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Äéáäéêáóßá 

Στις 28/8/2008, ο Υπουργός Οικο-
νομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογο-
σκούφης απέστειλε προς γνωμοδότηση στην
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.)
το Σχέδιο Νόμου (Σχ/Ν) με θέμα «Ενίσχυση
της διαφάνειας του Κρατικού Προ!πολογι-
σμού, έλεγχος των Δημοσίων Δαπανών,
Μέτρα Φορολογικής Δικαιοσύνης και άλλες
διατάξεις».

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε.
συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελούμε-
νη από τους κ.κ. Ιωάννη Στεφάνου, Γεώργιο
Ντουντούμη, Φίλιππο Ταυρή, Γεώργιο Κου-
τσιμπογιώργο, Νίκο Λιόλιο και Δημήτρη
Οικονομίδη.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εργα-
σίας ορίστηκε ο κ. Ι. Στεφάνου. Στις εργα-
σίες της Επιτροπής Εργασίας μετείχαν ως
εμπειρογνώμονες η κα Λήδα Κοντογιάννη και

οι κ.κ. Κώστας Αναστασόπουλος, Γιάννης
Καπελέρης, Ηλίας Μήτσιος και Βασίλης
Καμπάνης Από πλευράς Ο.Κ.Ε. μετείχαν η
επιστημονική συνεργάτIς κα Μαρία Ιωαννί-
δου και ο επιστημονικός σύμβουλος Δρ.
Αθανάσιος Παπα4ωάννου, που είχαν και τον
επιστημονικό συντονισμό της Επιτροπής. Από
πλευράς Ο.Κ.Ε. παρείχε επίσης στήριξη η κα
Δήμητρα Λαμπροπούλου, οικονομολόγος.

Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις
εργασίες της σε τρεις (3) συνεδριάσεις, ενώ
η Εκτελεστική Επιτροπή διαμόρφωσε την
εισήγησή της προς την Ολομέλεια στη συνε-
δρίαση της 9ης Σεπτεμβρίου 2008. 

Η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε. που συνε-
δρίασε στις 9 Σεπτεμβρίου 2008, μετά από
σχετική συζήτηση, στην οποία εισηγητής
ήταν ο κ. Στεφάνου, υιοθέτησε το ακόλουθο
κείμενο που αποτελεί την υπ’ αριθ. 202 Γνώ-
μη της Ο.Κ.Ε.





ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
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Το υπό κρίση Σχ/Ν συμπεριλαμβάνει 36
άρθρα κατανεμημένα σε τέσσερα μέρη. 

Το ΜΕΡΟΣ Α΄ με τίτλο «Κατάργηση ειδι-
κών λογαριασμών – ενσωμάτωση στον
κρατικό προ�πολογισμό» περιλαμβάνει τα
επτά (7) πρώτα άρθρα.

Στα άρθρα 1-4 ορίζεται η έννοια των
Ειδικών Λογαριασμών, προβλέπεται η
κατάργηση τους, και ρυθμίζονται οι όροι λει-
τουργίας και ο έλεγχος των δαπανών των
Ειδικών Λογαριασμών που εξαιρούνται της
κατάργησης.

Με το άρθρο 5 απαγορεύεται η σύστα-
ση νέων Ειδικών Λογαριασμών τόσο στο
δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα
όσο και στα ΝΠΔΔ και με το άρθρο 6 προ-
βλέπεται η κατάργηση των επιτροπών δια-
χείρισης όλων των καταργουμένων ειδικών
λογαριασμών. Επιπλέον, για τους διατηρού-
μενους κατά το άρθρο 3 λογαριασμούς,
προβλέπεται η εφαρμογή του δημόσιου
λογιστικού.

Με το άρθρο 7 διευκρινίζεται ότι η κρά-
τηση επί των εσόδων των Ειδικών Λογαρια-
σμών που προβλέπεται από το άρθρο 2 του
Ν.3631/2008, υπέρ του Εθνικού Ταμείου Κοι-
νωνικής Συνοχής πραγματοποιείται από τα
υφιστάμενα κατά το χρόνο της κατάργησης
διαθέσιμα των λογαριασμών.

Το ΜΕΡΟΣ Β΄ έχει τίτλο «Ενίσχυση της
διαφάνειας των οικονομικών των φορέων
γενικής κυβέρνησης».

Με το άρθρο 8 συνίσταται Διυπουργική
Επιτροπή Φορέων Γενικής Κυβέρνησης για

τον προγραμματισμό της δράσης, τη βελτίω-
ση της ποιότητας, την αύξηση της αποτελε-
σματικότητας και γενικά τον έλεγχο και την
εποπτεία της οικονομικής λειτουργίας των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Με το άρθρο 9 ορίζονται οι υποχρεώ-
σεις των φορέων και οι κυρώσεις όσων δεν
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις αυτές.
Στις κυρώσεις περιλαμβάνεται η διακοπή
της κρατικής επιχορήγησης και η αναστολή
καταβολής των ποσών από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ).

Το άρθρο 10 προσδιορίζει ότι οι φορείς
Γενικής Κυβέρνησης καταρτίζουν και υπο-
βάλλουν στη Διυπουργική Επιτροπή Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης επιχειρησιακά σχέδια
τριετούς διάρκειας.

Το άρθρο 11 προβλέπει την τήρηση
διπλογραφικού λογιστικού συστήματος σε
κάθε φορέα Γενικής Κυβέρνησης. 

Με το άρθρο 12 υποχρεώνονται οι
φορείς Γενικής Κυβέρνησης να υποβάλουν
σύνοψη του προ;πολογισμού τους του επό-
μενου έτους μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου εκά-
στου έτους και με το άρθρο 13 ρυθμίζονται
τα θέματα Διοικητικής Υποστήριξης της Επι-
τροπής.

Το ΜΕΡΟΣ Γ΄ έχει τον τίτλο «Μέτρα
Φορολογικής Δικαιοσύνης» και διακρίνεται
σε πέντε κεφάλαια.

Το Κεφάλαιο Α΄ που περιλαμβάνει τα
άρθρα 14 και 15 προσδιορίζει το συντελε-
στή φορολογίας των φυσικών προσώπων και
των κοινοπραξιών αντίστοιχα. 
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Ειδικότερα, στο άρθρο 14 προβλέπεται
ότι ο ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής
25% των κλιμάκων της παραγράφου 1 του
άρθρου 9 του Ν.2238/1994 μειώνεται στα-
διακά κατά μία μονάδα ετησίως, ώστε το
έτος 2014 θα ανέρχεται σε 20%.

Επιπλέον, ο φορολογικός συντελεστής
του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (β) μη
μισθωτών-επαγγελματιών ορίζεται σε ποσο-
στό 10% για τους φορολογούμενους που ο
φόρος υπολογίζεται με την κλίμακα αυτή και
αποκτούν εισοδήματα από υπηρεσίες ελεύ-
θερων επαγγελμάτων της παραγράφου 1
του άρθρου 48 ή από ατομική εμπορική επι-
χείρηση ή και από τις δύο κατηγορίες εισο-
δήματος. Εξαιρούνται: α) όσοι υπέβαλαν
δήλωση έναρξης εργασιών για πρώτη φορά
το έτος της έναρξης και για τα επόμενα δύο
έτη και β) όσοι αποκτούν εισόδημα αποκλει-
στικά από γεωργικές επιχειρήσεις και ανε-
ξάρτητα από τον τρόπο υπολογισμού του
εισοδήματος τους.

Ακόμη, το αφορολόγητο ποσό του πρώ-
του κλιμακίου της κλίμακας (α) της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994 μισθω-
τών-συνταξιούχων αυξάνεται κατά 1.000
ευρώ, εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο,
κατά 2.000 ευρώ, εάν έχει δύο τέκνα, κατά
10.000 ευρώ, εάν έχει τρία τέκνα και κατά
1.000 ευρώ για καθένα τέκνο πάνω από τρία.

Περαιτέρω για τους φορολογούμενους
του προτελευταίου εδαφίου της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994, τα
αφορολόγητα ποσά για τα τέκνα του πρώ-
του εδαφίου μειώνουν το πρώτο κλιμάκιο
εισοδήματος της κλίμακας (β) και αν αυτό
δεν επαρκεί, τα ποσά του δευτέρου και τρί-
του κλιμακίου. Όταν το εισόδημα του φορο-
λογούμενου που φορολογείται με την κλίμα-
κα (β) είναι μικρότερο από τις μειώσεις των
τέκνων, η διαφορά αυτή, κατά περίπτωση,
προσαυξάνει το αφορολόγητο ποσό του
πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α) ή μειώνει
το πρώτο κλιμάκιο της κλίμακας (β) του

άλλου συζύγου, και αν αυτό δεν επαρκεί, τα
ποσά του δευτέρου και τρίτου κλιμακίου.

Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν για
εισοδήματα που αποκτώνται από 1-1-2009
και μετά.

Με το άρθρο 15 προτείνεται σταδιακή
μείωση, κατά μια ποσοστιαία μονάδα, για τα
επόμενα πέντε έτη του συντελεστή φορολο-
γίας 25% που εφαρμόζεται στα καθαρά κέρ-
δη των κοινοπραξιών της παρ.2 του άρ.2 του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και των αστι-
κών, συμμετοχικών και αφανών εταιριών.
Συνεπώς, το έτος 2014 ο συντελεστής
αυτός θα ανέρχεται στο 20%.

Το Κεφάλαιο Β΄ περιλαμβάνει ρυθμίσεις
φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώ-
πων, προσωπικών εταιριών κλπ και περι-
λαμβάνει τα άρθρα 16 μέχρι και 21.

Με το άρθρο 16 επιβάλλεται αυτοτελής
φορολόγηση 10% στα κέρδη που αποκτούν
τα φυσικά και νομικά πρόσωπα από την
πώληση των μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.
(Χρηματιστήριο Αθηνών) (όποιες αποκτώ-
νται από 1.1.2009) σε τιμή ανώτερη από την
τιμή απόκτησης τους. Για τον υπολογισμό
του κέρδους, ως κόστος κτήσης λαμβάνεται
η μέση τιμή απόκτησης αυτών. Ειδικά, για
τις μετοχές που ο δικαιούχος απέκτησε στο
πλαίσιο προγράμματος χορήγησης μετοχών,
για τον προσδιορισμό του κέρδους ως τιμή
κτήσης λαμβάνεται η χρηματιστηριακή τιμή
των μετοχών κατά τον χρόνο χορήγησης του
δικαιώματος. Τυχόν ζημία δεν λαμβάνεται
υπόψη.

Ο φόρος βαρύνει τον πωλητή των μετο-
χών και αποδίδεται στο δημόσιο από την
Ε.Χ.Α.Ε. εφάπαξ. Σε περίπτωση που τα κέρ-
δη αποκτώνται από τις επιχειρήσεις που
τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.,
αυτά εμφανίζονται σε λογαριασμό ειδικού
αποθεματικού, κατά τη διανομή ή κεφαλο-
ποίηση του οποίου, από τον οφειλόμενο
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φόρο εκπίπτει ο καταβληθείς φόρος 10%.

Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ανάλογη
εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων και
στις μεταβιβάσεις μετοχών εισηγμένων σε
αλλοδαπό χρηματιστήριο αξιών ή σε άλλο
διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό
θεσμό.

Με το άρθρο 17 προβλέπεται η φορολό-
γηση με τις γενικές διατάξεις ως εισόδημα
από μισθωτές υπηρεσίες των κερδών που
αποκτούν τα μέλη διοικητικού συμβουλίου
ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας, διοικητικά
στελέχη, διευθυντές ή το προσωπικό της
κατά την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης
αγοράς μετοχών της ίδιας της εταιρείας,
εισηγμένων στο Χ.Α, καθόσον οι εν λόγω
μετοχές αποκτώνται από τα πιο πάνω πρό-
σωπα σε πολύ χαμηλότερη τιμή από τη χρη-
ματιστηριακή. Η ωφέλεια υπολογίζεται ως
διαφορά μεταξύ της τιμής στην οποία απέ-
κτησαν τις μετοχές οι δικαιούχοι και της
χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά
το χρόνο χορήγησης του δικαιώματος προ-
αίρεσης. 

Με το άρθρο 18 επιβάλλεται αυτοτελής
φορολόγηση με συντελεστή δέκα τοις εκατό
(10%) των κερδών που διανέμουν οι ημεδα-
πές ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή, εκτός
μισθού, αμοιβών και ποσοστών των μελών
του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυ-
ντών, αμοιβών εργατο;παλληλικού προσω-
πικού, καθώς και μερισμάτων ή προμερισμά-
των που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα
ή νομικά πρόσωπα.

Ομοίως, επιβάλλεται αυτοτελής φορο-
λόγηση με συντελεστή δέκα τοις εκατό
(10%) και στα μερίσματα που εισπράττουν
φυσικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδος από

ανώνυμες εταιρείες της αλλοδαπής και
καθορίζεται ο χρόνος εφαρμογής των διατά-
ξεων αυτών.

Με το ίδιο άρθρο αυξάνεται ο συντελε-
στής παρακράτησης από 25% σε τριάντα
πέντε τοις εκατό (35%) επί των αμοιβών Διοι-
κητικού Συμβουλίου τόκων ιδρυτικών τίτλων
κτλ., που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσο-
δα της ανώνυμης εταιρείας και καθορίζεται ο
χρόνος εφαρμογής των διατάξεων αυτών. 

Επίσης, αυξάνεται ο συντελεστής φορο-
λογίας από 25% σε τριάντα πέντε τοις εκατό
(35%) των μισθών που καταβάλλει η ανώνυ-
μη εταιρεία στα μέλη του διοικητικού συμ-
βουλίου.

Με το άρθρο 19 μειώνεται σταδιακά
κατά μία ποσοστιαία μονάδα ανά έτος, από
25% που ισχύει σήμερα, σε 20% για το 2014,
ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος
των κερδών των ημεδαπών ανωνύμων εται-
ρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης,
συνεταιρισμών, δημοσίων και δημοτικών επι-
χειρήσεων, καθώς και των αλλοδαπών επι-
χειρήσεων.

Επιπλέον, μειώνεται σταδιακά, κατά μία
μονάδα ανά έτος, από 25% που ισχύει σήμε-
ρα σε 20%, ο συντελεστής φορολόγησης
των εισοδημάτων που αποκτούν τα ημεδαπά
και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα. 

Τέλος, αυξάνεται από 65% σε 80% το
ποσοστό προκαταβολής των ημεδαπών ανω-
νύμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμέ-
νης ευθύνης και των λοιπών νομικών προσώ-
πων της παραγράφου 1 του άρθρου 111 του
ΚΦΣ.
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Το άρθρο 20 ορίζει ότι μετά την τροπο-
ποίηση των διατάξεων των άρθρων 38 και 54
του ΚΦΕ με τις προτεινόμενες διατάξεις του
υπό κρίση σχεδίου νόμου (φόρος επί των
μερισμάτων και επί της υπεραξίας κατά την
πώληση εισηγμένων μετοχών) και λόγω του
ειδικού τρόπου φορολόγησης αυτών των
ομάδων περιουσίας (αμοιβαία κεφάλαια,
εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοι-
βαία κεφάλαια σε ακίνητη περιουσία και
εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιου-
σία), ο φόρος επί των μερισμάτων ή επί της
υπεραξίας πώλησης εισηγμένων μετοχών
συμψηφίζεται με το φόρο που προκύπτει
από τη δήλωση που υποβάλλεται από την
ομάδα περιουσίας εντός του μηνός Ιουλίου.
Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο μεταφέρεται για
συμψηφισμό με επόμενες δηλώσεις. 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του
άρθρου 21 καταργείται ο φόρος (1,5‰
σήμερα) που επιβάλλεται στην αξία των
πωλούμενων μετοχών, εισηγμένων στο Χ.Α.,
για πωλήσεις που προέρχονται από αγορές
που πραγματοποιούνται από 1.1.2009. Η
κατάργηση αφορά και στις πωλήσεις μετο-
χών εισηγμένων σε αλλοδαπά χρηματιστή-
ρια, καθώς και σε άλλους διεθνώς αναγνω-
ρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς,
από κατοίκους Ελλάδας, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, για λόγους ενιαίας φορολογικής
αντιμετώπισης με τις εισηγμένες στο Χ.Α.
μετοχές. 

Αντίθετα, ο φόρος με συντελεστή 1,5
τοις χιλίοις (1,5%ο) διατηρείται για πωλή-
σεις μετοχών που προέρχονται από αγορές
που πραγματοποιούνται μέχρι 31.12.2008
και επεκτείνεται για πωλήσεις μετοχών που
πραγματοποιούνται μέσω εξωχρηματιστη-
ριακών συναλλαγών, καθώς και για συναλ-
λαγές μέσω πολυμερούς μηχανισμού δια-
πραγματεύσεων. 

Το Κεφάλαιο Γ΄ συνοψίζεται στο άρθρο
22 με τίτλο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. Με
τις διατάξεις του άρθρου 22, διευκρινίζονται

οι περιπτώσεις στις οποίες στην έννοια της
οικονομικής δραστηριότητας περιλαμβάνεται
και η εκ μέρους κοινωνίας του Αστικού Κώδι-
κα κατασκευή ακινήτου προς πώληση επί του
κοινού γηπέδου (οικοπέδου ή αγροτεμαχί-
ου).Οι διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου
ισχύουν από το οικονομικό έτος 2008.

Το Κεφάλαιο Δ΄ με τίτλο «Ρύθμιση
εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και
ληξιπρόθεσμων οφειλών» περιλαμβάνει τα
άρθρα 23 – 29.

Τα άρθρα 23-27 ρυθμίζουν τις ληξιπρό-
θεσμες οφειλές προς το Δημόσιο. 

Με το άρθρο 28 προβλέπεται η δυνατό-
τητα ρύθμισης των εκκρεμών φορολογικών
υποθέσεων κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 1
έως 11 του ν. 3259/2004 επί των οποίων και
επέρχονται ορισμένες μεταβολές.

Με το άρθρο 29 προτείνεται η παράτα-
ση της προθεσμίας παραγραφής που λήγει
στις 31/12/2008 μέχρι 31/12/2009, με εξαίρε-
ση τις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών,
δωρεών, γονικών παροχών και προικών.

Το Κεφάλαιο Ε΄ περιλαμβάνει λοιπές
διατάξεις.

Οι διατάξεις του άρθρου 30 αφορούν
θέματα καταχώρισης, διαχείρισης δηλώσε-
ων και διαδικασίας βεβαίωσης του Ενιαίου
Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.).

Το άρθρο 31 προβλέπει αναπροσαρμο-
γή των ετήσιων τελών κυκλοφορίας κατά
20%. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρέ-
χεται στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονο-
μικών η δυνατότητα να καθορίσει με απόφα-
σή του, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του
Ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/Α/23-12-2003) ή
οποιασδήποτε ειδικής διάταξης, κατ΄ αποκο-
πή αποζημίωση για τους συντονιστές – επό-
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πτες των ειδικών συνεργείων για τον προλη-
πτικό έλεγχο εφαρμογής φορολογικών δια-
τάξεων, καθώς επίσης και για τους υπαλλή-
λους που συμμετέχουν στα συνεργεία αυτά,
εφόσον εργάζονται εκτός των ωρών εργα-
σίας των δημοσίων υπηρεσιών, λόγω μη
ύπαρξης σχετικής διάταξης που θα μπορού-
σε να εφαρμοσθεί στην περίπτωση των εν
λόγω ειδικών συνεργείων.

Τέλος το ΜΕΡΟΣ Δ΄ με τίτλο άλλες δια-
τάξεις περιλαμβάνει τα άρθρα 33 έως 36 .

Οι διατάξεις του άρθρου 33 αναφέρο-
νται στις ΔΕΚΟ. Μεταξύ άλλων απλοποιείται
η διαδικασία τροποποίησης των καταστατι-
κών των Δημοσίων Επιχειρήσεων, με εφαρ-
μογή αποκλειστικά των ρυθμίσεων του
ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών. 

Με το άρθρο 34 προτείνεται η αύξηση
ποσοστού απόδοσης των τελών κυκλοφο-
ρίας στους ΟΤΑ α΄ βαθμού από 50% σε 90%. 

Με το άρθρο 35 συνίσταται στο Κεντρι-
κό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) Επιτροπή για
τη σύνταξη θεραπευτικών πρωτοκόλλων για
τις ασθένειες. Ως θεραπευτικό πρωτόκολλο
ορίζεται η δέσμη οδηγιών διάγνωσης και
θεραπείας μιας μόνο νόσου με βάση τα
πορίσματα και την κλινική εφαρμογή της

Ιατρικής Επιστήμης. 

Επίσης, συνίσταται στον Εθνικό Οργανι-
σμό Φαρμάκου (ΕΟΦ), Επιτροπή Διαφάνειας
Αποζημίωσης Φαρμάκων (ΕΔΑΦ), αρμόδια
για τον προσδιορισμό και την κατάρτιση των
θεραπευτικών ομάδων φαρμάκων, που περι-
λαμβάνουν το σύνολο των σχετικών πρωτο-
τύπων και επωνύμων γενοσήμων φαρμάκων. 

Παράλληλα σε κάθε θεραπευτική ομάδα
φαρμάκων ορίζεται με απόφαση του Προέ-
δρου του ΕΟΦ μια Τιμή Αναφοράς, η διαδι-
κασία καθορισμού της οποίας προβλέπεται
ρητά. Έτσι τα Ταμεία θα καλύπτουν την
δαπάνη κτήσης μόνο των πρωτότυπων και
επώνυμων γενοσήμων φαρμάκων που εντάσ-
σονται στις Θεραπευτικές Μονάδες και μόνο
μέχρι το ποσό της Τιμής Αναφοράς, πλην
εξαιρετικών περιπτώσεων, για την εφαρμογή
των οποίων προβλέπεται η πλήρωση σωρευ-
τικών προ;ποθέσεων. 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις του συγκε-
κριμένου άρθρου ισχύουν από 01/01/2009.

Τέλος, με το άρθρο 36 ορίζεται η τυπική
ισχύς του υπό ψήφιση νομοσχεδίου από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις
επιμέρους διατάξεις του.





Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
παρατηρεί κατ’ αρχάς, ότι για μια ακόμη
φορά αλλάζει το φορολογικό σύστημα της
χώρας. Το πάγιο αίτημα όλων των παραγω-
γικών τάξεων για σταθερότητα του φορο-
λογικού πλαισίου, αίτημα που βεβαίως
φραστικά υιοθετείται από την εκτελεστική
εξουσία, για μια ακόμη φορά συναντάει τη
μόνιμη πρακτική των συνεχών φορολογι-
κών αλλαγών. Η κατάσταση αυτή αποτελεί
παθογένεια της ελληνικής οικονομίας, η
οποία λειτουργεί αντιαναπτυξιακά και προ-
καλεί αδικίες μέσα από την ανατροπή του
προγραμματισμού που κάθε πολίτης και
κάθε επιχείρηση δικαιούται να έχει. Έτσι
σήμερα, ανατρέπεται για μια ακόμη φορά ο
προγραμματισμός των φυσικών προσώπων
(ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι) που
βλέπουν ξαφνικά να τους επιβάλλεται ένας
φόρος έως και 1.050 Ευρώ. 

Η δεύτερη παρατήρηση είναι πως πριν
από ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο δεν
προηγήθηκε κοινωνικός διάλογος. Το Νομο-
σχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή την επόμενη
ημέρα της δημοσιοποίησής του και η συζή-
τησή του στη Διαρκή Κοινοβουλευτική Επι-
τροπή είχε ολοκληρωθεί σε μια εβδομάδα
από τη δημοσιοποίησή του. Το Εθνικό Συμ-
βούλιο Φοροδιαφυγής που είχε συνεδριάσει
της 24.7.2008 είχε λάβει τη διαβεβαίωση ότι
θα ξανασυνεδριάσει το Σεπτέμβριο για να
συζητήσει τα φορολογικά μέτρα που θα

εξαγγέλλονταν εν όψει της κατάρτισης του
Προ;πολογισμού του 2009. Κάτι τέτοιο δεν
έγινε, και έτσι το βαρύτερο μέτρο του νομο-
σχεδίου, δηλαδή η κατάργηση του αφορο-
λογήτου ορίου των ελευθέρων επαγγελμα-
τιών και εμπόρων, που η αιτιολογική έκθεση
το δικαιολογεί με αναφορές στο φαινόμενο
της φοροδιαφυγής, δε συζητήθηκε στο κατ’
εξοχήν αρμόδιο όργανο, το Εθνικό Συμβού-
λιο κατά της Φοροδιαφυγής. 

Τρίτον, ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο
δε συνοδεύεται από έκθεση αξιολόγησης
των συνεπειών του, σύμφωνα με της επιτα-
γές της αρχής της καλής νομοθέτησης, κάτι
το οποίο έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει η
Ο.Κ.Ε. και κάτι του οποίου η αναγκαιότητα
έχει κατ’ επανάληψη αναγνωρισθεί από
κυβερνητικής πλευράς με τον πιο επίσημο
τρόπο.1 Έτσι, ένα νομοσχέδιο με τόσο
σημαντικές παραμέτρους στο εμπόριο, την
παροχή υπηρεσιών, την επιχειρηματική δρά-
ση, την κεφαλαιαγορά κ.λπ. συνοδεύεται
μόνο από την τυπική λογιστική έκθεση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και όχι
και από μια έκθεση που θα εκτιμά της άμε-
σες και έμμεσες συνέπειες που οι διατάξεις
του θα έχουν σε καίριους κλάδους της οικο-
νομίας. 

Επί της ουσίας τώρα του Σχ/Ν, η Ο.Κ.Ε.
θεωρεί πως το Σχ/Ν δε θα έπρεπε να επιχει-
ρεί να αντιμετωπίσει έκτακτες δημοσιονομι-
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κές δυσχέρειες με πάγιου χαρακτήρα
δυσμενείς μεταβολές στο φορολογικό καθε-
στώς (βλ. κατάργηση αφορολογήτου για
μεγάλη κατηγορία φορολογουμένων και
ρυθμίσεις στη φορολογία των επιχειρήσε-
ων). Οι έκτακτες συνθήκες πρέπει να αντι-
μετωπίζονται με έκτακτα μέτρα (π.χ. μία
έκτακτη εισφορά) που θα έχουν πεπερα-
σμένο χρονικό ορίζοντα. Μάλιστα, στη
συγκεκριμένη περίπτωση δεν επιφέρονται
μακροπρόθεσμες δυσμενείς μεταβολές
μόνο στο φορολογικό σύστημα αλλά, με της
τροπολογίες που εξαγγέλθηκαν στην προ-

σπάθεια μείωσης των αδικιών του σχεδίου
νόμου, επέρχονται ρωγμές στο σύστημα των
εργασιακών σχέσεων, αφού για πρώτη φορά
ο νομοθέτης αναγνωρίζει επίσημα (έστω και
έμμεσα) το παράνομο καθεστώς της απα-
σχόλησης εργαζομένων με δελτίο παροχής
υπηρεσιών, ενώ στην πραγματικότητα παρέ-
χουν εξαρτημένη εργασία. 

Με αφετηρία τις παραπάνω παρατηρή-
σεις, η Ο.Κ.Ε. προχωρά στο σχολιασμό των
βασικότερων διατάξεων του Σχ/Ν κατά
θεματικές ενότητες. 
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1. Κατάργηση του αφορολογήτου ορίου
για τους ελεύθερους επαγγελματίες και
τους εμπόρους (άρθρο 14)

Είναι βέβαιο ότι μπορεί να υπάρξουν
πολλές και ποικίλες εκτιμήσεις ως προς την
ανά ομάδα φορολογουμένων έκταση της
φοροδιαφυγής. Η Ο.Κ.Ε. δε θα υπεισέλθει
σε αυτή τη συζήτηση για το μέγεθος της
φοροδιαφυγής ανά κλάδο φορολογουμέ-
νων. Κι αυτό, γιατί κάτι τέτοιο είναι αποπρο-
σανατολιστικό σε σχέση με τη συγκεκριμένη
διάταξη του νομοσχεδίου που επιβάλλει
έναν φόρο σε όλους τους εμπόρους και
τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς διά-
κριση πλουσίων και φτωχών, χωρίς διάκριση
νομίμων και μη φορολογουμένων. 

Η αδιάκριτη αυτή επιβάρυνση με ένα
ποσό έως και 1.050 Ευρώ όλων των φορολο-
γουμένων αυτής της κατηγορίας με την επί-
κληση του φαινομένου της φοροδιαφυγής, 

α) αποτελεί μια παραδοχή αδυναμίας
καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, και μάλι-
στα χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση για
το κατά πόσον απέδωσαν τα σχετικά μέτρα
που μόλις πριν ένα χρόνο ελήφθησαν και 

β) αντιβαίνει στην αρχή της ισότητας και
της κοινωνικής δικαιοσύνης, αφού επιβαρύ-
νονται εξ ίσου άνθρωποι με διαφορετικό
εισόδημα και καλούνται να καταβάλουν
φόρο εισοδήματος, ακόμη και άνθρωποι που
ζουν σε συνθήκες φτώχειας, γιατί βεβαίως
δεν είναι όλοι οι κάτω του ορίου των 10.500
φορολογούμενοι ανειλικρινείς. 

γ) παραβιάζει την επί δεκαετίες τηρού-
μενη αρχή ότι κάθε πολίτης δικαιούται ενός

αφορολογήτου ορίου που θα του εξασφαλί-
ζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. 

Επιπλέον δε, ενδέχεται να αποδειχθεί
ότι το άδικο αυτό μέτρο δεν θα επιτύχει
ούτε τους εισπρακτικούς του στόχους. Κι
αυτό, γιατί όσοι μέχρι σήμερα δήλωναν
εισόδημα κάτω από τις 10.500 Ευρώ δεν
είχαν κάποιο λόγο να το συμπιέσουν ακόμη
περισσότερο, αφού είτε 5.000 δήλωναν είτε
9.000 Ευρώ, δε θα πλήρωναν φόρο. Τώρα,
το κίνητρο συμπίεσης του δηλούμενου εισο-
δήματος είναι υπαρκτό για κάθε ευρώ που
εισπράττεται, με αποτέλεσμα να εκτιμάται
ότι θα μειωθεί το δηλούμενο εισόδημα με
αρνητικές συνέπειες βέβαια στο μέχρι σήμε-
ρα εισπραττόμενο Φ.Π.Α. 

Πέραν αυτών των γενικών παρατηρήσε-
ων, επισημαίνεται ότι από την ασαφή διατύ-
πωση του Σχ/Ν προκύπτει ερμηνευτικά ότι
καταργείται το αφορολόγητο και για όσους
συντηρούν κατά κύριο επάγγελμα αγροτική
επιχείρηση. Είναι προφανές ότι σύμφωνα με
όσα επισημάνθηκαν ανωτέρω, η διάταξη
αξιολογείται αρνητικά.

2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Αν και το Σχ/Ν δεν έχει συγκεκριμένες
διατάξεις για την πάταξη της φοροδιαφυ-
γής, η Εισηγητική του Έκθεση δίδει την
εντύπωση ότι επιδιώκεται και αυτός ο στό-
χος. Η αναφορά αυτή δεν είναι ακριβής για
λόγους που αναπτύχθηκαν στις αμέσως
προηγούμενες και αμέσως επόμενες παρα-
γράφους. 

Σε κάθε περίπτωση, η Ο.Κ.Ε. τονίζει την
ανάγκη χάραξης εθνικής στρατηγικής για
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την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, μέσα
από την ουσιαστική αξιοποίηση του Εθνικού
Συμβουλίου κατά της Φοροδιαφυγής. Η
στρατηγική αυτή (που θα πρέπει να συνδυά-
ζεται και με την προσπάθεια για την αύξηση
της αποτελεσματικότητας των κρατικών
δαπανών) θα στοχεύει στη διεύρυνση της
φορολογικής βάσης μέσα από την εξατομι-
κευμένη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. 

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζονται οι
απόψεις που πρόσφατα είχε διατυπώσει η
Ο.Κ.Ε.2 για την καταπολέμηση της φοροδια-
φυγής τονίζοντας ότι η σχετική προσπάθεια
θα πρέπει να συντίθεται από μία δέσμη
νομοθετικών μέτρων, πολιτικών και διοικητι-
κών πρακτικών που θα περιλαμβάνουν τα
εξής: 

α) Παρέμβαση στην αγορά εργασίας με
περιορισμό του φαινομένου της αδήλωτης
εργασίας. 

β) Απλοποίηση της φορολογικής νομο-
θεσίας. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί ριζικά το
καθεστώς της ανεπάρκειας/ανακρίβειας των
βιβλίων των επιχειρήσεων, που όχι μόνο δεν
αποτρέπει τη φοροδιαφυγή, αλλά και ενθαρ-
ρύνει τη συναλλαγή μεταξύ παρανομούντων
φορολογουμένων και ελεγκτικών αρχών. 

γ) Σταθερό φορολογικό σύστημα με
πολυετή χρονικό ορίζοντα εφαρμογής, ώστε
να μπορεί να γίνει σωστός προγραμματι-
σμός. Συναφώς, θα πρέπει να είναι σταθερό
το πλαίσιο επιβολής προστίμων και προσαυ-
ξήσεων χωρίς τις περιοδικές ρυθμίσεις οφει-
λών, που δημιουργούν τη βάσιμη προσδοκία
στο φορολογούμενο πως μπορεί να αναβάλει
την πληρωμή των προστίμων και κάποια στιγ-
μή να επωφεληθεί από μία ειδική ρύθμιση. 

δ) Ειδικές πολιτικές για τους τομείς

όπου παρατηρείται εκτεταμένο λαθρεμπό-
ριο.

ε) Κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων
και των φόρων μικρής απόδοσης (όσων του-
λάχιστον δεν έχουν κάποιο κοινωνικό χαρα-
κτήρα). 

στ) Καταγραφή των συναλλαγών μέσα
από ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα (με
αποκλειστικό σημείο αναφοράς το ΑΦΜ του
κάθε συναλλασσομένου), ώστε να είναι
δυνατή η άμεση και πλήρης διασταύρωση
των στοιχείων. 

ζ) Αποτελεσματικός έλεγχος των δρα-
στηριοτήτων των εξωχώριων εταιριών. 

η) Δραστική μείωση των περιθωρίων
που έχουν οι ελεγκτικές αρχές για προσδιο-
ρισμό, κατά την κρίση τους, της φορολογη-
τέας ύλης και εμπέδωση κλίματος αμοιβαίας
εμπιστοσύνης μεταξύ ελεγκτικών αρχών και
ελεγχομένων.

θ) Επιπλέον, στελέχωση των ελεγκτικών
μηχανισμών με προσωπικό που θα έχει την
αναγκαία κατάρτιση και εμπειρία και θα
αξιολογείται αξιοκρατικά για το έργο του. 

ι) Έμφαση στον έλεγχο της διακίνησης
των προLόντων με διενέργεια ελέγχων στους
τόπους διακίνησης όλες τις ώρες της ημέ-
ρας και όλες τις ημέρες της εβδομάδος. 

ια) Δημιουργία διοικητικών μηχανισμών
που θα επιτρέπουν τη γρήγορη εξέταση
καταγγελιών για χρηματισμό ελεγκτικών
οργάνων και κατά προτεραιότητα εκδίκαση
των σχετικών υποθέσεων από τα δικαστή-
ρια. 

ιβ) Δημιουργία κλίματος ασφάλειας στο
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φορολογούμενο, ώστε, εάν καταγγείλει μία
περίπτωση απόπειρας εκβιασμού του, να μη
γίνεται θύμα εκδίκησης.

ιγ) Παροχή αποτελεσματικών κινήτρων
στο φορολογούμενο για να ζητάει νόμιμες
αποδείξεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. 

ιδ) Δημιουργία φορολογικής συνείδησης
στους πολίτες μέσα από τη σχολική εκπαί-
δευση, κατάλληλες πολιτικές ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης, αλλά και την ηθική
και οικονομική επιβράβευση των συνεπών
φορολογουμένων.

3. Περαίωση φορολογικών υποθέσεων
(άρθρα 28-29)

Το Νοέμβριο του 2004 η Ο.Κ.Ε. είχε σχο-
λιάσει ως εξής την τότε διάταξη για περαίω-
ση των φορολογικών υποθέσεων:

«Η Ο.Κ.Ε. λαμβάνει υπόψη της ότι με τη
νέα αυτή μέθοδο καταργούνται τα περιθώ-
ρια αδιαφανών διαδικασιών μεταξύ φορολο-
γουμένων και φορολογικών αρχών, που λει-
τουργούν σε βάρος και των φορολογουμέ-
νων και του Δημοσίου, και απαλλάσσονται οι
επιχειρήσεις από φορολογικές εκκρεμότη-
τες. Από την άλλη όμως πλευρά, θεωρεί ότι
ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα με σωστά
στελεχωμένες και οργανωμένες φορολογι-
κές αρχές δεν θα οδηγούσε σε μία τέτοια
ρύθμιση που ενέχει στοιχεία αντικειμενικής
φορολόγησης, με αποτέλεσμα άλλοι να
ευνοούνται και άλλοι να επιβαρύνονται σε
σχέση με τα πραγματικά τους εισοδήματα.
Θα πρέπει στο άμεσο μέλλον να αναζητη-
θούν τρόποι διαπίστωσης και φορολόγησης
του πραγματικού εισοδήματος των επιχειρή-
σεων, όπως αυτό προκύπτει από τα φορολο-
γικά τους βιβλία και στοιχεία».

Δυστυχώς, σήμερα, τέσσερα χρόνια
μετά, παρίσταται η ανάγκη να ληφθεί και
πάλι αυτό το μέτρο που δεν ταιριάζει σε ένα
σύγχρονο και δίκαιο φορολογικό σύστημα.

Μάλιστα, η περίοδος για την οποία δίνεται η
δυνατότητα περαίωσης καλύπτει και περίο-
δο για την οποία είχε ξαναδοθεί στο παρελ-
θόν τέτοια δυνατότητα. Με άλλα λόγια, οι
ελεγκτικές αρχές δεν μπόρεσαν να ελέγξουν
αποτελεσματικά ούτε τις περιόδους (2000-
2003) για τις οποίες είχε ήδη δοθεί δικαίωμα
περαίωσης και άρα ο αριθμός των εκκρεμών
υποθέσεων είχε ήδη περιορισθεί σημαντικά.

Η Ο.Κ.Ε. συμπερασματικά, επαναλαμβά-
νει την παρατήρηση που είχε διατυπώσει το
2004 και εκφράζει την ανησυχία της για το
γεγονός ότι στα τέσσερα χρόνια που μεσο-
λάβησαν από τότε δεν έγιναν τα βήματα
εκείνα που θα καθιστούσαν περιττή την εκ
νέου προσφυγή σε αυτό το άδικο μέτρο. 

4. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
(άρθρα 23-27)

Τέτοιου είδους ρυθμίσεις, που δεν εισά-
γονται για πρώτη φορά, κάθε άλλο παρά
συμβάλλουν στη δημιουργία φορολογικής
συνείδησης. Αντίθετα δίνουν το λάθος μήνυ-
μα, αποτρέποντας τους πολίτες από το να
εκπληρώνουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
τους, όταν αυτές βεβαιώνονται, και δίδοντας
τους τη βέβαια προοπτική ότι στο μέλλον θα
ακολουθήσει μια ρύθμιση με σαφώς ευνοL-
κότερους όρους. 

5. Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήμα-
τος νομικών προσώπων (άρθρα 16-21)

Οι περισσότερες από τις ρυθμίσεις
αυτές αποτελούν ένα ακόμη παράδειγμα
ξαφνικής και πάγιας μεταβολής του φορο-
λογικού πλαισίου (και εν προκειμένω για τις
επιχειρήσεις και το εξ αυτών εισόδημα) στο
όνομα έκτακτων δημοσιονομικών αναγκών
και μάλιστα προς κατεύθυνση που εν πολ-
λοίς είναι αντίθετη από τη μέχρι τώρα κατεύ-
θυνση των φορολογικών νόμων των τελευ-
ταίων ετών. 

Όπως ήδη τονίσθηκε, τέτοια μέτρα θα
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3 Γνώμη υπ’ αριθμ. 58 της Ο.Κ.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου «Προμήθειες νοσοκομείων και λοιπών μονάδων
υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» - Σεπτέμβριος 2001.

πρέπει να λαμβάνονται μετά από εξαντλητι-
κό διάλογο, να εκτιμώνται οι επιπτώσεις
τους στην αγορά και βεβαίως να μην επηρε-
άζονται από πρόσκαιρες σκοπιμότητες που
θα έπρεπε να εξυπηρετούνται με προσωρινά
μέτρα, αλλά βασισμένα σε πάγιες αρχές,
όπως α) για παράδειγμα ότι η φορολόγηση
τέτοιου είδους εισοδήματος θα πρέπει να
εντάσσεται στο συνολικό φορολογητέο
εισόδημα του κάθε προσώπου, β) να απο-
φεύγονται ρυθμίσεις που επιτρέπουν την
αναδρομική φορολόγηση των εισοδημάτων,
και γ) να δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού
των ζημιών.

Ειδικά ως προς το θέμα της φορολόγη-
σης της υπεραξίας των μετοχών, η διάταξη
κρίνεται κατ’ αρχήν θετικά. Θα πρέπει όμως
να αποκλιμακώνεται ο συντελεστής ανάλογα
με το πόσος χρόνος μεσολάβησε μέχρι τη
μεταπώληση, ώστε να ενθαρρύνονται οι
μακροπρόθεσμοι επενδυτές.

6. Κατάργηση Ειδικών Λογαριασμών
(άρθρα 1-7)

Η Ο.Κ.Ε. κρίνει κατ’ αρχήν θετικά την
κατάργηση των ειδικών λογαριασμών και την
ενσωμάτωση τους στον κρατικό προ;πολογι-
σμό. Οι διατάξεις αυτές κινούνται στην
κατεύθυνση της διαφάνειας στη δημοσιονο-
μική διαχείριση και της προσπάθειας καλύτε-
ρου και αποτελεσματικότερου ελέγχου των
δημοσίων δαπανών, ενώ διευκολύνουν την
προσπάθεια οργάνωσης των δημόσιων λογι-
στικών με βάση τις σύγχρονες πρακτικές
λογιστικής παρακολούθησης και ελέγχου
(προ;πολογισμός με βάση προγράμματα,
διπλογραφικό, single audit concept κ.λπ.).

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ωστόσο ότι θα πρέπει:

• να μειωθούν οι ειδικοί λογαριασμοί

που εξαιρούνται των ρυθμίσεων.
Μόνο οι λογαριασμοί που σχετίζονται
με θέματα εθνικής ασφάλειας δικαιο-
λογείται να εξαιρεθούν και γι αυτό δε
γίνεται κατανοητή η εξαίρεση άλλων
λογαριασμών, όπως π.χ. αυτών που
αφορούν το περιβάλλον. Σε κάθε
περίπτωση, θα ήταν προτιμότερο να
απαριθμηθούν στο νόμο οι καταργού-
μενοι και οι μη καταργούμενοι λογα-
ριασμοί. 

• να είναι σαφές ότι δεν θα υπάρξουν
αρνητικές παρενέργειες στις αποδο-
χές εργαζομένων

• να προβλεφθούν εναλλακτικές πηγές
χρηματοδότησης του Εθνικού Ταμεί-
ου Κοινωνικής Συνοχής για τα επόμε-
να χρόνια, με δεδομένο ότι ο ιδρυτι-
κός του Νόμος 3631/2008 (άρθρο 2)
προέβλεπε στους πόρους του Ταμεί-
ου να περιλαμβάνεται «Ποσοστό έως
20% επί των ετήσιων εισπράξεων των
ειδικών λογαριασμών του ν. 2771/1999
εκτός Κρατικού Προ6πολογισμού,
εκτός των ειδικών λογαριασμών που
εισπράττουν πόρους από την Ευρω-
πα:κή Ένωση».

7. Οικονομικά των φορέων γενικής δια-
κυβέρνησης (άρθρα 8-12)

Οι διατάξεις που αφορούν στην ενίσχυ-
ση της διαφάνειας των φορέων γενικής
κυβέρνησης κρίνονται κατ’ αρχήν θετικά.
Εισάγουν σημαντικές θεσμικές μεταρρυθμί-
σεις, ακόμη και σε τομείς όπου προ;πήρχαν
κάποιοι κανόνες καλής διαχείρισης, με τρό-
πο ώστε να επεκτείνεται στους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης ένα συνεκτικό μοντέλο
επιχειρησιακού προγραμματισμού, μέτρη-
σης της αποτελεσματικότητας, και διαχείρι-
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σης των δημόσιων πόρων από κάθε μορφής
φορείς.

Ιδιαίτερα για τις δημόσιες μονάδες υγεί-
ας, η Ο.Κ.Ε. έχει και στο παρελθόν τονίσει
την ανάγκη επίσπευσης της καθιέρωσης
διπλογραφικού μηχανογραφικού συστήμα-
τος σε όλα τα νοσοκομεία και της εκπαίδευ-
σης του προσωπικού στη χρήση του3.

Ωστόσο η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι:

• η κύρωση της διακοπής της κρατικής
επιχορήγησης σε ό,τι αφορά τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
και πρόνοιας και τις δημόσιες μονάδες
υγείας είναι επικίνδυνη και περιττή.
Επικίνδυνη, γιατί πιθανότατα θα έχει
επιπτώσεις στους ασθενείς και τους
εργαζόμενους, δηλαδή σε όσους δεν
ευθύνονται, και περιττή, γιατί η κυβέρ-
νηση έχει ένα πολύ απλό και αποτελε-
σματικό όπλο: εάν ο φορέας δεν υλο-
ποιεί το νόμο, μπορεί να αλλάξει τη
διοίκηση του που η ίδια διόρισε.

• ορισμένες από τις αρμοδιότητες της
υπό σύσταση Διυπουργικής Επιτρο-
πής φορέων Γενικής Κυβέρνησης
θίγουν την αυτονομία των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης επεμβαίνοντας
σε θέματα ουσίας και όχι ελέγχου
νομιμότητας, για τον οποίο άλλωστε,
το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο είναι

ικανοποιητικό, υπό την προ;πόθεση
ότι αξιοποιείται στην πράξη. 

8. Ενιαίο τέλος ακινήτων, Ε.Τ.ΑΚ. (άρθρο
30)

Με την ευκαιρία των διατάξεων για το
Ενιαίο Τέλος Ακινήτων, η Ο.Κ.Ε. υπενθυμίζει
την ακόλουθη παρατήρηση που είχε διατυ-
πώσει επί του σχετικού σχεδίου νόμου:4

«Η φορολόγηση των επιχειρήσεων πρέ-
πει να γίνεται επί της κερδοφορίας και όχι
επί των συντελεστών της παραγωγικής δια-
δικασίας, γιατί κάτι τέτοιο λειτουργεί ανα-
σταλτικά για την ανάπτυξη και την απασχό-
ληση. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να μην
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου
ιδιοχρησιμοποιούμενα αγροτικά5, συνεταιρι-
στικά, εμπορικά, βιομηχανικά και λοιπά
επαγγελματικά ακίνητα. 

Ειδικά για την αγροτική γη, και με την
ευκαιρία του Σχ/Ν, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα
πρέπει να διαμορφωθεί, μετά από σχετική
μελέτη, ένα πλαίσιο κινήτρων και αντικινή-
τρων, ώστε να ενθαρρυνθεί η διαχρονική
συνέχιση του χαρακτήρα της γης ως αγροτι-
κής (άσχετα με τη συγκεκριμένη επί μέρους
χρήση της), σε μια προσπάθεια τόνωσης της
οικονομικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο.» 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.
Χρήστος Πολυζωγόπουλος
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4 Βλ. Γνώμη υπ’ αριθμ. 191, ό.π. υποσ. 1. 
5 Σε αυτά περιλαμβάνονται και οι κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και η καλλιερ-

γούμενη γη, περιλαμβανομένων των παραγωγικών εγκαταστάσεων, όπως στάβλων, στεγάστρων, απο-
θηκών, ποιμνιοστασίων κ.λπ. και ανεξάρτητα εάν είναι εντός ή εκτός σχεδίου πόλης. 
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