίσιµη για την επιλεξιµότητά του κατά το άρθρο 71 είναι η αξία της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας.
3. Για να κριθεί η επιλεξιµότητα του αιτούντος σύµφωνα µε το
στοιχείο v των υποπερ. στα) ως στγ) της περ. στ’ της παρ. 4 του
άρθρου 71, ως αξία της συνολικής ακίνητης περιουσίας λογίζεται
η φορολογητέα αξία αυτής για τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), σύµφωνα µε τον ν. 4223/2013, όπως αυτή προκύπτει από την
τελευταία πράξη προσδιορισµού φόρου, εξαιρουµένων των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισµού, για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία Ε.Ν.Φ.Ι.Α.. Η παρούσα εφαρµόζεται και για την
αξιολόγηση της συνολικής περιουσίας του συνοφειλέτη ή του
εγγυητή, σύµφωνα µε τον αριθµό (2) του στοιχείου (vii) της υποπερ. στγ) της περ. στ) της παρ. 4 του άρθρου 71.
Άρθρο 74
Ηλεκτρονική πλατφόρµα
1. Η διαδικασία του παρόντος διεξάγεται µέσω ψηφιακής
πλατφόρµας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων,
η οποία αναπτύσσεται από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), σε συνεργασία µε την Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Στην πλατφόρµα παρέχεται πρόσβαση µέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr).
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις, οι προσφερόµενες λειτουργίες και εφαρµογές και οι
τεχνικές λεπτοµέρειες, οι οποίες αποτελούν τις λειτουργικές
προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, καθώς και κάθε
άλλο ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 75
Υποβολή αίτησης
1. Φυσικό πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις
επιλεξιµότητας του άρθρου 71, µπορεί να υποβάλει αίτηση για
τη χορήγηση συνεισφοράς δηµοσίου στην αποπληρωµή των δανειακών του υποχρεώσεων, εντός αποσβεστικής προθεσµίας,
από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και τις 30 Σεπτεµβρίου
2020. Σε περίπτωση περισσότερων συγκύριων επί της κύριας κατοικίας, αρκεί να υποβληθεί αίτηση από έναν από αυτούς.
2. Απαγορεύεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.
3. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
Η είσοδος του χρήστη στην πλατφόρµα διενεργείται µε την
αυθεντικοποίησή του µέσω των κωδικών/διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Κατά την υποβολή της αίτησης αντλούνται τα ακόλουθα στοιχεία
µέσω διαλειτουργικότητας:
α) Πλήρη στοιχεία του αιτούντος και ειδικότερα το ονοµατε-

πώνυµο, το πατρώνυµο, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου, ο
Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και οι Κωδικοί Αριθµοί
Δραστηριότητας, αν είναι επιτηδευµατίας.
β) Πλήρη στοιχεία του συζύγου και των εξαρτώµενων µελών
του και ειδικότερα το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, ο Αριθµός
Φορολογικού Μητρώου, ο Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και οι Κωδικοί Αριθµοί Δραστηριότητας, αν είναι επιτηδευµατίες.
4. Ο αιτών συµπληρώνει το τηλέφωνο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του, τις οικογενειακές καταθέσεις σε χώρες εκτός Ελλάδος, και επιβεβαιώνει τα στοιχεία της κύριας κατοικίας του, ενώ παράλληλα υποβάλλει και τις ακόλουθες υπεύθυνες δηλώσεις:
α) Ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας των παρ. 2 ως 4 του άρθρου 71.
β) Ότι παρέχει άδεια στους χρηµατοδοτικούς φορείς για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδοµένων που περιλαµβάνονται στην αίτηση, όσο και άλλων δεδοµένων του που
βρίσκονται στην κατοχή τους, για τους σκοπούς του παρόντος.
γ) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά µε τις ενισχύσεις ήσσονος
σηµασίας, σε περίπτωση που ο αιτών είναι ελεύθερος επαγγελµατίας ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί ατοµική επιχειρηµατική
δραστηριότητα.
5. Η αίτηση συνυπογράφεται από τον σύζυγο και από τα εξαρτώµενα µέλη του αιτούντος ή τους νοµίµους αντιπροσώπους
τους, καθώς και από τον συνοφειλέτη ή τον εγγυητή, στην περίπτωση ύπαρξης δανείων της υποπερ. στγ) της περ. στ) της παρ.
4 του άρθρου 71. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαµης συµβίωσης, δεν απαιτείται η συνυπογραφή της αίτησης από τον σύζυγο.
Για τα κριτήρια επιλεξιµότητας του άρθρου 71 λαµβάνεται
υπόψη το ατοµικό εισόδηµα του αιτούντος, προσαυξηµένο σύµφωνα µε τα ποσά που προβλέπονται για τα εξαρτώµενα µέλη,
που έχει στην επιµέλειά του ο αιτών. Η διακοπή της έγγαµης συµβίωσης πρέπει να έχει δηλωθεί στη Φορολογική Διοίκηση πριν
από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
6. Η υποβολή της αίτησης του παρόντος συνεπάγεται αυτοδίκαια την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του
άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) για τον έλεγχο
της πλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιµότητας του άρθρου 71 για
τον αιτούντα, τον σύζυγο, τα εξαρτώµενα µέλη και τον συνοφειλέτη ή εγγυητή, της υποπερ. στγ) της περ. στ) της παρ. 4 του
άρθρου 71.
7. Ανακτώνται αυτόµατα από τη βάση δεδοµένων της φορολογικής διοίκησης για τον αιτούντα, το σύζυγο, και τα εξαρτώµενα
µέλη, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα στοιχεία:
α) δήλωση εισοδήµατος φυσικών προσώπων,
β) πράξη διοικητικού προσδιορισµού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τελευταίου φορολογικού έτους,
γ) πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου εισοδήµατος
του τελευταίου φορολογικού έτους.
Τα έγγραφα της παρούσας παραγράφου αντλούνται αυτόµατα, εκκινώντας από την τελευταία διαθέσιµη έκδοσή τους,
εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσµία υποβολής
τους βάσει της κείµενης νοµοθεσίας. Μετά την παρέλευση των
προβλεπόµενων προθεσµιών, η αυτόµατη άντληση των εγγράφων, εκκινεί από την τελευταία έκδοση, για την οποία υπάρχει
υποχρέωση υποβολής.
8. Με την ολοκλήρωση της ανάκτησης των δεδοµένων της
παρ. 7, η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στους χρηµατοδοτικούς φορείς, από τους οποίους ανακτώνται αυτόµατα τα εξής:
α) στοιχεία αναφορικά µε τις απαιτήσεις προς χρηµατοδοτικούς φορείς, οι οποίες είναι επιδεκτικές συνεισφοράς κατά το
άρθρο 71, το οφειλόµενο ποσό ανά φορέα και την ηµεροµηνία
καθορισµού του ύψους της οφειλής,
β) στοιχεία αναφορικά µε την εξυπηρέτηση ή µη των δανειακών υποχρεώσεων στις 29.2.2020, και σε περίπτωση δανείου
που ήταν σε καθυστέρηση µεγαλύτερη των ενενήντα (90) ηµερών, την καταγγελία της δανειακής σύµβασης,
γ) στοιχεία αναφορικά µε καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του τηρούνται στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και
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την εκτιµώµενη αξία τους,
δ) τα στοιχεία βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων επί της κύριας
κατοικίας του αιτούντος που βρίσκονται στη διάθεσή τους.
9. Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντα και
των συνυπογραφόντων, συζύγου και εξαρτώµενων µελών, για
την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχοµένου και των υποβληθέντων εγγράφων.
10. Αν αποδειχθεί στη συνέχεια µε δηµόσια έγγραφα ότι η
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 9 είναι ψευδής και εφόσον η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιµότητα του αιτούντος, η συνεισφορά θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, ο οφειλέτης εκπίπτει αυτής για το
µέλλον και τα καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται, σύµφωνα µε
το άρθρο 81.
11. Η υποβολή της αίτησης διακόπτει τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, που προβλέπεται στην παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 4224/2013 (Α’ 288), ως προς τις επιδεκτικές για
συνεισφορά οφειλές. Αν για οποιονδήποτε λόγο η διαδικασία του
παρόντος κεφαλαίου δεν τελεσφορήσει, δεν απαιτείται συνέχιση
της διαδικασίας επίλυσης καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας.
12. Εάν ο οφειλέτης έχει περιλάβει στην αίτησή του δήλωση,
ότι για τη σύνταξή της συνέπραξε σύµβουλος και δηλώσει τα
στοιχεία του στην πλατφόρµα, ο τελευταίος εφόσον προβεί στην
οριστική υποβολή της αίτησης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στο παρόν άρθρο, δικαιούται αµοιβής ύψους διακοσίων πενήντα
(250) ευρώ ανά χρηµατοδοτικό φορέα, στον οποίο υφίστανται
επιλέξιµες προς συνεισφορά οφειλές, συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.. Η αµοιβή αυτή καταβάλλεται από τον χρηµατοδοτικό
φορέα, χωρίς παρακράτηση φόρου, ως εξής:
α) Στην περίπτωση των δανείων των περ. α) και β) της παρ. 3
του άρθρου 76, η κατά τα ανωτέρω αµοιβή του συµβούλου καταβάλλεται κατά τον χρόνο της αποστολής στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα του ποσού των µηνιαίων δόσεων από τον χρηµατοδοτικό φορέα,
β) στην περίπτωση των δανείων της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 76, η αµοιβή της παρούσας καταβάλλεται είτε κατά τον
χρόνο που θα επιτευχθεί η αναδιάρθρωση, είτε το αργότερο
µετά την παρέλευση της προθεσµίας της παρ. 4 του άρθρου 76,
ανεξαρτήτως εάν θα επιτευχθεί αναδιάρθρωση. Η αµοιβή καταβάλλεται έναντι νοµίµου παραστατικού, το οποίο εκδίδεται στο
όνοµα του οφειλέτη, επιβαρύνει τον οφειλέτη και είτε καταλογίζεται στο ανεξόφλητο υπόλοιπο του προς ρύθµιση δανείου είτε
καταλογίζεται ως έξοδο που βαρύνει την επιλέξιµη για συνεισφορά οφειλή. Έξοδα πίστωσης του λογαριασµού του συµβούλου από τον χρηµατοδοτικό φορέα, βαρύνουν τον σύµβουλο.
Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο σύµβουλος.
13. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να τροποποιείται το περιεχόµενο της αίτησης του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 76
Έγκριση αίτησης
1. Με την ολοκλήρωση ανάκτησης των στοιχείων των παρ. 3,
4 και 7 και την υποβολή των δηλώσεων της παρ. 4 του άρθρου
75 από τον αιτούντα, η αίτηση θεωρείται υποβληθείσα. Ακολουθεί η διαδικασία για την ανάκτηση των δεδοµένων της παρ. 8 του
άρθρου 75. Εάν, κατά την ανάκτηση των δεδοµένων αυτών, διαπιστωθεί ότι ο αιτών δεν πληροί ένα ή περισσότερα κριτήρια επιλεξιµότητας του άρθρου 71, η ηλεκτρονική πλατφόρµα
αποστέλλει ηλεκτρονικά ειδοποίηση στον αιτούντα. Με την αποστολή της, η διαδικασία περατώνεται και η αίτηση θεωρείται
απορριφθείσα.
2. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ελέγχεται η επιλεξιµότητα του
οφειλέτη βάσει των οφειλών έναντι των χρηµατοδοτικών φορέων. Σε περίπτωση που υφίσταται έστω και µία καταγγελµένη
οφειλή στον χρηµατοδοτικό φορέα, ανεξαρτήτως ποσού, τα κριτήρια επιλεξιµότητας του αιτούντος έναντι του συγκεκριµένου
χρηµατοδοτικού φορέα κρίνονται µε βάση τα αναφερόµενα της
υποπερ. στγ) της περ. στ) της παρ. 4 του άρθρου 71. Σε περίπτωση µη ύπαρξης καταγγελµένης οφειλής, τα κριτήρια επιλεξιµότητας του οφειλέτη κρίνονται µε βάση την κατηγοριοποίηση

17539

της οφειλής που παρουσιάζει το µεγαλύτερο υπόλοιπο.
3. Εφόσον διαπιστωθεί ότι η αίτηση πληροί όλα τα κατά περίπτωση οριζόµενα κριτήρια επιλεξιµότητας, σύµφωνα µε το
άρθρο 71, αποστέλλεται στον οφειλέτη και τον χρηµατοδοτικό
φορέα ενηµέρωση ότι ο αιτών είναι καταρχήν επιλέξιµος για συνεισφορά δηµοσίου. Στη συνέχεια, οι χρηµατοδοτικοί φορείς διαβιβάζουν κατά περίπτωση την ακόλουθη ενηµέρωση:
α) Εφόσον η επιλέξιµη οφειλή είναι εξυπηρετούµενη, ο χρηµατοδοτικός φορέας αποστέλλει στην ηλεκτρονική πλατφόρµα,
εντός δεκαπέντε (15) το αργότερο ηµερών από τη διαπίστωση
της καταρχήν επιλεξιµότητας του αιτούντος, το ποσό της µηνιαίας δόσης, ούτως ώστε να δροµολογηθεί η έναρξη καταβολής
της συνεισφοράς του Δηµοσίου, εκτός εάν συντρέχει η περίπτωση της παρ. 7, οπότε ο χρηµατοδοτικός φορέας αποστέλλει
το ποσό της µηνιαίας δόσης εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από
τη λήξη της χορηγηθείσας αναστολής.
β) Εφόσον η επιλέξιµη οφειλή είναι µη εξυπηρετούµενη για
χρονικό διάστηµα µικρότερο των ενενήντα (90) ηµερών, ο αιτών
προβαίνει εντός δεκαπέντε (15) το αργότερο ηµερών από τη διαπίστωση της καταρχήν επιλεξιµότητας του στην καταβολή των
δόσεων που ευρίσκονται σε καθυστέρηση, άλλως αυτές κεφαλαιοποιούνται από τον χρηµατοδοτικό φορέα και βαρύνουν το
υπόλοιπο της οφειλής. Μετά την πάροδο της προθεσµίας της
παρούσας, ο χρηµατοδοτικός φορέας αποστέλλει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών το ποσό της µηνιαίας δόσης αυτής, για να
ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δηµοσίου.
γ) Εφόσον η επιλέξιµη οφειλή είναι µη εξυπηρετούµενη για
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από ενενήντα (90) ηµέρες ή η σχετική σύµβαση έχει καταγγελθεί, για να εκκινήσει η διαδικασία καταβολής της συνεισφοράς του Δηµοσίου, λαµβάνει χώρα
αναδιάρθρωση της επιλέξιµης οφειλής, έπειτα από συµφωνία
του οφειλέτη µε τον χρηµατοδοτικό φορέα. Για τον λόγο αυτό,
ο χρηµατοδοτικός φορέας καλεί τον οφειλέτη αµελλητί, προκειµένου να συµφωνήσουν µία αµοιβαία αποδεκτή και βιώσιµη για
τον οφειλέτη αναδιάρθρωση, η οποία θα πρέπει να είναι µακροπρόθεσµη και σύµφωνη µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, όπου αυτές είναι εφαρµοστέες. Ο
οφειλέτης οφείλει να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που θα του ζητήσει ο χρηµατοδοτικός φορέας εντός δεκαπέντε (15) ηµερών. Εφόσον ο χρηµατοδοτικός φορέας
προτείνει συµφωνία αναδιάρθρωσης, ο οφειλέτης οφείλει να την
αποδεχθεί ή να την απορρίψει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από
την πρόταση. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός της προθεσµίας της παρ. 4. Εφόσον τα µέρη συµφωνήσουν στην αναδιάρθρωση, ο χρηµατοδοτικός φορέας αποστέλλει σχετική ενηµέρωση στην ηλεκτρονική πλατφόρµα και δηλώνει ότι η αναδιάρθρωση κρίνεται βιώσιµη και σύµφωνη µε τα οικονοµικά δεδοµένα του οφειλέτη κατά
τον χρόνο υπογραφής της σύµβασης αναδιάρθρωσης. Η υπογραφή του οφειλέτη στη σύµβαση αναδιάρθρωσης συνεπάγεται
την από µέρους του αποδοχή της βιωσιµότητάς της. Μετά την
ενηµέρωση της συµφωνίας για τη βιωσιµότητα της αναδιάρθρωσης , ο χρηµατοδοτικός φορέας αποστέλλει στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα το ποσό της µηνιαίας δόσης, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς του Δηµοσίου. Σε περίπτωση που δεν
επιτευχθεί συµφωνία αναδιάρθρωσης ή σε περίπτωση που δεν
υποβληθεί η δήλωση περί βιωσιµότητας µαζί µε τη δήλωση περί
επίτευξης συµφωνίας αναδιάρθρωσης, η διαδικασία διακόπτεται
και η αίτηση θεωρείται απορριφθείσα.
4. Η διαδικασία του παρόντος ολοκληρώνεται ως τις
31.12.2020 το αργότερο. Στην περ. γ) της παρ. 3, η συµφωνία
αναδιάρθρωσης εναπόκειται στην ελεύθερη βούληση των µερών
και στη σύµπτωση δηλώσεων βουλήσεως των δύο.
5. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων επιδεκτικών συνεισφοράς οφειλών, αποστέλλεται από τον χρηµατοδοτικό φορέα
η πληροφόρηση για καθεµία από αυτές. Δεδοµένου ότι η συνεισφορά εγκρίνεται για το σύνολο των οφειλών ανά χρηµατοδοτικό
φορέα, για να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς, πρέπει να
ρυθµιστούν ή να εξυπηρετηθούν οι µη εξυπηρετούµενες οφειλές
σε κάθε έναν από τους χρηµατοδοτικούς φορείς χωριστά.
6. Για κάθε επιλέξιµη οφειλή, µία µόνο συνεισφορά µπορεί να
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καταβληθεί, ακόµη και αν για την ίδια οφειλή κατατεθούν περισσότερες από µία αιτήσεις από διαφορετικούς επιλέξιµους οφειλέτες.
7. Σε περίπτωση που σε επιλέξιµο οφειλέτη έχει ήδη χορηγηθεί
αναστολή δόσεων σε οφειλές, σύµφωνα µε το άρθρο πέµπτο και
έβδοµο της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
(Α’ 75), όπως κυρώθηκε µε τον ν. 4684/2020 (Α’ 86), για τις οποίες
εγκρίνεται η συνεισφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, µπορεί, κατ’ επιλογή του οφειλέτη, είτε να διακοπεί η αναστολή και να εκκινήσει η καταβολή συνεισφοράς, είτε να εκκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς µετά την ολοκλήρωση της
χορηγηθείσας αναστολής. Δεν µπορεί να χορηγηθεί επιπλέον
επιµήκυνση της ήδη χορηγηθείσας αναστολής σε επιλέξιµη
οφειλή, µετά τη διαπίστωση της επιλεξιµότητας της οφειλής. Σε
κάθε περίπτωση, η συνεισφορά δεν µπορεί να χορηγηθεί για
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των εννέα (9) µηνών από τις
31.12.2020.
Άρθρο 77
Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του Δηµοσίου
1. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύµφωνα µε το άρθρο
76, η έγκριση καταβολής της συνεισφοράς γνωστοποιείται στα
αρµόδια όργανα, προκειµένου να εκκινήσει η καταβολή. Για την
έγκριση και καταβολή της συνεισφοράς δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενηµερότητα του οφειλέτη.
2. Η συνεισφορά του Δηµοσίου καταβάλλεται στους ειδικούς
και ακατάσχετους λογαριασµούς εξυπηρέτησης των οφειλών
που έχουν αποσταλεί στην ηλεκτρονική πλατφόρµα. Η συνεισφορά δεν κατάσχεται ούτε συµψηφίζεται. Οι λογαριασµοί πιστώνονται µόνο από το δηµόσιο µε το ποσό της συνεισφοράς
και χρεώνονται µόνο για την πίστωση του λογαριασµού του δανείου. Η καταβολή της συνεισφοράς του Δηµοσίου γίνεται σε µηνιαία βάση.
3. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων επιλέξιµων οφειλών
για συνεισφορά του Δηµοσίου, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
επιτυχώς η διαδικασία του άρθρου 76 για το σύνολο των οφειλών, προκειµένου να ξεκινήσει η καταβολή της συνεισφοράς.
4. Ακόµα και µετά την έναρξη καταβολής της συνεισφοράς του
Δηµοσίου, το Δηµόσιο προβαίνει σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους επί των αιτήσεων, προκειµένου να διαπιστώσει ότι οι οφειλές επί των οποίων καταβάλλεται η συνεισφορά είναι επιλέξιµες
και ότι οι δικαιούχοι πληρούν το σύνολο των κατά περίπτωση τιθέµενων προϋποθέσεων κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η συνεισφορά καταβλήθηκε
χωρίς να συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, εφαρµόζεται η
διαδικασία του άρθρου 80.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται η διαδικασία πληρωµής της συνεισφοράς του Δηµοσίου, το όργανο που είναι
αρµόδιο να αποφασίζει, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα
σχετικά µε τη συνεισφορά του Δηµοσίου. Η απόφαση της παρούσας πρέπει να συµµορφώνεται προς την ευρωπαϊκή νοµοθεσία
περί κρατικών ενισχύσεων.
Άρθρο 78
Ύψος συνεισφοράς του Δηµοσίου Χρονικό διάστηµα καταβολής
1. Η συνεισφορά του Δηµοσίου ανέρχεται στα κατά περίπτωση
αναφερόµενα ποσοστά και, µε την επιφύλαξη της µη υπέρβασης
των ορίων του εφαρµοστέου κατά περίπτωση Κανονισµού για
ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, αναφορικά µε επιχειρηµατικές
οφειλές φυσικών ή νοµικών προσώπων που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, καταβάλλεται ως εξής:
α) Για τα δάνεια της υποπερ. στα) της περ. στ) της παρ. 4 του
άρθρου 71:
αα) Για τους πρώτους τρείς (3) µήνες από την ηµεροµηνία ενηµέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρµας από τον χρηµατοδοτικό
φορέα, σύµφωνα µε την περ. α) ή την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 76, η συνεισφορά του Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό ενε-

νήντα τοις εκατό (90%) επί της µηνιαίας δόσης.
αβ) Για τους επόµενους τρείς (3) µήνες, η συνεισφορά του Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί της
µηνιαίας δόσης.
αγ) Για τους τελευταίους τρεις (3) µήνες, η συνεισφορά του
Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%) επί
της µηνιαίας δόσης.
Σε κάθε περίπτωση, η µηνιαία συνεισφορά για τα δάνεια της
περ. α) δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ
ανά επιλέξιµη οφειλή.
β) Για τα δάνεια της υποπερ. στβ) της περ. στ) της παρ. 4 του
άρθρου 71:
βα) Για τους πρώτους τρείς (3) µήνες από την ηµεροµηνία ενηµέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρµας από τον χρηµατοδοτικό
φορέα, σύµφωνα µε την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 76, η συνεισφορά του Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό ογδόντα τοις
εκατό (80%) επί της µηνιαίας δόσης.
ββ) Για τους επόµενους τρείς (3) µήνες, η συνεισφορά του Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%) επί
της µηνιαίας δόσης.
βγ) Για τους τελευταίους τρεις (3) µήνες, η συνεισφορά του
Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί της
µηνιαίας δόσης.
Σε κάθε περίπτωση, η µηνιαία συνεισφορά για τα δάνεια της
περ. β’ δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των πεντακοσίων (500)
ευρώ ανά επιλέξιµη οφειλή.
γ) Για τα δάνεια της υποπερ. στγ’ της περ. στ’ της παρ. 4 του
άρθρου 71:
γα) Για τους πρώτους τρείς (3) µήνες από την ηµεροµηνία ενηµέρωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρµας από τον χρηµατοδοτικό
φορέα, σύµφωνα µε την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 76, η συνεισφορά του Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό
(60%) επί της µηνιαίας δόσης.
γβ) Για τους επόµενους τρείς (3) µήνες, η συνεισφορά του Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί της
µηνιαίας δόσης.
γγ) Για τους τελευταίους τρεις (3) µήνες, η συνεισφορά Δηµοσίου ανέρχεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί της µηνιαίας δόσης.
Σε κάθε περίπτωση, η µηνιαία συνεισφορά για τα δάνεια της
περ. γ) της παρούσας δεν µπορεί να ξεπεράσει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά επιλέξιµη οφειλή.
2. Για δάνεια των οποίων η συµφωνηθείσα δόση δεν είναι καταβλητέα σε µηνιαία βάση, η συνεισφορά του Δηµοσίου καλύπτει
εννέα (9) µήνες από την έγκρισή της σύµφωνα µε το άρθρο 76
και καταβάλλεται κατά τον χρόνο που η δόση είναι απαιτητή από
τον χρηµατοδοτικό φορέα. Στην περίπτωση αυτή, η καταβλητέα
δόση ανάγεται σε µηνιαία βάση, ώστε να υπολογιστούν τα ποσοστά και το ανώτατο ποσό της παρ. 1 και η συνεισφορά του Δηµοσίου καταβάλλεται κατά τον χρόνο που είναι απαιτητή η δόση,
µπορεί να καλύπτει περισσότερους µήνες και µπορεί να διαφοροποιείται κατά τη διάρκεια της συνεισφοράς. Σε κάθε περίπτωση, για τα δάνεια της παρούσας, το σύνολο του ανεξόφλητου
κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη συνεισφορά δηµοσίου οφειλών, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιηµένοι τόκοι, δεν
υπερβαίνει τα όρια της παρ. 4 του άρθρου 71, ανά κατηγορία δανείων και ανά πιστωτή.
Άρθρο 79
Υποχρεώσεις οφειλέτη
1. Κατά τη διάρκεια της καταβολής της συνεισφοράς του Δηµοσίου, ο οφειλέτης έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) Καταβάλλει εµπρόθεσµα το ποσό της οφειλής που βαρύνει
τον ίδιο. Εµπρόθεσµη θεωρείται η καταβολή που πραγµατοποιείται το αργότερο κατά την καταληκτική ηµεροµηνία που έχει
ορίσει ο χρηµατοδοτικός φορέας. Δεν µπορεί να θεωρηθεί µη
εµπρόθεσµη καταβολή, η καταβολή συνολικού ποσού έως εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
β) Παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η επιλεξιµότητά του και παρέχει όλες τις απαραίτητες πλη-
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ροφορίες που ζητούνται από το Δηµόσιο κατά τον εκ των υστέρων έλεγχο των στοιχείων της αίτησής του.
2. α) Μετά την ολοκλήρωση της καταβολής της συνεισφοράς
του Δηµοσίου, ο οφειλέτης καταβάλλει τις δόσεις της οφειλής
του προσηκόντως, κατά τον χρόνο που είναι καταβλητέες, καθ’
όλη τη διάρκεια παρακολούθησης, όπως καθορίζεται στην περ.
β), µετά την λήξη της επιδότησης. Δεν µπορεί να θεωρηθεί µη
προσήκουσα καταβολή η µη καταβολή συνολικού ποσού έως
εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
β) Το χρονικό διάστηµα της διάρκειας παρακολούθησης ανά
κατηγορία έχει ως εξής:
βα) Για τα δάνεια της υποπερ. στα) της περ. στ) της παρ. 4 του
άρθρου 71, το χρονικό διάστηµα παρακολούθησης είναι έξι (6)
µήνες.
ββ) Για τα δάνεια της υποπερ. στβ) της περ. στ) της παρ. 4 του
άρθρου 71, το χρονικό διάστηµα παρακολούθησης είναι δώδεκα
(12) µήνες.
βγ) Για τα δάνεια της υποπερ. στγ) της περ. στ) της παρ. 4 του
άρθρου 71, το χρονικό διάστηµα παρακολούθησης είναι δέκα
οκτώ (18) µήνες.
βδ) Για δάνεια των οποίων η δόση δεν είναι σε µηνιαία βάση,
σε οποιαδήποτε κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 71 και αν ανήκουν, το χρονικό διάστηµα παρακολούθησης είναι δώδεκα (12)
µήνες.
3. Σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων των παρ. 1 και
2, ο οφειλέτης εκπίπτει από τη συνεισφορά του Δηµοσίου, η συνεισφορά διακόπτεται για το µέλλον και ποσά που έχουν καταβληθεί αναζητούνται από τον οφειλέτη, σύµφωνα µε τα άρθρα
80 και 81. Ειδικά στην περίπτωση της παρ. 2, η έκπτωση επέρχεται αναδροµικά και το ποσό της συνεισφοράς αναζητείται στο
σύνολό του.
Άρθρο 80
Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δηµοσίου
Η συνεισφορά του Δηµοσίου διακόπτεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αίτηση έχει εγκριθεί
χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας.
β) Σε περίπτωση θανάτου του αιτούντος.
γ) Σε περίπτωση κατά την οποία, κατόπιν τριών (3) διαδοχικών
εντολών πίστωσης, δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η συνεισφορά του Δηµοσίου σε έναν τουλάχιστον τραπεζικό λογαριασµό.
δ) Σε περίπτωση που, κατόπιν του επανελέγχου, διαπιστωθεί
ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της συνεισφοράς του Δηµοσίου.
ε) Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή
του ποσού που βαρύνει τον ίδιο, σύµφωνα µε την περ. α) της
παρ. 1 του άρθρου 79. Αν ο δικαιούχος δεν καταβάλει εγκαίρως
το ποσό που βαρύνει τον ίδιο, ο θιγόµενος πιστωτής ενηµερώνει
την ηλεκτρονική πλατφόρµα, το αργότερο µέσα σε τριάντα (30)
εργάσιµες ηµέρες, από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο οφειλέτης καθυστέρησε την καταβολή του µέρους της οφειλής που
βαρύνει τον ίδιο. Αν ο πιστωτής παραλείψει την ενηµέρωση του
προηγούµενου εδαφίου, υποχρεούται να επιστρέψει στο Δηµόσιο τα ποσά που αυτό κατέβαλε από τον χρόνο κατά τον οποίο ο
πιστωτής όφειλε να είχε ενηµερώσει το Δηµόσιο.
στ) Σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 79.
ζ) Σε περίπτωση που αποδειχθεί µε δηµόσια έγγραφα ότι η αίτηση υπαγωγής είναι ψευδής και η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιµότητα του αιτούντος.
Άρθρο 81
Αχρεωστήτως καταβληθέντα Αναδροµικότητα πληρωµών
1. Σε περίπτωση έκπτωσης του οφειλέτη από τη συνεισφορά
του Δηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 79, τα καταβληθέντα ποσά
της συνεισφοράς αναζητούνται, καταλογίζονται στον οφειλέτη
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και επιστρέφονται εντόκως µε επιτόκιο δύο τοις εκατό (2%) από
τον χρόνο καταβολής τους. Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
περ. ζ) του άρθρου 80, επιστρέφονται εντόκως µε επιτόκιο πέντε
τοις εκατό (5%) από τον χρόνο καταβολής τους. Για την ανάκτηση των ποσών εφαρµόζονται όσα προβλέπονται στις παρ. 1
έως 6 του άρθρου 45 του ν. 4520/2018 (Α’ 30). Σε περίπτωση µη
οικειοθελούς επιστροφής τους, τα ποσά αυτά αναζητούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90).
2. Ειδικά για την περίπτωση µη τήρησης των προϋποθέσεων
των κανονισµών ήσσονος σηµασίας για τα επιχειρηµατικά δάνεια, επιβάλλονται τόκοι για την επιστροφή των καταβληθέντων
ποσών από την ηµεροµηνία καταβολής τους και έως την επιστροφή τους, µε βάση το επιτόκιο αναφοράς της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύµφωνα µε την Ανακοίνωση
της Επιτροπής σχετικά µε την αναθεώρηση της µεθόδου καθορισµού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C
14/06), εκτός αν συντρέχουν παράλληλα οι προϋποθέσεις της
περ. ζ) του άρθρου 80, οπότε και εφαρµόζεται επιτόκιο πέντε
τοις εκατό (5%), σύµφωνα µε την παρ. 1.
3. Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών, που προβλέπονται στην κείµενη ποινική νοµοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης από
τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης αληθινών στην αίτηση υπαγωγής, µε σκοπό την υπαγωγή του στον παρόντα νόµο,
ενώ δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 71 αυτού,
καθώς και τον προσπορισµό περιουσιακού οφέλους από τη συνεισφορά του Δηµοσίου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
22 του ν. 1599/1986 (75 Α’). Σε κάθε περίπτωση, µετά από αυτεπάγγελτη ή κατόπιν αναφοράς έρευνα, τα σχετικά στοιχεία παραπέµπονται στον αρµόδιο εισαγγελέα για την εξέταση των
ενδεχόµενων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων.
Άρθρο 82
Παροχή στοιχείων
Το Δηµόσιο, συµπεριλαµβανοµένης της φορολογικής διοίκησης και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και οι χρηµατοδοτικοί φορείς, παρέχουν στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του
άρθρου 74 όλα τα στοιχεία του παρόντος νόµου, από τα οποία
προκύπτει η επιλεξιµότητα του οφειλέτη, καθώς και οι επιδεκτικές συνεισφοράς οφειλές.
Άρθρο 83
Διενέργεια ελέγχων
Κατά τη διάρκεια καταβολής της συνεισφοράς του Δηµοσίου,
καθώς και κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης της τήρησης
των υποχρεώσεων του οφειλέτη, σύµφωνα µε το άρθρο 79, τα
δεδοµένα της αίτησής του, από τα οποία προκύπτει η επιλεξιµότητά του και η τήρηση των υποχρεώσεών του, µπορούν να διαβιβάζονται σε αρµόδιες υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα,
προκειµένου να διενεργούνται έλεγχοι αναφορικά µε την τήρηση
των προϋποθέσεων και των υποχρεώσεων στο πλαίσιο του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 84
Αύξηση οργανικών θέσεων ειδικού
επιστηµονικού προσωπικού (ΙΔΑΧ)
στο Υπουργείο Οικονοµικών
1. Στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικής Πολιτικής και Προϋπολογισµού, που σύµφωνα µε την υποπερ. αα’ της περ. δ’ της
παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 142/2017 (Α’ 181) υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, συστήνονται πέντε
(5) οργανικές θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, επιπλέον των ήδη υφιστάµενων.
2. Στη Γενική Γραµµατεία Φορολογικής Πολιτικής και Δηµόσιας Περιουσίας της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 84/2019 (Α’
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123), συστήνονται δέκα (10) οργανικές θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, επιπλέον
των ήδη υφιστάµενων.
3. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων διενεργείται σύµφωνα
µε τη διαδικασία επιλογής του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 (Α’
28).
Άρθρο 85
Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 Στελέχωση της Κεντρικής Μονάδας
Κρατικών Ενισχύσεων
Η παρ. 2 της υποπαρ. Β.3 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013 (Α’ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«2α) Η Μονάδα στελεχώνεται από υπαλλήλους όλων των κλάδων, κατηγοριών και ειδικοτήτων του Υπουργείου Οικονοµικών,
καθώς και από υπαλλήλους που µετατάσσονται σύµφωνα µε τον
ν. 4440/2016 (Α’ 224), µε την επιφύλαξη της περ. δ’ της παρούσας. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης µπορούν
να αποσπώνται στην Μονάδα υπάλληλοι, µόνιµοι ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι υπηρετούν
σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή στον δηµόσιο τοµέα, όπως
αυτός οριοθετείται µε το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101).
β) Οι αποσπάσεις της περ. α’ διενεργούνται µε απόφαση του
αρµοδίου οργάνου, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύµφωνη
γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων ή του οργάνου
διοίκησης του φορέα προέλευσης, για διάστηµα έως τέσσερα
(4) έτη. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων υπαλλήλων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας
στην οργανική τους θέση και οι ανωτέρω υπάλληλοι λαµβάνουν
το σύνολο των αποδοχών της θέσης αυτής, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν προσωπικής διαφοράς. Εάν ο επιλεγείς υπάλληλος
υπηρετεί µε απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, µε την έκδοση της
απόφασης απόσπασης στη Μονάδα αίρεται αυτοδικαίως η απόσπασή του στην προηγούµενη υπηρεσία.
γ) Για τη διενέργεια των αποσπάσεων εκδίδεται σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το αρµόδιο όργανο, µε
την οποία καθορίζονται τα απαιτούµενα προσόντα, η προθεσµία
για την υποβολή των αιτήσεων, η διαδικασία επιλογής, ο τρόπος
δηµοσίευσης ή δηµοσιοποίησης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα για τη διενέργεια των αποσπάσεων.
δ) Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου, έπειτα από σύµφωνη
γνώµη του Προϊσταµένου της Μονάδας αποσπασµένοι υπάλληλοι µετατάσσονται στη Μονάδα µετά τη λήξη της απόσπασης,
εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση, κατά παρέκκλιση του ν.
4440/2016 (Α’ 224), Οι υπάλληλοι µετατάσσονται σε κενή οργανική θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, µε τον
βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχουν, την ίδια σχέση
εργασίας και µε διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς στις
αποδοχές. Υπάλληλοι που προέρχονται από φορέα στον οποίο
εφαρµόζεται διαφορετικό βαθµολογικό ή µισθολογικό καθεστώς,
κατατάσσονται βάσει των αντίστοιχων διατάξεων που ισχύουν
για το Υπουργείο Οικονοµικών. Εάν η απόσπαση λήξει πριν από
την δηµοσίευση της πράξης µετάταξης, παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι την έκδοση της πράξης µετάταξης. Οι υπάλληλοι
που δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς µετάταξη επιστρέφουν στην υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική τους
θέση µετά τη λήξη της απόσπασης. Αν δεν υφίσταται κενή οργανική θέση ιδιωτικού δικαίου στη Μονάδα, είναι δυνατή η µετάταξη αποσπασµένων υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου, µε παράλληλη δέσµευση κενών οργανικών θέσεων δηµοσίου δικαίου, για όσο χρόνο υφίστανται οι
προσωποπαγείς θέσεις.
ε. Στη Μονάδα µπορούν να απασχολούνται και υπάλληλοι από
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
στ. Συστήνονται δέκα (10) νέες οργανικές θέσεις στη Μονάδα
και ο συνολικός αριθµός των οργανικών θέσεων της Κεντρικής
Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων ανέρχεται σε τριάντα (30) θέσεις. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών οι οργανικές θέσεις της Μονάδας κατανέµονται κατά κατηγορία, εκπαιδευτική
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βαθµίδα, κλάδο, ειδικότητα και σχέση εργασίας.
ζ. Οι υπηρετούντες στο Υπουργείο Οικονοµικών δικηγόροι µε
έµµισθη εντολή υποστηρίζουν νοµικά το έργο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.»
Άρθρο 86
Στελέχωση Γενικών Διευθύνσεων και Υπηρεσιών
της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικής Πολιτικής
και Δηµόσιας Περιουσίας
1. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης επιτρέπεται η απόσπαση έως ογδόντα (80) υπαλλήλων, µονίµων και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε
φορείς του δηµόσιου τοµέα, οι οποίοι ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, στη Γενική Διεύθυνση του Σώµατος
Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, στη Γενική Διεύθυνση Δηµόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, στο Αυτοτελές
Γραφείο Ελληνικού, στη Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής,
καθώς και στην αυτοτελή Διεύθυνση Ερευνών Οικονοµικού Εγκλήµατος της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικής Πολιτικής και
Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, η απόσπαση, ανεξάρτητα από τον φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.
2. Οι αποσπάσεις διενεργούνται µε απόφαση του αρµοδίου
οργάνου, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων του φορέα προέλευσης, καθώς
και του οργάνου διοίκησης αυτού.
3. Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων ορίζεται στα δύο (2)
έτη, µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης της απόσπασης, κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου.
Για τη διενέργεια της απόσπασης, το ποσοστό κάλυψης των
θέσεων στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει
ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) επί του συνόλου των οργανικών θέσεων στον οικείο κλάδο, στο οποίο
ποσοστό δεν συµπεριλαµβάνονται υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν µε µακροχρόνια άδεια, όπως ιδίως άνευ αποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή είναι αποσπασµένοι σε άλλον φορέα.
Επίσης, πρέπει ο αιτών υπάλληλος να µην είναι ο µοναδικός που
υπηρετεί στον οικείο κλάδο, τόσο κατά τη λήξη προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης απόσπασης.
4. Για το χρονικό διάστηµα της απόσπασης οι υπάλληλοι διατηρούν το σύνολο των απολαβών της οργανικής τους θέσης και
η δαπάνη µισθοδοσίας τους βαρύνει τον φορέα υποδοχής. Ο φορέας υποδοχής βαρύνεται µε τις δαπάνες επιπλέον αµοιβής των
αποσπασµένων υπαλλήλων.
5. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων λογίζεται για κάθε
συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση.
6. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου, µπορεί να διακοπεί η
απόσπαση υπαλλήλου πριν από τη λήξη της, για υπηρεσιακούς
λόγους ή µετά από αίτηση του υπαλλήλου, κατόπιν συνεκτίµησης
των υπηρεσιακών αναγκών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 87
Εκτέλεση αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου
1. Κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόµου ή
κανονιστική πράξη, η καταβολή στον δικαιούχο των χρηµατικών
ποσών που επιδικάζονται σε βάρος της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), σε εφαρµογή του άρθρου 41 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων
του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), γίνεται στον τραπεζικό λογαριασµό
(IΒΑΝ) που υποδεικνύει γραπτά ο ίδιος ο δικαιούχος ή ο νόµιµος
εκπρόσωπός του στο παραπάνω Δικαστήριο. Ο τελευταίος, µε
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γραπτή δήλωση-βεβαίωση προς το Ελληνικό Δηµόσιο, βεβαιώνει
ότι έχει σχετική εντολή από τον προσφεύγοντα να ενεργήσει για
την είσπραξη των ποσών αυτών, µε καταβολή τους, σε λογαριασµό του προσφεύγοντα, ή σε δικό του λογαριασµό ή σε λογαριασµό τρίτου, εφόσον προσκοµίζεται και γραπτή δήλωση του
τρίτου ότι συµφωνεί να κατατεθούν τα παραπάνω ποσά στον λογαριασµό του.
2. Το χρηµατικό ένταλµα πληρωµής εκδίδεται στο όνοµα του
δικαιούχου του υποδεικνυόµενου τραπεζικού λογαριασµού, προσφεύγοντα, νοµίµου εκπροσώπου ή τρίτου, εκτός από την περίπτωση καταβολής αποζηµίωσης για υλική ζηµία, που το
χρηµατικό ένταλµα εκδίδεται στο όνοµα του προσφεύγοντα, µε
λήπτη τον δικαιούχο του υποδεικνυόµενου τραπεζικού λογαριασµού. Και στις δυο αµέσως παραπάνω περιπτώσεις, εφόσον ο
προσφεύγων ή ο νόµιµος εκπρόσωπος ή ο τρίτος δεν έχει υποχρέωση έκδοσης ειδικού Αριθµού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ή για οποιονδήποτε λόγο στερείται ελληνικού ΑΦΜ, χρησιµοποιείται ο ειδικός ΑΦΜ που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Για την αποζηµίωση για ηθική βλάβη και τα δικαστικά
έξοδα, εφαρµόζεται η παρ. 2α του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε.,
ακόµη και όταν τα ποσά αυτά καταβάλλονται σε υποδειχθέντα
τραπεζικό λογαριασµό νόµιµου εκπροσώπου στο ΕΔΔΑ ή τρίτου.
Τα επιδικαζόµενα ποσά για υλική ζηµία, ηθική βλάβη ή δικαστικά
έξοδα, δύνανται να εκκαθαρίζονται και να καταβάλλονται ταυτόχρονα ή και µεµονωµένα.
3. Η καταβολή στον νόµιµο εκπρόσωπο του προσφεύγοντα
στο ΕΔΔΑ ή στον τρίτο, σύµφωνα µε τα παραπάνω, συνεπάγεται
την απαλλαγή του Ελληνικού Δηµοσίου από οποιαδήποτε υποχρέωση και ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε δικαιούχο, έναντι
του οποίου την ευθύνη πλέον έχει αποκλειστικά ο νόµιµος εκπρόσωπος του προσφεύγοντα στο ΕΔΔΑ ή ο τρίτος.
4. Μετά από την παρέλευση δύο (2) µηνών από την ανάληψη
της δαπάνης και τη σχετική ενηµέρωση του προσφεύγοντα ή του
νόµιµου εκπροσώπου του στο ΕΔΔΑ και εφόσον δεν έχει καταστεί δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η καταβολή, σε εφαρµογή
των παρ. 1 έως 3, η παραπάνω αποζηµίωση µπορεί να κατατεθεί,
µε σύσταση παρακαταθήκης υπέρ του δικαιούχου της απόφασης
του ΕΔΔΑ, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η παρακαταθήκη γίνεται µε µόνα τα στοιχεία του δικαιούχου, όπως προκύπτουν από την απόφαση του ΕΔΔΑ, µε παράλληλη ενηµέρωση
του νόµιµου εκπροσώπου του. Μετά την ενηµέρωση του νόµιµου
εκπροσώπου του δικαιούχου για τη σύσταση της παρακαταθήκης, το Ελληνικό Δηµόσιο θεωρείται ότι έχει απαλλαγεί από κάθε
υποχρέωση και ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε δικαιούχο,
έναντι του οποίου την ευθύνη πλέον έχει αποκλειστικά ο νόµιµος
εκπρόσωπος στο ΕΔΔΑ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η
ταυτότητα του δικαιούχου µπορεί να αποδεικνύεται µε κάθε πρόσφορο τρόπο ή έγγραφο.
5. Όλες οι ανεξόφλητες χρηµατικές παρακαταθήκες που λαµβάνουν χώρα, κατά την παρ. 4, υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου, που αρχίζει από τη
σύσταση της παρακαταθήκης, τα δε σχετικά χρηµατικά ποσά
µετά την εκπνοή της πενταετίας επιστρέφονται στο Ελληνικό Δηµόσιο.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ρυθµίζεται η διαδικασία και κάθε ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή
του παρόντος.
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και στις
εκκρεµείς µέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος υποθέσεις.
Άρθρο 88
Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 2882/2001 Δηµοσιεύσεις σε ιστοσελίδες
1. Η παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001 (Α’ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Όταν εκείνοι που φέρονται ως ιδιοκτήτες στον κτηµατολογικό πίνακα υπερβαίνουν τους πενήντα (50), η κλήτευσή τους γίνεται σύµφωνα µε την παρούσα. Η αίτηση, µαζί µε την πράξη
προσδιορισµού της δικασίµου, τοιχοκολλάται δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη δικάσιµο στο κατάστηµα του δι-
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καστηρίου στο οποίο απευθύνεται, στα καταστήµατα των δικηγορικών συλλόγων της περιφερειακής ενότητας ή των περιφερειακών ενοτήτων και στα καταστήµατα των δήµων ή των
κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα απαλλοτριούµενα. Η τοιχοκόλληση πιστοποιείται µε έκθεση που συντάσσεται από τον γραµµατέα του δικαστηρίου, τον γραµµατέα του
οικείου δικηγορικού συλλόγου και τον γραµµατέα του οικείου
δήµου ή της κοινότητας, αντίστοιχα. Η ειδοποίηση, στην οποία
µνηµονεύονται το δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται η αίτηση,
η τοιχοκόλληση αυτής, η δικάσιµος, περίληψη του αιτήµατος και
περίληψη της απαλλοτριωτικής πράξης, αναρτώνται στις επίσηµες ιστοσελίδες του Υπουργείου Οικονοµικών (Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων) και του αρµόδιου για την απαλλοτρίωση φορέα. Η
ανάρτηση πιστοποιείται µε έκθεση που συντάσσεται από τον
προϊστάµενο της αρµόδιας γι’ αυτήν υπηρεσίας. Εάν η συζήτηση
αναβληθεί για σοβαρό λόγο, σύµφωνα µε την παρ. 6, δεν απαιτείται η επανάληψη της διαδικασίας, εκτός αν ο λόγος της αναβολής οφείλεται στην πληµµελή, ατελή ή εκπρόθεσµη πραγµατοποίηση των παραπάνω δηµοσιεύσεων.»
2. Η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 2882/2001(Α’17), ισχύει αναλόγως και στη διαδικασία καθορισµού της οριστικής τιµής µονάδας της αποζηµίωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ν.
2882/2001 και εφαρµόζονται και στις εκκρεµείς κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος αιτήσεις καθορισµού οριστικής τιµής.
Άρθρο 89
Έκτακτη παράταση της διάρκειας
ορισµένων διαδικασιών
ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014
Εξαιρετικά για το έτος 2020, ο χρόνος της ειδικής διαχείρισης,
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014 (Α’ 246),
παρατείνεται αυτοδικαίως κατά τρεις (3) µήνες, για όσες επιχειρήσεις βρίσκονται στο τελευταίο εξάµηνο της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος.
Οµοίως, παρατείνεται αυτοδικαίως κατά τρεις (3) µήνες ο χρόνος
της ειδικής διαχείρισης για επιχειρήσεις που, κατά τον χρόνο
έναρξης ισχύος του παρόντος, διάγουν τον επιπλέον των είκοσι
τεσσάρων (24) µηνών χρόνο που έχει δοθεί µε δικαστική απόφαση κατά το ίδιο ως άνω άρθρο. Για τις επιχειρήσεις που έχουν
ήδη αιτηθεί σχετική παράταση, που χορηγεί το δικαστήριο, η
οποία γίνεται δεκτή µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, το
χρονικό διάστηµα της παράτασης προσαυξάνεται κατά τρεις επιπλέον (3) µήνες. Οι ρυθµίσεις των προηγούµενων εδαφίων δεν
εφαρµόζονται σε διαδικασίες για τις οποίες συντρέχουν ήδη
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος οι προϋποθέσεις εφαρµογής των δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 και της
παρ. 2 του άρθρου 76 του νόµου 4307/2014. Κατά τα λοιπά,
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 4307/2014 (Α’ 246).
Άρθρο 90
Ρυθµίσεις εκκλησιαστικών Ν.Π.Δ.Δ.
1. Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 57 του ν. 1591/1986 (Α’
50): α) στο άρθρο αυτό περιλαµβάνονται τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/
1977 (Α’ 146) και β) η εξαίρεση των παραπάνω ν.π.δ.δ. από το
ν.δ. 496/1974 (Α’ 204) δεν περιλαµβάνει και την εξαίρεση των
κάθε είδους απαιτήσεών τους από το Κεφάλαιο Θ’ του ν.δ.
496/1974.
2. Τα Ν.Π.Δ.Δ. της παρ. 1 µπορούν να συµφωνούν µε κάθε
οφειλέτη τους ρυθµίσεις για την ολοσχερή ή τµηµατική εξόφληση, εφάπαξ ή περιοδικώς, των πάσης φύσεως απαιτήσεών
τους και των προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω
µη εµπρόθεσµης καταβολής τους, καθώς και την παροχή εκπτώσεων.
3. Η παραγραφή των κάθε είδους απαιτήσεων των Ν.Π.Δ.Δ.
της παρ. 1 σε βάρος κάθε είδους οφειλέτη τους διακόπτεται µε
την αναγνώριση χρέους και αναστέλλεται από τη σύναψη της
συµφωνίας της παρ. 2 και για όσο διάστηµα η συµφωνία ισχύει.
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Άρθρο 91
Ρυθµίσεις σχετικά µε τις θυγατρικές εταιρείες
της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.
Η παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) εφαρµόζεται και επί των προσώπων που διετέλεσαν Διευθύνοντες Σύµβουλοι, Πρόεδροι και µέλη του Δ.Σ. των θυγατρικών εταιρειών της
ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., οι οποίες αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου
16 του ν. 4038/2012 (Α’ 14), πριν από την 1η. 1.2010.
Άρθρο 92
Ρυθµίσεις για την ασφαλιστική εκκαθάριση
Μετά την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3867/2010 (Α’ 128), προστίθεται παρ. 5α ως εξής:
«5.α. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 επιτρέπει
την, µέχρι το οριζόµενο σε αυτή ανώτατο όριο κάλυψης, άπαξ
προκαταβολή από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής ποσού είκοσι
εκατοµµυρίων ευρώ προς ικανοποίηση απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής, για τις οποίες δεν υφίσταται δικαστική αµφισβήτηση
κατά της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφαλίσεις
ζωής ή επιλύθηκε µε δικαστική απόφαση που δεν υπόκειται σε
ένδικο µέσο. Ως πρόσθετη προϋπόθεση, προκύπτουσα από πρόσφατα επιβεβαιωµένα από ορκωτό ελεγκτή οικονοµικά στοιχεία
της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης, ορίζεται ότι η
προς διανοµή περιουσία ανά είδος ασφαλιστικής τοποθέτησης
που αφορά σε κατά νόµο κλάδους ζωής υπολείπεται τουλάχιστον κατά 50% της συνολικής, αντίστοιχα ανά είδος και κλάδους,
απαίτησης των δικαιούχων. Προς τον σκοπό αυτό, ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής κοινοποιεί στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής,
εντός το αργότερο τετραµήνου από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, τις βεβαιωµένες απαιτήσεις της Κατάστασης Δικαιούχων
Απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής, καθώς και τα οικονοµικά στοιχεία του προηγούµενου εδαφίου. Η απόφαση του Εγγυητικού
Κεφαλαίου Ζωής για την εφαρµογή της παρούσας λαµβάνεται
από τη Συνέλευση των Μελών του, σύµφωνα µε τις καταστατικές
του διαδικασίες. Το ποσό της προκαταβολής εκ µέρους του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής κατατίθεται σε ειδικό ελεύθερο λογαριασµό τής υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης που
ανοίγεται για τον σκοπό αυτό, πέραν των κειµένων διατάξεων και
διατίθεται αποκλειστικά στους νόµιµους δικαιούχους της ως άνω
Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής. Οι
παρ. 3 και 6 του άρθρου 239 του ν. 4364/2016 (Α’ 13) εφαρµόζονται αναλόγως. Η καθ’ έκαστο δικαιούχο προσωρινή διανοµή
γίνεται αποκλειστικά µε ευθύνη του ασφαλιστικού εκκαθαριστή
µετά από αναλογική κατανοµή εκ µέρους του της προκαταβολής
των είκοσι εκατοµµυρίων ευρώ µε βάση το ύψος της απαίτησης
του κάθε δικαιούχου.»
Άρθρο 93
Τροποποίηση του ν. 4548/2018 Αυτεπάγγελτη καταχώριση από το Γενικό Εµπορικό Μητρώο
της εκ του νόµου ονοµαστικοποίησης
ανωνύµων µετοχών ανωνύµων εταιρειών
Στο άρθρο 184 του ν. 4548/2018 (Α’104), µετά την παρ. 7 προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Κατόπιν της εκ του νόµου υποχρεωτικής ονοµαστικοποίησης των ανωνύµων µετοχών, σύµφωνα µε την παρ. 1, η αρµόδια
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. θα προβεί αυτεπαγγέλτως σε σχετική διόρθωση του είδους των µετοχών στις µερίδες των ανωνύµων εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ., οι οποίες είχαν ανώνυµες µετοχές.»
Άρθρο 94
Ρυθµίσεις σχετικά µε το Ίδρυµα Παύλου
και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και µε τη συγχώνευση του
Ιδρύµατος Σταµατίου Δεκόζη Βούρου
στο Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών Ίδρυµα Βούρου - Ευταξία
1. Το κοινωφελές Ίδρυµα µε την επωνυµία «Ίδρυµα Παύλου

και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου», η σύσταση του οποίου έχει εγκριθεί µε το από 24-8-1999 π.δ. (Β’ 1923), διέπεται αποκλειστικά
από τις διατάξεις της συστατικής του πράξης και του οργανισµού του και από τις διατάξεις των άρθρων 59 και 82 του ν.
4182/2013, κατά το µέρος που αναφέρονται ειδικά στην υποβολή
και έγκριση των προϋπολογισµών, ισολογισµών και απολογισµών
του προς το Υπουργείο Οικονοµικών. Εντός έξι (6) µηνών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος το Ίδρυµα υποχρεούται να προβεί σε τροποποίηση του Οργανισµού του.
2. Τα πρόσωπα της τριµελούς Διοικούσας Επιτροπής του
«Ιδρύµατος Σταµατίου Δεκόζη Βούρου» Β.Δ. 26-7-1959 (ΦΕΚ Α’
153), που θα διορισθούν στη θέση των τριών παραιτηθέντων την
6η Ιουλίου 2017, ουδεµία υπέχουν ευθύνη ποινική, αστική, διοικητική ή οποιαδήποτε άλλη κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους και δεν λαµβάνονται κατά αυτών ατοµικά διοικητικά µέτρα
ή µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης για χρέη του ιδρύµατος προς
το Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τους οργανισµούς του Δηµοσίου που ανάγονται σε οποιαδήποτε χρονική
περίοδο και για διάστηµα έξι (6) µηνών από την αποδοχή του διορισµού τους.
3. Επιτρέπεται η µε απόφαση των αντίστοιχων διοικητικών συµβουλίων συγχώνευση του κοινωφελούς Ιδρύµατος µε την επωνυµία «Ίδρυµα Σταµατίου Δεκόζη Βούρου» (Β.Δ., ΦΕΚ Α’ 153/
1959) µε το κοινωφελές ίδρυµα µε την επωνυµία «Μουσείον της
Πόλεως των Αθηνών - ‘Ιδρυµα Βούρου - Ευταξία» (Ν.Δ. 208/4-101973, ΦΕΚ Α’ 273), χωρίς τη δηµιουργία νέου ιδρύµατος. Η συµφωνία συγχώνευσης απαιτείται να περιβληθεί τον συµβολαιογραφικό τύπο. Η συγχώνευση αυτή δεν επιφέρει οποιαδήποτε
µεταβολή στη νοµική υπόσταση (Ν.Δ. 208/4-10-1973) και τον
σκοπό του ιδρύµατος «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών ‘Ιδρυµα Βούρου - Ευταξία».
4. Η περιουσία του Ιδρύµατος µε την επωνυµία «Ίδρυµα Σταµατίου Δεκόζη Βούρου» καταγράφεται στη συµβολαιογραφική
πράξη της παρ. 3 και αποτελεί για το Ίδρυµα µε την επωνυµία
«Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών - ‘Ιδρυµα Βούρου - Ευταξία»
κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης, για την εκτέλεση ίδιων σκοπών του Ιδρύµατος µε την επωνυµία «Ίδρυµα Σταµατίου Δεκόζη
Βούρου». Το κεφάλαιο αυτό διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις της συστατικής πράξης του Ιδρύµατος µε την επωνυµία
«Ίδρυµα Σταµατίου Δεκόζη Βούρου», σύµφωνα και µε τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του ν. 4182/2013, κατά το
µέρος που αναφέρονται ειδικά στην υποβολή και έγκριση των
προϋπολογισµών, ισολογισµών και απολογισµών του από το
Υπουργείο Οικονοµικών. Το Ίδρυµα «Μουσείον της Πόλεως των
Αθηνών - ‘Ιδρυµα Βούρου - Ευταξία», κατά παρέκκλιση της παρ.
2 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013, ευθύνεται για τις υφιστάµενες
κατά την συγχώνευση πάσης φύσεως οφειλές και νοµίµως υφιστάµενες συµβατικές υποχρεώσεις του Ιδρύµατος «Ίδρυµα Σταµατίου Δεκόζη Βούρου» προς οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο,
χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση της δικής του περιουσίας. Πέραν
των οριζοµένων στο προηγούµενο εδάφιο, από το κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης το Ίδρυµα «Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών - ‘Ιδρυµα Βούρου - Ευταξία» εξοφλεί και τις προς αυτό πάσης
φύσεως οφειλές του Ίδρύµατος «Ίδρυµα Σταµατίου Δεκόζη Βούρου». Σε κάθε περίπτωση από το κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης προηγείται η εξόφληση των οφειλών προς το Δηµόσιο.
5. Η συµβολαιογραφική πράξη για τη συµφωνία συγχώνευσης
και η µεταγραφή της απαλλάσσεται οποιασδήποτε αµοιβής και
οποιωνδήποτε άλλων τελών και φόρων, υποκείµενη και στις δύο
περιπτώσεις αποκλειστικώς και µόνο στα προβλεπόµενα πάγια
τέλη. Η σύνταξη της συµβολαιογραφικής αυτής πράξης και η µεταγραφή της δεν απαιτούν την έκδοση και επισύναψη οποιουδήποτε άλλου δηµοσίου ή ιδιωτικού εγγράφου, που κατά νόµο
απαιτείται για συγχωνεύσεις και για τα περιλαµβανόµενα σ’
αυτές ακίνητα οποιωνδήποτε άλλων νοµικών προσώπων ή και περιουσιών.
Άρθρο 95
Ισόβια τιµητική παροχή στους'Ελληνες οπλίτες λόγω της
συµµετοχής τους στα γεγονότα της Κύπρου κατά τα έτη
1964,1967 και 1974

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ]’ - 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

1. Στους οπλίτες, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό Ζώνης
Πρόσω, που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας,
λόγω της συµµετοχής τους στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην
Κύπρο κατά τα χρονικά διαστήµατα που ορίζονται στην παρ. 1
του άρθρου 21 του ν. 2641/1998 (Α’ 211), χορηγείται από
1ης.8.2020 µηνιαία τιµητική ισόβια παροχή ποσού διακοσίων
ευρώ (200 ).
2. Το δικαίωµα της παροχής της παρ. 1 διαπιστώνεται µε
πράξη του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Εισοδηµατικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, µε την οποία δίδεται
εντολή πληρωµής αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται οι διαδικασίες καταβολής της παροχής της παρ. 1
µε µόνη προϋπόθεση την προσκόµιση του πιστοποιητικού Ζώνης
Πρόσω, οι αρµόδιες υπηρεσίες καταβολής και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή της.
3. Η παροχή της παρ. 1 είναι αφορολόγητη, δεν µεταβιβάζεται,
δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, δεν υπόκειται στην εισφορά
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν κατάσχεται στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση
κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και δεν συµψηφίζεται µε ήδη βεβαιωµένες οφειλές προς το Δηµόσιο, ή χρηµατοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύµατα.
Άρθρο 96
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για το έτος 2020
των ακινήτων στις πληγείσες περιοχές
από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018
Η παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Ειδικά για τα έτη 2018, 2019 και 2020 απαλλάσσονται τα
ακίνητα που ευρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής
και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τις οποίες έπληξαν
οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιµόρροπου
Κτηρίου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, που θα
έχουν εκδοθεί έως τις 31.12.2020, και κατά τον κρίσιµο χρόνο η
κυριότητα ή τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Για τα έτη 2018,
2019 και 2020 απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώµατα
επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας
των πυρκαγιών του προηγούµενου εδαφίου. »
Άρθρο 97
Εµπρόθεσµη υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήµατος
για το φορολογικό έτος 2019
Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:
«58. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φορολογικού
έτους 2019 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και των νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων του άρθρου 45 του παρόντος Κώδικα των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η
Δεκεµβρίου 2019, υποβάλλονται εµπρόθεσµα µέχρι την 28η Αυγούστου 2020.
Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούµενου
εδαφίου πραγµατοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες µηνιαίες δόσεις
από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται µέχρι την
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός Αυγούστου 2020 και η καθεµία από τις επόµενες µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των
έξι (6) επόµενων µηνών.
Όταν ο φόρος που οφείλεται µε βάση την εµπρόθεσµη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την 31η Αυγούστου 2020, παρέχεται στο
συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συµβεβαιούµενων µε
αυτόν οφελών έκπτωση δύο τοις εκατό (2%).»
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Άρθρο 98
Αύξηση του ορίου προέγκρισης ανάληψης
υποχρεώσεων σε βάρος του ΠΔΕ
Ειδικά για τον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων του
έτους 2020, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων το όριο προέγκρισης ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων του επόµενου έτους, που προβλέπεται στο άρθρο 79 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143), µπορεί να αυξηθεί σε ποσοστό πενήντα
τοις εκατό (50%) των εγκεκριµένων πιστώσεων του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του 2020.
Άρθρο 99
Μεταβίβαση πιστώσεων προς
τους δευτερεύοντες διατάκτες
Εξαιρετικά για τον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους
2020, η µεταβίβαση πιστώσεων µε επιτροπικό ένταλµα προς τους
δευτερεύοντες διατάκτες, σύµφωνα µε την περ. δ) του άρθρου
4 της υπ' αρ. 75555/289/6.7.2017 (Β’ 2336) κοινής υπουργικής
απόφασης, για την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και την αποτροπή της διασποράς του, παρατείνεται µέχρι τις 31.10.2020, εφόσον
εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος περαιτέρω διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε
απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Άρθρο 100
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 13Α
του ν. 2523/1997 - Συµπλήρωση ρυθµίσεων
για την αναστολή λειτουργίας επαγγελµατικών
εγκαταστάσεων, επιβολή ειδικής χρηµατικής κύρωσης και ειδικού προστίµου
1. Ο τίτλος του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 (Α’ 179) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αναστολή λειτουργίας επαγγελµατικών εγκαταστάσεων, επιβολή ειδικής χρηµατικής κύρωσης και ειδικού προστίµου».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. α) Σε περίπτωση που παρεµποδίζεται η διενέργεια ελέγχου
από υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων µε
χρησιµοποίηση βίας ή απειλής κατά των οργάνων αυτών, αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελµατικής εγκατάστασης στην
οποία αφορά ο έλεγχος µε απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων µέχρι έναν (1) µήνα.
β) Στις περιπτώσεις:
βα) απειλής χρήσης βίας µε όπλα ή άλλα αντικείµενα που δύνανται να προκαλέσουν σωµατική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων ή ββ)
χρησιµοποίησης βίας που είχε ως αποτέλεσµα τη σωµατική
βλάβη ή τον κίνδυνο ζωής ή που θα µπορούσε να προκαλέσει
σωµατική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εκτέλεσης της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς µε την εκτέλεσή
της, µε απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων επιβάλλονται σωρευτικά οι κατωτέρω κυρώσεις:
i) ειδικό πρόστιµο, από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ στον υπαίτιο διάπραξης των ανωτέρω πράξεων. Εφόσον αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον
φορολογούµενο, φυσικό πρόσωπο, για την καταβολή του ειδικού
προστίµου ευθύνεται αλληλέγγυα και ο κατά τα ανωτέρω φορολογούµενος, εκτός εάν αποδείξει ότι δεν συνδέεται µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση µε τον υπαίτιο και ότι ενήργησε για την
αποτροπή τέλεσης των πράξεων αυτών. Εάν ο φορολογούµενος
είναι νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, ευθύνονται αλληλεγγύως µε τον υπαίτιο διάπραξης των πράξεων για την καταβολή
του ειδικού προστίµου, µε τις προϋποθέσεις κατά περίπτωση του
προηγούµενου εδαφίου, και το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα, καθώς και τα πρόσωπα, τα οποία κατά τον χρόνο διά-
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πραξης των ανωτέρω πράξεων είχαν µία από τις ιδιότητες που
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 (Α’
170). Σε περίπτωση επιβολής του ειδικού προστίµου της παρούσας δεν επιβάλλεται το πρόστιµο που προβλέπεται στη περ. ε’
της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 που αφορά στην παράβαση της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 54 του νόµου αυτού.
ii) αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελµατικής εγκατάστασης του υπαίτιου της διάπραξης των ανωτέρω πράξεων, από δύο
(2) µήνες έως έξι (6) µήνες. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται αναστολή λειτουργίας από έξι (6) µήνες και έως τρία (3) έτη.
Ως υποτροπή νοείται η εκ νέου διάπραξη εντός πέντε (5) ετών
οποιοσδήποτε από τις πράξεις που αναφέρονται στις υποπερ.
βα) και ββ) µετά από την επιβολή της κύρωσης της αναστολής
λειτουργίας στο παρόν στοιχείο. Οι κυρώσεις του πρώτου εδαφίου του παρόντος στοιχείου επιβάλλονται και για την εγκατάσταση του ελεγχοµένου, φυσικού ή νοµικού προσώπου ή νοµικής
οντότητας, στους οποίους αφορά η εκτέλεση της υπηρεσίας του
υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, εφόσον
ο υπαίτιος διάπραξης των ανωτέρω πράξεων είναι διαφορετικό
πρόσωπο, εκτός εάν ο ελεγχόµενος αποδείξει ότι δεν συνδέεται
µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση µε τον υπαίτιο και ότι ενήργησε
για την αποτροπή τέλεσης των πράξεων αυτών.
Για την επιβολή και επιµέτρηση των κυρώσεων της παρούσας
λαµβάνονται υπόψη τα πραγµατικά περιστατικά, και ιδίως οι συνθήκες υπό τις οποίες χρησιµοποιείται βία ή ασκείται απειλή, η
τυχόν πρόκληση και η βαρύτητα της σωµατικής βλάβης ή κινδύνου ζωής ή το ενδεχόµενο πρόκλησης αυτών από τον υπαίτιο, η
συµπεριφορά του φορολογουµένου, εφόσον αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υπαίτιο τέλεσης των πράξεων, και ιδίως
η προσπάθειά του να αποτρέψει την τέλεση των ανωτέρω πράξεων, καθώς και η µετέπειτα συµπεριφορά του υπαίτιου και ιδίως
η αυτόβουλη εµφάνισή του στις αρµόδιες αρχές εντός των εποµένων σαράντα οκτώ (48) ωρών από την τέλεση των ανωτέρω
πράξεων.
Αρµόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης για τη βεβαίωση
του ειδικού προστίµου της παρούσας είναι το αρµόδιο όργανο
παραλαβής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του υπαίτιου
διάπραξης των ως άνω πράξεων προσώπου και των αλληλεγγύως ευθυνόµενων µε αυτόν προσώπων κατά τον χρόνο έκδοσης
της σχετικής απόφασης.
Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στις διατάξεις του παρόντος, για την επιβολή του ειδικού προστίµου εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 62 του ν. 4174/2013.
γ) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παραβίαση ή παραποίηση ή επέµβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των
φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών αναστέλλεται, µε απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων,
η λειτουργία των επαγγελµατικών εγκαταστάσεων, ως εξής:
γα) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης
του φορολογικού ηλεκτρονικού µηχανισµού, αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελµατικής εγκατάστασης, στην οποία αφορά
ο έλεγχος από δύο (2) έως δώδεκα (12) µήνες,
γβ) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει
λάβει έγκριση λογισµικού (software) και υλισµικού (hardware)
από τα αρµόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει µεταπωλήσει λογισµικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση
ή παραποίηση ή επέµβαση µε οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών, αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελµατικής εγκατάστασης από τρεις (3) έως
είκοσι τέσσερις (24) µήνες.
Για την επιµέτρηση των κυρώσεων της παρούσας περίπτωσης
λαµβάνονται υπόψη ιδίως η έκταση των παραβάσεων που διαπιστώνονται, ο τρόπος και οι συνθήκες τέλεσης των παραβάσεων
αυτών και η συνεργασία του ελεγχόµενου φορολογούµενου µε
τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την πραγµατοποίηση του
ελέγχου.
δ) Οι κυρώσεις της παρούσας συνιστούν ανεξάρτητες κυρώσεις από αυτές της παρ. 1 και επιβάλλονται αυτοτελώς, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής τους, ε) Για την εφαρµογή των οριζοµένων στην παρούσα επιδίδεται σηµείωµα διαπιστώσεων µε κλήση προς ακρόαση, για την υποβολή απόψεων
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εντός χρονικού διαστήµατος πέντε (5) ηµερών από την επίδοση
του σηµειώµατος.».
3. Τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997,
όπως αυτή αντικαθίσταται µε την παρ. 2 του παρόντος, εφαρµόζονται αναλόγως και σε περίπτωση παρεµπόδισης ελέγχου που
διενεργείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών.
Όπου στο άρθρο 13Α του ν. 2523/1997 υπάρχει παραποµπή για
έκδοση ατοµικών διοικητικών πράξεων, νοούνται τα αρµόδια
κατά περίπτωση όργανα του Υπουργείου Οικονοµικών.
4. Η περ. γ) της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται, προστίθεται περ. δ) και η παρ. 8 διαµορφώνεται ως
εξής:
«8. Σε κατηγορίες υπόχρεων µπορεί, αντί της αναστολής λειτουργίας, να επιβάλλεται, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
των οριζοµένων ανωτέρω, κατά περίπτωση, ειδική χρηµατική κύρωση ως εξής:
α) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του πρώτου εδαφίου
της παρ. 1, από χίλια (1.000) έως δύο χιλιάδες πεντακόσια
(2.500) ευρώ,
β) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του δευτέρου εδαφίου
της παρ. 1, από δύο χιλιάδες πεντακόσια ένα (2.501) έως πέντε
χιλιάδες (5.000) ευρώ,
γ) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις του τρίτου εδαφίου της
παρ. 1 και της περ. α’ της παρ. 3, πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ,
δ) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις της περ. γ’ της παρ. 3,
ποσό που ισούται µε το ποσό των προστίµων της περ. α’ της παρ.
1 του άρθρου 54ΣΤ του ν. 4174/2013, προσαυξηµένου κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Με την επιφύλαξη των οριζοµένων στις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, για τις πράξεις επιβολής της
ειδικής χρηµατικής κύρωσης της παρούσας παραγράφου εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 62 του ν. 4174/2013.»
5. Η περ. β) της παρ. 13 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται, προστίθεται περ. γ) και η παρ. 13 διαµορφώνεται
ως εξής:
«13. α) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Διοικητή της ΑΑΔΕ προσδιορίζονται οι κατηγορίες των υπόχρεων
της παρ. 8, το είδος του ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλονται το µέτρο της αναστολής λειτουργίας, το ειδικό πρόστιµο
και η ειδική χρηµατική κύρωση, καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα
και διαδικασίες αυτών, και µπορεί να καθορίζονται εξαιρέσεις
βάσει κριτηρίων σχετικά µε την εφαρµογή της αναστολής λειτουργίας της επαγγελµατικής εγκατάστασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο στοιχείο ii) της υποπερ. ββ’ της περ. β’ της παρ. 3,
και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
β) Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται ο τρόπος,
οι διαδικασίες και τα όργανα στην ΑΑΔΕ για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου.
γ) Με απόφαση του αρµόδιου κατά περίπτωση οργάνου του
Υπουργείου Οικονοµικών καθορίζονται ο τρόπος, οι διαδικασίες
και τα όργανα στο Υπουργείο Οικονοµικών για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου.»
6. Η οριζόµενη στην περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 13 Α του ν.
2523/1997 αναστολή λειτουργίας της επαγγελµατικής εγκατάστασης και η ειδική χρηµατική κύρωση σε περίπτωση παραβίασης ή παραποίησης ή επέµβασης κατά οποιονδήποτε τρόπο στη
λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών, όπως
ισχύουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, ισχύουν για
διαπιστώσεις από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και εφεξής.
Άρθρο 101
Τροποποιήσεις του άρθρου 11 ΚΦΔ και προσθήκη νέων άρθρων 54Ε και 54ΣΤ στον ΚΦΔ - Συµπλήρωση
ρυθµίσεων για αναστολή χρήσης ΑΦΜ
ή απενεργοποίησή του, καθώς και για
πρόστιµα και παραβάσεις µη τήρησης λογιστικών
αρχείων και µη διαφύλαξης φορολογικών
ηλεκτρονικών µηχανισµών (ΦΗΜ) και φορολογικών µνηµών
και αρχείων που δηµιουργούν οι ΦΗΜ
1. Η περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4174/2013 (Α’
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170) αντικαθίσταται ως εξής: «α) Η Φορολογική Διοίκηση δύναται
να αναστέλλει τη χρήση Αριθµού Φορολογικού Μητρώου ή να
προβαίνει σε απενεργοποίηση αυτού, εάν υφίστανται αντικειµενικά στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούµενος έχει
παύσει να ασκεί οικονοµική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή ότι παραβιάζει ή παραποιεί ή επεµβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών
µηχανισµών ή ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για
την απόκτησή του ή έχει εγγράφει στο φορολογικό µητρώο περισσότερες φορές. Ο φορολογούµενος έχει σε κάθε περίπτωση
το δικαίωµα να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του προηγούµενου εδαφίου.»
2. Μετά το άρθρο 54Δ του ν. 4174/2013 προστίθενται νέα
άρθρα 54Ε και 54ΣΤ, ως εξής:
«Άρθρο 54Ε
Πρόστιµα για παραβάσεις µη τήρησης λογιστικών
αρχείων και µη διαφύλαξης φορολογικών
ηλεκτρονικών µηχανισµών (ΦΗΜ) και φορολογικών
µνηµών και αρχείων που δηµιουργούν οι ΦΗΜ
1. α) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, µετά από το πέρας του
οριζόµενου από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α' 251)
χρόνου κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ότι
η ελεγχόµενη οντότητα δεν τήρησε τα προβλεπόµενα από τις
σχετικές διατάξεις λογιστικά αρχεία (βιβλία), επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων της
από επιχειρηµατική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόµενο έτος
για το οποίο διαπιστώνονται τα ανωτέρω, όπως αυτά προκύπτουν από τον µέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων µε τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος των τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών, µη συµπεριλαµβανοµένου εκείνου για το οποίο δεν
έχει παρέλθει η προθεσµία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.
Το πρόστιµο αυτό δεν µπορεί να είναι κατώτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά ελεγχόµενο έτος, εφόσον πρόκειται
για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων ή των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά ελεγχόµενο έτος, εφόσον πρόκειται
για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.
Σε περίπτωση µη υποβολής έστω και µίας από τις δηλώσεις
φορολογίας εισοδήµατος των τριών (3) τελευταίων φορολογικών
ετών παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, το πρόστιµο υπολογίζεται µε βάση τον µέσο όρο των εσόδων των υποβληθεισών
δηλώσεων και δεν µπορεί να είναι κατώτερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά ελεγχόµενο έτος, εφόσον πρόκειται για
υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων και των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά ελεγχόµενο έτος, εφόσον πρόκειται για
υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως µη τήρηση των
λογιστικών αρχείων (βιβλίων) λογίζεται και η µη ενηµέρωση των
λογιστικών αρχείων (βιβλίων) µετά από το πέρας του οριζόµενου
από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4308/2014 χρόνου κατάρτισης
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Για την εφαρµογή του παρόντος, η µη επίδειξη για οποιοδήποτε λόγο µετά από πρόσκληση του άρθρου 14 των λογιστικών
αρχείων (βιβλίων) στον φορολογικό έλεγχο εξισώνεται µε µη τήρηση αυτών.
Το πρόστιµο της παρούσας περίπτωσης δεν επιβάλλεται, εφόσον η µη τήρηση ή ενηµέρωση δεν επηρεάζει τη συµµόρφωση
µε τις φορολογικές υποχρεώσεις και την υποβολή φορολογικών
δηλώσεων ή εφόσον µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο είναι δυνατός ο προσδιορισµός της φορολογητέας ύλης και των αντίστοιχων φορολογικών υποχρεώσεων.»
β) Το πρόστιµο της περ. α) επιβάλλεται και στην περίπτωση
που η ελεγχόµενη οντότητα δεν διαφύλαξε ή δεν προσκόµισε
ύστερα από πρόσκληση του άρθρου 14 φορολογικούς µηχανισµούς (ΦΗΜ) και φορολογικές µνήµες και αρχεία που δηµιουργούν οι ΦΗΜ.
2. Πριν από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίµου
της παρ. 1, ο φορολογούµενος ή το ευθυνόµενο πρόσωπο καλείται εγγράφως από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
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µοσίων Εσόδων να υποβάλει ενδεχόµενες αντιρρήσεις του, κατ'
εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 62. Η πράξη επιβολής προστίµου εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών από τη διαπίστωση της παράβασης.
3. Το πρόστιµο του παρόντος άρθρου είναι αυτοτελές. Κατ'
εξαίρεση, σε περίπτωση έκδοσης οριστικής πράξης διορθωτικού
προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος για το φορολογικό έτος
(χρήση) στο οποίο έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις της παρ. 1, το
πρόστιµο του παρόντος µειώνεται κατά ποσοστό πενήντα τοις
εκατό (50%). Η ανωτέρω µείωση δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση
που το ποσό του φόρου εισοδήµατος και του προστίµου του άρθρου 58 της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισµού υπολείπεται του πενήντα τοις εκατό (50%) του προστίµου του
παρόντος άρθρου, στην περίπτωση δε αυτή το εν λόγω πρόστιµο
µειώνεται κατά ποσό που ισούται µε το άθροισµα του φόρου εισοδήµατος και του προστίµου του άρθρου 58 της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισµού.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων,
δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 54ΣΤ
Πρόστιµα για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης
ή επέµβασης στη λειτουργία των φορολογικών
ηλεκτρονικών µηχανισµών (ΦΗΜ), καθώς και έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από ΦΗΜ, ο οποίος δεν λειτουργεί µε
εγκεκριµένες προδιαγραφές
1. α) Για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέµβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών
(ΦΗΜ), κατά οποιονδήποτε τρόπο, επιβάλλονται πρόστιµα ανά
ελεγχόµενο έτος ως εξής:
αα) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης
του φορολογικού ηλεκτρονικού µηχανισµού, επιβάλλεται αναλόγως το ποσό του προστίµου που προβλέπεται στα τρία πρώτα
εδάφια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 54Ε,
αβ) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που
έχει λάβει έγκριση λογισµικού (software) και υλισµικού (hardware) από τα αρµόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει µεταπωλήσει λογισµικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την
παραβίαση ή παραποίηση ή επέµβαση µε οποιονδήποτε τρόπο
στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών, επιβάλλεται πρόστιµο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
β) Για παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από
φορολογικό ηλεκτρονικό µηχανισµό, ο οποίος δεν λειτουργεί µε
εγκεκριµένες προδιαγραφές επιβάλλεται αναλόγως το ποσό του
προστίµου που προβλέπεται στα τρία πρώτα εδάφια της περ. α)
της παρ. 1 του άρθρου 54Ε.
Το πρόστιµο της παρούσας περίπτωσης δεν επιβάλλεται, εφόσον δεν επηρεάζονται η αυθεντικότητα της προέλευσης και η
ακεραιότητα του περιεχοµένου των στοιχείων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4308/2014. Στην περίπτωση αυτή
επιβάλλεται το πρόστιµο της περ. ια’ της παρ. 2 του άρθρου 54
και σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση
της αρχικής πράξης, εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 54.»
2. Για την έκδοση της πράξης επιβολής των προστίµων του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως τα οριζόµενα στην παρ.
2 του άρθρου 54Ε.»
3. α) Οι διατάξεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 54Ε του
ν. 4174/2013 εφαρµόζονται για φορολογικά έτη που λήγουν από
τις 31.12.2020 και µετά.
β) Οι διατάξεις της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 54Ε του ν.
4174/2013 εφαρµόζονται για παραβάσεις που διαπιστώνονται
µετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, γ) Οι διατάξεις
του άρθρου 54ΣΤ του ν. 4174/2013 εφαρµόζονται για παραβάσεις που διαπιστώνονται µετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
4. Η περ. ι) της παρ. 1 και η περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 54
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του ν. 4174/2013 καταργούνται.
5. Στην περ. ια) της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 η
φράση «ή από φορολογικό ηλεκτρονικό µηχανισµό, ο οποίος δεν
λειτουργεί µε εγκεκριµένες προδιαγραφές» διαγράφεται και η
περ. ια) διαµορφώνεται ως εξής:
«ια) εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού µηχανισµού ή από εγκεκριµένο και µη δηλωµένο φορολογικό ηλεκτρονικό µηχανισµό.»
6. Η περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 54 αντικαθίσταται ως
εξής:
«στ) Στο ύψος των προβλεποµένων προστίµων της περ. β) της
παρ. 1 του άρθρου 54ΣΤ,»
7. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 62 προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Το πρόστιµο για την παράβαση της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 54 δεν επιβάλλεται όπου επιβάλλεται το πρόστιµο του άρθρου 54Ε.»
8. Τα πρόστιµα της παρ. 1 του άρθρου 54ΣΤ δεν επιβάλλονται,
εφόσον για τις παραβάσεις αυτές επιβληθούν τα πρόστιµα που
προβλέπονται στο άρθρο 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137).
9. Τα µοντέλα των ΦΗΜ που εµφανίζονται ως ενεργοί στο υποσύστηµα taxis και τα οποία έπρεπε να αποσυρθούν από τη χρήση
µε βάση την Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1196/2017 (Β’ 4486),
µπορούν να αποσυρθούν χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως και
τις 30.11.2020.»
Άρθρο 102
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4389/2016 (Α’ 94) Ειδικές διατάξεις για την αντιµετώπιση των
συνεπειών από τις επιθέσεις σε βάρος υπαλλήλων
της ΑΑΔΕ κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εκτέλεσης
υπηρεσιακών καθηκόντων
1. Μετά το άρθρο 33Α του ν. 4389/2016 (Α’ 94) προστίθεται
νέο άρθρο 33Β, ως εξής:
«Άρθρο 33Β
Ειδικές διατάξεις
1. α) Σε περίπτωση που υπάλληλος της Αρχής υποστεί σωµατική κάκωση ή βλάβη υγείας, λόγω επίθεσης σε βάρος του κατά
τη διάρκεια και εξαιτίας της εκτέλεσης των υπηρεσιακών του καθηκόντων, η Αρχή αναλαµβάνει την κάλυψη των πάσης φύσεως
δαπανών νοσηλείας και αποθεραπείας αυτού, κατά το ποσό που
οι συγκεκριµένες δαπάνες δεν καλύπτονται από τον κύριο φορέα
ασφάλισης ή και από τον ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα µε ατοµικό
ή οµαδικό ασφαλιστήριο.
β) Ειδικά στην περίπτωση δοκίµου υπαλλήλου που εµπίπτει
στην περ. α), ο οποίος δεν δικαιούται αναρρωτικής άδειας, ο
υπάλληλος αυτός κατ' εξαίρεση απουσιάζει δικαιολογηµένα λαµβάνοντας τις πλήρεις µηνιαίες τακτικές αποδοχές για όλο το χρονικό διάστηµα απουσίας του για τον λόγο της περ. α) µέχρι τη
συµπλήρωση του απαιτούµενου χρονικού διαστήµατος για τη θεµελίωση δικαιώµατος αναρρωτικής άδειας, οπότε και εφαρµόζονται οι πάγιες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Υγείας µετά από εισήγηση του Διοικητή της Αρχής καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο
ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή της παρούσας.»
2. Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος έχουν ισχύ από την
1η Ιουλίου 2020.
Άρθρο 103
Παράταση αναστολής καταβολής ΦΠΑ
για πληγείσες επιχειρήσεις
που είχαν συναλλαγές µε την εταιρεία
"Τhomas Cook Group PLC"
Η αναστολή που προβλέπεται στην παρ. 1 του έβδοµου άρθρου της από 30.9.2019 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’

145), που κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4638/2019 (Α’ 181) και
παρατάθηκε µέχρι τις 30.6.2020 µε το άρθρο 9 της από 11.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), που κυρώθηκε µε το
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), παρατείνεται εκ νέου από
1.7.2020 µέχρι και τις 31.10.2020.
Άρθρο 104
Ρύθµιση οφειλών – ενταλµατοποίηση και πληρωµή
δαπανών της Γενικής Γραµµατείας
Αντεγκληµατικής Πολιτικής
Δαπάνες των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Αντεγκληµατικής Πολιτικής, που πραγµατοποιήθηκαν από 1.1.2016 ως την
έναρξη ισχύος του παρόντος και αφορούν σε αρτοτροφοδοσία
κρατουµένων, προµήθεια φαρµάκων, υγειονοµικού υλικού, ειδών
καθαριότητας, πετρελαίου θέρµανσης ή κίνησης, συντήρηση και
επισκευή εξοπλισµού και οχηµάτων, καθώς και σε δαπάνες λοιπών αγαθών και υπηρεσιών, θεωρούνται νόµιµες και κανονικές,
κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016 (A’ 147) και του ν. 4270/2014
(A’ 143), καθώς και του π.δ. 80/2016 (A’ 145), και εκκαθαρίζονται
και εξοφλούνται σε βάρος των οικείων πιστώσεων του τρέχοντος
οικονοµικού έτους, µε την προϋπόθεση ότι είναι εντός των εγκεκριµένων πιστώσεων των προϋπολογισµών των αντίστοιχων ετών
αναφοράς.
Άρθρο 105
Συµβάσεις προµήθειας ειδών αρτοτροφοδοσίας
Η παρ. 5 του άρθρου 124 του ν. 4636/2019 (Α’ 169) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Συµβάσεις προµήθειας ειδών αρτοτροφοδοσίας των Καταστηµάτων Κράτησης, των Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών
Καταστηµάτων, των Ειδικών Θεραπευτικών Καταστηµάτων, της
Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών και του Ιδρύµατος Αγωγής
Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, οι οποίες ίσχυαν ως και τις
30.06.2020, παρατείνονται ως τις 31.12.2020, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης αντίθετης διάταξης και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου. Η δαπάνη για τις συµβάσεις προµήθειας της παρούσας καλύπτεται από πιστώσεις του Ταµείου
Χρηµατοδότησης Δικαστικών Κτιρίων για το χρονικό διάστηµα
από 1.11.2019 ως 31.12.2019 και από πιστώσεις του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, για το χρονικό διάστηµα από 1.1.2020
ως 31.12.2020. Η παράταση των συµβάσεων της παρούσας
ισχύει από 1.11.2019 και µετά.»
Άρθρο 106
Χρήση εσόδων των δήµων από ανταποδοτικά τέλη
και δικαιώµατα για την κάλυψη άλλων αναγκών
Η παρ. 8 του τεσσαρακοστού τρίτου άρθρου της από
30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 75), που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), αντικαθίσταται
ως εξής:
«8. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975
(Α’ 74), σε περιπτώσεις αποδεδειγµένης αδυναµίας κάλυψης
έκτακτων αναγκών που συνδέονται µε την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, έως τις 31 Δεκεµβρίου 2020, οι δήµοι µπορούν να χρησιµοποιούν έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και
δικαιώµατα για την κάλυψη άλλων αναγκών τους, µε κατάλληλη
αναµόρφωση του προϋπολογισµού τους, έπειτα από δεσµευτική
εισήγηση της οικονοµικής επιτροπής, µε ανάλογη εφαρµογή της
παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν.
4682/2020 (Α’ 76).»
Άρθρο 107
Μηχανισµός αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσµων
οφειλών προς τρίτους από τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1. Εντός δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος και
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έπειτα από αίτηµα του Υπουργείου Εσωτερικών, συστήνεται στον
δεσµευµένο τοµέα του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
άτοκος και ακατάσχετος «Ειδικός λογαριασµός κάλυψης ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τρίτους» για κάθε Οργανισµό Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ο οποίος χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις
που οι ΟΤΑ συσσωρεύουν ληξιπρόθεσµες οφειλές, σύµφωνα µε
το άρθρο 8 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145).
2. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη λήξη κάθε ηµερολογιακού τριµήνου, ο Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών έκαστου ΟΤΑ:
(α) υποβάλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών αναλυτική κατάσταση µε τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του ΟΤΑ προς τρίτους
κατά την τελευταία ηµέρα του τριµήνου. Στην κατάσταση παρατίθενται ανά παραστατικό δαπάνης κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία
που προβλέπεται να τηρούνται στο µητρώο δεσµεύσεων και οι
λόγοι µη εξόφλησης και
(β) καταθέτει στον ειδικό λογαριασµό της παρ. 1 το χρηµατικό
ποσό που απαιτείται, προκειµένου το υπόλοιπο του λογαριασµού
να καλύπτει το σύνολο των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του
ΟΤΑ προς τρίτους, εξαιρουµένων των δαπανών που δεν έχουν
εξοφληθεί µε υπαιτιότητα των δικαιούχων ή είναι ενταγµένες σε
ειδικά προγράµµατα και εκκρεµεί η εκταµίευση χρηµατοδότησης
από τον αρµόδιο φορέα.
3. Εντός τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη του τριµήνου, το
Υπουργείο Εσωτερικών ελέγχει το ισοζύγιο του υπολοίπου του
ειδικού λογαριασµού και των ληξιπρόθεσµων οφειλών του ΟΤΑ
προς τρίτους κατά την τελευταία ηµέρα του τριµήνου, εξαιρουµένων των δαπανών της περ. β) της παρ. 2. Όταν το ισοζύγιο
είναι αρνητικό, τότε το έλλειµµα καλύπτεται µε ισόποση παρακράτηση από την επόµενη µηνιαία επιχορήγηση µέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς τον ΟΤΑ για λειτουργικές και
λοιπές γενικές δαπάνες. Το παρακρατούµενο ποσό κατατίθεται
στον ειδικό λογαριασµό προς αποκατάσταση του ισοζυγίου και
προς εξόφληση των απαιτήσεων των δικαιούχων που περιλαµβάνονται στην κατάσταση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων. Το
ποσό που παρακρατείται δεν µπορεί να υπερβαίνει το είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%) του ενός δωδέκατου (1/12) της ετήσιας
τακτικής επιχορήγησης που δικαιούται ο ΟΤΑ για λειτουργικές
και λοιπές γενικές δαπάνες µέσω των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων, υπό την προϋπόθεση ότι τεκµηριώνεται η αδυναµία πληρωµής τµήµατος ή του συνόλου των ληξιπρόθεσµων οφειλών,
γεγονός που πιστοποιείται µε συµπληρωµατική αναφορά του
Προϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΟΤΑ κατά την υποβολή της έκθεσης της περ. α) της παρ. 2. Όταν από τον έλεγχο
προκύπτει θετικό ισοζύγιο, το ποσό του πλεονάσµατος αποδεσµεύεται από τον ειδικό λογαριασµό και, µε εντολή της αρµόδιας
υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, µεταφέρεται στον τραπεζικό λογαριασµό του ΟΤΑ, που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος.
4. Ο έλεγχος της παρ. 3 πραγµατοποιείται µε βάση τα στοιχεία
της κατάστασης ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων, τα στοιχεία που
τηρούνται στις βάσεις δεδοµένων οικονοµικών στοιχείων του
Υπουργείου Εσωτερικών, σύµφωνα το άρθρο 41 του ν. 4483/
2017 (Α’ 107), και τα στοιχεία του Ταµείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, αναφορικά µε τα υπόλοιπα των ειδικών λογαριασµών
κάλυψης των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τρίτους. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης υποβολής της κατάστασης ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων, ο έλεγχος πραγµατοποιείται αποκλειστικά
µε βάση τα υπόλοιπα στοιχεία, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι
εξαιρέσεις της περ. β) της παρ. 2.
5. Κάθε ΟΤΑ έχει πρόσβαση στα ποσά του ειδικού λογαριασµού µόνο για την πληρωµή των παραστατικών που περιλαµβάνονται στην κατάσταση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων. Η
εξόφληση των δικαιούχων µέσω του ειδικού λογαριασµού του
ΟΤΑ πραγµατοποιείται µε εντολή του ΟΤΑ προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων για απευθείας καταβολή των οφειλόµενων ποσών στους λογαριασµούς που τηρούν οι δικαιούχοι σε
πιστωτικά ιδρύµατα, µέχρι εξαντλήσεως του υπολοίπου του λογαριασµού. Κατά την εξόφληση των δικαιούχων, ο ΟΤΑ επιβαρύνεται µόνο µε τα έξοδα ηλεκτρονικής µεταφοράς προς τους
λογαριασµούς των δικαιούχων και µε το λειτουργικό κόστος του
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Ταµείου.
6. Με ευθύνη του Προϊσταµένου Οικονοµικών Υπηρεσιών, τηρείται υποχρεωτικά στον ΟΤΑ αρχείο µε τα αντίγραφα των καταστάσεων ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων της παρ. 1, των εντολών
εξόφλησης µέσω του ειδικού λογαριασµού και των καταστάσεων
κίνησης του ειδικού λογαριασµού του φορέα. Το αρχείο τίθεται
στη διάθεση οποιουδήποτε ελεγκτικού οργάνου, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Με ευθύνη της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, δηµοσιεύεται σε τριµηνιαία βάση στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εσωτερικών σύνοψη των στοιχείων διαθεσίµων,
απλήρωτων, εκκρεµών και ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς
τρίτους ανά ΟΤΑ και ανά νοµικό πρόσωπο, καθώς και των παρακρατηθέντων ποσών για την εξασφάλιση των ληξιπρόθεσµων
οφειλών προς τρίτους.
8. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται για τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις της 31ης Δεκεµβρίου 2020 και εφεξής.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών µπορεί να ρυθµίζονται τεχνικά ζητήµατα αποστολής των
στοιχείων της παρ. 2, θέµατα αυτοµατοποιηµένου ελέγχου της
παρ. 3, η διαδικασία πρόσβασης των ΟΤΑ στον ειδικό λογαριασµό, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του
παρόντος.
Άρθρο 108
Παράταση απαλλαγής υποχρέωσης προσκόµισης
αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής
ενηµερότητας για το ίδρυµα «Σικιαρίδειο
Ίδρυµα Απροσάρµοστων Παίδων»
Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 του ν. 4473/2017 (Α’ 78), οι
λέξεις «έως και τις 31.12.2019» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«ως και τις 30.06.2021» και το πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 διαµορφώνεται ως εξής:
«Το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Σικιαρίδειον Ίδρυµα Απροσαρµόστων Παίδων», από την έναρξη
ισχύος του παρόντος έως και τις 30.06.2021, απαλλάσσεται από
την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας για όλες τις πράξεις και τις συναλλαγές στις οποίες αυτά απαιτούνται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, πλην της µεταβίβασης της ακίνητης ιδιοκτησίας του.»
Άρθρο 109
Πληρωµή δαπανών των «Μεσογειακών
Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019»
Δαπάνες µέχρι του ποσού του ενός εκατοµµυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000,00) ευρώ, που αφορούν στη διενέργεια
των «Μεσογειακών Παράκτιων Αγώνων Πάτρα 2019» και που
πραγµατοποιήθηκαν πριν από την τελική έγκριση της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού, είναι νόµιµες και κανονικές κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 (Α’
143) και του π.δ. 80/2016 (Α’ 145), εφόσον πληρούν τις λοιπές
προϋποθέσεις νοµιµότητας και κανονικότητας. Η δαπάνη µπορεί
να καλυφθεί µε ενίσχυση από πιστώσεις των Γενικών Κρατικών
Δαπανών του Υπουργείου Οικονοµικών.
Άρθρο 110
Διάταξη για την καταβολή κοµίστρου στα µέσα µαζικής µεταφοράς Αντικατάσταση του άρθρου 86
του ν. 4530/2018
Το άρθρο 86 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 86
Ρύθµιση απαλλαγών και αποζηµιώσεων σχετικά
µε την καταβολή κοµίστρου
στα µέσα µαζικής µεταφοράς
1. Εισάγονται πλήρεις ή µερικές απαλλαγές από την καταβολή
κοµίστρου στα µέσα µαζικής µεταφοράς. Οι απαλλαγές καθορί-
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ζονται από τον συνδυασµό κοινωνικών και οικονοµικών κριτηρίων
και παραµέτρων µε τον αριθµό των δικαιούχων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών και Μεταφορών
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού καθορίζονται τα
συγκεκριµένα κριτήρια παροχής των απαλλαγών, οι κατηγορίες
των δικαιούχων των απαλλαγών, το είδος απαλλαγής για κάθε
κατηγορία δικαιούχων, σε συνδυασµό και µε τον αριθµό των δικαιούχων, η διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών, καθώς και
κάθε ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή της παρούσας. Η απόφαση της παρούσας εκδίδεται έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους και
τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του επόµενου ηµερολογιακού έτους.
2. Η απώλεια εσόδων των φορέων παροχής συγκοινωνιακού
έργου από τις απαλλαγές της παρ. 1 αποζηµιώνεται. Η αποζηµίωση, λογίζεται ως έσοδο, χορηγείται ετησίως, αφορά το επόµενο οικονοµικό έτος και για τη διαµόρφωσή της τίθενται από
τους φορείς στη διάθεση του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών τα απολογιστικά στοιχεία µετακινήσεων του προηγούµενου έτους µετά από προηγούµενη υποχρεωτική διαβούλευση µε
τους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, που
εκδίδεται µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου κάθε έτους και επέχει θέση
σύµβασης ετήσιας διάρκειας µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και του αρµόδιου φορέα παροχής συγκοινωνιακού έργου, καθορίζονται το ύψος της αποζηµίωσης, ο τρόπος υπολογισµού της,
η διαδικασία χορήγησής της, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο
ζήτηµα για την εφαρµογή της παρούσας.
3. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των κοινών
υπουργικών αποφάσεων των παρ. 1 και 2 καλύπτονται από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό, εγγράφονται στις πιστώσεις του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, σε ειδικό Αναλυτικό Λογαριασµό Εξόδων, και καταβάλλονται στους φορείς παροχής
συγκοινωνιακού έργου σε δώδεκα (12) µηνιαίες δόσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και έπειτα από αίτηση
του φορέα στο αρµόδιο όργανο, µπορούν να καταβάλλονται
στους φορείς περισσότερες από µία (1) µηνιαίες δόσεις.
4. Από τις ρυθµίσεις του παρόντος εξαιρείται η µεταφορά των
µαθητών των δηµόσιων σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από και προς τα σχολεία, η οποία ρυθµίζεται από ειδικότερες διατάξεις που εξακολουθούν να ισχύουν.
5. Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο παρόν και µόνο για το
έτος 2020, οι κοινές υπουργικές αποφάσεις των παρ. 1 και 2 εκδίδονται έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2020, οι δε πιστώσεις των κατά
περίπτωση, µε βάση την ιδιότητα των δικαιούχων, αρµόδιων
Υπουργείων που έχουν ήδη εγγραφεί περιορίζονται ισόποσα,
µετά και την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ.
2.
6. Τυχόν απαιτήσεις παρελθόντων ετών των φορέων παροχής
συγκοινωνιακού έργου, από µετακινήσεις ατόµων µε πλήρη ή µερική απαλλαγή κοµίστρου, δεν αναζητούνται.
7. Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται κάθε διάταξη που ρυθµίζει µε τρόπο διαφορετικό ή αντίθετο το ζήτηµα
της πλήρους ή µερικής απαλλαγής από την καταβολή κοµίστρου,
καθώς και τη σχετική αποζηµίωση στους φορείς παροχής συγκοινωνιακού έργου.
Άρθρο 111
Μέτρα στήριξης Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
και τουριστικών λεωφορείων
1. Χορηγείται έκτακτη επιδότηση στις εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.,
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., καθώς και στα τουριστικά γραφεία και στις τουριστικές επιχειρήσεις οδικών µεταφορών, που διαθέτουν ειδικά
τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας χρήσης ως αποζηµίωση, για την
απαγόρευση πλήρωσης του συνόλου των διαθέσιµων θέσεων
των επιβατών που διαθέτουν τα µέσα µεταφοράς, τα οποία διαθέτουν οι εταιρείες του παρόντος. Η έκτακτη επιδότηση, η οποία
λαµβάνει τη µορφή χρηµατικού ποσού, χορηγείται τουλάχιστον
για το διάστηµα από την έκδοση της υπ. αριθµ. Δ1α/Γ.Π.οικ
37992 κοινής υπουργικής απόφασης και µέχρι την πλήρη άρση
των περιορισµών που αφορά στην κάλυψη των θέσεων των µε-
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ταφερόµενων επιβατών, λαµβάνοντας υπόψη και τα απολογιστικά στοιχεία πληρότητας θέσεων των δροµολογίων του αντίστοιχου χρονικού διαστήµατος της τελευταίας τριετίας.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υποδοµών
και Μεταφορών και Τουρισµού καθορίζονται το ύψος του χρηµατικού ποσού, η µέγιστη διάρκεια και ο τρόπος υπολογισµού
και καταβολής της έκτακτης επιδότησης της παρ. 1, καθώς και
κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 112
Μεταφορικό Ισοδύναµο για υγρά καύσιµα –
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4551/2018
1. α) Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4551/2018 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. υγρών καυσίµων είναι οι δικαιούχοι των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 στα επιλέξιµα νησιά.»
β) Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4551/2018 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το µέτρο του Μ.Ι. στα υγρά καύσιµα, για τις περιπτώσεις
δικαιούχων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3, τίθεται σε πιλοτική
εφαρµογή στα νησιά Αγαθονήσι, Άγιος Ευστράτιος, Αλόννησος,
Αµοργός, Ανάφη, Αντίπαρος, Αστυπάλαια, Ίος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, Κέα, Κίµωλος, Κύθηρα, Κύθνος, Λειψοί, Λέρος, Μεγίστη, Μήλος, Νίσυρος, Πάτµος, Σαµοθράκη, Σέριφος, Σίκινος,
Σίφνος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος, Σύµη, Τήλος, Φολέγανδρος,
Φούρνοι, Χάλκη και Ψαρά.»
γ) Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4551/2018 (Α’ 116) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθµίζονται:
α) το είδος των υγρών καυσίµων που εντάσσεται στο µέτρο
του Μ.Ι.,
β) το ύψος, οι παράµετροι και ο τύπος υπολογισµού του
Α.ΝΗ.ΚΟ. για υγρά καύσιµα,
γ) η διαδικασία πληρωµής των δικαιούχων και τα απαραίτητα
δικαιολογητικά,
δ) ο χρόνος έναρξης και η χρονική διάρκεια της πιλοτικής
εφαρµογής του µέτρου,
ε) η επέκταση της πιλοτικής εφαρµογής του µέτρου και σε
άλλα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας.»
2. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 3, η περ. βζ) του άρθρου 4 και η
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4551/2018 (Α’ 116) καταργούνται.
3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 τίθενται σε ισχύ από
1ης.8.2020.
Άρθρο 113
Μείωση φόρου εισοδήµατος δωρητών για δωρεές
προς την ΕΑΝΕΠ
Στην παρ. 11 του άρθρου 18 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 11 διαµορφώνεται ως εξής:
«11. Τα κίνητρα της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 3982/2011
επεκτείνονται και στις συµβάσεις µεταβίβασης δικαιώµατος επιφάνειας, καθώς και στις συµβάσεις δωρεάς κινητών πραγµάτων,
υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για δωρεές που αφορούν
στην υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου της δηµιουργίας του
τεχνολογικού πάρκου. Κάθε σύµβαση µεταβίβασης δικαιώµατος
επιφάνειας, αγοραπωλησίας και δωρεάς κινητών (χρηµάτων) και
ακινήτων προς την ΕΑΝΕΠ για τη διασφάλιση της ανάπτυξης του
Επιχειρηµατικού Πάρκου κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου
46 του ως άνω νόµου, καθώς και έκτασης εντός του Επιχειρηµατικού Πάρκου από την ΕΑΝΕΠ ή από επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί ή µετεγκατασταθεί εντός του Επιχειρηµατικού Πάρκου,
απαλλάσσεται από τον φόρο µεταβίβασης και τον φόρο δωρεάς,
αντιστοίχως. Επιπλέον, το συνολικό ποσό της δωρεάς, σύµφωνα
µε την παρούσα, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδηµα του δωρητή, αναλογικά, ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήµατος, του
φορολογικού έτους εντός του οποίο πραγµατοποιήθηκε η
δωρεά. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
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Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων µπορεί να
καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή της παρούσας.»
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 114
Καταβολή ποσών µειώσεων συντάξεων
ιδιωτικού τοµέα
1. Ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και µειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού τοµέα οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ' εφαρµογή
του άρθρου 6 παρ. 1 του
ν. 4051/2012 (Α’ 40) και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 περ. 1 του ν. 4093/2012 (Α’
222) και αφορούν το χρονικό διάστηµα από 11.6.2015 και µέχρι
τη δηµοσίευση του ν. 4387/2016 (Α’ 85), καταβάλλονται άτοκα
στους δικαιούχους.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτοµέρειες καταβολής των προς επιστροφή
ποσών, η οποία ολοκληρώνεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
3. Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1 οι αξιώσεις των συνταξιούχων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για ποσά που
αντιστοιχούν σε περικοπές, µειώσεις και καταργήσεις κύριων,
επικουρικών συντάξεων, επιδοµάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά το χρονικό διάστηµα από 11.6.2015 έως
τη δηµοσίευση του ν. 4387/2016 δυνάµει των νόµων 4051/2012
και 4093/2012, αποσβέννυνται.
4. Η ρύθµιση της παρ. 3 δεν καταλαµβάνει τις εκκρεµείς ενώπιον των δικαστηρίων δίκες, ως προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το καταβαλλόµενο ποσό της παρ. 1.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Αρθρο 115
Αύξηση του ποσοστού της προσωρινής σύνταξης
σε αιτήσεις που έχουν υποβληθεί χειρόγραφα
Οι παρ. 1, 2, 4, 7 και 8 του άρθρου 29 του ν. 4387/2016 (Α’ 85)
τροποποιούνται, προστίθενται παρ. 10,11 και 12 και το άρθρο 29
του ν. 4387/2016 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 29
Προσωρινή σύνταξη
1. Οι ασφαλισµένοι οι οποίοι έχουν υποβάλει στον ε-Ε.Φ.Κ.Α.
από τις 13.5.2016 έντυπη αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, δικαιούνται προσωρινή σύνταξη µέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης, το ύψος της οποίας
υπολογίζεται ως εξής:
α) Για τους µισθωτούς το 80% του µέσου όρου των µηνιαίων
αποδοχών του ασφαλισµένου κατά τους δώδεκα (12) µήνες
ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Ο µέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της
διαίρεσης του συνόλου των µηνιαίων αποδοχών, οποτεδήποτε
και αν καταβλήθηκαν, διά του δώδεκα (12).
β) Για τους αυτοτελώς απασχολούµενους, τους ελεύθερους
επαγγελµατίες και τους ασφαλισµένους στον Ο.Γ.Α., όπως αυτοί
ορίζονται στα άρθρα 39 και 40, το 70% του µέσου µηνιαίου εισοδήµατος των δώδεκα (12) τελευταίων µηνών ασφάλισης που
προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Ως
µέσο µηνιαίο εισόδηµα νοείται αυτό το οποίο προκύπτει από το
πηλίκο του συνόλου των τρεχουσών εισφορών κύριας ασφάλισης που καταβλήθηκαν κατά τους µήνες αυτούς, διαιρούµενου
δια του 20% και διά του δώδεκα (12).
γ) Στην περίπτωση χορήγησης σύνταξης σε όσους έχουν υπο-
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βάλλει αίτηση συνταξιοδότησης και έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαµβάνουν από τη δηµοσίευση του νόµου εργασία και δικαιούνται σύνταξη, καταβάλλεται προσωρινή σύνταξη από τη δηµοσίευση του παρόντος και εφεξής µειωµένη κατά ποσοστό 30%
για όσο χρονικό διάστηµα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητά τους αυτή.
δ) Η µείωση της περ. γ) εφαρµόζεται και επί των ποσών που
προκύπτουν από τις παρ. 2 και 3.
2. Για τους µισθωτούς και τους ασφαλισµένους στον τ. Ο.Γ.Α.
η προσωρινή σύνταξη δεν µπορεί να υπολείπεται του ποσού της
εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης
και να υπερβαίνει το ποσό που ισούται µε το διπλάσιο αυτής, στο
ύψος που διαµορφώνεται κάθε φορά. Για τους αυτοτελώς απασχολούµενους και τους ελεύθερους επαγγελµατίες, η προσωρινή σύνταξη δεν µπορεί να είναι µικρότερη από την εκάστοτε
εθνική σύνταξη που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης και
µεγαλύτερη από το ποσό που ισούται µε το ύψος της εθνικής
σύνταξης πολλαπλασιαζόµενο επί δυόµισι φορές, στο ύψος που
διαµορφώνεται κάθε φορά.
3. Τα ανωτέρω ισχύουν στις περιπτώσεις αίτησης για πλήρη
σύνταξη λόγω γήρατος. Σε περιπτώσεις αίτησης για µειωµένη
σύνταξη λόγω γήρατος το ποσό της προσωρινής σύνταξης µειώνεται κατά ποσοστό 1/200 για κάθε µήνα που υπολείπεται από
τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας που προβλέπεται για την
πλήρη σύνταξη.
4. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης σύνταξης λόγω αναπηρίας, το ποσό της προσωρινής σύνταξης, στο ύψος που διαµορφώνεται κατά τα ανωτέρω, µειώνεται αντίστοιχα κατά τα
ποσοστά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 27. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, η
προσωρινή σύνταξη, όπως διαµορφώνεται µε τις ανωτέρω διατάξεις, χορηγείται στους δικαιούχους σε ποσοστό 70%. Το ποσοστό αυτό επιµερίζεται µεταξύ των δικαιοδόχων, σύµφωνα µε
τα ποσοστά επιµερισµού της σύνταξης.
5. Το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον ασφαλισµένο
µε την προσωρινή σύνταξη συµψηφίζεται µε το ποσό της σύνταξης που προκύπτει µετά την έκδοση της οριστικής πράξης απονοµής της σύνταξης.
6. Στην περίπτωση ασφαλισµένου µε διαδοχικό χρόνο ασφάλισης στους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς, κλάδους και λογαριασµούς, η αίτηση για προσωρινή σύνταξη
υποβάλλεται και εξετάζεται από τον Ε.Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στον παρόντα νόµο για την επαγγελµατική δραστηριότητα στην οποία υπαγόταν ο ασφαλισµένος κατά την τελευταία χρονική περίοδο πριν από την αίτησή του. Αν για τον
υπολογισµό του ποσού της προσωρινής σύνταξης, ο απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης της παρ. 1 δεν επαρκεί, λόγω αλλαγής
επαγγελµατικής δραστηριότητας του ασφαλισµένου, λαµβάνεται
υπόψη και διαδοχικά διανυθείς χρόνος ασφάλισης και καταβάλλεται ποσό προσωρινής σύνταξης, όπως προβλέπεται στο
παρόν.
Το ανωτέρω ισχύει και στις περιπτώσεις διαδοχικά ασφαλισµένων που έχουν οφειλή µέχρι του ποσού που προβλέπεται από τις
σχετικές διατάξεις.
7. Η διάταξη για την έκδοση της προσωρινής σύνταξης δεν
εφαρµόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν ο ασφαλισµένος µε δήλωσή του δεν επιθυµεί την έκδοση προσωρινής σύνταξης.
β) Όταν δεν πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
γ) Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρµοστούν οι Κανονισµοί 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004 για τον συντονισµό των
συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας και 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Σεπτεµβρίου
2009, για καθορισµό της διαδικασίας εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 883/2004 για τον συντονισµό των συστηµάτων
κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και οι διµερείς συµβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θεµελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωµα µόνο µε τον χρόνο ασφάλισης
σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα.
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δ) Όταν δεν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
ε) Όταν λαµβάνεται ταυτόχρονα και άλλη κύρια σύνταξη για
την ίδια αιτία.
στ) Όταν είναι απαραίτητη η προηγούµενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεµελίωση συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων.
Στην περίπτωση αυτή, ο λόγος θεωρείται ότι εκλείπει εφόσον,
µετά από την υποβολή σχετικής αίτησης εκ µέρους του ενδιαφεροµένου, εκδοθεί η απόφαση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης,
ακόµα και αν η εξαγορά του χρόνου αυτού γίνει τµηµατικά µε
παρακράτηση του σχετικού ποσού από τη σύνταξη του δικαιούχου.
ζ) Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές ποσού
που υπερβαίνει τα προβλεπόµενα από τις σχετικές διατάξεις
ποσά.
η) Όταν παρέχεται εργασία για την οποία προβλέπεται αναστολή καταβολής της σύνταξης σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ν.
4387/2016.
Εάν µεταγενέστερα εκλείψουν οι λόγοι των περ. ζ) και η), η
προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόµενου
µήνα της υποβολής της σχετικής νέας αίτησης του ενδιαφεροµένου.
8. Για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήµατος χορήγησης
προσωρινής σύνταξης εκδίδεται απόφαση του αρµόδιου ασφαλιστικού οργάνου, εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών ή από την ηµεροµηνία οριστικοποίησης της κρίσης των υγειονοµικών επιτροπών, αν η χορήγηση της σύνταξης συναρτάται µε την εκτίµηση του βαθµού αναπηρίας του ασφαλισµένου.
Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου δεν υπόκειται σε προσφυγή.
9. Η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στους δικαιούχους που είναι άτοµα µε αναπηρία, µε
χρόνιες παθήσεις και στους γονείς και νόµιµους κηδεµόνες που
προστατεύουν άτοµα µε αναπηρία ή για όσους συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977 είτε µε βάση τις διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά, ή µε
βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου
εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ.
169/2007 (Α’ 210) είτε µε βάση τις διατάξεις που παραπέµπουν
σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά.
10. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται και σε περιπτώσεις ασφαλισµένων που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης από τη 13η.5.2016 και εφεξής και τους έχει ήδη χορηγηθεί
προσωρινή σύνταξη, εφόσον δεν έχει χορηγηθεί οριστική, καθώς
και σε απασχολούµενους συνταξιούχους που δεν δικαιούνταν
προσωρινή σύνταξη πριν από την έναρξη εφαρµογής του παρόντος.
Η καταβολή της διαφοράς από την εφαρµογή των διατάξεων
των περ. α) και β) της παρ. 1, καθώς και των παρ. 3 και παρ. 4,
καταβάλλεται αναδροµικά στους δικαιούχους.
11. Εάν, µετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την έκδοση της οριστικής απόφασης απονοµής της σύνταξης, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή
ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στην υπεύθυνη
δήλωση του ασφαλισµένου είναι ανακριβή, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων αναζητούνται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών.
12. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την καταβολή της διαφοράς στις ήδη χορηγηθείσες προσωρινές συντάξεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, η εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος στις εκκρεµείς κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του παρόντος αιτήσεις χορήγησης προσωρινής σύνταξης,
καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτηµα για την εφαρµογή του
παρόντος.»
Αρθρο 116
Ρυθµίσεις για την προσωρινή σύνταξη σε περίπτωση
ηλεκτρονικής υποβολής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι παρ. 1, 2α, 7 και 8 του άρθρου 29Α του ν. 4387/2016 (Α’ 85)
τροποποιούνται και προστίθεται παρ. 9. Το άρθρο 29Α του ν.
4387/2016 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 29Α
Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις
που υποβάλλονται ηλεκτρονικά
1. Οι ασφαλισµένοι οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στον
Ε.Φ.Κ.Α. αίτηση συνταξιοδότησης, δικαιούνται προσωρινή σύνταξη από την πρώτη του επόµενου της ηµεροµηνίας κατάθεσης
της αίτησης συνταξιοδότησης µήνα, µέχρι το τέλος του µήνα έκδοσης της οριστικής απόφασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
επόµενες παραγράφους.
2. α) Η προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος υπολογίζεται στο
80% του ποσού της οριστικής σύνταξης, όπως διαµορφώνεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85). Στην περίπτωση χορήγησης µειωµένης σύνταξης λόγω γήρατος, το ποσό
που υπολογίζεται κατά το προηγούµενο εδάφιο µειώνεται αντίστοιχα προς το ποσοστό µείωσης που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για κάθε µήνα που υπολείπεται της συµπλήρωσης του ορίου ηλικίας για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης.
Στην περίπτωση χορήγησης σύνταξης σε όσους έχουν υποβάλει
αίτηση συνταξιοδότησης και οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαµβάνουν από της δηµοσιεύσεως του νόµου εργασία και δικαιούνται σύνταξη, καταβάλλεται προσωρινή σύνταξη από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου και εφεξής µειωµένη κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστηµα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητά τους αυτή.
β) Οι ασφαλισµένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης
λόγω αναπηρίας δικαιούνται προσωρινή σύνταξη, η οποία διαµορφώνεται σύµφωνα µε την περ. α’ της παρούσας παραγράφου
σε συνδυασµό µε το πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 2 του
άρθρου 27 και την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4387/2016.
γ) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω
θανάτου, η προσωρινή σύνταξη, όπως διαµορφώνεται µε τις
ανωτέρω διατάξεις, χορηγείται σε ποσοστό 80% εφόσον συµµετέχουν στην απονοµή και τα τέκνα και χορηγείται στους δικαιοδόχους σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν. 4387/2016. Το ποσοστό
αυτό επιµερίζεται µεταξύ των δικαιοδόχων, σύµφωνα µε τα ποσοστά επιµερισµού της σύνταξης. Σε διαφορετική περίπτωση, η
προσωρινή σύνταξη ανέρχεται σε ποσοστό 70%. Το ποσό που
θα προκύψει σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο δεν µπορεί να
υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στην εθνική σύνταξη που
χορηγείται για δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης, σύµφωνα µε την
παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016.
3. Για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήµατος χορήγησης
προσωρινής σύνταξης εκδίδεται απόφαση του αρµόδιου ασφαλιστικού οργάνου, εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών της παραγράφου 4 ή και από την
ηµεροµηνία οριστικοποίησης της κρίσης των υγειονοµικών επιτροπών, αν η χορήγηση της σύνταξης συναρτάται µε την εκτίµηση του βαθµού αναπηρίας του ασφαλισµένου. Η απόφαση του
προηγούµενου εδαφίου δεν υπόκειται σε προσφυγή,
4. Η προσωρινή σύνταξη χορηγείται εφόσον ο αιτών:
α) έχει συµπληρώσει στην ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης όλα τα πεδία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισµό της
σύνταξης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4387/2016,
β) έχει συνυποβάλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 (Α’ 75) ειδικά ως προς την ακρίβεια του χρόνου ασφάλισης και των αποδοχών ή του εισοδήµατος που δηλώνει στην
αίτηση συνταξιοδότησης, καθώς και ότι πληροί τόσο τις προϋποθέσεις χορήγησης της προσωρινής σύνταξης του άρθρου αυτού
όσο και τις προϋποθέσεις χορήγησης της οριστικής σύνταξης.
Ασφαλισµένος µε διαδοχικό χρόνο ασφάλισης, πλέον των ανωτέρω, οφείλει να δηλώσει αναλυτικά τα Ταµεία, στα οποία ασφαλίστηκε διαδοχικά, τον χρόνο ασφάλισης ανά ενταχθέν Ταµείο
και συνολικά, τις αντίστοιχες αποδοχές/εισόδηµα, τον τυχόν
χρόνο παράλληλης ασφάλισής του, το Ταµείο στο οποίο έχει
τυχόν οφειλές, καθώς και το αντίστοιχο ποσό, σύµφωνα µε την
υπουργική απόφαση Φ.1500/οικ.9696/195/8.8.2014 (Β’ 2441).
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Ασφαλισµένος για τον οποίο είναι απαραίτητος ο έλεγχος καταβολής των εισφορών, θα πρέπει να καταθέσει επιπλέον υπηρεσιακό σηµείωµα του αρµόδιου τµήµατος εισφορών σχετικά µε
τις τυχόν οφειλόµενες εισφορές κατά τον µήνα κατάθεσης της
αίτησης συνταξιοδότησης.
5. Το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον ασφαλισµένο
σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους συµψηφίζεται µε
το ποσό της σύνταξης που καθορίζεται στην οριστική απόφαση
απονοµής της σύνταξης.
6. Εάν, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την έκδοση
της οριστικής απόφασης απονοµής της σύνταξης, διαπιστωθεί
ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή ότι τα
στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στην υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισµένου είναι ανακριβή, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων αναζητούνται σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών.
7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν η αίτηση συνταξιοδότησης δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
β) Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρµοστούν οι Κανονισµοί 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τον συντονισµό των
συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας και 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Σεπτεµβρίου
2009, για καθορισµό της διαδικασίας εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 883/2004 για τον συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και οι διµερείς συµβάσεις κοινωνικής
ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θεµελιώνεται αυτοτελές
συνταξιαδοτικό δικαίωµα µόνο µε τον χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα.
γ) Όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη για την
ίδια αιτία.
δ) Όταν είναι απαραίτητη η αναγνώριση χρόνων ασφάλισης
για θεµελίωση του δικαιώµατος συνταξιοδότησης. Εφόσον,
όµως, µετά από την υποβολή σχετικής αίτησης εκ µέρους του
ενδιαφεροµένου, εκδοθεί η απόφαση αναγνώρισης χρόνου
ασφάλισης, ακόµα και αν η εξαγορά του χρόνου αυτού γίνει τµηµατικά µε παρακράτηση του σχετικού ποσού από τη σύνταξη του
δικαιούχου, είναι επιτρεπτό να χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη
από την αρχική αίτηση, όχι όµως πριν από την ηµεροµηνία που
ορίζεται στην παρ. 1.
ε) Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, το
ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόµενα από τις σχετικές
διατάξεις ποσά. Αν µεταγενέστερα εκλείψει ο λόγος αυτός, η
προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την ηµεροµηνία που ορίζεται στην παρ. 1.
στ) Όταν παρέχεται εργασία για την οποία προβλέπεται αναστολή καταβολής της σύνταξης σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ν.
4387/2016.
Εάν µεταγενέστερα εκλείψουν οι λόγοι των περ. ε) και στ), η
προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόµενου
µήνα υποβολής σχετικής νέας αίτησης του ενδιαφεροµένου.
8. Για τους ασφαλισµένους οι οποίοι κατέθεσαν στον eΕ.Φ.Κ.Α. έντυπη αίτηση συνταξιοδότησης ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 29 του ν. 4387/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης προσωρινής σύνταξης στους ασφαλισµένους που δεν δικαιούνταν προσωρινή
σύνταξη πριν την εφαρµογή του τρίτου εδαφίου της περ. α) της
παρ. 2, η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος στις εκκρεµείς
κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος αιτήσεις χορήγησης προσωρινής σύνταξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 117
Προκαταβολή εφάπαξ παροχής
1. Η περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α' 85)
αντικαθίσταται ως εξής:
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«α) Η εφάπαξ παροχή απονέµεται εφόσον ο ασφαλισµένος
έλαβε κύρια σύνταξη λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας. Στην
περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης σε πρώην ταµεία, κλάδους,
τοµείς και λογαριασµούς του κλάδου εφάπαξ παροχών του eΕΦΚΑ χορηγείται η εφάπαξ παροχή του τελευταίου ταµείου, κλάδου, τοµέα και λογαριασµού και όταν βεβαιωθεί ο χρόνος
διαδοχικής ασφάλισης, εκδίδεται απόφαση χορήγησης της συµπληρωµατικής εφάπαξ παροχής.
Αν ο ασφαλισµένος λαµβάνει σύνταξη από ταµείο που χορηγεί
προσυνταξιοδοτική παροχή, απονέµεται η εφάπαξ παροχή, εφόσον ο ασφαλισµένος έλαβε προσυνταξιοδοτική παροχή.
Οι καταστατικές διατάξεις των ταµείων, τοµέων, κλάδων ή λογαριασµών του άρθρου 75, από τις οποίες προβλεπόταν ως προϋπόθεση για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής η προηγούµενη
συνταξιοδότηση από φορέα επικουρικής ασφάλισης καταργούνται.
Εκκρεµείς αιτήσεις χορήγησης της εφάπαξ παροχής, κρίνονται ως προς τις προϋποθέσεις απονοµής βάσει των διατάξεων
της παρούσας.»
2. Η περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Οι άµεσα ασφαλισµένοι της περ. α) της παρ. 3 δύνανται να
λάβουν µέρος της εφάπαξ παροχής που δικαιούνται ως προκαταβολή, έναντι της συνολικής εφάπαξ παροχής.
Προϋποθέσεις χορήγησης της προκαταβολής είναι:
α) η πάροδος τριών (3) µηνών από την υποβολή αίτησης χορήγησης εφάπαξ παροχής,
β) η έκδοση οριστικής απόφασης κύριας σύνταξης γήρατος ή
αναπηρίας,
γ) η πραγµατοποίηση ελάχιστου χρόνου ασφάλισης είκοσι (20)
ετών αυτοτελώς σε έναν πρώην φορέα Απονοµής Εφάπαξ.
Η περ. γ) του ανωτέρω εδαφίου δεν ισχύει για τους ασφαλισµένους του πρώην Ταµείου Πρόνοιας Αξιωµατικών Εµπορικού
Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και του πρώην Ταµείου Πρόνοιας Κατωτέρων
Πληρωµάτων Εµπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ).
Το ύψος της προκαταβολής προκύπτει ως ποσοστό επί ποσού
της εφάπαξ παροχής ανά πρώην Φορέα Απονοµής Εφάπαξ. Το
ποσοστό και το ποσό ανά πρώην Φορέα Απονοµής Εφάπαξ επικαιροποιούνται µε συνυπολογισµό των νεώτερων διαθέσιµων
στοιχείων.
Η έκδοση της προσωρινής απόφασης χορήγησης του ανωτέρω ποσού πραγµατοποιείται από την αρµόδια Διεύθυνση του
Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. Για την εκτέλεση της
απόφασης τηρούνται οι προβλεπόµενες από τον νόµο διαδικασίες ελέγχου και παρακράτησης τυχόν οφειλών προς τον eΕ.Φ.Κ.Α., τη Φορολογική Διοίκηση, τα Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπούς
Φορείς του Δηµοσίου.
Στην περίπτωση προκαταβολής ποσού µεγαλύτερου από
εκείνο της οριστικής απόφασης απονοµής εφάπαξ παροχής, το
αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό αποσβέννυται µε µηνιαία παρακράτηση από το ποσό της κύριας σύνταξης σύµφωνα µε τα
ισχύοντα περί παρακράτησης σε κάθε πρώην Φορέα Απονοµής
Κύριας Σύνταξης και από το ποσό της επικουρικής σύνταξης
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 46 του ν. 4670/2020.
Τα ποσά που παρακρατούνται αποδίδονται στον Κλάδο Εφάπαξ
Παροχών. Σε περίπτωση µη εξόφλησης του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται το ποσοστό και το ποσό της προκαταβολής
της εφάπαξ παροχής που χορηγείται ανά πρώην Φορέα Απονοµής Εφάπαξ, οι εκκρεµείς αιτήσεις απονοµής εφάπαξ, που περιλαµβάνονται στη ρύθµιση, η διαδικασία απονοµής της προκαταβολής, συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού εντύπου απονοµής της εφάπαξ παροχής, η διαδικασία επικαιροποίησης του
ποσοστού και του ποσού ανά πρώην Φορέα Απονοµής Εφάπαξ,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της παρούσας διάταξης.»
3. Στο τέλος του προτελευταίου εδαφίου της υποπερ. αα) της
περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 προστίθενται
εδάφια ως εξής:

17554

«Όταν η διακοπή της ασφάλισης στα ταµεία πρώην Ταµείο
Πρόνοιας Αξιωµατικών Εµπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και πρώην
Ταµείο Πρόνοιας Κατώτερων Πληρωµάτων Εµπορικού Ναυτικού
(ΤΠΚΠΕΝ) έχει επέλθει πριν από το έτος 1994 και δεν είναι δυνατή η ανεύρεση των συντάξιµων αποδοχών της περιόδου
αυτής, ο υπολογισµός του ποσού της εφάπαξ παροχής γίνεται
µε βάσει τις καταστατικές τους διατάξεις. Ο υπολογισµός του
τµήµατος της εφάπαξ παροχής των ασφαλισµένων του πρώην
ΤΠΑΕΝ και του πρώην ΤΠΚΠΕΝ πραγµατοποιείται και απονέµεται αυτοτελώς.»
Αρθρο 118
Μηχανισµός εκκαθάρισης και εξόφλησης
ληξιπρόθεσµων οφειλών σε φορείς κλάδου υγείας
που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1. Δηµιουργείται στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ) ηλεκτρονική πλατφόρµα-µηχανισµός εκκαθάρισης και εξόφλησης ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του
κλάδου υγείας των τ. Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που εντάχθηκαν στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) προς τα φαρµακεία, λοιπούς συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά
κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.), φαρµακευτικές εταιρείες, προµηθευτές υγειονοµικού και λοιπού υλικού κ.λπ. (περιπτώσεις της παρ.
Ι του άρθρου 12 του ν. 4578/2018) πλην ασφαλισµένων των τέως
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, µε σκοπό την εκκαθάριση και
πληρωµή ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των
τ. φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
2. α) Οι ιδιώτες- πάροχοι που επιθυµούν να ενταχθούν στον
µηχανισµό υποβάλλουν αίτηση στην ειδική πλατφόρµα του eΕΦΚΑ που λειτουργεί για τον σκοπό αυτόν, αφού προηγουµένως
αυθεντικοποιηθούν µε τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων
της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σε χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών από την έναρξη
λειτουργίας της πλατφόρµας. Οι ιδιώτες πάροχοι αποδέχονται
ότι η υπαγωγή τους στον µηχανισµό είναι προαιρετική, ότι η παραίτησή τους από τις αξιώσεις τόκων υπερηµερίας και αποζηµιώσεως για έξοδα εισπράξεως µε αντάλλαγµα την άµεση
καταβολή του κεφαλαίου ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων είναι προϊόν ελεύθερης βούλησής τους και ότι σε περίπτωση µη υπαγωγής στον παραπάνω µηχανισµό δεν θίγονται οι αξιώσεις τους,
συµπεριλαµβανοµένων των τόκων υπερηµερίας και λοιπών εξόδων δυνάµει της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ.
β) Η αίτηση που υποβάλλουν πρέπει να περιέχει κατ' ελάχιστον
τα στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος-παρόχου (ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία) τη διεύθυνσή του, τα ποσά και τα στοιχεία των
ήδη εκδοθέντων παραστατικών, τον αριθµό λογαριασµού IΒΑΝ,
τα στοιχεία του τ. Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, το αρµόδιο
υποκατάστηµα, τα στοιχεία των σχετικών συµβάσεων (εφόσον
υπάρχουν) καθώς και τα στοιχεία του εκδοχέα της απαίτησης,
το ύψος αυτής και τις ηµεροµηνίες σύναψης των συµβάσεων εκχώρησης, εφόσον έχει πραγµατοποιηθεί η εκχώρηση της απαίτησης σε πιστωτικά ιδρύµατα, εταιρείες πρακτόρευσης ή λοιπά
νοµικά ή φυσικά πρόσωπα.
γ) Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986
(Α’ 75), µε την οποία ο αϊτών δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τη ρύθµιση για όλες τις απαιτήσεις του που εµπεριέχονται
στην αίτησή του και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 1
και ότι παραιτείται από τυχόν ένδικα µέσα και βοηθήµατα που
έχουν ασκηθεί µέχρι και τον χρόνο υποβολής της αίτησης, καθώς
και από οποιαδήποτε άλλη αξίωση που πηγάζει από την ίδια
αιτία, συµπεριλαµβανοµένης της αξίωσης των τόκων µέχρι την
εξόφληση της απαίτησης. Η αίτηση γνωστοποιείται στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού
Προστασίας Δεδοµένων (Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679). Κατά την
επεξεργασία των δεδοµένων και τη διαβίβαση λαµβάνονται τα
απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα ασφαλείας των δεδοµένων.
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δ) Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης της παρ. 1 και την
εκτέλεση ελέγχων διασταύρωσής της µε τα συγκεντρωτικά
φύλλα δαπανών σύµφωνα µε την παρ. 3α, καταβάλλεται ως προκαταβολή το 90% του αιτούµενου ποσού, αφού υπολογισθούν οι
εκπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4578/2018 (Α’ 200).
Σε περιπτώσεις που έχουν ήδη καταβληθεί νοµίµως προκαταβολές, καταβάλλεται µόνο το εναποµείναν οφειλόµενο ποσό, κατόπιν πρόχειρου λογιστικού ελέγχου σύµφωνα µε την παρ. 3β.
3. α) Για την πληρωµή της προκαταβολής στους δικαιούχους
εκδίδονται χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής, από τις αρµόδιες
υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του
δηµόσιου λογιστικού και κατόπιν διασταύρωσης του αιτούµενου
ποσού µε τα διαθέσιµα συγκεντρωτικά φύλλα δαπανών.
Ως διαθέσιµα συγκεντρωτικά φύλλα δαπανών νοούνται καταστάσεις που απεικονίζουν το συνολικό οφειλόµενο ποσό ανά πάροχο µετά από άθροιση των σχετικών παραστατικών και φέρουν
την υπογραφή ενός τουλάχιστον υπαλλήλου. Εξαιρετικώς, σε περιπτώσεις απόκλισης µεταξύ του αιτούµενου ποσού και του συγκεντρωτικού φύλλου δαπανών, επιτρέπεται η πληρωµή µόνο για
τους µήνες για τους οποίους υπάρχει συµφωνία.
β) Για την εξόφληση του υπόλοιπου ποσού πραγµατοποιείται
πρόχειρος λογιστικός έλεγχος από τις αρµόδιες οικονοµικές
υπηρεσίες. Ο έλεγχος αυτός συνίσταται σε διαπίστωση ύπαρξης
στο φυσικό αρχείο του e-ΕΦΚΑ των νόµιµων φορολογικών παραστατικών που απαιτούνται για την πληρωµή. Σε καµία περίπτωση
δεν µπορεί το τελικό ποσό πληρωµής που θα προκόψει µετά από
τον έλεγχο να υπερβαίνει το αιτούµενο ποσό. Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης και εάν µετά από το πέρας του ελέγχου προκύψουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, αυτά αναζητούνται
εντόκως σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
4. Η καταβολή του κεφαλαίου της ληξιπρόθεσµης οφειλής
προς τους δικαιούχους επιφέρει την απόσβεση της οφειλής ως
προς τα έξοδα, τους τόκους και το κεφάλαιο. Μετά την κατά τα
ανωτέρω εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφελών, αποσβένεται
κάθε απαίτηση των δικαιούχων κατά του e- ΕΦΚΑ από την αιτία
αυτή.
5. α) Η παραλαβή προϊόντων από τους τ. Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης τόσο για τις περιπτώσεις συναφθεισών συµβάσεων,
όσο και γι’ αυτές που έλαβαν χώρα χωρίς σύµβαση, θεωρείται
προσηκόντως αποδεδειγµένη, εφόσον το σχετικό πρωτόκολλο
φέρει την υπογραφή αρµόδιου υπαλλήλου και υφίσταται αντίγραφο παραλαβής ταχυµεταφορέα ή δελτίο αποστολής.
β) Για την εξόφληση κάθε είδους απαιτήσεων του παρόντος
δεν απαιτούνται οι υπογραφές των ελεγκτών ιατρών στα αντίστοιχα παραστατικά.
6. Οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του παρόντος εκκαθαρίζονται και πληρώνονται εξαιρετικά κατά παρέκκλιση των διατάξεων
περί παραγραφής.
7. Για ληξιπρόθεσµες οφειλές της παρ. 1 του άρθρου 12 του
ν. 4578/2018 προς ασθενείς ασφαλισµένους και ιδιώτες γιατρούς, µε συνολική οφειλή κατ’ άτοµο έως διακόσια (200) ευρώ
κατ’ έτος σύµφωνα µε τα υπάρχοντα στοιχεία του εκάστοτε αρµόδιου τέως φορέα, το ποσό καταβάλλεται στον δικαιούχο
άµεσα και στο 100% του αιτούµενου ποσού, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος χωρίς περαιτέρω έλεγχο.
8. Αρµόδιες για τη συγκέντρωση του συνόλου των παραστατικών των δαπανών υγείας ανά τοµέα, την άµεση ενταλµατοποίηση
και πληρωµή των ληξιπρόθεσµων δαπανών υγείας µετά από την
υποβολή των αιτήσεων και τον πρόχειρο λογιστικό έλεγχο είναι
οι αρµόδιες προς τούτο υπάρχουσες οργανικές µονάδες, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και το π.6. 8/2019 (Α’ 8). Με
απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ κατόπιν γνώµης του ΔΣ του
e-ΕΦΚΑ, δύναται να τροποποιούνται οι σχετικές αρµοδιότητες.
9. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η
ηµεροµηνία λειτουργίας της πλατφόρµας της παρ. 1, ο τύπος
και το περιεχόµενο της αίτησης και των απαιτούµενων δικαιολογητικών, η διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα συνοδευτικά
δικαιολογητικά για την υποβολή, η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων και τυχόν παράταση αυτής, τα δικαιολογητικά που απαι-
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τούνται να υποβληθούν πριν από τη διαδικασία της εξόφλησης
και για την απόδειξη της παραίτησης σύµφωνα µε την περ. γ’ της
παρ. 2, τα απαιτούµενα στοιχεία των τιµολογίων και η διαδικασία
υποβολής τους.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζεται και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της εκκαθάρισης και πληρωµής από τον e-ΕΦΚΑ ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των τέως Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που
εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Άρθρο 119
Καταβολή εξόδων κηδείας ασφαλισµένων τ. ΟΓΑ
1. Σε περίπτωση θανάτου, ασφαλισµένου του τ. ΟΓΑ καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο ή, ελλείψει αυτού, στον επιµεληθέντα της κηδείας, εφάπαξ ποσό ύψους 800 ευρώ, εφόσον έχουν
κατατεθεί από την 1η. 1.2015 έως τη δηµοσίευση του παρόντος,
τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, βεβαίωση οικογενειακής
κατάστασης του θανόντος ή της θανούσας, απόσπασµα ληξιαρχικής πράξης θανάτου, τιµολόγιο του γραφείου τελετών). Για την
πληρωµή δεν είναι απαραίτητη η προσκόµιση των παραστατικών
πληρωµής των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν µε εντολή και
για λογαριασµό του πελάτη.
2. Στα τρέχοντα αιτήµατα εξόδων κηδείας ασφαλισµένων του
e-ΕΦΚΑ, καθώς και στις υπάρχουσες εκκρεµότητες διεκπεραίωσης παλαιότερων αιτηµάτων, δεν λαµβάνονται υπόψη ασφαλιστικές οφειλές του θανόντος.
Άρθρο 120
Παράταση καταβολής αναπηρικών παροχών
Η παρ. 4 του άρθρου 6 της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 55), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 2
του ν. 4682/2020 (Α’ 76) τροποποιείται και το άρθρο 6 διαµορφώνεται ως εξής:
«Αρθρο 6
Αναβολή συνεδριάσεων υγειονοµικών επιτροπών
Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας και προσωρινή
παράταση αναπηρικών παροχών
1. Οι συνεδριάσεις των υγειονοµικών επιτροπών των Κέντρων
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την εξέταση αιτήσεων παράτασης αναπηρικών παροχών σύνταξης αναβάλλονται µέχρι
την 31η Μαϊου 2020.
2. Η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών
παροχών σε χρήµα σε άτοµα µε αναπηρία που χορηγεί ο Οργανισµός Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
καθώς και όλων εν γένει των επιδοµάτων που χορηγούνται λόγω
αναπηρίας, η πιστοποίηση της οποίας πραγµατοποιείται µέσω
των υγειονοµικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α., παρατείνεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 3 και 4, εφόσον έχει υποβληθεί
από τους δικαιούχους σχετική αίτηση παράτασης, λόγω λήξης
της ισχύος των σχετικών γνωµατεύσεων των υγειονοµικών επιτροπών των ΚΕ.Π.Α..
3. Η παρ. 2 εφαρµόζεται στους δικαιούχους η αίτηση παράτασης των οποίων: α) έχει προσδιοριστεί προς εξέταση σε συνεδρίαση των ανωτέρω υγειονοµικών επιτροπών, εφόσον η
συνεδρίαση αυτή αναβάλλεται δυνάµει της παρ. 1, β) έχει υποβληθεί, αλλά δεν έχει εισέτι προσδιοριστεί η ηµεροµηνία συνεδρίασης των υγειονοµικών επιτροπών. Η καταβολή των παροχών
της παρ. 2 παρατείνεται και σε περίπτωση υποβολής της σχετικής αίτησης παράτασης µετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
4. Η παράταση καταβολής που προβλέπεται στις παρ. 2 και 3
ισχύει έως την έκδοση απόφασης περί έγκρισης ή απόρριψης
των σχετικών αιτήσεων παράτασης των ενδιαφεροµένων, µετά
από εξέτασή τους από τις υγειονοµικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α.
και πάντως όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020.
5. Η ασφαλιστική ικανότητα των προσώπων που εµπίπτουν στο
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πεδίο εφαρµογής του παρόντος παρατείνεται ισόχρονα.
6. Σε περίπτωση που µετά από την επανεξέταση από τις υγειονοµικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α. και σύµφωνα µε τις σχετικώς εκδιδόµενες αποφάσεις, οι ενδιαφερόµενοι δεν κρίνονται ως
δικαιούχοι των κατά περίπτωση αναπηρικών παροχών, τα ποσά
που καταβλήθηκαν σε αυτούς αχρεωστήτως, κατ’ εφαρµογή του
παρόντος, επιστρέφονται στους αρµόδιους φορείς, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία.
7. Οι διατάξεις του παρόντος δεν κωλύουν τη διακοπή καταβολής παροχών αναπηρίας, ακόµη και κατά τη διάρκεια της παράτασης χορήγησής τους, όταν η διακοπή αυτή πραγµατοποιείται για οποιονδήποτε άλλον νόµιµο λόγο, πλην του είδους
και του ποσοστού αναπηρίας.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να αναβάλλονται εκ νέου οι συνεδριάσεις των
υγειονοµικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.) και να παρατείνονται οι ηµεροµηνίες του παρόντος,
λαµβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του κορωνοΐού COVID19.»
Άρθρο 121
Παράταση σύµβασης Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Συµφωνηµένου Επιπέδου (SLΑ)
Το άρθρο 72 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 72
Παράταση διάρκειας σύµβασης
Η από 14.4.2016 (αριθµ. πρωτ. σύµβασης 9/16) διοικητική σύµβαση που αφορά στην «Παροχή στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Συµφωνηµένου Επιπέδου (SLA) µετάδοσης
δεδοµένων φωνής και εικόνας µέσω ιδιωτικού ιδεατού δικτύου
(ΙΚΑΝΕΤ)», παρατείνεται αυτοδίκαια από τη λήξη της, έως την ένταξη του Φορέα στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ II και την έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας αυτού, οπότε και λύεται αυτοδικαίως, και πάντως όχι
πέραν τις 31ης.3.2021.»
Άρθρο 122
Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών
1. Το τρίτο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 31 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, για το χρονικό διάστηµα από 15.6.2020 έως
30.6.2020, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόµενοι δεν απασχολούνται, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό κατά
ποσοστό 60%. Για το χρονικό διάστηµα από 1.7.2020 έως
15.10.2020 καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό κατά
ποσοστό 100%, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόµενοι δεν απασχολούνται.»
2. Η περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) για επιχειρήσεις-εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιµένων της Επικράτειας και µόνο για τους εκεί εργαζοµένους
τους.
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των περ. α), β) και γ) υποχρεούνται
για το χρονικό διάστηµα από 15.6.2020 έως 30.6.2020 να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον πραγµατοποιηθέντα µειωµένο χρόνο εργασίας των εργαζοµένων,
κατά παρέκκλιση της περ. γ) της παρ. 3, υπολογιζόµενες επί των
ονοµαστικών τους αποδοχών και οι ασφαλιστικές εισφορές που
αντιστοιχούν στον υπολειπόµενο συµβατικό χρόνο εργασίας των
εργαζοµένων αυτών, υπολογιζόµενες επί των ονοµαστικών τους
αποδοχών, καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
Για το χρονικό διάστηµα από 1.7.2020 έως 31.12.2020 καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό κατά ποσοστό 100%,
το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον
χρόνο, κατά τον οποίο οι εργαζόµενοι δεν απασχολούνται.
Κατ’ εξαίρεση, για τις εν λόγω επιχειρήσεις, το χρονικό διά-
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στηµα ισχύος του µηχανισµού εκτείνεται έως και τις 31.12.2020.
Δικαίωµα συµµετοχής από 16.10.2020 έως 31.12.2020 έχουν επιχειρήσεις, εφόσον είχαν δικαίωµα συµµετοχής στον µηχανισµό
οποιαδήποτε στιγµή κατά το προηγούµενο χρονικό διάστηµα.»
Άρθρο 123
Επιπρόσθετα µέτρα στήριξης εργαζοµένων
και εργοδοτών
1. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσειςεργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τοµέα βάσει
ΚΑΔ, υποκείµενες σε ΦΠΑ που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίµηνο του έτους 2019, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για το χρονικό
διάστηµα από 1.7.2020 έως 30.09.2020.
2. Κατ’ εξαίρεση της περ. γ’ της παρ.3 του άρθρου 31 του ν.
4690/2020 (Α’ 104), για τις επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 1
που εντάσσονται στο µηχανισµό ενίσχυσης της απασχόλησης
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για το
χρονικό διάστηµα από 1.7.2020 έως 15.10.2020.
3. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσειςεργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών µεταφορών βάσει ΚΑΔ, καταβάλλονται
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για το χρονικό διάστηµα από
1.7.2020 έως 30.09.2020.
4. Κατ’ εξαίρεση της περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν.
4690/2020 (Α’ 104) για τις επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 3 που
εντάσσονται στον µηχανισµό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών
καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για το χρονικό
διάστηµα από 1.7.2020 έως 31.12.2020.
5. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 δεν εφαρµόζονται σε συµβάσεις ναυτολόγησης οι οποίες κατά το ανωτέρω διάστηµα είναι
σε αναστολή µε βάση τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’
75), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86),
όπως αυτό τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την από
1.5.2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 4690/2020 (Α’ 104).
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή του παρόντος,
η διαδικασία διασταύρωσης των απαραίτητων στοιχείων µέσω
της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα ζητήµατα
και λεπτοµέρειες αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρµογή του παρόντος.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για την εφαρµογή της
παρ. 3 σχετικά µε τις ακτοπλοϊκές µεταφορές, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 124
Αναστολή συµβάσεων εργασίας εργαζοµένων
σε επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους
κλάδους τουρισµού και µεταφορών για τους
µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο 2020
1. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που ανήκουν
στον κλάδο του τουρισµού, εποχικής ή µη λειτουργίας, καθώς
και επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών µεταφορών και χερσαίων µεταφορών επιβατών και πλήττονται σηµαντικά βάσει ΚΑΔ που ορίζονται
από το Υπουργείο Οικονοµικών, δύνανται να παρατείνουν την
αναστολή συµβάσεων των εργαζοµένων τους, που έχουν ήδη
τεθεί σε αναστολή ή να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή
συµβάσεις εργασίας µέρους ή του συνόλου των εργαζοµένων

τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δηµοσίευση του παρόντος, για τους µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστηµα έως τριάντα (30) ηµερών ανά µήνα και
πάντως όχι πέραν της 30ής.09.2020.
2. Οι εργαζόµενοι της παρ. 1, των οποίων οι συµβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 64), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) κατ’ αναλογία των
ηµερών αναστολής των συµβάσεων εργασίας µε βάση υπολογισµού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ
που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ηµέρες και παρέχεται πλήρης
ασφαλιστική κάλυψη επί του ονοµαστικού τους µισθού.
3. Οι συµβάσεις εργασίας εργαζόµενων σε επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1, οι οποίες είχαν τεθεί σε αναστολή πριν τη δηµοσίευση του παρόντος και έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή
τους, δύνανται να τίθενται εκ νέου σε αναστολή και πάντως όχι
πέραν της 30ής.09.2020.
4. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1, για όσο χρόνο κάνουν χρήση των ανωτέρω µέτρων και σε κάθε περίπτωση µέχρι
την 30ή.09.2020, υποχρεούνται να µην προβούν σε µειώσεις του
προσωπικού τους µε καταγγελία συµβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγµατοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.
5. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που κάνουν χρήση των µέτρων
της παρ. 1, υποχρεούνται, µετά από τη λήξη του χρονικού διαστήµατος της αναστολής των συµβάσεων εργασίας των εργαζοµένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστηµα τριάντα (30)
ηµερών τον ίδιο αριθµό θέσεων εργασίας και µε το ίδιο είδος
σύµβασης εργασίας.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθµίζονται οι ειδικότεροι όροι
και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτηµα για την
εφαρµογή του παρόντος.
Αρθρο 125
Μεταφορά της αρµοδιότητας Μονάδων
του Ηλεκτρονικού Εθνικού φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης e- ΕΦΚΑ
Το άρθρο 34Α του π.δ. 8/2019 (Α’ 8) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 34Α
Αρµοδιότητες Υπηρεσιακών Μονάδων e-ΕΦΚΑ
1. Στις Τοπικές Διευθύνσεις οι οποίες θα προκύψουν από Υποκαταστήµατα Μισθωτών που απονέµουν συντάξεις, παρέχεται η
αρµοδιότητα της απονοµής των συντάξεων. Η αρµοδιότητα
ασκείται από τα αντίστοιχα τµήµατα συντάξεων.
2. Με απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, κατόπιν γνώµης του
Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ, δύναται να αποφασίζεται η µεταφορά της αρµοδιότητας της απονοµής των συντάξεων από τις Διευθύνσεις
της Κεντρικής Υπηρεσίας και σε άλλες Τοπικές Διευθύνσεις ή και
άλλες Περιφερειακές και Τοπικές Υπηρεσίες, καθώς και η µεταφορά της χωρικής και κάθε άλλης αρµοδιότητας µεταξύ των
Υπηρεσιακών Μονάδων του e-ΕΦΚΑ σε κεντρικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο.»
Άρθρο 126
Παράταση συµβάσεων εργασίας προσωπικού
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
για τις ανάγκες φύλαξης
1. Συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου προσωπικού, που απασχολείται την 1.3.2020 σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α’ 191), για τις ανάγκες
φύλαξης των κτιρίων αποκλειστικά του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, παρατείνονται για λόγους δηµόσιας
υγείας και ασφάλειας µέχρι την 31η.12.2020.
2. Η παράταση των συµβάσεων σύµφωνα µε το προηγούµενο
εδάφιο δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας,
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βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις
αυτές. Η παράταση των συµβάσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των
άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).
Άρθρο 127
Διευθέτηση οφειλών Ιερού Καθεδρικού Ναού Αθηνών
Ο Ιερός Καθεδρικός Ναός «Ο Ευαγγελισµός της Θεοτόκου»
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών από 1.1.2017 και εφεξής καταβάλλει εισφορά ποσοστού 7% επί των ακαθάριστων εσόδων του
υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (πρώην Τ.Α.Κ.Ε.), σύµφωνα µε τις διατάξεις
του α.ν. 1 της 20.11.1935 (Α’ 573), του ν.δ. 1997/1942 (Α’ 311),
του άρθρου 1 του ν. 1719/1944 (Α’ 183), των άρθρων 1 παρ. 4
και 2 παρ. 1 του ν.δ. 228/1973 (Α’ 284). Για το χρονικό διάστηµα
από 7.9.1999 έως 31.12.2016 η ανωτέρω εισφορά δεν οφείλεται,
πράξεις δε επιβολής εισφορών που έχουν καταλογιστεί για το εν
λόγω χρονικό διάστηµα, καθώς και αναγκαστικά µέτρα είσπραξης παύουν να ισχύουν και τυχόν επιβληθείσες εισφορές διαγράφονται. Κάθε τυχόν καταβληθέν ποσό σε σχέση µε την εισφορά
του προηγούµενου εδαφίου από τον Ιερό Ναό θεωρείται νοµίµως
καταβληθέν, δεν αναζητείται και συµψηφίζεται µε τις οφειλόµενες εισφορές, που αντιστοιχούν στο διάστηµα από 1.1,2017 και
εφεξής. Οι οφειλές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστηµα από
1.1.2017-30.6.2020 καταβάλλονται σε εκατόν είκοσι (120) δόσεις
και δεν υπολογίζονται τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής και τυχόν
προσαυξήσεις.
Άρθρο 128
Ρυθµίσεις ναυτεργατικών οργανώσεων
1. Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής σε ναυτεργατική οργάνωση και διατήρησης της ιδιότητας µέλους αυτής είναι η ύπαρξη
ναυτικού φυλλαδίου µε τη χρήση του οποίου επιτρέπεται η συµµετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και στις εκάστοτε ψηφοφορίες
και αρχαιρεσίες µε ιδιαίτερη µέριµνα για τις ψηφοφορίες µε αλληλογραφία µε την αναγραφή του αριθµού ναυτικού φυλλαδίου
ή του αριθµού Μητρώου Εργάτη Θάλασσας (ΜΕΘ) στα ψηφοδέλτια σε ιδιαίτερο απόκοµµα.
2. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να κατέχει στις πρωτοβάθµιες και δευτεροβάθµιες ναυτεργατικές οργανώσεις το αξίωµα
του Προέδρου, Γενικού Γραµµατέα ή Ταµία, για περισσότερες
από τρεις (3) συνολικά θητείες, διαδοχικές ή µη, ξεχωριστά σε
κάθε βαθµίδα οργάνωσης, είτε στο αυτό αξίωµα είτε συνδυαστικά στα ανωτέρω αξιώµατα. Για την εφαρµογή των ως άνω περιορισµών λαµβάνονται υπόψη και προσµετρώνται και οι θητείες
που ξεκίνησαν ή/και συµπληρώθηκαν κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος.
3. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκλεγεί κάποιος στη
θέση του Προέδρου, Γενικού Γραµµατέα ή Ταµία σε πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια ναυτεργατική οργάνωση εφόσον έχει συµπληρώσει το εβδοµηκοστό δεύτερο (72ο) έτος της ηλικίας του.
4. Οι περιορισµοί των παρ. 1 έως 3, εφαρµόζονται κατά τις
πρώτες αρχαιρεσίες κάθε οργάνωσης που θα προκηρυχθούν
µετά από τη δηµοσίευση του παρόντος και εφεξής, µε την ποινή
της απόλυτης ακυρότητας αυτών σε περίπτωση της µη εφαρµογής τους.
Άρθρο 129
Μη προσφερόµενος πλοίαρχος
Στην περίπτωση κατά την οποία, για οποιονδήποτε λόγο, δεν
προσφέρεται πλοίαρχος για ναυτολόγηση στα αµιγώς εµπορικά
πλοία υπό ελληνική σηµαία άνω των 3.000 κ.ο.χ., που έχουν νηολογηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α’ 317),
δεν εφαρµόζονται οι απαιτήσεις της οργανικής σύνθεσης των
παρ. Α1 και Α2 του όρου 8 της οικείας εγκριτικής απόφασης και
δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. Β.3
του ως άνω όρου 8, ως προς τον πλοίαρχο.
Άρθρο 130
Μέτρα ενίσχυσης της ναυτικής απασχόλησης
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Στα αµιγώς εµπορικά πλοία άνω των 3000 κ.ο.χ. που έχουν νηολογηθεί ή νηολογούνται υπό Ελληνική σηµαία σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α’ 317) επιτρέπεται
η εφαρµογή των διεθνώς αναγνωρισµένων και εκάστοτε ισχυουσών συλλογικών συµβάσεων εργασίας (collective agreements)
ΡΝΟ ΙΤF ΤCC ή ΡΝΟ ΙΒF κατά την ελεύθερη κρίση του πλοιοκτήτη εξαιρετικά και µόνο για τις ναυτολογήσεις ειδικοτήτων
του κατωτέρου πληρώµατος, καθώς και των ειδικοτήτων του ανθυποπλοιάρχου και γ’ µηχανικού Ε.Ν..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Αρθρο 131
Ρύθµιση θεµάτων της Ελληνικής Εταιρείας
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
1. Για την άµεση κάλυψη επιτακτικών αναγκών της Τεχνικής
Υπηρεσίας της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), οι οποίες ανακύπτουν από την εκτέλεση των προγραµµατικών συµβάσεων των άρθρων 3 και 4 του
ν. 4674/2020 (Α’ 53), είναι δυνατή η πρόσληψη έως πενήντα (50)
ατόµων κατηγορίας ΤΕ ή ΠΕ µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως είκοσι τεσσάρων (24) µηνών. Οι
εν λόγω προσλήψεις εξαιρούνται της έγκρισης της Επιτροπής
της υπ’ αριθµ. 33/2006 (Α’ 280) Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου
και του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28). Οι δαπάνες µισθοδοσίας καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισµό της ΕΕΤΑΑ
ΑΕ.
2. Η διαδικασία πρόσληψης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας.
3. Το προσωπικό του παρόντος έχει τις αποφασιστικές αρµοδιότητες που του ανατίθενται µε τη σύµβαση εργασίας, το δε τεχνικό προσωπικό µπορεί να συντάσσει και να θεωρεί µελέτες και
τεύχη δηµοσίων διαγωνισµών, κατά την παρ. 4 του άρθρου 209
του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114).
Άρθρο 132
Ρύθµιση για τη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων ΟΤΑ α’
και β’ βαθµού
Η παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Η σύναψη των προγραµµατικών συµβάσεων των ΟΤΑ α’ και
β’ βαθµού αποφασίζεται από τις οικείες Οικονοµικές Επιτροπές.»
Άρθρο 133
Λύση και εκκαθάριση νοµικών προσώπων των δήµων του άρθρου 156 του ν. 4600/2019
1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 (Α’
43) προστίθενται παράγραφοι ως εξής:
«4.Α. α. Η λύση και εκκαθάριση των νοµικών προσώπων της
παρ. 1, πλην των δηµοτικών λιµενικών ταµείων και των συνδέσµων της παρ. 2, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων
περί λύσης ή και εκκαθάρισης, γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου αυτού. Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωµένης Διοίκησης µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός
από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του δηµοτικού ή
των δηµοτικών συµβουλίων του πρώτου εδαφίου της παρ. 4, συστήνεται Επιτροπή Καταγραφής και Κατανοµής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του συνδέσµου ή του νοµικού
προσώπου που λύεται, αποτελούµενη από τον Γενικό Διευθυντή
Εσωτερικής Λειτουργίας ή έναν Διευθυντή της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης στον νοµό ως Πρόεδρο, έναν υπάλληλο της οικείας
Αποκεντρωµένης Διοίκησης κατά προτίµηση νοµικό ή πολιτικό
µηχανικό, ο οποίος ορίζεται µε την απόφαση του Συντονιστή, τον
Πρόεδρο του συνδέσµου ή του νοµικού προσώπου, έναν εκπρόσωπο από κάθε δήµο που συµµετέχει στον σύνδεσµο ή το νοµικό
πρόσωπο, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του οικείου Δηµοτικού
Συµβουλίου και τους Προϊστάµενους Οικονοµικών Υπηρεσιών
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των συµµετεχόντων δήµων. Εφόσον προκύπτουν ειδικότερα ζητήµατα νοµικής, τεχνικής ή οικονοµικής φύσης, η Επιτροπή δύναται να ζητά τη συνδροµή των υπηρεσιών των δήµων ή και
εξωτερικών συνεργατών κατά την κρίση της. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε χώρο που ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτής και ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής µέσα σε προθεσµία ενός (1)
µηνός από τη σύστασή της εκδίδοντας σχετική απόφαση κατανοµής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων στους δήµους. Η ανωτέρω απόφαση διαβιβάζεται στον Συντονιστή της
οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει αµελλητί
διαπιστωτική πράξη λύσης του συνδέσµου ή του νοµικού προσώπου και περιέλευσης των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων αυτών στους οικείους δήµους. Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τυχόν κινήσεις ή
πράξεις που θα συντελεστούν µετά από το πέρας της καταγραφής και κατανοµής των περιουσιακών στοιχειών του συνδέσµου
ή νοµικού προσώπου και µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
απόφασης του Συντονιστή, καταγράφονται σε συµπληρωµατική
έκθεση από την Επιτροπή. Εφόσον προκύπτει ανάγκη ανακατανοµής της περιουσίας, η Επιτροπή επιλαµβάνεται άµεσα µε τροποποιητική-συµπληρωµατική πράξη της. Οµοίως, εκδίδεται
συµπληρωµατική απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Οι δήµοι που συνιστούσαν τον σύνδεσµο ή το νοµικό πρόσωπο υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα ενοχικά και
εµπράγµατα δικαιώµατα, τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις αυτών,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διαπιστωτική πράξη, από την
ηµέρα δηµοσίευσής της. Η αναδοχή τυχόν οφειλών των λυοµένων νοµικών προσώπων από τους δήµους είναι στερητική. Ευθύνες νοµίµων εκπροσώπων, προέδρων, διαχειριστών, διευθυνόντων συµβούλων, εντεταλµένων στη διοίκηση και εκκαθαριστών των λυοµένων νοµικών προσώπων για φορολογικές και
ασφαλιστικές εισφορές εξακολουθούν να υφίστανται. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί των ακινήτων και
δικτύων του συνδέσµου ή νοµικού προσώπου, µεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον δήµο, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου
βρίσκονται. Τα κινητά και ο κάθε είδους εξοπλισµός που εξυπηρετεί ή συνδέεται λειτουργικά µε τα ακίνητα που µεταβιβάζονται,
µεταφέρεται κατά προτεραιότητα στον κύριο του ακινήτου ή των
δικτύων.
β. Τυχόν ρυθµίσεις οφειλών συνεχίζουν να εξυπηρετούνται
από τον δήµο που αποτελούσε την έδρα του συνδέσµου ή του
νοµικού προσώπου. Οι δήµοι υπεισέρχονται αυτοδικαίως από τη
δηµοσίευση της απόφασης του Συντονιστή στις ενεργές συµβάσεις µίσθωσης των ακινήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων και τα οποία εκµισθώνει ή µισθώνει ο σύνδεσµος
ή το νοµικό πρόσωπο. Λοιπές ενεργές συµβάσεις υλοποιούνται
από τον δήµο που αποτελούσε την έδρα του συνδέσµου ή του
νοµικού προσώπου, προκειµένου να εισπράξει και να καταβάλλει
όλες τις απαιτήσεις και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Πράξεις,
έργα και δράσεις που έχουν ενταχθεί ή και προτάσεις που έχουν
υποβληθεί για χρηµατοδότηση από οποιαδήποτε πηγή µε δικαιούχο τον σύνδεσµο ή νοµικό πρόσωπο δύναται να συνεχιστούν από τον δήµο της έδρας αυτού ή από τους δήµους που
αυτά αφορούν. Για την εφαρµογή των ανωτέρω συνάπτονται
προγραµµατικές συµβάσεις µεταξύ των εµπλεκοµένων δήµων
στις οποίες καθορίζονται µεταξύ άλλων οι υποχρεώσεις και οι
απαιτήσεις τους, ο τρόπος καταβολής και είσπραξης των ποσών
που τους αφορούν, ο τρόπος απασχόλησης του προσωπικού
αυτών εφόσον απαιτείται, καθώς και οι επιτροπές παρακολούθησης για την υλοποίηση των όρων της σύµβασης. Εφόσον προκύπτει οικονοµική επιβάρυνση ή έσοδο για τους δήµους που δεν
συνυπολογίσθηκαν στην κατανοµή των περιουσιακών στοιχείων,
αυτά επιµερίζονται από τον Προϊστάµενο της Οικονοµικής Υπηρεσίας του δήµου της έδρας του συνδέσµου ή του νοµικού προσώπου µε µοναδικό κριτήριο το µέγεθος του πληθυσµού τους.
γ. Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων, συντάσσεται
πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής.
δ. Η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
και απόσπασµα της έκθεσης απογραφής, η οποία περιγράφει τα
ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα καθώς και τα λοιπά εµ-
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πράγµατα δικαιώµατα, καταχωρίζονται ατελώς στα οικεία κτηµατολογικά γραφεία.
ε. Από τη λύση του συνδέσµου ή του νοµικού προσώπου, οι
εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή
τους και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη για καθεµία από αυτές, από τον διάδοχο δήµο επί του αντικειµένου της
δίκης.
στ. Σε περίπτωση αποχώρησης ενός δήµου, από τα νοµικά
πρόσωπα της παρ. 1, πλην των δηµοτικών λιµενικών ταµείων και
των συνδέσµων της παρ. 2, χωρίς να επέρχεται λύση αυτών,
εφαρµόζεται αναλόγως η διαδικασία των παρ. 4α έως 4ε ως
προς την κατανοµή και την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων
στον δήµο που αποχωρεί.
ζ. Στην περίπτωση λύσης νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
ή αποχώρησης από αυτά και εφόσον γίνεται ανάληψη των δραστηριοτήτων τους από τους δήµους ή συνδέσµους, το πάσης φύσεως προσωπικό, συµπεριλαµβανοµένων των συµβάσεων
µίσθωσης έργου, µεταφέρεται αυτοδικαίως και κατανέµεται, µε
την ίδια σχέση εργασίας ή έργου, µε απόφαση του Συντονιστή
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, στους οικείους δήµους,
ανάλογα µε τον πληθυσµό τους.»
2. Στο άρθρο 156 του ν. 4600/2019 προστίθεται παρ. 16 ως
εξής:
«16. Εντός µηνός από την έναρξη ισχύος της παρούσας, µε
απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης
και µε κριτήριο τον πληθυσµό, κατανέµονται τυχόν αδιανέµητα
περιουσιακά στοιχεία των καταργούµενων δήµων και των νοµικών τους προσώπων, συµπεριλαµβανοµένων χρηµατικών διαθεσίµων και µετοχικού κεφαλαίου σε πάσης φύσεως νοµικά
πρόσωπα.»
Άρθρο 134
Ρυθµίσεις για την ενηµέρωση των Ελλήνων
που διαµένουν στην αλλοδαπή
1. Το άρθρο 21 του ν. 4648/2019 (Α’ 205) αντικαθίσταται, ως
εξής :
«Άρθρο 21
Ενηµέρωση εκλογέων που διαµένουν στην αλλοδαπή
Για την ενηµέρωση των εκλογέων που διαµένουν στο εξωτερικό εφαρµόζεται το άρθρο 130 του π.δ. 26/2012 (Α’ 57) και ιδίως
η περ. δ) της παρ. 1.»
2. Για την ενηµέρωση των Ελλήνων του εξωτερικού για τις διαδικασίες των άρθρων 40, 42 και 43 του ν. 344/1975 (Α’ 143),
εφαρµόζεται το άρθρο 130 του π.δ. 26/2012 και ιδίως η περ. δ)
της παρ. 1.
Άρθρο 135
Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού ΟΤΆ και
Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας
1. Η παρ. 10 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Με απόφαση του αρµόδιου για τον διορισµό οργάνου επιτρέπεται σε υπαλλήλους ΚΕΠ, κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, τα οποία λειτουργούν σε δηµοτικές ενότητες µε
πληθυσµό µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, να ανατίθενται καθήκοντα του κλάδου Διοικητικού - Οικονοµικού ή καθήκοντα συναφή µε τον κύριο τίτλο σπουδών, για την αντιµετώπιση
υπηρεσιακών αναγκών του δήµου. Με απόφαση του ίδιου οργάνου επιτρέπεται να µετακινούνται υπάλληλοι ΚΕΠ, κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, σε άλλο ΚΕΠ του ίδιου δήµου.»
2. Οι συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή µίσθωσης έργου των απασχολουµένων στις εκπαιδευτικές δοµές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης των ΟΤΑ και των νοµικών τους
προσώπων, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη στο πλαίσιο
λήψης µέτρων πρόληψης κατά της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, µπορούν να παρατείνονται από τη λήξη τους µέχρι
την 31η.7.2020. Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από
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11.3.2020.
3. Η παρ. 6 του άρθρου 93 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) αντικαθίσταται ως εξής :
«6. Η παρ. 6 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) εφαρµόζεται αναλόγως και για τον διορισµό Περιφερειακού Συντονιστή
Πολιτικής Προστασίας.»
Άρθρο 136
Δικαίωµα διορισµού στο Δηµόσιο
ή τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 17 της από
26.7.2018 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έκτακτα µέτρα
για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζηµιών από
τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής
στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Α’ 138), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 3 του ν. 4576/2018 (Α’ 196), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το δικαίωµα διορισµού της παρ. 1 παρέχεται και σε πρόσωπα που υπέστησαν σοβαρά εγκαύµατα και νοσηλεύτηκαν σε
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή σε Μονάδα Αυξηµένης
Φροντίδας (ΜΑΦ) ή για τα οποία προκύπτει ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) συνεπεία των πυρκαγιών της παρ. 1.»
2. Η παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α’ 218) εφαρµόζεται αναλόγως και σε πρόσωπα που υπέστησαν σοβαρά εγκαύµατα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ) ή σε Μονάδα Αυξηµένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ή για τα οποία
προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις
εκατό (67%), συνεπεία των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της
νήσου Χίου, την 25η Αυγούστου 2016. Σε περίπτωση που δεν
είναι δυνατός ο διορισµός των προσώπων αυτών, για λόγους
υγείας, το δικαίωµα διορισµού που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο µεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγό τους ή στο πρόσωπο µε το οποίο έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης ή σε ένα
τέκνο τους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζονται
οι φορείς υποδοχής, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η σειρά
προτεραιότητας των δικαιούχων, η προθεσµία και η διαδικασία
υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.
Άρθρο 137
Δυνατότητα παράτασης προθεσµίας υποβολής
αιτήσεων στεγαστικής συνδροµής
για την αποκατάσταση ζηµιών σε κτίρια
από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018
Στο τέλος της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4626/
2019 (Α’ 141) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών δύναται µε απόφασή
του να παρατείνει την ανωτέρω προθεσµία.»
Άρθρο 138
Παράταση της θητείας του Διοικητικού Συµβουλίου
της Εθνικής Γενικής Συνοµοσπονδίας
Αναπήρων και Θυµάτων Πολέµου Ελλάδος
και των Διοικητικών Συµβουλίων των
Σωµατείων και Ενώσεων Αναπήρων
και Θυµάτων Πολέµου
Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου της Εθνικής
Γενικής Συνοµοσπονδίας Αναπήρων και Θυµάτων Πολέµου Ελλάδος (ΕΓΣΑΘΠΕ) και των Διοικητικών Συµβουλίων των σωµατείων και ενώσεων αναπήρων και θυµάτων πολέµου, η οποία,
βάσει των οικείων καταστατικών, έληξε ή λήγει ενόσω βρίσκονται
σε ισχύ τα έκτακτα µέτρα για τον περιορισµό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 και έχει παραταθεί µε το άρθρο 39 του ν.
4690/2020 (Α’ 104), παρατείνεται έως τις 30.11.2020. Η παρούσα
κατισχύει κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθµισης, εφόσον η
προβλεπόµενη θητεία λήγει πριν τις 30.11.2020.
Άρθρο 139
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Ειδικές πράξεις επιµέλειας ανήλικου τέκνου Προσθήκη άρθρου 1519 Αστικού Κώδικα
Στη θέση του καταργηθέντος άρθρου 1519 του Αστικού Κώδικα (Α’ 164) εισάγεται νέο άρθρο 1519 ως εξής:
«Άρθρο 1519
Μεταβολή του τόπου διαµονής
Μεταβολή του τόπου διαµονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωµα επικοινωνίας του γονέα µε τον οποίο δεν διαµένει το τέκνο, απαιτεί προηγούµενη συµφωνία των γονέων ή
προηγούµενη οριστική δικαστική απόφαση µετά από αίτηµα
οποιουδήποτε από τους γονείς. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο µέσο.»
Άρθρο 140
Εξέταση ιταλικής γλώσσας στον εισαγωγικό
διαγωνισµό Εθνικής Σχολής Δικαστών έτους 2020
Στο άρθρο 81 του ν. 4689/2020 (Α’ 103), προστίθεται παρ. 5
ως εξής:
«5. Κατ’ εξαίρεση οι υποψήφιοι όλων των κατευθύνσεων του
εισαγωγικού διαγωνισµού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών του έτους 2020 για την ΚΖ’ εκπαιδευτική σειρά µπορούν
να επιλέξουν και να εξεταστούν στην ιταλική γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν αναλόγως τα άρθρα 11 παρ. 7 και 12 παρ.
2 περ. ε’ του ν. 3689/2008 (Α’ 164).»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Άρθρο 141
Παράταση της θητείας της Επιτροπής
Επαγγελµατικού Αθλητισµού
Παρατείνεται για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών
από
τη λήξη της, δηλαδή έως τις 16.11.2020, η θητεία της Επιτροπής
Επαγγελµατικού Αθλητισµού του άρθρου 77 του ν. 2725/1999 (Α’
121), που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/
ΤΣΟΕΚ/268616/ 19140/2703/86/12.8.2016 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΥΟΔΔ 441).
Άρθρο 142
Ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών σωµατείων Καταβολή ποσού οικονοµικής ενίσχυσης
στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωµατεία
1. Στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού τηρείται ηλεκτρονικό µητρώο, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα ερασιτεχνικά αθλητικά
σωµατεία, τα οποία φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του
άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α’ 121). Η καταχώρηση του κάθε σωµατείου µε τα ειδικότερα στοιχεία του, τα οποία καθορίζονται µε
απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού, γίνεται µε
επιµέλεια και ευθύνη του Διοικητικού του Συµβουλίου, το οποίο
υποχρεούται να γνωστοποιεί αµελλητί τις αλλαγές στα τηρούµενα στοιχεία, ώστε να ενηµερώνονται άµεσα τα τηρούµενα µητρώα.
2. Τα στοιχεία που εισάγονται στο µητρώο διατηρούνται στη
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και µεταφέρονται στο Μητρώο
Αθλητικών Φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α’ 49), του
οποίου το µητρώο αθλητικών σωµατείων αποτελεί υποκατηγορία, µε την έγγραφη συναίνεση του νόµιµου εκπροσώπου του
σωµατείου και µε την προϋπόθεση τήρησης των απαιτούµενων
κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδοµένων.
3. Το µητρώο αθλητικών σωµατείων συνιστά για τους τρίτους
επίσηµη πηγή πληροφόρησης της ιδιότητας του σωµατείου ως
αθλητικού, η δε Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού δύναται να αναρτήσει στο διαδίκτυο, ελευθέρως προσβάσιµη στο κοινό, ηλεκτρονική εφαρµογή, που να επιτρέπει την επιβεβαίωση της εγγραφής
συγκεκριµένου σωµατείου στο µητρώο.
4. Κατά το έτος 2020 καταβάλλεται ποσό δώδεκα εκατοµµυ-
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ρίων (12.000.000) ευρώ ως εφάπαξ παροχή οικονοµικής ενίσχυσης των ερασιτεχνικών αθλητικών σωµατείων, που είναι εγγεγραµµένα στο ηλεκτρονικό µητρώο αθλητικών σωµατείων της
παρ. 1, προκειµένου να µετριαστούν οι επιπτώσεις της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας τους λόγω της πανδηµίας
του νέου κορωνοϊού COVID-19.
5. Το ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης της παρ. 1, καταβάλλεται στα δικαιούµενα αθλητικά σωµατεία κατά παρέκκλιση των άρθρων 7 παρ. 7, 50 και 51 του ν. 2725/1999, είναι αφορολόγητο
και ακατάσχετο στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση καθώς και σε τέλος χαρτοσήµου, δεν δεσµεύεται
και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη Φορολογική
Διοίκηση και το υπόλοιπο Δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία και τα
πιστωτικά ιδρύµατα.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού το καταβαλλόµενο ποσό δύναται να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν οι δηµοσιονοµικές
συνθήκες κατά τον χρόνο έκδοσής της. Με την ίδια ή όµοια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια για την καταβολή του ποσού ενίσχυσης, οι κατηγορίες των δικαιούχων αθλητικών σωµατείων, η
βάση, ο τρόπος υπολογισµού και το ακριβές διανεµητέο ποσό
ανά κατηγορία δικαιούχου, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες και οι επιµέρους αρµοδιότητές τους, η
διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο
τρόπος ελέγχου των κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτηµα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα.
Άρθρο 143
Αρχαιρεσίες των αθλητικών οµοσπονδιών
για το έτος 2020
1. Ειδικά για το έτος 2020, οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών οµοσπονδιών συγκαλούνται και οι εκλογές για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων τους διεξάγονται υποχρεωτικά εντός του τελευταίου διµήνου του έτους
αυτού, κατά παρέκκλιση των οριζόµενων στην παρ. 1 του άρθρου
22 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και στο καταστατικό της οικείας
αθλητικής οµοσπονδίας.
2. Οι θητείες των διοικητικών συµβουλίων και κάθε
άλλου
καταστατικού οργάνου των αθλητικών οµοσπονδιών, οι οποίες,
βάσει του οικείου καταστατικού, λήγουν έως την 31η.10.2020,
παρατείνονται έως την 31η.12.2020.
Άρθρο 144
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το
Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών
ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Το Σώµα
παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 1.53’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα, Πέµπτη 30 Ιουλίου 2020 και ώρα 9.30’, µε αντικείµενο
εργασιών του Σώµατος: α) ειδική ηµερήσια διάταξη, Κλήρωση
ενώπιον της Ολοµέλειας της Βουλής, από τον Πρόεδρό της, µεταξύ των µελών του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου
Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθµό που κατέχουν πριν από την υποβολή
της πρότασης για άσκηση δίωξης, για την ανάδειξη πέντε τακτικών και τριών αναπληρωµατικών µελών του Δικαστικού Συµβουλίου, καθώς και του ασκούντος καθήκοντα Εισαγγελέα και του
αναπληρωτή του, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 παρ. 4 του Συντάγµατος, 158 παρ. 1 και 2 του Κανονισµού της Βουλής και 8 του ν.
3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών» όπως ισχύουν, µετά
την από 22 Ιουλίου 2020 απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής,
για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Αναπληρωτή
Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Δηµητρίου Παπαγγελόπουλου, για την
ενδεχόµενη τέλεση αξιόποινων πράξεων από τον ως άνω πρώην
Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης κατά την άσκηση των καθηκόντων του. συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική
εργασία, µόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου του σχεδίου νόµου: «Ρυθµίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας - Ίδρυση και
καταστατικό του Οργανισµού Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας», σύµφωνα µε τη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

