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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Ζ’
Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022

Αθήνα, σήµερα στις 23 Μαρτίου 2022, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.02’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 22-3-2022
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΣΤ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 22
Μαρτίου 2022, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέµησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέµατα ανθρώπινου δυναµικού και
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοµοθετικό πλαίσιο εκπαί-

δευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο
Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της µεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρµογή του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0", Εθνική Σύνταξη
Οµογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις»).
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τη Γραµµατέα της Βουλής
κ. Ραλλία Χρηστίδου, Βουλευτή Β3’ Νοτίου Τοµέα Αθηνών, τα
ακόλουθα:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Εκσυγχρονισµός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραµµα συνεισφοράς Δηµοσίου σε ευάλωτους
οφειλέτες µέχρι τη µεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα
απόκτησης και επαναµίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του µέρους
δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - Ενσωµάτωση
στην ελληνική νοµοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ)
2021/1159, νέος µειωµένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθµίσεις
για την αντιµετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 21 Μαρτίου του τρέχοντος έτους τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση επί της αρχής, επί των άρθρων και των
τροπολογιών. Η εγγραφή των οµιλητών θα γίνει ηλεκτρονικά και
µέχρι το τέλος της οµιλίας του δεύτερου εισηγητή.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα συνεφώνησε.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χαράλαµπος Παπαδηµητρίου για δεκαπέντε λεπτά. Παρακαλώ να ανοίξει
το σύστηµα της ηλεκτρονικής εγγραφής των οµιλητών και θυµίζω ότι θα εγγράφονται µέχρι το τέλος της οµιλίας του δεύτερου εισηγητού. Και εν όψει του ότι προβλέπεται να πάµε σε
µάκρος, παρακαλώ θα τηρηθούν σήµερα αυστηρά οι χρόνοι. Και
αυτό αφορά Υπουργούς, Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, εισηγητές και Βουλευτές.
Ορίστε, κύριε Παπαδηµητρίου, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό ξεκίνησε
ως ένα τεχνικό νοµοσχέδιο, κρίσιµο για τα ζητήµατα της κεφαλαιαγοράς, στα οποία αφορούσε και είναι πλέον µια µείζονα παρέµβαση στα όσα συµβαίνουν, στην αντιµετώπιση της κρίσης και
κυρίως στη δίκαιη κατανοµή των φορολογικών βαρών, στην επιβεβαίωση των εξαγγελιών που είχαν γίνει µε το πρόγραµµα της
Κυβέρνησης όταν ξεκίνησε η θητεία της παρούσας Βουλής και
βεβαίως και κυρίως, θα έλεγα, σε µία ευρύτατη προστασία όσων
έχουν την ανάγκη να προστατευτούν περισσότερο από άλλους,
µαζί δηλαδή µε τη διάταξη, η οποία εισήχθη από χθες το βράδυ
στην παρούσα συζήτηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο έχει ορισµένα
τεχνικά σηµεία, τα οποία θα ξεπεράσω γρήγορα, όπως είναι το
θέµα της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. Είναι σηµαντικά γιατί εκσυγχρονίζουν τις δυνατότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
να δράσει ελεγκτικά και σωστά σε ένα κρίσιµο κοµµάτι, το οποίο
ελέγχει.
Στο δεύτερο µέρος εισάγεται ένα ενδιάµεσο πρόγραµµα κρατικής στήριξης των δανείων για πρώτη κατοικία των ευάλωτων
οφειλετών. Και αυτό είναι σηµαντικό διότι υπάρχουν καθυστερήσεις στη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναµίσθωσης,
οι οποίες οφείλονται κυρίως σε αντιρρήσεις τεχνικές που προέβαλαν οι θεσµοί -όπως έχουµε συνηθίσει να λέµε- και συγκεκριµένα η EUROSTAT. Και ήδη το οικονοµικό επιτελείο έχει
προχωρήσει σε στοχευµένες βελτιώσεις του σχεδίου, ώστε όλα
αυτά να µπούνε σε µια τάξη.
Μέχρι τότε, όµως, υπήρχε η ανάγκη να προστατευθεί η πρώτη
κατοικία των αδυνάτων συµπολιτών µας. Και όπως αυτό έχει
εξαγγελθεί από στόµατος του Πρωθυπουργού και της ηγεσίας
του Υπουργείου των Οικονοµικών, η αναστολή πλειστηριασµών
σε τρεις χιλιάδες περιπτώσεις ακινήτων ευάλωτων οφειλετών
ρυθµίζεται ακριβώς, τώρα, για να µπορέσουµε να είµαστε πάντοτε συνεπείς σε αυτό που είχαµε, ήδη, ψηφίσει.
Με το ενδιάµεσο πρόγραµµα κρατικής στήριξης παρέχεται µη-

νιαία κρατική επιδότηση από 70 έως 210 ευρώ για χρονικό διάστηµα δεκαπέντε µηνών. Τα εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια των δικαιούχων προστασίας είναι ίδια µε αυτά των
δικαιούχων επιδόµατος στέγασης, που είναι νόµος της προηγούµενης περιόδου. Επίσης, να επισηµάνω ότι επιδοτείται η δόση
του δανείου για την πρώτη κατοικία. Αναστέλλονται οι πλειστηριασµοί και κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος ευάλωτων οφειλετών.
Η Κυβέρνηση αφού αντιµετώπισε µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο την πανδηµική κρίση στην οικονοµία και την εντεινόµενη,
µετά τον πόλεµο που προξένησε ο Πούτιν στην Ουκρανία, ενεργειακή κρίση, λαµβάνει µέτρα κοινωνικού χαρακτήρα µε στόχευση τους πιο ευάλωτους συµπολίτες µας.
Βεβαίως, προσωπικά θα προτιµούσα αντί τη λέξη «ευάλωτος»
διότι είναι συµπολίτες, οι οποίοι δίνουν µεγάλη µάχη και είναι άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν για να αντιµετωπίσουν τις δυσκολίες
που φέρνει η ζωή, θα προτιµούσα να πούµε «σε εκείνους που το
έχουν περισσότερη ανάγκη». Και αυτό είναι ένας τρόπος σκέψης
που πρέπει για το επόµενο διάστηµα και όσο θα χρειαστεί να το
έχουµε κατά νου, ότι δηλαδή εδώ µοιραζόµαστε το βάρος και
λέµε ποιος θα στηρίξει ποιον. Θα επανέλθω, όµως, σε αυτό αφού
τελειώσω µε ορισµένα ζητήµατα του προς συζήτηση νοµοσχεδίου.
Ειδικότερα, η Κυβέρνηση παρέχει στα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα µηνιαία δόση στο επίδοµα παιδιού. Και µπαίνω
τώρα στο τµήµα των µέτρων που τα γνωρίζετε διότι έχουν εξαγγελθεί, αλλά θα τα συζητήσουµε και σήµερα σε έκταση. Άρα,
ήδη, αντί για ένα επίδοµα, δίδεται ενάµιση επίδοµα. Υπάρχουν
επιδόµατα στους χαµηλοσυνταξιούχους, στους ανασφάλιστους
υπερήλικες, στα άτοµα µε αναπηρία, που είναι δικαιούχοι του αντίστοιχου επιδόµατος. Καταβάλλεται διπλή δόση στο εγγυηµένο
εισόδηµα. Αντί δηλαδή να δοθεί ένα εισόδηµα, αυτή τη στιγµή
µία δόση θα δοθεί δύο φορές εν όψει των τρεχουσών εξελίξεων.
Τα µέτρα αυτά διευκολύνουν ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά, δηλαδή βάσει υπολογισµών 3,2 εκατοµµύρια
συµπολίτες µας.
Νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντικό να δούµε την ενίσχυση στον
κόσµο της δουλειάς και ξεκινώ µε τους αγρότες. Αυτά τα γνωρίζαµε ήδη στο νοµοσχέδιο πριν έρθει η υπουργική τροπολογία.
Οι αγρότες πηγαίνουν σε καθεστώς µηδενικού ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα αγροτικά καύσιµα. Μειώνεται στο µισό ο συντελεστής ΦΠΑ για τα λιπάσµατα, δηλαδή, στο 6% από 13%.
Πρόκειται για ρυθµίσεις, οι οποίες στηρίζουν εµπράκτως τη δυνατότητα των αγροτών µας να παράγουν και να πωλούν τα προϊόντα τους.
Πολύ σηµαντικό κοµµάτι και συζητήθηκε πολύ και στην προπαρασκευαστική Επιτροπή Οικονοµικών είναι βεβαίως το θέµα
του ΕΝΦΙΑ. Με τον ΕΝΦΙΑ στο υπό ψήφιση νοµοσχέδιο ερχόµαστε να κάνουµε µια δεύτερη µείωση και να ολοκληρωθεί µε
τρόπο θα έλεγα υπερθετικό η υπόσχεση ότι ο ΕΝΦΙΑ θα πρέπει
να κοστίζει λιγότερο στον πολίτη, το βάρος του ΕΝΦΙΑ να είναι
καλύτερα κατανεµηµένο µεταξύ των πολιτών, µε έµφαση στη µεγάλη απαλλαγή για τους πολίτες που έχουν µικρότερη περιουσία
αλλά και µεγαλύτερη ανάγκη να πληρώνουν όσο γίνεται χαµηλότερο φόρο. Διατηρείται παρά ταύτα η επιβάρυνση για όσους
έχουν ακριβότερα ακίνητα µε το συµπληρωµατικό και µεγάλη περιουσία µε την προσαύξηση.
Στο σχέδιο νόµου, λοιπόν, ρυθµίζεται µε τρόπο κατά τη γνώµη
µου ορθολογικό και δίκαιο ο ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων
και απορροφώνται οι επιβαρύνσεις από τη µεγάλη αύξηση των
αντικειµενικών αξιών, η οποία προέκυψε κυρίως από το γεγονός
ότι στα προηγούµενα δύο χρόνια είχαµε µια ταχύτατη αύξηση
στην αξία των ακινήτων, άρα στην αξία της περιουσίας των πολιτών. Και ο βασικός λόγος που συνέβη αυτό ήταν η επαναφορά
της οικονοµίας από το 2019 και µετά σε προοπτικές πολύ καλύτερες από τις προηγούµενες, καθότι η υπερδεκαετής κρίση που
µάστισε την ελληνική οικονοµία φαινόταν µε απόλυτη σαφήνεια
ότι ξεπερνιέται.
Άρα µε λίγα λόγια ρυθµίζεται και αυτό το κοµµάτι το οποίο
ήταν σηµαντικό να ρυθµιστεί. Διότι ενώ η οικονοµία είχε αρχίσει
να πηγαίνει καλύτερα και κυρίως οι προοπτικές της, οι οποίες
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προσδιορίζουν τις τιµές τελικά, ήταν εξαιρετικά καλές, βρισκόµαστε τώρα σε µία έκτακτη ανάγκη. Άρα, είναι ακόµη µεγαλύτερη η υποχρέωση που έχουµε να προστατεύσουµε τους πολίτες
σε αυτό το κοµµάτι του ΕΝΦΙΑ.
Εποµένως, για να γίνοµαι κατανοητός αφ’ ενός επιβεβαιώνεται
η προεκλογική δέσµευση αφ’ ετέρου προστατεύεται ο πολίτης
µέσα σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες µε αποτέλεσµα το ένα
τρίτο του ΕΝΦΙΑ, όπως ήταν µετρηµένος το 2018, να έχει φύγει.
Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του Υπουργείου από αυτό θα
ωφεληθούν οι περισσότεροι από τους φορολογούµενους ενώ,
το κοµµάτι που δεν θα ωφεληθεί αµέσως, ωφελείται βεβαίως από
το γεγονός ότι εκεί περίπου µένει σταθερή η επιβάρυνση ενώ το
ακίνητό τους, η περιουσία τους, αποκτά µια πολύ µεγαλύτερη
αξία προφανώς.
Εποµένως, είναι µια πολιτική δέσµευση, αλλά είναι σπουδαίο
γιατί υπερασπιζόµαστε το παρόν εισόδηµα. Θα αναφέρω ένα παράδειγµα που θα µου επιτρέψετε να είναι από την περιφέρειά
µου. Στην Καισαριανή ένα διαµέρισµα στον πρώτο όροφο εκατό
τετραγωνικών, είκοσι ετών µε τιµή ζώνης 1.100 ευρώ, πλήρωσε
το 2021 φόρο 310 ευρώ. Το 2022 η τιµή ζώνης πήγε στα 1.350
που είναι µια πολύ µεγάλη αύξηση. Ωστόσο θα πληρώσει φόρο
µικρότερο δηλαδή 220,5 ευρώ. Έτσι, ενώ έχουµε µια αύξηση
στην αξία του ακινήτου κατά 23% περίπου, ο φόρος µειώνεται
κατά περίπου 30%.
Τα φυσικά πρόσωπα, η οικογένεια, τα νοικοκυριά θα γλυτώσουν περίπου το ποσό του 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ συγκριτικά
µε το 2018, το οποίο αναλογεί σε περίπου µισή µονάδα του ΑΕΠ.
Πρόκειται για µια προσπάθεια, όπως είπα και προηγουµένως, να
αναπληρωθεί το εισόδηµα που υφίσταται πίεση αυτούς τους
µήνες από έκτακτα γεγονότα και να εκµεταλλευτούµε την ελαφρά ανάκαµψη της οικονοµίας, που ήρθε να διορθώσει την ενδηµική κρίση, ώστε να µην έχουµε όλα τα βάρη στην ίδια πλευρά
της κοινωνίας. Με τις ρυθµίσεις συνολικά πλέον του νοµοσχεδίου
αντιµετωπίζεται το φαινόµενο της ενεργειακής κρίσης µετά την
επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία αλλά και την επίθεση την
οποία κάνει η Ρωσία σε όλους. Οι συνεχείς απειλές Ρώσων αξιωµατούχων, «Προσέξτε διότι η απάντηση θα είναι πολύ πικρή για
εσάς», δεν απευθύνεται µόνο στους Ουκρανούς πολίτες που δίνουν τη µάχη της δηµοκρατίας και της ελευθερίας τους και της
ανεξαρτησίας τους, αλλά απευθύνεται σε όλη την Ευρώπη, συστηµατικά, ακόµη και στην Ελλάδα, η οποία χωρίς κανένα λόγο
εµπλέκεται µε ασαφή γεγονότα, µε γεγονότα ήσσονος σηµασίας,
ευθέως από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης του Πούτιν
στην Αθήνα και µε αυτόν τον τρόπο ο ψυχολογικός παράγοντας
-και θέλω να επιµείνω σ’ αυτό- καθίσταται εξαιρετικά σηµαντικός.
Θέλω να επανέλθω και στο γεγονός ότι µε τις ρυθµίσεις που
έρχονται τώρα υπάρχει ελάφρυνση απευθείας σε ένα µέτωπο,
το οποίο τείνει να καταστεί ανεξέλεγκτο, παρ’ όλο που τις τελευταίες µέρες, την τελευταία εβδοµάδα, φαίνεται να υπάρχει µια
σταθεροποίηση. Αλλά δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να
έχουν µια ελάφρυνση, η οποία κακώς λοιδορήθηκε, στο κόστος
µετακίνησής τους ή στο κόστος γενικότερα των βενζινών και των
καυσίµων και βάζοντας ένα όριο, που νοµίζω ότι όσοι παρακολουθούµε πολλά χρόνια τα εισοδηµατικά όρια, που πλέον µπαίνουν στα 30.000 ευρώ, δηλαδή ένα πολύ υψηλό όριο, βάζουµε
µέσα το µεγάλο κοµµάτι των πολιτών.
Αυτοί που µένουν έξω, επειδή είναι άνθρωποι οι οποίοι πληρώνουν φόρους -οι περισσότεροι τουλάχιστον- και επειδή αντιλαµβανόµαστε ότι εδώ γίνεται µια ρύθµιση µεταξύ διαφορετικών
τµηµάτων της κοινωνίας, λέµε σε κάποιους «Θα πάρετε αυτά»
και την ίδια στιγµή λέµε σε κάποιους άλλους «Θα δώσετε εκείνα».
Άρα όλη η συζήτηση που γίνεται πρέπει πάντοτε να έχει αυτήν
τη διάσταση και να µην µας διαφεύγει. Τα εξήντα λίτρα βενζίνης
που µπαίνουν τώρα είναι ένας µέσος όρος της συνήθους κατανάλωσης των πολιτών και των οικογενειών και είναι µια κάλυψη
επαρκέστατη για αυτούς τους µήνες που έχουµε µπροστά µας
όσο θα διαρκέσει αυτή η ρύθµιση. Μακάρι να µην χρειαστεί η
επέκτασή της, παρ’ όλο που αυτή τη στιγµή φαίνεται πολύ πιθανή.
Η τιµή πώλησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης, στο ντίζελ κίνησης που λέµε, για τον Απρίλιο θα πάει σε επιδότηση 12
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λεπτών στο λίτρο, στην πηγή, ένα όφελος που µαζί µε τον ΦΠΑ
πάει στα 15 λεπτά και είναι πολύ µεγαλύτερο από εκείνο που είχε
ζητηθεί και από την Αντιπολίτευση, το οποίο θα είχαµε εάν παίρναµε µόνο τη µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Το ερώτηµα που υπάρχει -και είναι προφανές για όλους µας
και σε αυτό δεν νοµίζω ότι διαφέρουν τα µέλη του Κοινοβουλίου
µεταξύ τους- είναι εάν είναι επαρκή τα µέσα που διαθέτουµε για
να αντιµετωπίσουµε την έκτακτη κατάσταση που υπάρχει και αν
είναι επαρκή και τα µέσα στήριξης, τα οποία εισηγείται η Κυβέρνηση και σας καλώ να υπερψηφίσετε. Η απάντηση δεν µπορεί
ποτέ να είναι µία και µόνη και δεν µπορεί να είναι απλώς µια θετική απάντηση και να πούµε ότι έτσι διαγράψαµε το καθήκον που
έχουµε απέναντι στην κοινωνία.
Είναι επαρκή τα µέτρα στήριξης, αλλά είναι επαρκή για να εκπληρώσουν αυτό που είπα στην αρχή, να καλύψουν δηλαδή τους
περισσότερους από τους πολίτες που έχουν την άµεση ανάγκη.
Δεν σηµαίνει ότι είναι επαρκή για να ξεπεραστεί η κρίση. Όταν η
κρίση έρχεται από παράγοντες τους οποίους δεν ελέγχουµε,
αυτό το καθήκον που έχει πρώτα από όλα το κράτος και το καθήκον που έχει και το Κοινοβούλιο, εν προκειµένω, είναι να θυµηθεί και να προσέξει τους έχοντες τη µεγαλύτερη ανάγκη.
Τέτοια παραδείγµατα θα δοθούν πολλά φαντάζοµαι κατά τη
διάρκεια της συζήτησης και θα αντικρουστούν από όσους έχουν
διαφορετική άποψη, το µείζον όµως παραµένει το ίδιο: µέτρα
στήριξης στα πλαίσια των δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων που έχει
η χώρα, διότι αυτό είναι που δεν µπορούµε να διευρύνουµε. Ο
µόνος τρόπος να διευρύνεις τις δηµοσιονοµικές σου δυνατότητες θα ήταν προφανώς να απευθυνθείς στις διεθνείς αγορές για
να σε δανείσουν. Ο µόνος τρόπος, όµως, για να συνεχίσεις να
έχεις τη δυνατότητα αυτή, την οποία τη φυλάµε ως ρεζέρβα -γι’
αυτό και το πρόγραµµα δανεισµού έχει ξεκινήσει, αλλά δεν έχει
εξαντληθεί- η ρεζέρβα µας είναι η εµπιστοσύνη που θα πρέπει
να συνεχίσει να υπάρχει στην ελληνική οικονοµία. Άρα, η εµπιστοσύνη θα υπάρχει όσον καιρό εµείς εδώ θα σκεφτόµαστε
σοφά και θα σκεφτόµαστε µε τρόπο µετρηµένο και ισορροπηµένο. Οποιαδήποτε παρέκβαση από αυτόν τον χρυσό κανόνα δηµοσιονοµικής σοφίας νοµίζω ότι θα καταλήξει να πληρωθεί από
τους πολίτες µε το πιο βαρύ τίµηµα και ως εκ τούτου δεν θα ήταν
σωστό ούτε καν να το σκεφτούµε.
Με δυο λόγια, για να συµπεράνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι αυτή τη στιγµή το συζητούµενο νοµοσχέδιο είναι
µια ισχυρή δόση κοινωνικής αλληλεγγύης, την οποία οφείλουµε
όταν η χώρα πλήττεται από γεγονότα ασύµµετρα και κυρίως από
απειλές, οι οποίες περιλαµβάνουν τον πόλεµο. Είναι µια απάντηση στον πόλεµο. Είναι µια ειρηνική διατύπωση, την οποία θα
κάνει η Βουλή ψηφίζοντας σήµερα το βράδυ, υποθέτω, το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδηµητρίου, και για την τήρηση του χρόνου,
όπως πάντοτε.
Τον λόγο έχει τώρα ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τρύφων Αλεξιάδης.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θεωρούσα ότι πλησιάζοντας τα τρία χρόνια διακυβέρνησης
της χώρας η Νέα Δηµοκρατία θα είχε βελτιωθεί κάπως το νοµοθετικό έργο της Κυβέρνησης, θα είχαν µάθει στοιχειώδεις λειτουργίες του Κοινοβουλίου, θα είχαν σεβαστεί στοιχειώδεις
κανόνες της δηµοκρατίας. Αλλά ότι όσο περνάει καιρός τα κάνετε χειρότερα. Και όλα αυτά τα οποία λέγατε για επιτελικό κράτος, για ορθή νοµοθέτηση, έρχεται αυτό το νοµοσχέδιο και
αποδεικνύει πόσο αδύναµοι είστε, αλλά και τη δυνατότητα που
έχετε να παραβιάζετε τον Κανονισµό.
Μιλάω συγκεκριµένα. Φέρατε αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο
δεν είναι νοµοσχέδιο αλλά µε πάρα πολλές διατάξεις, περιλαµβάνει πάρα πολλά νοµοσχέδια. Φέρατε αυτό το νοµοσχέδιο µε
εξήντα οκτώ άρθρα και διακόσιες τριάντα σελίδες σε ασφυκτικό
χρονικό διάστηµα να συζητηθεί στη Βουλή. Και µας φέρατε πρωτοφανές, αλλά το κάνετε για άλλη µια φορά- µια έκθεση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία µέσα δεν έχει κανένα
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ποσό που να εξηγεί όλα αυτά που λέτε για τη µείωση του ΕΝΦΙΑ.
Είναι µια έκθεση του Γενικού Λογιστηρίουτου Κράτους που
άλλος λέει 350, άλλος 360, άλλος 364. Πείτε επιτέλους, κύριε
Υπουργέ, διακόψτε µε και τώρα, αν δεν έχω βρει τη σελίδα, σε
ποια σελίδα αναφέρεται το ποσό αυτό των 360 εκατοµµυρίων.
Δεν θέλετε να συζητήσουµε συγκεκριµένα. Δεν θέλετε να φέρετε συγκεκριµένα στοιχεία και έχετε καταντήσει να ξεκινάει
στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων η συζήτηση του νοµοσχεδίου, να καταθέτει την ίδια µέρα στην Ολοµέλεια τροπολογία
το Υπουργείο Οικονοµικών σε άλλο νοµοσχέδιο, να τελειώνει
χθες η Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων τις εργασίες της και
µετά, µέχρι τις 23.30 το βράδυ, να φέρνετε συνεχώς τροπολογίες
σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Θεωρούσα ότι υπάρχει πάτος στο βαρέλι. Δεν υπάρχει τελικά.
Μάς φέρνετε ένα νοµοσχέδιο, που ενώ έχει ήδη εξήντα οκτώ
άρθρα και διακόσιες τριάντα σελίδες και συζητήθηκε, όπως συζητήθηκε, χτες το βράδυ, καταθέσατε τροπολογίες περίπου εκατόν είκοσι µε εκατόν τριάντα σελίδες. Αν είναι δυνατόν να γίνει
ουσιαστική συζήτηση.
Και δεν είναι αυτό το θέµα, όχι, δεν είναι αυτό το θέµα. Το
έθεσε και ο κ. Σκανδαλίδης πολύ σωστά στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων µε την κοινοβουλευτική του και την πολιτική
του πείρα και συνυπογράφω, , τα όσα είπε για τη λειτουργία του
Κοινοβουλίου. Φέρατε µια τροπολογία για τα µέτρα της Κυβέρνησης, µε µεγάλη καθυστέρηση. Δεν µπορώ να καταλάβω, κάτι
ακούγεται ότι γίνεται εκεί στο Υπουργείο Οικονοµικών. Δεν
µπορώ να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται. Ίσως µας το εξηγήσετε
εσείς.
Καθυστερήσατε πάρα πολύ να φέρετε την τροπολογία. Εξαγγέλθηκαν Τετάρτη από τον Πρωθυπουργό και ήταν µελετηµένα
τα µέτρα και κοστολογηµένα, την Πέµπτη το πρωί τα αναλύσατε
εσείς, χθες το βράδυ στις 23.30’, για να προλάβετε και τα προσχήµατα, ήρθε η τροπολογία.
Ήρθε η τροπολογία και θεωρούσα ότι τουλάχιστον αυτή η καθυστέρηση είχε καλύψει όλα τα ζητήµατα. Διαβάζω, λοιπόν, για
την ενίσχυση των νησιών στη σελίδα 4 της τροπολογίας και λέει
«για τους µήνες…. οικονοµική ενίσχυση µε κύρια κατοικία στις
περιφέρειες για τα νησιά βορείου Αιγαίου, νοτίου Αιγαίου, Ιονίων
Νήσων» κ.λπ.. Διακόψτε µε και εξηγήστε µου, είναι επιλογή σας
τα νησιά που ανήκουν στη Μακεδονία και στη Θράκη, δηλαδή η
Θάσος και η Σαµοθράκη, να µην περιλαµβάνονται ή είναι λάθος;
Διότι εδώ, όπως διαβάζω την τροπολογία, δεν περιέχονται τα
νησιά που ανήκουν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης. Κατά τα άλλα έχουµε ευαισθησία για τα θέµατα της Μακεδονίας και παίρνατε πρώτη θέση στις διαδηλώσεις για να φωτογραφηθείτε µαζί µε διάφορους άλλους.
Ερχόµαστε, όµως, στα ερωτήµατα που θέσαµε στην Επιτροπή
Οικονοµικών Υποθέσεων. Αποφύγατε εκεί, φοβάµαι ότι θα αποφύγετε και σήµερα να τοποθετηθείτε. Δεχθήκατε στην Επιτροπή
Οικονοµικών Υποθέσεων ότι υπάρχει µείωση του αποθεµατικού
και είπατε ότι έχουµε µείωση του αποθεµατικού κατά 1,3 δισεκατοµµύριο σε δύο µήνες.
Δεν πρέπει να εξηγήσετε, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών,
εσείς που δείχνετε τόσους πίνακες, που µας φέρνετε τόσα στοιχεία, που είστε τόσο αναλυτικός και να καταθέσετε σήµερα αύριο, όποτε θέλετε, έναν πίνακα που να λέει στις 31-12 το αποθεµατικό ήταν 41 δισεκατοµµύρια, όπως είχατε πει, µέσα στο δίµηνο έγιναν αυτές οι εισροές αυτές οι εκροές και είναι τώρα κατά
1,3 δισεκατοµµύριο µειωµένο; Τι φοβάστε, γιατί να φέρνεται
αυτά τα στοιχεία; Τι φοβάστε, για να συζητήσουµε ακριβώς αυτά
τα θέµατα;
Φοβάστε, βεβαίως, διότι προσπαθείτε να παρουσιάσετε διαφορετική την πραγµατικότητα, να κρύψετε στοιχεία. Προσπαθείτε, για παράδειγµα, να κρύψετε αυτό που σας ρωτάµε και θα
σας ρωτάµε κάθε φορά µέχρι να τολµήσετε να τα φέρετε. Καταλαβαίνουµε τον πολιτικό φόβο, αλλά στη Βουλή πρέπει να τα φέρετε. Πόσες κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασµών έκανε το
Υπουργείο Οικονοµικών το 2021; Πόσα ΑΦΜ είχαν κατασχέσεις
τραπεζικών λογαριασµών; Πόσες έγιναν και ποιο είναι το συνολικό ποσό για το 2021 και ποιο είναι το 2022;
Ερχόµαστε, όµως, και σε µία άλλη πρόταση που κάναµε, διότι
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ειπώθηκε πριν από τον κ. Παπαδηµητρίου η αναγκαιότητα για να
υπάρχει δηµοσιονοµικός χώρος. Και ερχόµαστε όχι να υιοθετήσουµε την πρόταση κάποιου ακραίου πολιτικού φορέα ή να ζητήσουµε να κάνετε κάτι εφιαλτικό για εσάς, σαν αυτά που έκανε
τη δεκαετία του 1970 ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, µε τον
οποίον µε χωρίζει ιδεολογικό χάος. Θυµάµαι ακόµα το ξύλο που
έφαγα τότε ως φοιτητής στις διαδηλώσεις από την Αστυνοµία
της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά θυµάµαι το τι έκανε στον τοµέα της
φορολογικής πολιτικής. Εγώ δεν λέω να κάνετε τα αντίστοιχα,
γιατί έχετε και στον χώρο σας Υπουργούς που εκείνο το διάστηµα ήταν σε άλλους πολιτικούς χώρους και όχι µε τη Νέα Δηµοκρατία. Αλλά αυτό που σας ζητήσαµε, δηλαδή την πρόταση
του προέδρου της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας για την επιβολή
έκτακτης εισφοράς στα κέρδη, θα την υλοποιήσετε ή θα περιµένετε να αποφασιστεί κάτι σε επίπεδο Ευρώπης και θα έρθετε
µετά και θα πείτε ναι, έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα κ.λπ.;
Ερχόµαστε, όµως, στο θέµα του ΕΝΦΙΑ. Δεν έχω χρόνο, γιατί
είναι πάρα πολλά τα ζητήµατα. Στην ουσία µιλάµε για τέσσερα
νοµοσχέδια στη συσκευασία του ενός, συν τα προβλήµατα που
προέκυψαν από τις πολλές τροπολογίες που καταθέσατε -το ξαναλέω, όχι στην επιτροπή για να γίνει ουσιαστικός διάλογος,
αλλά στην Ολοµέλεια για να µπορούµε να πούµε ένα ναι ή ένα
όχι. Θυµίζω: Νόµος για τον ΕΝΦΙΑ, ν.4223/31-12-2013 µε υπογραφές µεταξύ των άλλων του κ. Στουρνάρα, του κ. Χατζηδάκη,
του κ. Σταϊκούρα, του κ. Μητσοτάκη, του κ. Γεωργιάδη και νοµίζω
και δική σας, κύριε Πρόεδρε, Χαράλαµπος Αθανασίου. Ναι,
σωστά διαβάζω.
Λέω, λοιπόν, εσείς φέρατε αυτόν το νόµο και από τότε ξεκίνησε ένας τεράστιος διάλογος για το τι πρέπει να γίνει. Και κάθε
φορά η απάντησή σας είναι «γιατί εσείς δεν καταργήσατε τον
ΕΝΦΙΑ;». Απαντήστε µια φορά, εσείς γιατί φέρατε τον ΕΝΦΙΑ;
γιατί κάνατε αυτή τη βάρβαρη φορολογική επιβάρυνση από τα
600 - 700 εκατοµµύρια στα 3,4 δισεκατοµµύρια; Θα απαντήσετε
ποτέ;
Αφήνω, όµως, αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν θέλετε να την κάνουµε ούτε στη Βουλή, ούτε στην επιτροπή, ούτε οπουδήποτε
αλλού. Όποτε θελήσετε είµαστε έτοιµοι να την κάνουµε. Πρέπει
να απαντήσετε και θα καταθέσω στα Πρακτικά τα σχετικά αποσπάσµατα από τις οµιλίες του κυρίου Υπουργού και του κυρίου
Υφυπουργού, αν τελικά εδώ γίνεται µία πολιτική λαθροχειρία ή
όχι. Διότι σας ρώτησα κύριε Υπουργέ, το 35% µείωση του ΕΝΦΙΑ
είναι µε νοµοθετήµατα που έγιναν σε αυτή την περίοδο της Βουλής ή συµπεριλαµβάνονται και νοµοθετήµατα από την προηγούµενη περίοδο της Βουλής; Διότι το να βγαίνετε εσείς και να λέτε
ότι η Νέα Δηµοκρατία υλοποίησε µια πολιτική, η οποία έχει µέσα
νοµοθετήµατα που έχει ψηφίσει ο κ. Τσακαλώτος ή που έφερε ο
κ. Τσακαλώτος ως Υπουργός Οικονοµικών ε, είναι και λίγο περίεργο. Πρέπει, λοιπόν, να ξεκαθαρίσετε: Αυτά εδώ που λέτε
συµπεριλαµβάνουν τα όσα ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και θα ίσχυαν για
τον ΕΝΦΙΑ το 2019; Διότι είναι πολιτική λαθροχειρία να συγκρίνετε µε τα εκκαθαριστικά του 2018 όταν έχουµε την πρώτη µεγάλη µείωση στον ΕΝΦΙΑ που γίνεται µε νοµοθέτησή του από την
κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα µε Υπουργό Οικονοµικών τον Ευκλείδη Τσακαλώτο. Δεν µπορεί, λοιπόν, να πατάτε σε δύο βάρκες. Ενώ µου απαντάτε «το 35% του ΕΝΦΙΑ µε τον τρόπο που
υλοποιείται στην ελληνική κοινωνία είναι αποκλειστικά έργο της
Κυβέρνησης», έρχεται στις 22 του µηνός ο Υφυπουργός Οικονοµικών και λέει ότι «συγκρίνετε τα εκκαθαριστικά που πήραν οι
φορολογούµενοι το 2018». Αποφασίστε, λοιπόν, ποια είναι η
βάση της σύγκρισης και σταµατήστε να χρησιµοποιείτε και το
ένα και το άλλο.
Εγώ καταθέτω στα Πρακτικά το τι είπατε ακριβώς και ο ένας
και ο άλλος για να φανεί η αντίθεση και να φανεί ότι υπολογίζετε
και αυτά που ψηφίστηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ στα δικά σας τα λεγόµενα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ξεπερνάω, βεβαίως, για άλλη µια φορά ακόµα το ότι δεν
έχουµε ακόµα διατυπωµένη, ελπίζω να κατατεθεί ως νοµοτεχνική
βελτίωση, ως δήλωσή σας, ως οτιδήποτε άλλο την κοστολόγηση
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του κάθε άρθρου, η οποία θα αθροίζει 360 εκατοµµύρια, διότι
αυτό δεν υπάρχει µέσα στο νοµοσχέδιο.
Ερχόµαστε, τώρα, σε ένα άλλο ζήτηµα, στο θέµα του τσίπουρου. Δεν θα µπορέσω να αναφερθώ εγώ σε όλα τα ζητήµατα,
αλλά έχουµε άλλους οµιλητές που θα αναφερθούν στα επιµέρους ζητήµατα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για τους οφειλέτες, και για πολλά άλλα ζητήµατα. Ερχόµαστε στο θέµα του
τσίπουρου, όπου έχουµε πάλι ένα άλλο παράδοξο.
Παράκληση είτε µε την πολιτική ιδιότητά σας, κύριε Υπουργέ,
είτε µε την ιδιότητα σας ως καθηγητής, είτε µε οποιαδήποτε
άλλη ιδιότητα εξηγήστε µας το εξής µαθηµατικό παράδοξο: Στη
σελίδα 235 της εισηγητικής έκθεσης προβλέπεται «ετήσια αύξηση των εσόδων από τον επαναπροσδιορισµό του συντελεστή
ειδικού φόρου αιθυλικής αλκοόλης που παράγεται από διηµέρους µικρούς αποσταγµατοποιούς κ.λπ.». αυτό στα απλά ελληνικά, όταν λέµε αύξηση εσόδων του προϋπολογισµού, σηµαίνει
αύξηση της φορολογίας, κάτι το οποίο λέγατε και καταγγέλλατε.
Ενώ, λοιπόν, εδώ είναι αποτυπωµένο αυτό, µας δηλώνετε εσείς
ως πολιτική ηγεσία, ότι µειώθηκε η φορολογία στο τσίπουρο.
Εντάξει, εγώ δεν έχω ούτε µεταπτυχιακά, ούτε διδακτορικά,
µια ΑΣΟΕΕ τελείωσα και αυτή µε το ζόρι, γιατί δούλευα ταυτόχρονα. Αλλά µε τα λίγα οικονοµικά που ξέρω όταν η έκθεση του
Γενικού Λογιστηρίου προβλέπει αύξηση εσόδων δεν έχουµε µείωση φορολογίας, έχουµε αύξηση φορολογίας.
Και σε σχέση µε το θέµα του τσίπουρου, επειδή ακούστηκαν
και διάφορα άλλα κοινοβουλευτικά απαράδεκτα, καταλογίζετε
στον ΣΥΡΙΖΑ την υποβολή ενός τεχνικού φακέλου από µια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, του τεχνικού φακέλου που
κατέθεσε στο Γενικό Χηµείο του Κράτους για το θέµα της ονοµασίας του τσίπουρου. Απάντησε, πλήρως, ο κ. Κόκκαλης και οι
άλλοι οι Βουλευτές µας, αλλά εγώ σας κάνω µια ερώτηση που
δεν είναι πονηρή, είναι ευθεία ερώτηση. Ο κ. Σταϊκούρας και ο κ.
Βεσυρόπουλος αναλαµβάνουν την ευθύνη για κάθε έγγραφο που
διακινούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών µεταξύ
τους χωρίς να περάσουν από τα γραφεία τους; Προσέξτε διότι
είναι περίεργες εποχές και υπάρχουν δηµοσιεύµατα για συγκεκριµένο στέλεχος του Υπουργείου και για τις συναντήσεις που
κάνει σε έναν πεζόδροµο, δηµοσιεύµατα για συγκεκριµένα θέµατα.
Αν, λοιπόν, αναλαµβάνετε την ευθύνη, βεβαίως να µας καταλογίσετε και σε εµάς την ευθύνη. Δεν µπορείτε, όµως, να πατάτε
σε δύο βάρκες.
Σε ό,τι αφορά, όµως, το ζήτηµα αυτό, το θέµα δηλαδή της ονοµασίας, για να σταµατήσουν και οι οποιεσδήποτε προφάσεις
σας, για να σταµατήσουν και οι οποιεσδήποτε δικαιολογίες σας,
έχουµε καταθέσει προσθήκη - τροπολογία. Και θέλω να δω τι θα
κάνετε πολιτικά εσείς, αλλά και τι θα κάνουν οι Βουλευτές που
θα γυρίσουν σε νοµούς που παράγουν τσίπουρο, τσικουδιά, όταν
εµείς έχουµε καταθέσει µια τεκµηριωµένη τροπολογία που σας
καλύπτουµε σε αυτό το ζήτηµα, ακόµη και αν παραδεχθούµε ότι
αυτό που λέτε είναι σωστό.. Θέλουµε, λοιπόν, µία απάντηση και
την υιοθέτηση αυτής της τροπολογίας.
Κλείνω µε δύο ζητήµατα, για να σεβαστώ το χρόνο και να σεβαστώ και τους συναδέλφους που έχουν να µιλήσουν.
Στις 28 Ιανουαρίου ο κ. Χατζηδάκης, µεταξύ των άλλων απαράδεκτων πολιτικά που λέει σε αυτή την Αίθουσα, είπε ένα ψέµα.
Είχα καλέσει επανειληµµένα την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Οικονοµικών να πάρει θέση. Χθες πήρε. Ποιο ψέµα είπε ο κ. Χατζηδάκης; Είπε ένα ψέµα για «τριάντα καινούργιους φόρους που
επέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ». Αυτό είναι ψέµα. Δεν τον είχα κατονοµάσει
µέχρι τώρα, διότι ζητούσα να φέρετε εσείς τον πίνακα µε τους
«τριάντα καινούργιους φόρους που επέβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ». Δεν
υπάρχει τέτοιος πίνακας. Αν τον φέρετε, εγώ σήµερα κιόλας καταθέτω την παραίτησή µου από Βουλευτής. Εννοώ, αν µου φέρετε πίνακα µε τριάντα καινούργιους φόρους που επέβαλε ο
ΣΥΡΙΖΑ.
Όµως, χτες βρέθηκε ποιος παρέσυρε τον κ. Χατζηδάκη. Ο κ.
Βεσυρόπουλος στην επιτροπή είπε: «Επιβάλατε είκοσι εννιά φόρους». Δεν είπε τριάντα, γιατί δεν είναι τριάντα. Ούτε είκοσι εννιά
είναι, αλλά έχετε µπερδευτεί στο µέτρηµα. Δεν πειράζει. Είπε:
«Επιβάλατε είκοσι εννιά φόρους. Εγώ το έχω πει.». Η λέξη «επέ-
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βαλα» σηµαίνει ότι βάζω έναν καινούργιο φόρο. Το µαζέψατε
µετά πιο κάτω.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Όχι.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Το µαζέψατε µετά πιο κάτω. Είπατε:
ναι, οι παλιοί. Αλλά είπατε: Εγώ το είπα.
Παράκληση, λοιπόν, κύριε Βεσυρόπουλε. Είτε εσείς, είτε οι
υπόλοιποι να ξεκαθαρίσετε αν ο φόρος στην πλαστική σακούλα
που ψηφίσατε ως Νέα Δηµοκρατία ήταν σωστός ή λάθος φόρος.
Αν ο φόρος στο ατµίζον τσιγάρο, που ήταν καινούργιο προϊόν,
ήταν σωστός ή νέος φόρος; Αν µια σειρά από φορολογικές παρεµβάσεις, που ήταν πολύ σωστές, ήταν ή όχι στους είκοσι εννιά
φόρους. Είναι ψέµα αυτό που ειπώθηκε.
Εγώ, λοιπόν, αυτά είχα να πω στον σύντοµο χρόνο τον οποίο
έχουµε, για τόσα πολλά που περιλαµβάνει αυτό το νοµοσχέδιο.
Αυτό που έχω να ξεκαθαρίσω και να πω µε σαφήνεια είναι ότι
διαφωνούµε στη λογική του νοµοσχεδίου και βεβαίως, ψηφίζουµε κατά επί της αρχής. Βεβαίως και θα ψηφίσουµε συγκεκριµένα άρθρα και θέλω να τονίσω την πλήρη συµφωνία µου µε
αυτό που λέει Υπουργός της Κυβέρνησης: «Δεν πάµε σε εκλογές, γιατί θα χάσουµε».
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Αλεξιάδη.
Παρακαλώ να κλείσει το ηλεκτρονικό σύστηµα εγγραφής των
οµιλητών.
Ο κύριος Υπουργός θέλει τον λόγο για ένα λεπτό, για να δώσει
µια διευκρίνιση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτά µόνο θα κάνω χρήση του χρόνου.
Κύριε Αλεξιάδη, δεν θα κάνω βουτιές στο παρελθόν, γιατί εδώ
έχω κάτι συνεντεύξεις ότι δεν έχουµε καµµία υποχρέωση να
εφαρµόσουµε ΕΝΦΙΑ το 2016. Αλήθεια, εφαρµόζεται. Έχω κάτι
δηµοσιεύµατα και συνεντεύξεις για αντιΕΝΦΙΑ. Τα προσπερνάω
αυτά. Απλώς, θα τα καταθέσω στα Πρακτικά.
Επίσης, λέτε για νέους φόρους, ότι δεν επιβάλατε. Έχω τον
προϋπολογισµό σας, ο οποίος λέει ότι η αύξηση των τιµών οφείλεται στην αύξηση του βασικού φόρου ΦΠΑ στο 24% τον Ιούνιο
του 2016, σε αύξηση ειδικών φόρων κατανάλωσης, στο πετρέλαιο θέρµανσης τον Οκτώβριο του 2016, στον καφέ, στον καπνό,
στη σταθερή τηλεφωνία τον Ιανουάριο του 2017. Αυτά εσείς τα
λέτε, ο προϋπολογισµός σας. Άρα, ενδεικτικά σταχυολογώ κάποιους φόρους που σήµερα, βεβαίως, ζητάτε να µειωθούν, αλλά
εσείς τους αυξήσατε.
Πάω στην ουσία. Αποθεµατικά. Σήµερα είναι 38,6 δισεκατοµµύρια ευρώ, στο τέλος του έτους περίπου 34 εκατοµµύρια ευρώ.
Δεύτερη παρατήρηση, η µείωση του ΕΝΦΙΑ µε τα χαρακτηριστικά που έχει στην ελληνική κοινωνία, το 35% µεσοσταθµικά,
είναι αποκλειστικά έργο της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας.
Λέω µε τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει στην ελληνική κοινωνία,
όπως έγινε το 2019 και όπως είναι σήµερα. Και µάλιστα, υπερβαίνουµε την προεκλογική µας δέσµευση για µεσοσταθµική µείωση 30% και είµαστε το 35%.
Και τελευταία παρατήρηση. Μπορείτε να το σηµειώσετε. Το
έχω πει στην επιτροπή και το επαναλαµβάνω και σήµερα. Βεβαιωµένος φόρος. Εκτιµήσεις για το 2022: 2,234 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Το προηγούµενο έτος ήταν 2.587,5. Άρα, ουσιαστικά 354
εκατοµµύρια ευρώ. Με ρωτήσατε, κύριε Αλεξιάδη, και υποθέτω
ότι σας ενδιαφέρει η απάντηση. Και επειδή κάνουµε και κάποιες
παρεµβάσεις σε νοµοτεχνικές που ήδη έχουν κατατεθεί ή θα κατατεθούν, θα διαπιστώσετε ότι αυτό φτάνει στα 360 εκατοµµύρια. Βεβαιωµένος φόρος σε σχέση µε το 2018 ήταν
3.093.464.000 και πάµε στα 2.233.751.000, δηλαδή, αυτό που
έχει πει στην επιτροπή και κ. Βεσυρόπουλος και εγώ, 860 εκατοµµύρια λιγότερους φόρους στους πολίτες σε σχέση µε αυτόν
που επιβάλατε εσείς το 2018. Είναι 860 εκατοµµύρια ευρώ. Βεβαιωµένος φόρος.
Στην είσπραξη του ΕΝΦΙΑ εκτιµούµε ότι η µείωση δεν θα είναι
360 εκατοµµύρια ευρώ, θα είναι της τάξεως των 240 µε 250 εκατοµµυρίων ευρώ. Γιατί προβλέπουµε µικρότερη µείωση του ει-
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σπραχθέντος ΕΝΦΙΑ; Διότι ακριβώς επειδή µειώνουµε τους φορολογικούς συντελεστές, η εµπειρία δείχνει ότι αυξάνει η εισπραξιµότητα. Κάθε 1% αύξηση της εισπραξιµότητας -άρα, κάτι
που προκύπτει από µειώσεις φόρων- οδηγεί σε αύξηση του
ΕΝΦΙΑ περίπου της τάξεως των 20 εκατοµµυρίων ευρώ.
Συνεπώς, αυτά είναι τα ακριβή στοιχεία που αποτυπώνουν τη
σύγκριση µε την προηγούµενη χρονιά, επειδή το ζητήσατε, και
µε το 2018. Ας συγκρατήσουν οι συνάδελφοι αλλά και οι πολίτες
ότι τελικά ο ΕΝΦΙΑ που θα πληρώνουν από φέτος και µόνιµα µε
επιλογές αποκλειστικά της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας
είναι 860 εκατοµµύρια ευρώ λιγότερα απ’ ό,τι πλήρωναν επί ΣΥΡΙΖΑ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Σκανδαλίδης, ειδικός αγορητής του Κινήµατος Αλλαγής.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν απαντάει σε κάθε
οµιλητή ο κύριος Υπουργός και λέει άλλα από αυτά που ρωτάµε,
θα πάµε µέχρι αύριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Έδωσε αυτή την
απάντηση ο κύριος Υπουργός. Ενδεχοµένως, στη δευτερολογία
σας στο τέλος -θα είναι πολύ σύντοµες οι δευτερολογίες σήµερα- να µπορέσετε να συµπληρώσετε.
Κύριε Σκανδαλίδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες κύριοι συνάδελφοι, έχουµε ουσιαστικά δύο εξελίξεις
στη χώρα, στην οικονοµία, στην ανάπτυξη, που είναι πάρα πολύ
σηµαντικές. Η πρώτη είναι η αλόγιστη ανάπτυξη του χρέους, η
κρίση χρέους που βιώνει η χώρα. Είναι τέταρτη στον κόσµο µε
πάνω από 350 δισεκατοµµύρια, 206% του ΑΕΠ και µόνο για το
2022 απαιτούνται 4,6 δισεκατοµµύρια για την εξυπηρέτηση του
χρέους. Και δεύτερον, ο πληθωρισµός και η ακρίβεια που καλπάζουν εξανεµίζουν καθηµερινά τα εισοδήµατα και δεν φαίνεται
φως στον ορίζοντα.
Οι ανάγκες υπαγορεύουν όχι µόνο τη διασφάλιση της επενδυτικής βαθµίδας που θα µειώσει το κόστος δανεισµού και που
είναι ένας θεµιτός στόχος και πρέπει να υπάρχει και πρέπει να
κατακτηθεί και δεν έχει κατακτηθεί µέχρι τώρα. Απαιτούν συνετή
δηµοσιονοµική διαχείριση µε δέσµευση για συνετή δηµόσια διαχείριση και πρωτογενή πλεονάσµατα που θα αγγίζουν το 2% του
ΑΕΠ χωρίς περικοπές στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων,
να µη χαθούν πόροι δηλαδή, και βέβαια διαρθρωτικές αλλαγές
που επιταχύνουν την αναδιάρθρωση του παραγωγικού προτύπου
και διασφαλίζουν την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονοµίας
σε αλλεπάλληλες κρίσεις. Ο τρίτος στόχος, που είναι ο πιο βασικός, και ο δεύτερος βέβαια ισχυρίζοµαι ότι δεν εξυπηρετούνται
από την ακολουθούµενη οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης,
δεν εξυπηρετούνται σε κανένα σηµείο.
Κύριε Υπουργέ, ξοδέψατε σχεδόν 50 δισεκατοµµύρια. Και τι
καταφέρατε; Καταφέρατε να έχουµε τη δεύτερη µεγαλύτερη
ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως, πώς τα ξοδέψατε και
πώς επιδράσανε στην ελληνική οικονοµία; Τα ξοδέψατε άδικα και
αλόγιστα και ουσιαστικά δεν έχουν καµµία επίδραση στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονοµίας απέναντι στις κρίσεις.
Άρα, η πρόταση για το Ταµείο Ανάκαµψης, αλλά και η αναπτυξιακή πολιτική που ακολουθείτε δεν ενισχύουν την παραγωγική
βάση της χώρας, δεν δίνουν ένα µοντέλο που να αντέχει στις κρίσεις και δεν δίνουν τη δυνατότητα παραγωγικής αξιοποίησης των
πλούσιων πόρων που µας παρέχουν σήµερα τα ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η γενική εικόνα.
Θέλω να επαναλάβω αυτά που έρχονται µπροστά µας. Επανέρχεται σταδιακά η δηµοσιονοµική πειθαρχία και εξαντλείται ο
δηµοσιονοµικός χώρος. Δώσατε τόσες πολλές παροχές και τώρα
ο Πρωθυπουργός θυµήθηκε το «λεφτόδεντρο». Τώρα αντιλαµβάνονται όλοι ότι παρά το ότι ξοδέψατε σχεδόν 50 δισεκατοµµύρια, εκτός από την άδικη κατανοµή, ούτε η επίδραση στα
µακροοικονοµικά µεγέθη και στην ανθεκτικότητα της οικονοµίας
είναι θετική και αναπαράγεται, όπως είπα προηγούµενα, η ίδια
δοµή και οι ίδιες τακτικές «Βλέποντας και κάνοντας». Τρέχετε,
δηλαδή, µε άλλα λόγια, πίσω από τις εξελίξεις.
Φέρατε ως τροπολογία τα µέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουρ-
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γός και οι Υπουργοί. Εγώ δεν έχω παρά να επαναλάβω αυτά που
είπα όταν τα άκουσα πρώτη φορά, ότι δηλαδή το µοτίβο παραµένει σταθερά το ίδιο και απαράλλακτο, ότι είναι µόνιµα µέτρα
για τους έχοντες και προσωρινά και ανεπαρκή για τους µη έχοντες, ότι είναι µεγάλες ελαφρύνσεις για τους λίγους και ψίχουλα
για τους πολλούς και τους πλέον αδύναµους.
Αυτό το µόνιµο και αδιαπραγµάτευτο µοτίβο που αποτελεί την
ψυχή της συντηρητικής ιδεολογίας και κατεύθυνσης σε όλες τις
πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής ισχύει στο ακέραιο τόσο στα
µέτρα σας, όσο και στον χειρισµό του ΕΝΦΙΑ που εισάγει το σηµερινό νοµοσχέδιο. Σας υπενθυµίζω ότι το τετράµηνο λόγω αύξησης των τιµών εισπράξατε πάνω από ένα δισεκατοµµύριο
έσοδα από τον ΦΠΑ και από αυτά επιστρέφετε ψίχουλα στη βενζίνη, ασήµαντο επίδοµα στους φτωχούς, ανεπαίσθητη βοήθεια
για τους µη έχοντες.
Έρχοµαι τώρα στις συγκεκριµένες διατάξεις του νοµοσχεδίου
και θα αναφερθώ σε τρία ζητήµατα. Κατ’ αρχάς θα αναφερθώ
στον συµπληρωµατικό φόρο. Αποτελεί µια συντηρητική επιλογή,
όπως η πλειονότητα των φορολογικών ρυθµίσεων της Κυβέρνησής σας, αφού -επαναλαµβάνω- στην ουσία παρέχονται µεγάλες
ελαφρύνσεις στους λίγους έχοντες και κατέχοντες και ψίχουλα
στους πολλούς και πλέον αδύναµους. Παρά τις προσθήκες της
τελευταίας στιγµής, πέραν των κυβερνητικών εξαγγελιών για
µικρή προσαύξηση φόρου στις περιουσίες άνω των 500.000
ευρώ, η κριτική που έχουµε ασκήσει για τις κυβερνητικές επιλογές ισχύει στο ακέραιο. Μου έκανε δε µεγάλη εντύπωση ότι ένας
από τους φορείς που µίλησε χθες γι’ αυτό, θεώρησε ότι ήταν
τροµακτική επιβάρυνση στα µεγάλα εισοδήµατα το συµπληρωµατικό µέτρο που ήταν ανεπαίσθητης αξίας και σηµασίας µπροστά στην άδικη κατανοµή.
Οι διατάξεις για τους νέους συντελεστές ανά ζώνη, όπως καταγράφονται, δεν γίνονται µε προοδευτικό τρόπο, καθώς έχουµε
µηδενική ή µικρότερη µείωση, µικρές µειώσεις στις ζώνες έως
2.000 ευρώ και πολύ µεγαλύτερες σε ακριβότερες ζώνες 2.001,
2.500, 2.501, 3.000 και 3.001, 3.500. Σε συνδυασµό µε την κατάργηση του συµπληρωµατικού φόρου για περιουσίες άνω των
250.000 ευρώ ισοπεδώνεται η όποια προοδευτικότητα του συστήµατος.
Επισηµαίνεται ότι ήδη η µείωση που είχε θεσµοθετήσει η Κυβέρνηση από το 2019 έχει γίνει µε ταξικά χαρακτηριστικά που
µείωσαν µια φορά την προοδευτικότητα του φόρου. Μάλιστα, η
Κυβέρνηση εξασφαλίζει µε µόνιµο και γαλαντόµο τρόπο αυτή την
επιλογή στους κατέχοντες, αλλά είναι φειδωλή στα προσωρινά
µέτρα που ανακοίνωσε για την ακρίβεια.
Εµείς έχουµε µια άλλη αντίληψη για τη φορολογική πολιτική.
Πιστεύαµε ότι ήταν η εποχή -και επείγεται, µάλιστα, για να µην
πω ότι έχει ξεπεραστεί ο καιρός- που έπρεπε να έχουµε κάνει µια
µεγάλη φορολογική µεταρρύθµιση, να βάλουµε ενιαία τον φόρο
περιουσίας για κάθε ένα νοικοκυριό και να µπορεί να γίνει µια
προοδευτική κλίµακα µε µεγάλη ελάφρυνση στη βάση της και µε
µεγάλη προσαύξηση φόρων στους έχοντες. Διότι περί αυτού
πρόκειται. Δεν είναι το πρόβληµα «περισσότεροι ή λιγότεροι
φόροι». Το θέµα είναι ποιος αναλαµβάνει το βάρος και τις θυσίες
που πρέπει να γίνουν προκειµένου να υπάρξει το κράτος, να λειτουργήσει και να αναπτυχθεί. Και εδώ είναι η διαφορά ανάµεσα
σε µια προοδευτική πολιτική που µιλάει για µια προοδευτική και
αναλογική φορολογία και σε µια συντηρητική πολιτική που κάνει
σχεδόν οριζόντια µέτρα και κυρίως κάνει άδικα µέτρα, διότι προσπαθώντας να µειώσει τους φόρους, ουσιαστικά τους µειώνει
περισσότερο σε αυτούς που έχουν και κατέχουν σε µια εποχή
που η κερδοσκοπία των ολίγων καλπάζει σε όλον τον κόσµο και
στην Ελλάδα προφανώς. Η κρίση πόσες κοινωνικές οµάδες δεν
ανέδειξε µε τεράστια έσοδα και σε συνθήκες ακόµα και αισχροκέρδειας! Και πώς ελέγχονται αυτά και πώς φορολογούνται; Πώς
µπορούν να µπουν στον κοινό κορβανά, που µετά πρέπει να µοιράζεται δίκαια ως το βάρος απέναντι στις διάφορες κοινωνικές
τάξεις; Επαναλαµβάνουµε ότι αυτή είναι η διαφορά ανάµεσα στη
συντηρητική και την προοδευτική πολιτική.
Αναφορικά µε τη µείωση του ΦΠΑ στα λιπάσµατα, έχω πει ότι
γίνεται µε καθυστέρηση. Οι αγρότες έχουν ήδη προµηθευτεί λιπάσµατα µε αυξήσεις έως και 400%. Δεν ξέρω πόσο θα αποζη-
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µιωθούν γι’ αυτή την τεράστια ζηµιά. Όσον αφορά τον µηδενικό
ειδικό φόρο στο αγροτικό πετρέλαιο επισηµαίνεται ότι πρώτα θα
πληρώσουν οι αγρότες και µετά θα περιµένουν την επιστροφή,
όταν αξιωθείτε να βγάλετε την υπουργική απόφαση µε ό,τι περιορισµούς θα βάλετε σε αυτήν. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι και εδώ
τα πράγµατα δεν είναι καθόλου καλά.
Τέλος, σε ό,τι αφορά το τσίπουρο και την τσικουδιά, εδώ πια
η ταξική σας πολιτική -για να το πω µε την παραδοσιακή έννοια
του όρου- ξεπερνάει τα όρια. Με το πρόσχηµα ότι δεν µπορεί να
εισπραχθεί εύκολα ο φόρος από τους µικρούς παραγωγούς που
παράγουν από τους διήµερους αποστακτήρες το τσίπουρο σε
όλη την Ελλάδα, ουσιαστικά αποδέχεστε να καταργηθεί η ορολογία, προκειµένου να ενισχυθούν οι βιοµηχανίες.
Εµείς δε λέµε να µην ενισχυθούν οι βιοµηχανίες. Εµείς δε λέµε
να µην ενισχυθεί η εξαγωγική δυνατότητα της χώρας. Να ενισχυθεί και να βγει µε την πατέντα «τσίπουρο» και «τσικουδιά» στην
Ευρώπη και να κατοχυρώσουµε το προϊόν. Όχι να αφαιρέσουµε
τον όρο προκειµένου να υπάρξει ο ουσιαστικός εκµηδενισµός
της παραγωγής των παραδοσιακών αγροτών που ασχολούνται
µε αυτά και που έχουν µια παράδοση διακοσίων χρόνων. Υπάρχει
και µια διαδικασία που σε διάφορες περιοχές της χώρας έχει
πραγµατικά αποδώσει µια ιδιαίτερη ταυτότητα και µια ιδιαίτερη
ιστορική και πολιτισµική κληρονοµιά σε ό,τι αφορά τη διαχείριση
αυτών των προϊόντων. Υπήρχαν τρόποι να ενισχυθούν και οι εξαγωγικές επιχειρήσεις και ο ανταγωνισµός τους, χωρίς, όµως, να
υπάρχει αυτή η ουσιαστική εξαφάνιση των φτωχών αγροτών.
Είναι φανερό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι εµείς καταψηφίζουµε το σχέδιο νόµου εξαιτίας όχι µόνον της άνισης θεµατολογίας που υπάρχει στο νοµοσχέδιο προσπαθώντας να βρούµε
µια αρχή και ένα τέλος που δεν υπάρχει πουθενά, αλλά κυρίως
και για τις τρεις αυτές περιπτώσεις που ανέφερα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Σκανδαλίδη και ειδικά για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο τώρα έχει η ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Μαρία Κοµνηνάκα.
Ορίστε, κυρία Κοµνηνάκα, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα κάνω χρήση όσο χρειαστεί από τη δευτερολογία µου, µε
την ευχή και την επιφύλαξη ότι δεν µας περιµένει και άλλο πακέτο τροπολογιών από την Κυβέρνηση, γιατί σε ένα νοµοσχέδιο
που ήδη είχατε αραδιάσει κάθε λογής ρυθµίσεις -χωρίς καµµία
αρχή βέβαια- ενισχύσατε αυτό το πνεύµα συνοχής του µε τις
βραδινές τροπολογίες για να µας αποτελειώσετε. Επιτέλους, δεν
µπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγµα, να τα πετάτε όλα στο
µπλέντερ και εµείς να πρέπει να τοποθετηθούµε για τη σύνθεση
του χυλού που βγάζετε από αυτό.
Δεν µπορεί να συζητάµε τρεις ηµέρες στην επιτροπή και να
διανυκτερεύουµε για το πότε θα σας έρθει η έµπνευση να καταθέσετε τροπολογία στο χάραµα πριν την ψήφιση του νοµοσχεδίου.
Αυτή την τακτική βέβαια δεν την επιστρατεύετε τυχαία, γιατί
µέσα στον αχταρµά των άρθρων περνάτε αθόρυβα και τακτοποιείτε διαφόρων ειδών εκκρεµότητες. Και ξέρετε, κύριε Υπουργέ,
πολύ καλά ότι στο ΚΚΕ δεν σκανδαλολογούµε. Κάνουµε αντιπαράθεση µε πολιτικούς όρους, αλλά κάποια πράγµατα «βγάζουν
µάτι» πραγµατικά.
Μόλις χθες στην Ολοµέλεια για το πολυνοµοσχέδιο του
Υπουργείου Εσωτερικών για τη διαφθορά, µεταξύ πολλών
άλλων, µε διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος διά στόµατος του Υφυπουργού Περιβάλλοντος δεσµεύθηκε η Κυβέρνηση
να µελετήσει το αίτηµα που κατατέθηκε από όλα τα κόµµατα για
την παράταση των αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες και
να φέρει συνολική ρύθµιση, γιατί είναι ένα πρόβληµα που απασχολεί όλες τις περιοχές της χώρας και µε τα γνωστά αλαλούµ
που προκάλεσε η ανάρτηση των δασικών χαρτών. Και αυτή η συνολική ρύθµιση ως διά µαγείας συρρικνώθηκε µέσα σε ένα
βράδυ και έρχεται σήµερα να δώσει «κολοβή» µάλιστα παράταση
µόνο για την Κρήτη.
Δεν ξέρω εάν αυτό αποτελεί ένα ύστατο προεκλογικό χατίρι
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προς την εκλογική περιφέρεια του κυρίου Πρωθυπουργού για να
ελαφρύνει λίγο το κλίµα από τις αντιδράσεις των παραγωγών τσικουδιάς. Το µόνο σίγουρο είναι ότι κάτι τέτοιο δεν µπορεί να παραµείνει ως έχει, όταν για τους δασικούς χάρτες είναι ανάστατη
όλη η χώρα. Μόλις χθες καταθέσαµε νέα αναφορά για τη Σάµο,
για την Ικαρία. Έχουν προηγηθεί για δεκάδες περιοχές.
Με ποια λογική έρχεστε να κάνετε µια επιλεκτική τέτοια ρύθµιση µόνο για την Κρήτη; Να την αποσύρετε και να φέρετε γενική
παράταση για τους δασικούς χάρτες όλης της Ελλάδας, ακόµη
και για όσους έχει λήξει η προθεσµία και παράταση όχι βέβαια
είκοσι ηµερών, αλλά τουλάχιστον µέχρι τέλος Σεπτέµβρη, αν όχι
µέχρι τέλος του έτους, για να µπορέσουν οι µικροϊδιοκτήτες που
λόγω της κρίσης, των οικονοµικών δυσκολιών, των εµποδίων της
πανδηµίας, δεν µπόρεσαν να καταθέσουν φακέλους, να βρουν
δασολόγους και µηχανικούς.
Βέβαια, δεν κάνετε πράξη και αυτό που σας λέγαµε από την
πρώτη στιγµή, δηλαδή όλη η διαδικασία των διορθώσεων να γίνεται δωρεάν, µε ευθύνη των δασαρχείων. Πώς βέβαια να γίνει
αυτό στα τόσο τραγικά υποστελεχωµένα δασαρχεία;
Φέρατε, βέβαια, και την τροπολογία µε τα περιβόητα µέτρα
ανακούφισης από την ακρίβεια, αυτή που έχει ήδη αξιολογηθεί
από τα λαϊκά νοικοκυριά που στενάζουν και γελάνε ακόµη, για
να µη κλάψουν, µε τα 13 ως 15 ευρώ τον µήνα στη βενζίνη του
τριµήνου, που οργίζονται πραγµατικά µε τον εµπαιγµό της επιδότησης στο ρεύµα που εξανεµίζεται από τους διπλούς και τρίπλους λογαριασµούς. Και αυτό στον απόηχο των καταγγελιών
για τις µονοµερείς αλλαγές των τιµολογίων από τους παρόχους
ηλεκτρικού ρεύµατος, που δεν είναι παρά η «κορυφή στο παγόβουνο» που ονοµάζεται απελευθέρωση της ενέργειας και διασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων του
κλάδου.
Εδώ και τώρα το ελάχιστο που απαιτείται -και σας το επαναλαµβάνουµε- είναι η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
και του ΦΠΑ στα καύσιµα και στην ηλεκτρική ενέργεια.
Γενναία µείωση και πλαφόν στην τιµή της κιλοβατώρας και του
ηλεκτρικού ρεύµατος.
Κατάργηση των συµβάσεων που καθορίζουν τις ρήτρες αναπροσαρµογής και του «χαρατσιού» επιδότησης των ΑΠΕ.
Κυρίως βέβαια, αυτό που είναι αναγκαίο και επίκαιρο είναι ένα
σχέδιο άµεσης αξιοποίησης όλων των εγχώριων πηγών ορυκτών
καυσίµων, λιγνίτη, κόντρα στις δεσµεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη ανάπτυξη και το εµπόριο ρύπων που µε προσήλωση υπηρέτησαν και υπηρετείτε όλες οι κυβερνήσεις και την
πληρώνει βέβαια «µαύρη και άραχνη» ο λαός.
Αναγκαίο, επίσης, είναι να καταργηθεί ο ΦΠΑ και να υπάρξει
γενναία µείωση και πλαφόν στις τιµές των ειδών πλατιάς λαϊκής
κατανάλωσης και µια σειρά από άλλα µέτρα πραγµατικής ανακούφισης και προστασίας του εισοδήµατος που µπαίνουν στο
επίκεντρο της διεκδίκησης µπροστά και στην απεργία που οργανώνουν τα συνδικάτα στις 6 Απρίλη.
Τα µέτρα, λοιπόν, που νοµοθετείτε τα χωρίζει αχανές χάσµα
από τις πραγµατικές κοινωνικές ανάγκες του λαού και όσο πανηγυρικό τόνο και αν επιστρατεύετε, δεν µπορεί να κρυφτεί ότι
αποτελούν «ασπιρίνες» απέναντι σε µια κατάσταση που δηµιούργησε η ίδια η πολιτική σας, είτε µιλάµε για τις συνέπειες των πρόσφατων νοµοθετηµάτων της Κυβέρνησης, όπως τον νέο
Πτωχευτικό Κώδικα είτε τη συνολική και διαχρονική σας ευθύνη
για τα βάρη που έχετε φορτώσει στον λαό και εσείς και οι προηγούµενοι που τους οδήγησαν στην υπερχρέωση, στους τσακισµένους µισθούς, στην ανεργία, στην υπερφορολόγηση, όπως
βέβαια και µε τον ουδέν µονιµότερο του προσωρινού φόρο του
ΕΝΦΙΑ.
Εµπαιγµό, λοιπόν, αποτελούν τα µέτρα, όχι µόνο γιατί συνεχίζουν να κινούνται στη λογική να παίρνετε από τους φτωχούς και
να δίνετε στους πιο εξαθλιωµένους, αλλά ακόµη και για τις περιπτώσεις που προβλέπεται στο νοµοσχέδιο για την προστασία,
λέτε, των πιο ευάλωτων από αυτούς µε τις διατάξεις για τη συνεισφορά του δηµοσίου, τι κάνετε στην πραγµατικότητα; Παρατείνετε για λίγο το ξεσπίτωµα, στο οποίο εσείς πάλι τους έχετε
καταδικάσει µε την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας που φέρει φαρδιά - πλατιά και την υπογραφή της Νέας
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Δηµοκρατίας και την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, αλλά και µε
τον απαράδεκτο νέο Πτωχευτικό Κώδικα που ψηφίσατε και ανοίξατε πραγµατικά τον ασκό του Αιόλου για χιλιάδες αυτοαπασχολούµενους, µικρούς επαγγελµατίες, για εργαζόµενους,
ευρύτερα για τα λαϊκά νοικοκυριά µε την επέκταση της πτώχευσης και στα φυσικά πρόσωπα, κάτι που βαφτίσατε µάλιστα κατ’
ευφηµισµόν ως δεύτερη ευκαιρία.
Τώρα, λοιπόν, έρχεστε να καλύψετε τον χρόνο µέχρι τη δηµιουργία του φορέα απόκτησης και επαναµίσθωσης κατοικίας, του
ιδιωτικού δηλαδή φορέα που περιλαµβάνει από τράπεζες µέχρι
κάθε είδους επιχείρηση - «αρπακτικό» που καραδοκεί να κάνει
µπίζνες µε τα σπίτια του κοσµάκη. Όχι, όµως, µε επέκταση της
προστασίας της πρώτης κατοικίας, αλλά µε τον ακριβώς αντίθετο τρόπο, όπως χαρακτηριστικά επισήµανε και στην τοποθέτησή του εκπρόσωπος της ΕΚΠΟΙΖΩ.
Τους σπρώχνετε µαζικά να δεσµευθούν µια ώρα αρχύτερα για
τη µεταβίβαση της κυριότητας των σπιτιών τους, να αρχίσουν
προκαταβολικά -και µάλιστα εν µέσω κρίσης και ακρίβειας- να
καταβάλουν ενοίκια στο σπίτι τους. Και µε τον φόβο και το δίληµµα της αποκλειστικής προθεσµίας των εξήντα ηµερών και τον
φόβο να χάσουν και την όποια ρύθµιση, σπρώχνετε ακόµη και
εκείνους που θα µπορούσαν τελικά να ακυρώσουν τον πλειστηριασµό µέσα από εκκρεµείς ακόµη δικαστικές διαδικασίες.
Βέβαια, δεν αλλάζει και η βασική φιλοσοφία της ρύθµισης ότι
µέσω αυτής το κράτος στην πραγµατικότητα εξασφαλίζει ότι οι
τράπεζες βρέξει - χιονίσει θα εισπράξουν τις οφειλόµενες δόσεις. Αφού δεν µπορούν να τα πάρουν αλλιώς από τα διαλυµένα
εισοδήµατα -και µάλιστα των πιο ευάλωτων από τα λαϊκά νοικοκυριά- θα τα πάρουν από την άλλη τσέπη, από αυτή των φορολογικών εσόδων. Οι τράπεζες ό,τι εισπράξουν είναι εξασφαλισµένο, ακόµη και αν ο οφειλέτης χάσει τη ρύθµιση και κατ’ επέκταση και το σπίτι του.
Αντίθετα, θα ζητηθούν πίσω στο σύνολό τους και µάλιστα εντόκως, µε τόκο 2% από αυτούς που δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στην πληρωµή των δόσεων, δηλαδή σ’ αυτούς που
πνίγονται κυριολεκτικά στα χρέη θα δώσετε και τη χαριστική
βολή. Να θυµίσουµε ότι µιλάµε για ετήσια εισοδήµατα κάτω των
9.000 ευρώ.
Να γιατί σας λέµε ότι όλες αυτές οι παρεµβάσεις δεν αποτελούν παρά προστασία στις τράπεζες, σε µια περίοδο που η αδυναµία πληρωµών είναι καθηµερινότητα για την πλειοψηφία των
λαϊκών νοικοκυριών.
Αν θέλατε να προστατεύσετε τους ευάλωτους, εάν θέλατε να
τους επιτρέψετε να ανασάνουν, τότε θα προχωρούσατε σε γενναίο κούρεµα των χρεών τους, για να πληρώσουν για µια φορά τα
σπασµένα της κρίσης οι τράπεζες και όχι να πληρώνουν οι φτωχοί
για τη διάσωση των πιο εξαθλιωµένων, κάτι στο οποίο µας παρέτρεψε να συναινέσουµε και ο εισηγητής της Πλειοψηφίας.
Σε αυτή την κατεύθυνση της ουσιαστικής ελάφρυνσης των λαϊκών στρωµάτων, µε βάση και συγκεκριµένα εισοδηµατικά κριτήρια από τα συσσωρευµένα και µη διαχειρίσιµα χρέη σε τράπεζες,
εφορίες, ασφαλιστικά ταµεία -που είναι απόρροια της επίθεσης
που δέχτηκαν όλα αυτά τα χρόνια από όλες τις κυβερνήσειςείναι η πρόταση που κατ’ επανάληψη και σε αυτή και στην προηγούµενη κυβέρνηση έχει καταθέσει το ΚΚΕ, όµως, αυτή αρνείστε έστω και να τη συζητήσετε, στο όνοµα των αντοχών της
οικονοµίας.
Μεγαλύτερο βέβαια εµπαιγµό, στα όρια σχεδόν του θράσους,
αποτελεί το να παρουσιάζετε ως επιτυχία την όποια µείωση των
συντελεστών του ΕΝΦΙΑ.
Πραγµατικά δεν θα µπούµε στη συζήτηση να µετρήσουµε
πόσο κερδίζει και πόσο χάνει ο καθένας µετά αφ’ ενός την αύξηση των αντικειµενικών αξιών ή την κατάργηση του συµπληρωµατικού φόρου που αφορά βέβαια τη µεγάλη ακίνητη περιουσία,
γιατί αυτή η εξίσωση δεν παύει να βγάζει χαµένο τον λαό που
συνεχίζει να πληρώνει άλλο ένα ενοίκιο στο σπίτι του, που συσσωρεύει τις δόσεις του ΕΝΦΙΑ µαζί µε άλλες τόσες δόσεις σε
εφορία, ΔΕΗ, ταµεία, τράπεζες και το οικογενειακό ταµείο παραµένει σταθερά µείον.
Το µόνο δίκαιο µέτρο που θα έπρεπε σήµερα να συζητάµε για
τον ΕΝΦΙΑ είναι η κατάργησή του και όχι να µας ζητάτε να πανη-
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γυρίσουµε για τη µονιµοποίηση ενός άδικου χαρατσιού, έναν
άδικο και προσωρινό υποτίθεται φόρο, που µας ζητάτε να σας
χειροκροτήσουµε που µας τον φορέσατε φέσι και µαλώνετε µάλιστα µε ποιανών τις υπογραφές ήρθε πρώτο, ναι, έχει τις υπογραφές της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του
ΣΥΡΙΖΑ που τον διατήρησε τα προηγούµενα χρόνια και αντιπολιτεύεστε τους εαυτούς σας επιδιδόµενοι σε µια παροχολογία
γύρω από το ποιος θα κάνει την πιο µεγάλη έκπτωση και τσιµουδιά δεν βγάζετε για την κατάργησή του.
Σας προτείναµε από πού µπορείτε να εξασφαλίσετε τους πόρους, για να ανοίξει ο απαραίτητος δηµοσιονοµικός χώρος που
ζητάτε για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και θα σας µείνει µάλιστα
και πλεόνασµα. Να εισπράξετε τον ΕΦΑ, έναν ψηφισµένο νόµο
από το 2002 που δεν έχει εφαρµοστεί από καµµία κυβέρνηση
µέχρι σήµερα. Εσείς κρατάτε παγωµένο και στα χαρτιά έναν νόµο,
όταν ανατριχιάζετε άλλη φορά όταν οι εργαζόµενοι λένε ότι θα
µείνουν οι νόµοι σας ανεφάρµοστοι. Αυτό αφορά βέβαια τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των νοµικών προσώπων, των
επιχειρηµατικών οµίλων, αυτών που σταθερά προστατεύετε.
Οι απώλειες των εσόδων από τον κρατικό προϋπολογισµό µε
βάση τα στοιχεία της έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους -και όχι τα δικά µας- από αυτή την απαλλαγή επί µία εικοσαετία των επιχειρηµατικών οµίλων είναι 4 δισεκατοµµύρια κάθε
χρόνο. Μετρήστε πόσες κυβερνήσεις έχουν αλλάξει από το 2002,
κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και
εσείς κύριοι του ΠΑΣΟΚ και βγάλτε τα χρέη σας προς τον λαό
που τα χαρίσατε αφειδώς στους επιχειρηµατικούς οµίλους. Αντίθετα, πόσο είναι µε βάση την επίσηµη έκθεση φορολογικών δαπανών που συνόδευε τον κρατικό προϋπολογισµό τα έσοδα της
προηγούµενης χρονιάς από τον αντιλαϊκό ΕΝΦΙΑ, που και εκεί
υπάρχουν απαλλαγές στη φορολόγηση νοµικών επιχειρήσεων,
που έχουν ακίνητη περιουσία, offshore εταιρείες, ναυτιλιακές
κ.λπ.. Τα έσοδα είναι 2,5 δισεκατοµµύρια. Δηλαδή αν πλήρωναν
οι επιχειρηµατικοί όµιλοι τον ΕΦΑ, δεν θα χρειαζόταν να υπήρχε
ο ΕΝΦΙΑ και θα περίσσευαν και 1,5 δισεκατοµµύριο στον κρατικό
προϋπολογισµό, περισσότερα από το ύψος των παρεµβάσεων
που µας φέρατε σήµερα πανηγυρικά µε την τροπολογία σας.
Να δούµε ποιο είναι και το αποτύπωµα, δηλαδή αν προσθέτουν κάτι στο σµπαραλιασµένο εισόδηµα των βιοπαλαιστών
αγροτών οι παρεµβάσεις που κάνατε και στον αγροτικό τοµέα.
Η µεγαλύτερη κοροϊδία είναι οι ποµπώδεις ανακοινώσεις για την
επιστροφή -υποτίθεται- και τον µηδενικό συντελεστή του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Γιατί ενώ δηµιουργήσατε πράγµατι την εντύπωση ότι θα µηδενιστεί ο συντελεστής -το γράφετε µάλιστα και στην αιτιολογική έκθεση του
νοµοσχεδίου-, είναι προφανές ότι µε την ΚΥΑ που θα ακολουθήσει θα βγει το ψαλίδι. Σήµερα µάλιστα το πρωί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρθηκε συγκεκριµένα για περιορισµούς µε
βάση την ποσότητα της καλλιέργειας και το είδος ενδεχοµένως
που κι αυτά θα υπολογιστούν στο τέλος του Οκτώβρη, ενώ οι
αγρότες ήδη έχουν πραγµατικά αδυναµία ακόµα και να γεµίσουν
τα ντεπόζιτα των τρακτέρ τους.
Τα νούµερα µιλάνε, πραγµατικά, από µόνα τους, γι’ αυτό και
δεν τολµήσατε να τα βάλετε εξαρχής στην έκθεση που συνοδεύει το νοµοσχέδιο του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους µπας
και διασκεδάσετε προσωρινά τις εντυπώσεις. Εκτός βέβαια ότι
από τότε που τα εξαγγείλατε στα µπλόκα των αγροτών, έναν
µήνα δηλαδή πριν, ήδη το πετρέλαιο εκτινάχθηκε από το 1,5
ευρώ στα 2 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή, ακόµα κι αν επιστρέφατε
ολόκληρο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που είναι 0,41 λεπτά,
αυτός από την εξαγγελία µέχρι την υλοποίηση εξανεµίστηκε ήδη
από τις ανατιµήσεις. Αλλά ούτε αυτό δεν το δίνετε ολόκληρο και
στο σύνολό του. Όλο κι όλο το κονδύλι θα είναι 60 εκατοµµύρια
ευρώ για την επιστροφή του φόρου -το επιβεβαίωσε χθες και
στην επιτροπή και ο κύριος Υφυπουργός-, όταν την τελευταία
φορά που δόθηκε επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης στους
αγρότες η δαπάνη έφτανε τα 180 εκατοµµύρια, πριν το κόψει η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, µε τις ψήφους, όµως, και της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Κοινό σας έργο ήταν η περικοπή της
επιστροφής φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο. Ήταν στο τρίτο µνηµόνιο, για να µη µας παρουσιάζεστε ξαφνικά, κύριοι της Κυβέρ-
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νησης, ως σωτήρες, όταν επιστρέφετε τα χρωστούµενα µε περικοπή στο 1/3 και µάλιστα µε την τιµή του πετρελαίου στο διπλάσιο. Άρα, µε τις σηµερινές τιµές του πετρελαίου και την τιµή
συνεχώς να καλπάζει δεν µπορεί να µιλάµε για έστω και σχετική
ανακούφιση, αν το κονδύλι αυτό δεν φτάνει τουλάχιστον τα 200
εκατοµµύρια.
Και πριν θυµηθείτε πάλι τα «λεφτόδεντρα» και τις αντοχές της
οικονοµίας, να σας θυµίσουµε αντίθετα 450 εκατοµµύρια που χορηγείτε επιστροφή στους εφοπλιστές κάθε χρόνο και από όλες
τις κυβερνήσεις. Όπως ουσιαστική ελάφρυνση στο εισόδηµα δεν
θα φέρει ούτε η µείωση του ΦΠΑ στα λιπάσµατα για την πλειοψηφία των αγροτών που φέρνουν βιβλία και παίρνουν, ήδη, επιστροφή του ΦΠΑ. Βέβαια καλώς να την κάνετε κι αυτή, αλλά δεν
αποτελεί πραγµατικά ουσιαστική ανακούφιση, όταν οι τιµές των
λιπασµάτων έχουν υπερδιπλασιαστεί και η κατάσταση θα επιδεινωθεί ακόµα περισσότερο λόγω των συνεπειών του ιµπεριαλιστικού πολέµου στην Ουκρανία. Με αυτές τις συνθήκες δεδοµένες
µόνο µια γενναία επιδότηση στα λιπάσµατα και πλαφόν στην τιµή
µπορεί κάπως να αντιµετωπιστεί η εκτόξευση των τιµών, όπως
βέβαια και στις ζωοτροφές για τους κτηνοτρόφους σε συνδυασµό µε άλλα µέτρα που θα ρίχνουν συνολικά το κόστος παραγωγής για να µπορέσουν πράγµατι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι
να παραµείνουν στα χωράφια τους.
Τέλος, θα κλείσω εν συντοµία µε το θέµα του τσίπουρου και
της τσικουδιάς για τα οποία τοποθετηθήκαµε εκτενώς στην επιτροπή. Θα αναφερθεί πιο αναλυτικά και ο Μανώλης Συντυχάκης
και ο Γιώργος Λαµπρούλης στη συνέχεια. Μπορεί την αύξηση
της φορολογίας στο παραδοσιακό τσίπουρο και την τσικουδιά
να αναγκάστηκαν να την αποδεχτούν οι διήµεροι παραγωγοί ως
µια ύστατη συµβιβαστική λύση για να προσαρµοστεί το προϊόν
τους µε τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όµως, και
αυτό ακόµα δεν αλλάζει την ουσία ότι πρόκειται για µια αύξηση
από τα 0,59 λεπτά στο 1,60 ευρώ το λίτρο στην τιµή του προϊόντος, που σε αυτές τις συνθήκες των γενικευµένων ανατιµήσεων
καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι αποτελεί ακόµα µια σηµαντική επιβάρυνση στην κατανάλωση και δεν µπορούµε βέβαια να τη δεχτούµε. Όµως, και αν αυτή η αύξηση αποτελεί τελικά δέσµευση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι σόι δέσµευση αποτελεί να απαγορεύσετε τη χρήση του ονόµατος «τσίπουρο» και «τσικουδιά» στους
διήµερους αποσταγµατοποιούς, δηλαδή αυτούς που µας το σύστησαν στην παραγωγή αυτό το προϊόν και που πρώτα και κύρια
κατοχύρωσαν οι ίδιοι εθιµικά την ονοµασία τους µέσα στα διακόσια χρόνια παραγωγής του.
Αυτή είναι όχι η δέσµευσή σας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση,
αλλά η διαχρονική δέσµευση των κυβερνήσεων προς τους βιοµηχάνους ποτοποιούς, που τη µεθοδεύσατε και την υλοποιείτε
από κοινού Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ως κυβερνήσεις που ευθύνονται, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, για τα πεπραγµένα τους, για τα πεπραγµένα των υπηρεσιών του κράτους, για να µην ακούγονται
και διάφορα χαριτωµένα στην Αίθουσα. Όσο κι αν ετεροχρονισµένα βέβαια σήµερα προσπαθείτε να το διορθώσετε µε την τροπολογία που φέρατε, την οποία βεβαίως και θα στηρίξουµε, αν
την κάνει δεκτή η Κυβέρνηση, που όµως δεν µπορεί να ξεπλύνει
και τις δικές της ευθύνες γύρω από το θέµα.
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι επί της αρχής καταψηφίζουµε το
νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κυρία
Κοµνηνάκα.
Τώρα σειρά έχει ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης.
Όµως θα δώσω το λόγο στον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας της Ελληνικής Λύσης, διότι έχει ανειληµµένες υποχρεώσεις εκτός Αθηνών. Αυτό δε σηµαίνει ότι θα µιλήσει ο κ. Βιλιάρδος µετά, κύριε Αρσένη. Εσείς θα µιλήσετε. Η σειρά δεν αλλάζει.
Ο χρόνος και του κ. Βιλιάρδου και του κυρίου Προέδρου είναι ο
ίδιος και πιθανολογώ ότι ο κύριος Πρόεδρος θα τηρήσει τον
χρόνο.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε σε µια ιστορική
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καµπή της χώρας, αλλά και του πλανήτη, η οποία θυµίζει -τουλάχιστον για όσους ξέρουν ιστορία και για όσους ξέρουν οικονοµικά, κύριε Σταϊκούρα, θεωρώ ότι ξέρετε οικονοµικά - τις
συνθήκες λίγο πριν το 1940 και λίγο πριν το κραχ στην Αµερική.
Επίσης, πιστεύω ότι κάποιοι εδώ µέσα δεν θέλουν να ακούν
αυτό που λέµε συνεχώς. Τον Μάρτιο του 2020 η Ελληνική Λύση
είχε προειδοποιήσει γι’ αυτό που ήρθε σήµερα, κύριε Σταϊκούρα.
Δεν µας ακούγατε. Σας µιλήσαµε για επισιτιστική κρίση.
Εδώ και δυόµισι - τρία χρόνια η Ελληνική Λύση συνεχώς ζητάει
από όλους τους πολιτικούς Αρχηγούς να κάτσουµε µε τον Πρωθυπουργό και να κάνουµε ένα πρόγραµµα ανασυγκρότησης του
παραγωγικού πλούτου της χώρας, µε βάση τον πρωτογενή
τοµέα. Σας το προτείναµε. Σας προειδοποιήσαµε. Σας το είπαµε,
αλλά δυστυχώς δεν ακούτε. Και δεν ακούτε είτε γιατί δεν ξέρετε
είτε γιατί δεν θέλετε να ακούσετε. Εδώ θα µπούµε σε µία σειρά
πρόσφατων λαθών που έκανε η Κυβέρνηση και πρέπει να τα πω.
Ουκρανικό. Καταδικάσαµε όλοι τη ρωσική βαρβαρότητα και τη
ρωσική εισβολή, αλλά δυστυχώς η Ελλάς είχε πρωταγωνιστικό
ρόλο σε αυτή τη βαρβαρότητα. Ενεπλάκη µε τα όπλα που έστειλε
εκεί. Δεν επενδύσατε ως χώρα, ως Κυβέρνηση εδώ και πάρα
πολύ καιρό να είναι παραγωγός ενέργειας η Ελλάδα. Έκανε τα
αντίθετα, κύριε Σταϊκούρα. Η εµµονή του ίδιου του Πρωθυπουργού, η εµµονή πολλών «πράσινων» Βουλευτών και Υπουργών
αυτής της Κυβέρνησης, οδήγησε σε δυσθεώρητα ύψη τις τιµές
της ενέργειας. Επενδύσατε αποκλειστικά σε µια πράσινη µετάβαση που είναι «πράσσειν άλογα».
Ταυτιστήκατε, κύριε Υπουργέ, µε τη γραµµή των Ηνωµένων
Πολιτειών στο ουκρανικό στέλνοντας όπλα, όταν η χώρα εξαρτάται και ενεργειακά, αλλά και τροφοδοτικά από τη Ρωσία και
την Ουκρανία. Θα σας πω, λοιπόν, µερικά λάθη µήπως και προλάβουµε να τα διορθώσουµε όλοι µαζί γιατί τα πράγµατα είναι
πάρα πολύ δύσκολα.
Λάθος πρώτο στην ενέργεια. Την αφήσατε σε ιδιωτικά χέρια
ολιγαρχών να αισχροκερδούν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τον Φεβρουάριο του 2022 τα κέρδη των παρόχων ενέργειας είναι δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ. Η ΡΑΕ, που εσείς επιλέξατε, πρότεινε
πρόστιµο, κύριε Σταϊκούρα, το οποίο πρόστιµο όµως οι «Ροµπέν»
των ολιγαρχών, οι κυβερνώντες της Νέας Δηµοκρατίας, αρνήθηκαν. Και αναρωτιέµαι γιατί. Γιατί δεν επιβάλλετε πρόστιµο ή φορολόγηση; Φορολόγηση. Είναι 2 δισεκατοµµύρια κέρδη. Πείτε
µου, ποιες εταιρείες έχουν 2 δισεκατοµµύρια κέρδη τους τελευταίους µήνες; Ουδεµία.
Ως προς το ρεύµα είστε όλοι οπαδοί ιδιωτικοποίησης. Πού
είναι ο κοινωνικός φιλελευθερισµός; Πού είναι η αγάπη για τον
πολίτη; Όχι άναρχα ακραιονεοφιλελεύθερα όλα να τα ξεπουλήσετε. Βιάζεστε. Βγαίνει ο Μακρόν προχθές και λέει ότι η γαλλική
ΔΕΗ δεν πρέπει να περάσει στο δηµόσιο, αλλά πρέπει να συµβάλλει το κράτος ώστε να ελέγχει τις τιµές και αν είναι δυνατόν
να περάσουν αυτές οι εταιρείες στον κρατικό έλεγχο. Αυτά δεν
τα ακούσατε εσείς; Δεν τα ξέρετε;
Λάθος δεύτερο. Καταργήσατε τους λιγνίτες και λέτε και ψέµατα. Λέτε ότι η αύξηση ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο -αυτή είναι η
αλήθεια- επειδή έκλεισαν τα λιγνιτωρυχεία. Ποια είναι η «πλάκα»,
το φαιδρό; Ότι µπορούσαµε να έχουµε µέχρι το 2029 ανοιχτό το
λιγνιτωρυχείο. Γιατί αυτή η εµµονή να κλείσουν οι λιγνίτες; Το
Χρηµατιστήριο Ενέργειας διαµορφώνει την τιµή. Είναι δυνατόν,
κύριε Υπουργέ µου, να διαµορφώνει την τιµή αυτός που έχει κέρδος και πρέπει να κερδίζει µε παραπάνω τιµολόγιο; Οι έξι παίκτες
της αγοράς καθορίζουν το Χρηµατιστήριο Ενέργειας.
Κάνατε και ένα άλλο έγκληµα. Πήρατε ένα δάνειο µε ρήτρα
ρύπων. Τελείωσε το ρεύµα. Εµένα µου ήρθε σήµερα σε ένα σπίτι
εκατό τετραγωνικών, 370 ευρώ. Πώς θα το πληρώσει ο απλός
πολίτης µε σύνταξη των 400 ευρώ; Για πείτε µου. Μιλάµε πραγµατικά µε νούµερα. Ο Θεός, ο Χριστός και η Παναγία να φωτίσει
τον Πρωθυπουργό.
Είναι έγκληµα η απολιγνιτοποίηση. Δεν θα πω νούµερα. Θα
πω, όµως, κάτι άλλο. Στη Γερµανία βγαίνει ο «πράσινος» Υπουργός -δεν µιλάµε για έναν δεξιό, κεντρώο- ο Χάµπεκ και λέει: «Αναφορικά µε το κλείσιµο της στρόφιγγας του ρωσικού φυσικού
αερίου εξετάζουµε τη λειτουργία όλων των µονάδων άνθρακα
και των πυρηνικών ξανά».

10446

Και µιας και µιλάω για πυρηνικά, κύριε Υπουργέ, θα το κάνω
τώρα. Αυτό ξέρετε τι είναι, κύριε Υπουργέ; Κοιτάξτε µε λίγο.
Επειδή δεν είστε ικανοί να κάνετε τα αυτονόητα, σας δίνουµε τη
µελέτη σκοπιµότητας δηµιουργίας πυρηνικού εργοστασίου στην
Ελλάδα. Θα την καταθέσω στα Πρακτικά θα τη δώσω και στον
Πρωθυπουργό τον ίδιο, µήπως και ξυπνήσουν κάποιοι Έλληνες.
Κάθισε η Ελληνική Λύση, ένα µικρό κόµµα, έβαλε εµπειρογνώµονες και κάναµε ολόκληρη µελέτη, σχεδιασµό και απόσβεση
επενδύσεως σε επτά χρόνια για τη λειτουργεία εργοστασίου.
Γιατί φοβάστε; Γιατί; Συζητάµε µε τη Βουλγαρία να κάνουµε από
εκεί πυρηνικό εργοστάσιο, να παίρνουµε πάλι ρεύµα απ’ αυτούς
και αν συµβεί κάτι µε τη Βουλγαρία, να µας κλείσουν και τη στρόφιγγα. Γιατί; Να το.
Ολόκληρη µελέτη από ένα κόµµα δέκα Βουλευτών, χιλιάδων
ψηφοφόρων, όχι το µεγάλο κόµµα της Νέας Δηµοκρατίας, ένα
κόµµα µε µικρές δυνάµεις, αλλά µε µεγάλη θέληση να κυβερνήσουµε υπέρ των Ελλήνων και όχι υπέρ των ολιγαρχών. Αυτή είναι
η διαφορά µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Κάνετε λάθη µε τους φίλους σας τους εφοπλιστές. Όλοι συµπτωµατικά έχουν κανάλια. Τα τάνκερ, όµως, του κ. Αλαφούζου
φέρνουν ρωσικό πετρέλαιο. Πώς γίνονται αυτά; Για πείτε µου
εσείς. Θα µου πείτε, επιχειρηµατίας είναι ο Αλαφούζος. Ναι,
σαφώς, µαζί του. Είναι επιχειρηµατίας. Όχι όµως όλη µέρα να
βρίζει τη Ρωσία και να κάνει τον… Είναι ρωσόφιλος τότε.
Ο «ΣΚΑΪ» και ο ιδιοκτήτης του είναι ρωσόφιλοι εναντίον των
Ουκρανών. Να το µάθει ο ελληνικός λαός. Απλά πράγµατα είναι.
Δεν µπορεί να είναι µε τον αστυνόµο, αλλά και µε τον χωροφύλακα. Να αποφασίσει µε ποιους είναι. Όλα τα ξεπουλάτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Στην Ιταλία το κράτος θα έχει λόγο σε πωλήσεις στρατηγικής
σηµασίας. Ποιος το είπε αυτό, κύριε Σταϊκούρα µου; Ψάξτε το
λιγάκι; Ο Ντράγκι. Θα έχει λόγο σε πωλήσεις στρατηγικής σηµασίας! Θα µπορεί να µπλοκάρει ιδιωτικοποιήσεις για το δηµόσιο
συµφέρον. Εσείς τα ξεπουλάτε όλα. Ρεύµα, νερό, αεροδρόµια,
λιµάνια δρόµους. Τι έχει αποµείνει σε αυτή τη χώρα τελικά; Να
πουλήσουµε τι; Πείτε µου εσείς τι να πουλήσουµε. Δεν έχουµε
να πουλήσουµε κάτι άλλο. Και δεν παράγουµε κιόλας. Αυτό είναι
το χειρότερο.
Λάθος τρίτο. Επί δεκαετίες ο Πρωθυπουργός ήταν εναντίον
των εξορύξεων στη χώρα, όπως και ο κ. Δένδιας. Τον ρώτησα
εδώ πριν είκοσι µέρες. Την επόµενη µέρα που ο κ. Δένδιας σώπασε για τις εξορύξεις, βγαίνει ο Πρωθυπουργός και κάνει µια
κυβίστηση απίστευτη και λέει: «Θα πάµε για εξορύξεις». Δηλαδή,
όταν το έλεγε η Ελληνική Λύση, όταν το λέγαµε εµείς, κοροϊδεύατε και µετά επανέρχεστε στο θέµα και µας λέτε «θα κάνουµε
εξορύξεις». Δεν µας λέει πού όµως. Θα σας πω εγώ. Στο Ιόνιο
θα πάει ο Πρωθυπουργός, γιατί φοβάται τους Τούρκους. Γνωρίζετε ότι κάτω από την Κρήτη υπάρχει ένα τρισεκατοµµύριο ευρώ
αποθηκευµένα σε υδρίτες και φυσικό αέριο. Και τα λέω εγώ
αυτά. Ψάξτε λίγο τις µελέτες. Τα έχω πει χίλιες φορές.
Το άλλο λάθος µε τους λιγνίτες είναι ότι σιωπηρά ανοίξατε
τους λιγνίτες. Σιωπηρά. Ενώ επιµένατε «όχι στο άνοιγµα των λιγνιτών», τους ανοίξατε και δεν λέτε στον ελληνικό λαό «ανοίξαµε
τους λιγνίτες». Πόσο σοβαρή είναι αυτή η Κυβέρνηση, που από
το ένα λάθος µας πάει στο άλλο λάθος και το διορθώνει µε
λάθος; Είναι λάθη.
Λάθος τέταρτο. Εδώ µέσα -το ξαναλέω ακόµη µια φορά- ρωσοφίλος είναι αυτός που δεν θέλει να γίνει ο αγωγός EastMed.
Ποιος δεν θέλει να γίνει o αγωγός EastMed; Η Νέα Δηµοκρατία.
Άρα, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουµε. Απεξάρτηση φυσικού αερίου
από τη Ρωσία θα επιτευχθεί µόνο µε τον αγωγό EastMed. Βγαίνει
ο διευθύνων σύµβουλος της «EDISON» και λέει: «Ο αγωγός χρειάζεται επειγόντως να γίνει. Είναι ανταγωνιστικός και κερδοφόρος». Αντί να κάνουµε σηµαία µας ως χώρα τον EastMed, για να
απεξαρτηθούµε επιτέλους από την οµηρία από τη Ρωσία σε
σχέση µε το φυσικό αέριο, πετρέλαιο και ενέργεια, αντί να τρέξει
σε όλες τις κυβερνήσεις ο Πρωθυπουργός να το προτείνει, πρότεινε καλώδιο από την Αίγυπτο για να φέρουµε ρεύµα, φωτοβολταϊκά πάρκα. Αυτά είναι λάθη.
Το εβραϊκό λόµπι στις Ηνωµένες Πολιτείες, το ίδιο το εβραϊκό
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λόµπι, πιέζει να γίνει ο EastMed. Υπάρχει ολόκληρη ανακοίνωση.
Το Ισραήλ και το εβραϊκό λόµπι είναι ισχυρά λόµπι σε όλο τον
κόσµο. Αντί να είµαστε µαζί τους, δίπλα τους, να αντιγράψουµε
το Ισραήλ, να γίνουµε το Ισραήλ της Μεσογείου εµείς, αντί να
τους πάρουµε κοντά µας, τίποτα. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε. Ούτε
ένα τηλεφώνηµα του Υπουργού.
Ποια είναι η λύση; Είναι αυτή εδώ. Πυρηνική ενέργεια. Η µελέτη είναι εδώ. Θα τη στείλω στο γραφείο του Πρωθυπουργού
για να δει πώς µπορούν κάποιοι να λειτουργούν υπέρ των πολιτών και όχι εις βάρος των πολιτών. Και υπάρχει ολόκληρη ανάλυση. Δεν θα µπω στα τεχνοοικονοµικά. Είναι εδώ. Όποιος θέλει,
τη διαβάζει. Μπορώ να σας πω ότι µπορούµε να έχουµε για ισχύ
1000 MW µε 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ και ετήσιο κέρδος 210
εκατοµµύρια ευρώ και απόσβεση σε δέκα έτη. Κερδίζουµε 100
εκατοµµύρια επίσης τον χρόνο από τους ρύπους και τα πρόστιµα. Άρα, γίνεται η απόσβεση πολύ συντοµότερα απ’ ό,τι φαντάζονται κάποιοι.
Κύριε Υπουργέ, ερχόµαστε στην εκθετική έκρηξη της µεγάλης
νοµισµατικής φούσκας. Αυτή είναι µια αλήθεια για όσους θέλουν
να δουν την αλήθεια. Έρχεται µια µεγάλη, πολύ µεγάλη έκρηξη.
Το χρήµα φαίνεται ότι ευτελίζεται. Υπάρχει ανταγωνισµός σε
πολλά επίπεδα και πεδία, όπως ανταλλαγής καυσίµων µε γουάν,
χτύπηµα του δολαρίου. Τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και η Σαουδική Αραβία αντιδρούν µε το δολάριο. Γίνεται χαµός. Τι θα έχει
αξία από δω και πέρα; Εµπορεύµατα, τροφή, µέταλλα θα αξίζουν
χρυσάφι.
Έλεγα εδώ, στη Βουλή, ότι ο Βλαντιµίρ Πούτιν, η Κίνα, η Ινδία
και άλλες χώρες συγκεντρώνουν µέταλλα, χρυσό και συγκεντρώνουν και δηµιουργούν πρωτογενή τοµέα. Αυτές οι χώρες δεν θα
έχουν πρόβληµα. Η Ελλάς θα έχει πρόβληµα, διότι ούτε αποθήκευση χρυσού κάναµε και µετάλλων, ούτε πρωτογενή τοµέα
έχουµε, ούτε µπορούµε να παράγουµε προϊόντα.
Άρα, λοιπόν, είµαστε µια καταδικασµένη χώρα σε πείνα, σε
φτώχεια. Ποιος φταίει γι’ αυτό; Όλη αυτή η ιστορία έχει ονοµατεπώνυµο. Φταίνε το ΚΙΝΑΛ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δηµοκρατία που
επί είκοσι χρόνια δεν κάνανε το παραµικρό ώστε ο πρωτογενής
τοµέας να µπορεί να ταΐσει τη χώρα, να έχουµε επάρκεια και αυτάρκεια αγαθών. Το χρέος µας -και δεν το λέω εγώ, κύριε Σταϊκούρα- αλλά η εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» -φαντάζοµαι την ξέρετε,
είναι δικιά σας εφηµερίδα, είναι φιλοκυβερνητική- είχε χθες δηµοσίευµα και έλεγε «Το χρέος ξεπέρασε τα 250 δισεκατοµµύρια.
Έφτασε στο 206% ως ποσοστό επί του ΑΕΠ». Έτσι γράφει η εφηµερίδα. Εγώ διαβάζω την εφηµερίδα, δεν το λέω εγώ. Είναι διαφορετικά τα νούµερα. «Απαιτούνται 4,6 δισεκατοµµύρια µόνο για
τόκους το 2022», «ΤΑ ΝΕΑ» το λένε. Κι έρχεται χρεοκοπία.
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, έχετε διαπράξει µια ληστεία της
µεσαίας τάξης. Ποιος πληρώνει τις αυξήσεις σε ενέργεια και καύσιµα και ακρίβεια; Ποιος; Προφανώς η µεσαία τάξη. Αυτή η µεσαία τάξη, στην οποία κάνει την εξής αλχηµεία η Νέα
Δηµοκρατία. Δήθεν ελαφρύνει µε τους φόρους τη φορολόγηση,
αλλά επιδοτεί κιόλας µε δανεικά.
Δεν ξέρω, κύριε Σταϊκούρα που τα µάθατε τα οικονοµικά σας,
αλλά δεν µπορεί να ελαφρύνεις µε φόρους έναν στα µεσαία
στρώµατα, αλλά ταυτοχρόνως να του δίνεις το επίδοµα µέσω δανεικών. Πρέπει να του πεις ότι τα δανεικά αυτά πρέπει να αποπληρωθούν και για να αποπληρωθούν θα τα πληρώσει η µεσαία
τάξη.
Το κράτος χρωστάει δισεκατοµµύρια ευρώ, στο εσωτερικό,
στο εξωτερικό. Και ποιο είναι το χειρότερο; Ο πληθωρισµός. Το
µεγάλο πρόβληµα. Γιατί ο πληθωρισµός στο 11% να είναι, θα µειώσει πάνω από 19 δισεκατοµµύρια τις καταθέσεις. Αν ο πληθωρισµός είναι στο 11% 19 δισεκατοµµύρια ευρώ από τις καταθέσεις, θα χαθούν λόγω πληθωρισµού. Αυτά τα 19 δισεκατοµµύρια ευρώ, ποιος θα τα επωµιστεί; Η µεσαία τάξη πάλι. Πάλι η µεσαία τάξη!
Τι σας προτείνουµε; Τώρα, µείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Είναι µια πρόταση, ώστε να αυξηθούν οι µισθοί των εργαζοµένων, ταυτόχρονα, χωρίς να επιβαρυνθούν οι επιχειρήσεις,
χτυπώντας τον ανταγωνισµό τους. Αυτά µπορούν να γίνουν,
απλές λύσεις είναι. Λίγο µυαλό θέλει, δεν θέλει πολύ µυαλό. Και
αναρωτιέµαι γιατί δεν το καταλαβαίνετε.
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Σας προτείνουµε για τον πληθωρισµό: Μειώστε τώρα τον
φόρο προστιθέµενης αξίας. Τώρα να µειωθεί ο ΦΠΑ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Δεν γίνεται αλλιώς. Λέτε ότι µειώνετε τον ΕΝΦΙΑ, θα το ανακοινώσει εδώ ο Πρωθυπουργός, ξέρετε, σήµερα και επειδή -λέειδεν έρχονται εκλογές, να σας ενηµερώσουµε -δεν ξέρετε εσείςότι τελειώνει και το πρόστιµο των 100 ευρώ. Ναι, η κ. Γκάγκα το
ανακοίνωσε. Δεν είναι προεκλογικό αυτό. Άπα πα πα. Τι λέτε
τώρα; Το ανακοίνωσε το πρωί στο «ΣΚΑΪ», τα 100 ευρώ πρόστιµο,
τέλος. Δηλαδή, στον παππού σας, στον πατέρα σας, βάζατε 100
ευρώ πρόστιµο γιατί θέλατε υποχρεωτικά να κάνει κάτι στο σώµα
του. Ε, αυτό είναι ντροπή. Τουλάχιστον, το παίρνετε πίσω τώρα.
Και επιστρέψτε και τα πρόστιµα πίσω. Τώρα να επιστραφούν τα
χρήµατα στους παππούδες, στους, µπαµπάδες, στις γιαγιάδες
µας. Δώστε πίσω τώρα τα 100 ευρώ ολονών. Πίσω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Ακούστε τώρα, ξέρετε πόσο ισοδυναµεί η σπατάλη των 44 δισεκατοµµυρίων µε δανεικά που πήραµε και δώσαµε από δω κι
από εκεί σε επιδόµατα κι από δω κι από κει; Με δεκαοκτώ ΕΝΦΙΑ.
Είναι ίσο µε δεκαοκτώ ΕΝΦΙΑ, σε ένα χρόνο! 44 δισεκατοµµύρια
δεν ξέρει κανείς πού πήγαν. Κανείς δεν ξέρει! Δεκαοκτώ ΕΝΦΙΑ
είναι!
Πρέπει να µειωθεί ο φόρος κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Είναι η ελάχιστη προσφορά της Κυβέρνησης προς τους
αγρότες για να παράγουν πλούτο. Και θα σας πω και κάτι, γιατί
πιέζει ο χρόνος και θέλει να µιλήσει και ο Πρωθυπουργός.
Κύριε Υπουργέ, πείτε στον ελληνικό λαό -είστε Υπουργός Οικονοµικών- η χώρα µας έχει αυτάρκεια ή επάρκεια και σε ποια
αγαθά; Θέλω να ακούσω τον Υπουργό Οικονοµικών και τον Πρωθυπουργό να ενηµερώνουν τον ελληνικό λαό: Η Ελλάδα έχει
επάρκεια στο πετρέλαιο; Έχει επάρκεια στο κρέας; Έχει επάρκεια στο σιτάρι; Έχει επάρκεια στη ζάχαρη; Έχει επάρκεια σε κάποιο είδος κατανάλωσης; Θα σας απαντήσω τώρα: Όχι.
Πουθενά. Δεν έχουµε επάρκεια και δεν έχουµε αυτάρκεια. Δεν
µπορούµε να τροφοδοτήσουµε εµείς την αγορά.
Η ζάχαρη, που λέτε τώρα -θα έχουµε προβλήµατα µε τη ζάχαρη, λόγω Ρωσίας- θα είναι µεγάλο πρόβληµα σε λίγες µέρες.
Το µόνο πράγµα στο οποίο είχε επάρκεια αυτή η χώρα, ξέρετε
ποιο ήταν; Θα σας πω εγώ: Οι λιγνίτες, τους οποίους τους κλείσατε. Και τους λιγνίτες κλείσατε και τους ξανανοίγετε κρυφά.
Ναι, ναι, κτυπάτε το κεφάλι σας. Ο ελληνικός λαός κτυπάει το
κεφάλι του, κύριοι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ: Με αυτά που λέτε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ο ελληνικός λαός κτυπάει το κεφάλι του. Αυτή είναι η
αλήθεια. Και µετανιώνει που σας ψήφισε. Και στις επόµενες εκλογές -που θα είναι σύντοµα- θα σας καταψηφίσει, γιατί δε βάζετε
µυαλό. Γιατί ακόµη και τώρα είστε υπέρ του κόµµατος και όχι
υπέρ της χώρας. Αυτό είναι το πρόβληµα.
Με όλα αυτά, λοιπόν, έρχεται και η βάρβαρη εισβολή των
Ρώσων στην Ουκρανία. Εδώ αρχίζουν τα γλέντια. Ποια είναι τα
γλέντια; Ξέρετε ότι η Ρωσία είναι το παγκόσµιο σουπερµάρκετ
τροφίµων; Το γνωρίζει κανείς από εσάς; Το ξέρει; Πήραµε τα
µέτρα µας πριν επιβάλουµε κυρώσεις; Είναι παραγωγός σιταριού, 86 εκατοµµύρια τόνους σιτηρών το 2020, είναι τρίτη µετά
την Κίνα και την Ινδία. Η Ουκρανία βρίσκεται στην πέµπτη θέση,
παγκοσµίως. Η παραγωγή δεν αρκεί για να καλύψει, φίλες και
φίλοι, όλη την Ευρώπη στην παρούσα φάση. Και τι κάνει ο Πούτιν; Κλείνει τα σιτηρά. Τελειώσανε.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Άρα;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ψωµί, τέρµα. Θα κόψεις το ψωµί, να χάσεις τη µπάκα
σου.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Άρα;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Θα κόψεις το ψωµί και θα χάσεις την κοιλιά σου. Αλλά
ο κόσµος δεν έχει πλέον κοιλιά, γιατί πεινάει, κύριε της Νέας Δηµοκρατίας, που έχετε το θράσος να µιλάτε και από κάτω, αντί να
βάζετε το κεφάλι κάτω και να µην µιλάτε, αντί να προαναγγέλλετε τα µέτρα και να µπορείτε να οργανώσετε ένα κράτος σοβαρό, έρχεστε µε θράσος εδώ και µιλάτε. Καλύτερα σωπάστε.
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Σωπάστε, γιατί στις εκλογές θα σωπάσετε άπαξ διά παντός. Δεν
θα ξαναεκλεγείτε. Και το λέω µε λύπη, γιατί πολλούς από εσάς
σας συµπαθώ και σας εκτιµώ γιατί είστε σοβαροί άνθρωποι.
Υπάρχουν και εξαιρέσεις εκεί µέσα. Έρχεται µεγάλη κρίση, σας
λέµε. Από το 2020 σας το έλεγα και µου βγάζετε και γλώσσα εδώ
µέσα;
Ακούστε εδώ, για να ξέρουµε τι λέµε. Ηλιέλαιο, κριθάρι, δηµητριακά, ρύζι, καλαµπόκι, όλα τα προϊόντα αυτά θα είναι σε έλλειψη. Θα πεινάσουµε. Ξέρετε ότι οι Κινέζοι παίρνουν µέσω
Τουρκίας σιτάρι και το πηγαίνουν στην Κίνα και κάνουν τα
νουντλς που τρώνε -που λέγανε κάποιοι τώρα τελευταία τα ζυµαρικά των Κινέζων- καταστρέφοντας όλο τον κόσµο; Πάµε για
πείνα.
Και εδώ ερχόµαστε σε ένα άλλο θέµα, το οποίο ούτε αυτό το
βλέπετε. Δεν µιλάω για τον τουρισµό, που τον σκοτώσατε. Δεν
θα έρθουν τουρίστες από τη Ρωσία. «Δεν πειράζει», λέει ο άλλος.
Πώς; Το ένα δεν πειράζει, το άλλο δεν πειράζει, εκείνο δεν πειράζει, δεν γίνεται πολιτική έτσι. Το θέµα είναι το εξής: Κατά 50%,
χθες το ανακοίνωσε ο πρόεδρος αρτοποιών, θα αυξηθούν τις
επόµενες ηµέρες οι τιµές του ψωµιού. 50%. Πώς θα τα βγάλει
πέρα ο άλλος;
Και τι έκανε η Ρωσία; Να σας πω εγώ. Η ρωσική τελωνειακή
υποεπιτροπή απαγορεύει την εξαγωγή ζάχαρης και δηµητριακών
σε όλον τον κόσµο. Ε, λοιπόν η πείνα αυτή που έρχεται, να ξέρει
ο ελληνικός λαός -και τον κοιτάω στα µάτια- έχει ονοµατεπώνυµο: Κυριάκος Μητσοτάκης και Νέα Δηµοκρατία. Για να τελειώνει το παραµύθι, επιτέλους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και βέβαια έχει και ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς τα προηγούµενα κόµµατα, που δεν έκαναν τίποτα ώστε η χώρα να έχει
επάρκεια και αυτάρκεια αγαθών.
Βουλγαρία και Σερβία, που παράγουν ποσότητες σιταριού,
κλείνουν τα σύνορά τους από προχθές. Απαγόρευσαν τις εξαγωγές, η Βουλγαρία και η Σερβία. Αυτά σας τα λέω γιατί, από τη
στιγµή που ξέσπασε ο πόλεµος µε την Ουκρανία -ρώτησα φίλο
που ξέρει την ιστορία µε το αλεύρι- δεν έχει έρθει ούτε ένα καράβι µε σιτάρι. Το ξέρετε; Ούτε ένα καράβι. Ρώτησα άνθρωπο.
Ούτε ένα καράβι. Αυτό σηµαίνει ότι καταστρέψατε ό,τι παράγει
η χώρα και εισάγουµε αναγκαστικά. Αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα.
Λιπάσµατα: Τα λιπάσµατα κατά 67% είναι παραγωγής Ρωσίας.
Κόβουν και τα λιπάσµατα τώρα. Πού θα πάµε έτσι; Για πείτε µου.
Σε µια χώρα που κατά το παρελθόν έκανε εξαγωγές λιπασµάτων
-η χώρα µας έστελνε και στην Κίνα λιπάσµατα- τώρα δεν έχουµε
ούτε λίπασµα.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, αυτή είναι η Κυβέρνηση των διαγγελµάτων και των δικαιολογιών ή απλώς της εκφώνησης δικαιολογιών
µέσω διαγγελµάτων. Αυτή είναι η Κυβέρνηση. Για όλα φταίει κάτι
άλλο. Ο καιρός, γιατί έχει φωτιά, ο καιρός γιατί βρέχει, ο καιρός
γιατί χιονίζει. Όλο κάτι άλλο φταίει και ποτέ δεν φταίει αυτή η
Κυβέρνηση.
Δυστυχώς, φταίτε, φταίτε, φταίτε, φταίτε. Διαπράξατε µε τη
δική σας -αν θέλετε- πολιτική τροµακτικά λάθη οικονοµικά. Κάνατε παντού λάθη. Απόδειξη, θα σας το πω τώρα. Βγάζατε παραπάνω κρούσµατα για να ανεβάσετε τα όποια κρούσµατα
υπάρχουν στην Ελλάδα.
Να επιστρέψουν τώρα οι επτάµισι χιλιάδες πολεµιστές υγειονοµικοί στις θέσεις τους. Τους χρειαζόµαστε, πεθαίνει κόσµος.
Κάνουν απεργία πείνας έξω από το Υπουργείο Υγείας και εσείς
εµµένετε στη λογική να απολυθούν. Γιατί; Αφού όλοι µεταδίδουµε. Όλοι. Και οι εµβολιασµένοι και οι ανεµβολίαστοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Πρόεδρε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Κλείνω εδώ, κύριε Πρόεδρε.
Κάνατε κι άλλα λάθη. Το δεύτερο λάθος, στα εθνικά µας: Αποφασίζετε µόνοι σας. Αποφασίζετε µόνοι σας να στηρίξετε την Ουκρανία µε όπλα. Δε ρωτήσατε κανέναν. Η γερµανική κυβέρνηση,
την οποία έχετε ως κόρη οφθαλµού, διά του κ. Σολτς, ξέρετε τι
είπε; Ακούστε: «Εγώ δεν µπορώ να αποφασίσω ως καγκελάριος,
όποιο θέµα για την Ουκρανία και τη Ρωσία, θα περάσει από τη
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βουλή σε ψηφοφορία». Ενώ εδώ έχουµε ενός ανδρός αρχή. Αποφασίζει ο Πρωθυπουργός και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος του λέει
τι θα κάνει.
Είπε ο κ. Δένδιας θα κάνει προσφυγή εναντίον της Ρωσίας στη
Χάγη για εγκλήµατα πολέµου, χωρίς να ενηµερώσει κανέναν,
χωρίς να µας ενηµερώσει, όταν πρέπει να πάρουµε από τη Ρωσία
φαγητό να φάµε. Πώς γίνονται αυτά τα πράγµατα;
Και την ώρα αυτή η Τουρκία λειτουργεί ανεξέλεγκτα. Κερδίζει
δισεκατοµµύρια ευρώ. H αεροπορική εταιρεία «TURKISH AIRLINES» ανέβασε τον τζίρο της κατά 300%, γιατί όλες οι πτήσεις
της Ρωσίας γίνονται από την Κωνσταντινούπολη. Πού είµαστε;
Τι κάνουµε; Πού πάµε;
Έλεγα στον Υπουργό Εξωτερικών -εδώ ήταν, κύριε Σταϊκούρα«πήγαινε στην Ινδία» -του το είπα στις αρχές του 2020 και κοροϊδεύατε όλοι οι Βουλευτές από κάτω- και χθες πήγε στην Ινδία,
την ίδια ώρα που ο Τσαβούσογλου ήταν στο Πακιστάν.
Γιατί δεν µας ακούτε όταν σας προτείνουµε συγκεκριµένα
πράγµατα; Δεν κάνουµε κακοπροαίρετη κριτική. Εµείς κάνουµε
προτάσεις. Δεν είµαστε ούτε ΚΙΝΑΛ ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Προτάσεις!
Βγαίνουν όλοι και λένε ότι έχουν προτάσεις. Δεν άκουσα ποτέ
προτάσεις από κανέναν. Μόνο εµείς έχουµε προτάσεις. Μετά
από δύο χρόνια τώρα πήγατε στην Ινδία.
Επίσης -και κλείνω εδώ- ανεξάρτητη αρχή. Δεν την ξέρει κανένας σας. ΕΕΣΥΠ. Είναι στη Σταδίου και Καραγιώργη Σερβίας.
Ανεξάρτητη αρχή. Μία µικρή πινακίδα, είκοσι υπάλληλοι όλοι κι
όλοι. Ξέρετε πόσο κοστίζει στο δηµόσιο; Ακούστε το νούµερο.
Δώδεκα χιλιάδες ευρώ την ηµέρα.
Τριάντα πέντε ανεξάρτητες αρχές έχουµε στην Ελλάδα. Δώδεκα χιλιάρικα την ηµέρα πληρώνουµε για είκοσι νοµαταίους σε
µια ανεξάρτητη αρχή που δεν την ξέρει ούτε η µάνα της. Αυτή
είναι η Ελλάδα. Πού είναι το επιτελικό της κράτος; Πού είναι
κύριε Υπουργέ µου; Πού είναι το επιτελικό κράτος που οραµατιστήκατε και λέγατε εδώ µέσα; Δώδεκα χιλιάδες ευρώ την ηµέρα
να µας κοστίζει µια ανεξάρτητη αρχή που δεν ξέρουµε τι είναι;
Απλά υπάρχει για να υπάρχει. Επιτροπή Ανταγωνισµού, ΡΑΕ, ΕΣΡ
-άλλοι αργόσχολοι και ανεπάγγελτοι αυτοί- και εδώ συνεκµετάλλευση. Μην τολµήσετε και πάτε τη χώρα συνεκµετάλλευση.
Ζητώ ρητή δέσµευση από τον Πρωθυπουργό ότι παράθυρο
συνεκµεταλλεύσεως δεν υπάρχει µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Και γιατί µιλάει για εξορύξεις µόνο στο Ιόνιο; Πρέπει να αποτραπούν τα σχέδια αυτά. Πρέπει να τα αποτρέψουµε.
Και πάµε και στον εκλογικό νόµο. Έµαθα ότι ο Πρωθυπουργός
θα ανακοινώσει ότι δεν θα τον αλλάξει. Μακάρι να µην τον αλλάξει.
Κλείνοντας θα σας πω το εξής: Όλοι φταίτε για την αφελλήνιση της οικονοµίας. Όλοι φταίτε για την αφελλήνιση του παραγωγικού ιστού της χώρας. Όλοι φταίτε για την αφελλήνιση των
ιδεών και της ιδεολογίας των Ελλήνων.
Θα δώσω ένα παράδειγµα. Όταν ένας µαθητής ανεβάζει τη
γαλανόλευκη σηµαία -για τη Νέα Δηµοκρατία δεν ισχύει αυτό,
ισχύει για τους άλλους- τον θεωρούν ακροδεξιό και φασίστα.
Όταν ανεβάζει την ουκρανική σηµαία, όµως, είναι πατριώτης.
Αυτό δεν µπορώ να καταλάβω πώς το ανέχονται κάποιοι. Θα σηκώνουµε τη σηµαία την ελληνική, τη γαλανόλευκη, γιατί είναι
σύµβολο του έθνους, σύµβολο της πατρίδας. Και η Ελλάς µπορεί
να κάνει απλά πράγµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Πρότεινα στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιωτόπουλο
να πάµε να πάρουµε τα τριάντα έξι δελταπτέρυγα Mirage -τα ξέρετε εσείς- 2000 - 2009 από τα εξήντα τέσσερα που έχουν τα
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. Δεν έχουν µεγάλη χρηστικότητα,
είναι πολύ δυνατά αεροπλάνα και για δέκα, δεκαπέντε χρόνια
µπορεί να µας κάνουν να έχουµε υπεροπλία. Είναι πολύ σηµαντική η πρόταση της Ελληνικής Λύσης. Υπάρχουν τα αεροπλάνα
έτοιµα, να τα πάρουµε αύριο το πρωί, πολύ φτηνά.
Έχουµε καλές σχέσεις -και µπράβο στην Κυβέρνηση- µε τα
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Το εξετάζουµε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Χαίροµαι που το εξετάζει η Κυβέρνηση. Χαίροµαι που
ακούει η Κυβέρνηση για ακόµη µια φορά τις προτάσεις της Ελ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ληνικής Λύσης. Λύνουν το πρόβληµα της χώρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Κύριε Βεζυρόπουλε, σταµατήστε, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα,
τους εφοριακούς καουµπόηδες. Συµπεριφέρονται πολύ άσχηµα
οι υπάλληλοι των εφοριών σας όταν κάνουν ελέγχους. Δεν το
λέω προσωπικά εγώ. Έχω είκοσι επτά καταγγελίες ενυπόγραφες
για συµπεριφορά υπαλλήλων εφοριών, που αντί να εξυπηρετούν
τον πολίτη πηγαίνουν για να τον θάψουν. Πώς θα έρθουν επενδύσεις; Πώς θα επενδύσει ο επιχειρηµατίας αν το κυνηγάει ο
εφοριακός συνεχώς, ανά πάσα ώρα και στιγµή;
Επιτέλους µπορεί να υπάρξει λύση. Μπορεί να υπάρξει λύση
και να είναι ελληνική. Ένας είναι ο δρόµος, µία η διαδροµή. Στις
επόµενες εκλογές για να υπάρχει λύση και να είναι ελληνική, πρέπει να ψηφίσει ο ελληνικός λαός Ελληνική Λύση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΜέΡΑ25 κ. Αρσένης Κρίτων.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Βουλεύτριες και Βουλευτές, Υπουργέ, στον προεκλογικό αέρα
των νοµοθεσιών σας εντάσσεται και αυτό. Προεκλογικές ρυθµίσεις ξανά. Αλλά για ποιο λόγο δεν πιάνουν ακόµα και στις δικές
σας ελεγχόµενες δηµοσκοπήσεις; Διότι είστε τόσο ταγµένοι
στους ελάχιστους, στους λίγους, στους πέντε ολιγάρχες, στους
πέντε επιχειρηµατικούς οµίλους, τόσο αδιάφοροι σας είναι οι
πολλοί, οι άνθρωποι σε ανάγκη, που δεν πάει το χέρι να τους δώσετε κάτι, ακόµα και τώρα που θέλετε να το κάνετε προεκλογικά
για να εξαγοράσετε τις ψήφους των ανθρώπων. Ακόµη και ψηφοθηρικά δεν µπορείτε να απαντήσετε στα προβλήµατα. Προτιµάτε να χάσετε τις εκλογές από το να µπορέσετε να
ανακουφίσετε έναν άνθρωπο σε ανάγκη.
Και πάµε στην καρδιά αυτού του νοµοσχεδίου, που είναι ο
ΕΝΦΙΑ. Τι προβλέπεται; Κανένα όφελος για τη συντριπτική πλειοψηφία των µικρών και µικροµεσαίων ιδιοκτητών που έχουν ακίνητα αξίας κάτω των 80 χιλιάδων ευρώ. Υπάρχει λίγες δεκάδες
ευρώ µείωση σε αυτούς που έχουν ακίνητα µέχρι και 200.000
ευρώ. Σχετικά κερδισµένοι θα είναι αυτοί που έχουν σπίτια άνω
των εκατόν είκοσι τετραγωνικών, οι οποίοι θα φορολογηθούν
γύρω στα 100 ευρώ, αλλά οι πραγµατικά ωφελούµενοι είναι
αυτοί που έχουν πάρα πολλά ακίνητα και απαλλάσσονται από τον
συµπληρωµατικό φόρο που πλήρωναν ως τώρα.
Όµως, εδώ είναι η µεγάλη παγίδα. Δεν είναι µόνο ότι οι µειώσεις δεν αφορούν αυτούς που έχουν ανάγκη. Θα έχετε αυξήσεις σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Θα µιλήσω για τη δυτική
Αθήνα, τη δικιά µου εκλογική περιφέρεια, και τις αυξήσεις στον
ΕΝΦΙΑ που προκαλέσατε πριν από λίγους µήνες: Άγιοι Ανάργυροι ως 40%, Αγία Βαρβάρα έως 30%, Αιγάλεω 30%, Ίλιον 40%,
Καµατερό 60%, Περιστέρι 30%, Πετρούπολη 30%, Χαϊδάρι σχεδόν 50%.
Βέβαια, δεν αυξήθηκε η αντικειµενική αξία για όλες τις περιοχές. Υπήρχαν κάποιες στις οποίες δεν έγινε καµµία αύξηση,
όπως το Ψυχικό, το Μαρούσι, το Λαγονήσι, ενώ σε κάποιες περιοχές έγιναν µειώσεις, δηλαδή στην Κηφισιά, την Εκάλη, τη Φιλοθέη, τον Διόνυσο, τη Βούλα.
Τι σηµαίνουν, όµως, όλα αυτά; Σηµαίνουν ότι µπορεί εσείς να
µειώσατε για τους δικούς σας -αυτούς που δεν έχουν κανένα
πρόβληµα να τις πληρώσουν- τις αντικειµενικές αξίες και για
τους φτωχούς να τις αυξήσατε ακραία έως και 60%, αλλά αυτό
έχει σηµαντικές επιβαρύνσεις σε φόρους κληρονοµιάς, γονικές
παροχές, µεταβιβάσεις, τεκµήρια φορολόγησης πρώτης κατοικίας, τέλη στους ΟΤΑ.
Πόσο είναι το κόστος για τους ανθρώπους που αυτή τη στιγµή
βρίσκονται σε οικονοµική αδυναµία να φέρουν ένα πιάτο φαΐ στα
παιδιά τους; Πόσο είναι το κόστος από την πολιτική σας για τις
αντικειµενικές αξίες;
Επίσης, η αύξηση των αντικειµενικών αξιών στις φτωχογειτονιές σηµαίνει ότι για τα µάτια της εφορίας είναι πλούσιοι ξαφνικά
αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό σηµαίνει διακοπή κοινωνικών παροχών
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ευάλωτων νοικοκυριών, όπως ειδικό τιµολόγιο ηλεκτρικού ρεύµατος, ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, επίδοµα στέγασης. Ειλικρινά, η επιβάρυνση από την πολιτική σας στους φτωχότερους
είναι γιγάντια αυτή τη στιγµή. Προτιµάτε να χάσετε τις εκλογές,
να καταρρέετε δηµοσκοπικά, παρά να κάνετε την παραµικρή
ανακούφιση. Θα συνεχίσετε µέχρι την τελευταία µέρα πλειοψηφίας σας σε αυτό το Κοινοβούλιο να ψηφίζετε µέτρα για αυτούς
που έχουν τα πολλά, είναι άπληστοι και θέλουν να συγκεντρώσουν όλες τις οικονοµικές δραστηριότητες στα χέρια τους.
Πάµε τώρα στον Πτωχευτικό. Λέτε ότι νοµοθετείτε για να διασώσετε τα σπίτια των πιο ευάλωτων νοικοκυριών, αυτών που
έχουν εισοδήµατα κάτω των 7.000 ευρώ.
Να δούµε λίγο τι νοµοθετείτε; Νοµοθετείτε ότι αυτά τα νοικοκυριά θα χάσουν τα σπίτια τους και θα µένουν στο ενοίκιο. Θα
µένουν στο σπίτι τους µε ενοίκιο. Και οι άνθρωποι που έχουν
7.000 ευρώ ετήσιο εισόδηµα, που είναι σε απόλυτη οικονοµική
δυσπραγία αν µια φορά, έναν µήνα δεν µπορέσουν να πληρώσουν το ενοίκιο, τους πετάτε από το σπίτι τους, που έτσι κι αλλιώς σαν τίτλο ιδιοκτησίας τους το έχετε πάρει. Αν δεν
καταφέρουν αυτό το θαύµα, το να µην χάσουν ούτε έναν µήνα
στα δέκα χρόνια αποπληρωµής του ενοικίου, τους δίνετε ως γαλαντόµοι το δικαίωµα να εξαγοράσουν από µηδενικής βάσης το
σπίτι τους σαν να ήταν ξένο σπίτι. Θα το πληρώσουν όσα θα το
πλήρωνε ένας οποιοσδήποτε ξένος, µη ιδιοκτήτης του σπιτιού.
Δεν αφαιρείτε ούτε τα ενοίκια που θα έχουν πληρώσει ούτε τα
δάνεια που έχουν αποπληρώσει. Μπορεί να χάνουν το σπίτι τους
για το τελευταίο 5% του δανείου τους. Θα το εξαγοράσουν από
µηδενική βάση. Αυτές είναι οι συγκλονιστικές πολιτικές. Και τι
προβλέπεται; Με τον νέο σας νόµο θα δίνεται ένα µικρό µέρος
προσωρινά του ενοικίου αυτού. Θα τους πληρώνετε ένα µικρό
µέρος του ενοικίου. Αυτό είναι το θέατρο του παραλόγου, το θέατρο που βάζετε ακόµα και ανθρώπους που έχουν 7.000 ευρώ
εισόδηµα ετησίως να χάνουν τα σπίτια τους. Συγχωρέστε αυτά
τα δάνεια. Είναι ποτέ δυνατόν να αποπληρωθούν; Τους βγάζετε
στο σφυρί τα σπίτια τους, διότι αυτά κάνετε στην πράξη. Ανάλγητα.
Πάµε βέβαια και στα δικά σας ζητήµατα, αυτά που είναι πιο
κοντά στην καρδιά σας. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: κάνετε µεγάλο εκδηµοκρατισµό εδώ. Δίνετε το δικαίωµα στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς να κάνει το στρατηγικό σχέδιο και αναπτύσσει
επιχειρησιακό σχέδιο και τον Οργανισµό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αφού τους δίνετε αυτές οι αρµοδιότητες τους δίνετε και µια µικρή υποχρέωση. Όλα αυτά να τα δώσουν σε µια
µεγάλη εταιρεία, εξωτερικό σύµβουλο. Ιδιωτικοποίηση δηλαδή.
Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που στο παρελθόν οι εργαζόµενοι πριν τους αποδεκατίσετε έφερναν προτάσεις για όλα αυτά
τα στρατηγικά σχέδια των οργανισµών της επιτροπής κ.τ.λ.. Και
οι κυβερνήσεις σας τα απέρριπταν. Βέβαια οι εξωτερικοί, µεγάλοι σύµβουλοι, γνωστές εταιρείες, θα φέρουν καλύτερες προτάσεις προς το δηµόσιο συµφέρον. Είδαµε πώς λειτούργησαν οι
διάφοροι σχολικοί σύµβουλοι και οι προσλήψεις και στον ΕΦΚΑ
µε τα θαυµάσια έργα σας. Άνθρωποι που στοίχισαν δυσθεώρητα
ποσά, χιλιάδες ευρώ, πολλές χιλιάδες ευρώ τον µήνα και που η
αποτελεσµατικότητά τους ήταν το ένα χιλιοστό αυτού που παρήγαγαν τόσον καιρό όσον αφορά στο να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συνταξιοδότησης ανθρώπων και να βγουν οι συντάξεις.
Τους υπαλλήλους που βέβαια µε τόσο µεγάλη ευκολία δυσφηµείτε κάθε µέρα σε αυτό το Κοινοβούλιο.
Τι γίνεται τώρα µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς; Η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς έχει µείνει υποστελεχωµένη. Έχετε εξήντα διευθύνσεις. Έχετε εξήντα εργαζόµενους όλους και όλες σε δώδεκα
διευθύνσεις. Εσείς αυξάνετε τις διευθύνσεις χωρίς να αυξήσετε
τους εργαζόµενους. Σε λίγο µας είπαν οι εργαζόµενοι δεν θα
υπάρχουν αρκετοί εργαζόµενοι για να πληρούν τις θέσεις των
διευθυντών. Στην καλύτερη περίπτωση θα έχετε έναν διευθυντή
και έναν εργαζόµενο σε κάθε διεύθυνση. Γιατί, όµως, όλα αυτά;
Γιατί αυτή η υποστελέχωση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς;
Πρόσφατα δεν είχαµε το σκάνδαλο της «FOLLI FOLLIE» και της
«CRETA FARM»; Τα, όπως λέτε, blue chips οι επιχειρήσεις µεγάλης κεφαλαιοποίησης, που έλεγαν άλλα για τα οικονοµικά τους
αποτελέσµατα και άλλα έκαναν;
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Εσείς, λοιπόν, θέλετε, αυτή η αδιαφάνεια που ωφελεί συγκεκριµένους επιχειρηµατίες, να συνεχίσει. Αν προσλάβετε τους
απαραίτητους εργαζόµενους θα είχαµε έλεγχο για το τι γίνεται
σε κάθε εταιρεία. Εσείς, όµως, θέλετε αυτές οι µεγάλες εταιρίες
να λειτουργούν ανεξέλεγκτα και ας σκάνε κανόνια. Επικαλείστε
µάλιστα τον εκσυγχρονισµό γι’ αυτή τη νοµοθεσία. Οι µόνοι κερδισµένοι θα είναι οι ιδιώτες, οι δύο, τρεις εταιρείες συµβούλων,
που θα αναλάβουν τα ετήσια επιχειρηµατικά σχέδια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Και βέβαια κερδισµένοι θα είναι οι µεγάλες
εταιρείες οι οποίες θα µπορούν να δηλώνουν ό,τι θέλουν κάθε
φορά µε αποτέλεσµα να σκάνε τα σκάνδαλα στην κεφαλαιαγορά.
Βέβαια, προεκλογικά δε διστάζετε να δείξετε το πρόσωπό σας
ξανά και ξανά, αναφορικά µε το περιβάλλον. Και αναφέροµαι στο
άρθρο 65. Τι προβλέπει το άρθρο 65; Παραχώρηση καθ’ όλη τη
χρονιά αυτή, χρήσεις αιγιαλού παραλίας, όχθης, παρόχθιας
ζώνης σε οποιαδήποτε επιχείρηση βρίσκεται δίπλα σε αυτές.
Που είναι δίπλα, δηλαδή, σε αιγιαλό, παραλία, λιµνοθάλασσα,
λίµνη, πλεύσιµο ποταµό. Και µάλιστα για το 2022 θα ανταµειφθεί
το δηµόσιο για την παραχώρηση αυτή κατά 60% µόνο σε σχέση
µε το υπολογισθέν αντάλλαγµα.
Ενώ στο άρθρο 66 τι προβλέπεται; Στην ουσία για δύο χρόνια
συγχωρείτε τις επιχειρήσεις αυτές που ήδη έχουν κάνει αυθαίρετες κατασκευές είτε σε αιγιαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια
ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθµένα, υπέδαφος, το βυθό της θάλασσας, στη λιµνοθάλασσα, λίµνη, πλεύσιµο ποταµό, να µπορούν να
τους παραχωρούνται δηλαδή οι αιγιαλοί παρ’ όλο που έχουν
κάνει αυθαίρετα.
Όσον αφορά τους αγρότες πάλι προσπαθείτε να εξαγοράσετε
την ψήφο τους προεκλογικά µε τις µειώσεις στον φόρο καυσίµων. Απαιτούµε µηδενικό φόρο καυσίµων, όχι µε αστερίσκους,
αλλά πραγµατικά µηδενικό φόρο καυσίµων, µηδενικό ΦΠΑ στα
αγροεφόδια, κατάργηση ρήτρας αναπροσαρµογής. Γιατί το
απαιτούµε; Επειδή έρχονται εκλογές; Όχι. Το απαιτούµε επειδή
χωρίς αυτό δεν θα επιβιώσουν οι αγρότες στην Ελλάδα σήµερα.
Το απαιτούµε επειδή δεν θα µείνει τίποτε από την αγροτική µας
παραγωγή. Το απαιτούµε ως αυτονόητη κοινή λογική που θα
πρέπει να εφαρµοστεί χθες.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ)
Καταψηφίζουµε τα άρθρα για το τσίπουρο. Ξέρουµε πολύ
καλά πόσο ενοχλεί το χύµα κρασί, το χύµα τσίπουρο, η χύµα
ρακί, όλες αυτές τις πολυεθνικές του αλκοόλ που ελέγχουν αυτή
τη στιγµή την αγορά και κάποιες ντόπιες µεγάλες επιχειρήσεις.
Γνωρίζουµε πολύ καλά γιατί και ευρωπαϊκά και εθνικά στοχοποιούνται οι αγρότες από τους εµπόρους στο να µπορούν να πουλάνε την παραγωγή τους. Θέλετε όλα να περνάνε από τις
µεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό βρίσκετε και εδώ πέρα.
Είµαι υποχρεωµένος -επειδή ακούω διαρκώς από το Κοινοβούλιο και από το κόµµα σας τη συζήτηση περί πυρηνικών- να πω
δυο πραγµατάκια και γι’ αυτό για να τελειώνει µια και διά παντός.
Αυτή τη στιγµή είναι αδιανόητο να µιλάµε στη χώρα µας για πυρηνικά, όχι µόνο επειδή είµαστε µια σεισµογενής χώρα, όχι µόνο
επειδή τα απόβλητα των πυρηνικών δεν έχει βρεθεί κανένας τρόπος να διαχειριστούν βιώσιµα, αλλά τα θάβουµε και θα αποκαλυφθούν, θα βγουν στην επιφάνεια τις επόµενες γενεές και όχι
µόνο γιατί ένα ατύχηµα θα αρκούσε για να µας εξαφανίσει σαν
χώρα. Αν όλες οι χώρες κάνουν πυρηνικά, µια Φουκουσίµα θα
έχουµε ένα µεγάλο πυρηνικό ατύχηµα κάθε χρονιά.
Δεν ξέρω αν ακούσατε τα νέα. Η εξάρτηση της Ευρώπης από
τη Ρωσία για τα πυρηνικά είναι µεγαλύτερη απ’ ό,τι από το φυσικό αέριο πάρα πολύ απλά, γιατί για τη µισή τεχνολογία των πυρηνικών που κυκλοφορεί στην Ευρώπη, η Ρωσία έχει το
µονοπώλιο καυσίµων.
Επίσης, δεν ξέρω αν έχετε ρωτήσει χώρες που έχουν πυρηνικά. Δηµιουργείται ένα καθεστώς παρακολούθησης για την αποφυγή τροµοκρατικών επιθέσεων, γιατί είναι τόσο ευάλωτη η
χώρα σε µια επίθεση σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο, που δηµιουργείται ένα καθεστώς παρακολούθησης για τους εργαζόµενους,
για τους πολίτες και για τους κατοίκους της χώρας.
Τα πυρηνικά δεν απειλούν µόνο το περιβάλλον και την υγεία
µας, απειλούν και τη δηµοκρατία. Για όλους αυτούς τους λό-
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γους, δεν θα πρέπει καν να σκεφτεί η Κυβέρνησή σας -που ξέρω
ότι το σκέφτεται- να τα εντάξει και αυτή στον δηµόσιο διάλογο.
Και θέλω να κλείσω, αναφερόµενος σε κάτι ανεκδιήγητο που
έκανε και ο κ. Βορίδης µε µία τροπολογία. Έφερε µία τροπολογία
που απαγορεύει στους δήµους να στηρίζουν τους συµβασιούχους -και αναφερόµαστε στους συµβασιούχους λόγω COVIDστις δίκες για τη µονιµοποίησή τους.
Τι είχε προηγηθεί; Είχα καλέσει τον κ. Βορίδη τη Δευτέρα µε
επίκαιρη ερώτηση και του είχα πει το εξής απλό: Ότι ακόµα και
ο Δήµος Αθηναίων -που είναι στη δικιά σας πολιτική παράταξηοµόφωνα αποφάσισε, επειδή ακριβώς καλύπτουν µόνιµες και
διαρκείς ανάγκες, να στηρίξει και ζητά τη µονιµοποίηση των εργαζοµένων και θα τους δώσει και νοµική αρωγή στις δίκες τους.
Τότε είπε ο κ. Βορίδης ότι θα καταλογίσει στους δηµάρχους τους
µισθούς των συµβασιούχων. Είπε, επίσης, ότι εµείς η Αριστερά
είµαστε χυδαία, που κάνουµε εµπόριο ελπίδας στους εργαζόµενους που δεν έχουν καµµία πιθανότητα να µονιµοποιηθούν
Θύµισα στον κ. Βορίδη ότι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι ξεκάθαρες. Ξανά και ξανά υποχρεώνουν τα
κράτη να νοµιµοποιήσουν τους εργαζόµενους αυτούς που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Και όχι µόνο αυτό, υποχρεώνει τα κράτη να τους µονιµοποιήσουν ακόµα κι αν το Σύνταγµά
τους λέει κάτι διαφορετικό. Ο κ. Βορίδης επικαλέστηκε το Σύνταγµα. Και ήρθε χθες δικαστήριο και δικαίωσε συµβασιούχο
COVID µονιµοποιώντας την. Και γι’ αυτό έφερε τώρα ο κ. Βορίδης αυτή την απερίγραπτη διάταξη µε ποινικές κυρώσεις στους
δήµους που δεν θα κάνουν ενστάσεις απέναντι στους συµβασιούχους COVID.
Καλούµε την Κυβέρνηση…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Καλούµε την Κυβέρνηση τώρα να νοµιµοποιήσει, να νοµοθετήσει τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων COVID που καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Πείτε µας. Μας ανακοινώνετε ξανά
και ξανά, για ακόµη µια φορά µε την απόλυσή τους ότι τελείωσε
η πανδηµία; Αν ο COVID δεν τελείωσε, πώς απολύετε τους συµβασιούχους COVID;
Και κλείνω, ξανά µε τον ΕΝΦΙΑ. Θέλετε να κάνετε προεκλογικά
δωράκια; Κάντε το αυτονόητο: Μηδενικός ΕΝΦΙΑ γι’ αυτούς που
βρίσκονται σε ανάγκη, για τους µη έχοντες και σηµαντική αύξηση
του ΕΝΦΙΑ γι’ αυτούς -που, δυστυχώς, είναι βέβαια οι πολιτικοί
σας φίλοι- που έχουν τη µεγάλη ακίνητη περιουσία. Κάντε το.
Δυστυχώς, προτιµάτε, κύριε Πρωθυπουργέ, να χάσετε τις
εκλογές, παρά ακόµα και τώρα να στηρίξετε αυτούς που έχουν
πραγµατική ανάγκη.
Προφανώς και καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων ερωτήσεων της Δευτέρας 28 Μαρτίου 2022:
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού τηςΒουλής)
1. Η µε αριθµό 535/15-3-2022 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Πιπιλή προς
την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Έργα συντήρησης των Οθωµανικών Λουτρών στην Άνω πόλη Κυπαρισσίας».
2. Η µε αριθµό 536/15-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξανδρου (Αλέκου)Τριανταφυλλίδη προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Κραυγή αγωνίας των Ελλήνων της Μαριούπολης - Απαιτούνται άµεσες και ουσιαστικές ενέργειες για την
προστασία τους».
3. Η µε αριθµό 534/14-3-2022 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Λαρίσης του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ευαγγελίας Λιακούλη
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα:
«Σε οριακή κατάσταση οι αµυγδαλοπαραγωγοί της Λάρισας».
4. Η µε αριθµό 550/21-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
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Ιωάννη Δελή προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε
θέµα: «Άρση των απαράδεκτων διοικητικών κυρώσεων και των
απειλών σε εκπαιδευτικούς που µετέχουν σε συλλογικές αποφάσεις των σωµατείων τους».
5. Η µε αριθµό 542/17-3-2022 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών της Ελληνικής Λύσης κ. Μαρίας
Αθανασίου προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Απαράδεκτη η
µεταχείριση των υγειονοµικών σε αναστολή».
6. Η µε αριθµό 538/16-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του ΜέΡΑ25 κ. Γεώργιου Λογιάδη προς τον Υπουργό
Υγείας, µε θέµα: «Απαράδεκτος ο αποκλεισµός ανασφάλιστων
πολιτών από τη δυνατότητα συνταγογράφησης σε ιδιώτες γιατρούς εν µέσω πανδηµίας».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 539/17-3-2022 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Αχαΐας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίας (Σίας) Αναγνωστοπούλου προς την Υπουργό Πολιτισµού
και Αθλητισµού, µε θέµα: «Παραποίηση από το ΥΠΠΟΑ της διακήρυξης των ευρωπαίων Υπουργών Πολιτισµού, οπτικοακουστικών µέσων και µέσων ενηµέρωσης».
2. Η µε αριθµό 544/18-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Μόνο µε γενναία
µέτρα µπορεί να ανασχεθεί η ακρίβεια και να στηριχθούν οι καταναλωτές, οι παραγωγοί και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις».
3. Η µε αριθµό 552/21-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λαρίσης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον
Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Τα οξυµένα προβλήµατα της κεντρικής αποστείρωσης του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας».
4. Η µε αριθµό 543/17-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Σερρών της Ελληνικής Λύσης κ. Κωνσταντίνου Μπούµπα προς
τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Συµβασιούχοι σίτισης, καθαριότητας και φύλαξης, του Γενικού Νοσοκοµείου Σερρών και υγειονοµικοί σε αναστολή».
5. Η µε αριθµό 551/21-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Ανάγκη διάσωσης των
δήµων δυτικής Αθήνας από την τεράστια αύξηση κόστους ενέργειας».
6. Η µε αριθµό 540/17-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κυκλάδων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικόλαου Συρµαλένιου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Περιβαλλοντική καταστροφή της Ίου µέσω
Στρατηγικών Επενδύσεων ».
7. Η µε αριθµό 546/21-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Άµεσες
και στοχευµένες ενέργειες για να προχωρήσει η αποκατάσταση
των κτηρίων των σεισµόπληκτων περιοχών».
8. Η µε αριθµό 553/21-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Τα προβλήµατα του κέντρου αιµοδοσίας στο Γενικό Νοσοκοµείο
“Βενιζέλειο - Πανάνειο” Ηρακλείου».
9. Η µε αριθµό 556/21-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Δυσοσµία σε Πετρούπολη, Ίλιον και Καµατερό από τον ΧΥΤΑ
Φυλής».
10. Η µε αριθµό 548/21-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λακωνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Σταύρου Αραχωβίτη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα:
«Σε απόγνωση βρίσκονται από την αδιαφορία της Κυβέρνησης
οι πυρόπληκτοι της Αν. Μάνης».
11. Η µε αριθµό 549/21-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Αρκαδίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ποια είναι η εξέ-
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λιξη της υλοποίησης των µέτρων και δράσεων που ανακοινώθηκαν στις 19 Ιουνίου 2020 για την αξιοποίηση του Κρατικού Ιδρύµατος Βυτίνας».
12. Η µε αριθµό 554/21-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα:
«Κίνδυνος αναστολής λειτουργίας των δηµοτικών κολυµβητηρίων λόγω των µεγάλων εξόδων για ενέργεια και ύδρευση».
13. Η µε αριθµό 557/21-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία
Αρσένη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε
θέµα: «Περιβαλλοντικό έγκληµα στη Ζάκυνθο».
14. Η µε αριθµό 547/21-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα:
«Αδήριτη ανάγκη η βελτίωση της ασφάλειας και της βατότητας
του Ηράκλειο - Βιάννος και των άλλων βασικών οδικών αξόνων
του Νοµού Ηρακλείου».
15. Η µε αριθµό 537/16-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β2’Δυτικού Τοµέα Αθηνών κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε
θέµα: «Απαλλαγή των Δήµων Αγίων Αναργύρων - Καµατερού, Πετρούπολης και Ιλίου από την καταβολή αντισταθµιστικών για τη
λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής».
16. Η µε αριθµό 558/21-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β2’Δυτικού Τοµέα Αθηνών κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Άµεσες
ενέργειες για την ασφαλή αποχώρηση των Ελλήνων οµογενών
από την Ουκρανία».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του
Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1276/16-11-2021 ερώτηση του Βουλευτή Β’
Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Σωκράτη Φάµελλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Υποχρέωση τροποποίησης και ανάκλησης προσκλήσεων του προγράµµατος Αντώνης Τρίτσης λόγω αλλαγής
του θεσµικού πλαισίου ανακύκλωσης µε τον πρόσφατο νόµο
4819/21».
2. Η µε αριθµό 1447/24-11-2021 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς
τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Αναγκαία και
επιβεβληµένη η επαρκής στελέχωση του τοµέα αποκατάστασης
επιπτώσεων φυσικών καταστροφών στο Αρκαλοχώρι».
3. Η µε αριθµό 3235/14-2-2022 ερώτηση του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, µε θέµα: «Σε χρεοκοπία των Δηµοτικών Επιχειρήσεων
Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και των δήµων και σε νέα χαράτσια στην τιµή του νερού οδηγεί η κυβερνητική πολιτική στην
ενέργεια».
4. Η µε αριθµό 3002/118/7-2-2022 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Υποδοµών και
Μεταφορών, µε θέµα: «Να πιστωθούν άµεσα οι προκαταβολές
των σεισµόπληκτων µέσω της πλατφόρµας arogi.gov.gr -αποστολή στοιχείων».
5. Η µε αριθµό 2998/7-2-2022 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Πάγωµα των αναγκαστικών
µέτρων και διευκόλυνση κτηνοτρόφων και πτηνοτρόφων για την
αποπληρωµή των δανείων της ΑΤΕ µε εγγύηση του δηµοσίου».
Καλώ στο Βήµα τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για την παρέµβασή του επί του νοµοσχεδίου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κλείνει σχεδόν ένας µήνας από την
παράνοµη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που µεταβάλλει
δραστικά τα παγκόσµια γεωπολιτικά δεδοµένα, καταπατά τη νοµιµότητα και προκαλεί αίµα, προσφυγικές ροές και παγκόσµια
ανασφάλεια.
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Σύµφωνα µε πολλούς αναλυτές το αποτύπωµα αυτής της σύρραξης, της µεγαλύτερης γεωπολιτικής αναταραχής στην ήπειρό
µας από το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, ενδέχεται να είναι
βαθύτερο από εκείνο των τροµοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεµβρίου και ο οικονοµικός της απόηχος παραπέµπει στην
κρίση του 2008, καθώς ο πόλεµος και η ενεργειακή αναστάτωση,
συνοδευόµενη από τη διεθνή έκρηξη των τιµών, δηµιουργούν,
δυστυχώς, ένα παγκόσµιο εφιαλτικό τρίγωνο, το οποίο διαρκώς
ανατροφοδοτείται. Το βιώνει ολόκληρη η Ευρώπη µε τους εθνικούς προϋπολογισµούς όλων των κρατών-µελών να πολιορκούνται, αλλά το ίδιο, δυστυχώς, συµβαίνει παντού στην Ευρώπη και
µε τους οικογενειακούς προϋπολογισµούς, οι οποίοι είναι ήδη
εξαντληµένοι µετά από δύο χρόνια πανδηµίας.
Γι’ αυτό και τόσο το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο όσο και η
Παγκόσµια Τράπεζα, µε πρόσφατες εκθέσεις τους, προειδοποιούν ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία µπορεί να ναρκοθετήσει την
παγκόσµια ανάκαµψη, την οποία όλοι περιµέναµε µετά την πρόσφατη µεγάλη υγειονοµική περιπέτεια.
Οι προκλήσεις, συνεπώς, προβάλλουν µεγαλύτερες και τα εµπόδια υψηλότερα, όµως η υπέρβαση αυτών των προκλήσεων
είναι µονόδροµος. Η Ελλάδα, εξαρχής, συντάχθηκε µε το µέρος
της ειρήνης, του Διεθνούς Δικαίου και του απαραβίαστου των
συνόρων στο πλευρό, δηλαδή, της Ουκρανίας, αλλά και των δεκάδων χιλιάδων οµογενών µας που δοκιµάζονται σήµερα, ειδικά
στη φρίκη της Μαριούπολης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν διστάσαµε, επίσης, να αντιτάξουµε στις ρωσικές κάννες
ανθρωπιστική, αλλά και αµυντική βοήθεια, όπως και να υποδεχθούµε µε ανοιχτές αγκάλες πρόσφυγες, οι οποίοι πλησιάζουν
πλέον στη χώρα µας τους δεκατρείς χιλιάδες, ενώ δέσµευσή µου
είναι να οικοδοµηθεί από τη χώρα µας ξανά το µαιευτήριο της
Μαριούπολης και αυτό αποτελεί µια ελάχιστη εθνική οφειλή
προς αυτή την αρχαία κοιτίδα του Ελληνισµού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Πρόκειται για µια στάση αρχής, αλλά και µία απόδειξη διπλωµατικής συνέπειας, καθώς τιµούµε τις συµµαχίες µας, έτσι ώστε
να µπορούµε και εµείς -εφόσον χρειαστεί- να απαιτούµε από
τους συµµάχους µας.
Και αυτό αφορά, βέβαια, και τους εθνικούς χειρισµούς µε την
Τουρκία. Γιατί, όπως πιστεύω ότι όλοι συµφωνούµε σε αυτή την
Αίθουσα, η πόρτα µας µπορεί να είναι κλειστή σε κάθε πρόκληση,
το παράθυρό µας, όµως, µένει ανοιχτό σε συζητήσεις. Και η ένταση και ο αναθεωρητισµός πρέπει, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία,
να µείνουν µακριά από την περιοχή µας. Και µέχρι να υπάρξει
ουσιαστική πρόοδος µε τους γείτονές µας οφείλουµε να ζήσουµε µε τις διαφορές µας χωρίς όµως περιττές, χωρίς αχρείαστες εντάσεις.
Η θέση µας ωστόσο για τον πόλεµο είναι και πολιτική, γιατί
στην Ουκρανία δεν αντιµάχονται µόνο για αυτοδιάθεση από τη
µία, µε τον ωµό επεκτατισµό από την άλλη. Στην Ουκρανία αντιµάχεται η δηµοκρατία µε τον αυταρχισµό, ο σύγχρονος δυτικός
πολιτισµός µε τον ανατολίτικο αυταρχισµό, δεσποτισµό του παρελθόντος.
Συνεπώς, είναι ανάγκη να αποκρουστεί κάθε προσπάθεια βίαιης αλλαγής συνόρων, όπως και κάθε µοντέλο ηγέτη που θέλει
αντιδηµοκρατικά να γίνει ηγεµόνας. Στο µέτωπο, λοιπόν, αυτό
δεν χωρούν δισταγµοί. Η Ελλάδα, οι Έλληνες είµαστε µε την
ελευθερία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ταυτόχρονα είµαστε και µε την ευηµερία που σήµερα, δυστυχώς, υπονοµεύεται από την ενεργειακή κρίση και την παγκόσµια
ακρίβεια. Είναι ένα πρόβληµα, το οποίο έχει χτυπήσει κάθε χώρα
της ηπείρου µας, πανευρωπαϊκό. Γι’ αυτό και µόνο πανευρωπαϊκά µπορεί να απαντηθεί.
Γι’ αυτό και η ελληνική πρόταση για τον έλεγχο της χονδρικής
τιµής του φυσικού αερίου βρίσκεται ήδη στην ατζέντα των συζητήσεων στο αυριανό ευρωπαϊκό συµβούλιο. Και σε αυτό συµφωνούµε µε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, την Ιταλία, την Ισπανία, την
Πορτογαλία, εσχάτως και το Βέλγιο. Βλέπω σταδιακά να ωριµάζει σε όλη την ήπειρο η ανάγκη για δραστικές παρεµβάσεις στη
λειτουργία των αγορών. Αυτό συµβαίνει ταυτόχρονα µε τη βίαιη
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ενηλικίωση της ηπείρου µας και µε την αναζήτηση πια έστω και
µε καθυστέρηση της στρατηγικής µας αυτονοµίας.
Όπως έχω πει πολλές φορές, η πολιτική οφείλει να δράσει,
ώστε η διεθνής κερδοσκοπία να σταµατήσει να ποντάρει στον
πόλεµο και η αγορά να επανέλθει στον πραγµατικό της ρόλο,
που δεν είναι άλλος από το να καθορίζονται οι τιµές µε βάση
τους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης. Οι τιµές ναι, υπό
προϋποθέσεις µπορούν να τεθούν υπό προσωρινό έλεγχο, γιατί
αφορούν τελικά τους πολίτες και όχι τις εταιρείες, ενώ και οι τελευταίες έχουν υποχρέωση να καταθέσουν µερίδιο των συγκυριακών τους υπερκερδών για την άρση αυτής της αναταραχής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και όλα αυτά έχουν θέση σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σχέδιο που
συνδυάζει άµεσες πρωτοβουλίες µε την πιο µεσοπρόθεσµη, µακροπρόθεσµη ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία, αλλά και
την ανάπτυξη της πράσινης οικονοµίας. Δεν έχω ασφαλώς αυταπάτες για την ταχύτητα των ευρωπαϊκών διαδικασιών και αναγνωρίζω τα πολύ µεγάλα, τα τεράστια τεχνικά εµπόδια που
συναντά αυτή η προσπάθεια.
Θυµίζω ότι αρκεί µία χώρα να διαφωνήσει στο ευρωπαϊκό συµβούλιο για να µην υλοποιηθεί οποιαδήποτε τολµηρή πρόταση
µπορεί να έχουν εισηγηθεί οι υπόλοιπες είκοσι έξι. Δεν ξεχνώ,
όµως, επίσης ότι τελικά η πρότασή µας για το Ταµείο Ανάκαµψης
έγινε δεκτή, αλλά χρειάστηκαν τέσσερις µήνες εντατικών ζυµώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να φτάσουµε σ’ αυτό το σηµείο.
Ακόµα όµως και ο δηµόσιος προβληµατισµός σε επίπεδο ηγεσιών για µία πιο συντονισµένη ενεργειακή πολιτική µπορεί να παράγει ήδη αποτέλεσµα. Δεν έχω καµµία αµφιβολία ότι η
πρόσφατη πτώση των τιµών του φυσικού αερίου ως προς τον
δείκτη TTF έχει να κάνει και µε το γεγονός ότι οι αγορές αντελήφθησαν ότι υπάρχει ενδεχόµενο πανευρωπαϊκής παρέµβασης ως
προς τις τιµές του φυσικού αερίου στην αγορά της χονδρικής.
Είναι όµως σίγουρο ότι δεν υπάρχει άλλος δρόµος από την ευρωπαϊκή συνεργασία µε την άρση των όποιων εθνικών επιφυλάξεων, βήµα-βήµα. Και το πρώτο βήµα, το οποίο µπορεί να γίνει
είναι η κοινή αγορά και η κοινή αποθήκευση φυσικού αερίου από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, µια πολιτική την οποία η χώρα µας υποστηρίζει από την πρώτη στιγµή.
Η ενωµένη µας απάντηση, λοιπόν, οφείλει να είναι άµεση,
οφείλει να είναι σαφής και πρέπει να είναι και τολµηρή. Διότι τον
χρόνο που χάνεται, τον κερδίζουν οι λαϊκιστές, που επιστρέφουν
µε τον τρόπο που ξέρουν πολύ καλά, δίνοντας εύκολες λύσεις
σε εξαιρετικά δύσκολα προβλήµατα, κρύβοντας πως η ακρίβεια
είναι εισαγόµενη µε στόχο να ενοχοποιούν πάντα τις εθνικές πολιτικές και προσφέροντας έωλα συνθήµατα, χαϊδεύουν αυτιά,
όµως, δένουν τα µυαλά.
Συνεπώς, οι κίνδυνοι οι οποίοι διαγράφονται δεν είναι µόνο γεωπολιτικοί, δεν είναι µόνο οικονοµικοί, είναι και κοινωνικοί και η
παγκόσµια κοινή γνώµη οφείλει να οπλιστεί πρώτα από όλα µε
την αλήθεια και να αντισταθεί.
Το διεθνές πληθωριστικό κύµα, που οξύνεται από την κρίση
της Ουκρανίας, απειλεί ασφαλώς και την επιστροφή της δικιάς
µας χώρας στην ανάπτυξη. Τα θεµέλια, βέβαια, τα οποία έχουµε
θέσει αυτούς τους τριάντα µήνες είναι ισχυρά. Το πιστοποιεί η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προβλέπει για την Ελλάδα µία από τις
τρεις µεγαλύτερες αναπτύξεις για τον επόµενο χρόνο. Το πιστοποιεί το γεγονός ότι, παρά τις πολύ µεγάλες πιέσεις, τα πολύ µεγάλα προβλήµατα, η ανεργία υποχώρησε στο 12,8% τον
Ιανουάριο. Το πιστοποιεί η συνεπής εκτέλεση του προϋπολογισµού. Το πιστοποιεί µέχρι και η πρόσφατη αναβάθµιση της οικονοµίας µας από τον οίκο «DBRS» εν µέσω εξαιρετικά δύσκολων
συνθηκών.
Η κρίση, όµως, έχει τις ρίζες της πολύ µακριά από την πατρίδα
µας, επηρεάζοντας ολόκληρη την υφήλιο. Και η διαχείριση των
ανατιµήσεων πρέπει να γίνεται µε δυναµισµό, αλλά και µε φειδώ,
πρέπει να γίνεται µε τόλµη, αλλά κυρίως -όπως θα εξηγήσω και
στη συνέχεια και όπως έχει εξηγήσει και ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας- πρέπει να γίνεται µε κοινωνική δικαιοσύνη, γιατί ο προορισµός µας παραµένει ο ίδιος: Η διατηρήσιµη ανάπτυξη! Όµως,
τα νερά πια είναι αχαρτογράφητα και το σκάφος δέχεται αλλεπάλληλα κύµατα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η µόνη ασφαλής ρότα, συνεπώς, είναι αυτή που δείχνει η πυξίδα της δηµοσιονοµικής ισορροπίας. Το τιµόνι σταθερό, έτοιµο
όµως για τις αναγκαίες προσαρµογές, όταν το επιβάλλουν οι
συνθήκες. Και σε αυτό, ακριβώς, αποσκοπεί και το υπό συζήτηση
νοµοσχέδιο, το οποίο υπηρετεί µία διπλή στόχευση. Από τη µία
πλευρά υλοποιεί την προεκλογική µας δέσµευση των φοροελαφρύνσεων ειδικά στην ακίνητη περιουσία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και από την άλλη απαντά ταυτόχρονα και σε επίκαιρες ανάγκες, διότι η παρέµβασή µας ενισχύει το διαθέσιµο εισόδηµα σχεδόν όλων των Ελλήνων πολιτών, µειώνοντας µάλιστα τον ΕΝΦΙΑ
όχι κατά 30%, όπως είχαµε αρχικά υποσχεθεί, αλλά περισσότερο
-κατά 35%- και αυτό χάρη σε µία πολιτική ευθύνης, που θέλει τις
κοινωνικές παροχές να στηρίζονται πάντα στις δηµοσιονοµικές
µας αντοχές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φέτος οι Έλληνες θα πληρώσουν 920 εκατοµµύρια ευρώ λιγότερα συγκριτικά σε σχέση µε
ό,τι τους είχε βεβαιωθεί το 2018, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θα πληρώσουν 354 εκατοµµύρια λιγότερα σε σχέση µε αυτό
το οποίο πλήρωναν το 2019, µετά τις πρώτες µειώσεις ΕΝΦΙΑ
που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και σχεδόν οκτώ στους δέκα συµπολίτες µας θα δουν έως και
40% µειωµένο τελικά τον φόρο για τα ακίνητά τους.
Και θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Τσίπρα, γιατί φαντάζοµαι ότι θα λάβετε τον λόγο στη συνέχεια, να µας διευκρινίσετε αν θα ψηφίσετε τις µειώσεις αυτές, γιατί ακόµα, απ’ ό,τι
αντιλαµβάνοµαι, σαφή απάντηση δεν έχω πάρει.
Το καταφατικό σας νεύµα αφορά στο ότι θα µου απαντήσετε
ή ότι θα τις ψηφίσετε; Διότι είστε ικανός να κάνετε και τα δύο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θα κάνω λίγο υποµονή να ακούσω την επιχειρηµατολογία σας.
Αυτό που δεν αµφισβητείται, όµως, είναι ότι µιλάµε για πέντε
εκατοµµύρια ιδιοκτήτες, µε περιουσίες σε ζώνες µέσης και χαµηλής αξίας, ενώ αρκετοί συµπολίτες µας, σχεδόν διακόσιες χιλιάδες, δεν θα έχουν καµµία µεταβολή στον ΕΝΦΙΑ,
αποδεικνύοντας έτσι ότι σταθερός προσανατολισµός αυτής της
Κυβέρνησης είναι η ανακούφιση των πιο αδύναµων και της µεσαίας τάξης.
Μικρή επιβάρυνση θα βεβαιωθεί σε µονοψήφιο ποσοστό φυσικών προσώπων και αυτό µόνο σε ακριβές περιοχές. Και αυτό
είναι και το δίκαιο. Γιατί για να είναι δίκαιος ένας φόρος πρέπει
να ανταποκρίνεται τελικά στην αληθινή αξία της περιουσίας όταν
αυτή αυξάνεται. Είναι ενδεικτικό πάντως ότι η αύξηση συνολικά
του ΕΝΦΙΑ θα σηµειωθεί µόλις στο 1% των υπαρχουσών ζωνών,
ενώ στο 65% ο φόρος θα µειωθεί.
Για να πάρουµε, λοιπόν ορισµένα, συγκεκριµένα παραδείγµατα για να αντικρούσουµε στην πράξη την κριτική που µας
ασκεί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι δήθεν η µείωση του ΕΝΦΙΑ
αφορά τους έχοντες και κατέχοντες.
Διαµέρισµα εκατόν δέκα τετραγωνικά στο Περιστέρι θα πληρώσει σήµερα ΕΝΦΙΑ 245 ευρώ, επί δικών σας ηµερών πλήρωνε
431 ευρώ. Μείωση 43%.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ιδιοκτησία ενενήντα µέτρων στον Κορυδαλλό. Ο ΕΝΦΙΑ συρρικνωµένος σχεδόν στο µισό σε σχέση µε το τι πλήρωνε ο ιδιοκτήτης, κ. Αλεξιάδη, επί δικών σας ηµερών, παρά την άνοδο της
συγκεκριµένης τιµής ζώνης.
Σπίτι στη Νέα Σµύρνη εκατόν δέκα τετραγωνικά τετραγωνικά
πλήρωνε ΕΝΦΙΑ 362 ευρώ, φέτος θα πέσει στα 257 ευρώ.
Ένα σπίτι στο Λαύριο -για να συγκρίνω και µε το τι πλήρωνε
πέρυσι- θα έχει φόρο 259 ευρώ φέτος, ενώ το 2021 θα πλήρωνε
342 ευρώ.
Αυτή είναι συνεπής πολιτική επιστροφής στη µεσαία τάξη
όσων της πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ µε τις ληστρικές φοροεπιδροµές που
έκανε τέσσερα χρόνια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και φυσικά, η σηµερινή παρέµβαση δεν είναι µεµονωµένη. Συνδυάζεται µε τη µείωση σχεδόν εξήντα φόρων, πολλών άλλων επιβαρύνσεων, εισφορών και, φυσικά, οι µειώσεις αυτές πλαισιώ-
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νονται από το διπλό εγγυηµένο εισόδηµα του Δεκεµβρίου και, φυσικά, τη δεύτερη σηµαντική αύξηση του κατώτατου µισθού, η
οποία θα τεθεί σε εφαρµογή από την 1η Μαΐου του 2022.
Αυτές οι πολιτικές ανήκουν στον ίδιο κεντρικό σχεδιασµό της
Κυβέρνησης, να µονιµοποιηθεί η αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης τελικά για όλους τους συµπολίτες µας, ο χαµηλός ΦΠΑ
σε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες. Πρόκειται για ρυθµίσεις που
θα έχουν θετικό αντίκτυπο στο εισόδηµα των πολιτών κάθε
χρόνο. Γιατί µιλάµε για µόνιµες µειώσεις φόρων και όχι για περιστασιακές παρεµβάσεις.
Δύο είναι οι δρόµοι προκειµένου ένα νοικοκυριό να αµυνθεί
απέναντι στην ακρίβεια. Ο ένας είναι η αύξηση των µισθών. Ο
δεύτερος είναι η στήριξη του διαθέσιµου εισοδήµατος µε τη µείωση των φόρων και των εισφορών. Και αυτός ο συγκερασµός
διαπερνά την πολιτική µας και αποκρυσταλλώνεται τελικά σε
πραγµατικά δεδοµένα, που αφορούν την αύξηση του διαθέσιµου
εισοδήµατος πολλών συµπολιτών µας. Και είναι αυτή η αύξηση
του διαθέσιµου εισοδήµατος που µας επιτρέπει σήµερα να
έχουµε αντιστάσεις, να έχουµε άµυνες απέναντι στην πρωτοφανή παγκόσµια ακρίβεια την οποία αντιµετωπίζουµε.
Είναι αυτό που θέλουµε; Προφανώς και όχι. Είναι, όµως, τουλάχιστον ένα µικρό «µαξιλάρι» ασφαλείας το οποίο δηµιουργήθηκε µέσα στην κρίση. Γιατί, ναι, πρώτος εγώ θα αναγνωρίσω ότι
στην πατρίδα µας οι µισθοί είναι δυστυχώς ακόµα χαµηλοί και
αυτό συµπιέζει σηµαντικά το διαθέσιµο εισόδηµα ειδικά των νεότερων γενιών, ειδικά των νέων ανθρώπων οι οποίοι ζουν σήµερα
στο νοίκι και δυσκολεύονται πολύ να τα βγάλουν πέρα, των νέων
συµπολιτών µας οι οποίοι αυτή τη στιγµή αµείβονται µε έναν χαµηλό κατώτατο µισθό. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και αυτό
αγωνιζόµαστε να διορθώσουµε.
Αυτή η άµυνα χτίζεται πάνω σε ένα πρόσθετο ανάχωµα, το
οποίο είναι το πρόγραµµα των 43 δισεκατοµµυρίων, που εκταµίευσε η ελληνική πολιτεία για να στηρίξει τις επιχειρήσεις και τα
νοικοκυριά απέναντι στον COVID, ενώ συµπληρώνονται και από
το έκτακτο σχέδιο 2,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ που δόθηκαν από
τον περασµένο Σεπτέµβριο ως πρώτη γραµµή άµυνας απέναντι
στην ενεργειακή κρίση.
Πρόκειται για ένα µέτωπο στο οποίο τώρα προστίθεται ένα
ακόµα τρίµηνο πρόγραµµα ενισχύσεων ύψους 1,1 δισεκατοµµυρίου ευρώ που απευθύνεται σε σχεδόν έξι εκατοµµύρια δικαιούχους, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγρότες, καταναλωτές ενέργειας.
Και αυτή η νέα δέσµη στήριξης έχει επίσης έναν διπλό σκοπό,
να τονώσει την αγοραστική δύναµη των πιο αδύναµων, αλλά και
να απορροφήσει ένα µέρος των αυξήσεων στο ρεύµα όλων των
Ελλήνων. Γι’ αυτό και προβλέπει και επιδόµατα, αλλά και επιδοτήσεις λογαριασµών, ενώ παράλληλα επιχειρεί να ανακουφίσει
τη µεσαία τάξη και τον παραγωγικό ιστό της οικονοµίας. Γι’ αυτό
και περιλαµβάνει εκπτώσεις που περιορίζουν την εκτίναξη των
τιµών στα καύσιµα -περιορίζουν την εκτίναξη των τιµών, το επαναλαµβάνω, δεν την εξαλείφουν- αλλά και σηµαντικές πρόσθετες
µέριµνες για µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και για τον πρωτογενή τοµέα, τους αγρότες µας, τους κτηνοτρόφους και τους
αλιείς µας.
Έτσι, από τον επόµενο µήνα αυξάνεται σηµαντικά η επιδότηση
των λογαριασµών ρεύµατος και φυσικού αερίου, που για τα σπίτια θα φτάσει έως και το 80% και τα 72 ευρώ ανά µεγαβατώρα
από 40 ευρώ που είναι σήµερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Για τους επαγγελµατίες η ενίσχυση θα είναι διπλάσια, ώστε να
καλύπτει τελικά το 50% της αύξησης και να φτάσει ως τα 130
ευρώ τη µεγαβατώρα. Μιλάµε για µικρές επιχειρήσεις, αρτοποιεία, µικρά εστιατόρια, µικρά εµπορικά καταστήµατα. Μάλιστα,
εκεί θα αποκαταστήσουµε αναδροµικά ένα σηµαντικό µέρος των
προηγούµενων απωλειών, µε στόχο να απορροφηθεί έως το 80%
της ρήτρας αναπροσαρµογής.
Σε ένα άλλο επίπεδο, οι πιο ευάλωτοι συµπολίτες µας θα στηριχθούν µε 200 ευρώ που θα διατεθούν το µήνα Απρίλιο απευθείας σε εννιακόσιες χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχους,
ανασφάλιστους υπερήλικες και άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ποσά
τα οποία προφανώς θα είναι ακατάσχετα και δεν θα συµψηφίζονται µε άλλες οφειλές.
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Επίσης, διακόσιες πενήντα χιλιάδες δικαιούχοι του ελάχιστου
εγγυηµένου εισοδήµατος θα εισπράξουν τον Απρίλιο διπλή
δόση, ενώ οικογένειες θα έχουν µιάµιση επιπλέον δόση επιδόµατος παιδιού, διότι αυτές δοκιµάζονται περισσότερο από την
ακρίβεια. Ωφεληµένα δηλαδή θα είναι ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά µε περισσότερα από τρία εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες µέλη.
Επιδοτούµε, επίσης, τα καύσιµα. Δεν το κάνουµε οριζόντια. Θα
έχουµε φαντάζοµαι την ευκαιρία να αντιπαρατεθούµε και στη συνέχεια για το ζήτηµα αυτό. Το κάνουµε για όλα τα νοικοκυριά µε
εισοδηµατικό όριο τις 30.000 ευρώ. Επιδοτούµε, όπως και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, µια ποσότητα καυσίµων, τα εξήντα
λίτρα το µήνα. Γιατί τα εξήντα λίτρα το µήνα; Γιατί η µέση κατανάλωση υπολογίζεται στατιστικά από την ΕΛΣΤΑΤ στα πενήντα
επτά λίτρα και γιατί το µέτρο αυτό πρέπει να απλωθεί όχι µόνο
στα χαµηλά εισοδήµατα, σε όλη τη µεσαία τάξη, οι δικαιούχοι να
είναι παραπάνω από τρία εκατοµµύρια, οδηγοί αυτοκινήτων ή µοτοσικλέτας.
Πόση θα είναι η ενίσχυση; Θα είναι 22 λεπτά στην ηπειρωτική
χώρα και 28 λεπτά στα νησιά µας, ενίσχυση που θα αντιµετωπίσει
ένα µέρος της αύξησης των τιµών των καυσίµων. Και για να
δώσω ένα µέτρο σύγκρισης διότι πολλά ακούγονται, ανακριβή
τα πιο πολλά, σε σχέση µε αντίστοιχα πακέτα στήριξης σε άλλες
χώρες-, η ίδια επιδότηση στη Γαλλία ανέρχεται στα πόσα;- 15
λεπτά το λίτρο –εµείς θυµίζω δίνουµε 22 ή 28-, στο Βέλγιο 16
λεπτά το λίτρο.
Παράλληλα, δροµολογούνται και ειδικές πρόνοιες για κλάδους, όπου τα καύσιµα έχουν σηµαντικό ρόλο στο κόστος, όπως
οι µεταφορές, οι συγκοινωνίες, οι αγροτικές εργασίες. Έτσι µειώνεται, πέρα και πάνω από την παρέµβαση που κάνουµε συνολικά στον κλάδο των καυσίµων, οριζόντια κατά 15 λεπτά η τιµή
του πετρελαίου κίνησης, ενώ και οι οδηγοί ταξί, οι οποίοι δοκιµάζονται πολύ προφανώς από τις αυξήσεις στις τιµές της βενζίνης και του ντίζελ, θα έχουν µια έκτακτη ενίσχυση 200 ευρώ.
Περαιτέρω, έχουµε λάβει ειδική µέριµνα για τον πρωτογενή
τοµέα, ο οποίος στηρίζεται τριπλά. Απαλλάσσεται από τον ειδικό
φόρο για ολόκληρο το 2022, γιατί καλύπτεται έως το 80% της
ρήτρας αναπροσαρµογής σε όλα τα αγροτικά τιµολόγια ρεύµατος και γιατί ο ΦΠΑ στα λιπάσµατα και στις ζωοτροφές έχει υποχωρήσει πλέον στο 6%.
Τέλος, υπάρχει και µία επιλογή ακόµα τόνωσης της αγοράς
µέσω στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Είναι η επέκταση από τις εξήντα στις ενενήντα έξι δόσεις της εξόφλησης
της επιστρεπτέας προκαταβολής. Με άλλα λόγια, από το καλοκαίρι περίπου επτακόσιες χιλιάδες επαγγελµατίες θα µπορούν
να αποπληρώσουν µε πιο συµφέροντες όρους την οφειλή τους,
ενώ εξακολουθεί να υπάρχει πάντα η έκπτωση του 15%, εάν επιλέξουν να καταβάλουν την οφειλή τους εφάπαξ.
Θυµίζω ότι, από τα 8,3 δισεκατοµµύρια του µηχανισµού της
επιστρεπτέας προκαταβολής, τελικά η Κυβέρνηση θα εισπράξει
λιγότερα από 3. Είναι µία ακόµα έµπρακτη βοήθεια στις επιχειρήσεις, για να αντιµετωπίσουν τα εµπόδια της συγκυρίας.
Και στις κραυγές της Αντιπολίτευσης ότι αυτά που κάνουµε
είναι ελάχιστα, είναι αδιάφορα, είναι ψίχουλα, την καλύτερη
απάντηση τη δίνουν οι παρεµβάσεις των ιδίων των φορέων της
αγοράς, της Ελληνικής Συνοµοσπονδίας Εµπορίου, των επιµελητηρίων, των οµοσπονδιών των αρτοποιών και δεκάδων συνδέσµων σε ολόκληρη τη χώρα που αναγνώρισαν ότι η βοήθεια που
παρέχει η Κυβέρνηση δεν είναι ευκαταφρόνητη.
Προφανώς, όπως έχω πει επανειληµµένως, είναι αδύνατον
οποιοσδήποτε κρατικός προϋπολογισµός σήµερα να καλύψει το
σύνολο των αυξήσεων από αυτό το παγκόσµιο κύµα ακρίβειας.
Όµως, εκτιµάται το γεγονός από τους επαγγελµατίες και ειδικά
από τους µικροµεσαίους επαγγελµατίες ότι αναγνωρίζουµε το
πρόβληµα και λαµβάνουµε ειδική µέριµνα για να τους στηρίξουµε -τονίζω- ειδικά τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που όντως
πολλές από αυτές έπαθαν ψυχολογικό ηλεκτροσόκ βλέποντας
τις αυξήσεις στις τιµές του ηλεκτρικού ρεύµατος, γι’ αυτό και
αναδροµικά ένα µέρος αυτών των αυξήσεων θα έρθουµε να το
καλύψουµε το µήνα Απρίλιο.
Διότι ο καλόπιστος κόσµος της εργασίας και της οικονοµίας
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αναγνωρίζει ότι τα µέτρα απευθύνονται εκεί που πρέπει και όπως
πρέπει. Τα µέτρα, ναι -το έχουµε πει από την πρώτη στιγµή-, είναι
στοχευµένα και δεν είναι οριζόντια, γιατί είναι άδικο όταν πλήττονται όλοι, να έχουν την ίδια προστασία και οι αδύναµοι και οι
ισχυροί.
Όµως, ταυτόχρονα, τα µέτρα είναι και υπεύθυνα, γιατί κανένα
µέτρο του σήµερα δεν επιτρέπεται, δεν µπορεί να ναρκοθετεί το
αύριο. Όπως απέδειξε εξάλλου και η εµπειρία της πανδηµίας, οι
δηµόσιοι πόροι πρέπει να κατανέµονται µε τρόπο, ώστε να διατηρούνται πάντα εφεδρείες.
Θυµάστε εσείς, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, τι λέγατε σε
αυτήν εδώ την Αίθουσα στην αρχή της πανδηµίας; «Δώστε τα
όλα! Δώστε περισσότερα! Τώρα είναι η ανάγκη! Τώρα πρέπει να
τα µοιράσετε όλα!». Και τι είπαµε εµείς; «Δεν ξέρουµε πόσο θα
κρατήσει η πανδηµία. Δεν µπορούµε αυτή τη στιγµή να παρέχουµε στήριξη µεγαλύτερη από τις ανάγκες του προϋπολογισµού και οφείλουµε να κάνουµε το προγραµµατισµό µας, έτσι
ώστε να είµαστε καλυµµένοι και για το χειρότερο ενδεχόµενο,
να χρειαστεί να επεκτείνουµε τη στήριξη σε βάθος χρόνου».
Αυτά δεν µας λέγατε στην πανδηµία;
Και όµως, αναγνωρίστηκε από την κοινωνία και από την οικονοµία συνολικά ότι ο τρόπος µε τον οποίον κάναµε τις παρεµβάσεις ήταν και γενναιόδωρος εκεί που έπρεπε και µετρηµένος,
αλλά και αντικείµενο σοβαρού προγραµµατισµού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το ίδιο λοιπόν ακριβώς κάνουµε και τώρα! Έχουµε να αντιµετωπίσουµε πρωτοφανείς, επάλληλες κρίσεις. Κανείς δεν µπορεί
να ξοδεύει τους πόρους του εθνικού προϋπολογισµού αλόγιστα,
µε βάση µόνο τις ανάγκες του σήµερα. Αυτό θα ήταν πράξη ανεύθυνη και ούτε εγώ ούτε το οικονοµικό επιτελείο είµαστε διατεθειµένοι να αναλάβουµε την ευθύνη µιας τέτοιας ανευθυνότητας.
Όταν µάλιστα οι αναταράξεις βρίσκονται σε εξέλιξη, όταν δεν
ξέρουµε ακόµα πώς θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια, όταν ένα
είναι βέβαιο, ότι η ηρωική αντίσταση των Ουκρανών δεν επέτρεψε στα σχέδιά του Πούτιν να τελειώσει αυτόν τον πόλεµο
µέσα σε µία εβδοµάδα, όπως θα ήθελε, όταν δεν ξέρουµε ακόµα
τι αναταράξεις έχουµε µπροστά µας, δεν είναι δυνατόν να γίνεται
συζήτηση για εµπροσθοβαρή βάρη, τα οποία θα οδηγήσουν µε
µαθηµατική βεβαιότητα σε οπισθοβαρείς απώλειες, οι οποίες τελικά θα είναι πολύ βαρύτερες.
Εξάλλου, αυτή την πολιτική εισηγείται σε όλα τα κράτη ο
ΟΟΣΑ. Αυτή την πολιτική εισηγείται η αρµόδια επιτροπή της Βουλής, το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής. Αυτό µας λέει
ακριβώς, άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι όµως
υποχρεωµένοι από τη θέση τους να επιδείξουν την απαραίτητη
δηµοσιονοµική υπευθυνότητα, την οποία όλοι οι Έλληνες σήµερα σε αυτή την Αίθουσα αναζητούν.
Και γι’ αυτό µιλώ πάντα για µέτρα µε µέτρηµα -κανένα µέτρο
χωρίς µέτρηµα-και για επιλογές που συγκλίνουν προς τις ανάγκες της κοινωνίας, χωρίς όµως να αποκλίνουν από τις δυνατότητες της οικονοµίας. Και νοµίζω ότι αυτή ακριβώς είναι και η
µεγάλη µας διαφορά απέναντι στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
η οποία επιµένει να ζει στην γκρίζα σκιά του παλιού της εαυτού,
του προγράµµατος της Θεσσαλονίκης, των παρεµβάσεων «Μένουµε Όρθιοι 1, 2, 3».
Επανέρχεται σε νέα ανεφάρµοστα συνθήµατα κατευθείαν όλα
αυτά κοµµένα από το λεφτόδεντρο της αυταπάτης σας. Αθροίσαµε το σύνολο των παρεµβάσεών σας, κύριε Τσίπρα. Είναι περίπου 16 µε 17 δισεκατοµµύρια ευρώ. Συγχαρητήρια! Τινάζετε
ακόµα µια φορά τα πάντα στον αέρα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και βέβαια αυτό αφορά µόνο το οικονοµικό αποτύπωµα των
όσων τάζετε, µε την ευκολία κάποιου ο οποίος βρίσκεται στα
έδρανα της Αντιπολίτευσης, µην έχοντας όµως συναίσθηση ότι
τα έχετε ξανακάνει στο παρελθόν. Και οι πολίτες έχουν πολύ
πικρή ανάµνηση από αυτά που τους τάξατε, όταν κάνατε ακριβώς τα ανάποδα. Υπάρχει ένας κίνδυνος ακόµα όµως, εκτός από
τον προφανή δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό που θα επέφερε η υιοθέτηση των µέτρων σας, και αυτός θα ήταν ο µηδενισµός του
άυλου εθνικού κεφαλαίου που ακούει στο όνοµα «αξιοπιστία της
Ελλάδος στο εξωτερικό»…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
…κάτι που σηµαίνει ότι η οικονοµία µας θα έπαυε να έχει την
υποστήριξη των αγορών σε µια εποχή που εξακολουθεί να χρειάζεται να δανείζεται στις διεθνείς αγορές µε λογικά επιτόκια και
βέβαια θα έπαυε να είχε και τη συµπαράσταση των συµµάχων
µας.
Έχω ξαναπεί ότι ο ανήφορος µπορεί να είναι δύσκολος. Όµως
µε το σωστό σχέδιο µπορεί να µας οδηγήσει τελικά στον προορισµό. Ο κατήφορος µοιάζει πάντα πιο εύκολος, όµως στο
τέλος του καραδοκεί πάντα ο γκρεµός.
Σήµερα λοιπόν ο τόπος έχει περισσότερο παρά ποτέ ανάγκη
από ενότητα, από υπευθυνότητα, από σοβαρότητα. Και αυτό δεν
αφορά µόνο την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αφορά όλα τα κόµµατα της Βουλής. Όχι µόνο γιατί πλήρωσε ακριβά τα ψεύτικα τα
λόγια τα µεγάλα, αλλά κυρίως διότι οι τρέχουσες προκλήσεις,
όπως αυτή της διεθνούς πληθωριστικής καταιγίδας την οποία αντιµετωπίζουµε, είναι προκλήσεις πρωτόγνωρες που η παγκόσµια
οικονοµία έχει να συναντήσει ουσιαστικά από τις δύο µεγάλες
ενεργειακές κρίσεις της δεκαετίας του ’70 και διότι βεβαίως η
ίδια η ακρίβεια δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί χωρίς ακριβή στοιχεία.
Ας σταµατήσει λοιπόν η παραχάραξη της πραγµατικότητας και
ας γίνει ένας διάλογος µε βάση τα αληθινά δεδοµένα. Όταν
υπάρχει παγκόσµιος πόλεµος και παγκόσµιος σεισµός δεν µπορεί οι ευθύνες να αναζητούνται µέσα στη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όµως αναρωτιέµαι πραγµατικά αν αµφισβητείτε το γεγονός,
κυρίες και κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ότι το πρόβληµα της ακρίβειας είναι παγκόσµιο. Μιλούσατε κάποτε για
«ύφεση Μητσοτάκη» στην αρχή της πανδηµίας. Μετά ήρθε ανάπτυξη 8,5%. Δεν µιλούσατε για «ανάπτυξη Μητσοτάκη». Μιλούσατε για «πανδηµία Μητσοτάκη». Τώρα µιλάτε για «ακρίβεια
Μητσοτάκη».
Νοµίζετε ότι οι πολίτες που σας ακούν δεν έχουν αντίληψη τι
συµβαίνει σήµερα στον κόσµο; Δεν βλέπουν δηλαδή ότι δεν
υπάρχει χώρα στον κόσµο -σίγουρα δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη- που δεν αντιµετωπίζει παρεµφερή µεγάλα προβλήµατα
ακρίβειας; Δεν υπάρχουν ηγέτες, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που όλοι µας όταν συζητάµε µεταξύ µας, παλεύουµε να
βρούµε τη σωστή ισορροπία µεταξύ του να στηρίξουµε την κοινωνία, χωρίς να εκτρέψουµε τους προϋπολογισµούς µας και ταυτόχρονα να προσπαθούµε να αναζητούµε λύσεις σε ευρωπαϊκό
επίπεδο;
Δηλαδή θεωρείτε ότι πάλι η Ελλάδα είναι µία µοναδική εστία
ακρίβειας σε έναν κόσµο ο οποίος ευηµερεί; Και πραγµατικά πιστεύετε ότι µε αυτή τη λογική, µε αυτά τα επιχειρήµατα θα βελτιώσετε τη δηµοσκοπική σας εικόνα και την αξιοπιστία σας στην
κοινωνία; Έχω µεγάλες αµφιβολίες.
Κανείς δεν είπε και κανείς υπεύθυνος πολιτικός δεν θα µπορούσε να ισχυριστεί ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση µπορεί να καλύψει όλες τις απώλειες εισοδήµατος από αυτή την πρωτοφανή
παγκόσµια πληθωριστική κρίση. Αυτό το οποίο µπορούµε να κάνουµε, όπως σας είπα, είναι να τις περιορίσουµε και να κάνουµε
συνειδητές επιλογές, στο πλαίσιο του διαθέσιµου δηµοσιονοµικού χώρου που έχουµε, ποιους θα στηρίξουµε, αν θα στηρίξουµε
τους πιο ευάλωτους ή αν θα στηρίξουµε και τους έχοντες και κατέχοντες. Και µε βάση αυτές τις επιλογές που κάνουµε, θα φανεί
τελικά ποιος έχει πραγµατικό κοινωνικό πρόσηµο ή ποιος είναι
ουσιαστικά «γιαλαντζί» προοδευτικός για να ακούγεται ευχάριστος στα αυτιά όλων των ψηφοφόρων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Επαναλαµβάνω, κινούµαστε σε δύο επίπεδα, αύξηση των µισθών µε τη σηµαντική αύξηση του κατώτατου µισθού, που θα
ανακοινωθεί σε λίγες εβδοµάδες από τώρα και ταυτόχρονα τόνωση του διαθέσιµου εισοδήµατος. Και βέβαια εκεί -που δεν νοµίζω ότι κανείς µπορεί να διαφωνεί- η πολιτεία οφείλει να
αγρυπνά και να προστατεύει τον καταναλωτή από την αισχροκέρδεια που δυστυχώς παραµονεύει σε κάθε κρίση.
Τον τελευταίο µήνα έγιναν σχεδόν τρεισήµισι χιλιάδες έλεγχοι
από τα πρατήρια καυσίµων µέχρι τα σουπερµάρκετ, µέχρι το χονδρεµπόριο. Τα αρµόδια Υπουργεία βρίσκονται σε διαρκή επιφυ-
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λακή έτσι ώστε να προσθέτουν στη φαρέτρα τους νέα µέτρα
ελέγχου, όπως παραδείγµατος χάριν, µε τη σηµερινή ανακοίνωση ότι πρέπει όλα τα αποθέµατα στα σιτηρά να δηλώνονται
σε σχετική πλατφόρµα, ώστε να αποφεύγεται η κερδοσκοπία. Το
κάνουµε. Ελέγχουµε την αγορά. Διαπιστώνουµε παραβάσεις.
Επειδή µιλάτε για έλεγχο -και εσείς το έχετε πει, κύριε Κατρίνη- της αισχροκέρδειας, σας ενηµερώνω ότι οκτακόσιες σαράντα µία παραβάσεις έχουν βεβαιωθεί και πρόστιµα ύψους
σχεδόν 500.000 ευρώ. Και αυτό θα συνεχιστεί, όπως θα δροµολογηθεί και ο έλεγχος στα έσοδα των µεγάλων επιχειρήσεων
ενέργειας, ώστε να εξεταστεί που υπήρχαν υπερκέρδη τα οποία
να οφείλονται στη συγκυρία της διεθνούς αναταραχής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και απορώ, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης, που δίνετε
µεγάλη µάχη για αυτό, γιατί δεν έχετε προσέξει ότι είναι κάτι το
οποίο έχω πει επανειληµµένως. Σας επαναλαµβάνω λοιπόν και
σήµερα ότι έχω ήδη δώσει εντολή στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, που είναι ο µόνος αρµόδιος φορέας, να αρχίσει να αναλύει
τα στοιχεία όλων των εταιρειών ενέργειας από τον περασµένο
Οκτώβριο έως σήµερα. Και µε βάση το πόρισµα της ΡΑΕ θα κινηθεί η Κυβέρνηση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θέλω να τονίσω ότι δεν είναι µια εύκολη άσκηση. Είναι µια
πολύ δύσκολη τεχνικά άσκηση, διότι η τοπική αγορά συνδέεται
µε την παγκόσµια, µε την ευρωπαϊκή αγορά µέσα από πολυδαίδαλες διαδροµές. Δεν προσφέρεται συνεπώς ούτε για εύκολα
συνθήµατα, απαιτείται τεκµηριωµένη δουλειά. Ένα όµως είναι
σίγουρο. Εκεί που θα διαπιστωθούν υπερκέρδη, οι εταιρείες θα
κληθούν να συνεισφέρουν στην αντιµετώπιση των απωλειών που
είχαν οι πολίτες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γιατί, ναι, οι αυξήσεις των τιµών του φυσικού αερίου, του ρεύµατος, του πετρελαίου είµαι βέβαιος -θα φανεί αυτό όταν τελειώσει αυτή η άσκηση- ότι έχει οδηγήσει σε αυξηµένα κέρδη στις
επιχειρήσεις ενέργειας, τα οποία…
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ησυχία, παρακαλώ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Δεν µπορώ να καταλάβω, γιατί όταν συµφωνούµε σε κάτι πρέπει
να φωνασκείτε. Δεν το καταλαβαίνω!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όλοι σε αυτή την Αίθουσα συµφωνούµε ότι αυτή είναι η σωστή
πολιτική. Γιατί λοιπόν φωνάζετε;
Πώς θα το κάνουµε αυτό; Θα συγκρίνουµε τα κέρδη µε κέρδη
προηγούµενων ετών. Και εκεί που θα διαπιστωθούν υπερβάσεις,
αυτές θα επιστραφούν στην κοινωνία. Διότι οι πολεµικοί καιροί
απαιτούν αλληλεγγύη, απαιτούν µοίρασµα των βαρών. Δεν θα διστάσω λοιπόν ούτε εγώ ούτε το οικονοµικό επιτελείο να νοµοθετήσουµε έκτακτη εισφορά εκεί που υπάρχουν τέτοια κέρδη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Πότε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Εύλογο το ερώτηµά σας, κύριε Φάµελλε.
Η απάντηση είναι µε το που θα έχουµε στα χέρια µας το πόρισµα της ΡΑΕ, το οποίο θα πιστοποιεί πόσα είναι τα κέρδη αυτά,
για να τα φορολογήσουµε, αφού δεν ξέρουµε ακόµα πόσα είναι.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Παρακαλώ, ησυχία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Καταλαβαίνω τον εκνευρισµό σας. Ίσως περιµένατε να ακούσετε
άλλα πράγµατα από αυτά τα οποία ανακοινώνουµε.
Επαναλαµβάνω θα ήταν πολύ πιο θετικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να οµονοήσουµε στο προφανές παρά να ψάχνετε να
βρείτε ευκαιρίες για αντιπολίτευση, όταν ουσιαστικά συµφωνούµε σε µια πολιτική που, είµαι σίγουρος ότι τελικά θα υιοθετηθεί από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Όµως µιας και µιλάτε για υπερκέρδη, ναι, υπερκέρδη υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά τα µεγάλα υπερκέρδη δεν είναι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Τα µεγάλα υπερκέρδη είναι στους
πρωτογενείς πωλητές και παραγωγούς φυσικού αερίου. Αν πιστεύετε λοιπόν ότι αυτή η παρέµβαση η οποία θα γίνει και στην
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έκταση που θα εντοπιστούν τα υπερκέρδη αυτά, θα φορολογηθούν και θα επιστραφούν στην κοινωνία, να µην έχετε καµµία αυταπάτη ότι αυτό ως διά µαγείας θα κλείσει τη δηµοσιονοµική
τρύπα και ξαφνικά θα µπορούµε να καλύψουµε µε αυτό τον
τρόπο όλες τις απώλειες. Διότι η γενεσιουργός αιτία των απωλειών, θα το επαναλάβω ακόµα µια φορά, είναι η πρωτογενής
αύξηση της τιµής του φυσικού αερίου στην αγορά της χονδρεµπορικής.
Με άλλα λόγια αυτοί που θησαυρίζουν σήµερα είναι αυτοί που
παράγουν φυσικό αέριο, η Ρωσία, οι χώρες που πουλάνε LNG.
Εµείς εδώ και στην Ευρώπη, δυστυχώς, είµαστε καταναλωτές
και διαµεσολαβητές. Στον βαθµό όµως όπου υπάρχουν υπερκέρδη, αυτά θα φορολογηθούν.
Και ναι, η Ευρώπη έχει ένα µεγάλο έλλειµµα ενεργειακής αυτονοµίας, όπως έδειξε αυτή η κρίση, γι’ αυτό και ό,τι κάναµε µε
τα εµβόλια, µε την κοινή προµήθεια µέσω του ευρωπαϊκού µηχανισµού, πρέπει -το επαναλαµβάνω- πρέπει τώρα να γίνει και µε
την αγορά και µε την αποθήκευση του φυσικού αερίου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έχουµε µεγάλη ισχύ. Η ισχύς των Βρυξελλών είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτήν κάθε κράτους µεµονωµένα. Είναι άλλο η
Ελλάδα να διαπραγµατεύεται διµερώς για τα 7 bcm, επτά δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα φυσικού αερίου, που χρειάζεται κάθε
χρόνο και είναι άλλο η Ευρώπη να διαπραγµατεύεται για τα τετρακόσια δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα, τα οποία απαιτούνται
συνολικά για τις ευρωπαϊκές ανάγκες. Θα ωφεληθούµε µόνο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Οι µικρότερες χώρες θα ωφεληθούν από µία τέτοια πολιτική.
Θα ενισχύσω µε θέρµη αυτή την πρόταση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το οποίο ξεκινάει αύριο και θα ολοκληρωθεί µεθαύριο.
Αυτό θα µας επιτρέψει πραγµατικά ως Ευρώπη να διαµορφώσουµε τιµές στην αγορά του φυσικού αερίου, οι οποίες θα είναι
προς όφελος της βιοµηχανίας µας, των ηλεκτροπαραγωγών, των
καταναλωτών τελικά ηλεκτρικής ενέργειας, διότι αυτοί είναι οι
µεγάλοι ζηµιωµένοι από τις αυξήσεις στις τιµές του φυσικού αερίου.
Και ναι, πρέπει να επιταχυνθούν οι ρυθµοί αξιοποίησης και των
εθνικών ενεργειακών πόρων. Από τη µία µεριά θα απλοποιήσουµε και άλλο το ρυθµιστικό πλαίσιο για τις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας. Είναι µια κατεύθυνση την οποία δίνει συνολικά
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι η
φθηνότερη πηγή ενέργειας την οποία έχει σήµερα στη διάθεσή
της η χώρα µας. Είναι εγχώρια, κανείς δεν µπορεί να µας την
πάρει, κανείς δεν µπορεί να µας την χρεώσει.
Οφείλουµε να υλοποιήσουµε πλήρως το εθνικό σχέδιο για την
ενέργεια και το κλίµα και να υπερδιπλασιάσουµε την παραγωγή
από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µέχρι το 2030 είτε µιλάµε για
ενέργεια από τον αέρα, στην ξηρά, αλλά και στη θάλασσα -διότι
ανοίγεται µια πολύ µεγάλη ευκαιρία σήµερα να µπορέσουµε να
χωροθετήσουµε µεγάλα αιολικά πάρκα και στις θαλάσσιες ζώνες
µας- είτε µιλάµε για τον ήλιο, είτε µιλάµε για ακόµη πιο καινοτόµες µορφές ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, που ενδεχοµένως
να µπορούν να αναπτυχθούν τα επόµενα χρόνια.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα επανέλθει η προσοχή µας και στα δυνητικά εγχώρια κοιτάσµατα φυσικού αερίου,
δυτικά και νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Οφείλουµε πρώτα και πάνω απ’ όλα -και θα κάνουµε συγκεκριµένες ανακοινώσεις για το ζήτηµα αυτό την επόµενη εβδοµάδανα γνωρίζουµε τι δυνητικά κοιτάσµατα υπάρχουν και αν αυτά
είναι οικονοµικά αξιοποιήσιµα. Οι πυλώνες αυτοί, εγχώρια ενίσχυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, διερεύνηση των
όποιων δυνητικών κοιτασµάτων φυσικού αερίου υπάρχουν σε
συνδυασµό µε τις διασυνδέσεις, όπως αυτή που δροµολογείται
µε την Αίγυπτο, είναι ο κορµός του αυριανού εθνικού ενεργειακού µας µείγµατος.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω µε την εξής σκέψη, πρώτος εγώ θα
ήθελα -ποιος Πρωθυπουργός, ποιος Υπουργός δεν θα ήθελε;να έχω ένα µαγικό ραβδί και να µπορώ να ανακοινώνω δηµοσιονοµικές πρωτοβουλίες που να καλύπτουν όλους για όλα. Όµως
δεν είµαι πρόθυµος να ρισκάρω, δεν είµαι διατεθειµένος να ρι-
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σκάρω την πορεία του τόπου για να φανώ πρόσκαιρα αρεστός.
Μόνο µε την αλήθεια, κοιτώντας τους πολίτες στα µάτια, µπορούµε να ξεπεράσουµε τις δυσκολίες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είναι αλήθεια πως θα αφήσουµε πίσω µας και αυτή την τρικυµία, όπως το κάναµε µε το µεταναστευτικό, µε τις µεγάλες εθνικές κρίσεις, µε την πανδηµία. Το κάνουµε µε αποφασιστικότητα,
θα το κάνουµε µε ωριµότητα, εξαντλώντας τα περιθώρια των δυνάµεών µας, χωρίς όµως να εξαντλούµε τις δυνατότητές µας.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Τσίπρα. Σε τέτοιες ώρες δεν µπορεί
να ακούγονται φωνές για εκλογές. Είναι ώρες συσπείρωσης. Δεν
είναι ώρες αντιπαράθεσης, πολύ περισσότερο όταν αυτές οι
φωνές προέρχονται από ένα κόµµα, το οποίο έταξε στους πάντες
τα πάντα, για να πάρει τελικά πολλά από τους πάντες. Το παρελθόν σας σάς καταδιώκει ως προς το αίτηµα για εκλογές και ως
προς αυτή τη φαντασίωση την οποία προβάλλετε, ότι δήθεν
υπάρχει κάποια µαγική λύση και αν φύγει ως δια µαγείας αυτή,
η χειρότερη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης και έρθετε εσείς,
θα λύσει όλα τα προβλήµατα. Μα, τα έχετε ξαναπεί αυτά και
έχετε δοκιµαστεί στην πράξη.
Και εν πάση περιπτώσει, αφήστε κατά µέρος αυτό το αίτηµα
απελπισίας. Εκλογές θα γίνουν, όπως σας έχω πει πολλές φορές,
και µέχρι στιγµής η αλήθεια επιβεβαίωσε αυτά τα οποία λέω εγώ
και όχι αυτά που ζητάτε εσείς. Θα γίνουν, όπως ορίζει το Σύνταγµα, στο τέλος της τετραετίας. Μην σπέρνετε την αβεβαιότητα
µε δική σας υπαιτιότητα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Άρα µη ζητάτε εκλογές γιατί πρώτον, ξέρετε ότι δεν θα γίνουν
και δεύτερον, ξέρετε ότι, όποτε και να γίνουν, θα τις χάσετε. Εποµένως, τζάµπα χάνετε την ενέργειά σας ζητώντας εκλογές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και παρά τα δικαιολογηµένα παράπονα, ο πολίτης αντιλαµβάνεται σήµερα ότι το πρόβληµα το οποίο ζούµε αφορά ολόκληρο
τον πλανήτη, σίγουρα ολόκληρη την Ευρώπη. Ο πολίτης αντιλαµβάνεται ότι δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις, ότι αυτή η Κυβέρνηση
κάνει ό,τι µπορεί, στο πλαίσιο των δυνάµεών µας, για να σταθεί
δίπλα του. Γι’ αυτό και δεν δωρίζει ο πολίτης την παροδική του
αγανάκτηση σε αυτούς που ξέρει πολύ καλά τι έκαναν χθες,
αλλά και πόσο ανίκανοι είναι απέναντι στο αύριο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Από εµάς λοιπόν ζητάτε δουλειά και αποτέλεσµα. Και εγώ από
την Αντιπολίτευση ζητώ προτάσεις, κοστολογηµένες προτάσεις.
Έχετε µία ευθύνη και εσείς, και εσείς, και όποιος άλλος πολιτικός
Αρχηγός ανέβει στο Βήµα οποιαδήποτε πρόταση κατατεθεί σήµερα, να µας πει πόσο στοιχίζει και από πού θα βρεθούν τα χρήµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Εµείς καταθέσαµε ένα πακέτο 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ και
είπαµε τόσα µπορούµε, αυτό αντέχουµε. Εσείς στα 4, 5, 6, 7 δισεκατοµµύρια πρώτον, θα µας τα κοστολογήσετε, αν θέλετε να
έχετε στοιχειώδη αίσθηση υπευθυνότητας, και δεύτερον, θα πρέπει να µας πείτε ποιους φόρους θα αυξήσετε για να µπορέσετε
να τα χρηµατοδοτήσετε. Τότε πραγµατικά θα µπορείτε, ενδεχοµένως, να έχετε διεκδικήσει, κύριε Τσίπρα, για εσάς το δικαίωµα,
τουλάχιστον, ο ελληνικός λαός να αρχίσει και πάλι να σας ακούει.
Σας ευχαριστώ.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Σειρά έχει τώρα ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας για τη
δική του παρέµβαση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Μητσοτάκη, δεν σας κρύβω ότι, πριν ανεβείτε σε αυτό
εδώ το Βήµα, το βασικό µου συναίσθηµα για τις εξελίξεις ήταν
µεγάλη ανησυχία. Σας παρακολούθησα να µιλάτε επί πενήντα
λεπτά, βεβαίως σε µία Κοινοβουλευτική Οµάδα η οποία είναι
απολύτως απρόθυµη να στηρίξει και να υποστηρίξει την πολιτική
σας. Παρένθεση: Πρώτη φορά σε νοµοσχέδιο που, υποτίθεται,
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αφορά µέτρα στήριξης δεν εγγράφονται οµιλητές από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Πλειοψηφίας. Οκτώ οµιλητές έναντι δεκαεπτά του ΣΥΡΙΖΑ! Οκτώ οµιλητές µε το ζόρι ανεβαίνουν σε
αυτό εδώ το Βήµα να µιλήσουν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας έλεγα, όµως, ότι το βασικό µου συναίσθηµα, πριν ανέβω
σε αυτό εδώ το Βήµα παρακολουθώντας τις εξελίξεις, ήταν η
ανησυχία. Φοβάµαι ότι, µόλις κατεβήκατε από αυτό το Βήµα και
παρακολουθώντας σας να τα δικαιολογείτε όλα, το συναίσθηµά
µου δεν είναι απλά η ανησυχία, είναι και ο φόβος, ο φόβος για
αυτά τα οποία έρχονται. Γιατί φαίνεται ότι συνεχίζετε να µην καταλαβαίνετε πού πατάµε και πού βρισκόµαστε ως χώρα και ως
κοινωνία, τι έχει συµβεί -όχι από τον πόλεµο και µετά, από το Σεπτέµβρη και µετά µε δική σας µεγάλη ευθύνη- στα ελληνικά νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις και κυρίως, να µη συνειδητοποιείτε τι
θα συµβεί τους επόµενους µήνες, τώρα που ο πόλεµος θα επιδεινώσει αυτή τη µεγάλη ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, γιατί
ο πληθωρισµός σκαρφάλωσε στο 7%, πριν έρθουν οι συνέπειες
της πολεµικής σύρραξης στην Ουκρανία.
Θέλω, λοιπόν, από αυτό εδώ το Βήµα να εκφράσω τη βαθύτατη ανησυχία µας γι’ αυτές τις εξελίξεις και για το γεγονός ότι
δίνετε την αίσθηση να µην καταλαβαίνετε τι ακριβώς συµβαίνει
στην ελληνική κοινωνία, κυρίως για εκείνους που, όπως ανακαλύψαµε σε κάποια δήλωσή σας την περίοδο της πανδηµίας, είναι
εξαρτηµένοι από το µισθό της εργασίας τους ή για αυτούς που
είναι εξαρτηµένοι από το πενιχρό εισόδηµα της µικρής και µεσαίας επιχείρησης τους. Δεν κατανοείτε φαίνεται από τον τρόπο
που συµπεριφέρεστε τι ακριβώς βιώνουν εκατοµµύρια νοικοκυριά αβοήθητα, που τους χτυπάει εδώ και έξι µήνες η ακρίβεια και
που τους πολύ κρύους µήνες του φετινού χειµώνα -που δεν λέει
να φύγει- δεν µπορούν να ανάψουν τα καλοριφέρ τους ή το air
condition, για να ζεσταθούν, όχι επειδή έχουν ψυχολογικά προβλήµατα ή κακή ψυχολογία, όπως µας είπε ο φοβερός Υπουργός
σας της Οικονοµίας, που είναι χαρακτηριστικό δείγµα της αλλοπρόσαλλης πολιτικής σας, αλλά επειδή τους τελειώνει ο µισθός,
το διαθέσιµο εισόδηµα τη δέκατη ένατη ηµέρα του µήνα, όπως
δείχνουν οι έρευνες, και έχουν να περάσουν δέκα και πλέον
µέρες χωρίς εισόδηµα. Και η ανησυχία µου αυτή γίνεται φόβος
και ενδεχοµένως απελπισία, όταν γνωρίζω ότι τα χειρότερα είναι
µπροστά και ανησυχώ ακόµα περισσότερο, όταν βλέπω εσάς να
µην ανησυχείτε, να πηγαίνετε µε τις νόρµες της σκέψης, το manual της νεοφιλελεύθερης ορθοδοξίας.
Αυτό που δεν καταλαβαίνετε, κύριε Μητσοτάκη, είναι ότι η
κρίση που αντιµετωπίζουµε σήµερα δεν αντιµετωπίζεται, δεν
µπορεί να γιατρευτεί µε λίγα περισσότερα από το δηµόσιο ταµείο. Και δεν είναι αυτή η κριτική που σας κάνουµε. Η κρίση που
αντιµετωπίζουµε σήµερα µπορεί να γιατρευτεί, να επουλωθεί µε
διαφορετικό υπόδειγµα πολιτικής. Δεν είναι ζήτηµα δηµοσιονοµικής ευστάθειας, είναι ζήτηµα υποδείγµατος. Και θα εξηγήσω
τι εννοώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Η βασική σας σκέψη -διότι βρίσκεστε ακόµα στο 2019 και όχι
στο 2022, µετά από µια πανδηµία και µια τροµακτική ενεργειακή
κρίση και εν µέσω πολέµου- είναι µη τυχόν και παρέµβουµε στην
εσωτερική αγορά, µην τυχόν και αγγίξουµε τα κέρδη, τα υπερκέρδη, τα ουρανοκατέβατα κέρδη -δεν το λέµε εµείς, το λέει η
Κοµισιόν- των ηλεκτροπαραγωγών εταιρειών, µεταξύ των οποίων
είναι και η δήθεν δηµόσια επιχείρηση ηλεκτρισµού, η ΔΕΗ, που
σπεύσατε εν µέσω ενεργειακής κρίσης να ιδιωτικοποιήσετε, να
δώσετε το 17% µε µια αύξηση µετοχικού κεφαλαίου σε ένα fund
και λειτουργεί µε απολύτως ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια. Η
σκέψη σας, λοιπόν, ενώ βρισκόµαστε σε συνθήκες πρωτοφανούς
ενεργειακής κρίσης, ακρίβειας και κοινωνικής κρίσης είναι µη
τυχόν και διαταράξετε τα κέρδη των νέων µετόχων στη ΔΕΗ ή η
τιµή της στο ταµπλό του Χρηµατιστηρίου. Είναι µια λογική παρωχηµένη, µια λογική αναποτελεσµατική για την κοινωνία ακόµη
και σε µια εποχή κανονικότητας, αλλά µια λογική απολύτως επικίνδυνη για µια περίοδο κρίσης, ιδιαίτερα για την περίοδο που
έρχεται και που -προσέξτε- δεν θα είναι περίοδος οικονοµικής
κρίσης, αλλά περίοδος πολεµικής οικονοµίας. Θα ζήσουµε σε
συνθήκες πολεµικής οικονοµίας. Και εσείς θα συνεχίσετε να σκέ-
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φτεστε την τιµή στο ταµπλό του Χρηµατιστηρίου και µην τυχόν
και φορολογήσετε τα υπερκέρδη ολίγων ιδιωτών. Διότι δεν είναι
µόνο η ΔΕΗ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Μα, τα είπε προηγουµένως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Παρακαλώ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κάντε λίγο υποµονή, γιατί θα πάρετε απαντήσεις σε όλα.
Ποιο είναι, λοιπόν, το δικό σας αντίδοτο, κύριε Μητσοτάκη,
που χασκογελάτε µπροστά σε αυτή την κρίση; Ποιο είναι το αντίδοτο σας οκτώ µήνες τώρα; Να βγάζετε κάποια χρήµατα από
το δηµόσιο ταµείο –λίγα, λέµε εµείς, αλλά δεν είναι εκεί η διαφορά µας, επαναλαµβάνω- για να επιδοτείτε την αισχροκέρδεια,
να αφήνετε αλώβητο τον µηχανισµό παραγωγής αισχροκέρδειας
και να έρχεστε να δίνετε ανεπαρκέστατες ενισχύσεις για τον καταναλωτή, ανεπαρκέστατες προφανώς µπροστά στις υπέρογκες
αυξήσεις που έχουν ήδη εγγραφεί στα τιµολόγια. Αν τις δίνατε
πέρυσι, δεν θα ήταν ανεπαρκέστατες. Σε σχέση µε αυτό που βλέπει ο πολίτης στα τιµολόγια του ρεύµατος, να ανεβαίνει λογαριασµός δύο φορές πάνω και να έχει να πληρώσει για
παράδειγµα 1000 ευρώ παραπάνω, λέτε ότι θα ήταν 1.200, αν
δεν είχαµε δώσει κάποιες επιδοτήσεις. Είναι ανεπαρκέστατες.
Και σας ρωτάω ευθέως: Ήρθατε εδώ και µας είπατε ότι όσοι
έχουν υπερκέρδη -τώρα το ανακαλύψετε, σας το λέµε από το Σεπτέµβρη- οφείλουν να καταθέσουν µερίδιο. Οικειοθελώς θα καταθέσουν µερίδιο; Δεν νοµοθετείτε εσείς; Δεν είστε κυβερνήτης;
Δεν τα βλέπετε αυτά τόσους µήνες;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως: Γιατί έχετε αφήσει και αφήνετε ακόµη αλώβητο αυτό τον µηχανισµό της αισχροκέρδειας
των ηλεκτροπαραγωγών εταιρειών, µεταξύ των οποίων η ΔΕΗ,
που έχει τη µερίδα του λέοντος.
Γιατί δεν βάζετε φραγµό στα υπερκέρδη είτε µε πλαφόν, είτε
µε φορολόγηση ισχυρή; Μας είπατε ότι δεν έχετε κάνει ακόµα
την άσκηση. Περιµένετε η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας να κάνει
την άσκηση. Τόσο δύσκολη είναι αυτή η άσκηση!
Εµείς την έχουµε κάνει την άσκηση και έχουµε τα στοιχεία στη
διάθεσή µας. Αν θέλετε να µας διαψεύσετε, να δηµοσιοποιήσετε
εσείς τα αναλυτικά στοιχεία που υποθέτω ότι θα σας τα έχει
δώσει η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Και δεν είναι σοβαρότητα
στάσης Πρωθυπουργού να έρχεται µετά από έξι µήνες λεηλασίας των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και να λέει «Έκανα
αίτηµα στη ΡΑΕ να κάνει την άσκηση και να µου πει». Σας τα έχει
δώσει τα στοιχεία, αλλά εν τοιαύτη περίπτωση εσείς είστε αυτός
που θα κληθείτε να διαψεύσετε εάν αυτά τα οποία θα σας πω µε
στοιχεία ισχύουν ή όχι.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε την άσκηση που εµείς την έχουµε κάνει,
από τον Ιούλιο του 2021 µέχρι τον Φλεβάρη του 2022, το οκτάµηνο αυτό, το µέσο πλήρες κόστος παραγωγής στις µονάδες φυσικού αερίου ήταν 153 ευρώ η µεγαβατώρα. Η µέση συνολική
τιµή της ελληνικής χονδρικής αγοράς ήταν στα 202 ευρώ η µεγαβατώρα. Και αυτό διότι υπολογίζουµε από την αρχή, από τον
Ιούλιο, γιατί το τελευταίο διάστηµα η µέση τιµή έχει εκτοξευθεί.
Και στην προηµερήσια αγορά υπήρξαν µέρες που την έβρισκες
και στα 300 ευρώ και στα 350 ευρώ.
Αν, λοιπόν, θεωρήσουµε ως δεδοµένο ότι η µέση τιµή κόστους
ήταν 153 ευρώ και η µέση τιµή που πουλούσαν µεσοσταθµικά
τους τελευταίους οκτώ µήνες ήταν 202 ευρώ, σηµαίνει ότι είχαν
υπερκέρδος 49 ευρώ τη µεγαβατώρα. Ξέρετε γιατί το λέω «υπερκέρδος»; Θα σας εξηγήσω γιατί. Στην αντίστοιχη περυσινή χρονιά, το αντίστοιχο κέρδος για τη µεγαβατώρα των παραγωγών
ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 2 έως 3 ευρώ και τώρα πήγε στα 50
ευρώ. Τι είναι αυτό; Δεν είναι υπερκέρδος οκτώ µήνες τώρα;
Αυτά τα 49 ευρώ δηµιουργούν συνολικά ένα υπερκέρδος γι’
αυτές τις ηλεκτροπαραγωγικές εταιρείες µε µονάδες φυσικού
αερίου στο οκτάµηνο 1,7 δισεκατοµµύριο. Αν από τα παραπάνω
αφαιρέσουµε τις όποιες επιστροφές ή τις όποιες εκπτώσεις
στους καταναλωτές που κυρίως κάνει η ΔΕΗ, προκύπτει επίσης
ένα ιλιγγιώδες ποσό, αυτό του 1,4 δισεκατοµµυρίου.
Γιατί µε κοιτάτε έτσι; Μιλάµε για 1,4 δισεκατοµµύριο και εσείς
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δίνετε 600 εκατοµµύρια για να επιδοτείτε την αισχροκέρδεια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και έχετε το θράσος να µας λέτε «Οφείλουν να καταθέσουν
µερίδιο». Πρώτη η ΔΕΗ, λοιπόν, οφείλει να καταθέσει µερίδιο και
µετά και οι άλλες τρεις ιδιωτικές επιχειρήσεις που είχαν το οκτάµηνο της κρίσης υπερκέρδη 1,4 δισεκατοµµύριο ευρώ! Κι εσείς
εδώ µας µιλάτε για λεφτόδέντρα και λέτε πού θα βρείτε τα λεφτά
για να στηρίξετε την κοινωνία και την οικονοµία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι τα λεγόµενα ουρανοκατέβατα κέρδη που λέει η Κοµισιόν. Είναι τα ουρανοκατέβατα
κέρδη τα οποία πρέπει να φορολογηθούν. Εγώ θα πω ότι πρέπει
να επιστραφούν στην κοινωνία που στενάζει, στους καταναλωτές!
Από αυτά, λοιπόν, το 1,4 δισεκατοµµύριο, το ένα δισεκατοµµύριο περίπου αντιστοιχεί στη ΔΕΗ των golden boys που θέλουν
να φτιάξουν βιογραφικά στην πλάτη του Έλληνα καταναλωτή και
του Έλληνα φορολογούµενου και που έχουν παχυλούς µισθούς
8.000 ευρώ. Ο επικεφαλής που βάλατε µαζί µε τα µπόνους φθάνει τις 460.000 ευρώ τον χρόνο, που είναι µεγαλύτερος και από
τον δικό σας µισθό. Το ένα δισεκατοµµύριο αντιστοιχεί στη ΔΕΗ
των golden boys, των «γαλάζιων» παιδιών µε τους παχυλούς µισθούς. Τα υπόλοιπα τα µοιράζονται οι τρεις ιδιωτικές εταιρείες.
Σας ερωτώ, λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, τι περιµένετε για να πάρετε πίσω αυτά τα κέρδη. Περιµένετε να συνεδριάσει το Συµβούλιο Κορυφής την ερχόµενη Πέµπτη; Κοροϊδεύετε εσείς και τον
ελληνικό λαό ότι δήθεν καταθέτετε προτάσεις για πλαφόν; Πού;
Στην τιµή του χρηµατιστηριακού κόµβου TTF στην Ολλανδία.
Εκεί θέλετε να µπει πλαφόν. Δεν θέλετε να µπει πλαφόν στη χονδρική τιµή πώλησης στην Ελλάδα -δεν το βάζετε- ούτε στη λιανική αγορά. Και τι περιµένετε; Μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες
έχουν βάλει πλαφόν. Είναι θέµα συλλογικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποιον κοροϊδεύετε;
Θέλω να απαντήσετε, λοιπόν, γιατί δεν φορολογείτε, γιατί δεν
παίρνετε πίσω αυτά τα κέρδη, τα υπερκέρδη. Περιµένετε να βγάλουν άλλα τόσα το επόµενο εξάµηνο, να γονατίσουν νοικοκυριά
και επιχειρήσεις, µην τυχόν και χάσουν τα κέρδη ενδεχοµένως
από την πτώση της τιµής της ΔΕΗ στο ταµπλό οι µέτοχοι που
µπήκαν τώρα, το fund που µπήκε µε τις ευλογίες σας ή µη τυχόν
και χάσουν τα υπερκέρδη οι τρεις ιδιοκτήτες εταιρειών ενέργειας
που είδαν τους τελευταίους µήνες ουρανοκατέβατα κέρδη; Αυτούς ευνοείτε; Για ποιανού τα συµφέροντα κυβερνάτε; Του πολίτη; Του καταναλωτή; Του υγιούς επιχειρηµατία ή των funds και
τριών εταιρειών ιδιοκτητών εταιρειών παραγωγής ενέργειας;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτό είναι το κρίσιµο ερώτηµα που πρέπει να απαντήσετε στο
ελληνικό λαό και να τα αφήσετε αυτά για τα λεφτόδεντρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όµως, αυτή την απάντηση δεν χρειάζεται να την ψάξουµε και
πολύ για να τη βρούµε. Τη βρίσκουµε στο άρθρο 6 του νοµοσχεδίου σας, διότι εσείς λέτε «Οφείλουν να καταθέσουν µερίδιο» µάλλον οικειοθελώς- αλλά από πάνω αντί να τους
φορολογήσετε, τους επιδοτείτε κιόλας, όχι εµµέσως, αµέσως.
Επιδοτείτε 0,12 ευρώ το λίτρο τα διυλιστήρια, χωρίς µάλιστα
καµµία εγγύηση ότι αυτή η ελάφρυνση θα µετακυλιστεί στους
καταναλωτές.
Αυτή, λοιπόν, είναι η πολιτική σας. Και µετά σας ενοχλεί, κύριε
Μητσοτάκη, όταν βγαίνουµε και σας λέµε ότι αυτό που ζούµε
µέχρι τώρα, δυστυχώς, δεν είναι ακόµα η ακρίβεια του πολέµου
-αυτή έρχεται- αλλά είναι η ακρίβεια που έχει την υπογραφή σας.
Είναι, λέµε, η ακρίβεια Μητσοτάκη, είναι η ακρίβεια της ιδεοληψίας σας για τις αγορές, για τα κέρδη, για τις νεοφιλελεύθερες
συνταγές. Και είναι και η ακρίβεια των δεσµεύσεών σας απέναντι
σε συµφέροντα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μη µας ξαναπείτε, λοιπόν, άλλη φορά ότι το πρόβληµα είναι
ότι σας έπιασε ο πόνος για συνετή δηµοσιονοµική πολιτική, ότι
έχετε εσείς την πυξίδα της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και ότι
εµείς θέλουµε να τινάξουµε τα πάντα στον αέρα! Είπατε εδώ ότι
οι προτάσεις µας κοστίζουν 15 δισεκατοµµύρια. Σε ετήσια βάση
κοστίζει 1,5 δισεκατοµµύριο η µείωση του ειδικού φόρου κατα-
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νάλωσης στα κατώτερα επίπεδα που προβλέπει η Κοµισιόν -και
το έχουν κάνει πολλές ευρωπαϊκές χώρες- και 950 εκατοµµύρια
η µείωση του φόρου προστιθέµενης αξίας για τα τρόφιµα. Πού
είναι τα 15 δισεκατοµµύρια; Να κάτσουµε να τα βρούµε ένα-ένα.
Πού είναι τα 15 δισεκατοµµύρια;
Όµως, είναι ανέκδοτο να οµιλείτε εσείς, η παράταξή σας, για
δηµοσιονοµική ισορροπία, να κατηγορείτε εµάς ότι θέλουµε να
τινάξουµε τα πάντα στον αέρα, όταν παραλάβαµε χάος το 2015
και βγάλαµε τη χώρα από τα µνηµόνια…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
…όταν το 2009 η παράταξή σας είχε αφήσει τη χώρα µε 9%
πρωτογενές έλλειµµα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και έχετε το θράσος να έρχεστε στο Κοινοβούλιο και να λέτε
ότι θέλουµε να τινάξουµε τα πάντα στον αέρα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας το λέµε, λοιπόν, ευθέως: Πάρτε πίσω τα κλεµµένα -διότι
αυτά είναι κλεµµένα- και προχωρήστε σε µέτρα που σας ζητάµε
από τον Σεπτέµβρη, από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης!
Μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα κατώτερα όρια
που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μειώστε τον ΦΠΑ στα
είδη µαζικής κατανάλωσης και στα καύσιµα.
Προσέξτε: Η διατήρηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα
καύσιµα δηµιουργεί µια τιµή η οποία έχει εκτιναχθεί επάνω από
2 ευρώ. Σε αυτή την τιµή έρχεται ο ΦΠΑ. Άρα, το κράτος έχει και
αυτό υπερκέρδη. Και δεν µειώνετε τον ΦΠΑ!
Αυξήστε τον κατώτατο µισθό στα 800 ευρώ, όχι «ζήσε Μάη µου
να φας τριφύλλι»! Έξι µήνες τώρα στενάζει η κοινωνία και οι µισθωτοί και έχετε δώσει µια αύξηση της τάξεως του 2% που αντιστοιχεί σε ένα κουλούρι την ηµέρα. Βάλτε πλαφόν στο κόστος
του καταναλωτή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
«Ευρωπαϊκή» -λέτε- «η κρίση», «δεν φταίω εγώ» –άλλωστε σε
τίποτε δεν φταίτε εσείς- και θέλετε να συγκριθούµε µάλιστα και
µε τα µέτρα που έχουν πάρει άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Σας παραπέµπω -φαντάζοµαι ότι το γνωρίζετε όλοι, διότι είναι
πίνακες στους οποίους µπορείτε να ανατρέξετε- σε δηµοσίευση
που είναι αναρτηµένη στο διαδίκτυο του Ινστιτούτου Μπρίγκελ
και αφορά ενηµέρωση πριν τον πόλεµο. Οκτώ Φεβρουαρίου
2022. Επί συνόλου είκοσι τεσσάρων χωρών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ινστιτούτο Μπρίγκελ µάς λέει ότι έντεκα
χώρες έχουν προχωρήσει σε µειώσεις φόρων είτε ΦΠΑ είτε ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα. Έντεκα χώρες. Να σας
πω ποιες; Το Βέλγιο, η Κύπρος, που στην Κύπρο η βενζίνη έχει
1,4 ευρώ και εδώ έχει 2 ευρώ ή δεν το ξέρετε αυτό; Σας ενηµερώνουν τα «παπαγαλάκια» σας ότι στην Κύπρο δεν έχουν δήθεν
µέσα µαζικής µεταφοράς, ότι πηγαίνουν µε τα πόδια, γι’ αυτό
είναι χαµηλή η βενζίνη. Τι άλλο θα ακούσουµε;
Στην Τσεχία, στην Εσθονία, στη Γερµανία, στην Ιρλανδία, στην
Ιταλία, στην Ολλανδία, στην Πολωνία, στην Πορτογαλία, στην
Ισπανία γίνεται επίσης αυτό. Εσείς εδώ αρνείστε να το κάνετε.
Οκτώ χώρες έχουν προχωρήσει σε ρύθµιση των τιµών ενέργειας
λιανικής: Βέλγιο, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Πολωνία,
Ρουµανία, Ισπανία. Δεν µιλάω για τη Μεγάλη Βρετανία, είναι
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέντε χώρες έχουν προχωρήσει σε
ρύθµιση των τιµών ενέργειας χονδρικής: Γαλλία, Πορτογαλία,
Ρουµανία, Ισπανία. Αυτό το οποίο θα συζητήσετε δήθεν µεθαύριο, το έχουν κάνει ήδη και εσείς θα το συζητήσετε.
Επτά χώρες έχουν κάνει αυτό το οποίο σας ζητώ και αρνείστε,
τη φορολόγηση των φόρων στα ουρανοκατέβατα κέρδη: Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Ρουµανία, Ισπανία και Ηνωµένο
Βασίλειο. Είπαµε, όµως, ότι είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
οπότε δεν το υπολογίζουµε.
Να το πάω αλλιώς: Είµαστε από τις ελάχιστες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουµε κάνει τίποτε από όλα αυτά. Τίποτε. Απλά επιδοτούµε από το δηµόσιο ταµείο την
αισχροκέρδεια της ΔΕΗ και των άλλων ηλεκτροπαραγωγικών
εταιρειών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µια τέτοια κατάσταση, που
τα σύννεφα µαζεύονται επάνω από την κοινωνία και τη χώρα και
το «τσουνάµι» της Ουκρανίας απειλεί εκατοµµύρια νοικοκυριά,
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απαιτείται ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: … (δεν ακούστηκε)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Μιλώ από στήθους εγώ, δεν υπάρχει πρόβληµα
να έχω µπερδέψει τις σελίδες, µη νοιάζεστε. Άλλοι έχουν πρόβληµα µη µπερδέψουν τις σελίδες τους σε αυτό το Βήµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Η χώρα έχει ανάγκη από µια κυβέρνηση ευθύνης, όχι µια κυβέρνηση δικαιολογίας, κύριε ναύαρχε και κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Πλειοψηφίας, διότι εσείς το ζείτε «στο πετσί σας»,
διότι δεν µπορείτε να αντικρίσετε τους πολίτες στις περιφέρειές
σας, διότι είναι και οι ψηφοφόροι της Νέας Δηµοκρατίας, δεν
είναι µόνο των άλλων κοµµάτων αυτοί οι οποίοι υφίστανται αυτήν
την τροµακτική πίεση. Οι δικαιολογίες, λοιπόν, πρέπει να τελειώσουν κάποια στιγµή, όπως και οι ανόµοιες συγκρίσεις.
Συγκρίνετε διαρκώς, κύριε Μητσοτάκη, τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για
να βγάλει τη χώρα από τα µνηµόνια, µε µνηµόνιο, µε τρόικα
επάνω από το κεφάλι µας στα δηµοσιονοµικά και τι κάνατε εσείς,
που βρήκατε 37 δισεκατοµµύρια ευρώ και τη χώρα έξω από τα
µνηµόνια και ρυθµισµένο το χρέος.
Ωραία σύγκριση. Είναι σα να παίζεις σε ένα γήπεδο δικό σου,
µε κατηφόρα και ο αντίπαλος µε πέντε παίκτες και εσύ µε έντεκα
και µε τον διαιτητή δικό σου. Ωραία σύγκριση κάνετε. Πολύ
ωραία σύγκριση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και µας µιλάτε για τον ΕΝΦΙΑ και µου κάνετε και κόλπα εδώ,
εάν θα το ψηφίσω. Ωραία µαγκιά αυτή! Εάν θα το ψηφίσω! Προφανώς και το τελευταίο ευρώ που θα έρθει και θα ελαφρύνει τον
Έλληνα πολίτη, εµείς θα το ψηφίζουµε. Το θέµα είναι ποια είναι
η πολιτική σας.
Έρχεστε, λοιπόν, εδώ και µας λέτε: «Εµείς µειώσαµε τον
ΕΝΦΙΑ». Ποιος τον έφερε τον ΕΝΦΙΑ σε αυτή τη χώρα, κύριε Μητσοτάκη; Θυµάστε; Μήπως η κυβέρνηση στην οποία συµµετείχατε και εσείς; Μήπως ήσασταν Υπουργός στην κυβέρνηση
Σαµαρά;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ή µήπως ισχυρίζεστε ότι τον Γενάρη του 2015 είχε ολοκληρωθεί η δηµοσιονοµική αναπροσαρµογή και άρα εµείς θα µπορούσαµε έτσι να προχωρήσουµε στην πολιτική στην οποία εµείς
πιστεύουµε;
Είναι λαθροχειρία αυτό που κάνετε, γιατί µόλις βγήκαµε από
τα µνηµόνια, τον Νοέµβριο του 2018, εµείς µειώσαµε τον ΕΝΦΙΑ
κατά 270 εκατοµµύρια ευρώ και έρχεστε και συγκρίνετε το σηµερινό µε αυτό που ήταν πριν τη δική µας µείωση, συγκαταλέγοντας και αυτή στις δικές σας πρωτοβουλίες και µειώσεις.
Και βεβαίως να σας θυµίσω ότι το 2019 κάνατε µια µείωση 200
εκατοµµύρια επιπλέον από τον δικό µας προϋπολογισµό, αν θυµάστε, αλλά αυτή η µείωση κατανεµήθηκε κατά την άποψή µας
άδικα. Από αυτό, το 50% αφορούσε περιουσίες επάνω από
300.000 ευρώ, δηλαδή πολίτες οι οποίοι κατά την άποψή µας δεν
ανήκουν σε αυτό που ονοµάζουµε µεσαία τάξη, διότι είναι το 4%
περίπου των φορολογούµενων. Δεν είναι µεσαία τάξη το 4%. Το
λέω αυτό για να συνεννοηθούµε κιόλας.
Και έρχεστε σήµερα και παρουσιάζετε µια µείωση του ΕΝΦΙΑ,
την ώρα βεβαίως που τα παίρνετε διπλά και τριπλά από τους λογαριασµούς, η οποία κατά το ένα τρίτο αφορά το 5%. Στον συµπληρωµατικό φόρο πηγαίνει το ένα τρίτο, το οποίο ουσιαστικά
καταργείται.
Επειδή σας αρέσει διαρκώς να κάνετε συγκρίσεις µεταξύ των
δύσκολων ετών που «βάλαµε πλάτη» και πήραµε πολιτικό κόστος
να βγει η χώρα από τα µνηµόνια στα οποία εσείς µας φέρατε, µε
το 9% έλλειµµα το 2009, αφού σας αρέσει, λοιπόν, να τα συγκρίνετε αυτά, να σας πω και τούτο: Η επιβάρυνση των κυβερνήσεων
ΣΥΡΙΖΑ στη µεσαία τάξη την περίοδο των τεσσάρων χρόνων ισοδυναµεί σήµερα µε δύο λογαριασµούς ΔΕΗ και τρία σουπερµάρκετ. Αυτή είναι η δική µας επιβάρυνση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σε µια κατάσταση, λοιπόν, που τα σύννεφα µαζεύονται και πυκνώνουν, πολύ φοβάµαι ότι η χώρα διαθέτει τη χειρότερη Κυβέρνηση στη χειρότερη στιγµή, µια Κυβέρνηση που δεν είναι σε θέση
όχι µόνο να υλοποιήσει, όχι µόνο να εκπονήσει, αλλά ούτε καν
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να φανταστεί, να συλλάβει, να σκεφθεί τι ακριβώς χρειάζεται σήµερα ο τόπος, αυτό που εµείς ονοµάζουµε ένα σχέδιο έκτακτης
ανάγκης.
Ο βασικός λόγος -και σας το ξαναλέω- είναι το γεγονός ότι
είστε προσκολληµένος στο αφήγηµα του 2019, µόνο που τώρα
δεν έχουµε 2019. Δεν είµαστε στο 2019 που υποσχεθήκατε στη
µεσαία τάξη όλα όσα λογαριάζατε να δώσετε µόνο στους έχοντες και σας πίστεψε µεγάλο µέρος της µεσαίας τάξης. Είµαστε
στο 2022, µετά από την τραγωδία της πανδηµίας και τώρα
έχουµε τη λεηλασία της ακρίβειας.
Η µεσαία τάξη, λοιπόν, πληρώνει ξανά το «µάρµαρο» και βαρυγκωµά. Κινδυνεύει µε τροµακτική απώλεια εισοδήµατος ξανά.
Οι αδύναµοι -ας µη µιλήσουµε για τους αδύναµους- είναι αντιµέτωποι µε το φάσµα της ενεργειακής φτώχειας.
Η χώρα χρειάζεται µια κυβέρνηση της ευθύνης και όχι της δικαιολογίας, που να µπορεί να ανταπεξέλθει στις νέες συνθήκες,
µια κυβέρνηση που δεν θα είναι αφοσιωµένη στη σοφία των αγορών, στις υποκλίσεις, στην κερδοσκοπία και στα συµφέροντα ολίγων ισχυρών. Ο τόπος χρειάζεται κυβέρνηση που να µπορεί να
αποδεχθεί ότι σε αυτή την περίοδο της πολεµικής οικονοµίας
επαναλαµβάνω- τον λόγο έχει το δηµόσιο, τον λόγο έχει η κρατική παρέµβαση, το κράτος που τόσο πολύ απεχθάνεστε, παρέµβαση του κράτους όχι µόνο για µέτρα ανεπαρκή και κουπόνια και
επιδοτήσεις, αλλά ακόµα και για τη διαµόρφωση των τιµών στην
αγορά, για τη διακίνηση των αγαθών της πρώτης ανάγκης, για
την επάρκεια των προϊόντων, για την προστασία των ευάλωτων,
αλλά και για την προστασία της κανονικότητας της ζωής των ανθρώπων. Δεν είναι ζήτηµα ιδεολογικής και πολιτικής διαφοράς
αυτό. Είναι ζήτηµα ζωής και επιβίωσης, για να µην γίνει η Ελλάδα
θύµα του τυφώνα της Ουκρανίας που έρχεται.
Σε ό,τι µας αφορά, δεν ελπίζουµε και δεν προσδοκούµε ούτε
ότι µπορείτε να κατανοήσετε το µέγεθος της κρίσης και τις αναγκαίες ριζοσπαστικές µετατοπίσεις από τις απόψεις και τις εµµονές σας, από τις ιδεοληψίες σας, ούτε ότι θα αλλάξετε ρότα.
Γι’ αυτό και είµαστε έτοιµοι -και το δηλώνουµε διαρκώς ότι είµαστε έτοιµοι- να αναλάβουµε την ευθύνη και να οργανώσουµε
εκείνα τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά µέτωπα που θα αποτρέψουν αυτό που όλοι απευχόµαστε, τη µετατροπή της κρίσης
σε κοινωνική τραγωδία. Αισθανόµαστε ότι έχουµε και τη δύναµη
και τη θέληση και την εµπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναµικό της
χώρας, αλλά και το σχέδιο. Το αποδείξαµε αυτό στα δύσκολα
χρόνια των µνηµονίων, ότι µπορούµε και θέλουµε, εκεί που άλλοι
είτε δεν θέλουν είτε δεν µπορούν.
Δεν είστε, κύριε Μητσοτάκη, ούτε ο µόνος ούτε ο πρώτος που
ηγείται της χώρας σε µια περίοδο ιστορικών προκλήσεων. Η αλήθεια, όµως, είναι ότι δεν έχει υπάρξει το δικό σας προηγούµενο.
Εσείς απέναντι στις µεγάλες προκλήσεις δεν αναζητάτε λύσεις.
Αναζητάτε διαρκώς δικαιολογίες, είτε πρόκειται για την πανδηµία, είτε πρόκειται για τις φυσικές καταστροφές, είτε για την οικονοµία. Μονίµως προσπαθείτε να κρυφτείτε πίσω από το
µεγάλο διεθνές πρόβληµα, την πανδηµία, την κλιµατική κρίση,
την ενεργειακή κρίση, τον πόλεµο. Είναι διεθνή προβλήµατα
αυτά. Εσείς, όµως, αποδεικνύεστε επιταχυντής και πολλαπλασιαστής όλων αυτών των κρίσεων στη χώρα µας.
Οι πολίτες -ξέρετε- δεν εκλέγουν κυβερνήσεις για να τους λένε
πόσο δύσκολα είναι τα πράγµατα και πόσο ανήµποροι είµαστε
για να τα αντιµετωπίσουµε, πόσο µάλλον δεν εκλέγουν κυβερνήσεις για να µετατρέπουν τα προβλήµατα των µη προνοµιούχων
σε κέρδη για τους προνοµιούχους, τις πληγές των πολλών σε
κέρδη των ολίγων. Με το «καληµέρα», πριν έρθει καν η πανδηµία
και η κρίση, πήρατε 1 δισεκατοµµύριο για να το δώσετε στα
funds για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής σύνταξης.
Δεν οµιλώ εγώ για ψίχουλα, κύριε Μητσοτάκη. Εσείς µιλήσατε
για ψίχουλα. Όταν εµείς δίναµε κάθε χρόνο, σε συνθήκες µνηµονίων 600 ευρώ, 700 ευρώ, 800 ευρώ κοινωνικό µέρισµα στους
αδύναµους, µιλούσατε για ψίχουλα. Όταν εµείς δώσαµε 1 δισεκατοµµύριο, δέκατη τρίτη σύνταξη τον Μάιο του 2019, εσείς µιλούσατε για ψίχουλα και το πήρατε πίσω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτά τα τρία χρόνια, Μάιος 2020, Μάιος 2021, Μάιος 2022, 3
δισεκατοµµύρια ευρώ στους συνταξιούχους.
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(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Παρακαλώ, ησυχία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Λέτε ψέµατα.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Να τα πείτε στους ψηφοφόρους σας, όχι σε
εµένα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Μα, λέτε ψέµατα!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ποια είναι τα ψέµατα; Σας προκαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κύριε Καράογλου,
µην διακόπτετε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κόψατε ή δεν κόψατε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ
κατ’ έτος, µε το που βγήκατε, από τους συνταξιούχους; Τρία δισεκατοµµύρια ευρώ σε τρία χρόνια! Τους υποσχεθήκατε ότι θα
αυξήσετε το εισόδηµά τους! Και δεν ντρέπεστε να µιλάτε για ψέµατα;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Τον Μάιο του 2019 τα δώσατε.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Ένα µήνα πριν τις εκλογές.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Τρία δισεκατοµµύρια ευρώ και τώρα τους δίνετε 135 εκατοµµύρια ευρώ. Και σε ποιους; Σε λιγότερο από το
ένα τρίτο εξ αυτών. Και µας ζητάτε να σας πούµε και «µπράβο»,
να σας πούµε και «ζήτω», που τους πήρατε 3 δισεκατοµµύρια
ευρώ για να τα δώσετε στα funds και τώρα τους δίνετε 135 εκατοµµύρια ευρώ -200 ευρώ στον καθένα- και αυτό στο 27% του
συνόλου των συνταξιούχων της χώρας και δεν ντρέπεστε λίγο;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν ντρέπεστε, όµως. Εδώ δεν ντραπήκατε που έχετε φτάσει
στο αστρονοµικό ποσό των 6,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ τις απευθείας αναθέσεις και τους κλειστούς διαγωνισµούς από την
έναρξη της πανδηµίας µέχρι το τέλος του 2021. Αυτό το πάρτι
δεν έχει ξαναγίνει στη χώρα. Έχετε γεµίσει τη ΔΕΗ, τον ΔΕΔΔΗΕ,
τον ΕΦΚΑ µε γαλάζια golden boys. Στον ΕΦΚΑ βάλατε διακόσια
πενήντα έξι στελέχη εκτός ΑΣΕΠ µε µισθούς 4.000 ευρώ και
8.000 ευρώ. Στον ΔΕΔΔΗΕ στελέχη που παίρνουν τρελούς µισθούς, δίνουν µπόνους στον εαυτό τους 60.000 ευρώ για το
τέλος της χρονιάς.
Το καταλαβαίνετε, λοιπόν, σε τι αντιφάσεις οδηγείστε µε την
πολιτική σας; Πώς θα αντικρύσετε τους ψηφοφόρους σας; Τι θα
τους πείτε; Ότι τα δικά µας παιδιά παίρνουν µισθούς στις δηµόσιες επιχειρήσεις από 8.000 ευρώ ως 28.000 ευρώ και δίνουν και
µπόνους στους εαυτούς τους και εσείς θα πληρώνετε τη ρήτρα
αναπροσαρµογής, θα πληρώνετε το τιµολόγιο της ΔΕΗ και η
ακρίβεια οφείλεται στην Ουκρανία και στον Πούτιν; Ε, πείτε ρε
παιδιά αυτά, πείτε τα στον κόσµο, µην τα λέτε σε εµάς!
Αφήνετε τα υπερκέρδη της ενέργειας αλώβητα, 1,4 δισεκατοµµύριο ευρώ, την ώρα που νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι
σε απόγνωση και ένα βήµα πριν το λουκέτο. Πιστεύετε ότι η
χώρα µπορεί να συνεχίσει έτσι; Δεν µπορεί η χώρα να συνεχίσει
έτσι. Δεν έχει απλά σήµερα µία Κυβέρνηση αδύναµη να απαντήσει στις προκλήσεις, έχει µία Κυβέρνηση που έχει όλες τις λάθος
απαντήσεις στις προκλήσεις. Αυτό είναι το πρόβληµα. Και αυτό
διότι όλοι οι ενδεδειγµένοι τρόποι για να αντιµετωπίσουµε είτε
την πανδηµία, είτε την ενεργειακή κρίση, είτε την ακρίβεια, περνούν µέσα από την αµφισβήτηση των δοµικών στρατηγικών σας
επιλογών σε όλους τους τοµείς.
Εγώ είµαι βέβαιος ότι και εσείς και οι σύµβουλοί σας γνωρίζατε ότι για να περιορίσουµε την πίεση στο ΕΣΥ έπρεπε να ενισχυθεί σε υποδοµές και προσωπικό. Δεν το κάνατε, µε
αποτέλεσµα να έρχεστε σε αυτό εδώ το Βήµα και πραγµατικά µην πω τη λέξη, δεν θέλω να είµαι βαρύς, θέλω να είµαι επιεικήςνα εκτίθεστε και να λέτε ότι είναι το ίδιο κάποιος να πεθαίνει
εντός και εκτός ΜΕΘ και ότι εν πάση περιπτώσει δεν υπήρξε άνθρωπος που να είχε ανάγκη και να µην δεχθεί τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Και βγαίνει ο ίδιος ο ΕΟΔΥ και λέει ότι δεκαέξι
χιλιάδες πεντακόσιοι δέκα εννιά συµπολίτες µας πέθαναν εκτός
ΜΕΘ. Πολλοί από αυτούς θα µπορούσαν να είναι σήµερα µαζί
µας.
Γνωρίζατε ότι για να αντιµετωπίσουµε την ενεργειακή κρίση
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έπρεπε η ΔΕΗ να είναι εργαλείο στα χέρια του κράτους, όµως
εσείς την ιδιωτικοποιήσατε. Γνωρίζατε ότι για να µην ξεφύγει το
κόστος στα καύσιµα έπρεπε να µειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Δύο φορές, όµως, εδώ καταψηφίσατε την πρόταση την
οποία φέραµε ως τροπολογία και την είπαµε από τον Σεπτέµβρη
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και µας κάνετε και πλάκα
από πάνω, ότι δεν το κάνετε αυτό, γιατί δεν θέλετε να ευνοήσετε
τα Cayenne. Αυτός είναι ο πόνος σας, ότι θα ευνοηθούν τα
Cayenne.
Και τα βλέπει αυτά ο άνθρωπος, ο οποίος θέλει να πάει στη
δουλειά του και πληρώνει 100 ευρώ, 200 ευρώ και 300 ευρώ τον
µήνα παραπάνω και τα παπαγαλάκια σας του λένε ότι δεν ανήκει
αυτός στην παραγωγική τάξη της χώρας, διότι στην παραγωγική
τάξη της χώρας είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει µεγάλους µισθούς. Αυτός που παίρνει 500 ευρώ δεν χρειάζεται να πηγαίνει
µε το αυτοκίνητό του. Πρέπει να παίρνει τα δηµόσια µέσα µεταφοράς.
Γνωρίζατε τέλος -και κλείνω- ότι για να µην εκτοξευθούν οι
τιµές στα βασικά αγαθά, έπρεπε να µπει πλαφόν στις τιµές και
να γίνουν έλεγχοι στην αγορά. Εδώ και οκτώ µήνες όµως παριστάνετε τον τροχονόµο στα καρτέλ και στο σαρωτικό κύµα της
ακρίβειας. Όλα αυτά, λοιπόν, τα γνωρίζατε, αλλά έχετε επιλέξει
συνειδητά να κάνετε τα αντίθετα. Γιατί πολύ απλά δεν κυβερνάτε
µε γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον. Δεν κυβερνάτε γι’ αυτούς
που πλήττονται, από την όποια κρίση µας χτυπά την πόρτα. Κυβερνάτε γι’ αυτούς που στα δύσκολα βρίσκουν την ευκαιρία να
επωφεληθούν, να πλουτίσουν, να κερδοσκοπήσουν.
Όµως νοµίζω ότι πια τα ψέµατα τελειώνουν. Και θα ήθελα,
κύριε Μητσοτάκη, αν πάρετε τον λόγο για δευτερολογία…
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Βεβαίως.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Δεν θα αποφασίσετε εσείς φαντάζοµαι. Θα
αποφασίσει ο ίδιος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Εξέφρασε την ελπίδα του.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Θα πάρετε, λοιπόν, τον λόγο για δευτεροµιλία;
Αναφερθήκατε, παριστάνοντας τον υπεύθυνο, ότι σ’ αυτές τις
δύσκολες ώρες είναι ανευθυνότητα να µιλάει κανείς για εκλογές,
κύριε Μητσοτάκη. Εµείς τις ζητάµε. Επίσηµα, δηµόσια, µε ευθύνη, παίρνουµε το κόστος της επιλογής µας.
Αλήθεια όµως, ποιος διακινεί στην πολιτική ζωή του τόπου και
στον δηµόσιο διάλογο δυο µήνες τώρα τις προθέσεις σας να ικανοποιήσετε το αίτηµά µου και να πάµε σε εσπευσµένες εκλογές;
Εµείς το διακινούµε; Ή µήπως το διακινεί το Μέγαρο Μαξίµου;
Ποιος διακινεί εδώ και ένα µήνα επιµόνως ότι έχετε ήδη πάρει
την απόφαση να αυτοεξευτελιστείτε, αλλάζοντας για δεύτερη
φορά µέσα στην ίδια κοινοβουλευτική θητεία τον εκλογικό νόµο;
Δεν το έχει κάνει άλλος Πρωθυπουργός. Κανένας άλλος. Ποιος
το διακινεί αυτό; εµείς το διακινούµε; Ή εσείς το διακινείτε; Ο
υπεύθυνος κατά τα άλλα!
Κύριε Μητσοτάκη, λοιπόν, αν είστε τόσο υπεύθυνος, πάρτε µια
θέση απέναντι στο ερώτηµα. Προτίθεστε να φέρετε την αλλαγή
του εκλογικού νόµου δεύτερη φορά µέσα στην ίδια θητεία; Πείτε
µας αλήθεια πόσο βαθιά απεγνωσµένος είστε και τα σκέφτεστε
αυτά και τα διαδίδετε δήθεν για να πάρετε απαντήσεις;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Όµως εγώ και την προηγούµενη φορά που λείπατε από δω,
σας το είπα και το ξαναλέω και τώρα. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε.
Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Αντισυνταγµατικό νόµο που να ενισχύει το δεύτερο κόµµα δεν θα καταφέρετε να φέρετε. Κάντε
ό,τι καταλαβαίνετε, µόνο τελειώστε γρήγορα πριν οι ζηµιές γίνουν ανεπίστρεπτες και για τη χώρα, κυρίως όµως για την κοινωνία. Εµείς είµαστε εδώ και σας περιµένουµε µε ευθύνη
απέναντι στη χώρα και απέναντι στον ελληνικό λαό.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Θα απαντήσει τώρα
ο κύριος Πρωθυπουργός.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ (Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής): Έχω ζητήσει τον λόγο.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Και θα συνεχίσουµε
εν συνεχεία τη ροή µας.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ (Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής): Όπως έχω δικαίωµα, έχω ζητήσει να µιλήσω µετά τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Κι επειδή ο Πρωθυπουργός δεν συνηθίζει να µας κάνει την
τιµή να παρίσταται όταν µιλάµε, σας παρακαλώ πολύ να τηρήσετε την κοινοβουλευτική τάξη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Πάντα εδώ είµαστε, κύριε Κατρίνη.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ (Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής): Σας παρακαλώ πολύ να τηρήσετε, όπως κάνετε πάντα, την κοινοβουλευτική τάξη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Εντάξει, κύριε Κατρίνη.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ (Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής): Αφού ο Πρωθυπουργός θα
µείνει, θα του δοθεί η δυνατότητα να απαντήσει συνολικά στην
Αντιπολίτευση και όχι κατά µόνας ή όπως επιδιώκει…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Η επιλογή των απαντήσεων, επιτρέψτε µου να πω, είναι δικαίωµα του κάθε Αρχηγού,
όπως και δικό σας. Επιλέγει να δευτερολογήσει αµέσως µετά τον
Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ (Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής): Δεν µπορεί να δευτερολογήσει ο Πρωθυπουργός πριν µιλήσει η Αντιπολίτευση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Δεν είναι συζήτηση
αυτή τώρα.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ (Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής): Μα, δεν το έχετε κάνει ποτέ
αυτό, κύριε Πρόεδρε. Γιατί εισάγετε καινούργιες πρακτικές;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Δεν εισάγω καινούργιες πρακτικές. Άλλωστε είµαι πολύ συντηρητικός, ώστε να κάνω
καινούργια πράγµατα. Δεν µε ξέρετε καλά.
Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Κύριε Κατρίνη, δεν είναι οργανωµένη συζήτηση σε επίπεδο Αρχηγών έτσι ώστε να ακολουθείται η κοινοβουλευτική παράδοση,
να οµιλούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και να δευτερολογεί ο Πρωθυπουργός µετά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κατά συνέπεια, έχω τη δυνατότητα να παίρνω τον λόγο όποτε
κρίνω ότι πρέπει να απαντήσω. Νοµίζω ότι πολλές φορές σας
έχω ακούσει και σας έχω απαντήσει µε πολύ µεγάλη προσοχή,
αλλά η διαχείριση του χρόνου του Πρωθυπουργού είναι, επιτρέψτε µου, δικό µου προνόµιο και όχι δικό σας.
Έχω πολλά να σας πω, κύριε Τσίπρα, απαντώντας σε όσα µας
είπατε. Μπορώ να καταλάβω γιατί σε ένα βαθµό όλες οι οµιλίες
σας περιστρέφονται γύρω από προσωπικές επιθέσεις στο πρόσωπό µου. Μπορεί να σας έχω γίνει ο προσωπικός σας εφιάλτης,
αλλά ο εφιάλτης που αντιµετωπίζει σήµερα η χώρα έρχεται έξω
από τα σύνορα. Και το πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίζουµε σήµερα και ως αποτέλεσµα της πανδηµίας δεν είναι ένα πρόβληµα
το οποίο προκλήθηκε στην πατρίδα µας.
Θα ήθελα εισαγωγικά να κάνω µία αντιστοίχιση σε σχέση µε
το τι έγινε το 2015, µιας και επιµένετε να αναφέρεστε σε αυτή
την περίοδο. Εµείς κληθήκαµε να διαχειριστούµε µια σειρά από
πρωτοφανείς εξωγενείς κρίσεις. Την κρίση του 2015 εσείς ο ίδιος
την προκαλέσατε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν έγινε κάτι εκτός Ελλάδος. Μόνοι σας ήρθατε τάζοντας ότι
θα σκίσετε τα µνηµόνια µε ένα νόµο και µε ένα άρθρο. Οδηγήσατε τη χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και επιβάλατε ουσιαστικά αναγκαστικά το τρίτο µνηµόνιο, που ήταν αποτέλεσµα
των δικών σας επιλογών. Ποια ήταν η πορεία της παγκόσµιας οικονοµίας το 2015, το 2016, το 2017, το 2018; Υπήρχε καµµία εξωγενής κρίση την οποία έπρεπε να αντιµετωπίσετε; Υπήρχε η
πανδηµία; Υπήρχαν οι πληθωριστικές πιέσεις; Τίποτα απ’ όλα
αυτά δεν υπήρχε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Η χρεοκοπία σας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
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Δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Υπήρχε πράγµατι το τρίτο µνηµόνιο το οποίο εσείς προκαλέσατε. Αφού βάλατε φωτιά στο σπίτι
της πατρίδας, ήρθατε µετά ως υπερήφανος πυροσβέστης να µας
πείτε ότι σβήσατε τη φωτιά που βάλατε εσείς ο ίδιος. Και είστε
και υπερήφανος γι’ αυτό!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Νοµίζω ότι οι πολίτες έχουν αρκετή µνήµη και αρκετή κρίση
για να µπορούν να ξέρουν ποιες κρίσεις είναι εξωγενείς, παγκόσµιες, τις οποίες αντιµετωπίζουν όλες οι χώρες και ποιες προκαλούνται από τις δικές µας εθνικές αστοχίες και από τις δικές µας
εθνικές επιλογές.
Ας ξεκινήσουµε µε το ζήτηµα του ΕΝΦΙΑ. Πρώτον, να φρεσκάρω λίγο τη µνήµη σας. Τον ΕΝΦΙΑ τον εισήγαγε στην ελληνική πολιτική ζωή ο κ. Βενιζέλος το 2011, αν δεν κάνω λάθος.
Τότε το λέγαµε ΕΕΤΗΔΕ πριν γίνει ΕΝΦΙΑ. Δεν ήταν πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης…
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Εσείς τον ανεβάσατε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Όχι. Εσείς τον ανεβάσατε, αφού είχατε τάξει ότι θα τον εξαφανίσετε µε έναν νόµο κι ένα άρθρο. Τα ξεχάσατε αυτά, κύριε Τσίπρα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ξεχάσατε τι λέγατε για τον ΕΝΦΙΑ προεκλογικά; Τα απίστευτα
ψέµατα µε τα οποία κερδίσατε τις εκλογές, τα ξεχάσατε; Όµως
η πραγµατικότητα είναι αδυσώπητη.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Στο Ζάππειο το αλλάξατε, που κάνατε τις ανακοινώσεις;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Κύριε Τσακαλώτε, δεν σας έχω συνηθίσει εκνευρισµένο. Και θα
πρέπει να αναγνωρίσετε ότι η πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας
για τον ΕΝΦΙΑ, πράγµατι, έχει ταξικό πρόσηµο. Ευνοεί τους πιο
φτωχούς. Ευνοεί τα πιο φτωχά νοικοκυριά. Και γι’ αυτό είναι µια
πολιτική την οποία σήµερα αναγκάζεστε και έρχεστε, κύριε Τσίπρα και την ψηφίζετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Για πείτε µου λίγο. Με το που η Κυβέρνηση εξήγγειλε τη µείωση του ΕΝΦΙΑ, κάνατε µια δήλωση, η οποία λέει «Η σηµερινή
ανακοίνωση του κ. Μητσοτάκη για µειώσεις έχει άλλη µια φορά
λίγους αποδέκτες και κυρίως τις µεγάλες ιδιοκτησίες, αφού ουσιαστικά απαλλάσσει τους µεγαλοϊδιοκτήτες από τον συµπληρωµατικό φόρο». Αµέσως µετά «Ανάσα για τους µεγαλοϊδιοκτήτες»,
«Δώρο στα ρετιρέ». Δηµοσιεύµατα µε τη δικιά σας δήλωση.
Το ερώτηµα εύλογο: Γιατί έρχεστε και ψηφίζετε τώρα τη µείωση του ΕΝΦΙΑ αφού είναι δώρο στα ρετιρέ; Εξηγήστε το αυτό.
Γιατί την ψηφίζετε; Είναι ή δεν είναι ο ΕΝΦΙΑ ένας φόρος ο
οποίος σήµερα θα µειώσει την επιβάρυνση, επαναλαµβάνω, συνολικά κατά παραπάνω από 800 εκατοµµύρια για όλους τους
ιδιοκτήτες και µεσοσταθµικά πολύ περισσότερο για τα ασθενέστερα εισοδηµατικά στρώµατα; Αυτή είναι η αλήθεια και γι’ αυτό
και αναγκάζεστε -γιατί την ώρα της ψήφου προφανώς όλα µετριούνται- και έρχεστε και υπερψηφίζετε τη µείωση του ΕΝΦΙΑ. Γιατί
γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι µια σηµαντική εισοδηµατική ανάσα
για τα ασθενέστερα νοικοκυριά.
Και φυσικά όλα αυτά τα ωραία που λέγατε ότι δήθεν ευνοεί τα
ρετιρέ, τους έχοντες και κατέχοντες, πήγαν περίπατο, κύριε Τσίπρα. Άλλο ένα λαϊκίστικο πυροτέχνηµα στα οποία µας έχετε συνηθίσει εδώ και πολύ καιρό.
Έρχοµαι τώρα στο δεύτερο ζήτηµα που αφορά τα υπερκέρδη.
Εδώ να ξεκαθαρίσουµε ορισµένα ζητήµατα για να µπορούµε να
συνεννοούµαστε. Είπατε ότι υπάρχουν υπερκέρδη 1,4 δισεκατοµµύριο. Δεν γνωρίζω από πού προήλθε αυτός ο αριθµός. Δεν
είµαι εγώ αρµόδιος να το πω.
Δύο τρόποι υπάρχουν, ξέρετε, για να καθοριστούν τα κέρδη
µιας επιχείρησης, ειδικά όταν µιλάµε για εισηγµένες επιχειρήσεις. Οι εισηγµένες επιχειρήσεις ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές, οι ισολογισµοί τους δηµοσιεύονται και πολύ σύντοµα θα
µπορέσουµε να δούµε ποιος είναι ο ισολογισµός της ΔΕΗ για το
2021 τουλάχιστον. Εκτός αν ισχυρίζεστε ότι µια δηµόσια επιχείρηση εισηγµένη, µπορεί να κάνει λαθροχειρίες µε τον ισολογισµό
της. Φαντάζοµαι ότι δεν ισχυρίζεστε αυτό.
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Εάν όµως υποθέταµε ότι τα κέρδη ήταν πράγµατι 1,4 δισεκατοµµύριο ευρώ, τα υπερκέρδη -και πάλι είναι σχετικό το πώς ορίζει κανείς το κέρδος, αλλά ας υποθέσουµε ότι είναι το
υπερβάλλον κέρδος σε σχέση µε µια συνηθισµένη χρονιά, βλέποντας συγκριτικά τα οικονοµικά αποτελέσµατα των προηγούµενων ετών- έρχοµαι και σας λέω ότι µε διάταξη της Κυβέρνησης
το 90% των υπερκερδών θα επιστραφεί στο ελληνικό δηµόσιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Σας καλύπτει; Αυτή είναι η επιλογή της Κυβέρνησης! Το 90%
των υπερκερδών θα µπει έκτακτη φορολόγηση και θα επιστραφεί
στον κρατικό προϋπολογισµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Το µεγάλο ερώτηµα λοιπόν, δεν είναι εάν θα επιστραφούν
αυτά στον κρατικό προϋπολογισµό. Νοµίζω σε αυτό συµφωνούµε και προφανώς δεν µπορούµε να υπερφορολογήσουµε
κέρδη πριν αυτά παραχθούν. Πρέπει να τα δούµε, να τα βεβαιώσουµε και στη συνέχεια να τα φορολογήσουµε.
Εδώ όµως, υπάρχει ένα ζήτηµα, αν οι υπολογισµοί σας είναι
σωστοί. Μακάρι να είναι σωστοί. Αυτό θα σηµαίνει παραπάνω
έσοδα για το ελληνικό δηµόσιο. Έχω σοβαρές αµφιβολίες ότι
είναι σωστοί, διότι εκτιµώ ότι δεν προσµετράτε σωστά την έκπτωση την οποία δίνουν, ειδικά οι καθετοποιηµένοι παραγωγοί
στη λιανική, ως αποτέλεσµα των πραγµατικά µεγάλων κερδών
που έχουν από την παραγωγή, κυρίως µέσω φυσικού αερίου. Εάν
λοιπόν πράγµατι η ΔΕΗ έχει σηµαντικά κέρδη ως αποτέλεσµα
µιας τέτοιας πολιτικής, εγώ σας λέω ότι τα κέρδη αυτά κατά 90%
θα φορολογηθούν εκτάκτως από την ελληνική Κυβέρνηση.
Έχω σοβαρές αµφιβολίες ότι τα νούµερα θα είναι τέτοια, αλλά
εν πάση περιπτώσει δεν είµαστε αρµόδιοι για να το κρίνουµε. Αρµόδιοι για τις δηµοσιευµένες καταστάσεις του 2021 θα είναι οι
ορκωτοί ελεγκτές και οι ίδιες οι επιχειρήσεις και τελικά η ΡΑΕ, η
οποία θα πρέπει να κάνει µια πολύ δύσκολη τεχνική άσκηση, για
να υπολογίσει ποια είναι αυτά τα υπερκέρδη.
Σας διαβεβαιώνω, για να µην λαϊκίζετε για ακόµα µια φορά, ότι
καµµία κυβέρνηση αυτή τη στιγµή δεν έχει εισπράξει ούτε 1
ευρώ στην Ευρώπη -ούτε 1 ευρώ!- από οποιαδήποτε φορολόγηση περί κερδών, για τον απλούστατο λόγο ότι κανείς ακόµα
δεν τα έχει προσδιορίσει για να ξέρει πώς θα τα φορολογήσει.
Η Ιταλία, ο κ. Ντράγκι είπε ότι θα βάλει 10% φόρο στα υπερκέρδη, 10% στα πρόσθετα κέρδη. Ας δούµε λοιπόν πόσα είναι
αυτά τα υπερκέρδη και στη συνέχεια, µην έχετε καµµία αµφιβολία, θα επιστραφούν πρακτικά εν τω συνόλω στον κρατικό προϋπολογισµό, διότι αυτό είναι το ορθό, αυτό είναι το σωστό και
αυτό είναι και το δίκαιο.
Σταµατήστε για το θεό, κύριε Τσίπρα, να επαναφέρετε το δηµόσιο διάλογο στο επίπεδο των αγανακτισµένων του 2011.
Άκουσα πάλι «φέρτε πίσω τα κλεµµένα, φέρτε πίσω τα κλεµµένα». Ποιοι τα έλεγαν αυτά, κύριε Τσίπρα; Έξω από τη Βουλή
όταν συναντήθηκαν οι δύο πλατείες των αγανακτισµένων, µε µια
σειρά από χυδαία συνθήµατα, ωσάν να υπήρχε µαγική λύση για
τα µεγάλα προβλήµατα της χώρας.
Η Ελλάδα του 2022 δεν είναι η Ελλάδα του 2012. Να το καταλάβετε καλά. Και εσείς, ο Τσίπρας του 2022 δεν είναι ο Τσίπρας,
ο νέος, άφθαρτος του 2012. Έχετε δοκιµαστεί, έχετε κυβερνήσει, έχετε αποδοκιµαστεί τρεις φορές από τον ελληνικό λαό, θα
δοκιµαστείτε και πάλι στις ερχόµενες εκλογές. Και η εκτίµησή
µου είναι ότι για ακόµα µία φορά ο ελληνικός λαός θα απορρίψει
τη δικιά σας εναλλακτική πρόταση.
Όµως να λέµε «φέρτε πίσω τα κλεµµένα» και να πιστεύουµε,
να καλλιεργούµε αυτόν τον µύθο ότι δήθεν υπάρχουν κάποια
παντοδύναµα καρτέλ τα οποία έχουν καταληστεύσει τον ελληνικό λαό και αν πάρουµε τα χρήµατα από αυτά τα καρτέλ, ως διά
µαγείας θα τα επιστρέψουµε στους πολίτες και δεν θα υπάρχει
καµµία αύξηση; Διότι αυτό εννοείτε µέσα από τον λόγο σας!
Αυτή είναι η λαϊκίστικη χυδαιότητα του λόγου σας! Με µία απλουστευµένη λογική στρίβετε, δείχνετε το δάχτυλο δήθεν σε κάποιους κερδοσκόπους, που µπορεί να υπάρχουν και αν υπάρχουν,
όπως σας είπα, θα τα φορολογήσουµε και θα τα πάρουµε πίσω.
Όµως δεν είναι αυτή -καταλάβετέ το επιτέλους και πείτε την
αλήθεια στον ελληνικό λαό- η γενεσιουργός αιτία του προβλήµατος. Ποια είναι, κύριε Τσίπρα, η γενεσιουργός αιτία του προ-

10462

βλήµατος; Ποια είναι;
Σας ρωτώ, κύριε Τσίπρα. Ποια είναι η αιτία του προβλήµατος;
Είναι ή δεν είναι η αύξηση των τιµών της χονδρικής του φυσικού
αερίου; Αυτή δεν είναι η αιτία του προβλήµατος; Σχετίζεται ή δεν
σχετίζεται αυτή η κρίση στο φυσικό αέριο, µε την κρίση στην Ουκρανία ή την προεξόφληση της ουκρανικής κρίσης από τις αγορές τον Σεπτέµβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέµβριο και τον
Δεκέµβριο; Αυτό δεν ευθύνεται για την αύξηση τιµών; Εκεί δεν
είναι το πρόβληµα αυτή τη στιγµή;
Έρχεστε και λέτε να πάµε να βάλουµε πλαφόν. Δεν πρέπει κάποιος να υποστηρίξει τη διαφορά µεταξύ της τιµής που θα βάλω
στο πλαφόν και της πραγµατικής τιµής αγοράς του φυσικού αερίου από τους ηλεκτροπαραγωγούς; Δηλαδή, πείτε ότι βάζω
πλαφόν στην ηλεκτροπαραγωγή και τελικά ο ηλεκτροπαραγωγός
αγοράζει πιο ακριβά το φυσικό αέριο. Ποιος θα του επιδοτήσει
τη ζηµιά; Ο φορολογούµενος δεν θα το κάνει πάλι;
Άρα πιστεύετε ότι υπάρχουν µαγικές λύσεις; Μπορούµε να γεµίσουµε µε κάποιο µαγικό τρόπο λεφτά σε εθνικό επίπεδο; Όχι.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όµως -επαναλαµβάνω, σε ευρωπαϊκό επίπεδο- µπορούµε και την ιδέα του πλαφόν να συζητήσουµε, γιατί
έχουµε αρκετή δύναµη ως Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλουµε
τιµές στη Ρωσία, όπως και τη δυνατότητα να αγοράζουµε συλλογικά φυσικό αέριο και να απολαµβάνουµε καλύτερες τιµές. Νοµίζω ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν κρίση και νου να καταλάβουν
αυτά τα οποία προσπαθούµε να εξηγήσουµε µε απλά λόγια, µια
πολύ σύνθετη κατάσταση.
Σταµατήστε λοιπόν, αυτή τη συζήτηση µε τα υπερκέρδη από
τη στιγµή που συµφωνήσαµε ότι τα υπερκέρδη ουσιαστικά θα
φορολογηθούν εν τω συνόλω, αφού προσδιορίσουµε πόσα είναι.
Εκτός αν εσείς θέλετε προκαταβολικά να φορολογήσετε. Υπάρχει και αυτή η λύση ξέρετε, να πείτε ότι «Για το 2022 εγώ εκτιµώ
ότι θα έχετε κέρδη 1 δισεκατοµµύριο, σας βάζω από τώρα
φόρο». Αυτό εισηγείστε; Να τα φορολογήσουµε εκ των προτέρων;
Πραγµατικά µένω άφωνος είτε από την άγνοια σας για τον
τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί η αγορά ενέργειας είτε από την
ικανότητά σας να διαστρεβλώνετε και να παρουσιάζετε µια ψεύτικη εικόνα για το τι πραγµατικά συµβαίνει.
Έρχοµαι τώρα στα υπόλοιπα µέτρα. Θέλω να σας διαβάσω,
κύριε Τσίπρα, κάτι που νοµίζω ότι έχει αξία να ακουστεί σε αυτή
την Αίθουσα, γιατί αφορά το Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής. Στο Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής συµµετέχουν και
άνθρωποι οι οποίοι έχουν διατελέσει στελέχη, αν δεν κάνω
λάθος, της κυβέρνησής σας και ήταν οι γενικοί γραµµατείς του
Υπουργείου σας.
Το Γραφείο Προϋπολογισµού γράφει τα εξής, τα οποία θέλω
να τα προσέξετε και στη συνέχεια να µου πείτε και εσείς, κύριε
Τσίπρα, και εσείς, κύριε Κατρίνη, καθώς και τα υπόλοιπα κόµµατα εάν συµφωνείτε µε αυτή την παράγραφο: «Με βάση τα παραπάνω θεωρούµε ότι η επαναφορά της δηµοσιονοµικής
ισορροπίας αποτελεί µείζονα προτεραιότητα. Συνεπώς, όσον
αφορά τη δηµοσιονοµική πολιτική, οι όποιες επεκτατικές παρεµβάσεις πρέπει να είναι προσωρινές και να περιοριστούν αποκλειστικά στην απορρόφηση του αυξηµένου ενεργειακού κόστους,
µε στόχευση τις ευάλωτες οµάδες. Αντίθετα, θα πρέπει να αποφευχθούν οριζόντιες παρεµβάσεις, καθώς και µόνιµα µέτρα δηµοσιονοµικής χαλάρωσης που δεν σχετίζονται µε το ενεργειακό
κόστος. Κατανοούµε ότι η έντονη πολιτική πόλωση που επικρατεί
δεν ενθαρρύνει τη δηµοσιονοµική υπευθυνότητα...», το κατάλαβαν µέχρι και οι δικοί σας, παλιοί συνεργάτες, «…όµως η παράδοση της δηµοσιονοµικής πλειοδοσίας…», αναρωτιέµαι αν σας
λέει κάτι αυτή η φράση, «…δεν καθιστά λιγότερο επιτακτική την
ανάγκη προετοιµασίας απέναντι σε προκλήσεις µε άγνωστη
διάρκεια και έκβαση. Η δηµοσιονοµική ασφάλεια της χώρας
απαιτεί µια ελάχιστη πολιτική συναίνεση πάνω στους κύριους
άξονες στρατηγικής, που θα ενισχύσει το κλίµα οικονοµικής εµπιστοσύνης και θα βελτιώσει το αίσθηµα ασφάλειας των πολιτών.
Διαφορετικά αν η χώρα µας οδηγηθεί σε νέα αύξηση του δηµοσίου χρέους, κινδυνεύει να αντιµετωπίσει δυσάρεστες δηµοσιονοµικές καταστάσεις».
Συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε αυτή την εκτίµηση του Γραφείου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Προϋπολογισµού της Βουλής; Θα ήθελα µία ξεκάθαρη απάντηση.
Και µιας και επιµένετε ακόµα σήµερα να υιοθετείτε οριζόντια
µέτρα, θέλω απλά να θυµίσω ότι καταφέρατε να διαστρεβλώσετε
δηλώσεις και Ευρωπαίων αξιωµατούχων. Ο κ Ηλιόπουλος διαστρέβλωσε δήλωση της κ. Λαγκάρντ, διότι η κ. Λαγκάρντ είπε επί
λέξει «ένα είδος γενικού ΦΠΑ δεν φαίνεται να είναι το στοχευµένο εργαλείο που συνιστάται προκειµένου να ελαφρυνθεί πραγµατικά το βάρος σε εκείνους που είναι οι πιο ευάλωτοι».
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και τέλος, µιας και γίνεται πολύς λόγος για τον ειδικό φόρο
κατανάλωσης, αναρωτιέµαι αν αυτό είναι ένα µέτρο το οποίο το
εισηγείται σήµερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή αν έχει δίκιο ο εκτελεστικός διευθυντής µεταφορών και περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ακούστε, κύριε Τσίπρα: «Λύση οριζόντιας µείωσης των φόρων
στα καύσιµα, δηλαδή µείωση για όλους, είναι ακριβή και δίνει
λάθος κίνητρα στους πολίτες. Το µέτρο…», λέει ο ίδιος, «…είναι
κοινωνικά ανεύθυνο, γιατί οι µεγαλύτεροι νικητές θα είναι οι
πλούσιοι µε τα µεγάλα ρυπογόνα αυτοκίνητα που οδηγούν περισσότερο».
Δεν το λέµε εµείς, το λέει ο γενικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Και υπάρχει εδώ ένα µείζον ζήτηµα. Πράγµατι, είναι ένα ζήτηµα πολιτικής φιλοσοφίας. Μας χαρακτηρίσατε ακόµη µια φορά
«ανάλγητους νεοφιλελεύθερους». Είµαι ένας φιλελεύθερος πολιτικός, ο οποίος είχε την ατυχία να διαχειριστεί µια σειρά από
κρίσεις, αλλά και να προΐσταται µαζί µε το οικονοµικό επιτελείο
της µεγαλύτερης κεϋνσιανής δηµοσιονοµικής επέκτασης, η
οποία έχει γίνει ποτέ στην ιστορία αυτού του τόπου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Πού τη βλέπετε ακριβώς τη νεοφιλελεύθερη πολιτική; Πόσο
νεοφιλελεύθερο είναι ότι ήρθαµε και στηρίξαµε τις επιχειρήσεις
µε 8 δισεκατοµµύρια, µε έκτακτη ενίσχυση, επιστρεπτέα και µη
επιστρεπτέα προκαταβολή, µε όλο το πακέτο µέτρων το οποίο
πήραµε; Γιατί; Διότι το κράτος, πράγµατι, πρέπει να παρεµβαίνει
σε εξαιρετικές περιπτώσεις και έχει χρέος να έρχεται και να ρυθµίζει τις αγορές, όταν οι αγορές είναι αρρύθµιστες.
Καθώς µιλάµε και για το κοινωνικό θερµόµετρο, µε το οποίο
µετράµε την κοινωνική ευαισθησία, σας είπα από την πρώτη
στιγµή ότι αν παίρναµε οριζόντια µέτρα, τα µέτρα θα ωφελούσαν
πλούσιους και φτωχούς το ίδιο.
Κύριε Τσίπρα, το εισόδηµά σας, όπως και το εισόδηµα όλων
των συναδέλφων σε αυτή την Αίθουσα, ξεπερνάει τα 30.000
ευρώ. Έτσι δεν είναι; Όλοι µας έχουµε εισόδηµα µεγαλύτερο
από 30.000 ευρώ.
Και σας ρωτώ ευθέως: Η οριζόντια µείωση του ειδικού φόρου
κατανάλωσης θα ωφελούσε ή δεν θα ωφελούσε και εµάς που
έχουµε εισόδηµα πάνω από 30.000 ευρώ; Η απάντηση είναι «ναι».
Τα χρήµατα, λοιπόν, αυτά θα έλειπαν τελικά από το ποσό το
οποίο µπορούµε να διαθέσουµε, για να στηρίξουµε τους πιο ευάλωτους.
Κάνουµε την πιο συνεπή κοινωνική πολιτική, γιατί η Νέα Δηµοκρατία είναι κοινωνικό κόµµα. Είναι µεγάλο λαϊκό κόµµα µε βαθιές κοινωνικές ρίζες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Ελάτε, λοιπόν, όταν θα ανεβείτε στο Βήµα, κύριε Τσίπρα, να
εξηγήσετε στους Έλληνες πολίτες γιατί η έκπτωση την οποία δίνουµε στα καύσιµα –αυτή είναι η έκπτωση, αυτήν µπορούµε να
δώσουµε αυτή τη στιγµή- πρέπει να ωφελεί όλους µας εδώ; Γιατί
πρέπει να ωφελεί και αυτούς που έχουν εισόδηµα παραπάνω από
30.000 ευρώ που, κατά τεκµήριο, ναι, µπορούν και να πληρώσουν
τη βενζίνη µε µεγαλύτερη άνεση απ’ ό,τι κάποιος άλλος; Να το
εξηγήσετε αυτό και να µου πείτε, να µε κοιτάξετε στα µάτια και
να µου πείτε γιατί αυτό είναι νεοφιλελεύθερη πολιτική. Το ανάποδο κάνουµε.
Και θα σας έλεγα ότι κατ’ εξοχήν έχουµε µια ευθύνη ως Κυ-
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βέρνηση να µην απευθυνόµαστε σε αυτό το οποίο εκτιµούµε ότι
είναι η εκλογική µας πελατεία, αλλά να απευθυνόµαστε και να
στηρίζουµε όλους τους Έλληνες πολίτες και περισσότερο αυτούς που το έχουν µεγαλύτερη ανάγκη, ασχέτως εάν στις επόµενες εκλογές προσδοκούµε ή όχι στην ψήφο τους. Γιατί αυτό
είναι το σωστό, αυτό είναι το υπεύθυνο, αυτό είναι το κοινωνικά
ευαίσθητο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και είµαι περήφανος που µπορούµε να το κάνουµε. Και ναι,
αφιερώνουµε πολύ χρόνο και πολλή σκέψη µε το οικονοµικό επιτελείο και µε όλα τα συναρµόδια επιτελεία, για να σκεφτούµε
ποιος είναι ο πιο σωστός, ο πιο δίκαιος τρόπος να µοιράσουµε
αυτά τα χρήµατα που έχουµε στη διάθεσή µας. Και ξέρουµε ότι
δεν θα είναι αρκετά. Ξέρουµε ότι πάντα κάποιοι θα είναι παραπονεµένοι, γιατί, προφανώς, λείπουν χρήµατα σήµερα από την
αγορά.
Όµως, το κάνουµε µε µεγάλη υπευθυνότητα, µε µεγάλη σοβαρότητα, αναλογιζόµενοι πάντα τον πολίτη, ο οποίος σήµερα έχει
τη µεγαλύτερη ανάγκη, αυτός που, πράγµατι, µπορεί να µην του
φτάνουν τα χρήµατα για να περάσει τον µήνα. Αυτός χρειάζεται
τη στήριξή µας.
Ελάτε, λοιπόν, και εξηγείστε γιατί είστε διατεθειµένος από
αυτό το δηµοσιονοµικό περίσσευµα που έχουµε, να αφιερώσετε
χώρο και χρήµατα, για να επιδοτήσετε αυτούς, οι οποίοι δεν
έχουν σήµερα να αντιµετωπίσουν την παραµικρή δυσκολία. Και
ελάτε µετά να µου πείτε γιατί αυτή η πολιτική είναι αριστερή και
ευαίσθητη.
Και το ίδιο φυσικά ισχύει και για εσάς, κύριε Κατρίνη.
Και κλείνω µε µία αναφορά στα εκλογικά. Πρέπει να σας πω,
κύριε Τσίπρα, ότι διακρίνω µια µεγάλη αναταραχή για το ζήτηµα
αυτό. Εγώ σας λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν µε τον υφιστάµενο
εκλογικό νόµο. Όµως, αφού εσείς είστε ούτως ή άλλως πρώτο
κόµµα, τι θα σας κόφτει ο εκλογικός νόµος; Γιατί σας νοιάζει
τόσο πολύ; Τι είναι αυτό το άγχος, το οποίο σας έχει πιάσει;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και σας επαναλαµβάνω, το πρόβληµα το εκλογικό…
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Με τον υφιστάµενο θα γίνουν έτσι κι αλλιώς.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Με
τον υφιστάµενο εκλογικό νόµο θα γίνουν οι εκλογές αυτές και µε
το νέο εκλογικό νόµο που έχουµε ψηφίσει, θα γίνουν οι επόµενες, για να καλυφθείτε και απόλυτα.
Όµως, πρέπει να καταλάβετε κάτι, κύριε Τσίπρα. Αυτήν τη
στιγµή, ο τρόπος µε τον οποίο οδηγείτε τη χώρα σε µία διπλή
εκλογική αναµέτρηση, διότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να προκύψουν εκλογές µετά από την πρώτη κάλπη της απλής αναλογικής -δεν λέω ότι είναι αδύνατο, αλλά θα είναι εξαιρετικά
δύσκολο-, φέρει τη δικιά σας ευθύνη.
Και σήµερα, αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα, πρώτα και πάνω
απ’ όλα, είναι πολιτική σταθερότητα. Δεν χρειάζεται πειραµατισµούς, δεν χρειάζεται εφήµερες συµµαχίες, οι οποίες δεν θα αντέξουν στη δοκιµασία του χρόνου. Και αυτή, ακριβώς, τη
στρατηγική υπηρετεί ο εκλογικός νόµος, τον οποίο έχουµε φέρει.
Και αυτή η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι µπορεί να είναι µεν Κυβέρνηση ενός κόµµατος στα χαρτιά, έχει ενσωµατώσει όµως δυνάµεις και στελέχη πολύ ευρύτερα των παραδοσιακών ορίων της
Νέας Δηµοκρατίας.
Και µε αυτή την πολιτική, αυτή την ανοιχτή, αυτή τη συµπεριληπτική πολιτική θα πορευθούµε από εδώ και στο εξής και εφόσον ο ελληνικός λαός µας δώσει πάλι την εµπιστοσύνη του στις
επόµενες εκλογές, που ακόµα µία φορά θα σας το πω –εσάς
µπορεί να µαλλιάζει η γλώσσα σας να ζητάτε εκλογές-, ότι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
Για σκεφτείτε το λίγο, κύριε Τσίπρα: Έχουµε πόλεµο σήµερα.
Λέτε ότι είµαστε σε πολεµική οικονοµία και ζητάτε ταυτόχρονα
να γίνουν εκλογές και ενδεχοµένως -πιθανό σενάριο- να πρέπει
η χώρα να περάσει και από τη βάσανο µιας υπηρεσιακής κυβέρνησης γιατί δεν µπορεί να σχηµατιστεί κυβέρνηση και να µπούµε
σε περίοδο µιας εκτεταµένης πολιτικής αστάθειας για δυο ή
τρεις µήνες.
Και αναρωτιέµαι αν αυτό σήµερα συνιστά υπεύθυνη στάση,
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όταν όλοι αναγνωρίζουµε ότι αντιµετωπίζουµε µια πρωτοφανή
κρίση. Είµαστε δηλαδή σε πόλεµο, έχουµε πολεµική οικονοµία
και εσείς ζητάτε να γίνουν εκλογές που, ενδεχοµένως, να είναι
διπλές εκλογές.
Λοιπόν, εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και ο ελληνικός λαός, είµαι σίγουρος ότι θα σας επιστρέψει ακριβώς στα
έδρανα που βρίσκεστε και σήµερα.
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Έχει ζητήσει για λίγα
λεπτά τον λόγο ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρας.
Ελάτε, κύριε Πρόεδρε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Δεν θα µακρηγορήσω, κύριε Πρόεδρε, µόνο
ορισµένα σχόλια. Άλλωστε, τον πυρήνα των θέσεών µας, των
προτάσεών µας και τις ανησυχίες µας, όλα αυτά τα αποτύπωσα
στην πρώτη µου οµιλία.
Κύριε Μητσοτάκη, ξεκινάω ανάποδα. Δεν σας ζήτησα τίποτα
άλλο, πέραν από την αλλαγή υποδείγµατος πολιτικής. Η οµιλία
µου ήταν προσεγµένη, συγκεκριµένη και ζήτησα αλλαγή υποδείγµατος και ακριβώς επειδή είµαι απολύτως βέβαιος ότι ούτε
θέλετε ούτε µπορείτε να έχετε αλλαγή υποδείγµατος, γι’ αυτό
και λέµε ότι είστε η χειρότερη Κυβέρνηση τη χειρότερη στιγµή.
Διότι αυτό το οποίο πιστεύετε είναι ότι δεν πρέπει να παρεµβαίνουµε στην αγορά, αυτό το οποίο πιστεύετε είναι η λιγότερη δυνατή παρουσία του κράτους στην οικονοµία.
Ακριβώς γι’ αυτό, λοιπόν, είστε ακατάλληλοι ως Κυβέρνηση
και εσείς ως πολιτικός –δεν λέω ότι είστε ανίκανος, είναι ιδεολογική και πολιτική η διαφορά µας- να αντιµετωπίσετε αυτή την
τροµακτική κρίση και την ειδική περίσταση, στην οποία βρισκόµαστε. Αυτό το σχέδιο έκτακτης ανάγκης δεν µπορείτε, δεν το
πιστεύετε ούτε να το φανταστείτε, ούτε να το σκεφτείτε, ούτε να
το υλοποιήσετε.
Σε σχέση µε τα θέµατα των εκλογών, δεν έχει νόηµα αυτές τις
στιγµές να κάνουµε τα κοκοράκια, αλλά επιτρέψτε µου. Όταν ο
πρώην εκπρόσωπός σας και νυν Υπουργός στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο Αναπληρωτής Υπουργός, ο κ. Πέτσας βγαίνει δηµοσίως σε τηλεοπτικούς σταθµούς και λέει την αλήθεια, όσα και να
µας λέτε εσείς εδώ τώρα…
Τι είπε ο κ. Πέτσας; Είπε ότι δεν θα πάµε σε εκλογές, διότι θα
µας τιµωρήσει ο ελληνικός λαός. Αυτό είπε ο κ. Πέτσας.
Και αυτό το οποίο καταλαβαίνει σήµερα ο µέσος Έλληνας πολίτης είναι ότι είσαστε η µοναδική Κυβέρνηση που από την πρώτη
µέρα της ανάληψης της εξουσίας άρχισε να οµιλεί για πρόωρες
εκλογές στον ένα χρόνο, στον ενάµιση χρόνο, στα δύο χρόνια.
Δεν οµιλούσαµε εµείς, εσείς οµιλούσατε µε διαρροές, µε επίσηµες διαρροές, µε υπόγειες διαρροές, µε πρωτοσέλιδα σε µέσα
µαζικής ενηµέρωσης που δεν σας στηρίζουν.
Εµείς -επαναλαµβάνω- ακριβώς επειδή θεωρούµε ότι σε αυτές
τις ειδικές περιστάσεις που αντιµετωπίζει η χώρα χρειάζεται µια
κυβέρνηση που δεν θα λέει απλά δικαιολογίες, αλλά θα αναλάβει
την ευθύνη για ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα έχει στο επίκεντρο την κρατική παρέµβαση, τη δηµόσια παρέµβαση και
επειδή πιστεύουµε βαθιά ότι δεν το µπορείτε, δεν το θέλετε, δεν
το πιστεύετε, γι’ αυτό ζητάµε εκλογές και µια προοδευτική κυβέρνηση που θα αναλάβει τα ηνία της χώρας για να βγάλει την
κοινωνία από την κρίση.
Εσείς ταλαντευτήκατε. Και το γνωρίζετε, κύριε Μητσοτάκη, ότι
οι περισσότεροι Υπουργοί σας εδώ και ένα-δύο µήνες -ίσως γι’
αυτό κάνατε αυτή την αυτολυτρωτική δήλωση σήµερα- έχουν κατεβάσει τα µολύβια, οργανώνουν τις προεκλογικές τους εκστρατείες. Εσείς ο ίδιος παρουσιάζετε υποψηφίους σε διάφορους
εκλογικούς τοµείς της χώρας. Τον κ. Χρυσοχοΐδη τον φέρνετε
στο Μαξίµου, θα τον παρουσιάσετε ως υποψήφιο Βουλευτή. Αν
λοιπόν ο σχεδιασµός σας είναι το τέλος της τετραετίας, φαντάζοµαι ότι δεν θα τα κάνετε όλα αυτά, αλλά ποιείτε την ανάγκη φιλοτιµία.
Εµείς, λοιπόν, σας το λέµε και σας το ξαναλέµε. Με ευθύνη
ζητάµε τη λαϊκή ετυµηγορία -σας εξήγησα γιατί- και µε ευθύνη
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σας λέµε «σταµατήστε αυτά τα παιχνίδια µε τον εκλογικό νόµο».
Πήγατε να µπερδέψετε και τη γλώσσα σας, λέγοντας ότι θα
εφαρµοστεί ο ισχύων εκλογικός νόµος. Προφανώς, αφού το λέει
το Σύνταγµα.
Εν τοιαύτη περιπτώσει, όµως, ο εκλογικός νόµος δεν µπορεί
να είναι ένα αντικείµενο µικροπολιτικής εκµετάλλευσης ανάλογα
µε το πώς µας δείχνουν οι δηµοσκοπήσεις. Και ξέρετε οι δηµοσκοπήσεις πέφτουν έξω. Πολλές φορές πέφτουν έξω οι δηµοσκοπήσεις. Και στην Ελλάδα είναι κανόνας ότι πέφτουν έξω. Εδώ
θα ήταν Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο κ. Λοβέρδος σήµερα, αν πιστεύαµε τις δηµοσκοπήσεις και θα ήταν στη Βουλή. Δεν θα ήταν
ο κ. Κατρίνης στη θέση του.
Έρχοµαι σε ένα από τα κρίσιµα θέµατα τώρα που αφορούν
την πολιτική που ακολουθούµε. Μας είπατε ότι δεν προκλήθηκε
εδώ το πρόβληµα του 2015. Θα σας το πω αυτήν τη φορά όσο
πιο ήρεµα µπορώ.
Κύριε Μητσοτάκη, το 2015 παρέδωσε ο κ. Σαµαράς µια χώρα
σε απόλυτη χρεοκοπία, δεν είχε ούτε ευρώ για να πληρώσουµε
τις συντάξεις, µια χώρα η οποία είχε αναλάβει δεσµεύσεις απέναντι τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, όσο και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, µια
χώρα η οποία δεν είχε καταφέρει να υλοποιήσει ούτε το 1/5 των
δεσµεύσεων που είχε αναλάβει σε ό,τι αφορά τα δηµοσιονοµικά
και δεν οµιλώ για θεσµικές µεταρρυθµίσεις και τοµές που δεν
είχαν γίνει.
Μας λέτε, λοιπόν, ότι εµείς προκαλέσαµε την κρίση. Την προηγούµενη φορά από αυτό εδώ το Βήµα µας είπατε κιόλας ότι
εµείς φέραµε τα µνηµόνια, λες και έχει µνήµη χρυσόψαρου ο ελληνικός λαός. Η χρεοκοπία σας ήταν αυτή η οποία έφερε την
κρίση και η χρεοκοπία της χώρας, την οποία εσείς προκαλέσατε
-θα σας το πω άλλη µια φορά- αφήνοντας πάλι, µε αυτές τις πολιτικές των golden boys, των κουµπάρων τότε, τις πολιτικές που
σπαταλούν το δηµόσιο χρήµα για τα γαλάζια, τα δικά σας παιδιά,
9% πρωτογενές έλλειµµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και τώρα κάνετε τα ίδια σαν να µην διδαχτήκατε τίποτα από
αυτήν την κρίση, σαν να µην πήρατε κανένα µάθηµα για το πώς
οδηγήσατε τη χώρα σε αυτήν τη µεγάλη περιπέτεια και θέλετε
να τα χρεώσετε όλα στον ΣΥΡΙΖΑ, λες και η ιστορία του τόπου
ξεκινά από το 2015.
Δεν ξεκινά από το 2015 η ιστορία του τόπου, κύριε Μητσοτάκη,
δυστυχώς. Και εσείς ήσασταν ενεργός πολιτικός. Ναι, εντάξει,
πράγµατι ο κ. Βενιζέλος ήταν αυτός που πρωτοξεκίνησε να φορολογεί την ακίνητη περιουσία. Τον ΕΝΦΙΑ τον εισαγάγατε εσείς
το 2013 ως ΕΝΦΙΑ ως ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων. Δεν
έκανα λάθος.
Εν τοιαύτη περιπτώσει, θα συµφωνήσω µαζί σας ότι αξία έχει
να µιλάµε από εδώ και στο εξής για το τι γίνεται σήµερα και τι
θα γίνει αύριο, ποια είναι η πολιτική που ακολουθούµε σήµερα,
τι πρέπει να ακολουθήσουµε ως χώρα, ποιο είναι το µοντέλο, το
υπόδειγµα το οποίο πρέπει να ακολουθήσουµε.
Και επιµένω, κύριε Μητσοτάκη, στην άποψη ότι εσείς έχετε το
µυαλό σας στο 2019 προ της πανδηµίας και προ της ενεργειακής
κρίσης. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες στη χώρα. Έχουν αλλάξει οι
συνθήκες στην Ευρώπη. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες παγκοσµίως
και όχι µόνο, διότι και η Ευρώπη σήµερα -και αυτό είναι ίσως το
θετικό στοιχείο µέσα σε όλα αυτά τα αρνητικά, τα οποία βιώνει
η χώρα µας- είναι και αυτή κοµµάτι της κρίσης.
Δεν είναι η Ελλάδα το µαύρο πρόβατο, είναι αλήθεια. Έχουν
και αυτοί αρχίσει να βιώνουν µια τροµακτική ενεργειακή κρίση,
αυξήσεις στις τιµές. Δεν είναι το ίδιο όµως για µια χώρα, η οποία
είχε µνηµόνια για οκτώ χρόνια και είχε µειωθεί 25% το ΑΕΠ της
για αυτά τα χρόνια, όπως και για µια χώρα, στην οποία ο κατώτατος µισθός σήµερα παραµένει µικρότερος από ό,τι ήταν πριν
από το 2010, όταν εσείς µε ένα νόµο και ένα άρθρο τον µειώσατε
ριζικά, δραµατικά και εφαρµόσατε και τον λεγόµενο υποκατώτατο µισθό, αυτή τη ρατσιστική διάκριση για τους νέους ανθρώπους της χώρας. Εµείς αυτά τα αποκαταστήσαµε, µόλις βγήκαµε
από τα µνηµόνια ναι, αλλά τα αποκαταστήσαµε.
Έρχοµαι στο πιο ενδιαφέρον θέµα της συζήτησής µας σήµερα. Ξαφνικά µάθατε ότι υπάρχουν υπερκέρδη. Είναι ένα βήµα
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αυτό. Δεν το παραδεχόσασταν. Σας το λέµε τέσσερις µήνες
τώρα από αυτό εδώ το Βήµα ότι υπάρχει αισχροκέρδεια, υπάρχουν υπερκέρδη, ότι πρωταγωνιστής σε αυτόν τον ανταγωνισµό,
σε αυτό το ράλι, είναι η ΔΕΗ, η ΔΕΗ που λειτουργεί µε αµιγώς
ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια όλους αυτούς τους µήνες που εσείς
κυβερνάτε, η ΔΕΗ που έχει χάσει το «Δ» από τον τίτλο της, το
δηµόσιο δηλαδή.
Και θέλω εδώ να θυµίσω ότι και εµείς θα µπορούσαµε προφανώς, δεν ήταν συνθήκες κρίσης, να έχουµε έγνοια την τιµή στο
ταµπλό του Χρηµατιστηρίου. Εµείς προτιµήσαµε να έχουµε
έγνοια να µην αυξηθεί ούτε ένα ευρώ στον λογαριασµό του καταναλωτή και στις επιχειρήσεις στο τιµολόγιο της ΔΕΗ επί τεσσεράµισι χρόνια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Εσείς, όµως, είχατε µια άλλη πολιτική. Σήµερα ανακαλύπτετε
τα υπερκέρδη. Είναι ένα βήµα. Είναι µια πρόοδος ότι τα ανακαλύπτετε.
Μας λέτε, όµως, ότι αµφισβητείτε τα στοιχεία, τα οποία σας
καταθέσαµε. Έχετε όλο τον χρόνο να τα µελετήσετε. Προσέξτε,
όµως. Δεν θα µας πει πόσα είναι τα υπερκέρδη ο ισολογισµός
των εταιρειών. Θα µας πει η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, µετρώντας κιλοβατώρα την κιλοβατώρα. Ποιες είναι οι τιµές; Τι παράχθηκε; Αυτοί θα µας τα πουν.
Και εν τοιαύτη περιπτώσει, επαναλαµβάνω το κρίσιµο ερώτηµα, κύριε Μητσοτάκη. Όταν εσείς αρνιόσασταν ότι υπάρχουν
υπερκέρδη, ουρανοκατέβατα κέρδη, άλλες κυβερνήσεις µε βασική κυβέρνηση τη γαλλική του Μακρόν -που δεν είναι καµµία
σοσιαλιστική κυβέρνηση, δεν είναι δα και κανένας σοσιαλιστήςέβαζε ουσιαστικό έλεγχο στις τιµές της ενέργειας µέσα βέβαια
από τον ρόλο της κρατικής εκεί δηµόσιας επιχείρησης ηλεκτρισµού, βάζοντας πλαφόν στη χονδρική τιµή πώλησης -µέρα µε τη
µέρα το επανακαθόριζε- στην προηµερήσια αγορά, βάζοντας ουσιαστικά πλαφόν στην τιµή της χονδρικής και πλαφόν στην τιµή
του καταναλωτή στο τέλος της ηµέρας και φορολογώντας και τα
υπερκέρδη. Το έκανε τόσο καιρό και το κάνει η Γαλλία και έχει
καταφέρει να δηµιουργήσει συνθήκες πολύ ευνοϊκότερες για
τους Γάλλους πολίτες. Ο κατώτατος µισθός δεν είναι στα 650
ευρώ ούτε έχουν υποστεί όλες αυτές τις ωδίνες, που έχουν υποστεί οι Έλληνες πολίτες από τα οκτώ χρόνια της µνηµονιακής
κρίσης.
Άρα, λοιπόν, το βασικό ζήτηµα εδώ και το επαναλαµβάνω, δεν
είναι αν εµείς προτείνουµε «λεφτόδεντρα», δεν είναι αν υπάρχει
δηµοσιονοµικό περιθώριο, είναι αν υπάρχει πολιτική βούληση.
Γιατί όλα αυτά απαιτούν συγκρούσεις και απαιτούν και αλλαγή
στρατηγικής, αλλαγή εθνικής ενεργειακής στρατηγικής.
Να σας δούµε, λοιπόν, εδώ, διότι σήµερα φέρατε µέτρα, αλλά
αυτό το 90% που είπατε δεν το φέρνετε στα µέτρα, δεν το φέρνετε ως πρόταση. Το ακούω στον δηµόσιο διάλογο. Είµαι θετικός. Να σας πω ότι κατά την άποψή µου όταν είχαν 3, 4 ευρώ
κέρδη το προηγούµενο διάστηµα, λογικό είναι να έχουν ένα εύλογο κέρδος. Όµως πρέπει να είναι εύλογο. Δεν µπορεί να είναι
50 ευρώ στην κιλοβατώρα.
Το µεγάλο ερώτηµα είναι πότε θα το φέρετε. Και το κρίσιµο
ερώτηµα είναι αν θα έχει αναδροµική ισχύ. Θα µιλάµε για τα
κέρδη, τα οποία θα κάνουν από εδώ και στο εξής; Και όλα αυτά
τα οποία συνέβησαν όλο το προηγούµενο διάστηµα καλώς καµωµένα; Αυτό απαντήστε το στην τριτολογία σας, αν θα κάνετε
τριτολογία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Είπατε ότι η αιτία, όµως, δεν είναι τα υπερκέρδη.
Κύριε Μητσοτάκη, η βασική αιτία -δεν υπάρχει αµφιβολία- είναι
οι αυξήσεις που είδαν σε παγκόσµια κλίµακα οι τιµές του φυσικού αερίου, αλλά ένα ποσοστό αντίστοιχο των αυξήσεων που
προκύπτουν από την επιβάρυνση της αύξησης της παγκόσµιας
τιµής του αερίου και µεγαλύτερο είναι τα υπερκέρδη, είναι η αισχροκέρδεια.
Θέλω να είµαι σαφής και να µιλήσω µε στοιχεία σε αυτά που
σας λέω. Και εδώ είναι και δικά σας λάθη, λάθη στρατηγικής επιλογής από την αρχή του 2019, πέρα από την ιδιωτικοποίηση της
ΔΕΗ, όταν δεσµεύσατε την ηλεκτροπαραγωγή της χώρας στο
φυσικό αέριο, όταν η πολιτική της απολιγνιτοποίησης ήταν στην
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πραγµατικότητα «κούφια» και δεν ήταν πολιτική απολιγνιτοποίησης, αλλά ήταν πολιτική ενίσχυσης του φυσικού αερίου, που
γνωρίζετε ότι είναι ένα καύσιµο το οποίο εισάγουµε.
Είπατε και άλλο ένα ψέµα την προηγούµενη φορά ή, εν πάση
περιπτώσει, ήταν εσφαλµένη διατύπωση. Αυτή τη στιγµή ο λιγνίτης έχει γίνει πιο φθηνός, δεν είναι πιο ακριβός. Έχει γίνει πιο
φθηνός. Και όταν µπαίνει στο σύστηµα λιγνίτης, µειώνεται η
οριακή τιµή συστήµατος, γιατί αυξάνεται ο ανταγωνισµός. Και το
κάνατε µετά την αντιπαράθεση που είχαµε και µου είπατε µε
αυτό το ύφος που διαρκώς έχετε ότι εµείς δεν ξέρουµε και ότι
εσείς ξέρετε ότι είναι πιο ακριβός ο λιγνίτης. Επιχειρήσατε να το
κάνετε.
Ποιο είναι, όµως, το πρόβληµα τώρα; Ότι έχοντας αφήσει
τόσα χρόνια, µέσα από µια στρεβλή στρατηγική βίαιης απολιγνιτοποίησης, τα λιγνιτικά πεδία ανενεργά δεν υπάρχουν αποθέµατα λιγνίτη για να µπουν σε πλήρη λειτουργία και πέρα από
τους επόµενους δύο µήνες τα εναποµείναντα λιγνιτικά εργοστάσια. Λαθεµένη, λοιπόν, αυτή η στρατηγική.
Και όσο για έναν σχεδιασµό ενίσχυσης των επενδύσεων σε
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, δεν το κάνατε. Δυόµισι χρόνια κυβερνάτε. Δεν κάνατε ουσιαστικές επενδύσεις. Όλα σχέδια είναι
αυτά που λέτε. Μαζί σας είµαστε στα σχέδια και για τις πλωτές
ανεµογεννήτριες και για να υπάρξει επιτέλους χωροταξικό. Θα
το φέρετε επιτέλους το χωροταξικό; Δεν έχετε κάνει τίποτα,
όµως. Όλη η πολιτική σας είναι σε σύνδεση µε το φυσικό αέριο.
Έρχεται και η διαπραγµάτευση που κάνατε µε την
«GAZPROM» -η ΔΕΠΑ, όχι εσείς- όπου είχαµε όλο το προηγούµενο διάστηµα την τιµή του φυσικού αερίου που καθορίζεται από
τον χρηµατιστηριακό κόµβο στα 76 ευρώ και τη µέση τιµή εισαγωγής στα 57 ευρώ. Γιατί; Γιατί µέχρι τέλος του χρόνου η τιµή
καθοριζόταν µε την αναλογία 60%-40%, 60% προσδεδεµένη στη
χρηµατιστηριακή τιµή TTF και 40% στο Μπρεντ. Και πάει να κάνει
διαπραγµάτευση η ΔΕΠΑ µε την αντίστοιχη ρωσική πλευρά και
αντί να πάρει κάτι καλύτερο από το 60%-40%, το πάει στο 80%20%. Και τώρα, λοιπόν, το επόµενο διάστηµα θα ακριβύνει ακόµα
περισσότερο το κόστος εισαγωγής φυσικού αερίου στη χώρα
µας, και µε δική σας ευθύνη.
Άρα, λοιπόν, εδώ έχετε µια λάθος ενεργειακή στρατηγική και
µια -ας µου επιτραπεί η έκφραση- ανικανότητα των στελεχών,
που έχετε προπαγανδίσει ότι είναι δήθεν άριστοι και θα καταλάβουν δηµόσιες θέσεις και δηµόσια αξιώµατα µε παχυλούς µισθούς, να υπερασπιστούν το δηµόσιο συµφέρον.
Αυτά τα 57 ευρώ της µέσης τιµής εισαγωγής δηµιουργούν επαναλαµβάνω- ένα κόστος για τον παραγωγό φυσικού αερίου
στο τέλος της ηµέρας µεσοσταθµικά τους προηγούµενους οκτώ
µήνες, το οποίο είναι στα 153 ευρώ. Και αυτό το κόστος θα αυξηθεί τους επόµενους τέσσερις µήνες, θα πάει στα 220 ευρώ.
Άρα, λοιπόν, εδώ µην µου λέτε ότι το πρόβληµα είναι εισαγόµενο. Ένα µέρος του προβλήµατος είναι εισαγόµενο, ένα µεγάλο
µέρος του προβλήµατος είναι αυτή η αισχροκέρδεια, την οποία
την παρακολουθούσατε ως τροχονόµους τόσους µήνες και που
σήµερα κάνατε ένα πρώτο βήµα να την αναγνωρίσετε και να µας
πείτε ότι θα υπάρξει φορολόγηση, αφού όµως έχει έρθει η Κοµισιόν και σας έχει στείλει επιστολή και σας λέει «κάντε το».
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά τα θέµατα της δηµοσιονοµικής ευστάθειας, είµαι
ο τελευταίος στον οποίο θα καταλογίσετε ότι δεν έχει την αίσθηση της ευθύνης για τον δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό. Ήµασταν αυτοί που πληρώσαµε ακριβό τίµηµα, πολιτικό κόστος, για
να βγει η χώρα µε πλεονάσµατα, για να βγει από τα µνηµόνια και
να ρυθµιστεί το δηµόσιο χρέος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτό πήρατε ως παρακαταθήκη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ρύθµιση του
χρέους, 37 δισεκατοµµύρια στα ταµεία και έξοδο από τα µνηµόνια. Αυτό πήρατε εσείς, η παράταξη που µε τις δηµοσιονοµικές
ανισορροπίες, µε τις σπατάλες, µε τη λογική των κουµπάρων,
των γαλάζιων παιδιών και των σκανδάλων µάς έβαλε στα µνηµόνια. Μην τα ξεχνάµε αυτά.
Εν τοιαύτη περίπτωση, δεν φαντάζοµαι ότι είµαστε η µοναδική
χώρα η οποία θέλει να έχει µια δηµοσιονοµική ισορροπία στην
Ευρώπη. Δεν το φαντάζοµαι αυτό. Και το κρίσιµο ερώτηµα, λοι-
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πόν, που σας κάνω είναι γιατί ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες παίρνουν πρωτοβουλίες προκειµένου να µειωθεί και ο φόρος προστιθέµενης αξίας στα καύσιµα και ο φόρος προστιθέµενης αξίας
στα τρόφιµα µαζικής κατανάλωσης, που δεν επιβαρύνουν δηµοσιονοµικά πολύ περισσότερο απ’ όσο επιβαρύνει το γεγονός ότι
δεν ρυθµίζουµε την αγορά και δεν βάζουµε πλαφόν στα κέρδη,
εσείς το αρνείστε.
Δεν είναι, όµως, µονάχα ζήτηµα συνολικότερης έγνοιας για τα
δηµοσιονοµικά, είναι και ζήτηµα -και κλείνω µε αυτό- δηµοσιονοµικών προτεραιοτήτων. Κάθε χρόνο δίνουµε 1,5 δισεκατοµµύριο
ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισµό για την ιδιωτικοποίηση
της επικουρικής ασφάλισης, 1,5 δισεκατοµµύριο! Έχετε δώσει
6,6 δισεκατοµµύρια σε απευθείας αναθέσεις. Αυτά είναι 3 δισεκατοµµύρια τα οποία έχουν κοπεί από τους συνταξιούχους, αντιστοιχούν σε ένα µέρος σε αυτό το 1,5 δισεκατοµµύριο που
δίνουµε σε επικουρικές. Αυτά είναι ζητήµατα δηµοσιονοµικών
επιλογών.
Και µην µας λέτε, κύριε Μητσοτάκη, ότι ξαφνικά σας έπιασε ο
πόνος για τις στοχευµένες παρεµβάσεις και γι’ αυτό δεν αναλαµβάνετε την πολιτική ευθύνη να µειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιµα. Πρώτα απ’ όλα, διότι είναι ένα επιχείρηµα
που δεν µπορεί να ευσταθεί, ιδίως όταν η µεγάλη πλειοψηφία
των χαµηλών εισοδηµάτων καταναλώνει πολύ µεγάλο µέρος του
εισοδήµατός τους σε αυτά, πολύ λιγότερο προφανώς απ’ ό,τι αντιστοιχεί στα µεγάλα εισοδήµατα. Δεύτερον, διότι εδώ δεν µιλάµε µονάχα για το πετρέλαιο, για τη βενζίνη και το ντίζελ
κίνησης, µιλάµε για το πετρέλαιο θέρµανσης.
Πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος µε τους συµπολίτες µας, όχι
αυτούς που έχουν λεφτά -αυτοί αγόραζαν πετρέλαιο- αλλά αυτούς που δεν έχουν εισόδηµα, να κρυώνουν µέσα στο σπίτι τους,
να µην µπορούν να ανάψουν το καλοριφέρ. Τρεις µήνες πέρασαν
τουρτουρίζοντας. Αυτούς να έχετε στο µυαλό σας όταν συζητάµε. Τις Cayenne έχετε στο µυαλό σας;
Εν τοιαύτη περιπτώσει, κύριε Μητσοτάκη, εσείς για τις
Cayenne έχετε ήδη κάνει πολλά. Όταν δώσατε τη δυνατότητα
για το αφορολόγητο στη γονική παροχή 800.000 ευρώ ανά γονέα
ανά παιδί, που αν το πας δύο γονείς…
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Έως. Βάλτε και το «έως».
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Καλώς, έως.
Αν ένα ζευγάρι έχει δύο παιδιά, είναι έως 3,2 εκατοµµύρια.
Ποιοι έχουν 3,2 εκατοµµύρια ακίνητη περιουσία, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, που σας έπιασε ο πόνος για
τις Cayenne; Ποιοι; Αυτοί που έχουν Φιατάκι ή αυτοί που έχουν
Cayenne; Μην µας λέτε τώρα, λοιπόν, εµάς ότι σας έπιασε ο
πόνος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ευνοούνται οι φοροαπαλλαγές στα µερίσµατα, τη συγκέντρωση κεφαλαίου, αλλά τώρα σας έπιασε ο πόνος για τις
Cayenne.
Ο ελληνικός λαός µας κρίνει. Ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει.
Τα πράγµατα είναι δύσκολα, σαφώς είναι δύσκολα, αλλά καταλαβαίνει ότι υπάρχει άλλο υπόδειγµα, άλλος δρόµος, άλλη πολιτική, πολιτική κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό είναι το πρόβληµα,
κύριε Μητσοτάκη, ότι δεν ακολουθείτε µια πολιτική κοινωνικής
δικαιοσύνης. Αυτό είναι το πρόβληµα, όχι ότι εµείς θέλουµε «λεφτόδεντρα». Κοινωνική δικαιοσύνη θέλουµε και αυτό απαιτούµε.
(Όρθιοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούν ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Θα
είµαι πολύ σύντοµος, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Τσίπρα, οι πολίτες θα λάβουν άµεσα τα εκκαθαριστικά
του ΕΝΦΙΑ και θα διαπιστώσουν οι ίδιοι εάν πληρώνουν και πόσο
λιγότερο φόρο πληρώνουν, σε σχέση µε αυτό το οποίο πλήρωναν. Εποµένως, πολύ σύντοµα η πραγµατικότητα είτε θα επιβεβαιώσει εµάς είτε θα επιβεβαιώσει εσάς.
Όµως, επειδή γνωρίζουµε τα πραγµατικά δεδοµένα και επειδή
προσµετρώ το γεγονός ότι έρχεστε τελικά και υπερψηφίζετε τη
µείωση του ΕΝΦΙΑ, θεωρώ ότι και εσείς ο ίδιος ξέρετε ότι είναι

10466

µια πολιτική µε έντονο κοινωνικό πρόσηµο. Αλλιώς, δεν θα είχατε
καµµία δυσκολία να καταψηφίσετε την πρότασή µας.
Ως προς τα ζητήµατα των µέτρων που έχουµε πάρει, 1,2 δισεκατοµµύριο µέχρι στιγµής, το ECOFIN, έχοντας υπολογίσει τα
δηµοσιονοµικά µέτρα τα οποία έχουν παρθεί για τη στήριξη της
πανδηµίας, εκτιµά ότι κατά µέσο όρο στην Ευρώπη αυτή τη
στιγµή είναι στο 0,4 του ΑΕΠ. Αν κάναµε τον αντίστοιχο επιµερισµό στο ελληνικό ΑΕΠ, θα έµεναν 700 εκατοµµύρια. Έχουµε
πάρει δηµοσιονοµικά µέτρα, συµπεριλαµβανόµενων των µέτρων
που ψηφίζουµε σήµερα, 1,2 δισεκατοµµύριο. Εξαιρώ τα µέτρα
στήριξης της ενέργειας, τα οποία προέρχονται από το Ταµείο
Ενεργειακής Μετάβασης. Έχουµε πάρει λοιπόν, αναλογικά περισσότερα µέτρα από ό,τι έχουν πάρει οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές
χώρες.
Όµως, επαναλαµβάνω –για ακόµα µία φορά- θα είναι λάθος
να πιστεύουµε ότι σήµερα οποιοσδήποτε προϋπολογισµός,
ακόµα και των πιο ισχυρών χωρών στην Ευρώπη, είναι σε θέση
να απορροφήσει πλήρως αυξήσεις του κόστους της ενέργειας,
όπως αυτές που έχουµε βιώσει τον τελευταίο χρόνο, ειδικά το
τελευταίο εξάµηνο και ακόµη πιο έντονα τους τελευταίους µήνες
Γι’ αυτό και επιµένω και επαναλαµβάνω ότι η απάντηση στο
πρόβληµα πρέπει να είναι και ευρωπαϊκή και χρειάζεται ευρωπαϊκή στήριξη, για να σπάσει ο φαύλος κύκλος σύνδεσης των
τιµών του φυσικού αερίου µε την ηλεκτροπαραγωγή. Οποιαδήποτε παρέµβαση –µέχρι και η παρέµβαση την οποία περιγράφετε- θα οδηγούσε τελικά στην ανάγκη ο Έλληνας φορολογούµενος να βάλει το χέρι στην τσέπη και να επιδοτήσει τους ηλεκτροπαραγωγούς, συµπεριλαµβανοµένης και της ΔΕΗ. Δεν µπορούµε να γεννήσουµε χρήµατα από το πουθενά. Κάποιος τελικά
θα τα πληρώσει.
Και η δικιά µας πολιτική και στον τοµέα της ενέργειας εξακολουθώ να επιµένω ότι είναι κοινωνικά πιο δίκαιη. Γιατί; Διότι
έχουµε µια κλιµακωτή στήριξη στα νοικοκυριά µε τη µικρότερη
κατανάλωση. Επιδοτούµε περισσότερο τις πρώτες 310 KWh και
λιγότερο τις επόµενες κιλοβατώρες. Και πράγµατι υπήρχε µια
αδικία, όσον αφορά τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά τις
πολύ µικρές επιχειρήσεις. Είδαν µια πολύ απότοµη αύξηση
στους λογαριασµούς και γι’ αυτό και δεσµευόµαστε ότι ένα κοµµάτι αυτής της αύξησης θα επιστραφεί, διότι οι επιχειρήσεις σήµερα µατώνουν δυσανάλογα πολύ από τις αυξήσεις, οι οποίες
έγιναν τους τελευταίους µήνες.
Για το ζήτηµα των υπερκερδών, χαίροµαι που συµφωνήσαµε.
Ξέρετε, είναι λίγο άχαρο µερικές φορές να έχετε γράψει µια οµιλία, να πρέπει να τη διαβάσετε, αλλά να µην έχετε λάβει υπ’ όψιν
αυτά τα οποία έχω πει εγώ στην πρωτολογία µου. Διότι γράψατε
µια πρωτολογία κατηγορώντας µε για υπερκέρδη, χωρίς να έχετε
ακούσει αυτό που σας είπα, ότι θα φορολογήσουµε τα υπερκέρδη, αφού τα βρούµε πρώτα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όµως, µου κάνει εντύπωση γιατί είστε κοινοβουλευτικά εύστροφος και µε µεγάλη εµπειρία. Σας δίνω αυτή τη συµβουλή:
Προσαρµόστε λίγο τις οµιλίες σας. Μη θεωρείτε δεδοµένο αυτό
το οποίο θα σας πω. Ακούστε και λίγο αυτά τα οποία λέµε, πού
και πού µπορούµε να συµφωνήσουµε και σε κάτι.
Και πράγµατι, το είπατε πολύ ωραία στη δευτερολογία σας.
Όταν µας πει η ΡΑΕ πόσα είναι τα υπερκέρδη, θα έρθουµε να τα
φορολογήσουµε. Εσείς βέβαια τα βγάλατε ήδη 1,4 δισεκατοµµύριο. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζετε ότι πρέπει να έρθει η ΡΑΕ να
µας πει πόσα είναι.
Εν πάση περιπτώσει, ας συµφωνήσουµε λοιπόν, ότι πράγµατι
η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας θα δει πού είναι τα υπερκέρδη.
Όµως, θα λάβει υπ’ όψιν της το γεγονός ότι µπορεί να υπάρχουν
υπερκέρδη πράγµατι στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας,
αλλά θα αφαιρέσει από αυτά τις εκπτώσεις, τις οποίες δίνει η καθετοποιηµένη παραγωγή. Διότι η ΔΕΗ έδωσε σηµαντικότατες εκπτώσεις σήµερα, τις οποίες δεν θα µπορούσε να δώσει, εάν δεν
ήταν σε καλύτερη οικονοµική κατάσταση. Και µε βάση αυτούς
τους υπολογισµούς, εδώ πέρα είµαστε, µε τη σύµφωνη γνώµη
της Αντιπροσωπείας, να φορολογήσουµε πράγµατι τα υπερβάλλοντα κέρδη, αυτά τα οποία πηγαίνουν πέρα και πάνω από τα συνηθισµένα περιθώρια κέρδους που αυτή η οικονοµική δραστη-
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ριότητα συνήθως παράγει.
Και τέλος, για να µη µακρηγορώ, πάλι µια µικρή ιστορική αναφορά.
Κύριε Τσίπρα, καλό είναι να θυµόµαστε ότι στις εκλογές του
2015 δεν πήγαµε οικειοθελώς. Έτσι δεν είναι; Δεν έληγε η θητεία
της κυβέρνησης τότε. Χρησιµοποιήσατε αυτόν το µηχανισµό, τη
δυνατότητα που σας έδινε τότε το Σύνταγµα, για να ρίξετε την
κυβέρνηση και να οδηγήσετε τη χώρα σε πρόωρες εκλογές.
Εσείς σύρατε τη χώρα σε εκλογές το 2015 µαζί µε τη Χρυσή
Αυγή, για να µην ξεχνιόµαστε! Με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής
έγιναν όλα αυτά! Με τη Χρυσή Αυγή έγιναν όλα αυτά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ήρθατε λοιπόν τάζοντας ότι θα σκίσετε τα µνηµόνια!
(Θόρυβος - έντονες διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Παρακαλώ ησυχία!
Έτσι κι αλλιώς δεν γράφονται στα Πρακτικά. Ησυχία, ησυχία!
Άσκοπα φωνάζετε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):
Έτσι δεν είναι, κύριε Τσίπρα; Η θητεία της κυβέρνησης Σαµαρά
είχε ακόµα δεκαοκτώ µήνες. Εσείς λοιπόν προκαλέσατε τις εκλογές. Εσείς τάξατε ότι θα σκίσετε το µνηµόνιο µε ένα νόµο και µε
ένα άρθρο. Εσείς είπατε ψέµατα στον ελληνικό λαό ότι θα καταργήσετε πλήρως τον ΕΝΦΙΑ –πλήρως θα τον καταργήσετε!
Εσείς βάλατε Υπουργό Οικονοµικών τον κ. Βαρουφάκη, το asset
σας το µεγάλο. Εσείς οδηγήσατε τη χώρα στο δηµοψήφισµα.
Εσείς φέρατε τη χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Εσείς
αναγκαστήκατε να υπογράψετε το τρίτο µνηµόνιο! Και εµείς σας
στηρίξαµε σε αυτή την επιλογή, για να µην πάει η χώρα στο
βρόντο!
(Ζωηρά χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτά, για να αποκαταστήσουµε την ιστορική αλήθεια του τι
έγινε το 2015!
Ευχαριστώ.
(Ζωηρά χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Σειρά έχει τώρα ο
επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχαήλ Κατρίνης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ (Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προφανώς δεν διεκδικώ να καθορίσω το πρόγραµµα του
Πρωθυπουργού.
Όµως, έχω κάθε δικαίωµα να ασκήσω κριτική απέναντι σε µία
πολιτική πρακτική που εµφανώς δεν σέβεται την κοινοβουλευτική
τάξη, που εµφανώς δεν θέλει να ακούσει την Αντιπολίτευση για
να απαντήσει συνολικά στην Αντιπολίτευση, και έναν Πρωθυπουργό που υπό την επιρροή και το άγχος των τελευταίων δηµοσκοπήσεων προσπαθεί να αυξήσει τη συσπείρωση της
παράταξής του προκαλώντας και επιλέγοντας µε ποιον θα αντιπαρατεθεί για προφανείς λόγους µικροπολιτικής σκοπιµότητας.
Όπως, επίσης, είναι και δικαίωµά µου να ασκήσω κριτική στον
Προεδρεύοντα και διευθύνοντα αυτής της συζήτησης, ο οποίος
υιοθετεί τη στρατηγική και την τακτική του Πρωθυπουργού, πέρα
από κάθε δεοντολογική, κοινοβουλευτική πρακτική, απαγορεύοντας σε αυτήν εδώ την Αίθουσα να γίνει αυτό για το οποίο είµαστε
όλοι εδώ: κοινοβουλευτικός διάλογος, αντίλογος, προτάσεις και
αντιπροτάσεις.
Αυτή λοιπόν, είναι µια τακτική, την οποία υιοθετεί το Προεδρείο της Βουλής –και µε λύπη µου το αναφέρω- προφανώς
γιατί εδώ, σε αυτή την Αίθουσα, δεν διευθύνει τη συζήτηση ο
Πρόεδρος της Βουλής, αλλά ο Έλληνας Πρωθυπουργός µε
βάση τις δικές του µικροκοµµατικές ανάγκες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαµβάνοµαι την ανάγκη της
Κυβέρνησης να δραπετεύσει από τη σηµερινή δυσάρεστη πραγµατικότητα, για τη δηµιουργία της οποίας έχει ευθύνη και η ίδια.
Και αυτή η ανάγκη εξυπηρετείται µε την πρόταξη του αφηγήµατος για τη µείωση του ΕΝΦΙΑ. Μόνο που το συγκεκριµένο αφήγηµα πλέον µοιάζει πολύ αδύναµο και σαρώνεται από την
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ακρίβεια και την ανεξέλεγκτη αύξηση του ενεργειακού κόστους.
Το Κίνηµα Αλλαγής, η δηµοκρατική παράταξη, είναι εδώ για
να ασκεί υπεύθυνη και κυρίως πραγµατική Αντιπολίτευση, αυτό
δηλαδή που δεν θέλει ο αποχωρήσας Πρωθυπουργός, που µέχρι
πριν από λίγο καιρό έπαιζε µόνος του, χωρίς ουσιαστική Αντιπολίτευση, χωρίς σοβαρό αντίλογο. Όµως, αυτά τέλειωσαν. Αυτά
ανήκουν στο παρελθόν.
Κατ’ αρχάς, σε ό,τι αφορά τον ΕΝΦΙΑ, ο κ. Μητσοτάκης είπε
ότι τον έφερε ο κ. Βενιζέλος. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός µάλλον
δεν θυµάται τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες µπήκε ο ΕΝΦΙΑ
το Σεπτέµβριο του 2011. Είναι ο ίδιος Πρωθυπουργός που σήµερα δεν τολµά να προτείνει στους θεσµούς, στο πλαίσιο της µεταµνηµονιακής εποπτείας, ούτε τη µείωση ΦΠΑ στα τρόφιµα
ούτε τις εκατόν είκοσι δόσεις. Αυτός ο Πρωθυπουργός εγκαλεί
εµάς για την εισαγωγή του ΕΝΦΙΑ!
Όµως, προκύπτουν και για τον ΕΝΦΙΑ µειώσεις στη µικρή και
µεσαία περιουσία. Εµείς δεν θα µηδενίσουµε ό,τι θετικό καταγράφεται.
Θέλω όµως να σας ρωτήσω κάτι στο οποίο θέλω να απαντήσετε ειλικρινά, κύριοι της Κυβέρνησης. Πιστεύετε ότι αυτές οι
µειώσεις µπορούν έστω και σε µικρή αναλογία να αντισταθµίσουν τις τεράστιες αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος και στις
τιµές βασικών προϊόντων διατροφής και διαβίωσης;
Δεύτερον, επιχειρείτε µια οριζόντια µείωση στον ΕΝΦΙΑ και για
τη µικρή και για τη µεσαία ακίνητη περιουσία, κάνοντας όµως
ακριβώς το ίδιο και για τη µεγάλη ακίνητη περιουσία. Ποιο µήνυµα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και δίκαιης κατανοµής των
βαρών συµβαδίζει µε αυτή την επιλογή; Έχετε αναφέρει παραδείγµατα για τη µείωση του φόρου στη µικρή και τη µεσαία ακίνητη περιουσία που δεν έχουµε κανένα πρόβληµα, κύριε
Βεσυρόπουλε, κύριε Σταϊκούρα, να αναγνωρίσουµε.
Θα µου επιτρέψετε όµως να παραθέσω κι εγώ ένα παράδειγµα
για να δούµε τελικά ποιους ευνοεί αυτή η πρωτοβουλία. Ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας συνολικής αξίας 1 εκατοµµυρίου ευρώ,
η οποία περιλαµβάνει ακίνητα που βρίσκονται στη φορολογική
ζώνη 2.500 - 3.000 µε ένα από αυτά να είναι αξίας 500.000 ευρώ
και να έχουν όλα αντικειµενική αξία 3.000 το ανώτερο αυτής της
ζώνης, µέχρι σήµερα πλήρωνε συνολικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Αµανατίδη, -είστε ο µόνος από τη Νέα Δηµοκρατία
που µπορεί να το ακούσει αυτό γιατί θα το ψηφίσουν όλοι οι υπόλοιποι- για κύριο και συµπληρωµατικό φόρο ΕΝΦΙΑ 13.033,3
ευρώ. Με τις νέες ρυθµίσεις που θα ψηφίσετε εσείς της Κυβέρνησης θα πληρώσει 2.874,9 ευρώ. Δηλαδή θα πληρώσει µε το
ένα ακίνητο να είναι αξίας 500.000 ευρώ -υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις- 10.158 ευρώ λιγότερα µε αυτό που θα ψηφίσετε.
Αυτό το θεωρείτε δίκαιη κατανοµή φορολογικών βαρών; Αυτές
οι αρκετές χιλιάδες ευρώ σε αυτή µόνο την περίπτωση που αναφέρω µήπως λείπουν τώρα από τα µέτρα στήριξης για την ακρίβεια;
Τρίτο σηµείο, η κατάργηση του συµπληρωµατικού φόρου για
τη µεγάλη ακίνητη περιουσία έχει σοβαρές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις και είναι ξεκάθαρο ότι ευνοεί τους έχοντες και τους κατέχοντες. Υπενθυµίζω ότι τα έσοδα από τον συµπληρωµατικό
φόρο για ακίνητη περιουσία άνω των 250.000 χιλιάδων ευρώ
ήταν 368 εκατοµµύρια ευρώ το 2021.
Τέταρτο σηµείο, η Κυβέρνηση δεν έκανε καµµία παρέµβαση
σε µία σειρά άλλων φόρων που συνδέονται µε τα ακίνητα και για
τους οποίους η αύξηση των αξιών στο 60% των ζωνών σηµαίνει
ήδη αντίστοιχη αύξηση των φόρων. Σύµφωνα µάλιστα µε την
ιστοσελίδα της ΠΟΜΙΔΑ, υπάρχουν σαράντα τέσσερις φόροι και
τέλη επί της ακίνητης περιουσίας, φόρος µεταβίβασης ακινήτων
3% της αντικειµενικής αξίας, φόρος διανοµής ακινήτων, τέλος
ακίνητης περιουσίας που επιβάλλεται µέσω λογαριασµών του
ρεύµατος, φόρος κληρονοµιάς, πολεοδοµικά πρόστιµα και πολλοί άλλοι φόροι. Καµµία παρέµβαση, αυτοί ήδη έχουν αυξηθεί.
Πέµπτο σηµείο. Δεν γνωρίζω πόσο σύστοιχη ή δίκαιη είναι
πλέον η αναπροσαρµογή αντικειµενικών αξιών µετά τις τελευταίες εξελίξεις, την αύξηση του πληθωρισµού και τα οικονοµικά
και κοινωνικά προβλήµατα. Και αυτό γιατί υπάρχουν µειώσεις αντικειµενικών αξιών σε περιοχές όπου κατά κανόνα διαµένουν
συµπολίτες µας µε υψηλά εισοδήµατα, όπως η Κηφισιά, η Φιλο-
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θέη, η Εκάλη, µειώσεις που φτάνουν ως και 35%. Αντίθετα καταγράφεται αύξηση αντικειµενικών αξιών σε λαϊκές κατά κανόνα
γειτονιές και περιοχές, όπως το Καµατερό, η Αγία Βαρβάρα, το
Ίλιον, οι Άγιοι Ανάργυροι, η Δάφνη, το Περιστέρι, η Κυψέλη.
Παρά λοιπόν, κάποιες επιµέρους θετικές παρεµβάσεις, το
αφήγηµα της Κυβέρνησης πάσχει. Και πάσχει, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, γιατί µια µείωση της τάξης των 360 εκατοµµυρίων
ευρώ, συνολικά, χωρίς µάλιστα στόχευση στους οικονοµικά αδύναµους, αλλά µε οριζόντια διάσταση -γιατί κάτι είπε ο Πρωθυπουργός για µη αναγκαιότητα λήψης οριζόντιων µέτρων- είναι
πολύ λίγη µπροστά στο κόστος ανατιµήσεων και της ενέργειας,
που έχουν κυριολεκτικά γονατίσει τα ελληνικά νοικοκυριά και τις
ελληνικές επιχειρήσεις.
Και αν κάποιος έχει αµφιβολίες, ας βάλει δίπλα σε αυτή την
οριζόντια µείωση του ΕΝΦΙΑ, που µεσοσταθµικά υπολογίζεται
στο 13%, τον πληθωρισµό που θα ξεπεράσει σε λίγες µέρες στο
8%, την αύξηση 71% του ρεύµατος, 78,5% του φυσικού αερίου,
41,5% του πετρελαίου θέρµανσης, 25% στο κόστος στέγασης
και των διαρκών αυξήσεων σε βενζίνη, αλλά και σε βασικά είδη
διατροφής και διαβίωσης, όπως αποτυπώνονται στην τελευταία
έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ.
Και η σύγκριση αυτή είναι καταλυτική ιδιαίτερα για τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, για την οποία εσείς εµφανώς αδιαφορείτε. Για τους έχοντες και κατέχοντες η µείωση
του φόρου που θα πλήρωναν από τον ΕΝΦΙΑ είναι πραγµατικά
ένα ανέλπιστο δώρο. Για τη µεγάλη πλειοψηφία, όµως, των Ελλήνων πολιτών αυτή η µείωση δεν σηµαίνει τίποτα µπροστά σε
αυτά που καλούνται να πληρώσουν καθηµερινά µε ένα νέο κύµα
ανατιµήσεων, σε ποσοστό έως και τριπλάσιο του σηµερινού τιµαρίθµου να αναµένεται σε βασικά αγαθά τις επόµενες τέσσερις
εβδοµάδες.
Και κρατήστε και µια υποσηµείωση που θα σας χρειαστεί, κύριοι του οικονοµικού επιτελείου. Προετοιµαστείτε για αύξηση ληξιπρόθεσµων οφειλών προς την Εφορία, αφού οι απλήρωτες
οφειλές του τελευταίου τριµήνου του ‘21 πριν την έναρξη του
πολέµου ξεπέρασαν τα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ µε την εισπραξιµότητα του ΕΝΦΙΑ το 2021 πριν το peak της ακρίβειας και τον
πόλεµο, να είναι µόλις στο 74% -ένας φόρος που είχε εισπραξιµότητα πάνω από 90% σταθερά- και µε τον ΕΝΦΙΑ να εισπράττεται για πρώτη φορά πριν από τον φόρο εισοδήµατος. Και πώς θα
προσδιορίσουν άραγε οι «φωστήρες» της Κυβέρνησης ποιοι δικαιούνται απαλλαγή 50% ή 100%; Και τι θα κάνετε, εάν τα εισοδήµατα του 2021 δεν δικαιολογούν τις απαλλαγές αυτές;
Και αλήθεια ο Έλληνας φορολογούµενος ποιες ανάγκες θα
προτάξει να εξυπηρετήσει κατά προτεραιότητα; Προφανώς την
πληρωµή του ρεύµατος, διατροφικές ανάγκες της οικογένειας
και όχι την πληρωµή των φόρων που δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη
υπόθεση σε αυτή τη συγκυρία και µε τη συσσώρευση πλέον πολλαπλών φορολογικών επιβαρύνσεων.
Και µην µου πείτε, κύριε Σταϊκούρα, για τις ρυθµίσεις που
έχετε φέρει. Ακούστε, κύριε Υπουργέ, εκπροσωπείτε την Κυβέρνηση. Παρακαλώ, ακούστε µε. Είπατε για τις ρυθµίσεις που φέρατε. Φέρατε ρύθµιση για τριάντα έξι και εβδοµήντα δύο δόσεις
για εφορία και ΕΦΚΑ, για τα χρέη της πανδηµίας και µπήκε µόλις
το 5% των οφειλετών. Ο εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης
έχει ισχύ εδώ και εννέα µήνες και έχουν υπογραφεί λιγότερες
από εκατό ρυθµίσεις ενώ έχουν γίνει τετρακόσιες τριάντα προτάσεις ρυθµίσεων. Σε εννέα µήνες λειτουργίας, µε 1 εκατοµµύριο
να είναι τα κόκκινα δάνεια, εκατό έχουν υπογραφεί και τετρακόσιες τριάντα έχουν προταθεί.
Βέβαια, για το θέµα του ιδιωτικού χρέους νοµίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ, που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου και µε το πλαίσιο που είχε
ψηφίσει, αλλά και στους servicers και τα funds για τη µεταφορά
των δανείων, θα πρέπει να είναι λίγο πιο συγκρατηµένος.
Ο κ. Σταϊκούρας φέρνει σήµερα µια δήθεν σωτήρια ρύθµιση
για ιδιωτικό χρέος και ρύθµιση οφειλών, τη στιγµή που έχουν
προσδιοριστεί σήµερα που µιλάµε επτά χιλιάδες τριακόσιοι πλειστηριασµοί και συνολικά εκτιµάται ότι θα γίνουν πάνω από είκοσι
πέντε χιλιάδες πλειστηριασµοί. Και αν προστεθούν και αυτοί που
έχουν ανασταλεί προ πανδηµίας, θα ξεπεράσουν τις σαράντα χιλιάδες. Η Κυβέρνηση φέρνει µια διάταξη που καλύπτει όλους και
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όλους τρεις χιλιάδες ευάλωτους δανειολήπτες, -ενώ πάνω από
1 εκατοµµύριο, επαναλαµβάνω, είναι τα κόκκινα δάνεια- για έναν
φορέα που είναι άγνωστο πότε θα συσταθεί, ενώ έχει ψηφιστεί
εδώ και ενάµιση χρόνο. Άλλη µια µεγάλη επιτυχία της Κυβέρνησης! Και λέτε ότι θα δώσετε τη δυνατότητα για δεκαπέντε µήνες
σε αυτούς τους αδύναµους δανειολήπτες να νοικιάσουν το σπίτι
τους, µε ετήσιο ενοίκιο το 5% της αξίας τους.
Προσέξτε, κύριοι συνάδελφοι. Δηλαδή σε ένα ακίνητο αντικειµενικής αξίας 120.000 ευρώ, που είναι η οροφή της διάταξης: Το
µηνιαίο µίσθωµα θα είναι 500 ευρώ. Σε αυτόν τον δανειολήπτη η
Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δίνει επιδότηση 140 ευρώ. Άρα, ο
δανειολήπτης πρέπει να βρει τα υπόλοιπα 360 ευρώ, που φαντάζοµαι ότι αν τα είχε, θα τα πλήρωνε ως δόση δανείου, γιατί αλλιώς θα πεταχτεί έξω.
Με µηνιαίο εισόδηµα οροφή τα 1.160 ευρώ και µε την ακρίβεια
να σαρώνει, πώς άραγε αυτοί οι ευάλωτοι δανειολήπτες θα τα
καταφέρουν, όταν σύµφωνα µε την πρόσφατη έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ οι δαπάνες ενός νοικοκυριού για λογαριασµούς σπιτιού ανέβηκαν από το 20% στο 65% µέσα σε ένα χρόνο και όταν,
σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, οι δαπάνες για διατροφή διπλασιάστηκαν και οι δαπάνες για θέρµανση τετραπλασιάστηκαν µέσα
σε ένα χρόνο;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ουσιαστικά η χώρα κάθεται
πάνω σε µια βόµβα που λέγεται ιδιωτικό χρέος και έχει ήδη κάτω
από αυτές τις συνθήκες αρχίσει να διογκώνεται, καθιστώντας
ακόµα πιο επικίνδυνη την κατάσταση.
Έχω καταθέσει επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό.
Πραγµατικά αναρωτιέµαι αν θα έρθει εδώ στην Αίθουσα µε επιχειρήµατα να απαντήσει σε αυτά που έχει κάνει, που µάλλον δεν
έχει κάνει η Κυβέρνηση και έχει φτάσει το ιδιωτικό χρέος στα 260
δισεκατοµµύρια ευρώ, το οποίο είναι πιο επικίνδυνο για την οικονοµική και κοινωνική σταθερότητα της χώρας από ό,τι το ίδιο
το δηµόσιο χρέος.
Από εκεί και πέρα η Κυβέρνηση θα πρέπει να σταµατήσει να
αναζητά βολικά αφηγήµατα που δεν έχουν καµµία µα, καµµία αντιστοίχιση στην πραγµατικότητα. Πρέπει να σταµατήσει να κρύβεται πίσω από το επιχείρηµα ότι η ακρίβεια οφείλεται µόνο στον
πόλεµο στην Ουκρανία, αφού η ακρίβεια υπάρχει, τη βιώνουν
πολύ άσχηµα οι Έλληνες πολίτες εδώ και ένα εξάµηνο.
Εµείς σας καλούσαµε να πάρετε µέτρα και εσείς λέγατε ότι το
φαινόµενο θα έχει εκτονωθεί µέχρι τα Χριστούγεννα. Και επειδή
ο Έλληνας Πρωθυπουργός µίλησε για λαϊκιστές, άραγε ποιοι
είναι λαϊκιστές; Μήπως είναι αυτοί που έλεγαν τον Σεπτέµβριο
ότι µέχρι το Δεκέµβριο δεν θα έχουµε ακρίβεια και θα έχει εξαφανιστεί; Μήπως είναι αυτοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που
έλεγαν από το βήµα της ΔΕΘ ότι µε 9 ευρώ επιδότηση θα καλύψουν όλη την αύξηση στο κόστος ενέργειας σε πανελλαδικό
πλατό και έκαναν και σχετικές ανακοινώσεις;
Μίλησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός για ενότητα, σοβαρότητα
και υπευθυνότητα. Και είναι ο ίδιος που το Μάιο του 2010 δεν
ψήφισε τον µηχανισµό στήριξης, για να γλιτώσει η χώρα την άτακτη χρεοκοπία, όπως και ο κ. Σταϊκούρα…. Και έχουν το θράσος
σήµερα να µιλούν για σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ενότητα.
Θυµόµαστε όµως όλοι τη στάση τους τότε.
Και αν δεν το έχετε αντιληφθεί, κύριοι της Κυβέρνησης, επειδή
λέγατε ότι «τα Χριστούγεννα θα τελειώσει η ακρίβεια», φτάσαµε
στο Πάσχα και η ακρίβεια καλπάζει µε ρυθµούς ανεξέλεγκτους.
Προφανώς εσείς αρέσκεστε στις δικαιολογίες και δεν αναζητάτε
λύσεις. Κι αν δεν έχετε λύσεις, αναζητήστε τις σοβαρές προτάσεις που έχουµε καταθέσει και µην τις απαξιώνετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής)
Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να έχω τον χρόνο αναλογικά, δηλαδή το ένα τρίτο του συνολικού χρόνου του Πρωθυπουργού.
Το ένα τρίτο θέλω, δεν θέλω παραπάνω.
Όταν θέσαµε το ζήτηµα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών για να αµβλυνθούν οι συνέπειες από την αύξηση του ενεργειακού κόστους και της ακρίβειας, η µόνιµη επωδός της
Κυβέρνησης ήταν «πού θα βρείτε τα λεφτά». Ξαφνικά και µε καθυστέρηση η Κυβέρνηση βρήκε πάνω από 1 δισεκατοµµύριο
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ευρώ και ανακοίνωσε τα µέτρα που ακούσαµε την περασµένη
εβδοµάδα, µέτρα που είναι πολύ λίγα, µέτρα που ενεργοποιούνται πολύ αργά, που όσες φορές κι αν τα επαναλαµβάνετε στην
Ολοµέλεια και στα µέσα ενηµέρωσης, δυστυχώς, η ισχύς τους
είναι πολύ περιορισµένη. Και βεβαίως κάποια από αυτά στοχεύουν στην ανακούφιση των πιο ευάλωτων, γι’ αυτό και είναι θετική η στάση του Κινήµατος Αλλαγής.
Είναι µέτρα όµως από τα οποία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
απουσιάζει εκκωφαντικά η µεσαία τάξη, στο όνοµα της οποίας
εξελέγη ο κ. Μητσοτάκης στις εκλογές του 2019. Και είναι και
οξύµωρο να υπάρχει διαγκωνισµός σε αυτήν εδώ την Αίθουσα
µεταξύ του Πρωθυπουργού, που έχει αφήσει στο έλεος του θεού
τη µεσαία τάξη, και του πρώην Πρωθυπουργού, που η µεσαία
τάξη µε πολύ µεγάλο ζήλο, κύριε Τσίπρα, ψήφισε να φύγετε από
την κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2009.
Γιατί τα 13 ευρώ τον µήνα για τους δικαιούχους, προκειµένου
να αντιµετωπιστεί η αύξηση στην τιµή της βενζίνης είναι ελάχιστα. Γιατί το εφάπαξ επίδοµα 200 ευρώ που θα δοθεί το Πάσχα
και υποτίθεται ότι δίνεται στους οικονοµικά πιο αδύναµους δεν
θα το πάρουν, άκουσον-άκουσον!, οι µακροχρόνια άνεργοι και
αυτοί στους οποίους έχει λήξει το επίδοµα ανεργίας και είναι
χωρίς καµµία εισοδηµατική κάλυψη.
Και όταν το επισηµαίνουµε και ζητάµε να υπάρξει ουσιαστική
ενίσχυση στους πολίτες, θέτοντας το ζήτηµα της φορολόγησης
των υπερκερδών των εταιρειών, µόλις σήµερα ο Πρωθυπουργός
ψέλλισε ότι θα αναθέσει στη ΡΑΕ να προσδιορίσει τα υπερκέρδη
και να φορολογήσει το 90% από το συνολικό ποσό που θα εκτιµήσει η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας.
Προσέξτε όµως, η Κυβέρνηση µέχρι σήµερα -που το ακούσαµε αυτό από τα πιο επίσηµα κυβερνητικά χείλη- έχει επιλέξει
συνειδητά να µην αγγίξει τους παρόχους ενέργειας. Να επισηµάνω ότι οι πάροχοι ενέργειας έπρεπε ήδη από το Δεκέµβριο να
εφαρµόσουν τα νέα πιο διαφανή πρότυπα λογαριασµών και όχι
τα ψιλά γράµµατα, που κρύβουν τις επώδυνες λεπτοµέρειες για
τους καταναλωτές. Ζήτησαν και πήραν από τη Ρυθµιστική Αρχή
Ενέργειας παράταση ως το Μάρτιο.
Γιατί έγινε αυτό, κύριοι της Κυβέρνησης; Και ακούγεται και
γράφεται ότι ζητούν και νέα παράταση από τον κ. Δαγούµα, τον
Πρόεδρο της ΡΑΕ, στον οποίον ο Πρωθυπουργός είπε ότι έδωσε
εντολή να προσδιορίσει τα υπερκέρδη.
Αλήθεια, ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Σκρέκας –δεν τον είδα
σήµερα στην Αίθουσα- έχει συναντηθεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επισήµως πέντε φορές τουλάχιστον µέσα στον Φεβρουάριο µε τον πρόεδρο της ΡΑΕ και µία φορά ακόµα στα τέλη του
2021.
Καταθέτω στα Πρακτικά τα σχετικά δελτία Τύπου.
(Στο σηµείο αυτό ο Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχαήλ Κατρίνης καταθέτει για τα
Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, το οποία βρίσκονται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μήπως σε κάποια από αυτές τις συναντήσεις ο κ. Σκρέκας θυµήθηκε να πει στον Πρόεδρο της ΡΑΕ ότι πρέπει να αναθεωρήσει
τον κώδικα προµήθειας υπέρ των καταναλωτών και όχι υπέρ των
παρόχων; Μήπως φιλοτιµήθηκε ο κ. Σκρέκας να υπενθυµίσει, σε
κάποια από αυτές τις συναντήσεις, στον Προέδρο της ΡΑΕ ότι
πρέπει να υποχρεώσει τους δεκαοκτώ παρόχους ενέργειας να
σταµατήσουν να τροποποιούν µονοµερώς τα τιµολόγια από σταθερά σε κυµαινόµενα, ώστε να µεταφέρουν στους καταναλωτές
το 100% των αυξήσεων της χονδρεµπορικής τιµής ρεύµατος και
να τους ενηµερώνουν, άκουσον-άκουσον!, για την αλλαγή αφού
πρώτα τους χρεώσουν στον πρώτο λογαριασµό; Μήπως ο
Υπουργός Ενέργειας της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας
έχει να µας πει κάτι για τη νέα συµφωνία για την προµήθεια φυσικού αερίου που υπογράφηκε στις αρχές Δεκεµβρίου στο Σότσι;
Κύριε Τσίπρα, δεν ήταν η ΔΕΠΑ που υπέγραψε τη συµφωνία.
Έγινε συµφωνία παρουσία του Υπουργού Ενέργειας και ενός
ακόµα πιο υψηλά ιστάµενου πολιτικού προσώπου, που άλλαξε
τον τρόπο καθορισµού της τιµής του αερίου από το 60% τιµή
brend-40 δείκτη TTF στο 80% δείκτη TTF-20% τιµή πετρελαίου
µε αποτέλεσµα σήµερα, που ο δείκτης TTF έχει εκτιναχθεί στα
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ύψη, αυτό να οδηγεί σε αυξηµένη χρέωση σε κάθε επιχείρηση,
σε κάθε νοικοκυριό.
Ο κ. Σκρέκας δεν έχει ευθύνη για όλα αυτά, ο Υπουργός Ενέργειας της χώρας, ο οποίος απουσιάζει από την Αίθουσα; Δεν έχει
καµµία ευθύνη που έχει αφήσει ανεξέλεγκτους τους προµηθευτές ενέργειας να µεταφέρουν όλες τις αυξήσεις στους ανυποψίαστους πολίτες, χωρίς διαφάνεια και χωρίς καµµία ενηµέρωση;
Δεν έχει καµµία ευθύνη για τις κεντρικές κυβερνητικές επιλογές,
που οδήγησαν στην εκτόξευση του κόστους χρήσης φυσικού αερίου;
Ο Πρωθυπουργός θα απλοποιήσει, λέει, το πλαίσιο για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Δεν µας είπε όµως αν θα επιτρέψει
και σε ενεργειακές κοινότητες, την αυτοδιοίκηση, τους παραγωγούς, τους µεταποιητές να αναπτύξουν ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ή αν το πεδίο των ΑΠΕ θα είναι προνοµιακό µόνο για τις
µεγάλες επιχειρήσεις, όπως είναι µέχρι σήµερα.
Και βεβαίως το οξύµωρο είναι ότι ο Πρωθυπουργός είπε σε
αυτή την Αίθουσα -δεν είναι εδώ για να µου απαντήσει, αν µπορεί
να µου απαντήσει- ότι θα συνεχίσει τις έρευνες κοιτασµάτων
υδρογονανθράκων, ο Πρωθυπουργός, επί της θητείας του
οποίου τέσσερα από τα έντεκα µπλοκ της συµφωνίας που είχαµε
ψηφίσει εγκαταλείφθηκαν, ο Πρωθυπουργός, η Κυβέρνηση του
οποίου, όταν ανακοινώθηκε ότι εγκαταλείπεται το εγχείρηµα του
EastMed, δεν εξέδωσε ούτε µία ανακοίνωση να µας πει την
άποψη της Κυβέρνησης. Και τώρα θυµήθηκε τα επτά κοιτάσµατα
που έχουν µείνει και τώρα θυµήθηκε και τον EastMed, γιατί επιλέγει να κρυφτεί πίσω από την ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήµατος, αλλά δεν αναλαµβάνει την ευθύνη για τις δικές του
ολιγωρίες, που οδήγησαν την κατάσταση εδώ. Άρα έχουµε λοιπόν, µια κατάσταση που αφήνεται ανεξέλεγκτη.
Βεβαίως, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πρέπει να είναι πολύ οµιλητικός για
το θέµα της ενέργειας γιατί, ξέρετε, το target model, κύριε Τσίπρα, άρχισε να ισχύει από την 1η Νοεµβρίου του 2020, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Είναι κοινοτική οδηγία.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ (Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής): Κοινοτική οδηγία, ναι, αλλά
η δική σας κυβέρνηση το πήρε, το σχεδίασε και το έδωσε προς
υλοποίηση στην Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτό το target model πληρώνει σήµερα η ελληνική επιχείρηση, το ελληνικό
νοικοκυριό.
Το ίδιο όµως συµβαίνει -η έλλειψη ελέγχων στην αγορά ενέργειας- και στην κοινή αγορά. Οκτώ ολόκληρους µήνες µέχρι και
τις 10 Μαρτίου η ΔΙΜΕΑ, η αρµόδια υπηρεσία που συστάθηκε
δήθεν για να ελέγξει την αισχροκέρδεια, δεν έχει κάνει ούτε έναν
έλεγχο στα καταστήµατα λιανικής, δεν βρήκε ούτε µία παράβαση, δεν καταλόγισε ούτε ένα πρόστιµο. Ο Πρωθυπουργός σήµερα µίλησε για οκτακόσιες σαράντα µία παραβάσεις και
500.000 ευρώ πρόστιµο. Εγώ, διαβάζοντας κάθε µέρα τα δελτία
Τύπου της ΔΙΜΕΑ, στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου
Ανάπτυξης, δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν γίνονται έλεγχοι
και τους κρύβει η Κυβέρνηση, αν είναι µια καινούργια τακτική
αυτή. Νοµίζω όµως ότι είναι τελείως αναποτελεσµατική.
Για να µη µιλήσουµε για το ευέλικτο πλαίσιο ελέγχων και επιβολής κυρώσεων από τη ΔΙΜΕΑ, που από τον διοικητή µέχρι τον
τελευταίο υπάλληλο έχουν όλοι τοποθετηθεί µε απόφαση του
Υπουργού, ο οποίος αποφασίζει και τελικά για το εάν και τι πρόστιµο θα επιβληθεί. Κανένας έλεγχος στην αγορά, καµµία προσπάθεια να καταπολεµηθούν φαινόµενα αισχροκέρδειας.
Είναι µια Κυβέρνηση που δεν συζητά τη µείωση του ΦΠΑ στα
βασικά είδη διατροφής, γιατί παραδέχεται ότι δεν µπορεί να
ελέγξει αν αυτή η µείωση θα περάσει στην κατανάλωση. Το είπε
ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Οικονόµου, πριν από λίγες ηµέρες.
Γιατί δεν υπάρχει ελεγκτικός µηχανισµός. Γιατί, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία παραδέχεται ότι επί των ηµερών
της δεν υπάρχει κράτος να προστατεύσει τον Έλληνα φορολογούµενο και τον Έλληνα πολίτη. Δεν ζητάει, λοιπόν, µείωση ΦΠΑ
η ελληνική Κυβέρνηση τη στιγµή που στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ο ΦΠΑ στα τρόφιµα κυµαίνεται µεταξύ 4% και 7%
και στη χώρα µας είναι στο 13%.
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επίκληση της δηµοσιονοµικής
σταθερότητας, που έχει µετατραπεί σε γραµµή άµυνας για την
Κυβέρνηση, πάσχει. Και σηµειώνω την αποστροφή του Πρωθυπουργού για τις παρατηρήσεις του Γραφείου Προϋπολογισµού
της Βουλής, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούµε αν και στις προηγούµενες εκθέσεις του Γραφείου Προϋπολογισµού της Βουλής
οι παρατηρήσεις εισακούστηκαν ή υλοποιήθηκαν από την Κυβέρνηση, για να φτάσουµε στο σηµείο τώρα, όπου δηµοσιονοµικά
είµαστε σε πολύ δύσκολη θέση.
Και αυτό, γιατί η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού δεν
συνάδει µε την εικόνα δηµοσιονοµικής σταθερότητας και επίτευξης των στόχων του προϋπολογισµού. Στο πρώτο δελτίο εκτέλεσης για τον µήνα Ιανουάριο το αφήγηµα της Κυβέρνησης θέλει
το έλλειµµα να γίνεται 47% µικρότερο από τον στόχο του προϋπολογισµού στον πρώτο µήνα και 23% µικρότερο από το αντίστοιχο έλλειµµα του Ιανουαρίου του 2021. Ταυτόχρονα, η
εκτέλεση του προϋπολογισµού τον Ιανουάριο σύµφωνα µε την
Κυβέρνηση παρουσιάζει και πλεόνασµα 17 εκατοµµυρίων ευρώ,
ενώ στόχος του προϋπολογισµού που ψηφίστηκε ένα µήνα πριν
την εκτέλεση ήταν πρωτογενές έλλειµµα 1,145 δισεκατοµµύριο.
Δηλαδή, έχουµε µια εικόνα ούτε λίγο-πολύ θριάµβου.
Η αλήθεια, όµως, είναι ότι αυτή η εικόνα που έχει φιλοτεχνήσει
η Κυβέρνηση είναι µία εικονική πραγµατικότητα. Και αυτό, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, γιατί µετατέθηκε χρονικά µια δαπάνη
ύψους 1,916 δισεκατοµµυρίου. Εδώ θα µιλάµε µε νούµερα, µε
στοιχεία, όχι στον αέρα. Μετατέθηκε µια δαπάνη 1,916 δισεκατοµµυρίου για τα εξοπλιστικά προγράµµατα, ενώ αυξήθηκαν και
286 εκατοµµύρια ευρώ οι ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου
µέσα σε ένα χρόνο. Προσέξτε: Υστέρηση δαπανών 1,654 δισεκατοµµύριο τον Γενάρη, 2,185 δισεκατοµµύρια τον Φλεβάρη.
Αδήλωτες δαπάνες 2,58 δισεκατοµµύρια το δίµηνο, που µεταφέρονται. Και βγαίνει η Κυβέρνηση και λέει ότι έχουµε πλεόνασµα
στον κρατικό προϋπολογισµό. Και όλα αυτά για µια ελληνική οικονοµία που σύµφωνα µε την πρόσφατη έρευνα της «ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ» δεν ήταν σε καλή κατάσταση ούτε πριν την πανδηµία.
Και επειδή ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σχετικά ενθουσιωδώς στην αξιολόγηση του οίκου «DBRS», που µάλιστα χαρακτηρίστηκε από φίλα προσκείµενο προς την Κυβέρνηση έντυπο ως
κίνηση-έκπληξη, κύριε Σταϊκούρα, δεν µας είπε τίποτα σε σχέση
µε το γιατί η «MOODY’S» επιλέγει για δεύτερη φορά να σιωπήσει
στην αξιολόγηση και γιατί και η «FITCH» και η «STANDARD &
POOR’S» έχουν κάνει κάτι ανάλογο. Ούτε µας είπε για την εκτίµηση της «SCOPE RATINGS» και για το έλλειµµα που προβλέπει
ότι θα καταλήξει η χώρα το 2022. Όταν θα µιλάτε για τους οίκους
αξιολόγησης και πανηγυρίζετε για τις αξιολογήσεις, θα µεταφέρετε τη συνολική εικόνα και όχι αυτή που σας συµφέρει ή νοµίζετε ότι σας συµφέρει. Και µάλιστα, η αξιολόγηση του οίκου
«DBRS» βασίστηκε κυρίως στη µείωση των κόκκινων δανείων
στους ισολογισµούς των τραπεζών, που έχουµε πει –και εσείς το
έχετε παραδεχθεί προς τιµήν σας- ότι δεν αφορά τους δανειολήπτες, γιατί µειώνονται µεν στους ισολογισµούς τραπεζών, αλλά
δεν µειώνονται στις τσέπες των πολιτών. Αυτό είναι το βασικό
κριτήριο στο οποίο βασίστηκε αξιολόγηση του οίκου DBRS.
Η ελληνική οικονοµία είναι µια οικονοµία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που εµφανίζει σταθερά σηµαντικό έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, µε το εµπορικό έλλειµµα να
διπλασιάζεται µέσα στον Γενάρη. Το εµπορικό έλλειµµα αυξήθηκε 98,7% τον Γενάρη του 2022 σε σχέση µε τον περασµένο Γενάρη. Τώρα λέτε ότι δεν έχετε δηµοσιονοµικά περιθώρια, για να
στηρίξετε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά δεν έχετε κάνει απολογισµό για τον τρόπο µε τον οποίο δόθηκαν 43 δισεκατοµµύρια
την πανδηµία οριζόντια.
Και το λέω, κύριε Βρούτση, γιατί ο Πρωθυπουργός είπε «µακριά από εµένα τα οριζόντια µέτρα, γιατί είναι άδικα», αλλά στην
πανδηµία δόθηκαν οριζόντια 43 δισεκατοµµύρια χωρίς κριτήρια,
χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς έλεγχο, µε αποτέλεσµα µεγάλο
µέρος να καταλήξει σε τραπεζικές καταθέσεις για τις οποίες πανηγυρίζει η Κυβέρνηση. Γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, που πήραν ΤΕΠΙΧ ΙΙ και στην πρώτη φάση και
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στη δεύτερη, πήραν Ταµείο Εγγυοδοσίας, πήραν για τις πέντε
φάσεις των επιστρεπτέων προκαταβολών, πήρανε και πάγιες δαπάνες, πήραν, πήραν, πήραν και σήµερα εµφανίζονται να έχουν
αποθεµατικά σε τραπεζικούς λογαριασµούς.
Η Κυβέρνηση, όµως, δεν τολµά να θίξει στο ελάχιστο τους µεγάλους και ισχυρούς και επιχειρεί να κρυφτεί πίσω από την ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήµατος. Αρνείται την παραµικρή
µείωση στον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιµα, όταν έντεκα χώρες στην Ευρώπη έχουν µειώσει είτε το
φόρο ενέργειας είτε τον ΦΠΑ και όταν ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας επέβαλε έκτακτη εισφορά στα κέρδη των παρόχων ενέργειας, όπως εδώ και δεκαπέντε µέρες έχει προτείνει ο Πρόεδρός
µας, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε περιόδους µεγάλων αυξήσεων
στις τιµές των καυσίµων, όπως η παρούσα, ο ΦΠΑ µεγεθύνει τις
αυξήσεις στις τελικές τιµές των καυσίµων και επιβαρύνει ακόµα
περισσότερο καταναλωτές και παραγωγούς και βέβαια, µειώνει
την κατανάλωση, αφού τα αυξηµένα ποσά ΦΠΑ που καταβάλλονται µειώνουν αµέσως το πραγµατικό εισόδηµα των καταναλωτών,
πυροδοτώντας και τον πληθωρισµό. Και αυτό ακριβώς συµβαίνει
στην Ελλάδα. Ο δείκτης τιµών καταναλωτή ήταν 5,1% τον Δεκέµβριο. Σας θυµίζω ότι η πρόβλεψη του προϋπολογισµού µιλούσε
για 1% και η εκτίµηση του Υπουργού Οικονοµικών την 1η Φλεβάρη ήταν 1,5% µε 2% για όλο το έτος. Από το 5,1% τον Δεκέµβρη πήγε στο 6,2% τον Γενάρη, στο 7,1% τον Φλεβάρη και
πραγµατικά µε τρόµο περιµένουµε να δουν την εκτίµηση του
Μαρτίου. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, ότι µια µείωση του ΦΠΑ για όσο διάστηµα διαρκεί η
κρίση θα επιβραδύνει τον πληθωρισµό και θα δώσει σηµαντική
ανάσα σε νοικοκυριά, αλλά και επιχειρήσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Κίνηµα Αλλαγής δεν πρόκειται να ανεχθεί να υποφέρουν οι πολλοί την ίδια στιγµή που τα µεγάλα συµφέροντα εκµεταλλεύονται την κρίση, για να
αποκοµίσουν υπερκέρδη και όχι µόνο στην ενέργεια. Έχουµε καταθέσει ουσιαστικές προτάσεις που περιλαµβάνουν: πλαφόν στη
ρήτρα αναπροσαρµογής του ηλεκτρικού ρεύµατος, φορολόγηση
υπερκερδών των ηλεκτροπαραγωγών, µείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και της φορολογίας στα καύσιµα για το
πρώτο εξάµηνο του 2022, φόρο στα καύσιµα που ήδη έχει υπεραπόδοση και από τον οποίο προήλθε και το πακέτο του 1,1 δισεκατοµµυρίου ευρώ, αύξηση κατώτατου µισθού στα 751 ευρώ
µε ταυτόχρονη µείωση ασφαλιστικών εισφορών 2%, γιατί οι επιχειρήσεις δεν µπορούν να σηκώσουν τόσο µεγάλο µισθολογικό
κόστος µετά από ενεργειακό κόστος, ενέργεια που κοστίζει 620
εκατοµµύρια ευρώ και ένα νέο ΕΚΑΣ για τριακόσιες πενήντα χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχους που θα αµβλύνει τις επιπτώσεις
της ακρίβειας για µια ιδιαίτερα ευάλωτη κοινωνική οµάδα, µέτρο
που κοστολογείται στα 650 εκατοµµύρια ευρώ.
Και επειδή µας προκάλεσε ο Πρωθυπουργός να κοστολογήσουµε τις πρωτοβουλίες που παίρνουµε και τις δράσεις που επιλέγουµε, θα πρέπει να µας πει: Αλήθεια, η µεγάλη πλειοψηφία
των 280 εκατοµµυρίων ευρώ, η οποία είναι η περαιτέρω µείωση
του ΕΝΦΙΑ, προέρχεται ή δεν προέρχεται από την κατάργηση
του συµπληρωµατικού φόρου ΕΝΦΙΑ που αφορά τους ιδιοκτήτες
µεγάλης ακίνητης περιουσίας; Θα µας πει κάποιος από την Κυβέρνηση, γι’ αυτά τα 43 δισεκατοµµύρια που δόθηκαν, αν έγιναν
έλεγχοι, αν πήγαν εκεί που έπρεπε και αν είχε ζητηθεί σε αυτούς
που εξαπάτησαν το κράτος σε καιρό κρίσης να επιστρέψουν τα
χρήµατα που έχει ανάγκη τώρα το δηµόσιο και το κράτος, για να
στηρίξει τους πιο αδύναµους;
Και αλήθεια, µια και ο κύριος Πρωθυπουργός µας εγκάλεσε
για σοβαρότητα και υπευθυνότητα, θα µας πει τι θα γίνει µε τις
εγγυήσεις του «ΗΡΑΚΛΗ», για τις οποίες «πανηγύριζε» και ο ίδιος
και ο κ. Ζαββός, ο οποίος αποπέµφθηκε εν µιά νυκτί και για τις
οποίες η EUROSTAT ζητάει να εγγραφούν στο χρέος 23 δισεκατοµµύρια ευρώ, µε ό,τι επίπτωση έχει αυτό για το χρέος; Θα µας
πείτε τελικά που έχει καταλήξει αυτή η συζήτηση; Για να δούµε
ποιοι είναι υπεύθυνοι σε αυτήν εδώ την Αίθουσα και ποιοι είναι
αυτοί που µε τις επιλογές τους οδηγούν και σε δηµοσιονοµική
επιδείνωση και σε λάθος στόχευση των µέτρων στήριξης.
Η Κυβέρνηση οφείλει, επίσης να προχωρήσει τώρα -και όχι να
συρθεί αργότερα- σε µία νέα ρύθµιση εκατόν είκοσι δόσεων για
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οφειλές στην Εφορία και ασφαλιστικά ταµεία, µε κίνητρα για
όσους τηρούν τη ρύθµιση. Οφείλει να απλοποιήσει τη διαδικασία
του εξωδικαστικού µηχανισµού, για να µπορούν να ενταχθούν
αρκετοί πολίτες και επιχειρήσεις. Επαναλαµβάνω ότι είναι πάνω
από ένα εκατοµµύριο τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα και µόλις
τετρακόσιες τριάντα προτάσεις ρυθµίσεων µέσα σε εννιάµισι
µήνες λειτουργίας. Οφείλει να διευρύνει τον αριθµό των δικαιούχων για την προστασία της πρώτης κατοικίας µε δεδοµένα τα
πρόσθετα προβλήµατα που έχει δηµιουργήσει το κύµα ακρίβειας
και η πτώση τζίρου στην αγορά. Οφείλει να στηρίξει τους αγρότες, αν πιστεύει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας µε
σηµαντική µείωση ακόµα και κατάργηση του ειδικού φόρου στο
αγροτικό πετρέλαιο, για να ενισχύσουµε την παραγωγή και τη
διατροφική αυτάρκεια της χώρας που είναι σήµερα ζητούµενο
όσο ποτέ.
Η κοινωνία και οι πολίτες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οδηγούνται πλέον σε απόγνωση. Η κοινωνική και οικονοµική σταθερότητα απειλείται.
Είναι ο καιρός της πολιτικής και όχι των αγορών, αλλά της πολιτικής που δίνει λύσεις, προστατεύει τον πολίτη και εγγυάται την
κοινωνική δικαιοσύνη και τη σταθερότητα. Αυτές είναι οι αρχές
του ΠΑΣΟΚ διαχρονικά, οι αρχές που έφεραν την πρόοδο και τις
µεγάλες αλλαγές και έδωσαν υπόσταση, αλλά και αξιοπρέπεια
στον κάθε Έλληνα πολίτη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κατρίνη.
Μέχρι να λάβει τον λόγο ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΜέΡΑ25 κ. Γιάνης Βαρουφάκης, να επαναπροσδιορίσω λίγο τα θέµατα της διαδικασίας, διότι άλλαξαν οι προγραµµατισµένοι χρόνοι λόγω της παρέµβασης του Πρωθυπουργού
και των Αρχηγών των κοµµάτων.
Θα ήθελα, λοιπόν, να πω ότι αµέσως µετά τον Πρόεδρο κ. Βαρουφάκη, τον λόγο θα πάρει ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής
Λύσης ο οποίος δεν είχε µιλήσει λόγω της παρέµβασης που είπα
και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η τοποθέτηση των πέντε πρώτων Βουλευτών, δηλαδή του κ. Σταµενίτη από τη Νέα Δηµοκρατία, της κ. Αχτσιόγλου από τον ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Κεγκέρογλου από
το Κίνηµα Αλλαγής, του κ. Λαµπρούλη από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας και του κ. Λογιάδη από το ΜέΡΑ25.
Αµέσως µετά τους πέντε Βουλευτές που προανήγγειλα, προφανώς θα πάρει τον λόγο ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας.
Θα έλεγα ότι οι χρόνοι που έχουν προσδιοριστεί να µιλήσουν
οι Υπουργοί που έχουν να υπερασπιστούν τροπολογίες, µετατίθενται τουλάχιστον κατά δύο µε τρεις ώρες και θα παρεµβάλλονται αναλόγως, γιατί πρέπει να µιλούν και οι Βουλευτές.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο. Σας ζητώ «συγγνώµη».
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ (Γραµµατέας του ΜέΡΑ25): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ τον είδα καταβεβληµένο τον Πρωθυπουργό σήµερα. Συµφωνείτε; Τον είδα τόσο καταβεβληµένο
που τον πιστεύω. Πιστεύω ότι άλλαξε ρότα. Δεν θα πάει για εκλογές τώρα Μάιο-Ιούνιο. Προφανώς, κάποια στιγµή έφτασε και
στους διαδρόµους του Μαξίµου το κακό µαντάτο για τον κ. Μητσοτάκη ότι η απήχησή του συρρικνώνεται ακόµα και στον χώρο
της συντηρητικής παράταξης.
Αυτό δεν έχει καµµία απολύτως σηµασία για τον κόσµο εκεί
έξω. Αυτό που µετράει εκεί έξω είναι η νέα λιτότητα, η ακρίβεια,
η απόγνωση που αντιµετωπίζουν οι πολλοί που φτωχοποιούνται
συνεχώς και συστηµατικά.
Για µας σηµασία έχει να κάνουµε µια αντιδιαστολή µεταξύ µετρήσιµων πεπραγµένων της Κυβέρνησης και της προπαγάνδας.
Κι έρχοµαι στον ΕΝΦΙΑ, γιατί ο ΕΝΦΙΑ είναι κουκιά µετρηµένα,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν είναι θέµα άποψης. Ο κ. Μητσοτάκης ήρθε εδώ σήµερα και χρησιµοποιώντας κάποια παραδείγµατα, µια περιπτωσιολογική προσέγγιση, προσπάθησε να
παρουσιάσει τις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ σαν µια φιλολαϊκή πολιτική.
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, είπα
ότι τα κουκιά είναι µετρηµένα. Εδώ δεν τίθεται θέµα άποψης.
Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι τα οφέλη για τη συντριπτική πλειοψηφία των µικρών και µεσαίων ιδιοκτητών µε αντικειµενική αξία
κάτω από 80.000 θα είναι ακριβώς µηδέν;
Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι µεταξύ 80.000 και 200.000, σε µία
περίοδο πολύ µεγάλης ακρίβειας, εκατοντάδων ευρώ που προστίθενται στα έξοδα των νοικοκυριών, οι ελαφρύνσεις στον
ΕΝΦΙΑ γι’ αυτά τα νοικοκυριά θα είναι 10-20 ευρώ; Για κάτι τέτοιο
µιλάµε.
Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι οι µόνοι κερδισµένοι είναι οι κάτοχοι σπιτιών και διαµερισµάτων εκατόν είκοσι τετραγωνικών µέτρων και πάνω, όπου εκεί θα πάρουν τουλάχιστον 100 ευρώ σε
σχέση µε τα φραγκοδίφραγκα των µικροµεσαίων;
Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι οι ακόµα περισσότερο ωφεληµένοι είναι οι ιδιοκτήτες µεγάλου αριθµού ακινήτων, εφόσον κανένα
από αυτά δεν ξεπερνά σε αντικειµενική τις 400.000;
Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι µε τον συνδυασµό των συντελεστών αυτών και της αύξησης των αντικειµενικών αξιών το καλοκαίρι –και εγώ καταθέτω τα στοιχεία τα δικά σας- έχουµε σε επτά
χιλιάδες εξακόσιες τριάντα τέσσερις ζώνες αύξηση κατά µέσο
όρο 19,5%, µόνο σε τρεις χιλιάδες τριακόσιες δεκατέσσερις
ζώνες καµµία µεταβολή και σε δύο χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα
ζώνες –µόνο το 21% δηλαδή του συνόλου των ακινήτων- θα
έχουµε µείωση;
Είναι ή δεν είναι αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη, ότι έχουµε αυξήσεις στις αντικειµενικές στη Δάφνη, στο Καµατερό, στο Μπραχάµι, στο Μαρούσι, αλλά και στο Ίλιον, στο Περιστέρι, στην Αγία
Βαρβάρα, στους Αγίους Αναργύρους, την ώρα που έχουµε µεγάλες µειώσεις στην Κηφισιά, στην Πεντέλη, στο Πόρτο Ράφτη;
Κι επειδή ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε τελική ανάλυση το προσωπικό είναι και πολιτικό, εγώ θέλω να ζητήσω από
τον κύριο Πρωθυπουργό να κάνουµε µια σύγκριση πόσο ΕΝΦΙΑ
θα πληρώσει εκείνος και πόσο θα πληρώσω εγώ. Εγώ σας λέω
ότι και οι δυο µας θα έχουµε µικρότερο ΕΝΦΙΑ φέτος και αυτό
είναι απαράδεκτο! Ο κ. Μητσοτάκης και εγώ έπρεπε να πληρώνουµε περισσότερο ΕΝΦΙΑ.
Η θέση του ΜέΡΑ25 είναι ξεκάθαρη: µηδενικός ΕΝΦΙΑ για αντικειµενικές αξίες κάτω από 90.000 - 100.000, καµµία διαφορά
µεταξύ 100.000 και 200.000 και αύξηση του ΕΝΦΙΑ για τη µεγάλη
περιουσία κατά 10%.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Παρακαλώ τον κ. Μητσοτάκη να απαντήσει σ’ αυτό. Δεν θα
απαντήσει. Είναι καθ’ οδόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη Σύνοδο Κορυφής. Τι θα πει εκεί για το ενεργειακό;
Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η Ευρώπη
έχει ένα τεράστιο ζήτηµα. Δεν είναι µόνο ο πόλεµος, δεν είναι
µόνο η διακοπή των αλυσίδων µεταφοράς και µετακίνησης προϊόντων. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτηµα. Και ποιο είναι το ζήτηµα
αυτό; Το ζήτηµα είναι ότι δεν έχουµε κοινή ενεργειακή πολιτική,
δεν υπάρχει µία ενεργειακή ένωση. Αν δεις την Ευρώπη από έναν
δορυφόρο, θα δεις µια ήπειρο που θα ήταν πεδίον δόξης λαµπρό
για µια κοινή ενεργειακή πολιτική. Είναι απίστευτο ότι η Γερµανία
έχει τη δική της, η Γαλλία έχει τη δική της, η Ελλάδα έχει τη δική
της, η Ιταλία έχει τη δική της. Να, τι θα µπορούσε ο κύριος Πρωθυπουργός να πει σήµερα. Θα έπρεπε να το έχει πει εδώ και
πολύ καιρό και θα έπρεπε να το έχουν πει και άλλοι πρωθυπουργοί. Εάν υπάρχει ένα πεδίον δόξης λαµπρό για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, αυτό είναι η κοινή ενεργειακή πολιτική και δεν το έχουµε.
Θα µπορούσε, για παράδειγµα, η Κυβέρνηση να προτείνει στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εκδώσει ένα πολύ µεγάλο ποσό οµολόγων της τάξης του 5% του
ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να στηρίζει αυτά τα συγκεκριµένα οµόλογα –µόνο αυτά, όχι
των άλλων αρπακτικών- στις δευτερογενείς αγορές οµολόγων.
Θα µπορούσε να κάνει µια τέτοια πρόταση ο κύριος Πρωθυπουργός, αν ενδιαφερόταν να πηγαίνει εκεί ως ηγέτης και όχι ως χειροκροτητής όλων των ανοησιών που ψηφίζονται στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ας έρθουµε, όµως, στην τραγωδία του λαού µας, στα κατ’ εξοχήν δικά µας ζητήµατα. Χαίροµαι πολύ που ο ΣΥΡΙΖΑ και -νοµίζωτο ΚΙΝΑΛ, αλλά και ο κύριος Πρωθυπουργός, µιλούν πλέον γι’
αυτό που εµείς πρώτοι παρουσιάσαµε στη Βουλή –δεν έχει σηµασία αν πρώτοι ή δεύτεροι είµαστε εµείς ή εσείς- για τον φόρο έκτακτης κερδοφορίας στα αρπακτικά, τα ολιγοπώλια όπως τους λέτε
εσείς, δηλαδή στους κ. Μυτιληναίο, Περιστέρη, Βαρδινογιάννη και
στη ΔΕΗ που δεν είναι δηµόσια πλέον, κύριε Πρωθυπουργέ.
Παρεµπιπτόντως, ο κύριος Πρωθυπουργός είπε «Ναι, θα βάλουµε έναν τέτοιο φόρο έκτακτης κερδοφορίας» ή «έκτακτο φόρο
εφάπαξ κερδοφορίας. Στο τέλος, λέει, θα δούµε τον ισολογισµό
της ΔΕΗ.
Δεν είναι, βέβαια, ΔΕΗ. Είναι ΙΕΗ, δηλαδή Ιδιωτική Επιχείρηση
Ηλεκτρικού γιατί την έχουν δώσει στη «CVC».
Εσείς τι νοµίζετε ότι κάνουν οι σπουδαίοι λογιστές αυτής της
εταιρείας που έχουν πάρει τη ΔΕΗ αυτή τη στιγµή που άκουσαν
τον κύριο Πρωθυπουργό; Εγώ θα σας πω τι θα κάνουν. Δεν θα
υπάρξει το περίπου ένα δισεκατοµµύριο κέρδος και θα βρουν έναν
τρόπο να µην υπάρξει. Αυτή είναι η δουλειά τους. Το έχουν σπουδάσει το άθληµα. Και τότε τι θα κάνετε; Τι φόρο θα τους βάλετε;
Θέλω να θέσω ένα πολύ απλό και συγκεκριµένο ερώτηµα σε
όλους εσάς του µνηµονιακού τόξου, σε όλους εσάς που υπογράψατε µνηµόνια. Αυτή τη στιγµή που βρέχει αρκετά αυτές τις µέρες
–είναι καλό για τη γη µας, µας λένε οι αγρότες- και κινούνται πιο
γρήγορα οι τουρµπίνες των υδροηλεκτρικών έργων και παράγουν
νέες κιλοβατώρες µε µηδενικό οριακό κόστος –το επιπλέον κόστος παραγωγής είναι µηδέν- αυτές οι κιλοβατώρες αυτή τη
στιγµή πληρώνονται χονδρικής και λιανικής σαν να ήταν παραχθείσες από το πιο ακριβό φυσικό αέριο. Αυτή η διαφορά µεταξύ
του µηδενικού οριακού κόστους και του τεράστιου, υπέρογκου
ποσού που πληρώνουν οι καταναλωτές είτε χονδρικής είτε λιανικής, δεν είναι υπερκέρδος; Αυτό γιατί το αφήνετε να εξελίσσεται,
γιατί το αφήνετε να συσσωρεύεται στα λογιστικά βιβλία ιδιωτικών
εταιρειών, των οποίων οι λογιστές είναι µανούλες, είναι άψογοι
στο να το µετατρέπουν σε µηδενικό κέρδος; Και εσείς του ΚΙΝΑΛ
και ο ΣΥΡΙΖΑ µιλάτε για πλαφόν. Καλά κάνετε.
Εµείς τι σας λέµε; Διαφορετικό πλαφόν για διαφορετικές µονάδες παραγωγής. Δεν µπορεί το υδροηλεκτρικό έργο, το οποίο έχει
µηδέν οριακό κόστος, να έχει το ίδιο πλαφόν χονδρικής µε µια µονάδα που παράγει ηλεκτρική ενέργεια από φυσικό αέριο. Είναι παράλογο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Είτε θα είναι τόσο ψηλό που η «CVC» θα έχει υπερκέρδη ή θα
είναι τόσο χαµηλό που ο Μυτιληναίος θα κλείσει. Διαφορετικό πλαφόν για κάθε µονάδα παραγωγής και διαφορετική ελάχιστη ποσότητα για κάθε µονάδα παραγωγής.
Το είπα ξανά και την περασµένη φορά που µιλήσαµε, αλλά φαίνεται ότι εµείς τα λέµε, εµείς τα ακούµε. Σηκωθείτε και πείτε ότι
έχω άδικο σ’ αυτό. Στη Γερµανία το 80% της ηλεκτρικής ενέργειας
δεν βασίζεται σε µακροπρόθεσµα συµβόλαια τα οποία είναι εκτός
του χρηµατιστηρίου ενέργειας και είναι και εκτός του target group,
µακροπρόθεσµα συµβόλαια τα οποία έχουν διαφορετική τιµή, διαφορετική ποσότητα ανά διαφορετική µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας; Είναι ή δεν είναι αλήθεια αυτό; Εγώ σας λέω ότι
είναι. Βγείτε και διαψεύστε το. Η σιγή σας είναι ένοχη. Μιλάω και
για τους τρεις σας.
Ξέρετε γιατί είναι ένοχη; Διότι από πίσω κρύβεται ο κ. Περιστέρης, κρύβεται ο κ. Λάτσης, κρύβεται ο κ. Βαρδινογιάννης,
κρύβεται ο κ. Μυτιληναίος και η CVC, οι οποίοι αυτήν τη στιγµή
έχουν υπερκέρδη στη βάση αυτού, µε τους λογιστές τους να
εξασφαλίζουν ότι ακόµα και να βάλετε έναν έκτακτο φόρο σε
πλεονάζοντα κέρδη, δεν θα πληρώσουν και πάρα πολλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα δεσµευτείτε µαζί µας ότι αν αλλάξει η Κυβέρνηση και έλθετε στα πράγµατα, θα επανεθνικοποιήσετε τη ΔΕΗ; Εσείς δεν αντισταθήκατε µέσα στη Βουλή στην
ιδιωτικοποίησή της; Γιατί δεν έρχεστε να δηλώσετε µαζί µας ότι
θα την επανεθνικοποιήσουµε; Ερώτηµα είναι αυτό. Χρήζει απάντησης. Η σιωπή δεν είναι χρυσός στη συγκεκριµένη περίπτωση,
είναι ένοχη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
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Σε µια περίοδο που έχουµε πανηγύρι προσόδων από ολιγάρχες παραγωγούς και ξεδιάντροπη αθέτηση «κλειδωµένων» τιµών
καταναλωτή από τους παρόχους, αυτήν τη στιγµή ένα πράγµα
πρέπει να συνειδητοποιήσετε όλοι σας: Ο κόσµος εκεί έξω έχει
καταλάβει τα σχετικά µε αυτό το θαύµα της ψευτοαγοράς που
εσείς λέτε ότι σας το επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάλι κρύβεστε κι εσείς πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας είπα ότι το
80% της ηλεκτρικής ενέργειας η Γερµανία -που νοµίζω ότι είναι
και αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση- δεν είναι σ’ αυτό το ψευτοχρηµατιστήριο που φτιάξατε. Ο κόσµος έχει κατανοήσει ότι αυτό το
ψευτοχρηµατιστήριο, αυτό το θαύµα της ψευτοαγοράς έχει µόνο
έναν στόχο, την κερδοσκοπία συγκεκριµένων ολιγαρχών.
Η επιδότηση που υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης σήµερα, το
80% για τα νοικοκυριά, τι είναι; Επιδοτούνται οι κερδοσκόποι µε
χρήµα που θα δανειστεί ο κ. Σταϊκούρας από την κ. Λαγκάρντ
µέσα από τις δευτερογενείς αγορές των οµολόγων µας για να
τα πάρει αυτό το γκρουπ των ολιγαρχών τους οποίους δεν χρειάζεται να αναφέρω ξανά. Τους έχω αναφέρει αρκετές φορές.
Για εµάς στο ΜέΡΑ25 η λύση είναι µία: Ενιαία δηµόσια ΔΕΗ.
Σας καλούµε εσάς της Νέας Δηµοκρατίας να ξαναβρείτε τον Καραµανλή που κάποτε είχατε µέσα σας –γιατί εκείνος έφτιαξε τη
ΔΕΗ-, εσάς του ΣΥΡΙΖΑ να προσπαθήσετε να ξαναβρείτε µέσα
σας την απέχθεια στα ιδιωτικά καρτέλ και εσάς που ήσασταν κάποτε στο ΠΑΣΟΚ να αποφασίσετε. Τώρα δεν ξέρω πώς το λέτε,
µε µπερδεύετε συνέχεια, µια το λέτε ΚΙΝΑΛ, µια το λέτε ΠΑΣΟΚ.
Αποφασίστε τέλος πάντων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Ξέρω ότι δεν µπορείτε να δεσµευτείτε γι’ αυτά τα πράγµατα
εν όψει εκλογών, είτε γίνουν τώρα είτε γίνουν το φθινόπωρο είτε
γίνουν µετά. Εσείς της Νέας Δηµοκρατίας έχετε γραµµάτια να
πληρώσετε στους ολιγάρχες που είναι οι µέτοχοί σας, εσείς του
ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποφασίσετε αν βάζετε τελικά πάνω απ’ όλα
την προσπάθειά σας να εξασφαλίσετε την εύνοια των συγκεκριµένων ολιγαρχών ή τουλάχιστον τη µη εχθρότητά τους απέναντί
σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Εµείς το δηλώνουµε: Θέλουµε την εχθρότητα των ολιγαρχών
στο πρόσωπό µας, στο κόµµα µας, σε ό,τι αντιπροσωπεύουµε.
Κύριε Σταϊκούρα, τέτοιες µέρες εσείς φέρνετε νοµοσχέδιο για
την κεφαλαιαγορά. Όλα τα είχε ο µπαχτσές, η κεφαλαιαγορά τού
έλειπε. Βάζετε τους όλο και λιγότερους υπαλλήλους που δουλεύουν ευσυνείδητα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να κάνουν
περισσότερα µόνο και µόνο για να δικαιολογείτε τι, από τη στιγµή
που δεν µπορούν να κάνουν αυτά τα περισσότερα οι όλο και λιγότεροι; Να δικαιολογείτε τους κατ’ ευφηµισµό εξωτερικούς συνεργάτες, δηλαδή την παλιοπαρέα της «Μητσοτάκης Α.Ε.». Αυτό
κάνετε παντού, από το Εθνικό Σύστηµα υγείας µέχρι τον τελευταίο δήµο. Τώρα το κάνετε και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Βάζετε «από την πίσω πόρτα» τα δικά σας παιδιά. Αυτό γίνεται.
Να γιατί τέτοιες µέρες φέρνετε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο. Εξαργυρώνετε το ένα γραµµάτιο µετά το άλλο ανεξαρτήτως από το αν
βιάζεστε για εκλογές ή όχι.
Καθώς µιλάω για κεφαλαιαγορά, κύριε Σταϊκούρα, για να έχεις
κεφαλαιαγορά, πρέπει να έχεις κεφάλαια. Στην Ελλάδα δεν
υπάρχουν κεφάλαια, δεν υπάρχουν επενδύσεις. Το χρήµα που
διακινείται σήµερα είναι δανεικά από τις Βρυξέλες και τη Φρανκφούρτη, πρόσοδοι από το «πλιάτσικο» των οικονοµικά ευάλωτων
είτε είναι µέσα από την ηλεκτρική ενέργεια είτε είναι µέσα από
τα κόκκινα δάνεια.
Χάρηκα που άκουσα τον εκπρόσωπο του ΚΙΝΑΛ. Εδώ και δύο
χρόνια είµαι ο µόνος που µιλάω εδώ για τις εγγυήσεις του δηµοσίου στα αρπακτικά ταµεία από το Delaware. Χάρηκα που µιλήσατε κι εσείς. Θέλω να δω όταν θα κάνετε συγκυβέρνηση µε τη
Νέα Δηµοκρατία ή µε τον ΣΥΡΙΖΑ ή όλοι µαζί, αν θα θυµάστε να
το λέτε και τότε. Να δούµε.
Πέραν της ΔΕΗ, παρακολουθούµε πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Η τιµή του νικελίου, όπως ξέρετε, κύριε Σταϊκούρα, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ανέβηκε 1000%. Ο κ. Χατζηδάκης προχωράει στον δρόµο που χάραξε η ιδιωτικοποίηση της «ΛΑΡΚΟ» λες
και δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Είναι σα να έχεις ένα σπίτι, να έχει
ανέβει δέκα φορές η τιµή του κι εσύ να προχωράς µε την πώλησή
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του στη παλιά τιµή λες και δεν έχει γίνει τίποτα.
Αττική οδός: Bλέπουµε µια φαντασµαγορία προσφορών, συζητήσεων για το ποια εταιρεία θα πάρει την Αττική οδό, λες και
δεν είχαµε το φιάσκο του χιονιά πρόσφατα.
Το νερό: Σκυλιάσατε που το Συµβούλιο της Επικρατείας έβαλε
φρένο στο να µεταφερθούν οι µετοχές στο Υπερταµείο του κ.
Σόιµπλε, του κ. Τσακαλώτου. Εσείς δεν το φτιάξατε, κύριε Τσακαλώτο; Εσείς το φτιάξατε, αν δεν κάνω λάθος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Μπορεί να µην το θέλατε. Δεν έχει σηµασία. Υπάρχει. Ευτυχώς, το Συµβούλιο της Επικρατείας δεν επέτρεψε τη µεταφορά
των µετοχών της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΔΑΘ, αλλά βρίσκετε άλλον
τρόπο. Βρίσκετε πάρα πολλούς άλλους τρόπους, λες και η διεθνής εµπειρία, για παράδειγµα του Βερολίνου, δεν µας δίδαξε
ότι όπου µπαίνει ιδιώτης στο νερό, τόσο το βρωµίζει κυριολεκτικά, πέφτει η ποιότητα του νερού, όσο και το κάνει πανάκριβο
και τελικά το δηµόσιο καλείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα.
Είπαµε, όµως: Η Κυβέρνηση έχει γραµµάτια να εξαργυρώσει.
Σιγά µην ασχοληθεί µε το δηµόσιο συµφέρον. Σας τραβάνε οι
ολιγάρχες από το µανίκι σαν κουρδισµένα στρατιωτάκια. Το ξέρουµε. Οι Υπουργοί τρέχουν σε διαδροµές προκαθορισµένες
από τους µετόχους της «Μητσοτάκης Α.Ε.» που υπηρετούν,
χωρίς να αντιδρούν καν στις εξελίξεις. Είτε οι τιµές ανεβαίνουν
είτε κατεβαίνουν, τα χρέη γίνονται µη βιώσιµα. Δεν τους ενδιαφέρει. Άλλος ξεπουλά χωρίς να κοιτά καν το ταµπλό του
«BLOOMBERG» να δει την τιµή του νικελίου.
Κύριε Σταϊκούρα, συγγνώµη. Σας συµπαθώ, το ξέρετε, αλλά
µιλάτε για µια θωρακισµένη οικονοµία βάζοντας τον εαυτό σας
στη θέση που είχε ο κ. Αλογοσκούφης λίγο πριν χτυπήσει το
τσουνάµι του ωστικού κύµατος του 2008. Δεν είναι σοφό αυτό.
Έχουµε ένα τσουνάµι χρεοκοπιών, νέας λιτότητας. Βρίσκεστε σε
µια Ευρωπαϊκή Ένωση, σε µια Ευρωζώνη που την ώρα που ανεβαίνουν τα επιτόκια και σιγά-σιγά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
θα σταµατήσει να στηρίζει τα οµόλογα –ήδη το κάνει- εσείς θα
πρέπει να δανείζεστε όλο και περισσότερα γιατί το ταµείο είναι
µείον για τον άλφα ή για τον βήτα λόγο. Η αναδιάρθρωση χρέους
είναι η µόνη εναλλακτική σε αυτό το οποίο θα πάθετε εσείς πολιτικά και ο ελληνικός λαός στην τσέπη του, στην ψυχή του, στην
καθηµερινότητά του.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Ο κ. Μητσοτάκης -τον άκουσα προηγουµένως, απευθυνόµενος
στον κ. Τσίπρα- δεσµεύτηκε ότι θα επιστρέψει όλα τα χρήµατα
που ο ΣΥΡΙΖΑ απέσπασε -τα εισοδήµατα- από τη µεσαία τάξη. Ε,
δεν µπορεί να το κάνει αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και
να θέλει και να ξυπνάει κάθε πρωί και να κοιµάται κάθε βράδυ
προσευχόµενος να επιστρέψει ό,τι πήρε ο κ. Τσίπρας και ο κ.
Τσακαλώτος από τη µεσαία τάξη να τα επιστρέψει στον ελληνικό
λαό, δεν θα µπορέσει, για τον ίδιο λόγο που ούτε ο κ. Τσίπρας,
ούτε ο κ. Τσακαλώτος ήθελαν να τα αποσπάσουν από τη µεσαία
τάξη. Τους το επέβαλαν οι τροϊκανοί. Είναι απλό. Και σε εσάς το
ίδιο κάνουν και το ίδιο θα κάνουν. Δεν θα σας επιτρέψουν, ιδίως
σε µια περίοδο που από το Βερολίνο έρχονται επιθετικά τα µηνύµατα για σύσφιξη της δηµοσιονοµικής πολιτικής σε χώρες
όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Τον κ. Λίντνερ τον ξέρετε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιο είναι
το πρόγραµµά του για εσάς. Σας έχει προετοιµάσει ένα ακάνθινο
κρεβάτι στο οποίο θα σας βάλει να ξαπλώσετε. Δεν θα µπορεί ο
κ. Μητσοτάκης µετεκλογικά να υλοποιήσει τη δέσµευσή του για
επιστροφή των κλεµµένων εισοδηµάτων από την τρόικα στους
πολίτες.
Και µέσα σε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο εξορµπανισµός –για να µην πω ο «εξερντογανισµός» συνεχίζεται. Περάσατε τις προάλλες µέσα στη νύχτα µια τροπολογία
καταστολής εφηµερίδων που δεν τις ελέγχετε όπως ελέγχετε τα
κανάλια της λίστας Πέτσα. Είστε πίσω ταυτόχρονα από την οικονοµική εξόντωση µέσα από πρακτικές «SLAPPs» πολιτών ακοµµάτιστων, αδέσµευτων πολιτών, οι οποίοι τολµάνε να
στεναχωρήσουν, να ενοχλήσουν πολυεθνικές επιχειρήσεις. Βάζετε το «troll» σας και τις πιο βρώµικες φυλλάδες που σας υποστηρίζουν να διαβάλουν τα ελάχιστα ανεξάρτητα µέσα που
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βασίζονται στις συνδροµές αναγνωστών πολιτών και δεν βασίζονται στις πακτωλούς είτε του ολιγαρχικού είτε του κρατικού
χρήµατος.
Εµείς τι λέµε; Μακάρι να τα στηρίζαµε περισσότερο όλοι µας,
καθώς αυτά τα ανεξάρτητα, αδέσµευτα, συνδροµητικά µέσα
είναι η µοναδική άµυνα που έχει η ελληνική κοινωνία, η µοναδική
άµυνα που έχει η αδέσµευτη δηµοσιογραφία. Σε τι; Στη λαίλαπα
που εσείς ηγείστε.
Τι χειρότερο έκανε τελικά ο Ερντογάν; Προσέξτε το αυτό, σύντοµα ο κ. Ερντογάν µπορεί να σας δώσει συγχαρητήρια γι’ αυτές
τις πρακτικές φίµωσης του τύπου και της πολυφωνίας σε αυτήν
τη χώρα. Είµαι άδικος, υπερβάλλω; Θα µου πείτε: «Μα, αυτός
σέρνει τους δηµοσιογράφους στα δικαστήρια». Ε, το κάνετε κι
αυτό. Ξεκινήσατε να το κάνετε και αυτό. Είναι ολισθηρή η κατηφόρα σας, κυρίες και κύριοι, της Κυβέρνησης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, µε τη µεγάλη εικόνα, γιατί δεν πρέπει
να χάνουµε τη µεγάλη εικόνα, η οποία αφορά τους πολλούς εκεί
έξω. Μετά από δώδεκα χρόνια περικοπών χτύπησε η ακρίβεια.
Είτε τότε που οι µισθοί, οι συντάξεις και τα εισοδήµατα µειώνονταν, είτε τώρα που οι τιµές ανεβαίνουν, το ίδιο πράγµα συµβαίνει.
Οι φτωχοί φτωχαίνουν, η πραγµατική οικονοµία αποδυναµώνεται, η ανταγωνιστικότητα µειώνεται ακόµα και των πιο ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, οι δηµιουργικοί άνθρωποι πνίγονται, ο ΦΠΑ
παραµένει στο εξοργιστικό 24%. Την ώρα που οι φόροι των πλουσίων, για να ρευστοποιούν την περιουσία τους και να την πηγαίνουν στα Νησιά Κέιµαν, µειώνονται, οι γυναίκες ασφυκτιούν, οι
ηλικιωµένοι αγανακτούν, η κρυφή ανεργία θερίζει, η νεολαία συνεχίζει να µεταναστεύει, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ενώ παράλληλα την ίδια αυτή εποχή µια χούφτα ολιγάρχες
κερδίζουν αµύθητα ποσά στα σουπερµάρκετ, από το ηλεκτρικό
ρεύµα, από τα καύσιµα, από τα κόκκινα δάνεια, από τα κολλέγια,
από τις κλινικές.
Το κράτος και το Υπουργείο Οικονοµικών συγκεκριµένα βουλιάζεται βαθύτερα στο χρέος, γιατί χρηµατοδοτείτε ολιγάρχες
που ήδη δεν ξέρουν τι έχουν, που ήδη ξοδεύετε αλόγιστα χωρίς
ούτε καν να ενισχύετε την ανταγωνιστικότητα του ιδιωτικού
τοµέα, ούτε και να µειώνετε τις κοινωνικές αδικίες. Είναι ένα κράτος που δανείζεται, βουλιάζει στο χρέος, µειώνοντας ραγδαία
τους φόρους της ρευστοποίησης του πλούτου των πολλών –κληρονοµιές, µεταβιβάσεις, ακίνητα, τα κόκκινα δάνεια των µικροµεσαίων- τα οποία πηγαίνουν κατευθείαν στα «Cayman Islands».
Το λέω και το ξαναλέω, γιατί κάποια στιγµή πρέπει να ακουστεί.
Και βέβαια είναι ένα κράτος το οποίο συνεχίζει να προσποιείται
ότι αποπληρώνει δανειστές από µαξιλαράκια, από πιστωτικές
κάρτες και από νέες µορφές δανεισµού.
Αυτό που χρειάζεται ο τόπος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι µια πολιτική ανατροπή, µια ρήξη µε ένα µοντέλο το οποίο
απέτυχε, γιατί ήταν σχεδιασµένο να αποτύχει. Και γι’ αυτό απαιτείται ένα παλλαϊκό κίνηµα, µια παλλαϊκή συστράτευση.
Εµείς, το ΜέΡΑ25 είµαστε εδώ για διάφορους λόγους. Ο βασικός είναι να καλούµε σε αυτήν τη λαϊκή συστράτευση όποια ή
όποιον θέλει, να είµαστε ενοχλητικοί στο ολιγαρχικό τόξο, µε
τόλµη να κατονοµάζουµε τους ολιγάρχες που λεηλατούν τους
πολίτες αυτήν τη στιγµή, κάτι που εσείς δεν κάνετε, να προσφέρουµε µια κατατοπιστική ανάλυση του τρόπου µε τον οποίο γίνεται αυτή η λεηλασία, του τεχνικού τρόπου, του µηχανιστικού
τρόπου, να προτείνουµε ρεαλιστικές πολιτικές που µπορούν σήµερα να εφαρµοστούν, ακόµα και εντός αυτού του σαθρού ευρωπαϊκού πεδίου και πολιτικές βεβαίως που εντάσσονται σε ένα
νέο µοντέλο κοινής ευηµερίας γι’ αυτήν τη χώρα, αλλά και για
τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Βιλιάρδος, ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο αποτελεί στην ουσία µια ακόµη µνηµονιακή νοµοθετική πράξη, αφού
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εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που αναγράφονται στη δέκατη
τρίτη αξιολόγηση της ενισχυµένης εποπτείας, όπως ονοµάζονται, τώρα, οι θεσµοί ή η τρόικα, προηγουµένως. Δεν πρέπει να
ξεχνάµε άλλωστε ότι σε καθεστώς ενισχυµένης εποπτείας έχει
καταδικαστεί µόνο η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καµµία
άλλη χώρα.
Όσον αφορά τώρα στην αναβάθµιση της αξιολόγησής µας
από την µικρότερη καναδική «DBRS» για την οποία θριαµβολογεί
η Κυβέρνηση, συνεχίζουµε να µην έχουµε επενδυτική βαθµίδα,
επίσης ως η µοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός
αυτού η «DBRS» υποβάθµισε σε σταθερές από θετικές τις προοπτικές της οικονοµίας µας, ενώ η «MOODY’S», που σίγησε ξανά,
µας θεωρεί σκουπίδια, κατατάσσοντάς µας ακόµη τρεις βαθµίδες κάτω από την επενδυτική.
Μόνο ένας ανόητος, λοιπόν, θα µπορούσε να χαρεί µε όλες
αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες δυστυχώς µας αξίζουν, επειδή σπαταλήσαµε 44 δισεκατοµµύρια ευρώ για το λάθος των lockdowns,
όχι για την πανδηµία, αυξάνοντας ανάλογα το δηµόσιο χρέος
µας, µε αποτέλεσµα σήµερα να µην υπάρχει δηµοσιονοµικός
χώρος στήριξης της οικονοµίας, αφού έχει προηγηθεί ένας πρωτοφανής δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός. Φάνηκε άλλωστε από
τα µόλις 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ που έδωσε η Κυβέρνηση από
την υπερβολική φορολόγηση του ΦΠΑ στις υψηλότερες τιµές,
από µια ακόµη ληστεία των Ελλήνων.
Ποιος, αλήθεια, θα πληρώσει αυτά τα 44 δισεκατοµµύρια;
Προφανώς η µεσαία τάξη, που δήθεν η Κυβέρνηση µειώνει τους
φόρους της µε δανεικά. Γίνεται οικονοµική πολιτική µε δανεικά
από µια υπερχρεωµένη και ζηµιογόνα χώρα; Είναι δυνατόν ένα
κράτος να µειώνει τους φόρους και να αυξάνει παράλληλα τις
δαπάνες µε δανεικά, πόσω µάλλον όταν παράγει δίδυµα ελλείµµατα και δίδυµα χρέη, σαν να µην υπάρχει αύριο, αντί πλούτο
και ευηµερία για τους πολίτες του; Ασφαλώς όχι. Ενώ τεκµηριώνει πως δεν µάθαµε τίποτα από τη χρεοκοπία µας, βαδίζοντας
ολοταχώς στην επόµενη, όπως συµπεραίνεται επιπλέον από την
έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισµού της Βουλής, που όποιος
τη διαβάζει κυριολεκτικά τροµάζει. Ποιος θα την πληρώσει; Ξανά
η µεσαία τάξη µε τα σπίτια της, µε τις επιχειρήσεις της, µε τις
καταθέσεις της, µε τα παιδιά της που θα αναγκαστούν να φύγουν
-όσα απέµειναν- στο εξωτερικό και µε την απώλεια όλων όσων
της έχουν αποµείνει.
Συνεχίζοντας, το σχέδιο νόµου λειτουργεί επικοινωνιακά µε
δήθεν µειώσεις του ΕΝΦΙΑ, που είναι άδικος φόρος και θα
έπρεπε ήδη να έχει καταργηθεί, σηµειώνοντας πως η σπατάλη
των 44 δισεκατοµµυρίων µέσα σε δυο µόλις χρόνια ισοδυναµεί
σχεδόν µε δεκαοκτώ ΕΝΦΙΑ. ΕΝΦΙΑ για δεκαοκτώ χρόνια δηλαδή. Εκτός αυτού διαφηµίζει τη µείωση του επίσης µνηµονιακού
ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο κίνησης η
οποία είναι µια ελάχιστη ελάφρυνση σε σχέση µε τις υπέρογκες
επιβαρύνσεις των αγροτών µας. Το ίδιο ισχύει µε το ηλεκτρικό
ρεύµα και µε τη ρήτρα αναπροσαρµογής, όπου παρά τις υποσχέσεις δεν καλύπτει τελικά το σύνολο των αυξήσεων στους παραγωγούς ούτε στους τοπικούς οργανισµούς εγγείων
βελτιώσεων. Ένας κλάδος της οικονοµίας µας που θα µπορούσε
να είναι πανίσχυρος, ο πρωτογενής τοµέας, που όµως δυστυχώς
ήταν ο µοναδικός στον οποίο µειώθηκαν οι επενδύσεις, πέρυσι,
κατά 13,8% παρά τα µεγάλα λόγια της Κυβέρνησης ότι δήθεν τον
στηρίζει.
Σαν να µην έφταναν, τώρα, όλα αυτά, το νοµοσχέδιο δροµολογεί µια αλλαγή στη φορολογία της αλκοόλης αυξάνοντάς την,
πλήττοντας ακόµη περισσότερο το διαθέσιµο εισόδηµα και την
επιχειρηµατική δραστηριότητα στην απόσταξη καθώς επίσης στην
εµπορία και στη λιανική. Επιπλέον, περιέχει µία ακόµη ρύθµιση για
τους πλειστηριασµούς ενώ τα εισαγωγικά για την κεφαλαιαγορά
είναι διαδικαστικά τα µόνα που τέθηκαν σε διαβούλευση οπότε εύλογα µπορεί να χαρακτηριστεί πραξικοπηµατικό το νοµοσχέδιο.
Στην ουσία είναι εντελώς ουσιώδη για µία επιτροπή, την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς εννοώ, υποστελεχωµένη αν και βέβαια έχει µικρό
αντικείµενο σε ένα πεθαµένο χρηµατιστήριο που παράγει όµως
σκάνδαλα τύπου FOLLI-FOLLIE.
Τέλος, το σχέδιο νόµου έχει κατατεθεί µε τη γνωστή µνηµονιακή διαδικασία του κατεπείγοντος, χωρίς καµµία κοστολόγηση
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και χωρίς πραγµατική συζήτηση έτσι ώστε να µη γίνει αντιληπτή
η ανεπάρκεια των µέτρων και η εξαπάτηση των πολιτών.
Συνεχίζοντας, διαπραγµατεύεται τα εξής πέντε βασικά αντικείµενα έτσι όπως τα κατηγοριοποιήσαµε εµείς. Πρώτον, µεταβολές
στον ΕΝΦΙΑ, όπου επικεντρώνονται η πολιτική ειδησεογραφία και
οι προσπάθειες της Κυβέρνησης να χειραγωγήσει τους Έλληνες
εξαπατώντας τους. Δεύτερον, µεταβολές στους φόρους στον
αγροτικό τοµέα. Τρίτον, µία µεταβατική στήριξη ελάχιστων νοικοκυριών από τις πολλές χιλιάδες που έχουν φτωχοποιήσει τα
µνηµόνια έως ότου λειτουργήσουν πλήρως η κατάσχεση και επαναµίσθωση των σπιτιών τους. Τέταρτον, µεταβολές στον ειδικό
φόρο κατανάλωσης για αλκοολούχα ποτά και αποστακτήρια. Και
πέµπτον, φορολογικές ελαφρύνσεις σε µεγάλα εισοδήµατα για
µεταφορά έδρας, συγχωνεύσεις και γραφεία διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, τα γνωστά Family Offices.
Εκτός αυτών το νοµοσχέδιο περιέχει κάποιες τροπολογίες του
Υπουργείου Οικονοµικών, όπως διευκολύνσεις του ΤΑΙΠΕΔ στο
άρθρο 62 και της ΕΤΑΔ στο άρθρο 55, τις θυγατρικές του Υπερταµείου, των ξένων δηλαδή, στο οποίο έχει µεταφερθεί ολόκληρη η δηµόσια περιουσία µας µε το PSI και µε τα µνηµόνια της
γνωστής τρόικας εσωτερικού. Επίσης, δωρεές σε µία ελεύθερη
επιχειρηµατική ζώνη στη Θεσσαλονίκη ελληνικών και αµερικανικών συµφερόντων µε ισχυρή εµπλοκή στο θέµα των Σκοπίων.
Πρόκειται για µία απαράδεκτη µεθόδευση που πρέπει να αποσυρθεί, όπως επίσης όλες οι φοροαπαλλαγές … και του Υπερταµείου.
Η πλέον εξοργιστική και χαριστική, πάντως, ρύθµιση είναι αυτή
του άρθρου 65 µε την οποία µπορεί να παραχωρείται σε τουριστικά καταλύµατα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή
παρόχθιας ζώνης χωρίς καν δηµοπρασία. Ειδικά όσον αφορά
στον µνηµονιακό και δήθεν προσωρινό ΕΝΦΙΑ η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο µειώνεται κατά 360 εκατοµµύρια ευρώ χωρίς όµως να δίνεται κανένα κόστος από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους. Στη δέκατη τρίτη αξιολόγηση δε αναφέρεται πως ήταν προσχεδιασµένη µία µεταβολή του ΕΝΦΙΑ και
προγραµµατισµένη για τον Φεβρουάριο του 2022 –για τώρα, δηλαδή- η οποία θα αύξανε τη φορολογική βάση µε τελικό αποτέλεσµα µια µείωση µόλις στο 0,1% του ΑΕΠ. Αύξηση της
φορολογικής βάσης σηµαίνει ότι θα πληρώνουν περισσότερα.
Για το ίδιο θέµα στον προϋπολογισµό του 2022 οι τακτικοί φόροι
ακίνητης περιουσίας που περιλαµβάνουν κυρίως τον ΕΝΦΙΑ υπολογίζονται στα 2.503.000.000 ευρώ γεγονός που σηµαίνει πως
θα εισπραχθούν µόλις 60 εκατοµµύρια λιγότερα από το 2021.
Πώς, λοιπόν, να πιστέψουµε τις δηλώσεις του Υπουργού που δεν
φαίνονται πουθενά;
Αυτό που πάντως αλλάζει στον ΕΝΦΙΑ είναι κάποιες µικρές µετατροπές στον τρόπο υπολογισµού για φυσικά και νοµικά πρόσωπα, ενώ µεταβάλλονται οι συντελεστές του βασικού φόρου
ανά φορολογική ζώνη. Ενδεικτικά για τα κτίσµατα έχουµε τα
εξής. Πρώτον µικρές µειώσεις για τα πιο µικρής αξίας ακίνητα
σε φθηνές περιοχές, δηλαδή έως 1.050 ευρώ το τετραγωνικό,
όπου είναι 2 έως 2,8 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο παραµένει σχεδόν στα ίδια, ενώ θα έπρεπε να καταργηθεί τουλάχιστον για τους
ασθενέστερους.
Δεύτερον, µειώσεις για τους συντελεστές σε µέσες περιοχές
δηλαδή 1.050 έως 3.500 ευρώ το τετραγωνικό, όπως τα βόρεια
προάστια όπου από δύο έως δυόµισι χιλιάδες ευρώ το τετραγωνικό στη φορολογική ζώνη 6, µειώνεται από 6 στα 3,7 ευρώ το
τετραγωνικό. Πρόκειται για µία σηµαντική µείωση εδώ σε αυτά
τα µέσης και υψηλής αξίας ακίνητα.
Τρίτον, για τα πιο ακριβά ακίνητα, δηλαδή στην 9η έως 11η φορολογική ζώνη, άνω των 3,5 χιλιάδων ευρώ ανά τετραγωνικό, η
επιβάρυνση παραµένει είτε η ίδια, είτε αυξάνεται από 9,2 έως
16,2 ευρώ το τετραγωνικό. Προφανώς, θα επιβαρύνει όµως µόνο
εκείνους τους ελάχιστους που δεν έχουν φροντίσει να εντάξουν
τα πανάκριβα ακίνητά τους σε offshore ή σε Family Office ή σε
ειδικά fund ακίνητης περιουσίας, όπου δεν ισχύει ο συντελεστής
φορολόγησης 0,75% στη βάση του ενεργητικού.
Τέλος, επεκτείνεται η έκπτωση φόρου 30% για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 100.000 ευρώ από 60.000 προηγουµένως, ενώ
µειώνεται στο 25% από 100.001 έως 150.000 ευρώ, βαθµιαία
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20%,15% έως και 10% στα επόµενα στο άρθρο 46 παράγραφος 3.
Το µεγάλο θέµα βέβαια είναι η αλλαγή των αντικειµενικών
αξιών πέρυσι, όπως είχαµε τότε επισηµάνει. Ενώ το ακόµη µεγαλύτερο είναι η ένταξη τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τριών
νέων περιοχών και η επέκταση της φορολογικής βάσης κατά την
ορολογία της τρόικας. Πιο πολλοί θα πληρώνουν. Όσον αφορά
στις ελαφρύνσεις στα µεγάλα εισοδήµατα είναι ασφαλώς προκλητικές. Πόσω µάλλον όταν παρέχονται µε δανεικά αφού το
κράτος µας παράγει µόνο ελλείµµατα και χρέη.
Συνεχίζοντας µε τους αγροτικούς φόρους υιοθετείται µηδενικός συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης για πετρέλαιο που
χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία µε το άρθρο 50 χωρίς
όµως να καταργείται το πράσινο τέλος που επιβλήθηκε µε την
τροπολογία του κ. Χατζηδάκη –από ποιον άλλον;- και χωρίς να
παρέχεται κόστος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εκτός
αυτού µειώνεται ο ΦΠΑ στο 6% από 13% στα λιπάσµατα µε το
άρθρο 61. Ούτε εδώ όµως παράγεται κόστος, ενώ ασφαλώς τα
δύο αυτά µέτρα δεν είναι αρκετά για τους αγρότες µας που αντιµετωπίζουν τεράστιες αυξήσεις τιµών στα λιπάσµατα και στις
ζωοτροφές µε ενδεχόµενο αποτέλεσµα µια επισιτιστική κρίση
στην Ελλάδα.
Περαιτέρω σε σχέση µε τα µέτρα ενίσχυσης ευάλωτων από
τους πλειστηριασµούς στην ουσία πρόκειται για µία παράταση
σε ορισµένους έως ότου λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και
επαναµίσθωσης. Αυτό που προσφέρει δεν είναι πραγµατική βοήθεια αφού ο φορέας θα προχωρήσει σε αναγκαστική εκτέλεση
και θα τους πάρει τα σπίτια όταν λήξει το δεκαπεντάµηνο της
εφαρµογής. Πρόκειται µόνο για µία δεσµευτική παράταση που
στην ουσία θυµίζει παγίδα εάν το εξετάσει κανείς καλύτερα.
Ουσιαστικά το δηµόσιο συνδράµει, πληρώνοντας δόσεις οφειλετών, έτσι ώστε να µεταφερθούν τα σπίτια στο φορέα απόκτησης και επαναµίσθωσης αργότερα, εξυπηρετώντας -ποιον
άλλον;- τους δανειστές και τις τράπεζες. Τουλάχιστον, όµως,
εδώ παρέχεται η δαπάνη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
στα 4,8 εκατοµµύρια ευρώ, η οποία, µε βάση τους δικούς µας
υπολογισµούς, µε µία µέση δαπάνη 150 ευρώ θα καλύπτει περί
τις δύο χιλιάδες νοικοκυριά µόνο. Μόλις δύο χιλιάδες νοικοκυριά.
Σε σχέση µε τα οικογενειακά γραφεία διαχείρισης περιουσίας
στο άρθρο 61, γνωστά ως family offices, πρόκειται για ένα εργαλείο που δίνει δυνατότητα σε ιδιώτες να προβαίνουν σε επενδύσεις µε πολύ χαµηλή φορολόγηση, εν προκειµένω, µε φόρο,
µόλις, 1,7%. Επαναλαµβάνουµε, φόρο 1,7% µόνο για τους πάµπλουτους, ενώ την ίδια στιγµή η µεσαία τάξη λεηλατείται και οδηγείται στο ικρίωµα.
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως το πρώτο family office που
δηµιουργήθηκε στην Ελλάδα, ήταν εκείνο της κ. Λάτση, ενώ
λίγες ηµέρες µετά την ψήφιση του νόµου, το Family Οffice της κ.
Λάτση αγόρασε το 7,6% της «ΤΕΡΝΑ». Μέσα σε είκοσι µέρες δηλαδή αφού τέθηκε σε ισχύ ο συγκεκριµένος νόµος, πρόλαβε το
επενδυτικό κεφάλαιο της κυρίας να ιδρυθεί, να µεταφέρει κεφάλαια και να επενδύσει. Τυχαίο; Πιθανόν.
Με την παρούσα διάταξη, πάντως, τα Family Offices θα καλύπτουν και τα κοινόχρηστα των σπιτιών των ιδιοκτητών τους, αφού
συµπεριλαµβάνονται τα κόστη διαβίωσης και φιλανθρωπίας. Ρωτήσαµε εδώ αν, τουλάχιστον, θα υπάρξει κάποια ρύθµιση σχετικά
µε το τι θεωρείται κόστος διαβίωσης γι’ αυτά τα γραφεία, χωρίς
να πάρουµε καµµία απάντηση. Όπως δεν πήραµε απάντηση σε
δεκάδες ερωτήµατα που θέσαµε σε όλα τα άρθρα του νοµοσχεδίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µιλήσω και λίγο από τη δευτερολογία µου, κυρία Πρόεδρε.
Είναι δυνατόν, λοιπόν, να ψηφίσουµε ένα νοµοσχέδιο χωρίς να
πάρουµε καµµία απολύτως απάντηση; Θα ήταν υπεύθυνο εκ µέρους µας; Δεν θα προδίδαµε τους Έλληνες που µας τίµησαν µε
την ψήφο τους; Δεν θα καταντούσαµε έτσι, όπως τα τρία κόµµατα των µνηµονίων, που δολοφόνησαν στην κυριολεξία όλες τις
ελπίδες των Ελλήνων, µε την κακοδιαχείριση -εάν όχι µε τη διαπλοκή- και τη διαφθορά τους -ας είµαστε καλοπροαίρετοι- όταν
τα δύο από αυτά χρωστούν στις τράπεζες 661 εκατοµµύρια
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ευρώ, που αυξάνονται συνεχώς χωρίς συνέπειες, ενώ ψηφίζουν
για να παίρνουν τα σπίτια των θυµάτων της πολιτικής τους;
Θα κλείσουµε, επαναλαµβάνοντας καλοπροαίρετα τρεις µόνο
ερωτήσεις στον Υπουργό.
Εν πρώτοις, για τα ταµειακά διαθέσιµα των 39,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ που ανέφερε. Πρόκειται εδώ για τα 15,8 εκατοµµύρια
του ESM και τις αποταµιεύσεις των οργανισµών του δηµοσίου
που χρησιµοποιούνται στα repos; Πόσα είναι τα καθαρά ταµειακά διαθέσιµα του δηµοσίου, χωρίς αυτά τα δύο; Ελπίζουµε αυτή
τη φορά να απαντήσετε. Είναι η τρίτη φορά που το ρωτάµε.
Δεύτερον, είναι σωστές οι αναφορές σύµφωνα µε τις οποίες
η EUROSTAT επιµένει να προστεθούν στο δηµόσιο χρέος µας οι
εγγυήσεις των 23 δισεκατοµµυρίων ευρώ για τα προγράµµατα
Ηρακλής των τραπεζών; Θα πληρώσει ξανά η µεσαία τάξη τις ζηµίες των τραπεζών;
Και τρίτον, θα κατατεθεί ένας ενδιάµεσος προϋπολογισµός ή
θα βαδίζουµε ξανά στα τυφλά; Μεταξύ άλλων, επειδή έχουν
πάψει να ισχύουν οι προβλέψεις για πληθωρισµό, -0,8 αν δεν
κάνω λάθος, το 2022- όταν τον Ιανουάριο, πριν τον πόλεµο, διαµορφώθηκε στο 6,2% και το Φεβρουάριο µία µονάδα ακόµη παραπάνω; Επίσης, οι προβλέψεις για την τιµή του πετρελαίου, για
τον ρυθµό ανάπτυξης, για τα µέτρα και ούτω καθεξής;
Κλείνοντας, είναι αδύνατο να εµπιστευτεί κανείς, πια, αυτήν
την Κυβέρνηση όσο καλοπροαίρετος ή αιθεροβάµων κι αν είναι.
Οπότε, όσο πιο γρήγορα φύγει τόσο καλύτερα για την Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Κύριοι συνάδελφοι, θα γίνει µια µικρή αλλαγή στον κατάλογο
των οµιλητών. Θα δώσω τον λόγο τώρα στον κ. Κεγκέρογλου
από το Κίνηµα Αλλαγής, διότι προέκυψε κάτι έκτακτο και πρέπει
να φύγει και αµέσως µετά θα συνεχίσουµε κανονικά.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ κι εσάς, κυρία
Πρόεδρε και τους συναδέλφους.
Καµµιά φορά οι ντοκτοράδες των οικονοµικών τα θαλασσώνουν στην απλή αριθµητική. Το πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρµογής στη λιανική του ηλεκτρικού, κύριε Βαρουφάκη, εκτός του
ότι θα προστατέψει τους καταναλωτές να µην πληρώνουν τα
υπέρογκα ποσά που πληρώνουν σήµερα, θα συµπιέσει προς τα
πίσω, ούτως ώστε να αλλάξει και το µείγµα που, πραγµατικά,
προκαλεί µεγαλύτερη αύξηση σε αυτές τις τιµές και προφανώς
θα σταµατήσει και την κερδοσκοπία.
Είναι δεύτερο ζήτηµα µετά τον ειδικό φόρο στα καύσιµα. Θα
πρέπει και η Κυβέρνηση να µας πει γιατί είναι αντίθετη από τη
θέση που είχε το 2015, όπου ο φόρος στο πετρέλαιο ήταν 23%
λιγότερος -ο ειδικός φόρος κατανάλωσης- στο πετρέλαιο θέρµανσης 22% και στη βενζίνη 8%, µετά τις αυξήσεις που έγιναν
επί ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ µεν να ζητά τη µείωση κι
εσείς να επιµένετε στους υψηλότερους ειδικούς φόρους που
επέβαλε η προηγούµενη κυβέρνηση. Γιατί συµβαίνει αυτό; Δεν
καταλαβαίνετε ότι το πετρέλαιο, ειδικά, θα πρέπει να µειωθεί και
µέσω του ειδικού φόρου, γιατί τροφοδοτεί την ακρίβεια, σε
όλους τους τοµείς, σε όλα τα βασικά αγαθά και τις υπηρεσίες;
Αυτά για το νοµοσχέδιο, γιατί αποφάσισα να αφιερώσω τον
περισσότερο χρόνο στο θέµα που έχει να κάνει µε την τσικουδιά
και το τσίπουρο. Θεωρώ ότι σήµερα είναι µια µαύρη µέρα για την
παράδοση και την ιστορία της αγροτικής παραγωγής της Ελλάδας και ιδιαίτερα για τους αµπελοκαλλιεργητές και τους µικρούς
αποσταγµατοποιούς. Σήµερα είναι και µια θλιβερή µέρα για την
πολιτική. Το Υπουργείο Οικονοµικών προβαίνει στην τελευταία
πράξη ενός γκρίζου σχεδίου που εξυφάνθηκε τα τελευταία δεκαπέντε µε είκοσι χρόνια, από συγκεκριµένα συµφέροντα µιας
οµάδας συµφερόντων, που θέλουν να αντικαταστήσουν την παράδοση από τη βιοµηχανία και να µετατρέψουν την ιστορία και
τον πολιτισµό σε κέρδος. Υπάρχει η ρήση πως ό,τι δεν εξελίσσεται πεθαίνει, αλλά εδώ πρόκειται για το ακριβώς αντίθετο. Επειδή
η παράδοση, όχι µόνο δεν πεθαίνει, αλλά αποδείχθηκε τόσο δυνατή που εξελίσσεται αφού αναπαράγεται από την ίδια την κοινωνία, επειδή η παράδοση άντεξε και στις µέχρι τώρα
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δολιοφθορές και τη συµπαιγνία πολιτικών σκοπιµοτήτων και οικονοµικών συµφερόντων, αποφάσισαν να τη σκοτώσουν. Η παραδοσιακή απόσταξη των υπολειµµάτων από την έκθλιψη και
οινοποίηση των σταφυλιών, των στεµφύλων σταφυλής και των
άλλων επιτρεπόµενων υλών, µε τον πολιτισµό και την κουλτούρα
που τη συνοδεύει στα γνωστά καζανέµατα, αποτελούν προϊόν
άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ελλάδας.
Τα παραδοσιακά αποστάγµατα που παράγονται, το παραδοσιακό τσίπουρο και την τσικουδιά των αγροτών αµπελοκαλλιεργητών, είναι προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, παραγόµενα µε
παραδοσιακούς άµβυκες έως εκατόν τριάντα λίτρων που λειτουργούν για συγκεκριµένη περίοδο δύο µηνών, από φρέσκες
τοπικές πρώτες ύλες σε µικρές κι ελεγχόµενες ποσότητες µε παραδοσιακές συνταγές και τεχνικές, που µεταδίδονται από γενιά
σε γενιά.
Τα προϊόντα αυτά αποτελούν συµπλήρωµα της αγροτικής παραγωγής του εισοδήµατος τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων αγροτικών νοικοκυριών. Διατίθενται στα ρακάδικα και τα
τσιπουράδικα, στα καφενεία και τα καταστήµατα εστίασης ως
ποιοτικά, χύµα, παραδοσιακά προϊόντα, τα οποία αναγνωρίζονται, παραγγέλλονται και καταναλώνονται, ακριβώς, µε τις ονοµασίες «τσίπουρο» και «τσικουδιά», που είναι οι συνήθεις ονοµασίες
που αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με τις διατάξεις που έχουν ψηφιστεί από την προηγούµενη κυβέρνηση και την κ. Παπανάτσιου και τις σηµερινές, που τροποποιούν τον τελωνειακό κώδικα, διαπράττεται µια µεγάλη ατιµία.
Επειδή οι περίφηµοι κανόνες της αγοράς, στη συγκεκριµένη περίπτωση, είναι µε την παράδοση, τα βιοµηχανικά λόµπι απαίτησαν και η Κυβέρνηση οπισθοχώρησε και προκαλεί κατασταλτικά
και βίαια, µε νόµο, την τροποποίηση των όσων ίσχυαν µέχρι
τώρα. Αφαιρεί οριστικά τα ονόµατα «τσίπουρο» και «τσικουδιά»
από το παραδοσιακό προϊόν και το αποδίδει στο βιοµηχανικό. Η
αυθαίρετη και ανιστόρητη µετονοµασία των παραδοσιακών «τσίπουρο» και «τσικουδιά» σε «προϊόν απόσταξης διήµερων», εκτός
από απαράδεκτη εννοιολογικά και γλωσσικά, βάζει στο ίδιο τσουβάλι τα αποστάγµατα σταφυλής µε τα βιοµηχανικά υπολείµµατα
άλλων προϊόντων, ακόµα και άγνωστης προέλευσης και εισαγόµενα, χαµηλού κόστους.
Έτσι, αφ’ ενός απαξιώνεται το παραδοσιακό προϊόν, αφ’ ετέρου παραπλανά ο καταναλωτής, ο οποίος θα ζητά τσικουδιά που
γνωρίζει, παραδοσιακά, ότι προέρχεται από σταφύλια και θα του
προσφέρουν απόσταγµα διήµερων από άγνωστη προέλευση, ενδεχοµένως και επικίνδυνο για τη δηµόσια υγεία.
Αυτό βέβαια, εξυπηρετεί έµµεσα και µαζικά προϊόντα που θα
πήγαιναν στη χωµατερή, αλλά είναι εις βάρος των αµπελοκαλλιεργητών, την παράδοση της ιστορίας. Οι δικαιολογίες του
Υπουργείου Οικονοµικών ότι τα ονόµατα έχουν κατοχυρωθεί από
τη βιοµηχανική παραγωγή είναι µια επίσηµη, έωλη απάτη. Ο περίφηµος φάκελος που παρουσιάζει και περιγράφει τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής, αλλά στο τέλος αποδίδει στη
βιοµηχανία όλο αυτόν τον τρόπο, υποβλήθηκε από το ίδιο το
Υπουργείο. Δεν έχει ξαναγίνει φάκελος για προστασία γεωγραφικής ένδειξης, ΠΟΠ ή οτιδήποτε άλλο θα υποβληθεί από Υπουργείο χωρίς αίτηµα των φορέων. Ο Υπουργός αν θέλει διατηρεί
το δικαίωµα να τον τροποποιήσει, να διορθώσει την ατιµία και
την απάτη που έχει διαπραχθεί. Καµµία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, καµµία απόφαση ευρωπαϊκού οργάνου δεν
υπεισέρχεται στην ονοµατοδοσία. Είναι πατέντα του Υπουργείου
Οικονοµικών και ιδιαίτερα του Γενικού Χηµείου, που µετατράπηκε σε γενικό αλχηµείο. Δεν είναι λάθος, είναι ο συνδυασµός
του λόµπι των βιοµηχάνων, των συµφερόντων άλλων προϊόντων
που παράγονται µαζικά ή εισαγόµενων υπολειµµάτων πολύ χαµηλού κόστους, λάσπης φυτικής και αµφίβολης ποιότητας, µε
την πρόθυµη βεβαίως ανταπόκριση υπηρεσιακών παραγόντων,
τεχνοκρατών και πολιτικών στις απαιτήσεις τους.
Το ΠΑΣΟΚ - Κίνηµα Αλλαγής δεν είναι εναντίον της ποτοποιίας
και των συστηµατικών αποσταγµατοποιών, κάθε άλλο. Επιµένει
όµως ότι υπάρχει χώρος για όλους και σε κάθε περίπτωση δεν
µπορεί να µπαίνει φραγµός νοµικά στην παράδοση, δεν χρειάζονται διαστρεβλώσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών για να δικαιολογήσει τις ενέργειές σας. Δεν χρειάζονται νοµοθετήσεις κατά
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παραγγελία. Και αυτά όλα θα έρθουν ως τίµηµα σε όλους τους
συναδέλφους που δεν έχουν τι να πουν στις περιοχές τους. Και
βέβαια, ανεξάρτητα αν γίνει ονοµαστική ψηφοφορία ή όχι, ονοµαστικά ο καθένας µας έχει την ευθύνη σήµερα για ό,τι ψηφίζει.
Η ονοµασία «τσίπουρο» και «τσικουδιά» πρέπει και µπορούν
να διατηρηθούν. Αν θέλετε µε τις κατάλληλες προσθήκες που
επιτρέπουν τη συνύπαρξη, αλλά και τη διάκριση των αποσταγµάτων των διήµερων αποσταγµατοποιών από το απόσταγµα βιοµηχάνων και συστηµατικών αποσταγµατοποιών.
Έχουµε καταθέσει µια τροπολογία, η οποία προστατεύει το
παραδοσιακό και αφήνει όπως έχει το πλαίσιο για τους ποτοποιούς και τους συστηµατικούς αποσταγµατοποιούς. Στο τσίπουρο
και την τσικουδιά που παράγεται από τους διήµερους µικρούς
αποσταγµατοποιούς, «παραδοσιακό τσίπουρο διήµερων και παραδοσιακή τσικουδιά διήµερων» είναι η έκφραση µε την οποία
ξεκινά η τροπολογία µας, που προέρχονται από επιτρεπόµενες
πρώτες ύλες σύµφωνα µε τον νόµο, επιβάλλεται ο αντίστοιχος
φόρος και ακολουθούνται συγκεκριµένες διαδικασίες.
Καταθέτω ολοκληρωµένη την τροπολογία που υπογράφει σύσσωµη η Κοινοβουλευτική Οµάδα, χάριν συντοµίας του χρόνου,
και θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να την αποδεχθείτε. Αν δεν την
αποδεχθείτε, δεν θα δείξετε τον σεβασµό που πρέπει στην ιστορία, την παράδοση, στους παραγωγούς, διορθώνοντας εκούσια
και ακούσια λάθη. Γιατί δεν είναι όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Υπάρχουν και αυτοί που εκουσίως έκαναν όσα έκαναν και αυτοί που
ακουσίως τα έκαναν.
Πρέπει να δώσετε µια διέξοδο σε αυτή τη σύγκρουση συµφερόντων. Ναι, είναι σύγκρουση συµφερόντων. Μόνο που οι ισχυροί προστατεύονται από την οικονοµική τους δύναµη και τους
κανόνες της αγοράς και οι αδύναµοι πρέπει να προστατεύονται
από την πολιτεία, για να συνυπάρχουν και να προχωρήσει. Είναι
µια παράδοση που πρέπει ο κ. Μητσοτάκης ειδικά να προσέξει.
Την κατοχύρωσε αυτή την παράδοση ο Κρητικός Ελευθέριος Βενιζέλος, που έδωσε τις άδειες για την παραγωγή του παραδοσιακού τσίπουρου και της τσικουδιάς. Και έρχεται τώρα ο κ.
Μητσοτάκης και µας λέει για όλα τα άλλα και γι’ αυτό δεν είπε
λέξη, κουβέντα.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου 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): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσακαλώτος. Έχετε τον µισό χρόνο, κύριε Τσακαλώτο.
Θα παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους, επειδή είναι πολύ
µεγάλος ο κατάλογος και έχει ήδη υπάρξει τροµερή καθυστέρηση, να κρατάτε τους χρόνους σας.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, είχατε πει ότι θα
προχωρήσει ο κατάλογος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, είχε
δηλωθεί νωρίτερα και µου το έδωσαν. Εγώ κάνω ό,τι µου λένε.
Ό,τι µου δίνουν στον κατάλογο, αυτό ανακοινώνω. Δεν κάνω κάτι
πέρα από το τι βρίσκω στην Έδρα.
Παρακαλώ πολύ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Το Προεδρείο ανακοίνωσε ότι θα
προχωρήσει ο κατάλογος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Έχετε απόλυτο δίκιο,
το ανακοίνωσε το Προεδρείο, αλλά εκ των υστέρων ανακοινώθηκε ότι εδώ υπήρχε µία παράλειψη, η οποία δεν είχε καταγραφεί στον κατάλογο. Δεν έγινε κάτι παράτυπο.
Ελάτε, κύριε συνάδελφε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι είναι κοινός τόπος ότι ζούµε δραµατικές στιγµές
στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, παγκοσµίως. Και παρ’ όλο που
ζούµε αυτές τις δραµατικές στιγµές, υπάρχουν πολιτικοί άνθρωποι, πολιτικά κόµµατα, που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή η τριπλή
κρίση που λέγαµε τόσον καιρό -που έχει γίνει πενταπλή µε την
προσθήκη της κρίσης στην ενέργεια και τον πόλεµο- χρειάζεται
αλλαγή παραδείγµατος. Και αυτό που ισχύει στην Ευρώπη και
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στην Ελλάδα είναι µια πολιτική «έκτακτα µέτρα για έκτακτες καταστάσεις», σαν να µην υπάρχει αυτή η πενταπλή κρίση, που
χρειάζεται να ξανασκεφτούµε δοµικά τι πρέπει να κάνουµε.
Αρχίζω µε την Ευρώπη. Προσπαθώ να είµαι Ευρωπαϊστής και
υπέρ της Ευρώπης για τριάντα και πέρα χρόνια. Αλλά τι είναι
αυτή η Ευρώπη πια; Πώς λειτουργεί, µε έκτακτα µέτρα για έκτακτες καταστάσεις; Σωστά αντέδρασε στη φοβερή επίθεση της
Ρωσίας. Αλλά είναι µόνο αυτό; Είναι µια Ευρώπη που δηµιούργησε πριν από την εισβολή µια κατάσταση ειρήνης; Πάλεψε γι’
αυτό; Είχε µακροπρόθεσµη τακτική γι’ αυτό; Όχι.
Στα οικονοµικά: Ταµείο Ανάκαµψης, έκτακτα µέτρα για έκτακτες καταστάσεις. Θα είναι µόνιµη; Θα µπορούµε να αλλάξουµε
το παράδειγµα µε τόση φτώχεια, τόσες ανισότητες, τέτοια ελλείµµατα; Το ίδιο θα µπορούσα να πω για το Σύµφωνο Σταθερότητας. Άλλαξε έκτακτα για µια έκτακτη κατάσταση.
Στην Ελλάδα έχουµε µια Κυβέρνηση που ίσως είναι το χειρότερο παράδειγµα. Μας λέτε ότι κάνατε µέτρα και άρα είστε κεϋνσιανοί, αλλά είστε κεϋνσιανοί χωρίς κοινωνικό κράτος. Αυτό το
αποδείξατε στο σύστηµα υγείας, που δεν µπορούσατε να καταλάβετε ότι κάτι έχει αλλάξει και χρειαζόµαστε δηµόσιο σύστηµα
υγείας. Κάνετε κάποια µέτρα, θα τα υποστηρίξουµε, αλλά ακόµα
και αυτά δεν είναι σωστά στην αρχιτεκτονική τους. Τα 40 ευρώ
που δίνετε στο επίδοµα για τρεις µήνες. Το δίνετε χωρίς να παίρνετε υπ’ όψιν σας ούτε την οικογενειακή κατάσταση ούτε την περιουσιακή κατάσταση, όπως κάναµε εµείς στο µέρισµα. Οπότε
ένας που δεν είναι παντρεµένος και παίρνει 1.400 ευρώ θα παίρνει το µέρισµα αυτό, ενώ ένα ζευγάρι µε δύο παιδιά που ο καθένας παίρνει 900 ευρώ δεν θα το παίρνει. Κακή αρχιτεκτονική.
Λέτε ότι είστε δηµοσιονοµικά σοβαροί και ακούσαµε όλα τα
επιχειρήµατα γιατί πρέπει να καθυστερήσουµε, να βάλουµε έναν
έκτακτο φόρο στα υπερκέρδη, που συµφωνούµε ότι είναι υπερκέρδη. Και πού είναι η ρύθµιση των αγορών; Πού είναι αυτή η
ρυθµιστική αρχή; Δηλαδή, η βασική σας είναι να µείνουν τα
πάντα το ίδιο, να µην αλλάξει, να µην έχουµε µια παρέµβαση στις
αγορές.
Μας λέτε ότι κάνετε µεγάλες διαφορές για τον ΕΝΦΙΑ για
όλους. Να το δούµε πόσο θα είναι αυτό το 80% και πόσο θα µειώσουν. Εγώ στην προηγούµενη οµιλία σάς έδωσα ένα παράδειγµα µε κάποιον που έχει τέσσερα διαµερίσµατα. Με τον
συµπληρωµατικό ΕΝΦΙΑ θα πλήρωνε στο σύνολο 7.425 ευρώ.
Τώρα που δεν θα υπάρχει ο συµπληρωµατικός, εγώ υπολογίζω
περίπου µόνο µε την προσαύξηση, που το αντικαθιστά, θα πληρώνει γύρω στα 1.000 ευρώ. Αυτοί είναι οι πιο φτωχοί, που µας
είπε ο κ. Μητσοτάκης;
Πάµε όµως και στην τιµή ζώνης. Στον Άγιο Δηµήτριο αν έχεις
ένα ακίνητο, µε τιµή ζώνης 1.000, που πήγε τώρα στο 1.600, ο
συντελεστής ανεβαίνει από 2,9 ευρώ στο 3,7. Αν είσαι στη Γλυφάδα και η τιµή ζώνης ήταν 1.400 ευρώ και πάει στο 2.150 ευρώ,
µένει αµετάβλητος ο συντελεστής. Για να µη µιλήσουµε για τι γίνεται στη Φιλοθέη, στην Εκάλη και στην Κηφισιά. Άρα ωφελούνται όχι µόνο αυτοί που πληρώνουν τον συµπληρωµατικό φόρο,
αλλά και πολύ περισσότεροι.
Θα µπορούσα να µιλήσω για τον φορέα. Εκεί ξεπερνάτε. Όχι
µόνο δεν κάνετε τίποτα για τους φτωχούς, αλλά κάνετε κάτι µε
το οποίο θα χάνουν το σπίτι, θα πληρώνουν νοίκι και, στο τέλος,
θα πρέπει να το αγοράσουν, για τους φτωχότερους των φτωχών.
Και για τα µεσαία στρώµατα; Απολύτως τίποτα. Και περιµένετε
να το ψηφίσουµε αυτό για τον φορέα;
Νοµίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι να αλλάξουµε το παράδειγµα. Χρειάζεται µια νέα προοδευτική κυβέρνηση, η οποία στην
εξωτερική πολιτική ξέρει να καταγγείλει τον πόλεµο, ξέρει να
δώσει αλληλεγγύη, αλλά, συγχρόνως, ξέρει να εµπλέκεται στην
ειρήνη και όχι στον πόλεµο.
Χρειάζεται µια κυβέρνηση που έχει καταλάβει ότι οι κοινωνικές
ανισότητες επηρεάζουν τα πάντα, από το πώς µπορεί να αντιµετωπίσει την κλιµατική αλλαγή, ακόµα και το πώς µπορείς να αντιµετωπίσεις το παραγωγικό µοντέλο, που το δικό σας µοντέλο
είναι χαµηλοί µισθοί, χωρίς δικαιώµατα και χωρίς συλλογικές διαπραγµατεύσεις, για να µην πιέζουµε τις επιχειρήσεις να αλλάξουν το παραγωγικό παράδειγµα, πηγαίνοντας σε νέες αγορές,
πηγαίνοντας σε νέες τεχνολογίες, πηγαίνοντας σε νέα προϊόντα.
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Στην παραγωγή το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας
ήταν µια φοβερή ευκαιρία, για να µπορέσετε να αλλάξετε το παράδειγµα και να βοηθήσετε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, για
τις οποίες µάς λέγατε πριν, στις εκλογές, ότι ήταν ο βασικός κορµός που θέλατε. Και ξέρουµε πού πάνε αυτά τα λεφτά. Καµµία
δοµική αλλαγή, κανένας σχεδιασµός δεν υπάρχει για το περιβάλλον. Πρέπει να ακούσετε τι λέει η τοπική αυτοδιοίκηση, να ακούσετε τι λένε τα περιβαλλοντικά κινήµατα, να µπορείτε να
σχεδιάσετε πέραν από το «έκτακτα µέτρα για έκτακτες καταστάσεις».
Χρειάζεται και µια κυβέρνηση για τα δικαιώµατα. Χρειάζεται
µια κυβέρνηση για τη δηµοκρατία, µια κυβέρνηση που δεν µιλάει
για κανονικούς πρόσφυγες, µια κυβέρνηση που δεν παρεµβαίνει
µε λίστες Πέτσα, µια κυβέρνηση που καταλαβαίνει ότι ασφάλεια
σηµαίνει περισσότερα δικαιώµατα και όχι µόνο αστυνόµευση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι το αισθάνεται όλο
και περισσότερο, όχι µόνο η πολιτική, αλλά και ο κόσµος, ότι η
φθορά έχει αρχίσει. Η φθορά έχει αρχίσει, όταν αναγκάζεστε να
λέτε συνεχώς «θα πάµε στις εκλογές, δεν θα πάµε στις εκλογές».
Η φθορά έχει αρχίσει, όταν ο κ. Πέτσας λέει αυτά που λέει για
τις εκλογές, που δεν είναι σωστή στιγµή, γιατί θα τις χάσουµε. Η
φθορά έχει αρχίσει, όταν φέρνετε νοµοσχέδια, τροπολογίες στα
νοµοσχέδια, µεσάνυκτα, χωρίς διαβούλευση.
Αυτή τη φθορά είναι στο χέρι όλων των προοδευτικών αριστερών δυνάµεων να τη µετατρέψουν σε µια ριζοσπαστική και ρεαλιστική πολιτική, που κατανοεί ότι έχουµε µια αλλαγή
παραδείγµατος. Μετά την πενταπλή κρίση, δεν είναι δυνατόν να
κάνετε ό,τι ελάχιστο µπορείτε να κάνετε και να ελπίζετε ότι πάλι
θα κυριαρχεί η αγορά, πάλι θα κυριαρχούν συγκεκριµένα συγκροτήµατα, πάλι ο λαϊκός κόσµος και τα µεσαία στρώµατα θα
είναι εκτός. Νοµίζω ότι έχει φτάσει η στιγµή της αντίστροφης µέτρησης και πολύ σύντοµα θα το δείτε αυτό στην πράξη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας έχει ο κ. Σταµενίτης.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Τσακαλώτο, η χώρα χρειάζεται µια κυβέρνηση που να
µειώνει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές και όχι όπως η δική
σας κυβέρνηση, που έστειλε στον «ουρανό» όλα αυτά τα πράγµατα. Και επίσης, χρειάζεται µια κυβέρνηση που να αντιµετωπίζει
τις εξωγενείς κρίσεις και όχι να δηµιουργεί δικές της κρίσεις.
Συζητάµε σήµερα στην Ολοµέλεια το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµικών, ανάµεσα στις ρυθµίσεις του οποίου δεσπόζουν και συγκεντρώνουν, οµολογουµένως, και το µεγαλύτερο
ενδιαφέρον οι διατάξεις για την περαιτέρω µείωση του ενιαίου
φόρου ακινήτων, στις οποίες θα σταθώ στο πρώτο µέρος της τοποθέτησής µου.
Σύµφωνα µε το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου, προβλέπεται ότι
ο συνολικός φόρος θα είναι µειωµένος σε σχέση µε την περασµένη χρονιά 354 εκατοµµύρια ευρώ και πάνω από 900 εκατοµµύρια σε σχέση µε το 2018. Υπολογίζεται ότι οκτώ στους δέκα
ιδιοκτήτες θα πληρώσουν λιγότερο ΕΝΦΙΑ συγκριτικά µε αυτόν
που πλήρωσαν το 2021. Σε απόλυτους αριθµούς το «οκτώ στους
δέκα ιδιοκτήτες» µεταφράζεται σε πέντε εκατοµµύρια Έλληνες
φορολογούµενους, ενώ το 14% των ιδιοκτητών αυτοκινήτων θα
πληρώσουν τον ίδιο φόρο που πλήρωσαν και πέρσι.
Επίσης ορίζεται -και εδώ είναι και για µένα το σηµαντικό- ότι ο
φόρος αυτός θα εξοφληθεί σε δέκα ισόποσες µηνιαίες δόσεις.
Πρόκειται για µία ρύθµιση ιδιαίτερα σηµαντική, αν λάβουµε υπ’
όψιν ότι ειδικά τα ευάλωτα νοικοκυριά δέχονται πιέσεις, λόγω,
κυρίως, της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Περισσότερες
δόσεις σηµαίνουν περισσότερα ποσά και κατ’ επέκταση µεγαλύτερη δυνατότητα πληρωµής.
Επιπροσθέτως, στις διατάξεις του παρόντος περιλαµβάνονται
και νέες κλίµακες, µε µειωµένους συντελεστές και επίσης προβλέπεται και η κατάργηση του προσωπικού φόρου για τα φυσικά
πρόσωπα και τις ατοµικές επιχειρήσεις, µε ενσωµάτωση του
φόρου αυτού στον κύριο φόρο. Έτσι, λοιπόν, µια στρέβλωση που
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είχαν τα ξενοδοχεία στην περιοχή του Λουτρακίου Αριδαίας και
στον Άγιο Αθανάσιο θα διορθωθεί. Το συζητήσαµε µε τον Υφυπουργό Οικονοµικών πάρα πολλές φορές.
Τέλος, όσον αφορά στον ΕΝΦΙΑ, υπάρχουν και αλλαγές στην
κλίµακα των εκπτώσεων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τις
ρυθµίσεις για τον φόρο ακινήτων ουσιαστικά η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας υπερκαλύπτει τις προεκλογικές της δεσµεύσεις για µείωση στο 30% και αποδεικνύει ότι η συνετή, οργανωµένη και αποδοτική οικονοµική πολιτική που χαράσσει έχει µία
και µοναδική κατεύθυνση: την απόδοση των θετικών αποτελεσµάτων της στους Έλληνες πολίτες και ειδικότερα στους πιο
ευάλωτους και σε αυτούς που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη.
Και πιστεύω ότι δύσκολα µπορεί να αµφισβητήσει κανείς αυτή
τη θέση, καθώς σε σταθερή βάση η ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών και το οικονοµικό επιτελείο παρουσιάζουν τον τρόπο
µε τον οποίο οι θετικές αποδόσεις της οικονοµίας φτάνουν στην
κοινωνία.
Πρέπει, όµως, να προσθέσουµε ότι το µείγµα της οικονοµικής
πολιτικής των µόνιµων µέτρων ελάφρυνσης και επιστροφής -κυρίως στη µεσαία τάξη, όσων, δηλαδή, µε καθολικό τρόπο τούς
πήρε η προηγούµενη κυβέρνηση, αλλά και όσα συνολικά έζησαν
τα δύσκολα χρόνια της οικονοµικής κρίσης- συµπληρώνεται
λόγω των δύσκολων συγκυριών και µε έκτακτα µέτρα, τα οποία,
ανάλογα µε τις ανάγκες που υπάρχουν κάθε φορά, στοχεύουν
στην ελάφρυνση των Ελλήνων πολιτών και στη συγκράτηση των
δυσµενών συνεπειών, όπως έγινε στην πανδηµία, όπως γίνεται
όλο αυτό το διάστηµα µπροστά στην ενεργειακή κρίση, τη σφοδρή γεωπολιτική κρίση και την άνοδο του πληθωρισµού. Είναι
παρεµβάσεις µετρηµένες και στοχευµένες, που χαρακτηρίζονται
από κοινωνική δικαιοσύνη.
Πέραν όσων εισάγονται, όπως µε την τροπολογία, σηµαντικές
ρυθµίσεις εµπεριέχονται και στο παρόν για τη στήριξη του αγροτικού κλάδου, ο οποίος έχει υποστεί σηµαντικές επιπτώσεις από
την πανδηµία τα τελευταία δύο χρόνια αλλά και από την πρόσφατη ενεργειακή κρίση.
Και αναφέροµαι, πρώτον, στη θέσπιση του µηδενικού ειδικού
φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κινητήρων, που χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία µέχρι τις
31-12-2022 και το οποίο αφορά όλους τους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. Είναι το ονοµαζόµενο «Επιστροφή Πετρελαίου»,
που ο ΣΥΡΙΖΑ, που κόπτεται γι’ αυτά, το 2015 το κατήργησε. Και
εδώ πρέπει να χαιρετίσουµε την αναπροσαρµογή της απόφασης
από πλευράς της Κυβέρνησης, µε την οποία διευρύνει το πλαίσιο
των δικαιούχων που προβλέπονταν στο αρχικό σχέδιο. Και, δεύτερον, αναφέροµαι στη µείωση κατά το ήµισυ του συντελεστή
ΦΠΑ για τα λιπάσµατα, ο οποίος διαµορφώνεται στο 6% από το
13% που ισχύει σήµερα.
Είναι δύο ρυθµίσεις που έρχονται να προστεθούν στα µέτρα
για την κάλυψη του µεγαλύτερου µέρους της ρήτρας αναπροσαρµογής και της επιδότησης του αγροτικού ρεύµατος και οι
οποίες στοχεύουν στη συγκράτηση των αρνητικών επιπτώσεων
για τους ανθρώπους του πρωτογενούς τοµέα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ολοκληρώσω την τοποθέτησή µου, θα αναφερθώ ακόµα στο πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου, µε το οποίο εισάγονται παρεµβάσεις µε στόχο τον
εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Πρόκειται για ρυθµίσεις που επιδιώκουν να καταστήσουν πιο αποτελεσµατική την
άσκηση των αρµοδιοτήτων καθώς και του εποπτικού της ρόλου.
Μέσα από τις διατάξεις του παρόντος, ενισχύεται η διαφάνεια
και η αποδοτικότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και δηµιουργούνται έτσι οι συνθήκες για την προσέλκυση επενδυτών και για
την άντληση κεφαλαίων.
Να σηµειώσουµε ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικές οι ρυθµίσεις
του δεύτερου µέρους, για το «Πρόγραµµα συνεισφοράς του Δηµοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες µέχρι τη µεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναµίσθωσης», που
προβλέπεται από τον ν.4738/2020.
Σε µια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, που πρέπει να παραδεχθούµε ότι πάντοτε είναι πιο δύσκολη για τους οικονοµικά ευάλωτους, η Κυβέρνηση δηµιουργεί ένα δίχτυ προστασίας για τα πιο
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αδύναµα νοικοκυριά και αυτό το κάνει µέσα από τη θεσµοθέτηση
ενδιάµεσου προγράµµατος κρατικής στήριξης των δανείων πρώτης κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών µέχρι τη λειτουργία του
φορέα απόκτησης και επαναµίσθωσης.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, και παίρνοντας αφορµή από τα
όσα ρυθµίζονται σήµερα µόνιµα και έκτακτα, δεν µπορώ να µην
αναφερθώ στη συνολική προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας για την ουσιαστική αντιµετώπιση των κρίσεων, αποδεικνύοντας ότι πιάνει τον σφυγµό της κοινωνίας και
αφουγκράζεται τις ανησυχίες και τα προβλήµατα των πολιτών.
Η Κυβέρνηση προχωρά σε δέσµες µέτρων και παρεµβάσεων
για την αποτελεσµατική απόκρουση των αρνητικών συνεπειών
που επιφέρουν οι εξωγενείς κρίσεις, παρά τις αβεβαιότητες που
έχουν αυτές δηµιουργήσει και παρά τα πρωτοφανή δεδοµένα
που έχουν διαµορφώσει. Η προσήλωση στο µεταρρυθµιστικό
έργο, η διεκδίκηση νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων -όπως το
Ταµείο Ανάκαµψης, που ήρθε για να στηρίξει τις ευρωπαϊκές οικονοµίες λόγω της πανδηµίας-, η συνετή άσκηση και διαχείριση
των δηµοσιονοµικών µάς έχουν επιτρέψει να στηρίζουµε τους
πολίτες χωρίς παράλληλα να διακινδυνεύουµε έναν ενδεχόµενο
εκτροχιασµό της εθνικής µας οικονοµίας.
Σήµερα, λοιπόν, καλούµαστε να ψηφίσουµε ακόµη µια τέτοια
κυβερνητική επιλογή, που ισορροπεί ανάµεσα στην παροχή ελαφρύνσεων στους πολίτες και στη µετρηµένη ανάλογα µε τις δυνατότητες της οικονοµίας άσκηση οικονοµικής πολιτικής.
Δυσκολεύοµαι πραγµατικά να σκεφτώ ότι η Αντιπολίτευση θα
στεκόταν αντίθετη στη µόνιµη µείωση φόρων για τους Έλληνες
πολίτες αλλά και στην έκτακτη παροχή ελαφρύνσεων. Γιατί, αν
το έκανε, θα έπρεπε να έχει έναν πολύ σηµαντικό λόγο και να το
εξηγεί στους Έλληνες πολίτες και µια πολύ πειστική και εφαρµόσιµη -προσέξτε- πρόταση να αντιπροτείνει. Ευτυχώς, αν καταλάβαµε καλά, κατάλαβε το πολιτικό της λάθος και έτσι
υπερψηφίζει την µείωση του ΕΝΦΙΑ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
ο κ. Γεωργιάδης, για να τοποθετηθεί επί της τροπολογίας του.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο παρόν σχέδιο νόµου έχουµε
την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1252 και ειδικό 153, που στο
άρθρο 1 θεσπίζουµε την υποχρέωση όλων των εµπόρων, όλου
του κύκλου, που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής,
εισαγωγής, εµπορίας, πώλησης, µεσιτείας, διακίνησης και διανοµής διαφόρων προϊόντων -θα πω αυτά που αφορούν το Υπουργείο Ανάπτυξης, για τα άλλα έχει µιλήσει ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης-, οµάδα δηµητριακά παντός είδους και ιδίως σιτάρι
ή σιµιγδάλι, κριθάρι, βρώµη, καλαµπόκι, εδώδιµο φαγόπυρο,
άλευρα και ιδίως αλεύρια σιταριού ή σιµιγδαλιού και αλεύρια δηµητριακών, ηλίανθο και φυτικά έλαια -εκτός από το ελαιόλαδοκαι ιδίως ηλιέλαιο, φοινικέλαιο και αραβοσιτέλαιο.
Τι πρέπει να κάνουν αυτές τώρα οι επιχειρήσεις; Όπως ακριβώς είχαµε κάνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά την περίοδο του COVID, όπου είχαµε υποχρεώσει, αν θυµάστε, τότε τις
επιχειρήσεις στην πλατφόρµα του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων να δηλώνουν όλη την επάρκεια και όλες τις ποσότητες των προϊόντων υγειονοµικού υλικού -τότε το είχαµε βάλει
για τις µάσκες και τα αντισηπτικά, αν θυµάστε- στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα µε συγκεκριµένη τη χρονική προθεσµία, έτσι ώστε
να γνωρίζει η Κυβέρνηση, να γνωρίζει το Υπουργείο, να γνωρίζει
η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Καταναλωτή τα ακριβή αποθέµατα της χώρας σε συγκεκριµένα υλικά, το ίδιο κάνουµε και
τώρα, λοιπόν, λόγω του πολέµου στην Ουκρανία, έτσι ώστε να
έχει το κράτος µας την πλήρη εικόνα της επάρκειας αυτών των
προϊόντων και κυρίως να µην επιτρέψουµε κάποιοι να προκαλέσουν τεχνητή έλλειψη στην αγορά και µε την τεχνητή έλλειψη
αυτή να θησαυρίσουν, είτε µε τη µαύρη αγορά είτε αυξάνοντας
τεχνικά πάρα πολύ την τιµή τους, περισσότερο από ό,τι προκαλείται από τη διεθνή κρίση.
Άρα, λοιπόν, µε αυτόν τον τρόπο έχουµε τη δυνατότητα να ξέ-
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ρουµε ακριβώς τι έχει ο καθένας. Τώρα αν κάποιος δεν δηλώσει
και στον έλεγχο που γίνει βρούµε αποθέµατα που δεν είναι δηλωµένα στην πλατφόρµα, αυτά τα αποθέµατα αυτοµάτως κατάσχονται και του επιβάλλεται και επιπλέον διοικητικό πρόστιµο
έως και 100.000 ευρώ. Άρα µε αυτόν τον τρόπο δεν θα επιτρέπουµε τη µαύρη αγορά σε κανένα από αυτά τα προϊόντα, τα
οποία ακούτε και στις ειδήσεις και παγκοσµίως ότι αυτή τη
στιγµή έχουν µία µεγαλύτερη έλλειψη και νοµίζω ότι έπρεπε να
το κάνουµε γιατί πρέπει να δουλεύουµε προκαταβολικά, να είµαστε προµηθείς και όχι επιµηθείς.
Κλείνοντας, να σηµειώσω πως το ότι κάνουµε αυτή την πλατφόρµα και βάζουµε αυτά τα προϊόντα, κυρία Πρόεδρε, δεν σηµαίνει ότι έχουµε έλλειψη σήµερα αυτών προϊόντων. Θα το
ξεκαθαρίσω, για να µη δηµιουργείται πανικός χωρίς λόγο.
Ήδη εµείς είχαµε καταγράψει από τις µεγάλες αλυσίδες τα
αποθέµατα σε αυτά προϊόντα. Υπάρχουν επαρκή αποθέµατα για
µήνες µπροστά µας για όλα αυτά προϊόντα. Δεν δικαιολογείται,
δηλαδή, κανένας πανικός.
Ειδικά για το ηλιέλαιο, που φαίνεται ότι υπάρχει µια µεγαλύτερη πίεση -θα είµαι ειλικρινής στη Βουλή-, γιατί λόγω της µεγάλης αυξήσεως της τιµής των ορυκτών καυσίµων ένα µεγάλο
κοµµάτι του ηλιελαίου πηγαίνει για καύσιµο και έτσι λείπει από
την αγορά των τροφίµων, όµως και σε αυτό το είδος έχουµε µεγάλη επάρκεια για µεγάλο χρονικό διάστηµα µπροστά µας.
Κατά συνέπεια η τροπολογία αυτή γίνεται για την προστασία
του καταναλωτικού κοινού σε κρίσιµα επισιτιστικά αγαθά τώρα,
λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Παρακαλώ πολύ
για την υποστήριξη και των υπολοίπων κοµµάτων της Βουλής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο τώρα εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ έχει η κ. Αχτσιόγλου.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρούσαµε ότι µιλώντας για
την εκρηκτική ακρίβεια που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία εδώ
και µήνες θα ήταν περιττή η περιγραφή της κατάστασης όταν
συζητάµε πολιτικά.
Με έναν πληθωρισµό που ξεπερνάει το 7% και οι προβλέψεις
είναι για επιδείνωση, µε ανατιµήσεις σε βασικά είδη διατροφής,
οι οποίες είναι πολλαπλάσιες αυτού του ποσοστού του πληθωρισµού και συρρικνώνουν, άρα, κυρίως το εισόδηµα των χαµηλών και µεσαίων εισοδηµάτων, µε τον κατώτατο µισθό να έχει
χάσει ήδη από τον Γενάρη το 14% της αγοραστικής του δύναµης, θα έπρεπε κανονικά να είναι περιττή η περιγραφή της κατάστασης σε έναν πολιτικό διάλογο.
Όµως, όταν ακούει κανείς τοποθετήσεις από την πλευρά της
Κυβέρνησης -αδιανόητες τοποθετήσεις- όπως, για παράδειγµα,
ότι οι πολίτες δεν βάζουν καύσιµα για ψυχολογικούς λόγους ή
ότι δεν µειώνουµε τους φόρους στα καύσιµα, γιατί έτσι θα πλούτιζαν τα Cayenne, ή, όπως είπε o Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, ότι δεν µειώνουµε τους φόρους στα καύσιµα γιατί οι
φτωχοί δεν έχουν αυτοκίνητο. Όταν ακούει κανείς τέτοιες τοποθετήσεις, αναγκάζεται να επικεντρώσει την παρέµβασή του στην
περιγραφή της κατάστασης, στο να µπορέσει να εξηγήσει σε
στελέχη, τα οποία φαίνεται ότι έχουν πολύ µεγάλη απόσταση
από την κοινωνική πραγµατικότητα, ποια είναι η κατάσταση της
ελληνικής κοινωνίας και ποια είναι η ασφυκτική συνθήκη στην
οποία διαβιοί.
Ακούσαµε πριν από λίγο τον κύριο Πρωθυπουργό να κατηγορεί την Αξιωµατική Αντιπολίτευση για λαϊκίστικη χυδαιότητα. Με
τέτοιες τοποθετήσεις στο ενεργητικό της Κυβέρνησης κατηγορεί
τον ΣΥΡΙΖΑ για λαϊκίστικη χυδαιότητα, µε τον ίδιο να δηλώνει από
το βήµα της ΔΕΘ ότι µε τις επιδοτήσεις που θα δώσει θα καλύψει
περίπου το 80% των απωλειών των πολιτών στο εισόδηµά τους.
Με τον αρµόδιο Υπουργό του να λέει ότι οι αυξήσεις στα τιµολόγια της ΔΕΗ και του φυσικού αερίου δεν θα ξεπεράσουν τα 2
µε 3 ευρώ και να έρχονται τιµολόγια διπλάσια και τριπλάσια! Και
κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για λαϊκιστική χυδαιότητα!
Με τον ίδιο να επαναλαµβάνει -και σήµερα- το κλασικό, διαρκές µοτίβο της αποποίησης των ευθυνών. Δεν έχει καµµία ευθύνη
η Κυβέρνηση! Τα πράγµατα, πάντα, καθορίζονται από κάπου έξω
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και τώρα ότι όλο το πρόβληµα έρχεται από τον πόλεµο και τη
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Δεν µπορεί να την αποποιηθεί
αυτή την ευθύνη, γι’ αυτό που συµβαίνει αυτή τη στιγµή στην ελληνική κοινωνία. Όσο και να προσπαθεί, δεν µπορεί να την αποποιηθεί. Δεν µπορεί να την αποποιηθεί, γιατί επικέντρωσε την
πολιτική του στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, γιατί απέφυγε να παρέµβει στην τιµολογιακή της πολιτική, γιατί δεν έβαλε πλαφόν
στα τιµολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου,
γιατί δεν έβαλε πλαφόν στα υπερκέρδη των εταιρειών παραγωγών ενέργειας, γιατί επέλεξε και επιµένει να έχει µία πολιτική ενίσχυσης επιδότησης, τελικά, της αισχροκέρδειας.
Και σήµερα σε αυτά τα µέτρα που φέρνει η Κυβέρνηση για την
αντιµετώπιση του φαινοµένου της ακρίβειας η µερίδα του λέοντος πηγαίνει και πάλι για την επιδότηση της αισχροκέρδειας. Από
το συνολικό πακέτο του 1,1 δισεκατοµµυρίου ευρώ που δίνει για
την «προστασία», τα 640 εκατοµµύρια πηγαίνουν και πάλι σε επιδοτήσεις αισχροκέρδειας, επιδοτήσεις που έχουν φανεί -και από
τα πράγµατα- εντελώς ανεπαρκείς.
Δεν νοµίζω ότι κι εδώ θα χρειαζόταν κανονικά να επιχειρηµατολογήσει κανείς για την ανεπάρκεια αυτών των µέτρων. Έχουν
αποδειχθεί από τα πράγµατα ότι δεν µπορούν να προστατεύσουν. Δεν νοµίζω ότι κανείς χρειάζεται να πει ότι ένα κουπόνι 13
ευρώ για βενζίνη µπορεί στα αλήθεια να προστατεύσει έστω και
τον πιο ευάλωτο, για τον οποίο υποτίθεται ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα η Κυβέρνηση. Δεν ξέρω ποιος µπορεί να το ισχυριστεί
αυτό.
Και υπάρχει και µια άλλη όψη, η οποία δείχνει µια πολιτική χυδαιότητα, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις αυτές οι ενισχύσεις
έρχονται µετά από αντίστοιχες πολλαπλάσιες περικοπές. Πιο χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα των συνταξιούχων. Η Κυβέρνηση περικόπτει, εξαφανίζει το κονδύλι σχεδόν ενός
δισεκατοµµυρίου για τους συνταξιούχους που δινόταν για δέκατη τρίτη σύνταξη -την οποία θα έπαιρναν για τρίτη φορά το
2022 και µε κάποιον τρόπο θα µπορούσαν µε αυτή την ενίσχυση
να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της ακρίβειας ή ένα µέρος
αυτού- και έρχεται να δώσει µια ενίσχυση 200 ευρώ σε έναν
στους τέσσερις συνταξιούχους και να πει ότι αυτό είναι µια ενίσχυση την οποία θα πρέπει να τη χειροκροτήσουµε. Κόβει το ένα
δισεκατοµµύριο, δίνει 130 εκατοµµύρια και λέει ότι θα πρέπει να
χειροκροτηθεί γι’ αυτή της την επιλογή, που είναι µια επιλογή
κοινωνικής µέριµνας.
Τι θα έπρεπε να γίνει για να υπάρξει ουσιώδης προστασία;
Έχουµε επιχειρηµατολογήσει πάρα πολλές φορές για την
ανάγκη για πλαφόν, την ανάγκη για µείωση των ειδικών φόρων
κατανάλωσης στα καύσιµα στα κατώτατα όρια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για έναν χρόνο, την ανάγκη για µείωση του ΦΠΑ στα
τρόφιµα, την ανάγκη για αύξηση του κατώτατου µισθού στα 800
ευρώ, όχι µετά από δύο µήνες, που θα έχουν περάσει ήδη τον
µισό χρόνο που θα έχει εξαφανιστεί το εισόδηµά τους. Ήδη θα
έπρεπε να έχει συµβεί αυτό.
Ο κ. Μητσοτάκης σήµερα είπε δύο επιχειρήµατα γιατί δεν λαµβάνουν αυτά τα µέτρα. Το ένα επιχείρηµα είναι ότι τα οριζόντια
µέτρα δεν θα ήταν δίκαια, γιατί θα ευνοούσαν πολύ τους πλούσιους και θα έπρεπε η µέριµνα να είναι στους πιο ευάλωτους.
Προσέξτε, όµως, εδώ. Όταν µιλάµε για φοροελαφρύνσεις σε
είδη πρώτης ανάγκης, σε είδη βασικής κατανάλωσης, εκεί η ωφέλεια είναι πολλαπλάσια για τους πολίτες των χαµηλών εισοδηµάτων, διότι εξαντλούν το σύνολο του εισοδήµατός τους στα είδη
αυτά. Δεν είναι το ίδιο µε το να συζητάµε µια οριζόντια µείωση,
για παράδειγµα, στην περιουσία. Εκεί πράγµατι θα ευνοούσε
πολύ περισσότερο αυτούς που έχουν τα υψηλότερα εισοδήµατα.
Τα χαµηλά εισοδήµατα ξοδεύουν το εισόδηµά τους σε είδη πρώτης ανάγκης και αυτή την περίοδο και στο πετρέλαιο θέρµανσης
και θα ευνοούνταν αν υπήρχε η µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα. Γι’ αυτό ένα τέτοιο µέτρο θα ήταν πρωτίστως ένα µέτρο µέριµνας προς τους πλέον αδύναµους.
Το δεύτερο επιχείρηµα που επικαλέστηκε και επικαλείται
συχνά είναι το περιθώριο το δηµοσιονοµικό, ότι δεν υπάρχει ο
δηµοσιονοµικός χώρος. Δεν γίνεται να θυµάστε τον δηµοσιονοµικό χώρο όταν είναι να µειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης
στα καύσιµα, αλλά να τον ξεχνάτε όταν είναι να προχωρήσετε
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στην ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης που κοστίζει το
ίδιο, 1,5 δισεκατοµµύριο τον χρόνο.
Δεν γίνεται να ξεχνάτε τον δηµοσιονοµικό χώρο όταν είναι να
κάνετε φοροελάφρυνση στη συγκέντρωση κεφαλαίου στα µερίσµατα και τις γονικές παροχές ανώτατων περιουσιών, που κοστίζει διπλάσια από το να µειώνατε τον ΦΠΑ στο ψωµί. Δεν γίνεται
να θυµάστε τον δηµοσιονοµικό χώρο τελικά όταν είναι να ληφθούν µέτρα προστασίας της κοινωνίας και να τον ξεχνάτε όταν,
για παράδειγµα, είναι να γίνουν απευθείας αναθέσεις περίπου 7
δισεκατοµµυρίων άγνωστης, εν πολλοίς, κοινωνικής ωφέλειας.
Αυτά τελικά δεν είναι ζήτηµα δηµοσιονοµικού περιθωρίου, δηµοσιονοµικού χώρου. Είναι ζήτηµα πολιτικών προτεραιοτήτων.
Θα ήθελα να πω και µια κουβέντα για τον ΕΝΦΙΑ, κυρία Πρόεδρε, αν έχω µισό λεπτό µόνο, γιατί δεν προλαβαίνω. Το κεντρικό
σηµείο της παρέµβασης που κάνει η Κυβέρνηση στον ΕΝΦΙΑ
αφορά την κατάργηση του συµπληρωµατικού φόρου.
Κύριε Σταϊκούρα, φέρατε µια έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου.
Εσείς δώσατε τέτοια εντολή, να µην έχει κανένα νούµερο αυτή
η έκθεση; Έχουµε διατελέσει Υπουργοί. Δεν γίνεται να έρχεται
έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους χωρίς να υπάρχει
ένα νούµερο µέσα σε αυτή. Από τις δικές µας εκτιµήσεις, το 1/3
δηµοσιονοµικά της παρέµβασης που κάνετε για τον ΕΝΦΙΑ
αφορά στην κατάργηση του συµπληρωµατικού φόρου, δηλαδή
στην κατάργηση ενός φόρου που αφορούσε τις ανώτατες περιουσίες. Το 1/3 της παρέµβασης αφορά δηλαδή το 5% των φορολογουµένων. Η εύνοια στους ιδιοκτήτες υψηλών περιουσιών
είναι πολλαπλάσια της όποιας εύνοιας θα έχουν οι πολίτες χαµηλών εισοδηµάτων.
Και ένα παράδειγµα, για να το αποδείξω αυτό. Στη Νίκαια
έχουµε αύξηση αντικειµενικών αξιών κατά 30% -µε µέσους
όρους αναγκαστικά θα µιλήσω- και µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 6%,
την ώρα κατά την οποία στην Κηφισιά έχουµε µείωση ΕΝΦΙΑ
κατά 30% και αύξηση αντικειµενικών κατά 3,7%. Αυτό δεν είναι
κοινωνική δικαιοσύνη.
Ο κ. Μητσοτάκης έχει βάλει την υπογραφή του σε ένα εκρηκτικό µείγµα που επικρατεί αυτή τη στιγµή στην ελληνική κοινωνία. Είναι το µείγµα της καθήλωσης των µισθών και των ακραίων
φαινοµένων ακρίβειας. Και αυτό το αδιέξοδο δεν είναι δηµοσιονοµικό. Αυτό το αδιέξοδο είναι πολιτικό και η λύση για να υπάρχει
ανακούφιση και ανάσα στους εργαζόµενους πρέπει και µπορεί
να είναι πολιτική.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Σε λίγο θα τοποθετηθώ. Δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του
χρόνου. Απλά ένα ερώτηµα, γιατί έχω µπερδευτεί µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Θα ψηφίσει ή όχι τον ΕΝΦΙΑ; Θα ήθελα να
ξέρω, γιατί αντίστοιχα θα δοµηθεί η τοποθέτησή µου. Διότι καταλαβαίνω αντιφατικά πράγµατα από τον Πρόεδρο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κυρία συνάδελφε.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Κύριε Σταϊκούρα, νοµίζω ότι έχουµε εκθέσει όλες αυτές τις µέρες που συζητάµε τη βασική µας αντίρρηση
στην αρχιτεκτονική της παρέµβασης που κάνετε, ότι είναι δηλαδή µια αρχιτεκτονική η οποία εξαντλεί το µεγαλύτερο µέρος
της παρέµβασης που κάνετε για την εύνοια των υψηλότερων εισοδηµάτων. Είναι, κατά τη γνώµη µας, δυσανάλογη. Όχι ότι δεν
υπάρχει και ελάφρυνση των χαµηλών, αλλά είναι δυσανάλογη η
εύνοια των ανώτερων.
Από αυτή την προσέγγιση, αυτό που προτιθέµεθα εµείς να κάνουµε είναι: Επί της αρχής καταψηφίζουµε αυτή την προσέγγιση
και το δηλώσαµε µε την επί της αρχής τοποθέτησή µας για το
νοµοσχέδιο. Εκεί που θα ψηφίσουµε «παρών» είναι στα δύο
άρθρα τα οποία εισάγουν τις κλίµακες και τις εκπτώσεις. Και
«παρών», διότι ακριβώς την ίδια στιγµή που ευνοούνται κάποιοι
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πολίτες χαµηλών εισοδηµάτων, ευνοούνται υπερπολλαπλάσια
πολίτες ανώτατων εισοδηµάτων. Όταν εσείς κάνετε µια τέτοια
επιλογή και τη φέρνετε µέσα στο ίδιο άρθρο, εµείς δεν µπορούµε
να υπερψηφίσουµε την προσέγγισή σας για υπερβολική εύνοια
των ανώτατων εισοδηµάτων ούτε, όµως, και να απορρίψουµε την
όποια βοήθεια θα µπορούσαν να έχουν αυτή τη στιγµή τα χαµηλά
εισοδήµατα, τα οποία όντως λόγω της αύξησης των αντικειµενικών αξιών, αν δεν υπήρχε µια παρέµβαση -όχι αυτή που κάνετε
εσείς-, θα επιβαρύνονταν.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ο κ. Τσίπρας είπε ότι θα το ψηφίσετε.
ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Ο κ. Τσίπρας τοποθετήθηκε -και οφείλω
να επανέλθω εγώ σε αυτό, διότι ο ίδιος µού ζήτησε να επανέλθωγια τα µέτρα για την ακρίβεια. Αυτή ήταν η τοποθέτησή του. Είπε
ότι θα τα υπερψηφίσουµε, διότι, παρ’ ότι διαφωνούµε µε τη φιλοσοφία τους, έστω και το ένα ευρώ που θα πάει στον κόσµο,
εµείς είπαµε ότι θα το υπερψηφίσουµε. Εκεί ήταν η τοποθέτησή
του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας ο κ. Συντυχάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Τη στιγµή που η ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια «τσακίζουν
κόκκαλα», η Κυβέρνηση σε ένα κρεσέντο υποκρισίας και πανικού
από τη µία ανακοινώνει µέτρα κοροϊδία της τάξεως των 22 λεπτών του ευρώ την ηµέρα για την ακρίβεια και, από την άλλη, µε
αυτό το νοµοσχέδιο εµµέσως πλην σαφώς απειλεί µε κατασχέσεις σπιτιών, επιβάλλει και µονιµοποιεί φόρους και χαράτσια για
τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού.
Τα δίνει όλα στο όνοµα της δηµοσιονοµικής υπευθυνότητας,
όπως µας λέει ο Πρωθυπουργός, για να µη διαταραχθεί η δηµοσιονοµική σταθερότητα. Γι’ αυτό άλλωστε τα παίρνει από τους
πολλούς για να ενισχύσει τους λίγους. Επιτίθεται στην εργατική
τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώµατα µε σφοδρότητα, χωρίς να την
απασχολεί η γενικευµένη ακρίβεια.
Με το νοµοσχέδιο αυτό η Κυβέρνηση, πρώτον, δίνει πισώπλατες µαχαιριές σε χιλιάδες δανειολήπτες, χρεωµένα, ευάλωτα,
λαϊκά νοικοκυριά, τα οποία τόλµησαν να αποκτήσουν το δικό
τους σπίτι και τώρα τους εξαναγκάζει -γιατί περί αυτού πρόκειται- να µεταβιβάσουν τα σπίτια τους στον φορέα απόκτησης και
επαναµίσθωσης ακινήτων που είχε δηµιουργήσει η Νέα Δηµοκρατία µε τον νόµο για τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα.
Τα απειλεί προειδοποιητικά λέγοντάς τους ότι «σας δίνω τάχα
µου µία δεύτερη ευκαιρία να µεταβιβάσετε την κυριότητα του
σπιτιού σας σε έναν ιδιωτικό φορέα διαχείρισης». Κυριολεκτικά
αυτά τα νοικοκυριά ζουν το µαρτύριο της σταγόνας, έχοντάς τα
σε µία διαρκή οµηρία, σε ένα διαρκές άγχος. Τους απειλείτε ότι,
αν δεν πληρώσουν νοίκι στο σπίτι τους για δώδεκα χρόνια, τις
δόσεις δηλαδή, θα τους το πάρετε. Αθλιότητα στον κύβο!
Δεύτερον, η Κυβέρνηση προβάλλει το παραπλανητικό αφήγηµα της µείωσης του ΕΝΦΙΑ, που όχι µόνο δεν φτάνει για ασπιρίνες µπροστά στο ανελέητο χτύπηµα από την ακρίβεια και τις
ανατιµήσεις, αλλά, για να επισηµοποιήσει τη µονιµοποίηση του
χαρατσιού στον λαό, µε βάση τις νέες αντικειµενικές αξίες των
ακινήτων, οι οποίες θα αυξηθούν κατακόρυφα και θα συµπαρασύρουν αυτόµατα φόρους κληρονοµιάς, γονικές παροχές, µεταβιβάσεις, τεκµήρια φορολόγησης πάνω στην πρώτη κατοικία,
ανταποδοτικά τέλη στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και πολλά άλλα.
Κερδισµένοι µέσα από αυτή την ιστορία θα είναι οι µεγαλοϊδιοκτήτες-φυσικά πρόσωπα, συν το γεγονός ότι αυτοί οι νέοι µειωµένοι συντελεστές του ΕΝΦΙΑ θα εφαρµόζονται επί αυτών των
νέων αυξηµένων αντικειµενικών αξιών, οι οποίες θα λειτουργούν
ως αυτόµατος κόφτης στο κοινωνικό τιµολόγιο του ηλεκτρικού
ρεύµατος, στο ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, στο επίδοµα στέγασης, σε προβλεπόµενες εκπτώσεις του ΕΝΦΙΑ και σε πολλά
άλλα, σε περίπτωση που η συνολική αντικειµενική αξία της ακίνητης περιουσίας θα ξεπεράσει τα προβλεπόµενα όρια. Πρόκειται, λοιπόν, για µία κλοπή «µε το γάντι», µία λογική Χότζα, «σου
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δίνω ψίχουλα και σ’ τα παίρνω όλα».
Τρίτον, η Κυβέρνηση, µε πρόσχηµα την ενσωµάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην αλκοόλη,
νοµοθετεί την εκτόξευση του φόρου στο τσίπουρο και την τσικουδιά σε υπερπολλαπλάσια επίπεδα και όλα αυτά υπό την
απειλή επιβολής κυρώσεων, αν δεν συµµορφωθεί η χώρα µας
προς τας υποδείξεις σε σχέση µε τη φορολόγηση του τσίπουρου
και της τσικουδιάς από αυτή την, κατά τα άλλα, δηµοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση, µε το ανθρώπινο πρόσωπο, η οποία στην πραγµατικότητα είναι µία ένωση της δικτατορίας του κεφαλαίου.
Μιλάµε για πραγµατική εξόντωση χιλιάδων αµβυκούχων, διήµερων αποσταγµατοποιών, µικρών, µεσαίων αποστακτηρίων - εµφιαλωτηρίων. Θα συµπιέσει περαιτέρω το ήδη εξαϋλωµένο
εισόδηµα επίσης χιλιάδων αµπελοκαλλιεργητών, µικρών στην
πλειονότητά τους παραγωγών, που διαθέτουν άδειες απόσταξης
και θα οδηγηθούν κυριολεκτικά στο ξεκλήρισµα.
Αυτές οι οδηγίες θα πλήξουν βάναυσα και τους καταναλωτές,
αφού θα αναγκαστούν να πληρώνουν το τσίπουρο και την τσικουδιά πολύ ακριβότερα. Να, λοιπόν, πώς προκύπτει η ακρίβεια,
όχι µόνο µε άµεσους φόρους, αλλά και µε τους πιο αντιλαϊκούς
έµµεσους φόρους, όπως αυτοί των ειδικών φόρων, µόνο και
µόνο για να κερδίζουν οι βιοµήχανοι.
Με την εφαρµογή των συγκεκριµένων οδηγιών, η τιµή της τσικουδιάς και του τσίπουρου, δύο ντόπιων παραδοσιακών αποσταγµάτων, θα προσεγγίσει αυτή των εισαγόµενων ποτών, όπως
είναι το ουίσκι. Θα πληγεί υπέρµετρα η εγχώρια παραγωγή και η
λαϊκή κατανάλωση.
Αποδεικνύεται λοιπόν, γι’ άλλη µια φορά, ότι όλα τα όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία επικαλείστε συνέχεια όλοι
σας, είναι ευθυγραµµισµένα στην εξυπηρέτηση του καπιταλιστικού ανταγωνισµού, βάζοντας πάνω από όλα τα κέρδη των µονοπωλιακών οµίλων, στη συγκεκριµένη περίπτωση τον
ποτοβιοµηχάνων και των µεγαλοεισαγωγέων αλκοολούχων
ποτών, που από καιρό είχαν στοχοποιήσει το καθεστώς φορολόγησης του τσίπουρου και της τσικουδιάς, ζητώντας επανειληµµένα την εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου, που φυσικά είναι
κοµµένο και ραµµένο στα µέτρα τους.
Ο φόρος στο τσίπουρο και την τσικουδιά και το χτύπηµα σε
αµπελουργούς και καζανάρηδες δεν είναι κεραυνός εν αιθρία.
Έχει µεθοδευθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τον Ιούνιο του
2017 µε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τότε που υλοποιούσε το συµπληρωµατικό µνηµόνιο και τις κατευθύνσεις της εργαλειοθήκης του
ΟΟΣΑ, που αφορούσε τα ποτά, σύµφωνα µε τις οποίες όλα τα
προϊόντα που παρασκευάζονται από αιθυλική αλκοόλη -άρα και
το τσίπουρο και η τσικουδιά- θα πρέπει να έχουν τον ίδιο φορολογικό συντελεστή.
Τη βρώµικη δουλειά την ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, µε τον τεχνικό φάκελο που καταρτίστηκε το 2016 για τη γεωγραφική ένδειξη «τσίπουρο» - «τσικουδιά», που προβλέπει ότι οι συγκεκριµένες
γεωγραφικές ενδείξεις µπορούν να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά στα εµφιαλωµένα προϊόντα, αποκλείοντας το χύµα τσίπουρο και τσικουδιά των µικρών αµβυκούχων και αµπελουργών
και αποδείχθηκε στην πράξη ότι δεν υπήρχε καµµία απαγόρευση
στη χρήση του ονόµατος ούτε από την ελληνική ούτε από την
ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξεπλένεται µε τίποτα, ερχόµενος εκ των υστέρων εδώ να καταθέσει τροπολογία για τα µάτια του κόσµου, να
χαϊδέψει τους καζανάρηδες για το έγκληµα που διέπραξε ο ίδιος
στην άρση της παραδοσιακής ονοµασίας «τσίπουρο» - «τσικουδιά».
Η Νέα Δηµοκρατία σήµερα ολοκληρώνει αυτή τη βρώµικη δουλειά. Δεν είναι µόνο το πρόστιµο των 1.000 ευρώ που επέβαλε
στα καταστήµατα που χρησιµοποιούν τις ονοµασίες «τσίπουρο»
ή «τσικουδιά» για τη διάθεση του χύµα προϊόντος. Σήµερα, µε τη
ρύθµιση του άρθρου 35, κάνει άλλο ένα δωράκι στους ποτοβιοµηχάνους, αφαιρώντας και τυπικά την ονοµασία, ώστε να δηµιουργήσει τα γνωστά παραθυράκια στον νόµο, κατά το γνωστό
κόλπο ΣΥΡΙΖΑ, για να εκβιάζει τα καταστήµατα µε πρόστιµα.
Αυτό, λοιπόν, είναι πραγµατικός εκβιασµός, είναι κλοπή.
Το ΚΚΕ βρίσκεται στην ίδια όχθη µε τη φτωχοµεσαία αγροτιά
και τους αµβυκούχους. Δηλώνουµε ξεκάθαρα την αµέριστη συµ-
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παράστασή µας στα αιτήµατα και στον δίκαιο αγώνα τους, για
να διασώσουν το προϊόν τους και κατ’ επέκταση την αµπελοκαλλιέργεια, που τόσο πολύ έχει χτυπηθεί από όλες τις δικές σας
κυβερνήσεις.
Καµµιά εµπιστοσύνη, λοιπόν, ούτε στη Νέα Δηµοκρατία ούτε
στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε στο ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ, που τόσα χρόνια ευθύνονται γι’ αυτή την κατάσταση που έχουν φτάσει σήµερα και εµφανίζονται τώρα ως όψιµοι υπερασπιστές του αγροτικού
εισοδήµατος των αυτοαπασχολουµένων και των ελεύθερων µικρών επαγγελµατιών. Όλοι µαζί συστρατεύονται στην υπεράσπιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και του µονόδροµου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που µε τις κατευθύνσεις της έχει πλήξει
ανεπανόρθωτα τους µικροµεσαίους αγρότες.
Οι αµπελουργοί και οι καζανάρηδες γνωρίζουν καλά ότι δεν
υπάρχει άλλος χρόνος αναµονής και καµµιά αυταπάτη. Είναι µονόδροµος να ενισχυθεί η οργάνωσή τους, µέσα από τους αγροτικούς συλλόγους και το δυνάµωµα της συµµαχίας µε την
εργατική τάξη και τους αυτοαπασχολούµενους. Πρέπει να οργανώσουν τον αγώνα τους διεκδικώντας.
Και σε αυτόν τον αγώνα, το ΚΚΕ πρωτοπορεί, να µην εφαρµοστούν τα απαράδεκτα µέτρα για το τσίπουρο και την τσικουδιά,
να καταργηθούν όλοι οι άµεσοι και έµµεσοι περιορισµοί της
αγροτικής - κτηνοτροφικής παραγωγής που επιβάλλει η νέα
Κοινή Αγροτική Πολιτική, να υπάρχουν κατώτατες εγγυηµένες
τιµές για τα αγροτικά προϊόντα, ώστε να καλύπτουν το κόστος
παραγωγής, για να επιβιώσουν οι µικροµεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι, καζανάρηδες και αµπελοκαλλιεργητές και να συνεχίσουν να
παράγουν τσίπουρο και τσικουδιά µε υψηλά ποιοτικά στοιχεία
και προσιτή τιµή για τον ίδιο τον λαό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα εκ µέρους του ΜέΡΑ25 έχει ο κ. Λογιάδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι, ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας
και σήµερα ότι, όταν µειώνεις τους φόρους, αυξάνεις την εισπραξιµότητα -ναι, έτσι είναι, συµφωνούµε απόλυτα- και επίσης καταπολεµάς, τουλάχιστον εν µέρει, την παραοικονοµία και τη
διαφθορά.
Προσωπικά θα υπογραµµίσω, όµως, ότι πανύψηλοι φορολογικοί συντελεστές λόγω µνηµονίων -για να επιτευχθούν τα αβάσταχτα πρωτογενή πλεονάσµατα που έχετε υπογράψει εσείς, οι
µνηµονιακές κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, Νέας Δηµοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ-,
ο πολύ µικρός και µικρός κλήρος, το υψηλότατο κόστος καλλιέργειας λόγω των ευρωπαϊκών προδιαγραφών που επιβαρύνουν το
κόστος παραγωγής και καθιστούν τα αγροτικά προϊόντα πολύ
ακριβότερα από οµοειδή τρίτων χωρών, η εκτόξευση του κόστους παραγωγής λόγω των λιπασµάτων, των πρώτων υλών και
της ενέργειας και πολλοί άλλοι παράγοντες οδηγούν τους αγρότες αλλά και όλη την κοινωνία στην παραοικονοµία, για να µπορέσει να επιζήσει ο άνθρωπος. Είναι ουσιαστικά αγώνας
επιβίωσης και µόνο της ρηµαγµένης ελληνικής πραγµατικότητας,
η οποία δεν έχει όραµα πλέον, χωρίς στόχους, χωρίς προοπτική,
χωρίς αξιοπρέπεια.
Εσείς που έχετε κυβερνήσει όλα αυτά τα χρόνια έχετε δηµιουργήσει µια κοινωνία «όλοι εναντίον όλων», «ο σώζων εαυτόν
σωθήτω».
Έρχοµαι τώρα στο σηµερινό σχέδιο νόµου -που µόνο για να
διαβάσω τον τίτλο του θα περάσει όλος ο χρόνος που έχω στη
διάθεσή µου-, το οποίο περιλαµβάνει πολλές και ετερόκλητες
διατάξεις.
Το πρώτο µέρος, τα άρθρα 1 έως 12, αναφέρεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µια διαχρονικά αµαρτωλή ιστορία, µε σοβαρά θέµατα ως προς την ικανότητα της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς να ανταποκριθεί στον εποπτικό της ρόλο, προστατεύοντας το επενδυτικό κοινό και ιδιαίτερα τους µικροεπενδυτές, όπως τότε µε το κραχ του Χρηµατιστηρίου Αθηνών το
1999-2000 επί Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, τις πάρα πολλές
φούσκες µετοχών, αλλά και τις πιο πρόσφατες περιπτώσεις και
τα σκάνδαλα «CRETA FARM», «FOLLI FOLLIE» και το µεγάλο φαγοπότι. Και τι έγινε; Τίποτα!
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Το άρθρο 6 του σχεδίου νόµου αναφέρει ότι οι παραβάσεις
της νοµοθεσίας που ισχύει για την κεφαλαιαγορά και η σχετική
αρµοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για επιβολή κυρώσεων υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή, αντί για δέκα χρόνια
που είναι σήµερα. Είναι φωτογραφική ρύθµιση, που καθαρίζει
ουσιαστικά βαριά κακουργήµατα χρηµατιστών, πρώην τραπεζιτών, τραπεζιτών, επιχειρήσεων, µεγαλοαπατεώνων του Χρηµατιστηρίου. Πρόκειται για µία παγκόσµια πατέντα, πρωτοτυπία, διότι
πουθενά αλλού στον πολιτισµένο κόσµο δεν ξεπλένονται κακουργήµατα σε µία πενταετία µόνο. Και υπάρχει το ερώτηµα ως προς
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αλλά και το Υπουργείο Οικονοµικών, πόσες και ποιες υποθέσεις χρηµατιστηριακής απάτης βρίσκονται αραχνιασµένες στα ντουλάπια της αρχής και οδηγούνται
προς παραγραφή;
Θα αναφερθώ τώρα στο κοινό περί δικαίου αίσθηµα του πολίτη, διότι αυτό πρέπει να ισχύει σε όλες τις συναλλαγές. Και ειδικότερα θα αναφερθώ στην πώληση του 49% των µετοχών της
ελληνικής εταιρείας «VIVA WALLET» πρόσφατα στον αµερικανικό
κολοσσό «JP MORGAN». To επενδυτικό κεφάλαιο της κ. Λάτση,
µε έδρα την Ελβετία, κατέβαλε 6 εκατοµµύρια ευρώ και εισέπραξε 221 από την πώληση µετοχών. To επενδυτικό κεφάλαιο
του κ. Δασκαλόπουλου, µε έδρα την Ελλάδα, κατέβαλε 15 εκατοµµύρια, πήρε 165 πουλώντας τις µετοχές και το «ΗEDOSOPHIA», µε έδρα το Λονδίνο, που κατέβαλε 80 εκατοµµύρια και
πήρε 410.
Σε αυτή την υπεραξία των µετοχών πληρώθηκε µηδέν φόρος
υπεραξίας. Διότι οι εν λόγω επιχειρήσεις, που δεν έχουν µόνιµη
έδρα στην Ελλάδα και συµµετέχουν σε άλλη εγχώρια εταιρεία,
απαλλάσσονται από τη φορολόγηση υπεραξίας µεταβίβασης τίτλων, όπως ορίζει ο νόµος. Για τη «ΗEDOSOPHIA», όµως, που έχει
έδρα την Ελλάδα, ισχύει ότι -από τους πρώτους νόµους που φέρατε εδώ και ψηφίσατε στις 12-10-2019- απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ελλάδα, µε βάση το άρθρο 48 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος του ν.4646/2019. Αυτά για το
κοινό περί δικαίου αίσθηµα των πολιτών.
Το Μέρος Β και τα άρθρα 13 έως 26 αφορούν το πρόγραµµα
του δηµοσίου για τους ευάλωτους οφειλέτες. Αυτό είναι καθαρός εµπαιγµός και φαρισαϊσµός για τη δήθεν προστασία της
πρώτης κατοικίας αδύναµων οφειλετών, η οποία θα ενταχθεί σε
έναν ιδιωτικό φορέα και µετά θα επαναµισθωθεί. Να θυµίσουµε
ότι η κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας έχει την
υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ.
Το ΜέΡΑ25 έχει στο πρόγραµµά του την ολοκληρωτική προστασία της πρώτης κατοικίας, ό, τι πιο ιερό έχει ο κάθε πολίτης,
έχοντας και την πολιτική βούληση για ρήξη µε τους θεσµούς
προκειµένου να το κάνει. Άλλος κανείς δεν έχει την πολιτική βούληση από εσάς.
Το τρίτο µέρος, τα άρθρα 27 έως 39, αναφέρεται στην αλκοόλη και ειδικότερα στα προϊόντα απόσταξης των διήµερων µικρών αποσταγµατοποιών. Ονοµασία η οποία κατ’ αρχάς
καθορίστηκε κατά το 2001 µε τον νόµο από την κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ -για να µην ξεχνιόµαστε- και συνεχίζεται µέχρι σήµερα
από όλες τις κυβερνήσεις. Το 2016, επί ΣΥΡΙΖΑ, και το 2017, πάλι
επί ΣΥΡΙΖΑ, χάθηκε οριστικά το θέµα αυτό, όπως τόνισε ο Γενικός Γραµµατέας της Οµοσπονδίας Αµβυκούχων και Αµπελοκαλλιεργητών Ελλάδος. Είναι προϊόντα τα οποία αισθανόµαστε ως
λαός για πάνω από εκατό χρόνια και αποτελούν ουσιαστικά πολιτιστική κληρονοµιά. Είναι brand names κατοχυρωµένα στην
ιστορική και λαϊκή συνείδηση του Έλληνα. Δεν είναι ακατανόµαστα προϊόντα όπως λέει το σχέδιο νόµου σας, «διήµεροι µικροί
αποσταγµατοποιοί», πράγµα το οποίο θα επιφέρει την καταστροφή τους.
Για το τσίπουρο και την τσικουδιά, λοιπόν, αυτή είναι µια µακρόχρονη ιστορία απαξίωσης γενικότερα του πρωτογενή τοµέα,
µε εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ντόπιων βιοµηχάνων
και µεγαλοπαραγωγών, αλλά και της διαχρονικής ανικανότητας
όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων, των κυβερνήσεων των
«ναι σε όλα» όσα επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η καταστροφή των πολύ µικρών και µικρών αποσταγµατοποιών, που θα
επιφέρει εγκατάλειψη αγροτικής γης, εγκατάλειψη υπαίθρου,
χωριών, µαρασµό πολύ µικρών και µικρών νησιών και αποµακρυ-
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σµένων ορεινών περιοχών. Θα κλείσουν τα καφενεία των χωριών,
τα οποία αποτελούν τόπο συνάντησης των αγροτών, τα οποία
συντηρούν την κοινωνική συνοχή των χωριών αυτών µέχρι σήµερα. Η εγκατάλειψη των περιοχών αυτών θα έχει περαιτέρω δυσµενείς επιπτώσεις και για την εθνική µας ασφάλεια.
Το τέταρτο µέρος, τέλος, αναφέρεται στον ΕΝΦΙΑ και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης για τους αγρότες. Το άρθρο 50 αναφέρεται στον ειδικό φόρο κατανάλωσης για
το πετρέλαιο που χρησιµοποιούν στη γεωργία. Η θέση του
ΜέΡΑ25 είναι η πλήρης κατάργηση του ειδικού φόρου για όλους
τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους µελισσοκόµους, όπως
ακριβώς ισχύει για τους αλιείς και για τους εφοπλιστές, που
απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο αυτό. Η αξιοπρεπής επιβίωση των αγροτών είναι θέµα εθνικής ασφάλειας για τη νησιωτική µας χώρα, την πιο νησιωτική περιοχή όλης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αλλά και για τις ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές
µας.
Είναι µια τεράστια ευκαιρία σήµερα, µετά την κρίση της πανδηµίας, των lockdown, της κατάρρευσης της εφοδιαστικής αλυσίδας και τώρα λόγω των επιπτώσεων του πολέµου στην
Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση να επαναπροσδιορίσει εκ του
µηδενός την αγροτική πολιτική της, µε γνώµονα την αυτάρκειά
της και στον πρωτογενή τοµέα, να εφαρµόσει µια αγροτική πολιτική µε αποδοχή του κοινού χρέους και µε στόχο τη διατροφική
επάρκεια της ηπείρου µας µέσα στην Ευρώπη για µια άλλη Ευρώπη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το άρθρο 51 αναφέρεται στην υπαγωγή των λιπασµάτων στον
συντελεστή ΦΠΑ 6%. Όταν έχεις πόλεµο ο οποίος επηρεάζει
άµεσα την παραγωγή του πρωτογενή τοµέα, όταν βρίσκεσαι
µπροστά στην κατάρρευση της αγροτικής παραγωγής λόγω
εκτόξευσης του κόστους παραγωγής, είτε από την ενέργεια είτε
από τα λιπάσµατα είτε από την έλλειψη πρώτων υλών, τότε µηδενίζεις τον ΦΠΑ σε αυτά και επιδοτείς περαιτέρω την παραγωγή, «whatever it takes». Διότι αλλιώς δεν θα έχεις αγροτική
παραγωγή. Θα είσαι πλήρως εξαρτηµένος και δεν θα έχεις ούτε
να φας. Και τότε θα έχουν τελειώσει όλα.
Για τον ΕΝΦΙΑ, τέλος, να πω ότι στις 11 Σεπτεµβρίου του 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ο τότε Υπουργός Οικονοµικών Ευάγγελος Βενιζέλος παρουσίασε
έναν έκτακτο, όπως τόνισε τότε, φόρο ακινήτων, ο οποίος φόρος
επικράτησε ως «χαράτσι», µία λέξη από τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Αυτός ήταν ο προκάτοχος του σηµερινού ΕΝΦΙΑ, που
θεσπίστηκε το 2014 επί κυβέρνησης Σαµαρά. Ένας έκτακτος
φόρος, µνηµονιακός φόρος, που συνεχίζεται µέχρι σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Θα κλείσω, κύριε Υπουργέ, τονίζοντας
ως Βουλευτής Ηρακλείου ότι µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει πράξη
ακόµη η αυτόµατη τριετής απαλλαγή για την καταβολή του
ΕΝΦΙΑ στις σεισµόπληκτες περιοχές του Αρκαλοχωρίου και όλων
των άλλων περιοχών, όπως είχε δεσµευθεί το Υπουργείο σας.
Λόγω αυτής της εξαγγελίας αλλά και λόγω της πραγµατικής αδυναµίας από τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα να πληρώσουν τον
ΕΝΦΙΑ, αυτές οι πληρωµές έχουν ουσιαστικά ανασταλεί, δεν καταβάλλονται. Αυτό όµως συνεπάγεται ότι εάν κάποιος χρωστάει
ΕΝΦΙΑ δεν µπορεί να πάρει φορολογική ενηµερότητα όταν τη
χρειαστεί και άρα είναι µε τα χέρια δεµένα, χωρίς να µπορεί να
κάνει τίποτε για το θέµα αυτό.
Τόσο απλά, τόσο ωραία!
Μη έχοντας άλλον χρόνο, σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για
την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Απλά θέλω να σας υπενθυµίσω ότι ο κατάλογος είναι πολύ µεγάλος και θα παρακαλέσω να κρατάτε τον
χρόνο σας. Ξέρετε ότι είναι επτά λεπτά ο χρόνος σας. Να υπάρχει µια σχετική ανοχή, αλλά δεν µπορώ να ξεπερνάω τόσο πολύ
τον χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας ο
Υπουργός Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω καταθέτοντας κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις
για τα Πρακτικά και για τους συναδέλφους.
(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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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι, όπως ακούσαµε, βιώνουµε ταραχώδεις στιγµές. Ζούµε µια ιστορική περίοδο, µια περίοδο µε
υψηλές αβεβαιότητες, πρωτοφανείς προκλήσεις, µεγάλες ανατροπές. Ύστερα από την παγκόσµια εξωγενή υγειονοµική κρίση,
η Ευρώπη βιώνει µε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία
βαθιά γεωπολιτική κρίση για πρώτη φορά ύστερα από αρκετές
δεκαετίες.
Πρόκειται για έναν πόλεµο µε απώλειες πολλών ανθρώπων και
νέα µαζικά µεταναστευτικά κύµατα, που επιφέρει σοβαρή διαταραχή στη λειτουργία των οικονοµιών και υψηλό δηµόσιο και ιδιωτικό κόστος, ιδιωτικό κόστος που έχει ήδη αρχίσει να
αποτυπώνεται στην εκτέλεση των εθνικών και ιδιαίτερα των οικογενειακών προϋπολογισµών, κυρίως των ασθενέστερων εισοδηµατικά στρωµάτων.
Η νέα αυτή διεθνής εξωγενής κρίση είναι αυτή τη φορά από
την πλευρά της προσφοράς. Διογκώνει τις τιµές στην ενέργεια
και σε βασικά είδη της καθηµερινότητας του πολίτη, ενισχύει τον
πληθωρισµό, ροκανίζει το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών,
διαταράσσει την εφοδιαστική αλυσίδα, περιορίζει τζίρους και
κέρδη επιχειρήσεων, κλονίζει την εµπιστοσύνη, τη σταθερότητα
και την ασφάλεια, ενισχύει τη µεταβλητότητα, φρενάρει την αναπτυξιακή δυναµική.
Στη δίνη της νέας αυτής κατάστασης ως Κυβέρνηση κατανοούµε την όξυνση προβληµάτων στο πεδίο της οικονοµίας και συναισθανόµαστε πλήρως την ανάγκη των συµπατριωτών µας για
περαιτέρω στήριξη. Αντιλαµβανόµαστε την παροδική αγανάκτηση, τα δικαιολογηµένα στη συγκυρία της στιγµής παράπονα.
Για αυτό και αντιδρούµε άµεσα και ταυτόχρονα ψύχραιµα και
συγκροτηµένα.
Ήµασταν, είµαστε και θα είµαστε δίπλα στην κοινωνία, δίπλα
στον πολίτη, δίπλα στον ευάλωτο οικονοµικά συνάνθρωπό µας.
Κάνουµε το καλύτερο στο πλαίσιο του εφικτού, ώστε να περιορίσουµε τις σηµαντικές αρνητικές συνέπειες της ακρίβειας στο
πορτοφόλι του πολίτη. Ενεργοποιούµε στον µέγιστο δυνατό
βαθµό τα διαθέσιµα εργαλεία, την αξιοποίηση δυνητικών υπερκερδών εταιρειών µέσα στην κρίση και τον δηµοσιονοµικό χώρο
που προκύπτει από την καλύτερη εκτέλεση του προϋπολογισµού, προκειµένου να συνεχίσουµε να βοηθάµε όσο περισσότερο µπορούµε την κοινωνία.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρνηση, µε το σηµερινό σχέδιο
νόµου αλλά και τροπολογία του, προχωρά σε νέα δέσµη µέτρων
και παρεµβάσεων, µέτρα και παρεµβάσεις που ενισχύουν το διαθέσιµο εισόδηµα του πολίτη κυρίως της µεσαίας τάξης και των
πιο ευάλωτων νοικοκυριών.
Συγκεκριµένα, η πρώτη παρέµβαση είναι ότι µειώνεται περαιτέρω, γενναία και δίκαια ο ΕΝΦΙΑ. Με τις συγκεκριµένες διατάξεις το Υπουργείο Οικονοµικών προχωρά σε σηµαντική µείωση,
σηµαντική περαιτέρω µείωση του ΕΝΦΙΑ, συνεχίζοντας σταθερά
και παρά τις πρωτόγνωρα αντίξοες συνθήκες την υλοποίηση µιας
εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης, δηλαδή τις
µειώσεις φορολογικών συντελεστών.
Ειδικότερα, µε τη µεταρρύθµιση αυτή επιτυγχάνονται τέσσερις
βασικοί στόχοι.
Ο πρώτος στόχος είναι ότι η Κυβέρνηση υπερκαλύπτει την
προεκλογική δέσµευση για µείωση του ΕΝΦΙΑ στα φυσικά πρόσωπα κατά 30%. Μέσα σε δυόµισι χρόνια επί σηµερινής διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας η συνολική µείωση του ΕΝΦΙΑ,
µε τα χαρακτηριστικά που έχει σήµερα ο πολίτης, ανέρχεται στο
35% σε σχέση µε το 2018. Δηλαδή, πολύ απλά τα φυσικά πρόσωπα θα πληρώνουν από εφέτος και µόνιµα συνολικά 920 εκατοµµύρια ευρώ λιγότερα απ’ ό,τι πλήρωναν το 2018.
Δεύτερος στόχος είναι ότι ο φόρος µειώνεται για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Συγκεκριµένα, οκτώ στους δέκα
πολίτες, το 80% των φυσικών προσώπων, που θα πληρώσουν
φόρο ακίνητης περιουσίας το 2022, δηλαδή περίπου πέντε εκατοµµύρια φορολογούµενοι, θα δουν από εφέτος και µόνιµα
ακόµα µεγαλύτερη µείωση του ΕΝΦΙΑ. Ειδικότερα, άνω των 2,2
εκατοµµυρίων φορολογουµένων θα δουν περαιτέρω µείωση
κατά 20% του ΕΝΦΙΑ, άνω του 20%, και ειδικότερα εννιακόσιες
χιλιάδες συµπατριώτες µας θα δουν µείωση πάνω από 30%. Το
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14% θα πληρώσει τον ίδιο φόρο µε πέρσι.
Και προσέξτε: Όλα αυτά συµβαίνουν παρά τη σηµαντική αύξηση των τιµών εκκίνησης στο 60% των περιπτώσεων των ζωνών
αντικειµενικού προσδιορισµού, που οδηγεί σε αύξηση της αξίας
αυτών των ακινήτων. Θα το πω πολύ απλά: Αυξάνει η αξία του
πλούτου του πολίτη στην Ελλάδα. Οι πρώτες εκτιµήσεις αναφέρουν ότι η αξία αυτή ανέρχεται πλέον στα 750 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Και ενώ αυξάνει η αξία του πλούτου µέσω της αύξησης
αντικειµενικών αξιών, το κράτος παίρνει λιγότερο φόρο από αυξηµένο πλούτο και, µάλιστα, από τη συντριπτική πλειοψηφία
πολύ µειωµένο φόρο.
Πράγµατι, µικρός αριθµός ιδιοκτητών ακινήτων, περίπου το
6% του συνόλου, θα δει αύξηση του ΕΝΦΙΑ. Για περίπου µισούς
από αυτούς τους ιδιοκτήτες η ετήσια αύξηση δεν θα ξεπερνά τα
50 ευρώ. Και αυτή η αύξηση οφείλεται στη σηµαντική άνοδο της
αξίας των ακινήτων τους. Μάλιστα, στις περισσότερες από αυτές
τις λίγες περιπτώσεις η αξία του ακινήτου αυξάνεται πάνω από
50% και σε κάποιες διπλασιάζεται, µε βάση τις νέες αντικειµενικές αξίες, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και την ένταξη νέων ζωνών.
Τρίτος στόχος: Με την παρέµβασή µας να ενισχυθεί η κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή. Για παράδειγµα, πώς επιτυγχάνεται
αυτό; Επιτυγχάνεται µέσω της επέκτασης της έκπτωσης φόρου,
που είναι το 30% σήµερα, για ακίνητη περιουσία ως 60.000 ευρώ
στα 100.000 ευρώ, καλύπτοντας πλέον το 65% των φορολογουµένων, έναντι 54% που ήταν µέχρι τώρα. Δηλαδή, επτακόσιες
τριάντα τρεις χιλιάδες φυσικά πρόσωπα, κυρίως τα χαµηλότερα
και τα µεσαία εισοδηµατικά στρώµατα, θα έχουν µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.
Αυξάνεται από το 20% στο 25% η έκπτωση φόρου για φορολογούµενους µε αξία ακίνητης περιουσίας από 100.000 έως
150.000 ευρώ. Δηλαδή, τουλάχιστον επιπλέον τετρακόσιες χιλιάδες φορολογούµενοι µεσαίας περιουσιακής κατάστασης θα
έχουν µεγαλύτερη έκπτωση. Μειώνονται σηµαντικά οι συντελεστές βασικού φόρου κτισµάτων, µε έµφαση στις ζώνες χαµηλότερης και µεσαίας αξίας, έτσι ώστε το 65% των παλαιών ζωνών
να έχει µείωση, το 34% να είναι σταθερό και µόλις το 1% να δει
αύξηση, ενώ αρκετές κλίµακες χαµηλών και µεσαίων ζωνών ενοποιούνται στα επίπεδα της χαµηλότερης κλίµακας. Μειώνονται
ακόµα περισσότερο οι συντελεστές του βασικού φόρου ακινήτων, έτσι ώστε το 91% των παλαιών ζωνών να έχει µείωση, το 7%
να µείνει σταθερό και µόλις το 2% περίπου να δει αύξηση. Η βεβαίωση επί του βασικού φόρου οικοπέδων µειώνεται πλέον µεσοσταθµικά περίπου κατά 50%.
Σας έφερα συνεπώς µε συγκεκριµένους ποσοτικούς δείκτες,
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά παραδείγµατα του πώς αντιλαµβανόµαστε την κοινωνική δικαιοσύνη, την οικονοµική αποτελεσµατικότητα µε την κοινωνική δικαιοσύνη. Και, παράλληλα,
διευκολύνονται οι φορολογούµενοι στην αποπληρωµή του
φόρου, καθώς παρέχεται η δυνατότητα πληρωµής του σε δέκα
ισόποσες µηνιαίες δόσεις. Είναι ο µεγαλύτερος αριθµός δόσεων
που έχει χορηγηθεί ποτέ στον φόρο ακίνητης περιουσίας.
Συµπερασµατικά, ο ΕΝΦΙΑ συνολικά µειώνεται κατά το 1/3 ή
860 εκατοµµύρια ευρώ -πριν µίλησα για τα φυσικά πρόσωπα- συνολικά σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα, 860 εκατοµµύρια ευρώ,
σε σχέση µε αυτό που παραλάβαµε από την προηγούµενη κυβέρνηση.
Από το 2022 ο εισηγητής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ζήτησε -και ορθώς- στοιχεία από την πλευρά µου και τα έδωσα
στην αρχή της συνεδρίασης. Το συνολικό ποσό βεβαίωσης θα
διαµορφωθεί σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις στα 2,23 δισεκατοµµύρια ευρώ, µειωµένο κατά 360 εκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε το
2021.
Αντιλαµβάνεστε συνεπώς πόσο σηµαντική είναι αυτή η παρέµβαση µε µόνιµο τρόπο, για να βοηθήσουµε το διαθέσιµο εισόδηµα των πολιτών, κυρίως των χαµηλότερων εισοδηµατικών
στρωµάτων και της µεσαίας τάξης. Και αυτό φάνηκε από την
αµηχανία και από την αλλαγή στάσης της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης σε λίγες ώρες και σε λίγες ηµέρες.
Εξηγούµαι. Τι ακούσαµε σήµερα από τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και από την κ. Αχτσιόγλου; Ακούσαµε ότι
το 1/3 της βοήθειας πηγαίνει γι’ αυτούς που είχαν συµπληρωµα-
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τικό φόρο. Διαβάζω δήλωση της κ. Αχτσιόγλου στις 2 Φεβρουαρίου: «Η µερίδα του λέοντος να πηγαίνει για την κατάργηση του
συµπληρωµατικού φόρου.». Μερίδα του λέοντος τι σηµαίνει; Σήµερα µόλις µας είπε το 1/3. Έλεγε «η µερίδα του λέοντος» στις
2 Φεβρουαρίου και σήµερα λέει το 1/3. Αντιλαµβάνεστε την αµηχανία της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Οι ανακοινώσεις ήταν εντελώς άστοχες και είχαµε προϊδεάσει.
Γιατί τι έκανε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση; Πήρε τον συµπληρωµατικό φόρο που καταργούµε, αλλά δεν είχε παρατηρήσει ότι
βάζουµε έναν νέο φόρο ούτε ότι αλλάζουµε τις εκπτώσεις στη
συνολική περιουσία στα µεγάλα εισοδήµατα. Γιατί αυτό σηµαίνει
κοινωνική δικαιοσύνη στην πράξη και όχι στα λόγια.
Κορυφαία ανακολουθία ήταν αυτό που είδαµε σήµερα. Ο κ.
Τσίπρας είπε ότι θα ψηφίσει τον ΕΝΦΙΑ. Στη συνέχεια ακούσαµε
ότι θα ψηφίσετε «παρών». Πώς επιβεβαιώνεται; Από τα Πρακτικά
της Βουλής. Διαβάζω ακριβώς ό,τι είπε ο κ. Τσίπρας: «Και µας
µιλάτε για τον ΕΝΦΙΑ και µου κάνατε και κόλπα εδώ αν θα τον
ψηφίσω. Ωραία µαγκιά αυτή, εάν θα τον ψηφίσω. Προφανώς και
το τελευταίο ευρώ που θα έρθει και θα ελαφρύνει τον Έλληνα
πολίτη εµείς θα το ψηφίσουµε.». Άρα, ουσιαστικά, στην πρόταση
του ΕΝΦΙΑ απάντησε ότι θα ψηφίσει. Και ακούµε δύο ώρες µετά
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει, θα ψηφίσει «παρών», µε επιχειρήµατα τα οποία είναι έωλα, αφού φάσκει και αντιφάσκει στις ανακοινώσεις που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε διάστηµα τεσσάρων
εβδοµάδων περί συµπληρωµατικότητας του φόρου και µη. Εκτεθήκατε ανεπανόρθωτα στα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα
και στη µεσαία τάξη, αυτούς που σταθερά και διαχρονικά εµείς
υπηρετούµε.
Παράλληλα, ένα επιπλέον µέτρο διευκόλυνσης στο νοµοσχέδιο συνιστά και η εξόφληση σε οκτώ δόσεις του φόρου εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων. Παρέχεται µάλιστα η
δυνατότητα σε τροπολογία εφάπαξ εξόφλησης εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2021, µε έκπτωση 3% επί του
συνολικού οφειλόµενου φόρου.
Δεύτερη παρέµβαση. Ενισχύουµε τους αγρότες µας. Καθορίζεται για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κινητήρων που χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία µηδενικός συντελεστής
ειδικού φόρου κατανάλωσης ανά χιλιόλιτρο από τις αρχές του
έτους µέχρι 31-12-2022, ενώ επίσης καθορίζεται συντελεστής
ΦΠΑ 6%, αντί του 13% που ισχύει σήµερα, για τα λιπάσµατα. Σε
αυτά τα µέτρα πρέπει να προστεθούν, µεταξύ άλλων, η επιδότηση των κτηνοτρόφων για το αυξηµένο κόστος των ζωοτροφών,
η µόνιµη µείωση του ΦΠΑ των ζωοτροφών και η κάλυψη του 80%
της ρήτρας αναπροσαρµογής στα τιµολόγια ηλεκτρικού ρεύµατος αγροτικής χρήσης για την περίοδο από τον Αύγουστο έως
τον Δεκέµβριο του 2021.
Η τρίτη παρέµβαση. Επιδοτούµε την κατανάλωση καυσίµων
φυσικών προσώπων και µειώνουµε την τιµή του πετρελαίου κίνησης. Και αυτή η παρέµβαση, όπως εξήγησε µε στοιχεία, µε επιχειρήµατα και µε αντίστοιχες πολιτικές άλλων χωρών ο
Πρωθυπουργός, έχει σαφέστατο κοινωνικό πρόσηµο. Δεν βοηθάµε οριζόντια, όπως θέλει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, όλες τις
εισοδηµατικές οµάδες της κοινωνίας. Έχουµε κοινωνικό πρόσηµο γι’ αυτούς που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη και θα συνεχίσουµε να βοηθάµε µε αυτές τις πολιτικές αυτούς που έχουν
µεγαλύτερη ανάγκη, όχι όλα τα εισοδηµατικά στρώµατα, που
θέλει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Επιλέγουµε να ενισχύσουµε
τη µεσαία τάξη και τα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα.
Συγκεκριµένα, χορηγείται απευθείας επιδότηση καυσίµων
στους πολίτες, που καλύπτει ένα σηµαντικό µέρος των αυξήσεων
των τιµών για τρεις µήνες στα φυσικά πρόσωπα. Επιλέξιµα είναι
φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, µε δηλωθέν
οικογενειακό εισόδηµα έως 30.000 ευρώ. Υπολογίζεται ότι τρία
εκατοµµύρια φυσικά πρόσωπα διαθέτουν τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο και δηλώνουν µέχρι αυτό το οικογενειακό εισόδηµα.
Για να είµαι πιο συγκεκριµένος, και οφείλω να ενηµερώσω την
Εθνική Αντιπροσωπεία, στη φορολογική αρχή έχουν δηλωθεί 4,8
εκατοµµύρια αυτοκίνητα που ανήκουν σε τριάµισι εκατοµµύρια
ιδιοκτήτες. Προφανώς, κάποιοι έχουν περισσότερα από δύο ή
περισσότερα αυτοκίνητα. Με το όριο των 30.000 ευρώ επιδο-
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τούνται τρία εκατοµµύρια ιδιοκτήτες, δηλαδή το 86% των συνολικών ιδιοκτητών της χώρας. Πράγµατι, η πολιτική µας έχει κοινωνικό πρόσωπο και πρόσηµο, τη µεσαία τάξη και τα
χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα. Το ποσό της συνολικής
επιδότησης κυµαίνεται από 30 έως 50 ευρώ, αναλόγως του οχήµατος και του τόπου κύριας κατοικίας του δικαιούχου.
Οφείλω, επίσης, να σας ενηµερώσω, γιατί ακούστηκε -εύλογα
θα πω εγώ- στον δηµόσιο διάλογο περί των 60 λίτρων αν είναι
πολύ ή λίγο, ότι η κατανάλωση βενζίνης σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ
είναι 190 εκατοµµύρια λίτρα µηνιαίως. Αυτή αντιστοιχεί σε τριάµισι εκατοµµύρια πολίτες, όπως είπα προηγουµένως. Αν κάνετε
τη διαίρεση, η µέση κατανάλωση είναι 54 λίτρα ανά ιδιοκτήτη.
Η επιδότηση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη
στα χέρια του δηµοσίου ή τρίτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να προσαυξάνεται το ποσό της ενίσχυσης
έως 5 ευρώ για δικαιούχους που επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής
χρεωστικής κάρτας.
Δεύτερον, στην ίδια κατεύθυνση, επιδοτείται στην πηγή από
τον κρατικό προϋπολογισµό -και είναι απολύτως διασφαλισµένο
ότι θα πάει στον πολίτη, γιατί έχουµε βάλει τη διάταξη για το περιθώριο κέρδους- η τιµή πώλησης του πετρελαίου κίνησης από
τον Απρίλιο, ώστε το όφελος στην τελική τιµή για τον καταναλωτή να ανέλθει στα 15 λεπτά το λίτρο. Η συγκεκριµένη µείωση
της τιµής είναι σηµαντική για τη συγκράτηση των τιµών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στον ίδιο πυλώνα ερχόµαστε και δίνουµε κατά
τον µήνα Απρίλιο ενίσχυση ύψους 200 ευρώ σε υπηρεσίες ταξί,
ώστε να καλυφθεί µέρος του αυξηµένου κόστους καυσίµου σε
αυτή την περίοδο που διανύουµε.
Τέταρτη παρέµβαση. Στηρίζουµε την πρώτη κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών. Παρέχεται κρατική επιδότηση της δόσης του
στεγαστικού δανείου των ευάλωτων νοικοκυριών, ανάλογα µε τη
σύνθεση του νοικοκυριού.
Εκτός, όµως, αυτής της διάταξης, γιατί άκουσα και από τον κ.
Κατρίνη κάποιες παρατηρήσεις, η Κυβέρνηση έχει αναλάβει κι
άλλες πρόσθετες δράσεις, για να βοηθήσει τους πολίτες µε το
ιδιωτικό τους χρέος. Παρέχουµε κρατική επιδότηση µέσω των
προγραµµάτων «ΓΕΦΥΡΑ» σε δάνεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδηµία. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου έχουµε δώσει 533 εκατοµµύρια ευρώ σε εβδοµήντα έξι
χιλιάδες νοικοκυριά και δέκα χιλιάδες πεντακόσιες επιχειρήσεις.
Θα το πω πολύ απλά. Αυτά τα νοικοκυριά και αυτές οι επιχειρήσεις, πολλά και πολλοί από τις οποίες ήταν «πράσινες», δηλαδή
ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, αλλά επλήγησαν από την
πανδηµία, δεν πλήρωναν τις δόσεις στην τράπεζα. Τις πλήρωνε
ο κρατικός προϋπολογισµός. Για πρώτη φορά επιβραβεύσαµε τη
συνέπεια.
Προχωράνε και οι ρυθµίσεις του νέου εξωδικαστικού µηχανισµού. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου εκατόν τριάντα επτά δανειολήπτες έχουν λάβει πρόταση ρύθµισης. Οι προτάσεις αυτές, οι
οποίες λαµβάνουν υπ’ όψιν την αξία της περιουσίας και του διαθέσιµου εισοδήµατος, είναι κοινωνικά δίκαιες, µακροπρόθεσµες
και βιώσιµες για τους οφειλέτες και τις οικογένειές τους. Επιπλέον, διακόσιες εξήντα έξι αιτήσεις βρίσκονται στο στάδιο διµερούς διαπραγµάτευσης µε το δηµόσιο, την ΑΑΔΕ δηλαδή, και
τον ΕΦΚΑ.
Και τέλος, διενεργούνται ρυθµίσεις από τις τράπεζες και τις
εταιρείες διαχείρισης των απαιτήσεων διµερώς µε τους οφειλέτες. Συγκρατήστε λίγο τον αριθµό. Από τον Ιούλιο του 2019 έως
τα τέλη Ιανουαρίου του 2022 έχουν ρυθµιστεί εξακόσιες τριάντα
τρεις χιλιάδες στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηµατικά δάνεια, συνολικού ύψους 36 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτές τις παρεµβάσεις στήριξης της κοινωνίας, οι οποίες περιλαµβάνονται στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου, πρέπει να προστεθεί η αύξηση της
επιδότησης ρεύµατος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η συνέχιση
της επιδότησης φυσικού αερίου, η έκτακτη επιδότηση ρεύµατος
για τις µικρές επιχειρήσεις και η έκτακτη ενίσχυση σε 1,4 εκατοµµύριο νοικοκυριά µε περισσότερα από 3 εκατοµµύρια µέλη,
προκειµένου αυτά να καλύψουν µέρος -πράγµατι, µέρος- των αυξηµένων τιµών αγαθών και ενέργειας.
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To σύνολο των µέτρων που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή θα υλοποιηθούν ξεπερνά τα 3,7 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Και πράγµατι χρειάζονται έκτακτα µέτρα σε έκτακτες καταστάσεις. Θα συµφωνήσω απόλυτα µε τον κ. Tσακαλώτο σε αυτό. Και
αυτό πράξαµε τα προηγούµενα χρόνια µε αποτελεσµατικότητα.
Γι’ αυτό και -εγώ θα πω καλοπροαίρετα- ο εύλογος προβληµατισµός, η φοβία, η αγωνία όλων των κοµµάτων εδώ και των Βουλευτών για τον κίνδυνο λουκέτων και διόγκωση της ανεργίας
µέσα στην υγειονοµική κρίση ευτυχώς για τη χώρα δεν επιβεβαιώθηκε, γιατί τα µέτρα ήταν στοχευµένα και αποτελεσµατικά.
Και θέλω να σας ενηµερώσω ότι, µε βάση την τελευταία συνεδρίαση του ECOFIN της προηγούµενης Τρίτης, ο µέσος όρος
των δηµοσιονοµικών µέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο -µέχρι την
προηγούµενη Τρίτη, αυτά έχουν µια δυναµική- διαµορφώνεται
στο 0,4% του ΑΕΠ. Αυτό σηµαίνει µε το ΑΕΠ της χώρας ότι, για
να έχουµε τον µέσο ευρωπαϊκό όρο, τα µέτρα θα µπορούσαν να
ήταν στην Ελλάδα 700 εκατοµµύρια ευρώ. Είναι σχεδόν διπλάσια: Ευάλωτα νοικοκυριά 324 εκατοµµύρια ευρώ, επιδότηση καυσίµων 153 εκατοµµύρια ευρώ, ΕΝΦΙΑ -µόνιµο µέτρο- 360
εκατοµµύρια ευρώ, αγρότες 200 εκατοµµύρια ευρώ, επίδοµα
θέρµανσης 170 εκατοµµύρια ευρώ. Μόνο από αυτά τα µέτρα 1,2
δισεκατοµµύριο ευρώ και δεν βάζω καθόλου µέσα την επιδότηση
της ενέργειας, η οποία γίνεται από το Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης.
Άρα, και σε σχέση µε τον µέσο ευρωπαϊκό όρο, η χώρα στοχευµένα σε αυτούς που έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη βοηθά όσο
είναι εφικτό.
Στόχος µας είναι να χτίσουµε -ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε,
σε τρία λεπτά, ούτως η άλλως ανέπτυξα και µία τροπολογία- αναχώµατα και νέες γραµµές άµυνας στις φρενήρεις ανατιµήσεις
που πυροδοτούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, ώστε να προστατεύσουµε όσο περισσότερο γίνεται τον παραγωγικό ιστό της χώρας
µας.
Με αυτές τις παρεµβάσεις η Κυβέρνηση εµπλουτίζει και ενισχύει τις πολιτικές της, ενώ κρατάει και εφόδια για αργότερα,
αφού σήµερα δεν γνωρίζουµε σε παγκόσµιο, σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο την έκταση του προβλήµατος ούτε τις ακριβείς επιπτώσεις του στην οικονοµία. Έτσι, πορευόµαστε µε ρεαλισµό, διορατικότητα και σύνεση στο δηµοσιονοµικό πεδίο, απαντώντας
στις προκλήσεις τού σήµερα, χωρίς να υπονοµεύουµε το αύριο
της οικονοµίας και της κοινωνίας.
Υλοποιούµε µια πολιτική ευθύνης, κυρίως µε µόνιµες µειώσεις
φόρων και ασφαλιστικών εισφορών για τα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα και τη µεσαία τάξη, µε επιδοτήσεις στο αυξηµένο ενεργειακό κόστος και µε επιδόµατα στα ευάλωτα
νοικοκυριά. Αξιοποιούµε την παροδική υφιστάµενη δηµοσιονοµική ευελιξία, επιδεικνύοντας, όµως, δηµοσιονοµική υπευθυνότητα και θα επιβάλουµε µε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες, µέσα
από στοχευµένους ελέγχους, την αξιοποίηση δυνητικών υπερκερδών, ώστε οι εταιρείες να αναλάβουν µαζί µε τις επιδοτήσεις
µερίδιο στο κόστος υπέρβασης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, όπως τόνισα και
πρόσφατα, τα µέτρα που υλοποιούνται θα ανακουφίσουν τους
συµπατριώτες µας, κυρίως αυτούς που έχουν µεγαλύτερη
ανάγκη, προσφέροντας σηµαντικές ανάσες σε νοικοκυριά και
επιχειρήσεις, αλλά δεν θα µπορέσουν να καλύψουν το σύνολο
του αυξηµένου κόστους της καθηµερινότητάς τους. Δεν υπάρχουν µαγικές συνταγές. Κρατάµε στιβαρά το τιµόνι του σκάφους
της ελληνικής οικονοµίας µέσα σε έντονες τρικυµίες, επιδεικνύοντας προσαρµογές όταν οι συνθήκες το επιβάλλουν. Συγκλίνουµε µε τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά δεν αποκλίνουµε
από τις αντοχές της οικονοµίας. Και αυτό γιατί οι διαθέσιµοι
πόροι που έχουµε είναι συγκεκριµένοι, οι κίνδυνοι αυξηµένοι και
οι αβεβαιότητες υψηλές.
Κανένα ευρωπαϊκό κράτος-µέλος δεν µπορεί να αντιµετωπίσει
µόνο του αυτές τις προκλήσεις ούτε να καλύψει όλο το κόστος.
Γι’ αυτό απαιτείται συντονισµένη ευρωπαϊκή δράση και αντίδραση και η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη µε συγκεκριµένες, τεκµηριωµένες και ρεαλιστικές προτάσεις επιδιώκει,
αναζητά αυτές τις λύσεις, ώστε να περιοριστούν ακόµα περισσότερο οι δυσµενείς επιπτώσεις της νέας εξωγενούς κρίσης, µε
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πλαφόν στα υπερκέρδη, ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα κερδοσκοπίας, µε ενιαία προµήθεια ενέργειας και κοινές αγορές φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε τη διασφάλιση της
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού, µε παρέµβαση στην
αγορά ενέργειας, µε δηµιουργία δηµοσιονοµικού χώρου.
Η κρίση που διερχόµαστε σήµερα µε τα υφιστάµενα δεδοµένα
πλήττει, αλλά δεν εκτρέπει την οικονοµία µας. Δηµιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, αλλά δεν οδηγεί σε µη αντιστρεπτέες καταστάσεις. Θολώνει τα επιτεύγµατα και τις ευοίωνες προοπτικές της
χώρας, αλλά δεν καταστρέφει τη διεθνώς καλή εικόνα της, εικόνα
και προοπτικές που οφείλονται στις θυσίες και τους κόπους της
κοινωνίας, στη σκληρή δουλειά πολιτών και πολιτείας. Και τη σηµερινή κρίση θα την ξεπεράσουµε και πάλι µε επιτυχία ενωµένοι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο τώρα εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας έχει η κ. Παπαδηµητρίου και αµέσως µετά τον λόγο θα πάρει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας,
ο κ. Καραθανασόπουλος.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΝΑ ΜΑΝΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιος θα περίµενε, αλήθεια, πριν από δύο χρόνια ότι η ανθρωπότητα θα ερχόταν αντιµέτωπη µε τέτοιες απρόσµενες
ανατροπές στο παγκόσµιο σκηνικό; Από τη µία, η πρωτοφανής
υγειονοµική κρίση, µε τεράστιο αντίκτυπο στη διεθνή οικονοµία
και, από την άλλη, η πρόσφατη ενεργειακή κρίση και οι τεκτονικές αλλαγές που φέρνει η παράνοµη εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία, το εύρος των οποίων δεν µπορεί ακόµη να προσδιοριστεί.
Κάτω από τις πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες η Κυβέρνηση εξακολουθεί να στέκεται στο πλευρό των Ελλήνων πολιτών και ιδίως
των συµπολιτών µας µε µεγαλύτερη οικονοµική ανάγκη. Στα 43
δισεκατοµµύρια ευρώ της πανδηµίας προστίθενται σήµερα νέα,
στοχευµένα και µελετηµένα µέτρα, που απλώνουν δίχτυ προστασίας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, χωρίς όµως να θέτουν σε
κίνδυνο τη δηµοσιονοµική πορεία της οικονοµίας. Και θα προστεθούν και άλλα, όπως ενδεικτικά η αύξηση των δόσεων σε ενενήντα έξι για την επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής,
παρεµβάσεις οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση του εισοδήµατος των ευάλωτων νοικοκυριών αλλά και στη στήριξη του πρωτογενούς τοµέα της χώρας.
Ας ξεκινήσουµε από µία από τις κυριότερες παρεµβάσεις, προεκλογική δέσµευση του ίδιου του Πρωθυπουργού, τη µείωση του
ΕΝΦΙΑ, µία δέσµευση που παρά τις δυσκολίες υλοποιείται σήµερα, αποδεικνύοντας τη συνέπεια λόγων και έργων. Η µείωση
αγγίζει συνολικά το 35% του φόρου και θα ωφεληθούν οκτώ
στους δέκα συµπολίτες µας.
Και φυσικά, η επιδότηση των καυσίµων κίνησης για ιδιώτες και
επαγγελµατίες, προκειµένου να ενισχυθούν από τις ραγδαίες αυξήσεις στην παγκόσµια αγορά.
Πρόκειται για µέτρα τα οποία, στο πλαίσιο πάντα του δηµοσιονοµικά εφικτού, δίνουν µία ανάσα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις,
ώστε να αντιµετωπίσουν την κρίσιµη συγκυρία. Είναι µία δύσκολη
εξίσωση, που διαχειρίζεται µε σύνεση και προγραµµατισµό ο
Υπουργός Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας και όλο το οικονοµικό επιτελείο.
Καθώς, µάλιστα, ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα είναι η
ενεργειακή κρίση, θέλω να σταθώ και στην πρωτοβουλία του
Πρωθυπουργού για την εξεύρεση µίας κοινής ευρωπαϊκής
λύσης, πρωτοβουλία η οποία µάλλον θα φέρει αποτέλεσµα,
καθώς διαφαίνεται ότι η Ευρώπη θα προχωρήσει σε κοινή προµήθεια φυσικού αερίου LNG εν όψει του επόµενου χειµώνα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένας από τους πλέον νευραλγικούς διαχρονικά τοµείς, πολύ δε περισσότερο σήµερα, είναι το
πεδίο της πρωτογενούς παραγωγής. Η Κυβέρνηση έχει αποδεδειγµένα σταθεί στο πλευρό του αγροτικού κόσµου, στηρίζοντάς
τον µε κάθε δυνατό τρόπο.
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Ενδεικτικά, οι µειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, η
εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύµατος για τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος, η µη επιβολή συµπληρωµατικού ΕΝΦΙΑ, ο
µειωµένος ΦΠΑ στις ζωοτροφές, η επιδότηση στο αγροτικό
ρεύµα και άλλα. Στα µέτρα αυτά προστίθενται σήµερα επιπλέον
φορολογικές ελαφρύνσεις, όπως είναι η θέσπιση µηδενικού ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο από την 1η
Ιανουαρίου του 2022 έως το τέλος του χρόνου, αλλά και η µόνιµη
µείωση του ΦΠΑ για τα λιπάσµατα από το 13% στο 6%. Αυτά
είναι µέτρα αναγκαία, καθώς η διαρκής αύξηση στο πετρέλαιο
κίνησης και στα αγροεφόδια δοκιµάζουν όλο και περισσότερο
τον αγροτικό κόσµο της χώρας.
Κύριε Υπουργέ, οι ως άνω ελαφρύνσεις είναι πράγµατι πολύ
σηµαντικές και σίγουρα θα βοηθήσουν. Θα ήθελα, ωστόσο, να
σας µεταφέρω την έκκληση των αγροτών για περαιτέρω οικονοµική στήριξη αναφορικά µε την αγορά των λιπασµάτων, εφόσον
φυσικά κάτι τέτοιο είναι δηµοσιονοµικά εφικτό. Είναι ένα κρίσιµο
ζήτηµα, καθώς ο εµπλουτισµός του εδάφους αυτή την εποχή
είναι απαραίτητος για την επαρκή παραγωγή.
Στον τόπο µου, την Πιερία, µία κατ’ εξοχήν αγροτική περιοχή,
πέραν των άλλων αγροτικών προϊόντων καλλιεργούνται ενδεικτικά κάθε χρόνο είκοσι εκατοµµύρια κιλά σκληρό σιτάρι, δεκαοκτώ εκατοµµύρια µαλακό, δεκατέσσερα εκατοµµύρια κιλά
καλαµπόκι και άλλα δηµητριακά. Είναι σηµαντικό οι αγρότες που
παράγουν πραγµατικά να συνεχίσουν να παράγουν το ίδιο και να
συνεχίσουν φυσικά να στηρίζονται στην κρίσιµη αυτή συγκυρία.
Προς τον σκοπό αυτό, φυσικά είναι και µια καθοριστική ρύθµιση αυτή που ψηφίστηκε χθες και έδωσε οριστική λύση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασωθέντων αγρών, οι οποίοι αποδόθηκαν προς χρήση στους ιδιοκτήτες τους, ένα σπουδαίο κίνητρο
για τους νέους της χώρας µας να επιστρέψουν στην περιφέρεια
και να καλλιεργήσουν εκτάσεις που έµεναν για χρόνια ανεκµετάλλευτες. Και ίσως, κύριε Υπουργέ, λόγω και της µεγάλης αβεβαιότητας εξαιτίας της κατάστασης στην Ουκρανία και της
περιρρέουσας ατµόσφαιρας, θα πρέπει να έχουµε και τα βλέµµατά µας στραµµένα και προς τις τουριστικές επιχειρήσεις της
βόρειας Ελλάδας, οι οποίες πολύ πιθανόν να πληγούν και από
τη µείωση του οδικού τουρισµού.
Θα ήθελα, επίσης, να σταθώ και να τονίσω ότι µε ρύθµιση του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δίνεται και µια δίκαιη λύση σε
ένα σηµαντικό ζήτηµα, που αφορά αγροτικά οικόπεδα που είχαν
παραχωρηθεί σε ακτήµονες της χώρας, µεταξύ των οποίων και
σε ακτήµονες στις περιοχές Καλλιθέας Πιερίας. Δίνεται παράταση στην προθεσµία ανέγερσης κατοικίας, ώστε να µη χάσουν
τα αγροτικά οικόπεδα οι ευάλωτοι συµπολίτες µας. Πρόκειται για
µία ακόµη ρύθµιση µε την οποία η Κυβέρνηση στηρίζει εµπράκτως την ελληνική περιφέρεια, συµπεριλαµβανοµένου και του
δικού µου τόπου.
Αγαπητοί συνάδελφοι και ιδίως συνάδελφοι της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, αµφισβητείτε και τελικά απ’ όσο κατάλαβα καταψηφίζετε σήµερα τα µέτρα ενίσχυσης και ζητάτε οριζόντια
µέτρα, επικαλούµενοι την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά ξεχνώντας
ότι επί δικής σας διακυβέρνησης αυξήσατε όλους τους φόρους
και ξεχνώντας επίσης ότι το 2015 επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
είχαν κλείσει οι τράπεζες και οι συνταξιούχοι ανέµεναν στην
ουρά για 60 ευρώ.
Το αληθές είναι ότι τα µέτρα που λαµβάνει η Κυβέρνηση υπαγορεύονται απόλυτα από το κοινό περί δικαίου αίσθηµα και από
τη λογική, ενώ είναι και σε απόλυτη αρµονία µε το αληθές νόηµα
της αρχής της φορολογικής ισότητας, όπως αυτή διαπλάθεται
στο άρθρο 4 του Συντάγµατος.
Να είστε βέβαιοι ότι µε σύνεση, δεδοµένης βέβαια και της µεγάλης αβεβαιότητας, θα είµαστε στο πλευρό της ελληνικής επιχείρησης, στο πλευρό του Έλληνα αγρότη, κτηνοτρόφου, αλιέα,
στο πλευρό των ευάλωτων νοικοκυριών. Και να είστε βέβαιοι ότι
έτσι η χώρα µας θα καταφέρει να βγει από τη στενωπό και αυτής
της κρίσης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κυρία συνάδελφε.
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Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Ένα ερώτηµα πλανάται στην Αίθουσα: Αλήθεια, η ακρίβεια
είναι διεθνής ή εσωτερική; Μόνο που αυτό το ερώτηµα αποτελεί
ψευτοδίληµµα, γιατί προσπαθεί να συγκαλύψει τους πραγµατικούς υπεύθυνους. Ο κύριος Πρωθυπουργός αναρωτήθηκε στην
παρέµβασή του ποια είναι η γενεσιουργός αιτία της της ακρίβειας και απάντησε ότι είναι η κρίση στην Ουκρανία. Και αυτή η
κρίση στην Ουκρανία από τι προήλθε; Είναι ένα τυχαίο γεγονός,
που συνέβη ξαφνικά; Δεν είναι το αποτέλεσµα µιας µακροχρόνιας σύγκρουσης δύο ιµπεριαλιστικών πόλων, από τη µια µεριά
των Αµερικανών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
από την άλλη της Ρωσίας;
Το επίδικο αυτής της σύγκρουσης δεν είναι τίποτα άλλο παρά
ο ανταγωνισµός για τις σφαίρες επιρροής, για την αλλαγή των
συνόρων και το ξαναµοίρασµα των αγορών, ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των ενεργειακών πόρων και των διαδροµών ενέργειας. Και αυτή η σφοδρότατη σύγκρουση οδήγησε
στην ιµπεριαλιστική επέµβαση από µεριάς της Ρωσίας, µε την
ευθύνη και την εµπλοκή όµως των Αµερικανών, του ΝΑΤΟ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και σε αυτή τη σύγκρουση εµπλέκεται η χώρα µας και εµπλέκεται γιατί όλα τα προηγούµενα χρόνια, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, στήριξαν τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ για τη στρατιωτική
περικύκλωση της Ρωσίας, γιατί η Κυβέρνηση έσπευσε να στείλει
στρατιωτικό υλικό, γιατί όλες οι κυβερνήσεις -και η προηγούµενη,
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, αλλά και η σηµερινή, της Νέας Δηµοκρατίας- µετέτρεψαν τη χώρα µας σε ορµητήριο των αµερικανονατοϊκών ιµπεριαλιστικών επεµβάσεων, δίνοντας νέες βάσεις στους
Αµερικάνους και στο ΝΑΤΟ, από την Αλεξανδρούπολη, το Στεφανοβίκειο και τη Λάρισα, όπου από εκεί προωθείται ο στρατός του
ΝΑΤΟ και των Αµερικάνων στην Ανατολική Ευρώπη.
Και όλα αυτά στο όνοµα της γεωστρατηγικής αναβάθµισης
της άρχουσας τάξης της χώρας µας. Για να κάνει τι; Για να συµµετέχει στο πλιάτσικο σε βάρος των λαών, για να κερδίσουν οι
κεφαλαιοκράτες, ενώ θύµα είναι ήδη ο ελληνικός λαός, είναι ο
λαός της χώρας µας, ο οποίος πληρώνει πολύ ακριβά το κυνήγι
των εξοπλιστικών προγραµµάτων αλλά και την ακρίβεια.
Και αν η µία όψη του νοµίσµατος της ακρίβειας οφείλεται
στους ιµπεριαλιστικούς ανταγωνισµούς, στην ιµπεριαλιστική
επέµβαση και στην εµπλοκή της χώρας µας σε αυτόν, η άλλη
όψη του νοµίσµατος της ακρίβειας δεν είναι οι πολιτικές που
εφαρµόστηκαν διαχρονικά στη χώρα µας από όλες τις κυβερνήσεις, πολιτικές που εξυπηρέτησαν και εξυπηρετούν τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων του κεφαλαίου;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Αλήθεια, η επεκτατική νοµισµατική πολιτική δεν είναι παράγοντας ανόδου της ακρίβειας, όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
τυπώνει µαζικά χρήµα για να στηριχθούν οι ανάγκες ρευστότητας των πολυεθνικών, γεγονός που αποτελεί «φάρµακο» για να
προχωρήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια; Δεν διαµορφώνει ταυτόχρονα και το έδαφος «φαρµάκι» για τον λαό, γιατί εκτινάσσεται
ο πληθωρισµός; Και ο πληθωρισµός κατατρώει τα λαϊκά εισοδήµατα.
Δεν είναι υπαίτια της ακρίβειας η απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας και η πράσινη µετάβαση, που µε πίστη υλοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις µέχρι τώρα; Δεν είναι προκλητική,
στο πλαίσιο αυτό, η στήριξη των αρπακτικών της πράσινης ενέργειας, η συρρίκνωση της ΔΕΗ και η ιδιωτικοποίησή της και τα τέλη
ρύπων, για να γίνει πιο ακριβός ο λιγνίτης και να προχωρήσουµε
στη σταδιακή απολιγνιτοποίηση; Δεν είναι προκλητική η επιλογή
που έγινε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και στη χώρα µας, και από τη
σηµερινή και από την προηγούµενη κυβέρνηση, ότι το εισαγόµενο
ορυκτό καύσιµο, το φυσικό αέριο, θα είναι το καύσιµο µετάβασης
για την πράσινη ενέργεια; Δεν είναι το χρηµατιστήριο ενέργειας,
όλα αυτά, που συνέβαλαν στην εκτόξευση της τιµής;
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Αλήθεια, ο ένοχος είναι τα διάφορα «golden boys» της σηµερινής ΔΕΗ, που παίρνουν υψηλούς µισθούς ή το ότι ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ; Δηλαδή, αν γυρίσουµε στη δηµόσια ΔΕΗ, όπως
είπε ο κ. Βαρουφάκης, τι θα γίνει; Και σε συνθήκες απελευθερωµένου περιβάλλοντος, σε συνθήκες πράσινης µετάβασης υπήρχε
η δηµόσια ΔΕΗ. Όµως, η ενεργειακή φτώχεια κατέτρωγε τα
λαϊκά νοικοκυριά, πάνω από το 20% ζούσε σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας υπό δηµόσια ΔΕΗ.
Άρα, λοιπόν, το ζήτηµα δεν είναι αυτό. Το θέµα είναι ποιοι ευθύνονται και ποια είναι η πραγµατική αιτία της ακρίβειας στην
ενέργεια. Γιατί µένει στο απυρόβλητο έτσι η πραγµατική αιτία,
πολύ δε περισσότερο που τόσο η Κυβέρνηση όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ,
το Κίνηµα Αλλαγής, το ΜέΡΑ25 λένε ότι πρέπει να επιταχυνθεί η
διαδικασία για την πράσινη µετάβαση. Λένε, µάλιστα, να υποκατασταθεί το φυσικό αέριο µε το LNG ως καύσιµο µετάβασης, που
εξυπηρετεί βεβαίως τα συµφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών
αλλά και τα αµερικανικά συµφέροντα για το LNG, το οποίο είναι
πολύ πιο ακριβό. Άρα, λοιπόν, όχι µόνο µείωση δεν θα δούµε,
αλλά η ακρίβεια στην ενέργεια θα συνεχίσει να κατατρώει το
λαϊκό εισόδηµα.
Εµείς λέµε καθαρά ότι η διέξοδος από αυτή την κατάσταση
δεν µπορεί να είναι άλλη παρά από την κοινωνική ιδιοκτησία στα
µέσα παραγωγής και στις πηγές ενέργειας, γιατί µόνο τότε, µόνο
σε συνθήκες σχεδιασµένης αξιοποίησης του συνόλου των ενεργειακών πόρων και πηγών που υπάρχουν στη χώρα µας και είναι
πάρα πολύ πλούσιες, µπορεί να ικανοποιούνται συνδυασµένα
όλα τα κριτήρια, τόσο της επάρκειας του συστήµατος, της ασφάλειας του συστήµατος, της παραγωγής φθηνού ηλεκτρικού ρεύµατος που να καλύπτει τις ανάγκες κατανάλωσης των λαϊκών
στρωµάτων αλλά και τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας για τη
βιοµηχανία, για την αγροτική παραγωγή, όσο και ταυτόχρονα να
προστατεύει το περιβάλλον σε συνθήκες αναβάθµισης της θέσης
των εργαζοµένων και µε ασφαλή µέτρα προστασίας της υγείας
τους.
Από αυτή την άποψη, στις σηµερινές συνθήκες πρέπει να
υπάρχουν τέτοιοι στόχοι πάλης, που να συγκρούονται µε τις αιτίες αυτής της πολιτικής. Και τέτοιοι δεν µπορεί να είναι άλλοι
από την κατάργηση τόσο των έµµεσων φόρων όσο και των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ενέργεια και στα υπόλοιπα καύσιµα. Είναι, επίσης, η γενναία µείωση και το πλαφόν στην τιµή
της ηλεκτρικής ενέργειας, η κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρµογής, η κατάργηση του χαρατσιού, που επιδοτούνται µέσα από
αυτό οι διάφορες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ,
αλλά και η κατάργηση του τέλους ρύπων. Έτσι, µέσα από αυτά,
θα µπορεί να υπάρξει µία ανακούφιση για τον λαό.
Άλλος παράγοντας ακρίβειας δεν έχει σχέση µε το τι παράγεται στη χώρα µας και για ποιον σκοπό παράγεται; Ποιος είναι
αυτός που καθορίζει το τι θα παραχθεί; Οι ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων για διασφάλιση µέγιστου ποσοστού κέρδους
και όχι απλώς κερδοφορίας. Αυτό ακριβώς το κυνήγι του κέρδους είναι που έχει καταστρέψει µία σειρά πλουτοπαραγωγικές
δυνατότητες στη χώρα µας, από την αγροτική παραγωγή µέχρι
τη µεταποίηση µίας σειράς κλάδων.
Όταν συγκεντρώνεται η γη σε λιγότερα χέρια, όταν αλλάζει η
χρήση της γης, όταν επεκτείνονται τα λαµπόγυαλα σε γη υψηλής
παραγωγικότητας, ποιο είναι το αποτέλεσµα; Μία σειρά από παραγωγικές δραστηριότητες να καταστρέφονται και σήµερα η
χώρα µας να βρίσκεται σε συνθήκες προ επισιτιστικής κρίσης.
Δεν είναι υπεύθυνη η Ευρωπαϊκή Ένωση µε την πολιτική της;
Γιατί δεν επιδοτεί το µαλακό σιτάρι η Ευρωπαϊκή Ένωση; Τότε τι
θα παράγει ο άλλος; Πώς θα µπορεί να διασφαλίσει το εισόδηµά
του, όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιρεί το µαλακό σιτάρι,
µε αποτέλεσµα να καταφεύγουµε στις εισαγωγές; Αντίθετα, επιδοτεί το σκληρό σιτάρι, που το χρειάζεται η µακαρονοβιοµηχανία.
Να, λοιπόν, ποιες οι αιτίες και έρχεται µε µία τροπολογία η Κυβέρνηση, που την παρουσίασε πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης, για να αποτραπούν, λέει, οι δυσµενείς επιπτώσεις στην
επισιτιστική ασφάλεια.
Εµείς, ως ΚΚΕ, αυτή την τροπολογία και το συγκεκριµένο
άρθρο θα τα καταψηφίσουµε. Γιατί; Γιατί δεν λύνουν τα προβλή-
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µατα που επικαλούνται, δεν εξασφαλίζουν την επισιτιστική ασφάλεια αυτά τα µέτρα.
Εµείς προτείνουµε να καταγραφούν όχι µόνο αυτά, αλλά και
να κρατικοποιηθούν τα αποθέµατα και σε άλλα προϊόντα, όπως
είναι τα ζυµαρικά, τα όσπρια, το ρύζι και άλλα. Εµείς ζητάµε να
διατεθούν στην κατανάλωση χωρίς χονδρεµπορικό και βιοµηχανικό κέρδος για όσον καιρό διαρκεί αυτή η κρίση. Ζητάµε να κρατικοποιηθεί, να στηριχθεί και να επαναλειτουργήσει η λιπασµατοβιοµηχανία µε φθηνό ρεύµα αλλά ταυτόχρονα και µε καταγραφή των πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται για τα λιπάσµατα, την αµµωνία κ.λπ.. Όλα αυτά να επιταχθούν από τις
χηµικές βιοµηχανίες, για να µπορέσει να προχωρήσει η παραγωγή λιπάσµατος στη χώρα µας, για να διατεθεί φθηνό λίπασµα
στον αγρότη, για να µπορέσει να καλλιεργήσει.
Κύριε Υπουργέ της Ανάπτυξης, πρέπει να σταµατήσει η παραγωγή βιοντίζελ από τα φυτικά έλαια, που λέτε ότι υπάρχει έλλειψη στην αγορά αυτή τη στιγµή. Να σταµατήσουν οι εξαγωγές
όλων των παραπάνω προϊόντων και βεβαίως να στηριχθούν οι
καλλιέργειες των εαρινών σιτηρών και του ηλίανθου.
Άλλοι παράγοντες που εκτινάσσουν την ακρίβεια είναι και η
έµµεση φορολογία, η εµπορευµατοποίηση της υγείας, της παιδείας. Είναι η επίθεση που έχουν δεχθεί διαχρονικά τα λαϊκά
στρώµατα στα εισοδήµατά τους, στα εργασιακά, µε την αναπαραγωγή ενός πολύ φθηνού εργατικού δυναµικού χωρίς δικαιώµατα, στο ασφαλιστικό, που κλάπηκαν λεφτά από τους
συνταξιούχους, που επιβιώνουν µε συντάξεις πείνας.
Είναι και µία σειρά άλλα ζητήµατα, τα οποία βλέπουµε και στο
σηµερινό επίπεδο, όπως, για παράδειγµα, η διάταξη για την τσικουδιά και το τσίπουρο, που επί της ουσίας ποιους στηρίζει;
Τους ποτοβιοµήχανους έναντι της παραδοσιακής παραγωγικής
δραστηριότητας των αµπελοκαλλιεργητών της χώρας µας, που
και ιστορική και παραδοσιακή αξία έχει. Και όµως, για να ικανοποιηθούν τα συµφέροντα των ποτοβιοµηχάνων, τους αφαιρούµε
ακόµα και το όνοµα του τσίπουρου και της τσικουδιάς, που είναι
ιστορικά συνδεδεµένα µε τους παραδοσιακούς αµπελοκαλλιεργητές.
Υπάρχουν και άλλα µέτρα κοροϊδίας, όπως, για παράδειγµα,
αυτό που θα επιστρέψετε στους αγρότες για το αγροτικό πετρέλαιο που χρησιµοποιούν. Είναι, λέει, 60 εκατοµµύρια το σύνολο
του κόστους. Άρα ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι θα εξαιρεθεί, όταν
την εποχή που υπήρχε η επιστροφή του ειδικού φόρου ήταν 180
εκατοµµύρια. Τότε, όµως, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατάργησε
την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, την ίδια στιγµή
που οι εφοπλιστές παίρνουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Να, λοιπόν, τα δύο µέτρα και δύο σταθµά!
Έτσι, λοιπόν, αυτά τα µέτρα, τα οποία παρουσίασε πριν από
λίγο ο Υπουργός Οικονοµικών, είναι µέτρα κοροϊδίας για τον ελληνικό λαό, γιατί αφήνουν στο απυρόβλητο τις αιτίες της ακρίβειας, κάνουν µία αναδιανοµή της φτώχειας από τους λιγότερο
φτωχούς στους πιο ευάλωτους. Δηλαδή, τους οδηγείτε στη φτώχεια και στην εξαθλίωση και µετά τους λέτε «θα σας δώσουµε
και ένα επίδοµα για να τα βγάλετε πέρα». «Να σε κάψω Γιάννη,
να σ’ αλείψω λάδι.»! Να πληρώνουν, δηλαδή, οι λιγότερο φτωχοί
προς όφελος των εξαθλιωµένων και την ίδια στιγµή να µένουν
στο απυρόβλητο τα συµφέροντα του κεφαλαίου και η κερδοφορία.
Από αυτή την άποψη, µόνο ως κοροϊδία µπορεί να ληφθεί αυτό
που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, συνεπικουρούµενος και από
τον κ. Τσίπρα, για υπερφορολόγηση των κερδών των εταιρειών
που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια. Αλήθεια; Αυτοί θα κερδίζουν και ο λαός θα χάνει και θα πληρώνει; Το θεωρείτε τίµιο
αυτό το πράγµα, να πληρώνει πολύ ακριβά ο λαός την ενέργεια
και να µην αµφισβητείται η κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων, απλώς και µόνο τα υπερκέρδη τους; Πολύ σωστό!
Έτσι, λοιπόν, αυτά τα µέτρα, τα οποία προτείνει η Κυβέρνηση
ως µέτρα ανακούφισης, αλλά τα λένε και τα άλλα κόµµατα, βρίσκονται σε δύο συµπληγάδες, στη µέγγενη από τη µία πλευρά
της δηµοσιονοµικής υπεύθυνης πολιτικής, όπως τόνισε ο κύριος
Πρωθυπουργός, αλλά και των δυνατοτήτων, λέει, από την άλλη,
της οικονοµίας. Αυτή ακριβώς η µέγγενη που συνθλίβει την ικανοποίηση των αναγκών του λαού.
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Αλήθεια, υπονοµεύει τη δηµοσιονοµική υπευθυνότητα και τα
δηµοσιονοµικά η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και στην ενέργεια και δεν την υπονοµεύει η µείωση των
συντελεστών φορολόγησης των νοµικών προσώπων διαχρονικά;
Δεν την υπονοµεύει η µείωση των διανεµόµενων κερδών; Δεν την
υπονοµεύουν οι υπεραποσβέσεις; Δεν την υπονοµεύει το αφορολόγητο που έχουν οι εφοπλιστές; Ο ΦΠΑ την υπονοµεύει, τα
µέτρα προς όφελος του κεφαλαίου δεν την υπονοµεύουν τη δηµοσιονοµική σταθερότητα. Δύο µέτρα και δύο σταθµά!
Δεν αντέχει η οικονοµία, όταν πρόκειται να υπάρξουν µέτρα ενίσχυσης των νοσοκοµείων εν καιρώ πανδηµίας της πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας, των σχολείων ή όταν πρέπει να υπάρξουν έργα
υποδοµής που να προστατεύουν τη ζωή των λαϊκών στρωµάτων
από τις πυρκαγιές, τις πληµµύρες, τους σεισµούς, ενώ αντίθετα
αντέχει η οικονοµία τα εξοπλιστικά προγράµµατα που είναι για
τους ιµπεριαλιστικούς σκοπούς, αντέχει η οικονοµία τις υποδοµές
και τα δίκτυα που εξυπηρετούν τις ανάγκες των επιχειρηµατικών
οµίλων για την πράσινη και την ψηφιακή µετάβαση, αντέχει η οικονοµία τις χρηµατοδοτήσεις των επιχειρηµατικών οµίλων.
Έτσι, λοιπόν, το κριτήριο για τη δηµοσιονοµική σταθερότητα
και τις αντοχές της οικονοµίας αποκαλύπτεται πολύ καθαρά ότι
το καθορίζει απλά και µόνο το καπιταλιστικό κέρδος. Αυτός που
θα κληθεί να πληρώσει τον λογαριασµό για όλα αυτά τα πακέτα
προς τους επιχειρηµατικούς οµίλους είναι ο λαός.
Και από αυτή την άποψη τσακώνονται τα άλλα κόµµατα µε την
Κυβέρνηση για τις αλλαγές που υπάρχουν στον ΕΝΦΙΑ, ποιος
κερδίζει λιγότερο ή κερδίζει περισσότερο. Σιγά τα ωά, κύριοι! Ο
λαός τόσα χρόνια τώρα πληρώνει ΕΝΦΙΑ για το σπίτι το οποίο
έχτισε, ένα νέο ενοίκιο, αντί να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ. Γιατί δεν το
κάνετε; Θα έχει δηµοσιονοµική επίπτωση; Αν είναι αυτός ο σκοπός, τότε γιατί δεν επιβάλλετε τον ΕΦΑ, τον ειδικό φόρο ακινήτων; Καµµία κυβέρνηση δεν το επέβαλε.
Αυτό το ερώτηµα το θέτουµε συνέχεια σε όλους, αλλά κανείς
δεν απαντάει: Γιατί από το 2002 δεν επιβλήθηκε ποτέ ο ΕΦΑ, ο
ειδικός φόρος ακινήτων, για τα ακίνητα των νοµικών προσώπων;
Γιατί καµµία κυβέρνηση δεν το έκανε; Η απάντηση είναι καθαρή:
Διότι προσβάλλει αυτός ο φόρος τα ιερά και τα όσια του συστήµατος, δηλαδή τα συµφέροντα των κεφαλαιοκρατών. Γι’ αυτό
δεν επιβλήθηκε ποτέ αυτός ο φόρος. Και µην κοιτάτε, κύριε Αλεξιάδη, µε απορία. Γι’ αυτό δεν τον επιβάλατε όσο ήσασταν κυβέρνηση εσείς. Γι’ αυτό εξαιρέσατε από τον ΕΝΦΙΑ τα νοµικά
πρόσωπα που διαχειρίζονται ακίνητα, τις offshore εταιρείες, που
έχουν τεράστια ακίνητη περιουσία και ανήκουν σε εφοπλιστικά
συµφέροντα. Ούτε ΕΦΑ ούτε ΕΝΦΙΑ πληρώνουν αυτοί. Να, λοιπόν, ποιος πληρώνει και ποιος σηκώνει τα βάρη τα φορολογικά.
Εµείς λέµε ότι σήµερα πρέπει να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ, γιατί
είναι αντιλαϊκός φόρος και να επιβληθεί ο ειδικός φόρος ακινήτων, ο ΕΦΑ, να επιβληθεί φορολογία στη µεγάλη ακίνητη περιουσία, χωρίς εξαιρέσεις των διάφορων offshore εταιρειών, που
αξιοποιούν και διαχειρίζονται τεράστια ακίνητη περιουσία.
Και µε τα µέτρα, όµως, για το νέο πτωχευτικό που βάζετε, καλείτε τον κόσµο να παραχωρήσει οικειοθελώς τα σπίτια του στα
διάφορα funds και του δίνετε ένα µικροποσό για να καλύψει το
ενοίκιο που θα πληρώνει για το ίδιο του το σπίτι, όταν την ίδια
στιγµή το ιδιωτικό χρέος των λαϊκών νοικοκυριών γιγαντώνεται,
αντί να προστατευθεί η πρώτη κατοικία, να διαγραφούν δάνεια
που έχουν λαϊκά στρώµατα και που σήµερα δεν µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους για να προστατευθούν τα συµφέροντά
τους. Την ίδια στιγµή διαγράφετε δάνεια επιχειρηµατικών οµίλων
ή τα κουρεύετε µέχρι και 80% όπως έγινε µε την εταιρεία «ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ» για να µπορέσει να πουληθεί η εταιρεία. Αυτή η αντιµετώπιση υπάρχει βέβαια και για άλλες εταιρείες και µονοπωλιακούς οµίλους.
Γι’ αυτόν τον λόγο εµείς λέµε καθαρά ότι γι’ αυτές τις συνθήκες που βιώνει σήµερα ο λαός µας και οι εργαζόµενοι δεν ευθύνονται ούτε τα διάφορα «γαλάζια», «πράσινα» ή «ροζ» golden
boys ούτε οι διάφοροι ολιγάρχες. Ευθύνεται συνολικά αυτό το
σύστηµα που υπερασπίζεστε, γιατί την ίδια στιγµή που γεννιέται
πλούτος, αναπαράγεται και διευρύνεται η φτώχεια και η εξαθλίωση. Όποιο µείγµα διαχείρισης, όποια διαχειριστική πολιτική
και να ακολουθηθεί, όποιος και αν είναι ο διαχειριστής αυτού του

10491

σάπιου συστήµατος δεν πρόκειται ποτέ αυτό να απαλλαγεί από
την τεράστια ανισότητα που αναπαράγει: Από τη µια µεριά ο
πλούτος σε παγκόσµιο επίπεδο συγκεντρώνεται σε όλο και λιγότερα χέρια και από την άλλη τα πλατιά λαϊκά στρώµατα ζουν στη
φτώχεια. Διευρύνεται η διάσταση ανάµεσα στις δυνατότητες που
υπάρχουν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και στο επίπεδο ικανοποίησης των αναγκών. Αυτό το σύστηµα είναι βαθύτατα αντεργατικό γιατί στηρίζει την εκµετάλλευση των εργαζοµένων και
υποβαθµίζει τη θέση της εργατικής τάξης για να στηριχθούν τα
συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων. Πάνω απ’ όλα, όµως,
γιατί αυτό το σύστηµα είναι αβέβαιο γιατί µέσα από την ανάπτυξή του γεννά τις συνθήκες για την εκδήλωση µιας νέας καπιταλιστικής κρίσης.
Έτσι, λοιπόν, η λύση δεν βρίσκεται στις εκλογές για να φύγει
ένας αφέντης και να έρθει ένας σωτήρας πλαστός για τον λαό.
Η λύση βρίσκεται στη σύγκρουση µε τις αιτίες που δηµιουργούν
τα προβλήµατα στον λαό. Βρίσκεται στον δρόµο της ανατροπής,
για να µπορέσει να αποτρέψει την επιδείνωση της θέσης του ο
λαός, να βρει µια πρόσκαιρη ανακούφιση, αλλά πάνω από όλα
να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για συνολικότερες ρήξεις και
ανατροπές. Ο δρόµος ο ελπιδοφόρος για τον λαό, που θα ικανοποιηθούν οι ανάγκες του είναι ο σοσιαλισµός και τίποτα άλλο.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και για τον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Δεν επέδειξα ανοχή. Σας έδωσα όλο τον χρόνο σας.
Τώρα θα µιλήσει ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, Υφυπουργός Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την τροπολογία µε
αριθµό 1252 που έχει κατατεθεί και θα συνεχίσουµε µε τον κ.
Γρηγοριάδη. Στη συνέχεια έχουν ζητήσει τον λόγο Υπουργοί.
Κύριε Τουρνά, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ (Υφυπουργός Κλιµατικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως αναφέρθηκε, θα µιλήσω
επί της τροπολογίας που αφορά στη χρήση της φωτιάς για την
κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών.
Όσο οι δυσµενείς συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής αυξάνονται, τόσο µιλούµε πλέον όχι για κλιµατική αλλαγή, αλλά για κλιµατική κρίση. Μια από τις σηµαντικότερες προκλήσεις µε την
οποία είναι αντιµέτωπη και η χώρα µας εξαιτίας της κλιµατικής
αυτής κρίσης είναι η εµφάνιση όλο και περισσότερων σε έκταση
και ένταση µεγάλων δασικών πυρκαγιών, γνωστών µε τον όρο
«µέγα πυρκαγιές». Οι πυρκαγιές αυτές δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν µε άµεση προσβολή, εξελίσσονται σε µεγάλο βαθµό
ανεξέλεγκτες και είναι δύσκολα διαχειρίσιµες απειλώντας και επιφέροντας καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον, την ανθρώπινη ζωή και την περιουσία των πολιτών. Η αντιµετώπισή τους µε
επίγεια, αλλά ακόµη και εναέρια µέσα δεν επαρκεί. Η λύση στο
πρόβληµα της καταστολής των πυρκαγιών αυτών οφείλει να αναζητηθεί στον συνδυασµό προσαρµογής στα νέα δεδοµένα και
ουσιαστικών µέτρων πρόληψης, νέων στρατηγικών αντιµετώπισής τους και στη χρησιµοποίηση νέων αποτελεσµατικών µεθόδων και δοκιµασµένων στη διεθνή πρακτική εργαλείων που µέχρι
πρότινος παρέµεναν στη χώρα µας ανενεργά.
Ένα τέτοιο εργαλείο το οποίο δύναται να προσφέρει πολλά
και αποτελεί µεταρρυθµιστική τοµή στην εθνική έννοµη τάξη,
αλλά και την επιχειρησιακή πρακτική του Πυροσβεστικού Σώµατος είναι η χρήση της φωτιάς ως κατασβεστικό µέσο υπαίθριων
πυρκαγιών, µέθοδος γνωστή στη διεθνή τακτική µε τον όρο «αντιπύρ».
Εισάγεται, λοιπόν, προς ψήφιση µε την προτεινόµενη ρύθµιση
η δυνατότητα χρήσης από το Πυροσβεστικό Σώµα της µεθόδου
του αντιπυρός, η οποία θα επιφέρει σηµαντικά οφέλη στο πεδίο
της µάχης µε τις φλόγες ιδίως µέσω της µεγαλύτερης αξιοποίησης αντιπυρικών ζωνών. Σύµφωνα και µε την παγκόσµια πυροσβεστική πρακτική η χρήση της φωτιάς για την αντιµετώπιση
υπαίθριων πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική, εφόσον
επικρατούν οι κατάλληλες συνθήκες και εφαρµόζεται µε τον προβλεπόµενο τρόπο µε χρήση ειδικών εµπρηστικών εργαλείων από
έµπειρο και κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό.
Ως αντιπύρ εννοούµε µια φωτιά που ανάβεται σκόπιµα κατά
µήκος µιας ζώνης χωρίς βλάστηση προς την πλευρά του µετώ-
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που της επερχόµενης δασικής πυρκαγιάς για να καταναλώσει
την καύσιµη ύλη στην πορεία της, ώστε µε αυτόν τον τρόπο να
σταµατήσει η εξάπλωσή της ή να επηρεαστεί προς το ηπιότερο
η συµπεριφορά της. Παραδείγµατα ζωνών απ’ όπου µπορεί να
ξεκινήσει το αντιπύρ αποτελούν αντιπυρικές λωρίδες ή ζώνες,
δρόµοι, ποτάµια, βραχώδεις ασυνέχειες της βλάστησης, αποψιλωµένοι αγροί και δενδρώδεις καλλιέργειες, καθώς επίσης λατοµεία και άλλα.
Η αλλαγή του κειµένου νοµικού πλαισίου αποτελεί προφανή
και επείγουσα προϋπόθεση για την εισαγωγή της µεθόδου αυτής
προκειµένου η χρήση φωτιάς να γίνει άλλο ένα πολύτιµο εργαλείο στη διάθεση των πυροσβεστών µας για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση εκτεταµένων και επικίνδυνων συµβάντων. Για
τον σκοπό αυτόν το Υπουργείο Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας συγκρότησε διυπουργική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή µε τη συµµετοχή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Απότοκο των εργασιών της ανωτέρω επιτροπής για την ανάληψη της απαιτούµενης
νοµοθετικής πρωτοβουλίας αποτέλεσε η προς ψήφιση διάταξη.
Περαιτέρω, στελέχη του Πυροσβεστικού Σώµατος έχουν ήδη
υποβληθεί στις απαραίτητες σχετικές εκπαιδεύσεις, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, στο εξωτερικό, σε πυροσβεστικές υπηρεσίες χωρών οι οποίες µε επιτυχία εφαρµόζουν
και κατέχουν το εν θέµατι γνωστικό αντικείµενο και θα ενταχθούν
στους πεντακόσιους πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων, τους
δασοκοµάντος, που πρόκειται να προσληφθούν και θα είναι οι
πρωτεργάτες της χρήσης της εν λόγω µεθόδου.
Τελειώνοντας και καλώντας σε οµόθυµη στήριξη της συζητούµενης τροπολογίας, θα ήθελα να υπερτονίσω ότι η ανωτέρω νοµοθετική αλλά και επιχειρησιακή πρωτοβουλία έρχεται να
προστεθεί στη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλεται, ώστε
η χώρα µας να προσαρµόσει την περιβαλλοντική στρατηγική της
στα σηµερινά δεδοµένα, αποδεικνύοντας ότι µε τόλµη αλλά και
µε συνέπεια η πολιτεία θέτει ως ύψιστη προτεραιότητά της την
προστασία των έννοµων αγαθών της ζωής, της υγείας, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κι εµείς
ευχαριστούµε και για τον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Κλέων Γρηγοριάδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25, για έξι λεπτά.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Σας
παρακαλώ βάλτε µου και τα τρία λεπτά της τριτολογίας µου γιατί
δεν θα προλάβω σε έξι λεπτά. Δεν θα τα περάσω τα εννέα λεπτά,
µου είναι υπεραρκετά.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, έφυγε βλέπω
ο κ. Σταϊκούρας, πριν φύγει, όµως, είπε δύο-τρία πράγµατα που
µπαίνω στον πειρασµό να τα σχολιάσω. Άκουσα τον κ. Σταϊκούρα, τον αρµόδιο Υπουργό, τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών της χώρας, να λέει ότι αντιλαµβάνεται ο ίδιος
προσωπικά τη λαϊκή οργή, τη λαϊκή αγανάκτηση είπε για την
ακρίβεια. Τον συµβουλεύω, όµως, να µη βάλει και στοίχηµα ότι
αυτή θα είναι προσωρινή, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε. Αντιλαµβάνεται, είπε, δηλαδή την προσωρινή λαϊκή οργή. Μπορεί να προκύψει και καµµιά µόνιµη καµµιά φορά.
Επίσης άκουσα πολλά να λέει ο κ. Σταϊκούρας. Άκουσα να λέει
πώς αντιλαµβάνεται η παράταξή του, η Νέα Δηµοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη. Φαίνεται από τις µειώσεις στον ΕΝΦΙΑ. Και
προς επίρρωσιν των επιχειρηµάτων αυτής της άποψης συµπλήρωσε ότι τα φυσικά πρόσωπα φέτος, µε λίγα λόγια, για να καταλαβαίνει και ο απλός πολίτης, θα πληρώσουν 920 ολόκληρα
εκατοµµύρια ευρώ λιγότερα από το 2018 που κυβερνούσε ο επάρατος ΣΥΡΙΖΑ.
Ωστόσο, δεν µας είπε ο κ. Σταϊκούρας -και τον ρώτησε ο κ. Βαρουφάκης, αλλά συνεχίζει να µην απαντάει µήνες, χρόνια τώραεάν όσοι έχουν ακίνητα αντικειµενικής αξίας κάτω από 80.000
ευρώ, πόσα από αυτά θα γλιτώσουν τα 920 εκατοµµύρια; Το
απαντώ εγώ και το απάντησε κι ο κ. Βαρουφάκης προηγουµένως:
τίποτα. Ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα εκατοστό του ευρώ, ούτε ένα
σεντ του ευρώ οι κάτω των 80.000.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Τι λέτε! Δείτε το άρθρο 46!
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Μη µε διακόπτετε, κύριε Υπουργέ,
πάρτε τον λόγο και απαντήστε µου γιατί έχω µόνο εννέα λεπτά,
καταλάβατε; Μην το παίρνετε προσωπικά. Το είπε Αρχηγός Κοινοβουλευτικής Οµάδας. Δεν απάντησε ο Υπουργός τίποτα σε
αυτό, το είπε ο Αρχηγός µας και δεν απάντησε ο συν-Υπουργός
σας ούτε ο Πρωθυπουργός.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Δεν διαβάσατε τον νόµο απλώς!
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Τον διάβασα και τον καλοδιάβασα και
ξέρω πολύ καλά και πώς λειτουργείτε. Τελικά θα µου τον φάει
τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε, κάντε κάτι σας παρακαλώ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τι µας είπε στην πραγµατικότητα
ο κ. Μητσοτάκης; Ότι όλα ανεξαιρέτως τα προβλήµατα της
χώρας είναι εισαγόµενα. Μόνο που δεν είναι εισαγόµενα, κύριε
Μητσοτάκη, και το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα µας. Σταµατήστε επιτέλους να κρύβεστε πίσω από διεθνείς συγκυρίες,
πανδηµίες και πολέµους. Είναι αλήθεια -δεν λαϊκίζουµε- ότι όλα
αυτά υπάρχουν. Ναι.
Ας τα πάρουµε όµως ένα-ένα, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, από την αρχή. Είναι αλήθεια, ο COVID υπάρχει, εδώ και σχεδόν τρία χρόνια. Δεν φταίει όµως ο COVID, κύριε
Μητσοτάκη, που εσείς δεν ντρέπεστε καθόλου που σχεδόν τρία
χρόνια τώρα και µετά από περισσότερους από είκοσι επτά χιλιάδες νεκρούς δεν έχει προσλάβει ακόµα ούτε έναν για δείγµα µόνιµο γιατρό στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας και δεν έχετε επιτάξει
ποτέ ούτε µία για δείγµα µεγάλη ιδιωτική υγειονοµική µονάδα.
Δεν φταίει ο COVID γι’ αυτό, κύριε Μητσοτάκη. Εσείς φταίτε.
Φταίτε εσείς που εξυπηρετείτε τα παρασιτικά αφεντικά σας.
Δεν φταίει καµµία διεθνής συγκυρία, κύριε Μητσοτάκη, για τα
µνηµόνια της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Οι
παρατάξεις σας φταίνε, κυρίως οι δύο ιστορικότερες, οι οποίες
αφού επτώχευσαν τη χώρα, κατακλέβοντάς την από τη Μεταπολίτευση µέχρι σήµερα, διορίζοντας ένα εκατοµµύριο σχεδόν στο
δηµόσιο για να έχουν µπάρµπα στην Κορώνη να τους ψηφίζει
δωρεάν, στη συνέχεια τι έκαναν; Άφησαν απροστάτευτους και
ανυπεράσπιστους τους πολίτες µας, δώδεκα χρόνια τώρα, στην
τύχη τους.
Και οι τρεις µνηµονιακές παρατάξεις, δώδεκα χρόνια τώρα,
µειώσατε σε σχεδόν σηµείο εξαφάνισης µισθούς, συντάξεις και
επιδόµατα, φτωχοποιήσατε βάρβαρα τους ανθρώπους, τους κλέψατε την πρώτη κατοικία τους για να τη χαρίσετε σε αρπακτικά
ξένα funds στων οποίων τη µετοχική σύνθεση συγγενείς κάποιων
από εσάς συµµετέχουν, εκποιήσατε και εκποιείτε τη δηµόσια περιουσία µας για ένα κοµµάτι ψωµί, βλέπε ΤΑΙΠΕΔ.
Εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ µας βάλατε, εσείς η Νέα Δηµοκρατία µας διατηρείτε µέσα σε αυτή την κόλαση, που τα ασηµικά και τα χρυσαφικά του κράτους έναντι πινακίου φακής χαρίζονται στους
δανειστές µας.
Απωλέσατε και συνεχίζετε να απολύετε την εθνική κυριαρχία
µε εκχώρηση σε ξένες δυνάµεις, συγκεκριµένα στις Βρυξέλλες
και την Κοµισιόν, όλων ανεξαιρέτως των οικονοµικών αλλά και
των αµυντικών ακόµα εργαλείων της χώρας µας. Αυτοί βγάζουν,
οι «κοµισιώτες», οι «βρυξελλιώτες», βγάζουν προϋπολογισµό.
Αυτοί αποφασίζουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αυτοί αποφασίζουν ακόµα και τις αγορές των εξοπλιστικών προγραµµάτων µας.
Αυτοί αποφασίζουν, κύριε Πρόεδρε, προσλήψεις γιατρών, προσλήψεις υγειονοµικών, καθηγητών και δασκάλων, µέχρι όπως σας
είπα και για τις κορβέτες, τα Μιράζ και τα Ραφάλ αποφασίζουν
αυτοί, και όχι εσείς όπως θα έπρεπε αν είχαµε δηµοκρατία.
Για όλες αυτές τις απάνθρωπες και ανήθικες ποµπές σας δεν
φταίει καµµία διεθνής συγκυρία, κύριε Μητσοτάκη. Φταίτε εσείς
προσωπικότατα, που είστε υπόδικος στα παρασιτικά αφεντικά
σας και έχετε µετατρέψει την Κυβέρνησή σας σε ανώνυµη εταιρεία για την εξυπηρέτηση και µόνο των συµφερόντων τους.
Σταµατήστε λοιπόν επιτέλους να κρύβεστε και σταµατήστε να
κρύβεστε και πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουµε, ξέρουµε. Παραλάβατε χάος, το χάος που ο ΣΥΡΙΖΑ -τι παράξενο- παρέλαβε από
εσάς! Ένα οργανωµένο χάος, µπαλάκι ανάµεσα σε διάφορους
µνηµονιακούς, που απ’ ό,τι φαίνεται σκοπεύετε τελικά να το ξα-
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ναπαραδώσετε στον ΣΥΡΙΖΑ κατά τις 22 µε 28 Μαΐου τρέχοντος,
γιατί δεν σας πειράζει, καθόλου δεν σας κόφτει ένα τέτοιο ενδεχόµενο, ούτε εσάς ούτε τα αφεντικά τους, κύριε Πρόεδρε. Μνηµονιακός να ’ναι ο επόµενος κι ό,τι να ’ναι!
Τα ενδοµνηµονιακά «τζαρτζαρίσµατα» λοιπόν θα πρέπει να κοπούν. Δεν πείθετε πλέον κανέναν.
Οι πολίτες, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουν
καταλάβει πια πως δεν είναι αντίπαλοι σε αυτόν τον στίβο ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δηµοκρατία και το ΚΙΝΑΛ, αλλά τρέχετε σε αγώνα
σκυταλοδροµίας για λογαριασµό της ίδιας οµάδας. Ποια οµάδα;
Η γνωστή οµάδα των τριών µνηµονιακών κοµµάτων που ξεπουλάει τη χώρα µας σε δέκα πλούσια ντόπια παράσιτα και σε άλλα
τόσα ξένα παράσιτα, παριστάνοντας ταυτοχρόνως τον λαό µας,
την κυβέρνηση και τη µείζονα Αντιπολίτευση.
Και εδώ τώρα το σηµαντικότερο από όλα, κύριε Μητσοτάκη:
εισαγόµενη ακρίβεια εξαιτίας του πολέµου; Αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη; Σοβαρολογείτε; Η πραγµατική ακρίβεια που πλήττει τον
λαό µας σήµερα, στα σουπερµάρκετ, στους λογαριασµούς ρεύµατος, φυσικού αερίου, πετρελαίου θέρµανσης, πετρελαίου κίνησης και βενζίνης έχει άραγε την παραµικρή, τόση δα, σχέση
µε αυτόν τον πόλεµο; Αποτυπώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το άγγιγµά του; Σε καµµία των περιπτώσεων, κύριε Μητσοτάκη.
Οι συνάνθρωποί µας που ζουν εκεί έξω και έξω από την προσωπική σας φούσκα, κύριε Μητσοτάκη, γνωρίζουν καλά ότι τα
προϊόντα που αγοράζουν κάθε µέρα στα σουπερµάρκετ έχουν
αυξηθεί σιγά-σιγά µες τον προηγούµενο χρόνο από 10% έως
30%. Εσείς βέβαια και η πουληµένη στατιστική υπηρεσία, η βρυξελλιώτικη στατιστική υπηρεσία σας, βλέπετε αποπληθωρισµό
1,5% κατά τον τελευταίο έναν χρόνο.
Ωστόσο, οι πολίτες γνωρίζουν αν υπάρχει αποπληθωρισµός ή
άγριος πληθωρισµός. Πώς το γνωρίζουν, κύριε Μητσοτάκη; Το
γνωρίζουν, γιατί τους φτάσατε πια σήµερα στο σηµείο να µην
έχουν τα χρήµατα να αγοράσουν τα βασικά, γάλα, κρέας, ψωµί
για τα παιδάκια τους. Ξέρετε τι άλλο γνωρίζουν οι πολίτες της
Ελλάδας, κύριε Μητσοτάκη; Γνωρίζουν ότι όλοι ανεξαιρέτως οι
λογαριασµοί τους, που αφορούν την ενέργεια, αυξήθηκαν από
100% έως 300% δυόµισι ολόκληρους µήνες πριν τον πόλεµο που
ξεκίνησε η φασιστική εισβολή του φασίστα κ. Πούτιν στην Ουκρανία.
Κι επίσης το γνωρίζουν επειδή βλέπουν στους λογαριασµούς
που λαµβάνουν σήµερα ότι το χρονικό διάστηµα της κατανάλωσης που αναγράφεται αφορά –τι παράξενο;- τον περασµένο Ιανουάριο, κύριε Μητσοτάκη. Σήµερα, τέλη Μάρτη, ο ελληνικός
λαός πληρώνει τρεις φορές παραπάνω σε κάθε λογαριασµό του
που αφορά το διάστηµα του Ιανουαρίου.
Το τραγικό βέβαια είναι, κύριε Πρόεδρε, ότι τελικά αυτός ο
έρµος ο ελληνικός λαός δεν θα το γλιτώσει το αποτύπωµα του
πολέµου που θα τριπλασιάσει ξανά τους ήδη τριπλασιασµένους
λογαριασµούς που πληρώνει. Τότε θα φταίει ο πόλεµος, κύριε
Μητσοτάκη;
Για την αύξηση στις τιµές της ενέργειας θα φταίει ο πόλεµος.
Αλλά δεν θα φταίει ο πόλεµος, κύριε Μητσοτάκη, που εσείς και τα
αφεντικά σας στην Κοµισιόν αποφασίσατε σε αυτή την συγκυρία
να ενισχύσετε µε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ τριάµισι εκατοµµύρια
χειµαζόµενου ελληνικού λαού και µε ακόµη 1 δισεκατοµµύριο
ευρώ –τι ισότητα, δικαιοσύνη, κοινωνική αίσθηση!- τέσσερις παρασιτικότατους φίλους σας ή αφεντικά σας. Διαλέγετε και παίρνετε. Μην τους ξαναλέω, τους ξέρετε. Μόνο κατά τους
τελευταίους δεκαοκτώ µήνες τους τα δώσατε.
Δεν φταίει ο πόλεµος, αλλά εσείς ο ίδιος προσωπικότατα,
κύριε Μητσοτάκη, που τέσσερα άλλα παράσιτα –Λάτσης, Βαρδινογιάννης, Μυτιληναίος, Περιστέρης, αφεντικά σας- για λογαριασµό των οποίων τεµαχίσατε και τους µοιράσατε τη δηµόσια ΔΕΗ,
εισπράττουν ζεστά στην τσέπη τους 55 από κάθε 100 ευρώ που
πληρώνουν οι συµπολίτες µας σε κάθε λογαριασµό τους.
Όταν οι συµπολίτες µας το πάρουν χαµπάρι αυτό, κύριε Μητσοτάκη -και θα φροντίσουµε εµείς, να είστε σίγουρος, το
ΜέΡΑ25 να το πάρουν-, δεν θα έχετε τόπο να κρυφτείτε όχι στην
Ελλάδα, αλλά στην οικουµένη.
Τολµήσατε να πείτε, κύριε Μητσοτάκη, ότι η ανεργία στη χώρα
µας υποχώρησε πλέον στο 11% -η άλλη, η κρυµµένη ανεργία;-
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και πως κάποιος διεθνής οίκος -ελπίζω όχι ανοχής αυτός ο διεθνής οίκος- προβλέπει ότι τον επόµενο χρόνο η Ελλάδα θα είναι
η τρίτη χώρα σε ανάπτυξη σε όλη την Ευρωζώνη.
Αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη; Αλήθεια; Αυτό το παραµύθι δεν το
τρώει πλέον κανείς. Γιατί; Γιατί τα ακούµε από τον Αύγουστο του
2018 από τον ΣΥΡΙΖΑ, τα ακούµε από τον Ιούλη του 2019 από
εσάς, αυτή την περίφηµη θεωρία του συµπιεσµένου ελατηρίου
και άλλα τέτοια ωραία και φαιδρά επιχειρήµατα.
Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε, µε αυτή µου την πρόταση.
Μια σελίδα έχω ακόµη.
Μην καλπάζετε τόσο γρήγορα προς την ανάπτυξη µε τον
σκουπόξυλό σας, κύριε Μητσοτάκη, γιατί θα σκοντάψετε εσείς
και θα τσακιστούµε εξαιτίας σας όλοι εµείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Γρηγοριάδη, εννέα λεπτά µας είπατε.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Δεν ξέρουµε πότε θα βρείτε το πότε
σας συµφέρει να κάνετε εκλογές, ξέρουµε όµως πολύ καλά κάτι
που εσείς δεν ξέρετε. Από δω και πέρα δεν θα σας συµφέρει πια
ποτέ να κάνετε εκλογές. Και όποτε και αν αποφασίσετε τελικά
να τις κάνετε, θα τις χάσετε, γιατί αυτή η νύχτα κράτησε πολύ
και µόλις άρχισε σιγά σιγά να ξηµερώνει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν ήσασταν και πολύ ανεκτικός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ήρθε η
σειρά του κ. Αποστόλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινώ την τοποθέτησή µου µε τα µέτρα που πρόσφατα ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και αναφέρονται σε
διατάξεις του νοµοσχεδίου, µαζί µε τον κ. Σταϊκούρα, για τη στήριξη του αγροτικού χώρου.
Πρώτον, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου θα γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, στην οποία καθορίζονται οι όροι,
οι προϋποθέσεις, ο χρόνος επιστροφής, οι δικαιούχοι που είναι
µόνο οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες και γενικά όλη η διαδικασία που είναι κατ’ εξοχήν προβληµατική, µα κυρίως, πάνω απ’ όλα,
γιατί φαίνεται ότι δεν έχετε ακόµη αντιληφθεί ότι στην ύπαιθρο
υπάρχει ένας αγροτικός χώρος ο οποίος βοηθά µε συµπληρωµατικό εισόδηµα την παραµονή των κατοίκων στις περιοχές τους.
Και βεβαίως είναι προβληµατική η διαδικασία γιατί πρώτα
καλεί τους αγρότες να πληρώσουν για να τους επιστραφεί µετά,
όταν το αποφασίσουν οι Υπουργοί. Εµείς κρατάµε µια επιφύλαξη
για το συγκεκριµένο µέτρο, κυρίως για τον τρόπο που υλοποιείται.
Θα µπορούσατε, κύριοι Υπουργοί, να δείτε πρώτα την περίπτωση µη πληρωµής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αν κάνατε
σωστή χρήση της δήλωσης ΟΣΔΕ, που απεικονίζεται το είδος
της καλλιέργειας και η έκταση, πράγµα που σηµαίνει ότι µπορούσατε να ελέγξετε το απαιτούµενο πετρέλαιο. Ας ελπίσουµε τουλάχιστον ότι κάποια βελτίωση θα φέρει αυτή η ρύθµιση στους
αγρότες.
Δεύτερον, η µείωση του ΦΠΑ στα λιπάσµατα από 13% στο 6%
δεν έχει ουσιαστικά κανένα νόηµα, αφού ο κάθε επαγγελµατίας
αγρότης τον ΦΠΑ που πληρώνει τον συµψηφίζει µε τον ΦΠΑ των
εσόδων του. Και το άλλο: Τι θα γίνει µε τα περισσότερα λιπάσµατα που είναι στο 24%, όπως αυτά που αγγίζουν τις κηπευτικές καλλιέργειες, υδρολιπάνσεις και άλλες ευαίσθητες
καλλιέργειες; Θα υπάρξει εκεί κάποια µείωση;
Τρίτον, η φορολόγηση του εισοδήµατος. Μια απλή παράταση
στην πληρωµή είναι και τίποτε άλλο. Ανακοινώσατε πριν από λίγο
-ο κ. Σταϊκούρας- τη ρύθµιση για ενίσχυση κατά 4% του τζίρου
των κτηνοτρόφων. Ποιων κτηνοτρόφων; Και πάλι όµως, επαναλαµβάνω, ξεχνάτε ότι ιδιαίτερα η κτηνοτροφία είναι αυτή η οποία
εξασφαλίζει ένα συµπληρωµατικό εισόδηµα σε πάρα πολλούς
κατοίκους. Αποκλείονται αυτοί.
Εδώ κι έναν µήνα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που άρχισε η
εγκληµατική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έπρεπε ήδη, κύριοι της Κυβέρνησης, να έχετε πάρει εκείνες τις πρωτοβουλίες,
πρωτίστως ως χώρα αλλά και ως Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες
θα απαντήσουν στο ερώτηµα: Τι πρέπει να κάνουµε τώρα για να
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υπηρετήσουµε τη διατροφική µας επάρκεια, τη διατροφική µας
επιβίωση; Στηρίζουµε πρωτίστως την προµήθεια και την παραγωγή δηµητριακών που χρειαζόµαστε σε δηµητριακά και σε ζωοτροφές.
Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίρνει σχετικές πρωτοβουλίες –
καλοδεχούµενες-, αλλά αυτή την ώρα πρέπει να υπάρξει και εσωτερική εγρήγορση. Η σύσταση µιας επιτροπής στον Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που παρακολουθεί την
αγορά δεν αρκεί. Η επισιτιστική κρίση έρχεται. Θα περίµενα πιο
συγκεκριµένα και περισσότερα πράγµατα.
Σας προτείνω λοιπόν πρωτοβουλίες κατ’ αρχάς σε ενωσιακό
επίπεδο.
Πρώτον, να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη-µέλη άµεσης αλλαγής από το 2022 του ορισµού της ελάχιστης δραστηριότητας,
ώστε να καταργηθεί η δυνατότητα χορήγησης άµεσων ενισχύσεων σε εκτάσεις µε αγρανάπαυση που θα καλλιεργηθούν για
ζωοτροφές.
Δεύτερον, να τροποποιηθεί άµεσα ο κανονισµός, ώστε να
δοθεί η δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισµού των συνδεδεµένων ενισχύσεων στο 15% για το 2022, υπό την προϋπόθεση
χορήγησης του επιπρόσθετου προϋπολογισµού αποκλειστικά και
µόνο -και το τονίζω- στη χορήγηση συνδεδεµένων ενισχύσεων
για την καλλιέργεια ζωοτροφών.
Και τρίτον, να υποβληθεί αίτηµα για αύξηση του προϋπολογισµού του προγράµµατος για µεταφορά ζωοτροφών όχι µόνο για
την Κρήτη, αλλά για όλα τα νησιά και ιδιαίτερα, για τα µικρά
νησιά του Αιγαίου.
Στις προτάσεις που υπέβαλε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η υλοποίηση βεβαίως των οποίων
δεν έχει ξεκινήσει ακόµη, δεν είναι σαφές αν πρόκειται για ανακατανοµή -και εννοώ για το µεταφορικό ισοδύναµο- ή για αύξηση
του προϋπολογισµού.
Πρωτοβουλίες στο εσωτερικό:
Πρώτον, ανακατανοµή του προϋπολογισµού του 2022 των
συνδεδεµένων ενισχύσεων και περαιτέρω ενίσχυση των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών που προορίζονται για ζωοτροφές.
Δεύτερον, τροποποίηση της νέας πρόσκλησης της δράσης της
νιτρορύπανσης που εκδόθηκε στις 16-2-2022 και κατάργηση της
δυνατότητας διατήρησης των εκτάσεων σε αγρανάπαυση που
θα ενταχθούν στη δράση. Να καταργηθεί η αγρανάπαυση.
Και τρίτον, χρήση ηλίανθου, καλαµποκιού και άλλων ενεργειακών φυτών ως βιοντίζελ, µόνο στην περίπτωση που δεν είναι
εφικτή η χρησιµοποίησή τους ως τρόφιµο ή ζωοτροφή. Μόνο σε
αυτή την περίπτωση θα αφεθούν, διαφορετικά να χρησιµοποιηθούν για τη συγκεκριµένη παραγωγή ζωοτροφών.
Επειδή τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται αποθεµατοποίηση δηµητριακών και σογιάλευρου, σε επίπεδο χώρας θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες µελέτες για τις ελληνικές ανάγκες και να
δηµιουργηθούν οι απαραίτητες υποδοµές.
Ένα θέµα που θα πρέπει να εξεταστεί τόσο στο Συµβούλιο
Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε εθνικό
επίπεδο είναι να γίνουν άµεσα διµερείς διπλωµατικές ενέργειες
για άρση περιορισµών εισαγωγής δηµητριακών στη χώρα µας
από χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουµανία. Δεν έχω ακούσει
κάποια συζήτηση. Στην παρούσα στιγµή και για την αντιµετώπιση
της κατάστασης που έχει δηµιουργηθεί το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης θα πρέπει να βγει από την αδράνεια που προκάλεσε
το σοκ και να λειτουργήσει σε συνθήκες ανάγκης.
Πρέπει άµεσα να προβεί σε διερεύνηση και συµφωνίες µε
εναλλακτικές πηγές προµήθειας δηµητριακών, σε αυστηρούς
ελέγχους για να αντιµετωπιστούν τα φαινόµενα αθέµιτου ανταγωνισµού και αισχροκέρδειας που λειτουργούν στον χώρο, σε
απογραφή των αποθηκευµένων ποσοτήτων σε δηµητριακά και
λοιπές ζωοτροφές προκειµένου να έχει την εικόνα για το ποια
είναι η ποιότητα των αποθεµάτων τους.
Με την τροπολογία που σας ανέφερα προηγούµενα, που
εσπευσµένα φέρατε χθες το βράδυ, επισήµανα κυρίως αυτά που
είπα πριν δυο-τρεις µέρες σε επίκαιρη ερώτηση εδώ στην Αίθουσα, πράγµα που αποδεικνύει για άλλη µια φορά την απουσία
πρόβλεψης και πρόληψης της κατάστασης και τη µη εφαρµογή
πολιτικών διαχείρισης κινδύνου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας µίλησα προχθές -ήταν εδώ ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης- για αισχροκέρδεια. Από χθες το βράδυ οι ζωοτροφές
πωλούνται µε «καπέλο» 35%. Στην τροπολογία, µάλιστα, που καταθέσατε πριν από λίγο ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας
κάπου ανακατεύει όλες τις δασικού χαρακτήρα κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Έχουµε σοβαρά θέµατα επιβίωσης. Προσέξτε,
όταν θα αρχίσουν οι δασικές πυρκαγιές θα υπάρξει ανάγκη για
αντιπύρ. Να ρυθµίσουµε από τώρα τη συγκεκριµένη περίπτωση.
Δεν είναι µια απλή περίπτωση το αντιπύρ. Προσέξτε, βάλτε εκεί
κάποιον ειδικό επιστήµονα ο οποίος να κάνει αυτές τις κινήσεις
γιατί θα πάτε όλοι µέσα. Δεν προβλέπεται να υπάρχει σε αυτή τη
διαδικασία µε τη ρύθµιση που έχετε κάνει. Χρειάζεται εξειδικευµένους ανθρώπους. Δεν είναι µια απλή διαδικασία. Εάν δεν ξέρεις το ανάγλυφο της περιοχής, εάν δεν ξέρεις τα µελτέµια της
περιοχής τι κατευθύνσεις έχουν ανά πάσα στιγµή, δεν µπορείς
να κάνεις τέτοιες κινήσεις. Προσέξτε το αυτό το πράγµα.
Για όλα αυτά, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι οι κίνδυνοι είναι πάρα
πολλοί, αλλά ιδιαίτερα το κοµµάτι που αφορά την επισιτιστική
ασφάλεια, τη διατροφική µας επάρκεια. Βαυκαλίζεστε. Λέτε:
«Εµείς ισοσκελίσαµε το εµπορικό ισοζύγιο πληρωµών στον αγροτικό χώρο». Μα, εδώ δεν είναι θέµα ισοσκελισµού. Είναι άλλο
πράγµα εκεί, διότι υπάρχουν εξαγωγές, ειδικά µε φρούτα και λαχανικά, που παρουσιάζουν µια τάση και εµείς επί δικής µας θητείας, µάλιστα, σε δύσκολες συνθήκες το ξεπεράσαµε αυτό το
πράγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Η διατροφική επάρκεια απαιτεί
κυρίως στήριξη στην κτηνοτροφία και στις ζωοτροφές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, µιλήσατε δέκα λεπτά. Οι Βουλευτές, και ειδικά οι Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, προσπαθούν κάθε φορά
να µιλούν πάνω από δέκα λεπτά, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται πρόβληµα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ:… (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Όχι, κύριε
Τριανταφυλλίδη. Είναι η τελευταία φορά που έγινε. Και σας το
λέω ότι θα το κλείσω το µικρόφωνο. Είναι λάθος. Εσείς µετά
λέτε: «Ξέρετε, ο προηγούµενος οµιλητής του ΣΥΡΙΖΑ κρατήθηκε
δέκα λεπτά, άρα πρέπει και ο επόµενος να έχει δέκα λεπτά». Δεν
είναι κατάσταση αυτή.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, όλοι οι προλαλήσαντες µίλησαν τουλάχιστον δέκα λεπτά. Τα εξάντλησαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Αποστόλου, είστε λίγο large, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγµατα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα ήθελα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε,.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχουµε δηλώσει
εδώ και ώρα ότι θέλουµε να µιλήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Εγώ σας
καταλαβαίνω, αλλά εδώ οι συνάδελφοι Βουλευτές έχουν άλλη
άποψη. Δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Έχουµε δηλώσει ότι θέλουµε να µιλήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας καταλαβαίνω. Σας είπα ένα λεπτό. Είπα να µιλήσουν δύο Βουλευτές
για να µπορέσουµε να λειτουργήσουµε. Δυστυχώς…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: … (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τι να σας
πω; Να το πείτε στον συνάδελφό σας ο οποίος µίλησε δέκα
λεπτά. Αµέσως µετά µου ζήτησε τον λόγο ο Υπουργός γιατί έχει
µια υποχρέωση, µετά ήρθε ο νέος Υπουργός ο οποίος θέλει κι
αυτός να πάει σε µια εκδήλωση. Προσπαθώ να βρω µια λύση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Δεν προσπαθείτε αρκετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Προσπαθώ να βρω µια λύση.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Ζ’ - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Εγώ πάντως θα χρειαστώ µόνο πέντε λεπτά. Θα χρειαζόµουν
και λιγότερα γιατί έχω να αναπτύξω την τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1252 και ειδικό αριθµό 183, αλλά πρέπει να απαντήσω
λίγο και σε µερικά θέµατα τα οποία θίχτηκαν νωρίτερα σε σχέση
µε τον πρωτογενή τοµέα της χώρας µας.
Κύριε Αποστόλου, ήταν επιλογή της Κυβέρνησης η επιστροφή
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, µε βάση τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα τα οποία έχουµε, να γίνει µόνο στους
κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, αυτούς δηλαδή που έχουν µοναδικό ουσιαστικά εισόδηµα τις αγροτικές παραγωγές και πρέπει
να στηριχθούν για να τις συνεχίσουν. Βεβαίως θα συµφωνήσω
ότι υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι ασχολούνται µε τις καλλιέργειες
και πολύ αποτελεσµατικά µάλιστα, αλλά έχουν και άλλα εισοδήµατα.
Εµείς αποφασίσαµε πολιτικά, και νοµίζω σωστά, και αυτό έχει
την αποδοχή όλων των αγροτών-παραγωγών, να στηρίξουµε
τους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες και σε αυτούς θα επιστρέψουµε το ποσό που δικαιούνται τον Οκτώβριο, όπως το έχουµε
πει, γιατί τότε θα ξέρουµε ακριβώς και τι καλλιέργειες δηλώθηκαν στις δηλώσεις ΟΣΔΕ οι οποίες θα ακολουθήσουν.
Βεβαίως µέχρι τότε έχουν δύο ακόµα δυνατότητες όλοι αυτοί.
Οι αγρότες µας έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν από
1η Απριλίου την έκπτωση στο πετρέλαιο η οποία θα γίνεται στην
αντλία, 15 λεπτά δηλαδή, 12 λεπτά συν τον ΦΠΑ 15 λεπτά, και
βεβαίως τη δυνατότητα όσοι έχουν εισόδηµα κάτω από 30.000
ως ελεύθεροι επαγγελµατίες να µπορέσουν να δηλώσουν ένα
από τα αγροτικά τους οχήµατα και να αξιοποιήσουν κι αυτή τη
δυνατότητα που δίνει η Κυβέρνηση. Είναι δηλαδή τρία τα επίπεδα µε τα οποία µπορούν να βοηθηθούν οι αγρότες µας σε
σχέση µε το πετρέλαιο.
Δεν θέλω να ξεχάσουµε και το 6% που γίνεται στα λιπάσµατα
και το 6% που έγινε στις ζωοτροφές µε τον ΦΠΑ, δεν πρέπει να
ξεχάσουµε και τη βοήθεια που δίνεται µε τη ρήτρα αναπροσαρµογής, µε το 4% που θα το δούµε τις επόµενες ηµέρες γιατί προσπαθούµε να κάνουµε την καλύτερη διαµόρφωση για τους
κτηνοτρόφους µας σε σχέση µε τον τζίρο τους και βεβαίως ούτε
το µεταφορικό ισοδύναµο.
Σήµερα, όµως, είµαι εδώ για κάτι συγκεκριµένο που νοµίζω ότι
πρέπει όλους να µας ενώσει. Αυτή η µη οµαλή εξέλιξη της αγοράς αυτό το διάστηµα σε µερικούς δίνει την αίσθηση ότι θα µπορέσουν να κερδοσκοπήσουν σε βάρος των αγροτών µας και σε
βάρος των κτηνοτρόφων µας. Δεν πρόκειται να το επιτρέψουµε
σε όποιον έχει αυτή την αίσθηση ότι θα µπορέσει να τα καταφέρει. Βιώνουµε όλοι µας καθηµερινά -το βιώνω εγώ ως Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και είµαι σίγουρος ότι το βιώνουν και όλοι
οι Βουλευτές της περιφέρειας- τη µεγάλη αγωνία των αγροτών
να εξασφαλίσουν τα εφόδια εκείνα για να µπορέσουν να καλλιεργήσουν και τη µεγάλη αγωνία των κτηνοτρόφων µας για να µπορέσουν να εξασφαλίσουν τις ζωοτροφές για το βιος τους.
Η κίνηση της αγοράς και οι εισαγωγές που γίνονται, επειδή τις
παρακολουθούµε, γίνονται σχεδόν µε οµαλό τρόπο, παρά τις δύσκολες συγκυρίες. Είµαι σε καθηµερινή επαφή µε αυτούς οι
οποίοι µεταφέρουν τα φορτία από το εξωτερικό. Είµαι σε καθηµερινή επαφή µε αυτούς οι οποίοι ασχολούνται µε τον κλάδο.
Όµως, επειδή υπάρχει ήδη η αίσθηση ότι κάποιοι από τους εµπλεκόµενους σε όλη αυτή την αλυσίδα δεν συµµετέχουν στη µεγάλη προσπάθεια που οφείλουµε να κάνουµε όλοι για την
αντιµετώπιση αυτής της δύσκολης συγκυρίας, έρχεται σήµερα
η τροπολογία αυτή η οποία ουσιαστικά υποχρεώνει όλες όσες
επιχειρήσεις ασχολούνται µε την εµπορία, µε την εισαγωγή, µε
την πώληση συγκεκριµένων προϊόντων -και αναφέρω ενδεικτικά
τις ζωοτροφές, τα λιπάσµατα, τα δηµητριακά, δηλαδή το σιτάρι,
το κριθάρι, τη βρώµη, το καλαµπόκι- να κάνουν δήλωση ακριβώς
για να γνωρίζουµε ποια είναι τα αποθέµατά τους και να το γνωρίζουµε ανά πάσα στιγµή.
Δεν είναι απλά ανεπίτρεπτο κάποιος να προσπαθεί να κερδοσκοπήσει αυτή την περίοδο. Δεν είναι απλά παράνοµο. Είναι ανήθικο. Και αυτή την ανηθικότητα δεν πρόκειται να την επιτρέψουµε
µε κανένα τρόπο. Έλαβα ένα µήνυµα από έναν κτηνοτρόφο από
µια ορεινή περιοχή της χώρας µας και έλεγε ένα πράγµα: «Αυτοί
που κρύβουν αυτή τη στιγµή τα αποθέµατά τους για να βγάλουν
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κάποια περισσότερα χρήµατα αύριο είναι σαν να κρύβουν τις
σφαίρες ενώ έχουµε πόλεµο». Δεν πρόκειται να το επιτρέψουµε.
Υπάρχει η επάρκεια. Να υπάρχει και διαθεσιµότητα από όποιους
οφείλουν να πράξουν συγκεκριµένες ενέργειες.
Οπότε καλώ όλους πραγµατικά µε αίσθηση ευθύνης να συνεισφέρουν αυτό που οφείλουν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, να
δώσουν τη δυνατότητα στους αγρότες µας, στους κτηνοτρόφους µας να έχουν τα εφόδια εκείνα που χρειάζονται για να παραγάγουν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για την τροπολογία
πότε µπορούµε να κάνουµε ερώτηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Μία ερώτηση κάντε τη όσο να ανέβει επάνω ο κ. Χήτας.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Το ερώτηµα στον κύριο Υπουργό είναι
το εξής. Διαβάζοντας την τροπολογία, βλέπω ότι στην παράγραφο 5 στο άρθρο 1 λέει για το ποιες είναι οι αρµόδιες αρχές.
Δεν καταλαβαίνω γιατί µέσα στις αρµόδιες αρχές, στο άρθρο 1,
δεν έχετε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών. Δηλαδή αν σε
έναν έλεγχο που κάνει είτε η Αστυνοµία είτε η Εφορία είτε το Τελωνείο διαπιστώσει κάτι, για ποιο λόγο να µην είναι αξιοποιήσιµες και αυτές οι υπηρεσίες; Ένα αυτό.
Και ένα άλλο, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω πού πρέπει να απευθύνω το ερώτηµα. Αυτή η πολύ καλή ιδέα γιατί δεν επεκτείνεται
και στον τοµέα των υλών που παράγουν µετά οι εταιρείες ηλεκτρική ενέργεια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Απαντήστε, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, ξέρουµε ότι αυτή τη στιγµή
πραγµατικά δεν τίθεται θέµα επισιτιστικής επάρκειας σε κανέναν
τοµέα στη χώρα µας και βεβαίως και επάρκειας πρώτων υλών.
Αυτό το οποίο θέλουµε να αντιµετωπίσουµε κατά βάση, επειδή
είναι κατεπείγον –φαντάζοµαι- να διαφυλάξουµε τον πρωτογενή
τοµέα, ιδίως τους κτηνοτρόφους µας, είναι στις ζωοτροφές, είναι
στα λιπάσµατα, είναι στα ωµά δηµητριακά, να έχουµε µια καταγραφή των αποθεµάτων, όπως άλλωστε το έχει αποφασίσει και
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι αρκεί αυτή η πρώτη παρέµβασή µας ως
µια κατεύθυνση που πρέπει να περάσει στους εµπλεκόµενους.
Θα υπάρξει κοινή υπουργική απόφαση στη συνέχεια, κύριε συνάδελφε, η οποία θα διευκρινίζει ακριβώς τον ρόλο της κάθε εµπλεκόµενης υπηρεσίας και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί
καµµία περαιτέρω τροπολογία, καµµία περαιτέρω ρύθµιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Τώρα, κύριε Γεωργαντά, αλλάξατε
και Υπουργείο. Θα σας ρωτούσα τι γίνεται µε τα ΕΛΤΑ που είναι
υπό οµηρία εδώ και πέντε µέρες µε την κυβερνοεπίθεση και τα
τσακάλια του ψηφιακής, που είστε και οι πρώτοι και οι φοβεροί,
δεν το έχετε ξεµπλοκάρει ακόµη. Αλλά προλάβατε, γλιτώσατε.
Πήγατε στα χειρότερα βέβαια, στο αγροτικής, αλλά εν πάση περιπτώσει να µας πει κάποιος από την Κυβέρνηση κάποια στιγµή
τι γίνεται µε τα ΕΛΤΑ. Τέσσερις µέρες πέρασαν από την κυβερνοεπίθεση, κύριε Γεωργαντά, και έχουν σταµατήσει τα πάντα.
Ούτε δέµατα µπορούν να φύγουν ούτε τίποτα. Τεράστια ζηµιά,
αλλά δεν πειράζει.
Κυρίες και κύριοι, κύριε Σταϊκούρα, χαίροµαι που ήρθατε, γιατί
άκουσα µε µεγάλη προσοχή την τοποθέτησή σας, την οµιλία σας
σήµερα. Είπατε πάρα πολλά στα είκοσι – είκοσι πέντε λεπτά που
µιλήσατε. Σας άκουσα. Σηµείωσα ένα πράγµα, το οποίο µου
έκανε εντύπωση. Θέλετε διαστροφή δηµοσιογραφική, θέλετε παρατηρητικότητα λόγω του επαγγέλµατός µου; Εµένα µου έµεινε
αυτό, δηλαδή ο τίτλος από την οµιλία σας για µένα θα ήταν
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αυτός σήµερα. Είπατε ότι η Κυβέρνηση προσπαθεί και είναι στο
πλευρό για να ξεπεράσουµε «αυτήν τη συγκυρία της στιγµής».
Μου έµεινε αυτή η φράση, κύριε Σταϊκούρα, αγαπητέ Υπουργέ
Οικονοµικών της Ελλάδος, «συγκυρία της στιγµής».
Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, επειδή είστε πάρα πολύ
έµπειρος πλέον, και τους υπόλοιπους Υπουργούς εκεί. Άλλο είναι
η συγκυρία της στιγµής, που µπορεί να είναι ένας πόλεµος, και
άλλο είναι οι πολιτικές αποφάσεις. Γιατί ό,τι λουζόµαστε τώρα,
κύριε Σταϊκούρα, δεν είναι τα απόνερα του πολέµου ακόµα.
Ακόµα δεν έχουν έρθει οι συνέπειες του πολέµου. Μέχρι στιγµής
βιώνουµε τις συνέπειες των πολιτικών επιλογών.
Και θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον κ. Σταϊκούρα που λέει ότι είναι
η συγκυρία της στιγµής: Κύριε Υπουργέ, το ότι η Ελλάδα χρεώθηκε µε 44 δισεκατοµµύρια ευρώ, όχι για την πανδηµία, για τα
lockdown είναι συγκυρία της στιγµής ή πολιτική απόφαση; Το ότι
η Ελλάδα είναι ενεργειακά εξαρτώµενη χώρα σχεδόν 90% είναι
συγκυρία της στιγµής, κύριε Σταϊκούρα, όπως είπατε, ή είναι πολιτικές αποφάσεις που την οδήγησαν εδώ; Κλείνοντας, για παράδειγµα, τα λιγνιτικά εργοστάσια, παίζοντας στο χρηµατιστήριο
καθηµερινά το βιος του Έλληνα να αισχροκερδούν τα ενεργειακά χρηµατιστήρια. Ήταν επιλογή πολιτική να µην υπογράψουµε
µακράς διάρκειας συµβόλαια και να συµµετέχουµε κάθε µέρα
στο ενεργειακό χρηµατιστήριο ή συγκυρία της στιγµής; Είναι
συγκυρία της στιγµής ότι δεν προαγοράσαµε φυσικό αέριο και
πετρέλαιο, όταν σας το λέγαµε πριν δύο χρόνια που είχε 20 δολάρια το βαρέλι; Είναι συγκυρία στιγµής ή πολιτική απόφαση;
Είναι πολιτική απόφαση.
Είναι συγκυρία της στιγµής, κύριε Σταϊκούρα, το ότι η Ελλάς
δεν έχει επάρκεια, αυτάρκεια µάλλον αγαθών για να θρέψει τους
Έλληνες; Αυτό τι είναι; Συγκυρία της στιγµής ή οι πολιτικές χρόνων που οδήγησαν στην καταρράκωση του πρωτογενούς τοµέα
και αυτή τη στιγµή δεν παράγουµε τίποτα και δεν µπορούµε να
θρέψουµε ούτε τους Έλληνες και εισάγουµε το 80% στα πάντα;
Γάλα, τυρί, κρέας, άλευρα, σιτηρά, τα πάντα. Αυτό τι είναι; Συγκυρία της στιγµής; Όχι, είναι πολιτικές αποφάσεις που οδήγησαν
την Ελλάδα εδώ. Το ότι είχαµε -14%, είχαµε µείωση στις επενδύσεις στον αγροτικό τοµέα είναι συγκυρία της στιγµής ή είναι πολιτικές αποφάσεις; Είναι πολιτικές αποφάσεις.
Η απόφαση, κύριε Σταϊκούρα, να στείλουµε όπλα στον πόλεµο,
στην απαράδεκτη, κτηνώδη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία
που όλοι καταδικάσαµε, η απόφαση να στείλει η Ελλάδα πρώτη
όπλα και τώρα είναι έτοιµη να λουστεί τις συνέπειες των αποφάσεών της είναι πολιτική απόφαση, κύριε Σταϊκούρα, και δεν είναι
συγκυρία της στιγµής.
Άρα, λοιπόν, περιµένουµε τις κυρώσεις της πολιτικής απόφασης του Πρωθυπουργού. Δεν είναι συγκυρίες αυτά. Δεν έχουµε
εκµεταλλευτεί, κύριε Υπουργέ Οικονοµικών, τον ορυκτό µας
πλούτο τόσα χρόνια που φωνάζουµε ως Ελληνική Λύση και ως
Κυριάκος Βελόπουλος µονάδα πριν και τώρα ξαφνικά το θυµηθήκατε, ενώ το απαρνιόσασταν, και λέτε ότι πάµε σε εξορύξεις
τώρα.
Αυτά ήταν πολιτικές αποφάσεις που µας οδήγησαν εδώ, δεν
ήταν συγκυρίες της στιγµής. Το ότι η µία µετά την άλλη εταιρεία
στην Ελλάδα φεύγουν, κλείνουν και πάνε στο εξωτερικό, δεν
είναι συγκυρίες, κύριοι Υπουργοί των Οικονοµικών, είναι πολιτικές αποφάσεις που οδήγησαν τους επιχειρηµατίες σε αυτή την
απόφαση. Το ότι έχουν φύγει επτακόσιες χιλιάδες Ελληνόπουλα
στο εξωτερικό είναι πολιτικές αποφάσεις που τους οδήγησαν σε
φυγή, δεν είναι συγκυρίες της στιγµής. Ότι έχουµε ένα διαλυµένο Εθνικό Σύστηµα Υγείας που επενδύσατε ελάχιστα, ότι βάλατε πρόστιµα στους παππούδες µας µέχρι που τα πήρατε
σήµερα πίσω και εξακολουθείτε να έχετε επτάµισι χιλιάδες ανθρώπους στον δρόµο είναι πολιτικές αποφάσεις και δεν είναι
συγκυρίες στιγµής. Αυτά και άλλα πολλά, κύριε Σταϊκούρα.
Όταν µιλάµε εδώ σε έναν λαό καταρρακωµένο, πτωχευµένο,
αγανακτισµένο, που δεν ξέρει τι του ξηµερώνει και πώς να συντηρήσει την οικογένειά του, πρέπει να µιλάµε και να επιλέγουµε
σωστά τις λέξεις που χρησιµοποιούµε. Δεν είναι συγκυρία, λοιπόν, στιγµής. Είναι πολιτικές αποφάσεις που οδήγησαν στον
γκρεµό τη χώρα και είναι πολιτικές αποφάσεις της Νέας Δηµοκρατίας. Τελεία και παύλα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η λύση είναι η επέµβαση στην πηγή του προβλήµατος. Έτσι
θα δώσεις λύση, όχι στο ίδιο το πρόβληµα. Έτσι δίνεται η λύση,
αν επέµβεις στην πηγή του προβλήµατος, από πού προκύπτει το
πρόβληµα. Η λύση, κύριε Υπουργέ και κύριοι Υπουργοί των Οικονοµικών, δεν είναι να επιδοτούµε τους άπορους και τους φτωχούς. Η λύση είναι να µπορέσουµε στη χώρα αυτή να έχουµε
λιγότερους άπορους και λιγότερους φτωχούς, όχι να έχουµε
άπορους και φτωχούς και να τους επιδοτούµε. Αυτό πρέπει να
σκέφτεστε.
Λιγνίτες στο ρεύµα, για να φτηνύνει το ρεύµα και όχι επιδοτήσεις της πλάκας στους λογαριασµούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Θα πάρω µέχρι τα εννιά λεπτά, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Μείωση φόρων στα καύσιµα, όχι κουπόνια της πλάκας για να
καµουφλάρουµε το πρόβληµα.
Δεν µπορεί στο λίτρο της βενζίνης ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να είναι το 0,70. Νταβατζιλίκι! Είναι 0,41 στο πετρέλαιο κίνησης, 0,28 στο πετρέλαιο θέρµανσης. Πώς θα γίνει αυτό; Συν το
ΦΠΑ 24%, οι έµµεσοι φόροι πάνε στο 60%. Αυτά δεν είναι -πώς
το είπατε;- συγκυρίες της στιγµής. Είναι πολιτικές αποφάσεις.
Τελεία και παύλα!
Ναι, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εκτοξεύτηκε επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το 2017 µε τον ν.4389/2016. Τότε, θα µου πούνε ότι είχαµε
µνηµονιακές υποχρεώσεις κ.λπ., αλλά εσείς τώρα κάθεστε πάνω
στους φόρους αυτούς και κάνετε πολιτική. Δεν τους αλλάζετε.
Πάνω στους φόρους αυτούς κάθεστε.
Μέτρα στήριξης 4,4 δισεκατοµµύρια ευρώ έφερε ο Ντράγκι
στην Ιταλία. Τι κάνει ο Ντράγκι; Μεταξύ άλλων, 25 λεπτά του
ευρώ το λίτρο θα φτάσει η µείωση φόρων στα καύσιµα. Προχωράει σε µειώσεις φόρων, στηρίζει νοικοκυριά µε χαµηλά εισοδήµατα, δίνει δυνατότητα διακανονισµού λογαριασµό των
επιχειρήσεων, βοηθάει στους τοµείς της αλιείας, µεταφορών και
της γεωργίας και θα αγγίξει τα 4,4 δισεκατοµµύρια. Σχεδόν όλο
αυτό το ποσό θα προκύψει από έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών που κατέγραψαν οι εταιρείες στον τοµέα της ενέργειας.
Αυτό που χρειάστηκε να περάσουν δύο µήνες για να µας ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης σήµερα. Αυτά έκανε ο Ντράγκι και µειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Απλά πράγµατα, δεν το
καταλαβαίνετε!
Καλώς καταδικάσαµε και καταδικάζουµε τη ρωσική εισβολή.
Κακώς, όµως, παίζουµε πρωταγωνιστικό ρόλο εµείς στην ιστορία
αυτή. Κακώς στείλαµε όπλα, κακώς είµαστε οι πρώτοι που βγαίνουµε µπροστά, γιατί οι συνέπειες, ξέρετε, θα έρθουνε.
Σήµερα, κύριε Σταϊκούρα, µε ειδική νοµοθεσία, εντός δύο ηµερών πρέπει να δηλωθούν τα αποθέµατά µας σε δηµητριακά, σε
έλαια, στα σιτηρά κ.λπ.. Τι σηµαίνει αυτό; Πανικός, τρόµος! Όταν
στέλνεις, όµως, όπλα, κύριοι Υπουργοί, κύριε Κοινοβουλευτικέ
και κύριοι συνάδελφοι Βουλευτές, θα έρθει η ώρα του λογαριασµού. Γιατί βλέπεις ποια χώρα έχεις απέναντί σου. Γιατί αντί να
παίξεις τον ρόλο του επιτήδειου ουδέτερου, το έχουµε πει εκατό
φορές, όπως κάνει το Ισραήλ ακόµα και η Τουρκία, εµείς ήµασταν «οι χρήσιµοι ηλίθιοι» της ιστορίας και τώρα ο Έλληνας θα
πληρώσει και πάλι το µάρµαρο και τη ζηµιά.
Και λέτε διάφορα, κυρίως για τους τουρίστες. Κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής που προεδρεύετε αυτή τη στιγµή, θέλω να
κάνω µια αναφορά για τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Κοινοβουλευτικέ,
ακούστε και εσείς που είστε από µία ιδιαίτερη γεωγραφική περιοχή, νησιωτική, που κι εσείς έχετε τουρίστες, αλλά δεν έχετε
πολλούς Ρώσους. Κύριε Πρόεδρε, ακούστε τι λένε: «Ογδόντα χιλιάδες είναι οι Ρώσοι τουρίστες, δεν θα πεθάνουµε κιόλας». Για
τη βόρεια Ελλάδα, όµως, που εγώ έχω δεχτεί δεκάδες τηλεφωνήµατα από ξενοδόχους, εταιρείες µε ενοικιαζόµενα αυτοκίνητα,
εστιατόρια κ.λπ., οι άνθρωποι έχουν γονατίσει. Αυτοί οι ογδόντα
χιλιάδες τουρίστες, που το 80% από αυτούς ήταν στη βόρεια Ελλάδα, ήταν γερά πορτοφόλια και ήταν ένας Ρώσος τουρίστας ίσα
µε δέκα Γερµανούς. Το καταλαβαίνετε; Αυτοί οι άνθρωποι πώς
θα αντεπεξέλθουν τώρα; Πείτε µου, πώς θα αντεπεξέλθουν; Αν
έχετε εσείς τη λύση, να µας την πείτε.
Είναι λάθη αυτά που κάνετε και ο ελληνικός λαός πληρώνει τις
λάθος επιλογές σας. Αναµένεται να αυξηθούν ως το καλοκαίρι
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50% και άλλο και το ψωµί, τα δηµητριακά και οι ζωοτροφές. Απλά
θέλω να πω ότι τουλάχιστον σε αυτές τις πολύ κρίσιµες στιγµές,
αγαπητέ κύριε Σταϊκούρα, που έχουµε περάσει κοινοβουλευτικά
αρκετές ώρες στις επιτροπές και στην Ολοµέλεια, θα πρέπει να
µιλάµε µε µεγαλύτερη ειλικρίνεια στον ελληνικό λαό και να µη µιλάµε για συγκυρίες στιγµής, αλλά για πολιτικά λάθη τα οποία
είναι όλα δικά σας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Πριν δώσω τον λόγο σε επόµενο οµιλητή θέλω να σας πω ένα
θέµα. Ακούστε τι έχει συµβεί. Στη χώρα ζητήθηκε να πάνε πολλές
εταιρείες στη βενζίνη. Έχουν πολλά leasing αυτοκίνητα τα οποία
είναι µε βενζίνη. Θέλω να ξέρετε ότι η ρύθµιση που κάνει η Κυβέρνηση, σε αυτά τα leasing αυτοκίνητα δεν δίνει την επιδότηση.
Δηλαδή, οι επιχειρήσεις που έχουν πολύ µεγάλο κόστος και
έχουν ένα πολύ µεγάλο στόλο, δυστυχώς δεν παίρνουν επιδότηση. Μιλάω για τη βενζίνη, όχι για το πετρέλαιο. Σας το λέω εδώ
γιατί µου το µετέφεραν σήµερα.
Τι λέτε εσείς, κύριε Παπαδηµητρίου;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Έχουν
άλλου είδους διευκολύνσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ζητήσει ο Υφυπουργός Ενέργειας για ένα λεπτό.
Ορίστε, κύριε Αµυρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Είµαι εδώ για να σας παρουσιάσω πολύ σύντοµα και συνοπτικά δύο άρθρα της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1252 και ειδικό 183, τα άρθρα 3 και 4. Το άρθρο 3 και έχει να κάνει µε τις
διαδικασίες και την επιτάχυνση διαδικασιών ανάθεσης έργων
υπηρεσιών και προµηθειών που απαιτούνται στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου της δηµιουργίας κοινόχρηστου χώρου δασικής
αναψυχής στο Μάτι.
Εδώ, λοιπόν, τι πετυχαίνουµε µε αυτή τη διάταξη; Την άµεση
αποκατάσταση και αναβάθµιση του περιβάλλοντος χώρου του
ακινήτου που βρίσκεται στο Μάτι Αττικής και παραχωρήθηκε
κατά χρήση στον Δήµο Μαραθώνα και δηµιουργία κοινόχρηστου
χώρου δασικής αναψυχής. Η εκτέλεση αυτών των έργων θα γίνει
συνολικά από την αρµόδια δασική υπηρεσία, δηλαδή τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής, µε τις οδηγίες της Γενικής Γραµµατείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Με το άρθρο 4 της ίδιας τροπολογίας δίνουµε µία παράταση
είκοσι ηµερών στον χρόνο υποβολής αντιρρήσεων των πολιτών
για τους δασικούς χάρτες. Το κρίναµε απαραίτητο αυτό, δεδοµένου ότι υπήρχαν καθυστερήσεις στην εµφάνιση στον διαδικτυακό τόπο της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» των ψηφιακών αρχείων
των δασικών χαρτών µετά τη διόρθωσή τους. Δηλαδή ανέβηκαν
οι αναµορφωµένοι δασικοί χάρτες, αλλά υπήρχαν τεχνικά προβλήµατα στην πλατφόρµα και έπρεπε οι πολίτες να πληροφορηθούν για να δουν τα ακίνητά τους και τα πολύγωνα τους που
εντάχθηκαν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννης Βρούτσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε µε ένα τελείως διαφορετικό ύφος, η τοποθέτησή µου να κινηθεί µέσα στα
λίγα λεπτά που διαθέτω σε έναν τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψης και κατάθεσης απόψεων για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Και το λέω αυτό γιατί πρώτα και πάνω απ’ όλα, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, πρέπει να κάνουµε µία επανεκτίµηση δύο πράγµατων: Πρώτον, σε τι χρονική συγκυρία βρισκόµαστε σε παγκόσµιο,
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και δεύτερον, να κάνουµε µία αναζήτηση µέσω του χρόνου, µέσα από περιπέτειες που περάσαµε
ως χώρα και ως έθνος, σε µία πολιτική διαδικασία άγονη πολλές
φορές, η οποία δεν ωφέλησε τον τόπο, µέσα από µια άγονη αντιπαράθεση που δεν προσέφερε στο τέλος-τέλος, µέσα από µία
κοµµατική σκοπιµότητα που υπήρχε στο παρελθόν.
Το λέω αυτό γιατί αισθάνοµαι την ανάγκη να καταθέσω εκ προ-
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οιµίου αυτό που αυθόρµητα βγαίνει στη συγκεκριµένη συγκυρία
µέσα από την πολύχρονη εµπειρία της δοκιµασίας της πατρίδας
µας, ξεκινώντας από µνηµόνιο, από πανδηµία, από ακρίβεια, από
πόλεµο, από ενεργειακή κρίση. Ήρθε η ώρα να σταµατήσουµε,
ειδικά σε τέτοιες συγκυρίες, να πετούµε πέτρες οι πράσινοι
στους κόκκινους, οι κόκκινοι στους µπλε, οι µπλε στους κίτρινους
και αντί να διασταυρώνουµε τα ξίφη της εχθρότητας, να διασταυρώσουµε τα ξίφη των ιδεών και των προτάσεων µεταξύ µας, ειδικά σε τέτοιες περιόδους.
Είναι οι περίοδοι αυτές που επιβάλλουν αυτή την εθνική ενότητα και εθνική συνεννόηση. Η άποψή µου είναι πως ναι! Η χρονική συγκυρία η οποία διανύουµε, πέρα από αυτά τα οποία λέµε
εδώ πέρα, επιβάλλει ορθολογισµό, υπευθυνότητα και ενότητα.
Γυρίζω λίγο τον χρόνο στο παρελθόν. Τι συνέβη στο παρελθόν,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Η άκριτη αντιπαράθεση, πολιτική
και κοµµατική, οδήγησε σε σφάλµατα. Δεν έχει σηµασία ποιοι κυβέρνησαν, γιατί και αυτοί που δεν κυβέρνησαν την περίοδο
εκείνη λαΐκιζαν και δηµαγωγούσαν περισσότερο από αυτούς που
κυβερνούσαν. Και πού οδήγησε αυτό; Οδήγησε στο ότι από αυτό
εδώ το Βήµα της Βουλής, που ακούγονταν προτάσεις µεγαλόστοµες και πολύ ευχάριστες -όχι χρήσιµες όµως-, ποτέ κανένας
δεν έβαζε στη ζυγαριά του χρήσιµου και του ευχάριστου, το οικονοµικό ζήτηµα. Ανάµεσα στο χρήσιµο και στο ευχάριστο, ποτέ
δεν έµπαινε το κρίσιµο ερώτηµα: Πόσο κοστίζει και πού θα βρεθούν τα χρήµατα;
Και το λέω αυτό γιατί µια βασική προϋπόθεση όταν συζητάµε
εδώ για προτάσεις είναι να λες πόσο κοστίζει. Αυτό πληρώσαµε
ως χώρα. Αυτό πληρώσαµε και οδήγησε στα µνηµόνια και το
αναγνωρίζω εγώ που βίωσα ως Υπουργός το 2012-2014 την περίοδο εκείνη και όλοι µαζί, όλος ο ελληνικός λαός τις δύσκολες
στιγµές. Δεν ρωτούσαµε ποτέ πόσο στοιχίζει και πού θα βρεθούν
οι πόροι, γιατί οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι.
Τι έχουµε σήµερα µπροστά µας; Έχουµε ένα νοµοσχέδιο, ένα
νοµοσχέδιο που εισηγείται το Υπουργείο Οικονοµικών, η πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, η Κυβέρνηση και έρχονται
κάποια µέτρα ανακούφισης. Μπαίνει ένα ερώτηµα: Καλά είναι
ανάλγητοι αυτοί οι άνθρωποι; Δεν θέλουν να δώσουν περισσότερα; Το δεύτερο ερώτηµα είναι: Αυτά που δίνουν επαρκούν σε
ένα τέτοιο περιβάλλον; Η απάντηση είναι, αν µπορούσαµε να µιλήσουµε εκτός µικροφώνου, ότι ούτε ανάλγητη είναι η Κυβέρνηση και ο Υπουργός και οι Υπουργοί Οικονοµικών, αλλά ούτε
και επαρκούν. Υπάρχουν κάπου πόροι κρυµµένοι που µπορούµε
να τους πάρουµε και να τους διαθέσουµε; Η απάντηση είναι
«όχι», γιατί αν υπήρχαν, θα το έκανε ήδη η Κυβέρνηση.
Τι κάνει η Κυβέρνηση; Προσπαθεί να µην εκτροχιαστούµε δηµοσιονοµικά. Κι αυτό είναι το κρίσιµο ζήτηµα. Να µην ξαναγυρίσουµε σε περιόδους δύσκολες και προσπαθεί, δηλαδή, µέσα από
µια δύσκολη εξίσωση να βρει µια λύση µέσα από την οποία και
θα δηµιουργεί ανακούφιση και µέτρα αλληλεγγύης για τις ευάλωτες και αδύναµες κοινωνικές οµάδες και, από την άλλη, να
κρατάει δηµοσιονοµικά ισορροπηµένη τη χώρα.
Αυτή δεν είναι δύσκολη εξίσωση, κύριε Τρύφωνα Αλεξιάδη,
που ως έµπειρος οικονοµολόγος που γνωρίζετε πάντα πρέπει να
λύνουµε µεταξύ µας; Πρέπει να γυρίσουµε σε περιόδους άκριτης
ασυδοσίας και να καταθέτουµε εδώ προτάσεις οι οποίες ούτε
έχουν µετρηθεί και οι οποίες θα οδηγήσουν σε εποχές που πρέπει να αφήσουµε για πάντα στο παρελθόν; Φυσικά και όχι και νοµίζω ότι εδώ συµφωνούµε.
Είµαστε σε µια δύσκολη περίοδο; Η απάντηση είναι «ναι». Μην
κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας. Η χώρα µας και ο ελληνικός λαός έχει δοκιµαστεί για πολλά χρόνια. Μπήκαµε σε τρία
διαδοχικά µνηµόνια µε ευθύνες του πολιτικού συστήµατος του
παρελθόντος, αλλά όχι µόνο αυτών που κυβέρνησαν, όλου του
πολιτικού συστήµατος. Ο ελληνικός λαός δοκιµάστηκε, το πολιτικό σύστηµα δοκιµάστηκε και βγήκαµε πιο ώριµοι όλοι και οι πολίτες και οι κυβερνώντες και όσοι ασχολούνται πλέον µε τα κοινά.
Κι εκεί που πιστέψαµε ότι τελείωσε αυτή η περιπέτεια, ξαφνικά
βλέπουµε µπροστά µας ένα αχαρτογράφητο πέλαγος που λέγεται πανδηµία. Έδωσε 44 δισεκατοµµύρια ευρώ αυτή η Κυβέρνηση -το είπε ο Πρωθυπουργός, το ξέρει το οικονοµικό επιτελείογια να στηρίξουµε εργαζόµενους και επιχειρήσεις να µην κλεί-
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σουν.
Όταν εδώ, από αυτή εδώ την Αίθουσα, κατέθετε η Κυβέρνηση
προτάσεις για να στηρίξουµε µέσα από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας τους εργαζόµενους για να µη χάσουν τις θέσεις
εργασίας και τις επιχειρήσεις µε τις επιστρεπτέες προκαταβολές, που ήταν πολύ θετικό το εγχείρηµα αυτό, γιατί τα αποτελέσµατα ήταν θεαµατικά -ούτε η ανεργία µειώθηκε ούτε οι
επιχειρήσεις έκλεισαν- καµµία πολιτική δύναµη του Κοινοβουλίου
δεν έλεγε «όχι».
Καµµία, κύριε Τρύφωνα Αλεξιάδη, καµία. Συµφωνούσατε όλοι.
Και σήµερα η κριτική που ασκείτε είναι: «Τα δώσατε οριζόντια».
Είναι εύκολη κριτική. Γυρίζουµε στο παρελθόν και λέµε ότι δόθηκαν τα λεφτά, τα 44 δισεκατοµµύρια, για να στηριχθεί η κοινωνία, η κοινωνική συνοχή, επιχειρήσεις και εργαζόµενοι, τα
δώσατε άκριτα και µε οριζόντιο τρόπο.
Αυτό δεν είναι υποκρισία; Υποκρισία είναι. Κανείς δεν µίλαγε
όλο το προηγούµενο διάστηµα για τα λεφτά αυτά. Επικροτούσατε και, µάλιστα, λέγατε: «Δώστε και περισσότερα». Και µε
φειδώ η Κυβέρνηση κρατούσε δυνάµεις για το δυσάρεστο ενδεχόµενο µη τυχόν και συµβεί κάτι στο µέλλον.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, αυτή είναι η πραγµατικότητα. Κι εκεί
που πιστέψαµε ότι βγήκαµε και από αυτή τη στενωπό, που βγαίνουµε µε πετυχηµένο τρόπο παρά τις ενστάσεις που υπάρχουν και είναι δικαιολογηµένο να υπάρχουν, εχθρός του καλού είναι
το καλύτερο, είναι λογικό αυτό, πάντα θέλουµε το καλύτερο, σε
µια µάχη που δίνεις έστω και αν την κερδίσεις, λες θα µπορούσα
να την κερδίσω µε καλύτερους όρους- περνώντας την πανδηµία,
που ευχόµαστε να τελειώσει, µπαίνουµε σε ένα άλλο αχαρτογράφητο πέλαγος που λέγεται: «Ενεργειακή κρίση και πόλεµος Ουκρανίας - Ρωσίας».
Το περίµενε κανείς; Φυσικά και όχι. Έχει επιπτώσεις οικονοµικές για τη χώρα µας; Βεβαίως και έχει. Και τι πρέπει να κάνουµε
σε αυτό; Να πάρουµε µέτρα. Μπορούµε να καλύψουµε τις ανάγκες τις κοινωνικές µε δηµοσιονοµικά µέτρα; Η απάντηση είναι
πως «όχι». Τι επιχειρεί η Κυβέρνηση; Επιχειρεί η Κυβέρνηση στοχευµένα, όχι οριζόντια, να βρει τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες
και να δώσει αυτή την προσπάθεια την οικονοµική για να στηρίξει
αυτές τις κοινωνικές οµάδες.
Στο κλείσιµο της τοποθέτησής µου θα σας πω ότι αισθάνοµαι
προσωπικά ότι το πολιτικό µας σύστηµα βγαίνει πιο ώριµο και
πιο συνθετικό από αυτή τη διαδικασία. Με πρωτοβουλία του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έγινε αυτή η συζήτηση
εδώ σήµερα, ήρθε ο ίδιος να µιλήσει µε ανοικτά χαρτιά για το τι
συµβαίνει, να πει την άποψή του. Μίλησε και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και άλλοι Αρχηγοί. Όµως, µην αδικήσουµε τους εαυτούς µας. Υπήρχαν δύο προτάσεις που υπήρχε
σύγκλιση. Και νοµίζω ότι αυτό είναι το σηµαντικό.
Η πρώτη σύγκλιση ήταν η πρόταση του Πρωθυπουργού ότι
αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν κερδοσκοπικές τάσεις στις εταιρείες ηλεκτρισµού θα υπάρξει έκτακτη φορολογία. Ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης συµφώνησε σε αυτό. Αυτή είναι
µια συµφωνία του πολιτικού συστήµατος θετική για την πολιτική
ζωή του τόπου. Και το δεύτερο, για το οποίο εγείρονται κάποια
ερωτηµατικά και για τα οποία θα τοποθετηθώ µε ειδική τοποθέτηση από εκεί, επειδή υπήρχε µια διάσταση, αν δεν την κατάλαβα
καλά, ήταν ότι η µείωση του ΕΝΦΙΑ ως συνέπεια της προεκλογικής δέσµευσης της Νέας Δηµοκρατίας να µειωθεί κατά 35% -που
δεν αφορά τους πλούσιους, µη γελιόµαστε, αφορά τις µεσαίες
και µικρές σε οικονοµική δύναµη τάξεις και νοικοκυριά των Ελλήνων- µεσοσταθµικά γίνεται πραγµατικότητα µέσα από αυτό το
νοµοσχέδιο. Ήταν δέσµευση προεκλογική που γίνεται πράξη και
συµφώνησε, αν δεν κάνω λάθος -κι εδώ υπάρχει ένα ερωτηµατικό- ότι θα το στηρίξει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα έχουµε δύο συγκλίσεις σε δύο κορυφαία θέµατα, στα
οποία δεν πρέπει να αδικήσουµε τους εαυτούς µας και να πούµε
ότι «σε αυτά, ναι, συµφωνούµε» και αυτό είναι µια θετική διάσταση της πολιτικής πλευράς της συζήτησης, η οποία διεξάγεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Όλοι αισθανόµαστε τις δύσκολες στιγµές για τον ελληνικό λαό ως αποτέλε-
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σµα όχι µιας πολιτικής που παράγεται εσωτερικά, αλλά των εξελίξεων σε παγκόσµιο επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που
είναι έξω από τα ελληνικά και ευρωπαϊκά σύνορα. Είναι κάτι το
οποίο µας ξεπερνάει. Και σε αυτές τις δύσκολες στιγµές πάνω
από όλα χρειάζεται ενότητα του ελληνικού λαού και αυτή η ενότητα του ελληνικού λαού θα πρέπει να πάρει ένα µήνυµα από το
πολιτικό σύστηµα της χώρας, που έχει αποδείξει ότι έχει ωριµάσει σε κάποιες στιγµές και µπορεί να τα καταφέρνει πέρα από
τις άκριτες αντιπαραθέσεις, οι οποίες πολλές φορές είναι άγονες, επιβλαβείς. Όµως, πέρα από αυτό, η ενότητα του πολιτικού
συστήµατος και οι σηµαντικές αποφάσεις που παίρνουµε σε
αυτή την Αίθουσα πρέπει να αποτελεί πυξίδα για το µέλλον, για
το πώς πρέπει να πορευτούµε υπέρ του ελληνικού λαού.
Είµαι σίγουρος ότι όλες οι πολιτικές πλευρές θα στηρίξουν
αυτό το νοµοσχέδιο πέρα από τις επιµέρους διαφορές, γιατί στο
τέλος-τέλος αυτό που εµπεριέχει στον πυρήνα του είναι µέτρα
ανακούφισης για τον ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Σκυλακάκης για τροπολογίες.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Η τροπολογία αυτή που έχει κατατεθεί αφορά τις διατάξεις του Ταµείου Ανάκαµψης που υπάρχουν. Αφορά κατά
κύριο λόγο την τροποποίηση της διάρθρωσης της ειδικής υπηρεσίας που έχει αναλάβει αυτό το πολύ δύσκολο έργο µε προσθήκη κάποιων επιπλέον µονάδων. Η σηµαντικότερη από αυτές
είναι η µονάδα για το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου.
Μετά την πρακτική υλοποίηση –όπως ξέρετε, εδώ και κάποιους µήνες έχουµε κληθεί να υλοποιούµε και στην πράξη το ταµείο- έχει αποδειχθεί ότι οι ευρωπαϊκοί θεσµοί, η Επιτροπή
προπαντός, αλλά και το Ευρωκοινοβούλιο, έχουν δηµιουργήσει
ένα πολύ απαιτητικό σύστηµα ελέγχων το οποίο απαιτεί αντίστοιχη δουλειά και από τη δική µας πλευρά. Όχι τόσο για την
ελεγκτική διαδικασία, που θα την κάνει η ΕΔΕΛ, η οποία όλοι δεχόµαστε ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσµατική σε αυτή την υπόθεση, όσο για να προλαβαίνουµε τα λάθη των υπηρεσιών. Διότι
δεν θέλουµε να γίνονται λάθη που να τα βρει ο έλεγχος, θέλουµε
να έχουµε όσο το δυνατόν λιγότερα λάθη ή παραβιάσεις του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου. Αυτή, λοιπόν, είναι µια βασική
αλλαγή που φέρνει η τροπολογία.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Υπουργέ, ποιος είπατε ότι
είναι ο φορέας;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Η ΕΔΕΛ, κύριε συνάδελφε. Τη θυµόσαστε, κάτω από
εσάς. Θεωρώ ότι η ΕΔΕΛ είναι µια από τις καλύτερες υπηρεσίες
που διαθέτει το κράτος γι’ αυτή τη δουλειά.
Στη συνέχεια υπάρχει µια αύξηση των οργανικών θέσεων της
υπηρεσίας κατά είκοσι. Σας θυµίζω ότι κάναµε µια πολύ µικρή
υπηρεσία µόλις σαράντα ατόµων. Ακόµη κι αυτή δεν έχει ολοκληρώσει τη στελέχωσή της. Πρέπει να είµαστε γύρω στα
τριάντα άτοµα. Είναι ένα τεράστιο πρόγραµµα. Η αντίστοιχη υπηρεσία που είναι η ΜΟΔ έχει πολλές εκατοντάδες ανθρώπους.
Αποδεικνύεται ότι θα χρειαστούµε κάποιους επιπλέον ανθρώπους. Βάζουµε είκοσι σε αυτή την κεντρική µονάδα. Θεωρώ ότι
γίνεται µε µέτρο η αύξηση αυτή.
Η πράξη λέει ότι πέραν των ελέγχων, η επιτροπή δίνει πολύ
µεγαλύτερη έµφαση και στους στόχους και τα ορόσηµα, τα
οποία απαιτούν επίσης πάρα πολύ διοικητικό χρόνο, παράλληλα
µε τη βασική δουλειά που είναι η απορρόφηση και αποτελεσµατικότητα των έργων.
Και τέλος, για τους εκατό ανθρώπους που είχαµε προβλέψει
σε προηγούµενη διάταξη να µπορούν να µετακινούνται από
Υπουργείο σε Υπουργείο, -ακόµη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης, δεν τους έχουµε δηλαδή- δίνουµε τη δυνατότητα να µπορούν, όταν είναι ανάµεσα στα διαφορετικά
Υπουργεία, να υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία, την ΕΥΣΤΑ,
για να αξιοποιούνται όταν δεν υπάρχει ακόµη πίεση για να απασχοληθούν σε κάποιο από τα Υπουργεία.
Αυτές είναι οι βασικές ρυθµίσεις σε αυτή την τροπολογία. Είναι
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κατά κύριο λόγο υποστήριξη αυτής της υπηρεσίας.
Ευχαριστώ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να κάνω ένα
ερώτηµα στον κύριο Υπουργό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κάντε
ερωτήµατα, αλλά να ξέρετε ότι δεν θα µιλούν οι Βουλευτές –και
του ΣΥΡΙΖΑ- όσο µιλούν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, οι
Υπουργοί κ.λπ.. Εγώ δεν µπορώ να τους διακόψω, γιατί έχουν
προτεραιότητα.
Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Δεν µπορώ να σας σταµατήσω
εγώ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Συνοπτικά το ερώτηµα, κύριε Υπουργέ,
επειδή σε κάθε νοµοσχέδιο σχεδόν που έχουµε στη Βουλή θα
έχουµε µια τροπολογία για το Ταµείο Ανάκαµψης και για το
Υπουργείο Κλιµατικής Αλλαγής. Σε σχέση µε το Ταµείο Ανάκαµψης, αυτές είναι οι τροπολογίες και τελειώσαµε ή θα έχουµε και
άλλες τροπολογίες στο επόµενο χρονικό διάστηµα; Φέρτε µια
κωδικοποίηση ή κάτι τέτοιο. Το ένα ερώτηµα είναι αυτό.
Και το δεύτερο, επειδή δεν σας είδαµε τις προηγούµενες ηµέρες στην επιτροπή ή σήµερα από το πρωί, το βασικό ερώτηµα
που έθεσα στους άλλους δύο συναδέλφους στο Υπουργείο και
δεν έχω πάρει απάντηση είναι το ότι µας έχετε φέρει µια έκθεση
του Γενικού Λογιστηρίου για το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα και φέρατε την τροπολογία. Εδώ δεν υπάρχει κοστολόγηση
των άρθρων του νοµοσχεδίου. Θα µας φέρετε µέχρι το τέλος της
συνεδρίασης; Για να ξέρουν τι θα ψηφίσουν και οι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας. Διότι πολύ σωστά λένε ότι πρέπει να ξέρουµε
τι ψηφίζουµε κ.λπ.. Θα µας φέρετε κοστολόγηση του νοµοσχεδίου αυτού το οποίο εισάγεται σήµερα για ψήφιση ή είναι οι
ανευθυνότητες, οι λαϊκισµοί κ.λπ. του ΣΥΡΙΖΑ αυτά που ακούµε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν σας
έδωσα όλη την εικόνα το πρωί;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, επιµένετε σε κάτι. Δεν
θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά η έκθεση του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους σηµαίνει ότι κοστολογεί το κάθε
άρθρο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σας απάντησα µε συγκεκριµένα στοιχεία.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει κοστολόγηση. Αν υπάρχει, καταθέστε τη στα Πρακτικά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μα τα
είπα. Στα Πρακτικά είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ερώτηση
είχατε να κάνετε. Τελείωσε η ερώτηση. Να προχωρήσουµε παρακάτω.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Στο πρώτο απάντησε ο Υπουργός. Στη συγκεκριµένη
τροπολογία βλέπω εδώ και την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου.
Σε ό,τι αφορά τη νοµοθεσία για το ταµείο, το µεγαλύτερο κοµµάτι της, κατά τη γνώµη µου, έχει ολοκληρωθεί. Δεν είναι πολύπλοκη. Είναι είκοσι, τριάντα σελίδες το σύνολο της νοµοθεσίας.
Μην ξεχνάµε ότι αυτή η συγκεκριµένη προσπάθεια κυριολεκτικά
µας οδηγεί να απορροφούµε χρήµατα, να κάνουµε προκηρύξεις,
να κάνουµε τεχνικά δελτία και να διαµορφώνουµε και το σύστηµα, ταυτόχρονα την ώρα που το κάνουµε. Γιατί, όπως ξέρετε,
ενώ το ΕΣΠΑ έχει τρία χρόνια προετοιµασία, ο κανονισµός γι’
αυτό εδώ το ταµείο ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο και τον Αύγουστο ξεκίνησε η κανονική εφαρµογή, πήραµε τα πρώτα χρήµατα.
Συνεπώς δεν πιστεύω ότι θα έχουµε για τα διοικητικά πολλά
πράγµατα.
Δεν σας υπόσχοµαι το ίδιο για διάφορες ανάγκες παρεµβάσεων, για επιτάχυνση των έργων ή αλλαγές που βρίσκονται στην
πορεία. Για παράδειγµα, ένα από τα µεγάλα θέµατα που θα
έχουµε µπροστά µας που απαιτεί αλλαγή είναι οι καινούργιες
τιµές που διαµορφώνει η διεθνής πραγµατικότητα του πολέµου.
Εµείς κάναµε µια εξαντλητική κοστολόγηση δύο χιλιάδων σελίδων µε τις τιµές, όταν κατατέθηκε το πρόγραµµα. Θα πρέπει να
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προσαρµόσουµε το πρόγραµµα όπου χρειάζεται, κυρίως σε ό,τι
αφορά σε έργα, στις καινούργιες τιµές.
Αυτό θα το κάνουµε στην αλλαγή του προγράµµατος που θα
γίνει φέτος, πιθανότατα προς τα τέλη του χρόνου. Διότι το 30%
των πόρων επαναπροσδιορίζεται µε βάση τα αποτελέσµατα του
ΑΕΠ του 2021. Θα χάσουµε περίπου 400 εκατοµµύρια από τα
17,8 δισεκατοµµύρια στις επιχορηγήσεις και θα πρέπει να κάνουµε την αναπροσαρµογή του προγράµµατος γι’ αυτή την απώλεια, που δεν είναι µεγάλη, και οφείλεται στο γεγονός ότι πήγαµε
καλύτερα.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει πιθανότατα να δούµε νοµοθετικά και
το πώς θα αντιµετωπίσουµε τις πολύ αυξηµένες τιµές που επηρεάζουν πολύ την κοστολόγηση του προγράµµατος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Θέλω να
σας πω ότι έχω ανέβει στην Έδρα στις 17.35’ αν δεν κάνω λάθος
και µέχρι τώρα, 19.10’ έχουν µιλήσει νοµίζω δύο ή τρεις Βουλευτές.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Και χθες ήµουν εδώ από
το πρωί και µίλησα το βράδυ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Να τα λέτε
στους συναδέλφους σας που µιλούν πολύ χρόνο και στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους των κοµµάτων. Για την Κυβέρνηση είναι άλλο θέµα, σας καταλαβαίνω. Να µιλήσετε, όµως,
στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους των κοµµάτων.
Τον λόγο έχει η κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση γύρω από
τα κυβερνητικά µέτρα για την αντιµετώπιση της ακρίβειας και της
ενεργειακής κρίσης πιστεύω ότι ήταν εξόχως αποκαλυπτική.
Έχει αποδοµηθεί πλήρως κάθε προσπάθεια από τη µεριά της Κυβέρνησης να φέρει δικαιολογίες, προφάσεις και να προβάλει τις
επιλογές της ως αυτονόητες και δεδοµένες.
Ο κ. Μητσοτάκης, τόσο στο διάγγελµά του την προηγούµενη
εβδοµάδα, όταν παρουσίασε τα µέτρα, όσο και σήµερα στην
πρωτοµιλία του, επιχείρησε να συνδέσει τον πόλεµο που αυτή τη
στιγµή γίνεται στην Ουκρανία µε τις δραµατικές επιπτώσεις που
ζει ο ελληνικός λαός στον τοµέα της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης.
Βέβαια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πραγµατικότητα είναι
αµείλικτη. Είναι η πραγµατικότητα που δύο χρόνια τώρα ζει ο ελληνικός λαός και υποφέρει η κοινωνική πλειονότητα την περίοδο
της κρίσης της πανδηµίας και των κυβερνητικών επιλογών. Κυρίως τους τελευταίους οκτώ µήνες, όπου κυριολεκτικά η ελληνική κοινωνία έχει γονατίσει από την έξαρση της ακρίβειας, από
µία Κυβέρνηση η οποία στην αρχή δεν δεχόταν καν ότι υπάρχει
πρόβληµα και στη συνέχεια, µε ανεπαρκή και αναποτελεσµατικό
τρόπο αντέδρασε.
Οι εργαζόµενοι, σε ένα πλήρως απορυθµισµένο εργασιακό περιβάλλον επιστροφής σε συνθήκες εργασιακού Μεσαίωνα βλέπουν καθηµερινά την αγοραστική δύναµη του µισθού τους να
µειώνεται.
Ήδη τον Γενάρη, πολύ πριν από τον πόλεµο, καταγράφηκε µείωση της αγοραστικής δύναµης κατά 14% όσον αφορά τον κατώτατο µισθό.
Όσο δε αφορά το 1/3 των εργαζοµένων που αµείβονται κάτω
από τον κατώτατο µισθό, εκεί οι συνθήκες είναι της απόλυτης
φτώχειας µε στοιχεία της EUROSTAT.
Το ίδιο, βέβαια, ισχύει για τους επαγγελµατίες που κάθε µήνα
ζουν µε την αγωνία και τον τρόµο πώς θα µπορέσουν να καλύψουν τον τριπλασιασµό ή τετραπλασιασµό του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, του κόστους των
µεταφορών και την αγωνία και το αδιέξοδο που αυτή την ώρα ζει
συνολικά η κοινωνική πλειοψηφία στη χώρα µας.
Ο κ. Μητσοτάκης επίσης -αλλά αυτό είναι και το κατ’ εξοχήν
αφήγηµα της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας- αναφέρθηκε
πολλές φορές στον εξωγενή παράγοντα της κρίσης. Αυτό δεν το
αρνήθηκε κανείς. Φυσικά και υπάρχει η διεθνής διάσταση της
κρίσης, φυσικά υπήρχε και στην πανδηµία και υπάρχει και τώρα.
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Όµως, ακριβώς σε τέτοιου είδους συνθήκες είναι που κάθε κυβέρνηση σε κάθε χώρα κρίνεται για τις επιλογές της. Και βλέπουµε την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία εδώ και
οκτώ µήνες δεν κάνει καµµία από εκείνες τις επιλογές που οι περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κάνει, είτε αυτό
αφορά στη µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα
είτε αυτό αφορά στη µείωση του ΦΠΑ είτε αυτό αφορά στη φορολόγηση της αισχροκέρδειας σε σχέση µε τις εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και φυσικού αερίου είτε αυτό αφορά
στην αποτελεσµατική στήριξη της κοινωνίας.
Έπρεπε να φτάσουµε στη σηµερινή συζήτηση, κάτω από την
πίεση των τοποθετήσεων και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, του Αλέξη Τσίπρα και συνολικά της Αντιπολίτευσης, για να αναγκαστεί να παραδεχθεί ο κ. Μητσοτάκης ότι
ναι, υπάρχει θέµα αισχροκέρδειας όσον αφορά τις µεγάλες εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και φυσικού αερίου.
Και µάλιστα, επειδή µιλάµε για την εξωγενή διάσταση της κρίσης, όταν τέθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα -, γιατί η Κυβέρνηση δεν
παρουσίασε τα στοιχεία που θα όφειλε σήµερα στη Βουλή µάλιστα ανέφερε και το ποσό- για ένα υπερκέρδος -αισχροκέρδεια
στην πραγµατικότητα- 1,4 δισεκατοµµύριο ευρώ και προκλήθηκε
ο κ. Μητσοτάκης να απαντήσει, το µόνο που βρήκε να πει είναι
ότι θα το ψάξει και ότι έχει θέσει το ερώτηµα στη ΡΑΕ.
Μόνο που, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, σας διαψεύδει η
ίδια η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», που δεν µπορεί, βέβαια, να κατηγορηθεί
ότι στηρίζει τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Αντιπολίτευσης,
όπου αναφέρει ότι ήδη εδώ και µήνες -µάλιστα λέει χαρακτηριστικά από τον περασµένο Μάρτιο- υπάρχει καθηµερινή αναφορά
προς τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση, όσον αφορά όλα τα
ποσοστά κέρδους και το πώς εξελίσσεται η αγορά του ηλεκτρικού ρεύµατος και του φυσικού αερίου.
Εδώ έχουµε µία δεύτερη περίπτωση έκθεσης Τσιόδρα, ότι δηλαδή πάλι κάποιοι έκρυψαν την πραγµατικότητα από τον Πρωθυπουργό ή ότι ο Πρωθυπουργός κρύβει την πραγµατικότητα µε
πολιτική σκοπιµότητα από τον ελληνικό λαό και το ελληνικό Κοινοβούλιο και τα κόµµατα;
Στη συνέχεια, µας είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι πρέπει να δώσουµε τη µάχη στην Ευρώπη. Συµφωνούµε, είναι σαφές ότι αυτή
η µάχη πρέπει να δοθεί σε δύο επίπεδα, στην Ευρώπη και στη
χώρα µας. Εµείς από την αρχή έχουµε πει ότι χρειάζεται µια άλλη
Ευρώπη, η µόνιµη στροφή και όσον αφορά τη λειτουργία της Ευρωζώνης, να µην είναι µόνο παροδικές οι διάφορες αποφάσεις
για την αναστολή του Συµφώνου Σταθερότητας, να υπάρξει µία
συνολική αλλαγή για ένα σύµφωνο βιώσιµης ανάπτυξης µε κοινωνικό πρόσηµο και κοινωνική Ευρώπη. Σαφώς υποστηρίζουµε
την ανάγκη να υπάρξει Ευρωοµόλογο και για τον τοµέα της ενέργειας, αλλά αυτό δεν απαλλάσσει τις ευθύνες της Κυβέρνησης
απέναντι στον ελληνικό λαό. Μακάρι να υπάρξουν αποφάσεις,
αλλά εσείς κρίνεστε για τις αποφάσεις που παίρνετε σήµερα. Και
µπορεί η Ευρώπη να καθυστερήσει να πάρει αποφάσεις. Δεν ξέρουµε, υπάρχουν ακόµα αντιδράσεις, βλέπουµε τις αντιδράσεις
της Γερµανίας, της Ολλανδίας και άλλων χωρών.
Και πολύ περισσότερο δεν µπορεί ο κ. Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση να έχουν διγλωσσία απέναντι στον ελληνικό λαό. Δεν
µπορεί δηλαδή να έρχονται και να υποστηρίζουν στη ΕΕ να µπει
πλαφόν όσον αφορά την τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος και του
φυσικού αερίου και να υπάρξει η φορολόγηση όσον αφορά την
αισχροκέρδεια των εταιρειών της ενέργειας, αλλά να µην το
εφαρµόζει ο ίδιος και η Κυβέρνησή του στη χώρα µας.
Τα µέτρα, λοιπόν, που έχετε παρουσιάσει είναι ανεπαρκή, αποσπασµατικά και κυρίως αναποτελεσµατικά, γιατί δεν αντιµετωπίζουν την πηγή του προβλήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Γι’ αυτό και εµείς λέµε µε σαφήνεια, γιατί έγινε πλήρης ανάλυση, ότι εδώ πρέπει να υπάρξει αλλαγή πολιτικής. Υπάρχουν οι
λύσεις που έχουν να κάνουν µε τη µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα, µε την αναγκαία µείωση του ΦΠΑ, για
να µπορέσει στα είδη πρώτης ανάγκης η ελληνική οικογένεια, το
νοικοκυριό, ο εργαζόµενος, ο µικροµεσαίος να αντέξουν σε αυτό
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τον τυφώνα, που θα γίνει ακόµα χειρότερος, όταν αρχίσουν να
καταγράφονται οι πραγµατικές συνέπειες και του πολέµου στην
Ουκρανία. Και φυσικά, πρέπει να υπάρξει η αναγκαία στήριξη
των εισοδηµάτων των εργαζοµένων µέσα από την άµεση αύξηση
του κατώτατου µισθού, στα 800 ευρώπου θα είναι ευεργετικό σε
αυτή τη φάση για να ισοσκελίσει τουλάχιστον το κόστος της
ακρίβειας για τους εργαζόµενους να ανέβει και το επίδοµα ανεργίας -γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε και το ένα εκατοµµύριο εκατό
χιλιάδες ανέργους- και φυσικά, να στηριχθεί η ζήτηση και η
πραγµατική οικονοµία.
Οι λύσεις, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν, οι προτάσεις υπάρχουν.
Αυτό που δεν υπάρχει είναι η πολιτική βούληση αυτής της Κυβέρνησης. Γι’ αυτό εµείς λέµε ότι χρειάζεται ένα άλλο αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόγραµµα, χρειάζεται πολιτική και
κοινωνική αλλαγή, χρειάζεται µια προοδευτική διακυβέρνηση
που θα αντιµετωπίσει τη ρίζα αυτής της κρίσης και θα κρατήσει
όρθια συνολικά την κοινωνία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
τώρα έχει ο κ. Χαρίτου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, για άλλη µια φορά εισάγετε στη Βουλή ένα νοµοσχέδιο-χύµα. Πετάτε στο ίδιο βαρέλι τα τσίπουρα µε την Κεφαλαιαγορά. Βάζετε στο ίδιο σακί το λίπασµα µε τον ΕΝΦΙΑ.
Μάλλον είσαστε σε παραζάλη!
Σε µία περίοδο γεωπολιτικών αναταράξεων που επιτείνει το τεράστιο πρόβληµα της ακρίβειας, µε την εκτίναξη στα ύψη της
ενέργειας, των πρώτων υλών, των αγαθών πρώτης ανάγκης, που
έχουν δραµατικές επιπτώσεις στην κοινωνία, στους παραγωγούς, στην πραγµατική οικονοµία, τη στιγµή που µια νέα κρίση,
αυτή τη φορά επισιτιστική, είναι προ των πυλών, αφού οι ελλείψεις στον εφοδιασµό και της ελληνικής αγοράς µε σιτηρά λόγω
του πολέµου στην Ουκρανία θα επηρεάσουν άµεσα τις αγορές,
µε επιπτώσεις στην κτηνοτροφία και στις τιµές βασικών ειδών
διατροφής, η Κυβέρνηση πορεύεται χωρίς σχέδιο για να αντιµετωπίσει την κρίσιµη αυτή κατάσταση. Κινείται στη λογική του
«βλέποντας και κάνοντας», µε πιο ανησυχητικό ότι εφησυχάζει
την κοινωνία, όταν ο αρµόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
δηλώνει ότι δεν υπάρχει κανένας επισιτιστικός κίνδυνος για την
Ελλάδα, ότι υπάρχουν εναλλακτικές αγορές, την ίδια στιγµή που
πολλές χώρες αποφασίζουν να διακόψουν τις εξαγωγές σιτηρών
ή βάζουν πλαφόν για να προστατέψουν την εσωτερική τους κατανάλωση.
Η κρίση, κύριοι, έφερε στην επιφάνεια τις στρεβλώσεις του
αγροτικού παραγωγικού µοντέλου µιας χώρας µε µεγάλες παραγωγικές δυνατότητες, που αδυνατεί, όµως, να καλύψει µε
επάρκεια τις διατροφικές ανάγκες και να στηρίξει την κτηνοτροφία της.
Πρόκειται για χώρα που δεν διαθέτει αποθετήρες σιτηρών για
περιόδους κρίσεων, καθώς και πολιτικές διαχείρισης κρίσεων µε
άµεσο τον κίνδυνο, λόγω του πολέµου και του περιορισµού των
εξαγωγικών αγροτικών µας προϊόντων, να χαθούν σηµαντικές
αγορές.
Ο αγροτικός κόσµος και οι κτηνοτρόφοι µας λίγο πριν την
έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου βρίσκονται σε απόγνωση
και το πολύ υψηλό κόστος της παραγωγής τούς οδηγεί σε πραγµατική αδυναµία να συνεχίσουν τις αγροτικές δραστηριότητες,
ενώ οι κτηνοτρόφοι µας οδηγούν στη σφαγή ζωικό κεφάλαιο,
αφού αδυνατούν να το θρέψουν λόγω του υψηλού κόστους των
ζωοτροφών.
Η Κυβέρνηση µπροστά σε όλα αυτά κινείται χωρίς πυξίδα,
χωρίς σχέδιο µε γενικόλογες και αόριστες αναφορές, χωρίς συγκεκριµένα µέτρα αντιµετώπισης της κατάστασης. Μάλιστα, αν
κρίνουµε από τη ρύθµιση που εισηγείστε σήµερα για τη µείωση
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, καθώς
και την κοροϊδία των 13 ευρώ στη βενζίνη, οι αγρότες µας θα
πρέπει να ανησυχούν περισσότερο, γιατί το ύψος της δαπάνης
των 60 εκατοµµυρίων είναι για να καλύψει ένα πολύ περιορισµένο αριθµό αγροτών.
Σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες σας καλούµε να επιστρέψετε
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στο σύνολο του αγροτικού κόσµου τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ένα µέτρο σχεδόν 180 εκατοµµυρίων που σήµερα είναι αναγκαίο.
Κυρίες και κύριοι, το κόστος της αγροτικής παραγωγής, ιδιαίτερα των λιπασµάτων, έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Δεκαέξι ανατιµήσεις λιπασµάτων έγιναν µέσα σε εννέα µόνο µήνες. Η αγορά είναι
σε αναµονή και εσείς εξαντλείστε στη µείωση του ΦΠΑ από το
13% στο 6%, ενώ γνωρίζετε το µικρό αποτέλεσµα που αυτό θα
έχει. Πάρτε άµεσα µέτρα επιδότησης των λιπασµάτων. Υπάρχουν
ήδη σχέδια ενίσχυσης των παραγωγών για αγορά λιπασµάτων
που συζητούνται σε µια σειρά χωρών στην Ευρώπη. Οι φουσκωµένοι λογαριασµοί της ΔΕΗ έφτασαν στους αγρότες πολύ πριν
τον πόλεµο στην Ουκρανία. Κι εσείς αντί να ελέγξετε την αισχροκέρδεια τεσσάρων εταιρειών, στην πραγµατικότητα µε τα µέτρα
που παίρνετε επιδοτείτε την αισχροκέρδεια.
Άκουσα τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να ζητά να αντιµετωπιστεί η αισχροκέρδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλήθεια, γιατί δεν αντιµετωπίζεται εδώ στη χώρα µας; Τον άκουσα
πριν λίγο να µιλά για να υποστηρίξει την τροπολογία που κατέθεσε και να κάνει εκκλήσεις και να παροτρύνει για να µην υπάρξει
αισχροκέρδεια. Σοβαρά; Έτσι θα αντιµετωπίσετε την αισχροκέρδεια; Θα πάρετε µέτρα στην πραγµατικότητα για να ελέγξετε τη
βιοµηχανία, τους εισαγωγείς, αυτούς που έχουν αποθέµατα σιτηρών, ζωοτροφών, πρώτων υλών; Ακούω ότι εσείς αρχίζετε και
ψάχνετε στη λιανική διακίνηση των προϊόντων.
Κυρίες και κύριοι, χωρίς να σας το έχει ζητήσει κανείς, αφαιρείτε την παραδοσιακή ονοµασία «τσίπουρο» και «τσικουδιά» από
τον εθνικό τελωνειακό κώδικα για τους διήµερους αποσταγµατοποιούς και την αντικαθιστάτε µε τη φράση «παραδοσιακό απόσταγµα διήµερων», ενώ γνωρίζετε ότι µε τις ρυθµίσεις αυτές θα
επηρεαστούν αρνητικά περίπου τετρακόσιες χιλιάδες οικογένειες που ζουν από την παραγωγή του τσίπουρου.
Σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες, κυρίες και κύριοι, αν δεν ληφθούν έκτακτα και άµεσα µέτρα για να στηριχθεί η αγροτική παραγωγή και η κτηνοτροφία µας, όχι µόνο δεν θα αντιµετωπιστεί
η επερχόµενη επισιτιστική κρίση, αλλά είναι άµεσος ο κίνδυνος
να µειωθεί δραµατικά η παραγωγή των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων µας µε επιπτώσεις στα εισοδήµατα, στην οικονοµία και στο ισοζύγιο των εµπορικών συναλλαγών µας.
Αφήστε τις υποσχέσεις για τις συνδεδεµένες ενισχύσεις στο
µαλακό σιτάρι και στον αραβόσιτο, ενώ δεν έχετε ακόµα εξασφαλίσει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επανεξετάστε
τη δυνατότητα να δοθούν για αγροτική παραγωγή γεωργικές
εκτάσεις που δηλώνονται σήµερα για αγρανάπαυση. Διεκδικήσετε την επανεξέταση της νέας ΚΑΠ, ιδιαίτερα τους περιορισµούς που θέτει στην αγροτική παραγωγή, λόγω των γνωστών
µέτρων του «πρασινίσµατος». Διεκδικήστε από το Αποθεµατικό
Ταµείο Κρίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό που πραγµατικά αναλογεί στη χώρα µας. Επίσης, επείγει να εξασφαλιστεί η
ρευστότητα στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις
µε δάνεια µηδενικού επιτοκίου, να υπάρξει έκτακτη οικονοµική
ενίσχυση των µικρών καλλιεργητών, όπως είναι οι περισσότεροι
στη Ροδόπη, καθώς και η έκτακτη ισχυρή επιχορήγηση των κτηνοτρόφων µας για την αγορά ζωοτροφών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Προχωρήστε άµεσα στην καταβολή της ενίσχυσης των 90
ευρώ το στρέµµα στους καπνοπαραγωγούς της Ροδόπης, όπως
έχετε δεσµευθεί και καθυστερείτε αδικαιολόγητα. Αποζηµιώστε
τους παραγωγούς για τις ζηµιές που προκλήθηκαν στις δενδροκαλλιέργειες από τον παγετό. Επιταχύνετε τις διαδικασίες αποζηµίωσης των αλιέων που επίσης καθυστερεί αδικαιολόγητα.
Αν δεν πάρετε άµεσα σοβαρά έκτακτα µέτρα σε αυτές τις συνθήκες, είναι βέβαιο πως οι παραγωγοί και η πραγµατική οικονοµία θα έχει ανηφόρα το επόµενο διάστηµα.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας µόνο µία φράση για την τροπολογία που κατατέθηκε και αφορά τις επιχειρήσεις της Θράκης.
Δύο χρόνια, κύριοι της Κυβέρνησης, εµπαίζετε τον επιχειρηµατικό κόσµο της Θράκης. Τέσσερις νοµοθετικές ρυθµίσεις, πέντε
υπουργικές αποφάσεις και ακόµα να λύσετε την επιστροφή του
12% του µισθολογικού κόστους στις επιχειρήσεις.
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Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε συνάδελφε, πράγµατι προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε το θέµα
του 12%, γιατί στην υλοποίησή τους έχουν εµφανιστεί πολλές
φορές προβλήµατα. Όµως, εάν, όπως ισχυρίζεστε εσείς, εµπαίζουµε εµείς τον λαό, εσείς τι κάνατε πέντε χρόνια που δεν το λύσατε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ: Δεν το υποσχεθήκαµε εµείς!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Και έρχοµαι και σε µια δεύτερη παρατήρηση και κλείνω. Ο επικεφαλής
και Πρόεδρος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µίλησε για κοστολογηµένα µέτρα τα οποία και κατέθεσε από Βήµατος. Αυτά που
είπατε εσείς δεν τα είπε. Άρα ανεβάζετε τον λογαριασµό. Αυτή
είναι η αξιοπιστία της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Και µετά λέτε για τον χρόνο, κύριε
Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Δυστυχώς,
κύριε συνάδελφε, έτσι είστε εσείς οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Δεν είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Οι εισηγητές και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Ορίστε, κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Μόνο για ένα λεπτό θέλω τον λόγο,
κύριε Πρόεδρε. Δεν θα καθυστερήσω τη διαδικασία, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την
Κυβέρνηση, αλλά πιστεύω και για τον ελληνικό λαό. Μέσα στο
δύσκολο περιβάλλον της οικονοµικής συγκυρίας η Κυβέρνηση,
το οικονοµικό επιτελείο, έρχεται και καταθέτει µία δέσµη µέτρων
ανακούφισης, όπως αξιολογεί ο καθένας. Για εµάς, µε βάση τη
δική µας προσέγγιση, µε µία ισορροπηµένη δηµοσιονοµική προσέγγιση, για να µην εκτροχιαστεί δηµοσιονοµικά η χώρα, αλλά
και καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για τις ευάλωτες
κοινωνικές οµάδες, καταθέτουµε σε αυτό το νοµοσχέδιο µια
σειρά από µέτρα. Είναι αναγκαίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
να ξεκαθαρίσουµε µεταξύ µας ποιοι τα ψηφίζουν και ποιοι όχι.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε το άρθρο 72 του Κανονισµού της Βουλής, κύριε Πρόεδρε, ζητάµε, πρώτον, ονοµαστική ψηφοφορία επί
της αρχής του νοµοσχεδίου.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Δεν είναι κανένας εδώ από τη Νέα Δηµοκρατία!
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Μόνο εµείς είµαστε
εδώ!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι, µην ανησυχείτε. Θα έρθουν. Πρέπει να έρθουν. Έτσι
είναι η δηµοκρατία! Τι να κάνουµε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεύτερη παρατήρηση. Ανάµεσα στη
δέσµη των µέτρων για εµάς αποτελεί µία κορυφαία πολιτική πρωτοβουλία η προεκλογική µας δέσµευση που σήµερα υλοποιείται
και είναι η µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 35%.
Ακούσαµε όλοι µε ικανοποίηση -εγώ προσωπικά το είπα και
από Βήµατος της Βουλής- τον Πρόεδρο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Τσίπρα να λέει ότι θα ψηφίσει κάθε θετικό µέτρο
που δίνει έστω και ένα ευρώ στον Έλληνα πολίτη. Την ίδια
στιγµή, όµως, η κ. Αχτσιόγλου, η Τοµεάρχης Οικονοµικών του
ΣΥΡΙΖΑ, διαφοροποιήθηκε. Αυτή είναι η αίσθηση που έχουµε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Στο ίδιο άρθρο…(δεν
ακούστηκε)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Πιστεύουµε, κυρίες και κύριοι συνά-
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δελφοι, ότι είναι πολύ σηµαντικό και σε αυτό να ξεκαθαρίσουµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Δυστυχώς
αυτά κάνουν οι κυβερνήσεις, κύριε Τριανταφυλλίδη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Πάλι µε τον Τριανταφυλλίδη τα έχεις εσύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ! Καταθέτει αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας και εσείς συνεχίζετε να µιλάτε πάνω του! Πώς γίνεται αυτό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Επαναλαµβάνω, κύριε Πρόεδρε -και
παρακαλώ, κύριε Τριανταφυλλίδη, µη µε διακόψετε εκ νέου- ότι
το ζήτηµα του ΕΝΦΙΑ, για εµάς, αποτελεί την πολιτική προεκλογική µας δέσµευση, την οποία σήµερα κάνουµε πράξη, υπερβάλ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λοντας και το 30% για το οποίο είχαµε δεσµευθεί και µειώνουµε
κατά 35% τον ΕΝΦΙΑ. Θέλουµε να υποβάλουµε και για αυτά τα
άρθρα 40 έως 49 αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας, σύµφωνα µε
το άρθρο 72 του Κανονισµού της Βουλής.
Κύριε Πρόεδρε, καταθέτω την προαναφερθείσα αίτηση µε δεκαοκτώ υπογραφές Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, που επισηµοποιούν την ονοµαστική ψηφοφορία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
στα Πρακτικά την προαναφερθείσα αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ
πολύ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Είναι εδώ, κύριε Πρόεδρε, οι Βουλευτές που υπογράφουν;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Είναι εδώ,
πάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Θα ενηµερωθείτε από το Προεδρείο για το πότε θα γίνει η διαδικασία.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Δεν βλέπουµε να είναι εδώ, κύριε Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Είναι πάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριοι, κατανοώ τις ερωτήσεις σας, αλλά τώρα είστε έµπειροι για να ρωτάτε τέτοια πράγµατα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Τι έµπειροι; Είναι εδώ οι
δεκαοκτώ που υπογράφουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Τριανταφυλλίδη, βιάζεστε πολύ. Οι δεκαοκτώ πρέπει να είναι,
όταν θα γίνει η ψηφοφορία.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ακριβώς, κύριε Πρόεδρε!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας παρακαλώ πολύ! Τι κατάσταση είναι αυτή; Με συγχωρείτε, αλλά συµπεριφέρεστε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δηµοκρατία µε τον ίδιο
τρόπο. Ο ένας µιλάει πάνω στον άλλο. Σας παρακαλώ! Προσπαθώ να απαντήσω στον κ. Τριανταφυλλίδη και να του πω ποια
είναι η διαδικασία. Μπορεί να την είχε ξεχάσει, να µην την ήξερε.
Οι δεκαοκτώ υπογραφές και οι Βουλευτές που θα δηλώσουν
«παρών» στη διαδικασία είναι για όταν θα χρειαστεί να γίνει η ψηφοφορία. Θα αποφασίσει το Προεδρείο και θα γίνει συνεννόηση,
όπως γινόταν πάντα. Και µε την προηγούµενη κυβέρνηση έτσι γινόταν. Έχει την πλειοψηφία, γίνεται µία συνεννόηση και συζήτηση και θα ενηµερώσουµε το Σώµα.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Απλώς, κύριε Πρόεδρε, να το ξεκαθαρίσουµε ότι δεν είναι εδώ οι δεκαοκτώ, αλλά µόνο δύο Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Πάλι τα
ίδια; Τώρα θα ξανασυζητήσουµε πάλι το ίδιο; Τι κατάσταση είναι
αυτή να κάνετε τις ίδιες ερωτήσεις; Κάνετε ακριβώς τις ίδιες
ερωτήσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δηµοκρατία.
Ο κ. Παπαδόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Οι ρυθµίσεις του Υπουργείου
Οικονοµικών για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τον ΕΝΦΙΑ,
για τους ευάλωτους οφειλέτες, τους αγρότες, τους µικρούς παραγωγούς τσίπουρου και τσικουδιάς και τα συνολικά κυβερνητικά µέτρα για την αντιµετώπιση της ενεργειακής κρίσης, της
αχαλίνωτης ακρίβειας, αποκαλύπτουν ότι η Κυβέρνηση δεν έχει
συνειδητοποιήσει τις προτεραιότητες και τις εκρηκτικές κοινωνικές ανάγκες µιας αφάνταστα δύσκολης ιστορικής περιόδου.
Στην απόγνωση, στην οργή της κοινωνίας, στις κριτικές των
κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, στις προτάσεις των κοµµάτων του
προοδευτικού χώρου, η Κυβέρνηση απαντά στερεότυπα ότι δεν
υπάρχουν τα δηµοσιονοµικά περιθώρια. Όµως, ενώ δηµοσιονοµικό πρόβληµα υπάρχει και είναι πάρα πολύ µεγάλο, οι επιλογές
των κυβερνητικών παρεµβάσεων είναι αποτέλεσµα των ιδεολογικών τους στόχων, των ταξικών τους προτιµήσεων, των προγραµµάτων τους.
Η Κυβέρνηση βρίσκει περιθώρια, για να µπορέσει να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, να ωφελήσει πλούσιους και διαπλεκόµενα συµφέροντα, για τον
συµπληρωµατικό φόρο, τον ΕΝΦΙΑ, στις µεγάλες περιουσίες, για
τη γονική παροχή σε πλούσιες οικογένειες, για τον εκµαυλισµό
ορισµένων µέσων µαζικής επικοινωνίας, για αυξηµένους µισθούς
στα µεγαλοστελέχη, για εργολάβους, για κλινικάρχες, για απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισµούς, για αδιευκρίνιστες
δαπάνες στα 43 εκατοµµύρια που δόθηκαν για την αντιµετώπιση
της πανδηµίας.
Στις προτάσεις των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, ειδικά του
προοδευτικού χώρου, βρίσκουµε τα δεδοµένα µιας εναλλακτικής
κυβερνητικής πολιτικής για την αντιµετώπιση της υγειονοµικής
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κρίσης που συνεχίζεται µε πάρα πολλά κρούσµατα, µε υπερβολικό αριθµό θανάτων, αλλά και της ενεργειακής κρίσης, της κλιµατικής κρίσης, της προσφυγικής κρίσης, της επισιτιστικής
κρίσης µετά την απάνθρωπη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Τα προβλήµατα της παραγωγής, της κτηνοτροφίας, της επάρκειας τροφίµων, του συνολικού προγραµµατισµού για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας είναι µείζονα. Είναι
επιβεβληµένος ο έλεγχος των ανατιµήσεων σε λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, ζωοτροφές, σιτάρι, καλαµπόκι, άλευρα, η µείωση του
κόστους παραγωγής, η µείωση του φόρου προστιθέµενης αξίας
στα τρόφιµα, στα είδη πρώτης ανάγκης, στην εστίαση, στις µεταφορές.
Η πάταξη της αισχροκέρδειας θα είχε γίνει από µία προοδευτική κυβέρνηση, που θα ενεργοποιούσε την Επιτροπή Ανταγωνισµού και τη ΡΑΕ κατά των καρτέλ κερδοσκοπίας, θα έθετε
ελληνικό πλαφόν στις τιµές ενέργειας και στη ρήτρα αναπροσαρµογής, θα είχε ήδη φορολογήσει τα υπερκέρδη των ηλεκτροπαραγωγικών εταιρειών, θα µείωνε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
στα καύσιµα.
Μια προοδευτική κυβέρνηση θα αύξανε τον κατώτερο βασικό
µισθό στα 800 ευρώ, θα επανέφερε συλλογικές διαπραγµατεύσεις και συλλογικές συµβάσεις εργασίας, θα έδινε νέο ΕΚΑΣ
στους χαµηλοσυνταξιούχους.
Παράλληλα, θα προχωρούσε στον εθνικό και περιφερειακό
σχεδιασµό των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε δέσµευση του
50% για ενεργειακές κοινότητες, αγρότες, οικογενειακές επενδύσεις. Θα επεδίωκε την επανάκτηση του 17% των µετοχών της
ΔΕΗ από το δηµόσιο, θα προχωρούσε σε σχέδιο µη βίαιης απολιγνιτοποίησης, θα διέγραφε τα χρέη που δηµιουργήθηκαν στην
πανδηµία, θα άλλαζε τον Πτωχευτικό Κώδικα, θα προστάτευε την
πρώτη κατοικία από πλειστηριασµούς, θα κατάρτιζε Περιουσιολόγιο και θα µετέτρεπε τον ΕΝΦΙΑ σε φόρο µεγάλης ακίνητης
περιουσίας, θα κατέληγε σε σταθερό προοδευτικό φορολογικό
σύστηµα, θα αξιοποιούσε την Αναπτυξιακή Τράπεζα και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Θα διευκόλυνε τη δανειοδότηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που πρέπει να
επιβιώσουν, γιατί θα είναι πολλαπλάσια η επιβάρυνση της εθνικής οικονοµίας µε το κλείσιµό τους.
Θα άλλαζε τις χρηµατοδοτήσεις του Ταµείου Ανάκαµψης, θα
έδινε άλλο 1 δισεκατοµµύριο ευρώ για δράσεις πρόληψης και
ενίσχυσης της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, τον εξοπλισµό
του ΕΣΥ, που πρέπει να στηριχθεί και να χαράξουµε πορεία προς
ολοκληρωµένο και ποιοτικό ΕΣΥ και όχι προς το ιδιωτικοποιηµένο
που θα επιβαρύνει περαιτέρω τις ήδη τεράστιες ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Δεν θα διανοούνταν µία προοδευτική κυβέρνηση να
καταργήσει τη συνταγογράφηση στα δυόµισι εκατοµµύρια ανασφάλιστων πολιτών, που πρέπει ένα µέτρο να το ακυρώσετε συνολικά και όχι να το µεταφέρετε.
Μια προοδευτική κυβέρνηση θα επαναξιολογούσε τα έσοδα
και τις δαπάνες του προϋπολογισµού, θα ενίσχυε το κράτος πρόνοιας, θα κρατούσε στο ΕΣΥ δεκαπέντε χιλιάδες επικουρικούς
και συµβασιούχους, τους επτά χιλιάδες ανεµβολίαστους. Θα
έδινε κίνητρα, θα αύξανε τους µισθούς στους µαχητές του ΕΣΥ,
θα καταργούσε κάθε σπατάλη, θα ενίσχυε την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία, θα παρενέβαινε για την εµβάθυνση της ενωµένης Ευρώπης, για ευρωοµόλογο που να περιλαµβάνει και τις
δαπάνες προάσπισης της υγείας, για τις δαπάνες οι οποίες θα
οδηγούσαν σε ένα ευρωπαϊκό σύστηµα υγείας, για νέο Σύµφωνο
Συνοχής, αλληλεγγύης, κοινωνικής δικαιοσύνης, ασφάλειας, κοινής άµυνας, που θα διευκόλυνε και εµάς να περιορίσουµε τις
υπέρογκες εξοπλιστικές δαπάνες.
Οι σκέψεις αυτές κατατίθενται µε την πεποίθηση ότι υπάρχει
άλλος δρόµος. Ο άλλος δρόµος µπορεί να γίνει πραγµατικότητα,
εάν ηττηθεί η Νέα Δηµοκρατία στις επόµενες εκλογές και είναι
ένα πολιτικό δεδοµένο, το οποίο πραγµατικά όσο προχωράµε,
όσο φαίνεται η κοινωνική οργή, γίνεται και πιο ρεαλιστικό.
Γνωρίζουµε τις ενστάσεις -και µε αυτό θέλω να καταλήξω-, τις
επιφυλάξεις για συµµετοχή σε συµµαχική προοδευτική κυβέρνηση ευθύνης από ορισµένα προοδευτικά κόµµατα. Όσα, όµως,
από αυτά διατηρούν επιφυλάξεις και έχουν ενστάσεις, δεν θέ-
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λουν τη συµµετοχή τους σε συµµαχική εναλλακτική προοδευτική
κυβέρνηση µπορούν, εφόσον θέλουν να βάλουν το δάκτυλο επί
τον τύπον των ήλων, να επιτρέψουν το σχηµατισµό της είτε µε
τη στάση τους είτε µε την ανοχή τους.
Αυτό θα οδηγούσε πραγµατικά στο να ανταποκριθούµε στο
µείζον ζήτηµα της περιόδου, την εναλλακτική, συµµαχική, προοδευτική διακυβέρνηση. Εµείς θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε
γι’ αυτή την προοπτική µε πρωταγωνιστικές δράσεις, όντας πολιορκητικός κριός προς τη συµµαχική, εναλλακτική, προοδευτική
διακυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Επειδή
αµέσως µετά θα προεδρεύσει ο Αντιπρόεδρος ο κ. Λαµπρούλης
και δεν θα µπορεί να µιλήσει, θα προηγηθεί.
Κύριε Λαµπρούλη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους συναδέλφους για την κατανόησή τους να προταχθώ λόγω του ότι σας διαδέχοµαι στο Προεδρείο.
Η Κυβέρνηση απέναντι στα δίκαια αιτήµατα των βιοπαλαιστών
αγροτών και κτηνοτρόφων που δίνουν καθηµερινό αγώνα επιβίωσης, µε τις ρυθµίσεις που προβλέπονται στο νοµοσχέδιο συνεχίζει την κοροϊδία και τον εµπαιγµό τους. Απέναντι στα οξυµένα
προβλήµατα που προκαλεί η ακρίβεια και η συνεχιζόµενη αντιλαϊκή πολιτική, τόσο της σηµερινής, όσο και των προηγούµενων
κυβερνήσεων, που είναι σε πλήρη ευθυγράµµιση µε την ευρωενωσιακή πολιτική, την πολιτική της ΚΑΠ, η Κυβέρνηση αρνείται
την ικανοποίηση των αιτηµάτων επιβίωσης, επικαλούµενη τις δηµοσιονοµικές αντοχές και µάλιστα µε περίσσιο θράσος, κυνισµό
και µπόλικη δόση ειρωνείας τούς κουνάει και το δάχτυλο, επικαλούµενη τη µικρή συµµετοχή τους στο ΑΕΠ της χώρας. Άρα να
µη ζητάνε και πολλά!
Αυτήν ακριβώς την πολιτική πληρώνει συνολικά ο λαός και όχι
µόνο οι βιοπαλαιστές αγρότες, αφού µένουν αναξιοποίητες τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες του αγροτοκτηνοτροφικού
τοµέα για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών για την τροφοδοσία των εργατικών - λαϊκών στρωµάτων µε φθηνά και ποιοτικά προϊόντα. Τους µοιράζετε ψίχουλα, προσπαθώντας να
ρίξετε στάχτη στα µάτια τους, ενώ αντίθετα υλοποιείτε µέχρι κεραίας κάθε απαίτηση και αξίωση των επιχειρηµατικών οµίλων.
Αλήθεια, ποια πραγµατική ανακούφιση έστω προσφέρετε
στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους; Μήπως µειώνοντας το
κόστος παραγωγής µέσω της κατάργησης της ρήτρας αναπροσαρµογής για το ρεύµα ή το αφορολόγητο πετρέλαιο ή την επιδότηση ζωοτροφών και αγροεφοδίων ή την κατάργηση του ΦΠΑ
στα µέσα και εφόδια. Όχι.
Όσον αφορά την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης,
δεν αναφέρεται το ποσό στο νοµοσχέδιο. Ακούσαµε από τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης προηγουµένως -και το προηγούµενο διάστηµα- ότι θα δώσετε 60 εκατοµµύρια συγκεκριµένα και
αυτά σε ένα τµήµα των αγροτών. Μα την τελευταία χρονιά πριν
την καταργήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ µε τις ψήφους της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΚΙΝΑΛ, η επιστροφή είχε φτάσει στα 180
εκατοµµύρια και µε τιµή πετρελαίου στο 1 ευρώ. Τώρα, µε την
τιµή του πετρελαίου να έχει εκτοξευθεί στα 2 ευρώ, τα 60 εκατοµµύρια τι είναι; Κοροϊδία. Ούτε µε 200 εκατοµµύρια επιστροφή
δεν θα έχουν ανακούφιση όσον αφορά στο πετρέλαιο οι αγρότες.
Αλήθεια, µε εκείνη την υπόσχεση του Πρωθυπουργού τον
Μάιο του 2019, προεκλογικά, περί επιστροφής φόρου στα καύσιµα κάθε χρόνο και σε όλους τους αγρότες, τι γίνεται; Τη θυµάστε αυτή µήπως;
Κατά τα άλλα, από την κεντρική λαχαναγορά χθες και από το
Βήµα της Βουλής σήµερα ο Πρωθυπουργός δεν έδωσε καµµία
ουσιαστική απάντηση για το επιτακτικό αίτηµα µείωσης των
φόρων που πλήττουν την αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή και
εκτοξεύουν το κόστος των προϊόντων.
Αλήθεια, η επιδότηση του 80% της ρήτρας αναπροσαρµογής
στο ρεύµα για τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις θα λύσει το πρόβληµα των αυξήσεων; Πρόκειται για κοροϊδία όταν η αύξηση
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µόνο του ενεργειακού κόστους των αγροτικών εκµεταλλεύσεων
συγκριτικά µε πέρυσι αγγίζει και ξεπερνά το 20%, µία αύξηση
που θα περάσει στο σύνολό της στον λαό, αλλά φυσικά και
στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.
Και έρχεστε µε το νοµοσχέδιο και µειώνετε τον ΦΠΑ στα λιπάσµατα από το 13% στο 6%. Το θεωρείτε µέτρο ουσιαστικής ανακούφισης αυτό; Μέτρο-κοροϊδία είναι αφού δεν αφορά την
πλειοψηφία των αγροτών που τηρούν λογιστικά βιβλία και παίρνουν επιστροφή ΦΠΑ. Άρα ένα ουδέτερο µέτρο είναι. Όµως κοροϊδεύετε ξεδιάντροπα ακόµα και µε αυτό το δήθεν µέτρο, όταν
γνωρίζετε πολύ καλά πως η τιµή των λιπασµάτων έχει διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί και θα επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση λόγω του ιµπεριαλιστικού πολέµου στην Ουκρανία.
Αλήθεια, οι εφοπλιστές που παίρνουν κάθε χρόνο, όποια κυβέρνηση και αν είναι, 350 εκατοµµύρια ακατέβατα επιστροφή
στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο, όπως και οι άλλοι
καπιταλιστές, θα συνεχίσουν να το παίρνουν; Θα συνεχίσουν. Γι’
αυτούς δεν υφίσταται θέµα δηµοσιονοµικών αντοχών; Είναι ή δεν
είναι έτσι;
Και φυσικά κουβέντα δεν λέει η Κυβέρνηση για τα άλλα βασικά
αιτήµατα των αγροτών, αυτά που αφορούν την προστασία από
τις φυσικές καταστροφές, που προϋποθέτουν υλοποίηση όλων
των απαραίτητων έργων υποδοµής -αρδευτικά, αντιπληµµυρικά
κ.ά.-, αλλαγή κανονισµού του ΕΛΓΑ και πάει λέγοντας και αντίστοιχα ούτε λόγος γίνεται για το αίτηµα που αφορά στη διαµόρφωση τιµών των προϊόντων, έτσι ώστε να καλύπτουν το κόστος
παραγωγής και να διασφαλίζουν εισόδηµα επιβίωσης.
Την ίδια ώρα που αρνείστε την ικανοποίηση αυτών των αιτηµάτων επιβίωσης των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων,
κλιµακώνετε την επίθεση στους µικρούς αµπελοκαλλιεργητές και
αµβυκούχους µε τις προβλέψεις του νοµοσχεδίου για τη διάθεση
του χύµα τσίπουρου και της τσικουδιάς. Έτσι από τη µια αυξάνετε τον φόρο των διήµερων από το 0,59 στο 1,5 ευρώ, επιβάρυνση η οποία θα µεταφερθεί, θα µετακυλιστεί στον καταναλωτή
και από την άλλη επαναφέρετε, επαναλαµβάνετε αυτό που έχει
αποφασιστεί από την προηγούµενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να
µην µπορούν να χρησιµοποιούν τις ονοµασίες τσίπουρο και τσικουδιά στα προϊόντα τους οι διήµεροι αµπελουργοί. Έτσι, αντί
να µηδενίσετε τον φόρο και να επιτρέψετε τις ονοµασίες τσίπουρο και τσικουδιά, όπως προτείνουµε, εσείς υλοποιείτε τη δέσµευση προς τις ευρωενωσιακές οδηγίες για αύξηση του φόρου
και απαγορεύετε τις ονοµασίες τσίπουρο και τσικουδιά που είναι
δέσµευση και δική σας, όπως και της προηγούµενης κυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν βάζει και τέτοια υποχρέωση, αλλά επειδή έχετε δεσµευτεί στους ποτοβιοµηχάνους.
Χτυπάτε τους µικρούς αµπελουργούς, αφαιρώντας τους µία
ακόµα πηγή εισοδήµατος που τους παρέχει µια µικρή ανάσα επιβίωσης απέναντι στα τεράστια προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
εξαιτίας της γενικότερης αντιαγροτικής - αντιλαϊκής πολιτικής
διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
οδηγώντας τους µαθηµατικά στο ξεκλήρισµα. Και το κάνετε συνεχίζοντας το έργο όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων γιατί
θέλετε και εσείς να εξυπηρετήσετε τα συµφέροντα των µεγάλων
παραγωγών, των ποτοβιοµηχανιών, των µεγαλεµπόρων αλκοολούχων ποτών, που έχουν καταφέρει να κατοχυρώσουν ρητά τις
ονοµασίες τσίπουρο και τσικουδιά για τα εµφιαλωµένα προϊόντα
τους και φυσικά θέλουν να τελειώνουν µε το καθεστώς των διήµερων.
Με βάση τις εξελίξεις, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι µικροί
αµπελουργοί και οι αµβυκούχοι, µπορούν να βγάλουν συµπεράσµατα για το ποιον έχουν απέναντί τους. Έχουν τους βιοµήχανους, τους τραπεζίτες, τους παράγοντες της αγοράς, όλους
αυτούς που επιδοτούνται µε παχυλά προνόµια, απαλλαγές,
ζεστό κρατικό χρήµα για τις επενδύσεις τους, που προκαλούν
µεγάλες αυξήσεις στο ρεύµα σε όλα τα αγαθά. Για τα δικά τους
κέρδη η ζωή των εργαζοµένων, των βιοπαλαιστών αγροτών και
των επαγγελµατοβιοτεχνών είναι γεµάτη ανασφάλεια, αγωνία για
το µέλλον, µε εισοδήµατα που δεν φτάνουν για τα βασικά, µε
δουλειά από ήλιο σε ήλιο και εντατικοποίηση.
Να, λοιπόν, γιατί ο αγώνας επιβίωσης των βιοπαλαιστών αγρο-
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τών αφορά άµεσα την εργατική τάξη και όλον τον λαό. Η οργανωµένη συλλογική διεκδίκηση, αντίσταση και σύγκρουση µε αυτή
την πολιτική µέσα από την κοινή δράση των αγροτών µε τους εργαζόµενους και τα άλλα λαϊκά στρώµατα µπορεί να αποσπάσει
κατακτήσεις, να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήµατα, να υπάρξουν
ανάσες επιβίωσης. Αυτός είναι ο δρόµος που δίνει διέξοδο και
όχι οι λογικές της αναµονής και των λύσεων από τα πάνω µέσα
από κυβερνητικές εναλλαγές. Σε αυτόν τον δρόµο του αγώνα το
ΚΚΕ καλεί τους αγρότες, τους εργαζόµενους σε αγωνιστική συµπόρευση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστώ
και εγώ.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δηµοσιολογούντες επισηµαίνουν ότι οι κυβερνώντες βρίσκονται εκτός τόπου και χρόνου, ότι
ζουν στον κόσµο τους, ζουν τον µύθο τους σε βάρος του λαού
και του τόπου, κοινώς αυτό που λέει ο λαός µας: «Ζουν στην κοσµάρα τους».
Τίποτα από όλα αυτά δεν συµβαίνει. Οι κυβερνώντες ξέρουν
πολύ καλά γιατί επιδοτούν την αισχροκέρδεια των εταιρειών ολιγαρχών, την ίδια ώρα που επιφυλάσσουν για τους πολίτες την
κοροϊδία και τον εµπαιγµό χωρίς έλεος. Ξέρουν πολύ καλά γιατί
δίνουν επιδοτήσεις και επιδόµατα µε το σταγονόµετρο, αυτοί
που χλεύαζαν τα επιδόµατα όταν προεκλογικά έταζαν καλά αµειβόµενες, νέες θέσεις εργασίας. Χαρίζουν πλουσιοπάροχα πλατφόρµες, κουπόνια, ψηφιακά πορτοφόλια και αέρα κοπανιστό.
Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, όλα επικοινωνία, όλα fake.
Φάτε µάτια ψάρια και η κοιλιά περίδροµο.
Ακούσαµε σήµερα τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, να διανύει το τελευταίο µίλι της ακρίβειας, κατά το «τελευταίο µίλι της πανδηµίας». Όσο είδαµε το τελευταίο της
πανδηµίας άλλο τόσο θα δούµε το τελευταίο µίλι της ακρίβειας.
Εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης ότι µετά από έλεγχο της ΡΑΕ, µετά
από εξέταση των στοιχείων και αφού επιβεβαιωθούν τα υπερκέρδη -πρέπει να βεβαιωθούν, δεν τα αντιλαµβάνεται- του 1,4 δισεκατοµµυρίου, θα εξεταστεί το ενδεχόµενο αν ζητήσει ένα
µερίδιο από αυτά τα υπερκέρδη να επιστραφεί στην κοινωνία.
Νοµοθετήστε το! Νοµοθετήστε το! Οι οικογένειες οι ευάλωτες,
η µεσαία τάξη, εδώ και τώρα, εδώ και πέντε µήνες, οι Έλληνες
πολίτες πληρώνουν τους καυτούς διπλάσιους και τριπλάσιους
λογαριασµούς του ηλεκτρικού, του αερίου, των καυσίµων, των
τροφίµων και άλλα.
Και το λέµε αυτό, γιατί ποιος µπορεί να σας πιστέψει; Είστε
µνηµείο αναξιοπιστίας. Δεν σας πιστεύει πλέον κανείς.
Εξαγγείλατε τρεις φορές την κατάργηση της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης διά στόµατος του ιδίου του Πρωθυπουργού, ο
οποίος θα φορολογήσει τα υπερκέρδη. Το λέω απλά για την ιστορία. Τον Ιανουάριο του 2020 στον «ALPHA» δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης: «Μπορώ να σας πω µε βεβαιότητα ότι θα µπορούµε να
κόψουµε την εισφορά αλληλεγγύης, ότι µπορεί να καταργηθεί
το 2021». Τον Απρίλιο του 2021 δήλωσε στο «STAR»: «Έπρεπε
να κάνω µια πρόβλεψη σήµερα και θα σας έλεγα ότι δεν θα
έχουµε εισφορά αλληλεγγύης το 2022». Και την τρίτη φορά, που
το ξανακατήργησε αυτός ο Πρωθυπουργός που δεν τον πιστεύουµε, µετά λόγου γνώσεως πλέον, για τρίτη φορά δήλωσε
στον «ΣΚΑΪ» και στον Γιώργο Αυτιά, πλέον τον Φεβρουάριο του
2022: «Θα µονιµοποιήσουµε την κατάργηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης. Η πρόθεσή µου είναι η εισφορά αλληλεγγύης
να καταργηθεί το 2023».
Καταλαβαίνετε ότι όλα είναι fake, όλα είναι επικοινωνία. Φάτε
µάτια ψάρια. Αν την είδατε την κατάργηση, άλλο τόσο θα δούµε
και τη φορολόγηση των υπερκερδών.
Επιδοτείτε τα υπερκέρδη των ιδιωτών παρόχων, αντί να βάλετε
φρένο µε πλαφόν και µείωση φόρου σε ενέργεια και καύσιµα.
Πριµοδοτείτε τα υπερκέρδη των εταιρειών, µε πρώτη τη ΔΕΗ βέβαια, που έφθασαν από το καλοκαίρι του 2021 στο 1,4 δισεκατοµµύριο. Για χάρη των ολιγαρχών κλείσατε και τα λιγνιτωρυχεία,
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για να καταστούν αυτοί ολιγοπώλιο, µε πρόσχηµα τη δήθεν ευαισθησία για το περιβάλλον, χωρίς να υπολογίζεται η τροµακτική
έκρηξη του ενεργειακού κόστους, που θα έχει αλυσιδωτές εκρήξεις τιµών, όχι µονάχα στο ηλεκτρικό ρεύµα, αλλά και στα είδη
µαζικής κατανάλωσης, όπως το ψωµί και το νερό.
Οι ολιγάρχες του Μητσοτάκη βουλιάζουν στα υπερκέρδη, την
ίδια ώρα που οι πολίτες αγκοµαχούν να βγάλουν το δεκαπενθήµερο για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους.
Η παράταξή σας, που έχει ειδικότητα στη χρεοκοπία, η παράταξη των «νοικοκυραίων», που χρωστάει 400 εκατοµµύρια, που
χρωστάει και της Μιχαλούς, έχει λεφτόδεντρα για τα γαλάζια
«golden boys», αλλά δεν έχει ευρώ για τον λαό. Εκεί επικαλείται
επιλεκτικά τη δηµοσιονοµική πειθαρχία, όταν προτείνουν όλα τα
κόµµατα της Αντιπολίτευσης πολιτικές στήριξης των αδύναµων
και της µεσαίας τάξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς ζούµε το ανώτατο
στάδιο του «ανέµελου επικοινωνιακού Μητσοτακισµού», αυτό
που λέγεται «βοναπαρτισµός του Πορφυρογέννητου». Λέει ότι
έριξε τις τιµές των καυσίµων παντού, εκτός από την Ελλάδα. Ο
κ. Μητσοτάκης είναι ο εγγυητής της αισχροκέρδειας και της κερδοσκοπίας, τοποτηρητής τροχονόµος των αδίστακτων κερδοσκόπων που αποµυζούν τον ελληνικό λαό.
Εύγε, κύριε Μητσοτάκη! Μετατρέψατε τη µεσαία τάξη σε ευάλωτη κοινωνική οµάδα. Έµποροι, βιοτέχνες, ελεύθεροι επαγγελµατίες παραµιλούν. Δεν τα βγάζουν πέρα. Βρίσκονται στα όρια
παύσης των πληρωµών. Πριν από τον πόλεµο σύµφωνα µε
έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ τέσσερις στους δέκα είχαν χρήµατα ίσα-ίσα
για δεκαεννιά µέρες. Η ΓΣΕΒΕΕ το λέει. Καταλαβαίνετε τι γίνεται
τώρα.
Ο Μητσοτάκης βλάπτει σοβαρά τις τσέπες των Ελλήνων για
να ωφελήσει τα συµφέροντα των «κολλητών». Τη µεσαία τάξη
την έχει ισοπεδώσει µε τους καυτούς τριπλάσιους λογαριασµούς, µε πληθωρισµό στο 7,2% που καλπάζει για το 11%, ενώ
για τα είδη πρώτης ανάγκης το ψωµί πάει για το 1,5 ευρώ, το
κρέας έχει ξεπεράσει το 10% και φυσικά η αύξηση του 2% που
δώσατε στον κατώτατο µισθό µόνο στο απόλυτο ανέκδοτο φαντάζει.
Φέρτε τώρα -όχι τον Μάιο, τώρα- µια ουσιαστική αύξηση του
κατώτατου µισθού που να καλύπτει τουλάχιστον τον πληθωρισµό
7% έως 10%. Υλοποιήστε τη δική σας προεκλογική δέσµευση για
το διπλάσιο του ΑΕΠ.
Αντίθετα, τι κάνετε; Εσείς που υποσχεθήκατε καλύτερη ποιότητα ζωής προκαλείτε τους Έλληνες. Τι τους λέτε; «Μην ανάβετε τον θερµοσίφωνα, µη χρησιµοποιείτε αυτοκίνητο, µην
κρατάτε µεγάλο καλάθι στο σουπερµάρκετ».
Η ανάλγητη Κυβέρνηση Μητσοτάκη, µε την άρνησή της να
λάβει ουσιαστικά µέτρα στήριξης, επιλέγει την ακρίβεια ως το
µέσο της γενικής φτωχοποίησης. Κήρυξε πόλεµο εναντίον των
ευάλωτων κοινωνικών οµάδων και της µεσαίας τάξης.
Ζητάµε εδώ και πέντε µήνες, όχι εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όλη η
Αντιπολίτευση, µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιµα και φυσικό αέριο, πλαφόν στα τιµολόγια ενέργειας, µείωση
του ΦΠΑ στον χαµηλότερο συντελεστή και ειδικά για το νερό και
το ψωµί. Νερό και ψωµί! Έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών.
«Θα» τη δούµε. Το «θα» το σπείρανε και δεν φύτρωσε λένε στη
Θεσσαλονίκη. Αύξηση του βασικού µισθού στα 800 ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Η αξιοπιστία των δικών µας δεσµεύσεων απέναντι στους πολίτες για το τι «θα» έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ προσδιορίζεται, όχι απ’ όσα
«θα» έκανε, αλλά απ’ όσα έκανε στην κυβερνητική του θητεία. Ο
ΣΥΡΙΖΑ, εν µέσω µνηµονίων και της απειλής χρεοκοπίας, το 2015
- 2019 έδωσε κοινωνικό µέρισµα 2,159 δισεκατοµµύρια συν το 1
δισεκατοµµύριο της δέκατης τρίτης σύνταξης, συνολικά πάνω
από 3 δισεκατοµµύρια. Τώρα δίνετε µόλις 135 εκατοµµύρια στο
27% των συνταξιούχων.
Τότε –έχω τις δηλώσεις σας εδώ- µιλούσατε, κύριε Βεσυρόπουλε, όταν το θεσπίζαµε αυτό το 1 δισεκατοµµύριο στη δέκατη
τρίτη σύνταξη, για παροχολογία. Αυτό έλεγε η Νέα Δηµοκρατία,
για ψίχουλα έλεγε, για δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό.
Καταθέτω το δελτίο Τύπου του Εθνικού Δικτύου των Συνταξι-
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ούχων, που αναφέρεται ακριβώς σε αυτό το θέµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έρχοµαι τώρα στον πόλεµο, και κλείνω µε αυτό. Καλά, νοµίζετε ότι µιλάτε στη χώρα των λωτοφάγων; Είµαστε λωτοφάγοι;
Προσπαθείτε να κρυφτείτε πίσω από τον πόλεµο; Βγάλατε δυόµισι χρόνια εξουσίας µε την γκεµπελική προπαγάνδα πως για όλα
φταίει ο κορωνοϊός, θα βγάλετε νοµίζετε το υπόλοιπο της θητείας µε τις εκλογές ψευδολογώντας απέναντι στον λαό ότι για
όλα φταίει ο πόλεµος; Ο λαός έχει και µνήµη και κρίση.
Και τελειώνω µε αυτό. Είναι το δελτίο Τύπου «Ακρίβεια και
Πληθωρισµός» της Οµοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωµατείων Θεσσαλονίκης. Είναι 11-2-2022. «Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις διανύουν τη δυσκολότερη οικονοµική τους περίοδο τα τελευταία
πενήντα έτη». Είναι πριν από τον πόλεµο, κύριε Βεσυρόπουλε.
Για τα Πρακτικά και αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τα έγκυρα «ΝΕΑ» στην πρώτη τους σελίδα, την οποία τη δείχνω, γράφουν στις 30-31 Οκτωβρίου του 2021: «Πόσο φτωχαίνουµε από την ακρίβεια: έως και 166 ευρώ µηνιαίως η µέση
επιβάρυνση», πέντε µήνες πριν τον πόλεµο. Και η εφηµερίδα
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» γράφει στις 12-2-2022 πριν τον πόλεµο: «Ανάλγητοι, ιδού τι κάνουν οι άλλες χώρες για την ακρίβεια. Πολωνία:
µηδενικός ΦΠΑ. Βέλγιο: στο 6% από 21% ο φόρος για το ηλεκτρικό. Γαλλία: πλαφόν 4% στις αυξήσεις του ρεύµατος. Γερµανία: Αφαίρεση των πρόσθετων χρεώσεων, Ιταλία: Μείωση κατά
5% του ΦΠΑ του φυσικού αερίου, Σερβία και Βουλγαρία: «Πάγωσαν» όλες οι αυξήσεις, Νορβηγία: Το κράτος πληρώνει το 80%
των λογαριασµών».
Τα καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα δηµοσιεύµατα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Ποιον δουλεύετε; Και κλέβετε τον ελληνικό λαό και τον κοροϊδεύετε; Πόσο ακόµη θα πέσετε χαµηλά και θα συρθείτε χαµηλά,
όταν σας λέει ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης:
«Πάρτε πίσω τα κλεµµένα», όταν σας ρωτάει για ποιων τα συµφέροντα κυβερνάτε; Όχι πάντως για τα συµφέροντα του ελληνικού λαού, κύριε Βεσυρόπουλε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ναι, κύριε Βεσυρόπουλε. Επόµενη οµιλήτρια είναι η κ. Θεοπίστη Πέρκα. Θα δώσουµε τον λόγο στον κύριο Υπουργό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, επειδή αποκαλέσατε ψεύτη τον κύριο
Πρωθυπουργό, όταν εξήγγειλε την αναστολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το 2020 και το 2021 και επειδή στην Αίθουσα βρίσκεται και ο πρώην Υπουργός Οικονοµικών, ο κ.
Τσακαλώτος, και ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών,
ο κ. Αλεξιάδης, θα επιβεβαιώσουν αυτά που λέω.
Νοµοθετήσαµε για δύο συνεχόµενες χρονιές την αναστολή
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και για το 2020 και για το
2021. Εσείς δεν το πήρατε χαµπάρι φαίνεται.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Για κατάργηση µιλούσε,
όχι για αναστολή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ µη διακόπτετε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Θα µε ακούσετε;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Σας ακούω, αλλά µη διαστρεβλώνετε αυτά που είπα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Αναστείλαµε την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και για το 2020 και
για το 2021, αφορά τους επαγγελµατίες, τους αγρότες, τους
ιδιοκτήτες ακινήτων και τους µισθωτούς του ιδιωτικού τοµέα για
το εισόδηµα του 2021 και 2022.
Σας ευχαριστώ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, σας παρακαλώ. Τι θα πει «επί προσωπικού»; Δεν διαστρέβλωσε κάτι,
έδωσε µια απάντηση σύµφωνα µε το πώς έκρινε ο ίδιος ο Υπουργός. Σας παρακαλώ, όχι.
Κυρία Πέρκα, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Πήρε τον λόγο ο Υπουργός και διαστρέβλωσε αυτά που είπα. Ζητώ τον λόγο για ένα
λεπτό επί προσωπικού, όπως ορίζει το συγκεκριµένο άρθρο του
Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καθίστε κάτω, κύριε
Τριανταφυλλίδη. Ποιο είναι το προσωπικό; Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Το προσωπικό είναι ότι
διαστρέβλωσε τα όσα είπα. Τα διάβασα, αλλά δεν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Διαστρέβλωσε κάτι
που είπατε. Ποιο είναι αυτό;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Συγκεκριµένα, αγαπητέ
κύριε Βεσυρόπουλε, στις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε σε αναστολή του µέτρου της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης. Μίλησε και στον Αντώνη Σρόιτερ στον
«ALPHA» τον Γενάρη του 2020 και λέει: «Μπορώ να σας πω µε
βεβαιότητα ότι µπορεί να καταργηθεί το 2021». Το 2021 στη
Μάρα Ζαχαρέα είπε: «Θέλω να θυµίσω την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για το 2022». Το 2022 είπε στον κ. Αυτιά
ότι θα το καταργήσει το 2023. Αυτό είπα. Εσείς µιλάτε για αναστολή. Άλλα λόγια να αγαπιόµαστε. Γεια σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Λοιπόν δόθηκαν οι
διευκρινίσεις.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Λέει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ.
Κυρία Πέρκα, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους δεν τους συµπεριλαµβάνετε στην αναστολή της εισφοράς
αλληλεγγύης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Τους µισθωτούς του ιδιωτικού τοµέα…
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Δεν πειράζει. Εγώ για άλλο θέµα
θα µιλήσω. Ακούστε τώρα ποια είναι τα ψέµατα, οι ανακρίβειες.
Εδώ µας κοροϊδεύετε όλους πραγµατικά.
Κατ’ αρχάς φέρατε ένα νοµοσχέδιο µε παραπλανητικό τίτλο,
επιτοµή καλής νοµοθέτησης, αν προσθέσουµε και την έλλειψη
διαβούλευσης, το ότι φέρατε µε τροπολογίες τα µέτρα που αφορούν την ενέργεια και πάει και στον τίτλο.
Δεν είναι, όµως, το πρώτο πακέτο µέτρων που υπόσχεται ο
Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί σας. Είχε εξαγγείλει 80% στη
ΔΕΘ τον Σεπτέµβρη, γιατί φυσικά η ακρίβεια είχε ξεκινήσει πολύ
πριν τον πόλεµο στην Ουκρανία. Μετά ήρθε ο κ. Σκρέκας τον Νοέµβρη και είπε 49,5 ευρώ επιδότηση, µετά έκανε µια γενναία αύξηση και το πήγε το 49 στο 45. Το πήγαινε µπρος πίσω. Αυτά
άργησαν, δεν ήρθαν σχεδόν ποτέ.
Αλλά ακούστε. Σταµατήστε επιτέλους αυτό το αφήγηµα περί
παγκόσµιας και διεθνούς κρίσης, γιατί απορώ πώς γίνεται σε
όλες τις κρίσεις, είτε είναι οικονοµική είτε είναι η πανδηµία, να
είµαστε πρωταθλητές. Η ακριβότερη τιµή ρεύµατος µε τους χαµηλότερους µισθούς. Πρωταθλητές στην ακρίβεια στο ρεύµα τον
Σεπτέµβρη, τον Οκτώβρη, τον Νοέµβρη.
Για να δούµε όµως τι ακριβώς έχει κάνει αυτή η Κυβέρνηση
στον τοµέα της ενέργειας. Ήδη από τον Σεπτέµβρη του 2019
έχει αυξήσει τα τιµολόγια κατά 20%. Η ΔΕΗ κερδοσκόπησε µαζί
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µε τους καθετοποιηµένους προµηθευτές, όταν το 2020 οι τιµές
των ορυκτών καυσίµων κατέρρευσαν λόγω της πανδηµίας, πουλούσαν τέσσερις φορές πάνω από τη χονδρική τιµή.
Όµως το 2021 που οι τιµές ανέβηκαν µπήκε ρήτρα αναπροσαρµογής που συνδέθηκε µε τη χονδρική και εποµένως αυξήθηκε και η τιµή του ρεύµατος. Και για να το πούµε πιο απλά, να
το καταλάβουν όλοι. Εάν η ρήτρα αναπροσαρµογής είχε µπει τον
Αύγουστο του 2020, θα έπρεπε όλοι να έχουµε µείωση στις τιµές
του ρεύµατος. Μπήκε, όµως, τον Αύγουστο του 2021 µε τις αυξηµένες τιµές.
Επιπλέον στη χώρα µας δεν υπάρχουν προθεσµιακές αγορές
και το κόστος µετακυλίεται κατευθείαν στον καταναλωτή. Στις
προθεσµιακές αγορές και τα διµερή συµβόλαια ένα µέρος της
ηλεκτρικής ενέργειας διοχετεύεται στους καταναλωτές, δεν
µπαίνει δηλαδή στο Χρηµατιστήριο. Αυτό κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ όµως µπαίνει το 100% στο Χρηµατιστήριο.
Και µε όλα αυτά, τα καρτέλ κάνουν πάρτι στο χρηµατιστήριο
ενέργειας. Άλλωστε µιλάµε για πολύ µικρή αγορά ενέργειας. Ουσιαστικά για τέσσερις παίκτες, µεταξύ των οποίων και η ΔΕΗ.
Ωστόσο σήµερα είναι µια πολύ µεγάλη µέρα, γιατί ο Πρωθυπουργός της χώρας κατάλαβε ότι µπορεί, λέει, και να υπάρχουν
υπερκέρδη και έδωσε εντολή στη ΡΑΕ να το ελέγξει. Αλήθεια;
Ήδη από τον Ιούλιο του 2021, οκτώ µήνες µετά τη λειτουργία
του target model, εµµέσως έχετε αναγνωρίσει ότι υπάρχει αυτή
η χειραγώγηση των τιµών, γιατί έχει έρθει µε τροπολογία µια νοµοθετική ρύθµιση που δηµιούργησε, λέει, τάχα έναν µηχανισµό
εποπτείας και παρακολούθησης της αγοράς ενέργειας από τη
ΡΑΕ.
Τι έγινε αυτός ο µηχανισµός; Δεν λειτούργησε, δεν έγινε ποτέ.
Σήµερα µας είπε όµως ότι µπορεί και να υπάρχει και έδωσε προφορική εντολή στη ΡΑΕ. Αφού, όµως, του έχει έρθει η επιφοίτηση
και αρχίζει και το ψάχνει, για να ψάξει λίγο τα διυλιστήρια. Ξέρετε
ότι επιδοτούµε τις εξαγωγές τους; Ξέρετε ότι στην εσωτερική
αγορά είναι ακριβότερες οι τιµές των υγρών καυσίµων από ό,τι
πουλάνε στο εξωτερικό µέσω των θυγατρικών τους; Δεν το ξέρετε ούτε αυτό;
Είναι προφανές ότι κοροϊδεύει εµάς, τους πολίτες, το Κοινοβούλιο, τον ελληνικό λαό. Εδώ τάχα πρότεινε µέτρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µια µέρα αφού είχε βγάλει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή την εργαλειοθήκη, ένας Πρωθυπουργός ο οποίος στη
χώρα του δεν είχε πάρει κανένα απολύτως µέτρο.
Περιµέναµε να κάνει αποδεκτό ένα µέρος των µέτρων που
έχουµε προτείνει από την αρχή της ενεργειακής κρίσης εδώ και
µήνες και µέτρα που συνάδουν και µε αυτά της εργαλειοθήκης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης -το έχουν εφαρµόσει πάνω από δεκαοκτώ χώρες-, µείωση
του ΦΠΑ, έλεγχος στο καρτέλ.
Ακούστε λίγο. Όσα µέτρα και να πάρετε, εάν δεν επέµβετε
στην αιτία που είναι η χειραγώγηση των τιµών και τα καρτέλ που
δρουν, δεν θα λυθεί το θέµα της ακρίβειας. Είναι σαν να θεραπεύετε το σύµπτωµα και όχι την ασθένεια.
Στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνεται
µετριασµός των τιµών της λιανικής, προτείνεται η χρηµατοδότηση για τέτοια µέτρα, να εξεταστεί το φαινόµενο να ληφθούν
φορολογικά προσωρινά µέτρα για τα απροσδόκητα κέρδη, αυτά
τα έσοδα που θα προκύψουν από τα υψηλά κέρδη να ανακατανεµηθούν στους καταναλωτές, προφανώς να µπουν όρια τιµών,
τα πλαφόν, να στηριχτούν οι επιχειρήσεις, ιδίως εκείνες που αντιµετωπίζουν υψηλό ενεργειακό κόστος. Τίποτε από αυτά δεν κάνετε, ούτε τα απλά.
Μας προκάλεσε σήµερα ο Πρωθυπουργός. Κατάλαβε, λέει,
εκτός του προηγούµενου, ότι όλο αυτό οφείλεται στην αύξηση
της τιµής του φυσικού αερίου. Ας τον ενηµερώσει κάποιος ότι η
δική του Κυβέρνηση δέσµευσε τη χώρα έτι περαιτέρω στο φυσικό αέριο, αφού όλοι οι σχεδιασµοί του και οι µόνοι είναι η προώθηση των συµφερόντων του φυσικού αερίου.
Εξήγγειλε µια εµπροσθοβαρή απολιγνιτοποίηση χωρίς σχέδιο
και προετοιµασία και έχασε και το πλεονέκτηµα της διαπραγµάτευσης, προκειµένου να πάρουµε µεγαλύτερη επιδότηση. Είµαστε η πρώτη χώρα που δεσµευτήκαµε και η ένατη σε ό,τι αφορά
τους πόρους που παίρνουµε από το Ταµείο Δίκαιης Μετάβασης.
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Μιλάει για 7,5 δισεκατοµµύρια και µέσα εκεί προσθέτει έργα που
θα έπρεπε να γίνουν, τα τοµεακά προγράµµατα, τα προγράµµατα ΠΕΠ, τέλος πάντων.
Το πιο σοβαρό όµως είναι ότι ενώ κλίνετε την πράσινη µετάβαση σε όλες τις πτώσεις, στην πραγµατικότητα δεσµεύσατε τη
χώρα στο φυσικό αέριο. Είναι πια τόσο φανερό αυτό το σχέδιο.
Θα τα πω περιληπτικά.
Αντικατάσταση του λιγνίτη µε φυσικό αέριο και δώσατε τέσσερις νέες µονάδες φυσικού αερίου συν την Πτολεµαΐδα 5, την
ώρα που τα ευρωπαϊκά ταµεία σταµάτησαν να επιδοτούν έργα
φυσικού αερίου γιατί είναι ορυκτό καύσιµο. Αυξήσατε τη συµµετοχή του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή κατά 24% την
ίδια στιγµή που όλες οι ευρωπαϊκές χώρες το µειώνουν. Καταργήσατε τηλεθερµάνσεις στα σπίτια και βάζετε φυσικό αέριο για
θέρµανση. Απαράδεκτο. Αυτό είναι state of the ark. Το ακούνε
στην Ευρώπη και γελάνε. Συµπεριλάβατε µαζί µε άλλες ακραίες
χώρες στην ταξινοµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το φυσικό αέριο.
Και τελευταία επιτυχία, έχει συνάψει η ΔΕΗ οµολογιακά δάνεια
µε ρήτρα διοξειδίου του άνθρακα που τη δεσµεύουν να έχει περισσότερη εξάρτηση από το φυσικό αέριο. Βεβαίως, ο Πρωθυπουργός ακόµα επιµένει ότι οι λιγνίτες είναι πιο ακριβοί. Το
έχουµε απαντήσει αυτό επανειληµµένως.
Εµείς είµαστε υπέρ της απανθρακοποίησης, λοιπόν, και όχι
της απολιγνιτοποίησης, η οποία είναι µέρος της. Είχαµε στον
σχεδιασµό µας και στο ΕΣΕΚ µας ότι κάθε µονάδα λιγνίτη που
θα έκλεινε θα αντικαθίστατο µε ΑΠΕ. Και σήµερα εν µέσω ενεργειακής κρίσης και ακρίβειας θα έπρεπε να σας προβληµατίζει
ότι η αυτοπαραγωγή και η αυτοκατανάλωση -φωτοβολταϊκά στη
στέγη, ΑΠΕ κ.λπ.- θα µπορούσαν να ελαφρύνουν τα νοικοκυριά
από το κόστος της ενέργειας.
Θάψατε τις ενεργειακές κοινότητες γιατί δεν µπορείτε να κατανοήσετε την ουσία της ενεργειακής δηµοκρατίας, του πλουραλισµού και της αυτοπαραγωγής. Και φυσικά επειδή η
µεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας δεν είναι η ηλεκτροπαραγωγή, είναι η θέρµανση, είναι οι µεταφορές, είναι η βιοµηχανία,
είναι ο πρωτογενής τοµέας, σε αυτά δεν κάνετε τίποτα. Το
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021» ξεκίνησε στο τέλος του 2021 και πήρε παράταση. Ηλεκτροκίνηση ακόµα να δούµε, αφορά µόνο ποδήλατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Πέρκα, ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είστε αλαζόνες και κυνικοί. Μιλάνε οι Υπουργοί για Cayenne,
για αποταµιεύσεις, καµαρώνετε για την αύξηση της µετοχής της
ΔΕΗ και η ευθύνη για όλα τα δεινά που περνάει η χώρα και ο
λαός οφείλονται αλλού, στη διεθνή κρίση, στην Αντιπολίτευση,
στους πολίτες, στον κακό µας τον καιρό τελικά. Βέβαια φταίει
και ο καιρός, διότι χιόνισε και µέρα µια φορά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενη οµιλήτρια
είναι η κ. Ραλλία Χρηστίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Έχετε τον λόγο, κυρία Χρηστίδου.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που έχει έρθει στη Βουλή ουσιαστικά χωρίς πραγµατική τεκµηρίωση. Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που διάβαζες τα άρθρα
του, άκουγες τα λόγια των Υπουργών του οικονοµικού επιτελείου, αναζητούσες τα νούµερα που τεκµηριώνουν ή δεν τεκµηριώνουν όσα έλεγαν οι κυρίες και οι κύριοι της Κυβέρνησης,
αλλά τα νούµερα ήταν κάτι σαν φαντάσµατα. Δεν υπήρχαν στην
έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δεν υπήρχαν πίνακες, δεν υπήρχαν αθροιστικά ανά εισοδηµατικές τάξεις, δεν
υπήρχε τίποτα.
Ήρθατε σήµερα στην Ολοµέλεια και λέτε νούµερα και ποσοστά, νούµερα της τελευταίας στιγµής, που δεν υπάρχει χρόνος
να ελεγχθούν, να διασταυρωθούν, να αντικρουστούν ίσως. Τυχαίο; Δεν το νοµίζω αυτό. Δεν µπορούσαν οι υπηρεσίες του επιτελικού σας κράτους να σας έχουν τα στοιχεία νωρίτερα;
Μπορούσαν, αλλά φέρνοντας αριθµούς στο παρά πέντε πιστεύετε ότι έτσι θα συσκοτίσετε την εικόνα και για τον ΕΝΦΙΑ και
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για την ακρίβεια, ώστε να ξεγελάσετε τους Έλληνες πολίτες.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης τα λόγια -ξέρετε- δεν γεµίζουν τις τσέπες. Το ξέρετε και παραδέχεστε πως δεν θα καλύψετε όλο το κόστος της απώλειας των οικονοµικών των
νοικοκυριών. Ισχυρίζεστε ότι δεν υπάρχει τρόπος, γιατί είµαστε
σε περίοδο κρίσης, αποσιωπώντας ότι σε µια κρίση δεν χάνουν
όλοι, χάνουν οι πολλοί, αλλά κάποιοι άλλοι κερδίζουν. Τα χρήµατα δεν εξαφανίζονται απλά, αλλάζουν χέρια, αλλάζουν τσέπες
και -ω τι θαύµα!- οι τσέπες που καταλήγουν είναι σε εσάς πολύ
γνωστές και πολύ απλά δεν τις αγγίζετε.
Για να µη σας αδικήσω υπήρξε ένα θέµα για το οποίο αναφέρθηκε συγκεκριµένος αριθµός τις προηγούµενες µέρες. Ενώ η ελληνική κοινωνία δέχεται µια φοβερή επίθεση ακρίβειας και
αισχροκέρδειας, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε µετά βαΐων και
κλάδων πρόγραµµα συνεισφοράς του δηµοσίου σε ευάλωτους
οφειλέτες και ανέφερε νούµερο. Είπε ότι θα ωφεληθούν τρεις χιλιάδες κόκκινα στεγαστικά δάνεια. Είναι αυτό µέτρο στήριξης;
Εδώ, δυστυχώς, για εσάς δεν έχουµε στοιχεία-φάντασµα, αλλά
συγκεκριµένα στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, αυτής
της γνωστής φιλο-συριζαϊκής ένωσης, που καταγράφουν αυτή
τη στιγµή τετρακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες εκατόν δέκα κόκκινα δάνεια µε υποθήκη την πρώτη κατοικία. Θα στηριχθούν τρεις
χιλιάδες οφειλέτες σε σύνολο τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων. Κι αυτό εσείς το παρουσιάζετε ως σηµαντικό µέτρο ανακούφισης. Οι τρεις χιλιάδες ωφελούµενοι µε τα πλέον αδύναµα
εισοδήµατα απλά διατηρούν προσωρινά την κυριότητα του σπιτιού τους µέχρι αυτό να µεταβιβαστεί. Το δίχτυ προστασίας που
τους παρέχετε είναι χιλιοτρυπηµένο. Όπως και οι υπόλοιποι κόκκινοι δανειολήπτες βρίσκονται αντιµέτωποι µε τα funds χωρίς
καµµία ουσιαστική προστασία της κατοικίας τους και χωρίς καµµία απολύτως δυνατότητα να αποκρούσουν τις εκβιαστικές πρακτικές και απειλές που δέχονται για την εκποίηση της περιουσίας
τους.
Φέρνετε βέβαια και άλλες διατάξεις στο σχέδιο νόµου. Επιπλέον έκπτωση φόρου για όσες επιχειρήσεις είναι µέλη οµίλων,
απαλλαγή από τον φόρο κληρονοµιάς των κοινών τραπεζικών λογαριασµών, ηµεδαπής και αλλοδαπής, χαµηλή φορολόγηση για
εταιρείες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, παραγραφή
των αδικηµάτων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε βάθος πενταετίας. Με αυτές τις ρυθµίσεις ευνοούνται τα χαµηλότερα ή τα
υψηλότερα εισοδήµατα;
Επειδή ξέρετε ότι οι νοµοθετικές σας κινήσεις είναι τελείως
εκτός των πραγµατικών αναγκών, έσπευσε ο κύριος Πρωθυπουργός σήµερα να «µπαλώσει» την κατάσταση µε αποσπασµατικές «ασπιρίνες». Στο µεταξύ µας κρύβετε τον πίνακα µε τα
αποτελέσµατα των ελέγχων που δήθεν κάνετε για να αντιµετωπίσετε την αισχροκέρδεια στην αγορά. Ο Πρωθυπουργός στην
οµιλία του µίλησε για οκτακόσιες σαράντα µία παρεµβάσεις και
µίλησε και για πρόστιµα. Μάλιστα. Δώστε µας τα στοιχεία, αντί
να λέτε πράγµατα αόριστα και ατεκµηρίωτα εκθέτοντας και τον
Αρχηγό σας που αναγκάζεται να λέει πράγµατα µέσα στο Κοινοβούλιο χωρίς ούτε ένα έγγραφο που να τα υποστηρίζει. Σας λέµε
ευθέως ότι αµφισβητούµε αυτό το νούµερο και σας προκαλούµε
να το τεκµηριώσετε αναλυτικά.
Στο νοµοσχέδιο δεν είχατε συµπεριλάβει τίποτα απολύτως για
την ενεργειακή φτώχεια, τίποτα απολύτως για τις ανατιµήσεις
και τίποτα απολύτως για την ακρίβεια.
Υποσχέθηκε σήµερα ο Πρωθυπουργός, µε τεράστια καθυστέρηση φυσικά, υπό την πίεση της κοινής γνώµης, ότι θα ελέγξετε
µέσω της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας αν έχουν υπερκέρδη οι
εταιρείες ενέργειας. Δεν έπρεπε αυτό να έχει γίνει ήδη; Τόσον
καιρό γιατί δεν συλλέξατε τα στοιχεία; Με πόση καθυστέρηση κινούνται επιτέλους αυτές οι επιτελικές και άριστες υπηρεσίες των
Υπουργείων σας; Τα οικονοµικά των πολιτών αιµορραγούν, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, τα σπίτια έχουν παγώσει επί
τρεις µήνες, πολύ πριν ξεσπάσει ο πόλεµος στην Ουκρανία, κι
εσείς µας λέτε ότι θα κάνετε ελέγχους;
Σας απάντησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ µε τεκµηριωµένα στοιχεία. Οι τέσσερις εταιρείες ενέργειας έβγαλαν το τελευταίο
οκτάµηνο 1,4 δισεκατοµµύριο επιπλέον κέρδη σε σχέση µε τα
περσινά τους κέρδη. Μπορώ να κάνω και µια πρόβλεψη. Αν υπο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θέσουµε ότι όλα αυτά συµβούν, δεν θα πληρώσουν ούτε ένα
σεντ από τα υπερκέρδη τους και οι εταιρείες ενέργειας, όσο φυσικά παραµένετε εσείς Κυβέρνηση.
Αντιλαµβάνεστε ότι µεγάλο µέρος των νοικοκυριών δεν µπορεί
µε το εισόδηµά του να βγάλει τον µήνα. Και µόνο µέχρι τον Δεκέµβριο έχει καταγραφεί σύµφωνα µε το ΙΝΕ ΓΣΕΕ απώλεια αγοραστικής δύναµης από 7% έως 13,7% ανάλογα µε το ύψος του
εισοδήµατος. Αντιλαµβάνεστε ότι ο πληθωρισµός καλπάζει καταρρίπτοντας αρνητικά ρεκόρ εικοσιπενταετίας και υπερβαίνοντας τον µέσο όρο της Ευρωζώνης; Το αντιλαµβάνεστε αυτό; Τι
απαντάτε; Αρχικά µας λέτε ότι φταίει ο πόλεµος στην Ουκρανία.
Όµως, οι λογαριασµοί ήρθαν τρεις φορές πάνω πριν ξεκινήσει
η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Την εποµένη ο Υπουργός Ανάπτυξης, αφού κουράστηκε να βγάζει σέλφι στα ράφια των σουπερµάρκετ, δηλώνει ότι οι πολίτες µειώνουν την κατανάλωση
καυσίµων για ψυχολογικούς λόγους. Πρόκειται για µια καταπληκτική δήλωση που σκόρπισε γέλια σε όλα τα βενζινάδικα της
χώρας. Σήµερα ο Πρωθυπουργός εξαγγέλλει δήθεν µέτρα ενίσχυσης της αγοραστικής δύναµης και επειδή γνωρίζει πόσο ελάχιστα είναι δηλώνει ότι προτιµά να είναι χρήσιµος και όχι
αρεστός.
Βέβαια, όπως επισήµανε ο Αλέξης Τσίπρας, σε ορισµένους ο
Πρωθυπουργός είναι αρεστός, αφού φροντίζει για λίστες Πέτσα,
για φοροαπαλλαγές στον µεγάλο πλούτο, για απευθείας αναθέσεις δισεκατοµµυρίων, για κλειστούς διαγωνισµούς µόνο για
«ηµέτερους». Όταν πρόκειται όµως να στηρίξει τους πολίτες,
τότε θυµάται τη δηµοσιονοµική υπευθυνότητα. Και βέβαια ούτε
λέξη για την αντιµετώπιση των καρτέλ της αγοράς. Η λέξη καρτέλ είναι απαγορευµένη στη γλώσσα σας.
Kαι κλείνω, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης. Σας καλούµε
να βγείτε από τον µικρόκοσµο των φίλων σας που δηλώνουν ευχαριστηµένοι. Θα ήταν αγνώµονες άλλωστε µετά από τόσο φαγοπότι, αν σας έλεγαν κάτι άλλο. Υπάρχει όµως και η υπόλοιπη
κοινωνία που υποφέρει, που δεν µπορεί να ζεσταθεί, που ψωνίζει
τα µισά απ’ όσα ψώνιζε πέρυσι. Ασχοληθείτε και λίγο µε τους µισθωτούς, τους µικροµεσαίους, τους συνταξιούχους. Την επόµενη φορά τουλάχιστον φέρτε µας ένα νοµοσχέδιο µε
συγκεκριµένα νούµερα και όχι µε ευχολόγια πολιτικής φαντασίας. Έχουµε αντιληφθεί ότι δεν είσαστε επιτελικοί, αλλά ένα
στοιχειώδες πινακάκι µε ποσά κάποιος εκεί στο Υπουργείο θα
µπορεί να σας τα φτιάξει έγκαιρα, όχι το πρωί της Ολοµέλειας ή
το µεσηµέρι ή το απόγευµα, επειδή η κατακραυγή ήταν µεγάλη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Γκιόλας Ιωάννης από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο καλούµε
στο Βήµα.
Θα ακολουθήσει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Βεσυρόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος θα ήθελα τον λόγο για έξι λεπτά µετά
τον κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ναι, κύριε Σκανδαλίδη.
Ορίστε, κύριε Γκιόλα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο αποτελεί ένα προϊόν τεχνητής συγκόλλησης ανόµοιων ρυθµίσεων,
δηλαδή ένας νόµος-πασπαρτού, που προέκυψε από ανάγκες
εξωραϊσµού της αφόρητης οικονοµικής στενότητας και της ακρίβειας που πλήττει τους εργαζόµενους και τα ευρύτερα λαϊκά και
µικροµεσαία στρώµατα της κοινωνίας κυρίως.
Ο προτεινόµενος, λοιπόν, νόµος έλκει τη ρίζα του από παλαιότερη άτολµη και ανολοκλήρωτη διαβούλευση που είχε ως φιλόδοξο
στόχο
τον
εκσυγχρονισµό
της
Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και µόνο. Μετά πάροδο διµήνου αντικαταστάθηκε και συµπληρώθηκε µε διάσπαρτες ρυθµίσεις-παρεµβάσεις,
που είτε ισχνά οφέλη παρέχουν στα ευρύτερα λαϊκά στρώµατα
είτε -επιβεβαιώνοντας την ταξική µεροληψία σας υπέρ των πλουσιότερων- επιφέρουν µειώσεις στον ΕΝΦΙΑ των ιδιοκτητών της
µεγάλης ακίνητης περιουσίας.
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Κατ’ ανάγκη και λόγω των διάσπαρτων ρυθµίσεων θα επιµερίσω την τοποθέτησή µου στα αντίστοιχα κεφάλαια.
Σχετικά µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο φιλόδοξος, όπως
είπα, στόχος σας για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου λειτουργίας της δεν εκπληρώνει τις απαιτήσεις για βελτίωση των πραγµατικών και ουσιαστικών ρυθµίσεων που θα έπρεπε να διέπουν
τον τρόπο λειτουργίας. Επιλέξατε ανορθόδοξα, χωρίς την αποδοχή και συναίνεση των εργαζοµένων, να ιδρύσετε µια νέα διεύθυνση αξιολογήσεων που περισσότερα προβλήµατα
δυσλειτουργίας σωρεύει από το να προβαίνει σε βελτίωση των
µεθόδων και πλαισίου δράσης της επιτροπής.
Συγκεκριµένα, η διεύθυνση αυτή, που θα δρα ως µια υπερδοµή και ως παντεπόπτης θα ελέγχει όλα τα πορίσµατα και τις
εισηγήσεις, είναι µια άστοχη υπερσυγκεντρωτική επιλογή που
αναθέτει την αξιολόγηση ενδεχόµενων παραβάσεων σε µονοπρόσωπο όργανο µε όλα τα τρωτά και τα σφάλµατα που συνειδητά ή αθέλητα θα υπεισέλθουν στο σκεπτικό και την απόφασή
της και αυτό όταν σε καµιά περίπτωση οµολόγων ευρωπαϊκών
αρχών δεν προβλέπεται η εκχώρηση αρµοδιοτήτων αυτής της
αξιολόγησης που εσείς κάνετε σε ένα ουσιαστικό όργανο, όπως
χαρακτηριστικά αυτό υποστηρίχτηκε µε σχόλια του συλλόγου
εργαζοµένων της Επιτροπής.
Υιοθετήσατε, όπως και σε πολλούς άλλους τοµείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, τη δυνατότητα προσλήψεων ιδιωτών επιστηµονικών συµβούλων και εξωτερικών συνεργατών µε διορισµό
κατ’ επιλογήν κάποιων επίλεκτων και εκλεκτών σας εκτός ΑΣΕΠ
και χωρίς να εξασφαλίζονται τα εχέγγυα της αξιοκρατίας και της
διαφάνειας, δηλαδή της τήρησης αυτής καθαυτής της νοµιµότητας.
Το ουσιώδες και ζητούµενο είναι αν οι µεταρρυθµίσεις αυτές
θα εξασφαλίσουν την αµεσότητα, την πληρότητα και την εις
βάθος έρευνα και εξιχνίαση σκοτεινών, ύποπτων και αθέµιτων
συναλλαγών της χρηµαταγοράς, διότι αυτό είναι το ζητούµενο
και αυτό που απασχολεί ουσιαστικά τον κόσµο. Θα προληφθούν
περιπτώσεις όπως της µεθοδευµένη απόκρυψης αθέµιτων πρακτικών επιχειρήσεων, όπως η «FOLLIE FOLLIE», η «CRETA
FARM»;
Θα αποφευχθούν σκάνδαλα όπως της ύποπτης υψηλής απώλειας της µετοχής της ΔΕΗ και το επιγενόµενο σορτάρισµά της
τον Σεπτέµβριο του 2021 που µας πέρασε επί εννεαήµερο, ενώ
όλες οι ενδείξεις οδηγούσαν στο συµπέρασµα ότι κάποιοι τόσο
στο εξωτερικό όσο και εντός των τειχών -διάβαζε εντός του ίδιου
του οργανισµού και, δεν ξέρω, κάποια µέσα έχουν αναφέρει και
δηµοσιεύσεις ότι και το ίδιο το Μαξίµου γνώριζε- γνώριζαν την
επερχόµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Μόνο η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς δεν το γνώριζε;
Και γιατί ακόµα δεν έχουν δοθεί απαντήσεις στα εύλογα ερωτήµατα που έχουν τεθεί από την κ. Αχτσιόγλου, την αρµόδια τοµεάρχη οικονοµικών, που σας έχει υποβάλει ερώτηση, καθώς και
άλλα στελέχη των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, αν θυµάµαι
καλά, από το ΚΙΝΑΛ τουλάχιστον; Πιστεύετε ότι µε το προτεινόµενο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα εξαλειφθούν παρόµοιοι κίνδυνοι ως προς την εποπτεία τέτοιων
αθέµιτων συναλλαγών;
Γιατί, τέλος, δεν επελέγη η πρόταση της Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής που είχε προετοιµαστεί σε όχι µακρινό παρελθόν
και προέβλεπε τον σαφή διαχωρισµό µεταξύ προληπτικής και κατασταλτικής εποπτείας των κρατών-µελών;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Γιατί διακόψανε οι εργαζόµενοι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Εντάξει, πότε κάνουµε το χατίρι των εργαζοµένων; Όταν προτείνουν κάτι σωστό, οφείλουµε και εµείς
να το υιοθετήσουµε.
Το Δ.Σ., λοιπόν, θα ασκούσε την προληπτική εποπτεία και το
Συµβούλιο Κυρώσεων µε επικεφαλής ανώτατο δικαστικό θα είχε
την κατασταλτική αρµοδιότητα επιβάλλοντας ποινές και πρόστιµα. Αυτή δεν θα ήταν µια ορθότερη και σωστή και αποδοτική
νοµοθετική παρέµβαση;
Δυο λόγια επιγραµµατικά για κάποιες από τις λοιπές ρυθµίσεις
για τις ελαφρύνσεις του ΕΝΦΙΑ. Δεν ξεκαθαρίζετε πού στοχεύετε, ποια µέθοδο επιλέγετε, ποιο το κριτήριο για µειώσεις και
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ποιες κατηγορίες ιδιοκτησιών ωφελούνται. Δεν υπάρχει ανάλυση
σκοπιµότητας ούτε καταµέτρηση και απολογισµός των ληφθέντων µέτρων, πρακτική που φαίνεται µεν άνευ ουσίας, αλλά κατά
τη γνώµη µας υποκρύπτει µεθόδευση. Ποια είναι αυτή; Ανάγνωση απλή από τους πίνακες. Καµία µείωση στα ακίνητα αξίας
από 751 έως 1.050 ευρώ αντικειµενικής, δηλαδή η ζώνη των φτωχών ιδιοκτητών. Κάποιες ελαφρές µειώσεις της τάξης του 18%
έως 24% στα ακίνητα µε αντικειµενική αξία από 1.051 έως και
2.000, σε αυτά δηλαδή που κατά κανόνα ανήκουν στη µικροµεσαία τάξη. Δεκτό. Θεαµατικές όµως και υψηλότερες ποσοστιαία
µειώσεις από 38% έως 41% στις ιδιοκτησίες από 2.000 έως 3.000
ευρώ που σαφώς ελαφρύνουν µεσαία και υψηλά εισοδήµατα.
Ειδικά όταν όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι στην κατανοµή του
ποσού της συνολικής ελάφρυνσης, που κατ’ εσάς, κύριε Σταϊκούρα, όπως µας το είπατε βέβαια την πρώτη µέρα της επιτροπής, ανέρχεται στα 360 εκατοµµύρια, δεν πρυτανεύει η κοινωνικά
επιθυµητή τακτική -που το άκουσα και από τον κ. Βρούτση, αυτό
θα ήταν η σωστή θεσµοθέτηση- για µεγαλύτερες µειώσεις στους
φτωχούς και µικρότερες στους κατέχοντες και απολάβοντες αντίστοιχα υψηλών εισοδηµάτων από τα ακίνητα που είτε οι ίδιοι
ιδιοκατοικούν είτε τα εκµεταλλεύονται εισπράττοντας συνεχώς
και τα αυξανόµενα και συνεχώς ψηλότερα µισθώµατα τους.
Θα ήθελα, τέλος, να κλείσω -και γι’ αυτό, κύριε Πρόεδρε, για
ένα λεπτό παρακαλώ την ανοχή σας- µε επιγραµµατική αναφορά-τίτλους σε µια-δυο ακόµα ρυθµίσεις. Τσίπουρο, τσικουδιά.
Σταθήκατε προκλητικά απαθείς και εχθρικοί έναντι των µικρών
διήµερων αποσταγµατοποιών. Ο παραδοσιακός χαρακτήρας, το
πολιτιστικό στοιχείο αυτό και η ενίσχυση του µικροµεσαίου παραγωγού διαγράφονται -τους διαγράφετε, ενώ µπορούσατε να
το κάνετε- κάτω από τις αµείλικτες και αντικοινωνικές παροτρύνσεις των µεγάλων παραγωγών. Δυστυχώς αυτή είναι η επιλογή
σας.
Θεσπίσατε µηδενικό συντελεστή στο αγροτικό πετρέλαιο µόνο
για το τρέχον έτος και σε κατ’ επάγγελµα αγρότες, όπως είπατε,
µιας και έχετε αφήσει αυτήν τη θεσµοθέτηση σε υπουργική απόφαση. Θα πρέπει όµως να γνωρίζετε ότι, αν δεν επεκταθεί και σε
όσους πράγµατι καλλιεργούν τη γη, συνταξιούχοι και λοιποί, οι
καλλιέργειες σε ένα πολύ µεγάλο ποσοστό θα εγκαταλειφθούν,
διότι πλέον οι δαπάνες καλλιέργειας υπερβαίνουν κατά πολύ τα
έσοδά τους. Έτσι, η πρωτογενής αγροτική παραγωγή µε την
αναγκαία συνεισφορά της, πέραν των άλλων απολαβών που
έχουν οι ίδιοι οι ασχολούµενοι, και στις διατροφικές ανάγκες της
χώρας µας θα γίνεται συνεχώς και πιο ελλειµµατική.
Θα περιµέναµε µια διορθωτική κίνηση έστω και την τελευταία
στιγµή, αφού και µε αντίστοιχα αντικειµενικά στοιχεία µπορεί να
βεβαιωθεί πού και ποιος χρησιµοποιεί το αγροτικό πετρέλαιο,
ώστε να µην λέτε ότι διασπαθίζουµε χρήµα ή κάνουµε το παραµικρό. Έτσι θα τροφοδοτηθούν και θα µειωθούν οι επιβαρύνσεις
και τα έξοδα ανθρώπων που πραγµατικά καλλιεργούν. Κι έχουµε
ανάγκη από τέτοιους καλλιεργητές, γιατί όπως ξέρετε η γεωργία
έχει πλέον πέσει στα χέρια -σε µεγάλο βαθµό- των συνταξιούχων
αγροτών και αυτούς δεν πρέπει να τους ξεχάσουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Και εγώ ευχαριστώ.
Πριν δώσω τον λόγο στον Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Βεσυρόπουλο, θα ήθελα να ενηµερώσω το Σώµα ότι η ονοµαστική ψηφοφορία υπολογίζουµε να διεξαχθεί γύρω στις 23.30’. Μία θερµή
παράκληση προς τους υπόλοιπους οµιλητές, αλλά και τους εισηγητές που θα δευτερολογήσουν, να σεβαστούν τον χρόνο που
έχουν, για να µπορούµε στις 23.30’ να ξεκινήσουµε την ονοµαστική.
Μετά τον κ. Βεσυρόπουλο ζήτησε τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ κ. Σκανδαλίδης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και δύο χρόνια ζούµε οριακές και πρωτόγνωρες καταστάσεις και η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταφέρει µε έγκαιρα και στοχευµένα µέτρα
να στηρίξει πολίτες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, να επιτύχει τη δια-
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τήρηση των θέσεων εργασίας και τη συνολική διάθεση άνω των
43 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Και ταυτόχρονα διαχειρίζεται πλέον
την παγκόσµια ενεργειακή κρίση και τις ανατιµήσεις, µε στοχευµένα µέτρα που επιδίωξή τους είναι η στήριξη των πιο αδύναµων
οικονοµικά συνανθρώπων µας.
Σε αυτά τα µέτρα συµπεριλαµβάνονται µεταξύ άλλων: Πρώτον, η επιταγή ακρίβειας των 200 ευρώ µε άµεσα ωφελούµενους
ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά. Δεύτερον, η
χορήγηση ενίσχυσης 200 ευρώ σε εξακόσιες εβδοµήντα επτά χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχους και σε εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες
δικαιούχους επιδοµάτων ΑΜΕΑ. Τρίτον, η χορήγηση µιάµιση επιπλέον µηνιαίας δόσης επιδόµατος παιδιού τον Απρίλιο στους δικαιούχους Μαρτίου. Τέταρτον, η επιδότηση στους
λογαριασµούς του ρεύµατος και στα καύσιµα και, πέµπτον, η χορήγηση διπλής δόσης Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος σε
διακόσιες σαράντα χιλιάδες δικαιούχους.
Οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. Εν µέσω δυσκολιών λειτουργούµε µε τη µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα και ευθύνη,
γιατί υπάρχει ευθύνη απέναντι στη χώρα και στους πολίτες, γιατί
δεν πρέπει να γυρίσουµε στο παρελθόν. Υπάρχει στη χώρα µια
Κυβέρνηση που λειτουργεί συγκροτηµένα και ένας Πρωθυπουργός που αναλαµβάνει πρωτοβουλίες σε διεθνές και ευρωπαϊκό
επίπεδο για τη στήριξη της οικονοµίας, αλλά και για τη µείωση
του ενεργειακού κόστους.
Μέσα σε αυτές τις οριακές συνθήκες η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, παραµένοντας σταθερή στη δέσµευσή της για
µείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων, αξιοποιεί κάθε διαθέσιµο δηµοσιονοµικό χώρο και προχωρά σε µειώσεις φόρων.
Τηρεί µε συνέπεια µια εµβληµατική προεκλογική της δέσµευση
απέναντι στους Έλληνες πολίτες και αναφέροµαι στη µείωση του
ΕΝΦΙΑ. Μέσα σε δυόµισι χρόνια, όχι απλά υλοποιήθηκε, αλλά
υπερκαλύφθηκε η δέσµευσή µας για µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά
30% στα φυσικά πρόσωπα. Τον πρώτο κιόλας µήνα της διακυβέρνησής µας, τον Ιούλιο του 2019, προχωρήσαµε στην πρώτη
µείωση του ΕΝΦΙΑ µεσοσταθµικά κατά 22%.
Με το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα προχωράµε στη δεύτερη µόνιµη µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 13%, δηλαδή σε συνολική
µείωση κατά 35%. Ουσιαστικά πρόκειται για µια συνολική µείωση
του ΕΝΦΙΑ σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα της τάξης των 860
εκατοµµυρίων ευρώ σε σχέση µε τον ΕΝΦΙΑ που παραλάβαµε
από την προηγούµενη Κυβέρνηση.
Είναι λογικό να µην υπάρχει σοβαρός αντίλογος από την
πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης γιατί δεν µπορεί να γίνει
το άσπρο µαύρο, γιατί όπως οι Έλληνες πολίτες είδαν για πρώτη
φορά µείωση φόρου στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ το 2019, το
ίδιο θα δουν και τώρα στα εκκαθαριστικά σε λιγότερο από δύο
µήνες. Οκτώ στους δέκα φορολογούµενους πολίτες, δηλαδή το
80%, θα δουν µείωση του ΕΝΦΙΑ στα εκκαθαριστικά τους.
Σε απόλυτους αριθµούς µιλάµε για περίπου πέντε εκατοµµύρια φορολογούµενους. Δύο εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες από
αυτούς τους φορολογούµενους θα δουν µείωση άνω του 20%
και ειδικότερα εννιακόσιες χιλιάδες θα δουν µείωση πάνω από
30%. Παράλληλα το 14% των φορολογουµένων δεν θα δει καµµία µεταβολή στον ΕΝΦΙΑ. Αύξηση προκύπτει µόνο για το 6% των
φορολογουµένων που στη µεγάλη πλειοψηφία τους είναι ιδιοκτήτες ακινήτων είτε σε περιοχές µε µεγάλη αύξηση των τιµών
ζώνης, είτε σε περιοχές που εντάχθηκαν για πρώτη φορά στο αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού και των οποίων η φορολογία
ήταν πολύ χαµηλή έως τώρα. Ακόµη όµως και για το 50% από
αυτούς η ετήσια αύξηση δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ.
Η νέα αυτή παρέµβαση και µείωση του ΕΝΦΙΑ δεν έγινε κάτω
από ιδιαίτερα εύκολες συνθήκες. Υπενθυµίζω ότι µε την αναπροσαρµογή των αντικειµενικών αξιών επήλθε αύξηση κατά 60% στις
τιµές ζώνης. Εκεί επικεντρωθήκαµε, όµως, στο να αµβλυνθούν
και να απορροφηθούν αυτές οι αυξήσεις δηµιουργώντας τις συνθήκες για να υλοποιηθεί η νέα µείωση του ΕΝΦΙΑ. Περιττό, βεβαίως, να επισηµάνω ότι δεν ακούσαµε ούτε µία πρόταση από
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση σε ό,τι αφορά στον ΕΝΦΙΑ, για το
τι θα έκανε η ίδια αν ήταν κυβέρνηση. Απέδειξε τι θα έκανε µε τα
πεπραγµένα της όταν υποσχέθηκε την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και
αυτό που έκανε ήταν να τον αυξήσει, σε αντίθεση µε την Κυβέρ-
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νηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που υλοποίησε στο ακέραιο τη
δέσµευσή της για µείωση του ΕΝΦΙΑ.
Παράλληλα προχωρήσαµε σε µια σειρά ορθολογικών παρεµβάσεων που καθιστούν τον συγκεκριµένο φόρο πιο δίκαιο και ορθολογικό. Ουσιαστικά µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο
αναδεικνύονται οι νέες αλλαγές και καινοτοµίες, αφού:
Πρώτον, µειώνεται ο φόρος ακόµα και για ακίνητα σε ζώνες
στις οποίες αυξήθηκαν οι τιµές αξιοποιώντας πλήρως τον διαθέσιµο δηµοσιονοµικό χώρο και παρά το γεγονός ότι µε τις νέες
αντικειµενικές αξίες επήλθε αύξηση των τιµών στο 60% των
υπαρχουσών ζωνών, πετυχαίνουµε µείωση του φόρου ακόµη και
για ακίνητα σε ζώνες στις οποίες αυξήθηκαν οι τιµές. Αποτέλεσµα των συντονισµένων ενεργειών µας είναι η µείωση του βασικού φόρου των κτισµάτων στο 65% των προϋπαρχουσών ζωνών,
η διατήρηση του φόρου στα ίδια επίπεδα για το 34% των ζωνών
και η αύξηση του φόρου µόλις για το 1% των ζωνών.
Δεύτερον, καταργείται ο συµπληρωµατικός φόρος για τα φυσικά πρόσωπα και αλλάζει ο υπολογισµός του κύριου φόρου. Ο
φόρος αυτός υπολογίζεται επί της αξίας του ακινήτου και µόνο
για ακίνητα που η αξία τους υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ και εφόσον η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του φορολογούµενου υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.
Τρίτον, προχωράµε σε διόρθωση των στρεβλώσεων και αδικιών του παρελθόντος µε στόχο έναν φόρο πιο ορθολογικό και
αναλογικό, όπως προανέφερα, µέσω των παρεµβάσεών µας, δηλαδή µε τη µείωση των συντελεστών του κύριου φόρου τόσο σε
κτίσµατα όσο και σε οικόπεδα, καθώς και µε την ενοποίηση των
κλιµακίων υπολογισµού φόρου κτισµάτων και οικοπέδων για χαµηλές και µεσαίες τιµές ζώνης. Ο νέος ΕΝΦΙΑ γίνεται ορθολογικότερος και πιο αναλογικός. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τόσο τα
φυσικά όσο και τα νοµικά πρόσωπα.
Την ίδια στιγµή, θέλοντας να διευκολύνουµε τους φορολογούµενους πολίτες, θεσπίζεται η πάγια δυνατότητα αποπληρωµής
του ΕΝΦΙΑ σε δέκα δόσεις από έξι που ήταν στην πράξη ως σήµερα. Καταληκτική ηµεροµηνία πληρωµής της τελευταίας δόσης
είναι ο Φεβρουάριος.
Αναφορικά µε τις εκπτώσεις του φόρου ισχύουν τα εξής για
τα φυσικά πρόσωπα: Η µείωση του φόρου µε βάση τη συνολική
αξία της περιουσίας η οποία χορηγείται από το 2019 και για κάθε
έτος, θα χορηγείται εφεξής σε µόνιµη βάση. Αυξάνονται οι συντελεστές έκπτωσης του φόρου των φυσικών προσώπων για τη
µικροµεσαία ιδιοκτησία. Συγκεκριµένα, η έκπτωση διαµορφώνεται σε 30% για αξία περιουσίας έως 100.000 ευρώ αντί για αξία
περιουσίας έως 60.000 ευρώ που ισχύει σήµερα και σε 25% αντί
για 20% που ισχύει σήµερα για συνολική αξία περιουσίας µέχρι
και 150.000 ευρώ. Ουσιαστικά µε αυτή τη ρύθµιση ωφελούνται
επιπλέον ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες φορολογούµενοι πολίτες.
Για τα οικόπεδα η µείωση του φόρου είναι ακόµη µεγαλύτερη
δεδοµένης της µείωσης του συντελεστή φορολόγησης σε όλες
τις φορολογικές ζώνες. Σηµειώνεται ότι εξακολουθούν να
ισχύουν οι εκπτώσεις από τον φόρο για τους φορολογούµενους
µε οικονοµική αδυναµία πληρωµής, καθώς και για τα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες.
Όπως ανέφερα στην αρχή της οµιλίας µου και όπως µου έχει
δοθεί πολλές φορές η ευκαιρία να αναφέρω, αυτή η Κυβέρνηση
παραµένει σταθερά δεσµευµένη στην πολιτική µείωσης των
φόρων, στην πολιτική διευκόλυνσης και στήριξης των πολιτών.
Αυτό αποτυπώνεται έµπρακτα και από άλλες διατάξεις που περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο, όπως η µόνιµη µείωση του ΦΠΑ
στα λιπάσµατα από το 13% στο 6% ως µια ακόµα έµπρακτη στήριξη στην πρωτογενή παραγωγή της χώρας και η καθιέρωση για
το τρέχον έτος από την 1η Ιανουαρίου 2022 µηδενικού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιµοποιείται στη γεωργία. Ο µηδενικός αυτός
συντελεστής θα χορηγηθεί µε τη µορφή επιστροφής του ποσού
του ειδικού φόρου κατανάλωσης για όλους τους κατά κύριο
επάγγελµα αγρότες. Το ύψος της επιστροφής θα οριοθετείται
από τον αριθµό των στρεµµάτων και το είδος καλλιέργειας, όπως
δηλώνεται στο ΟΣΔΕ, σε συνδυασµό µε τα τιµολόγια αγοράς πετρελαίου κίνησης, όπως θα δηλωθούν από το Δίκτυο Εµπορίας
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Καυσίµων στη φορολογική αρχή.
Παράλληλα, παρατείνεται µέχρι τον Ιούνιο του 2022 η προθεσµία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής επιβολής του ΦΠΑ νεόδµητων ακινήτων που πωλούνται µε
αναδροµική ισχύ, µάλιστα, από την 1η Ιανουαρίου 2022. Είναι ένα
ακόµη ισχυρό κίνητρο, ένα ακόµη µέτρο που στοχεύει στην τόνωση της αγοράς των ακινήτων.
Μέτρο διευκόλυνσης αποτελεί και η εξόφληση σε οκτώ δόσεις
του φόρου εισοδήµατος των φυσικών και νοµικών προσώπων της
φορολογικής δήλωσης για το έτος 2021.
Στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης και της στήριξης των πολιτών εξάλλου κινούνται και οι διατάξεις της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1254 και µε ειδικό 85, που κατατέθηκε από το
Υπουργείο Οικονοµικών και η οποία περιλαµβάνει µεταξύ άλλων:
Πρώτον, την κατάργηση της επιβολής προστίµου για ποσά
φόρου έως 100 ευρώ, τα οποία προκύπτουν από την υποβολή
εκπρόθεσµων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων. Δεύτερον, την παροχή έκπτωσης της
τάξης του 3% στον φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων σε
περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου για το φορολογικό
έτος 2021.
Κλείνω και µε µια αναφορά σε ένα σηµαντικό πρόβληµα που
επιλύεται µε τις διατάξεις αυτού του νοµοσχεδίου. Πρόκειται για
την ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της οδηγίας 1151 του
2020, η οποία τροποποιεί την υφιστάµενη οδηγία 83/92/ΕΟΚ για
την εναρµόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά.
Με τις εν λόγω διατάξεις τροποποιούνται οι διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα για τη φορολόγηση των αλκοολούχων.
Κυρίως, όµως, επιλύονται προβλήµατα που σχετίζονται µε το καθεστώς των λεγόµενων διήµερων µικρών αποσταγµατοποιών.
Ουσιαστικά δίνεται λύση στο πρόβληµα που ανέκυψε µε την καταδίκη της χώρας µας από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την εφαρµογή της ευρωπαϊκής οδηγίας
83/92/ΕΟΚ για τα αλκοολούχα προϊόντα.
Να υπενθυµίσω ότι τέσσερις µόλις ηµέρες µετά τις τελευταίες
εκλογές, στις 11 Ιουλίου του 2019, εκδόθηκε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την υπόθεση C-91/18, µε την οποία
διαπιστώθηκε η παράβαση της χώρας µας 2011/4145 για την επιβολή µειωµένων συντελεστών ειδικού φόρου σε συγκεκριµένα
αλκοολούχα ποτά. Με την έκδοση της εν λόγω καταδικαστικής
απόφασης κινητοποιηθήκαµε άµεσα, καθώς η οδηγία 83 του
1992 τελούσε σε διαδικασία αναθεώρησης.
Να υπενθυµίσω ότι η Ελλάδα µέχρι τότε είχε κατοχυρώσει σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης µειωµένο κατά 50% συντελεστή
ειδικού φόρου κατανάλωσης µόνο για το ούζο. Ταυτόχρονα,
όµως, εφάρµοζε κατά παρέκκλιση της εν λόγω ενωσιακής οδηγίας 83/92/ΕΟΚ µειωµένο κατά 50% συντελεστή ειδικού φόρου
κατανάλωσης, ήτοι 12,25 ευρώ ανά λίτρο άνυδρο, στο τσίπουρο
των συστηµατικών αποσταγµατοποιών, που είναι οι επαγγελµατίες ποτοποιοί, αλλά και συντελεστή 0,59 ευρώ ανά κιλό, ήτοι
1,49 ευρώ ανά λίτρο άνυδρο στο προϊόν απόσταξης των διήµερων.
Με την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης ξεκίνησε αµέσως µια συλλογική και συγκροτηµένη προσπάθεια για την κατοχύρωση στο πλαίσιο της αναθεώρησης της συγκεκριµένης
ευρωπαϊκής οδηγίας των µειωµένων συντελεστών που εφήρµοζε
για τα εν λόγω προϊόντα η Ελλάδα και για τους οποίους είχε διαπιστωθεί η παραβίαση του Ενωσιακού Δικαίου.
Ταυτόχρονα, προβήκαµε σε συντονισµένες ενέργειες και επαφές µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
ώστε να ανασταλεί η εκτέλεση της καταδικαστικής απόφασης
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου µέχρι να λήξει η διαδικασία της
αναθεώρησης της οδηγίας. Η προσπάθειά µας αυτή στέφθηκε
µε επιτυχία και κατέληξε σε µια νέα οδηγία, την 1151/2020 τον
Ιούλιο του 2020, µε την οποία κατοχυρώθηκαν υπέρ της Ελλάδας
µειωµένοι συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης σε σχέση
µε τον κανονικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης που
είναι 24,5 ευρώ ανά λίτρο άνυδρο: Πρώτον, κατά 50% στο τσίπουρο των συστηµατικών αποσταγµατοποιών, δηλαδή 12,25
ευρώ ανά λίτρο άνυδρο και, δεύτερον, κατά 85% στο παραδο-
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σιακό προϊόν απόσταξης των διήµερων αποσταγµατοποιών, δηλαδή 3,70 ευρώ ανά λίτρο άνυδρο. Μάλιστα, το µέγεθος της επιτυχίας µας γίνεται αντιληπτό αν αναλογιστεί κανείς ότι η Ελλάδα
είναι η µόνη χώρα, η οποία έχει κατοχυρώσει στο επίπεδο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συντελεστή µικρότερο του 50% για αλκοολούχο προϊόν. Τρίτον, το προϊόν απόσταξης των διηµέρων φορολογείται πλέον κατ’ αναλογία µε τα υπόλοιπα αλκοολούχα
ποτά ανά λίτρο άνυδρο αιθυλικής αλκοόλης και όχι ανά κιλό.
Επιπλέον, µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου προβλέπεται πιστοποίηση για τους µικρούς ανεξάρτητους παραγωγούς αλκοολούχων, καθορίζονται κατά περίπτωση οι σχετικές διαδικασίες
και εισάγονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτικές διατάξεις για τον καθορισµό των λεπτοµερειών µε αποφάσεις των αρµόδιων Υπουργών.
Περαιτέρω, µε αφορµή τις τροποποιήσεις που επέρχονται στη
φορολόγηση του προϊόντος απόσταξης των διήµερων συµπεριλήφθηκαν στο νοµοσχέδιο και διατάξεις τροποποίησης ενός
ακόµη βασικού νόµου, του ν.2969/2001, για την αιθυλική αλκοόλη και τα αλκοολούχα προϊόντα.
Με τις εν λόγω διατάξεις γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές
στο καθεστώς των διηµέρων, επέρχονται, όµως, και σηµαντικές
βελτιώσεις για τη στήριξή τους.
Ειδικότερα, µε τη νέα αποστακτική περίοδο, ήτοι από την 1η
Αυγούστου 2022, δίνεται η δυνατότητα στους διήµερους µικρούς
αποσταγµατοποιούς να αποστάζουν πέραν των λοιπών επιτρεπόµενων σήµερα πρώτων υλών οινοποιήσιµες ποικιλίες σταφυλιών και σύκα. Προβλέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις µε κοινή
απόφαση των αρµόδιων Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων η απόσταξη επιτραπέζιων σταφυλιών,
των οποίων η ποιότητα υποβαθµίστηκε λόγω καιρικών συνθηκών.
Παραµένει η απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων των διήµερων, οι οποίοι παράγουν το προϊόν απόσταξης αποκλειστικά για κατανάλωση από τους ίδιους ή τα µέλη
της οικογένειάς τους µε παράλληλη απαγόρευση της εµπορίας
και γίνεται αναγωγή του ισχύοντος ανώτατου ορίου, για το οποίο
εφαρµόζεται η εν λόγω απαλλαγή από εκατόν είκοσι κιλά τελικού
ένυδρου προϊόντος σε πενήντα ένα λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά αποστακτική περίοδο και ανά πρόσωπο.
Εξαιρούνται σε απόλυτη ευθυγράµµιση µε τα ισχύοντα στη νοµοθεσία ΦΠΑ, από την έκδοση λογιστικών στοιχείων και την τήρηση βιβλίων οι διήµεροι που είναι ταυτόχρονα αγρότες του
ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ. Για τον έλεγχο της διακίνησης του
προϊόντος απόσταξης στην περίπτωση αυτή προβλέπεται δήλωση διακίνησης.
Απλοποιούνται οι διοικητικές διαδικασίες για την έκδοση
άδειας απόσταξης, καθώς δεν απαιτείται πλέον η προσκόµιση
βεβαίωσης των ΔΑΟΚ, των οικείων περιφερειακών ενοτήτων ή
του οικείου δήµου για εκτάσεις µέχρι ένα στρέµµα. Πλέον θα
προσκοµίζεται αντίγραφο οριστικοποιηµένης δήλωσης συγκοµιδής την οποία µπορούν να εκδώσουν οι ίδιοι οι διήµεροι µέσω
του σχετικού ηλεκτρονικού συστήµατος.
Τέλος, προς αποκατάσταση της νοµοθέτησης της προηγούµενης κυβέρνησης επαναφέρεται άµεσα µε την ισχύ του νόµου
η δυνατότητα χονδρικής διάθεσης του προϊόντος απόσταξης των
διήµερων από σηµεία πώλησης αλκοολούχων ποτών, όπως
κάβες.
Υπενθυµίζω ότι τη δυνατότητα αυτή κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ το
2018 περιορίζοντας σηµαντικά τις δυνατότητες διάθεσης του
προϊόντος απόσταξης των διήµερων, επιβαρύνοντας κυρίως
τους µικρούς παραγωγούς αποµακρυσµένων περιοχών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποδεικνύει έµπρακτα τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας µε τις αλλεπάλληλες φορολογικές ελαφρύνσεις και τα
µέτρα στήριξης των πολιτών και της οικονοµίας, που ανανεώνονται όποτε κρίνεται απαραίτητο. Η χώρα, η κοινωνία και η οικονοµία στάθηκαν όρθιες στην περίοδο της πανδηµίας. Έτσι θέλουµε
να βγούµε και από τη σηµερινή δύσκολη κατάσταση µε την κοι-
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νωνία και τους πολίτες όρθιους και εξαντλούµε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν. Η χώρα έχει ανάγκη από έργα, υπευθυνότητα, ενότητα και συγκροτηµένη λειτουργία.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα επαναλαµβάνω ότι εκφράζει τον κεντρικό πυρήνα της πολιτικής της Κυβέρνησης του
Κυριάκου Μητσοτάκη, που είναι η µείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων. Από την πρώτη µέρα ανοίξαµε το δρόµο για τη µείωση των φόρων και σε αυτόν τον δρόµο συνεχίζουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Πριν δώσουµε τον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο από το Κίνηµα Αλλαγής
τον κ. Σκανδαλίδη, ζήτησε να κάνει µια παρέµβαση σε σχέση µε
νοµοθετικές βελτιώσεις ο Υπουργός, ο κ. Σταϊκούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Να καταθέσω τις τελευταίες νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο υπό
συζήτηση σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ πολύ.
(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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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα µοιραστούν στις
Κοινοβουλευτικές Οµάδες.
Κύριε Σκανδαλίδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Πρέπει να οµολογήσω ότι ο πολύ συµπαθής σε µένα κ. Βεσυρόπουλος αυτά που θέλει να πει τα λέει κάθε φορά, σαν να µην
έχει γίνει καµµία συζήτηση εδώ µέσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζήσαµε το ίδιο έργο, τους δύο
µονοµάχους του µικρού δικοµµατισµού να διασταυρώνουν τα
ξίφη τους. Κάθε φορά η ίδια εικόνα. Μακρόσυρτες οµιλίες, ατέρµονοι διάλογοι, προσωπικές αντεγκλήσεις και επιστράτευση επιχειρηµάτων από το χθες.
Εγώ θέλω σήµερα να απαντήσω κυρίως στον κύριο Πρωθυπουργό γι’ αυτά που ακούσαµε το πρωί. Εκλογές. Ποιος διακινεί
τα σενάρια; Κοροϊδευόµαστε; Συγκεκριµένες version του νέου
εκλογικού νόµου στα φιλοκυβερνητικά µέσα συντηρούνται
ακόµα και σήµερα. Όταν χθες ζήτησα από τον αρµόδιο Υπουργό
Εσωτερικών να διαψεύσει το σχεδιασµό εναλλακτικών σεναρίων,
εκείνος δια της σιωπής του τα επιβεβαίωσε. Αυτή είναι υπόθεση
που αφορά την Κυβέρνηση. Νοµίζω ότι ο Πρωθυπουργός ακολουθεί µια πολιτική «ρίχνω άδεια για να πιάσω γεµάτα» κι όταν
µε συµφέρει θα κάνω εκλογές. Δεν έχει καµµία θεσµική, αν θέλετε, ευαισθησία σε ό,τι αφορά την εκλογολογία.
Δεύτερον. Προσπάθησε ο Πρωθυπουργός να στοιχειοθετήσει
ιδεολογικά και πολιτικά τον κεϊνσιανισµό, ένα κράµα φιλελεύθερου και κεϊνσιανισµού. Δεν αρνήθηκε κανείς το ύψος της επεκτατικής πολιτικής στη διάθεση των πόρων. Εµείς πρώτοι το
αναγνωρίσαµε και είπαµε ότι είναι από τα µεγαλύτερα στον
κόσµο. Πού πήγαν οι πόροι; Πήγαν σε οριζόντιες παροχές, σε
άδικες κατανοµές.
Μήπως θυµάστε το 1981 πώς έγινε η ανακατανοµή, πόσο ανέβηκε ο κατώτατος µισθός, πώς υιοθετήθηκε η σύνταξη και για
την αγρότισσα, πώς οι περισσότεροι πόροι του κοινωνικού κράτους πήγαν στην ίδρυση του ΕΣΥ; Τι σχέση έχει αυτή η κατανοµή
των πόρων µιας επεκτατικής πολιτικής µε αυτή που κάνει σήµερα
ο κύριος Πρωθυπουργός;
Ο Κέινς δεν διατύπωσε τη θεωρία του για το συµφέρον των
λίγων, των πλουτοκρατών ούτε ζήτησε ποτέ χαρισµατικές πράξεις για τους έχοντες και κατέχοντες. Εννοούσε τη δικαιότερη
κατανοµή του εισοδήµατος και του πλούτου στη βάση µιας σοσιαλδηµοκρατικής θεωρίας και πράξης. Ε, όχι και σοσιαλδηµοκράτης ο κ. Μητσοτάκης! Πάει πάρα πολύ να οικειοποιηθεί και
αυτόν τον ρόλο.
Τρίτον, για το δίκαιο της κατανοµής των πόρων. Ο Πρωθυπουργός έδωσε παραδείγµατα µείωσης του ΕΝΦΙΑ όλα σε ακίνητα κάτω των 250.000. Δώστε µας µια εικονική εκκαθάριση ενός
ΑΦΜ µε περιουσία άνω του 1 εκατοµµυρίου. Σας ενηµερώνουµε
–γιατί το κάναµε το γύµνασµα- θα έχει µείωση πάνω από 50%,
ενώ ο φτωχός µε µέσο όρο 10%. Άρα ποιος ωφελείται από τη
µείωση των 250 εκατοµµυρίων ή όσο τελικά είναι, γιατί τίποτα
δεν είναι σίγουρο; Και µας ζητάτε να ψηφίσουµε τον συµπληρωµατικό φόρο. Δεν θα τον ψηφίσουµε.
Τέταρτον. Στο κυνήγι της αισχροκέρδειας, ο Πρωθυπουργός
είπε ότι θα εξετάσει τις περιπτώσεις υπερκερδών η ΡΑΕ και θα
επιστρέψουν το 90%. Λεονταρισµός. Τα υπερκέρδη ελέγχονται
εκεί που παράγονται και διαφεύγουν τους ελέγχους. Μιλά από
θέση ασφάλειας, καθώς επιχειρηµατολογούσε για την τιµή που
φεύγει από την πηγή-πηγή, δηλαδή από εκεί που έρχεται πρώτη
φορά το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, που πραγµατικά είναι
πάρα πολύ αυξηµένη. Προφανώς, όµως, οι ισολογισµοί των εταιρειών κάτι θα έχουν να δείξουν, τα οποία δεν νοµίζω ότι θα οδηγήσουν το 90% να γυρίσει στο κράτος ως φορολογία. Και νοµίζω
ότι στον λεονταρισµό αυτό, δυστυχώς, υπέκυψε και ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Πέµπτον. Παρουσίασε στοιχεία η Τράπεζα της Ελλάδος για
αύξηση στις τιµές των ακινήτων πάνω από 10%. Τι επιπτώσεις θα
έχει στο ενοίκιο στη στέγαση των νέων ζευγαριών; Πώς θα επιδράσει η κατάργηση του συµπληρωµατικού ΕΝΦΙΑ στην υπερσυγκέντρωση ακίνητης περιουσίας και στην εκτίναξη των
ενοικίων;
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Έκτον. Σας δώσαµε τη δυνατότητα µε την τροπολογία που καταθέσαµε να διασώσετε την παραδοσιακή ονοµασία τσίπουρο τσικουδιά. Τίποτε δεν σας εµποδίζει να την αποδεχτείτε. Ξέροντας το πρόβληµα, σκόπιµα ο Πρωθυπουργός το αποσιώπησε
στην τοποθέτησή του, παρ’ ότι κράτησε µια ολόκληρη ώρα και
ήταν ένα από τα θέµατα που απασχόλησαν τη Βουλή των Ελλήνων σε όλες τις συνεδριάσεις της επιτροπής. Σας εµποδίζουν εµφανώς τα συµβαίνοντα που εξυπηρετείτε. Προσπαθείτε µε κάθε
τρόπο να µας αποδείξετε πού ακριβώς στοχεύετε και τι θέλετε
να κάνετε.
Επόµενο σηµείο. Προσπαθεί συνεχώς ο Πρωθυπουργός να οικειοποιηθεί το Ταµείο Ανάπτυξης. Το έκανε και σήµερα. Ακολούθησε τις πρωτοβουλίες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το θέµα, όµως, δεν είναι αυτό, γιατί είναι προφανές. Το θέµα
είναι ποιος αποφασίζει πού πάνε οι πόροι, ποιος διασφαλίζει τον
έλεγχο στην κατανοµή τους. Και σήµερα φέρνετε άλλη µια τροπολογία που δηµιουργεί κλειστό σύστηµα διανοµής πόρων σε
µετακλητούς και σε συµβούλους. Γι’ αυτό καταψηφίζουµε τη
σχετική τροπολογία που αποτελεί συνέχεια της αδιαφανούς πολιτικής σας.
Και τέλος, έχω κρίνει ανεπαρκή, καθυστερηµένα και µε αποκλεισµούς ανέργων ή και χαµηλόµισθων τα µέτρα που και σήµερα φέρατε. Προφανώς, και αύξηση 1 ευρώ στους αδύναµους
συµπολίτες µας θα το ψηφίσουµε -το ψηφίζουµε, άλλωστε, πάντοτε αυτό- γιατί όσο µικρή και να είναι η ανακούφιση, είναι αναγκαίο γι’ αυτούς.
Δεν αναιρείτε, όµως, την εικόνα. Ξέρετε ποια είναι αυτή; Θα
σας το πω µε ένα παράδειγµα που έζησα πρόσφατα. Πήγα τις
τελευταίες µέρες, δυστυχώς, σε τέσσερα µεγάλα δηµόσια νοσοκοµεία, στο «Σωτηρία», στο «Γενικό Κρατικό», στον «Ευαγγελισµό», στο «Ιπποκράτειο», σε ώρες αιχµής και συνάντησα ένα
κοµφούζιο, την εικόνα µιας ζούγκλας, όπου µερικοί ήρωες τρέχανε µε τα φορεία ανάµεσα στο COVID και στο µη COVID µέσα
στους διαδρόµους των νοσοκοµείων. Κι όταν ρώτησα έναν από
αυτούς πόσα λεφτά παίρνεις, ρε αδερφέ, µου είπε: «Έπαιρνα
1000 ευρώ και τώρα παίρνω 700». Κι εσείς επί τρία χρόνια αρνείστε να εντάξετε στα βαρέα και ανθυγιεινά το νοσηλευτικό προσωπικό. Κρίµα, δυστυχώς. Κρίµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Αθανάσιος Καββαδάς από τη Νέα Δηµοκρατία. Θα ακολουθήσει η κ. Ελευθεριάδου και ο κ. Μπαραλιάκος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λαϊκισµός περισσεύει όταν κάποιοι δεν αναγνωρίζουν το αυταπόδεικτο, ότι
δηλαδή η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, συνεπής στις προεκλογικές της δεσµεύσεις, έχει µειώσει δύο φορές τον ΕΝΦΙΑ,
όπως περισσεύει και στο ζήτηµα των µέτρων στήριξης που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση για να αντιµετωπιστούν σε ένα βαθµό οι
επιπτώσεις από την ακρίβεια για τους οικονοµικά αδύναµους
συµπολίτες µας.
Στη δίνη αυτής της παγκόσµιας ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης είναι δεδοµένο ότι η απάντηση δεν µπορεί να δοθεί
µόνο από την Ελλάδα, γιατί είναι µια κρίση που µας υπερβαίνει.
Η απάντηση πρέπει να είναι ισχυρή, ενιαία και να έχει ως µοχλό
ισχυρούς υπερεθνικούς θεσµούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
κοινή προµήθεια φυσικού αερίου, LNG και υδρογόνου από την
Ευρωπαϊκή Ένωση για λογαριασµό των χωρών-µελών της θα
οδηγήσει σε µείωση του ενεργειακού κόστους και θα είναι µια
θετική εξέλιξη για την Ελλάδα, που περιµένουµε να οριστικοποιηθεί στη Σύνοδο Κορυφής.
Από εκεί και πέρα, κανείς δεν µπορεί να απαξιώνει βραχυπρόθεσµα µέτρα στήριξης, όπως αυτά που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη και περιλαµβάνουν την επιταγή ακρίβειας των 200 ευρώ σε ένα εκατοµµύριο τετρακόσιες χιλιάδες
οικογένειες, την οικονοµική ενίσχυση 200 ευρώ σε εξακόσιες
εβδοµήντα επτά χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχους, σε τριάντα
πέντε χιλιάδες ανασφάλιστους υπερήλικες και σε εκατόν εξήντα
επτά χιλιάδες δικαιούχους επιδοµάτων ΑΜΕΑ, την επιδότηση
από τον Απρίλιο του κόστους καυσίµων και την οριζόντια µείωση
περίπου δεκαπέντε λεπτών το λίτρο για το ντίζελ κίνησης στην

10518

πηγή, δηλαδή στην αντλία, την αποζηµίωση ειδικού σκοπού
ύψους 200 ευρώ που θα δοθεί τον Απρίλιο στα ταξί, την αύξηση
από τα 40 ευρώ στα 72 ευρώ της επιδότησης για κατανάλωση
ηλεκτρικού ρεύµατος, τον διπλασιασµό των εκπτώσεων για τους
επαγγελµατικούς καταναλωτές από τα 65 ευρώ ανά MWh τον
Μάρτιο στα 130 ευρώ ανά MWh τον Απρίλιο, την αναδροµική επιδότηση του συνόλου της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για
τις επιχειρήσεις από αρχές του χρόνου µέχρι και τον Μάρτιο, για
να απορροφηθεί το 80% της ρήτρας αναπροσαρµογής, τη χορήγηση διπλής δόσης για διακόσιους σαράντα χιλιάδες δικαιούχους του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος. Όπως είπα, αυτά
είναι βραχυπρόθεσµα µέτρα και η κατάσταση διαρκώς επαναξιολογείται.
Η Κυβέρνηση, όπως απέδειξε και την περίοδο της πανδηµίας
όταν διέθεσε συνολικά 43 δισεκατοµµύρια ευρώ, ξέρει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιµο δηµοσιονοµικό χώρο.
Δύο ακόµα σηµαντικές δέσµες µέτρων αφορούν το αγροτικό
εισόδηµα και την πρώτη κατοικία.
Για τους αγρότες θεσπίζεται µηδενικός ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης για γεωργική χρήση, ενώ ο ΦΠΑ
στα λιπάσµατα µειώνεται από το 13% στο 6% µέχρι τις 31-122022.
Για την πρώτη κατοικία και µέχρι να συσταθεί και να αρχίσει
να λειτουργεί ο φορέας επαναµίσθωσης ενεργοποιείται ενδιάµεσο πρόγραµµα κρατικής στήριξης δανείων πρώτης κατοικίας
για τους ευάλωτους οφειλέτες διάρκειας δεκαπέντε µηνών. Οι
δόσεις θα επιδοτούνται µε 70 ευρώ έως 210 ευρώ µηνιαία ώστε
να αποτραπούν οι πλειστηριασµοί. Οι αιτήσεις θα γίνονται εύκολα και γρήγορα µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας. Οι δικαιούχοι θα είναι νοικοκυριά µε εισόδηµα από 7.000 ευρώ έως 21.000
ευρώ και ακίνητα αξίας από 120.000 ευρώ έως 180.000 ευρώ.
Όλα αυτά κανείς δεν µπορεί να τα απαξιώσει, παρ’ όλο που η
Αντιπολίτευση και κυρίως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση προσπαθούν να απαξιώσουν ιδιαίτερα τη µείωση του ΕΝΦΙΑ, γιατί οι πολίτες, τους οποίους όψιµα θυµήθηκαν τώρα κάποιοι ενώ πριν
τους υπερφορολογούσαν, ξέρουν ότι µε την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είδαν για πρώτη φορά γενναίες φοροελαφρύνσεις.
Ο ΕΝΦΙΑ µειώθηκε σε σχέση µε το 2018 κατά 920 εκατοµµύρια
ευρώ και µεσοσταθµικά σε ποσοστό 35% και τον επόµενο µήνα
οι πολίτες θα δουν στα εκκαθαριστικά τους και νέες µειώσεις.
Παρά την αναπροσαρµογή των αντικειµενικών αξιών που οδήγησε σε αύξηση στο 60% των ζωνών, η παρέµβαση της Κυβέρνησης οδηγεί σε νέα µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 350 περίπου
εκατοµµύρια ευρώ. Μάλιστα, στις περιοχές µε χαµηλές και µεσαίες τιµές ζώνης δεν µειώθηκαν µόνο οι συντελεστές, αλλά και
τα κλιµάκια φόρου, µε αποτέλεσµα ακίνητα µε αντικειµενική αξία
100.000 ευρώ να έχουν µείωση φόρου 30% µε άµεσα ωφελούµενους πάνω από επτακόσιους τριάντα χιλιάδες φορολογούµενους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η µείωση φτάνει και στο 50%.
Και θέλω να επισηµάνω ότι οι δόσεις για την αποπληρωµή του
ΕΝΦΙΑ αυξάνονται από έξι σε δέκα, ενώ και οι δόσεις για την καταβολή του φόρου εισοδήµατος για το 2021 αυξάνονται σε οκτώ.
Παράλληλα, καταργείται ο συµπληρωµατικός φόρος για τα
φυσικά πρόσωπα και ενσωµατώνεται στον κύριο φόρο των φυσικών προσώπων.
Επιπλέον, µειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές για τα οικόπεδα, ενώ αυξάνονται οι συντελεστές έκπτωσης του φόρου των
φυσικών προσώπων για τη µικρή και µεσαία ακίνητη περιουσία.
Ακόµα, η µείωση του φόρου µε βάση τη συνολική αξία της περιουσίας, η οποία χορηγείται από το 2019 για κάθε έτος, θα χορηγείται εφεξής σε µόνιµη βάση.
Τέλος, µια κουβέντα για την τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή µου για την
αποδοχή του αιτήµατος που εκφράσαµε χθες από το Βήµα της
Βουλής πολλοί συνάδελφοι και που αφορά την παράταση είκοσι
ηµερών στην προθεσµία υποβολής αντιρρήσεων στους δασικούς
χάρτες. Είναι µια πολύ σηµαντική διευκόλυνση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων εν όψει της εφαρµογής της νέας ρύθµισης που ψηφίστηκε χθες για τους δασωµένους αγρούς και συγχαίρω την
ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος για αυτή την απόφαση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Οι πολίτες τώρα θα έχουν ευκαιρία να δουν αν τους αφορά και
πώς τους επηρεάζει η νέα ρύθµιση και στη συνέχεια θα έχουν
τον χρόνο να αποφασίσουν αν χρειάζεται να καταθέσουν αντίρρηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µείωση του ΕΝΦΙΑ είναι µια
παρέµβαση µε ισχυρό κοινωνικό πρόσηµο. Το 80% των πολιτών
θα δει µειώσεις στα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, ενώ το 14% δεν
θα δει καµµία επιβάρυνση.
Δυσκολεύοµαι να πιστέψω ότι µπορεί κάποιοι να καταψηφίσουν τη µείωση του ΕΝΦΙΑ, γιατί η πραγµατικότητα είναι πιο
ισχυρή από τους αντιπολιτευτικούς λόγους που επιβάλλουν τον
µηδενισµό και την απαξίωση αυτής της κίνησης.
Σε αυτή τη συγκυρία χρειαζόµαστε µια Κυβέρνηση που αποδεδειγµένα κινείται στη λογική της µείωσης των φόρων, της ευθύνης και του ορθολογισµού και η χώρα έχει αυτή την
Κυβέρνηση µε την ψήφο των πολιτών. Αυτό που πρέπει να αντιληφθούν όλοι είναι ότι η συγκυρία, έτσι όπως διαµορφώνεται µε
την παγκόσµια ενεργειακή κρίση και τον πόλεµο στην Ουκρανία,
δεν αφήνει χώρο για τον λαϊκισµό και τις κοµµατικές σκοπιµότητες. Η ελληνική κοινωνία περιµένει από όλους µας σοβαρότητα
και υπευθυνότητα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενη οµιλήτρια
η κ. Ελευθεριάδου Σουλτάνα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κυρία Ελευθεριάδου, έχετε τον λόγο.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πρώτα από όλα, θέλω να δώσω
συγχαρητήρια στο επιτελικό κράτος και σήµερα, µας κατέπληξε
µε την πραγµατικά πρωτοφανή επιλογή του να µην βάλει τη
Θάσο, τη Σαµοθράκη και την Αµµουλιανή στα νησιά. Να σας ενηµερώσω, λοιπόν, ότι και η Θάσος και η Σαµοθράκη και η Αµµουλιανή είναι νησιά. Βέβαια, δεν φταίτε εσείς, φταίνε οι
κυβερνητικοί Βουλευτές που δεν σας ενηµέρωσαν, γιατί πατάνε
µόνο στη Θάσο όταν είναι προεκλογική περίοδος. Άντε, δεν σας
ενηµέρωσαν ότι η Θάσος είναι νησί.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Έχει κατατεθεί νοµοτεχνική βελτίωση, κυρία συνάδελφε.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Το είδα που το διορθώσατε,
ναι. Αφού σας κάναµε την παρατήρηση, το διορθώσατε. Ε, ναι,
είναι κάτι το οποίο δεν µπορείτε να το αµφισβητήσετε, είναι νησί
η Θάσος.
Και άντε, δεν σας είπαν ότι η Θάσος και τα υπόλοιπα είναι
νησιά της βορείου Ελλάδος. Μήπως σας είπαν ότι εκεί στη Θάσο
κοντά υπάρχει µια εταιρεία εξόρυξης υδρογονανθράκων στο Κοίτασµα του Πρίνου, η οποία δεν λειτουργεί εδώ και µήνες, έχει
σταµατήσει η παραγωγή πετρελαίου της εδώ και µήνες; Γιατί
φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης µε δηλώσεις του είπε ότι ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει εθνικούς ενεργειακούς πόρους, ανάµεσα
στους οποίους και τα κοιτάσµατα υδρογονανθράκων. Το είπε σήµερα από αυτό το Βήµα. Το γνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης ότι το κοίτασµα του Πρίνου δεν παράγει πετρέλαιο εδώ και µήνες;
Και αν ναι, δείτε το λίγο, γιατί δεν ξέρω αν αυτό είναι σύµφωνο
µε τη σύµβαση παραχώρησης, γιατί πρόκειται για κρατική περιουσία, έχει παραχωρηθεί για να παράγει πετρέλαιο και να έχει
και το κράτος όφελος από αυτό. Εποµένως, δείτε το ασχέτως
των εργασιακών, δεν θα αναφερθώ τώρα στα εργασιακά.
Τώρα το πόσο σηµαντικό είναι αυτό το νοµοσχέδιο, όπως είπε
ο κ. Βρούτσης πριν και το ότι αποτελεί κορυφαία νοµοθετική σας
πρωτοβουλία το δείχνει η παρουσία των Βουλευτών σας. Μου
θυµίζετε τους κατηγορούµενους σε ποινικά αδικήµατα, «τους
ένοχους κατηγορούµενους» -µέσα σε εισαγωγικά- οι οποίοι έρχονται στο δικαστήριο και δεν φέρνουν µάρτυρες γιατί φοβούνται ότι θα επιβαρύνουν τη θέση τους και κρύβονται πίσω από τον
δικηγόρο, ό,τι κάνει µόνο ο επαγγελµατίας δικηγόρος. Έτσι και
εδώ οι Βουλευτές σας επέλεξαν να µην έρθουν, γιατί δεν µπορούν να υπερασπίσουν αυτό που φέρνετε προς ψήφιση και κρύβονται πίσω από τους επαγγελµατίες, τους Υπουργούς, γιατί δεν
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µπορούν να υπερασπίσουν τον εµπαιγµό της κοινωνίας, γιατί
περί εµπαιγµού της κοινωνίας πρόκειται.
Στη χώρα µας, λοιπόν, οι πολίτες για να βάλουν εξήντα λίτρα
βενζίνης ξοδεύουν το 5,58% του µέσου µηνιαίου µισθού τους,
ποσοστό µεγαλύτερο από κάθε άλλη χώρα. Στη χώρα µας το
κατά κεφαλήν εισόδηµα το 2021 είναι το πιο χαµηλό στην Ευρώπη. Πιο χαµηλό έχει µόνο η γειτονική Βουλγαρία. Αλλιώς, θα
ήµασταν οι τελευταίοι. Στη χώρα µας οι πολίτες δεν µπορούν να
καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, δεν µπορούν να πληρώσουν
για τα βασικά καταναλωτικά και κοινωνικά αγαθά, όπως είναι το
ρεύµα, το νερό, η θέρµανση. Δεν µιλάµε καν για να υπάρχει η
δυνατότητα να πληρωθούν τα έξοδα εκπαίδευσης των παιδιών
και φυσικά δεν µιλάµε για ψυχαγωγία. Ο καφές έχει γίνει πλέον
πολυτέλεια εν Ελλάδι το 2022.
Στη χώρα µας η κατάσταση είναι εκρηκτική και οι συνθήκες
που έχουν διαµορφωθεί πιέζουν ασφυκτικά τις κοινωνικές οµάδες. Κι εσείς αρνείστε να αποδεχτείτε την πραγµατικότητα, αρνείστε να αναλάβετε τις ευθύνες σας, αρνείστε να κάνετε την
αυτοκριτική σας και αρνείστε να βοηθήσετε τους πολίτες. Η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες που δεν έχει κάνει τίποτα για
να πατάξει την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια και απλά έχει µεταβιβάσει τις συνέπειες της αισχροκέρδειας στις αδύναµες κυρίως οικονοµικά οµάδες.
Σας είπαµε ότι µε δικούς µας υπολογισµούς -σας το είπε ο
Πρόεδρός µας από αυτό το Βήµα- 1 δισεκατοµµύριο είναι τα
υπερκέρδη των παραγωγών ενέργειας από τον Ιούλιο του 2021
έως τον Φεβρουάριο του 2022 και εσείς συνεχίζετε να τους επιδοτείτε. Από το πακέτο του 1,1 δισεκατοµµυρίων µέτρων που
φέρνετε, τα 640 εκατοµµύρια πηγαίνουν ουσιαστικά σε επιδότηση της αισχροκέρδειας. Και ο κ. Μητσοτάκης σήµερα είπε πως
γνωρίζει ότι υπάρχει αισχροκέρδεια και ότι θα το δει στο µέλλον.
Ποιο µέλλον; Οι καταναλωτές πληρώνουν τώρα, ενώ και τα λουκέτα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις µπαίνουν τώρα! Τα 13 ευρώ
τον µήνα τα οποία δίνετε για να ενισχύσετε τα νοικοκυριά και
τους επαγγελµατίες για την ακρίβεια στα καύσιµα είναι εµπαιγµός και έχει κριθεί ως εµπαιγµός από την κοινωνία. Τα 200 ευρώ
στον έναν στους τέσσερις συνταξιούχους είναι επίσης εµπαιγµός. Τους έχετε κόψει τη δέκατη τρίτη σύνταξη που είχε δηµοσιονοµικό κόστος 1 δισεκατοµµυρίου και τους µοιράζετε τώρα
130 εκατοµµύρια ευρώ και θέλετε να σας πουν και ευχαριστώ.
Τα 200 ευρώ στους εκµεταλλευτές και στους οδηγούς των ταξί,
γιατί θέλετε δήθεν να τους ενισχύσετε για τον µήνα Απρίλιο, είναι
επίσης εµπαιγµός. Εδώ και µήνες οι ιδιοκτήτες ταξί πληρώνουν
δυσβάσταχτο κόστος για τη βενζίνη, για τα καύσιµά τους και
εσείς έρχεστε επικοινωνιακά και γράφετε ότι δίνετε 200 ευρώ για
τον Απρίλιο. Όχι, δεν είναι έτσι. Και σε αυτούς 13 ευρώ τον µήνα
δίνετε!
Αρνείστε, λοιπόν, να ανακουφίσετε τη µεσαία τάξη, γιατί απλά
δεν είναι ο στόχος της Κυβέρνησής σας, κάτι που είπε σήµερα ο
κ. Σταϊκούρας. Δεν θέλουµε να ενισχύσουµε όλη την κοινωνία,
έχουµε κοινωνικό πρόσηµο, είπε στην Όλγα Τρέµη.
Και φυσικά όσον αφορά αυτό που ο κ. Βρούτσης, ότι είµαστε
σε αχαρτογράφητα νερά και µε την πανδηµία και µε τον πόλεµο
και ότι δεν πρέπει να λαϊκίζουµε και δεν πρέπει να ζητάµε να ενισχύσουµε παραπάνω την κοινωνία από αυτό που µπορεί το κράτος, είναι και αυτό κοροϊδία. Διότι άκριτη ασυδοσία, όπως είπε,
δεν είναι να ζητάµε να ενισχυθούν οι ευάλωτοι. Άκριτη ασυδοσία
είναι οι προσλήψεις «golden boys» στους δηµόσιους φορείς µε
µισθούς αρεοπαγιτών. Άκριτη ασυδοσία είναι οι απευθείας αναθέσεις δισεκατοµµυρίων. Άκριτη ασυδοσία είναι η νοµοθέτηση
τροπολογιών για εξυπηρέτηση «φίλων» και «ηµετέρων», είναι οι
λίστες Πέτσα για να σας λιβανίζουν από το πρωί µέχρι το βράδυ
τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Αυτά θα µας γυρίσουν στο παρελθόν και όχι η ενίσχυση των ευάλωτων πολιτών
Όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ, εσκεµµένα ξεχνάτε να αναφέρετε ότι
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε νοµοθετήσει τη µείωση του ΕΝΦΙΑ
που έφτανε µέχρι και το 30% για τους ευάλωτους και δεν ενίσχυε
τις υψηλές ιδιοκτησίες. Και ήρθατε εσείς το 2019 να ενισχύσετε
µε 300 εκατοµµύρια ευρώ δηµοσιονοµικό κόστος τις µεγάλες
ιδιοκτησίες άνω του 1 εκατοµµυρίου ευρώ. Επιβαρύνατε, δηλαδή, τον δηµοσιονοµικό προϋπολογισµό για να ενισχύσετε τις
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βίλες στην Εκάλη. Δεν λέτε, όµως, για το νοµοσχέδιο που πέρασε
ο ΣΥΡΙΖΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Και σας άκουσα πριν, κύριε Βεσυρόπουλε, να λέτε ότι δεν
είχαν έρθει ακόµα τα εκκαθαριστικά. Γι’ αυτό δεν υπολογίζετε τη
νοµοθετική ρύθµιση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τώρα δεν συνάδει µε
καµία λογική και δεν επιτρέπεται να το λέτε. Δεν επιτρέπετε να
µη λέτε για τις µειώσεις που είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019, επειδή
δεν είχαν έρθει τα εκκαθαριστικά.
Όσον αφορά το τσίπουρο -και σας ζητώ χίλια συγγνώµη, κύριε
Πρόεδρε, αλλά θα κλείσω µε αυτό-, αν το θέµα είναι η νοµική
άγνοια, κύριε Βεσυρόπουλε, αν δηλαδή δεν σας έχουν ενηµερώσει οι νοµικοί σύµβουλοι ότι δεν είστε υποχρεωµένος να καταργήσετε την ονοµασία τσίπουρο και τσικουδιά, να το δούµε, να
έρθουν και τα δικά µας νοµικά επιτελεία, να συνεργαστούµε και
να λύσουµε αυτό το θέµα. Διότι βλέπουµε ότι είναι µια νοµοθετική ρύθµιση που δεν βρίσκει σύµφωνη όλη την Αντιπολίτευση.
Έχουν κατατεθεί τροπολογίες και από εµάς και από το ΚΙΝΑΛ.
Αν καταλαβαίνω καλά, κι εσείς λέτε ότι δεν θέλετε να καταργήσετε τις ονοµασίες. Ή θέλετε; Διότι αν δεν θέλετε, σας λέω ξανά
και µπορώ να σας το αποδείξω ότι δεν είστε υποχρεωµένος. Μη
λέτε ψέµατα στους παραγωγούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Ελευθεριάδου, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Θέλετε! Είναι πολιτική σας επιλογή να καταργήσετε την ονοµασία, τη δυνατότητα που έχουν
οι διήµεροι αποσταγµατοποιοί να χρησιµοποιούν την ονοµασία
τσίπουρο και τσικουδιά. Θέλετε, δεν είστε υποχρεωµένος!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Μετά τον τεχνικό φάκελο που κατέθεσε η κ. Παπανάτσιου, µπορεί να παράξει τσίπουρο και τσικουδιά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ,
κύριε Υπουργέ!
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ!
Τα είπαµε! Μη λέµε τα ίδια µε αυτά που λέγαµε και στις επιτροπές. Σας ρωτάω ξεκάθαρα το εξής: Ο τεχνικός φάκελος σας
υποχρεώνει; Είναι υποχρεωτικός; Είναι δεσµευτικός; Δεν είναι,
κύριε Υπουργέ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Ελευθεριάδου, ολοκληρώσατε την παρέµβασή σας;
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει
σε απόφασή του το 2019 ότι για το τσίπουρο και την τσικουδιά
δεν είστε υποχρεωµένος από κανέναν κανονισµό, από καµία οδηγία, από κανέναν νόµο. Αποδεχτείτε το και πείτε την αλήθεια στον
ελληνικό λαό. Θέλετε να καταργήσετε τη δυνατότητα στους διήµερους αποσταγµατοποιούς να χρησιµοποιούν αυτές τις δύο λέξεις, γιατί το µόνο που κάνετε πλέον είναι να αποποιείστε
ευθύνες και να παραπλανάτε τον ελληνικό λαό. Γι’ αυτό και ήρθε
η ώρα να φύγετε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
είναι ο κ. Μπαραλιάκος Ξενοφών από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο για ένα λεπτό για να καταθέσω κάτι στα Πρακτικά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό µέχρι να καθαριστεί το
Βήµα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Τα έχετε πει ξανά αυτά, κύριε Υπουργέ!
Δεν πείθετε κανέναν πλέον!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Επειδή, τοποθετήθηκα ξεκάθαρα, είπα ακριβώς τι έγινε και τι
βρήκαµε τέσσερις µέρες µόλις µετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη,
καταθέτω στα Πρακτικά τον τεχνικό φάκελο «καθιερωµένης γεωγραφικής ένδειξης αλκοολούχου ποτού», όπου φαίνεται ποιος
και πώς µπορεί να παράξει σήµερα τσίπουρο και τσικουδιά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Απόστολος

10520

Βεσυρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Πέρασε από γραφείο Υπουργού;
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Είναι δεσµευτικό; Μας δεσµεύει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οριστικοποιήθηκε στις
17-10-2017 επί κυβέρνησης Τσίπρα, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και
αρµόδια Υφυπουργός ήταν η κ. Παπανάτσιου Αικατερίνη.
Και επειδή ειπώθηκε ότι δεν λάβατε γνώση του φακέλου, έχω
εδώ πέρα διαβιβαστικά της αρµόδιας υπηρεσίας προς το γραφείο της κυρίας Υφυπουργού και το γραφείο του κυρίου διοικητού της ΑΑΔΕ που σας ενηµερώνει για τον φάκελο, δύο φορές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Σας δεσµεύει; Σε αυτό απαντήστε!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Τα ψέµατα έχουν ένα όριο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε Μπαραλιάκο, έχετε τον λόγο.
ΞΕΝΟΦΩΝ (ΦΩΝΤΑΣ) ΜΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο ακολουθεί την πάγια πλέον τακτική της Κυβέρνησης για άρση των βαρών από τους κοινωνικά αδύναµους
συµπολίτες µας και των επαγγελµατιών του εκάστοτε κλάδου µε
τη µορφή φοροελαφρύνσεων. Πρόκειται για µία πρακτική που,
όπως έχουν επιδείξει τα θετικά αποτελέσµατά της, συµβάλλει
στην αύξηση είσπραξης φόρων από το κράτος, όσο περίεργο κι
αν ακούγεται αυτό σε όσους προσπάθησαν στο παρελθόν να πνίξουν µε την υπερφορολόγηση τη µεσαία τάξη. Και προφανώς
αναφέροµαι σε εσάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό οφείλεται σε µια λογική εξήγηση για το πώς ένα φορολογικό σύστηµα το οποίο καθιστά τη ζωή των πολιτών και την
επαγγελµατική τους δραστηριότητα βιώσιµη θα έχει και την ανάλογη ανταπόκριση από τους πολίτες, οι οποίοι δεν θα αισθάνονται πως το κράτος τους στερεί τους καρπούς του κόπου τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, η αύξηση των εσόδων του κράτους από φόρους δεν σηµαίνει αύξηση και των
φόρων που επιβάλλονται. Σηµαίνει δίκαιη φορολογία στην οποία
ο πολίτης είναι σε θέση να ανταποκριθεί και ανταποκρίνεται.
Άκουσα µε προσοχή από το πρωί τις τοποθετήσεις των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του κ. Τσίπρα. Πόσο ακόµα θα λαϊκίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ; Πόσο
στριµωγµένοι είστε δηµοσκοπικά, ώστε το µόνο στο οποίο καταφεύγετε είναι να τάζετε χωρίς καµία τεκµηρίωση για το πού και
πώς θα βρείτε τα χρήµατα που υπόσχεστε;
Ένα τεκµηριωµένο νούµερο δεν ακούσαµε. Καµµία από τις
προτάσεις σας δεν είναι κοστολογηµένη, παρά µόνο πυροτεχνήµατα και φανφάρες.
Μου κάνει, επίσης, εντύπωση που δεν άκουσα ούτε ένα σχόλιο
για τις δύο µειώσεις του ΕΝΦΙΑ από την Κυβέρνησή µας. Όµως,
ξέχασα, εσείς θα τον καταργούσατε, τι να σχολιάσετε και ποιος
να σας ακούσει;
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προεκλογικά καταθέσαµε
ένα ρεαλιστικό πρόγραµµα φοροελαφρύνσεων και αυτό υλοποιούµε. Και ενώ η πανδηµία παραµένει στη ζωή µας και η εξωγενής
ενεργειακή κρίση πιέζει την ελληνική οικονοµία, προχωράµε σε
µία ακόµα µείωση του ΕΝΦΙΑ. Αυτό πρακτικά σηµαίνει πως το
µέσο ελληνικό νοικοκυριό καλείται να πληρώσει κατά το ένα
τρίτο λιγότερο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων σε σχέση µε το 2018,
µε τους ιδιοκτήτες των ακινήτων να µειώνουν τις φορολογικές
τους υποχρεώσεις κατά 13% φέτος σε σχέση µε πέρυσι.
Συγκεκριµένα, οκτώ στους δέκα θα πληρώσουν λιγότερα, το
14% θα πληρώσει τα ίδια µε πέρυσι και ένα µικρό µονοψήφιο ποσοστό προσώπων θα πληρώσει περισσότερα, κυρίως αυτοί µε
τις µεγάλες περιουσίες και σε ακριβότερες περιοχές. Άρα µιλάµε
στην ουσία για µικρότερη επιβάρυνση προς τους οικονοµικά
ασθενέστερους και ορθότερη κατανοµή των φορολογικών
βαρών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σαφώς και ως οφείλουµε, περισσότερο ευνοηµένοι από αυτές
τις ρυθµίσεις είναι όσοι διαθέτουν και τη µικρότερη ακίνητη περιουσία, καθώς τα φυσικά πρόσωπα, οι οικογένειες και τα νοικοκυριά θα ελαφρυνθούν κατά 920 εκατοµµύρια ευρώ συγκριτικά
µε το 2018, το οποίο αναλογεί σε περίπου µισή µονάδα του ΑΕΠ,
ενώ δίνεται και η δυνατότητα καταβολής του ΕΝΦΙΑ σε δέκα
πλέον µηνιαίες δόσεις για την επιπλέον διευκόλυνση των οφειλετών.
Φορολογικές ελαφρύνσεις, όµως, για την επιπλέον στήριξη
του πρωτογενούς κλάδου της χώρας µας, των αγροτών, των κτηνοτρόφων, που πλήττονται από την τρέχουσα ενεργειακή κρίση,
έρχονται να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες, όπως η κάλυψη
της ρήτρας αναπροσαρµογής στα τιµολόγια ηλεκτρικού ρεύµατος αγροτικής χρήσης ή τη µείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές από
το 13% στο 6%. Για το σκοπό αυτό, µε το παρόν νοµοσχέδιο
εφαρµόζεται από το 2022 µηδενικός συντελεστής στον ειδικό
φόρο κατανάλωσης για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κινητήρων, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία µε
την επιστροφή του ποσού να έχει αναδροµική ισχύ από την 1-12022.
Ακόµη, για την επιπλέον µείωση του κόστους παραγωγής, ο
ΦΠΑ για τα λιπάσµατα µειώνεται από το 13% στο 6%. Είναι µέτρα
που δίνουν µία ακόµα ανάσα στον επιβαρυµένο αγροτικό κλάδο,
µία ακόµα φιλοαγροτική ρύθµιση αυτής της Κυβέρνησης.
Κύριε Υπουργέ, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και oι αλιείς µας
δοκιµάζονται. Η στήριξή τους από την Κυβέρνηση είναι αποδεδειγµένα δεδοµένη, αλλά οφείλει να συνεχιστεί και σε µεγαλύτερο βαθµό άµεσα λόγω των αγροτικών εργασιών που
πραγµατοποιούνται αυτή την εποχή, στο πλαίσιο πάντα των δηµοσιονοµικών µας δυνατοτήτων.
Με τις διατάξεις του τρίτου µέρους γίνεται ενσωµάτωση στην
ελληνική νοµοθεσία των οδηγιών 1151/2020 και 1159/2021 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ άλλων, εναρµονίζεται ο ειδικός
φόρος κατανάλωσης της αλκοόλης και των αλκοολούχων ποτών
στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
κλάδο παραγωγής και εµπορίας αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων, ενώ βελτιώνονται και οι όροι του υφιστάµενου καθεστώτος απόσταξης πρώτων υλών παραγωγής των
διήµερων µικρών αποσταγµατοποιών, οι οποίες θα εφαρµοστούν
από τη νέα αποσταγµατική περίοδο 2022-2023.
Οφείλω σε αυτό το σηµείο, κύριε Υπουργέ, να µεταφέρω και
την ικανοποίηση του Σωµατείου Παραδοσιακών Αποσταγµατοποιών Τσίπουρου Πιερίας για τις ρυθµίσεις που εισάγονται, µε
τους ανθρώπους του οποίου βρίσκοµαι σε διαρκή επικοινωνία
από την έναρξη της συζήτησης για τις επερχόµενες αλλαγές και
φυσικά θα συνεχίσω να είµαι δίπλα τους για οποιαδήποτε µελλοντική προοπτική βελτίωσης είναι αναγκαία για τον τοµέα τους.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στις παρεµβάσεις για τη λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς. Συγκεκριµένα, το νοµοσχέδιο εισάγει στοχευµένες παρεµβάσεις για τον εκσυγχρονισµό και την
βελτίωση του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ώστε να καταστεί αποτελεσµατικότερη η
άσκηση των αρµοδιοτήτων και του εποπτικού της ρόλου, µε τις
νέες ρυθµίσεις να ενισχύουν τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα
της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, δηµιουργώντας τις συνθήκες για
προσέλκυση επενδυτών και για την άντληση κεφαλαίων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Οικονοµικών κινείται αταλάντευτα για ακόµη µια
φορά στην κατεύθυνση των φοροελαφρύνσεων, της βελτίωσης
του ελληνικού επενδυτικού περιβάλλοντος και της στήριξης των
ευάλωτων συµπολιτών µας. Όλα αυτά πάντοτε µε υπεύθυνο σχέδιο, ώστε να µην διαταράσσεται η δηµοσιονοµική σταθερότητα
και µε την επιδίωξη αύξησης του διαθέσιµου εισοδήµατος των
πολιτών µέσω των µειώσεων φόρων. Εφαρµόζουµε επί της ουσίας µια πολιτική µε κοινωνικό πρόσωπο, µε στόχο τη µεσαία
τάξη και τα χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα. Καλώ, λοιπόν,
άπαντες να υπερψηφίσουν το παρόν νοµοσχέδιο, καθώς η οικονοµική ευηµερία και προοπτική του τόπου µας, η στήριξη των πολιτών αποτελεί εθνική υπόθεση και οφείλει να στηριχθεί µε
οµοθυµία από το κοινοβουλευτικό Σώµα.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο θα πάρει
τώρα ο κ. Φάµελλος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά, ακολουθεί η κ.
Γκαρά.
Κύριε Φάµελλε, έχετε τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ,
εφόσον το νοµοσχέδιο, κατά δήλωση της Κυβέρνησης, έρχεται
να αντιµετωπίσει την ενεργειακή κρίση -το λέει και ο τίτλος- ας
δούµε πώς ξεκίνησε και εάν πράγµατι είναι εξωγενή τα αίτια,
όπως προσπαθούν εναγωνίως ο κ. Σταϊκούρας και ο κ. Μητσοτάκης να µας πείσουν.
Ας πάµε στην αρχή. Με επιλογή της Κυβέρνησης Μητσοτάκη
τον Σεπτέµβριο του 2019 ξεκίνησε η αύξηση στις τιµές ηλεκτρικής ενέργειας. Επιλογή Χατζηδάκη ήταν τότε. Αυξήθηκε κατά
20% η τιµή των τιµολογίων της ΔΕΗ. Ενώ µπορούσε και έπρεπε
να κρατήσει τις τιµές χαµηλά, γιατί είχε αυτή τη δυνατότητα και
λόγω της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, ξεκίνησε το ράλι της
ακρίβειας.
Δεύτερη επιλογή. Αισχροκέρδεια το 2020 µέσα στην πανδηµία,
όταν η ΔΕΗ πουλούσε 110 ευρώ και τον Απρίλιο του 2020 η µέση
τιµή χονδρεµπορικής ήταν 28. Τετραπλάσια, δηλαδή, η τιµή λιανικής σε όλους τους καταναλωτές σε σχέση µε την χονδρεµπορική.
Τρίτη επιλογή. Ξεκινάει το target model, αυτό που λέµε χρηµατιστήριο ενέργειας, το Νοέµβριο του 2020, χωρίς προετοιµασία, χωρίς εργαλεία ρύθµισης, χωρίς εργαλεία ελέγχου και όταν
τα λέγαµε εµείς αυτά στον κ. Χατζηδάκη, µας έλεγε ότι ο ανταγωνισµός θα λύσει τα προβλήµατα. Το βλέπουµε στους λογαριασµούς, το βλέπει όλη η Ελλάδα.
Τέταρτη επιλογή. Ανέχεται η Κυβέρνηση και οι ρυθµιστικές
αρχές τη χειραγώγηση τιµών και τη λειτουργία ενός ολιγοπωλίου, τη στρέβλωση της αγοράς ενέργειας, όπως εδώ και ένα
χρόνο καταγγέλλει, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η Ένωση Βιοµηχανιών
Κατανάλωσης Ενέργειας.
Πέµπτη επιλογή. Επιλέγει ο κ. Μητσοτάκης, προσωπικά µάλιστα, να «δέσει» την Ελλάδα στο φυσικό αέριο, να τη δεσµεύσει
πίσω από την υποκριτική εξαγγελία της απολιγνιτοποίησης, µε
τέσσερις χιλιάδες ήδη ανέργους στη δυτική Μακεδονία. Στόχος
ήταν η αντικατάσταση των δηµόσιων λιγνιτικών εργοστασίων από
ιδιωτικές µονάδες φυσικού αερίου, πανάκριβου, εισαγόµενου και
ορυκτού, άρα µε φόρο άνθρακα. Αυτό δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το
λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της του Γ’ τριµήνου του
2021. Αναφέρει ότι η κατανάλωση φυσικού αερίου στην Ελλάδα
αυξήθηκε 12%, όταν στην Ευρώπη µειώθηκε 10%. Στην ηλεκτροπαραγωγή δε λέει ότι στην Ολλανδία µειώθηκε 49% το φυσικό
αέριο, στη Γαλλία 46%, ενώ στην Ελλάδα αυξήθηκε 24%.
Έκτη επιλογή, µια καταστροφική διαπραγµάτευση µε τον ίδιο
τον κ. Μητσοτάκη στο Σότσι, αν δεν κάνω λάθος, στη Ρωσία,
όπου πήγαν να διαπραγµατευτούν τις τιµές φυσικού αερίου και
γύρισαν µε µια χειρότερη σύµβαση από την προηγούµενη περίοδο, µε αποτέλεσµα η Βουλγαρία να έχει 30% χαµηλότερη τιµή
φυσικού αερίου από ό,τι η Ελλάδα σήµερα.
Άρα η Νέα Δηµοκρατία βάζει πλάτη στο καρτέλ ενέργειας. Η
Νέα Δηµοκρατία είναι υπεύθυνη για τις τιµές ενέργειας και στο
αέριο και στο ρεύµα. Δεν είναι εισαγόµενο το πρόβληµα. Προϋπήρχε και δηµιουργήθηκε από την Κυβέρνηση. Και για να το ξεκαθαρίσουµε: την πρώτη θέση στη χονδρεµπορική τιµή
ενέργειας τον Αύγουστο του 2021, πριν από εννέα µήνες, τον Νοέµβριο του 2021, τον Ιανουάριο του 2020, τον Φεβρουάριο του
2020 το πέτυχε µόνος του ο κ. Μητσοτάκης. Άρα οι λογαριασµοί
του ρεύµατος έχουν µία υπογραφή: Κυριάκος Μητσοτάκης. Η
ουκρανική κρίση πολλαπλασιάζει τα προβλήµατα. Πιθανώς θα
έρθουν και χειρότερες µέρες. Όµως, µας βρίσκει ευάλωτους και
µας βρίσκει αδύναµους, γιατί το επιλέξατε εσείς.
Παίρνει όµως µέτρα; Να το ξεκαθαρίσουµε και αυτό. Συνεχίζει
ακόµα και σήµερα να µην αντιµετωπίζει την ακρίβεια, αλλά να
την επιδοτεί. Πώς; Για ακόµα έναν µήνα, ενώ στέλνει επιστολές
υποκριτικές στην Ευρώπη να µπει πλαφόν, στην Ελλάδα δεν
βάζει, ενώ έχουν βάλει άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και ενώ η Κοµισιόν µιλάει για ουρανοκατέβατα κέρδη που σήµερα τα παρα-
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δέχτηκε -µετά από τόσους µήνες καθυστέρηση άραγε;- δεν
εφαρµόζει πλαφόν, αλλά περιµένει τα αποτελέσµατα.
Να το ξεκαθαρίσουµε: Ο ΣΥΡΙΖΑ µίλησε για ακρίβεια στο
ρεύµα τον Σεπτέµβριο του 2019 και για αισχροκέρδεια τον Ιούλιο
του 2020. Από τότε ξεκίνησαν οι δικές µας αναφορές. Τα καθυστερηµένα µέτρα που έρχονται τώρα εκ των υστέρων στην
αγορά, έχουν ένα χαρακτηριστικό: Λένε οι Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας ότι θα πάει η επιδότηση στα 130 ευρώ τη µεγαβατώρα. Πότε; Τον Απρίλιο, για να µπει στους λογαριασµούς τον
Μάιο, όταν θα έχουν έρθει τα λουκέτα στην αγορά. Και αυτά,
όµως, τα 130 ευρώ τη µεγαβατώρα πόσα είναι σε σχέση µε την
τρέχουσα τιµή της χονδρεµπορικής; Είναι το 42% της ρήτρας.
Άρα και «ζήσε, Μάη µου, να φας τριφύλλι» και 42%! Μα δεν µιλούσατε για 80% κάλυψη της αύξησης; Οι δήµοι, η ΔΕΥΑ έξω
από τα µέτρα. Οι αγρότες µε 42%, ενώ τους υποσχεθήκατε 80%.
Τον Απρίλιο αρχίζει η αρδευτική περίοδος µε 42%. Άρα ψέµατα
και στους αγρότες.
Υπάρχουν άλλες λύσεις; Ξεκάθαρα θα σας το πω: Πλαφόν στη
λιανική ή στη χονδρική. Διαβάζω: Στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην
Πορτογαλία, στη Ρουµανία έχουν εφαρµοστεί τα µέτρα αυτά.
Στη Γαλλία µάλιστα υπήρξε και στήριξη της δηµόσιας συµµετοχής στην αντίστοιχη εταιρεία ενέργειας, που νοµίζω ότι είναι
88,3% κρατική. Στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, εδώ τι κάνει
η Κυβέρνηση; Ιδιωτικοποιεί τη ΔΕΗ παραχωρώντας την πλειοψηφία µέσω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου -ο νοικοκύρης µε µία
κερδοφόρα επιχείρηση δεν µπαίνει στην αύξηση κεφαλαίου- και
χάνει την πλειοψηφία -πρωτοφανές αυτό- ενώ ταυτόχρονα λέει
ότι είναι πιο σηµαντικά τα κέρδη των µετοχών σε σχέση µε την
τιµή του ρεύµατος. Ωραία. Τώρα, λοιπόν, που έχει καλά κέρδη η
µετοχή της ΔΕΗ υποπτεύοµαι ότι λόγω αυτών των κερδών θα
πείτε στους πολίτες να πληρώσουν τους λογαριασµούς µε µετοχές. Δεν πληρώνονται λογαριασµοί µε µετοχές ούτε στις επιχειρήσεις, ούτε στους πολίτες, ούτε µε τα χρυσά µπόνους που
δίνεται στα γαλάζια παιδιά. Δίνετε 360 χιλιάδες ευρώ τον χρόνο.
Για σκεφτείτε πόσοι Βουλευτές πρέπει να µαζευτείτε για να πάρετε την αµοιβή του κ. Στάσση. Την ίδια ώρα σε άλλες χώρες
υπάρχει φορολόγηση ουρανοκατέβατων κερδών και διµερή υποχρεωτικά συµβόλαια. Μάλιστα στη Ρουµανία υποχρέωσαν ένα
ποσοστό να είναι σταθερά µεταξύ παραγωγών και παρόχων και
το µείγµα αυτό να πάει στους καταναλωτές, δηλαδή όλοι οι καταναλωτές να ωφελούνται από τα σταθερά διµερή συµβόλαια.
Εδώ λοιπόν τι κάνετε; Παίρνετε τα λεφτά από το «ΚΛΙΜΑ», από
τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, αλλά και από ό,τι µαθαίνουµε
από τα ΥΚΩ και το ΕΤΜΕΑΡ που πληρώνουν οι καταναλωτές και
τα δίνετε τώρα τον Απρίλη ως επιδότηση. Προσέξτε, η επιδότηση
που θα έρθει τώρα, που λέτε ότι είναι το υπερπλεόνασµα, είναι
λεφτά των καταναλωτών από τους λογαριασµούς που δεν
έπρεπε να εισπραχθούν, γιατί τα ΥΚΩ που είναι από τα έργα διασύνδεσης έπρεπε να µειωθούν. Δεν τα µειώσατε, τα πλήρωσαν
οι καταναλωτές και τώρα τα δίνετε στις εταιρείες που παράγουν
ρεύµα φυσικό αέριο. Με πόρους, δηλαδή, των καταναλωτών και
λεφτά για το «ΚΛΙΜΑ», για το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», για τις ΑΠΕ πληρώνετε το καρτέλ που χρησιµοποιεί φυσικό αέριο για να παράγει
ρεύµα. Άρα ορυκτά καύσιµα πληρώνονται µε πόρους για το
«ΚΛΙΜΑ».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε.
Τι πρέπει να γίνει; Να ακολουθήσει η Κυβέρνηση την επιτυχηµένη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019, όπως πρότεινε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τίτλους: Μείωση των τιµών
µε έλεγχο του συντελεστή κέρδους στην ηλεκτροπαραγωγή πριν
από τη χονδρεµπορική, που εφαρµόζεται στις άλλες χώρες. Ρύθµιση της αγοράς µε διµερή συµβόλαια, όπως σας είπα ότι έκανε
η Ρουµανία. Φορολόγηση και αναδιανοµή των υπερκερδών των
παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.
Εξάλλου, είπε ψέµατα σήµερα ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή ότι
ζήτησε από τη ΡΑΕ εισήγηση. Διαβάζω από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
της προηγούµενης Πέµπτης: «Η ΡΑΕ έχει ταχθεί υπέρ της επιβολής έκτακτης εισφοράς. Ποσοτικοποιεί µε µεγάλη ακρίβεια και
εξακρίβωση τα περιθώρια κέρδους τα οποία κοινοποιεί στο
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ΥΠΕΝ και το Μαξίµου.». Άρα, τα ξέρετε τα υπερκέρδη και σήµερα εδώ υποκριτικά µάς είπε ότι τα ζήτησε. Γιατί; Γιατί είστε πια
στον τοίχο, είστε στα σχοινιά, που λέµε. Ήρθατε σήµερα και απολογηθήκατε για την ηµέρα των εκλογών, για τον εκλογικό νόµο,
για τα υπερκέρδη των επιχειρήσεων, πολύ απλά γιατί η Αντιπολίτευση έχει δίκιο, η κοινωνία έχει δίκιο και πλέον εσείς έχετε
άδικο.
Υπάρχουν υπερκέρδη. Υπολογίσαµε ότι κάποιους µήνες -αναφέρθηκε σήµερα ο Αλέξης Τσίπρας- τα υπερκέρδη των παραγωγών ρεύµατος από αέριο που είναι το µισό της παραγωγής
έφτασαν στα 65 ευρώ τη µεγαβατώρα. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό
τον µήνα, για τον Οκτώβριο και Νοέµβριο; Καπέλο 150 εκατοµµύρια ευρώ τον µήνα στην τιµή πριν από τη χονδρεµπορική. Αφήστε τα ουρανοκατέβατα που έρχονται µετά και γυρίζουν τα
περισσότερα στη ΔΕΗ και δεν τα µοιράζετε στους πολίτες.
Και έχετε και τα άλλα ψέµατα, ότι ο κ. Σκρέκας ήρθε εδώ να
µας πει ότι είχε πει ψέµατα τον Σεπτέµβριο ότι ο λιγνίτης είναι
πιο φτηνός. Κι, όµως, το είπε και ο κ. Κάπρος ο καθηγητής του
Μετσόβιου: Υπάρχει πιο φθηνή παραγωγή και πρέπει να εξασφαλίσουµε ένα ποσοστό της τάξης, τουλάχιστον, του 20% για να
έχουµε σταθερή ενεργειακή βάση και χαµηλές τιµές.
Και να το ξεκαθαρίσουµε: Απεξάρτηση από το αέριο. Καµµία
σκέψη για πυρηνικά, γιατί µαθαίνουµε ότι συζητάτε µε τη Βουλγαρία για τα πυρηνικά. Δηµόσιος έλεγχος στην αγορά γιατί έτσι
εξασφαλίζεται η ασφάλεια της αγοράς, αλλά και της κοινωνίας.
Δηµόσιος έλεγχος και στη ΔΕΗ και στα δίκτυα ενέργειας και
αξιοποίηση του ρόλου της ΔΕΗ ως εθνικού ενεργειακού πυλώνα.
Και κόψτε πια τα µπόνους στα «γαλάζια» παιδιά. Χαµηλώστε λίγο
τους λογαριασµούς, µπορείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Φάµελλε,
ολοκληρώστε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, λίγο την ανοχή σας
µόνο για την τροπολογία 1252. Θα αναφερθώ µόνο σε ένα
άρθρο. Νοµίζω ότι αξίζει να το µάθει η Ολοµέλεια.
Ξέρετε τι περιλαµβάνει το τρίτο άρθρο της τροπολογίας 1252;
Θυµάστε εκείνο το «αµαρτωλό» οικόπεδο στο Μάτι και ότι τα
λεφτά που έδωσε η Κυπριακή Δηµοκρατία και οι Κύπριοι πολίτες
για να έχουµε νοσοκοµεία στην Ανατολική Αττική έγινε χώρος
δασικής αναψυχής µε αναψυκτήριο - µπαρ που λειτουργεί τη
νύχτα; Φέρνουν, λοιπόν, άρθρο -για να καταλάβετε ότι δεν έχουν
ούτε ιερό ούτε όσιο- που δίνει τη δυνατότητα τα λεφτά της Κυπριακής Δηµοκρατίας και των πολιτών που έδωσαν για το Μάτι,
να δοθούν µε απευθείας ανάθεση έξω από οποιαδήποτε διαδικασία προβλέπει το θεσµικό πλαίσιο, δηλαδή να δοθούν µε αδιαφάνεια και πιθανά χωρίς χρηστή διοίκηση, για να γίνει γρήγορα
το έργο δασικής αναψυχής που θα δοθεί ως δώρο στον επιχειρηµατία που θα πάρει το µπαρ που λειτουργεί τη νύχτα µε παράβαση και παρέκκλιση από τη δασική νοµοθεσία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Φάµελλε,
ολοκληρώστε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Τέτοιοι είστε; Φέρνετε εδώ τροπολογία για την εξαίρεση των πόρων της Κυπριακής Δηµοκρατίας
από τους διαγωνισµούς και τους κανόνες διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης -για να τακτοποιήσετε ποιον;- ενώ τα λεφτά θα
έπρεπε να πάνε για νοσοκοµεία στην Ανατολική Αττική όπως
ήταν η συµφωνία της ελληνικής πολιτείας και της Ελληνικής Βουλής µε την Κύπρο; Και φέρνετε τροπολογία έναν µήνα µετά από
την κύρωση της συµφωνίας µε την Κύπρο που τη φέρατε εδώ
στη Βουλή; Δεν το ξέρατε τότε ότι δεν µπορείτε να κάνετε το
έργο; Και έρχεστε εδώ για ένα οικόπεδο που απ’ ό,τι βλέπω,
κύριε Πρόεδρε, για µια έκταση που έχει νόµους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Φάµελλε, σας
παρακαλώ, µην µε αναγκάσετε να κλείσω το µικρόφωνο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Από το 2020 προσπαθούµε να
βρούµε άκρη µε αυτό το οικόπεδο του Οίκου Ναύτου και έρχεστε
τώρα και τα τακτοποιείτε όλα! Παίρνετε τα λεφτά από το νοσοκοµείο της Ανατολικής Αττικής, τα δίνετε όλα για να φτιαχτεί ο
χώρος γύρω από ένα µπαράκι και το κάνετε και µε απευθείας
ανάθεση. Τέτοιοι είστε! Γι’ αυτό πρέπει να φύγετε το συντοµότερο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν βοηθάτε έτσι.
Επόµενη οµιλήτρια η κ. Αναστασία Γκαρά από τον ΣΥΡΙΖΑ και
ακολουθεί η κ. Τζάκρη.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, «Μνηµείο πολιτικής εξαπάτησης
και επιδότηση της αισχροκέρδειας µε υπογραφή Μητσοτάκη».
Αυτός θα µπορούσε να ήταν ο τίτλος του σηµερινού νοµοσχεδίου σύµφωνα και µε τα άρθρα τα οποία περιλαµβάνει. Αφού η
Κυβέρνηση επιδόθηκε, µε πρόσχηµα την πανδηµία, σε ένα απίστευτο πλιάτσικο στα δηµόσια ταµεία µε απευθείας αναθέσεις
ύψους 7 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ήρθε στη συνέχεια να επιδοτήσει και την αισχροκέρδεια των καρτέλ στην αγορά ενέργειας που
θησαυρίζουν εν µέσω κρίσης και στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών. Οι εταιρείες - πάροχοι ενέργειας έχουν συσσωρεύσει 1,4 δισεκατοµµύριο ευρώ υπερκέρδη, την ώρα που οι πολίτες
«παθαίνουν εγκεφαλικά» κάθε φορά που ανοίγουν έναν λογαριασµό ενέργειας. Τα νοικοκυριά δεν µπορούν να ζεστάνουν τα σπίτια τους σε έναν από τους πιο κρύους χειµώνες που έχουµε
περάσει τα τελευταία χρόνια και οι επιχειρήσεις οδηγούνται σε
οικονοµική ασφυξία και δυστυχώς, πολλές από αυτές και σε λουκέτα.
Απέναντι σε αυτή την τραγική κατάσταση θεωρεί η Κυβέρνηση
πως η λύση είναι το κουπόνι των 13 ευρώ, που θα δώσει µόνο σε
λίγους για καύσιµα. Μέτρα πενιχρά, µέτρα που ήρθαν αργά,
µέτρα αναποτελεσµατικά.
Εδώ προφανώς, κύριε Υπουργέ, δεν µπορώ να µην σχολιάσω
την «επιτελική» ανικανότητα της Κυβέρνησης που εµφανίζεται σε
ένα ακόµα νοµοσχέδιο, καθώς αποκλείσατε τη Σαµοθράκη και
τη Θάσο από τις επιδοτήσεις των νησιών, λες και δεν είναι νησιά
ή δεν αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε τις ανατιµήσεις στα καύσιµα.
Μετά από τις καταγγελίες µας και τις συντονισµένες ενέργειές
µας, βέβαια, το έχετε διορθώσει µε νοµοτεχνική βελτίωση.
Πάλι καλά, αν και κατά την άποψή µας θα ήταν πολύ προτιµότερο να ακολουθήσετε και να συνεχίσετε το πρόγραµµα του µεταφορικού ισοδύναµου, παρά να δίνετε πενιχρές επιδοτήσεις
στα νησιά.
Το µεγαλύτερο πρόβληµα, βέβαια, είναι ότι δεν αντιλαµβάνεστε την κατάσταση την οποία αντιµετωπίζουν οι πολίτες. Πιστεύετε, ας πούµε, ότι έχουµε ψυχολογικά και δεν καταναλώνουµε, όχι ότι ο µισθός τελειώνει στα µέσα του µήνα. Λέγατε
στον κόσµο λίγους µήνες πριν, ενώ αυτοί άνοιγαν τους λογαριασµούς του ρεύµατος που ήταν στα ύψη, ότι το ρεύµα θα έχει αύξηση 2 ευρώ και αυτό θα απορροφηθεί και σήµερα οι
λογαριασµοί είναι µεγαλύτεροι ακόµα και από τον ίδιο τον µισθό.
Ξεπουλήσατε τη ΔΕΗ, κλείσατε τους λιγνίτες χωρίς κανένα σχέδιο, αφήσατε ανεξέλεγκτη την αγορά ενέργειας.
Αυτές τις επιλογές σας, αλλά και την αναλγησία και την αδιαφορία σας τις πληρώνουµε σήµερα, ακρίβεια, ανατιµήσεις, αισχροκέρδεια, πάντα µε υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη.
Επιχειρείτε, µάλιστα, να πείσετε ότι φταίει ο πόλεµος στην Ουκρανία µετά από την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα. Φταίει και ο
διεθνής παράγοντας. Νοµίζετε ότι δεν γνωρίζει ο κόσµος, δεν ζει
στο πετσί του την ακρίβεια, τη φτώχεια την οποία έχετε προκαλέσει; Δεν τη ζει εδώ και µήνες; Να θυµηθούµε ότι η επίκαιρη
ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ έγινε το καλοκαίρι; Η τροπολογία για την
ακρίβεια που καταθέσαµε επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε τον Σεπτέµβρη; Ή νοµίζετε ότι τώρα εµφανίστηκε η ακρίβεια; Ή µήπως τώρα την αντιληφθήκατε εσείς και τρέχετε άρον-άρον µετά από τις πιέσεις
των πολιτών να πάρετε µέτρα και µάλιστα µέτρα -θα το ξαναπώαναποτελεσµατικά;
Δυστυχώς, δεν µπορείτε και δεν θέλετε. Δεν µπορείτε να στηρίξετε την κοινωνία. Δεν θέλετε να στηρίξετε την κοινωνία. Αρνείστε να πάρετε µέτρα. Αρνείστε να µπει πλαφόν στα τιµολόγια
και στα κέρδη στην ενέργεια, µέτρα τα οποία προτείνει και η Κοµισιόν. Αρνείστε να αυξήσετε τον κατώτατο µισθό στα 800 ευρώ
προκειµένου να ενισχυθεί το εισόδηµα των πολιτών. Αρνείστε να
µειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιµα. Αρνείστε
να µειώσετε τον ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, όπως έχουν
πράξει ήδη άµεσα άλλες χώρες της Ευρώπης.
Και δεν αρνείστε µόνο να πάρετε µέτρα, αλλά ο ίδιος ο κ. Μη-
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τσοτάκης από αυτό εδώ το Βήµα, λίγες ώρες πριν, επιχείρησε
να κοροϊδέψει τους Έλληνες πολίτες, λέγοντας ότι θα ζητήσει
στοιχεία από τη ΡΑΕ προκειµένου να δει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας και αφότου τα µελετήσει θα δροµολογήσει τη
φορολόγηση των υπερκερδών. Για κακή του τύχη, βέβαια, η ΡΑΕ
στέλνει πάρα πολύ συχνά, σχεδόν καθηµερινά, τα στοιχεία και
στο Μαξίµου και στο Υπουργείο και επίσης έχει δηµοσιοποιηθεί
από την ίδια τη ΡΑΕ ότι στις αρχές του Μαρτίου έχει προτείνει
στον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη και έχει εισηγηθεί την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα κέρδη των εταιρειών.
Αλήθεια, δεν ντρέπεστε; Δεν ντρέπεστε από το Βήµα της Βουλής να λέτε τέτοια ψέµατα; Κυρίες και κύριοι, οδηγείτε την ελληνική οικονοµία σε ένα νέο σπιράλ θανάτου, πτωχεύσεων,
πλειστηριασµών, εκτόξευσης του χρέους, διάλυσης του αγροτικού κόσµου και της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας. Και όλα
αυτά επειδή είστε ταγµένοι αποκλειστικά να υπηρετείτε συγκεκριµένα φίλια συµφέροντα.
Η µεγαλύτερη, όµως, κοροϊδία της Κυβέρνησης Μητσοτάκη
είναι απέναντι στους συνταξιούχους. Καταργήσατε τη δέκατη
τρίτη σύνταξη, µόνιµο µέτρο ύψους 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ,
που είχε θεσπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τους πετσοκόψατε τα αναδροµικά
που τους χρωστάτε. Στους χαµηλοσυνταξιούχους δεν τα δίνετε
καν τα αναδροµικά. Κόψατε και από το κοινωνικό µέρισµα που
δινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ άλλα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ περίπου. Παράλληλα, σπαταλάτε 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης.
Και αφού τους οδηγείτε στην ανέχεια, µε περικοπές 3 δισεκατοµµύρια ευρώ στο σύνολο, έρχεστε σήµερα µε ένα βοήθηµα
µόλις 135 εκατοµµυρίων ευρώ, που µάλιστα θα µοιραστεί µόνο
στο 27% των συνταξιούχων. Οι υπόλοιποι, βέβαια, δεν θα πάρουν
τίποτα. Αλήθεια, ούτε γι’ αυτό δεν ντρέπεστε;
Προφανώς, δεν µπορώ να µην αναφερθώ και στον εµπαιγµό
των αγροτών από την Κυβέρνηση και σε αυτό το νοµοσχέδιο, οι
οποίοι ήδη αδυνατούν να µπουν στα χωράφια για να καλλιεργήσουν λόγω υψηλού κόστους. Εξαγγέλλετε για τρίτη φορά την
επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Φέρνετε, όµως, διάταξη που δεν διευκρινίζει ούτε ποιοι
θα είναι οι δικαιούχοι ούτε πώς και πότε θα γίνει αυτή η διαδικασία ούτε καν και το ποσό που αφορά σε αυτή τη διάταξη. Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, επίσης, από τον προϋπολογισµό ότι
προφανώς δεν αφορά στο σύνολο των αγροτών, αλλά µόνο συνεταιρισµένους αγρότες ή νέους αγρότες. Αλήθεια, πρόκειται
για άλλη µία υποσχετική της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας
προς τους αγρότες;
Τέλος, κύριοι της Κυβέρνησης, σας καταγγέλλουµε διότι εν
µέσω κρίσεων και αφάνταστων δυσχερειών για την ελληνική κοινωνία φέρνετε σειρά διατάξεων που πλήττουν βάναυσα τους
αποσταγµατοποιούς, τους µικρούς παραγωγούς τσίπουρου, επιλέγοντας αφ’ ενός να απαλείψετε τις παραδοσιακές ονοµασίες
«τσίπουρο» και «τσικουδιά» και αφ’ ετέρου τους οδηγείτε σε υπέρογκη φορολόγηση. Επιλέγετε αναιτιολόγητα να εξαφανίσετε
την ονοµασία «τσίπουρο» για τους µικρούς παραγωγούς, οδηγώντας στην αφάνεια ένα παραδοσιακό προϊόν που φέρνει επιπλέον εισόδηµα σε τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες αγροτικά
νοικοκυριά κυρίως στην περιφέρεια.
Σταµατήστε τώρα αυτό το έγκληµα για να διατηρηθεί η παραδοσιακή ονοµασία «τσίπουρο» και «τσικουδιά», ώστε να προστατευτούν τα συµφέροντα των µικρών παραγωγών, αποδεχόµενοι
και την τροπολογία που έχουµε καταθέσει και µην συνεχίζετε να
υποστηρίζετε τα µεγάλα συµφέροντα των εταιρειών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσες δικαιολογίες και να επικαλεστούν στην Κυβέρνηση, η πραγµατικότητα λέει πως τα ελάχιστα και καθυστερηµένα µέτρα στήριξης έχουν ήδη κριθεί από
την κοινωνία ως ανεπαρκή, αλλά και ως εµπαιγµός των πολιτών.
Μια κυβέρνηση που αποδεικνύεται γαλαντόµα όταν είναι να µοιράσει µπόνους και παχυλούς µισθούς σε γαλάζια golden boys,
αλλά θυµάται τον εκτροχιασµό των δηµοσιονοµικών όταν πρόκειται για µέτρα στήριξης της κοινωνίας. Μια κυβέρνηση -θα το
ξαναπώ- που εµπαίζει την ελληνική κοινωνία και τους πολίτες.
Ευτυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν αργεί η στιγµή
που αυτή η ανάλγητη, µεροληπτική, διαπλεκόµενη και εγκληµα-
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τικά ανίκανη Κυβέρνηση θα κληθεί από την ελληνική κοινωνία και
τον ελληνικό λαό να πάει σπίτι της.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενη οµιλήτρια
η κ. Τζάκρη Θεοδώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και ακολουθεί ο κ. Κωτσός
από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Συµπολίτευσης, συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, µετά από την ανακοίνωση των µέτρων από τον κύριο Πρωθυπουργό, η µεσαία
τάξη πήρε µια βαθιά ανάσα 13 ευρώ τον µήνα. Αυτό το µέτρο,
σε συνδυασµό µε τα 16 ευρώ επιδότηση στον λογαριασµό του
ρεύµατος του Απριλίου, ενώ µόνο το διάστηµα Φλεβάρης - Μάρτης η χονδρική τιµή του ρεύµατος αυξήθηκε κατά 46%, νοµίζω
ότι άρουν όλες τις δυσµενείς επιπτώσεις της κρίσης ακρίβειας
και της οικονοµικής κρίσης που βιώνουµε.
Γιατί, πώς να το κρύψουµε άλλωστε, αγαπητοί συνάδελφοι της
Νέας Δηµοκρατίας, αυτά τα 13 ευρώ τον µήνα σε µια δαπάνη
βενζίνης 300 ευρώ είναι ένα σπουδαίο µέτρο για την ελληνική οικογένεια. Ισοδυναµούν µε 3,2 καφέδες τον µήνα από τον «ΓΡΗΓΟΡΗ» ή από τα «EVEREST». Και επειδή, βέβαια, ο Υπουργός, ο
κ. Άδωνις, µάς είπε ότι φτωχοί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ούτε
κάνει κρύο στην Ελλάδα, άλλωστε κρύο δεν έκανε ποτέ, και
επειδή οι φτωχοί είναι και πιο αθλητικοί τύποι και δεν έχουν την
ανάγκη χρήσης µεταφορικού µέσου, ε νοµίζω, ότι δεν υπάρχει
µετά από αυτά τα µέτρα κανένας λόγος ανησυχίας για την Κυβέρνησή σας.
Το ακριβότερο δε ρεύµα νοµίζω ότι είναι µια φανταστική ευκαιρία για να ξανασκεφτούµε το περιβάλλον και την ενεργειακή
µας κατανάλωση και να περάσουµε ροµαντικές στιγµές µε την
οικογένειά µας, στο σπίτι µας, µε χαµηλωµένα φώτα και µε κουβέρτες στον καναπέ.
Λαµβανοµένων, λοιπόν, υπ’ όψιν όλων των παραπάνω, πιστεύω
ότι η Νέα Δηµοκρατία θα κάνει θραύση στις επόµενες εκλογές.
Άδικα, λοιπόν, ανησυχεί ο κ. Πέτσας ότι θα σας «µαυρίσει» ο ελληνικός λαός στην κάλπη, γιατί θα αναγνωρίσει τη µοναδική ικανότητα του Πρωθυπουργού να διοικεί και να δίνει λύσεις σε όλα
τα προβλήµατα και βέβαια, τη µοναδική σεµνότητα των Υπουργών του, όπως του κ. Άδωνι και του κ. Λιβανού, του Υπουργού
της εποποιΐας, οι οποίοι συµπάσχουν µε τα προβλήµατα του ελληνικού λαού και αγωνιούν να δώσουν λύση σε όλα τα προβλήµατα.
Και βεβαίως, αφού σας ανέφερα όλα αυτά τα πραγµατικά δεδοµένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µιλήσω τώρα για πράγµατα της φαντασίας µου, µπας και η Νέα Δηµοκρατία, που ζει σε
ένα παράλληλο σύµπαν, καταλάβει ότι γίνεται κάτι γύρω της και
πάρει και κάποιο σοβαρό µέτρο.
Ακούσαµε, λοιπόν, τον κύριο Πρωθυπουργό που έκανε το
διάγγελµά του, ουσιαστικά για να δικαιολογήσει τη µη λήψη ουσιαστικών µέτρων. Ο ίδιος έφτασε στο σηµείο να παραδεχτεί µιλώντας για µέτρα-ψίχουλα, παριστάνοντας ότι δήθεν ακούει εκ
των προτέρων την αντίδραση της Αντιπολίτευσης. Επικαλέστηκε,
βέβαια, ως µια ακόµα δικαιολογία την ανάγκη για συνετή δηµοσιονοµική πολιτική.
Από τις αρχές του περασµένου φθινοπώρου είναι ορατό ότι
πηγαίνουµε σε ένα πολύ µεγάλο κύµα ακρίβειας και ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε αρχικά 150 εκατοµµύρια ευρώ πακέτο στήριξης και ο κ. Σκρέκας µάς µίλαγε και για 2 ως 3 ευρώ αύξηση στις
τιµές του λογαριασµού της ενέργειας. Οι λογαριασµοί, όµως,
ήρθαν τρεις και τέσσερις φορές παραπάνω πριν καν ξεκινήσει η
ρωσική εισβολή. Και τώρα µας λέτε ότι οι επόµενοι λογαριασµοί
ρεύµατος του Απριλίου θα είναι αυξηµένοι κατά 60% από τους
λογαριασµούς που έχουµε πάρει ήδη. Και τι έκανε η Κυβέρνησή
σας; Απολύτως τίποτα.
Μας είπατε, όµως, ότι «οι Έλληνες δεν βάζουν βενζίνη για ψυχολογικούς λόγους», «οι φτωχοί δεν έχουν αυτοκίνητα», «να κρατάµε µικρότερο καλάθι στο σουπερµάρκετ», «να κλείνουµε το
φως και τον θερµοσίφωνα» και ότι «οι Έλληνες έχουν αποταµιεύσεις», αντί να προχωρήσετε σε µέτρα που θα ελαφρύνουν
πραγµατικά τα ευάλωτα νοικοκυριά και τη µεσαία τάξη. Αλλά ξέχασα, είναι και οι δηµοσιονοµικοί περιορισµοί.
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Οι περιορισµοί, όµως, δεν σας περιόρισαν όταν αυξήσατε το
αφορολόγητο όριο στις γονικές παροχές και δωρεές από
150.000 ευρώ σε 800.000 ευρώ ανά γονέα και ανά παιδί για ακίνητα και κινητά. Έτσι για παράδειγµα µια περιουσία ακίνητη και
κινητή, στην οποία ο κάθε γονέας κατέχει µερίδιο 50%, µεταβιβάζεται στο παιδί χωρίς να καταβληθεί ούτε 1 ευρώ φόρος. Μειώνετε τον ΕΝΦΙΑ για ακίνητες περιουσίες µεγαλύτερες του 1
εκατοµµυρίου ευρώ, ωφελώντας µε 25 εκατοµµύρια ευρώ περίπου δεκατεσσερισήµισι χιλιάδες, µόλις, φορολογούµενους.
Έχετε εξαγγείλει την κατάργηση του συµπληρωµατικού ΕΝΦΙΑ
και την ενσωµάτωσή του στον κύριο φόρο για ακίνητα αξίας άνω
των 400.000 ευρώ, ευνοώντας, βεβαίως, κραυγαλέα τους µεγαλοϊδιοκτήτες. Καταργείτε πλήρως την ειδική εισφορά αλληλεγγύης µόνο για τους µισθωτούς του ιδιωτικού τοµέα, δηλαδή η
Κυβέρνηση επιλέγει να απαλλάξει από την εισφορά τα µεγαλοστελέχη του ιδιωτικού τοµέα και µόνο και ως εκ τούτου, όλος ο
δηµόσιος τοµέας, δηλαδή νοσηλευτές, γιατροί, εκπαιδευτικοί,
πυροσβέστες, συνταξιούχοι και χιλιάδες ακόµη µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα να συνεχίζουν να καταβάλλουν την ειδική εισφορά
αλληλεγγύης.
Μας φέρατε, λοιπόν, αυτά τα 13 ευρώ για µια δαπάνη βενζίνης
300 ευρώ τον µήνα για νοικοκυριά µε εισόδηµα µέχρι 30.000
ευρώ, επιδότηση στους λογαριασµούς του ρεύµατος 16 ευρώ
για τους λογαριασµούς του Απριλίου, όταν, όπως ήδη σας είπα,
η χονδρεµπορική τιµή της ενέργειας ανέβηκε µόνο κατά τους
µήνες Φλεβάρη και Μάρτη κατά 46%. Και το κερασάκι στην
τούρτα, φέρνετε τώρα και την απευθείας επιδότηση στα διυλιστήρια της χώρας, για να µειώσουν την τιµή του πετρελαίου κίνησης κατά 0,12 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή, αφ’ ενός µεν συνεχίζετε
να επιδοτείτε την αισχροκέρδεια, αφ’ ετέρου έχετε τραβήξει ήδη
την προσοχή της Κοµισιόν, η οποία σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή
νοµοθεσία, θεωρεί αυτή την επιδότηση state aid, κρατική ενίσχυση, και µπορεί η χώρα µας να κληθεί να πληρώσει πρόστιµο
και γι’ αυτό.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το πρόβληµα της εκρηκτικής
ακρίβειας οφείλεται στην πολιτική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη,
ο οποίος επενέβη, βέβαια, µε την επιστολή του στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, όταν στο εσωτερικό της χώρας που κυβερνά δεν έχει
λάβει ούτε καν ένα από τα στοιχειώδη µέτρα που πρότεινε. Και
όχι, βεβαίως, στον πόλεµο της Ουκρανίας, γιατί η ακρίβεια και
µάλιστα, η εκρηκτική ακρίβεια προϋπήρχε αυτού.
Εµείς έχουµε καταλάβει ότι όλα αυτά για εσάς είναι θέµα προτεραιοτήτων. Εσείς, όµως, αγνοείτε ότι η εκτίναξη των τιµών
στην ενέργεια έχει συµπαρασύρει αυξήσεις σε όλα τα βασικά
είδη κατανάλωσης, ενώ την ίδια στιγµή το εισόδηµα παραµένει
σταθερό και διαρκώς µειούµενο και έχει οδηγήσει την ελληνική
κοινωνία σε βαθιά κρίση.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πάµε στο άλλο µεγάλο θέµα του
νοµοσχεδίου, στο θέµα του ΕΝΦΙΑ. Και λέω βασικό, γιατί αφορά
σχεδόν στο σύνολο των πολιτών. Όµως, οι σχετικές διατάξεις
δεν τέθηκαν σε δηµόσια διαβούλευση ποτέ. Δεν υπάρχει αναφορά στο συνολικό κόστος της παρέµβασης στις σχετικές αναλυτικές εκθέσεις. Ακόµη και η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους που κατατέθηκε δεν αναφέρει οποιοδήποτε ποσό
και µάθαµε ότι εκτιµάται γύρω στα 350 εκατοµµύρια ευρώ από
δηλώσεις του κ. Σταϊκούρα και σχετικά δηµοσιεύµατα.
Πολυδιαφηµίσατε την εν λόγω ρύθµιση, αλλά δεν είπατε ότι οι
ρυθµίσεις που αφορούν στη µείωση του ΕΝΦΙΑ για ακίνητα σε
περιοχές µε τιµή ζώνης µέχρι 2.500 χιλιάδες ευρώ ισχύουν µόνο
για το 2022. Η όποια κυβέρνηση, λοιπόν, κληθεί να στείλει το
2023 τα ειδοποιητήρια του ΕΝΦΙΑ, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του
παρόντος, είναι βέβαιο ότι θα τα στείλει «φουσκωµένα». Εποµένως η δήλωση του Υπουργού Οικονοµικών για µόνιµη µείωση
ύψους 350 εκατοµµυρίων ευρώ είναι το λιγότερο παραπλανητική.
Θέλω, βεβαίως, να µιλήσω για όσο χρόνο µου µένει για ένα
ακόµη σηµαντικό θέµα, γιατί βάζετε χέρι ακόµα και στην ονοµασία «τσίπουρο» και «τσικουδιά» και αφαιρείτε τη χρήση της από
τους διήµερους αποσταγµατοποιούς, οι οποίοι πλέον θα χρησιµοποιούν την ονοµασία «παραδοσιακό απόσταγµα διηµέρων». Τι
ωραίο όνοµα!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εξυπηρετείτε πάλι τις µεγάλες βιοµηχανίες ποτοποιίας που
φέρουν όλο το µερίδιο της αγοράς. Και να σας πω ότι οι µεγάλες
ποτοποιίες αυτό το ζητούν από όλες τις κυβερνήσεις εδώ και
χρόνια. Καµµία κυβέρνηση δεν τόλµησε να το κάνει. Το κάνατε
εσείς, καταδικάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες παραδοσιακούς αµπελουργούς και διήµερους αποσταγµατοποιούς πανελλαδικά,
όπως στον Τύρναβο, στη Λάρισα, στη Μακεδονία, στην Κρήτη
και παντού.
Δεν είναι δύσκολη, κύριε Υπουργέ, µια τροποποίηση που επιτρέπει ο σχετικός κανονισµός του τεχνικού φακέλου, ώστε να
προβλεφθεί η χρήση της ονοµασίας σε αυτούς που παράγουν
το προϊόν µε τον παραδοσιακό τρόπο. Και πρέπει να επανεξετάσετε το θέµα αυτό, διότι τα παραδοσιακά εθνικά µας προϊόντα
για δεκαετίες στήριξαν τους µικρούς αµπελοκαλλιεργητές, την
περιφερειακή οικονοµία και βεβαίως, την παράδοση του τόπου
µας.
Δεν θα µπω καθόλου, γιατί δεν έχω χρόνο, στο κοµµάτι του εκσυγχρονισµού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Και να ολοκληρώνετε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Το έκαναν ήδη πολύ καλά οι συνάδελφοί
µου. Ωστόσο διατάξεις-βιτρίνα και επιφανειακές, ασήµαντες σε
σχέση µε τα κρίσιµα ζητήµατα που αντιµετωπίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα διευκολύνουν την εισροή πόρων από το Ταµείο
Ανάκαµψης, που είναι µεγάλος πειρασµός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πολίτες δεν έχουν µνήµη χρυσόψαρου. Όλοι θυµούνται ποια παράταξη χρεοκόπησε τη χώρα
στον βωµό της διαφθοράς, της διαπλοκής και των «κουµπάρων»,
όπως θυµούνται επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και έβγαλε τη χώρα από
την κρίση και από τα µνηµόνια -που την έβαλαν οι κυβερνήσεις
της Νέας Δηµοκρατίας- και άφησε γεµάτα ταµεία για τις δύσκολες µέρες της πανδηµίας που ήρθαν και βλέπουν και σήµερα
ποιοι είναι αυτοί που αντί να στηρίξουν την κοινωνία µε µέτρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Τζάκρη, παρακαλώ πολύ ολοκληρώστε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: …όπως η αύξηση του κατώτατου µισθού, η µείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης
εξαντλούν όλα τα δηµοσιονοµικά περιθώρια σε χωρίς όριο φοροαπαλλαγές για τους έχοντες και κατέχοντες.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Το λόγο έχει τώρα
ο κ. Γεώργιος Κωτσός από τη Νέα Δηµοκρατία και ακολουθεί η
κ. Αντωνίου από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, οφείλω
να συµφωνήσω απόλυτα µε αυτό που είπε η προηγούµενη συνάδελφος. Είναι αλήθεια, ο ελληνικός λαός δεν έχει µνήµη χρυσόψαρου, δεν έχει ξεχάσει προφανώς τι σηµαίνει ΣΥΡΙΖΑ, τι
σηµαίνει διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει ξεχάσει τι έλεγε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση πριν από το 2015, δεν έχει ξεχάσει τι έκανε
στην τετραετία του 2015. Προφανώς επειδή δεν ξεχνά, την κατατάσσει στα έδρανα της αντιπολίτευσης και φυσικά, δεν της
δίνει τη δυνατότητα να ορθοποδήσει και δηµοσκοπικά.
Και απορώ, πραγµατικά, πώς είναι δυνατόν να ακούγονται κουβέντες του στυλ «να φύγετε» και µάλιστα «να φύγετε άµεσα».
Είστε πεπεισµένοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ο
λαός, ο ελληνικός λαός επιθυµεί να επιστρέψετε εσείς; Είστε πεπεισµένοι ότι ο ελληνικός λαός σάς έχει δώσει συγχωροχάρτι για
τα τέσσερα χρόνια της µεγάλης ανακυβίστησης που κάνατε, που
επί της ουσίας πετύχατε να καταρρεύσετε το αριστερό αφήγηµα,
να καταρρεύσετε το πολιτικό πλεονέκτηµα που είχατε γύρω από
τη δυνατότητα που έχει η Αριστερά να κυβερνήσει αυτόν τον
τόπο, όπου στο πεδίο αποδείξατε ότι ήσασταν πολύ κατώτεροι
των περιστάσεων, ότι δεν µπορούσατε να ικανοποιήσετε τις
προσδοκίες των Ελλήνων πολιτών και βεβαίως, µέσα από τη διακυβέρνησή σας αυτοδιαψευστήκατε;
Ακούω, επίσης, µια ολόκληρη φιλολογία αναφορικά µε τη ΔΕΗ.
Μήπως ξεχνάτε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ,
τι ΔΕΗ παραδώσατε στη Νέα Δηµοκρατία το 2019; Να σας θυµίσω ότι η ΔΕΗ το 2018 είχε ζηµίες 800 εκατοµµύρια ευρώ και
το 2019 είχε ζηµίες 1.100.000.000 ευρώ; Έχετε την πεποίθηση
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ότι η ΔΕΗ µε τους ρυθµούς που εσείς τη διοικούσατε, θα µπορούσε να σταθεί όρθια σήµερα, σε αυτή την πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση που γνωρίζει ο τόπος µας; Να σας θυµίσω ότι επί
των ηµερών σας η ΔΕΗ δεν είχε τη δυνατότητα να αλλάξει ούτε
έναν µετασχηµατιστή χαλασµένο και περνούσαν µήνες προκειµένου να έρθουν τα υλικά για να µπορέσει να αντιµετωπίσει τέτοιου είδους ζηµίες;
Άκουσα, επίσης, συνάδελφο της Μειοψηφίας, της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, να αναφέρεται στο φυσικό αέριο, να αναφέρεται
στα πυρηνικά, να αναφέρεται στο πετρέλαιο. Να συµφωνήσουµε,
αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, µεσούσης µάλιστα, αυτής
εδώ της πρωτόγνωρης ενεργειακής κρίσης, ότι κάποια στιγµή
όλες οι πολιτικές δυνάµεις της χώρας θα πρέπει να συµφωνήσουµε στο τι ενεργειακό µείγµα χρειαζόµαστε για την Ελλάδα
και πώς θα απεξαρτηθεί η Ελλάδα από τα εισαγόµενα κοστοβόρα και ρυπογόνα καύσιµα;
Θα στηρίξουµε, ειλικρινώς, όµως, και όχι λεκτικά, τη δυνατότητα ανάπτυξης περαιτέρω των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας;
Γιατί θεωρητικά ακούω και από τα έδρανα της Μειοψηφίας και
της Αντιπολίτευσης να ακούγεται η ανάπτυξη των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, αλλά βλέπω στελέχη σας να πρωτοστατούν
κάθε φορά σε κινητοποιήσεις απέναντι είτε σε προσπάθειες για
να στηθούν αιολικά πάρκα είτε υδροηλεκτρικά είτε οτιδήποτε
άλλο έχει να κάνει µε αυτή τη διαδικασία.
Θα βάλουµε επιτέλους µπροστά κάποια στιγµή το υδροηλεκτρικό της Μεσοχώρας που χάρη σε εµµονές, ιδεοληψίες και
προσφυγές, κυρίως στελεχών σας, παραµένει ανενεργό; Πρόκειται για ένα έργο για το οποίο, από το 2001 µέχρι στιγµής, η
ελληνική οικονοµία, η εθνική οικονοµία, οι Έλληνες πολίτες και
οι Ελληνίδες έχουν πληρώσει πάνω από 500 εκατοµµύρια ευρώ.
Με εγκατεστηµένο το εργοστάσιο, µε φτιαγµένο το φράγµα παραµένει ανενεργό από το 2001, ενώ θα µπορούσε να παράξει και
να δώσει στο εθνικό σύστηµα ενέργειας πάνω από εκατόν εξήντα
πέντε µεγαβάτ καθαρής ενέργειας και κέρδη στη ΔΕΗ από την
παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή πάνω από 45 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Ξέρετε, σιγά-σιγά κινδυνεύει η ΔΕΗ
αυτό να το εγγράψει στις ζηµίες, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για
την ίδια την εταιρεία.
Όλα αυτά, λοιπόν, νοµίζετε ότι ο ελληνικός λαός τα έχει αµελήσει; Πιθανότατα, µάλλον είναι βέβαιο, εσείς έχετε κοντή µνήµη.
Ο ελληνικός λαός, όµως, δεν ξεχνά και τις ηµέρες σας και τα
έργα σας.
Άκουσα, επίσης, συνάδελφο της Μειοψηφίας να αναρωτιέται
πώς θα δοθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πίσω στους αγρότες
και σε ποιους αγρότες µάλιστα. Μα, δεν διαβάζετε; Δεν παρακολουθείτε τις εξελίξεις; Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα επιστρεφόταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στους συνεταιρισµένους
αγρότες, στους συµβολαιακούς αγρότες και στους νέους αγρότες, αλλά τελικά θα δοθεί πίσω σε όλους τους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. Δεν είναι αυτό µια ορθή, µια πολύ σοβαρή κίνηση
στήριξης του πρωτογενούς τοµέα, των ανθρώπων της παραγωγής, του µόχθου της γης σε έναν τοµέα που είναι ο κυρίαρχος
στην αύξηση του κόστους παραγωγής των; Θα γυρίσετε την
πλάτη σε αυτή την υπόθεση; Θα πείτε όχι στους αγρότες; Να µην
παίρνουν πίσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης; Θα το δούµε στην
ονοµαστική ψηφοφορία που έρχεται σε λίγο.
Θα πείτε όχι στις Ελληνίδες και στους Έλληνες να έχουν έκπτωση πάνω από 30% στον ΕΝΦΙΑ; Θα είναι πρωτόγνωρο. Και
µάλιστα, επειδή χαρακτηρίσατε τα µέτρα που έχει πάρει η Κυβέρνησή µας να στηρίξει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες σε αυτή
την πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση ως λίγα και ως µικρά, να σας
θυµίσω ότι το αφήγηµά σας περί απαλλαγής από τον ειδικό φόρο
κατανάλωσης στα καύσιµα θα στοίχιζε συνολικά 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ, ενώ τα µέτρα που έχει πάρει η Κυβέρνηση µέχρι
στιγµής, από τον Σεπτέµβρη µέχρι τώρα, είναι πάνω από 2 δισεκατοµµύρια ευρώ και έρχονται να προστεθούν και άλλα
1.700.000.000 ευρώ προκειµένου να στηριχθεί η ελληνική οικογένεια, τα ευάλωτα νοικοκυριά, οι επιχειρηµατίες, οι αγρότες µας
και µάλιστα στοχευµένα, όχι οριζόντια για όλους. Για να στηριχθούν εκείνοι που το έχουν ανάγκη, εκείνοι που το θέλουν περισσότερο, εκείνοι που πραγµατικά αντιµετωπίζουν αυτή την κρίση
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µε τις λιγότερες δυνατότητες. Θα τους πείτε όχι; Δεν θα τους
στηρίξετε; Θα κριθείτε από τον ελληνικό λαό.
Kαι εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τυχαίο που τριάντα µήνες
διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και έχοντας αυτή εδώ η
Κυβέρνηση να αντιµετωπίσει µια σειρά από εξαιρετικά σοβαρές
κρίσεις, παραµένετε δηµοσκοπικά καθηλωµένοι, διότι είστε αναξιόπιστοι και έχετε πάρει διαζύγιο µε την πραγµατικότητα και
προφανώς γιατί ο ελληνικός λαός δεν έχει µνήµη χρυσόψαρου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Επόµενη οµιλήτρια είναι η κ. Αντωνία Αντωνίου από το Κίνηµα
Αλλαγής και θα ακολουθήσει ο κ. Αµανατίδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω µε το σηµερινό «πυροτέχνηµα» του κ. Μητσοτάκη για την επιστροφή
φόρου των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας. Το Κίνηµα Αλλαγής εδώ και πολλές εβδοµάδες µιλούσε για υπερκέρδη και
κερδοσκοπία και ανέφερε τα παραδείγµατα των παρεµβάσεων
των άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, αλλά η Κυβέρνηση έκανε
ότι δεν άκουγε.
Τώρα, αφού οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες είτε έχουν µειώσει
τον φόρο ενέργειας είτε τον ΦΠΑ είτε έχουν ρυθµίσει τα υπερκέρδη, ο κ. Μητσοτάκης σύρθηκε και υποχρεώθηκε να µιλήσει
για επιστροφή φόρου. Όµως και αυτή µε αστερίσκους, µόνο και
αν και εφόσον τα επιβεβαιώσει η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας.
Σύµφωνα, όµως, µε τα δηµοσιεύµατα των προηγούµενων ηµερών η ΡΑΕ ήδη ποσοτικοποιεί µε µεγάλη ακρίβεια και εξακρίβωση τα περιθώρια κέρδους. Άρα, ο Πρωθυπουργός ξέρει, αλλά
δεν λέει. Ελπίζουµε ότι το πόρισµα της ΡΑΕ και τα υπερκέρδη
θα έρθουν και στη Βουλή και θα δηµοσιοποιηθούν και δεν θα
πάνε µόνο στο Μαξίµου για να καθοριστούν εκεί τα υπερκέρδη.
Το ελπίζουµε, το ευχόµαστε, αλλά δεν είµαστε σίγουροι ότι θα
συµβεί, γιατί κάθε εξαγγελία του Πρωθυπουργού, όπως και κάθε
νοµοσχέδιο που φέρνει η Κυβέρνησή σας, θυµίζει δύο πράγµατα:
Πρώτον, το πόσο συντηρητική είναι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και, δεύτερον, το πόσο επιτήδειοι είναι οι εκπρόσωποι
του επιτελικού κράτους στον τρόπο που νοµοθετούν.
Η βαθιά συντηρητική αντίληψη προφανώς αναδύεται από την
τεράστια φορολογική απαλλαγή που επιφυλάσσει η Κυβέρνηση
για τους έχοντες και τους κατέχοντες µε την κατάργηση του συµπληρωµατικού φόρου. Πρόκειται για µια κατάργηση µε µόνιµο
δηµοσιονοµικό αποτύπωµα 350 εκατοµµύρια ευρώ. Και το τονίζουµε αυτό, γιατί στην εξαγγελία των µέτρων για την ακρίβεια ο
κ. Μητσοτάκης είπε επί λέξη ότι δεν πρόκειται να φανεί προσωρινά ευχάριστος για να υπονοµεύσει την αναπτυξιακή πορεία του
τόπου. Σήµερα, όµως, τι συµβαίνει; Σε ποιους έρχεται να γίνει
ευχάριστος ο κ. Μητσοτάκης µε αυτό το νοµοσχέδιο; Μήπως
στους φορολογούµενους µε περιουσία πάνω από 250.000 ευρώ
στους οποίους µειώνει µε µόνιµο τρόπο τον φόρο; Και µήπως
αυτό ευνοεί κυρίως όσους έχουν αξία περιουσίας πάνω από
500.000 ευρώ; Και µήπως ακόµα περισσότερο ευνοεί τους δεκαπέντε χιλιάδες που έχουν περιουσία πάνω από 1 εκατοµµύριο
ευρώ στους οποίους η µείωση φόρου µπορεί να φτάσει την αξία,
παραδείγµατος χάριν, των διδάκτρων που πληρώνει κάποιος σε
ένα κολέγιο;
Αναλογιστείτε, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, την ώρα
που η γεωπολιτική πυξίδα έχει χάσει τον προσανατολισµό της, την
ώρα που ο πληθωρισµός µειώνει µε ταχύτητα την αξία των εισοδηµάτων, κυρίως των ευάλωτων και των µικροµεσαίων, την ώρα
που οι λογαριασµοί ρεύµατος και θέρµανσης προκαλούν «ηλεκτροπληξία» στα νοικοκυριά, εσείς ψηφίζετε έναν νόµο που χαρίζει
σε κάποιους τα έξοδα για διακοπές πολυτελείας ή τα δίδακτρα
για τα ιδιωτικά σχολεία των παιδιών τους τα επόµενα χρόνια.
Αν αυτό που λέµε δεν ίσχυε, θα είχατε ανταποκριθεί, κύριοι
της Κυβέρνησης, στην πρόκληση του εισηγητή µας, του κ. Σκανδαλίδη, να µας φέρετε µια εικονική εκκαθάριση για τα δεκαπέντε
χιλιάδες ΑΦΜ µε τη µεγαλύτερη ακίνητη περιουσία, σύµφωνα µε
όσα ψηφίζετε, για να τη συγκρίνουµε µε αυτά που πλήρωσαν το
2021.
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Και φυσικά, το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι το τελειωτικό χτύπηµα στην προοδευτική κλίµακα του ΕΝΦΙΑ, αλλά όχι το µόνο,
γιατί µε τις εκπτώσεις που θεσπίσαστε το 2019 για τον ΕΝΦΙΑ,
στις οποίες αναφέρεστε µε περηφάνια, ξέρετε πώς µοιράστηκε
η µείωση του φόρου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τον
ΕΝΦΙΑ του 2021, ενώ η µέση έκπτωση για τους φορολογούµενους ήταν 80,63 ευρώ οι δεκαπέντε χιλιάδες φορολογούµενοι µε
περιουσία πάνω από 1.000.000 ευρώ έλαβαν µέση έκπτωση
1.732,93 ευρώ.
Αλλά, όπως είπα και στην εισαγωγή µου, δεν είστε µόνο συντηρητικοί, είστε και επιτήδειοι. Φέρνετε πολλές και ετερόκλητες
διατάξεις για να µην µπορέσουν οι Βουλευτές να εκφραστούν
για όλα τα ζητήµατα. Τοποθετείτε επιτήδεια για να µην µπορέσουµε να σας εγκαλέσουµε που προσπαθείτε µέσα από τη φορολογική νοµοθεσία να «νερώσετε» -σε εισαγωγικά- τη σχέση
δύο αιώνων που έχουν οι µικροί παραγωγοί µε την παραγωγή
τσίπουρου και τσικουδιάς. Νοµοθετείτε επιτήδεια για να µην µπορέσουµε να σας εγκαλέσουµε που επεκτείνετε τις φορολογικές
απαλλαγές για τις εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας.
Κύριε Υπουργέ, πόσες τέτοιες εταιρείες λειτουργούν στην Ελλάδα; Μήπως µόνο µία; Θα µας ενηµερώσετε; Με τις ρυθµίσεις
που εισάγετε επεκτείνεται την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος για το υπερβαίνον κόστος δανεισµού σε εταιρείες που
είναι µέλη σε ενοποιηµένο όµιλο. Ποιες εταιρείες σάς υπαγορεύουν αυτή την απαλλαγή, κύριε Υπουργέ;
Από την άλλη πλευρά, συνεχίζετε το έγκληµα του Πτωχευτικού
Κώδικα για τα νοικοκυριά που θα γίνουν µισθωτές στα σπίτια που
πλήρωναν για χρόνια στις τράπεζες.
Σε σχέση µε τις διατάξεις για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
όχι µόνο οι εργαζόµενοι, αλλά ακόµα και η διοίκηση που σας τις
εισηγήθηκε αµφισβητεί τον τρόπο µε τον οποίο τις νοµοθετείτε.
Αλλά τι θα περίµενε κάποιος από µία κυβέρνηση που µε τις επιλογές της για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας
Πειραιώς κάνει το σκάνδαλο της «FOLLIE FOLLIE» να µοιάζει µε
πταίσµα;
Με τη νυχτερινή τροπολογία που φέρατε σκοπεύετε να προσλάβετε εκατό άτοµα χωρίς τα κοινωνικά κριτήρια των προσλήψεων του ΑΣΕΠ, αλλά µάλλον, µε τα κριτήρια που εισηγείται η
ΟΝΕΔ.
Και, κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι µε τον τρόπο που
νοµοθετείτε επιδιώκετε να αποφύγετε έναν ολοκληρωµένο διάλογο για το φορολογικό µείγµα της χώρας. Και αυτό το κάνετε
για να µην διερωτηθούµε πόσο δίκαιο ή έστω αποτελεσµατικό
είναι να έχει η Ελλάδα τους µεγαλύτερους φόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση των είκοσι επτά στα καύσιµα και από τους µεγαλύτερους στην κατανάλωση και τη φορολογία του εισοδήµατος των
νοικοκυριών, αλλά την ίδια στιγµή να έχει τους µικρότερους στη
φορολογία των επιχειρήσεων, στις εισφορές των εργοδοτών και
στη φορολογία µερισµάτων.
Νοµοθετείτε επιτήδεια και µε αλαζονεία, θεωρώντας ότι οι πολίτες θα συνεχίσουν να ανέχονται τις µεθοδεύσεις σας. Να είστε,
όµως, σίγουροι ότι η αλαζονεία στο τέλος, πάντοτε, πληρώνεται
και όποια κυβέρνηση την επέδειξε στο τέλος πήρε τη δέουσα
απάντηση από τον ελληνικό λαό στις κάλπες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Επόµενος οµιλητής
ο κ. Γεώργιος Αµανατίδης από τη Νέα Δηµοκρατία και θα ακολουθήσει η κ. Φωτίου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Έχετε τον λόγο, κύριε Αµανατίδη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε
Υπουργέ και συνεργάτες σας, αγαπητοί συνάδελφοι, ασχολούµαστε σήµερα µε άλλη µία θετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης
η οποία έχει θετικό πρόσηµο τόσο στην κοινωνία όσο και στην
οικονοµία. Είµαστε δίπλα και στηρίζουµε τους ευάλωτους οφειλέτες στη δύσκολη περίοδο του αρχικού σταδίου πριν από την
πιθανή µετάβαση στη διαδικασία της πτώχευσης. Παρεµβαίνουµε θετικά στον ειδικό φόρο κατανάλωσης που επιβάλλεται
στην αλκοόλη και στα αλκοολούχα ποτά. Συνεχίζουµε τα µέτρα
χαλάρωσης του ΕΝΦΙΑ για τη µικρή κυρίως ιδιοκτησία, αποτυ-
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πώνοντας µε τον τρόπο αυτό τη συνέπεια λόγων και πράξεων.
Αντίστοιχα, οι απαλλαγές για τον ΕΝΦΙΑ σε συγκεκριµένες περιπτώσεις αποτυπώνουν αυτό που λέµε ισχυρό κοινωνικό πρόσηµο στη λειτουργία της Κυβέρνησης. Αντιλαµβανόµαστε τις
αρνητικές συνέπειες από τα υψηλά κόστη των εισροών στη γεωργία και κύρια της ενέργειας. Για τον λόγο αυτό παρεµβαίνουµε σε δύο βασικούς συντελεστές, στο πετρέλαιο εσωτερικής
καύσης κινητήρων και στα λιπάσµατα.
Παρέχουµε, τέλος, διευκολύνσεις στην καταβολή φόρου για
τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2021. Ειδικότερα, προβλέπεται µε τις ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου η δυνατότητα καταβολής συνεισφοράς από το δηµόσιο στους ευάλωτους
οφειλέτες για να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κύριας κατοικίας ή η εκποίηση αυτής στο πλαίσιο
της πτώχευσης. Το δηµόσιο ειδικότερα συνεισφέρει µε τη µορφή
κρατικής στήριξης των δανείων στις δόσεις για την αναστολή της
διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης που ήδη έχει ξεκινήσει από
επισπεύδοντα πιστωτή επί της κύριας κατοικίας του οφειλέτη ή
τις διαδικασίες εκποίησης της περιουσίας του στο πλαίσιο της
πτώχευσης και µέχρι να λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και
επαναµίσθωσης.
Η στήριξη αυτή παρέχεται για δεκαπέντε µήνες και η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ισχύει για τους επόµενους δεκαπέντε
µήνες µετά από την ψήφιση του παρόντος σχεδίου νόµου. Η συνεισφορά του ελληνικού δηµοσίου µε τη µορφή κρατικής στήριξης ξεκινάει από τα 70 ευρώ τον µήνα και ανάλογα µε την
οικογενειακή κατάσταση µπορεί να φτάσει και τα 210 ευρώ τον
µήνα. Η επιδότηση φτάνει µέχρι το 80% της µηνιαίας δόσης και,
όπως είναι φυσιολογικό, σχετίζεται και µε την κάλυψη των υποχρεώσεων και εκ µέρους του οφειλέτη.
Δεύτερον, ενσωµατώνεται η ευρωπαϊκή οδηγία 1151/2020
στην ελληνική νοµοθεσία, σύµφωνα µε την οποία εφαρµόζεται
µειωµένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης έως και
85% σε σχέση µε τον ισχύοντα κανονικό συντελεστή στο προϊόν
απόσταξης που παράγεται από τους διήµερους αποσταγµατοποιούς.
Τρίτον, ο ΕΝΦΙΑ µειώνεται µε βάση τις νέες υψηλότερες αντικειµενικές αξίες προς όφελος των πολλών και αυτό είναι µια
στρατηγική επιλογή και επίσης, συνέπεια πολιτικής απόφασης.
Καταργείται ειδικότερα, ο συµπληρωµατικός φόρος φυσικών
προσώπων, αυξάνονται οι δόσεις καταβολής µέχρι και δέκα ισόποσες, ενώ η µείωση του ΕΝΦΙΑ σε σχέση µε το 2018 ανέρχεται
µεσοσταθµικά στο 35% περίπου. Επιπρόσθετα, επαναπροσδιορίζεται η έκπτωση του ΕΝΦΙΑ -φαίνεται µέσα από τους πίνακεςγια τα φυσικά πρόσωπα σύµφωνα µε τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας επ’ ωφελεία κυρίως των χαµηλών οικονοµικών
στρωµάτων. Τελικά -ακούστηκε αρκετές φορές αυτό σήµερα- η
πλειονότητα των ιδιοκτητών ακινήτων, ήτοι οκτώ στους δέκα, θα
καταβάλλει χαµηλότερο φόρο σε σχέση µε το 2021.
Τέταρτον, σηµαντική είναι και η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ του
έτους 2022 σε συνέχεια προηγούµενων απαλλαγών. Συγκεκριµένα παραδείγµατα στους Νοµούς Κοζάνης, Γρεβενών και Φλώρινας, όπου οι οικισµοί οι οποίοι κατέστησαν ανενεργοί µε
διοικητική πράξη µετά από τους σεισµούς του 1995 συνεχίζουν
και απαλλάσσονται από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ και για το 2022,
καθώς επίσης και για άλλες περιοχές που επλήγησαν από τις
πυρκαγιές. Είναι αυτονόητο ότι οι ευχαριστίες προς τον Υπουργό
είναι µια δίκαιη εκτίµηση της προσφοράς του.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Πέµπτον, πολύ θετικά αξιολογείται και από τους πολίτες η
πρόβλεψη για µηδενικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης
στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κινητήρων ντίζελ που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τη γεωργία και, όπως είναι φυσιολογικό, από τους κτηνοτρόφους για την παραγωγή γεωργικών
προϊόντων ως εισροή στην κτηνοτροφία. Το µέτρο αυτό ισχύει
για το έτος 2022.
Με σκοπό, µάλιστα, να προληφθούν πιθανές ενέργειες καταστρατήγησης του µέτρου και όχι να είναι αιτία κατηγορίας ότι το
µέτρο δεν είναι ορθό και για να επιτευχθεί δίκαιη κατανοµή του
ευεργετήµατος αυτού, οι λεπτοµέρειες εφαρµογής που προβλέ-
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πονται στην κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης θα συµπληρωθούν και από την συναπόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ. Με τον τρόπο αυτό οι
αγρότες, οι γεωργοί θα λάβουν την ενίσχυση που δικαιούνται µε
βάση τον τόπο, την παραγωγή, το είδος της παραγωγής, τα
στρέµµατα και ούτω καθεξής.
Έκτον, η υπαγωγή των λιπασµάτων στον υπερµειωµένο συντελεστή 6% σε συνδυασµό µε τον µηδενισµό του ειδικού φόρου
κατανάλωσης, επί της ουσίας την επιστροφή του ειδικού φόρου
κατανάλωσης, θα συµβάλλουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής και -λόγω εισροών, όπως είπα νωρίτερατης κτηνοτροφικής παραγωγής.
Έβδοµο, η ρύθµιση καταβολής του φόρου εισοδήµατος σε
οκτώ δόσεις και η έκπτωση 3% για εφάπαξ πληρωµή για το έτος
2021 θα συµβάλλει υποστηρικτικά στη συνεπή ανταπόκριση των
υπόχρεων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η Κυβέρνηση αντιλαµβάνεται πλήρως
τις δυσκολίες που προέκυψαν και επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισµούς λόγω της ενεργειακής κρίσης, αλλά και
ως απόρροια της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έτσι, µε
τροπολογίες χορηγεί στα ευάλωτα νοικοκυριά, µε οικογενειακό
εισόδηµα έως 30.000 ευρώ, οικονοµική ενίσχυση για την κάλυψη
του κόστους κατανάλωσης καυσίµου κίνησης οχηµάτων και 40
ευρώ στους κατοίκους της ηπειρωτικής Ελλάδας και 50 ευρώ σε
άλλες περιοχές. Αντίστοιχα για τους ιδιοκτήτες µοτοσικλετών η
στήριξη αυτή είναι 30 ευρώ και 35 ευρώ.
Τέλος, επιδοτείται το κόστος πετρελαίου κίνησης για τον µήνα
Απρίλιο µε 0,35 ευρώ ανά λίτρο και παρέχεται αποζηµίωση ειδικού σκοπού για το ίδιο διάστηµα στους ιδιοκτήτες ταξί συνολικού
ύψους 200 ευρώ τον µήνα.
Επιτρέψτε µου, επίσης, από τις τροπολογίες να αξιολογήσω
πολύ έως πολύ θετική και την τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε βάση την οποία δίνονται παρατάσεις στους δικαιούχους οικοπέδων προκειµένου είτε να
καταστούν µε την επιβολή ενός προστίµου δικά τους και να κάνουν ό,τι αυτοί εκτιµούν τα οικόπεδα τα οποία πήραν µε βάση το
προεδρικό διάταγµα της 24ης Απριλίου 1985, ή παράταση µέχρι
το 2027 προκειµένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους
µε τις οποίες ήδη έχουν πάρει τα οικόπεδα. Στην περίπτωση αυτή
µένει µια µικρή εκκρεµότητα η οποία θα τακτοποιηθεί.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όλα τα παραπάνω αποτελούν νίκες της
κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης και ανάσες για την οικονοµική κινητικότητα, γι’ αυτό και αγκαλιάζονται από το σύνολο
των ωφελούµενων και της κοινωνίας, ενώ προσδοκούµε να γίνει
το ίδιο από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Λέµε ναι σε ό,τι
στηρίζει τους συµπολίτες µας και σε ότι στηρίζει την κοινωνική
συνοχή. Λέµε ναι στο παρόν σχέδιο νόµου που περιλαµβάνει τις
δεσµεύσεις µας και αποτυπώνει τη συνέπεια λόγων και πράξεων.
Με τις σκέψεις αυτές το υπερψηφίζω και σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Η κ. Θεανώ Φωτίου
από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο και µετά ο κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κυρία Φωτίου, έχετε τον λόγο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η σηµερινή συνεδρίαση ήταν πολύ αποκαλυπτική. Αποκάλυψε, πρώτον, την
απροθυµία των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας να υποστηρίξουν το νοµοσχέδιο, αλλά και τα µέτρα. Στον βαθµό που κατάλαβα, εγγραφήκατε ως οµιλητές µόνο οκτώ για να τα
υποστηρίξετε σε σύνολο τριάντα οµιλητών, όταν έχετε εκατόν
πενήντα τέσσερις Βουλευτές. Βέβαια, από την απροθυµία να
υποστηρίξετε το νοµοσχέδια, πάτε σε προθυµία µεγάλη να χειροκροτάτε όρθιοι τον Πρωθυπουργό.
Δεύτερον, ανάγκασε τον κ. Μητσοτάκη να παραδεχτεί ότι
υπάρχει κερδοσκοπία στην αγορά ενέργειας, µόνο που δεν ξέρει
ακριβώς πόση είναι. Κι επειδή είναι δύσκολη άσκηση, θέλει λίγο
καιρό για να το βρει. Όταν του είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι η αισχροκέρδεια είναι 1,4 δισεκατοµµύριο ευρώ κατά τους υπολογισµούς µας, τότε ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε ότι θα τα
καταµετρήσει και να µην ανησυχούµε. Και δεν πέρασε λίγη ώρα
όπου µέσω της εφηµερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» µαθαίναµε ότι η
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ΡΑΕ από την 1η Μαρτίου καταγράφει κάθε µέρα ακριβώς τα
κέρδη των εταιρειών ενέργειας. Άρα, για δεύτερη φορά ο Πρωθυπουργός βρέθηκε να λέει ψέµατα κατάµουτρα σε όλους µας
µέσα στη Βουλή, όπως τότε µε την περιβόητη έρευνα Τσιόδρα Λύτρα.
Καµώνεται ο Πρωθυπουργός ότι δεν ξέρει πως τα αποσπασµατικά µέτρα που εξήγγειλε χρηµατοδοτούν την αισχροκέρδεια,
ακριβώς, γιατί σ’ αυτήν πάνω πέφτουν, δηλαδή σε ένα βαρέλι
δίχως πάτο, και αρνείται αυτό για το οποίο όλες οι ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση τους προέτρεπε να
κάνουν και αυτό που λέει σύσσωµη η Αντιπολίτευση εδώ πέρα,
δηλαδή να µειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιµα
στα κατώτερα δυνατά όρια, να µειώσει τον ΦΠΑ στα είδη βασικής
ανάγκης, αλλά και τα καύσιµα και να αυξήσει στα 800 ευρώ τον
κατώτατο µισθό.
Τα µέτρα που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης είναι αναποτελεσµατικά. Αυτό φάνηκε εξάλλου από την αγανάκτηση του κόσµου.
Αλλά το πιο φοβερό είναι ότι αγνοούν, ακριβώς, επιδεικτικά την
ακρίβεια και τη φτώχεια. Κανένα µέτρο δεν αντιµετωπίζει το πρόβληµα στη βάση του, δηλαδή: συγκράτηση και µείωση των τιµών
στα καύσιµα, στο ηλεκτρικό, στο φυσικό αέριο και στα βασικά
προϊόντα. Αναποτελεσµατικά είναι για τα αδύναµα και µεσαία
στρώµατα τα οποία φτωχοποιούνται συνέχεια.
Μας εξήγησε ο Πρωθυπουργός ότι έχουµε χαµηλά εισοδήµατα. Μάλιστα, πράγµατι έχουµε τα χαµηλότερα εισοδήµατα σε
όλη την Ευρώπη. Είµαστε στην τρίτη χειρότερη θέση, µετά από
τη Μολδαβία και τη Βουλγαρία. Μας εξήγησε, επίσης, ότι έχουµε
πολλά έξοδα ή µάλλον αυτά προσπάθησε να µειώσει. Ξέχασε,
όµως, να µας πει ότι έχουµε πολλά έξοδα γιατί ακριβώς το 40%
του πληθυσµού µας, δηλαδή τέσσερα στα δέκα νοικοκυριά, δεν
µπορεί να τα βγάλει πέρα µε τα έξοδα στέγης. Ο πληθυσµός
αυτός κατά µέσο όρο στην Ευρώπη είναι 9,2% και η επόµενη
χώρα από εµάς, η Βουλγαρία, έχει πληθυσµό σε ανάλογη κατάσταση 17,4%. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε πού βρισκόµαστε ακριβώς! Νοµίζω ότι ούτε οι Βουλευτές θέλουν να το καταλάβουν,
παρ’ όλες τις αντιδράσεις που έχουν, αλλά σίγουρα δεν καταλαβαίνει καθόλου η Κυβέρνηση.
Και τι συµβαίνει, λοιπόν; Συµβαίνει ότι εξαντλούνται τα εισοδήµατα των πολιτών τη δέκατη ένατη µέρα. Τα ξέρετε. Όλες οι
έρευνες το δείχνουν. Σας το λένε οι άνθρωποι στο δρόµο. Σας
το λένε στις περιφέρειες σας. Δεν έγιναν όλα αυτά τώρα. Έγιναν
µε τη λανθασµένη εγκληµατική διαχείριση της Κυβέρνησης σε
τρεις κρίσεις, αυτή της πανδηµίας, την κλιµατική, την ενεργειακή
και πρόσφατα, βέβαια, την γεωπολιτική κρίση η οποία είναι και
µία κρίση πολέµου, κρίση που προκύπτει στην οικονοµία από τον
πόλεµο.
Προειδοποιούσε µία εβδοµάδα η Φον Ντερ Λάιεν τους Ευρωβουλευτές ώστε να πάρουν µέτρα γιατί η φτώχεια θα εκτοξευτεί.
Τώρα ο κ. Μητσοτάκης ισχυρίστηκε ότι δεν πρέπει να ανησυχούµε, γιατί ενισχύει το εισόδηµα µε τις ρυθµίσεις που κάνει στον
ΕΝΦΙΑ. Για τη συντριπτική πλειοψηφία των ιδιοκτητών που έχουν
ακίνητα η µείωση για τον ΕΝΦΙΑ ξέρετε πολύ καλά ότι στο τέλος
του χρόνου, σε έναν χρόνο, θα είναι 50 ως 80 ευρώ και θα το
δουν αυτό πολύ σύντοµα, ενώ για αυτούς που έχουν µεγάλες περιουσίες θα είναι εκατονταπλάσια. Για παράδειγµα αυτός που
έχει τέσσερα ακίνητα µε 300.000 ευρώ το ένα, ο οποίος θα
έπρεπε να πληρώσει 7.500 ευρώ φόρο, θα πληρώσει 1.500 ευρώ.
Οδηγείτε, λοιπόν, τους αδύναµους σε µια νέα ανθρωπιστική
κρίση και τα µεσαία στρώµατα σε φτωχοποίηση, όπως κάνατε
µέχρι το 2015, όταν ένας στους πέντε πολίτες -κυβέρνηση Σαµαρά, Υπουργός ο κ. Μητσοτάκης- από τα µεσαία στρώµατα «µετακόµισε» στα φτωχά. Οκτακόσιες χιλιάδες άνθρωποι
«µετακόµισαν» µέχρι το 2015 µε τις πολιτικές σας.
Εσείς, οι ευεργέτες της µεσαίας τάξης, σήµερα δίνετε 13 έως
17 ευρώ τον µήνα στο πετρέλαιο κίνησης και αυτά είστε υπερήφανοι γιατί τα δίνετε µε εισοδηµατικά κριτήρια, διότι δεν θέλετε
να ευνοήσετε εσείς τους πλούσιους. Όµως, για την ενέργεια,
ηλεκτρικό, φυσικό αέριο κ.τ.λ. τα δίνετε οριζόντια. Εκεί τι ωραία
που είναι να το δίνουµε οριζόντια ένα εβδοµηντάρικο είτε πενηντάρικο είτε έχουµε 5.000 ευρώ εισόδηµα είτε έχουµε 200 ευρώ.
Αυτό πώς σας ξέφυγε και ευνοήσατε και τους πλούσιους;
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ας πάµε, όµως, στους ευάλωτους. Ούτε 1 ευρώ για τους ανέργους, για τους χαµηλοσυνταξιούχους, ως επαίτες, τους δίνετε
200 ευρώ εκεί που θα έπαιρναν 500 ευρώ από τη δέκατη τρίτη
σύνταξη, την οποία την κόψατε.
Όµως, εκεί που υπάρχει –νοµίζω- ένα τεράστιο πρόβληµα –
και, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ ακούστε µε γιατί δεν το είδα
στις τροπολογίες που φέρατε- είναι στη σχέση ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος, όπως λέτε εσείς, δηλαδή το ΚΕΑ, µε το επίδοµα παιδιού. Αν δεν προσέξετε, όλοι οι οικογενειάρχες που
παίρνουν ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα δεν θα ωφεληθούν παρά
30 ευρώ και ελάχιστα.
Να σας εξηγήσω το παράδειγµα: Επειδή, ακριβώς, το επίδοµα
παιδιού θεωρείται εισόδηµα, αφαιρείτε από αυτό που δίνεται σαν
ελάχιστο εγγυηµένο. Δηλαδή, οικογένεια µε τρία παιδιά θα πάρει
450 ευρώ ελάχιστο εγγυηµένο, αλλά θα πάρει και 420 επίδοµα
τέκνου. Θα της µείνουν 30. Αν δεν προσέξετε και δεν το εξαιρέσετε, θα γίνουν τα τραγελαφικά που είδαµε πριν από λίγες ηµέρες. Μη µιλήσω για τους ανάπηρους και ανασφάλιστους
υπερήλικες. Αυτοί πια 330 ευρώ είχαν το µήνα ένα επίδοµα, το
µόνο τους εισόδηµα και το κόψατε. Αντί να τους δώσετε ένα ολόκληρο, τους δίνετε 200 ευρώ. Εκεί πια εξαντλήσατε τη γενναιοδωρία.
Νοµίζω ότι σήµερα όλοι έχουν καταλάβει ότι ο Πρωθυπουργός
-το κατάλαβαν το πρωί- φοβάται τις εκλογές και σταµάτησε τους
λεονταρισµούς. Όµως, πιστεύω ότι χρειάζεται άλλο µείγµα πολιτικών και, βέβαια, άλλη κυβέρνηση για να υλοποιήσει αυτές τις
πολιτικές. Και προφανώς δεν µπορούµε να σας επιτρέψουµε να
διαχειριστείτε εσείς, µε αυτό το νεοφιλελεύθερο manual τα 32
δισεκατοµµύρια ευρώ του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Αυτό θα είναι µεγάλη καταστροφή για τον λαό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μαραβέγιας, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα έχει στον πυρήνα του σειρά φοροελαφρύνσεων: Μείωση, νέα περικοπή από τη Νέα Δηµοκρατία πέραν αυτής που
ήδη έκανε η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αρχή της
θητείας της για τον ΕΝΦΙΑ, µια πρόσθετη, µόνιµη µείωση φόρου
που βοηθά εκατοµµύρια ιδιοκτήτες, αλλά και αναζωογονεί ταυτόχρονα την ελληνική αγορά ακινήτων σε συνδυασµό µε την παράταση απαλλαγής από τον ΦΠΑ για τα νεόδµητα κτήρια, µείωση
στον φόρο για τα λιπάσµατα και επιστροφή φόρου στα αγροτικά
καύσιµα, ελαφρύνσεις, δηλαδή, που αφορούν σε όλους τους Έλληνες παραγωγούς.
Πρόκειται για µέτρα που όχι µόνο αποδεικνύουν την κοινωνική
ευαισθησία, αλλά και έχουν αναπτυξιακή σηµασία, καθώς κινητοποιούν µεγάλους κλάδους της εθνικής µας οικονοµίας, πραγµατώνοντας την κεντρική πολιτική επιλογή της Νέας
Δηµοκρατίας για λιγότερους φόρους και για ταχύτερη ανάκαµψη
της κοινωνίας από τις αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις που πλήττουν τη χώρα µας. Αυτή είναι η ξεκάθαρη θέση της Νέας Δηµοκρατίας: Στήριξη των πολιτών για να περάσουµε και από αυτό
τον κάβο.
Ποια, όµως, είναι η θέση της Αντιπολίτευσης σε όλα αυτά; Τι
λέει, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ για τη µείωση του ΕΝΦΙΑ και των φόρων
για τους αγρότες; Τι είπε το Κίνηµα Αλλαγής; Τι είπε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας; Απλά καταψήφισαν το νοµοσχέδιο ήδη
από τη συζήτησή του στη φάση των επιτροπών. Δεν θέλουν να
βοηθήσουν τον Έλληνα φορολογούµενο, αλλά επιθυµούν να ενισχυθούν τα κρατικά ταµεία. Με άλλα λόγια, συνεχίζουν να στηρίζουν τον κρατισµό που πάντα πρέσβευαν αρνούµενοι
αυτονόητα µέτρα, τα οποία αποσκοπούν στο να µείνει η κοινωνία
όρθια. Προτιµούν να µεγαλώνει το ταµειακό «µαξιλάρι» του δη-
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µοσίου και ταυτόχρονα, να αποδυναµώνονται οι Έλληνες πολίτες.
Όλα αυτά τα βλέπουν, όµως, και τα ακούν οι Ελληνίδες και οι
Έλληνες και είµαι βέβαιος ότι θα τα θυµηθούν και του χρόνου
στις εκλογές.
Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, η Αντιπολίτευση δεν πάσχει µόνο
από αυτό τον αθεράπευτο κρατισµό, πάσχει δυστυχώς και από
αφόρητη πλέον υποκρισία. Πώς αλλιώς µπορεί να χαρακτηρίσει
κάποιος, λόγου χάριν, τον ΣΥΡΙΖΑ, που από τη µία απορρίπτει
µέτρα, όπως η επιδότηση καυσίµων, που τα χαρακτηρίζει ψίχουλα, ενώ είναι το ίδιο κόµµα που αύξησε το 2016 και το 2017
τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιµα;
Είναι δυνατόν ο κ. Τσίπρας να κάνει κριτική για τη διπλή µόνιµη
µείωση του ΕΝΦΙΑ και τον ουσιαστικά µηδενικό φόρο στις γονικές παροχές; Όταν µιλά για ευνοούµενους από την πολιτική της
Νέας Δηµοκρατίας, προφανώς αναφέρεται στη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων που έπεσαν θύµα της φορολεηλασίας της
προηγούµενης κυβέρνησης. Θυµίζω ότι την περίοδο 2015-2019
µόνο από την υπερφορολόγηση ο κ. Τσίπρας µάζεψε τα 37 δισεκατοµµύρια ευρώ για να δηµιουργήσει αυτό το περίφηµο δηµοσιονοµικό «µαξιλάρι».
Αυτά τα χρήµατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν ο ιδρώτας του Έλληνα εργαζόµενου, του µέσου µισθωτού και του µικρού επιχειρηµατία και όχι, βέβαια, τα υπερκέρδη των
διυλιστηρίων που θυµήθηκε ξαφνικά σήµερα, ενώ τα είχε τελείως
ξεχάσει η προηγούµενη κυβέρνηση, κύριοι συνάδελφοι.
Απέναντι σε αυτή την ωµή κοροϊδία της κοινωνίας από την Αντιπολίτευση, κύριε Πρόεδρε, η Νέα Δηµοκρατία αντιπαρατάσσει
τη σοβαρότητα και την αίσθηση ευθύνης που διαχρονικά χαρακτηρίζει αυτή την παράταξη. Υπερβαίνουµε την προεκλογική δέσµευση του Κυριάκου Μητσοτάκη για µείωση του ΕΝΦΙΑ κατά
30% και πλέον φτάνουµε στο 35% σε σχέση µε αυτό που µας
άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 και πρόκειται για ένα ακόµα µέτρο στήριξης της κοινωνίας από τα πολλά που περιέχονται σε αυτό το
νοµοσχέδιο.
Και µια τέτοια παρέµβαση είναι και η αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος ευάλωτων δανειοληπτών
µε την παράλληλη οικονοµική τους ενίσχυση, κτίζοντας ουσιαστικά πάνω στον νόµο για τη δεύτερη ευκαιρία, ο οποίος αντιµετωπίζει το πρόβληµα των υπερχρεωµένων νοικοκυριών και
επιχειρήσεων. Η Κυβέρνηση δηµιουργεί αυτή τη στιγµή ένα δίχτυ
προστασίας των ευάλωτων θεσµοθετώντας ένα ενδιάµεσο πρόγραµµα κρατικής στήριξης των δανείων πρώτης κατοικίας των
πλέον αδύναµων οφειλετών µέχρι το ξεπέρασµα αυτής της δύσκολης συγκυρίας, την οποία βιώνουµε σήµερα.
Με το νέο πρόγραµµα το κράτος επιδοτεί τη δόση του δανείου
αποτρέποντας ταυτόχρονα τον πλειστηριασµό της πρώτης κατοικίας του ευάλωτου οφειλέτη. Τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ένα νοικοκυριό ευάλωτο θα είναι τα ίδια µε αυτά που
ισχύουν για την επιδότηση ενοικίου και το πρόγραµµα προστασίας θα διαρκέσει δεκαπέντε µήνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση, όπως µε επιτυχία
έπραξε κατά την περίοδο της πανδηµίας, κτίζει αυτό το νέο δίχτυ
ασφαλείας για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες και σε αυτό
το πλαίσιο πρόσφατα παρουσίασε σειρά µέτρων στήριξης, ορισµένα εκ των οποίων περιλαµβάνονται και στο σηµερινό νοµοσχέδιο, όπως η αυξηµένη επιδότηση ρεύµατος σε νοικοκυριά και
επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για τις µικρές επιχειρήσεις, και το συνολικό κόστος αυτών των παρεµβάσεων ανέρχεται στα 640 εκατοµµύρια ευρώ µόνο για τον µήνα Απρίλιο, τη συνέχιση της
επιδότησης του φυσικού αερίου, τη χορήγηση ενάµισι επιπλέον
επιδόµατος παιδιού τον Απρίλιο για περισσότερα από ένα εκατοµµύριο παιδιά και 200 ευρώ σε οκτακόσιους ογδόντα χιλιάδες
χαµηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους, υπερήλικες και ΑΜΕΑ.
Επίσης, χορηγείται η διπλή δόση του ελάχιστου εγγυηµένου
εισοδήµατος σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες δικαιούχους και χορηγείται και απευθείας επιδότηση των καυσίµων κίνησης, καλύπτοντας µέρος των αυξήσεων των τιµών για τρεις µήνες,
συµπεριλαµβανοµένων των ελεύθερων επαγγελµατιών.
Επιδοτείται στην πηγή η τιµή πώλησης του πετρελαίου κίνησης
για τον Απρίλιο. Σηµειώνω ότι η µείωση αυτή είναι µεγαλύτερη
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από εκείνη που θα προέκυπτε από τη µείωση του ειδικού φόρου
στα καύσιµα, µε βάση τα θεσπίζοντα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που αποδεικνύει, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, πόσο άστοχοι
είστε στην αρχή στις παρατηρήσεις και στην κριτική σας.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, θέλοντας να σταθώ στους αγρότες
και στην κυβερνητική πολιτική την οποία είχα την ευκαιρία να
εξηγήσω και στους συµπολίτες µου στη Μαγνησία. Καταλαβαίνω
και τα προβλήµατα και γνωρίζουµε όλοι τις ανάγκες της πρωτογενούς παραγωγής, όπως άλλωστε και τα συναρµόδια Υπουργεία. Τα σηµερινά µέτρα, όπως έχει διαβεβαιώσει και ο ίδιος ο κ.
Σταϊκούρας, δεν θα είναι τα τελευταία.
Θα συνεχίσουµε να ενισχύουµε τους αγρότες µας επεκτείνοντας δράσεις, όπως είναι ο µηδενισµός του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο ντίζελ στη γεωργία και ο καθορισµός
του υπερµειωµένου συντελεστή ΦΠΑ 6% αντί για 13% που ισχύει
σήµερα για τα λιπάσµατα. Αυτά τα µέτρα έρχονται να προστεθούν στην επιδότηση των κτηνοτρόφων για το αυξηµένο κόστος
των ζωοτροφών και στη µόνιµη µείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές
και βέβαια, στην κάλυψη του 80% της ρήτρας αναπροσαρµογής
του ηλεκτρικού ρεύµατος αγροτικής χρήσης του 2021.
Θέλω, κλείνοντας, να υπογραµµίσω, κύριοι συνάδελφοι, πως
όλοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας µαζί µε την Κυβέρνηση
συνεχίζουµε να βρισκόµαστε κάθε στιγµή δίπλα στους αγρότες,
προκειµένου να εξασφαλίσουµε όχι µόνο την οικονοµική τους
επιβίωση, αλλά κυρίως τη διατήρηση ζωντανής της ελληνικής παραγωγής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νικόλαος Συρµαλένιος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε για άλλη µια φορά σήµερα, κατά την προσφιλή επιλογή της Κυβέρνησης, ένα πολυνοµοσχέδιο µε αρκετές αντιφατικές διατάξεις, λίγες οριακά θετικές και πολλές αρνητικές
διατάξεις. Αυτή είναι µια προσφιλής τακτική, διότι θέλει η Νέα
Δηµοκρατία να µπερδέψει την Αντιπολίτευση στο τι να ψηφίζει
κάθε φορά. Κι έρχεται τώρα και ζητάει και ονοµαστική ψηφοφορία στις 23.30’ το βράδυ για να εκθέσει, υποτίθεται, την Αντιπολίτευση, που θα ψηφίσουµε εµείς «παρών» στα θέµατα του
ΕΝΦΙΑ. Θα εξηγήσω µετά.
Πριν πω αυτό, όµως, θα ήθελα να πω µια κουβέντα για τον
προϋπολογισµό. Ο προϋπολογισµός µας λένε οι Υπουργοί ότι
εκτελείται κατά γράµµα. Θα θυµίσω, λοιπόν, ότι σε αυτόν τον
προϋπολογισµό η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας είχε κάνει
πρόβλεψη για 1% πληθωρισµό. Και πού βρισκόµαστε σήµερα;
Σήµερα έχουµε ξεπεράσει το 7% πληθωρισµό και βαδίζουµε συνεχώς την ανιούσα.
Επίσης, είχε προβλέψει µία δηµοσιονοµική προσαρµογή της
τάξης των 7 ή 8 δισεκατοµµυρίων ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, µία
απότοµη προσγείωση διότι είχαµε πολύ µεγάλο έλλειµµα το 2021
εξαιτίας και των δαπανών για την πανδηµία, προϋπολογίζοντας
ότι η πανδηµία θα τελειώσει τον Γενάρη του 2022, ενώ βεβαίως
δεν είχε καν λάβει υπ’ όψιν της τον ρυθµό µε τον οποίο τρέχει η
ακρίβεια.
Άρα, η εκτέλεση του προϋπολογισµού, ακόµα και αν ξοδεύετε
στα πενιχρά αυτά µέτρα ενίσχυσης µέσα από το Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης ή και µέσα από τους καταναλωτές όπως σας
απέδειξαν και άλλοι οµιλητές του ΣΥΡΙΖΑ, ακόµα κι αν δεν διογκώνεται το έλλειµµα από εκεί, θα είστε υποχρεωµένοι σε λίγο να
διογκώσετε πάλι το έλλειµµα σε πολύ µεγάλο ύψος.
Να πω τώρα µερικά θέµατα του νοµοσχεδίου. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Πολύ ωραία είµαστε είπε η κυρία Πρόεδρος της επιτροπής στην ακρόαση των φορέων ότι σε τελευταία ανάλυση η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρέπει να έχει αυτοτέλεια και πρέπει
να λειτουργεί κατά τα πρότυπα των ανεξάρτητων αρχών και βεβαίως, σε αυτή τη λογική να αποφασίζει η ίδια για τις αλλαγές
στον εσωτερικό κανονισµό κ.λπ..
Εάν αποδεχθούµε αυτή τη λογική, που είναι σωστή, τότε τι τον
θέλετε όταν εξωτερικό σύµβουλο; Είναι ή δεν είναι ιδεοληψία της
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Νέας Δηµοκρατίας το outsourcing, δηλαδή οι δηµόσιες υπηρεσίες να εκχωρούν αρµοδιότητές τους, µε πολύ υψηλότερο κόστος, τελικά, από αυτό που θα πλήρωναν αν η δουλειά γινόταν
εντός; Έχετε µια ιδεοληψία να αναθέτετε τα νοσοκοµεία, τα σχολεία, την καθαριότητα, τη φύλαξη και µια σειρά άλλες υπηρεσίες
και ακόµα σοβαρότερες υπηρεσίες, σε εξωτερικούς εργολάβους, δαπανώντας λεφτά από το ελληνικό δηµόσιο, τα οποία
µπορούσαν να εξοικονοµηθούν.
Πάω στο κοµµάτι της προστασίας των ευάλωτων. Και σε αυτό
το ζήτηµα δεν έχουµε πειστεί ότι προστατεύονται οι ευάλωτοι.
Πρώτον, διότι το υπόβαθρο αυτής της διάταξης είναι ο ν.4738
/2020, δηλαδή ο πτωχευτικός νόµος, βάσει του οποίου οι οφειλέτες χάνουν τα σπίτια τους. Δεύτερον, η ρύθµιση αυτή έρχεται
γιατί, ακριβώς, δεν έχετε συστήσει τον φορέα απόκτησης και
επαναµίσθωσης, όπως είχε προβλέψει ο νόµος. Κι έρχεστε τώρα
να περάσετε αυτή τη διάταξη η οποία πόσους αφορά; Αφορά σε
τρεις χιλιάδες και µόνο ευάλωτα φυσικά πρόσωπα. Και πολύ
καλά σας τα είπε η ΕΚΠΟΙΖΩ, στη σύσκεψη µε τους φορείς, ότι
δεν προστατεύει κανέναν αυτή η διάταξη.
Έρχοµαι τώρα στον ΕΝΦΙΑ για την αποκατάσταση της αλήθειας. Πρώτον, η πρώτη µείωση του ΕΝΦΙΑ έγινε στους πρώτους
µήνες του 2019 µε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, µε µείωση 30% στις χαµηλές αντικειµενικές αξίες και 10% µεσοσταθµικά. Εµείς ήµασταν αυτοί που φέραµε την πρώτη µείωση στον ΕΝΦΙΑ αµέσως
µετά από την έξοδο από τα µνηµόνια. Διότι µέσα στα µνηµόνια
δεν υπήρχε η δυνατότητα, µε το πιστόλι στον κρόταφο και τους
δανειστές πάνω από τα κεφάλια µας, να προχωρήσουµε σε µειώσεις φόρων και στον ΕΝΦΙΑ. Βεβαίως, το πρόγραµµά µας ήταν
-µην το ξεχνάµε- ότι θα υπήρχε περαιτέρω µείωση κατά 50% για
τις χαµηλές αξίες και λιγότερο για τις υψηλότερες αξίες µέχρι
100.000 ευρώ.
Δεύτερο ζήτηµα για τον ΕΝΦΙΑ. Νοµοθετήσατε για µείωση 28
εκατοµµυρίων ευρώ για αξίες πάνω από 1 εκατοµµύριο ευρώ,
που αφορούσε, τελικά, σε δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια πρόσωπα. Αυτούς ωφελήσατε µε κάποιες χιλιάδες ευρώ στον καθένα, µε την µείωση που κάνατε τον Ιούλιο του 2019.
Τώρα τι κάνετε; Νοµοθετείτε συνολικά µείωση 360 εκατοµµυρίων ευρώ, η οποία, όµως, δεν µας λέτε πώς κατανέµεται, ποιοι
ωφελούνται, πόσο ωφελούνται οι χαµηλές αξίες, πόσο ωφελούνται οι υψηλότερες, ενώ µε την κατάργηση του συµπληρωµατικού
φόρου σε αξίες άνω των 250.000 ευρώ είναι σίγουρο ότι ευνοείτε
πάλι πλέον τις πλούσιες περιουσίες.
Και για να χρυσώσετε το χάπι τι κάνετε; Κάνετε κάποιες χειρουργικές επεµβάσεις σε αξίες άνω των 300.000 ευρώ και άνω
των 500.000 ευρώ, αλλά µόνο για κάθε ακίνητο συνολικής αξίας
400.000 ευρώ. Είναι σίγουρο ότι αν σταθµίσουµε το ποσό δεν
γλιτώνουν οι αξίες πάνω από 250.000 ευρώ σε σχέση µε τον
φόρο τον οποίο τους επιβάλλετε, είναι σαφές ότι γλιτώνουν
πολλά περισσότερα οι υψηλότερες αξίες.
Εµείς λέµε ότι αυτός ο φόρος, πράγµατι, είναι ένας φόρος άδικος, έγινε σε συνθήκες µνηµονίων και πρέπει τώρα να υπάρξει
ριζική αναµόρφωση προς την κατεύθυνση της υποκατάστασης
του ΕΝΦΙΑ µε το φόρο µεγάλου πλούτου, που θα συµπεριλαµβάνει και στοιχεία αντικειµενικής αξίας των ακινήτων, αλλά και
εισοδηµατικά κριτήρια, περιουσιακά κριτήρια για κάθε πολίτη.
Αυτός θα είναι ο µοναδικός δίκαιος φόρος που πρέπει να υπάρξει.
Σε σχέση τώρα µε τη διατήρηση της ονοµασίας για τους διήµερους αποσταγµατοποιούς του τσίπουρου και της τσικουδιάς,
είναι σαφές: Αν θέλετε να προστατεύσετε τους δεκάδες χιλιάδες
µικρούς παραγωγούς των παραδοσιακών προϊόντων, τσίπουρο
και τσικουδιά, θα πρέπει να αποδεχθείτε την τροπολογία που σας
καταθέσαµε. Υπάρχει, βεβαίως, η αντίθεση µεταξύ των µικρών
παραγωγών και των µεγάλων βιοµηχανικής παραγωγής, µπορεί,
όµως, να βρεθεί λύση, να διατηρηθεί αυτή η παραδοσιακή παραγωγή των εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και όχι να σταµατήσει µε αυτή τη διάταξη η ονοµασία του τσίπουρου και της
τσικουδιάς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
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Σε σχέση µε τα µέτρα και την τροπολογία που ήρθε, εµείς είπαµε ότι θα την ψηφίσουµε, παρ’ ότι αυτά τα µέτρα είναι πενιχρά,
είναι τελείως ανεπαρκή σε σχέση µε την καλπάζουσα ακρίβεια
και την ενεργειακή κρίση που σήµερα έχει επιβαρυνθεί και µε την
πολεµική σύρραξη. Με αυτά τα µέτρα που έχετε φέρει –σας το
είπαν οι οµιλητές µας, σας το είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο
Αλέξης Τσίπρας, το µεσηµέρι- προσπαθείτε να θεραπεύσετε τις
επιπτώσεις, χωρίς να θεραπεύετε τις αιτίες αυτών των επιπτώσεων. Και οι αιτίες είναι η αισχροκέρδεια, τα καρτέλ των εταιρειών ενέργειας που βγάζουν υπερκέρδη και αυτά τα αφήνετε
στο απυρόβλητο.
Επιτέλους, τουλάχιστον αποδεχθήκατε ότι υπάρχουν υπερκέρδη. Για να δούµε το επόµενο διάστηµα, όταν, βέβαια, θα
έχουν περάσει πολλοί µήνες που θα έχει στενάξει ο ελληνικός
λαός και τα ελληνικά νοικοκυριά, τι θα κάνετε τότε, πώς θα τα
αντιµετωπίσετε.
Αναφέρω µόνο ένα ζήτηµα από τα µέτρα, ένα σηµείο όπου µιλάτε για την επιδότηση των 50 ευρώ στους κατοίκους - δικαιούχους οχηµάτων στις νησιωτικές περιοχές. Προφανώς, εγώ θα τη
χαρακτηρίσω αστεία αυτή την επιδότηση και βεβαίως, δεν έχει
καµµία σχέση αυτή η επιδότηση µε την εφαρµογή του µεταφορικού ισοδύναµου, το οποίο είχαµε θεσµοθετήσει εµείς.
Κατ’ αρχάς, καταργήσατε το εύρος των ωφελουµένων και το
δώσατε µόνο στους µόνιµους κατοίκους και πάλι όχι σε όλα τα
νησιά, στη µειοψηφία των νησιών, σε τριάντα εννέα µικρά νησιά
κάτω από τρεις χιλιάδες κατοίκους, σε αυτά το δώσατε µόνο και
ενώ δυόµισι χρόνια τώρα θα είχε επεκταθεί αυτό το µέτρο στους
κατοίκους όλων των νησιών, όλης της νησιωτικής Ελλάδας. Και
βεβαίως, αν υπολογίζατε το όφελος που θα είχαν αυτοί οι κάτοικοι αυτά τα δυόµισι χρόνια µε αυτό το οποίο υφίστανται σήµερα
µε την καλπάζουσα ακρίβεια, καταλαβαίνετε ότι το πενηντάρικο
τώρα είναι «άλλα λόγια να αγαπιόµαστε».
Εποµένως, αγαπητοί κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, δεν θέλετε, δεν έχετε πολιτική βούληση, δεν µπορείτε. Προκηρύξτε
εκλογές, για να µπορέσει η χώρα να ανασάνει και να έρθει µια
νέα προοδευτική κυβέρνηση για να αποκαταστήσει την εµπιστοσύνη µε τη µεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει τώρα
ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Ιωάννης Πασχαλίδης.
Ορίστε, κύριε Πασχαλίδη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί µία ακόµη υλοποίηση των δεσµεύσεων της σηµερινής Κυβέρνησης για στήριξη των ευάλωτων οµάδων, αλλά
και όλης της κοινωνίας, δεδοµένων άλλωστε και των ιδιαίτερων
συνθηκών που επικρατούν την παρούσα χρονική περίοδο και καθιστούν ακόµα επιτακτικότερη την ανάγκη µεταρρυθµίσεων, προκειµένου να βελτιωθεί το οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο
ενεργούν πολίτες και επιχειρήσεις.
Πιο συγκεκριµένα, µε το παρόν νοµοσχέδιο εισάγεται ένα ενδιάµεσο πρόγραµµα κρατικής στήριξης των δανείων για πρώτη
κατοικία, που στοχεύει στο να γεφυρώσει το κενό που υπάρχει
σήµερα για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών που έχουν
οφειλές από στεγαστικό δάνειο σε τράπεζες ή funds έως τη δηµιουργία του φορέα απόκτησης και επαναµίσθωσης ακινήτων.
Ειδικότερα, προβλέπεται η κρατική επιδότηση στη δόση δανείου για πρώτη κατοικία που θα ανέρχεται στο ποσό των 70
ευρώ έως 210 ευρώ, ανάλογα µε τη σίτιση του νοικοκυριού και
θα αποµειώνει τη συνολική οφειλή.
Στόχος είναι η αναστολή κάθε διαδικασίας πλειστηριασµού
της κύριας κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών για χρονικό διάστηµα δεκαπέντε µηνών ή µέχρι τη µεταβίβασή της στον φορέα,
όποιο από τα δύο προηγηθεί. Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί µέσω
ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας που είναι φιλική για τον χρήστη και δεν έχει γραφειοκρατικές περιττές διαδικασίες. Επιλέξιµοι είναι οι οφειλέτες που πληρούν τα εισοδηµατικά,
περιουσιακά και λοιπά κριτήρια που θεσπίστηκαν και ισχύουν στο
προνοιακό πρόγραµµα «ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ».
Στο Γ’ Μέρος του νοµοσχεδίου περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων
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διατάξεις που αφορούν στους αµβυκούχους µας. Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες τόσο
στον Υπουργό Οικονοµικών κ. Σταϊκούρα όσο και στον Υφυπουργό κ. Βεσυρόπουλο, διότι άκουσαν µε µεγάλη προσοχή τα
δίκαια αιτήµατα που τους µετέφεραν και έφεραν προς ψήφιση
τις συγκεκριµένες διατάξεις οι οποίες δίνουν ουσιαστικές λύσεις
και γι’ αυτό έχουν γίνει δεκτές µε µεγάλη ανακούφιση από τους
αµβυκούχους µας.
Συγκεκριµένα, στο παραδοσιακό απόσταγµα διηµέρων εφαρµόζεται πλέον µειωµένος έως και 85% ο συντελεστής ειδικού
φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης.
Επιπλέον, έχουµε επαναφορά της δυνατότητας χονδρικής διάθεσης του προϊόντος απόσταξης των διηµέρων αποστακτών από
σηµεία πώλησης αλκοολούχων ποτών, όπως κάβες, δυνατότητα
που είχε καταργηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ το 2018, δηµιουργώντας
σοβαρότατα προβλήµατα.
Επιπροσθέτως, µε τη νέα αποστακτική περίοδο δίνεται η δυνατότητα στους διηµέρους µικρούς αποσταγµατοποιούς να αποστάζουν πέραν των λοιπών επιτρεπόµενων σήµερα πρώτων υλών
οινοποιήσιµες ποικιλίες σταφυλιών και σύκα, ενώ µετά από απόφαση των αρµοδίων Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων θα επιτρέπεται εξαιρετικώς η απόσταξη
επιτραπέζιων σταφυλιών, των οποίων η ποιότητα υποβαθµίστηκε
λόγω των καιρικών συνθηκών.
Αξίζει να σηµειωθεί επίσης, ότι για τον έλεγχο της διακίνησης
των προϊόντων απόσταξης προβλέπεται η δήλωση διακίνησης,
δεδοµένου ότι εξαιρούνται από την έκδοση λογιστικών στοιχείων
οι διήµεροι που είναι ταυτόχρονα αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.
Ακόµη, απλοποιούνται οι διοικητικές διαδικασίες για την έκδοση άδειας απόσταξης και δεν απαιτείται πλέον η προσκόµιση
βεβαίωσης ΔΑΟΚ των οικείων περιφερειακών ενοτήτων ή του οικείου δήµου για εκτάσεις µέχρι ένα στρέµµα.
Από τις σηµαντικότερες διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου
είναι αυτές των άρθρων 40 έως 49, οι οποίες προβλέπουν ρυθµίσεις σχετικά µε τον ΕΝΦΙΑ. Η Κυβέρνηση, υλοποιώντας τις
προεκλογικές της δεσµεύσεις, προχωρά σε δεύτερη µείωση του
ΕΝΦΙΑ, ούσα συνεπής µε τα όσα είχαν εξαγγελθεί.
Ειδικότερα, τα νοικοκυριά θα πληρώνουν 34%, δηλαδή κατά
1/3 λιγότερο φόρο σε σχέση µε το 2018. Οι πιο ωφεληµένοι θα
είναι κυρίως εκείνοι µε µικρότερη ακίνητη περιουσία, οι οποίοι
πληρώνουν ακόµη λιγότερο µε αυτές τις ρυθµίσεις.
Να σηµειωθεί ότι προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής του
ΕΝΦΙΑ µέχρι και µε δέκα δόσεις.
Ειδική αναφορά θα ήθελα, επίσης, να κάνω και στις ρυθµίσεις
του υπό συζήτηση νοµοσχεδίου για την περαιτέρω στήριξη του
πρωτογενούς τοµέα της χώρας µας, ο οποίος έχει πράγµατι πληγεί σε τεράστιο βαθµό τόσο από την πανδηµία όσο και από την
ενεργειακή κρίση.
Συγκεκριµένα, βάσει του άρθρου 50 το πετρέλαιο εσωτερικής
καύσης κινητήρων που χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία φορολογείται για το έτος 2022 µε µηδενικό συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο µηδενικός αυτός συντελεστής θα
χορηγηθεί µε τη µορφή επιστροφής του ποσού ειδικού φόρου
κατανάλωσης για τους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες.
Άλλωστε, λόγω της ενεργειακής κρίσης και της συνεπακόλουθης αύξησης της τιµής των λιπασµάτων οι αγρότες αντιµετωπίζουν αύξηση του λειτουργικού κόστους στην παραγωγή των
προϊόντων τους. Ως εκ τούτου, για την ενίσχυση του αγροτικού
τοµέα παραγωγής είναι απαραίτητη η περαιτέρω µείωση του
συντελεστή ΦΠΑ των λιπασµάτων. Προς τούτο στο παρόν νοµοσχέδιο περιλαµβάνεται και η µόνιµη µείωση του ΦΠΑ στα λιπάσµατα από το 13% στο 6%, που αποτελεί µια ακόµη έµπρακτη
στήριξη στην πρωτογενή παραγωγή της χώρας.
Θα ήθελα, επίσης, να αναφερθώ και στο άρθρο 65, βάσει του
οποίου διατηρείται η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και
παραλίας αυστηρώς µέχρι 31-10-2022 όχι µόνο σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα και καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, όπως ήδη προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία,
αλλά και σε ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια για λόγους αµιγώς οικονοµικής ενίσχυσης των τουριστικών αυτών επιχειρή-
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σεων. Η συγκεκριµένη πρόβλεψη γίνεται λόγω της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης που προκαλεί η παρατεταµένη πανδηµία,
αλλά και λόγω των έκτακτων διεθνών εξελίξεων.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω για µια ακόµα φορά ότι η
Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη µε πρωτεργάτες τον
Υπουργό Οικονοµικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, τον κ. Βεσυρόπουλο
και το επιτελείο τους έστω και κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας φέρουν προς ψήφιση ένα νοµοσχέδιο που στοχεύει στην ανακούφιση των ευάλωτων και όχι µόνον
νοικοκυριών, αποδεικνύοντας συγχρόνως ότι στέκεται δίπλα
στον αγροτικό κόσµο, προκειµένου να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει.
Με στοχευµένες κινήσεις η σηµερινή Κυβέρνηση στηρίζει την
κοινωνική συνοχή, συνεχίζει την πολιτική µείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων και παρέχει ουσιαστική βοήθεια σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και ολοκληρώνουµε
τον κατάλογο των Βουλευτών - οµιλητών µε τον Βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Κωνσταντίνο Ζαχαριάδη.
Ορίστε, κύριε Ζαχαριάδη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σε αυτό το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης, που µε τόσες τυµπανοκρουσίες ήρθε να το υποστηρίξει και ο Πρωθυπουργός, δήλωσαν να µιλήσουν οκτώ οµιλητές από τη Νέα Δηµοκρατία, της
οποίας η κοινοβουλευτική δύναµη είναι εκατόν πενήντα επτά
Βουλευτές και δεκαεπτά οµιλητές από τον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου
η κοινοβουλευτική δύναµη είναι ογδόντα πέντε Βουλευτές. Ξέρετε, λοιπόν, συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας γιατί χειροκροτούν οι Βουλευτές όταν ο κ. Μητσοτάκης βγαίνει και λέει ότι θα
κάνει εκλογές στο τέλος της τετραετίας; Γιατί πάνω από τους µισούς ξέρουν ότι µόλις προκηρυχθούν οι εκλογές, δεν θα ξαναδούν τη βουλευτική αποζηµίωση. Είναι τόσο απλό!
Ο κ. Μητσοτάκης λέει για «εφιάλτες». Ο ίδιος είναι «εφιάλτης»
όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για τη χώρα, για τη µεσαία τάξη και την
επιχειρηµατικότητα. Και θέλω να του θυµίσω ότι γενικώς οι
«εφιάλτες» είναι µέσα στην οικογένεια. Δεν είναι έξω από την οικογένεια. Αυτό το έχουν βιώσει στη Νέα Δηµοκρατία.
Είπε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του ότι όταν έχουµε
παγκόσµια κρίση, δεν µπορούν οι ευθύνες να αναζητούνται µέσα
στη χώρα. Κύριε Παπαδηµητρίου, σας γνώρισα ως δηµοσιογράφο στον ΣΚΑΪ. Πιστεύω ότι διαβάζετε την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».
Ας δούµε, λοιπόν, τι λέει το πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας την
Τρίτη 22 Μαρτίου. Λέει το εξής: «Οι πάροχοι ρεύµατος αλλάζουν
µονοµερώς τα τιµολόγια. Τα µετατρέπουν από σταθερά σε κυµαινόµενα χωρίς σαφή ενηµέρωση». Και γι’ αυτό ο διεθνής παράγοντας φταίει; Αυτό είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο, µια
τεράστια απάτη. Και αυτό δεν είναι κάτι που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το
λέει η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» στο χθεσινό της εξώφυλλο. Ορίστε, εδώ
είναι να το πάρετε να το διαβάσετε τώρα που θα µιλήσετε ξανά
και αν θέλετε, να µας πείτε κάτι και γι’ αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Οι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας χειροκροτούν τον κ.
Μητσοτάκη. Να δείτε πώς σας χειροκροτούν οι πολίτες, να δείτε
πώς σας χειροκροτούν οι ψηφοφόροι σας όταν ανοίγουν τους
λογαριασµούς του ρεύµατος, όταν ανοίγουν τους λογαριασµούς
του φυσικού αερίου και όταν πηγαίνουν στα πρατήρια καυσίµων!
Είπε ο Πρωθυπουργός ότι επιστρέφουν οι λαϊκιστές. Εγώ λέω
ότι αυτή τη στιγµή τη χώρα την κυβερνούν λαϊκιστές. Εσείς δεν
λέγατε ότι µε τα µέτρα που πήρατε θα έχουµε αυξήσεις στους
λογαριασµούς της ΔΕΗ 2 µε 3 ευρώ; Αυτό δεν είναι λαϊκισµός;
Εσείς δεν λέγατε ότι τον Δεκέµβρη θα τελειώσει η πληθωριστική
πίεση; Αυτό δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου;
Κύριε Σκανδαλίδη, εγώ συµφωνώ µε την κριτική που άσκησε
και το δικό σας κόµµα. Όµως, κάντε το βήµα και ζητήστε εκλογές. Δεν διορθώνεται ο κ. Μητσοτάκης! Δεν ακούει ο κ. Μητσοτάκης! Δεν αλλάζει η Δεξιά, ιδίως αυτή η Δεξιά που εκπροσωπεί

10531

ο κ. Μητσοτάκης! Εκλογές για να µπορέσει η χώρα να πάρει
ανάσα, για µια πιο δίκαιη και βιώσιµη Ελλάδα, για να πάψει η αδικία, για να έρθουν οι µη προνοµιούχοι στο προσκήνιο. Εµείς είµαστε έτοιµοι. Μπορούµε και θέλουµε!
Στη Νέα Δηµοκρατία έχουν µπερδέψει τη «λαϊκότητα» µε τον
«λαϊκισµό», γιατί ποτέ οι οικογένειες των κυβερνώντων δεν ήταν
εξαρτηµένες από τον µισθό τους. Ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να
γίνει Πρωθυπουργός για να το καταλάβει, διότι στα δικά τους
µάτια και στα µάτια των συµβούλων τους αυτοκίνητα έχουν οι
πλούσιοι και γιατί οι µειώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης
είναι για τους κατόχους των Porsche Cayenne. Σε όλη την Ευρώπη που µειώνουν τους φόρους ασχολούνται µε τις Porsche
Cayenne και µόνο στην Ελλάδα έχουµε αυτή την Κυβέρνηση που
ενδιαφέρεται για τους φτωχούς ανθρώπους!
Δεν µειώνετε τον ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, αλλά µειώνετε τους φόρους στα µερίσµατα στο µισό. Μειώνετε και καταργείτε τον συµπληρωµατικό ΕΝΦΙΑ για περιουσίες
αντικειµενικής και όχι εµπορικής αξίας 500.000 ευρώ και
1.000.000 ευρώ.
Περιγράφετε µειώσεις στον ΕΝΦΙΑ σε λαϊκές γειτονιές. Η µεγαλύτερη µείωση που νοµοθετήθηκε στη χώρα ήταν από τη δική
µας κυβέρνηση. Ωστόσο, κάθε ευρώ που µειώνει, βεβαίως, τον
ΕΝΦΙΑ στις λαϊκές οικογένειες είναι καλοδεχούµενο. Όµως, εδώ
έχετε κάνει συγκεκριµένες επιλογές και οι περισσότερες επιλογές που κάνατε ήταν για τους ισχυρούς και πολύ ισχυρούς. Στις
γονικές παροχές µέχρι 800.000 ευρώ ανά γονιό και ανά τέκνο.
Δεν είναι αυτοί που έχουν τις Porsche Cayenne;
Και είχε το θράσος ο κ. Μητσοτάκης να γυρίσει στην ανιστόρητη και απαράδεκτη θεωρία των δύο άκρων. Μαζευτείτε µε το
θέµα της Χρυσής Αυγής. Μήπως θέλετε να σας θυµίσω τον
Μπαλτάκο; Μήπως θέλετε να σας θυµίσω ότι το µισό σας Υπουργικό Συµβούλιο µίλησε για το Ολοκαύτωµα και επισκέφθηκε το
Εβραϊκό Μουσείο όταν ανέλαβαν υπουργικούς θώκους; Τα ξεχάσαµε αυτά;
Μάλιστα, ζήτησε να µιλήσουµε κοστολογηµένα. Μάλιστα, να
µιλήσουµε κοστολογηµένα. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι
1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ. Πόσο κάνει η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης; Πόσο κάνει; Είναι ή δεν είναι αυτό το ποσό;
Σταµατήστε αυτό το απαράδεκτο νοµοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη
µε την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης και µειώστε
τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Να η τεκµηρίωση, να η κοστολόγηση! Υπάρχουν 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ, περίπου 1,4 δισεκατοµµύριο ευρώ υπερκέρδη, ουρανοκατέβατα κέρδη από τον
τρόπο µε τον οποίο κερδοσκοπούν οι εταιρείες στο χρηµατιστήριο ενέργειας. Φορολογείστε αυτά τα κέρδη!
Έρχεται ο κ. Μητσοτάκης και λέει ότι θα φορολογήσει 90%
κ.λπ.. Πότε; Όπως θα κάνει µε τον κατώτατο µισθό; Ο κόσµος
τώρα υποφέρει, τώρα πονάει, τώρα έχει ανάγκη την ενίσχυση!
Αυτό που του κάνατε τώρα ήταν 50 σεντς την ηµέρα αύξηση του
κατώτατου µισθού, από τα 650 στα 663 ευρώ!
Μειώστε τον ΦΠΑ στα καύσιµα. Αρχίσατε πάλι τις αναλύσεις
για τα «λεφτόδεντρα»! Δώσατε 6,7 δισεκατοµµύρια ευρώ σε
απευθείας αναθέσεις! Μιλάµε για 6,7 δισεκατοµµύρια ευρώ!
Να σας πω κάτι; Νοµοθετείτε προκλητικά, κύριε Σταϊκούρα!
Εσάς δεν σας προκαλεί το να παίρνουν διευθυντές και γενικοί διευθυντές 4.500 ευρώ και 8.000 ευρώ, τριακόσια άτοµα τα οποία
διορίζετε µέσα σε αυτή την κρίση, ενώ υπάρχουν άξιοι δηµόσιοι
υπάλληλοι; Εγώ ξέρω, κύριε Σταϊκούρα, ότι εσείς, όπως και ο κ.
Βεσυρόπουλος δουλεύετε µε τους δηµόσιους υπαλλήλους στο
Υπουργείο Οικονοµικών. Ο κ. Χατζηδάκης θέλει να διορίσει τριακόσιους δικούς του µε 4.500 ευρώ και 8.000 ευρώ και λέει ότι
δεν έχουµε περιθώριο. Ναι, αλλά εκεί το βρήκαµε το περιθώριο!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είπε ο κ. Μητσοτάκης για την ενίσχυση των 30.000 ευρώ. Να
σας ρωτήσω κάτι: Οι 35.000 ευρώ είναι µεσαία τάξη; Κύριε Σταϊκούρα, είναι µεσαία τάξη οι 35.000 ευρώ, ναι ή όχι; Είναι καθαρά
ή µικτά αυτά τα ποσά; Είναι ανά γονιό ή ανά οικογένεια; Ξέρετε
πόσο είναι σε µια οικογένεια µε δύο παιδιά; Είναι 1.250 ευρώ!
Κάποιος, δηλαδή, που παίρνει 1.300 ευρώ δεν είναι µεσαία τάξη!
Μας είχατε κάνει επικοινωνιακά βασανιστήρια µε τη µεσαία
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τάξη και έρχεστε και µιλάτε στο όνοµα της µεσαίας τάξης; Έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει για την αύξηση του διαθέσιµου
εισοδήµατος. Υπήρχε ποτέ πιο τραγική περίοδος από τη σηµερινή για το διαθέσιµο εισόδηµα των Ελληνίδων και των Ελλήνων;
Ποιο είναι το διαθέσιµο εισόδηµα των πολιτών µε τη Νέα Δηµοκρατία; Ποιο ήταν το διαθέσιµο εισόδηµα σε µνηµονιακά χρόνια µε τον ΣΥΡΙΖΑ; Στις δεκαεννιά του µήνα για τις περισσότερες
οικογένειες εξαντλείται ο µισθός. Περιµένουν τον µισθό, για να
πληρώσουν ένα τµήµα από τον λογαριασµό του ηλεκτρικού ρεύµατος. Είµαστε οι ακριβότεροι!
Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, χρειάζεται κυβέρνηση ευθύνης. Εσείς είστε κυβέρνηση της δικαιολογίας.
Εσείς ερχόσασταν και µας λέγατε εδώ πέρα για κρίσιµα ζητήµατα ότι ανταλλάξαµε το Μακεδονικό µε τις συντάξεις. Αυτός
είναι ο ορισµός του λαϊκισµού! Εσείς τάξατε στους πάντες τα
πάντα.
Εµείς θέλουµε και µπορούµε. Ο ΣΥΡΙΖΑ µπορεί. Ο Τσίπρας
θέλει και µπορεί. Έχουµε σχέδιο, έχουµε πρόταση, έχουµε κοστολογηµένα µέτρα. Αυτά τα οποία λέµε γίνονται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Κάντε εκλογές, να πάρει την ευθύνη του ο λαός. Δεν έχετε νοµιµοποίηση να κυβερνάτε. Άλλα λέγατε όταν εκλεγήκατε, άλλα
συµβαίνουν σήµερα. Δεν έχετε την εντολή να προχωρήσετε να
κυβερνάτε, όταν ο λαός φτωχοποιείται µε αυτόν τον τρόπο.
Εµείς εξαντλήσαµε τα περιθώρια, κάναµε πρόταση δυσπιστίας, ζητήσαµε εκλογές. Είναι η ώρα ο λαός να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Είναι η ώρα της µεγάλης κοινωνικής
αντιπολίτευσης, της µεγάλης κοινωνικής αντεπίθεσης.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Περνάµε στη διαδικασία των δευτερολογιών από πλευράς εισηγητών και ειδικών αγορητών. Όποιος το επιθυµεί µπορεί να
δευτερολογήσει, ξεκινώντας ανάστροφα.
Κύριε Αρσένη, θέλετε τον λόγο;
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Δεν θα ακούσουµε τη Νέα Δηµοκρατία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, πάµε αντίστροφα πάντα, κύριε Αλεξιάδη. Ξεκινάµε από τα µικρότερα κόµµατα και έχω καλέσει ήδη τον κ. Αρσένη.
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Βουλεύτρια, Βουλευτές, Υπουργοί, πραγµατικά θέλουµε να
καταλάβουµε πώς είναι δυνατόν να έχετε αυξήσει τις αντικειµενικές αξίες από 30% έως και 60% σε Περιστέρι, Πετρούπολη,
Αγία Βαρβάρα, Αγίους Αναργύρους, Καµατερό, Ίλιον, Αιγάλεω,
Χαϊδάρι ή στη Β’ Πειραιά και να έχετε φέρει µείωση των αντικειµενικών αξιών στην Κηφισιά, στην Εκάλη, σε όλες τις πλούσιες
περιοχές και παρ’ όλα αυτά, να φέρνετε εδώ πέρα µείωση του
ΕΝΦΙΑ πάλι γι’ αυτούς που έχουν µεγάλη ακίνητη περιουσία;
Πόσο πιο ανάλγητο σύστηµα µπορείτε να εισαγάγετε µε κάθε νοµοσχέδιο;
Κύριε Υπουργέ, θέλω να καταλάβω πώς είναι δυνατόν εσείς
προσωπικά να έχετε τις απολυµένες καθαρίστριες κάθε εβδοµάδα έξω από την πόρτα σας; Θα µου πείτε ότι έληξαν οι συµβάσεις τους. Είναι συµβάσεις είκοσι χρόνων. Οι περισσότερες
από αυτές και οι περισσότεροι δούλευαν είκοσι χρόνια, προσφέροντας υπηρεσίες που παράνοµα ξεπερνούσαν την καθαριότητα.
Τις βάζατε να δουλεύουν σε πρωτόκολλα κ.λπ., όπως και οι προηγούµενοι από εσάς. Πώς είναι δυνατόν να το δέχεστε;
Πώς είναι δυνατόν αυτή τη στιγµή η Κυβέρνηση να ανακοινώνει την απόλυση των συµβασιούχων COVID, λες και έχει λήξει,
κατ’ αρχάς, η πανδηµία, λες και δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες; Δικά σας στελέχη, οι δήµαρχοι της ΚΕΔΕ, ο κ.
Μπακογιάννης στο Δήµο Αθηναίων λέει ότι καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες και θα συνδράµουν και στον δικαστικό αγώνα
τους.
Τι έχετε να πείτε; Γιατί, εάν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες, όπως λένε τα δικά σας στελέχη, η νοµολογία του Ευ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι ξεκάθαρη. Είστε υποχρεωµένοι να
τους µονιµοποιήσετε, ανεξαρτήτως ότι δεν αλλάξατε διατάξεις
στο Σύνταγµα ΣΥΡΙΖΑ, Κίνηµα Αλλαγής και Νέα Δηµοκρατία,
όταν είχατε την ευκαιρία, αναφορικά µε τους συµβασιούχους.
Θέλω να καταλάβω ποιο είναι το πολιτικό παιχνίδι που παίζετε
και µε τους υγειονοµικούς σε αναστολή. Έχετε δύο κατηγορίες
ανθρώπων, που εσείς θεωρείτε ότι είναι ανεµβολίαστοι: τους ανθρώπους που δεν έκαναν τα εµβόλια και τους ανθρώπους που
δεν έκαναν την τρίτη δόση µετά το πέρας του επταµήνου. Θέλω
να µας εξηγήσετε. Εµείς λέµε να µην βάλετε κανέναν σε αναστολή. Καλώς δεν βάζετε σε αναστολή αυτούς που έχουν κάνει
τα δύο εµβόλια. Θέλω, όµως, να καταλάβω: Πώς απολύετε µόνο
αυτούς που δεν έχουν κάνει αυτή τη στιγµή το εµβόλιο, ενώ στην
ίδια κατηγορία, για εσάς, είναι και οι υπόλοιποι; Θα έπρεπε να
µην απολύσετε κανέναν, θα έπρεπε να επιστρέψουν, όπως ζητάει
το ΜέΡΑ25, όλοι οι ανεµβολίαστοι υγειονοµικοί, όλοι οι υγειονοµικοί σε αναστολή, στις θέσεις τους µε βάση τις αποφάσεις των
συλλογικών τους οργάνων. Πώς είναι δυνατόν να µιλάτε για απολύσεις;
Να σας εξηγήσω πώς είναι δυνατόν και σε αυτές τις τρεις κατηγορίες, και στις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών και
στους συµβασιούχους COVID και στους υγειονοµικούς σε αναστολή. Είναι, γιατί θέλετε να διαλύσετε ό,τι έχει σχέση µε το δηµόσιο. Το έχετε ανακοινώσει για την υγεία. Δεν έχει προλάβει να
τελειώσει η πανδηµία και θέλετε να διαλύσετε τη δηµόσια υγεία
σήµερα.
Όσον αφορά στους συµβασιούχους, ναι, θέλετε να δώσετε
υπεργολαβίες, να δώσετε εργολαβίες καθαριότητας και στο
Υπουργείο σας και παντού, στα νοσοκοµεία, στους δήµους, παντού. Θέλετε να διαλύσετε την έννοια της ασφάλειας που επιβάλλει το Σύνταγµα για τους δηµόσιους υπαλλήλους µέσω της
µονιµότητας. Θέλετε να είναι και οι δηµόσιοι υπάλληλοι επί ξύλου
κρεµάµενοι, ώστε να παίζετε πολιτικά παιχνίδια µε κάθε εκλογή,
να τους έχετε οµήρους. Όσους προσλάβετε θέλετε να είναι µε
οκτάµηνες συµβάσεις, µε ελάχιστα δικαιώµατα, ώστε, όταν έρχονται οι εκλογές, να φοβούνται.
Σας καλούµε να αλλάξετε πορεία, γιατί διαλύετε τη δοµή
αυτού του κράτους, διαλύετε το δικαίωµα των ανθρώπων, που
αυτή τη στιγµή δυσκολεύονται να φέρουν ένα πιάτο φαΐ στα παιδιά τους, για ζωή και ελπίδα και διαλύετε πραγµατικά, εκτός από
πέντε επιχειρηµατικούς οµίλους, το µέλλον σε αυτή τη χώρα για
όλους τους υπόλοιπους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Η κ. Κοµνηνάκα έχει
τον λόγο εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ πήρα τον χρόνο
της δευτερολογία µου το πρωί και δεν θέλω να καταχραστώ
τώρα την ανοχή του Προεδρείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε θερµά,
κυρία Κοµνηνάκα.
Τον λόγο τώρα έχει, εάν θέλει, ο ειδικός αγορητής του Κινήµατος Αλλαγής, ο κ. Σκανδαλίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Δεν θα πάρω τον λόγο,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τρύφων Αλεξιάδης.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, υποµονή, τελειώνει σε λίγο ένα δύσκολο τετραήµερο από την επιτροπή έως τώρα. Βέβαια, οι επόµενοι
µήνες δεν θα είναι εύκολοι. Και δεν θα είναι εύκολοι για τους
γνωστούς λόγους και γιατί οι δηµοσκοπήσεις που βγήκαν δεν
δείχνουν καλά τα πράγµατα για τη Νέα Δηµοκρατία, αλλά και για
έναν άλλο λόγο. Το είπε και ο Κώστας Ζαχαριάδης.
Κοιτάξτε τώρα, δεκαεπτά - οκτώ χάσατε σήµερα. Δεκαεπτά
Βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τα άλλα κόµµατα κατέκριναν
το νοµοσχέδιό σας και µόνο οκτώ βρέθηκαν να το υπερασπίστουν από τη Νέα Δηµοκρατία. Βεβαίως, περιέργως δεκαοκτώ
που δεν ήταν στην Αίθουσα εκείνη την ώρα -ελπίζω να είναι σε
λίγο στην ονοµαστική- ζητούν ονοµαστική ψηφοφορία. Δεν είχαν
διάθεση να µιλήσουν και δεν είχαν επιχειρήµατα, αλλά άκουσαν
κάτι που είπε ο ΣΥΡΙΖΑ και είπαν, ορίστε, και εµείς τότε θα πάµε
να κάνουµε ονοµαστική ψηφοφορία.
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Αυτό που κάνετε µε την ονοµαστική ψηφοφορία, πραγµατικά
είναι αντικείµενο για χιουµοριστική εκποµπή. Μου θυµίζει εκείνο
το βίντεο πριν από λίγα χρόνια µε τον αντιπρόεδρο ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου -δεν θα πω την περιοχή, είναι κοντά στα
µέρη του κ. Βεσυρόπουλου- όπου εξηγούσε ότι «εµείς θέλαµε
αυτό και οι άλλοι δεν ήθελαν το άλλο και γι’ αυτό εµείς ζητήσαµε
και αυτοί ζήτησαν …»!
Είναι αστεία πράγµατα αυτά που κάνετε µε το θέµα της ονοµαστικής ψηφοφορίας. Τι θέλετε να αποδείξετε; Τόσες µέρες
δεν µπορέσατε να µας απαντήσετε για τα στοιχεία που σας ζητήσαµε. Δεν µπορέσατε να φέρετε µία κοστολόγηση. Δεν µπορέσατε να τεκµηριώσετε το θέµα του ΕΝΦΙΑ. Δεν µπορέσατε να
απαντήσετε για το τσίπουρο. Δεν µπορέσατε στοιχειωδώς να
πείτε κάποια πράγµατα. Δεν µπορέσατε πολιτικά να ανταποκριθείτε.
Και καταλαβαίνω το πρόβληµα του Πρωθυπουργού να αντιπαρατεθεί µε τον Αρχηγό της Αντιπολίτευσης. Γιατί δεν καλεί τον
κ. Τσίπρα σε ένα ντιµπέιτ να συζητήσετε αυτά τα θέµατα και να
τον εκθέσει πολιτικά και να πει «να, αυτά έλεγες, αυτά έκανες,
να τι προτείνω εγώ». Τι φοβάται; Εντάξει, όµως, ο Πρωθυπουργός καταλαβαίνω, είναι από παλιά το πρόβληµα, είναι και δύσκολος στα ντιµπέιτ ο Αλέξης Τσίπρας. Εσείς τι φοβάστε; Τρία
χρόνια κλείνετε σε λίγο στο Υπουργείο Οικονοµικών. Σε όποιο
φιλικό κανάλι θέλετε, σε ραδιόφωνο, στην περιοχή σας, στη βόρεια Ελλάδα, στα κανάλια του Πειραιά, σε φιλικά διακείµενα
µέσα προς εσάς, όπου θέλετε, να µιλήσουµε για τα θέµατα φορολογικής πολιτικής, να εξηγήσουµε και να πούµε. Αυτά τα
αστεία µε τις ονοµαστικές ψηφοφορίες δεν πείθουν κανέναν,
διότι έχει καταλάβει ο κόσµος από τα επιχειρήµατα αυτών των
ηµερών.
Πολύ σωστά δε και ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος, ο
κ. Βρούτσης, και ο εισηγητής σας, ο κ. Παπαδηµητρίου, σε διαφορετικές ηµέρες, τόνισαν την ανάγκη διαλόγου, την ανάγκη κοστολόγησης, πού θα βρεθούν οι πόροι κ.λπ.. Βεβαίως θα τους
θυµίσω ότι υπήρχαν και τα «Ζάππεια». Αυτά που έλεγαν τότε κάποιοι, τώρα τα έχουν ξεχάσει. Εντάξει, όµως, αυτό έχει παραγραφεί από την πολιτική ιστορία του τόπου. Δεν θα σας ρωτήσει και
κανένας τα Σαββατοκύριακα γι’ αυτά που λέγατε στα «Ζάππεια».
Αυτοί, όµως, που ρωτούν πόσο κοστίζουν τα µέτρα και τι και πώς,
άνοιξαν την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους να τη
διαβάσουν; Είδαν ότι απουσιάζει η κοστολόγηση; Είδαν το στοιχειώδες, απαράδεκτο για το πολιτικό και το κοινοβουλευτικό
ήθος της χώρας;
Όσον αφορά στο θέµα πού θα βρεθούν τα χρήµατα και τι θα
κάνουµε δεν καταλαβαίνω. Μπορείτε να φέρετε τη Δευτέρα νέα
διάταξη. Όπως αποφασίζατε να καταργήσετε την εισφορά αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τοµέα, µας ακούν τώρα οι νοσοκοµειακοί
από τα δηµόσια νοσοκοµεία που επιβαρύνονται µε εισφορά αλληλεγγύης, επειδή εσείς το επιλέξατε. Όπως αποφασίζετε αυτοί
που έχουν πάνω από 50 χιλιάδες ευρώ ετήσιο εισόδηµα να µην
πληρώνουν εισφορά αλληλεγγύης, επειδή υπήρχαν λεφτά και
έπρεπε να τους ευνοήσετε, αλλά αυτοί που είναι στα δηµόσια
νοσοκοµεία, αυτοί που είναι στον Στρατό, στην Αεροπορία, αυτοί
που είναι στην Αστυνοµία να πληρώνουν εισφορά αλληλεγγύης.
Εξηγήστε µας γιατί το κάνατε; Τι σας ωθούσε, τι σας πίεζε, τι
εσωτερική αναστάτωση είχατε και έπρεπε µε το που βγήκατε κυβέρνηση να µειώσετε τον ΕΝΦΙΑ σε αυτούς που έχουν περιουσία
πάνω από 1 εκατοµµύριο ευρώ;
Ακούµε συνέχεια αυτό το επιχείρηµα το λέτε και το ξαναλέτε.
Νοµίζω ότι τους τελευταίους πέντε µήνες είναι βασικός ο πυρήνας της οµιλίας σας. Πρέπει να αλλάξετε κάτι, να βάλετε και κάποιο καινούργιο επιχείρηµα. Ακούω συνέχεια το επιχείρηµα για
οριζόντια µέτρα. Για εξηγήστε µου, όταν φέρατε τη διάταξη για
µείωση του ΕΝΦΙΑ για περιουσία πάνω από 1 εκατοµµύριο ευρώ
ήταν κάθετη διάταξη; Όσοι έχουν πάνω από 1 εκατοµµύριο
ευρώ, τους χαρίσατε χρήµατα, όπως και τώρα.
Έρχεστε µε µια επιχειρηµατολογία αστεία ότι δήθεν στριµώξατε τον ΣΥΡΙΖΑ και δήθεν ότι θα δηµιουργήσετε πρόβληµα στον
ΣΥΡΙΖΑ. Εµείς είπαµε µε σαφήνεια ότι βεβαίως και ψηφίζουµε
πολλά από τα µέτρα που φέρνετε. Δεν είµαστε σαν εσάς που
ακόµα και µέτρα και νόµους που είχατε ψηφίσει µετά τους κατα-
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λογίζετε σαν άδικους φόρους.
Κοιτάξτε, όµως, τι πολιτικά απαράδεκτο -δεν θα χρησιµοποιήσω άλλη φράση- κάνατε: Δεν φέρατε τις τροπολογίες στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων.
Τοποθετούµαι, κύριε Πρόεδρε, για τις τροπολογίες. Θα παρακαλούσα για µικρή ανοχή στον χρόνο.
Τροπολογία 1251/82: Ψηφίζουµε «κατά». Εάν την φέρνατε
στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, πιθανώς κάποια άρθρα
να µπορούσαµε να τα ψηφίσουµε.
Τροπολογία 1252 του Υπουργείου Περιβάλλοντος: Θα µπορούσαµε να ψηφίσουµε «υπέρ» στο άρθρο 1, αλλά έτσι που τη
φέρνετε, πρέπει να τα ψηφίσουµε όλα µαζί. Στο άρθρο 3 δεν
συµφωνούµε µε αυτά που κάνατε για το θέµα µε το Μάτι κ.λπ.,
µε την ανάθεση.
Την τροπολογία 1254 βεβαίως και θα την ψηφίσουµε διότι έχει
θετικά µέτρα. Αν τη φέρνατε στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, θα µπορούσαµε και να τη βελτιώσουµε και να ψηφίσουµε πολλά περισσότερα.
Δεν θέλω να καταχραστώ άλλο τον χρόνο σας. Κλείνω, λέγοντας το εξής: Καθετί θετικό το στηρίζουµε, ακόµα και αν δεν είναι
στη δική µας αντίληψη. Δεν θα δεχθούµε, όµως, να µειώνετε φόρους σε πλούσιους και σε πολύ πλούσιους και να εξακολουθείτε
να επιβάλετε φόρους σε φτωχούς, σε λαϊκά στρώµατα, στη µεσαία τάξη. Σταµατήστε να µας κουνάτε το δάχτυλο για τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, εσείς είστε εκτεθειµένοι, αρνείστε και
φοβάστε τον διάλογο.
Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο τώρα έχει
ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Παπαδηµητρίου.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Φαίνεται ότι τελικά θα επιβεβαιωθεί αυτό που είπε ο Αρχηγός
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ότι ακόµα και 1 ευρώ θα το ψηφίσει. Αν είναι 2 ευρώ, όµως, δεν το ψηφίζει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Παπαδηµητρίου.
Τον λόγο τώρα έχει ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Σταϊκούρας
προκειµένου να κλείσει τη σηµερινή πολύωρη διαδικασία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους από όλες
τις πτέρυγες για τη σηµερινή τους παρουσία και για την ανταλλαγή απόψεων. Πάντα θεωρώ ότι αυτές οι συζητήσεις είναι χρήσιµες για να βρούµε σηµεία σύγκλισης, αλλά κυρίως είναι
χρήσιµες για να καταλάβει ο ελληνικός λαός την υπευθυνότητα
ή την ανευθυνότητα του κάθε κόµµατος.
Νοµίζω ότι αυτό που προέκυψε από τη σηµερινή συζήτηση και
νοµίζω ότι θα καταδειχθεί και από τη ψηφοφορία σε λίγο είναι η
ανευθυνότητα, ο τυχοδιωκτισµός και τα πολιτικά αδιέξοδα της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Μέχρι πρόσφατα µας λέγατε για τον ΕΝΦΙΑ ότι βοηθάµε τους
πλούσιους, ότι όλα τα κάνουµε γι’ αυτούς που έχουν συµπληρωµατικό φόρο, ότι η µερίδα του λέοντος είναι γι’ αυτούς που έχουν
συµπληρωµατικό φόρο. Σήµερα ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και η κ. Αχτσιόγλου είπαν ότι η µερίδα του λέοντος
είναι το ένα τρίτο.
Ακούω τον αγαπητό συνάδελφο, τον εισηγητή της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, να επανέρχεται στα ίδια, να λέει ότι δεν απαντήσαµε. Στην αρχή της διαδικασίας έδωσα βεβαιωµένους φόρους από το 2018 µέχρι σήµερα, πλήρη στοιχεία. Ζήτησε
ταµειακά διαθέσιµα, έδωσα πλήρη στοιχεία. Είπε, όµως, και µία
άλλη τελευταία -είπε πολλές- ανακρίβεια, ότι εµείς το 2019 µειώσαµε τον ΕΝΦΙΑ στους πολίτες µε περιουσία πάνω από 1 εκατοµµύριο ευρώ. Ψέµα.
Αλήθεια, εσείς που προγραµµατίζατε να µειώσετε από 70.000
ευρώ µέχρι 80.000 ευρώ τον ΕΝΦΙΑ µε 22%, πόσο µειώθηκε; 25%.
Ποια κυβέρνηση το έκανε αυτό; Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Ήταν πάνω από 1 εκατοµµύριο ευρώ; Από 80.000 ευρώ µέχρι
100.000 ευρώ πόσο προγραµµατίζατε; 17%. Πόσο έγινε; 20%.
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Ο συνάδελφός σας είπε ότι µειώσαµε τον φόρο πάνω από 1
εκατοµµύριο ευρώ. Είπε ψέµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Προχωρήστε, προχωρήστε
και θα καταλάβετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα µου
επιτρέψετε να κατευθύνω εγώ τη ροή της σκέψεως, δεν θα µου
λέτε «προχωρήστε».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Ναι, µε συγχωρείτε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Από
100.000 ευρώ ως 120.000 ευρώ ήταν 11,99 αυτό που προγραµµατίζατε. Πόσο το µείωσε η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας;
20%. Είναι αυτό πάνω από 1 εκατοµµύριο ευρώ;
Συνεπώς, πάρτε το απόφαση. Η Κυβέρνηση η σηµερινή έχει
µειώσει τον ΕΝΦΙΑ µεσοσταθµικά κατά 35% στους Έλληνες πολίτες. Είµαστε απολύτως συνεπείς µε ό,τι είχαµε πει πριν από τις
εκλογές, µόνιµη µείωση του φόρου ακίνητης περιουσίας, κυρίως
για τη µεσαία τάξη -την οποία εσείς υπερφορολογήσατε- και για
τα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα.
Οι Έλληνες πολίτες θα δουν περίπου 900 εκατοµµύρια ευρώ
λιγότερο ΕΝΦΙΑ να πληρώνουν φέτος από ό,τι πλήρωναν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και θα δουν να πληρώνουν 360 εκατοµµύρια
ευρώ φέτος λιγότερα σε σχέση µε αυτό που πλήρωναν πέρυσι.
Αυτό είναι µια ακόµα απόδειξη ότι αυτή η Κυβέρνηση είναι η
κυβέρνηση του κοινωνικού φιλελευθερισµού, είναι η κυβέρνηση
της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και της κοινωνικής ανταποδοτικότητας, µε πρόσηµο πάντα τον πολίτη, πάντα τα λαϊκά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στρώµατα, πάντα τη µεσαία τάξη και τα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα. Εσείς και πάλι αποδεικνύετε την ανευθυνότητά
σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Εκσυγχρονισµός του
πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραµµα συνεισφοράς Δηµοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες µέχρι
τη µεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και
επαναµίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του µέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος
µειωµένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις».
Προχωρούµε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας
από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας επί της αρχής και επί των άρθρων 40 έως και 49 του σχεδίου νόµου, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν θα αναγνώσω τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση Βουλευτών, διότι λόγω
των ειδικών συνθηκών θεωρούµε ότι υπάρχει ο απαιτούµενος
από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διεξαχθεί
ονοµαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των
άρθρων 40 έως και 49 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικο-
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νοµικών.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές ή τηλεοµοιοτυπίες (φαξ) συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους. Οι ψήφοι αυτές θα καταχωριστούν στα Πρακτικά και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εφόσον έχετε ολοκληρώσει, παρακαλώ να κλείσει το
σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Εψήφισαν συνολικά 299 Βουλευτές.
Επί της αρχής του νοµοσχεδίου:
Υπέρ, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 157 Βουλευτές.
Κατά, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 141 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισε ένας.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 40:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 116 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 25 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 40 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 41:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 245 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 39 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 15 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 41 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 42:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 268 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ουδείς εψήφισε.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 31 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 42 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε, κατά
πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 43:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 181 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 7 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 111 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 43 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε, κατά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 44:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 158 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 131 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 10 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 44 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 45:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 181 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 102 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 16 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 45 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε, κατά
πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 46:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 181 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ουδείς εψήφισε.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 118 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 46 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 47:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 277 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 7 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 15 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 47 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 48:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 268 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 16 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 15 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 48 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 49:
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 181 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 7 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 111 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 49 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Οι θέσεις των Βουλευτών, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά
της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Εκσυγχρονισµός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραµµα
συνεισφοράς Δηµοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες µέχρι τη µεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναµίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του µέρους δευτέρου του τρίτου
βιβλίου του ν. 4738/2020 - Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία
των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος µειωµένος
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση ιδίως
της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις», έγινε δεκτό επί της
αρχής και επί των άρθρων 40 έως και 49 κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από την ολοκλήρωση της
ονοµαστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, προχωρούµε στην ψήφιση των υπολοίπων άρθρων, των τροπολογιών, του ακροτελεύτιου άρθρου, καθώς και του συνόλου του ως άνω σχεδίου νόµου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές έχουν ήδη καταθέσει στο Προεδρείο τα έγγραφα
µε τις ψήφους τους, προκειµένου να συµπεριληφθούν στα επίσηµα Πρακτικά της Βουλής.
(Τα προαναφερθέντα έγγραφα µε τις ψήφους καταχωρίζονται
στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Ζ’ - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς µετά από
την ολοκλήρωση και αυτής της ψηφοφορίας, το σχέδιο νόµου
του Υπουργείου Οικονοµικών: «Εκσυγχρονισµός του πλαισίου
λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραµµα συνεισφοράς Δηµοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες µέχρι τη µεταβίβαση
της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναµίσθωσης
του κεφαλαίου Α’ του µέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του
ν.4738/2020 - Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος µειωµένος Ενιαίος
Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση ιδίως της
ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, επί των άρθρων και
στο σύνολό του και έχει ως εξής:
«Εκσυγχρονισµός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραµµα συνεισφοράς Δηµοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες µέχρι τη µεταβίβαση της κατοικίας τους
στον φορέα απόκτησης και επαναµίσθωσης του κεφαλαίου
Α’του µέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ)
2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος µειωµένος Ενιαίος Φόρος
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και
τελωνειακές ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείµενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 1969/1991
Άρθρο 3 Αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί παραβάσεων - Αντικατάσταση περ. ε’παρ. 1 άρθρου 78 ν. 1969/1991
Άρθρο 4 Αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου - Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 78 ν. 1969/1991
Άρθρο 5 Δηµοσιοποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Προσθήκη παρ. 5, 6 και 7 στο άρθρο 78 ν.
1969/1991
Άρθρο 6 Παραγραφή - Προσθήκη άρθρου 78Β στον
ν.
1969/1991
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν.
2324/1995
Άρθρο 7 Οργανισµός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 30 ν. 2324/ 1995
Άρθρο 8 Διάρθρωση υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Αντικατάσταση παρ. VI άρθρου 33
ν. 2324/1995
Άρθρο 9 Διεύθυνση Αξιολογήσεων - Προσθήκη άρθρου 33Α
στον ν. 2324/1995
Άρθρο 10 Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς - Αντικατάσταση παρ. 13 άρθρου 35 ν. 2324/1995
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 11 Προθεσµία κατάρτισης Οργανισµού, Κανονισµού
Εσωτερικής Λειτουργίας, Στρατηγικού Σχεδίου και Ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου
Άρθρο 12 Εξωτερικός Σύµβουλος
ΜΕΡΟΣ Β’
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ
ΦΟΡΕΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Α’ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Ν. 4738/2020
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Άρθρο 13 Σκοπός
Άρθρο 14 Πεδίο εφαρµογής
Άρθρο 15 Ορισµοί
Άρθρο 16 Διαδικασία - Ηλεκτρονική πλατφόρµα
Άρθρο 17 Υποβολή αίτησης
Άρθρο 18 Διαδικασία έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης - Έννοµες συνέπειες
Άρθρο 19 Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του Δηµοσίου
Άρθρο 20 Προσδιορισµός πληρωτέας δόσης - Ύψος συνεισφοράς του Δηµοσίου
Άρθρο 21 Υποχρεώσεις ευάλωτου οφειλέτη - Έννοµες συνέπειες µη τήρησης
Άρθρο 22 Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δηµοσίου
Άρθρο 23 Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
Άρθρο 24 Παροχή στοιχείων
Άρθρο 25 Διενέργεια ελέγχων
Άρθρο 26 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ ‘
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ
(ΕΕ) 2020/1151
ΚΑΙ (ΕΕ) 2021/1159
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
(ΕΕ) 2020/1151 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/83/ΕΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ
ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 27 Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο προϊόν απόσταξης
των διήµερων µικρών αποσταγµατοποιών - Αντικατάσταση άρθρου 82 ν. 2960/2001 (παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2020/1151)
Άρθρο 28 Απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 83 ν. 2960/2001
(υποπερ. i της περ. α’και περ. β’της παρ. 15 του άρθρου 1 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
Άρθρο 29 Τρόπος υπολογισµού βαθµών PLATO κατά όγκο στη
µπύρα -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 87 του ν. 2960/2001 (παρ. 1
του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
Άρθρο 30 Συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης ενδιάµεσων προϊόντων - Τροποποίηση άρθρου 89
ν. 2960/2001
(παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
Άρθρο 31 Αφρώδη κρασιά - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 90 ν.
2960/2001 (παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
Άρθρο 32 Λοιπά αφρώδη ποτά παρασκευαζόµενα µε ζύµωση,
εκτός από κρασί και µπύρα - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 92 ν.
2960/2001
(παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
Άρθρο 33 Πιστοποίηση Ανεξάρτητων Μικρών Παραγωγών Προσθήκη άρθρου 93Γ στον ν. 2960/2001 (παρ. 13 του άρθρου 1
της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ 4, 7 ΚΑΙ 11 Ν.2969/2001
Άρθρο 34 Σφράγιση αµβίκων ή αποστακτικών µηχανηµάτων Τροποποίηση παρ. 2 και 6 άρθρου 4 ν. 2969/2001
Άρθρο 35 Διήµεροι Μικροί Αποσταγµατοποιοί - Τροποποίηση
παρ. Ε’άρθρου 7 ν. 2969/2001
Άρθρο 36 Κυρώσεις για υποβολή ψευδών δικαιολογητικών για
την έκδοση άδειας απόσταξης - Τροποποίηση περ. ι) παρ. 3 άρθρου 11 του ν. 2969/2001
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ‘
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
(ΕΕ) 2021/1159 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ
ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/112/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
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Άρθρο 37 Απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας των
εισαγόµενων ή παραδιδόµενων αγαθών και παρεχόµενων υπηρεσιών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή φορέα ή οργανισµό της ΕΕ
για την αντιµετώπιση του COVID-19 - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου
27 ν. 2859/2000 (άρθρο 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1159)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ‘
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 38 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 39 Τελικές - Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΝΕΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4223/2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ
ΑΞΙΕΣ
Άρθρο 40 Νέος υπολογισµός ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 1 ν. 4223/2013
Άρθρο 41 Kληρονόµος µετά από αποποίηση ως υποκείµενος σε
ΕΝ.Φ.Ι.Α. και υπολογισµός ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Τροποποίηση παρ. 1 και 9
άρθρου 2 ν. 4223/2013
Άρθρο 42 Απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2022 - Τροποποίηση παρ. 7, 7Α και 7Β άρθρου 3 ν. 4223/2013
Άρθρο 43 Μεταβολές στον υπολογισµό του κύριου φόρου Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 4223/2013
Άρθρο 44 Κατάργηση συµπληρωµατικού φόρου
φυσικών
προσώπων - Αντικατάσταση άρθρου 5
ν. 4223/2013
Άρθρο 45 Προσδιορισµός προδιαγραφών για τις ανάγκες της
µηχανογραφικής υλοποίησης - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 6 ν.
4223/2013
Άρθρο 46 Χορήγηση εκπτώσεων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Τροποποίηση
παρ. 1, 2, 2Α και 5 άρθρου 7 ν. 4223/2013
Άρθρο 47 Καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε δέκα (10) µηνιαίες δόσεις
- Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4223/2013
Άρθρο 48 Χρόνος υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 23
ν. 3427/2005
Άρθρο 49 Προσδιορισµός Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου
- Τροποποίηση του άρθρου 32 ν. 3842/2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 50 Επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου
εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία - Προσθήκη παρ. 4Β στο άρθρο 78 ν.
2960/2001
Άρθρο 51 Υπαγωγή των λιπασµάτων των ΔΚ 3101, 3102, 3103,
3104, 3105 στον υπερµειωµένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% - Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α’ΑΓΑΘΑ του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
Άρθρο 52 Παράταση της προθεσµίας υποβολής της αίτησης
του κατασκευαστή οικοδοµών για την υπαγωγή στο καθεστώς
αναστολής του φόρου - Τροποποίηση παρ. 4α άρθρου 6 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
Άρθρο 53 Υπαγωγή στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 - Τροποποίηση παρ. 3, 6, 7 και 8 άρθρου 5Γ και άρθρου 72 ν. 4172/2013
Άρθρο 54 Εξαίρεση του Κοινού Κεφαλαίου της παρ. 11 του
άρθρου 15 ν. 2469/1997 και απαλλαγή των προσόδων του από τη
φορολογία εισοδήµατος - Τροποποίηση άρθρων 45 και 47 ν.
4172/2013
Άρθρο 55 Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος των επιχορηγήσεων των κεφαλαιουχικών εταιρειών των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης µε αποκλειστικό σκοπό την ικανοποίηση των
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους προς τρίτους - Τροποποίηση
άρθρου 46 ν. 4172/2013
Άρθρο 56 Δυνατότητα παροχής πλήρους ή επιπλέον του
τριάντα τοις εκατό (30%) έκπτωσης του υπερβαίνοντος κόστους
δανεισµού για φορολογούµενους που ανήκουν σε ενοποιηµένο
όµιλο υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις - Τροποποίηση άρθρου
49 του ν. 4172/2013
Άρθρο 57 Απαλλαγή υπό όρους των κοινών λογαριασµών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 25 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας
Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παίγνια
Άρθρο 58 Ρυθµίσεις καταβολής του φόρου εισοδήµατος για το
φορολογικό έτος 2021 - Προσθήκη παρ. 77 και 78 στο άρθρο 72
ν. 4172/2013
Άρθρο 59 Βεβαίωση και είσπραξη του ελλείµµατος της Νέας
Οικειοθελούς Παροχής άρθρου 7ου του Νέου Συνυποσχετικού,
όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 56
ν. 4607/2019 - Προσθήκη
άρθρου 56Α στον ν. 4607/2019
Άρθρο 60 Αναστολή φορολόγησης δωρεών υπό όρους για την
ΕΑΝΕΠ - Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 18 ν. 4690/2020
Άρθρο 61 Κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας - Τροποποίηση παρ.2 άρθρου 71Η ν.
4172/2013
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Άρθρο 62 Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας- Αντικατάσταση
άρθρου 273 ν. 4738/2020
Άρθρο 63 Διεύθυνση Συντονισµού και Παρακολούθησης Δράσεων - Αντικατάσταση άρθρου 274 ν. 4738/2020
Άρθρο 64 Διεύθυνση Σχεδιασµού Διαδικασιών και Αξιολόγησης
Ελέγχων - Προσθήκη άρθρου 274Α στον
ν. 4738/2020
Άρθρο 65 Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης - Αντικατάσταση
άρθρου 275 ν. 4738/2020
Άρθρο 66 Διεύθυνση Αναφορών και Δηµοσιότητας - Αντικατάσταση άρθρου 276 ν. 4738/2020
Άρθρο 67 Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης - Προσθήκη
άρθρου 276Α στον ν. 4738/2020
Άρθρο 68 Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας - Αντικατάσταση παρ.
1, τροποποίηση παρ. 2, 3, 4 και 6 άρθρου 278 ν. 4738/2020
Άρθρο 69 Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης
έργων, προγραµµάτων και µεταρρυθµίσεων του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας - Τροποποίηση παρ. 1 και 3, αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 199 ν. 4820/2021
Άρθρο 70 Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου
281 ν. 4738/2020
Άρθρο 71 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 72 Ρύθµιση για τις συµβάσεις του άρθρου 5Β
ν.
3986/2011 - Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 4 άρθρου 5Β ν.
3986/2011
Άρθρο 73 Ρυθµίσεις για τους αστικούς συνεταιρισµούς - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 5 ν. 1667/1986
Άρθρο 74 Διαδικασία διαιτησίας - Αµοιβή γραµµατέα - Διάθεση
- Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 1816/1988
Άρθρο 75 Έκτακτες ρυθµίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2022, λόγω
πανδηµίας και έκτακτων συνθηκών
Άρθρο 76 Παράταση της προθεσµίας υποβολής αίτησης για
αδειοδότηση παραχώρησης χρήσης υφισταµένων άνευ αδείας ή
καθ’υπέρβαση αυτής κατασκευών - Τροποποίηση παρ. 1α και 2γ
άρθρου 14Α ν. 2971/2001
Άρθρο 77 Μη επιβολή προστίµου για ποσά φόρου έως εκατό
ευρώ - Τροποποίηση άρθρων 54 και 72
ν. 4174/2013
Άρθρο 78 Παροχή έκπτωσης στον φόρο εισοδήµατος φυσικών
προσώπων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου για το
φορολογικό έτος 2021 - Προσθήκη παρ. 79 στο άρθρο 72 ν.
4172/2013
Άρθρο 79 Ρύθµιση ανεξόφλητων οικονοµικών αξιώσεων - Αντικατάσταση άρθρου 87 ν. 4706/2020
Άρθρο 80 Ονοµαστική αξία µετοχών - Τροποποίηση άρθρου 35
ν. 4548/2018
Άρθρο 81 Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης, λόγω αύξησης
ενεργειακού κόστους
Άρθρο 82 Επιδότηση κόστους πετρελαίου κίνησης
Άρθρο 83 Μέτρα στήριξης εκµεταλλευτών και οδηγών ταξί
Άρθρο 84 Αναστολή πλειστηριασµών πυρόπληκτων
Άρθρο 85 Συµψηφιστικά χρηµατικά εντάλµατα - Παράταση προθεσµιών ν. 4270/2014
Άρθρο 86 Καταργούµενες διατάξεις

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Ζ’ - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 87 Έκτακτα µέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας
γεωργικών προϊόντων και τροφίµων για την επισιτιστική ασφάλεια
και την αποφυγή αθέµιτων εµπορικών πρακτικών
Άρθρο 88 Διατάξεις για την κτήση οικοπέδων βάσει του από
24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος - Τροποποίηση παρ. 16 και
16α άρθρου 36 ν. 4061/2012
Άρθρο 89 Διαδικασίες ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προµηθειών που απαιτούνται στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου της δηµιουργίας κοινόχρηστου χώρου δασικής αναψυχής στο ακίνητο
της παρ. 1 άρθρου 93 ν. 4864/2021
Άρθρο 90 Προθεσµία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021
Άρθρο 91 Χρήση φωτιάς για κατάσβεση υπαίθριων πυρκαγιών
ΜΕΡΟΣ Η’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 92 Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο εκσυγχρονισµός του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
µέσω στοχευµένων παρεµβάσεων στην τοµεακή νοµοθεσία που
αφορά στη λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ώστε να
ενισχυθούν η αποτελεσµατικότητα, η διαφάνεια και η ασφάλεια
δικαίου.
Άρθρο 2
Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος είναι η ενίσχυση των αρµοδιοτήτων
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητικού της Συµβουλίου, ο εκσυγχρονισµός του περιεχοµένου του Οργανισµού και
του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εισαγωγή νέας Διεύθυνσης Αξιολογήσεων εντός της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η καθιέρωση προθεσµίας ειδικής
παραγραφής της εξουσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την
επιβολή κυρώσεων, ώστε να βελτιωθούν η εσωτερική λειτουργία
και η εποπτεία που ασκεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 1969/1991
Άρθρο 3
Αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
επί παραβάσεων - Αντικατάσταση περ. ε’παρ. 1
άρθρου 78 του ν. 1969/1991
Η περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991 (Α’167)
αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Επιβάλλει τις προβλεπόµενες στο νόµο και το ενωσιακό δίκαιο κυρώσεις και πειθαρχικές ποινές.
Μπορεί, επίσης, να απευθύνει συστάσεις στα εποπτευόµενα νοµικά πρόσωπα, ενώ δύναται να µην επιβάλλει κυρώσεις για παραβάσεις τυπικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα, αν διαπιστώνει ότι το
υπόχρεο πρόσωπο έχει λάβει τα κατάλληλα µέτρα συµµόρφωσης,
ώστε να άρει την παράβαση. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε
την εφαρµογή του δευτέρου εδαφίου.»
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Άρθρο 4
Αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 78 του ν. 1969/1991
1. Η παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991 (Α’167) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι κατά νόµο αρµοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ασκούνται από το Διοικητικό Συµβούλιο. Το Διοικητικό Συµβούλιο,
το οποίο είναι υπεύθυνο για τη συνολική στρατηγική, την πολιτική
και το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου, έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) καταρτίζει τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας,
β) καταρτίζει το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο καθορίζει τη µακροπρόθεσµη στρατηγική κατεύθυνση και τους βραχυπρόθεσµους και µεσοπρόθεσµους στρατηγικούς στόχους, την
αποστολή και τις βασικές αξίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Το Στρατηγικό Σχέδιο καταρτίζεται σε πενταετή βάση, µπορεί να
αναθεωρείται από το Διοικητικό Συµβούλιο, όποτε κρίνεται τούτο
σκόπιµο, και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
γ) καταρτίζει το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο, το οποίο αφορά
στα προγράµµατα δράσης και τα επιµέρους επιχειρησιακά σχέδια
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο των επιλογών, των
προτεραιοτήτων, των κατευθύνσεων και των στόχων που θέτει το
Δ.Σ. για την κεφαλαιαγορά. Με το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο
γίνεται επιµερισµός των στρατηγικών στόχων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε ετήσιους στόχους, δράσεις και έργα, περιγράφονται τα ορόσηµα και οι κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας και
αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο το Στρατηγικό Σχέδιο τίθεται σε
εφαρµογή, κατά τη διάρκεια του έτους. Με το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο καθορίζονται, επίσης, οι ποιοτικοί ή ποσοτικοί στόχοι
των υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και οι υποχρεώσεις, οι δράσεις και τα έργα προς υλοποίηση, σε συµφωνία
µε το Στρατηγικό Σχέδιο. Tο Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
δ) καταρτίζει την Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων, µε την οποία
παρουσιάζονται το έργο και τα αποτελέσµατα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στους κρίσιµους τοµείς δράσης, σε σχέση µε τους
στόχους του Ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου του προηγούµενου
έτους,
ε) εγκρίνει τον Ετήσιο Προϋπολογισµό, σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 31 του ν. 2324/1995 (Α’146),
στ) αποφασίζει για τον τρόπο λειτουργίας των οργανικών µονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε επίπεδο γενικής διεύθυνσης, διεύθυνσης, τµηµάτων ή άλλων επιµέρους µονάδων και
υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Οργανισµό και τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας,
ζ) διασφαλίζει ότι το πρόγραµµα και οι δραστηριότητες των οργανικών µονάδων και υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
συµβαδίζουν µε το Στρατηγικό Σχέδιο, το Ετήσιο Επιχειρησιακό
Σχέδιο και τους τιθέµενους στόχους,
η) ελέγχει και εποπτεύει τον τρόπο λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, σύµφωνα µε τον
ν. 4795/2021 (Α’62),
θ) παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισµού, ελέγχει και αποφαίνεται για τη σκοπιµότητα δαπανών
για έργα, παροχή υπηρεσιών ή προµήθειες,
ι) µε αποφάσεις του, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, συστήνει και συγκροτεί υπηρεσιακά και πειθαρχικά
συµβούλια,
ια) µεταφέρει ανθρώπινους, οικονοµικούς και λειτουργικούς
πόρους, καθώς και υλικοτεχνικό εξοπλισµό µεταξύ των οργανικών
µονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
ιβ) υποδεικνύει εκπροσώπους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
σε συλλογικά όργανα του Υπουργείου Οικονοµικών ή άλλων
υπουργείων και φορέων της ηµεδαπής και της αλλοδαπής,
ιγ) παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση των ρυθµίσεων
διακυβέρνησης, όπως καθορίζονται στον Οργανισµό και στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας. Υποχρεώσεις παρακολούθησης
και ελέγχου των ρυθµίσεων διακυβέρνησης αναλαµβάνουν και τα
όργανα στα οποία ανατίθεται κάθε φορά η εκπλήρωση καθηκόν-
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των, κατά τους ανωτέρω Οργανισµό και Κανονισµό,
ιδ) αξιολογεί περιοδικά και, πάντως, ανά τριετία την εφαρµογή
και την αποτελεσµατικότητα των ρυθµίσεων διακυβέρνησης και
εισηγείται την τροποποίηση του Οργανισµού ή του Κανονισµού
Εσωτερικής Λειτουργίας, όπου τούτο κρίνεται σκόπιµο. Για την
αξιολόγηση των ρυθµίσεων διακυβέρνησης ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι υποβάλλουν γραπτές προτάσεις στο Διοικητικό Συµβούλιο, µετά από εσωτερική διαβούλευση µε τα κατά περίπτωση
αρµόδια όργανα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
ιε) διασφαλίζει την εφαρµογή του Οργανισµού και του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας, την επαρκή και αποτελεσµατική
λειτουργία των οργανικών µονάδων και του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και τη χρηστή διαχείριση των πόρων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς,
ιστ) ασκεί κάθε αρµοδιότητα που δεν υπάγεται σε άλλο όργανο
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»
Άρθρο 5
Δηµοσιοποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς - Προσθήκη παρ. 5, 6 και 7
στο άρθρο 78 του ν. 1969/1991
Στο άρθρο 78 του ν. 1969/1991 (Α’167) προστίθεται παρ. 5, 6
και 7 ως εξής:
«5. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται οι αποφάσεις επιβολής διοικητικής κύρωσης ή µέτρου για παραβάσεις της νοµοθεσίας για την
κεφαλαιαγορά, οι οποίες αναρτώνται στον διαδικτυακό της τόπο.
Ιδίως αναρτώνται οι αποφάσεις των οποίων η δηµοσιοποίηση είναι
αναγκαία για την προστασία του επενδυτικού κοινού. Η ανάρτηση
λαµβάνει χώρα µετά από την έγγραφη ενηµέρωση του προσώπου
στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή το µέτρο και αµέσως µετά την
παρέλευση του χρονικού διαστήµατος που ορίζεται στη σχετική
απόφαση. Η ανάρτηση περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε το
είδος και τη φύση της παράβασης, καθώς και την ταυτότητα του
προσώπου στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή το µέτρο. Η υποχρέωση ανάρτησης δεν ισχύει για αποφάσεις επιβολής µέτρων
διερευνητικού χαρακτήρα, όπως όταν διατάσσεται η διενέργεια
ελέγχου σε εποπτευόµενη οντότητα.
6. Σε περίπτωση άσκησης, ενώπιον των δικαστικών, διοικητικών
ή άλλων αρχών, προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης ή µέτρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναρτά αµέσως στον διαδικτυακό της τόπο τις πληροφορίες αυτές και κάθε
µεταγενέστερη πληροφορία σχετική µε το αποτέλεσµα της προσφυγής. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναρτά, επιπλέον, πληροφορίες για κάθε δικαστική απόφαση που ακυρώνει αµετάκλητα
προηγούµενη απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή µέτρων.
7. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διατηρεί κάθε ανάρτηση ελεύθερα προσβάσιµη στον διαδικτυακό της τόπο.»
Άρθρο 6
Παραγραφή - Προσθήκη άρθρου 78Β
στον ν. 1969/1991
Στον ν. 1969/1991 (Α’167) προστίθεται άρθρο 78Β ως εξής:
«Άρθρο 78Β
Παραγραφή εξουσίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων
1. Η εξουσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.
2. Η παραγραφή που ισχύει για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων αρχίζει από την ηµέρα διάπραξης της παράβασης. Αν µια
παράβαση είναι διαρκής ή έχει διαπραχθεί κατ' εξακολούθηση, η
παραγραφή αρχίζει από την ηµέρα παύσης της παράβασης.
3. Η παραγραφή που ισχύει για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων διακόπτεται από κάθε πράξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών
[(Ε.Α.Κ.Α.Α.), European Securities and Markets Authority (ESMA)],
ή άλλης αρµόδιας ενωσιακής ή εθνικής αρχής, η οποία φέρει βέ-

βαιη χρονολογία και αφορά στη διερεύνηση ή σε διαδικασίες κατά
της συγκεκριµένης παράβασης. Στις πράξεις που συνεπάγονται
τη διακοπή της παραγραφής συγκαταλέγονται ιδίως:
α) οι γραπτές αιτήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή άλλης
αρµόδιας, κατά τα ανωτέρω, αρχής για την παροχή πληροφοριών,
β) η εντολή ελέγχου που χορηγεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
σε υπάλληλό της και της οποίας η χρονολογία βεβαιώνεται µε σταθερό µέσο,
γ) οι πράξεις άσκησης εξουσιών ελέγχου,
δ) η υποβολή εισήγησης ελέγχου στη Διεύθυνση Αξιολογήσεων,
ε) η υποβολή εισήγησης από τη Διεύθυνση Αξιολογήσεων στο
Διοικητικό Συµβούλιο.
Στις περιπτώσεις πράξεων, η ισχύς των οποίων εξαρτάται από
την κοινοποίησή τους, η διακοπή της παραγραφής ισχύει από την
ηµεροµηνία κοινοποίησής τους.
4. Η παραγραφή που ισχύει για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων αρχίζει εκ νέου ύστερα από κάθε διακοπή. Ωστόσο, η παραγραφή συµπληρώνεται, το αργότερο, την ηµέρα παρέλευσης από
την ηµέρα διάπραξης της παράβασης προθεσµίας ίσης µε το διπλάσιο της προθεσµίας παραγραφής, υπό την προϋπόθεση ότι η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει µέχρι τότε επιβάλει κύρωση. Η
προθεσµία αυτή παρατείνεται κατά χρονικό διάστηµα ίσο µε τον
χρόνο αναστολής της παραγραφής κατά την παρ. 5.
5. Η παραγραφή που ισχύει για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων αναστέλλεται για όσο καιρό σχετική µε την υπόθεση πράξη
ή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποτελεί αντικείµενο
διαδικασίας που εκκρεµεί ενώπιον των δικαστηρίων.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 2324/1995
Άρθρο 7
Οργανισµός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 30 ν. 2324/1995
Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995 (Α’146) αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται, σύµφωνα µε το
πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’133),
µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών,
ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καταρτίζεται
ο Οργανισµός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και επιπλέον καθορίζονται τα προσόντα και η ειδικότερη διαδικασία πρόσληψης εξωτερικών συµβούλων.»
Άρθρο 8
Διάρθρωση υπηρεσιών της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς - Αντικατάσταση παρ. VI άρθρου 33
ν. 2324/1995
Η παρ. VI του άρθρου 33 του ν. 2324/1995 (Α’146) αντικαθίσταται ως εξής:
«VI. α. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες
εξειδικεύονται περαιτέρω στον Οργανισµό, διαρθρώνονται ως
εξής:
αα) Διεύθυνση Εισηγµένων Εταιρειών,
αβ) Διεύθυνση Παρόχων Επενδυτικών Υπηρεσιών, Αγορών και
Συστηµάτων, Εκκαθάρισης και Διακανονισµού,
αγ) Διεύθυνση Θεσµικών Επενδυτών,
αδ) Διεύθυνση Εποπτείας Αγορών,
αε) Διεύθυνση Αξιολογήσεων,
αστ) Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων,
αζ) Διεύθυνση Μελετών,
αη) Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών,
αθ) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών,
αι) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου,
αια) Διεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών,
αιβ) Διεύθυνση Πληροφορικής,
αιγ) Μονάδα Διαχείρισης Δεδοµένων,
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αιδ) Γραφείο Προέδρου και Αντιπροέδρων,
αιε) Γραµµατεία Διοικητικού Συµβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και Γενικού Διευθυντή,
αιστ) Ειδική Μονάδα Αντιµετώπισης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης
της Τροµοκρατίας,
αιζ) Μονάδα Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, Επενδύσεων και Εκκαθαριστικών Φορέων,
αιη) Αυτοτελές Τµήµα Παρακολούθησης και Ελέγχων Εταιρειών
Βόρειας Ελλάδας,
αιθ) Αυτοτελές Τµήµα Καινοτοµίας,
ακ) Γραφείο Δηµοσίων Σχέσεων.
β. Στις αρµοδιότητες κάθε διεύθυνσης ή µονάδας µε εποπτικές
αρµοδιότητες συµπεριλαµβάνεται αρµοδιότητα ελέγχου τήρησης
της νοµοθεσίας και σύνταξης αντίστοιχης έκθεσης ελέγχου-εισήγησης για παραβάσεις της νοµοθεσίας της κεφαλαιαγοράς.
γ. Σε περίπτωση εκκίνησης διαδικασίας επιβολής κυρώσεων µε
την παροχή στον ελεγχόµενο δικαιώµατος προηγούµενης ακρόασης, η αρµόδια διεύθυνση ή µονάδα της περ. α’υποβάλλει στη Διεύθυνση Αξιολογήσεων τη σχετική έκθεση ελέγχου-εισήγηση για
την έναρξη της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων.»
Άρθρο 9
Διεύθυνση Αξιολογήσεων - Προσθήκη άρθρου 33Α
στον ν. 2324/1995
Στον ν. 2324/1995 (Α’146) προστίθεται άρθρο 33Α ως εξής:
«Άρθρο 33Α
Διεύθυνση Αξιολογήσεων
1. Συστήνεται Διεύθυνση Αξιολογήσεων, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις του Οργανισµού, η οποία είναι αρµόδια για
την αξιολόγηση των υποθέσεων που χειρίζονται οι διευθύνσεις ή
οι µονάδες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όταν έχει εκκινήσει
διαδικασία επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νοµοθεσίας
για την κεφαλαιαγορά και ανάκλησης άδειας λειτουργίας εποπτευόµενων φορέων. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εξεταζόµενης υπόθεσης, η Διεύθυνση Αξιολογήσεων δύναται να ζητά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας, από την αρµόδια διεύθυνση πρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ή και περαιτέρω έλεγχο της υπόθεσης, κατόπιν ειδικής αιτιολογίας.
2. Η Διεύθυνση Αξιολογήσεων αξιολογεί τα αποτελέσµατα και
τα πορίσµατα των εισηγήσεων ελέγχου και έναρξης διαδικασίας
επιβολής κυρώσεων που της υποβάλλονται από τις διευθύνσεις ή
µονάδες της περ. α’της παρ. VI του άρθρου 33, για τη διαπίστωση
παραβάσεων της νοµοθεσίας της κεφαλαιαγοράς και εισηγείται
σχετικά στο Διοικητικό Συµβούλιο. Για την ως άνω διερεύνηση
λαµβάνονται υπόψη οι απόψεις του ελεγχόµενου προσώπου. Για
τις περιπτώσεις ανάκλησης άδειας λειτουργίας, ως τέτοιες νοούνται οι απόψεις που υποβάλλονται µετά από την κοινοποίηση στον
ελεγχόµενο της απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, περί έναρξης διαδικασίας ανάκλησης
άδειας λειτουργίας, η οποία επέχει θέση κλήσης για την άσκηση
του δικαιώµατος προηγούµενης ακρόασης.
3. Η Διεύθυνση Αξιολογήσεων εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο την επιβολή διοικητικών κυρώσεων ή µέτρων ή την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, λόγω µη στοιχειοθέτησης παράβασης.
4. Σε περιπτώσεις έναρξης διαδικασίας ανάκλησης άδειας λειτουργίας εποπτευόµενου φορέα, η Διεύθυνση Αξιολογήσεων εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο την ανάκληση της άδειας
λειτουργίας εποπτευόµενου φορέα, ή την επιβολή κυρώσεων για
παραβάσεις της νοµοθεσίας της κεφαλαιαγοράς, ή την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, λόγω µη στοιχειοθέτησης παράβασης.»
Άρθρο 10
Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς - Αντικατάσταση παρ. 13 άρθρου 35
ν. 2324/1995
Η παρ. 13 του άρθρου 35 του ν. 2324/1995 (Α’146) αντικαθίσταται ως εξής:
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«13. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς καταρτίζεται και τροποποιείται ο Κανονισµός
Εσωτερικής Λειτουργίας της. Ο Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονοµικών, µετά από έλεγχο
νοµιµότητας. Στον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας καθορίζονται ιδίως:
α) η εσωτερική λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
όπως οι εσωτερικές διαδικασίες που διέπουν κάθε αντικείµενο εργασίας, η διαδικασία συγκρότησης και ο τρόπος λειτουργίας των
συλλογικών οργάνων της, ο τρόπος διεξαγωγής των συνεδριάσεων, που µπορούν να λαµβάνουν χώρα και µε τηλεδιάσκεψη, ο
τρόπος λήψης αποφάσεων και οι όροι αντικατάστασης ή αναπλήρωσης των µελών τους,
β) το πλαίσιο λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου
και η οργάνωση και η λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου, σύµφωνα µε τα Κεφάλαια Δ’, Ε’και
ΣΤ’του ν. 4795/2021 (Α’62),
γ) οι πολιτικές και οι κανόνες δεοντολογίας που οφείλουν να τηρούν τα όργανα διοίκησης και το προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι µηχανισµοί αποτροπής, εντοπισµού και
διαχείρισης καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων και οι διαδικασίες εσωτερικής προειδοποίησης, σε σχέση µε δυνητικές ή
πραγµατικές παραβάσεις του προσωπικού,
δ) η διαδικασία ανταλλαγής στοιχείων και πληροφοριών µεταξύ
των οργάνων διοίκησης και των οργανικών µονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
ε) ο τρόπος λειτουργίας των οργανικών µονάδων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και οι όροι συνεργασίας µεταξύ αυτών,
στ) τα κάθε είδους εργασιακά και υπηρεσιακά θέµατα, στα
οποία περιλαµβάνονται και τα ζητήµατα αναφορικά µε την υγεία
και ασφάλεια του προσωπικού,
ζ) η διαδικασία υποβολής καταγγελιών, ο χειρισµός τους, τα κριτήρια εξέτασής τους και τα κριτήρια καθορισµού του απώτατου
χρόνου εξέτασης αυτών. Για τον καθορισµό των κριτηρίων του
πρώτου εδαφίου λαµβάνονται υπόψη, ιδίως, το δηµόσιο συµφέρον, ως ειδικότερο συµφέρον του επενδυτικού κοινού, καθώς και
οι πιθανές επιπτώσεις της εικαζόµενης παράβασης στην οµαλή
λειτουργία της αγοράς. Τα κριτήρια της κατά προτεραιότητα εξέτασης των καταγγελιών ποσοτικοποιούνται, κατ’εφαρµογή συστήµατος µοριοδότησης, και καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την
εφαρµογή αυτού. Το σύστηµα µοριοδότησης χρησιµοποιείται
αποκλειστικά για τον εσωτερικό χειρισµό των καταγγελιών από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τα αποτελέσµατα της κατάταξης δεν δηµοσιοποιούνται και δεν κοινοποιούνται στον καταγγέλλοντα ή σε τρίτο,
η) τα κριτήρια της κατά προτεραιότητα εξέτασης, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας, υποθέσεων πιθανολογούµενων παραβάσεων, τα κριτήρια θέσπισης στρατηγικών στόχων,
κατ’εφαρµογή συστήµατος ανάλυσης κινδύνου, και ο καθορισµός
των λεπτοµερειών εφαρµογής αυτού.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 11
Προθεσµία κατάρτισης Οργανισµού, Κανονισµού
Εσωτερικής Λειτουργίας, Στρατηγικού Σχεδίου
και Ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου
Εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το
Διοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υποβάλλει
στον Υπουργό Οικονοµικών σχέδιο προεδρικού διατάγµατος για
τον Οργανισµό και καταρτίζει τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας, το Στρατηγικό Σχέδιο και το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο, σύµφωνα µε τον παρόντα. Για τις ανάγκες της πρώτης
εφαρµογής του επιχειρησιακού σχεδιασµού, κατά τους όρους
του παρόντος, το πρώτο Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο καταρτίζεται για χρονικό διάστηµα µέχρι το πέρας του έτους που ακολουθεί το έτος κατάρτισης.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 12
Εξωτερικός Σύµβουλος
Για τις ανάγκες σχεδιασµού και κατάρτισης του Οργανισµού,
του Κανονισµού και των Σχεδίων του άρθρου 11, καθώς και για
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τα ανωτέρω που αφορά στην οµαλή
µετάβαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στους όρους του παρόντος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, µπορεί να αναθέσει σε εξωτερικό
σύµβουλο, διεθνούς κύρους, µε αναγνωρισµένη εµπειρία και
εξειδίκευση, το έργο της κατάρτισής τους.
Ο σύµβουλος του πρώτου εδαφίου παρέχει ενηµέρωση στο
Διοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε τρίµηνη
βάση ή και εκτάκτως, αν τούτο κρίνεται σκόπιµο, ως προς την
πρόοδο των εργασιών του και ως προς την ύπαρξη ζητηµάτων
που µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την οµαλή πορεία των εργασιών της µετάβασης. Με την περάτωση των εργασιών του, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης εργασιών, το οποίο εγκρίνεται
από το Διοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ
ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α’ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ν. 4738/2020
Άρθρο 13
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η καταβολή συνεισφοράς του Δηµοσίου στους οφειλέτες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του παρόντος, προκειµένου να επέλθει αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κύριας κατοικίας τους ή
εκποίησης αυτής στο πλαίσιο της πτώχευσης, µέχρι τη µεταβίβασή της στον Φορέα Απόκτησης και Επαναµίσθωσης, σύµφωνα
µε το άρθρο 219 του ν. 4738/2020 (Α’207).
Άρθρο 14
Πεδίο εφαρµογής
Το Δηµόσιο συνεισφέρει, για οφειλέτες που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του
ν. 4738/2020 (Α’207), στις δόσεις που είναι αναγκαίες, για την
αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης που έχει εκκινήσει από επισπεύδοντα πιστωτή κατά της κύριας κατοικίας
του οφειλέτη, ή της διαδικασίας εκποίησης αυτής στο πλαίσιο
της πτώχευσης. Η συνεισφορά του παρόντος παρέχεται µέχρι
τη µεταβίβαση της κύριας κατοικίας στον Φορέα Απόκτησης και
Επαναµίσθωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 219 του ν. 4738/2020 και
για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβεί τους δεκαπέντε
(15) µήνες, όποιο από τα δύο γεγονότα προηγηθεί. Η προθεσµία
των δεκαπέντε (15) µηνών ξεκινά από την ηµεροµηνία έγκρισης
της αίτησης κατά το άρθρο 18. Με το πέρας των δεκαπέντε (15)
µηνών, ή από τη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναµίσθωσης, όποιο από τα δύο γεγονότα προηγηθεί, παύει αυτοδικαίως η συνεισφορά του Δηµοσίου, καθώς και η αναστολή της
παρ. 2 του άρθρου 18, οπότε και η διαδικασία αναγκαστικής
εκτέλεσης ή εκποίησης στο πλαίσιο της πτώχευσης συνεχίζεται
από το σηµείο στο οποίο ευρισκόταν κατά τον χρόνο που επήλθε
η αναστολή. Οµοίως, µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν δύναται να υποβληθούν νέες αιτήσεις για συνεισφορά.
Άρθρο 15
Ορισµοί
Για τις ανάγκες του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) Ως «ευάλωτος οφειλέτης», νοείται ο οφειλέτης, στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται σωρευτικά τα εισοδηµατικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια που ισχύουν σύµφωνα µε το άρθρο
3 του ν. 4472/2017 (Α’74).

β) Ως «βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη», νοείται η βεβαίωση της
περ. β’του άρθρου 217 του ν. 4738/2020 (Α’207), η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τη διαδικασία της υπό στοιχεία 96550 ΕΞ 2021
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’3571), για τον καθορισµό της αρµόδιας υπηρεσίας και της διαδικασίας διαπίστωσης του ευάλωτου
οφειλέτη και έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης της περ. β’του άρθρου 217 του ν. 4738/2020.
γ) Ως «επισπεύδων πιστωτής», νοείται ο πιστωτής που έχει
προβεί πρώτος σε κατάσχεση επί της κύριας κατοικίας του οφειλέτη.
δ) Ως «αξία κύριας κατοικίας» νοείται:
δα) σε περίπτωση που επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση, η
τιµή της πρώτης προσφοράς της κύριας κατοικίας για την
έναρξη του πλειστηριασµού, σύµφωνα µε την έκθεση εκτίµησης
του πιστοποιηµένου εκτιµητή, και
δβ) σε περίπτωση πτώχευσης, η φορολογητέα αξία της κύριας
κατοικίας για τον υπολογισµό του 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.
ε) Ως «κύρια κατοικία», νοείται η κατοικία της περ. ε’του άρθρου 217 του ν. 4738/2020.
στ) Ως «Φορέας Απόκτησης και Επαναµίσθωσης», νοείται ο
φορέας της περ. στ’του άρθρου 217 του
ν. 4738/2020.
Άρθρο 16
Διαδικασία - 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, σε συνεργασία µε την
Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Στην πλατφόρµα παρέχεται πρόσβαση µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ).
2. Αρµόδια υπηρεσία για τη διαπίστωση της πλήρωσης των
κριτηρίων που ισχύουν και την έγκριση της αίτησης, ορίζεται η
Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονοµικών.
Άρθρο 17
Υποβολή αίτησης
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής
του ν. 4738/2020 (Α’207), για το οποίο έχει εκδοθεί, κατόπιν σχετικής αίτησής του, βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη, δικαιούται να
υποβάλει αίτηση για τη συνεισφορά του Δηµοσίου στην αποµείωση των υποχρεώσεών του για το χρονικό διάστηµα του άρθρου
14. Σε περίπτωση που η κύρια κατοικία ανήκει στον ευάλωτο
οφειλέτη µόνο ως προς ιδανικό µερίδιο ή αν ο ευάλωτος είναι
ψιλός κύριος ή επικαρπωτής, η υποβολή της αίτησης του παρόντος προϋποθέτει τη σύµπραξη όλων των συνιδιοκτητών, συµπεριλαµβανοµένων των ψιλών κυρίων και επικαρπωτών.
2. Απαγορεύεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.
3. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, µε τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης (taxisnet). Μέσω της ταυτοποίησης, ανακτώνται
αυτόµατα από τις βάσεις δεδοµένων της Φορολογικής Διοίκησης
τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Πλήρη στοιχεία του αιτούντος και ειδικότερα το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου, ο δηλωµένος Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και οι Κωδικοί
Αριθµοί Δραστηριότητας, αν ο δικαιούχος είναι επιτηδευµατίας.
β) Πλήρη στοιχεία του συζύγου ή του συµβιούντος και των
εξαρτώµενων µελών του και ειδικότερα το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου, ο δηλωµένος Αριθµός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και οι Κωδικοί Αριθµοί
Δραστηριότητας, αν είναι επιτηδευµατίες.
4. Ο αιτών συµπληρώνει το τηλέφωνο, τη διεύθυνση ηλεκτρονι-
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κής αλληλογραφίας του, τα οποία δύναται να αντληθούν από το
Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας του άρθρου 17 του ν. 4704/2020
(Α’133) εφόσον έχουν καταχωρισθεί σε αυτό από τον αιτούντα και
επισυνάπτει ή βεβαιώνει, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:
α) Τη βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη, που έχει εκδώσει σύµφωνα
µε την περ. β’του άρθρου 217 του ν. 4738/2020 και την υπό στοιχεία 96550 ΕΞ 2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’3571), το αργότερο
τρεις (3) µήνες πριν την αίτηση του παρόντος, στην οποία έχει επιβεβαιωθεί και η κύρια κατοικία του ευάλωτου οφειλέτη,
β) Κατά περίπτωση, είτε το απόσπασµα κατασχετήριας έκθεσης
είτε τη διακήρυξη περί διενέργειας πλειστηριασµού, ή την απόφαση περί κήρυξής του σε κατάσταση πτωχεύσεως.
γ) Ότι έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή ότι σε βάρος
της κύριας κατοικίας του επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση από
ενυπόθηκο ή προσηµειούχο πιστωτή και είχε τη δυνατότητα να ενταχθεί στη διαδικασία του άρθρου 219 του ν. 4738/2020 κατά τον
χρόνο έναρξης της ισχύος του νόµου αυτού.
ε) Ότι δεσµεύεται οριστικά και αποδέχεται να προβεί στη µεταβίβαση της κύριας κατοικίας στον Φορέα Απόκτησης και Επαναµίσθωσης, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 219 του ν.
4738/2020, µόλις αυτός συσταθεί και το αργότερο εντός του χρονικού διαστήµατος της παρ. 2 του άρθρου 22.
στ) Ότι δεν έχει περιέλθει σε κατάσταση ευάλωτου οφειλέτη
λόγω απόκρυψης ή µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων σε τρίτα
πρόσωπα, καθώς και ότι δεν αποκτήθηκαν περιουσιακά στοιχεία
µετά την έκδοση της βεβαίωσης ευάλωτου.
ζ) Ότι τα στοιχεία βάσει των οποίων εκδόθηκε η βεβαίωση ευάλωτου είναι αληθή.
η) Ότι παρέχει άδεια στους χρηµατοδοτικούς φορείς και στο
Δηµόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδοµένων που περιλαµβάνονται στην αίτηση και στη βεβαίωση ευάλωτου, καθώς και άλλων δεδοµένων του που βρίσκονται στην
κατοχή των χρηµατοδοτικών φορέων, για τους σκοπούς του παρόντος.
θ) Σε περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελµατιών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν υπερβεί τα όρια που προβλέπονται για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας.
5. 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 του παρόντος και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχοµένου και των υποβληθέντων εγγράφων.
6. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών των παρ. 3 και 4, η αίτηση θεωρείται οριστικά υποβληθείσα και η ηλεκτρονική πλατφόρµα προβαίνει αυτόµατα στις απαραίτητες διασταυρώσεις των
παρεχόµενων στοιχείων.
7. Οι αιτήσεις κατά το παρόν άρθρο υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσµίας:
α) Σε περίπτωση που η επιβολή της κατάσχεσης έχει λάβει
χώρα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αλλά οπωσδήποτε εντός του χρονικού διαστήµατος των εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών προ της έναρξης ισχύος των άρθρων 217 έως 226
του ν. 4738/2020, σύµφωνα µε το άρθρο 308 του νόµου αυτού,
εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος. Οµοίως, σε περίπτωση που η πτώχευση έχει λάβει
χώρα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, αλλά οπωσδήποτε
µετά την έναρξη ισχύος του ν. 4738/2020, εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
β) Σε περίπτωση κήρυξης πτώχευσης ή επιβολής κατάσχεσης
µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία επιβολής της κατάσχεσης
ή δηµοσίευσης της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του άρθρου 84 του ν.
4738/2020.
γ) Σε κάθε περίπτωση, και υπό την επιφύλαξη των περ. α) και
β), δεν µπορούν να υποβληθούν νέες αιτήσεις σε χρονικό σηµείο
πέραν των δεκαπέντε (15) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
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Άρθρο 18
Διαδικασία έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης Έννοµες συνέπειες
1. Με την οριστική υποβολή της, σύµφωνα µε την παρ. 6 του
άρθρου 17, η αίτηση διαβιβάζεται στον επισπεύδοντα πιστωτή,
ο οποίος δύναται να προβεί, εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών,
σε περαιτέρω διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων της,
βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του. Εάν, κατά τον
έλεγχο αυτό, διαπιστωθεί ότι ο αιτών δεν πληροί ένα ή περισσότερα κριτήρια είτε χαρακτηρισµού ως ευάλωτου είτε επιλεξιµότητας, και αυτό αποδεικνύεται από έγγραφα, αποστέλλεται
σχετική ειδοποίηση στον αιτούντα µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Με την αποστολή της σχετικής ειδοποίησης, η διαδικασία
περαιώνεται και η αίτηση θεωρείται απορριφθείσα. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση γίνεται δεκτή και αποστέλλεται ενηµέρωση µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας, προκειµένου στη
συνέχεια η Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους να
εκδώσει εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών την απόφαση έγκρισης
της συνεισφοράς Δηµοσίου. Η απόφαση αυτή φέρει την υπογραφή του Ειδικού Γραµµατέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους µε
µηχανικό µέσο, καθώς και µοναδικό αριθµό ελέγχου της γνησιότητάς της και αναρτάται αυθηµερόν στην ηλεκτρονική πλατφόρµα.
2. Από την ανάρτηση της απόφασης έγκρισης συνεισφοράς
του Δηµοσίου, και υπό τον όρο της καταβολής της δόσης που
ορίζεται στο άρθρο 20, αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας
αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κύριας κατοικίας του ευάλωτου
οφειλέτη, ή της διαδικασίας εκποίησης αυτής στο πλαίσιο της
πτώχευσης, µέχρι τη µεταβίβασή της στον Φορέα Απόκτησης και
Επαναµίσθωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 219 του
ν.
4738/2020 (Α’207). Η αναστολή δεν καταλαµβάνει: α) διαδικαστικές ενέργειες, προπαρασκευαστικές της διενέργειας πλειστηριασµού ή της εκποίησης, β) τη δέσµευση ή την αναγκαστική
εκποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων, πλην της κύριας κατοικίας. Η αναστολή της παρούσας λήγει µε την µε οποιοδήποτε
τρόπο παύση ή περαίωση της συνεισφοράς του Δηµοσίου, οπότε
και η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης συνεχίζεται από το σηµείο στο οποίο ευρισκόταν κατά τον χρόνο που επήλθε η αναστολή.
3. Από το χρονικό σηµείο της παρ. 2, οφειλές προς χρηµατοδοτικούς φορείς οι οποίοι λαµβάνουν τη δόση, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 19, παύουν να παράγουν
λοιπά έξοδα.
Άρθρο 19
Διαδικασία καταβολής συνεισφοράς του Δηµοσίου
1. Με την ανάρτηση της εγκριτικής απόφασης καταβολής συνεισφοράς του Δηµοσίου, αυτή 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, ως εξής: α)
σε περίπτωση που έχει επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση επί
της κύριας κατοικίας, καταβάλλεται στον λογαριασµό που υποδεικνύεται από τον πιστωτή που έχει εµπράγµατο βάρος α’τάξης
επί αυτής, και, σε περίπτωση µη βεβαρυµµένου ακινήτου, στον
λογαριασµό που υποδεικνύεται από τον επισπεύδοντα πιστωτή,
και β) σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει κηρυχθεί σε πτώχευση,
αλλά δεν έχει επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση επί της κύριας
κατοικίας, καταβάλλεται στον λογαριασµό που υποδεικνύεται
από τον πιστωτή που έχει εµπράγµατο βάρος α’τάξης επί αυτής,
και, σε περίπτωση µη βεβαρυµµένου ακινήτου, αποτελεί µέρος
της πτωχευτικής περιουσίας. Σε περίπτωση µεταβίβασης της δανειακής απαίτησης, ο αποκτών αναγγέλλεται στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα και η συνεισφορά συνεχίζει να καταβάλλεται στον
λογαριασµό εξυπηρέτησης που δηλώνει ο νέος πιστωτής. Η συ-
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νεισφορά δεν κατάσχεται ούτε συµψηφίζεται. Οι λογαριασµοί
του πρώτου εδαφίου 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. Ακόµα και µετά την έναρξη καταβολής της συνεισφοράς του
Δηµοσίου, το Δηµόσιο προβαίνει σε τακτικούς εξαµηνιαίους ή
έκτακτους ελέγχους επί των αιτήσεων, προκειµένου να διαπιστώσει 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 ανάκτησης του άρθρου 23.
Άρθρο 20
Προσδιορισµός πληρωτέας δόσης Ύψος συνεισφοράς του Δηµοσίου
1. Προκειµένου να επέλθουν οι έννοµες συνέπειες της παρ. 2
του άρθρου 18, από την ανάρτηση της εγκριτικής απόφασης καταβολής συνεισφοράς του Δηµοσίου, ο ευάλωτος οφειλέτης έχει
την υποχρέωση καταβολής δόσης προς τον επισπεύδοντα πιστωτή ή σε περίπτωση πτώχευσης στον σύνδικο, σε µηνιαία βάση,
η οποία προσδιορίζεται σε ποσοστό τρία και ήµισυ τοις εκατό
(3,5%) επί της αξίας της κύριας κατοικίας, διαιρούµενης δια δώδεκα (12), περιλαµβανοµένης σε αυτήν της συνεισφοράς του Δηµοσίου, όπως καθορίζεται στην παρ. 2 του παρόντος.
2. Επί της µηνιαίας δόσης της παρ. 1, το µέγιστο ποσό της συνεισφοράς του Δηµοσίου, για τους ευάλωτους οφειλέτες των
οποίων η αίτηση εγκρίθηκε, ορίζεται ως ακολούθως:
α) Για τον αιτούντα: εβδοµήντα (70) ευρώ ανά µήνα.
β) Για κάθε επιπλέον µέλος του νοικοκυριού χορηγείται προσαύξηση κατά τριάντα πέντε (35) ευρώ τον µήνα.
γ) Στη µονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον προσαύξηση τριάντα πέντε (35) ευρώ τον µήνα.
δ) Στα νοικοκυριά µε απροστάτευτο τέκνο χορηγείται επιπλέον
προσαύξηση τριάντα πέντε (35) ευρώ τον µήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.
Ως ανώτατο όριο της συνεισφοράς ορίζονται τα διακόσια δέκα
(210) ευρώ µηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
3. Η επιδότηση δόσης δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό
ογδόντα τοις εκατό (80%) επί της µηνιαίας δόσης, όπως ορίζεται
στην παρ. 1. Σε περίπτωση που τα ποσά της παρ. 2 υπερβαίνουν
το όριο της παρούσας, αυτά µειώνονται αναλόγως. Το υπόλοιπο
ποσό βαραίνει τον οφειλέτη.
4. Το σύνολο της δόσης, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, συµπεριλαµβανοµένης και της συνεισφοράς, αποµειώνει σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό της απαίτησης του δικαιούχου πιστωτή
που λαµβάνει τη δόση, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 19
στην αναγκαστική εκτέλεση ή των αναγγελθεισών απαιτήσεων στο
πλαίσιο της πτώχευσης. Σε περίπτωση που οι αναγγελθείσες απαιτήσεις προέρχονται από χρηµατοδοτικούς φορείς, ο καταλογισµός γίνεται µε βάση όσα προβλέπει η οικεία σύµβαση δανείου
µεταξύ οφειλέτη και χρηµατοδοτικού φορέα. Εάν δεν υφίσταται
σχετική συµβατική πρόβλεψη, ο καταλογισµός γίνεται µε βάση
όσα ορίζει το άρθρο 423 ΑΚ, σε έξοδα, τόκους και κεφάλαιο.
Άρθρο 21
Υποχρεώσεις ευάλωτου οφειλέτη Έννοµες συνέπειες µη τήρησης
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καταβολής συνεισφοράς του Δηµοσίου, ο οφειλέτης έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) Να καταβάλλει εµπρόθεσµα το ποσό της οφειλής που βαρύνει τον ίδιο, σύµφωνα µε το άρθρο 20. Εµπρόθεσµη θεωρείται η
καταβολή που πραγµατοποιείται το αργότερο έως την τριακοστή
(30ή) ηµέρα από την καταληκτική ηµεροµηνία πληρωµής που έχει
ορίσει κατά περίπτωση είτε ο επισπεύδων πιστωτής είτε ο σύνδικος.

β) Να παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η επιλεξιµότητά του, καθώς και να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ζητηθούν από το Δηµόσιο κατά τον εκ
των υστέρων έλεγχο των στοιχείων της αίτησής του.
2. Σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων της παρ. 1,
επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες στο πρόσωπο του ευάλωτου
οφειλέτη:
α) Εκπίπτει αναδροµικά από τη συνεισφορά του Δηµοσίου και
τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί αναζητούνται από τον οφειλέτη, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 23.
β) Εκπίπτει από το δικαίωµα να προβεί στη µεταβίβαση της κύριας κατοικίας του προς τον Φορέα Απόκτησης και Επαναµίσθωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 219 του
ν. 4738/2020 (Α’207).
γ) Παύει αυτοδικαίως η αναστολή της παρ. 2 του άρθρου 18,
οπότε και η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ή εκποίησης στο
πλαίσιο της πτώχευσης συνεχίζεται από το σηµείο στο οποίο ευρισκόταν κατά τον χρόνο που επήλθε η αναστολή.
Άρθρο 22
Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δηµοσίου
1. Σε περίπτωση που επέλθει νωρίτερα από το χρονικό διάστηµα
του άρθρου 14 η έναρξη λειτουργίας του Φορέα Απόκτησης και
Επαναµίσθωσης του Κεφαλαίου Α’του Μέρους Δευτέρου του Τρίτου Βιβλίου του
ν. 4738/2020 (Α’207), η συνεισφορά
του Δηµοσίου διακόπτεται για το µέλλον και ο ευάλωτος οφειλέτης προβαίνει στη µεταβίβαση της κύριας κατοικίας του σε αυτόν,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 219 του ν. 4738/2020.
2. Εάν ο ευάλωτος οφειλέτης δεν υποβάλλει το σχετικό αίτηµα
προς τον Φορέα Απόκτησης και Επαναµίσθωσης του Κεφαλαίου
Α’του Μέρους Δευτέρου του Τρίτου Βιβλίου του ν. 4738/2020,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 219 του ανωτέρω νόµου,
εντός ενός (1) µηνός από την έναρξη λειτουργίας αυτού, για οποιονδήποτε λόγο, εκπίπτει αναδροµικά από τη συνεισφορά του Δηµοσίου και το σύνολο των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί
αναζητείται από τον οφειλέτη, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
άρθρο 23, ενώ παράλληλα παύει η αναστολή της παρ. 2 του άρθρου 18, οπότε και η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης συνεχίζεται από το σηµείο στο οποίο ευρισκόταν κατά τον χρόνο που
επήλθε η αναστολή. Επίσης, χάνει για το µέλλον το δικαίωµα µεταβίβασης της κύριας κατοικίας του στον Φορέα Απόκτησης και
Επαναµίσθωσης, σύµφωνα µε το άρθρο 219 του ν. 4738/2020.
3. Η συνεισφορά του Δηµοσίου διακόπτεται, επίσης, στις εξής
περιπτώσεις:
α) Σε περίπτωση θανάτου του ευάλωτου οφειλέτη.
β) Σε περίπτωση που, κατόπιν του επανελέγχου, διαπιστωθεί ότι
ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της συνεισφοράς του Δηµοσίου.
Ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, αναζητούνται βάσει
της διαδικασίας του άρθρου 23.
Άρθρο 23
Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
1. Σε περίπτωση έκπτωσης του οφειλέτη από τη συνεισφορά
του Δηµοσίου, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 21 ή την παρ.
2 του άρθρου 22, τα καταβληθέντα ποσά συνεισφοράς αναζητούνται από αυτόν, του καταλογίζονται και επιστρέφονται εντόκως µε επιτόκιο δύο τοις εκατό (2%). Για την ανάκτηση των
ποσών αυτών 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 βεβαιώνονται και εισπράττονται σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων
Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’90).
2. 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 χαρακτηρισµού του ως
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ευάλωτου οφειλέτη, καθώς και τον προσπορισµό περιουσιακού
οφέλους από τη συνεισφορά του Δηµοσίου, εφαρµόζεται η παρ.
6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α’75). Σε κάθε περίπτωση,
µετά από αυτεπάγγελτη ή κατόπιν αναφοράς έρευνα, τα σχετικά
στοιχεία διαβιβάζονται στον αρµόδιο εισαγγελέα για την εξέταση
των ενδεχόµενων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων.
Άρθρο 24
Παροχή στοιχείων
Το Δηµόσιο, συµπεριλαµβανοµένης της φορολογικής διοίκησης και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και οι χρηµατοδοτικοί φορείς, παρέχουν στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του
άρθρου 16 όλα τα στοιχεία του παρόντος, από τα οποία προκύπτει η επιλεξιµότητα του οφειλέτη, συµπεριλαµβανοµένων των
στοιχείων βάσει των οποίων εκδίδεται η βεβαίωση ευάλωτου
οφειλέτη, σύµφωνα µε την υπό στοιχεία 96550 ΕΞ 2021 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’3571).
Άρθρο 25
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 21, τα
δεδοµένα της αίτησής του, από τα οποία προκύπτει η επιλεξιµότητά του, µπορούν να διαβιβάζονται σε ελεγκτικούς φορείς του
δηµοσίου τοµέα, προκειµένου να λαµβάνουν χώρα τακτικοί εξαµηνιαίοι ή έκτακτοι έλεγχοι αναφορικά µε την τήρηση των προϋποθέσεων και των υποχρεώσεων στο πλαίσιο εφαρµογής του
παρόντος.
Άρθρο 26
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. 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 θέµα για την εφαρµογή του άρθρου 16.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εντός του πλαισίου της ενωσιακής νοµοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων, καθορίζονται η
διαδικασία πληρωµής της συνεισφοράς του Δηµοσίου, το όργανο που είναι αρµόδιο να αποφασίζει, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 19.
ΜΕΡΟΣ Γ ‘
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΕΕ) 2020/1151
ΚΑΙ (ΕΕ) 2021/1159
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2020/1151 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29ης
ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/83/ΕΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΚΟΟΛΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 27
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο προϊόν απόσταξης των
διήµερων µικρών αποσταγµατοποιών Αντικατάσταση άρθρου 82 του ν. 2960/2001
(παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
Το άρθρο 82 του ν. 2960/2001 (Α’265) αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 82
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο προϊόν απόσταξης των διήµερων µικρών αποσταγµατοποιών
1. Στο προϊόν απόσταξης, που παράγεται από τους διήµερους
µικρούς αποσταγµατοποιούς (παραδοσιακό απόσταγµα διηµέρων) της παρ. 5 του άρθρου 5 του
ν. 2969/2001 (Α’281)
από πρώτες ύλες παραγωγής των ιδίων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. Ε’του άρθρου 7 του ιδίου νόµου, το οποίο δεν
δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατόλιτρα καθαρής (άνυδρης) αλκοόλης κατ’ έτος και των οποίων η παραγωγή δεν δύναται να υπερβαίνει τις οκτώ (8) ηµέρες, κατ’ ανώτατο ετήσιο
όριο, εφαρµόζεται µειωµένος έως και ογδόντα πέντε τοις εκατό
(85%) συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) αιθυλικής αλκοόλης έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή αιθυλικής αλκοόλης.
2. Ο µειωµένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε τριακόσια
εβδοµήντα (370) ευρώ ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης και εφαρµόζεται εφάπαξ και κατ’ αποκοπή.
3. Το προϊόν απόσταξης των διήµερων µικρών αποσταγµατοποιών δεν επιβαρύνεται µε το δικαίωµα υπέρ του Ειδικού Ταµείου
Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης - Αλκοολούχων
Ποτών της περ. β’της παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 2127/1993
(Α’48).
4. Η βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
που αναλογεί στο προϊόν απόσταξης των διήµερων µικρών αποσταγµατοποιών πραγµατοποιείται κατά την έκδοση της άδειας
απόσταξης της υποπαρ. 3 της παρ. Ε’του άρθρου 7 του ν.
2969/2001. Κατ’ εξαίρεση της παρ. 5 του άρθρου 109 του παρόντος, κατά τη βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρούσας, δεν
γεννάται υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α.. Με τη διάθεση του προϊόντος απόσταξης στην κατανάλωση, αποδίδεται, σύµφωνα µε
όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000,
Α’248), ο αναλογών Φ.Π.Α..
5. Η διάθεση στην κατανάλωση του προϊόντος απόσταξης των
διήµερων µικρών αποσταγµατοποιών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την παρ. Ε’του άρθρου 7 του ν. 2969/2001.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), καθορίζονται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.»
Άρθρο 28
Απαλλαγές από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης
αιθυλικής αλκοόλης - Τροποποίηση
παρ. 1 άρθρου 83 ν. 2960/2001
(υποπερ. i της περ. α’και περ. β’της παρ. 15
του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
Στην παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001 (Α’265), επέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις, τροποποιούνται το πρώτο εδάφιο
της περ. β’, µε την προσθήκη των υποπερ. βα’και ββ’και το δεύτερο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης ως προς το όργανο που εισηγείται την έκδοση της προβλεπόµενης υπουργικής απόφασης,
προστίθεται περ. ια’και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Τα προϊόντα του άρθρου 80 του παρόντος απαλλάσσονται
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) αιθυλικής αλκοόλης,
όταν:
α) διανέµονται µε τη µορφή αιθυλικής αλκοόλης, η οποία έχει
υποστεί πλήρη µετουσίωση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
περί µετουσίωσης,
β) έχουν υποστεί µετουσίωση, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
της ελληνικής νοµοθεσίας ή της νοµοθεσίας άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε. και χρησιµοποιούνται ως µέρος της διαδικασίας
παρασκευής οποιουδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται για
ανθρώπινη κατανάλωση, υπό την προϋπόθεση ότι:
βα) έχουν ενσωµατωθεί στο προϊόν αυτό ή
ββ) χρησιµοποιούνται για τη συντήρηση και τον καθαρισµό του
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εξοπλισµού παρασκευής που χρησιµοποιείται για τη συγκεκριµένη διαδικασία παρασκευής.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται το είδος και το ποσοστό των χρησιµοποιούµενων µετουσιωτικών της αιθυλικής
αλκοόλης,
γ) χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ξυδιού, σύµφωνα µε
τον ορισµό του κωδικού Σ.Ο. 22.09,
δ) χρησιµοποιούνται αυτούσια για την παραγωγή φαρµάκων
που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση, όπως η
παραγωγή και η κυκλοφορία αυτών ορίζονται από την ισχύουσα
εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία, καθώς και όταν χρησιµοποιούνται στην παρασκευή πρώτης ύλης των φαρµάκων αυτών, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτή αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας παραγωγής τους,
ε) χρησιµοποιούνται για την παραγωγή αρωµατικών ουσιών
που προορίζονται για την παραγωγή ειδών διατροφής και µη αλκοολούχων ποτών, µε ογκοµετρικό αλκοολικό τίτλο µέχρι και
1,2% νοl.,
στ) χρησιµοποιούνται ως πρώτη ύλη ή ως συστατικά ηµιτελών
προϊόντων για την παραγωγή ειδών διατροφής, γεµιστών ή όχι,
εφόσον σε κάθε περίπτωση η περιεχόµενη αιθυλική αλκοόλη δεν
υπερβαίνει τα 8,5 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραµµα προϊόντος για τις σοκολάτες και τα 5 λίτρα άνυδρης
αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραµµα προϊόντος για άλλα
προϊόντα,
ζ) χρησιµοποιούνται ως δείγµατα για αναλύσεις για τη διεξαγωγή των αναγκαίων δοκιµών παραγωγής ή για επιστηµονικούς
σκοπούς,
η) χρησιµοποιούνται για σκοπούς επιστηµονικής έρευνας,
θ) χρησιµοποιούνται στα νοσοκοµεία, θεραπευτήρια, κλινικές,
νοσηλευτικά ιδρύµατα δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, για ιατρικούς σκοπούς,
ι) χρησιµοποιούνται για τον ψεκασµό αρτοσκευασµάτων και
παραλαµβάνονται από βιοµηχανίες ή βιοτεχνίες που διαθέτουν
αυτόµατα µηχανήµατα ψεκασµού των αρτοσκευασµάτων αυτών,
ια) χρησιµοποιούνται για την παρασκευή των συµπληρωµάτων
διατροφής που ορίζονται από την Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 2002
για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των
συµπληρωµάτων διατροφής (L 183) και τα οποία περιέχουν αιθυλική αλκοόλη. Η απαλλαγή της παρούσας περίπτωσης χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι η µονάδα συσκευασίας του
συµπληρώµατος διατροφής που διατίθεται στην κατανάλωση
δεν υπερβαίνει το 0,15 του λίτρου και τα συµπληρώµατα διατροφής διατίθενται στην αγορά δυνάµει του άρθρου 10 της ίδιας
Οδηγίας.»
Άρθρο 29
Τρόπος υπολογισµού βαθµών PLATO κατά όγκο
στη µπύρα - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 87
του ν. 2960/2001
(παρ. 1 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
Στην αρχή της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 87 του
ν.
2960/2001 (Α’265) προστίθεται εδάφιο, η περ. γ) τροποποιείται
ως προς το εξουσιοδοτούµενο όργανο και το αντικείµενο της
εξουσιοδότησης και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. α) Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των προϊόντων
του άρθρου 86 του παρόντος καθορίζεται µε βάση τον αριθµό
των εκατόλιτρων της µπύρας και τους βαθµούς PLATO κατά
όγκο.
β) Για τους σκοπούς µέτρησης των βαθµών PLATO κατά όγκο
λαµβάνονται υπόψη όλα τα συστατικά της µπύρας, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που προστίθενται µετά την ολοκλήρωση της
ζύµωσης. Σε περίπτωση που οι βαθµοί PLATO της µπύρας δεν
αντιστοιχούν σε ακέραιο αριθµό, για τον υπολογισµό του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) το κλασµατικό µέρος στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθµό και συγκεκριµένα,
εφόσον το κλάσµα είναι µικρότερο του µισού (0,5), στρογγυλο-
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ποιείται στον µικρότερο ακέραιο αριθµό, ενώ εάν είναι ίσο ή µεγαλύτερο του µισού (0,5), στρογγυλοποιείται στον µεγαλύτερο
ακέραιο αριθµό.
γ) Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέµα για
την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.»
Άρθρο 30
Συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης
ενδιάµεσων προϊόντων Τροποποίηση άρθρου 89 του ν. 2960/2001
(παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
Στο άρθρο 89 του ν. 2960/2001 (Α’265) επέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις και επικαιροποιούνται οι παραπεµπόµενες διατάξεις και το άρθρο 89 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 89
Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Ενδιάµεσων Προϊόντων
Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), που
επιβάλλεται στα προϊόντα του άρθρου 88, ορίζεται σε εκατόν δύο
(102) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος, µε εξαίρεση τα
προϊόντα που ορίζονται στο παράρτηµα VΙI µέρος II του Κανονισµού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Δεκεµβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής
οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των Κανονισµών (ΕΟΚ) 922/72, (ΕΟΚ) 234/79, (ΕΚ)
1037/2001 και (ΕΚ) 1234/2007 του Συµβουλίου (L 347) για τα
οποία ο συντελεστής ορίζεται σε πενήντα ένα (51) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.»
Άρθρο 31
Αφρώδη κρασιά - Τροποποίηση
παρ. 2 άρθρου 90 ν. 2960/2001
(παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 90 του
ν.
2960/2001 (Α’265) τροποποιείται ως προς τους παραπεµπόµενους κωδικούς Συνδυασµένης Ονοµατολογίας (Σ.Ο.) και η παρ.
2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Ο όρος «αφρώδη κρασιά» περιλαµβάνει όλα τα προϊόντα
που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 22.04.10, 22.04.21.06,
22.04.21.07, 22.04.21.08, 22.04.21.09, 22.04.29.10 και 22.05, τα
οποία πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) Περιέχονται σε φιάλες µε πώµατα σχήµατος µανιταριού, τα
οποία συγκρατούνται µε σύρµατα ή συνδετήρες ή έχουν υπερπίεση τουλάχιστον 3 bar, η οποία οφείλεται στο διαλυµένο διοξείδιο του άνθρακα,
β) έχουν αποκτηµένο ογκοµετρικό αλκοολικό τίτλο άνω των
1,2 % vol. µέχρι και 15 % vol. µε την προϋπόθεση ότι η αλκοόλη
που περιέχεται στο τελικό προϊόν προέρχεται εξ ολοκλήρου από
ζύµωση.»
Άρθρο 32
Λοιπά αφρώδη ποτά παρασκευαζόµενα µε ζύµωση,
εκτός από κρασί και µπύρα - Τροποποίηση παρ. 2
άρθρου 92 ν. 2960/2001
(παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 2960/2001
(Α’265) τροποποιείται:
α) ως προς τους παραπεµπόµενους κωδικούς Συνδυασµένης
Ονοµατολογίας (Σ.Ο.), β) ως προς την αντικατάσταση της λέξης
«νοούνται» από τη λέξη «θεωρούνται», γ) ως προς τη διαγραφή
των λέξεων «του παρόντα Κώδικα», δ) ως προς τη σωρευτική
σύνδεση της περ. α’µε την περ. β’και τη διαζευκτική σύνδεση της
περ. β’µε την περ. γ’, και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. «Λοιπά αφρώδη ποτά παρασκευαζόµενα µε ζύµωση» θεωρούνται όλα τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο.
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22.06.00.31 και 22.06.00.39, καθώς και τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο. 22.04.10, 22.04.21.06, 22.04.21.07,
22.04.21.08, 22.04.21.09, 22.04.29.10 και 22.05, τα οποία δεν αναφέρονται στο άρθρο 90 και τα οποία πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
α) περιέχονται σε φιάλες µε πώµατα σχήµατος µανιταριού που
συγκρατούνται µε σύρµα ή συνδετήρα ή έχουν υπερπίεση τουλάχιστον 3 bar, η οποία οφείλεται στο διαλυµένο διοξείδιο του
άνθρακα, και
β) έχουν αποκτηµένο ογκοµετρικό αλκοολικό τίτλο άνω του
1,2% vol. µέχρι και 13% vol. ή
γ) έχουν αποκτηµένο ογκοµετρικό αλκοολικό τίτλο άνω του
13% vol. µέχρι και 15% vol., µε την προϋπόθεση ότι η αλκοόλη
που περιέχεται στο προϊόν προέρχεται αποκλειστικά από ζύµωση.»
Άρθρο 33
Πιστοποίηση Ανεξάρτητων Μικρών Παραγωγών Προσθήκη άρθρου 93Γ στον ν. 2960/2001
(παρ. 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1151)
Μετά το άρθρο 93Β του ν. 2960/2001 (Α’265) προστίθεται
άρθρο 93Γ, ως εξής:
« Άρθρο 93Γ
Πιστοποίηση Ανεξάρτητων Μικρών Παραγωγών
1. Νοούνται ως Ανεξάρτητοι Μικροί Παραγωγοί για τους σκοπούς του παρόντος και στο πλαίσιο της εφαρµογής από τα
κράτη µέλη της Ε.Ε. της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ, οι παραγωγοί των
προϊόντων των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92, κατά περίπτωση,
υπό τις εξής ειδικότερες προϋποθέσεις:
α) Για τους παραγωγούς των προϊόντων του άρθρου 80, το
«µικρό αποστακτήριο», ήτοι µια επιχείρηση απόσταξης που λειτουργεί ως νοµικώς και οικονοµικώς ανεξάρτητη από κάθε άλλη
επιχείρηση απόσταξης, δεν λειτουργεί µε άδεια εκµετάλλευσης
και η ετήσια παραγωγή της δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) εκατόλιτρα άνυδρης αλκοόλης.
β) Για τους παραγωγούς των προϊόντων του άρθρου 86, τα
«ανεξάρτητα µικρά ζυθοποιεία» της παρ. 3 του άρθρου 87.
γ) Για τους παραγωγούς των προϊόντων του άρθρου 88, ο παραγωγός ενδιάµεσων προϊόντων, ο οποίος είναι νοµικώς και οικονοµικώς ανεξάρτητος από οποιονδήποτε άλλο παραγωγό
ενδιάµεσων προϊόντων, χρησιµοποιεί εγκαταστάσεις που βρίσκονται χωριστά από εκείνες οποιουδήποτε άλλου παραγωγού,
δεν λειτουργεί βάσει άδειας εκµετάλλευσης και η παραγωγή του
δεν υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα (250) εκατόλιτρα ετησίως.
Όταν δύο (2) ή περισσότεροι µικροί παραγωγοί συνεργάζονται
και η συνδυασµένη ετήσια παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα (250) εκατόλιτρα, οι εν λόγω παραγωγοί µπορούν
να θεωρούνται ως ένας και µόνος ανεξάρτητος µικρός παραγωγός.
δ) Για τους παραγωγούς των προϊόντων του άρθρου 90, ο οινοπαραγωγός που είναι νοµικώς και οικονοµικώς ανεξάρτητος
από οποιονδήποτε άλλον οινοπαραγωγό, χρησιµοποιεί εγκαταστάσεις που βρίσκονται χωριστά από εκείνες οποιουδήποτε
άλλου οινοπαραγωγού, δεν λειτουργεί βάσει άδειας εκµετάλλευσης και η παραγωγή του δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) εκατόλιτρα ή, στην περίπτωση αποστολής προϊόντων στη Δηµοκρατία
της Μάλτας, τα είκοσι χιλιάδες (20.000) εκατόλιτρα κρασιού ετησίως. Όταν δύο ή περισσότεροι µικροί οινοπαραγωγοί συνεργάζονται και η συνδυασµένη ετήσια παραγωγή τους δεν υπερβαίνει
τα χίλια (1.000) ή τις είκοσι χιλιάδες (20.000) εκατόλιτρα, κατά
περίπτωση, οι εν λόγω οινοπαραγωγοί µπορούν να θεωρούνται
ως ένας και µόνος ανεξάρτητος µικρός οινοπαραγωγός.
ε) Για τους παραγωγούς των προϊόντων του άρθρου 92, ο παραγωγός παρασκευαζόµενων µε ζύµωση ποτών, ο οποίος είναι
νοµικώς και οικονοµικώς ανεξάρτητος από οποιονδήποτε άλλον
παραγωγό λοιπών παρασκευαζόµενων µε ζύµωση ποτών, χρησιµοποιεί εγκαταστάσεις που βρίσκονται χωριστά από εκείνες
οποιουδήποτε άλλου παραγωγού, δεν λειτουργεί βάσει άδειας
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εκµετάλλευσης και η παραγωγή του δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) εκατόλιτρα, ετησίως. Όταν δύο ή περισσότεροι µικροί παραγωγοί συνεργάζονται και η συνδυασµένη
ετήσια παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες
(15.000) εκατόλιτρα, οι εν λόγω παραγωγοί µπορούν να θεωρούνται ως ένας και µόνος ανεξάρτητος µικρός παραγωγός.
2. Οι τελωνειακές αρχές χορηγούν στα ανεξάρτητα µικρά ζυθοποιεία, κατόπιν αιτήµατός τους, ετήσιο πιστοποιητικό, µε το
οποίο επιβεβαιώνονται η συνολική ετήσια παραγωγή των προϊόντων του άρθρου 86, καθώς και η συµµόρφωσή τους µε τα κριτήρια της παρ. 3 του άρθρου 87.
3. Οι αρµόδιες αρχές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων χορηγούν στους ανεξάρτητους µικρούς οινοπαραγωγούς, κατόπιν αιτήµατός τους, ετήσιο πιστοποιητικό, µε το
οποίο βεβαιώνονται η συνολική ετήσια παραγωγή τους προϊόντων του άρθρου 90, καθώς και η συµµόρφωσή τους µε τα κριτήρια της περ. δ’της παρ. 1 και τις ειδικότερες προϋποθέσεις της
κοινής απόφασης της περ. β’της παρ. 5.
4. Οι Ανεξάρτητοι Μικροί Παραγωγοί των προϊόντων των άρθρων 80, 88 και 92 µπορούν να πιστοποιούν οι ίδιοι τη συνολική
ετήσια παραγωγή τους, καθώς και τη συµµόρφωσή τους µε τα
κατά περίπτωση κριτήρια των περ. α’, γ’και ε’της παρ. 1 για τον
χαρακτηρισµό τους ως ανεξάρτητών µικρών παραγωγών.
5.α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και διαδικασίες για την πιστοποίηση των παρ. 2 και 4, οι σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση µη τήρησης αυτών και κάθε ειδικότερο θέµα
για την εφαρµογή του παρόντος.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κατόπιν εισήγησης του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι αρµόδιες αρχές, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία για την πιστοποίηση της παρ. 3, οι επιβαλλόµενες κυρώσεις και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύνανται να καθορίζονται οι διαδικασίες ή οι ειδικότερες προϋποθέσεις αναγνώρισης στη Χώρα µας των πιστοποιητικών που εκδίδονται σε άλλα
κράτη - µέλη της Ε.Ε. για παραγωγούς των προϊόντων των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι σε αυτά
και πληρούν κατά περίπτωση τα κριτήρια της παρ.1.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ 4, 7 ΚΑΙ 11
Ν. 2969/2001
Άρθρο 34
Σφράγιση αµβίκων ή αποστακτικών µηχανηµάτων Τροποποίηση παρ. 2 και 6 άρθρου 4 ν. 2969/2001
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2969/2001 (Α’281): α) διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο, β) το δεύτερο και τρίτο εδάφιο,
µετά από την ανωτέρω διαγραφή, ενσωµατώνονται σε ένα νέο
δεύτερο εδάφιο, γ) προστίθενται νέο τρίτο και τέταρτο εδάφιο
και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Όποιος αποκτήσει άµβικα ή αποστακτικά µηχανήµατα κατάλληλα για παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων
προϊόντων γενικά ή µέρη τέτοιων µηχανηµάτων, οποιαδήποτε και
αν είναι η χρήση για την οποία προορίζονται τα µηχανήµατα ή τα
µέρη τους, οφείλει εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την
κατοχή τους να δηλώσει εγγράφως στο αρµόδιο Τελωνείο το
είδος, τη χωρητικότητα και τη χρήση για την οποία προορίζονται,
καθώς και τη θέση στην οποία τοποθετήθηκαν και να λάβει άδεια
κατοχής. Το Τελωνείο κοινοποιεί στην αρµόδια Χηµική Υπηρεσία
αντίγραφο της ανωτέρω δήλωσης κατοχής µηχανηµάτων, η
οποία, ύστερα από έλεγχο, εκδίδει βεβαίωση περί καταλληλότητας αυτών για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και περί της
χωρητικότητάς τους, κοινοποιώντας αυτή στο Τελωνείο. Η αρµόδια Χηµική Υπηρεσία προβαίνει στη σφράγιση των µηχανηµάτων αυτών, µε εξαίρεση τους άµβικες των διήµερων µικρών

10932

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αποσταγµατοποιών, καθώς και των αρωµατοποιών όπως ορίζονται στην περ. β’της παρ. 1 του άρθρου 5, οι οποίοι σφραγίζονται
από τα αρµόδια Τελωνεία. Από τη σφράγιση εξαιρούνται τα αποστακτικά µηχανήµατα χωρητικότητας κάτω των σαράντα (40) λίτρων, τα οποία κατέχονται από δηµόσια επιστηµονικά ιδρύµατα
και τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την επιστηµονική τους έρευνα.
Η αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και
Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Α.Α.Δ.Ε. καταχωρίζει τα στοιχεία του µηχανήµατος στο Γενικό Μητρώο Κατοχής Αποστακτικών Μηχανηµάτων και χορηγεί Αριθµό Γενικού Μητρώου του
Μηχανήµατος, ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά σε όλες τις
άδειες κατοχής που θα εκδοθούν στο µέλλον για το µηχάνηµα
αυτό. Ο κάτοχος του µηχανήµατος είναι υποχρεωµένος να χαράξει τον Αριθµό Γενικού Μητρώου σε εµφανές σηµείο στον λέβητα και στο κάλυµµα αυτού. Αντίγραφο της άδειας κατοχής του
µηχανήµατος κοινοποιείται στην αρµόδια Χηµική Υπηρεσία της
Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χηµείου του Κράτους της
Α.Α.Δ.Ε..
2. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2969/2001 τροποποιείται ως
προς το είδος της κανονιστικής πράξης και το αντικείµενο της
εξουσιοδότησης και διαµορφώνεται ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται:
α) ο τύπος των σφραγίδων των αποστακτικών µηχανηµάτων
γενικά και η διαδικασία σφράγισης και αποσφράγισης των αποστακτικών µηχανηµάτων,
β) το είδος των τοποθετούµενων µηχανικών µετρητών ή άλλων
µέσων µετρήσεως για τον έλεγχο των παραγόµενων αλκοολούχων προϊόντων, καθώς και οι όροι της τοποθετήσεως, λειτουργίας και ελέγχου αυτών.»
Άρθρο 35
Διήµεροι µικροί Αποσταγµατοποιοί Τροποποίηση παρ. Ε άρθρου 7 ν. 2969/2001
Στην παρ. Ε’του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Α’281) επέρχονται
οι εξής τροποποιήσεις:
1. Ο τίτλος της παρ. Ε αντικαθίσταται ως εξής:
«Ε. Διήµεροι µικροί αποσταγµατοποιοί».
2. Στην υποπαρ. 2 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) η υφιστάµενη διάταξη διαρθρώνεται σε περ. α) και β), β) στο πρώτο
εδάφιο της περ. α) προστίθενται οι οινοποιήσιµες ποικιλίες σταφυλιών και τα σύκα-απόσυκα στις επιτρεπόµενες πρώτες ύλες,
γ) στην περ. β): γα) τροποποιείται η προδικασία έκδοσης της
απόφασης, γβ) η εγκριτική απόφαση εκδίδεται σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις, γγ) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο, δ)
προστίθεται περ. γ) και η υποπαρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. α) Οι πρώτες ύλες που επιτρέπεται να αποστάζουν οι διήµεροι µικροί αποσταγµατοποιοί είναι στέµφυλα, οινοποιήσιµες
ποικιλίες σταφυλιών, µούρα, κούµαρα, κράνα, ζίζιφα, υπολείµµατα µέλιτος και σύκα - απόσυκα. Στέµφυλα, κατά την έννοια του
νόµου αυτού, είναι τα προερχόµενα από κανονική και επιµεληµένη έκθλιψη των σταφυλιών, η απόδοση των οποίων σε άνυδρη
αιθυλική αλκοόλη δεν υπερβαίνει τα επτάµισι (7,5) λίτρα ανά
εκατό (100) χιλιόγραµµα καθαρών στεµφύλων κατ’ανώτατο όριο.
β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δύναται, σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις, να επιτρέπεται η απόσταξη και άλλων φρούτων, όπως
µήλα, αχλάδια, δαµάσκηνα, κεράσια, κορόµηλα. Η υποβολή των
σχετικών αιτηµάτων γίνεται µόνο από οµάδες παραγωγών και συνοδεύεται από βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας
και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ότι αποδέχεται τον εν λόγω προορισµό. Προκειµένου να εξεταστεί οποιοδήποτε σχετικό αίτηµα τεκµηριώνεται, από την αρµόδια Χηµική
Υπηρεσία, η καταλληλότητα της πρώτης ύλης.
γ) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δύναται, να επιτρέπεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για συγκεκριµένο διάστηµα και µόνο για
περιοχές στις οποίες οι σχετικές καλλιέργειες έχουν πληγεί από
φυσικά φαινόµενα, η απόσταξη επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυ-

λιών και να καθορίζεται η απόδοση αυτών σε λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.
3. Στην υποπαρ. 3 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο
τρίτο εδάφιο προστίθεται παραποµπή στην υποπαρ. 2 προς τον
σκοπό προσδιορισµού των παραγωγών των επιτρεπόµενων πρώτων υλών, β) προστίθεται νέο πέµπτο εδάφιο, γ) τα υφιστάµενα
πέµπτο και έκτο εδάφιο αντικαθίστανται, δ) το έβδοµο και το
όγδοο εδάφιο καταργούνται και η υποπαρ. 3 διαµορφώνεται ως
εξής:
«3. Για την απόσταξη απαιτείται άδεια από το Τελωνείο, στη
χωρική αρµοδιότητα του οποίου είναι εγκατεστηµένος ο άµβικας
όπου θα διενεργηθεί η απόσταξη. Η χρονική διάρκεια αυτής δεν
µπορεί να υπερβεί για κάθε παραγωγό τα οκτώ 24ωρα, συνεχή
ή χωρισµένα, κατ’ανώτατο όριο και συναρτάται µε την ποσότητα
των πρώτων υλών που προορίζονται για απόσταξη. Δικαίωµα
άδειας απόσταξης αποκτούν αποκλειστικά οι παραγωγοί των επιτρεπόµενων πρώτων υλών της υποπαρ. 2 και σε άµβικα που είναι
εγκατεστηµένος µέσα στα όρια του δήµου που έχουν παραχθεί
οι πρώτες ύλες ή σε όµορο δήµο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται µε
άδεια του Τελωνείου, στη χωρική αρµοδιότητα του οποίου έχουν
παραχθεί οι πρώτες ύλες, να µεταφερθούν αυτές προς απόσταξη σε άµβικα που είναι εγκατεστηµένος και σε άλλον δήµο,
πλην των ανωτέρω, αποκλειστικά στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος απόσταξης παραγωγός είναι κάτοχος του άµβικα
αυτού.
Σε κάθε άµβικα µπορεί να αποστάζει εκτός από τον κάτοχό του
και οποιοσδήποτε άλλος δικαιούχος απόσταξης παραγωγός.
Για την έκδοση άδειας απόσταξης απαιτείται η υποβολή στο
αρµόδιο Τελωνείο αίτησης-δήλωσης του παραγωγού µαζί µε τα
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται µε την
απόφαση της υποπαρ. 12. Οι κάτοχοι αµπελουργικής έκτασης
προσκοµίζουν επιπλέον, αντίγραφο της οριστικοποιηµένης ηλεκτρονικής δήλωσης συγκοµιδής που υποβάλλεται προς το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων από την οποία
αποδεικνύονται η ιδιότητα του παραγωγού, η θέση και η έκταση
του κτήµατος, καθώς και η ποσότητα των πρώτων υλών που παρήχθησαν.
Το αρµόδιο Τελωνείο µπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση ή να
ανακαλέσει χορηγηθείσα κατά τα ανωτέρω άδεια απόσταξης είτε
αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρµόδιας
Χηµικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χηµείου
του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε., στην περίπτωση που ο διήµερος µικρός αποσταγµατοποιός είτε έχει υποπέσει καθ’ υποτροπή, κατά
την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 11 του παρόντος, στις παραβάσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11, ως και του άρθρου 12
είτε έχει υποπέσει σε παραβάσεις που τιµωρούνται µε τις περί
λαθρεµπορίας διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.
2960/2001, Α’265).»
4. Η υποπαρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8.α) Η διάθεση του παραγόµενου έτοιµου προϊόντος απόσταξης από τα δικαιούχα παραγωγής πρόσωπα της υποπαρ. 1 πραγµατοποιείται µε την έκδοση λογιστικών στοιχείων, κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στις σχετικές διατάξεις του ν. 4308/2014
(Α’251). Τα ως άνω αναφερόµενα πρόσωπα έχουν υποχρέωση
τήρησης και ενηµέρωσης λογιστικών αρχείων. Για τη διακίνηση
του ως άνω προϊόντος απόσταξης εκδίδεται σχετικό παραστατικό κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρ. 8 του άρθρου 5 του
ν. 4308/2014, το οποίο συνοδεύει το προϊόν µέχρι τον τελικό προορισµό του. Δεν απαιτείται έκδοση παραστατικού διακίνησης,
εφόσον εκδίδεται άµεσα λογιστικό στοιχείο αξίας.
β) Από την περ. α) εξαιρούνται:
βα) τα δικαιούχα παραγωγής πρόσωπα που εµπίπτουν στην
περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4308/2014 και
ββ) τα δικαιούχα παραγωγής φυσικά πρόσωπα, τα οποία παράγουν το προϊόν αυτό, µέχρι το ανώτατο όριο των πενήντα ενός
(51) λίτρων άνυδρων ανά αποστακτική περίοδο και ανά πρόσωπο, αποκλειστικά για κατανάλωση από τα ίδια, τα µέλη της οικογένειάς τους ή τους προσκεκληµένους τους, απαγορευοµένης
της εµπορίας.
Σε περίπτωση διακίνησης του προϊόντος απόσταξης από τα
πρόσωπα των υποπερ. βα) και ββ) ή για λογαριασµό τους, αυτό
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συνοδεύεται από αντίγραφο της αδείας απόσταξης, καθώς και
του αποδεικτικού είσπραξης των φορολογικών επιβαρύνσεων.
Σε περίπτωση πώλησης του προϊόντος απόσταξης από τα πρόσωπα της υποπερ. βα), το προϊόν συνοδεύεται, πλέον των ως
άνω δικαιολογητικών, και από δήλωση διακίνησης.
γ) Το προϊόν απόσταξης των διήµερων µικρών αποσταγµατοποιών διατίθεται χύµα, χωρίς οποιασδήποτε µορφής τυποποίηση, σε δοχεία από γυαλί ή και άλλο κατάλληλο υλικό σύµφωνα
µε τους σχετικούς όρους χρήσης που προβλέπονται στην
ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία όσον αφορά τα υλικά
και τα αντικείµενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα.
Η κατά τα ανωτέρω διάθεση του προϊόντος απόσταξης των
διήµερων µικρών αποσταγµατοποιών διενεργείται από τα δικαιούχα της παραγωγής του πρόσωπα είτε απευθείας στους τελικούς καταναλωτές µε λιανική πώληση είτε µε πώληση στις
επιχειρήσεις οµαδικής εστίασης, καθώς και σε επιχειρήσεις διάθεσης ποτών µε αλκοόλη προς χονδρική και λιανική πώληση.
Tα στοιχεία του παραγωγού αναγράφονται υποχρεωτικά σε
κάθε διακίνηση στο εσωτερικό της Χώρας µέχρι το τελικό σηµείο
λιανικής πώλησης στα φορολογικά στοιχεία ή τα παραστατικά
στοιχεία διακίνησης των άρθρων 5 και 9 του ν. 4308/2014.
Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν προς λιανική πώληση για κατανάλωση προϊόν απόσταξης διήµερων µικρών αποσταγµατοποιών
οφείλουν να έχουν σε εµφανές σηµείο στο κατάστηµά τους
αναρτηµένη πινακίδα, στην οποία αναγράφονται, µε ευκρινείς
χαρακτήρες, τo ονοµατεπώνυµο του παραγωγού ή των παραγωγών των οποίων το προϊόν διαθέτουν, καθώς και το σχετικό λογιστικό στοιχείο.
Για λόγους καλύτερης κατανόησης από τους καταναλωτές, το
προϊόν µπορεί να διατίθεται στα σηµεία πώλησης στον τελικό καταναλωτή µε την κοινή ονοµασία, κατά την έννοια του
Kανονισµού (ΕΕ) 1169/2011, «παραδοσιακό απόσταγµα διηµέρων», ακολουθούµενη πάντοτε και από τη νόµιµη ονοµασία. Ο
όρος «απόσταγµα» που περιλαµβάνεται στην κοινή ονοµασία δεν
χρησιµοποιείται κατά την έννοια του παρόντος νόµου και του
Kανονισµού (ΕΕ) 2019/787.»
5. Η υποπαρ. 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται:
α) ο τρόπος καθορισµού του διµήνου απόσταξης της υποπαρ.
1,
β) η απόδοση σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη των λοιπών πλην
των στεµφύλων - επιτρεπόµενων να αποστάζονται από τους διήµερους µικρούς αποσταγµατοποιούς - πρώτων υλών της υποπαρ. 2,
γ) ο προσδιορισµός του χρόνου απόσταξης των διήµερων µικρών αποσταγµατοποιών,
δ) ο τύπος και το περιεχόµενο αίτησης - δήλωσης, καθώς και
τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας απόσταξης της
υποπαρ. 3,
ε) η διαδικασία για τη χορήγηση της ειδικής άδειας της υποπαρ. 11Α,
στ) οι υποχρεώσεις των κατόχων αµβίκων για χρήση από τους
διήµερους µικρούς αποσταγµατοποιούς,
ζ) ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης διακίνησης του
τρίτου εδαφίου της υποπερ. ββ της περ. β’της υποπαρ. 8,
η) κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα για την εφαρµογή της παρ. Ε’.
Με όµοια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι ειδικότεροι
όροι διακίνησης και επισήµανσης του προϊόντος απόσταξης των
διήµερων µικρών αποσταγµατοποιών.»
Άρθρο 36
Κυρώσεις για υποβολή ψευδών δικαιολογητικών
για την έκδοση άδειας απόσταξης - Τροποποίηση
περ. ι) παρ. 3 άρθρου 11 ν. 2969/2001
Το πρώτο εδάφιο της περ. ι) της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.
2969/2001 (Α’281) αντικαθίσταται και η περ. ι) διαµορφώνεται ως
εξής:
«ι) Οι διήµεροι µικροί αποσταγµατοποιοί οι οποίοι υποβάλλουν
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ψευδή ή ανακριβή δήλωση καθώς και ψευδή δικαιολογητικά για
την έκδοση άδειας απόσταξης, καθώς και αυτοί που εκδίδουν τα
εν λόγω ψευδή δικαιολογητικά. Επίσης οι διήµεροι µικροί αποσταγµατοποιοί που αποστάζουν συγχρόνως µε περισσότερους
από έναν άµβικες.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2021/1159 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/112/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
Άρθρο 37
Απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας
των εισαγόµενων ή παραδιδόµενων αγαθών
και παρεχόµενων υπηρεσιών προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ή φορέα ή οργανισµό της ΕΕ για την
αντιµετώπιση του COVID-19 - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου
27 ν. 2859/2000 (άρθρο 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2021/1159)
Στην παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας (ν. 2859/2000, Α’248), ως προς τις απαλλαγές από τον
φόρο, προστίθεται περ. κ) ως εξής:
«κ) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οργανισµό ή φορέα που έχει συσταθεί
βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εισαγωγή αγαθών από τα πρόσωπα αυτά, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ο οργανισµός ή ο φορέας εισάγει ή αγοράζει τα αγαθά ή λαµβάνει
τις υπηρεσίες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν
ανατεθεί από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε σκοπό την
αντιµετώπιση της πανδηµίας COVID-19, εκτός εάν τα εισαγόµενα
αγαθά ή τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που αγοράζονται, χρησιµοποιούνται, είτε αµέσως είτε σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία, για περαιτέρω παραδόσεις ή παροχές εξ επαχθούς αιτίας από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από τον εν λόγω οργανισµό ή φορέα.
Όταν παύσουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις απαλλαγής της
παρούσας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ο οργανισµός ή ο φορέας
που εισήγαγε τα αγαθά µε απαλλαγή ή που έλαβε την απαλλασσόµενη παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, ενηµερώνει την
κατά περίπτωση αρµόδια εθνική τελωνειακή ή φορολογική αρχή
και η εισαγωγή ή η παράδοση των εν λόγω αγαθών, καθώς και η
παροχή των εν λόγω υπηρεσιών υπόκεινται σε ΦΠΑ υπό τους
όρους που ισχύουν κατά τον χρόνο παύσης των προϋποθέσεων
της απαλλαγής.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 38
Μεταβατικές διατάξεις
1. Για την τρέχουσα αποστακτική περίοδο από 1.8.2021 έως
31.7.2022, εφαρµόζεται το άρθρο 82 του ν. 2960/2001 (Α’265),
όπως ισχύει πριν από την αντικατάστασή του µε το άρθρο 27 του
παρόντος.
2. Οι ανεξάρτητοι µικροί παραγωγοί των προϊόντων του άρθρου 90 του ν. 2960/2001 µπορούν να πιστοποιούν οι ίδιοι τη συνολική ετήσια παραγωγή τους, καθώς και τη συµµόρφωσή τους
µε τα κριτήρια της περ. δ’της παρ. 1 του άρθρου 93 Γ του ν.
2960/2001, όπως προστίθεται µε το άρθρο 33 του παρόντος, για
τον χαρακτηρισµό τους ως ανεξάρτητων µικρών οινοπαραγωγών, για µέγιστο διάστηµα µέχρι και τριάντα (30) ηµέρες από την
ηµεροµηνία ισχύος της κοινής απόφασης της περ. β’της παρ. 5
του ίδιου άρθρου.
3. Για την αποστακτική περίοδο 2022-2023 οι διήµεροι µικροί
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αποσταγµατοποιοί, οι οποίοι κατέχουν εκτάσεις που δεν υπερβαίνουν συνολικά το ένα (1) στρέµµα δύνανται να προσκοµίζουν
για την έκδοση της άδειας απόσταξης, βεβαίωση του οικείου
δήµου αντί του αντιγράφου της οριστικοποιηµένης ηλεκτρονικής
δήλωσης συγκοµιδής της υποπαρ. 3 της παρ. Ε’του άρθρου 7
του
ν. 2969/2001, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 35 του
παρόντος.
Άρθρο 39
Τελικές - Καταργούµενες διατάξεις
1. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία απαντά ο όρος «µικροί αποσταγµατοποιοί (διήµεροι)» νοείται ως αναφορά στους «διήµερους µικρούς αποσταγµατοποιούς» της παρ. Ε’του άρθρου 7 του
ν. 2969/2001 (Α’281), όπως τροποποιείται µε το άρθρο 35 του
παρόντος.
2. Με την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται στην
παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2969/2001 (Α’281), όπως τροποποιείται µε το άρθρο 34 του παρόντος, καταργούνται το άρθρο 4,
οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 18, η παρ. 1 του άρθρου 21 και τα
άρθρα 43, 44 και 47 του β.δ. της 25ης.2.1917 (Α’301).
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι παρ.
148 και 149 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία
Δ6Α/1015213/ΕΞ2013/28.1.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού
και του Υφυπουργού Οικονοµικών (Β’130).
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΝΕΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4223/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΝΕΕΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
Άρθρο 40
Νέος υπολογισµός ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 1 ν. 4223/2013
Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4223/2013 (Α’287) αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται: α) µε τον κύριο φόρο επί του κάθε ακινήτου και την προσαύξηση επί αυτού σύµφωνα µε την Ενότητα
Ε’του άρθρου 4, εάν υποκείµενο του φόρου είναι φυσικό πρόσωπο, και β) µε το άθροισµα του κύριου φόρου επί του κάθε ακινήτου και του συµπληρωµατικού φόρου επί της συνολικής αξίας
των δικαιωµάτων επί των ακινήτων του υποκειµένου στον φόρο,
εάν υποκείµενο του φόρου είναι νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα.»
Άρθρο 41
Κληρονόµος µετά από αποποίηση ως υποκείµενος
σε ΕΝ.Φ.Ι.Α. και υπολογισµός ΕΝ.Φ.Ι.Α. Τροποποίηση παρ. 1 και 9 άρθρου 2 ν. 4223/2013
Στην περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4223/2013 (Α’287)
προστίθεται υποπερ. γγ) και η περ. γ) διαµορφώνεται ως εξής:
«γ) Ο κληρονόµος και ειδικότερα:
αα) Ο εκ διαθήκης κληρονόµος, εφόσον έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου της φορολογίας έτους.
ββ) Ο εξ αδιαθέτου κληρονόµος, εφόσον δεν έχει δηµοσιευθεί
διαθήκη µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου της
φορολογίας έτους.
γγ) Ο µετά από αποποιήσεις κληρονόµος, από το επόµενο
έτος του θανάτου του κληρονοµούµενου ή, στην περίπτωση που
έχει δηµοσιευθεί διαθήκη, από το επόµενο έτος της δηµοσίευσης
αυτής.»
2. H παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως
εξής:
«9. Για τον φόρο επί της συνολικής αξίας ανά εµπράγµατο δι-

καίωµα επί ακινήτου της Ενότητας Γ και την προσαύξηση του κυρίου φόρου φυσικών προσώπων της Ενότητας Ε του άρθρου 4,
καθώς και για τον συµπληρωµατικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. νοµικών προσώπων
του άρθρου 5 εφαρµόζονται ανάλογα οι παρ. 3 έως και 8.»
Άρθρο 42
Απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2022 Τροποποίηση παρ. 7, 7Α και 7Β άρθρου 3
ν. 4223/2013
1. Η παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’287) τροποποιείται ως προς την προσθήκη του έτους 2022 στα έτη απαλλαγής
από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και διαµορφώνεται ως εξής:
«7. Ειδικά για τα έτη 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022 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 έχουν εκδοθεί έως και τις 31.12.2020, και κατά τον κρίσιµο
χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα στο ακίνητο ανήκαν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Για τα έτη
2018, 2019, 2020, 2021 και 2022 απαλλάσσονται από τον
ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώµατα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών του προηγούµενου
εδαφίου.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7Α του άρθρου 3 του
ν.
4223/2013 τροποποιείται ως προς την προσθήκη του έτους 2022
και η παρ. 7Α διαµορφώνεται ως εξής:
«7Α. Ειδικά για τα έτη 2021 και 2022, απαλλάσσονται τα ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός του οικισµού Αναργύρων του
Δήµου Αµυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, όπως
αυτός έχει οριοθετηθεί µε την υπ’ αριθµ. 4012/86/25.9.1986 απόφαση του Νοµάρχη Φλώρινας (Δ’1109) και ο οποίος έχει κηρυχθεί σε αναγκαστική απαλλοτρίωση µε την υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/19831/338/15.4.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (Δ’190). Τα ακίνητα αυτά απεικονίζονται και περιγράφονται στον από Ιούλιο 2018 κτηµατολογικό πίνακα του εν
λόγω οικισµού και στο από Φεβρουάριο 2018 Κτηµατολογικό
Διάγραµµα, όπως αυτά εξειδικεύονται στην ανωτέρω απόφαση
απαλλοτρίωσης. Η ίδια απαλλαγή ισχύει και για τα ακίνητα που
βρίσκονται εντός των ακόλουθων οικισµών, οι οποίοι είναι πολεοδοµικά ανενεργοί βάσει του από 5.12.2002 προεδρικού διατάγµατος (Δ’1075): Κοινότητας Πεπονιάς, κοινότητας Πολύλακκου,
οικισµού Αξιοκάστρου και οικισµού Κλήµατος της κοινότητας
Αξιοκάστρου, οικισµού Τραπεζίτσας και οικισµού Πανάρετης της
κοινότητας Τραπεζίτσας και κοινότητας Πυλωρίου του Δήµου
Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, καθώς και βάσει
της υπ’ αριθµ. 9439/ 3335/6.4.2000 απόφασης µεταφοράς των
ακόλουθων κοινοτήτων και οικισµών (Δ’238): Κοινότητας Καλαµιτσίου, οικισµού Καλοχίου και οικισµού Μεσόλακκου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.»
3.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7Β του άρθρου 3 του
ν.
4223/2012 τροποποιείται ως προς την προσθήκη του έτους 2022
και η παρ. 7Β διαµορφώνεται ως εξής:
«7Β. Ειδικά για τα έτη 2021, 2022 και 2023 απαλλάσσονται:
α) τα ακίνητα, που ευρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν
από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν αρχής γενοµένης την 27η
Ιουλίου 2021 και έως τη δηµοσίευση της παρούσας και για τις
οποίες εκδίδονται πράξεις του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής
Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας, σύµφωνα µε
τα οποία το κτίριο έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο
για χρήση, ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιµόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών που εκδίδονται έως τις 28.2.2022, εφόσον κατά τον κρίσιµο χρόνο η
κυριότητα ή τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά.
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β) Τα αγροτεµάχια, των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι κάτοχοι βεβαίωσης καταστροφής από τα κατά τόπους αρµόδια Τµήµατα
Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΕΕ) των Αποκεντρωµένων
Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωµένων Δοµών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, οι οποίες εκδίδονται έως τις 28.2.2022, εφόσον κατά τον κρίσιµο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εµπράγµατα δικαιώµατα στο ακίνητο ανήκουν
στον υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά. Τα ΤΑΕΕ εκδίδουν τις
ως άνω βεβαιώσεις, αφού λάβουν τα οικεία στοιχεία των αγροτεµαχίων που έχουν εκτιµηθεί ως κατεστραµµένα από τον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.
Η απαλλαγή χορηγείται µε βάση τις αιτήσεις που υποβάλλονται στην ψηφιακή πλατφόρµα της ΑΑΔΕ στη διαδικτυακή πύλη
«arogi.gov.gr». Εφόσον, µετά τη χορήγηση της απαλλαγής, διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της, ο
φόρος βεβαιώνεται και καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου της βεβαίωσης µήνα, εντόκως σύµφωνα µε το άρθρο 54 Β’του ν. 4174/2013 (Α’256).
Ειδικότερα τα ακίνητα που ευρίσκονται στα διοικητικά όρια
των Δήµων Μαντουδίου - Λίµνης - Αγίας Άννας και Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας απαλλάσσονται για τα έτη 2021 και 2022, εφόσον κατά τον κρίσιµο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εµπράγµατα
δικαιώµατα στο ακίνητο ανήκουν στον υπόχρεο σε φόρο για τα
έτη αυτά.»
Άρθρο 43
Μεταβολές στον υπολογισµό του κύριου φόρου Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 4223/2013
1. Ο πίνακας της περ. α) της παρ. 2 της Ενότητας Α του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 (Α’287) αντικαθίσταται ως εξής:
Τιµή Ζώνης ( /µ2)Φ.Ζ.
0-750
751-1500
1501-2500
2501-3000
3001-3500
3501-4000
4001-4500
4501-5000
>=5001

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Συντελεστής
βασικού φόρου
( /µ2)
2,00
2,80
3,70
4,50
7,60
9,20
11,10
13,40
16,20

2. Στο τέλος της περ. α) της παρ. 2 της Ενότητας Α του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:
«Κτίσµατα, τα οποία, µε βάση τις Τιµές Ζώνης που εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2022, εντάσσονται στις Φορολογικές
Ζώνες 2 και 3, κατατάσσονται, για τον υπολογισµό του Ε.Ν.Φ.Ι.Α.
έτους 2022, στις Φορολογικές Ζώνες 1 και 2 αντίστοιχα, εφόσον
για αυτά:
α) κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 ίσχυε το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού αξίας ακινήτων και εντάσσονταν στις Φορολογικές Ζώνες 1 και 3 και
β) η Τιµή Ζώνης, η οποία ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2022, απέχει
από την καταληκτική Τιµή Ζώνης της αµέσως προηγούµενης Φορολογικής Ζώνης έως και πενήντα (50) ευρώ.
Κτίσµατα της Δηµοτικής Ενότητας Αρχαίας Ολυµπίας που εντάχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2022 στο σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού αξίας ακινήτων και αντιστοιχούν στη
φορολογική ζώνη 2, κατατάσσονται, για τον υπολογισµό του
Ε.Ν.Φ.Ι.Α. του έτους 2022, στη φορολογική ζώνη 1.»
3. Ο πίνακας της περ. α) της παρ. 1 της Ενότητας B’του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
Μοναδιαία αξία ( /µ2)
0,01-6,00
6,01-20,00

Φ.Ζ
1
2

Συντελεστής
φόρου ( /µ2)
0,0037
0,0075
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20,01-50,00
50,01-75,00
75,01-100,00
100,01-150,00
150,01-200,00
200,01-300,00
300,01-400,00
400,01-600,00
600,01-800,00
800,01-900,00
900,01-1000,00
1000,01-1500,00
1500,01-2000,00
2000,01-3000,00
3000,01-4000,00
4000,01-5000,00
>=5000,01

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

0,0125
0,0185
0,0375
0,0750
0,1850
0,2470
0,3700
0,5550
0,7400
0,9900
1,2500
1,6000
2,3500
3,7000
4,9500
7,4000
9,2500

4. Στο άρθρο 4 του ν. 4223/2013 προστίθενται Ενότητες Γ’,
Δ’και Ε’ως εξής:
«Γ. Υπολογισµός φόρου επί της συνολικής αξίας ανά εµπράγµατο δικαίωµα επί ακινήτου.
Για δικαιώµατα επί ακινήτων υπολογίζεται φόρος επί της συνολικής αξίας ανά εµπράγµατο δικαίωµα επί ακινήτου, όπως
αυτό αποτυπώνεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του άρθρου
23 του ν. 3427/2005 (Α’312), σύµφωνα µε την κατωτέρω κλίµακα:
Κλιµάκια συνολικής
αξίας ακινήτου σε ευρώ

Συντελεστής
φόρου ανά
κλιµάκιο αξίας
0,01- 400.000
0%
400.000,01-500.000
0,20%
500.000,01-600.000
0,30%
600.000,01-700.000
0,40%
700.000,01-800.000
0,50%
800.000,01-900.000
0,60%
900.000,01-1.000.000
0,70%
1.000.000,01-2.000.000
0,90%
>=2.000.000,01
1,00%
Ο φόρος υπολογίζεται στη συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας του ακινήτου, όπως το δικαίωµα αυτό αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, αποµειώνεται µε βάση τον
συντελεστή συνιδιοκτησίας της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν.
3842/2010 (Α’58), εφόσον υφίσταται συνιδιοκτησία στην πλήρη
ή ψιλή κυριότητα, και επιµερίζεται σύµφωνα µε την παρ. 9 του
άρθρου 2. Η αξία του προηγούµενου εδαφίου υπολογίζεται σύµφωνα µε το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της Ενότητας Ε’.
Η παρούσα Ενότητα εφαρµόζεται, εφόσον η συνολική αξία
ακίνητης περιουσίας του υποκειµένου στον φόρο, όπως αυτή
υπολογίζεται βάσει της Ενότητας Ε’, υπερβαίνει τις τριακόσιες
χιλιάδες (300.000) ευρώ.
Η παρούσα Ενότητα δεν εφαρµόζεται για δικαιώµατα επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού ούτε για δικαιώµατα επί
των κτιρίων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων
εκατό (100) ετών και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά
διατηρητέα µνηµεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα
οποία βρίσκονται.
Ειδικά για τον ΕΝΦΙΑ έτους 2022 η παρούσα Ενότητα δεν
εφαρµόζεται και για δικαιώµατα επί ιστορικών διατηρητέων µνηµείων ή έργων τέχνης, που προστατεύονται από τον ν. 4858/2021
(Α’220) και τα οποία δεν καταλαµβάνονται από το προηγούµενο
εδάφιο, καθώς και για δικαιώµατα επί κτιρίων, τα οποία έχουν
χαρακτηριστεί µέχρι την 31η.12.2021 ως διατηρητέα, σύµφωνα
µε το άρθρο 4 του ν. 1577/1985 (Α’210) εφόσον τα ως άνω µνηµεία, έργα τέχης ή κτίρια είναι προγενέστερα της 1ης Ιανουαρίου
1940, και για τα αναλογούντα σε αυτά ποσοστά επί των γηπέδων
ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.
Δ. Συνολικός υπολογισµός κυρίου φόρου:
α. Ο κύριος φόρος των φυσικών προσώπων ισούται µε το
άθροισµα του κύριου φόρου κτισµάτων της Ενότητας Α’, του κύ-
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ριου φόρου οικοπέδων και γηπέδων της Ενότητας Β’και του
φόρου επί της συνολικής αξίας ανά εµπράγµατο δικαίωµα επί
ακινήτου της Ενότητας Γ’.
β. Ο κύριος φόρος των νοµικών προσώπων και των νοµικών
οντοτήτων ισούται µε το άθροισµα του κύριου φόρου κτισµάτων
της Ενότητας Α’και του κύριου φόρου οικοπέδων και γηπέδων
της Ενότητας Β’.
Ε. Προσαύξηση του φόρου φυσικών προσώπων ανάλογα µε
τη συνολική αξία της περιουσίας.
Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων που προκύπτει από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, προσαυξάνεται ανάλογα µε τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας ως εξής:
α) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (650.000) ευρώ, κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%),
β) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και οκτακόσιες χιλιάδες
(800.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%),
γ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και ένα εκατοµµύριο
(1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%),
δ) για αξία ακίνητης περιουσίας από ένα εκατοµµύριο και ένα
λεπτό (1.000.000,01) ευρώ και άνω, κατά ποσοστό είκοσι τοις
εκατό (20%).
Η προσαύξηση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο
εδάφιο εφαρµόζεται, εφόσον η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
Για τον υπολογισµό της συνολικής αξίας της περιουσίας εφαρµόζεται το άρθρο 32 του ν. 3842/2010. Αν το οικόπεδο βρίσκεται
σε περιοχή, η οποία δεν εντάσσεται στο πεδίο εφαρµογής των
αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α’43), για τον
προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας αυτού, το γινόµενο της
συνολικής τιµής εκκίνησης του οικοπέδου και του συντελεστή οικοπέδου, ο οποίος δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος του 1, δεν
µπορεί να είναι ανώτερο της τιµής ανά τετραγωνικό µέτρο, η
οποία ελήφθη υπόψη για τον υπολογισµό του φόρου ακίνητης
περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2013. Στη συνολική αξία
της ακίνητης περιουσίας δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωµάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού. Επίσης
δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωµάτων επί των κτιρίων που
είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών
και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα µνηµεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των τυχόν αναλογούντων σε
αυτά ποσοστών επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται. Ειδικά για τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α. έτους 2022 δεν συνυπολογίζεται και η αξία των δικαιωµάτων επί ιστορικών διατηρητέων
µνηµείων ή έργων τέχνης που προστατεύονται από
τον ν.
4858/2021 (Α’220) και τα οποία δεν καταλαµβάνονται από το προηγούµενο εδάφιο, καθώς και των δικαιωµάτων επί κτιρίων τα
οποία έχουν χαρακτηριστεί µέχρι την 31η.12.2021 ως διατηρητέα βάσει του
ν. 1577/1985 (Α’210), εφόσον τα ως άνω
µνηµεία, έργα τέχνης ή κτίρια είναι προγενέστερα της 1ης Ιανουαρίου 1940, και των αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί
των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται».»
Άρθρο 44
Κατάργηση συµπληρωµατικού φόρου φυσικών
προσώπων - Αντικατάσταση άρθρου 5
ν. 4223/2013
Το άρθρο 5 του ν. 4223/2013 (Α’287) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Υπολογισµός του συµπληρωµατικού φόρου νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων
1. Στην αξία των δικαιωµάτων της παρ. 2 του άρθρου 1 επί ακινήτων που έχουν νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες επιβάλλεται συµπληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α, ο οποίος υπολογίζεται,
σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους. Η αξία των δικαιωµάτων αυτών υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 2.
2. Ο συµπληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. υπολογίζεται στην αξία των
δικαιωµάτων της παρ. 2 του άρθρου 1 µε συντελεστή πέντε και

µισό τοις χιλίοις (5,5‰). Ειδικά, για τα ακίνητα τα οποία ιδιοχρησιµοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειµένου
εργασιών, υπολογίζεται µε συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1‰). Για
τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως
ορίζονται στις περ. β), δ), ε), στ) και ζ) του άρθρου 3, ο συµπληρωµατικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται µε τρία και µισό τοις χιλίοις (3,5‰)
επί της συνολικής αξίας των δικαιωµάτων της παρ. 2 του άρθρου
1 για τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιµοποιούν. Για τον υπολογισµό
του συµπληρωµατικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. δεν συµπεριλαµβάνονται:
α) η αξία των δικαιωµάτων σε ακίνητα που απαλλάσσονται και
κατά το µέρος της οριζόµενης απαλλαγής σύµφωνα µε το άρθρο
3 και
β) η αξία των δικαιωµάτων σε ακίνητα που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της περ. δ) της παρ. Β.1 και της περ. η) της παρ. Β.2
του άρθρου 4.
3. Κατά τα λοιπά, για τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού
φόρου, εφαρµόζονται το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της Ενότητας
Ε’του άρθρου 4.»
Άρθρο 45
Προσδιορισµός προδιαγραφών για τις ανάγκες
της µηχανογραφικής υλοποίησης Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 6 ν. 4223/2013
Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013 (Α’287) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α) Για τον προσδιορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάθε επόµενου του
2014 έτους, λαµβάνεται η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. µε τα στοιχεία των
ακινήτων του προηγούµενου έτους µε τις µεταβολές που επήλθαν.
β) Σε περιπτώσεις εντάξεων νέων περιοχών στο αντικειµενικό
σύστηµα προσδιορισµού αξίας ακινήτων, εφόσον αυτές είναι µονοζωνικές, τα δικαιώµατα που αναγράφονται στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων ως ευρισκόµενα εκτός Αντικειµενικού
Προσδιορισµού Αξίας Ακινήτων (Α.Π.Α.Α.) στις περιοχές αυτές
µεταφέρονται αυτόµατα εντός Α.Π.Α.Α., πλην αυτών για τα οποία
στη διεύθυνση του ακινήτου αναγράφεται «εκτός οικισµού» ή
«επί αγροτεµαχίου».
γ) Σε περιπτώσεις εντάξεων νέων περιοχών στο αντικειµενικό
σύστηµα προσδιορισµού αξίας ακινήτων, εφόσον αυτές περιλαµβάνουν περισσότερες της µίας ζώνες, για τον υπολογισµό του
φόρου και της αξίας λαµβάνεται η µικρότερη τιµή ζώνης. Εφόσον
το δικαίωµα εντάσσεται σε υψηλότερη τιµή ζώνης, ο φορολογούµενος υποχρεούται, µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του
Ιουνίου του οικείου έτους, να υποβάλει τροποποιητική δήλωση
χωρίς πρόστιµο και να καταβάλει τον φόρο χωρίς τόκο σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις όχι µικρότερες των δέκα (10) ευρώ µέχρι
την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Φεβρουαρίου του επόµενου
έτους.
δ) Σε περιπτώσεις εντάξεων νέων περιοχών στο αντικειµενικό
σύστηµα προσδιορισµού αξίας ακινήτων, εφόσον αυτές περιλαµβάνουν περισσότερες της µιας ζώνες, για τον υπολογισµό του
φόρου και της αξίας για τα δικαιώµατα που µε βάση τη δήλωση
στοιχείων ακινήτων δεν υπάρχει δυνατότητα να ενταχθούν εντός
Α.Π.Α.Α., η τιµή ζώνης και η αξία λαµβάνονται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις Ενότητες Α’, Β’και Ε’του άρθρου 4. Ο φορολογούµενος υποχρεούται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του
Ιουνίου του οικείου έτους να υποβάλει τροποποιητική δήλωση
χωρίς πρόστιµο και να καταβάλει τον φόρο χωρίς τόκο σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις όχι µικρότερες των δέκα (10) ευρώ µέχρι
την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Φεβρουαρίου του επόµενου
έτους.
ε) Ειδικά για το έτος 2022, ο φορολογούµενος µπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία των ακινήτων του που περιλαµβάνονται
στη δήλωση του άρθρου 23 του
ν. 3427/2005 (Α’312),
εµπρόθεσµα µέχρι και την 29η Ιουλίου 2022 και να καταβάλει τον
φόρο σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις όχι µικρότερες των δέκα (10)
ευρώ µέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2023.
Για κάθε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης, εφόσον από
την έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου,

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Ζ’ - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

βάσει αυτής της δήλωσης προκύπτει µείωση φόρου µεγαλύτερη
των τριακοσίων (300) ευρώ, η σύνθεση της νέας δήλωσης
ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η εκκαθάριση αυτής πραγµατοποιούνται µετά από
έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης.
Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται η µηχανογραφική σύνθεση των δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α., η διαδικασία και ο
τρόπος αποκατάστασης λαθών και ελλείψεων σε στοιχεία ακινήτων των σχετικών δηλώσεων και σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, τα έντυπα µε τα οποία πραγµατοποιούνται διορθώσεις, τα
οποία επέχουν θέση τροποποιητικής δήλωσης, τα υποδείγµατα
χορήγησης απαλλαγών και ο τρόπος υποβολής τους, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία και λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. Με όµοια απόφαση, και κατόπιν ανάλυσης
κινδύνου, µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ποσό µείωσης φόρου
σε συνέχεια τροποποιητικής δήλωσης, για το οποίο διενεργείται
έλεγχος της Φορολογικής Διοίκησης.
Ακίνητα που έχουν ουσιώδεις ελλείψεις στην περιγραφή, µε
αποτέλεσµα να µην είναι δυνατός ο υπολογισµός του ΕΝ.Φ.Ι.Α.,
θεωρούνται ως µη δηλωθέντα.»
Άρθρο 46
Χορήγηση εκπτώσεων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. Τροποποίηση παρ. 1, 2, 2Α και 5 άρθρου 7
ν. 4223/2013
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 (Α’287): α) στην
περ. α) εξειδικεύεται η αναφορά στο φορολογικό έτος, το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα του οποίου λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή της διάταξης και διαγράφεται το
δεύτερο εδάφιο, β) στην περ. β) προστίθεται παραποµπή στην
Ενότητα Ε του άρθρου 4 ως προς τον προσδιορισµό της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας, γ) στις περ. α) και β) προστίθεται και ο συµβιών και οι περ. α) και β) διαµορφώνονται ως εξής:
«α) το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο έχει λήξει κατά τον
χρόνο φορολογίας η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4172/2013
(Α’167) και κάθε άλλη συναφή κείµενη διάταξη, δεν υπερβαίνει
τις εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ, προσαυξηµένο κατά χίλια
(1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο ή συµβιούντα και κάθε εξαρτώµενο µέλος,
β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισµάτων στα οποία κατέχουν δικαιώµατα της παρ. 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης
φορολογίας εισοδήµατος, ο ή η σύζυγος ή συµβιών και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του, λαµβανοµένων υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώµατος, δεν
υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά µέτρα (150 µ2) και η
συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε την Ενότητα Ε’του άρθρου 4, δεν υπερβαίνει
το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) ευρώ για τον
άγαµο, των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για τον έγγαµο και τον ή τη σύζυγό του ή συµβιούντα ή τη µονογονεϊκή οικογένεια µε ένα εξαρτώµενο τέκνο και των διακοσίων χιλιάδων
(200.000) ευρώ για τον έγγαµο, τον ή την σύζυγό του ή συµβιούντα και τα εξαρτώµενα τέκνα τους ή τη µονογονεϊκή οικογένεια µε δύο εξαρτώµενα τέκνα και.»
2. Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 7 του
ν.
4223/2013 εξειδικεύεται η αναφορά στο φορολογικό έτος, το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα του οποίου λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή της διάταξης και προστίθεται ο
συµβιών και η περ. α) διαµορφώνεται ως εξής:
«α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο έχει λήξει κατά τον
χρόνο φορολογίας η προθεσµία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4172/2013
και κάθε άλλη συναφή κείµενη διάταξη, δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, προσαυξηµένο κατά χίλια (1.000)
ευρώ για τον ή την σύζυγο ή συµβιούντα και κάθε εξαρτώµενο
µέλος,.»
3. Η παρ. 2Α του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 αντικαθίσταται
ως εξής:
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«2Α. Στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων, που προκύπτει από
την εφαρµογή του άρθρου 4 και της παρ. 1 του παρόντος, χορηγείται µείωση ανάλογα µε τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε το τρίτο και το
τέταρτο εδάφιο της Ενότητας Ε’του άρθρου 4, ως εξής:
α) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%),
β) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%),
γ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%),
δ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και τριακόσιες χιλιάδες
(300.000) ευρώ, κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και
ε) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και τετρακόσιες χιλιάδες
(400.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας για την εφαρµογή
της παρούσας δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωµάτων επί
των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού.»
4. Η παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 τροποποιείται ως
προς τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, στη βάση των
οποίων επανεξετάζονται οι χορηγηθείσες εκπτώσεις και η παρ.
5 διαµορφώνεται ως εξής:
« 5. Οι εκπτώσεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου που
χορηγήθηκαν µε πράξη διοικητικού προσδιορισµού ΕΝ.Φ.Ι.Α.,
επανεξετάζονται µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του εποµένου
έτους µε βάση τις εµπρόθεσµες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος µε τις οποίες χορηγήθηκαν οι ως άνω εκπτώσεις και, σε
περίπτωση µεταβολών, εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου για το έτος αυτό.»
Άρθρο 47
Καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε δέκα (10) µηνιαίες δόσεις Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 ν. 4223/2013
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013
(Α’287) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του επόµενου µήνα
από την έκδοση της πράξης προσδιορισµού φόρου ή σε έως
δέκα (10) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, καθεµιά από τις οποίες δεν
µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες
η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα του επόµενου µήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισµού φόρου, οι δε επόµενες δόσεις µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε επόµενου µήνα.»
Άρθρο 48
Χρόνος υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου 23 ν. 3427/2005
1. Στην περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005
(Α’312) προστίθεται υποπερ. δγ) και η περ. δ) διαµορφώνεται ως
εξής:
«δ) τους κληρονόµους ακίνητης περιουσίας και συγκεκριµένα:
δα) από τους εκ διαθήκης κληρονόµους κατά το ποσοστό
τους, εφόσον έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου της δήλωσης έτους,
δβ) από τους εξ αδιαθέτου κληρονόµους κατά το ποσοστό
τους, εφόσον δεν έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι την 31η Δεκεµβρίου του προηγούµενου της δήλωσης έτους,
δγ) από τους µετά από αποποιήσεις κληρονόµους κατά το ποσοστό τους, από το επόµενο έτος του θανάτου του κληρονοµουµένου ή, στην περίπτωση που έχει δηµοσιευθεί διαθήκη, από το
επόµενο έτος της δηµοσίευσης αυτής, χωρίς την επιβολή προστίµου, εφόσον η δήλωση υποβληθεί µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα της λήξης της προθεσµίας
αποποίησης.»
2. Η περ. α’της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη µεταβολή στα δικαιώµατα της παρ. 1, ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοι-
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χείων ακινήτων υποβάλλει αυτήν µέχρι και την 31η Μαρτίου του
επόµενου έτους από την ηµέρα της σύστασης, απόκτησης και
κάθε άλλης µεταβολής στα παραπάνω δικαιώµατα, πλην της κληρονοµικής διαδοχής, για την οποία ο φορολογούµενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων µέχρι την
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα της λήξης της
προθεσµίας αποποίησης της κληρονοµίας. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών δύναται να παρατείνεται η προθεσµία
του προηγούµενου εδαφίου.»
Άρθρο 49
Προσδιορισµός Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου Τροποποίηση άρθρου 32 ν. 3842/2010
Στην περ. ε’της περ. 3.5.6 της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν.
3842/2010 (Α’58) προστίθεται υποπερ. εζ) ως εξής:
«εζ) Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες εντάσσονται στο αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού αξίας ακινήτων µε τιµή Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου D5, ως
Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου λαµβάνεται η τιµή 0,20.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 50
Επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου
εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων
που χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία Προσθήκη παρ. 4Β στο άρθρο 78 ν. 2960/2001
Στο άρθρο 78 του ν. 2960/2001 (Α’265) προστίθεται παρ. 4Β,
ως εξής:
«4Β. α. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περ. στ’της παρ. 1 του άρθρου 73 του παρόντος, που
χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία καθορίζεται, από την
1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεµβρίου 2022, µηδενικός
συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης ανά χιλιόλιτρο. Για το
διάστηµα ισχύος του µηδενικού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος,
εφαρµόζεται ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης της
περ. στ’της παρ. 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται, κατά τον
χρόνο που καθορίζεται µε την κανονιστική πράξη της περ. β’,
ποσό ειδικού φόρου κατανάλωσης ίσο µε τον ως άνω οριζόµενο
συντελεστή σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους που καθορίζονται
στην ίδια πράξη.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής του
ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο χρόνος επιστροφής, τα δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα, τα κριτήρια για τον προσδιορισµό των ποσοτήτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL)
κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή του ειδικού
φόρου κατανάλωσης, η αρµόδια για την επιστροφή του ειδικού
φόρου κατανάλωσης αρχή, ο τρόπος ελέγχου της νόµιµης χρήσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων για
το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου, καθώς και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας.»
Άρθρο 51
Υπαγωγή των λιπασµάτων των ΔΚ 3101, 3102, 3103, 3104,
3105 στον υπερµειωµένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α’ΑΓΑΘΑ
του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
Στην παρ. 38 του Κεφαλαίου Α ΑΓΑΘΑ του Παραρτήµατος III
του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’248) προστίθεται τελευταίο
εδάφιο ως ακολούθως:
«Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 52
Παράταση της προθεσµίας υποβολής της αίτησης
του κατασκευαστή οικοδοµών για την υπαγωγή
στο καθεστώς αναστολής του φόρου Τροποποίηση παρ. 4α άρθρου 6 του Κώδικα Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα
Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’248) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αίτηση υποβάλλεται µέχρι την 30ή.6.2022 για τις άδειες µε
χρόνο έκδοσης έως και την 31η.12.2021, ενώ για άδειες που εκδίδονται από την 1η.1.2022 και εφεξής, τίθεται εξάµηνη προθεσµία από την έκδοση της άδειας.»
Άρθρο 53
Υπαγωγή στον ειδικό τρόπο φορολόγησης
του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 Τροποποίηση παρ. 3, 6, 7 και 8 άρθρου 5Γ
και άρθρου 72 ν. 4172/2013
1. Στην παρ. 3 του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013
(Α’167)
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) αντικαθίσταται το πρώτο
εδάφιο µε τρία νέα εδάφια, β) µετά το τέταρτο εδάφιο προστίθενται δύο νέα εδάφια και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Για ανάληψη υπηρεσίας που λαµβάνει χώρα µέχρι και την
2α Ιουλίου του εκάστοτε έτους, η αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται για το έτος ανάληψης
υπηρεσίας και µέχρι το τέλος του έτους αυτού. Η αίτηση δύναται
να υποβάλλεται και εντός του επόµενου από την ανάληψη υπηρεσίας έτους και κρίνεται για υπαγωγή στο έτος αυτό.
Για ανάληψη υπηρεσίας που λαµβάνει χώρα µετά την 2α Ιουλίου του εκάστοτε έτους, η αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις
του παρόντος άρθρου υποβάλλεται για το επόµενο έτος από την
ανάληψη υπηρεσίας και µέχρι το τέλος του έτους αυτού.
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.
Εάν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά προσκοµισθούν µέχρι την
31η Μαρτίου του επόµενου από την υποβολή του αιτήµατος
έτους, η απόφαση απόρριψης της αίτησης λόγω µη προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών ανακαλείται, η αίτηση
επανεξετάζεται και εκδίδεται από τη Φορολογική Διοίκηση νέα
απόφαση εντός εξήντα (60) ηµερών από την προσκόµιση των δικαιολογητικών. Ειδικά για το έτος 2022 τα δικαιολογητικά του
προηγούµενου εδαφίου επιτρέπεται να προσκοµισθούν µέχρι και
την 29η Απριλίου 2022.
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,
όπως αυτές ισχύουν.»
2. Η παρ. 6 του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως
προς τις παραπεµπόµενες διατάξεις και διαµορφώνεται ως εξής:
«6. Οι παρ. 1 έως και 5 εφαρµόζονται αποκλειστικά για την
πλήρωση νέων θέσεων εργασίας.»
3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 5Γ του
ν.
4172/2013 αντικαθίσταται και η παρ. 7 διαµορφώνεται ως εξής:
«7. Οι παρ. 1 έως και 5 εφαρµόζονται ανάλογα και για τα φυσικά πρόσωπα που µεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία
στην Ελλάδα, µε σκοπό να ασκήσουν ατοµική επιχειρηµατική
δραστηριότητα στην Ελλάδα. Το πενήντα τοις εκατό (50%) του
εισοδήµατός τους από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν στην Ελλάδα µέσα στο φορολογικό έτος απαλλάσσεται
από τον φόρο εισοδήµατος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α για επτά (7) συναπτά φορολογικά έτη. Η
αίτηση για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου υποβάλλεται σύµφωνα µε την παρ. 3 και ως ανάληψη υπηρεσίας νοείται η έναρξη εργασιών.»
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4. Η παρ. 8 του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως
προς το αντικείµενο και τον δυνητικό χαρακτήρα της εξουσιοδότησης και διαµορφώνεται ως εξής:
«8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων δύνανται να
παρατείνονται οι προθεσµίες υποβολής των αιτήσεων των παρ.
3 και 7, να 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, τα δικαιολογητικά για την απόδειξη συνδροµής των προϋποθέσεων του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο
αναγκαίο θέµα ή λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος άρθρου.»
5. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται παρ. 76, ως
εξής:
«76. Εκκρεµείς αιτήσεις για την υπαγωγή στο άρθρο 5Γ ή αιτήσεις που υποβάλλονται µέχρι την 30ή.6.2022 για ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξη εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι την
31η.7.2021, εξετάζονται από τη Φορολογική Διοίκηση και κρίνονται για υπαγωγή στο έτος 2021.»
Άρθρο 54
Εξαίρεση του Κοινού Κεφαλαίου της παρ. 11
του άρθρου 15 ν. 2469/1997 και απαλλαγή των προσόδων
του από τη φορολογία εισοδήµατος Τροποποίηση άρθρων 45 και 47 ν. 4172/2013
1. Στο τέλος του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 (Α’167) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το Κοινό Κεφάλαιο της παρ. 11 του άρθρου 15 του
ν.
2469/1997 (Α’38) εξαιρείται του φόρου εισοδήµατος νοµικών
προσώπων και νοµικών οντοτήτων.»
2. Στο τέλος του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 προστίθεται παρ.
9 ως εξής:
«9. Οι πρόσοδοι που αποκτούν οι φορείς γενικής κυβέρνησης
από τη συµµετοχή τους στο Κοινό Κεφάλαιο της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997, καθώς και από τους λογαριασµούς
ταµειακής διαχείρισης, σύµφωνα µε την περ. η’της παρ. 11 του
άρθρου 15 του
ν. 2469/1997, απαλλάσσονται του φόρου
εισοδήµατος.»
3. Ποσά φόρου που έχουν καταβληθεί έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος, δεν επιστρέφονται.
Άρθρο 55
Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος
των επιχορηγήσεων των κεφαλαιουχικών εταιρειών
των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης µε αποκλειστικό σκοπό
την ικανοποίηση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών
τους προς τρίτους - Τροποποίηση άρθρου 46
ν. 4172/2013
Στο τέλος της περ. α’του άρθρου 46 του ν. 4172/2013 (Α’167)
προστίθεται νέο εδάφιο και η περ. α) διαµορφώνεται ως εξής:
«α) οι φορείς γενικής κυβέρνησης µε εξαίρεση το εισόδηµα
που αποκτούν από κεφάλαιο και υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου.
Για τους σκοπούς του προηγούµενου εδαφίου στους φορείς
Γενικής Κυβέρνησης δεν περιλαµβάνονται οι κεφαλαιουχικές
εταιρείες, εκτός από αυτές στις οποίες το κράτος ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου συµµετέχει µε ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%). Εξαιρετικά, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήµατος
ειδικά οι επιχορηγήσεις του Υπουργείου Οικονοµικών µε αποκλειστικό σκοπό την ικανοποίηση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς τρίτους των φορέων Γενικής Κυβέρνησης,
συµπεριλαµβανοµένων και των κεφαλαιουχικών εταιρειών, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 4281/2014 (Α’160) ή την παρ. 2α της
υποπαρ. Γ2 του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α’222)
και τις κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων αυτών υπουργικές αποφάσεις, ανεξαρτήτως ποσοστού συµµετοχής στους φορείς αυτούς του κράτους ή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου.»
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Άρθρο 56
Δυνατότητα παροχής πλήρους ή επιπλέον
του τριάντα τοις εκατό (30%) έκπτωσης
του υπερβαίνοντος κόστους δανεισµού
για φορολογούµενους που ανήκουν σε ενοποιηµένο όµιλο
υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις Τροποποίηση άρθρου 49 ν. 4172/2013
Στο άρθρο 49 του ν. 4172/2013 (Α’167) προστίθεται παρ. 8 ως
εξής:
«8. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, σε περίπτωση που ο φορολογούµενος είναι µέλος ενοποιηµένου οµίλου για λογιστικούς
σκοπούς, σύµφωνα µε τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται
στη νοµοθεσία κατ’εφαρµογή του άρθρου 31 του ν. 4308/2014
(Α’251), δύναται:
α. να εκπίπτει πλήρως το υπερβαίνον κόστος δανεισµού, εφόσον αποδεικνύει ότι το ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου προς
το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων είναι ίσο ή υψηλότερο ή χαµηλότερο το πολύ κατά δύο εκατοστιαίες µονάδες από
το αντίστοιχο ποσοστό του οµίλου, εφόσον όλα τα περιουσιακά
στοιχεία και οι υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση την ίδια µέθοδο, όπως στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, ή
β. να εκπίπτει το υπερβαίνον κόστος δανεισµού για ποσό που
υπερβαίνει το ποσό της έκπτωσης που θα δικαιούνταν δυνάµει
της παρ. 1. Το εν λόγω υψηλότερο όριο, σε ό,τι αφορά στη δυνατότητα έκπτωσης από το υπερβαίνον κόστος δανεισµού,
αφορά στον ενοποιηµένο όµιλο για λογιστικούς σκοπούς, στο
πλαίσιο του οποίου ο φορολογούµενος αποτελεί µέρος και υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τρόπο: Στο πρώτο στάδιο προσδιορίζεται το ποσοστό του οµίλου διαιρώντας το υπερβαίνον κόστος
δανεισµού του οµίλου έναντι τρίτων µε τα EBITDA του οµίλου,
και, σε δεύτερο στάδιο, το ποσοστό του οµίλου πολλαπλασιάζεται µε τα EBITDA του φορολογουµένου, τα οποία υπολογίζονται
σύµφωνα µε την παρ. 3.»
Άρθρο 57
Απαλλαγή υπό όρους των κοινών λογαριασµών Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 25
του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών,
Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών
από Τυχερά Παίγνια
Η περ. γ’της παρ. 2 του άρθρου 25 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών
από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του
ν. 2961/2001 (Α’266), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Η χρηµατική κατάθεση σε τράπεζα σε ευρώ ή σε ξένο νόµισµα στο όνοµα δύο ή περισσοτέρων δικαιούχων από κοινού,
καθώς και οι κοινοί λογαριασµοί λοιπών χρηµατοπιστωτικών προϊόντων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, ανεξάρτητα από την κατοικία των συνδικαιούχων, µετά τον θάνατο οποιουδήποτε εξ
αυτών για όλους τους επιζώντες συνδικαιούχους, στους οποίους
περιέρχεται αυτοδίκαια, και µέχρι τον τελευταίο από αυτούς.
Η απαλλαγή της παρούσας περίπτωσης δεν ισχύει για χρηµατικές καταθέσεις και λογαριασµούς που τηρούνται σε µη συνεργάσιµα στον φορολογικό τοµέα κράτη και σε κράτη που δεν
έχουν συνάψει και δεν εφαρµόζουν µε την Ελλάδα σύµβαση διοικητικής συνδροµής στον φορολογικό τοµέα ή δεν έχουν υπογράψει και δεν εφαρµόζουν µε την Ελλάδα την Πολυµερή
Συµφωνία Αρµόδιων Αρχών για την Αυτόµατη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηµατοοικονοµικών Λογαριασµών που έχει κυρωθεί
µε τον ν. 4428/2016 (Α’190).
Άρθρο 58
Ρυθµίσεις καταβολής του φόρου εισοδήµατος
για το φορολογικό έτος 2021 - Προσθήκη παρ. 77
και 78 στο άρθρο 72 ν. 4172/2013
Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α’167) προστίθενται παρ. 77
και 78 ως εξής:
«77. Η καταβολή του φόρου εισοδήµατος των νοµικών προ-
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σώπων και των νοµικών οντοτήτων για τα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2021, µε εξαίρεση τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση,
πραγµατοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, από τις
οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα του επόµενου µήνα από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης, µε βάση την παρ. 2 του άρθρου 68 και οι υπόλοιπες επτά (7) µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επτά (7)
επόµενων µηνών.
78. Η καταβολή του φόρου εισοδήµατος των φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2021 πραγµατοποιείται σε οκτώ (8)
ισόποσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται
µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός Ιουλίου 2022 και
η καθεµία από τις επόµενες µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα
των επτά (7) επόµενων µηνών. Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούµενων που συµµετέχουν σε
νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά
βιβλία γίνεται σε έξι (6) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες
η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του
µηνός Σεπτεµβρίου 2022 και η καθεµία από τις επόµενες µέχρι την
τελευταία εργάσιµη ηµέρα των πέντε (5) επόµενων µηνών.»
Άρθρο 59
Βεβαίωση και είσπραξη του ελλείµµατος
της Νέας Οικειοθελούς Παροχής άρθρου 7ου
του Νέου Συνυποσχετικού, όπως κυρώθηκε
µε το άρθρο 56 ν. 4607/2019 Προσθήκη άρθρου 56 Α στον ν. 4607/2019
Στον ν. 4607/2019 (Α’65) προστίθεται άρθρο 56Α ως εξής:
«Άρθρο 56Α
Βεβαίωση και είσπραξη του ελλείµµατος της Νέας
Οικειοθελούς Παροχής του άρθρου 7ου του Νέου
Συνυποσχετικού, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 56
του ν. 4607/2019
1. Για τη βεβαίωση και την είσπραξη του ελλείµµατος της Νέας
Οικειοθελούς Παροχής του άρθρου 7ου του Νέου Συνυποσχετικού του Ελληνικού Δηµοσίου µε τη Ναυτιλιακή Κοινότητα, το
οποίο κυρώθηκε και έχει ισχύ νόµου µε το άρθρο 56 του παρόντος, εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα 5, 30, 32 παρ. 2 και 3, 37,
42, 45 και 63Β του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.
4174/2013, Α’170).
2. Αρµόδια φορολογική αρχή για την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισµού του ελλείµµατος και την είσπραξη αυτού
ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά.
3. Οι οφειλές που προκύπτουν από την εφαρµογή του παρόντος
δεν υπάγονται σε ρύθµιση τµηµατικής καταβολής.»
Άρθρο 60
Αναστολή φορολόγησης δωρεών υπό όρους
για την ΕΑΝΕΠ - Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 18
ν. 4690/2020
Στην παρ. 11 του άρθρου 18 του ν. 4690/2020 (Α’104), µετά το
τρίτο εδάφιο προστίθενται τρία νέα εδάφια 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. Τα εισπραττόµενα ποσά των χρηµατικών δωρεών από την ΕΑΝΕΠ από την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος, µέχρι και τις 31.12.2027, δεν αποτελούν στοιχείο των
ακαθαρίστων εσόδων της για φορολογικούς σκοπούς, αλλά εµφανίζονται σε διακεκριµένο λογαριασµό αποθεµατικού. Από την
1η.1.2028 και µετά, το ως άνω σχηµατισµένο αποθεµατικό µεταφέρεται τµηµατικά και για µία δεκαετία για φορολογικούς σκοπούς στα ακαθάριστα έσοδα της ΕΑΝΕΠ κατά ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%) κατ’ έτος. Σε περίπτωση που µέχρι τις 31.12.2027 το
έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, το σύνολο του σχηµατισµένου αποθεµατικού µεταφέρεται για φορολογικούς σκοπούς στα ακαθάριστα έσοδα της ΕΑΝΕΠ κατά τον χρόνο εκείνον. Με κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων µπορεί να καθορίζεται κάθε ειδικότερο
ζήτηµα για την εφαρµογή της παρούσας.»
Άρθρο 61
Κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης
οικογενειακής περιουσίας - Τροποποίηση παρ. 2
άρθρου 71Η ν. 4172 /2013
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 71Η του
ν.
4172/2013 (Α’167) αντικαθίσταται και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως
εξής:
«2. Αποκλειστικός σκοπός των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας είναι η διοίκηση και διαχείριση
των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων, που κατέχουν είτε
άµεσα είτε έµµεσα, µέσω νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων, τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 και τα µέλη των οικογενειών
τους, καθώς και η διαχείριση των δαπανών, που πραγµατοποιούνται από τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 και τα µέλη των οικογενειών τους για την κάλυψη των αναγκών τους και του κόστους της
εν γένει διαβίωσής τους και των φιλανθρωπικών και πολιτιστικών
δράσεών τους.
Στις εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας µπορούν να συµµετέχουν µέλη της οικογένειας, καθώς και
νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες στις οποίες συµµετέχουν
κατά πλειοψηφία τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 ή/και µέλη της
οικογένειας αυτών.
Για την παροχή των υπηρεσιών των εταιρειών ειδικού σκοπού
διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας απασχολούνται εργαζόµενοι διαφόρων ειδικοτήτων ή αυτές δύναται να ανατίθεται σε τρίτα
πρόσωπα, ανεξάρτητα από το κράτος στο οποίο είναι εγκατεστηµένα, υπό την επιφύλαξη της περ. ιγ) του άρθρου 23. Φυσικά πρόσωπα µέλη της εταιρείας ειδικού σκοπού διαχείρισης
οικογενειακής περιουσίας δεν µπορεί να είναι και εργαζόµενοι σε
αυτή.»
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Άρθρο 62
Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Αντικατάσταση άρθρου 273 ν. 4738/2020
Το άρθρο 273 του ν. 4738/2020 (Α’207) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 273
Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Η Ειδική Υπηρεσία αποτελείται από:
α. τη Διεύθυνση Συντονισµού και Παρακολούθησης Δράσεων,
β. τη Διεύθυνση Σχεδιασµού Διαδικασιών και Αξιολόγησης
Ελέγχων,
γ. τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης,
δ. τη Διεύθυνση Αναφορών και Δηµοσιότητας, και
ε. το Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης.»
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Άρθρο 63
Διεύθυνση Συντονισµού και Παρακολούθησης
Δράσεων - Αντικατάσταση άρθρου 274 ν. 4738/2020
Το άρθρο 274 του ν. 4738/2020 (Α’207) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 274
Διεύθυνση Συντονισµού και Παρακολούθησης
Δράσεων
«1. Αρµοδιότητα της Διεύθυνσης Συντονισµού και Παρακολούθησης Δράσεων είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων που θα χρηµατοδοτηθούν από το Ταµείο Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στην Ελλάδα, ο συντονισµός των αρµόδιων
υπουργείων και λοιπών δηµοσίων φορέων, καθώς και η υποστήριξη της υλοποίησης της δράσης δανειακής στήριξης του ΤΑΑ.
2. Η Διεύθυνση Συντονισµού και Παρακολούθησης Δράσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα τµήµατα:
α) Τµήµα Συντονισµού και Παρακολούθησης Δράσεων Α’,
β) Τµήµα Συντονισµού και Παρακολούθησης Δράσεων Β’, και
γ) Τµήµα Υλοποίησης Δράσης Δανειακής Στήριξης.
3. Το Τµήµα Συντονισµού και Παρακολούθησης Δράσεων Α’και
το Τµήµα Συντονισµού και Παρακολούθησης Δράσεων Β’είναι αρµόδια για τον συντονισµό και την παρακολούθηση της υλοποίησης
των δράσεων που θα χρηµατοδοτηθούν από το ΤΑΑ στην Ελλάδα,
καθώς και τον συντονισµό των αρµόδιων υπουργείων και λοιπών
δηµοσίων φορέων.
4. Το Τµήµα Υλοποίησης Δράσης Δανειακής Στήριξης είναι αρµόδιο για την υποστήριξη της υλοποίησης της δράσης δανειακής
στήριξης του ΤΑΑ σύµφωνα µε το άρθρο 196 του ν. 4820/2021
(Α’130), καθώς και για την άσκηση κάθε άλλης αρµοδιότητας που
δύναται να προκύψει αναφορικά µε την υλοποίηση και την παρακολούθηση της δράσης δανειακής στήριξης.»
Άρθρο 64
Διεύθυνση Σχεδιασµού Διαδικασιών και
Αξιολόγησης Ελέγχων - Προσθήκη άρθρου 274Α στον ν.
4738/2020
Στον ν. 4738/2020 (Α’207) προστίθεται άρθρο 274Α ως ακολούθως:
«Άρθρο 274Α
Διεύθυνση Σχεδιασµού Διαδικασιών και Αξιολόγησης Ελέγχων
1. Η Διεύθυνση Σχεδιασµού Διαδικασιών και Αξιολόγησης Ελέγχων είναι αρµόδια για τον σχεδιασµό του Συστήµατος Διαχείρισης
και Ελέγχου που διέπει την υλοποίηση των έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης, καθώς και τον συντονισµό και την αξιολόγηση
των ελέγχων των Δράσεων και Έργων του ΤAΑ.
2. Η Διεύθυνση Σχεδιασµού Διαδικασιών και Αξιολόγησης Ελέγχων περιλαµβάνει τα ακόλουθα τµήµατα:
α) Τµήµα Σχεδιασµού Διαδικασιών και Ανάλυσης Κινδύνων και
β) Τµήµα Συντονισµού και Αξιολόγησης Ελέγχων.
3. Το Τµήµα Σχεδιασµού Διαδικασιών και Ανάλυσης Κινδύνων
είναι αρµόδιο για τον σχεδιασµό του Συστήµατος Διαχείρισης και
Ελέγχου που διέπει την υλοποίηση των έργων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης, καθώς και την εφαρµογή ανάλυσης κινδύνων.
4. Το Τµήµα Συντονισµού και Αξιολόγησης Ελέγχων είναι αρµόδιο για τον συντονισµό και την αξιολόγηση των ελέγχων των δράσεων και έργων του ΤAΑ.»
Άρθρο 65
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Αντικατάσταση άρθρου 275 ν. 4738/2020
Το άρθρο 275 του ν. 4738/2020 (Α’207) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 275
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
«1. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρµόδια για
τον σχεδιασµό των οικονοµικών και διοικητικών διαδικασιών που
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απαιτούνται για τη λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένης της ψηφιακής υποστήριξης.
2. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης περιλαµβάνει τα παρακάτω τµήµατα:
α) Τµήµα Ψηφιακής Υποστήριξης, και
β) Τµήµα Οργάνωσης και Προµηθειών.
3. Το Τµήµα Ψηφιακής Υποστήριξης µεριµνά για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστηµάτων πληροφορικής της Ειδικής
Υπηρεσίας, τη συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων σχετικά µε την ανάπτυξη του επιχειρησιακού λογισµικού, την ανάλυση και τον σχεδιασµό των αναγκαίων πεδίων
και την αξιοποίηση των δεδοµένων που απαιτούνται για τις ανάγκες παρακολούθησης των δράσεων και των έργων του ΤΑΑ.
4. Το Τµήµα Οργάνωσης και Προµηθειών είναι αρµόδιο για τον
σχεδιασµό των οικονοµικών και διοικητικών διαδικασιών που
απαιτούνται για τη λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας.»
Άρθρο 66
Διεύθυνση Αναφορών και Δηµοσιότητας Αντικατάσταση άρθρου 276 ν. 4738/2020
Το άρθρο 276 του ν. 4738/2020 (Α’207) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 276
Διεύθυνση Αναφορών και Δηµοσιότητας
«1. Η Διεύθυνση Αναφορών και Δηµοσιότητας είναι αρµόδια
για τη σύνταξη των εκθέσεων και αναφορών που σχετίζονται µε
την υλοποίηση των οροσήµων και στόχων του Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαµψης προς τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσµούς και
τη διαχείριση των δράσεων δηµοσιότητας του ΤΑΑ.
2. Η Διεύθυνση Αναφορών και Δηµοσιότητας περιλαµβάνει τα
παρακάτω τµήµατα:
α) Τµήµα Αναφορών και Εκθέσεων, και
β) Τµήµα Επικοινωνίας και Δηµοσιότητας.
3. Το Τµήµα Αναφορών και Εκθέσεων είναι αρµόδιο για τη
σύνταξη των εκθέσεων και αναφορών που σχετίζονται µε την
υλοποίηση των οροσήµων και στόχων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης προς τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσµούς.
4. Το Τµήµα Επικοινωνίας και Δηµοσιότητας είναι αρµόδιο για
τη διαχείριση των δράσεων δηµοσιότητας του ΤΑΑ.»
Άρθρο 67
Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης Προσθήκη άρθρου 276Α στον ν. 4738/2020
Στον ν. 4738/2020 (Α’207) προστίθεται άρθρο 276Α ως ακολούθως:
«Άρθρο 276Α
Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης
Το Αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας υπάγεται απευθείας στον Διοικητή και είναι αρµόδιο για
την παροχή νοµικής υποστήριξης και νοµικής καθοδήγησης, σε
όλες τις οργανικές µονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας για την αντιµετώπιση των οικείων υποθέσεων.»
Άρθρο 68
Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας - Αντικατάσταση παρ. 1,
τροποποίηση παρ. 2, 3, 4 και 6 άρθρου 278
ν. 4738/2020
Στο άρθρο 278 του ν. 4738/2020 (Α’207): α) η παρ. 1 αντικαθίσταται, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 προστίθεται η αναφορά
στην παρ. 1 και η εξαίρεση της περ. δ) της παρ. 1, γ) γα) στο
πρώτο εδάφιο της παρ. 3 προστίθεται η εξαίρεση της περ. δ) της
παρ. 1, τροποποιείται το ποσοστό αποσπάσεων και απαλείφεται
η αναφορά στην αναλογική εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 90
του
ν. 4389/2016 και γβ) στο τέλος της παρ. 3 προστίθεται
νέο τελευταίο εδάφιο, δ) στην παρ. 4: στο πρώτο εδάφιο προστί-
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θεται η εξαίρεση της περ. δ) της παρ. 1, και απαλείφεται η δυνατότητα πρόσληψης µε σχέση έµµισθης εντολής, ε) στο δεύτερο
εδάφιο της παρ. 6 προστίθενται και οι ενεργές την 31η.3.2027
συµβάσεις προσωπικού και το άρθρο 278 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Στην Ειδική Υπηρεσία συστήνονται εξήντα (60) θέσεις προσωπικού, οι οποίες κατανέµονται ως εξής:
α) Πενήντα δύο (52) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) εκ των οποίων:
αα. τριάντα (30) θέσεις του κλάδου ΠΕ διοικητικού-οικονοµικού,
αβ. δώδεκα (12) θέσεις του κλάδου ΠΕ µηχανικών, και
αγ. δέκα (10) θέσεις του κλάδου ΠΕ πληροφορικής.
β) Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(ΤΕ), εκ των οποίων:
βα. δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ διοικητικού-λογιστικού, και
ββ. Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ πληροφορικής.
γ) Δύο (2) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του
κλάδου ΔΕ διοικητικών γραµµατέων.
δ) Δύο (2) θέσεις νοµικών συµβούλων µε έµµισθη εντολή.
2. Τα απαιτούµενα προσόντα για την κάλυψη των θέσεων της
παρ. 1, µε την εξαίρεση της περ. δ) αυτής, είναι τα οριζόµενα στο
π.δ. 50/2001 (Α’39). Kατ’ ελάχιστον απαιτούνται επαγγελµατική εµπειρία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και πολύ καλή γνώση αγγλικών, καθώς και στις περ. α) και δ) της παρ. 1 υψηλού επιπέδου
επιστηµονική συγκρότηση.
3. Οι θέσεις προσωπικού της παρ. 1, µε την εξαίρεση της περ.
δ) αυτής, καλύπτονται τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα µε αποσπάσεις µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου που απασχολούνται στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης
του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Η απόσπαση του προσωπικού διενεργείται µε απόφαση
του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονοµικών κατόπιν αίτησης των ενδιαφεροµένων υπαλλήλων, ύστερα από δηµόσια
πρόσκληση που εκδίδει ο Υπουργός Οικονοµικών κατόπιν εισήγησης του Διοικητή. Η απόσπαση γίνεται ύστερα από αξιολόγηση
των υποψηφίων από τον Διοικητή και εισήγησή του στο αρµόδιο
όργανο του Υπουργείου Οικονοµικών, για τρία (3) έτη µε δυνατότητα παράτασης µία φορά για ίσο χρονικό διάστηµα κατ’ ανώτατο
όριο. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασµένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για θέµατα βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης και οι αποδοχές τους βαρύνουν τον
προϋπολογισµό της Ειδικής Υπηρεσίας.
Με απόφαση του Διοικητή δύναται να προσλαµβάνονται έως
δύο (2) νοµικοί σύµβουλοι, σύµφωνα µε το άρθρο 43 του ν.
4194/2013 (Α’208) αναφορικά µε την πρόσληψη νοµικών συµβούλων µε σχέση έµµισθης εντολής/πάγια αντιµισθία.
4. Οι θέσεις προσωπικού της παρ. 1, εκτός της περ. δ) αυτής,
µε την επιφύλαξη της παρ. 3, καλύπτονται και µε προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως τριών (3) ετών, δυνάµενη να παραταθεί µία
φορά για ίσο χρονικό διάστηµα κατ’ ανώτατο όριο. Η πλήρωση
των θέσεων της παρούσας διενεργείται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονοµικών και ύστερα από σχετική προκήρυξη η οποία συντάσσεται µετά από εισήγηση του
Διοικητή, η οποία περιλαµβάνει:
α) την περιγραφή του αντικειµένου των προς κάλυψη θέσεων,
β) τα κριτήρια της παρ. 2, κατά περίπτωση,
γ) τα περαιτέρω προσόντα που δύνανται να προβλεφθούν για
την κάλυψη των θέσεων,
δ) τη διαδικασία επιλογής των υπαλλήλων (περιλαµβανοµένης
της δυνατότητας συνέντευξης).
Η προκήρυξη της πρόσληψης προσωπικού µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατά τα οριζόµενα στην
παρούσα πραγµατοποιείται υπό την εποπτεία του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην ίδια.
5. Η λήξη της πρόσληψης ή της απόσπασης του προσωπικού
της παρ. 1 µπορεί να γίνει οποτεδήποτε µε µόνη πράξη του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονοµικών, κατόπιν ειδικώς αιτιολογηµένης εισήγησης του Διοικητή. Το προσωπικό της παρ. 1
υπάγεται στο Πειθαρχικό και Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Υπουρ-
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γείου Οικονοµικών.
6. Οι οργανικές θέσεις που συστήνονται µε το παρόν καταργούνται την 31η.3.2027. Οµοίως, παύουν την 31η.3.2027 και οι
ενεργές κατά το χρονικό αυτό σηµείο αποσπάσεις και συµβάσεις
προσωπικού.»
Άρθρο 69
Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης
έργων, προγραµµάτων και µεταρρυθµίσεων του
Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας Τροποποίηση παρ. 1 και 3, αντικατάσταση παρ. 2
άρθρου 199 ν. 4820/2021
Στο άρθρο 199 του ν. 4820/2021 (Α’130) α) στην παρ. 1: αα) στο
πρώτο εδάφιο απαλείφεται η εξαίρεση της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισµού του Ταµείου Ανάκαµψης, αβ) στην παραποµπή στη
διαδικασία του ν. 4765/2021 προβλέπεται η εξαίρεση της εφαρµογής των κριτηρίων των περ. α’έως ε’της παρ. 1 του άρθρου 40
του ίδιου νόµου, β) στο τέλος της παρ. 2 διαγράφεται η αναφορά
στην παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021, γ) στην παρ. 3: γα)
στο δεύτερο εδάφιο η φράση «το προσωπικό δύναται να τοποθετείται στις υπηρεσίες των Φορέων Κεντρικής Διοίκησης» αντικαθίσταται από τη φράση «το προσωπικό που προσλαµβάνεται
τοποθετείται στις υπηρεσίες των Φορέων Κεντρικής Διοίκησης»,
γβ) προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, γγ) αντικαθίσταται το τελευταίο
εδάφιο και το άρθρο 199 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 199
Στελέχωση υπηρεσιών που έχουν αναλάβει την
παρακολούθηση και υλοποίηση των έργων του
Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας
1. Για την αντιµετώπιση των αυξηµένων αναγκών των υπηρεσιών
της κεντρικής διοίκησης που έχουν επιφορτιστεί µε την παρακολούθηση και έγκαιρη υλοποίηση των έργων που χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, το Υπουργείο
Οικονοµικών δύναται να προσλαµβάνει προσωπικό µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ν. 4765/2021 (Α’6), εξαιρούµενων των κριτηρίων των
περ. α’έως ε’της παρ. 1 του άρθρου 40 του ίδιου νόµου, µε την έκδοση σχετικής προκήρυξης, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της
παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου (Α’280). Το προσωπικό αυτό δεν δύναται να υπερβαίνει τα εκατό (100) άτοµα. Οι ως άνω υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης καθορίζονται µε διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου για το
Ταµείο Ανάκαµψης Υπουργού.
2. Η διάρκεια των συµβάσεων της παρ. 1 ορίζεται σε δώδεκα
(12) µήνες και δύναται να ανανεώνεται ή να παρατείνεται έως το
τέλος του προγράµµατος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόµενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής
τους ως συµβάσεων αορίστου χρόνου.
3. Το αντικείµενο της σύµβασης του προσωπικού της παρ. 1
αφορά στην υλοποίηση και εκτέλεση των έργων που έχουν ενταχθεί στο Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Με απόφαση του
αρµόδιου για την Ειδική Υπηρεσία του Ταµείου Ανάκαµψης Υπουργού, το προσωπικό που προσλαµβάνεται τοποθετείται στις υπηρεσίες των Φορέων Κεντρικής Διοίκησης. Έως την τοποθέτηση
του προσωπικού στις υπηρεσίες που το αιτούνται, αυτό υπηρετεί
στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού του Ταµείου Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας.
Με όµοια απόφαση το ως άνω προσωπικό δύναται να µετακινείται σε υπηρεσία διαφορετική από εκείνη στην οποία τοποθετήθηκε αρχικά µεταξύ αυτών που καθορίζονται µε τη διαπιστωτική
πράξη της παρ. 1, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη για την εκτέλεση των έργων του Ταµείου. Με όµοια απόφαση δύναται να τοποθετούνται στην Ειδική Υπηρεσία του Ταµείου Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας έως είκοσι (20) άτοµα, για την κάλυψη των αυξηµένων αναγκών της υπηρεσίας.
4. Για την άµεση αντιµετώπιση των επειγουσών αναγκών των
υπηρεσιών που έχουν επιφορτιστεί µε την υλοποίηση των έργων
του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας δύνανται να απο-
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σπώνται µόνιµοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του δηµοσίου τοµέα όπως αυτός οριοθετείται στο
άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’143) µε κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων του Υπουργείου Οικονοµικών και των υπουργείων
προέλευσης και υποδοχής, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύµφωνη γνώµη
των αρµόδιων υπηρεσιακών συµβουλίων του φορέα προέλευσης,
µε την ίδια σχέση εργασίας και το ίδιο µισθολογικό καθεστώς. Η
διάρκεια των αποσπάσεων ορίζεται σε δύο (2) έτη, η οποία δύναται να παραταθεί για άλλα τρία (3) έτη. Για το χρονικό διάστηµα
της απόσπασης οι υπάλληλοι διατηρούν το σύνολο των αποδοχών
της οργανικής τους θέσης, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις χορήγησής τους και η µισθοδοσία τους βαρύνει τον Φορέα Υποδοχής.
Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας στη θέση στην οποία ο υπάλληλος ανήκει
οργανικά. Η απόσπαση υπαλλήλου διακόπτεται πριν από τη λήξη
της για υπηρεσιακούς λόγους µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση
του κατά περίπτωση αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου ή µετά
από αιτιολογηµένη αίτηση του υπαλλήλου, κατόπιν συνεκτίµησης
των υπηρεσιακών αναγκών.»
Άρθρο 70
Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση παρ. 2
άρθρου 281 ν. 4738/2020
Στην παρ. 2 του άρθρου 281 του ν. 4738/2020 (Α’207) η φράση
«και σχέση έµµισθης εντολής» αντικαθίσταται από τη φράση «και
των νοµικών συµβούλων της περ. δ) της παρ. 1», επέρχεται νοµοτεχνική βελτίωση και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή, καθορίζονται ειδικώς και κατά περίπτωση οι
αποδοχές του προσωπικού που προσλαµβάνεται µε σύµβαση
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, καθώς και των νοµικών συµβούλων της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 278, η µέθοδος και το
σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης, καθώς και ο προσδιορισµός
τυχόν επιπλέον ανταµοιβής του συνόλου του προσωπικού της
παρ. 1 του άρθρου 278 σε περίπτωση επίτευξης στόχων, λαµβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της θέσης και τον βαθµό ευθύνης εκάστου.»
Άρθρο 71
Μεταβατικές διατάξεις
Μέχρι την ολοκλήρωση της κατανοµής του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας στις ανωτέρω οργανικές µονάδες και την τοποθέτηση των προϊσταµένων σε αυτές, οι αρµοδιότητες της Ειδικής
Υπηρεσίας ασκούνται από τις υφιστάµενες οργανικές µονάδες, µε
βάση τη συνάφεια του αντικειµένου.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 72
Ρύθµιση για τις συµβάσεις του άρθρου 5Β
ν. 3986/2011 - Προσθήκη περ. η’στην παρ. 4
άρθρου 5Β ν. 3986/2011
Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 5Β του ν. 3986/2011 (Α’152)
προστίθεται περ. η) ως εξής:
«η) Κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης, για την
καταβολή και προκαταβολή στο ΤΑΙΠΕΔ των οριζόµενων δυνάµει
της παρούσας ποσών, δεν απαιτείται η υποβολή ισόποσης ή
άλλης εγγύησης από το ΤΑΙΠΕΔ.»
Άρθρο 73
Ρυθµίσεις για τους αστικούς συνεταιρισµούς Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 5 ν. 1667/1986
Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 (Α’196) α) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται έτσι ώστε η διενέργεια Γενικής Συνέ-
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λευσης από απόσταση να είναι δυνατή µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, β) στο έκτο εδάφιο η λέξη «µεριδιούχοι»
αντικαθίσταται µε τις λέξεις «Τα µέλη του συνεταιρισµού», γ) µετά
το έκτο εδάφιο προστίθενται πέντε νέα εδάφια, δ) στο δωδέκατο
εδάφιο η ηµεροχρονολογία «31η.1.2021» αντικαθίσταται από την
ηµεροχρονολογία «30ή.06.2022», και η παρ. 2 του άρθρου 5 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση µία
φορά το έτος ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συµβουλίου
και µέσα σε έξι (6) µήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης.
Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει δυνατότητα σύγκλησης
της Γενικής Συνέλευσης δύο (2) φορές το έτος.
Ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2019, η σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισµών δύναται
να πραγµατοποιηθεί έως τις 30.9.2020, η δε θητεία των διοικητικών και εποπτικών συµβουλίων παρατείνεται µέχρι τη σύγκληση
της συνέλευσης αυτής.
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να προβλέπει τη
δυνατότητα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση µε
οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά µέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των µελών του συνεταιρισµού στον τόπο διεξαγωγής της,
έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.
Στην περίπτωση αυτή, ο συνεταιρισµός λαµβάνει επαρκή µέτρα
ώστε:
α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συµµετέχοντος προσώπου, τη συµµετοχή αποκλειστικά των προσώπων
που δικαιούνται να συµµετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,
β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συµµετέχοντα να παρακολουθεί, µε ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά µέσα, τη διεξαγωγή
της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά
ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση,
καθώς και να ψηφίζει επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης
και
γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συµµετέχοντος από απόσταση.
Τα µέλη του συνεταιρισµού που συµµετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση, λαµβάνονται υπόψη για τον σχηµατισµό
της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. Σε
κάθε περίπτωση κάθε µέλος του συνεταιρισµού µπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν,
αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαµβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια,
αναπηρία ή επιδηµία.
Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να προβλέπει
τη δυνατότητα συµµετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά
αλληλογραφίας ή µε ηλεκτρονικά µέσα, πριν από τη συνέλευση,
έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα θέµατα και τα ψηφοδέλτια διατίθενται και η συµπλήρωσή τους γίνεται ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου ή σε έντυπη
µορφή στην έδρα του αστικού συνεταιρισµού. Τα µέλη του συνεταιρισµού που ψηφίζουν διά αλληλογραφίας ή µε ηλεκτρονικά
µέσα υπολογίζονται για τον σχηµατισµό της απαρτίας και της
πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από
τον αστικό συνεταιρισµό το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες
πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο αστικός συνεταιρισµός υιοθετεί διαδικασίες για τη συµµετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της
ταυτότητας του συµµετέχοντος προσώπου και της προέλευσης
της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης
σύνδεσης.
Ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2020, η σύγκληση της
τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισµών δύναται να πραγµατοποιηθεί έως την 30ή.06.2022, η δε θητεία των διοικητικών και εποπτικών συµβουλίων που έληξε ή λήγει πριν τις
30.06.2022, παρατείνεται έως τη σύγκληση της συνέλευσης
αυτής, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, κατά
παρέκκλιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7 και
ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό. Η ως άνω
γενική συνέλευση µπορεί να διενεργείται και µε οπτικοακουστικά
ή άλλα ηλεκτρονικά µέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του µερι-
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διούχου στον τόπο διεξαγωγής της, ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό µε την υποχρέωση λήψης επαρκών µέτρων, ώστε να εκπληρώνονται τα οριζόµενα στις περ. α’έως και
γ’.»
Άρθρο 74
Διαδικασία διαιτησίας - Αµοιβή γραµµατέα Διάθεση - Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 1816/1988
Στο άρθρο 6 του ν. 1816/1988 (Α’251) α) η παρ. 2 αντικαθίσταται, β) προστίθενται παρ. 3 έως και 12 και το άρθρο 6 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 6
1. Αν µοναδικός διαιτητής - επιδιαιτητής είναι δικαστικός λειτουργός ως γραµµατέας προσλαµβάνεται δικαστικός υπάλληλος. Σε περίπτωση διεθνούς διαιτησίας ως γραµµατέας µπορεί
να προσληφθεί άλλο πρόσωπο αν η σύνθεση της διαιτησίας επιβάλλει ειδικές γνώσεις. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία για
καθήκοντα γραµµατέως προσλαµβάνεται δικαστικός υπάλληλος,
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 871 Α παρ. 3
έως 7 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Η αµοιβή του δικαστικού
υπαλλήλου που εκτελεί χρέη γραµµατέα περιλαµβάνεται στα
έξοδα διεξαγωγής της διαιτησίας και είναι το 15% της αµοιβής
του µοναδικού διαιτητή ή του επιδιαιτητή. Στον γραµµατέα της
διαιτησίας καταβάλλεται ποσοστό της παραπάνω αµοιβής ίσο µε
το σαράντα τοις εκατό (40% ) αυτής. Το υπόλοιπο ποσοστό της
αµοιβής καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασµό του Ταµείου Αρωγής Υπαλλήλων αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, που συνιστάται µε τον παρόντα νόµο και στον οποίο περιέρχονται τα
καταβαλλόµενα στο Ταµείο Αρωγής ποσοστά από τις αµοιβές
των γραµµατέων διαιτησιών. Τα κεφάλαια του ειδικού αυτού λογαριασµού διατίθενται για τους ακόλουθους σκοπούς:
α) Για την παροχή έκτακτης χρηµατικής ενίσχυσης σε δικαστικούς υπαλλήλους ή στις οικογένειές τους, σε περίπτωση θανάτου ή για την αντιµετώπιση δαπανών ασθένειας ή ατυχήµατος
αυτών ή των προστατευόµενων µελών της οικογένειάς τους,
εφόσον οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από το Δηµόσιο ή από
οποιονδήποτε φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης.
β) Για την ίδρυση και λειτουργία εντευκτηρίων, κατασκηνώσεων και παιδικών σταθµών των δικαστικών υπαλλήλων. Η διαχείριση του ειδικού αυτού λογαριασµού ασκείται από το
εκάστοτε διοικητικό συµβούλιο του Ταµείου Αρωγής Υπαλλήλων
αρµοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης.
2. Το άρθρο 871 Α, εκτός από τις παρ. 1, 2 και 8, οι παρ. 1 και
3 του άρθρου 882Α ΚΠολΔ, καθώς και η παρ. 1 του παρόντος
εφαρµόζονται αναλόγως και όταν, σε εθνικές και διεθνείς διαιτησίες, καθώς και σε διαιτησίες που διέπονται από ειδικές διατάξεις, διαιτητής ή επιδιαιτητής ορίζεται σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία, λειτουργός του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους (Ν.Σ.Κ.). Στις περιπτώσεις αυτές, ο λειτουργός του
Ν.Σ.Κ. λαµβάνει από το ποσό της αµοιβής ποσοστό 35%, ενώ ποσοστό 25% αυτής κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασµό στην
Τράπεζα της Ελλάδος µε τίτλο «έσοδα Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους από αµοιβές διαιτησιών» και το υπόλοιπο ποσοστό 40%
κατατίθεται στον έντοκο λογαριασµό που τηρείται στην Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., τα οποία κατανέµονται ή διατίθενται σύµφωνα µε τις παρ. 7 και 8. Η παρούσα εφαρµόζεται και στην περίπτωση που ο λειτουργός του
Ν.Σ.Κ. δεν έχει την ιδιότητα του µέλους του Ν.Σ.Κ. για οιονδήποτε λόγο κατά τον χρόνο που του καταβάλλεται η αµοιβή του
ως διαιτητή ή επιδιαιτητή.
3. Εάν το αντικείµενο της διαφοράς είναι αποτιµητό σε χρήµα,
η κατάθεση των κατά την παρ. 2 ποσών είναι προϋπόθεση για
την κατάθεση της διαιτητικής απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο
893 ΚΠολΔ, και την περιαφή του τύπου της εκτέλεσης.
4. Στο Γραφείο Προέδρου του Ν.Σ.Κ. τηρείται ειδικό βιβλίο, σε
έγχαρτη ή ηλεκτρονική µορφή για όλες τις διαιτησίες, στις
οποίες ορίζεται ως διαιτητής ή επιδιαιτητής λειτουργός του
Ν.Σ.Κ., καθώς και χωριστός φάκελος για κάθε διαιτησία. Στο ειδικό βιβλίο καταχωρίζονται, µε βάση τα στοιχεία του τηρούµενου

φακέλου κάθε διαιτησίας, το ονοµατεπώνυµο του λειτουργού
του Ν.Σ.Κ. και των λοιπών διαιτητών, ο αριθµός του πρακτικού
γνωµοδότησης της Ολοµέλειας του Ν.Σ.Κ. και της οικείας υπουργικής απόφασης ή του πρακτικού του διαιτητικού δικαστηρίου
για τον ορισµό του λειτουργού του Ν.Σ.Κ., τα στοιχεία των διαδίκων, το ύψος της αµοιβής του λειτουργού ως διαιτητή ή επιδιαιτητή, η ηµεροµηνία και τα ποσά των καταθέσεων της
παρακράτησης ποσοστών 25% και 40% επί της αµοιβής στους
τραπεζικούς λογαριασµούς που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, αντίστοιχα.
5. Ο λειτουργός του Ν.Σ.Κ., που ορίστηκε διαιτητής ή επιδιαιτητής, υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Γραφείο Προέδρου του
Ν.Σ.Κ., σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική µορφή, τη διαιτητική απόφαση
ή απόσπασµα αυτής ή το οικείο πρακτικό του διαιτητικού δικαστηρίου, που αναφέρει τα κατά την παρ. 4 στοιχεία, εντός ευλόγου χρόνου από την έκδοσή τους, καθώς και αντίγραφο της
απόδειξης της κατάθεσης των ποσών που παρακρατήθηκαν
εντός ευλόγου χρόνου από τη διενέργειά της.
6. Όργανο διαχείρισης και ελέγχου των λογαριασµών, που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος, είναι τριµελής επιτροπή, καλούµενη εφεξής «Επιτροπή», η οποία έχει ως µέλη: α) τον εκάστοτε Πρόεδρο του
Ν.Σ.Κ., µε αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο του
Ν.Σ.Κ., β) έναν Αντιπρόεδρο του Ν.Σ.Κ. και γ) ένα Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, που ορίζονται µε απόφαση του Προέδρου
του Ν.Σ.Κ., µαζί µε τους αναπληρωτές τους, για τριετή θητεία,
που µπορεί να ανανεωθεί µία φορά. Χρέη Γραµµατέα της Επιτροπής ασκεί ο Γραµµατέας του Ν.Σ.Κ. ή ο αναπληρωτής του.
Η Επιτροπή, εκπροσωπούµενη από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ,
νοµιµοποιείται ως διάδικος για τη δικαστική επιδίωξη της καταβολής των αποδιδόµενων στους παραπάνω λογαριασµούς χρηµατικών ποσών έναντι κάθε υπόχρεου προς απόδοση.
Αρµόδιο όργανο για την παροχή εντολών κίνησης των λογαριασµών προς την Τράπεζα της Ελλάδος και την Εθνική Τράπεζα
ορίζεται ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ., ο οποίος ενεργεί, µέσω των αρµοδίων οργάνων του Ν.Σ.Κ., τις πληρωµές µετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής.
7. Ο λογαριασµός, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος µε
τίτλο «έσοδα Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους από αµοιβές διαιτησιών» και πιστώνεται µε το παρακρατούµενο ποσοστό 25%
επί των αµοιβών των διαιτητών ή επιδιαιτητών λειτουργών του
Ν.Σ.Κ., χρεώνεται µε εντολή του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. προς την
Τράπεζα Ελλάδος για κάλυψη δαπανών που συνδέονται µε τις
αρµοδιότητες και υποχρεώσεις του Ν.Σ.Κ., όπως δαπανών για
την υποστήριξη, τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση πληροφοριακών συστηµάτων, την προµήθεια συγγραµµάτων, τη συµµετοχή στη δαπάνη για πρόσβαση σε τράπεζες νοµικών
πληροφοριών µετά από απόφαση της Επιτροπής και σχετική εισήγηση του Γραφείου Μελετών, Επιστηµονικών Δραστηριοτήτων
και Δηµοσίων Σχέσεων της Γραµµατείας του Ν.Σ.Κ. και του Τµήµατος Πληροφορικής και Υποστήριξης Συστηµάτων του Ν.Σ.Κ..
8. Τον Ιανουάριο κάθε τρίτου έτους η Επιτροπή αποφασίζει
την κατανοµή του συνόλου των ποσών, που είναι κατατεθειµένα
στον έντοκο λογαριασµό που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος και αντιστοιχούν στην παρακράτηση ποσοστού 40% επί
των αµοιβών των διαιτητών, καθώς και των τόκων των δύο προηγουµένων ετών στους λειτουργούς του Ν.Σ.Κ. που υπηρέτησαν
σε αυτό κατά την εν λόγω διετία, ανάλογα µε τη διάρκεια της
υπηρεσίας τους κατά τη διετία αυτή.
Αντί της κατανοµής, το ποσοστό του 40% µπορεί, µε απόφαση
της Διοικητικής Ολοµέλειας του Ν.Σ.Κ., µετά από εισήγηση της
Επιτροπής, να διατίθεται, εν όλω ή εν µέρει, για την επιµόρφωση
των λειτουργών του Ν.Σ.Κ., ιδίως για τη συµµετοχή τους σε σεµινάρια, συνέδρια και ηµερίδες στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή,
στους τοµείς ενδιαφέροντος του Δηµοσίου.
9. Οι λογαριασµοί που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος
και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ελέγχονται από την Επιτροπή οποτεδήποτε και, σε κάθε περίπτωση, υποχρεωτικά σε
ετήσια βάση, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του ειδικού βιβλίου της παρ. 4. Για το πόρισµα του ελέγχου η Επιτροπή ενηµερώνει τη Διοικητική Ολοµέλεια του Ν.Σ.Κ. έως το τέλος του

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]Ζ’ - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

πρώτου τριµήνου κάθε ηµερολογιακού έτους.
10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται µετά από αίτηµα του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., ανοίγεται στην
Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασµός µε τίτλο «έσοδα Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους από αµοιβές διαιτησιών» και καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια για την κίνηση του λογαριασµού αυτού.
11. Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη διαδικασία
άσκησης των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής της παρ. 6.
12. Το παρόν άρθρο κατισχύει κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης, κάθε όρου ή ρήτρας σύµβασης και κάθε κανόνα διεξαγωγής διαιτησιών από εθνικά ή διεθνή κέντρα διαιτησίας.»
Άρθρο 75
Έκτακτες ρυθµίσεις για την παραχώρηση απλής
χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το
έτος 2022, λόγω πανδηµίας και έκτακτων συνθηκών
1. Μέχρι τις 31.10.2022, στα όµορα προς τον αιγιαλό και την
παραλία, λιµνοθάλασσα, λίµνη ή πλεύσιµο ποταµό, ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια - διαµερίσµατα της υποπερ. γγ’της
περ. β’της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’155), τα
οποία λειτουργούν νόµιµα, µπορεί να παραχωρείται µε αντάλλαγµα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας
ζώνης, χωρίς δηµοπρασία, τηρουµένων των περιορισµών και
προϋποθέσεων των παρ. 3, 4, 5 περ. α’, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12
του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α’285).
2. Εξαιρετικά για το έτος 2022 το αντάλλαγµα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό ρυθµίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ιδίου νόµου, αποδίδεται
κατά εβδοµήντα τοις εκατό (70%) στον οικείο Ο.Τ.Α. και κατά
τριάντα τοις εκατό (30%) στο Δηµόσιο.
3. Για το έτος 2022 το ύψος του καταβαλλόµενου ανταλλάγµατος καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%)
του υπολογισθέντος ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 47458ΕΞ2020/15.5.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Εσωτερικών (Β’1864). Εξαιρετικά για το έτος
2022, το ύψος του ανταλλάγµατος για τους Δήµους:
α) Μαντουδίου - Λίµνης - Αγίας Άννας και
β) Ιστιαίας - Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας,
καθορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), του υπολογισθέντος ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της απόφασης του πρώτου εδαφίου.
Άρθρο 76
Παράταση της προθεσµίας υποβολής αίτησης
για αδειοδότηση παραχώρησης χρήσης υφισταµένων
άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής κατασκευών Τροποποίηση παρ. 1α και 2γ άρθρου 14Α
ν. 2971/2001
1. Στο πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14Α
του ν. 2971/2001 (Α’285), η φράση «µέσα σε τρία (3) έτη από την
έναρξη ισχύος του παρόντος» αντικαθίσταται από τη φράση «η
οποία υποβάλλεται έως τις 23.4.2024» και η περ. α) της παρ. 1
διαµορφώνεται ως εξής:
«1. α) Έργα των άρθρων 12, 12Α και των παρ. 1, 2 και 3 του
άρθρου 14 που έχουν κατασκευαστεί µέχρι τις 28.7.2011 στον
αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο
στοιχείο, τον πυθµένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιµνοθάλασσας, λίµνης και κοίτης πλεύσιµου ποταµού
χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης, ανεξαρτήτως της έκδοσης πρωτοκόλλου κατεδάφισης µέχρι την
έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, µπορούν να λάβουν παραχώρηση χρήσης µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονοµικών, εκτός από εκείνα που
προβλέπονται στο άρθρο 86 του ν. 4504/2017, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου προς την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία, η οποία υποβάλλεται έως τις 23.4.2024. Στη ρύθµιση του
προηγούµενου εδαφίου περιλαµβάνονται ξενοδοχειακές µονά-
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δες, που έχουν κατασκευαστεί από το Δηµόσιο, τον Ε.Ο.Τ. ή για
λογαριασµό του ή των οποίων το Δηµόσιο ή ο Ε.Ο.Τ. είχαν τη
διαχείριση ή έργα που είναι ουσιωδώς απαραίτητα για τη λειτουργία των εν λόγω ξενοδοχειακών µονάδων του Ε.Ο.Τ.. Επίσης, υπάγονται και οι αυθαίρετες κατασκευές που εξυπηρετούν
τη λειτουργία των µονάδων υδατοκαλλιέργειας, για τις οποίες
έχει γίνει υπαγωγή στις διατάξεις είτε του άρθρου 121 του ν.
4495/2017 είτε της περ. α’της παρ. 19 του άρθρου 23 του ν.
4178/2013 (Α’174).
Η ρύθµιση του πρώτου εδαφίου της παρούσας δεν εφαρµόζεται για κατοικίες κάθε είδους, καταστήµατα κάθε είδους, συµπεριλαµβανόµενων εµπορικών και υγειονοµικού ενδιαφέροντος,
µε τα παραρτήµατα και προσαρτήµατά τους, κάµπινγκ, τουριστικά καταλύµατα γενικά και ξενοδοχειακές µονάδες, εκτός των
αναφεροµένων στο προηγούµενο εδάφιο, καθώς και για τους
τουριστικούς λιµένες του ν. 2160/1993. Για την αδειοδότηση ακολουθείται η διαδικασία των παρ. 6 επ. του άρθρου 14, µε εξαίρεση την εγγυητική επιστολή της περ. στ’, επιπλέον δε,
υποβάλλονται από τον αιτούντα οπωσδήποτε φωτογραφίες και
χάρτης της ευρύτερης περιοχής µε την ακριβή θέση του έργου
και δηµόσια έγγραφα και αεροφωτογραφίες συνοδευόµενες από
υπεύθυνη δήλωση του µηχανικού, από τα οποία να προκύπτει ο
χρόνος κατασκευής και η έκταση των προς παραχώρηση της
χρήσης ή εξαίρεση από την κατεδάφιση έργων, καθώς και κάθε
άλλο πρόσφορο αποδεικτικό µέσο, ρητώς εξαιρουµένων των
µαρτύρων και του όρκου.»
2. Στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 2
του άρθρου 14Α του ν. 2971/2001, οι λέξεις «διετής» και «διετούς», αντιστοίχως, διαγράφονται και η περ. γ) διαµορφώνεται
ως εξής:
«γ) Η αποκλειστική προθεσµία της παραγράφου 1, καθώς και
η αναστολή των µέτρων της περίπτωσης β’, αναστέλλουν την παραγραφή των απαιτήσεων και δικαιωµάτων του Ελληνικού Δηµοσίου, καθώς και την παραγραφή των ποινικών αδικηµάτων που
σχετίζονται µε την κατασκευή και χρήση των έργων και εγκαταστάσεων του παρόντος και την αναγκαστική είσπραξη των επιβληθέντων προστίµων και αποζηµιώσεων. Κατά τη διάρκεια της
ανωτέρω αποκλειστικής προθεσµίας και κατά το διάστηµα που
εκκρεµεί η απόφαση επί της υποβληθείσας αίτησης για παραχώρηση της χρήσης, αναστέλλεται η πρόοδος των ποινικών διαδικασιών που σχετίζονται µε την κατασκευή και χρήση των έργων
και εγκαταστάσεων του παρόντος. Αν απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο η αίτηση παραχώρησης της χρήσης, τότε λαµβάνονται
και εκτελούνται όλα τα µέτρα, η έκδοση των οποίων είχε ανασταλεί.»
Άρθρο 77
Μη επιβολή προστίµου για ποσά φόρου έως εκατό ευρώ Τροποποίηση άρθρων 54 και 72 ν. 4174/2013
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013
(Α’170) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Τα πρόστιµα του παρόντος άρθρου δεν επιβάλλονται σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσµης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος φυσικού προσώπου, από την οποία το
επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή, σε σχέση
µε την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευρώ.»
2. Στο άρθρο 72 του ν. 4174/2013 προστίθεται νέα παρ. 57 ως
εξής:
«57. Πράξεις επιβολής προστίµου που εκδόθηκαν για εκπρόθεσµες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων, από τις οποίες το επιπλέον ποσό φόρου που
προέκυψε προς καταβολή σε σχέση µε την αρχική δήλωση, είναι
έως εκατό (100) ευρώ, για τις οποίες δεν έχει παρέλθει η προθεσµία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή εκκρεµούν ενώπιον
της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων ή δεν έχει παρέλθει η προθεσµία άσκησης δικαστικής προσφυγής, ακυρώνονται ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί, συµψηφίζονται µε οφειλές και, στην περίπτωση που δεν υπάρχει
οφειλή, επιστρέφονται.»
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Άρθρο 78
Παροχή έκπτωσης στον φόρο εισοδήµατος
φυσικών προσώπων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής
του φόρου για το φορολογικό έτος 2021 Προσθήκη παρ. 79 στο άρθρο 72 ν. 4172/2013
1. Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’167) προστίθεται παρ. 79 ως εξής:
«79. Όταν ο φόρος που οφείλεται, µε βάση την εµπρόθεσµη
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, για τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης σε δόσεις, καταβληθεί εφάπαξ εντός της
προβλεπόµενης προθεσµίας για την καταβολή της πρώτης
δόσης, δηλαδή, µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µηνός,
την 29η Ιουλίου 2022, παρέχεται, στο συνολικό ποσό του φόρου
και των λοιπών συµβεβαιούµενων µε αυτόν οφειλών, έκπτωση
τρία τοις εκατό (3%).»
Άρθρο 79
Ρύθµιση ανεξόφλητων οικονοµικών αξιώσεων Αντικατάσταση άρθρου 87 ν. 4706/2020
1. Στο άρθρο 87 του ν. 4706/2020 (Α’136) οι παρ. 2 και 3 αντικαθίστανται, προστίθενται παρ. 4 και 5 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 87
Ρύθµιση ανεξόφλητων οικονοµικών αξιώσεων
1. Το άρθρο 21 του ν. 1767/1988 (Α’63), καθώς και οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του καταργούνται από 1.1.2016.
2. α) Οι ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων µέχρι τις
31.12.2015, που απορρέουν από το άρθρο 21 του
ν.
1767/1988 (A’63), όπως ίσχυε πριν από την κατάργησή του µε
την παρ. 1 του παρόντος, αποσβέννυνται µε τη χορήγηση στους
δικαιούχους ισόποσης έκπτωσης από οφειλές τους στη φορολογική διοίκηση και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Από την
ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης αναγνώρισης των προς απόσβεση ανεξόφλητων απαιτήσεων των δικαιούχων σε βάρος του
Ο.Α.Ε.Δ. και έως την απόσβεσή τους, οι οικείες οφειλές των δικαιούχων, προς τη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, δεν επιβαρύνονται µε τόκους και
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής.
β) Από την έκπτωση εξαιρούνται οφειλές των δικαιούχων υπέρ
αλλοδαπού δηµοσίου, καθώς και οφειλές του από δασµούς ή
από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων, λόγω παράβασης της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.),
σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 3 του Κώδικα Εισπράξεως
Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’90 [Κ.Ε.Δ.Ε.]).
γ) Εφόσον για τη διεκδίκηση απαίτησης των δικαιούχων έχει
ασκηθεί ένδικο βοήθηµα ή µέσο, µε το οποίο διεκδικείται χρηµατικό ποσό για τα έτη 2010 έως και 2015 και το οποίο εκκρεµεί σε
οιοδήποτε στάδιο, η χορήγηση της έκπτωσης τελεί υπό την αίρεση της παραιτήσεως του δικαιούχου, που έχει ασκήσει το ένδικο βοήθηµα ή µέσο από αυτό. Οι υποχρεώσεις του Ο.Α.Ε.Δ.
και του Ελληνικού Δηµοσίου εξαντλούνται κατά τα οριζόµενα
στην παρούσα.
3. α) Οι δικαιούχοι των αναγνωρισµένων ανεξόφλητων απαιτήσεων της παρ. 2 του παρόντος, λαµβάνουν αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, για όσο διάστηµα το ύψος
των αναγνωρισµένων απαιτήσεών τους σε βάρος του Ο.Α.Ε.Δ.
είναι ίσο ή µεγαλύτερο από το άθροισµα των βεβαιωµένων οφειλών τους στη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση, διενεργείται συµψηφισµός, κατ’
άρθρο 83 Κ.Ε.Δ.Ε., σε περίπτωση είσπραξης χρηµατικών απαιτήσεων από φορείς της κεντρικής διοίκησης.
β) Από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης αναγνώρισης
των απαιτήσεών τους έναντι του Ο.Α.Ε.Δ., σε βάρος των δικαιούχων της περ. α) της παρούσας, δεν εφαρµόζεται το άρθρο 25
του ν. 1882/1990 (Α’43), περί µη καταβολής χρεών προς το Δη-

µόσιο, καθώς και ο Κ.Ε.Δ.Ε., περί λήψης µέτρων αναγκαστικής
είσπραξης δηµοσίων εσόδων, εφόσον, µετά την απόσβεση των
απαιτήσεών τους, το ανεξόφλητο ποσό οφειλής υπολείπεται του
αξιόποινου ορίου της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 ή
αποσβέννυται το σύνολο των ληξιπρόθεσµων βεβαιωµένων οφειλών του δικαιούχου στη Φορολογική Διοίκηση, αντίστοιχα.
4. Η χρηµατοδότηση της απώλειας εσόδων, που προκαλείται
στον προϋπολογισµό των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, λόγω
εφαρµογής της παρ. 2, καλύπτεται από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις επιχορήγησης προς τον Ο.Α.Ε.Δ. του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους 2022 και εποµένων ετών.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις,
οι όροι και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την εφαρµογή του
παρόντος, η διαδικασία χορήγησης του δικαιώµατος έκπτωσης,
το είδος των οφειλών που υπόκεινται σε έκπτωση, η διαδικασία
χρηµατοδότησης της απώλειας των εσόδων στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η διαχείριση των αποφάσεων αναγνώρισης
των απαιτήσεων που έχουν ήδη εκδοθεί, καθώς και κάθε άλλο
ειδικότερο διαδικαστικό ζήτηµα.»
2. Το άρθρο 156 του ν. 4808/2021 (Α’101) καταργείται.
Άρθρο 80
Ονοµαστική αξία µετοχών - Τροποποίηση άρθρου
35 ν. 4548/2018
Η περ. β’της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4548/2018 (Α’104)
τροποποιείται α) ως προς την απαλοιφή της προϋπόθεσης µη
ύπαρξης αποθεµατικών ή άλλων κονδυλίων, τα οποία κατά τον
νόµο µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό των ζηµιών και β) ως προς την προσθήκη απόφασης της γενικής συνέλευσης των µετόχων και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 35
Ονοµαστική αξία µετοχών
1. Η ονοµαστική αξία κάθε µετοχής δεν µπορεί να ορισθεί σε
ποσό κατώτερο των τεσσάρων λεπτών (0,04) του ευρώ ούτε ανώτερο των εκατό (100) ευρώ. Η ονοµαστική αξία των µετοχών πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις µετοχές. Κατ’ εξαίρεση, µετοχές
που ανήκουν σε µία σειρά ή κατηγορία µπορούν να έχουν διαφορετική ονοµαστική αξία από τις άλλες.
2. Απαγορεύεται η έκδοση µετοχών σε τιµή κατώτερη του αρτίου.
3. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση µετοχών σε τιµή
ανώτερη του αρτίου δεν µπορεί να διατεθεί για πληρωµή µερισµάτων ή ποσοστών, µπορεί όµως:
(α) να κεφαλαιοποιηθεί ή
(β) να συµψηφισθεί προς απόσβεση ζηµιών της εταιρίας, µετά
από απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων.»
Άρθρο 81
Χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης λόγω αύξησης
ενεργειακού κόστους
1. Παρέχεται οικονοµική διευκόλυνση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό σε κάθε φυσικό πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων
και ελευθέρων επαγγελµατιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι
Ελλάδας µε δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα φορολογικού έτους
2020 έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, προς τον σκοπό συµβολής στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίµων κίνησης των µηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2022.
2. Για τους µήνες της παρ. 1, η οικονοµική ενίσχυση ανέρχεται
συνολικά στα ακόλουθα ποσά:
α) Πενήντα (50) ευρώ για δικαιούχους - ιδιοκτήτες οχηµάτων
πλην µοτοσυκλετών - µοτοποδηλάτων, µε κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας
Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη Νήσο Σαµοθράκη
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της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη Νήσο Αµµουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας,
β) σαράντα (40) ευρώ για δικαιούχους - ιδιοκτήτες οχηµάτων
πλην µοτοσυκλετών - µοτοποδηλάτων, µε κύρια κατοικία στην
υπόλοιπη Ελλάδα,
γ) τριάντα πέντε (35) ευρώ για δικαιούχους - ιδιοκτήτες µοτοσυκλετών - µοτοποδηλάτων, µε κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην
Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και στην
Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σαµοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αµµουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
δ) τριάντα (30) ευρώ για δικαιούχους - ιδιοκτήτες µοτοσυκλετών - µοτοποδηλάτων, µε κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα.
3. Κάθε όχηµα και µοτοσυκλέτα - µοτοποδήλατο µπορεί να δηλωθεί από ένα µόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει επί του
οχήµατος και της µοτοσυκλέτας - µοτοποδηλάτου πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι µισθωτής δυνάµει συµβολαίου χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing). Kάθε φυσικό πρόσωπο µπορεί
να δηλώνει µόνο ένα όχηµα και µοτοσυκλέτα - µοτοποδήλατο.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχηµα µοτοσυκλέτα - µοτοποδήλατο να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισµένο και να µην
οφείλονται γι’ αυτό τέλη κυκλοφορίας.
4. Η οικονοµική ενίσχυση της παρ. 2 πιστώνεται από την ανώνυµη εταιρεία του Ελληνικού Δηµοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) µέσω ειδικής εφαρµογής
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) που δηµιουργείται από την ΚτΠ Μ.Α.Ε., που εποπτεύεται
από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον δικαιούχο:
α) σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον
σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυµα ή χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν.
4557/2018 (Α’139), αντίστοιχα, ή
β) σε τραπεζικό λογαριασµό επιλογής του.
5. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. αναλαµβάνει τον τεχνικό σχεδιασµό, την υλοποίηση της ειδικής εφαρµογής, καθώς και την οργάνωση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδοµένων από κάθε
πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εµπιστευτικότητα και τη διαθεσιµότητα των δεδοµένων
και κάθε άλλο θέµα που αφορά στην οµαλή λειτουργία της εφαρµογής, τηρώντας τις διατάξεις της νοµοθεσίας για την προστασία
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην ανωτέρω εφαρµογή,
συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας
αποκλειστικά για τον αναφερόµενο στην παρ. 1 σκοπό. Τα ανωτέρω δεδοµένα τηρούνται για τους ως άνω σκοπούς για περίοδο
δύο (2) ετών και στη συνέχεια διαγράφονται.
6. Ο δικαιούχος, αφότου αυθεντικοποιηθεί µε τους προσωπικούς κωδικούς του - διαπιστευτήρια της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύµφωνα µε το άρθρο
24 του ν. 4727/2020 (Α’184), εισέρχεται στην εφαρµογή και αιτείται
είτε την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση
του ανωτέρω χρηµατικού ποσού σε αυτήν είτε την πίστωση στον
τραπεζικό του λογαριασµό. Ο αιτών συµπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τον αριθµό του κινητού τηλεφώνου
και τον αριθµό του προσωπικού τραπεζικού λογαριασµού του. Για
τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων της παρ. 1, το
πληροφοριακό σύστηµα της εφαρµογής διαλειτουργεί µε τα απαραίτητα µητρώα και ιδίως µε το Φορολογικό Μητρώο και το Μητρώο Αυτοκινήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, για
έλεγχο ιδιοκτησίας ιδιωτικής χρήσης οχήµατος και µοτοσικλέτας,
ασφάλισης και πληρωµής τελών κυκλοφορίας. Ο δικαιούχος µπορεί να υποβάλλει αίτηση, είτε για την έκδοση της ψηφιακής χρεω-
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στικής κάρτας είτε για την πίστωση στον τραπεζικό του λογαριασµό και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
7. Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρµογής ορίζεται η
ΚτΠ Μ.Α.Ε., η οποία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την
προστασία των δικαιωµάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής
και των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και ιδίως, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων - Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019 (Α’137).
8. Η εν λόγω οικονοµική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε
οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσµεύεται και δεν
συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση
και το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα
εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
9. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης του δικαιούχου και εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, διαβιβάζονται αποκλειστικά και µόνο για τον σκοπό της παρ. 1 στο πιστωτικό ίδρυµα ή
χρηµατοπιστωτικό οργανισµό τα στοιχεία του δικαιούχου και,
ιδίως, το όνοµα, το επώνυµο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ο αριθµός κινητού τηλεφώνου, τα οποία είναι απαραίτητα
για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, καθώς και ο
αριθµός του τραπεζικού του λογαριασµού.
10. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραµένει ενεργοποιηµένη
έως την 31η.7.2022, µετά την πάροδο της οποίας το πιστωτικό
ίδρυµα ή ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός υποχρεούται άµεσα
να την απενεργοποιήσει. Εναποµείναν υπόλοιπο αυτού επιστρέφεται στο Ελληνικό Δηµόσιο και αποκλείεται η περαιτέρω αναζήτησή του από τον δικαιούχο.
11. Το χρηµατικό ποσό που πιστώνεται στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, δύναται να χρησιµοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγµατοποίηση αγοράς καυσίµων και δεν είναι
εφικτή οποιαδήποτε µεταφορά σε τρίτο πρόσωπο, εκτός των ανωτέρω ή η ανάληψή του.
12. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρ. 1 και την εφαρµογή του παρόντος, η ΚτΠ Μ.Α.Ε. επιχορηγείται από τον τακτικό
προϋπολογισµό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν ενίσχυσης των σχετικών πιστώσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα
1023711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονοµικών.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο
χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρµογής της παρ. 4, τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για τη λειτουργία αυτής, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. Με την
ίδια απόφαση δύναται να προσαυξάνεται το ποσό της ενίσχυσης
έως πέντε (5) ευρώ για δικαιούχους που επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.
Άρθρο 82
Επιδότηση κόστους πετρελαίου κίνησης
1. Επιδοτείται το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης
(DIESEL) κίνησης, που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από την
1η Απρίλιου 2022 έως την 30η Απριλίου 2022 από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό. Το ύψος αυτής ανέρχεται σε 0,12 ευρώ ανά
λίτρο, υπολογιζόµενο επί της αξίας των τιµολογίων πώλησης προ
Φ.Π.Α. που εκδίδονται από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς
καυσίµων, ως δικαιούχους της επιδότησης. Το τελικό συνολικό
ύψος της επιδότησης υπολογίζεται επί των συνολικών λίτρων
καυσίµου που διατίθενται στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια, τις εταιρίες εµπορίας καυσίµων προς τα πρατήρια καυσίµων ή τους εισαγωγείς καυσίµων και τους βιοµηχανικούς
πελάτες.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλ-
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λοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, ο µηχανισµός εκκαθάρισης, βάσει των ποσοτήτων πετρελαίου κίνησης που
διατίθενται στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια, τις εταιρίες εµπορίας καυσίµων ή τους εισαγωγείς καυσίµων και κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε τη χορήγηση της επιδότησης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστηµα εφαρµογής του παρόντος και να
αναπροσαρµόζεται το ποσό της επιδότησης.
Άρθρο 83
Μέτρα στήριξης εκµεταλλευτών και οδηγών ταξί
1. Χορηγείται αποζηµίωση ειδικού σκοπού από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό κατά τον µήνα Απρίλιο 2022 στις υπηρεσίες ταξί,
ήτοι επιχειρήσεις µε κύριους ΚΑΔ 49.32 και ΚΑΔ 52.21.29.01,
όπως αυτοί ισχύουν κατά τη 17η Μαρτίου 2022, συνολικού
ύψους διακοσίων (200) ευρώ, για την κάλυψη του αυξηµένου κόστους καυσίµων κίνησης των οχηµάτων που χρησιµοποιούν, στο
πλαίσιο της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι
όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση της ως
άνω αποζηµίωσης, ο τρόπος καταβολής, καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
3. Οι εν λόγω αποζηµιώσεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες
και ακατάσχετες στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσµεύονται και δεν
συµψηφίζονται µε βεβαιωµένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις περιφέρειες, τα
ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
Άρθρο 84
Αναστολή πλειστηριασµών πυρόπληκτων
Αναστέλλεται σε βάρος φυσικών ή νοµικών προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή µόνιµα, σε κατάσταση
απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που
έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου
2018, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασµών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων, καθώς
και οι προθεσµίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 85
Συµψηφιστικά χρηµατικά εντάλµατα Παράταση προθεσµιών ν. 4270/2014
Παρατείνονται κατά έναν (1) µήνα οι προθεσµίες:
α) για την έκδοση συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων, τακτικών και προπληρωµής, δηµοσίων επενδύσεων, σύµφωνα µε
την περ. ι’της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4270/2014 (Α’143) και
την παρ. 1 του άρθρου 104 του ίδιου νόµου, καθώς και για τη
διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εµφάνιση των πληρωµών του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων, που πραγµατοποιήθηκαν κατά το οικονοµικό έτος 2021
στη δηµόσια ληψοδοσία, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 161
του ν. 4270/2014, και
β) για τη διενέργεια των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών
για την εµφάνιση των εξόδων του τακτικού προϋπολογισµού,
όπως προκαταβολές κατά το άρθρο 114 του ν. 4270/2014, πληρωµές δηµοσίου χρέους κατά την περ. α’της παρ. 7 του άρθρου
27 του ν. 4223/2013 (Α’287) και δαπάνες προξενικών αρχών, που
πραγµατοποιήθηκαν κατά το οικονοµικό έτος 2021, µε την έκδοση συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων στον Κρατικό
Προϋπολογισµό.

Άρθρο 86
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του άρθρου 74 καταργείται η υπό στοιχεία 2/31233/Α0024/2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονοµικών (Β’707).
ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 87
Έκτακτα µέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας γεωργικών προϊόντων και τροφίµων για την
επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή
αθέµιτων εµπορικών πρακτικών
1. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εµπορίας, πώλησης, µεσιτείας, διακίνησης,
διανοµής και αποθήκευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίµων
στην Ελληνική Επικράτεια, υποβάλλουν εντός προθεσµίας δύο
(2) ηµερών από τη δηµοσίευση της κοινής απόφασης της παρ.
6, δήλωση, σύµφωνα µε την παρ. 3, µε τα στοιχεία αποθεµάτων
σε:
α) πρώτες ύλες για την παραγωγή λιπασµάτων,
β) λιπάσµατα,
γ) ζωοτροφές,
δ) ωµά δηµητριακά παντός είδους και ιδίως σιτάρι ή σµιγάδι,
σίκαλη, κριθάρι, βρώµη, καλαµπόκι, εδώδιµο φαγόπυρο,
ε) άλευρα και ιδίως αλεύρια σιταριού ή σµιγαδιού και αλεύρια
δηµητριακών,
στ) ηλίανθο, και
ζ) φυτικά έλαια, εκτός από το ελαιόλαδο, και ιδίως ηλιέλαιο
(έλαιο ηλιοτροπίου), φοινικέλαιο και αραβοσιτέλαιο.
2. Οι επιχειρήσεις της παρ. 1 υποβάλλουν κατ’ ελάχιστο τα
εξής στοιχεία: α) την ποσότητα των αποθεµάτων, σε κιλά για τα
στερεά, σε λίτρα για τα υγρά και σε τεµάχια όπου ενδείκνυται,
β) τη χώρα προέλευσης των προϊόντων, γ) την τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεµάτων και, ιδίως, τη διεύθυνση και τον ταχυδροµικό κώδικα, δ) τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης
και, ιδίως, την επωνυµία και τον διακριτικό τίτλο, την έδρα, τον
αριθµό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,
καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόµιµου εκπροσώπου της.
3. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω ειδικού συνδέσµου που βρίσκεται στον κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος είναι προσβάσιµος µέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ). Η πρόσβαση γίνεται µέσω των κωδικών πρόσβασης του
Γενικού Εµπορικού Μητρώου των υπόχρεων επιχειρήσεων ή,
εφόσον αυτοί δεν υπάρχουν, µέσω των κωδικών πρόσβασης στο
«TAXIS».
4. Η µη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, σύµφωνα
µε το παρόν επισύρει την αθροιστική επιβολή κυρώσεων ως
εξής:
α) κατάσχεση των αναφερόµενων ειδών, στο µέτρο που δεν
έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί ανακριβώς, και
β) διοικητικό πρόστιµο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης.
5. Αρµόδιες αρχές για τον έλεγχο συµµόρφωσης των υπόχρεων της παρ. 1, την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 4 και τη
συγκέντρωση και τον έλεγχο των υποβαλλόµενων από τους υπόχρεους στοιχείων της παρ. 2, ορίζονται κατά περίπτωση µε την
κοινή απόφαση της παρ. 6 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας
του Καταναλωτή και η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και ο Ενιαίος
Φορέας Ελέγχου Τροφίµων.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, δύναται να εξειδικεύονται οι επι-
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χειρήσεις και τα είδη των προϊόντων της παρ. 1, τα στοιχεία των
αποθεµάτων της παρ. 2, που υποβάλλονται µε τις δηλώσεις της
παρ. 3, η επικαιροποίηση των δηλώσεων των περ. α), β), γ) και
δ) της παρ. 2, οι αρµόδιες αρχές της παρ. 5, η διαδικασία του
ελέγχου, τα αρµόδια για την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 4
όργανα, η κλιµάκωση των κυρώσεων ανάλογα µε τη βαρύτητά
τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για την εφαρµογή
του παρόντος.
7. Οι υποχρεώσεις του παρόντος ισχύουν για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων το
χρονικό διάστηµα του πρώτου εδαφίου µπορεί να παρατείνεται
για χρονικό διάστηµα µέχρι και τριών (3) επιπλέον, κάθε φορά,
µηνών.
Άρθρο 88
Διατάξεις για την κτήση οικοπέδων
βάσει του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος Τροποποίηση παρ. 16 και 16α άρθρου 36 ν. 4061/2012
1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 16 του άρθρου 36 του ν.
4061/2012 (Α’66), περί καταβολής δόσεων για οικόπεδα που αποκτήθηκαν κατ’ εφαρµογή του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος (Δ’181), τροποποιείται ως προς την προθεσµία καταβολής
της πρώτης και δεύτερης δόσης του σχετικού προστίµου και η
παρ. 16 διαµορφώνεται ως εξής:
«16. Όποιος απέκτησε οικόπεδο κατ’ εφαρµογή του από
24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος και δεν τήρησε τους όρους
που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 αυτού, όπως
αυτές αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.
3147/2003, διατηρεί την κυριότητα του οικοπέδου που δικαιώθηκε, καταργουµένου κάθε όρου και περιορισµού του δικαιώµατος κυριότητας, εφόσον καταβάλλει πρόστιµο ίσο µε το ένα τρίτο
(1/3) της αντικειµενικής αξίας του οικοπέδου. Για το σκοπό αυτόν
διενεργείται αυτοψία από υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία βρίσκεται το οικόπεδο και συντάσσεται έκθεση
µε την οποία βεβαιώνεται η παράβαση του σχετικού όρου του
προεδρικού διατάγµατος. Η αρµόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας βεβαιώνει το πρόστιµο στην οικεία Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία. Το πρόστιµο αποτελεί έσοδο της
Περιφέρειας και καταβάλλεται σε δύο άτοκες δόσεις, η πρώτη
µέχρι 31.12.2023 και η δεύτερη µέχρι 31.12.2025. Αν δεν καταβληθεί κάποια δόση η Επιτροπή Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών ανακαλεί την απόφαση παραχώρησης του οικοπέδου και
η
σχετική
µεταβολή
σηµειώνεται
στο
οικείο
Υποθηκοφυλακείο/Κτηµατολογικό Γραφείο µε µέριµνα της αρµόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας. Συµβόλαια αγοραπωλησίας
και προσύµφωνα που συντάχθηκαν κατά παράβαση των όρων
του προεδρικού διατάγµατος θεωρούνται έγκυρα και ισχυρά. Σε
περίπτωση µεταβίβασης του οικοπέδου ο πωλητής και ο αγοραστής ευθύνονται εις ολόκληρον για την καταβολή του προστίµου.
Όσοι δεν κατέβαλαν το οφειλόµενο τίµηµα ή κατέβαλαν µέρος
αυτού για την απόκτηση του οικοπέδου και θέλουν να αποποιηθούν του δικαιώµατος κυριότητας, µπορούν να ζητήσουν µε αίτησή τους στην αρµόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας την
ακύρωση του τίτλου κυριότητας. Με µέριµνα της αρµόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας σηµειώνεται η ακύρωση του τίτλου στο
οικείο Υποθηκοφυλακείο/Κτηµατολογικό Γραφείο. Τυχόν καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται, για τις δε υπόλοιπες συντάσσονται φύλλα έκπτωσης. Οι παραπάνω διατάξεις
εφαρµόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις δικαιούχων οικοπέδων λόγω µετεγκατάστασης οικισµού, οι εκτάσεις του οποίου
απαλλοτριώθηκαν από τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού,
πλην όµως δεν τήρησαν τους όρους παραχώρησης.»
2. Η προθεσµία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του από
24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος της παρ. 16α του άρθρου 36
του ν. 4061/2012, παρατείνεται από τη λήξη της, στις 22.3.2022,
έως τις 22.3.2027 και η παρ. 16α διαµορφώνεται ως εξής:
«16α. Όποιος απέκτησε οικόπεδο κατ’ εφαρµογή του από
24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος και δεν τήρησε τους όρους
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που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 αυτού, όπως
αυτές αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.
3147/2003, εφόσον και εξακολουθεί να είναι κάτοχος, ο ίδιος ή
οι κληρονόµοι του, του ανωτέρω οικοπέδου, µπορεί να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του έως τις 22.3.2027.»
Άρθρο 89
Διαδικασίες ανάθεσης έργων, υπηρεσιών
και προµηθειών που απαιτούνται στο πλαίσιο εκτέλεσης
του έργου της δηµιουργίας κοινόχρηστου χώρου
δασικής αναψυχής στο ακίνητο της παρ. 1
άρθρου 93 ν. 4864/2021
Για την ταχεία εφαρµογή των όρων του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ Ελληνικής και Κυπριακής Δηµοκρατίας, το οποίο κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 4888/2022 (A’20)
ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Για την ανάθεση των σχετικών έργων, υπηρεσιών και προµηθειών που απαιτούνται στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου
αποκατάστασης και αναβάθµισης του περιβάλλοντος χώρου στο
ακίνητο της παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 4864/2021 (Α’237),
εφαρµόζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
οι διαδικασίες του ν. 4412/2016 (Α’147) για την απευθείας ανάθεση, ανεξάρτητα από την εκτιµώµενη αξία του έργου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, υπό την
επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου.
β) Για την ανάθεση των σχετικών έργων, υπηρεσιών και προµηθειών που απαιτούνται για τη δηµιουργία του χώρου δασικής
αναψυχής στο ακίνητο της παρ. 1 του άρθρου 93 του ν.
4864/2021, εφαρµόζονται οι διαδικασίες διαπραγµάτευσης του
ν. 4412/2016, ανεξάρτητα από την εκτιµώµενη αξία του εν λόγω
έργου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης,
υπό την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου.
γ) Το έργο, στο σύνολό του, εκτελείται από τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής, υπό τις οδηγίες της Γενικής Γραµµατείας
Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
δ) Σε περίπτωση που ο παραχωρησιούχος είναι διαφορετικός
από τον φορέα ανάθεσης των έργων των περ. α) και β), η παραχώρηση της παρ. 1 του άρθρου 93 του
ν. 4864/2021 ισχύει
κατά το µέρος που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις για
τη σύµφωνα µε τον προορισµό του ακινήτου, ως χώρου δασικής
αναψυχής, διαχείριση και λειτουργία του από τον παραχωρησιούχο, µετά την ολοκλήρωση του έργου.
Άρθρο 90
Προθεσµία υποβολής αντιρρήσεων
κατά του περιεχοµένου δασικών χαρτών
που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021
Με την επιφύλαξη του άρθρου 58 του ν. 4903/2022 (Α’46) για
τους δασικούς χάρτες των Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Κρήτης, η προθεσµία υποβολής αντιρρήσεων
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010
(Α’182), για τους δασικούς χάρτες που η ανάρτησή τους υλοποιήθηκε εντός του έτους 2021, παρατείνεται, από τη λήξη της, έως
την 31η Μαϊου 2022.
Άρθρο 91
Χρήση φωτιάς για κατάσβεση υπαίθριων πυρκαγιών
Σε περίπτωση υπαίθριας εν εξελίξει πυρκαγιάς, η οποία λαµβάνει διαστάσεις ή ενέχει κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης, εξαιτίας της οποίας υφίσταται κοινός κίνδυνος για πρόσωπα,
πράγµατα ή το φυσικό περιβάλλον και κρίνεται επιχειρησιακά
αναγκαίο, επιτρέπεται η χρήση φωτιάς από το Πυροσβεστικό
Σώµα για την κατάσβεσή της, υπό τους ειδικότερους όρους και
τις προϋποθέσεις που ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΕΡΟΣ Η’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 92
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στις παρ. 2 έως 5.
2. Το άρθρο 6 εφαρµόζεται αποκλειστικά επί παραβάσεων που
τελούνται µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. α) Η ισχύς των άρθρων 27 έως και 33 αρχίζει από την
1η.1.2022.
β) Η ισχύς των άρθρων 35 και 36 αρχίζει από την 1η.8.2022,
πλην της περ. γ’της υποπαρ. 8 της παρ. Ε’του άρθρου 7 του ν.
2969/2001, όπως τροποποιείται µε την παρ. 4 του άρθρου 35 του
παρόντος, της οποίας η ισχύς αρχίζει από τη δηµοσίευση του
παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
γ) Η ισχύς του άρθρου 37 αρχίζει από την 1η.1.2021.
4. α) Η παρ. 1 του άρθρου 48 ισχύει για κάθε πρόσωπο που
καθίσταται κληρονόµος µετά από αποποίηση που γίνεται από την
1η Ιανουαρίου 2022 και εφεξής.
β) Η παρ. 2 του άρθρου 48 ισχύει για κάθε µεταβολή από την
1η Ιανουαρίου 2021 και εφεξής.
γ) Οι λοιπές διατάξεις του Κεφαλαίου Α’του Μέρους Δ’, πλην
των περ. α) και β) της παρούσας, ισχύουν για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετών
2022 και εποµένων.
δ) Τα άρθρα 50 και 52 ισχύουν από την 1η.1.2022.
ε) Το άρθρο 51 ισχύει από την 15η.3.2022.
στ) Οι παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 53 ισχύουν για αιτήσεις
για ανάληψη υπηρεσίας ή έναρξη εργασιών που έλαβαν χώρα
από την 1η.1.2022 και µετά.
ζ) Το άρθρο 54 ισχύει από 1ης.1.2014.
η) Το άρθρο 55 εφαρµόζεται και για τις ληφθείσες από την
1η.1.2014 επιχορηγήσεις προς τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου αυτού, µε αποκλειστικό σκοπό την ικανοποίηση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς τρίτους.
θ) Το άρθρο 57 εφαρµόζεται για υποθέσεις µε χρόνο γένεσης
φορολογικής υποχρέωσης από τη δηµοσίευση του παρόντος και
εφεξής.
ι) Το άρθρο 59 εφαρµόζεται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 56 του ν. 4607/2019 (Α’65).
ια) Το άρθρο 61 εφαρµόζεται από το φορολογικό έτος 2021
και εφεξής.
5. α) Το άρθρο 72 ισχύει από τις 5.6.2021.
β) Το άρθρο 74 εφαρµόζεται στις διαιτησίες, στις οποίες ο διορισµός του λειτουργού του Ν.Σ.Κ., ως διαιτητή ή επιδιαιτητή, γίνεται µετά την έναρξη ισχύος του.
Αθήνα,..............................2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
5. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

4. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
6. ΥΓΕΙΑΣ

7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

9. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

10. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
12. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

11. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

14. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

13. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

16. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

15. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
17. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
19. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

18. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
20. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): 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 (Αθανάσιος Μπούρας): To Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεσθε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 0:24’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή
Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 14.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων
ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

