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ΘΕΡΟΥΣ 2010
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΙΕ’
Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010 (απόγευµα)
Αθήνα, σήµερα στις 25 Αυγούστου 2010, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 18.14’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τµήµα ∆ιακοπής Εργασιών της Βουλής (Β’ σύνθεση) για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Γ’ Αντιπροέδρου
αυτής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων: «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων».
Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
της 28/7/2010, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της
αρχής. Στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα και η
υπουργική τροπολογία ως µία ενότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Τµήµα τα εξής:
Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος κ. Σπύρος Χαλβατζής ορίζει κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων» ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο το Βουλευτή κ.
Νίκο Καραθανασόπουλο και ως ειδικό αγορητή το Βουλευτή κ.

Νίκο Μωραΐτη.
Επίσης, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Μαυρουδής Βορίδης ορίζει κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου: «Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων» ως ειδικό αγορητή το Βουλευτή κ.
Αστέριο Ροντούλη και ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο το Βουλευτή κ. Σπυρίδωνα - Άδωνι Γεωργιάδη.
Ακόµη, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας
ορίζει κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων» ως ειδική αγορήτρια
τη Βουλευτή κ. Ηρώ ∆ιώτη και ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
το Βουλευτή κ. Θεόδωρο ∆ρίτσα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η κυρία Υπουργός
έχει το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω ορισµένες νοµοτεχνικές βελτιώσεις επί του κειµένου, οι οποίες θα παρακαλούσα και να µοιραστούν.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αικατερίνη Μπατζελή καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ να διανεµηθούν στους συναδέλφους.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Αναστάσιος Σιδηρόπουλος, Βουλευτής στο Νοµό Ηµαθίας.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν µπω στην ουσία για το Μητρώο Αγροτών και των Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, θα ήθελα να
πω τα εξής:
∆ιαβάζοντας τα Πρακτικά των επιτροπών µας παρατήρησα µε
µεγάλη έκπληξη ότι η πλευρά της Νέας ∆ηµοκρατίας, πραγµατικά τελεί υπό σύγχυση. Άκουσα τους συναδέλφους της Νέας
∆ηµοκρατίας να λένε, το Μητρώο Αγροτών ήταν ολοκληρωµένο,
δεν χρειάζεται και τίποτα. Κάποιοι άλλοι, µάλιστα, λένε ότι το φέρατε µε καθυστέρηση. Κάποιοι τρίτοι έλεγαν ότι οι παρεµβάσεις
τις οποίες κάνετε, είναι ελλιπείς και όλα αυτά είναι µπαλώµατα.
Συνεννοηθείτε, λοιπόν, µεταξύ σας τι από όλα αυτά συµβαίνει.
Και, βέβαια, εγκαλούν την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ οι φίλοι µας
της Νέας ∆ηµοκρατίας ότι µετά από οκτώ µήνες φέρνει το νοµοσχέδιο. Φαίνεται, ξέχασαν ότι επί πεντέµισι χρόνια, που κυβερνούσαν, έφεραν ενάµισι νοµοσχέδιο και από αυτό το ενάµισι
νοµοσχέδιο, το ένα δεν υλοποιήθηκε καν ποτέ, έµεινε µετέωρο.
Και αυτό αφορούσε τα Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία
προφανώς ποτέ, µα ποτέ, δεν λειτούργησαν.
Φαίνεται, επίσης, ότι ξέχασαν στη Νέα ∆ηµοκρατία πως όλα
αυτά τα χρόνια µε αδιαφάνεια διαχειρίστηκαν τις επιδοτήσεις, το
εθνικό απόθεµα, χρησιµοποίησαν τον ΕΛΓΑ ως ένα εργαλείο καθαρά ψηφοθηρικό και όχι ως ένα εργαλείο που πραγµατικά θα
στήριζε τον αγρότη και τον παραγωγό σε δύσκολες στιγµές. Και
θέλουν, µετά από οκτώ µήνες, να ξεχάσουν οι Έλληνες αγρότες
ότι από τις δικές τους πολιτικές είχαµε την πρωτοφανή συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήµατος, την εκρηκτική αύξηση στα
αγροεφόδια και την περιθωριοποίηση των Ελλήνων αγροτών
όπου για πεντέµισι χρόνια ήσασταν απόντες. Ενάµισι νοµοσχέδιο
και αυτό δεν το λειτουργήσατε.
Κι έρχεστε τώρα να κάνετε κριτική στην Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, η οποία προφανώς θα κριθεί στο τέλος της τετραετίας
και προφανώς, µε µία σειρά από νοµοσχέδια που ετοιµάζει το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα αλλάξει την αρνητική πορεία την οποία συσσωρεύσατε εσείς όλα αυτά τα χρόνια και φέρατε τους Έλληνες αγρότες στο περιθώριο.
Βεβαίως, τα υπόλοιπα κόµµατα έχουν κάθε δικαίωµα να κάνουν την κριτική τους, γιατί πολύ απλά δεν κυβερνούσαν.
Εσείς, πολύ γρήγορα θέλετε να ξεχάσετε τα εγκληµατικά σας
λάθη σε βάρος και των Ελλήνων αγροτών, αλλά και της χώρας,
διότι ήταν καταστροφικές οι πολιτικές σας.
Το πρώτο µέληµα, λοιπόν, αυτής της Κυβέρνησης ήταν, πρώτα
απ’ όλα να σώσει τη χώρα από τη χρεοκοπία, στην οποία εσείς
την οδηγήσατε µε τα µεγάλα χρέη, µε την υπανάπτυξη, όπου
έχουµε αρνητικούς δείκτες. Καταφέρατε τη χώρα να την πάτε
στο περιθώριο. Εκεί που η χώρα είχε κύρος, είχε δυναµική και
µπορούσε να στέκεται στα διεθνή φόρα, την κάνατε µία χώρα
περιθωρίου.
∆εν ξεχνάνε, λοιπόν, οι Έλληνες αγρότες, διότι τα ίδια κάνατε
το 1990-1993, τα ίδια κάνατε και αυτά τα πεντέµισι χρόνια. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά γιατί σας τιµώρησαν και γιατί υπεστήκατε
αυτήν τη συντριπτική ήττα. Οι µόνοι που ίσως δεν το κατάλαβαν
είστε εσείς!
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, αυτό πιστεύουµε ότι ήταν ένα πάγιο
αίτηµα όλων των αγροτικών οργανώσεων. Είναι ένα εργαλείο
πάνω στο οποίο µπορούν να στηθούν νέες πολιτικές. Είναι µία
βάση δεδοµένων. Μπορεί πραγµατικά να είναι ένα εργαλείο
στρατηγικής ανάπτυξης στον τοµέα της ελληνικής γεωργίας.
Και είπα πριν ότι προφανώς από µόνο του αυτό δεν µπορεί να
λύσει όλα τα προβλήµατα. Αλλά πάνω σε αυτό µπορούµε να χτίσουµε, να δώσουµε κατευθύνσεις, να φτιάξουµε νέες πολιτικές,
που πραγµατικά να δώσουν µιαν άλλη προοπτική στην ελληνική
γεωργία και στην περιφέρεια.
Πιστεύουµε, λοιπόν, ότι το συγκεκριµένο Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων αποτελεί έναν δυνατό, έναν σύγχρονο, αξιόπιστο και αποτελεσµατικό στρατηγικό σχεδιασµό για
την αγροτική ανάπτυξη, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,
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την ενίσχυση της γεωργικής δραστηριότητας, τη δίκαιη κατανοµή των δηµοσίων πόρων, τη διαφανή διαχείριση των εθνικών
και ευρωπαϊκών πολιτικών και µέτρων και την προώθηση ολοκληρωµένων διατοµεακών πολιτικών.
Θεωρείται απολύτως σκόπιµη και απαραίτητη η δηµιουργία
ενός Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων σε µια
ενιαία βάση δεδοµένων που θα περιλαµβάνει, τόσο τις αλφαριθµητικές, όσο και τις χαρτογραφικές πληροφορίες των επαγγελµατιών, των αγροτών, όπως και κάθε είδους κατόχων αγροτικής
εκµετάλλευσης νοµικών και φυσικών προσώπων.
Βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας, δεν ορίζονται µέχρι σήµερα
οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, αλλά οι δικαιούχοι κοινοτικών
επιδοτήσεων. Εδώ, λοιπόν, γίνεται αυτή η τοµή, γιατί στους περισσότερους υπάρχει η αίσθηση και η εντύπωση ότι το Μητρώο
Αγροτών είναι µόνο για να διαχειρίζεται τις κοινοτικές επιδοτήσεις.
Παρέχεται όµως για πρώτη φορά µε τον Κανονισµό 73 του
2007 η δυνατότητα να ορίσει το κράτος µέλος τους δικαιούχους
κοινοτικών επιδοτήσεων, βάσει της ενασχόλησής τους στη γεωργική δραστηριότητα. ∆ίνεται η δυνατότητα σταδιακά τα
κράτη-µέλη να ορίσουν ή να κατανείµουν τις κοινοτικές επιδοτήσεις βάσει των πολιτικών τους προτεραιοτήτων.
Ωστόσο, πέρα από την κατανοµή των κοινοτικών επιδοτήσεων,
το πιο σηµαντικό είναι ότι το µητρώο θα αποτελέσει το εργαλείο
εκείνο µε το οποίο επιδιώκεται η χάραξη της σύγχρονης αγροτικής πολιτικής και η επίλυση των αγροτικών ζητηµάτων.
Βασικές παράµετροι προσδιορισµού της επαγγελµατικής ιδιότητας του αγρότη, που αποτελούν προϋποθέσεις για να εγγραφεί κάποιος ως επαγγελµατίας αγρότης στο µητρώο είναι να
είναι κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης. Ο όρος «αγροτική εκµετάλλευση» περιλαµβάνει τη µονάδα παραγωγής αγροτικών
προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένης της αποθήκευσης, τυποποίησης, συσκευασίας αυτών, καθώς και τη µονάδα που δραστηριοποιείται στη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και τη
λειτουργία αγροτουριστικών µονάδων. Και εδώ είναι µια νέα
τοµή, όπου στο Μητρώο Αγροτών εντάσσονται αυτά τα νέα στοιχεία που αφορούν τις ανανεώσιµες πηγές και τις αγροτουριστικές µονάδες.
Το δεύτερο, να είναι ασφαλισµένος στον ΟΓΑ. Θεωρούνται
επαγγελµατίες αγρότες οι αγρότες που άλλαξαν κύριο κλάδο
ασφάλισης, λόγω της απασχόλησής τους σε αγροτουριστικές
µονάδες ή σε µονάδες διαχείρισης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Τρίτον, να ασχολείται επαγγελµατικά µε την αγροτική δραστηριότητα κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας
του και να λαµβάνει από την αγροτική δραστηριότητα το 35%
του συνολικού ετήσιου εισοδήµατός του.
Και σίγουρα αυτά τα ποσοστά δεν είναι αυθαίρετα. Και υπάρχουν και διαµετρικά αντίθετες απόψεις και στην Αίθουσα. Είναι
βέβαιο ότι έχουν γίνει έρευνες και µέσα από αυτές προσπαθούµε
να εντάξουµε περισσότερους αγρότες, χωρίς να ανατρέψουµε
τη βασική φιλοσοφία αυτού που κατά παράδοση λέγαµε κυρίως
αγρότη, επαγγελµατία αγρότη.
Και είναι σκόπιµο να επισηµανθεί ότι από το σύνολο των απασχολουµένων στη γεωργία µόνο το 12% περίπου χρησιµοποιεί
το 100% του χρόνου του στην αγροτική δραστηριότητα. Το 20%
χρησιµοποιεί το 50% µε 90% του χρόνου του και το 68% χρησιµοποιεί λιγότερο από το 50% του χρόνου του στην αγροτική δραστηριότητα.
Αυτά, λοιπόν, τα στοιχεία, αυτή η στατιστική απεικόνιση αποδεικνύει ότι αν χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό τού κατά
κύριο επάγγελµα αγρότη απλά και µόνο το κριτήριο του χρόνου
απασχόλησης στην αγροτική οικονοµία και ειδικότερα ένα ποσοστό 50% επί του συνολικού χρόνου απασχόλησης, τότε θα
ενταχθεί στο αγροτικό επάγγελµα µόνο το ένα τρίτο, δηλαδή το
33% του αγροτικού πληθυσµού.
Και τέταρτο σηµείο, οι απασχολούµενοι στην αλιευτική παραγωγή να είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας αλιείας και άδειας
επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους.
Η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων είναι υποχρεωτική, λοιπόν, και για όλα τα ενήλικα φυσικά
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πρόσωπα, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική
δραστηριότητα. ∆ηλαδή κάθε επαγγελµατική δραστηριότητα σε
τουλάχιστον έναν από τους κλάδους της αγροτικής οικονοµίας,
τη φυτική, τη ζωική, την αλιευτική παραγωγή, που αποσκοπεί
στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, καθώς και η επαγγελµατική δραστηριότητα που αφορά στη διαχείριση ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας και στη λειτουργία αγροτουριστικών µονάδων
έχει υποχρεωτική εγγραφή.
Όµως είναι υποχρεωτική και για τα νοµικά και φυσικά πρόσωπα που κατέχουν αγροτική εκµετάλλευση, χωρίς να ασκούν
προεχόντως αγροτική δραστηριότητα. Έτσι εγγράφονται στο
Μητρώο Αγροτών τα φυσικά πρόσωπα εκείνα που αν και δεν
είναι επαγγελµατίες αγρότες, είναι αποδεδειγµένα κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης µε βάση τους όρους του άρθρου 2 παράγραφος 2 του σχεδίου νόµου.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τις διατάξεις αυτές, κάτοχοι αγροτικής
εκµετάλλευσης θεωρούνται οι κύριοι ή συγκύριοι νοµής αγροτικής εκµετάλλευσης, οι µισθωτές, οι αγρολήπτες αγροτικής εκµετάλλευσης, εφ’ όσον η µίσθωση ή η αγροληψία έχει συναφθεί
εγγράφως και θεωρηθεί από την αρµόδια ∆ΟΥ. Στην προκειµένη
περίπτωση, δεν απαιτούνται οι προϋποθέσεις αυτοπρόσωπης
ενασχόλησης µε την αγροτική εκµετάλλευση ή τα ελάχιστα ποσά
εισοδήµατος ή χρόνου ενασχόλησης σε αγροτική δραστηριότητα ή της ασφάλισης στον ΟΓΑ που απαιτούνται σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου.
Κατά τους όρους της διάταξης αυτής στο Μητρώο Αγροτών
και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων εγγράφονται και οι επιτηδευµατίες, οι δηµόσιοι υπάλληλοι, που δεν ασχολούνται βέβαια µε το
αγροτικό επάγγελµα, αλλά κατέχουν αγροτική εκµετάλλευση και
λαµβάνουν εισόδηµα απ’ αυτήν.
Στο ΜΑΑΕ, λοιπόν, εγγράφονται υποχρεωτικά και τα νοµικά
πρόσωπα που είναι αποδεδειγµένα κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης, συµπεριλαµβανοµένων και των µεικτών αγροτικών εκµεταλλεύσεων, δηλαδή τα νοµικά πρόσωπα τα οποία εκτός από
τον κλάδο αγροτικής οικονοµίας δραστηριοποιούνται και σε άλλους τοµείς.
Τώρα µπαίνει το ζήτηµα της διαδικασίας της εγγραφής για την
ένταξη στο Μητρώο Αγροτών. Πρώτον, υποβάλλεται µηχανογραφικό έντυπο αίτησης από τον ενδιαφερόµενο, απευθυνόµενο
στα κατά τόπους παραρτήµατα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ταυτόχρονα µε
την υποβολή της αίτησης για την ενεργοποίηση δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης. Και αυτό νοµίζω ότι απαντάει σε κάποιους που
άφησαν να αιωρείται ότι θα πάνε σε ιδιωτικές εταιρείες. Εδώ
είναι σαφέστατο και ξεκάθαρο. Μιλάµε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άρα
δεν τίθενται τέτοια ζητήµατα.
∆εύτερον, ορίζονται οι φορείς για την ενηµέρωση και εποπτεία
του ΜΑΑΕ. Επισηµαίνονται παράλληλα και οι επιπτώσεις που θα
επέλθουν στο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σε περίπτωση παράλειψης ή εκπρόθεσµης συµπλήρωσης αίτησης και υποβολής
αυτής ή ανακριβούς ή ψευδούς συµπλήρωσης και υποβολής της.
Τρίτον, το έντυπο αυτό επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και
επισύρει τις συνέπειες αυτές σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς συµπλήρωσής του.
Τέταρτον, για την εγγραφή διενεργείται διασταύρωση µε τα
στοιχεία του ψηφιακού υποβάθρου του ΟΠΕΚΕΠΕ όσον αφορά
στις δηλούµενες εκτάσεις και εκµεταλλεύσεις.
Και πέµπτον, η παράλειψη ή η ανακριβής συµπλήρωση και
υποβολή αυτού επιφέρει έκπτωση από όλα τα ευεργετήµατα που
προβλέπουν τα γενικότερα µέτρα στήριξης.
Τα στοιχεία, λοιπόν, που θα περιέχει το µητρώο είναι: η πλήρης χαρτογράφηση της γεωργικής δραστηριότητας, η ψηφιοποίηση των δικαιωµάτων και της αγροτικής γης βάσει του ΟΣ∆Ε,
η καταγραφή των επενδυτικών προγραµµάτων όπου έχει ενταχθεί, η συµµετοχή τους σε περιβαλλοντικά προγράµµατα, η παρακολούθηση της χρήσης των εφοδίων.
Είναι πολύ σηµαντικό, γιατί βρισκόµαστε σε µια περίοδο που η
ασφάλεια των αγροτικών προϊόντων, για να µπορέσουν να στηριχθούν οι εξαγωγές, είναι καθοριστικός παράγοντας. Άρα, λοιπόν, είναι πάρα πολύ σηµαντικό να παρακολουθούµε τη χρήση
των όποιων εφοδίων, για να έχουµε τα πιο ασφαλή και ποιοτικά
αγροτικά προϊόντα, την ένταξή τους σε φορολογικές πολιτικές

και τραπεζικές διευκολύνσεις και τις αποζηµιώσεις από την
ασφάλιση της αγροτικής εκµετάλλευσης.
Αποτέλεσµα, λοιπόν, της καταγραφής όλων αυτών των στοιχείων είναι η δυνατότητα έκδοσης µιας ειδικής κάρτας ταυτότητας, βάσει της οποίας θα είναι δυνατή η πλήρης παρακολούθηση
και ουσιαστική στήριξη της αγροτικής δραστηριότητας. Σταδιακά λοιπόν ο παραγωγός, µε τη βοήθεια και των θεσµικών του
οργανώσεων, θα υποστηριχθεί ώστε να στραφεί δυναµικά στην
αγορά µε ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα, από τα οποία θα
αποκοµίζει ένα πολύ λογικό κέρδος.
Στο τέλος λοιπόν, µε τις διατάξεις του προτεινόµενου σχεδίου
νόµου, επιδιώκεται να αποσαφηνιστεί η έννοια του επαγγελµατία
αγρότη και να καταγραφούν οι επαγγελµατίες αγρότες και τα
φυσικά και νοµικά πρόσωπα που είναι αποδεδειγµένα κάτοχοι
αγροτικής εκµετάλλευσης σε µια ενιαία βάση δεδοµένων.
Θεσπίζονται λοιπόν όλες οι απαιτούµενες προϋποθέσεις εγγραφής των φυσικών και νοµικών προσώπων στο ΜΑΕ, ώστε να
διασφαλιστεί ότι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα λαµβάνουν τα ευεργετήµατα που προβλέπονται από τις κατά περίπτωση ειδικές
διατάξεις για την υποστήριξη της αγροτικής οικονοµίας.
Και βλέπετε ότι έρχονται και άλλα νοµοσχέδια, το Μητρώο
Εµπόρων, το θέµα µε τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, το θέµα
µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, η αγορά και το εµπόριο. Είναι
ζητήµατα λοιπόν πολιτικών, που η µια συµπληρωµατικά µε την
άλλη θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν µια άλλη προοπτική
στην ελληνική γεωργία.
Και είναι βέβαιο ότι η ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας θα
εφαρµόσει το πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο προεκλογικά
εξαγγείλαµε, γιατί πραγµατικά µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι
στους Έλληνες αγρότες θέλουµε να τονώσουµε ξανά την περιφέρεια που τόσο ανάγκη έχει από πολιτικές που στηρίζουν το
αγροτικό εισόδηµα και για εθνικούς και για οικονοµικούς και για
αναπτυξιακούς λόγους.
Είµαι βέβαιος ότι το ΠΑΣΟΚ στον αγροτικό τοµέα θα πετύχει
το µέγιστο δυνατό, γιατί είναι φύσει κατεξοχήν ένα κίνηµα που
στήριξε όλα αυτά τα χρόνια τους Έλληνες αγρότες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε της Πλειοψηφίας, µε την πολιτική
που ακολουθείτε σε βάρος των εργαζοµένων, των συνταξιούχων,
των µικροεπαγγελµατιών και των εµπόρων, δεν θα κριθείτε στο
τέλος της τετραετίας, αλλά πολύ σύντοµα.
Ως προς τους αγρότες, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι σήµερα
βιώνουν µια από τις σκληρότερες, τις χειρότερες περιόδους των
τελευταίων δεκαετιών. Το κόστος στα ύψη, οι τιµές στον πάτο, οι
επενδύσεις στο µηδέν. Μέσα σε λίγους µήνες είδαµε αύξηση του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιµα και τα τιµολόγια της
∆ΕΗ, διπλασιασµό στις τιµές των λιπασµάτων και των αγροεφοδίων, αύξηση στις τιµές των ζωοτροφών στο 100%. Οι κερδοσκόποι και οι µεσάζοντες κάνουν πάρτι σε βάρος των
κτηνοτρόφων και των γεωργών και µόλις χθες το Υπουργείο αποφάσισε να λάβει πρωτοβουλίες.
Ελεύθερη πτώση των τιµών παραγωγού. Τα προϊόντα φεύγουν
από το χωράφι στο µισό ευρώ και φτάνουν στο ράφι µε δύο
ευρώ. Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην καταβολή της ενιαίας
ενίσχυσης και της εξισωτικής αποζηµίωσης, ιδιαίτερα στους κτηνοτρόφους και τους βιοκαλλιεργητές.
Κανένα µέτρο για τον έλεγχο των κερδοσκόπων και των µεσαζόντων. Κανένα µέτρο για τον έλεγχο των παράνοµων εισαγωγών και των ελληνοποιήσεων. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι το
πρώτο εξάµηνο είχαµε αύξηση 120% στις εισαγωγές κρέατος και
τριπλασιασµό στις εισαγωγές γάλακτος. Οι νέοι αγρότες έµαθαν
ότι θα πάρουν ψίχουλα και από αυτά που θα πάρουν, θα χρηµατοδοτήσουν οι ίδιοι τους συναδέλφους τους. Αναπτυξιακές
επενδύσεις, ζωτικές υποδοµές σε αναστολή, χαµένος χρόνος,
χαµένες ευκαιρίες.
Όλα αυτά είναι ακλόνητες αποδείξεις ότι η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ δεν διαθέτει στρατηγική για τον αγροτικό τοµέα, δεν έχει

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΙΕ’ - 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

σχέδιο, δεν έχει πολιτική, δεν έχει ενδιαφέρον ούτε ευαισθησίες
για τους αγρότες. Και ενώ δεν έχει αγροτική πολιτική, έχουµε το
οξύµωρο, η πρώτη νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων να αφορά όχι ένα θέµα
αγροτικής πολιτικής, αλλά ένα ζήτηµα διαδικαστικού χαρακτήρα,
χωρίς ουσιαστικό περιεχόµενο.
Η κυρία Υπουργός λέει στο νοµοσχέδιο ότι σκοπός του µητρώου είναι να συνδράµει στην άσκηση της αγροτικής πολιτικής.
Ποιας αγροτικής πολιτικής, κυρία Υπουργέ; ∆ιότι δεν µπορεί να
συζητούµε τα µέσα χωρίς να γνωρίζουµε το σκοπό. ∆έκα µήνες
πέρασαν για να έρθει στο Κοινοβούλιο το πρώτο νοµοσχέδιο για
τον αγροτικό τοµέα. Τόσο χρειάστηκε το Υπουργείο για να µας
παρουσιάσει κάτι το οποίο ήδη διαθέτουµε, Μητρώο Αγροτών
και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, διότι ως γνωστόν υπάρχει µητρώο, υπάρχει βάση δεδοµένων, η οποία τηρείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχουν στοιχεία στο ολοκληρωµένο σύστηµα
διαχείρισης και ελέγχου, υπάρχουν επιµέρους µητρώα, υπάρχει
το αµπελουργικό µητρώο, το ελαιουργικό, υπάρχει το κοινοτικό
αλιευτικό µητρώο και µια σειρά από άλλες βάσεις δεδοµένων
διάσπαρτες στις δηµόσιες υπηρεσίες.
Εποµένως, το πρόβληµα δεν ήταν η ανυπαρξία µητρώου. Είναι
η διασπορά των στοιχείων, η ελλιπής ποιότητα των δεδοµένων
και η ελλειµµατική χρήση του ως εργαλείου χάραξης της εθνικής αγροτικής πολιτικής. Σ’ αυτά τα προβλήµατα δεν απαντά το
νοµοθέτηµα της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και ενώ θα έπρεπε να
θεραπεύει δυσλειτουργίες, αντίθετα ανοίγει νέα µέτωπα, δηµιουργεί περισσότερες ασάφειες.
Αν ο σκοπός σας, κυρία Υπουργέ, ήταν να ικανοποιήσετε µια
µερίδα ανθρώπων ή αν θέλατε να νοµιµοποιήσετε αυτά τα στοιχεία, δεν θα χρειαζόταν ολόκληρο νοµοσχέδιο. Θα µπορούσατε
να το κάνετε µε διοικητικές αποφάσεις. ∆εν ήταν όµως αυτός ο
σκοπός σας. Σκοπός σας ήταν να θολώσετε ακόµα περισσότερο
τα νερά.
Ενδεχοµένως βεβαίως, όπως σας είπα, να έχετε και κατά νου
να ανοίξετε δουλειές σε ιδιωτικούς φορείς -γνωρίζετε πολύ καλά
ποιους εννοώ- όπως έγινε και µε τον ΟΣ∆Ε. ∆εν θέλετε να ενισχύσετε τον πραγµατικό αγρότη. ∆εν θέλετε να αποκλείσετε
τους ψευτοαγρότες. Αντίθετα απαξιώνετε τον επαγγελµατία
αγρότη και τον βάζετε στο ίδιο τσουβάλι µε τους εικονικούς
«αγρότες του Κολωνακίου».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πυρήνας του νοµοσχεδίου παραπέµπεται σε υπουργικές αποφάσεις. ∆εν έχουµε ιδέα ούτε για
το περιεχόµενο και τις πληροφορίες που θα περιλαµβάνει το µητρώο ούτε για τον τρόπο προσδιορισµού της απασχόλησης και
του εισοδήµατος ούτε για άλλες ουσιώδεις διατάξεις. Από µόνο
του το άρθρο 8 του νοµοσχεδίου ακυρώνει όλη την κοινοβουλευτική διαδικασία.
Το ότι θα τα φέρετε σε έξι µήνες δεν µας λέει τίποτα, κυρία
Υπουργέ, όπως είδαµε στο έγγραφο που καταθέσατε. Είχατε
όµως δεσµευτεί στην αρµόδια Επιτροπή ότι θα φέρνατε άµεσα
σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης που θα καθόριζε όλα τα παραπάνω πριν φτάσει το νοµοσχέδιο στο Κοινοβούλιο. Καταθέτω
και Πρακτικά της Επιτροπής όπου φαίνονται αυτά που προανέφερα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
∆υστυχώς όµως αυτό το σχέδιο δεν ήρθε ποτέ στην Αντιπροσωπεία, έστω και ανυπόγραφο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τρεις βασικές προϋποθέσεις για
το εισόδηµα, την απασχόληση και την ασφάλιση που θέτει το νοµοσχέδιο για το χαρακτηρισµό του επαγγελµατία αγρότη είναι
αυθαίρετες και προβληµατικές.
Το όριο του αγροτικού εισοδήµατος µειώνεται από το 50% συν
1% στο 35%. Οµοίως και ο χρόνος της απασχόλησης ορίζεται
στο 30% του συνολικού. Υποθέτω ότι το επιχείρηµά σας είναι να
µην αποκλειστούν οι µικροί αγρότες µε τις µικρές εκµεταλλεύσεις. Και ωστόσο, όπως µας είπαν οι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης στην Επιτροπή, µε το 35% θα µπουν στο λουτρό
δεκατρείς µε δεκαεπτά ή ως είκοσι χιλιάδες άτοµα επιπλέον.
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Αν αυτή είναι η τόσο µικρή διαφορά, ποιος ο λόγος της αλλαγής; Επιπλέον, κυρία Υπουργέ, ποια είναι αυτά τα άτοµα; Ποιο
είναι το κύριο επάγγελµά τους; Ποια είναι τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά; Ποιο θα είναι το όφελος των πραγµατικών αγροτών; Μήπως είναι ανεπάγγελτες νοικοκυρές που αναζητούν
φθηνό ασφάλιστρο για να εξασφαλίσουν συνταξιοδότηση από
τον ΟΓΑ;
Και εν πάση περιπτώσει, το ζήτηµα είναι να µπουν περισσότερα άτοµα στο Μητρώο ή να µπουν οι πραγµατικοί αγρότες;
Τα έχουµε δει αυτά τα προβλήµατα κατ’ επανάληψιν και µε την
ενιαία ενίσχυση και µε την επιστροφή του φόρου στα καύσιµα
και κ.ο.κ..
Το αγροτικό εισόδηµα είναι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τεκµαρτό και ως εκ τούτου είναι συχνά πολύ χαµηλό. Επιπλέον, στην φορολογική δήλωση οι επιδοτήσεις και οι
αποζηµιώσεις δεν λογίζονται ως αγροτικό εισόδηµα. Και βεβαίως
υπάρχει και το θέµα της αστάθειας του αγροτικού εισοδήµατος.
Είτε λόγω καιρικών συνθηκών, είτε λόγω καταστροφών στη σοδειά, είτε λόγω πτώσης των τιµών σήµερα είσαι αγρότης και
αύριο δεν είσαι. Και αυτό ισχύει τόσο για όσους έχουν τεκµαρτό
εισόδηµα, όσο και για τους αγρότες που τηρούν βιβλία.
Ως προς τον χρόνο απασχόλησης λέει το νοµοσχέδιο ότι θα
τεκµηριώνεται µε βάση τις δηλώσεις εκµετάλλευσης και τις Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας. ∆εν γνωρίζουµε αν και πώς θα µοιράζεται ο χρόνος απασχόλησης ανάµεσα στα µέλη της
οικογένειας που εργάζονται στο ίδιο χωράφι. Αν ένας αγρότης
εργάζεται αποκλειστικά στη γεωργία αλλά για να ζήσει, για να
συµπληρώσει το εισόδηµά του αναγκάζεται εκτός από τη δική
του εκµετάλλευση να κάνει και λίγα µεροκάµατα σε άλλες αγροτικές µονάδες τότε αυτός ο αγρότης κινδυνεύει να µείνει εκτός
µητρώου. Βεβαίως το ίδιο θα συµβεί και αν εισπράττει ένα µικρό
ενοίκιο.
Εποµένως το 30% και το 35%, κυρία Υπουργέ, δεν θεραπεύουν
το πρόβληµα. ∆εν προσφέρουν τίποτα στους µικρούς αγρότες
και θα σας το αποδείξω µε δύο παραδείγµατα.
Αγρότης µε εξήντα στρέµµατα σιτηρά έχει τεκµαρτό εισόδηµα
22 ευρώ ανά στρέµµα, δηλαδή 1.320 ευρώ. Εάν αυτός ο άνθρωπος κάποτε αγόρασε ένα µικρό διαµέρισµα για να σπουδάσει τα
παιδιά του και στη συνέχεια το νοικιάζει προς 300 ευρώ το µήνα
έχει ένα ετήσιο εισόδηµα 3.600 ευρώ. Σύνολο εισοδήµατος:
4.920 ευρώ. Από αυτό το 27% είναι αγροτικό. Άρα ο αγρότης µε
τα εξήντα στρέµµατα αποκλείεται από το µητρώο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ: Άρα, να το κατεβάσουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Αυτό ακριβώς θέλω να τονίσω,
κύριε συνάδελφε. Και 20% να το πάτε, αν δεν βάλετε ποιοτικά
κριτήρια κι εάν δεν µπορέσουµε να διακρίνουµε τον αγρότη που
πραγµατικά έχει εµπλοκή µε τη γεωργία και προσπαθούµε να λύσουµε το πρόβληµα µε τα ποσοστά και στο 20% να το πάτε δεν
θα λύσετε το πρόβληµα που εσείς επιδιώκετε να λύσετε, δηλαδή
να βάλετε το µικρό αγρότη. Αυτό το νόηµα έχει το παράδειγµα.
Και αν αυτός ο άνθρωπος µε τα εξήντα στρέµµατα τεκµηριώνει
εξήντα ώρες εργασίας, αν κάνει είκοσι δύο ηµεροµίσθια σε εξωγεωργική απασχόληση, δηλαδή εκατόν εβδοµήντα πέντε ώρες,
τεκµηριώνει 25%. Άρα και πάλι αποκλείεται από το µητρώο. Και
πάλι επαναλαµβάνω ότι το 30% δεν λύνει το πρόβληµα. Απλά
ανοίγει την πίσω πόρτα για να µπουν οι ψευτοαγρότες και οι ψευτοαγρότισσες του Κολωνακίου. ∆εν µπορώ εγώ, κυρία Υπουργέ,
να ισχυριστώ ότι ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται 30% µε τη γεωργία είναι αγρότης και δεν κάνει τίποτα άλλο και ότι πρέπει να
έχει ίσα δικαιώµατα µε τον πραγµατικό, τον αληθινό αγρότη, ο
οποίος εργάζεται 100% και έχει 100% εισόδηµα από τη γεωργία.
Και ταυτόχρονα όχι µόνο δεν αποκλείετε τους ψευτοαγρότες,
όπως σας είπα, αλλά ανοίγει ο δρόµος και για ακόµα περισσότερα.
Άλλο παράδειγµα: Ανεπάγγελτη κυρία, σύζυγος µεγαλοδικηγόρου, µεγαλογιατρού, διαθέτει στο χωριό δέκα στρέµµατα
ελιές, από τις οποίες έχει ένα τεκµαρτό εισόδηµα. Ακούστε,
κυρία Υπουργέ. ∆ηλώνοντας απλά το εξοχικό της ή το σπίτι των
γονιών της ως µόνιµη κατοικία αποκτά δικαίωµα ασφάλισης στον
ΟΓΑ. Γιατί ο ΟΓΑ δεν ζητά παραστατικά, δεν ζητά τιµολόγια, δεν
ζητά αποδείξεις εµπλοκής µε τη γεωργία. Ακόµα και σε περι-
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πτώσεις όπως είναι τα σιτηρά, δεν ζητά και µόνιµη κατοικία.
Έχουµε περιπτώσεις µε πέντε στρέµµατα. Αθηναίος ενεγράφη
στον ΟΓΑ και τα πέντε στρέµµατα τα είχε στην Καρδίτσα. Αυτά
θα έπρεπε να τα είχατε δει και να σας είχαν ενηµερώσει οι συνεργάτες σας.
Συνεχίζω: Η εν λόγω κυρία, η οποία δηλώνει ιδιοκτησία, αυτόµατα τεκµηριώνει χρόνο εργασίας. Καθώς δεν εµφανίζει εισόδηµα από άλλη πηγή, τι κάνει κυρία Υπουργέ; Εγγράφεται στο
Μητρώο Αγροτών. Και να µας πείτε πού διαφωνείτε. Έχει την
ασφάλιση, έχει το εισόδηµα, έχει την απασχόληση. Ξέρετε πόσες
τέτοιες κυρίες παριστάνουν τις αγρότισσες; Γνωρίζετε πόσοι ετεροεπαγγελµατίες, φοροφυγάδες αποκρύπτουν εισοδήµατα και
δηλώνουν αγρότες, πληρώνοντας φθηνά ασφάλιστρα στον ΟΓΑ,
και απολαµβάνοντας προνόµια που θα έπρεπε να ανήκουν αποκλειστικά στους κατά κύριο επάγγελµα, στους κατά αποκλειστικότητα αγρότες; Να σας θυµίσω ότι όταν πριν από λίγα χρόνια
ένας τύπος τζιπ συγκεκριµένης εταιρείας είχε χαρακτηριστεί ως
αγροτικό µηχάνηµα. Γέµισε η πλατεία Κολωνακίου, κυρία
Υπουργέ, από τέτοια αυτοκίνητα.
Το επεσήµαναν βεβαίως και οι εκπρόσωποι των αγροτών στην
επιτροπή ότι το 35% δεν πρόκειται να ωφελήσει τους µικρούς
αγρότες. Αντίθετα, θα δώσετε µια άριστη ευκαιρία σε ψευτοαγρότες και ψευτοαγρότισσες να µπουν στο µητρώο.
Το ίδιο σαθρό είναι και το 30%, που εξ ορισµού – σας το είπαδεν είναι απασχόληση. Είναι υποαπασχόληση. Είναι δυνατόν,
κυρία Υπουργέ, να θεωρηθεί κάποιος κατά κύριο επάγγελµα
αγρότης όταν αφιερώνει µόνο το 30%; Και βέβαια αν το 30%
αντιστοιχεί, σύµφωνα µε τις Μονάδες Ανθρώπινης Εργασίας, σε
µια µικρή καλλιέργεια, µπορεί να ζήσει απ’ αυτό; Σύµφωνα µε το
νοµοσχέδιο, εάν κάνει εκατόν τριάντα µεροκάµατα, κάτι το οποίο
επιτρέπεται από τον ΟΓΑ, –προσέξτε το αυτό- για να παραµείνει
στο µητρώο ξέρετε πόσα στρέµµατα πρέπει να έχει; Πρέπει να
έχει τριακόσια στρέµµατα σιτηρά, ένας άνθρωπος που επιτρέπεται να κάνει εκατόν τριάντα µεροκάµατα από τον ΟΓΑ. Αυτόν
τον άνθρωπο εσείς θα τον βγάλετε εκτός µητρώου µε αυτό το
νοµοσχέδιο!
Και ποιος βέβαια έχει σήµερα τριακόσια στρέµµατα και δύναται να ασχοληθεί και σε κάτι άλλο; Είναι λάθος η συλλογιστική
σας, κυρία Υπουργέ. ∆εν χρειάζεται µείωση των συντελεστών.
Χρειάζονται ποιοτικά κριτήρια.
Εµείς λέµε: 50+1 εισόδηµα και απασχόληση µε ποιοτικά κριτήρια και σε αρµονία µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ο ν. 3518/2006
ορίζει ότι όσοι απασχολούνται εποχικά έως κι έξι µήνες ετησίως
σε εκµεταλλεύσεις, σε επιχειρήσεις αγροτικής οικονοµίας, όπως
µεταποίηση, τυποποίηση και εµπορία, διατηρούν το δικαίωµα να
είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και µε το
µητρώο. Να είναι αποκλειστικά και µόνο για τους αγρότες. Κρατάµε δηλαδή το υψηλότερο ποσοστό 50+1 απασχόληση και εισόδηµα, υπολογίζουµε τη δουλειά και τα εισοδήµατα από δική
του καλλιέργεια, αλλά σ’ αυτά θα πρέπει, κυρία Υπουργέ, να συνυπολογίσουµε και τα µεροκάµατα που γίνονται αποκλειστικά σε
αγροτικές επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις τρίτων. Αυτό τι διασφαλίζει; ∆ιασφαλίζει ότι ο κατά κύριο επάγγελµα αγρότης είναι
εκείνος που επενδύει χρόνο και αντλεί το εισόδηµά του από το
σύνολο της δουλειάς του στον αγροτικό τοµέα.
Όσον αφορά το θέµα του ασφαλιστικού φορέα, εδώ έχουµε
το αποκορύφωµα της κυβερνητικής ασυνεννοησίας και της σύγχυσης. Στο νόµο «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια» απαιτείται τουλάχιστον το 50% του εισοδήµατος του αγρότη,
κατοίκου µικρού χωριού, νησιού κ.λπ., που καταγράφει άλλη
επαγγελµατική δραστηριότητα. ∆ιαφορετικά, ο αγρότης πάει
στον ΟΑΕΕ. Στο µητρώο ζητάτε 35% εισόδηµα, αλλά και ασφάλιση στον ΟΓΑ. Μα, όταν έχει εξωγεωργικό εισόδηµα από 35%
µέχρι 50% τότε τι γίνεται; Μπαίνει στο µητρώο αλλά βγαίνει από
τον ΟΓΑ. Αυτό σας το επισηµάναµε και στην επιτροπή, αλλά δεν
το θεραπεύσατε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): ∆ώσαµε απάντηση…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Το αποτέλεσµα; Πραγµατικοί
αγρότες ετεροαπασχολούµενοι σε µικρές αγροτικές επιχειρήσεις που ζουν, εργάζονται και συνεισφέρουν στην ελληνική πε-

ριφέρεια µένουν εκτός ΟΓΑ και εκτός µητρώου. ∆ηλαδή αγρότες
που διατηρούν ελαιοτριβεία, κτηνοτρόφοι µε µικρές τυροκοµικές µονάδες, παραγωγοί που µεταποιούν και τυποποιούν τα δικά
τους προϊόντα, κυρία Υπουργέ, αποκλείονται διότι δεν πληρούν
το κριτήριο της ασφάλισης. Όλες αυτές οι δραστηριότητες δεν
είναι αγροτικές; Αντίθετα, θεωρείται αγροτική δραστηριότητα η
αγροτοτουριστική µονάδα και η διαχείριση ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας. ∆εν διαφωνούµε. Όµως δεν µπορεί να αποκλείεται η
µεταποίηση και ιδιαίτερα η µεταποίηση των ιδίων προϊόντων. Και
επιπλέον, πρέπει να δούµε τι συνεπάγεται η ένταξη µη αγροτών
στο Μητρώο Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων. Θα συµµετέχουν, για
παράδειγµα, ετεροεπαγγελµατίες, επιχειρηµατίες στις ΑΠΕ ή
στον αγροτοτουρισµό στα αγροτικά αναπτυξιακά προγράµµατα;
Με ποιες προϋποθέσεις και µε ποια προτεραιότητα; Και επιµένω
ότι χρειάζεται διευκρίνιση, κυρία Υπουργέ, για το τι σηµαίνει πρακτικά η διάκριση «κατά κύριο επάγγελµα αγρότης» και «κάτοχος
αγροτικής εκµετάλλευσης».
Θα έχουµε δυο µητρώα; Θα έχουµε δυο κωδικούς που θα διακρίνουν την ιδιότητα του καθενός; Τι προνόµια θα απολαµβάνει
κάθε κατηγορία από τις εθνικές και τις κοινοτικές πολιτικές;
Επιπλέον, η φράση «νέος αγρότης» δεν υπάρχει πουθενά στο
νοµοσχέδιο. Αυτά τα νέα παιδιά που επιλέγουν να αφιερώσουν
τη ζωή τους στη γεωργία, δεν έχουν ταυτότητα. Πέρασαν µήνες
από την απόφαση αύξησης των δικαιούχων στο πρόγραµµα νέων
αγροτών µέχρι την τελευταία προκήρυξη. Όλο αυτό το διάστηµα
περιµένοντας να ενταχθούν στο πρόγραµµα χιλιάδες νέοι αγρότες, έµειναν ανασφάλιστοι, έκαναν επενδύσεις, ξοδεύτηκαν.
Υπολογίστε πόσος χρόνος χρειάζεται, για να εµφανίσουν εισόδηµα και, αφού αρχίσουν να παράγουν, υπολογίστε ότι µόνο
για την εγγραφή στον ΟΓΑ χρειάζεται ένας χρόνος. Και αν ο ΟΓΑ
χρειαστεί κάποιο συµπληρωµατικό στοιχείο, προσθέστε ακόµα
άλλους έξι µήνες.
∆εν χρειάζεται κάποια ειδική µέριµνα γι’ αυτούς τους νέους
αγρότες που θέλουν ίσως και τρία χρόνια για να καλύψουν τα
κριτήρια που τους βάζετε; Επιπλέον, αν αυτός ο αγρότης θέλει
να επενδύσει σε φωτοβολταϊκά, θα πρέπει να παραµείνει άλλα
πέντε χρόνια ασφαλισµένος στον ΟΓΑ για να µπορέσει να επενδύσει. ∆ιαφορετικά, θα βρεθεί εκτός µητρώου.
Αυτή είναι η σοβαρότητα του νοµοσχεδίου. Αφήνει εκτός το
πλέον υποσχόµενο κοµµάτι της αγροτικής οικονοµίας, ανοίγει
παραθυράκια στους ψευτοαγρότες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάγια θέση της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι η οργάνωση του αγροτικού τοµέα σε επιχειρηµατική βάση. Θέλουµε να προσελκύσουµε και να κρατήσουµε στην
ελληνική επαρχία νέους ανθρώπους µε σύγχρονο επιχειρηµατικό
πνεύµα που υπηρετούν τους στόχους της παραγωγικότητας, της
ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας.
Για όλα αυτά χρειάζεται στρατηγική, χρειάζονται και τα εργαλεία για την εφαρµογή της. Με το νοµοσχέδιο για το Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι δεν διαθέτει στρατηγική. Γι’ αυτό αποτυγχάνει να αξιοποιήσει και τα µέσα που έχει στη διάθεσή της.
Η Νέα ∆ηµοκρατία καταψηφίζει επί της αρχής το Μητρώο των
Αγροτών, διότι αποτελεί ένα ακόµη τεκµήριο αοριστίας, προχειρότητας και ασυνεννοησίας που δεν πρόκειται να υπηρετήσει
ούτε τον αγρότη ούτε την αγροτική οικονοµία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νίκος Μωραΐτης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κάνετε σήµερα ένα ακόµη βήµα στην κατεύθυνση ξεκληρίσµατος της φτωχοµεσαίας αγροτιάς µε το σχέδιο νόµου που παρουσιάζετε, κυρία Υπουργέ. Έρχεστε σήµερα να ικανοποιήσετε
ένα χρόνιο αίτηµα των µεγαλοαγροτών, αλλά και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των αγροτικών προϊόντων, µε ξεκάθαρο στόχο το µάζεµα γης, παραγωγής και επιδο-
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τήσεων σε λίγα χέρια µεγαλοαγροτών και καπιταλιστικών επιχειρήσεων.
Αυτό αποδεικνύεται από το ότι στο Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων µπορούν να εγγραφούν, εκτός από
τους αγρότες, επιχειρήσεις αγροτουριστικών µονάδων, µονάδων
διαχείρισης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Στην παράγραφο 1 εδάφιο γ’ του άρθρου 2 ορίζεται ότι στο
µητρώο µπορούν να εγγραφούν «µισθωτές γης και θαλάσσιας
έκτασης εφόσον –λέτε- η µίσθωση έχει συναφθεί εγγράφως και
έχει θεωρηθεί από την αρµόδια Εφορία».
Είναι τα γνωστά «δώρα» που έχει κάνει η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ ένα µήνα πριν από τις εκλογές του Φεβρουαρίου του
2004 και τα διαφύλαξε σαν κόρη οφθαλµού η Νέα ∆ηµοκρατία.
Είναι το δώρο που κάνατε στους µεταποιητές, στους τυποποιητές αγροτικών προϊόντων, στις επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιεργειών
που είναι µεγαλοεπιχειρηµατίες, που είναι όµιλοι τραπεζών, που
έχουν εργαζόµενους που, παρότι εργάζονται µε χειρονακτική εργασία, τους πήγατε στον ΟΓΑ, απαλλάσσοντας τους επιχειρηµατίες από χιλιάδες ευρώ που έπρεπε να καταβάλλουν στο ΙΚΑ,
στερώντας παράλληλα στους εργαζόµενους επιδόµατα, βοηθήµατα, συντάξεις.
Λέτε, οι αλιεργάτες των ιχθυοκαλλιεργειών, που δεν έχουν σπιθαµή γη, να γραφούν στο µητρώο. Σας ρωτήσαµε και άλλη
φορά, κυρία Υπουργέ. Πρέπει να απαντήσετε. ∆εν µιλάµε για
τους εργάτες σε αλιευτικά σκάφη. Μιλάµε για τους εργαζόµενους στις ιχθυοκαλλιέργειες – οστρακοκαλλιέργειες. Είναι σηµαντικό ζήτηµα.
Βέβαια, τους φτωχούς εργατοαγρότες που η πολιτική όλων
των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους οδήγησε σε
βίαιο ξεκλήρισµα και δεν µπορούν να ζήσουν σήµερα µε το πενιχρό εισόδηµα, τους διώχνετε βίαια. Αυτοί, κυρία Μπατζελή, δεν
είναι οι «αγρότες του Κολωνακίου» που ανέφερε ο κ. Παπανδρέου στη Βουλή. Είναι φτωχοί αγρότες. Είναι αυτοί που ξεκλήρισαν οι πολιτικές σας.
Εσείς, άλλωστε, δεν κρύψατε τις προθέσεις σας ότι στόχος
σας είναι η υλοποίηση της αντιαγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία έχουν συνυπογράψει τα κόµµατα του
ευρωµονόδροµου. Μπορεί να µειώνετε τα όρια εισοδήµατος από
50% στο 35% και στο 30% του εργάσιµου χρόνου αντίστοιχα,
όµως, θέλετε να χρυσώσετε το χάπι του ξεκληρίσµατος.
Στοχεύετε να δηµιουργήστε ψευδαισθήσεις, αυταπάτες στους
αγρότες που άντεξαν µέχρι σήµερα. Βέβαια δεν θα αντέξουν στο
µέλλον γιατί είναι συνεχής η µείωση του αγροτικού εισοδήµατος
µε την εφαρµογή της ΚΑΠ, του λεγόµενου «τσεκ απ υγείας».
Βέβαια, αυτή η κατάσταση που δηµιουργείται σήµερα έχει την
αµέριστη συµπαράσταση της ΠΑΣΕΓΕΣ, των µεγαλοαγροτών.
Έχετε βέβαια κάνει βήµατα στο παρελθόν και το πρώτο βήµα
έγινε µε τον κανονισµό 73/2009 όπου άφησε εκτός επιδοτήσεων
µέχρι 200 ευρώ εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες φτωχούς αγρότες.
Στο άρθρο 28 του ίδιου κανονισµού δίνετε τη δυνατότητα να
βγουν εκτός επιδοτήσεως όσοι θα χαρακτηριστούν νέοι αγρότες
µε το µητρώο.
Επίσης, ανοίγει ο δρόµος για να αποκλειστούν από διάφορα
αγροτικά προγράµµατα και παροχές οι εργατοαγρότες. Είναι µια
πολιτική στοχευµένη. ∆ηµιουργεί αυτή την κατάσταση στη
φτωχή αγροτιά.
Από την άλλη µεριά, όµως, αφήνει ορθάνοιχτες τις πόρτες για
τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο ή για άλλους,
όπως είναι τα µοναστήρια. ∆εν αποκλείονται, κυρία Υπουργέ, ο
Μπουτάρης, ο Τσάνταλης, η «ΦΑΓΕ», ο «ΜΙΜΙΚΟΣ», η «CRETA
FARM». Στις ιχθυοκαλλιέργειες δεν αποκλείεται η «ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α», ο «ΝΗΡΕΑΣ». ∆εν αποκλείονται όλοι αυτοί. Αποκλείονται,
όµως, οι φτωχοί αγρότες.
Τα µοναστήρια, οι µονές και οι άλλοι µεγαλοαγρότες έχουν
συγκεντρώσει τεράστια γη. Παίρνουν τη µερίδα του λέοντος από
τις επιδοτήσεις. Αυτά είναι σύµφωνα µε δικά σας στοιχεία, στοιχεία του 2008. Η Μονή Αγίας Λαύρας πήρε 1.242.340 ευρώ. Το
«PORTO CARRAS» πήρε 730.161 ευρώ. Αυτή είναι η πολιτική
σας.
Από την άλλη µεριά, αποκλείονται οι φτωχοί αγρότες, οι άνθρωποι του µόχθου µε χαµηλό εισόδηµα, που δεν φτάνει για να
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ζήσουν –και εκεί τους έφτασε η πολιτική σας- και αναγκάζονται
να βγουν στην οικοδοµή ή όπου αλλού. Προσπαθούν να βρουν
δουλειά, αλλά είναι δύσκολο σήµερα µέσα σ’ αυτή την καπιταλιστική κρίση που ζούµε.
Επίσης, αποκλείονται –ακούστε, κυρία Υπουργέ- οι συνταξιούχοι αγρότες, οι αγρότες µε συντάξεις πείνας των 400 και των
500 ευρώ, γιατί έχουν απαξιωθεί τόσο οι τιµές των αγροτικών
προϊόντων, που ακόµα και αυτές οι πενιχρές συντάξεις των αγροτών είναι µεγαλύτερες. ∆ηλαδή οι 5.000-6.000 είναι µεγαλύτερο
εισόδηµα από αυτούς που καλλιεργούν τριακόσια στρέµµατα µαλακό σιτάρι, τριακόσια στρέµµατα κριθάρι, εκατόν ογδόντα
στρέµµατα σκληρό σιτάρι, εκατόν τριάντα στρέµµατα καλαµπόκι.
Αυτοί οι συνταξιούχοι δεν θα παίρνουν επιστροφή του ΦΠΑ, δεν
θα παίρνουν επιδοτήσεις.
Με το παρόν σχέδιο νόµου ορίζετε αγροτική δραστηριότητα
τις επενδύσεις στον τουρισµό, στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Η Κυβέρνηση προχωρά στην αλλαγή χρήσης γης υψηλής
παραγωγικότητας, αφού πρώτα έχει απαξιώσει την αξία της γης,
όπου µε την εφαρµογή της αναθεωρηµένης ΚΑΠ έχουν µείνει
ακαλλιέργητα εκατοµµύρια στρέµµατα που σήµερα είναι εύκολη
λεία στις ορέξεις των επιχειρηµατιών, αφού πολλοί αγρότες αντιµετωπίζουν στην κυριολεξία πρόβληµα επιβίωσης και πουλάνε
κοψοχρονιά.
Θα έπρεπε να εφαρµόζετε µια άλλη πολιτική που θα στηριζόταν σε ένα εθνικό σχεδιασµό, που θα αξιοποιούσε τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, που θα στόχευε στην ικανοποίηση
των λαϊκών αναγκών της διατροφικής επάρκειας της χώρας µε
καλής ποιότητας προϊόντα, µε την προστασία του περιβάλλοντος.
Σήµερα αυτά τα χωράφια, αντί να παράγουν προϊόντα, να τρέφουν το λαό µας, να δίνουν πρώτη ύλη στην βιοµηχανία και µεταποίηση, αντί να µειώνουν το αγροτικό έλλειµµα, θυσιάζονται
στο βωµό και στο όνοµα της κερδοφορίας των επιχειρηµατιών
που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισµού, της ενέργειας, των ιχθυοκαλλιεργειών, σε βάρος των φτωχοµεσαίων
αγροτών και του λαού συνολικότερα. Είναι έγκληµα εκ προµελέτης να δίνουµε τεράστια ποσά συναλλάγµατος και να έχουµε έλλειµµα δισεκατοµµύρια ευρώ στο αγροτικό ισοζύγιο, όταν
έχουµε τη δυνατότητα να παράγουµε άριστης ποιότητας προϊόντα.
Η βαρβαρότητα, βέβαια, της πολιτικής σας δεν έχει σταµατηµό, αφού, όπως ανέφερα, για χάρη των επιχειρηµατιών πήγατε
τους εργάτες γης, τους αλιεργάτες στον ΟΓΑ από το ΙΚΑ, κάνετε
ένα βήµα παραπέρα, κάνετε µια ακόµα επίθεση στα δικαιώµατά
τους. Με τον αντιασφαλιστικό νόµο εισάγετε για πρώτη φορά την
ασφάλιση µηνών.
Στην παράγραφο 5 στο άρθρο 22 του αντιασφαλιστικού νοµοσχεδίου, εάν έχουν οι εργαζόµενοι, οι εργάτες γης µέχρι εκατόν
πενήντα µεροκάµατα, διαιρούνται αυτά δια του εικοσιπέντε και
βγαίνουν µήνες ασφάλισης. Για παράδειγµα, εάν ένας εργάτης
γης ή ένας εργάτης που ασχολείται στην τυποποίηση προϊόντων
έχει εκατόν πενήντα µεροκάµατα, έχει έξι µήνες ασφάλιση.
Βέβαια, εδώ δεν είναι µόνο ότι αυτοί οι εργαζόµενοι θα µείνουν χωρίς ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Θα έχουν σοβαρές
επιπτώσεις και στα χρόνια ασφάλισης. Βέβαια, είναι ο ΟΓΑ σαράντα τέσσερα χρόνια σήµερα µε αυτήν την πολιτική. Ιδιαίτερα
οι εργαζόµενοι που δουλεύουν στην τυποποίηση, που είναι εποχική εργασία, θα πάνε για συνταξιοδότηση στα εβδοµήντα και
στα εβδοµήντα πέντε. Αυτή είναι η πολιτική που ακολουθείται και
σ’ αυτό τον τοµέα.
Την τραγική κατάσταση, όµως, κυρία Υπουργέ, που έχουν περιέλθει οι φτωχοί αγρότες εκµεταλλεύεται η Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, µε την αµέριστη συµπαράσταση της συµβιβασµένης
ηγεσίας της ΠΑΣΕΓΕΣ των µεγαλοαγροτών. Καλλιεργεί αυταπάτες, ψεύτικες ελπίδες ότι µε τα φωτοβολταϊκά θα λύσουν τα προβλήµατα επιβίωσης, ότι µε τα λαµπογυάλια, που λέει ο λαός µας,
θα αντικατασταθεί το εισόδηµα που άφηναν δυναµικές καλλιέργειες που έχουν αφανίσει οι πολιτικές σας, καλλιέργειες όπως
ήταν ο καπνός, τα τεύτλα, τα εσπεριδοειδή, η αγροκαλλιέργεια
και άλλες καλλιέργειες που σήµερα είναι υπό διωγµό.
Είναι συνειδητή πολιτική παραπλάνησης. Το κάνετε για να κερ-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

δίσετε χρόνο, µέχρι να βυθιστούν για τα καλά στην απόγνωση,
στην απελπισία οι ξεκληρισµένοι αγρότες, ιδιαίτερα οι καπνοπαραγωγοί που χάνουν το 50% των επιδοτήσεων από φέτος. Για να
αποφύγετε την οργή τους, τους ωθείτε στις αιτήσεις των φωτοβολταϊκών.
Για παράδειγµα, κυρία Μπατζελή, στην Αιτωλοακαρνανία κάνουν τόσες αιτήσεις όσες θα εγκριθούν πανελλαδικά.
Να απαντήσετε, κυρία Υπουργέ και να µην οδηγείτε τους απελπισµένους καπνοπαραγωγούς να πληρώνουν χιλιάδες ευρώ για
αιτήσεις για τοπογραφικά διαγράµµατα, είτε εγκριθούν είτε όχι
οι αιτήσεις τους. Και στη συνέχεια, εάν εγκριθούν τους σπρώχνετε στα δόντια των τραπεζικών οµίλων, σε αυτά τα λησταρχεία
που θα τους γδάρουν στην κυριολεξία. Γι’ αυτό οι τράπεζες
έχουν ξεκινήσει ένα αγώνα δρόµου στην κυριολεξία και προσπαθούν να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες, θύµατα,
όµως, στην ουσία.
Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που τάζετε στους αγρότες µεταξωτές κορδέλες και αποδεικνύονται φύκια, φούµαρα. Τα ίδια
λέγατε και εσείς και η Νέα ∆ηµοκρατία και παλιότερα, όταν προτρέπατε τους αγρότες να καλλιεργήσουν ρίγανη, λεβάντα, να
εκτρέψουν βατράχια. Τους λέγατε ότι θα έχουν εισόδηµα επιβίωσης µε τα υφαντά, µε τραχανάδες, µε γλυκά του κουταλιού.
Βέβαια, αυτή η πολιτική η οποία ακολουθείται όλο αυτό τον
καιρό έχει ξεκάθαρο στόχο, όπως αναφέραµε: Το ξεκλήρισµα
των αγροτών. Βέβαια και αν ακόµα εγκριθούν τα φωτοβολταϊκά,
αυτό το οποίο δεν λέτε στους αγρότες είναι ότι µετά από πέντε
µε δέκα χρόνια θα είναι δυσβάσταχτο το κόστος για τη συντήρηση αυτών και θα τα εγκαταλείψουν και τότε θα συγκεντρωθούν στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο.
Στα τέλη του Ιούλη παρουσιάσατε τους βασικούς άξονες της
πολιτικής σας για το διάστηµα 2010-2011. Μιλήσατε για νέα
γενιά τροφίµων, για τη µεσογειακή διατροφή, όπως λέτε. Όµως,
δεν λέτε ότι κανείς δεν εµποδίζει τους µεγαλοεισαγωγείς να κατακλύσουν στην ελληνική αγορά και η µεσογειακή διατροφή να
γίνεται µε ελιές από το Μαρόκο, µε λάδι από την Τυνησία, µε πατάτες Αιγύπτου, µε κρασί και χυµούς Αργεντινής.
Τώρα, όµως, οι ξεκληρισµένοι αγρότες έχουν αρκετή εµπειρία. Μπορούν και πρέπει να βγάλουν συµπεράσµατα. ∆εν πρέπει
να ξεγελαστούν. Η πράσινη οικονοµία είναι για να πλουτίσουν
δύο-τρία µονοπώλια των φωτοβολταϊκών. Οι αντιπρόσωποί τους
στην Ελλάδα είναι γνωστοί. Είναι οι τράπεζες, είναι οι εταιρείες
συµβούλων εγκατάστασης και εξοπλισµού των συστηµάτων, µε
πλασιέ την ΠΑΣΕΓΕΣ, τις ενώσεις γεωργικών συνεταιρισµών.
Βέβαια, όλα αυτά τα κάνουν οι αγροτοπατέρες µε το αζηµίωτο. Και αυτό το αναφέρουµε για να το ξέρουν καλά οι αγρότες, γιατί το όποιο εισόδηµα, αν υπάρχει, από τα φωτοβολταϊκά,
δεν είναι αγροτικό εισόδηµα. Είναι εισόδηµα που δεν καταγράφεται και δεν προσµετράται.
Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, η φτωχή αγροτιά της
χώρας µας έχει δύο δρόµους. Ο ένας είναι αυτός που βιώνουµε
σήµερα, που χαράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που στηρίζουν τα
κόµµατα του κεφαλαίου, τα κόµµατα του ευρωµονόδροµου, που
οδηγεί στην καταστροφή των µικροµεσαίων αγροτών για να κυριαρχήσουν οι λίγοι, οι µεγαλοαγρότες µε το µητρώο.
Ο άλλος δρόµος είναι η σχεδιασµένη ανάπτυξης της ντόπιας
αγροτικής παραγωγής, µαζί µε τη σχεδιασµένη ανάπτυξη της
βιοµηχανίας, την κοινωνικοποίηση των δύο βιοµηχανιών µεταποίησης, αυτών που παράγουν προϊόντα, που διαµορφώνουν το
κόστος παραγωγής, όπως είναι τα λιπάσµατα, τα φυτοφάρµακα,
τα αγροτικά µηχανήµατα. Τότε µόνο δεν θα παράγουν για το κέρδος, αλλά για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Θα υπάρχουν σύγχρονες υποδοµές, επιστηµονική γνώση, έργα που θα
καταπολεµούν το κόστος παραγωγής, η Αγροτική Τράπεζα που
θα είναι κρατική, θα είναι κοινωνική ιδιοκτησία και όχι ιδιοκτησία
του κ. Σάλα. Μόνο τότε οι αγρότες θα απαλλαγούν από τους εκµεταλλευτές τους και θα έχουν προοπτική.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καλεί τη φτωχή αγροτιά της
χώρας να αντιπαλέψει το Μητρώο Αγροτών, να µη συνειδητοποιηθεί στις συνειδήσεις των αγροτών, να καταργηθεί στους
δρόµους του αγώνα.
Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αστέριος Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ πως όλοι µας πρέπει να
κάνουµε µία παραδοχή, ότι η νέα Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, µε το
που ανέλαβε την εξουσία, βρέθηκε ενώπιον δυσεπίλυτων προβληµάτων στον αγροτικό τοµέα της ελληνικής οικονοµίας.
Με λέξεις απλές µπορώ να σας περιγράψω πλήρως την πραγµατικότητα. Εισόδηµα του παραγωγού σε ελευθέρα πτώση, κόστος της παραγωγικής διαδικασίας υψηλό, που βαίνει και
διαρκώς υψηλότερο, γήρανση του αγροτικού πληθυσµού µεγάλη, εγκατάλειψη της ελληνικής υπαίθρου. Αν πάτε σε χωριά
της Θεσσαλίας και όχι µόνο θα δείτε ότι τα σχολεία, όσα υπάρχουν και λειτουργούν, λειτουργούν λόγω της εισροής µεταναστών. ∆ιαφορετικά, πολλά εξ αυτών θα είχαν κλείσει.
Ισοζύγιο εµπορικό ελληνικών αγροτικών προϊόντων µονίµως
ελλειµµατικό, πράγµα που σηµαίνει ότι χάνουµε µερίδια στο διεθνή καταµερισµό εργασίας, χάνουµε µερίδια αγοράς, γιατί η
ανταγωνιστικότητά µας φθίνει και γιατί η παραγωγικότητά µας
δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι.
Άρα, όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν µια εικόνα αβεβαιότητας για τον ελληνικό πληθυσµό της υπαίθρου. Αυτή είναι η περιγραφή για την οποία νοµίζω ότι κανένας δεν µπορεί να έχει
αντίρρηση.
Τι θα περιµέναµε όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, αφού αναδεικνύεται µια τέτοια ζοφερή πραγµατικότητα για τον αγροτικό
τοµέα της ελληνικής οικονοµίας; Θα περιµέναµε να δούµε ένα
Υπουργείο σε πλήρη εγρήγορση. ∆εν περιµέναµε να δούµε ένα
αδρανές, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, Υπουργείο. Θα περιµέναµε να δούµε ένα Υπουργείο που θα προχωρούσε σε ουσιαστικές ρήξεις και τοµές προκειµένου αυτό το κλίµα αβεβαιότητας
που σας είπα, αυτό το κλίµα καθίζησης της ελληνικής γεωργίας,
να αρχίσει να αντιστρέφεται.
Τι θα περιµέναµε εµείς; Θα περιµέναµε από τον πρώτο µήνα,
κατά κυριολεξία, να έρθουν στη Βουλή σηµαντικά νοµοσχέδια
που θα αντέστρεφαν την εικόνα αυτή που σας περιέγραψα µε
µελανά χρώµατα. Παραδείγµατος χάριν, θα περιµέναµε από
τους πρώτους µήνες -όχι τώρα, που ακόµα δεν το είδαµε- ένα
νοµοσχέδιο περί νέων συνεταιρισµών. Όλοι οµνύουµε στο όνοµα
του συνεταιριστικού κινήµατος -διότι αυτό θα δώσει το δικαίωµα
στον αγρότη παραγωγό να καρπωθεί ο ίδιος την προστιθέµενη
αξία των προϊόντων του- και ακόµα ένα τέτοιο νοµοσχέδιο περί
νέων συνεταιρισµών, δεν το έχουµε δει.
Τι θα περιµέναµε να δούµε επίσης; Θα περιµέναµε να δούµε
ένα νοµοσχέδιο το οποίο θα αναφερόταν –οι δράσεις, τέλος πάντων- στην περιβόητη –πικραµένη ιστορία και αυτό- αναδιάρθρωση καλλιεργειών.
Ξέρετε, κυρία Υπουργέ, η προηγούµενη κυβέρνηση –και την
βαρύνει αυτό το πράγµα, αλλά βαρύνει και εσάς- είχε κάνει δεκατρείς µελέτες, αγαπητοί συνάδελφοι, για την αναδιάρθρωση
καλλιεργειών, µία ανά περιφέρεια. Εγώ, τώρα, νοµιµοποιούµαι
να ρωτήσω πού είναι αυτές οι περιβόητες µελέτες αναδιάρθρωσης που έκανε η Νέα ∆ηµοκρατία και τις πλήρωσε ο ελληνικός
λαός; Είναι καταχωνιασµένες σε κάποια ντουλάπια, κανείς δεν
ξέρει εάν πράγµατι είναι άξιες λόγου ή δεν είναι. Πάντως, πληρώθηκαν.
Και εγώ θα ανέµενα, τουλάχιστον, η νέα ηγεσία του ΥΠΑΤ να
πει κάτι για αυτές τις µελέτες αναδιάρθρωσης ότι θέλουν επικαιροποίηση, ότι δεν κάνουν, ότι θα τις προωθήσουµε, ότι θα κάνουµε καινούργιες, ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Τίποτα από όλα αυτά. Πήγε περίπατο, δηλαδή, η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. Ή για να µην αδικώ την κυρία
Υπουργό, το λέµε στα λόγια. Όποτε βρισκόµαστε ενώπιον αγροτικού ακροατηρίου ή δίνουµε συνεντεύξεις στα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης, ρίχνουµε και αυτό το «αναδιάρθρωση καλλιεργειών».
Θα περιµέναµε, επίσης -και επίκαιρο αυτό που θα πω τώραένα µηχανισµό στήριξης των αγροτικών τιµών του αγροτικού εισοδήµατος. Θα σας πω ένα µέτρο µόνο, το οποίο µπορεί να έχει
πολλαπλασιαστικώς θετικά αποτελέσµατα. Το µέτρο της συµβο-
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λαιακής γεωργίας. Βγαίνει η κυρία Υπουργός -την παρακολουθώ
σε δηλώσεις της- και λέει –νουθετεί µάλλον τους Έλληνες παραγωγούς, τους Θεσσαλούς, παραδείγµατος χάριν- «βάλτε µαλακό σιτάρι». Σωστή η νουθεσία, γιατί στο σκληρό σιτάρι είµαστε
αυτάρκεις. Αλλά, στο µαλακό σιτάρι από το οποίο γίνεται και το
ψωµί, έχουµε τροµακτικό έλλειµµα. Από την κατανάλωση µας, αν
είναι 100 η κατανάλωση µας, παράγουµε το 30 µε 35 του µαλακού σίτου. Άρα, τεράστια περιθώρια ανάπτυξης της καλλιέργειας
του µαλακού σιταριού. Νουθετεί και η Υπουργός. Ερώτηµα: Γιατί
δεν προωθείτε τη συµβολαιακή γεωργία, προκειµένου οι άνθρωποι αυτοί που θέλουν να βάλουν µαλακό σιτάρι να το βάλουν
και να έχουν εξασφαλισµένη τη διάθεση της παραγωγής τους,
για να υλοποιηθεί η νουθεσία σας; Μόνο λόγια, νουθεσίες, οράµατα. Πράξη µηδέν.
Και βεβαίως, θα περιµέναµε και κάτι άλλο. Πού είναι αυτό το
περιβόητο Μητρώο Εµπόρων –ξέρετε έπρεπε να έχουµε διάφορα µητρώα, βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας- για να µην γίνονται «κανόνια» στην αγορά και στην εµπορία αγροτικών
προϊόντων; Πού είναι; Το αναµένουµε και αυτό.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα το δούµε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα το δούµε και αυτό. Το αναµένουµε, κυρία Υπουργέ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Την Τρίτη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Την Τρίτη.
Χαίροµαι. Φτάσαµε στον ένα χρόνο που κλείνει το ΠΑΣΟΚ στην
εξουσία. Το περιµένουµε και αυτό. Ωραία, να κάνουµε υποµονή.
Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αλλά όταν ένας τοµέας βρίσκεται σε
οδυνηρή κρίση, δεν αφήνουµε να παρέλθει ένα έτος για να κάνουµε τα στοιχειώδη, διότι περί αυτού πρόκειται.
Επίσης, θα περιµέναµε, κυρία Υπουργέ, και κάτι άλλο, να πάρουµε και κάποια µέτρα για να περιορίσουµε αυτό το περιβόητο
αγροτικό κόστος για τα λιπάσµατα, για τα φυτοφάρµακα κ.λπ.,
για να δει και ο έρηµος ο αγρότης κανένα ευρουλάκι στην τσέπη
του. Και αυτό θα το κάνετε, είµαι βέβαιος. Έρχεται και αυτό.
Αυτό, πότε; Την Πέµπτη; Μετά από ένα µήνα;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Έρχεται και αυτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ωραία. Τέλος πάντων, το αναµένουµε και αυτό, αφού παρήλθε πάλι ένα έτος περίπου. Το ξεχνάτε αυτό: την χρονική παράµετρο.
Λοιπόν, µπροστά µας, αγαπητοί συνάδελφοι, εµείς βλέπουµε
να υπάρχει ένα Υπουργείο αδρανείας. Όµως, το κακό δεν σταµατάει εκεί. Ξέρετε, εκτός από το Υπουργείο αδρανείας έχουµε
και ένα «νέο φρούτο» τώρα. Είναι και το Υπουργείο αφωνίας. Και
όταν λέω αφωνίας, εννοώ της µη κατάθεσης τουλάχιστον άποψης για σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν τον αγροτικό τοµέα
της οικονοµίας. Να σας δώσω παραδείγµατα, πάρα πολλά. Σταχυολογώ ελάχιστα εξ αυτών. Ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι, να
µου πείτε ποια είναι η θέση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για το ζήτηµα του Αχελώου; Εγώ, να σας πω τη
θέση της κ. Μπιρµπίλη µε σαφήνεια. Τη θέση του κ. Ρέππα, επίσης, µε κάθε σαφήνεια. Τη θέση της Υπουργού, της κ. Μπατζελή,
που από την θέση της και µόνο, αυτή θα έπρεπε πρώτη να τοποθετηθεί για το ζήτηµα αυτό -διότι µπορεί ο Αχελώος να είναι
ένα έργο πολλαπλών σκοπιµοτήτων, αλλά πρωτίστως επηρεάζει
τον αγροτικό κόσµο της χώρας- δεν την ξέρω ποια είναι. Και εύχοµαι σήµερα να τη µάθω -γιατί της απευθύνω µια άµεση πρόκληση τώρα- να τοποθετηθεί επί αυτού. Χωρίς µισόλογα να πει:
«Ναι στην εκτροπή του Αχελώου», «όχι στην εκτροπή του Αχελώου».
Περίµενα, επίσης -γι’ αυτό λέω το Υπουργείο της «αφασίας»
και της «αφωνίας»- να ακούσω ποια είναι η θέση του Υπουργείου
για το µέγιστο ζήτηµα που έχει ανακύψει όσον αφορά την πιθανότητα πώλησης της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος. Στην
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος είναι υποθηκευµένο το 60% µε
65% της ελληνικής αγροτικής γης και υπάρχει η πιθανότητα να
περάσει σε χέρια ιδιωτών και δεν ξέρουµε που θα καταλήξει στη
συνέχεια. Και εγώ, άκουσα την άποψη του κ. Παπακωνσταντίνου,
την άποψη του κ. Σαχινίδη, αλλά πάντως, την άποψη της κ. Μπα-

669

τζελή δεν την άκουσα για την Αγροτική Τράπεζα, για την πιθανότητα της πώλησης. Πλήρης αφασία.
Συνεχίζω. Βγαίνει η κ. Μπιρµπίλη και δηµιουργεί ένα ζήτηµα
µε το αγροτικό ρεύµα ή το δηµιουργούν οι της τρόικας, να αυξηθεί το αγροτικό ρεύµα. Πόσο; Εξήντα τοις εκατό. Κυρία
Υπουργέ, δεν µπορούν τώρα οι άνθρωποι να πληρώσουν τη ∆ΕΗ.
Τους κατεβάζει τους διακόπτες η ∆ΕΗ. Ξέρετε, τί γίνεται στον
κάµπο; Πέφτουν οι διακόπτες κάτω. ∆εν µπορούν. Θα τους ανεβάσετε και 60%; Και αφού θα το κάνετε αυτό, το µόνο που σας
αποµένει είναι να µιλάτε περί πράσινης ανάπτυξης. Πράσινα
άλογα, δηλαδή. ∆ιότι, πώς θα πληρώσει ο άλλος το ρεύµα µε
άνοδο της τιµής αυτού κατά 60%; Εσείς, τί έχετε να πείτε γι’
αυτό; Περιµένω πάλι.
Θα σας πω άλλο πολύ σηµαντικό ζήτηµα. Έφυγαν άνθρωποι
που ήταν ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ και πήγαν στο ΤΕΒΕ µε νοµοσχέδιο του κ. Λοβέρδου. Η άποψη του ΥΠΑΤ ποια είναι περί
αυτού, για την ερήµωση των χωριών, για τη βιωσιµότητα του
ΟΓΑ; Τίποτα. Πετάµε το µπαλάκι: «είναι θέµα του Λοβέρδου».
Εσύ που έχεις τον κόσµο σου να διαχειριστείς, τον αγροτικό πληθυσµό, την ανάπτυξη της υπαίθρου, δεν θα τοποθετηθείς ποτέ γι’
αυτά τα πράγµατα;
Και, βεβαίως, θα σας πω και κάτι άλλο. Τώρα, ο Τύπος αναφέρεται πολύ συχνά σε αυτό που λέµε ότι το 30% των προϊόντων
που είναι στο χαµηλό συντελεστή 11%, θα πάει στο 23% και έχει
πέσει αγωνία στους αγρότες.
Αυτό θα επιβαρύνει και τα αγροτικά προϊόντα, τα αγροτικά
εφόδια από το 11% στο 23%; Ποια είναι η άποψη σας, κύριε
Υπουργέ; Αφωνία και επί αυτού.
Ακούστε τώρα το µέγιστο ζήτηµα όλων που έχει ανακύψει,
όπου για να είµαι ακριβοδίκαιος η κυρία Υπουργός τοποθετήθηκε στις Σέρρες, κάτι είπε τέλος πάντων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ)
Βγαίνει ο κ. Όλι Ρέν και κάποιοι άλλοι εκεί µέσα και λένε, κοιτάξτε να δείτε, θα ανοίξουµε µία συζήτηση. Τα κράτη τα οποία
έχουν έλλειµµα και υψηλό έλλειµµα και υψηλό δηµόσιο χρέος θα
τιµωρούνται από εδώ και πέρα. Πώς θα τιµωρούνται; ∆εν θα
παίρνουν αγροτικές επιδοτήσεις. Και βγαίνει ο κ. Σαχινίδης στη
Βουλή και λέει: «Βεβαίως και το δεχόµαστε αυτό, αρκεί» –άκουσον, άκουσον- «να ισχύσει για όλους». Η άποψη η επίσηµη του
Υπουργείου όχι στις Σέρρες αλλά εδώ µέσα να ακουστεί. Ποια
είναι η άποψη η δική σας, κυρία Υπουργέ; Και αν αυτά τα λέει ο
κ. Σαχινίδης και εσείς άλλα λέτε, να τα βρείτε στην Κυβέρνηση.
Πού το πάτε το πράγµα! ∆ιότι φανταστείτε τι τραγικό θα είναι επί
της Υπουργίας σας οι αγρότες µας να στερηθούν τις επιδοτήσεις, διότι έχουµε υψηλό έλλειµµα και υψηλό δηµόσιο χρέος.
Αλλά το ερώτηµα είναι: Εντάξει, να µας επιβάλλουν µία τέτοια
ποινή. Θα βγούµε από τον υφεσιακό κύκλο ή θα µπούµε ακόµα
περισσότερο µέσα; Γι’ αυτά τα µεγάλα ζητήµατα δεν ακούσαµε
κάποια επίσηµη θέση, η µάχη να δοθεί από την πλευρά της
Υπουργού για την προάσπιση των συµφερόντων, των δικαιωµάτων, των δικαίων αιτηµάτων των αγροτών. Αφασία και πάλι.
Κυρία Υπουργέ, εµείς καταλαβαίνουµε ότι µπορεί να είστε σε
µία Κυβέρνηση που µπορεί να σας πιέζει ή οτιδήποτε άλλο.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µου δώσετε δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι ένα πολύ
σηµαντικό σηµείο που θέλω να αναπτύξω σε σχέση µε το εγχείρηµα του Υπουργείου για τον ορισµό του επαγγελµατία αγρότη.
Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, ότι µπορεί να είστε
σε µία Κυβέρνηση που µπορεί, όπως είπα, να σας πιέζει, µπορεί
να εκτελεί άνωθεν εντολές, µπορεί οτιδήποτε, αλλά θεωρώ ότι
εάν θέλετε να αφήσετε ένα όνοµα πίσω σας –υπάρχει και µία
υστεροφηµία σε έναν πολιτικό, που είναι η µεγίστη επιδίωξη κάποιου- δεν θα πρέπει να ακολουθήσετε την πολιτική αυτή. Εις
βάρος σας είναι. Εγώ σας το λέω και µην µε ακούτε. Θα τα δείτε,
θα τα εισπράξετε αυτά τα πράγµατα.
Τώρα έρχοµαι στο επίµαχο σηµείο: Ο ορισµός του επαγγελµατία αγρότη. Γιατί η ψυχή, η καρδιά του νοµοθετήµατος είναι
αυτό.
Ερώτηµα: Πρέπει να υπάρχει ο ορισµός του επαγγελµατία
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

αγρότη; Πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια για να ορίζεται κάποιος ως επαγγελµατίας αγρότης; Πρέπει να υπάρχει αυτό ως
αρχή; Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι δεν πρέπει να υπάρχει,
πρέπει να µιλάµε για παραγωγό. Εµείς διαφωνούµε, κυρία
Υπουργέ. Θεωρούµε ότι πολύ σωστά πρέπει να υπάρχουν κριτήρια. Πρέπει να µιλάµε για επαγγελµατία αγρότη. Γιατί; Γιατί
πρέπει ο αγρότης να αισθάνεται µία ασφάλεια, κατά κάποιον
τρόπο «να κατοχυρώνεται» το επάγγελµά του. Άρα, λοιπόν, πρέπει να υπάρχουν κριτήρια. Το Υπουργείο έχει βάλει κάποια κριτήρια και λέει ότι όταν υπάρχει ασφάλιση στον ΟΓΑ, το 30% του
χρόνου που δαπανάται ετησίως σε κάποια δραστηριότητα και το
35% του εισοδήµατος και άνω προέρχεται από αγροτικές εργασίες, τότε αυτός ο άνθρωπος πρέπει να θεωρείται επαγγελµατίας αγρότης, έχει δικαίωµα ένταξης στο Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων και όλα τα συναφή. Μέχρι εδώ συµφωνούµε.
Η διαφορά µας τώρα που είναι. Η διαφορά µας είναι η εξής:
Εµείς θεωρούµε ότι πάνω από αυτό το όριο που έβαλε το Υπουργείο, θα πρέπει να υπάρξει µία κλιµάκωση αυτού που λέµε «επαγγελµατία αγρότη», του ορισµού αυτού, θα πρέπει να υπάρξει µία
ευελιξία. ∆ηλαδή, από το 30% και 35% µέχρι το 49% του εισοδήµατος, παραδείγµατος χάριν, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ο
αγρότης µερικής απασχόλησης, από το 50% µέχρι το 70%, 75%
-δεν θα µαλώσουµε, βάλτε εσείς ένα όριο, όποιο θέλετε- να είναι
ο αγρότης µε κύρια απασχόληση και πάνω από 75%, 80% να θεωρείται κατ’ αποκλειστικότητα αγρότης, δηλαδή ότι κατ’ αποκλειστικότητα ασχολείται µε τη γεωργία.
Τι θα κερδίσουµε από αυτό το σύστηµα που ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός εισηγείται; Θα κερδίσουµε το εξής: Πρώτον,
ευελιξία. ∆εύτερον και πάρα πολύ σηµαντικό –κυρία Υπουργέ,
προσέξτε αυτό που θα σας πω- υπάρχουν δύο πράγµατα που
πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν. Όταν µιλάµε για γεωργική δραστηριότητα, µιλάµε πρώτον για παραγωγή πρωτογενή προϊόντων
είτε πρόκειται για προϊόντα φυτικής παραγωγής είτε πρόκειται
για προϊόντα ζωικής προέλευσης και µιλάµε επίσης επιπροσθέτως –τονίζω τη λέξη- και για συµπληρωµατικές δραστηριότητες,
δηλαδή µεταποίηση –αυτή είναι η οικοτεχνική µεταποίηση που,
µπράβο, πολύ καλά κάνατε και µας ακούσατε και το βάλατε- µιλάµε για φωτοβολταϊκά, µιλάµε για αγροτουρισµό κ.λπ.. Συµπληρωµατικά, επιπροσθέτως δηλαδή, θα πρέπει κατ’ ανάγκη να
ισχύει η πρώτη προϋπόθεση, δηλαδή η παραγωγή προϊόντων και
συµπληρωµατικά για να συµπληρώνεται το αγροτικό εισόδηµα
να δίνεται το δικαίωµα.
Προσέξτε, λοιπόν, τι λέει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός:
Στην πρώτη κλίµακα 35% µε 50% παραδείγµατος χάριν εισόδηµα
θα πρέπει αυτές οι συµπληρωµατικές δραστηριότητες να πηγαίνουν στον παραγωγό της πρώτης κλίµακας επίσης µε κλιµάκωση.
Παραδείγµατος χάριν, ο παραγωγός της πρώτης κλίµακας να
µπορεί ως αγροτουρισµό να διαθέτει τρία δωµάτια, ο της δεύτερης κλίµακας, επτά δωµάτια, ο της τρίτης κλίµακας δέκα δωµάτια. Κλιµάκωση δηλαδή και στις συµπληρωµατικές δραστηριότητες που ενισχύουν το εισόδηµα του αγρότη, αφού υπάρχει το
βασικό προαπαιτούµενο, η παραγωγή προϊόντων. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν µπορούµε να µιλάµε για αγρότη που ασκεί µία συµπληρωµατική δραστηριότητα, γιατί δεν είναι παραγωγός
προϊόντων, δεν είναι γεωργός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Άρα, λοιπόν, εµείς βλέπουµε την κλιµάκωση αυτή ως ένα ευέλικτο σύστηµα που δίνει κίνητρο στον αγρότη να φύγει από την
πρώτη κατηγορία, να πάει στην δεύτερη, να πάει στην τρίτη, γιατί
θα κλιµακωθούν και οι δυνατότητες που έχει ενασχόλησης µε συµπληρωµατικές µορφές που θα ενισχύσουν το εισόδηµά του.
Να πω και κάτι άλλο εδώ, που θα αρέσει στον κύριο Πρόεδρο,
οπότε θα µου δώσει και ένα ακόµα λεπτό.
Κυρία Υπουργέ, προσέξτε κάτι. Είναι άλλο πράγµα η λέξη
αγροτουρισµός. Γιατί θα φέρετε πάλι νοµοσχέδιο, το Υπουργείο
Τουρισµού θα φέρει. ∆εν το ξέρετε αυτό; Θα φέρει.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): ∆εν είµαι εγώ.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ∆εν είστε εσείς. Τέλος πάντων.
Απεκδύεστε των ευθυνών σας και πάλι. Θα φέρει όµως.
Άλλο ο όρος, όπως είπα, αγροτουρισµός. -είναι το rural
tourism- και άλλο το γεωργοτουρισµός, το agricultural tourism.
Έχει µεγάλη διαφορά. Να το πείτε αυτό στον δικό σας Υπουργό,
γιατί «θα τα κάνει σαλάτα» πάλι. Να το πείτε αυτό, ότι είναι µεγάλη η διαφορά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Τελειώστε, κύριε Ροντούλη, γιατί έχετε και δευτερολογία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να πω το εξής: Χάσατε µία µεγάλη ευκαιρία. Έχετε στα
χέρια σας δύο στρατηγικότατα νοµοσχέδια, το Μητρώο Αγροτών και το νοµοσχέδιο του ΕΛΓΑ. Και στο ένα και στο άλλο «τα
κάνατε µαντάρα». ∆ύο νοµοσχέδια στρατηγικής σηµασίας για
τον αγροτικό πληθυσµό της χώρας τα καταστήσατε απλές τακτικές κινήσεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Φτάνει, κύριε Ροντούλη, γιατί αυτό µοιάζει σαν έναρξη αγορεύσεως.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
∆εν θα επιφέρουν το αποτέλεσµα που θέλατε και θα σας εκθέσουν και προσωπικά στον αγροτικό κόσµο. Να είστε, λοιπόν,
πολύ επιφυλακτικοί και να µην επαίρεστε για τα νοµοσχέδια
αυτά.
Εµείς, κύριε Πρόεδρε, µετά βδελυγµίας καταψηφίζουµε το
πρώτο νοµοσχέδιο που έρχεται µετά από έντεκα µήνες από την
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε πολύ τον
κ. Ροντούλη.
Η ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ηρώ ∆ιώτη, έχει το λόγο.
ΗΡΩ ∆ΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουµε
πλήρη επίγνωση ότι στα «πέτρινα» χρόνια που έρχονται, όπως
είπε στην πρώτη συζήτηση ο κ. Σαλαγιάννης, και στη µετά ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου ζωή που ο ίδιος και η Κυβέρνησή
του επέλεξαν να καταδικάσουν την ελληνική κοινωνία –ελπίζουµε
όχι για πολύ ακόµα- κάποιες προσπάθειες -ας πούµε- τακτοποίησης σε σηµαντικούς τοµείς όπως αυτός της γεωργίας µοιάζουν
τουλάχιστον ανέφικτες και αυτό διότι για να οργανώσεις και να
ασκήσεις ουσιαστική πολιτική στήριξης σε κάποιον τοµέα, πρέπει να επιλέγεις να διαθέσεις χρήµατα και κάτι τέτοιο εδώ δεν
συµβαίνει. Παρ’ όλα αυτά η συζήτηση στα διάφορα πεδία προχωράει και η αγροτική πολιτική είναι ένα πεδίο πολύ σηµαντικό
για όλους.
Μ’ αυτήν την έννοια το Μητρώο Αγροτών για µας εντάσσεται
σ’ ένα γενικότερο σχέδιο για την αγροτική παραγωγή και την
ύπαιθρο. Εντάσσεται σ’ έναν στόχο που λέει ότι η στήριξη του
αγροτικού εισοδήµατος και ιδιαίτερα του µικροµεσαίου όπου
εντάσσεται η πλειοψηφία των αγροτών, όπως και η µη ερήµωση
της υπαίθρου και η ενίσχυση των νέων αγροτών, είναι πρωτεύοντες στόχοι για την ανάπτυξη της χώρας. Έχουµε λοιπόν επανειληµµένως υπογραµµίσει ως ΣΥΡΙΖΑ ότι αγωνιζόµαστε για να
αναστραφεί η κατάρρευση της αγροτικής οικονοµίας και η εγκατάλειψη της υπαίθρου, ότι θεωρούµε την τροφή ως θεµελιώδες
κοινωνικό δικαίωµα και όχι ως προϊόν για κερδοσκοπία των αγροτοβιοµηχανικών επιχειρήσεων και των χρηµατιστηρίων, ότι υποστηρίζουµε µία µορφή γεωργίας πιο ήπια, που σέβεται το
περιβάλλον, τον παραγωγό και τον καταναλωτή, χωρίς να θυσιάζει τη διατροφική επάρκεια, που στοχεύει στην εξάλειψη της
εκµετάλλευσης των µικρών και των µεσαίων παραγωγών και των
εργατών γης, που εξασφαλίζει απασχόληση και ικανοποιητικό εισόδηµα στους παραγωγούς και που τροφοδοτεί τους εργαζόµενους της πόλης µε φθηνά και ποιοτικά προϊόντα και σέβεται
τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον.
Κατά τη γνώµη µας λοιπόν -πολλές φορές το έχουµε εκφράσει- απαιτείται µία εθνική στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη
που θα αποσκοπεί στην παραγωγική ανασυγκρότηση της γεωργίας και στον επαναπροσανατολισµό των στόχων της, στην προώθηση αναδιαρθρώσεων, σε µέτρα βελτίωσης των υποδοµών
της αγροτικής οικονοµίας και της ποιότητας των αγροτικών προϊ-
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όντων, στην ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και της κτηνοτροφίας.
Παράλληλα πρέπει να αυξηθούν οι δαπάνες και να γίνει ριζική
ανακατανοµή των πόρων υπέρ των µεσογειακών προϊόντων και
των µικροµεσαίων αγροτών, να υπάρξουν δηµόσιες πολιτικές για
τη µείωση του κόστους παραγωγής, να αυξηθούν τα κονδύλια
για την αγροτική ανάπτυξη και την ποιοτική γεωργία –ποιοτικά,
παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα- να στηριχθούν µε ειδική
πολιτική τα νησιωτικά µέρη και οι ορεινές περιοχές, να στηριχθούν οι νέοι αγρότες για να εγκατασταθούν στην ύπαιθρο, να
αποτραπεί η υπερσυγκέντρωση γης και η παραγωγή στις µεγάλες αγροτοεπιχειρήσεις και τα καρτέλ κρέατος, γάλακτος και
αγροεφοδίων και να παταχθεί φυσικά η αισχροκέρδεια των µεγάλων επιχειρήσεων και τόσα άλλα.
∆εν µπορούµε λοιπόν να αντιµετωπίσουµε ξεκοµµένα απ’ όλα
αυτά ένα νοµοσχέδιο, σαν αυτό που προφανώς δεν έχουµε την
απαίτηση να υπηρετεί τη δική µας πολιτική, αλλά απαιτούµε τουλάχιστον να είναι σαφές ως προς τους στόχους και τον τρόπο
που θα υλοποιηθεί, χωρίς να παραπέµπει όλα τα κρίσιµα ζητήµατα σε µετέπειτα υπουργικές αποφάσεις, όπως εξάλλου αρέσκεται στα περισσότερα των νοµοσχεδίων να κάνει η Κυβέρνηση.
Ατολµία, ανικανότητα ή σκοπιµότητα, δεν έχει και τόση σηµασία,
όταν το αποτέλεσµα είναι να ακυρώνεται ουσιαστικά το νοµοθετικό έργο και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος.
Έτσι, όπως ανέφερε και η συναδέλφισσα κ. Λίτσα Αµµανατίδου στη συζήτηση στην Επιτροπή, υπάρχουν πολλά σηµεία στα
οποία έχουµε σοβαρές ενστάσεις. Θα αναφέρω αρχικά δύο πολύ
σοβαρά κατά τη γνώµη µας σηµεία.
Το ένα είναι το άρθρο 8 όπου τα εξαιρετικά κρίσιµα και ουσιαστικά ζητήµατα του περιεχοµένου και των πληροφοριών που
θα περιέχει το µητρώο, του τρόπου προσδιορισµού της ετήσιας
απασχόλησης και των εισοδηµάτων που θα προσµετρώνται, παραπέµπονται όλα σε υπουργικές αποφάσεις. ∆ηλαδή, κυρία
Υπουργέ, µας καλείτε να ψηφίσουµε ένα κενό περιεχοµένου µητρώο και µετά να αποφασίσετε µόνοι σας το περιεχόµενό του.
Το δεύτερο σηµείο είναι η ισοπεδωτική λογική και τα κριτήρια
µε τα οποία θεσµοθετείται η ένταξη στο µητρώο. Η πραγµατικότητα του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα είναι πολυσύνθετη και
παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις τόσο χωρικές -πεδινές,
ορεινές, µειονεκτικές, νησιωτικές περιοχές- όσο και ανά προϊόν,
ακόµα και ανά µέγεθος αγροτικής εκµετάλλευσης. Άλλο ο κάµπος της Θεσσαλίας και άλλο τα ορεινά.
Έχει επισηµανθεί και από άλλους φορείς ότι υπάρχουν πάρα
πολλές περιοχές στη χώρα µας όπου η πολυαπασχόληση έχει
πάρει µεγάλες διαστάσεις λόγω του µικρού κλήρου και των χαµηλών αγροτικών εισοδηµάτων. Αυτό λοιπόν απαιτεί αναλυτική
µελέτη των σηµερινών δεδοµένων και κυρίως θεσµοθέτηση κριτηρίων που θα στοχεύουν στην παραµονή απασχολούµενων στον
αγροτικό χώρο µε τη χάραξη και εφαρµογή ενός σχεδιασµού για
την ανόρθωση και την ανάπτυξη της υπαίθρου, πράγµα που η
σηµερινή Κυβέρνηση δεν προτίθεται και δεν σκοπεύει να κάνει.
Συνεχίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε άλλα σηµεία του
νοµοσχεδίου. Όπως αναφέραµε και στην Επιτροπή, ο προσδιορισµός του αγρότη και της γεωργικής ή κτηνοτροφικής ή αλιευτικής δραστηριότητας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος οποιουδήποτε
νοµοθετήµατος επιχειρήσει να ορίσει τον επαγγελµατία αγρότη.
Στο σχέδιο νόµου δεν υπάρχει η παραµικρή τεκµηρίωση και επιχειρηµατολογία για τα κριτήρια µε τα οποία µειώνεται στο 30%
του συνολικού χρόνου απασχόλησης και στο 35% του συνολικού
εισοδήµατος η προϋπόθεση χαρακτηρισµού του επαγγελµατία
αγρότη. Είναι φυσικό ο οποιοσδήποτε να αναρωτιέται πώς θα
ελέγχονται και θα αντιµετωπίζονται, για παράδειγµα, οι για διάφορους λόγους ετήσιες αλλαγές είτε λόγω κακής παραγωγής
είτε λόγω φυσικών φαινοµένων που θα ανατρέπουν το ισοζύγιο
της απασχόλησης και του εισοδήµατος σε βάρος του αγροτικού
κόσµου. Αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε µία δέσµευση για µία κοινή
υπουργική απόφαση πριν την Ολοµέλεια που θα διευκρίνιζε κάποια ζητήµατα από τα τόσα σοβαρά που παραπέµπονται στο
µέλλον –νοµίζω, κυρία Υπουργέ, ότι το είπατε στην Επιτροπήαλλά, όπως βλέπουµε, δεν υπήρξε τελικά τίποτα.
Τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στην αιτιολογική έκ-
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θεση περί της κατανοµής των κοινοτικών ενισχύσεων περιορίζουν πάρα πολύ τη συζήτηση στους δικαιούχους τους και στο
πώς αυτές κατανέµονται και τίποτε άλλο. Επιπλέον δεν ορίζεται
πουθενά τι επιπτώσεις θα έχουν όσοι δεν χαρακτηριστούν ως
επαγγελµατίες αγρότες.
Ειδικά η παράγραφος 5 του ενηµερωτικού σηµειώµατος είναι
αποκαλυπτική και ανησυχητική και ίσως ο µοναδικός στόχος
αυτού του νοµοσχεδίου είναι να προετοιµάσει το έδαφος για τη
νέα κατανοµή των κοινοτικών ενισχύσεων µετά το 2013. Όσο και
αν φαίνεται µε την πρώτη µατιά ότι τη ρυθµίζει µε πιο ευνοϊκό
τρόπο, ότι µειώνει τα ποσοστά εισοδήµατος και απασχόλησης,
µήπως τελικά ανοίγει το δρόµο για πλήρη αποκλεισµό από τις
κοινοτικές ενισχύσεις όσων δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια;
Σηµαντικά επίσης σηµεία είναι αυτά που αναφέρονται στη λιανική πώληση, στον αγροτουρισµό και στις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας. Κατ’ αρχάς, απαιτείται µία διευκρίνιση ως προς το
ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της άµεσης διάθεσης λιανικής πώλησης ώστε να είναι ξεκάθαρες προς τον αγρότη οι δυνατότητες
που του δίνονται απ’ αυτό το σχέδιο νόµου. Θα πρέπει να υπάρχει πλαίσιο άµεσης διάθεσης το οποίο θα πρέπει να είναι η πώληση των ιδιοπαραγόµενων προϊόντων από το χωράφι στις
λαϊκές αγορές, στις αγορές αγροτών, στις αγορές βιοκαλλιεργητών κλπ. Θα πρέπει επίσης να προβλέπεται η µικρής κλίµακας
µεταποίηση των ιδιοπαραγόµενων προϊόντων, δηλαδή η οικοτεχνία ως µέρος της αγροτικής δραστηριότητας. Ορθώς το περιλάβατε αυτό στη νοµοτεχνική βελτίωση που µας φέρατε. Η
µεταποίηση ιδιοπαραγόµενων προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής στο πλαίσιο της γεωργικής εκµετάλλευσης δεν θα πρέπει
να επιφέρει αλλαγές στον ασφαλιστικό φορέα, αλλά να καλύπτεται από τον ΟΓΑ.
Στην αγροτική δραστηριότητα περιλαµβάνεται επίσης και ο
αγροτουρισµός. Εδώ θα πρέπει να πούµε τι σηµαίνει αγροτουρισµός. Η διεθνής εµπειρία αλλά και η απλή λογική λέει ότι ο
αγροτουρισµός αφορά την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εκπαίδευσης µόνο από αγρότες και αγροτικές εκµεταλλεύσεις µε
προϋπόθεση πάντα την πρωτογενή ή δευτερογενή αγροτική παραγωγή. Αν κάποιος έχει παρατήσει την αγροτική δραστηριότητα
και έχει χτίσει στο χωράφι του δέκα δωµάτια, τότε έχει µία τουριστική επιχείρηση και δεν είναι αγρότης.
Όσο για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ως τα 100 kW, πρόκειται για µία δραστηριότητα που θα πρέπει να εκληφθεί ως συµπληρωµατική αγροτική δραστηριότητα. Είναι σαφές -δεν
προκύπτει από το νοµοσχέδιο- το αν οι αποκλειστικοί παραγωγοί
ΑΠΕ αποτελούν µία αγροτική δραστηριότητα καθαυτή και αν
αυτή η δραστηριότητα µπορεί να καταστήσει τον παραγωγό
αγρότη. Θεωρούµε ότι κάτι τέτοιο δεν µπορεί να συµβεί σε καµµία περίπτωση γιατί θα επιφέρει µόνο στρεβλώσεις.
Επιπλέον ο αγροτουρισµός, η άµεση διάθεση αλλά και η µεταποίηση δεν αρκεί µόνο να συµπεριληφθούν στο νόµο αυτό. Θα
πρέπει παράλληλα να υπάρξει εκείνο το φορολογικό καθεστώς
στο οποίο θα γνωρίζουν ξεκάθαρα όσοι ασκούν τέτοιες δραστηριότητες πού θα εντάσσονται, διότι γνωρίζουµε ότι δεν υπάρχει
ένα σαφές θεσµικό πλαίσιο, ώστε να γνωρίζει ο φορολογούµενος
αγρότης πού θα ενταχθεί. Θα πρέπει αυτό µε κάποιο τρόπο να
διασφαλιστεί.
Θα υπογραµµίσω επίσης ότι το Μητρώο Αγροτών είναι αναπτυξιακό εργαλείο του κράτους και οφείλει να γίνεται από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και µε δηµόσια δαπάνη. Το ότι
διατηρείται ο ειδικός λογαριασµός υπέρ κεντρικού ταµείου γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασών φανερώνει πρόθεση για νέο
«χαράτσωµα» των αγροτών.
Κλείνοντας, αγαπητή κυρία Υπουργέ, θα πω ότι είµαστε υπέρ
της αποτύπωσης και της µόνιµης παρακολούθησης της αγροτικής δραστηριότητας στη χώρα µας. Η δηµιουργία µιας αξιόπιστης βάσης δεδοµένων έπρεπε να έχει γίνει από χρόνια. ∆εν έχει
γίνει γιατί ΠΑΣΟΚ και Νέα ∆ηµοκρατία άφησαν τα πάντα «στο
σκοτάδι» για να µπορούν ανενόχλητα να µοιράζουν εθνικούς και
κοινοτικούς πόρους για εξαγορά συνειδήσεων και ψήφων και για
τη διαιώνιση των δικοµµατικών εξαρτήσεων στην ύπαιθρο. Ας µη
γελιόµαστε γι’ αυτό. Επιπλέον δαπάνησαν εκατοµµύρια για τη
σύνταξη υποτιθέµενων Μητρώων Αγροτών -ελαιοκοµικό, αµπε-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

λοκοµικό- που τα καρπώθηκαν διάφοροι επιτήδειοι και κυρίως µε
απολύτως αναξιόπιστα αποτελέσµατα.
Τα µικρά και µεγάλα σκάνδαλα που βγάζετε στη φόρα από τις
δηλώσεις του ΟΣ∆Ε είναι η απόδειξη του πώς γίνεται τόσα χρόνια η καταγραφή των στοιχείων αγροτικής δραστηριότητας και η
διαχείριση των κονδυλίων. Και το ΠΑΣΟΚ έχει τεράστιες ευθύνες γι’ αυτό.
Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο ότι η ελληνική
γεωργία δεν είναι µία, αλλά πολλές. Μόνο µε σοβαρή µελέτη και
αξιολόγηση όλων των δεδοµένων µπορεί να ορισθεί ποιος είναι
ο αγρότης σε κάθε µία περίπτωση και κυρίως αυτός ο ορισµός να
αποσκοπεί όχι στον αποκλεισµό και την αποµάκρυνση από την
αγροτική δραστηριότητα, αλλά σε στοχευµένες πολιτικές ενίσχυσης της αγροτικής περιοχής και παραµονής του πληθυσµού
στην ύπαιθρο.
Εµείς δεν µπαίνουµε σε λογικές αποκλεισµών και εξαιρέσεων
ούτε σε διαµάχες για τα ποσοστά. Απαιτούµε τεκµηρίωση και επιχειρήµατα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο αγροτικός χώρος για εµάς δεν είναι απλώς µία δραστηριότητα. Είναι
κορµός ανάπτυξης όπου εµπλέκονται οικονοµικές, κοινωνικές και
πολιτισµικές διαστάσεις, οι οποίες αντανακλούν και επηρεάζουν
τον τρόπο ανάπτυξης και γενικά την πορεία όλης της υπόλοιπης
χώρας.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, αυτό το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
∆ιώτη.
Εισερχόµαστε τώρα στον κατάλογο των αγορητών επί της
αρχής.
Το λόγο έχει ο πρώτος εγγραφής συνάδελφος κ. Ευστάθιος
Κουτµερίδης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ από το Νοµό Σερρών.
Ορίστε, κύριε Κουτµερίδη, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους και σε εσάς, καλό
φθινόπωρο, καλό χειµώνα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µία ιδιαίτερα δύσκολη για
τον Έλληνα αγρότη χρονική συγκυρία το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων ξετυλίγει µε εντατικούς ρυθµούς το
όραµα της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για την αγροτική οικονοµία,
για την αγροτική Ελλάδα, ένα σχέδιο για µία βιώσιµη, σύγχρονη,
οργανωµένη ελληνική αγροτιά.
Είναι γεγονός πως ο αγροτικός κόσµος της χώρας µας καλείται να αντεπεξέλθει µέσα σε δυσµενείς συνθήκες αυξηµένου διεθνούς ανταγωνισµού και οικονοµικής κρίσης µε ολοένα και
συρρικνούµενο εισόδηµα και αυξανόµενο κόστος παραγωγής.
Σε αυτή, όµως, τη δύσκολη προσπάθεια ο Έλληνας αγρότης
δεν είναι µόνος του. Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σχεδιάζεται ένα νέο αγροτικό µοντέλο, ένα νέο σχήµα αγροτικής οικονοµίας, πιο ανταγωνιστικό,
πιο εµπορικό, πιο ποιοτικό, επικερδές και βιώσιµο, µία νέα πορεία µέσα από ένα ολοκληρωµένο πακέτο νοµοθετικών πρωτοβουλιών από πλευράς του Υπουργείου που στόχο έχουν τη
δηµιουργία νέων θεσµών και δοµών, την ενίσχυση της διαφάνειας, τον έλεγχο της αγοράς και την αύξηση του αγροτικού εισοδήµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορεί ο δρόµος για να αφήσουµε οριστικά πίσω τα τραγικά αποτελέσµατα του παρελθόντος
να είναι µακρύς και ανηφορικός, ωστόσο η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η Κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ, παρά την αρνητική οικονοµική συγκυρία, προχωρά
αποφασιστικά για τη βελτίωση του αγροτικού τοµέα στη χώρα
µας.
Κυρία Υπουργέ, παρά τα επικοινωνιακά παιχνίδια των Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης που σχηµατίζουν και ανασχηµατίζουν κυβερνήσεις, µέσα στους πρώτους δέκα µήνες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων έχει να δείξει πραγµατικά ένα
διαφορετικό στίγµα, µία διαφορετική ταυτότητα για όλα αυτά
που προώθησε και πρόκειται να υλοποιήσει. Αξίζει σύντοµα να
αναφερθώ:
Ανασυγκρότηση των συνεταιρισµών: Αναδοµούµε το σπίτι του

αγρότη, προκειµένου να αποτελέσουν αναπτυξιακά εργαλεία στη
διάθεση της ελληνικής οικονοµίας και αγροτιάς.
Εκσυγχρονισµός των αγροτικών πρακτικών µε την ένταξη των
αγροτών στη διαχείριση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
όπως τα φωτοβολταϊκά, τη βιοµάζα, τη γεωθερµία, τα βιολογικά
απόβλητα.
Ανασυγκρότηση των συνδικαλιστικών Οργανώσεων.
Εφαρµογή της συµβολαιακής γεωργίας που θα εγγυάται τον
έλεγχο του εµπορίου, την ποιότητα και τον τρόπο παραγωγής.
Αναδιοργάνωση των διεπαγγελµατικών Οργανώσεων για τον
έλεγχο των τιµών και την προστασία των καταναλωτών.
Εξυγίανση του ΕΛΓΑ.
Ολοκλήρωση του ΟΣ∆Ε µε ταχύτερες διαδικασίες για περισσότερη διαφάνεια.
Αύξηση του ποσοστού επιστροφής του ΦΠΑ από το 7% στο
11% και ορθολογικότερος τρόπος προσδιορισµού και επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου.
∆ηµιουργία του Μητρώου Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων.
Στρατηγικές για τον έλεγχο των τιµών και την προέλευση των
τροφίµων.
Ένταξη των αγροτών στα προγράµµατα του ΤΕΜΠΜΕ.
Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Υπουργείου, του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγχώνευση Οργανισµών για τον εξορθολογισµό των δαπανών και για ταχύτερη εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των
πολιτών.
Κατοχύρωση του γεωργικού επαγγέλµατος και επανασχεδιασµός της εκπαίδευσης και λειτουργία του ΙΕΚ του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Στήριξη της επιχειρηµατικότητας για τον καθορισµό των προτεραιοτήτων στο Πρόγραµµα «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».
Τέλος, ελεγκτικός µηχανισµός για τα γεωργικά φάρµακα, την
εµπορία, τις τιµές και την ορθολογική τους χρήση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε σήµερα εδώ για να συζητήσουµε ένα ακόµη σηµαντικό νοµοσχέδιο για το µέλλον του
αγροτικού κόσµου, τη σύσταση του Μητρώου Αγροτών και του
Μητρώου Εµπόρων. Με το παρόν σχέδιο νόµου ξεκαθαρίζει το
τοπίο για τον αγροτικό κλάδο. Επί της ουσίας, στην πραγµατικότητα, ταυτοποιούνται όλοι οι κατ’ επάγγελµα αγρότες µε τη δηµιουργία µιας ενιαίας βάσης δεδοµένων, το µητρώο,
προκειµένου να επιτευχθεί ο έλεγχος, η διαφάνεια και η αξιοκρατία.
Συγκεκριµένα, ορίζεται ότι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα
φυσικά πρόσωπα, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα που είναι: Κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης. Ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ ή να
συνταξιοδοτούνται από αυτόν. Όσοι ασχολούνται επαγγελµατικά
µε την αγροτική δραστηριότητα κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας τους και λαµβάνουν από την αγροτική
δραστηριότητα το 35% του συνολικού ετήσιου εισοδήµατός
τους.
Επίσης, στο Μητρώο εγγράφονται οι απασχολούµενοι στην
αλιευτική παραγωγή.
Ακόµη, στο Μητρώο Αγροτών εγγράφονται και φυσικά πρόσωπα που δεν είναι επαγγελµατίες αγρότες, αλλά είναι αποδεδειγµένα κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης, δηλαδή είναι κύριοι,
συγκύριοι ή νοµείς αγροτικής εκµετάλλευσης ή µισθωτές ή
αγρολήπτες αγροτικής εκµετάλλευσης, εφόσον η µίσθωση ή η
αγροληψία έχουν συναφθεί εγγράφως.
Με την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων θα έχει µία σαφή εικόνα των κατ’
επάγγελµα αγροτών και των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, το
οποίο θα ενηµερώνεται από τον ΟΣ∆Ε, τις αιτήσεις για την ενιαία
ενίσχυση, τον ΕΛΓΑ και την ΕΣΥΕ.
Με αυτόν τον τρόπο η ενίσχυση της γεωργικής δραστηριότητας, η κατανοµή των δηµόσιων πόρων, αλλά και η προώθηση
ολοκληρωµένων διατοµεακών πολιτικών θα γίνεται πλέον στοχευµένα. ∆ιότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανένας σχεδιασµός, καµµία πολιτική δεν µπορεί να είναι αποτελεσµατική, δεν
µπορεί να αποδώσει, εάν δεν προσδιοριστεί πρώτα και κύρια η
οµάδα στόχου.
Η γνώση και η πληροφορία θα φέρουν τη διαφάνεια, την αξιο-
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κρατία και την ορθολογικότερη διαχείριση των εθνικών και κοινοτικών πόρων. Θα φέρουν την αποτελεσµατική απορρόφησή
τους από τους κατ’ επάγγελµα αγρότες, των κατόχων κάθε είδους αγροτικής εκµετάλλευσης.
Με διαφάνεια και αξιοκρατία, µε σεβασµό στο δηµόσιο χρήµα,
αλλά και στις ανάγκες του κάθε αγρότη, οι στόχοι που έχει θέσει
η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός της χώρας µας έρχονται
τώρα, µε τις πρωτοβουλίες της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και γίνονται πράξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα περισσότερο από ποτέ
η χώρα µας έχει ανάγκη από µία αγροτική οικονοµία πιο ανταγωνιστική. Βάζουµε τέλος στις παθογένειες του παρελθόντος
που δηµιούργησαν µία επιδοµατική και παρασιτική αγροτική οικονοµία, οι οποίες συνέβαλαν στη συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήµατος και στη µείωση του αγροτικού πληθυσµού στη χώρα
µας.
Σήµερα, µε αυτές τις αλλαγές και µεταρρυθµίσεις, δηµιουργούµε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις προκειµένου ο Έλληνας
αγρότης να µην είναι πλέον ο φτωχός συγγενής, ο επαίτης ή ο
ταραχοποιός που κλείνει τους δρόµους, αλλά να είναι ο κυρίαρχος στο εθνικό και διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, να είναι ένας
σύγχρονος επιχειρηµατίας που παρακολουθεί τις οικονοµικές
εξελίξεις και παράγει ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα.
Κυρία Υπουργέ, θέλω πραγµατικά να σας συγχαρώ γιατί ένα
διαχρονικό αίτηµα των Ελλήνων αγροτών γίνεται πράξη µε τη
δική σας πολιτική ηγεσία και µε την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Εµείς, όπως καταλαβαίνετε, το υπερψηφίζουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουτµερίδη.
Παρακαλείται ο Βουλευτής Χίου της Νέας ∆ηµοκρατίας κ.
Κωνσταντίνος Μουσουρούλης να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Μουσουρούλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, η οικονοµική κρίση πλήττει τα πάντα στη χώρα
µας. Πλήττει και το αγροτικό εισόδηµα, τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις και γενικά ό,τι κινείται γύρω από τον αγροτικό τοµέα, τις
επιχειρήσεις, τα συνδεδεµένα επαγγέλµατα και κ.ο.κ..
Μια ασπίδα απέναντι σε αυτήν την επίθεση που δέχεται η
αγροτιά στη χώρα µας θα µπορούσε να αποτελέσει, το Πρόγραµµα «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» που χειρίζεστε. Αντ’
αυτού, βλέπουµε µια ακινησία από πλευράς του Υπουργείου σας,
αλλά και σύγχυση σε ό,τι αφορά τα προγράµµατα που προωθείτε
ή που θέλετε να προωθήσετε.
Όλοι καταλαβαίνουµε, ότι οι κίνδυνοι είναι ιδιαίτερα µεγάλοι
και για την εθνική οικονοµία αλλά και ειδικά για την περιφέρεια,
όπου ο πρωτογενής τοµέας συµµετέχει µε ένα ιδιαίτερα µεγάλο
ποσοστό στον τοπικό ΑΕΠ. Παράδειγµα ο Νοµός Χίου, όπου ο
πρωτογενής τοµέας συµµετέχει µε 15%.
Τι θα περίµενε κανείς; Θα περίµενε από το Υπουργείο σας ένα
νοµοθετικό έργο, αν θέλετε, πιο επιθετικό. ∆εν θα πω για µπαράζ
νοµοσχεδίων, όπως µας έχει συνηθίσει τελευταία το Υπουργείο
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, θα περίµενα
όµως κάτι πιο ουσιαστικό.
Ξεκινάµε, λοιπόν, µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα για
τη δηµιουργία Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων. Πείτε µου, πρώτα απ’ όλα αν µιλάµε για δικαίωµα ή για
υποχρέωση εγγραφής σε ένα τέτοιο µητρώο; Αυτό εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξεκαθαρίσει διαβάζοντας το νοµοσχέδιο.
Πείτε µου επίσης ποιος είναι ο στόχος. Θέλετε να καταγράψετε εκµεταλλεύσεις και αγρότες, προκειµένου, όπως λέτε, να
ασκήσετε αγροτική πολιτική; Μα, είναι ήδη καταγεγραµµένα. Ας
αξιολογήσετε τις υφιστάµενες βάσεις δεδοµένων, αυτές που
είναι και υποχρεωτικές σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανονισµούς, για να ασκήσετε την αγροτική πολιτική που θέλετε.
Έρχοµαι τώρα λίγο στα κριτήρια. Το νοµοσχέδιο καθορίζει την
έννοια του επαγγελµατία αγρότη, της αγροτικής εκµετάλλευσης,
του κατόχου µιας αγροτικής εκµετάλλευσης και εκείνου που
ασκεί αγροτική δραστηριότητα. Θεσπίζονται διαδικασίες εγγρα-

673

φής µε υπουργική απόφαση και µάλιστα από τις περιφερειακές
διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και µε βάση στοιχεία από το Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου, φαντάζοµαι το Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου µε βάση το οποίο πιστοποιούνται
οι δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ποιοι εγγράφονται στο µητρώο; Αγρότες, που πληρούν αθροιστικά κάποιες υποχρεώσεις. Όσοι κατέχουν µια εκµετάλλευση
µε κάποιον τρόπο, εκείνοι που αναλώνουν το 30% της συνολικής
ετήσιας εργασίας τους στον αγροτικό τοµέα, όσοι διαµορφώνουν το 35% του συνολικού τους εισοδήµατος από τον αγροτικό
τοµέα και βέβαια είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ. Σε αυτούς συµπεριλαµβάνονται και εκείνοι που ασχολούνται µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και µε τον αγροτοτουρισµό.
Ως προς την αλιεία, στο µητρώο εγγράφονται όσοι εκµεταλλεύονται επαγγελµατικά σκάφη ή εµπλέκονται σε υδατοκαλλιέργειες, µε µία όµως προϋπόθεση. Και αυτό θέλω να το
σηµειώσετε, γιατί θα σας επισηµάνω παρακάτω µια αντίφαση του
νοµοσχεδίου. Η προϋπόθεση είναι να προµηθεύονται καύσιµα
θαλάσσης. ∆ηλαδή, για να επιβεβαιώσετε αν κάποιος ασκεί τέτοιου είδους δραστηριότητα, δηλαδή εκµετάλλευση επαγγελµατικού σκάφους, χρησιµοποιείτε ως κριτήριο το αν προµηθεύεται
καύσιµα θαλάσσης. Μπράβο σας και πολύ σωστά.
Τις παρατηρήσεις που κάναµε στην επιτροπή δυστυχώς τις
αγνοήσατε. Θα σας αναφέρω ορισµένες. Παρατήρηση πρώτη:
γιατί δεν χρησιµοποιήσατε αντίστοιχα κριτήρια για όσους ασκούν
αγροτικό επάγγελµα; Παράδειγµα: σας πρότεινα να χρησιµοποιήσετε τους µετρητές της ∆ΕΗ, τα αγροτικά τιµολόγια της
∆ΕΗ. Γιατί στην αλιεία χρησιµοποιείτε ως τεκµήριο την αγορά
καυσίµου θαλάσσης; Νοµίζω ότι η απορία, κύριοι συνάδελφοι,
είναι εύλογη.
Ή ακόµη τη συµµετοχή σε κοινοτικά προγράµµατα. Υπάρχει
έστω και ένας Έλληνας αγρότης, ο οποίος δεν έχει λάβει κοινοτική χρηµατοδότηση;
Να επισηµάνω επίσης και µια έλλειψη του νοµοσχεδίου: την
ιστορικότητα των στοιχείων: Να, εγγράφεσαι µε βάση τα κριτήρια, τα όποια κριτήρια, αλλά να είναι καταγεγραµµένη και η ιστορική σου διαδροµή στο επάγγελµα.
Και σας θυµίζω ότι είχα προτείνει στην επιτροπή την καταγραφή στο µητρώο πληροφοριών για εκείνους που έχουν εντοπισθεί από κοινοτικούς ή εθνικούς ελέγχους να παραποιούν
στοιχεία ή να κάνουν ψευδείς δηλώσεις και η θέσπιση ενός είδους point system για όσους έχουν κακή προϊστορία στη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων.
Έρχοµαι τώρα στην ιδιαιτερότητα των νησιών. Σας την επεσήµανα και σήµερα στην Επιτροπή, όταν συζητούσαµε τα ζητήµατα ασφάλισης των αγροτών. Ειλικρινά δεν µπορώ να
καταλάβω γιατί η Κυβέρνηση δεν εντάσσει τη νησιωτικότητα
µέσα στις πολιτικές της, γιατί οτιδήποτε και να σχεδιάζει είναι
οριζόντιο. ∆εν το αντιλαµβάνεστε αυτό; Πιστεύω όµως ότι ειδικά
στο θέµα της ασφάλισης κάτι θα κάνετε. Κατανόησα ότι το έχετε
κατά νου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Να σας δώσω το παράδειγµα του νοµού µου, της Χίου. Στο
Νοµό Χίου κύρια απασχόληση στον αγροτικό τοµέα µε βάση την
απογραφή του 2001, δήλωσε το 11,7% του πληθυσµού. ∆ευτερεύουσα απασχόληση δήλωσε από το 30% του πληθυσµού.
Έχουµε, λοιπόν, µια απόκλιση αρκετά µεγάλη, την οποία θα πρέπει να συσχετίσετε µε τη νησιωτικότητα και µε τη συµµετοχή του
πρωτογενούς τοµέα στο ΑΕΠ του νοµού και της περιφέρειας.
∆εν µπορείτε, λοιπόν, να εφαρµόζετε ενιαία κριτήρια για όλη
τη χώρα. Πρέπει να το δείτε πολύ προσεκτικά και να δώσετε κάποιες ευελιξίες. ∆εν µπορεί να ισχύουν παντού τα ίδια ποσοστά.
Άλλο το 35% του εισοδήµατος ενός αγρότη στη Θεσσαλία να
προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα και άλλο στη νησιωτική Ελλάδα, µε τα προβλήµατα, εποχικότητας, πρόσβασης στις
αγορές, εµπορίας, τεράστια ζητήµατα τα οποία δεν χρειάζεται
να επαναλάβω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω µε τις ανανεώσιµες πηγές. Η δυνατότητα που
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

δόθηκε σε όσους έχουν γη υψηλής παραγωγικότητας να αναπτύξουν ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και ειδικά φωτοβολταϊκά
έως 100 KW, δεν τους κάνει αγρότες. Μπορεί να είσαι ιδιοκτήτης
αυτής της γης και να µην έχεις καµµία επαφή µε αγροτικές δραστηριότητες.
Γιατί πρέπει σώνει και καλά οι άνθρωποι αυτοί να εγγραφούν
στο αγροτικό µητρώο και τι είναι αυτό που θα προκύψει από την
καταγραφή τους σε σχέση µε την άσκηση αγροτικής πολιτικής.
Μην ξεχνάµε, κυρία Υπουργέ, ότι ο στόχος είναι η άσκηση αγροτικής πολιτικής.
Τέλος, ως προς την αξιολόγηση των πληροφοριών. Είναι πολύ
σηµαντικό στις βάσεις δεδοµένων να αξιολογούνται οι πληροφορίες πριν εισαχθούν στα συστήµατα. Και εδώ βάζω την επιφύλαξη του κακού παρελθόντος που έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η
∆ιεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου σας και ως προς τη
δυνατότητα αξιολόγησης των πληροφοριών, αλλά και ως προς
τη δυνατότητα ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων και ειδικότερα σύγκλισης των βάσεων δεδοµένων.
Γιατί µην ξεχνάµε ότι άλλος ένας στόχος του νοµοσχεδίου
είναι η σύγκλιση των βάσεων δεδοµένων. Αυτό απαιτεί τεχνογνωσία, απαιτεί οι ∆ιευθύνσεις Πληροφορικής και του ΟΠΕΚΕΠΕ
και του Υπουργείου σας να είναι στην αιχµή της τεχνολογίας.
Αυτό δεν νοµίζω ότι συµβαίνει και γι’ αυτό πρέπει να διασφαλίσετε ότι το µητρώο δεν θα καταλήξει σε αχρησία και δεν θα απαξιωθεί στην πράξη. Αν συµβεί αυτό, ούτε πολιτική θα µπορέσετε
να ασκήσετε αλλά ούτε και κοινοτικούς πόρους να αντλήσετε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μουσουρούλη.
Παρακαλείται ο κ. Σταύρος Σκοπελίτης, Βουλευτής Λέσβου
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Σκοπελίτη.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή, κυρία Υπουργέ, κάθε άλλο παρά περαστικός είµαι από
αυτόν τον τόπο -και µάλιστα βιαστικός- αλλά αντίθετα ζω εδώ και
χρόνια από κοντά τις εξελίξεις στον αγροτικό τοµέα και µάλιστα
από ένα ακριτικό νησί, όπως είναι η Λέσβος, µπορώ να πω –και
αυτό χωρίς την ελάχιστη δόση υπερβολής- ότι βαλθήκατε µε την
πολιτική σας να µην αφήσετε ούτε ένα µικρό νοικοκυριό στη
χώρα, τουλάχιστον απ’ όσα απέµειναν, αφού πολλά φτωχοµεσαία αγροτικά νοικοκυριά έχουν καταστραφεί από τις πολιτικές
που ακολούθησαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις, είτε αυτές ανήκαν στη Νέα ∆ηµοκρατία είτε στο ΠΑΣΟΚ.
Το τονίζω αυτό -και µάλιστα µε κατηγορηµατικό τρόπο- αφού
όλες οι αποφάσεις που πάρθηκαν τα τελευταία είκοσι χρόνια στην κυριολεξία όλες οι αποφάσεις- κινούνται σ’ αυτήν την κατεύθυνση, υπηρετούν αυτόν το στόχο, στο πώς δηλαδή θα
κάνουν το βίο αβίωτο για τα φτωχοµεσαία αγροτοκτηνοτροφικά
νοικοκυριά, έτσι που να τα αναγκάσουν να εγκαταλείψουν τη γη
και την παραγωγή τους, για να «περπατήσει» ο στόχος που έχετε
βάλει και που υπηρετεί τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λίγα χέρια.
Από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει κανείς απαριθµώντας αυτές τις αποφάσεις; Από την κατάργηση των τιµών ασφάλειας που οδήγησε στο σηµερινό ευτελισµό των τιµών
παραγωγού; Από την κατάργηση των επιδοτήσεων που εκτίναξε
στα ύψη το κόστος παραγωγής; Από τα πλαφόν στην παραγωγή
και στο λαϊκό κεφάλαιο που όρθωσε φραγµούς, ιδιαίτερα για
τους νέους ανθρώπους, να ασχοληθούν µε την αγροτική παραγωγή; Από το διάπλατο άνοιγµα της αγοράς της χώρας µας σε
εισαγωγές αγροτικών προϊόντων, που είχαν σαν αποτέλεσµα να
πεταχτούν έξω από αυτήν τα δικά µας προϊόντα; Από την αποδέσµευση της επιδότησης από την παραγωγή που πέταξε τον
παραγωγό έξω από το χωράφι του σε συνδυασµό βέβαια µε τις
εξευτελιστικές τιµές; Από την κατάργηση της επιδότησης στους
µικρούς παραγωγούς, αυτούς που παίρνουν τα 200 ευρώ;
Τώρα µάλιστα ετοιµάζεστε, όπως είπε ο Όλι Ρεν, να αναστείλετε ή και να περικόψετε τις αγροτικές επιδοτήσεις στις χώρες
που παραβιάζουν το Σύµφωνο Σταθερότητας. Λέω «να περικόψετε», γιατί όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, ο κ. Ροµπέϊ, όλες οι χώρες συµφώνησαν στην επιβολή έγκαιρων και αυστηρών µέτρων ενάντια των χωρών µε υπερβολικό έλλειµµα και χρέος. Θα θέλαµε να ξέρουµε, κυρία Υπουργέ, τούτο:
Αν εσείς, σαν Κυβέρνηση, συµφωνήσατε σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Περιµένω µία απάντηση.
Συµπερασµατικά, λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει καµµία
απόφαση τα τελευταία είκοσι χρόνια που να υπηρετεί τα συµφέροντα της αγροτιάς µας. ∆εν υπάρχει καµµία που να δίνει προοπτική στην αγροτική µας παραγωγή και στο µικροµεσαίο
αγροτικό νοικοκυριό.
Όσον αφορά τα πολυδιαφηµισµένα προγράµµατα, που κατά
καιρούς πλασάρονται σαν πανάκεια για την αγροτική παραγωγή,
αποδείχτηκε ότι δεν αποτελούσαν και δεν αποτελούν παρά προσπάθεια αποπροσανατολισµού του αγρότη από την κατεύθυνση
εκείνη που πρέπει να δώσει στον αγώνα του και την πάλη του,
δηλαδή ενάντια στα πραγµατικά προβλήµατα που δηµιουργεί η
πολιτική σας.
Και αυτό αποδείχτηκε από το γεγονός ότι δεν ανέκοψαν την
πορεία συρρίκνωσης της αγροτικής παραγωγής και της καταστροφής των µικροµεσαίων, παρά τις µεγάλες κουβέντες που
ακούστηκαν. Το αντίθετο αποτέλεσµα είχαν.
Σ’ αυτήν, λοιπόν, την κατεύθυνση, τη βαθιά αντιαγροτική, κύριοι Βουλευτές, κινείται και το νοµοσχέδιο που συζητάµε. Τα ίδια
συµφέροντα έρχεται να υπηρετήσει, δηλαδή εκείνα των µεγαλοαγροτών και των επιχειρηµατικών κύκλων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τοµέα ή εκείνων που σκοπεύουν να
ασχοληθούν. Και το λέµε αυτό γιατί; Αυτά τα συµφέροντα θα
εξυπηρετήσει η αλλαγή χρήσης γης και όχι το µικροµεσαίο αγροτοκτηνοτρόφο.
Θα ήθελα εδώ να επισηµάνω ότι η απόφαση αυτή να µετατρέψετε τα χωράφια από παραγωγούς τροφίµων και πρώτων υλών
για τη βιοµηχανία σε χώρους εγκατάστασης φωτοβολταϊκών
αποτελεί έγκληµα, που γίνεται µάλιστα σε µία περίοδο που η διατροφική εξάρτηση του λαού µας από τις εισαγωγές έχει πάρει
εκρηκτικές διαστάσεις και βέβαια δαπανάµε και τεράστια ποσά
για το σκοπό αυτό.
Θα ήθελα, επίσης, να σηµειώσω –το επεσήµανε και ο εισηγητής µας και µάλιστα πολύ εύστοχα- ότι διαχωρισµός των αγροτών σε κατά κύριο και µη επάγγελµα θα είχε ως αποτέλεσµα οι
χιλιάδες µικροµεσαίοι αγρότες, που αντιµετωπίζουν πρόβληµα
επιβίωσης από τη βαθιά αντιαγροτική σας πολιτική, να πεταχτούν
έξω από το Μητρώο Αγροτών και να χάσουν προοπτικά τις αποζηµιώσεις, ενισχύσεις και επιδοτήσεις.
Βέβαια, αυτός είναι ο στόχος σας, όπως ανέφερα και στην
αρχή της παρέµβασής µου, να δηµιουργήσετε µεγάλο πρόβληµα
στο µικροµεσαίο αγρότη που ασχολείται µε την αγροτική παραγωγή και να τον πετάξετε έξω από αυτήν. Αυτό τον στόχο πρέπει
να τον αντιληφθεί ο µικροµεσαίος αγροτοκτηνοτρόφος της
χώρας µας. Να αντιληφθεί ότι µπροστά στην ακολουθούµενη πολιτική, την πολιτική φτώχειας και ξεκληρίσµατος, δεν υπάρχει
άλλος δρόµος πέρα από αυτόν της αντίστασης και της πάλης
µαζί µε την εργατική τάξη και τα άλλα πλατιά λαϊκά στρώµατα
που θίγονται από αυτήν την πολιτική.
Πρέπει να το αντιληφθεί και να δώσει τον αγώνα για µια άλλη
πολιτική που θα είναι βαθιά φιλολαϊκή και φιλοαγροτική, που µε
µοχλό τις κοινωνικοποιηµένες µεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις
και τους παραγωγικούς συνεταιρισµούς των µικροµεσαίων αγροτών θα οδηγήσει στην ανάπτυξη την αγροτοκτηνοτροφική µας
παραγωγή προς όφελος των αγροτών µας και του εργαζόµενου
λαού της χώρας µας.
Άλλος δρόµος δεν υπάρχει, εκτός από αυτόν που οδηγεί στην
ολική καταστροφή της µικροµεσαίας αγροτικής µας παραγωγής,
στην ερήµωση της υπαίθρου και κυρίως των ορεινών και νησιωτικών περιοχών, αυτή δηλαδή την πολιτική που προωθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ελληνικές κυβερνήσεις και όλοι εκείνοι που
συµπορεύονται στους αντιαγροτικούς, αντιλαϊκούς µονοδρόµους που αυτή χαράσσει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Σκοπελίτη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Αττικής, γιατρός και πρώην Αντι-
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πρόεδρος, κ. Αθανάσιος Λεβέντης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούµε σε χαλεπούς καιρούς και
αυτό είναι κοινή γνώση. Το βιώνουν όλοι οι Έλληνες. Ιδιαίτερα
µάλιστα οι αγρότες υποφέρουν ακόµα περισσότερο. Το µέλλον
είναι πιο ζοφερό γι’ αυτούς, γιατί ξέρουµε ότι οι συνθήκες είναι
σκληρές, το κόστος παραγωγής των προϊόντων είναι πάρα πολύ
υψηλό, η διάθεση των προϊόντων δεν είναι εύκολη, οι τιµές χαµηλές, οι οποίες πολλές φορές δεν καλύπτουν ούτε το κόστος.
Από την άλλη γίνεται µία µεγάλη εκµετάλλευση από τους µεσάζοντες, οι οποίοι πολλές φορές θησαυρίζουν, κυριολεκτικά.
∆εν έχει παρά να δει κάποιος πώς έχει διατεθεί µια σειρά από
προϊόντα τον τελευταίο καιρό. Κυρία Υπουργέ, έχετε δει τι έχει
γίνει και µε το στάρι. Το πουλάνε φθηνά οι αγρότες και µόλις το
συλλέξουν το στάρι αρχίζει να ανεβαίνει κατακόρυφα. Αυτό γίνεται επανειληµµένα τα τελευταία χρόνια. ∆εν είναι µόνο το
στάρι. Να µην πούµε ότι έρχονται µε τάνκερς κρασιά από τη Χιλή
και πάει λέγοντας. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να ξεχνάµε
και αυτό το ξέρει όλη η υφήλιος ότι τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα είναι εκλεκτής ποιότητος, ως προς τη γεύση, το άρωµα, αν
θέλετε όλες τους οι ιδιότητες.
Βλέπουµε έτσι ότι αυτή η δύσκολη κατάσταση που αφορά
όλους τους Έλληνες, θίγει πολύ περισσότερο τους αγρότες.
Αυτό έχει σαν συνέπεια να περιορίζεται το εισόδηµα και να αδειάζουν και τα χωριά στα οποία οι αγρότες «φυλάσσουν Θερµοπύλες».
Γίνονται, βέβαια και µία σειρά από καταχρήσεις και ατασθαλίες, όσον αφορά τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Όλα αυτά τα τελευταία χρόνια επωφελήθηκαν κυρίως οι µεγάλοι, µ’ έναν τρόπο
που δεν ήταν ο καλύτερος κάθε φορά.
Σήµερα µπαίνει µπροστά µας, µ’ αυτό το νοµοσχέδιο, η δηµιουργία ενός Μητρώου Αγροτών. Αυτό ήταν πάγιο αίτηµα της
ανανεωτικής Αριστεράς εδώ και πολλά χρόνια. Από αυτή την
άποψη, επί της αρχής δεν µπορούµε παρά να το στηρίξουµε, ότι
είναι απαραίτητο και πρέπει να υπάρχει Μητρώο Αγροτών.
Η προηγούµενη προσπάθεια για τη δηµιουργία του, παρ’ όλα
τα χρήµατα που δαπανήθηκαν, έµεινε ηµιτελής ή µάλλον µπήκε
στο συρτάρι για διάφορους λόγους. Ελπίζουµε να µην επαναληφθεί το ίδιο και τώρα.
Θέλουµε το Μητρώο Αγροτών να αποτελέσει µία βάση ώστε το
κράτος να χαράξει επιτέλους µια στρατηγική, που θα εξυπηρετεί
την άσκηση µιας ολοκληρωµένης και αποτελεσµατικής πολιτικής
στον αγροτικό τοµέα. Όµως το βασικό ερώτηµα που πρέπει να
απαντηθεί από την Κυβέρνηση είναι το πού θέλει να οδηγήσει
την αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα, ποιους επιθυµεί να έχει
ως αγρότες και πώς πρόκειται να τους βοηθήσει, ποιο είναι το
όραµά της για την αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη. Και απ’
αυτήν την άποψη πρέπει να πούµε για την Αγροτική Τράπεζα ότι
εµείς είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι σ’ αυτά τα σχέδια που
εξυφαίνονται ώστε να εκχωρηθεί στον ιδιωτικό τοµέα ή δεν ξέρω
πού αλλού και µε ποιον τρόπο.
Στο νοµοσχέδιο ορίζεται το ποιος πρέπει να είναι αγρότης. Οι
προϋποθέσεις είναι οι εξής: Να έχει γη, να ασχολείται αυτοπροσώπως µε το αγροτικό επάγγελµα κατά το 30% της συνολικής
ετήσιας απασχόλησής του. Τώρα, για την απασχόληση δεν ξέρω.
Μπαίνουν και ώρες εδώ; Γιατί οι αγρότες δεν έχουν και ώρες,
κυρία Υπουργέ. Προέρχοµαι από αγροτική οικογένεια και ξέρω
ότι µπορεί να δουλεύουν και δεκαοχτώ και είκοσι ώρες.
Τρίτον, -όσον αφορά τις προϋποθέσεις- πρέπει να προσπορίζεται απ’ αυτή την απασχόλησή του τουλάχιστον, όπως λέει το
νοµοσχέδιο, το 35% του συνολικού του εισοδήµατος. Τέταρτον,
πρέπει να είναι ασφαλισµένος στον ΟΓΑ. Η ασφάλιση στον ΟΓΑ
είναι για µας ένας απαράβατος όρος προκειµένου να µην καρπώνεται κάποιος τα πλεονεκτήµατα χωρίς να είναι στην ουσία
αγρότης.
Επίσης εµείς αυτό που διεκδικούµε είναι στις προϋποθέσεις
να µπει και η επαγγελµατική κατοχύρωση, η πιστοποίηση των
αγροτών. Το αγροτικό επάγγελµα, κυρία Υπουργέ, είναι ανοχύρωτο δυστυχώς επάγγελµα. Ζητούµε λοιπόν την εκπαίδευση, την
κατάρτιση, την εξειδίκευση των αγροτών, ώστε ο παραγωγός να
είναι πιστοποιηµένος επαγγελµατίας.
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Η επαγγελµατική κατοχύρωση θα αυξήσει επιπλέον και την
ασφάλεια των τροφίµων, γιατί κι εδώ γίνονται πάρα πολλά παρατράγουδα. Οι ίδιοι οι αγρότες επισηµαίνουν την ανάγκη για
την εκπαίδευση και τη σύνδεσή της µε την επαγγελµατική κατοχύρωση, που θα πρέπει να συνοδεύεται από κίνητρα που θα εξασφαλίζουν επαγγελµατικά τον κατοχυρωµένο αγρότη. Θα πρέπει
να υπάρχουν εκπαιδευτικές διαδικασίες για όλες τις ηλικίες, διά
βίου συνεχιζόµενες, που θα οδηγούν στην επαγγελµατική κατοχύρωση.
Ζητούµε επίσης, το Μητρώο Αγροτών να συνδυαστεί µε το Μητρώο Εµπόρων, κυρία Υπουργέ, και δεν µπορούµε να καταλάβουµε γιατί δεν το φέρατε αυτό στο νοµοσχέδιο. Είναι
επιτακτική ανάγκη να συνδυαστεί το Μητρώο Αγροτών µε το Μητρώο Εµπόρων, ώστε να υπάρξει ξεκάθαρο τοπίο µεταξύ των
άµεσα συµβαλλοµένων. Η πολιτεία θα µπορεί έτσι όχι µόνο να
ελέγχει, αλλά και να ασκεί εποπτεία στην αλυσίδα των τροφίµων.
Ενώ υπάρχουν νόµοι που προσδιορίζουν το µάξιµουµ κέρδος,
υπάρχει µια στρέβλωση στην αλυσίδα τροφίµων και το προϊόν
φθάνει στον καταναλωτή αρκετές φορές πάνω απ’ αυτό που έχει
εισπράξει ο αγρότης.
Όσον αφορά το όριο εισοδήµατος, εδώ διίστανται οι απόψεις.
Χωρίς να µπορεί κανείς να έχει µια ασφαλή επιστηµονική τεκµηρίωση, και αυτό λόγω ακριβώς της µη ύπαρξης του µητρώου, θεωρούµε ότι το 35% του αγροτικού εισοδήµατος προκειµένου να
χαρακτηριστεί κάποιος ως κατά κύριο επάγγελµα αγρότης κρίνεται σωστό, αν και σίγουρα θα προκύψουν περιπτώσεις ατόµων
που θα σπεύσουν να επωφεληθούν από τις διατάξεις του νοµοσχεδίου. Όµως εκτιµάµε ότι θα είναι πολύ πιο λίγες οι περιπτώσεις αυτών των επιτηδείων σε σχέση µε αυτούς που είναι
πραγµατικοί αγρότες και δεν µπορούσαν να καρπωθούν τα προνόµια λόγω του ότι το όριο εισοδήµατος ήταν αρκετά µεγαλύτερο.
Υπάρχουν αγρότες, και ιδιαίτερα σε αποµακρυσµένες και νησιωτικές περιοχές, που συµπληρώνουν το εισόδηµά τους από
ενοίκια, από άλλες εργασίες, από µικρές εµπορικές και τουριστικές δραστηριότητες που µέχρι τώρα, και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις καταστροφής της συγκοµιδής, δεν ελάµβαναν τις
αποζηµιώσεις. Και δυστυχώς αυτοί ήταν πολλοί και είχαν αυξηµένες ανάγκες.
Επιπλέον, θεωρούµε ότι στο νοµοσχέδιο θα πρέπει να γίνεται
και ειδική ρύθµιση σε περιπτώσεις αγροτών που δεν φθάνουν
καν το 35% λόγω καταστροφής της σοδειάς από έκτακτα φαινόµενα. Κι έχουµε συχνά τέτοια φαινόµενα στον τόπο µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό ζητώ, και για µένα, την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το έχετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Σχετικά µε τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας έως τα 100 KW δεν διευκρινίζεται στο νοµοσχέδιο αν
οι αποκλειστικοί παραγωγοί ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µπορούν να καθοριστούν µόνο από τη δραστηριότητα αυτή ως αγρότες. ∆εν νοείται -και πρέπει να το προβλέψετε αυτό- να θεωρούνται κατά κύριο επάγγελµα αγρότες οι παραγωγοί αποκλειστικά
και µόνο ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. Ο περιορισµός που
γίνεται στο µέγεθος για τις αγροτοτουριστικές µονάδες, δηλαδή
στα δέκα δωµάτια, και για τις ανανεώσιµες πηγές στα 100 KW
έχει ως στόχο να αποφευχθεί ο κίνδυνος να δικαιούνται αγροτικές ενισχύσεις µεγάλες τουριστικές µονάδες ή µεγάλες µονάδες
διαχείρισης ανανεώσιµων πηγών, όπως εσείς λέτε. Αλλά δεν γίνεται µόνο και µόνο µε αυτήν τη δραστηριότητα να θεωρείται κάποιος αγρότης. Οφείλετε µια διευκρίνιση γι’ αυτά τα ζητήµατα.
Μια ακόµα ένσταση για µας είναι ότι και σε αυτό το νοµοσχέδιο διάφορα σηµαντικά κριτήρια θα ρυθµιστούν αργότερα µε κοινές υπουργικές αποφάσεις. Θα πρέπει να αναφέρονται ρητά στο
νοµοσχέδιο η διαδικασία, η προθεσµία, ο τρόπος υποβολής και
ο έλεγχος της αίτησης, η διαγραφή, τα ειδικά ευεργετήµατα και
άλλα παρεµφερή θέµατα για την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών
και να µην αφήνεται η ρύθµισή τους σε υπουργικές αποφάσεις
σε διάστηµα έξι µηνών από την ψήφιση του νόµου.
Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι αντιλαµβάνεστε πως εµείς επισηµαίνουµε µια σειρά από ανεπάρκειες στο παρόν νοµοσχέδιο.

676

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

Το «ναι» µας είναι κριτικό. Επισηµαίνουµε αυτές τις αδυναµίες,
αλλά αυτό έρχεται για να πιστοποιήσει πολιτικά ότι η ∆ηµοκρατική Αριστερά θεωρεί ότι πρέπει επιτέλους να ξεκινήσει η υπόθεση του Μητρώου Αγροτών και ασφαλώς να ληφθούν υπ’όψιν
και αυτές οι ατέλειες και ενδεχοµένως άλλες που θα ανακύψουν
στην πορεία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Λεβέντη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από την Πιερία κ. Ιωάννης Αµοιρίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ανέφερε πριν και ο Πρόεδρος,
κατάγοµαι από την Πιερία. Το ΑΕΠ του νοµού, κοντά στο 40%,
παράγεται από την αγροτική παραγωγή. Αυτό σηµαίνει ότι είναι
πολύ σηµαντικός ο ρόλος της αγροτικής παραγωγής και το νοµοσχέδιο αυτό είναι στην κατεύθυνση του να στηρίξει πραγµατικά, µέσα από τους αριθµούς τουλάχιστον, την όλη προσπάθεια,
να ξέρουµε πόσοι αγρότες τουλάχιστον είναι στην περιοχή.
Άκουσα τον εισηγητή να λέει ότι µπορούσαµε να δούµε πόσοι
είναι οι αγρότες, ότι υπήρχαν τα µητρώα. ∆ηλαδή αν πάµε αύριο
το πρωί µε ένα κουµπί που θα πατήσουµε θα βρούµε πόσοι είναι
οι αγρότες. Φαντάζοµαι ότι εννοούσε ότι µπορούσαµε να βρούµε
και πόσοι είναι οι συνταξιούχοι σ’ αυτή τη χώρα, πόσοι είναι οι
δηµόσιοι υπάλληλοι και πόσοι είναι οι ανάπηροι. Τόσο καλά ήταν
οργανωµένο το κράτος!
Άκουσα επίσης να αναρωτιέται τι θα γίνει µε τις πρόωρες συντάξεις, τι θα γίνει µε τους νέους αγρότες, µε το κόστος παραγωγής, µε τις τιµές των προϊόντων, τι θα γίνει µε τον καπνό, τι θα
γίνει µε τον «ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ», µε τα αρδευτικά. Τα ρώτησε όλα η
Αντιπολίτευση που επί πεντέµισι χρόνια ήταν κυβέρνηση και
µπορούσε να κάνει τεράστιες αλλαγές σ’ αυτό το χώρο, να στηρίξει το εισόδηµα και την παραγωγή της χώρας και να δώσει νέα
πνοή κι ελπίδα να υπάρξουν νέοι αγρότες. Αντί αυτού έρχεται
σήµερα και επαίρεται γιατί σ’ ένα οκτάµηνο δεν έγιναν όλα αυτά
που δεν έκανε στα πεντέµισι χρόνια.
Νοµίζω, αγαπητή κυρία Υπουργέ, ότι το σχέδιο νόµου δίνει τεράστιες δυνατότητες γνωρίζοντας πόσοι είναι οι αγρότες. ∆ίνει
τη δυνατότητα να ξέρουµε τις χρήσεις γης, που είναι το σηµαντικότερο εργαλείο για την ανάπτυξη. Έχουµε µπροστά µας και
τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Έχουµε µπροστά µας µεγάλες ευκαιρίες και
ένα κοµµάτι από το ∆’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Εκτιµώ όµως
ότι όλος ο σχεδιασµός θα πρέπει να γίνει για το Ε’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης, µε τα νοµοσχέδια που έρχονται και όπου συζητήσαµε και για τον ΕΛΓΑ. Με αυτό το νοµοσχέδιο που θα
δούµε πώς κατανέµονται τα χρήµατα, πόσοι είναι οι αγρότες,
ποιοι δικαιούνται, τι καλλιέργειες θα έχουµε, νοµίζω ότι µπορούµε να σχεδιάσουµε το Ε’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ώστε
να έχουµε στόχευση. Είδαµε για το ∆’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης να «έχει χάσει τη µπάλα» η προηγούµενη κυβέρνηση όσον
αφορά τους καπνοπαραγωγούς. ∆εν ήξερε. Έλεγε για 100% επιδότηση, ότι θα βρει κάποιους τρόπους. Τελικά είναι 50%. ∆εν
βρήκε άκρη, γιατί δεν είχε κανένα σχέδιο.
Νοµίζω ότι και µε αυτό το νοµοσχέδιο µπορούµε να κάνουµε
ένα µεγάλο βήµα σ’ αυτήν την κατεύθυνση ώστε να είµαστε έτοιµοι τα επόµενα χρόνια. Και είναι πολύ βασικές παράµετροι και ο
χρόνος αλλά και το εισόδηµα, που αναφέρονται στο νοµοσχέδιο
στο 30% και 35% αντίστοιχα. Γιατί ο χρόνος εξαρτάται από την
καλλιέργεια. Μπορεί ένας να καλλιεργεί και να ασχολείται µε την
αγροτική παραγωγή και δώδεκα µήνες και κάποιος να ασχολείται και τρεις µήνες και δύο µήνες. Το σηµαντικό είναι το έσοδο
που έχει στο όλο εισόδηµά του. Άρα εκτιµώ ότι το 35% είναι ένα
εύλογο όριο οικονοµικό, ώστε να αποδείξει κάποιος ότι ασχολείται επαγγελµατικά µε την αγροτική παραγωγή.
Κυρία Υπουργέ, θα µου επιτρέψετε να θέσω κάποια ερωτήµατα όσον αφορά τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και συγκεκριµένα τα φωτοβολταϊκά. Και βέβαια να σας δώσω και
συγχαρητήρια για το κοµµάτι που αφορά τους καπνοπαραγωγούς που σε πολύ µεγάλο βαθµό υπάρχουν και στο Νοµό Πιερίας. Ρωτούν όλοι αν πρέπει να κάνουν φωτοβολταϊκά, αν θα
υπάρχει η απόδοση σε βάθος χρόνου κι αν η τιµή που υπάρχει

σήµερα, που είναι περίπου στα 40 ευρώ, µε τα καινούργια συµβόλαια δεν θα κατεβαίνει κάθε χρόνο ή κάθε µήνα. ∆ηλαδή να
κατέβει µετά από δυο χρόνια ή µετά από έναν χρόνο που θα πάρουν την έγκριση και να είναι στα 20 ευρώ και να έχουν κάνει την
προσπάθεια µόνο και να έχουν πληρώσει και περίπου 3.000 ή
4.000 ευρώ για να προετοιµάσουν το φάκελο.
Πρέπει να τους δώσουµε κάποιες απαντήσεις, να τους δώσουµε ελπίδα, ότι ναι, είναι µία επένδυση για τον αγρότη πλέον,
για ένα σταθερό εισόδηµα για το µέλλον και νοµίζω ότι όλοι
έχουν πολύ µεγάλη ελπίδα πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι
ενθουσιασµένοι µε το πρόγραµµα, όµως έχουν και ερωτήµατα,
στα οποία πρέπει να δώσουµε απαντήσεις.
Πρέπει να δώσουµε απαντήσεις για το τι θα γίνει µε τις αποζηµιώσεις στο νοµό µας, στο Νοµό Πιερίας, όπου είχε δυο φορές
χαλαζόπτωση. Μας ρωτούν. Μας ρωτούν για το πετρέλαιο και
πότε θα πάρουν πετρέλαιο. Μας ρωτούν αν θα ενισχύσουµε στην
κατεύθυνση να µειωθεί το κόστος παραγωγής, στα λιπάσµατα.
Μας ρωτούν για τις τιµές των προϊόντων.
Αποδείξατε έγκαιρα ότι όταν θέλει µια Κυβέρνηση, µπορεί να
κάνει παρέµβαση. Παρότι τα σιτηρά δόθηκαν µε 10 και 12 λεπτά
και πήγε να εκτιναχθεί η τιµή τεχνηέντως και να το εκµεταλλευθούν τα καρτέλ, αποδείξατε ότι όταν θέλει η πολιτική ηγεσία και
έχει βούληση και προλαβαίνει να κάνει παρέµβαση, µπορεί όλα
αυτά να τα αποτρέψει.
Είχαµε δείγµατα γραφής την περασµένη εβδοµάδα και όλο
αυτό το χρονικό διάστηµα που παρ’ότι όλα τα µέσα ενηµέρωσης
θεωρούσαν δεδοµένη την αύξηση των προϊόντων των αλεύρων,
δυστυχώς, γι’ αυτούς –και ευτυχώς για εµάς- διαψεύστηκαν.
Ήταν άµεση η παρέµβαση του Υπουργείου και συγχαρητήρια για
όλη αυτή την κινητικότητα που δείξατε.
Τα αρδευτικά έργα µοιράστηκαν από το «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» και άκουσα προηγούµενα το συνάδελφο κ. Μουσουρούλη να µιλά για το «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» και πώς
σχεδιάστηκε. Ξέρετε ότι δηµοπρατήθηκαν έργα εκεί που υπήρχε
µια µελέτη, χωρίς να υπάρχει κανένας σχεδιασµός, αρκεί να
υπήρχε ένα έργο. Παραδείγµατος χάριν, ο προηγούµενος Πρωθυπουργός πήγε στην Έκθεση και έλεγε «φέρτε µου έργα να δηµοπρατήσω», χωρίς καµµία στόχευση.
Γίνονταν, λοιπόν, αρδευτικά έργα εκεί που δεν χρειάζονται ή
εκεί που δεν υπάρχουν παραγωγές. ∆εν έχει γίνει –ξαναλέω- σχεδιασµός των χρήσεων γης και του είδους των καλλιεργειών, ώστε
να γίνουν και τα αντίστοιχα αρδευτικά έργα.
Με τα δάνεια των αγροτών η Κυβέρνηση στήριξε τις αγροτικές
επιχειρήσεις, έδωσε την επέκταση στα δυο χρόνια, αλλά υπάρχει και ο κίνδυνος να γίνει πλειστηριασµός σε κτηνοτροφικές µονάδες. Όπως και την πρώτη κατοικία, έτσι και τις κτηνοτροφικές
µονάδες, αυτές που είναι υποθηκευµένες, θα πρέπει να τις προστατεύσουµε από τις τράπεζες, στις οποίες είναι υποθηκευµένες.
Η τιµή του γάλατος, ξέρετε, δεν είναι µεγάλη. Φθάνει από 85
έως 90 λεπτά. Το κόστος παραγωγής είναι µεγάλο. Οι κτηνοτρόφοι έχουν προβλήµατα. Ίσως θα µπορέσουµε σε αυτήν την
κατεύθυνση να δώσουµε µια στήριξη και µε τα σχέδια βελτίωσης, πάντα στην κατεύθυνση της αυτοδιοικητικής δύναµης.
Πιστεύω ότι τα σχέδια βελτίωσης πρέπει να δοθούν στις περιφέρειες, αν όχι στους νέους καλλικράτειους δήµους, που έχουν
και την υποδοµή, έχουν και το επιστηµονικό προσωπικό και στον
τόπο εκείνο θα µπορούν να σχεδιάσουν. Εκτιµώ ότι αυτό το
µέτρο πρέπει να αποκεντρωθεί.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο είναι ένα ακόµη
βήµα για την τάξη στο κράτος, στη διαφάνεια και στην ανάπτυξη.
Πρώτα απ’ όλα, ο αγρότης γίνεται αγρότης µε βούλα και υπογραφή.
Νοµίζω ότι σωστά ο συνάδελφος του Συνασπισµού στήριξε το
νοµοσχέδιο αυτό έχοντας ευρύτητα πνεύµατος και όχι στενή
κοµµατική αντιπαράθεση και πιστεύω ότι και οι υπόλοιπες δυνάµεις του Κοινοβουλίου πρέπει όχι µόνο να το στηρίξουν, αλλά
είναι ένα βήµα, ένα µεγάλο βήµα να ξέρουµε πόσοι είναι οι αγρότες. Αφήστε το άλλο νοµοσχέδιο. Θα ξέρουµε πόσοι είναι οι
αγρότες σε αυτήν τη χώρα, πόσοι είναι οι επαγγελµατίες αγρότες. Είναι κάτι που πρέπει να το ξέρουµε.
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Από εκεί και πέρα, νοµίζω ότι όλοι µαζί µπορούµε να σχεδιάσουµε το µέλλον, πάντα βέβαια µε την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης που θα φέρνει τα νοµοσχέδια, τα οποία θα ξαναδώσουν
ελπίδα στην αγροτιά, θα δώσουν ελπίδα στην περιφέρεια. Γιατί
η περιφέρεια αυτήν τη στιγµή υποφέρει πολύ περισσότερο από
τα αστικά κέντρα. Μπορεί να βγαίνουν στα κανάλια, να βγαίνουν
οι έµποροι, να βγαίνουν οι επιχειρηµατίες, αλλά ξέρετε ότι οι
αγρότες που δεν έχουν φωνή, σήµερα είναι στα χωράφια. ∆εν
µπορούν να φωνάξουν, αλλά πρέπει να τους ακούσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αµοιρίδη.
Παρακαλείται ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας από το
Νοµό Καστοριάς κ. Ζήσης Τζηκαλάγιας να λάβει το λόγο.
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµπληρώθηκαν έντεκα µήνες από
τότε που το κόµµα σας ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας και
είναι το πρώτο νοµοσχέδιο που φέρνετε και αφορά τους αγρότες
και την αγροτική πολιτική, ενώ γνωρίζετε ότι ήδη διαθέτει η χώρα
µητρώο, το οποίο τηρείται κυρίως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μπορούσατε τις όποιες αδυναµίες υπήρχαν µέχρι τώρα στο
σύστηµα µε κάποια διάσπαρτα στοιχεία, να τις ενοποιήσετε και
εν πάση περιπτώσει µε κάποιες διοικητικές ή υπουργικές αποφάσεις να είχατε δραστηριοποιηθεί αυτό το διάστηµα που είστε
στη διακυβέρνηση της χώρας και στα αγροτικά ζητήµατα και να
µην είχαν περάσει έντεκα µήνες απραξίας.
Κύριες διαπιστώσεις του νοµοσχεδίου που φέρνετε είναι ότι
δεν ενισχύει τον πραγµατικό αγρότη. ∆εν αποτρέπει, από την
άλλη µεριά, την είσοδο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του ψευτοαγρότη. Όλα τα σηµαντικά ζητήµατα
τα παραπέµπετε σε λήψη υπουργικών αποφάσεων στο αβέβαιο
αύριο. Εισάγετε τις περίεργες έννοιες του 35%, ότι πρέπει να
είναι το εισόδηµα από αγροτική δράση για να µπορεί κάποιος να
µπει στο Μητρώο Αγροτών ή –το ακόµη πιο περίεργο- 30% του
χρόνου της απασχόλησης να είναι στην αγροτική δραστηριότητα.
Γνωρίζετε όµως πολύ καλά –ή αν δεν γνωρίζετε, να σας το
πούµε- ότι κυρίως το εισόδηµα του αγρότη είναι τεκµαρτό. Έτσι
το συµπέρασµα από το νοµοσχέδιό σας είναι ότι δεν ωφελείται
ο µικρός αγρότης, αυτός που µπορεί να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της ελπίδας και την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας,
ο αγρότης που πολλές φορές µόνο µε την οικογένειά του µοχθεί
στο χωράφι ή στα χωράφιά του, τα οποία µπορεί να είναι µαζί ή
να είναι και διάσπαρτα, που για κάποιο διάστηµα του χρόνου
απασχολείται και σε άλλες αγροτικές εκµεταλλεύσεις –ίσως και
µε σχέση εργαζόµενου- για να συµπληρώσει το εισόδηµά του.
Αυτά δεν τα λαµβάνετε καθόλου υπ’ όψιν.
Γίνεται πολλή συζήτηση τον τελευταίο καιρό για ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας. Με τον τρόπο που εισάγετε τους αγρότες στις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όταν λέτε ότι µετά από πέντε χρόνια στον ΟΓΑ θα µεταπίπτουν ασφαλιστικά στον Οργανισµό
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών, ουσιαστικά έτσι κινδυνεύουν να χάσουν την αγροτική ιδιότητα.
Μήπως εδώ υπάρχει η πονηρή σκέψη, η θέληση, όπως σχεδιάζετε διάφορα, να δώσετε την ενέργεια ή ένα κοµµάτι της
ενέργειας της ∆ΕΗ σε ύποπτα συµφέροντα, µήπως ουσιαστικά
το ίδιο κάνετε; Αντί να βοηθήσουµε τους µικρούς αγρότες στην
περιφέρεια να µπουν στο κοµµάτι των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µήπως θέλετε να βάλετε και εκεί κάποιους που δεν έχουν
σχέση µε τους αγρότες;
Από την άλλη µεριά, υπάρχει στο νοµοσχέδιο η µεγάλη αντίφαση µε το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που πρόσφατα εσείς ψηφίσατε, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, όπου εκεί πρέπει
το 50% του εισοδήµατος κάποιου που ζει στην περιφέρεια να
προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα ή εκµετάλλευση, ενώ
από την άλλη µεριά εδώ λέτε για 35%. Μήπως δεν ξέρετε τι σας
γίνεται, το Υπουργείο Εργασίας µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης;
Σε όλο το νοµοσχέδιο, πουθενά, δεν υπάρχει αναφορά στον
όρο «νέος αγρότης». ∆εν έχετε, λοιπόν, στρατηγική. Κινδυνεύ-
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ουν µε τις πολιτικές σας, όσοι µοχθούν και ασκούν πραγµατικά
αγροτική δραστηριότητα, να µείνουν εκτός συστήµατος και να
µπουν άλλοι στο σύστηµα που σήµερα δεν είναι καν αγρότες.
Η ίδια η Νοµοτεχνική Υπηρεσία της Βουλής στο πλαίσιο της
νοµοτεχνικής επεξεργασίας που έκανε –η ∆ιεύθυνση Επιστηµονικών Μελετών- σας επισηµαίνει την ασάφεια που έχει η παράγραφος 2 του άρθρου 1. Υπάρχει η ασάφεια αν µε το νοµοσχέδιο
κάνετε καταγραφή των επαγγελµατιών αγροτών –λέει επί λέξειή όλων των φυσικών και νοµικών προσώπων που ασκούν αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκµετάλλευση.
Σε άλλο σηµείο, πιο κάτω, σας συνιστά να προσδιορίζονται το
περιεχόµενο και οι πληροφορίες στο Μητρώο Αγροτών και όχι
να παραπέµπεται και αυτό σε υπουργικές αποφάσεις.
Θέλω να κάνω µια αναφορά για την περιοχή της Καστοριάς
και της Σιατίστης, του Βοΐου, όπου τα τελευταία χρόνια, ενώ
πληττόµαστε από ανεργία και περνά µεγάλη κρίση η γουνοποιία,
πάνε πολύ καλά τα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων.
Γνωρίζω ότι ο Τοµεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας ∆ηµοκρατίας στην αρµόδια Επιτροπή έθεσε το ζήτηµα ότι τα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων πρέπει και αυτά να µπουν στο Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων.
Όπως µια µονάδα είτε είναι αιγοπρόβειος µονάδα, είτε αφορά
µόσχους, είτε είναι πτηνοτροφεία, είναι κτηνοτροφική και πολύ
σωστά εντάσσεται –άσχετα αν από µια µονάδα παίρνουµε κρέας
ή γάλα ή µόνο το ένα από αυτά- έτσι και για τα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων, κυρία Υπουργέ, απ’ όπου παίρνουµε το δέρµα
των ζώων –είναι και αυτό µια κτηνοτροφική δραστηριότητα- πρέπει αυτό να ισχύει.
Σας ζητήσαµε και στην επιτροπή να εντάξετε και τα εκτροφεία
γουνοφόρων ζώων –που έχουν µεγάλη προοπτική για την περιφέρεια της Καστοριάς και του Βοΐου του Νοµού Κοζάνης- στο
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων.
Επίσης, αντίστοιχα είχαµε πει, όπως οι εργάτες, οι βοσκοί, οι
τσοπάνηδες στους κτηνοτρόφους είναι εγγεγραµµένοι στον
ΟΓΑ, έτσι και οι εργαζόµενοι σε αυτά τα εκτροφεία γουνοφόρων
ζώων, ζητούµε να είναι και αυτοί στον ΟΓΑ και όχι στο ΙΚΑ.
Γενικά, λοιπόν, µέχρι τώρα µε την πολιτική σας, όλους αυτούς
τους έντεκα µήνες, δεν ελέγξατε τους κερδοσκόπους και τους
µεσάζοντες. ∆εν σταµατήσατε τις παράνοµες εισαγωγές και τις
παράνοµες ελληνοποιήσεις. ∆εν καταβάλλετε τις αποζηµιώσεις,
ούτε την ενιαία ενίσχυση, ούτε τις εξισωτικές αποζηµιώσεις. Αυτούς τους µήνες που κυβερνάτε, διπλασιάστηκαν οι τιµές των λιπασµάτων, αυξήθηκαν 40% οι τιµές των ζωοτροφών. Αυτούς
τους µήνες αυξήθηκε 120% η εισαγωγή κρέατος και τριπλασιάστηκε η εισαγωγή γάλακτος.
Παγώσατε πολύ κακώς το Πρόγραµµα «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ». Τους νέους αγρότες, ενώ έτρεχε το Πρόγραµµα από
τη διακυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και περίµεναν και είχαν
επενδύσει πολλοί νέοι αγρότες κάτω των σαράντα ετών, για διάφορες δραστηριότητες που είχαν προγραµµατίσει και επειδή η
ελληνική πολιτεία πρέπει να έχει συνέχεια, εσείς δυστυχώς τους
διαψεύσατε. Μειώσατε τα ποσά στο 50% απ’ αυτό που περίµεναν, µε αποτέλεσµα πάρα πολλοί απ’ αυτούς να αντιµετωπίζουν
σήµερα σηµαντικά έως τραγικά αδιέξοδα.
Για όλους αυτούς, εµείς, η Νέα ∆ηµοκρατία, δεν θα ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Τζηκαλάγια.
Παρακαλείται ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από το Νοµό Λαρίσης
κ. Βασίλειος Έξαρχος, να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Έξαρχε, έχετε το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απ’ ό,τι βλέπω, τουλάχιστον
όσοι είµαστε αυτήν τη στιγµή στην Αίθουσα, είµαστε Βουλευτές
της ελληνικής περιφέρειας.
Γνωρίζουµε ότι όλα τα προηγούµενα χρόνια, κύριοι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, η µόνιµη συζήτηση που γινόταν στα
χωριά ήταν γιατί καθυστερούν οι επιδοτήσεις, γιατί κάποιοι που
δικαιούνται, δεν παίρνουν επιδοτήσεις, γιατί κάποιοι που δικαι-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

ούνται επιστροφή στο πετρέλαιο, δεν παίρνουν επιστροφή στο
πετρέλαιο.
Κυρία Υπουργέ, νοµίζω ότι τώρα πρέπει να δοθεί η επιστροφή
στο πετρέλαιο. Κλείνω την παρένθεση.
Και όλα αυτά, γιατί; ∆ιότι, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν υπήρχε
το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, δεν
υπήρξε το Αγροτικό Κτηµατολόγιο. ∆ιότι µου λέτε και σας
άκουσα µε πάρα πολύ προσοχή, ότι υπήρχε το µητρώο, ότι κάνατε µία ρύθµιση και τελείωσε. Αλήθεια; Γιατί είκοσι χιλιάδες παραγωγοί πέρσι δεν πήραν επιστροφή πετρελαίου; Γιατί στον
ΟΠΕΚΕΠΕ τα στοιχεία έλεγαν ότι είναι κατά κύριο επάγγελµα
αγρότες. Όταν πήγαν στο Υπουργείο Οικονοµικών, τους πετούσε
το σύστηµα απέξω και µέχρι πριν λίγες µέρες ήταν υποχρεωµένος ο ΟΠΕΚΕΠΕ να κάνει την τακτοποίηση όλων αυτών των ζητηµάτων.
Σας λέω, λοιπόν, και κάτι άλλο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Χρειαζόταν νόµος;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ: «Χρειαζόταν νόµος;», λέει ο κύριος συνάδελφος. Βεβαίως, χρειαζόταν νόµος, για να υπάρχει µία ενιαία βάση και χρειαζόταν νόµος, κύριε συνάδελφε, γιατί αλλάζει
ο ορισµός του κατά κύριο επάγγελµα αγρότη.
Και εδώ, θέλω τη συζήτηση να την κάνουµε ανοικτή και να συνεννοηθούµε σε αυτή την Αίθουσα. Εσείς λέτε ότι «κακώς κατεβάζετε στο 35% το εισόδηµα». Η Αριστερά λέει ότι «κακώς
βάζετε όριο 35%». Και εσείς αναφέρατε ατυχέστατα ένα παράδειγµα που επιβεβαίωνε ότι η ρύθµιση που κάνουµε είναι στη
σωστή κατεύθυνση. Ποιο παράδειγµα; Ότι µε τα χρόνια, λόγω
της µείωσης των τιµών των αγροτικών προϊόντων -και τα ζήσατε
στην κυβέρνησή σας- λόγω του ότι ο παραγωγός των εξήντα
στρεµµάτων σταριού δεν µπορεί να ζήσει -και συµφωνώ µαζί
σας- µόνο από το αγροτικό εισόδηµα, πηγαίνει και κάνει µεροκάµατα. Και έχουν δίκιο οι συνάδελφοι της Αριστεράς.
Εσείς τι λέτε συγχρόνως; Κακώς βάζετε 35%, διότι αυτός που
έχει ένα διαµέρισµα δεν µπορεί να πάρει τις επιδοτήσεις και να
είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότης. Άρα, λοιπόν, τι µας λέτε;
Κατεβάστε και άλλο το 35%. Αυτό λέτε στην πράξη.
Αυτό λέτε, κύριε συνάδελφε, διότι για να µπορέσει αυτός που
έχει ένα διαµέρισµα -όπως είπατε στο παράδειγµα- και έχει και
πενήντα στρέµµατα σιτάρι, να είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότης, δεν του φθάνει το 35%. Πρέπει να πάει πιο κάτω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Έτσι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ: Και γιατί υποχρεώθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ
πριν µερικές µέρες να µην µπορέσει να δώσει εξισωτικές αποζηµιώσεις σε κτηνοτρόφους, γιατί δεν έπιαναν ούτε το 25% του εισοδήµατος που έπρεπε να είναι αγροτικό. Και είναι ορεινών
περιοχών, είναι δυσπρόσιτων περιοχών, είναι περιοχών που
έχουν ανάγκη στήριξης.
Άρα, λοιπόν, σε αυτήν τη χώρα πρέπει να συµφωνήσουµε τι
θέλουµε. Και εµείς -φαντάζοµαι και εσείς, αλλά κάνετε κριτική
και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο- πρέπει να δούµε πώς θα διευρύνουµε αυτούς τους ανθρώπους που θα συνεχίσουν να µένουν στα χωριά, δεν µπορούν να επιβιώσουν από τα λεφτά που
παίρνουν από το εισόδηµα από το αγροτικό επάγγελµα και κάνουν µεροκάµατα. Και σ’ αυτό το συµφωνώ επί της αρχής µε
όσους θέτουν το θέµα.
Ο κύριός µας στόχος πρέπει να είναι να µην φύγουν από τα
χωριά αυτοί που από χρόνια µένουν εκεί και δεν βγαίνουν πλέον
µε τα πενήντα στρέµµατα στάρι ή και άλλες καλλιέργειες. Αυτή
είναι η βασική επιλογή.
Μπορούσε να µην είναι το ποσοστό 35%; Η συζήτηση µπορεί
να κρατήσει πολλή ώρα, αλλά επί της ουσίας, όµως, αυτό είναι
το ζήτηµα. Και δεν γίνεται, λοιπόν, συζήτηση στη χώρα για την
εθνική στρατηγική για τη γεωργία, πώς θα µειώσουµε το τεράστιο έλλειµµα στο ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων, όπου δεν
ακούω να λέτε τίποτα. Αυτό πήγε 3 δισεκατοµµύρια επί κυβερνήσεών σας. Να δούµε πώς θα χτυπήσουµε τα καρτέλ. ∆εν κατάλαβα. Στους δέκα µήνες αναπτύχθηκαν τα καρτέλ στο σιτάρι
και στη ντοµάτα; ∆ηλαδή, πριν; Επί των κυβερνήσεών σας δεν
υπήρχαν; Και µας κατηγορείτε γιατί δεν πήρε µέτρα το Υπουργείο. ∆ηλαδή, πριν δεν υπήρχαν τα καρτέλ και δηµιουργήθηκαν
στους δέκα µήνες; Αλήθεια; ∆ηλαδή, τα περσινά αποθέµατα στα

σιτηρά που είναι στις αποθήκες, ποιος τα δηµιούργησε; Η Μπατζελή, ο Καρχιµάκης; ∆εν ξέρατε εσείς, δεν ξέραµε και εµείς ότι
το σιτάρι φέτος, λόγω και της συµπαιγνίας που γίνεται µε τα αποθέµατα που δηµιουργήθηκαν πέρσι, θα ξεκινήσει µε τιµές που
δεν θα ανταποκρίνονται στην πραγµατική αξία της παραγωγής;
Το ξέραµε οι πάντες και εσείς κάνετε τώρα ότι έχετε πέσει από
το φεγγάρι.
Λέτε ότι δεν χτυπήσαµε την ψαλίδα στην τιµή ανάµεσα στο σιτάρι, στο ψωµί και στο αλεύρι. Ελάτε να τη χτυπήσουµε µαζί.
Πώς;
Κυρία Υπουργέ, όχι µόνο τώρα έλεγχος των αποθεµάτων και
αλεύρων και σταριού. Κάθε τρεις µήνες. Από πού ήρθαν τα σιτάρια, κύριε Έξαρχε, που είσαι...
Κύριε Πρόεδρε, το «κύριε Έξαρχε» είναι, όπως λέτε εσείς...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το σχήµα λόγου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ: Ακριβώς, το σχήµα λόγου.
Ελάτε, κύριοι αλευροβιοµήχανοι. Πόσα στάρια έχετε στις αποθήκες; Πότε τα προµηθευτήκατε; Από πού τα προµηθευτήκατε;
Σε ποιες τιµές τα προµηθευτήκατε; Πόσα άλευρα έχετε στις αποθήκες; Πότε τα παρήγατε; Σε ποιο κόστος πουλάτε τα αλεύρια;
Για να δούµε σε αυτή τη χώρα και να βάλουµε τάξη. Και εδώ να
συµφωνήσουµε όλες οι πτέρυγες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Να τα παράγουµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ: Συµφωνώ. Και έτσι θα χτυπήσουµε και
τις παράνοµες ελληνοποιήσεις που ζήτησε ο µόλις κατελθών του
Βήµατος συνάδελφος. Λέει: «Κυρία Υπουργέ, δεν χτυπήσατε τις
παράνοµες ελληνοποιήσεις».
Θα τις χτυπήσουµε, όµως, αν προχωρήσουµε σε αυτή την κατεύθυνση και αν κάνουµε και κάτι άλλο µε την ευκαιρία. ∆ώσατε
-και σωστά, κυρία Υπουργέ γιατί πρέπει να πληρωθούν οι παραγωγοί- την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου, γιατί ορισµένοι µεταποιητές ντοµάτας, ενώ έχει παρέλθει ένας χρόνος από την
περσινή παραγωγή και παράδοση, κύριοι συνάδελφοι της Νέας
∆ηµοκρατίας, δεν είχαν πληρώσει τους παραγωγούς. Και ορισµένοι απ’ αυτούς συνεχίσουν να κάνουν κόλπα. Με συγχωρείτε
πάρα πολύ!
Ε, σε αυτή τη χώρα πρέπει να υπάρχει εξυγίανση. ∆εν µπορεί
να υπάρχουν µεταποιητές-νταβατζήδες µε λεφτά του δηµοσίου.
Ιδιωτική πρωτοβουλία ναι. Και να κερδίζει ναι, αλλά όχι νταβατζηλίκια µε εγγύηση του δηµοσίου και «δεν πληρώνουµε, εµείς
δεν δίνουµε τίποτα, εµείς παίρνουµε τις επιδοτήσεις µόνο». Όχι.
Ξεκαθάρισµα. Απόλυτο ξεκαθάρισµα.
Λέω, λοιπόν και επανέρχοµαι για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε,
ότι το µητρώο είναι ένα εργαλείο. Θα τα λύσει όλα τα αγροτικά
ζητήµατα; Όχι. Μα, δεν φιλοδοξεί ούτε η ηγεσία και κανείς λογικός άνθρωπος δεν µπορεί να το πει. Είναι ένα εργαλείο για την
άσκηση της πολιτικής. Αυτό που έχει σηµασία είναι να δούµε τι
πολιτική θα κάνουµε και να ακούσουµε τις προτάσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης για το πώς θα αξιοποιήσουµε το µητρώο,
το οποίο δεν το κάνατε αυτά τα χρόνια για τη µείωση του κόστους παραγωγής, για να δούµε τα ενεργειακά και ποιος κάνει
επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά.
Εδώ, κυρία Υπουργέ -και πρέπει να πάρετε πρωτοβουλία- έχει
αναπτυχθεί µία άποψη στη χώρα ότι οι αγρότες µονοµιάς θα γίνουν επιχειρηµατίες της ενέργειας. Και ξέρετε τι γίνεται: Έχουν
πλακώσει οι διάφοροι τσαντάκηδες µε τις µελέτες και υποβάλλουν οι αγρότες µελέτες σωρηδόν σε όλη τη χώρα, γιατί θα ενταχθούν στο ενεργειακό σύστηµα.
Σας παρακαλώ. Τώρα, χθες, σήµερα, αύριο, σε κάθε νοµό να
ξεκαθαριστεί, ποιες είναι οι δυναµικότητες, πόσοι µπορούν να
ενταχθούν, να µην πληρώσουν µελέτες, γιατί στο τέλος ξέρετε τι
θα γίνει. Θα αρχίσουν να τρέχουν, από εδώ και από εκεί, για να
τους εντάξουν στο πρόγραµµα και θα αρχίσει ένα αλισβερίσι
άλλου τύπου κάτω από τα τραπέζια. Αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν. ∆εν θα γίνουν οι αγρότες επιχειρηµατίες της ενέργειας.
Εµείς τους αγρότες τους θέλουµε να είναι παραγωγοί που το
κράτος θα τους εγγυάται ότι το κόστος παραγωγής θα είναι αυτό
που πρέπει να είναι, για να µην κερδοσκοπούν τα καρτέλ των
εφοδίων, η τιµή θα είναι αυτή που πραγµατικά θα αξίζει το προϊόν
και δεν θα είναι εννιά λεπτά το σιτάρι και 30% αύξηση στα
άλευρα για ένα σιτάρι που πληρώθηκε πολύ κάτω από την τιµή
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των προηγούµενων χρόνων. Αυτή είναι καθαρή εξήγηση.
Και εµείς όλοι στο Κοινοβούλιο θέλουµε να µειώσουµε το έλλειµµα στο αγροτικό ισοζύγιο. Και εδώ πρέπει να κάνουµε µία
συζήτηση, πώς θα στηρίξουµε την αγροτική παραγωγή; Αυτή
είναι πολιτική στη σωστή κατεύθυνση, αυτή είναι πολιτική µε
βάση µία στρατηγική και όλα τα άλλα είναι για να περνάµε την
ώρα µας –µε συγχωρείτε- µεταξύ µας -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την ανοχή, δεν συνηθίζω να το κάνωότι δήθεν αυτούς τους µήνες που κυβερνάει το ΠΑΣΟΚ είναι η
χειρότερη χρονιά που περνάνε οι αγρότες τα τελευταία χρόνια.
Σε ποια χώρα νοµίζετε ότι οµιλείτε, κύριοι συνάδελφοι; Αλλά
όταν τα λέτε αυτά, κάνετε εύκολο το έργο µας. ∆ιότι αυτό που
λέει ο κόσµος είναι ότι αυτοί δεν έβαλαν µυαλό, ότι αυτούς τους
µήνες δεν έβαλαν µυαλό, νοµίζουν ότι µπορούν να συνεχίσουν
να κοροϊδεύουν. Ε, δεν κοροϊδεύεται πλέον ο ελληνικός λαός.
Ξέρει και γι’ αυτό θέλει αλήθειες. Και εµείς πρέπει να πούµε την
αλήθεια και να την υπερασπιστούµε την αλήθεια.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Έξαρχο.
Εκτιµώ, κύριε Έξαρχε, ότι η εύστοχη παρατήρησή σας για τον
έλεγχο των τιµών στα άλευρα πρέπει να έχει -και έχει- την οµόφωνη συµφωνία όλων των πτερύγων της Βουλής.
Θα λάβει το λόγο ο κ. ∆ηµήτριος Κουσελάς, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Μεσσηνίας.
Ορίστε, κύριε Κουσελά, έχετε το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα ο αγροτικός κόσµος της χώρας µας αποκτά ένα
χρήσιµο εργαλείο για τη χάραξη της αγροτικής πολιτικής που
έπρεπε, όπως εξήγησε ο προλαλήσας συνάδελφος ο κ. Έξαρχος, να έχει εδώ και πολλά χρόνια. ∆υστυχώς, όµως, αγαπητέ
συνάδελφε, κύριε Κόλλια, η Νέα ∆ηµοκρατία ούτε στο παρελθόν
ούτε και σήµερα δεν κατανόησε και δεν κατανοεί, την αναγκαιότητα αυτού του εργαλείου για το σχεδιασµό, για την αναδιάταξη
και τη στήριξη της αγροτικής δραστηριότητας που σε πολλές περιφέρειες της χώρας µας είναι, πλέον, µία πολυδραστηριότητα,
µία πολυδυναµία του σύγχρονου αγρότη σε πολλούς τοµείς.
Και εγώ βέβαια δεν αναφέροµαι στη γνωστή καρικατούρα του
αγρότη του Κολωνακίου, όπως αναφέρθηκε, στους αγρότες
«µαϊµού», δηλαδή, µε τα πολυτελή δήθεν αγροτικά τζιπ. Αναφέροµαι στη σκληρή πραγµατικότητα που βιώνει ο Έλληνας αγρότης, ο οποίος αναγκάζεται, για να συµπληρώσει το συνεχώς
αποµειούµενο εισόδηµά του, να βρει διέξοδο είτε στον αγροτουρισµό, είτε στα φωτοβολταϊκά, είτε στην αξιοποίηση της µεσογειακής διατροφής, είτε αλλού. Αυτές οι συνδυασµένες
δραστηριότητες που δίνουν στήριγµα στο εισόδηµα του αγρότη
δεν µπορεί να µένουν έξω από το πεδίο µέριµνας και σχεδιασµού
µίας ολοκληρωµένης πολιτικής για την ύπαιθρο. Γιατί εµείς έτσι
θέλουµε να είναι µία ολοκληρωµένη πολιτική η οποία βασίζεται
και στο διατροφικό τοµέα και στη περιβαλλοντολογική πολιτική.
Σε αυτή την κατεύθυνση είναι θετική και επιβεβληµένη, θα
έλεγα, η επικείµενη ενεργοποίηση του ΤΕΜΠΜΕ, όπως και η δηµιουργία, κυρία Υπουργέ, του Κέντρου Μεσογειακής ∆ιατροφής,
αλλά και τα άλλα µέτρα που έχετε σχεδιάσει στο πλαίσιο της
στρατηγικής 2010-2011. Βέβαια υπάρχει ένα ερώτηµα γιατί το
Κέντρο Μεσογειακής ∆ιατροφής -και δεν το λέω από τοπικισµόθα πρέπει να είναι στη Βυτίνα, µιας και το έµβληµα της µεσογειακής διατροφής είναι το λάδι και όχι στην Καλαµάτα ή σε κάποια
άλλη εν πάση περιπτώσει ελαιοπαραγωγική περιοχή. Στη Βυτίνα
θα µπορούσε να είναι οτιδήποτε άλλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα που αναµένονται µεγάλες αλλαγές και σκληρή διαπραγµάτευση για την ΚΑΠ µετά το
2013 πρέπει να γνωρίζουµε ολοκληρωµένα και το µέγεθος, αλλά
και τη διάρθρωση στο σύνολό του του αγροτικού τοµέα. Στόχος
µας είναι να στηριχθούν ουσιαστικά οι αγρότες, ώστε όχι µόνο να
µείνουν ενεργοί στην ύπαιθρο σε βιώσιµες, ποιοτικές καλλιέργειες, αλλά να έχουν πραγµατική κατάρτιση και προοπτική και
ιδιαίτερα οι νέοι αγρότες, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας. Και δεν µπορείτε να έρχεστε σήµερα και να κάνετε
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κριτική για τους νέους αγρότες, όταν γνωρίζετε πάρα πολύ καλά,
ότι εντάξατε διπλάσιο αριθµό νέων αγροτών σε ό,τι αφορά το
πριµ εγκατάστασης ενώ δεν υπήρχαν τα αντίστοιχα κονδύλια.
Και το κάνατε αυτό για ψηφοθηρικούς, προεκλογικούς λόγους.
Προσωπικά έχω και στο παρελθόν υποστηρίξει ότι συµπληρωµατικές δραστηριότητες, όπως οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και ο αγροτουρισµός είναι αναγκαίες γιατί συµβάλλουν στο
να στηριχθεί και να συµπληρωθεί το αγροτικό εισόδηµα, χωρίς
από την άλλη πλευρά να εγκαταλειφθούν -και δεν πρέπει να
εγκαταλειφθούν, ίσα-ίσα, πρέπει να αναδιαρθρωθούν- οι αγροτικές καλλιέργειες. Πρέπει, κυρίως, να υπάρξουν στοχευµένες
τοµεακές παρεµβάσεις και πολιτικές ανά προϊόν, για να ενισχυθούν τα επώνυµα και τα ποιοτικά προϊόντα. Είναι ανάγκη -εγώ το
έχω τονίσει πολλές φορές- ιδιαίτερα στα προϊόντα εθνικής εµβέλειας, όπως είναι το λάδι, το κρασί και άλλα, να υπάρξει χάραξη µιας εθνικής στρατηγικής σε βάθος χρόνου.
Όπως, ήδη, ξεκαθάρισε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυρία
Υπουργός, το µητρώο που συζητάµε εδώ δεν συνδέεται ούτε
ανατρέπει το καθεστώς των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης, ενώ
η εγγραφή σ’ αυτό δεν θα έχει το παραµικρό κόστος για τους
αγρότες. Η µεγαλύτερη και για εµένα η πιο ρεαλιστική ευελιξία
στον ορισµό του επαγγελµατία αγρότη που υιοθετεί αυτό το νοµοσχέδιο, λύνει περισσότερο παρά δηµιουργεί οποιαδήποτε
προβλήµατα. Θέλω να σηµειώσω ότι ο προηγούµενος νόµος
άφηνε απέξω τα 2/3 των απασχολούµενων σε αγροτικές δραστηριότητες. Είναι, όµως, ανάγκη, κυρία Υπουργέ, να εξειδικευτούν σωστά τα κριτήρια και να αντιµετωπισθούν ακραίες
περιπτώσεις που δεν σχετίζονται µε τον αγροτικό χώρο.
Αντίθετα πιστεύω ότι η πλήρης καταγραφή των επαγγελµατιών
αγροτών και των αγροτικών εκµεταλλεύσεων θα βοηθήσει στη
δηµιουργία και µίας αξιόπιστης βάσης δεδοµένων µε τις χρήσεις
της αγροτικής γης, ώστε να ορισθούν ζώνες καλλιέργειας, όπως
βιολογικής ή προστατευµένης ονοµασίας προέλευσης, που είναι
απαραίτητες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων µας µε την παράγωγη επώνυµων ποιοτικών προϊόντων και
κατάλληλα συνδυασµένων µ’ αυτό υπηρεσιών. Είναι, λοιπόν,
κατά τη γνώµη µου απαραίτητο να επισπευτούν οι διαδικασίες
έκδοσης των προβλεπόµενων υπουργικών αποφάσεων, ώστε να
έχουµε στη διάθεσή µας το µητρώο το ταχύτερο δυνατόν.
Τέλος, θα ήθελα να πω στον κ. Ροντούλη ότι έρχεται, όπως
είπε και η κυρία Υπουργός και η δηµιουργία του Μητρώου Εµπόρων από τη µία πλευρά, αλλά και του Παρατηρητηρίου Τιµών.
Και πιστεύω ότι µε βάση τα δύο αυτά εργαλεία µαζί µε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο κατά τη γνώµη µου θα πρέπει να αναφέρεται
ειδικά στην αγορά, θα πρέπει να µπει φρένο στα καρτέλ, αλλά
και στην ασύδοτη συµπεριφορά ορισµένων εµπόρων αγροτικών
προϊόντων. Θα πρέπει να υπάρξει διαφάνεια και έλεγχος στην
προέλευση, στη διακίνηση και στη δηµιουργία των τιµών των
αγροτικών προϊόντων, ούτως ώστε να µπορέσουµε να αποφύγουµε τα «βαφτίσια» και όλα τα συναφή, σχετικά µε την προέλευση των αγροτικών προϊόντων.
Τέλος, µέσα από την παρέµβαση στην αγορά θα πρέπει να
κλείσει επιτέλους η ψαλίδα, η οποία φθάνει σε ορισµένες περιπτώσεις το 1 προς 5,5 µεταξύ των τιµών παραγωγού και των
τιµών καταναλωτή. Αυτό το οφείλουµε και στους παραγωγούς
και στους καταναλωτές, οι οποίοι πληρώνουν σε πολύ υψηλές
τιµές τα αγροτικά, και όχι µόνο, προϊόντα.
Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, θέλω να σας καλέσω όλους να
υπερψηφίσουµε αυτό το νοµοσχέδιο το οποίο θα αποτελέσει τη
βάση για µία άλλη πολιτική για την αντιµετώπιση της µεγάλης
κρίσης που αντιµετωπίζει σήµερα ο αγροτικός χώρος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Και εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Κουσελά.
Παρακαλείται η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Αικατερίνη Μπατζελή να λάβει το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, προωθούµε µία βιώσιµη και ανταγωνιστική
γεωργία, ένα οικονοµικό και κοινωνικό συµβόλαιο µεταξύ των πα-
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ραγωγικών εταίρων, το οποίο θα αποτελεί εγγύηση για τον τρόπο
παραγωγής, τη διαχείριση των εφοδίων και των εισροών, τον
τρόπο διάθεσης και εµπορίας των προϊόντων, την καταγραφή και
τον έλεγχο των τιµών, την εγγύηση της ποιότητας και τον έλεγχο
των διακινούµενων ποσοτήτων αλλά και των εισαγωγών.
Στο πλαίσιο αυτό το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων αποτελεί µία από τις βασικές παρεµβάσεις που πρέπει να κάνουµε παράλληλα µε άλλες µεταρρυθµίσεις που
πρωτίστως θα συνδιαµορφώνουν το αγροτικό εισόδηµα διά
µέσου και άλλων πολιτικών.
∆ηµιουργούµε µία νέα βάση δεδοµένων µε αξία χρήσης, ένα
σύγχρονο εργαλείο για το σχεδιασµό, την εφαρµογή και τον απολογισµό της αγροτικής πολιτικής στο πλαίσιο της εθνικής µας
στρατηγικής.
Χαρτογραφούµε τη γεωργία για να αναγνωρίζουµε τους συνοµιλητές µας, ώστε οι πολιτικές και οι πόροι να παράγουν προστιθέµενη αξία, πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους ίδιους τους
αγρότες για την αγροτική οικονοµία και για την περιφέρεια, για
να προωθήσουµε το σύγχρονο µοντέλο γεωργίας ενός µοντέλου
παραγωγικού, βιώσιµου, που θα είναι ο βασικός πυλώνας στις
γενικότερες µεταρρυθµίσεις της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο θεσµοθετούµε θεσµούς και διαδικασίες για την καταγραφή όλων των αγροτών φυσικών και νοµικών προσώπων και των αγροτικών εκµεταλλεύσεων που
καθορίζεται παράλληλα η έννοια του επαγγελµατία αγρότη.
Το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων δεν πρέπει να περιορίζεται σε µητρώο επαγγελµατιών αγροτών αλλά τίθεται επιτακτική ανάγκη της καταγραφής όλων των φυσικών και
νοµικών προσώπων που διατηρούνται, δραστηριοποιούνται στον
αγροτικό τοµέα, που κατέχουν αγροτική γη, βοσκοτόπους, είναι
αλιείς, µία αναγκαιότητα που προκύπτει από τις ίδιες τις ανάγκες
της κοινής αγροτικής πολιτικής αλλά και της εθνικής πολιτικής,
η οποία συνδυάζεται µε τους στόχους των ευρωπαϊκών πολιτικών.
Παρέχεται η δυνατότητα να συγκεντρωθούν σε µία ενιαία
βάση δεδοµένων τα διάσπαρτα στοιχεία του αγροτικού τοµέα,
που σήµερα είναι από άγνωστα έως δύσκολο να αξιοποιηθούν κι
έτσι δεν µπορούσε να γίνει, συνειδητά ή ασυνείδητα, η αποτελεσµατική χάραξη της σύγχρονης αγροτικής πολιτικής για την επίλυση βασικών αγροτικών ζητηµάτων. Ενοποιούνται έτσι τα
δεδοµένα του µητρώου που έχουν συνταχθεί µε βάση το άρθρο
1 του ν. 2332/95 και του συστήµατος υποστήριξης της λήψης
αποφάσεων, σχεδιασµού διαρθρωτικών µέτρων αγροτικής πολιτικής σε µία ενιαία βάση δεδοµένων. Στο ίδιο πλαίσιο τα υφιστάµενα µητρώα επιµέρους κλάδων ή καλλιεργειών µπορούν να
εντάσσονται στο ΜΑΑΕ, εφόσον δεν επιβάλλεται η χωριστή τήρησή τους από τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Θεσµοθετείται η διαχείριση, η αξιόπιστη και η τακτική ενηµέρωση του µητρώου που µπορεί να αποτελέσει παράµετρο του
Εθνικού Κτηµατολογίου µε όρους αυξηµένης οικονοµίας και
αποτελεσµατικότητας.
Εισάγονται και συνεκτιµώνται οι νέες εξελίξεις και τεχνολογίες
που συνδιαµορφώνουν το αγροτικό εισόδηµα, όπως η εκµετάλλευση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας από τους ίδιους τους
αγρότες αλλά και άλλες συµπληρωµατικές δραστηριότητες,
όπου αφορούν την πολυλειτουργική αγροτική δραστηριότητα.
Με τα προτεινόµενα κριτήρια διευρύνεται η έννοια του επαγγελµατία αγρότη χωρίς να απαξιώνεται και χωρίς να αποδοµείται, αφού τα σηµερινά όρια του εισοδήµατος απασχόλησης και
εισοδήµατος µειώνονται από το 50% στο 35% και 30% αντίστοιχα. Χρησιµοποιούνται αντικειµενικά κριτήρια για τον υπολογισµό αυτών των ορίων που παρέχονται από την εθνική και
κοινοτική νοµοθεσία. Κατοχυρώνεται το δικαίωµα ισότιµης καταγραφής της αγρότισσας και των µελών της αγροτικής οικογένειας και προσδιορίζεται µε όρους σύγχρονους η αγροτική
εκµετάλλευση. Καταγράφονται οι αλιείς και οι κλάδοι τους. Καταγράφονται όχι µόνο οι επαγγελµατίες αλλά το σύνολο των
απασχολουµένων στη γεωργία, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα
του αγροτικού χώρου και να δίνεται η δυνατότητα στοχευµένων,
διαφανών πολιτικών και στην αγροτική οικονοµία.

Στο νοµοσχέδιο καθορίζονται οι αναγκαίες υποχρεώσεις των
αγροτών για εγγραφή τους στο µητρώο, ώστε να απολαµβάνουν
αντίστοιχα τις παροχές και τα µέτρα από εθνικές πολιτικές, αυτές
τις οποίες θα πρέπει να καθορίσουµε όπως καθορίζονται στο
παρόν αλλά όπως θα καθοριστούν και στο µέλλον βάσει της δυνατότητας που έχουµε σε εθνικό επίπεδο. Προσδιορίζονται οι
φορείς της κατάρτισης, της ενηµέρωσης και της διαχείρισης του
µητρώου χωρίς καµµία επιβάρυνση στους αγρότες.
Με το επικαιροποιηµένο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων σε συνδυασµό και µε τις υπόλοιπες δοµές που
δηµιουργούµε, όπως το ΟΣ∆Ε, το Μητρώο Εµπόρων Γεωργικών
Προϊόντων και Εφοδίων, το Παρατηρητήριο Τιµών και Εισροών
της παραγωγικής µας διαδικασίας θα µπορούµε να προβλέπουµε τις εξελίξεις και να αξιολογούµε τις πολιτικές µας, να προγραµµατίζουµε ολοκληρωµένες δράσεις, να παρεµβαίνουµε
στην αγορά, να δίνουµε κατευθύνσεις και προοπτική προς όφελος στην αρχή του ίδιου του αγροτικού κόσµου και της κοινωνίας, να γνωρίζουµε το δυναµικό και τις δυνατότητες της
αγροτικής οικονοµίας, να εξασφαλίζουµε τη διαφάνεια και τη
διασύνδεση των κλάδων της εφοδιαστικής αλυσίδας και της οικονοµίας. ∆ηµιουργούµε ένα αξιόπιστο και σύγχρονο µητρώο,
το οποίο θα συνδυαστεί και θα επικαιροποιείται µε το Εθνικό Κτηµατολόγιο της χώρας, όπως αυτό άλλωστε θα προκύψει και από
την πλήρη υλοποίηση του ΟΣ∆Ε. Είναι βασικές πολιτικές, οι
οποίες θα µας βοηθήσουν να διαχειριστούµε µε νέο τρόπο την
αγροτική γη, την αναδιανοµή της και τη στήριξη των νέων αγροτών, βιολογικών καλλιεργειών και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
ως συµπληρωµατικών πολιτικών πλέον στους νέους ανθρώπους.
Θέλω να επισηµάνω, ότι επειδή τα ζητήµατα της γεωργίας και
της αλιείας –και το είπα και στη ∆ιαρκή Επιτροπή- δεν έχουν
µόνο ιδεολογικό χαρακτήρα αλλά κυρίως και αναπτυξιακό
στίγµα, ενσωµατώνουµε και ενσωµατώσαµε κάποιες παρατηρήσεις, οι οποίες έγιναν στην επιτροπή και οι οποίες σας διανεµήθηκαν.
Κύριε Πρόεδρε, όλα αυτά τα οποία ανέφερα προηγουµένως
και τα οποία κατοχυρώνονται από αυτό το νοµοσχέδιο δεν είναι
επιθυµητά από τη Νέα ∆ηµοκρατία. Και αν ο εισηγητής, ο κ. Κόλλιας, προσπαθεί να ξεχάσει το παρελθόν και τις δυσµενείς επιπτώσεις και τη δυσµορφία και την παρακµή της αγροτικής
οικονοµίας, αυτό από µόνο του είναι µία προσωπική επιλογή και
πιθανά να θέλει να ξεχάσει µόνος του.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ).
Εάν όµως, κύριε Κόλλια, προσπαθείτε να πείσετε όλους ή να
πείσετε τον αγροτικό πληθυσµό ότι αυτά που κάνατε ήταν προς
όφελος των αγροτών, τότε εξαπατάσθε.
Και θέλω να σας πω το εξής: Ότι πάνω από όλα αυτό που αναφέρατε, ότι αισθάνεστε πολύ µεγάλη κατάπληξη το ότι θα µπορούσαµε να το διαχειριστούµε και να µην το φέρουµε σε νόµο,
πρέπει να ξέρετε ότι ένας νόµος όταν ψηφίζεται σε αυτήν τη
Βουλή φέρει πολύ µεγαλύτερη διαφάνεια από τις πρακτικές τις
οποίες κάνατε εσείς στις αίθουσες του Υπουργείου διαχειριζόµενοι επιµέρους τα µητρώα µε τον τρόπο αυτόν που σας είναι
γνωστά, του πελατειακού τρόπου. ∆ιάσπαρτα µητρώα σε διάφορες αίθουσες τα χρησιµοποιούσατε και τα επικαιροποιούσατε
όταν θέλατε. Εµείς δεν το κάνουµε, τα φέρνουµε εδώ στη Βουλή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Πείτε µου για τους άλλους φορείς.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Τα ενοποιούµε µε σαφή τρόπο και τα φέρνουµε
όλα εδώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: ∆εσµευτείτε ότι…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Κόλλια, σας παρακαλώ µη διακόπτετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Είχατε δεσµευτεί ότι θα το φέρετε πέρυσι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα ήθελα, λοιπόν, να σας πω ότι ο νόµος είναι
πολύ πιο ξεκάθαρος από τις πελατειακές διαχειρίσεις των µητρώων ή την αποµάκρυνση όλων των αγροτών, οι οποίοι ήταν δικαιούχοι επιδοτήσεων.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΙΕ’ - 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας πω το εξής και νοµίζω ότι
όλοι µας έχουµε την ίδια αγωνία: Το θέµα του εισοδήµατος και
της απασχόλησης στον αγροτικό τοµέα είναι αυτό το οποίο πρέπει να µας απασχολήσει περισσότερο από κάθε άλλο. Θα µου
επιτρέψετε να σας δώσω ορισµένα στοιχεία, τα οποία πιθανώς
γνωρίζετε, αλλά εγώ θα ήθελα να σας τα υπενθυµίσω γιατί η
απασχόληση είναι από τα βασικά διαρθρωτικά προβλήµατα και
από τις βασικές ιδιοµορφίες της ελληνικής γεωργίας, όπως φυσικά και η διαρθρωτική µορφή των αγροτικών εκµεταλλεύσεων.
Σχετικά µε την απασχόληση όπου έχει γίνει και µεγάλη συζήτηση –και αυτό προσπαθούµε να κατοχυρώσουµε και να οριοθετήσουµε- θέλω να σας πω ότι από το σύνολο των απασχολουµένων στη γεωργία, µόνο το 12% περίπου χρησιµοποιεί το 100%
του χρόνου του στην αγροτική δραστηριότητα. Το 20% χρησιµοποιεί το 50% έως 90% του χρόνου του στην αγροτική δραστηριότητα και το 68% χρησιµοποιεί λιγότερο από το 50% του
χρόνου του στην αγροτική δραστηριότητα. Αυτή η στατιστική
απεικόνιση αποδεικνύει ότι αν χρησιµοποιηθεί το κριτήριο της
απασχόλησης µε το 50%, πάρα πολλοί κατά κύριο επάγγελµα
αγρότες εξαιρούνται και δηµιουργούνται προβλήµατα. Επιπλέον,
το εισόδηµα, πέραν εκείνων των κοινοτικών επιδοτήσεων, είναι
βασική παράµετρος λόγω φυσικά του διαφορετικού τρόπου
προσδιορισµού που εφαρµόζεται και βάσει των κοινοτικών κανονισµών, ανάλογα αν είναι στο ειδικό ή στο κανονικό καθεστώς.
Σχετικά µε την κατανοµή στους δικαιούχους της ενιαίας ενίσχυσης και βάσει του ισχύοντος εθνικού καθορισµού τού κατά
κύριο επάγγελµα αγρότη, δηλαδή αυτό που ισχύει σήµερα -το
51%- στο σύνολό των κοινοτικών επιδοτήσεων 2,2 δισεκατοµµύρια, το 33% που ήταν οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες έλαβαν
µόνο το 1,4%. Το υπόλοιπο 67% το οποίο είναι οι µη κατά κύριο
επάγγελµα αγρότες έλαβαν 740 εκατοµµύρια. Βλέπουµε λοιπόν
ότι υπάρχει µία δυσαρµονία µεταξύ του εισοδήµατος και της
απασχόλησης, δηλαδή το 33% των κατά κύριο επάγγελµα αγροτών απορροφούν το 67%, ενώ το υπόλοιπο 67% που δεν είναι
κατά κύριο επάγγελµα αγρότες απορροφούν το 33% των κοινοτικών επιδοτήσεων. Αυτή τη σχέση πρέπει να την αλλάξουµε.
Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι τολµηρό το 35%.
Για να ήµασταν πιο επιθετικοί απέναντι στην κατοχύρωση µεγαλύτερης βάσης αγροτών και κατοχυρωµένοι ακόµα και µε τις
µελλοντικές αγροτικές πολιτικές, θα µπορούσαµε να εφαρµόσουµε το στοιχείο της εξισωτικής αποζηµίωσης το οποίο εφαρµόζεται βάσει κοινοτικής νοµοθεσίας και το οποίο είναι ακόµα
στο 25%. Είµαστε µία χώρα όπου ο αγροτικός πληθυσµός και το
αγροτικό εισόδηµα πρέπει να συµπληρώνεται από άλλες δραστηριότητες.
Κύριε Κόλλια, θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι οι αγρότες δεν
κρίνονται από το πώς προστίθεται το διαµέρισµα που έχουν αγοράσει διότι αυτοί όφειλαν να έχουν κάνει επένδυση των κοινοτικών επιδοτήσεων. Αυτός είναι ο βασικός λόγος της αποεπένδυσης της αγροτικής δραστηριότητας διότι πηγαίναµε και αγοράζαµε διαµερίσµατα και δεν κάναµε επενδύσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Κυρία Υπουργέ, για µία γκαρσονιέρα µιλάµε!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ο λόγος είναι άλλος, ότι όταν πηγαίνει, όπως
είπε η Αριστερά, να κάνει µεροκάµατα συµπληρωµατικά για να
µπορέσει να ζήσει ή να κάνει παράπλευρες αγροτικές δραστηριότητες στην περιοχή του ή στη διπλανή περιοχή, αυτές τις δραστηριότητες εµείς υπολογίζουµε. Εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Κυρία Υπουργέ, ο αγρότης δεν
δικαιούται να αγοράσει µία γκαρσονιέρα ούτε για να σπουδάσει
τα παιδιά του!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): ∆εν ξέρω τι γίνεται στην Κόρινθο, κύριε Κόλλια.
Είστε πολύ κοντά στην Αθήνα, γι’ αυτό.
Εδώ θέλω να ξεχωρίσουµε δύο βασικά πράγµατα τα οποία πιθανώς δεν έχουν γίνει κατανοητά από τη Νέα ∆ηµοκρατία: Τα
κριτήρια τα οποία θέτουµε για τον προσδιορισµό του κατά κύριο
επάγγελµα αγρότη, αυτά τα οποία έχουν συµφωνηθεί ήδη µε το
Υπουργείο Οικονοµικών –και µπορώ να σας πω ποια είναι τα κριτήρια που είχαµε υποσχεθεί- δεν είναι τα κριτήρια φορολόγησης.
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Υπάρχει ο νόµος περί φορολογίας, το πώς φορολογούνται οι πολίτες, περιλαµβανοµένων και των αγροτών. Τα κριτήρια στα
οποία εµείς συµφωνούµε µε το Υπουργείο Οικονοµικών είναι
αυτά τα οποία θα οριοθετήσουν και θα κατατάξουν τους αγρότες
στο Μητρώο Αγροτών, συνεπώς ας µην µπερδεύουµε τις διαδικασίες. Είναι δύο διαφορετικά πράγµατα.
Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να αναφερθώ σε ορισµένες παρατηρήσεις επί γενικής πολιτικής, οι οποίες ετέθησαν από πάρα
πολλούς συναδέλφους και ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτή τη δυνατότητα που µου δίνουν.
Σιτηρά: Η διαστρέβλωση της αγοράς των σιτηρών και των δηµητριακών όχι απλώς ενισχύθηκε από το 2007-2008 που ήταν η
µεγαλύτερη διατροφική κρίση -η οποία ήταν και πραγµατικήαλλά στην ελληνική αγορά όταν ανέβηκε η τιµή του ψωµιού ποτέ
δεν ξανακατέβηκε, όταν την επόµενη χρονιά έπεσε το αλεύρι.
Αυτές ήταν οι παρεµβάσεις τις οποίες κάνατε, άµεσες, διαµέσου της ενεργοποίησης της πολιτικής ανταγωνισµού, διαµέσου
του ελέγχου του εµπορίου, των αλευροβιοµηχάνων κ.λπ.. Αφήσατε τις τιµές πολύ υψηλές, εκεί που ήταν το 2007-2008. Ερχόµαστε εµείς τώρα, χωρίς να έχει δηµιουργηθεί ακόµα κρίση στο
χώρο των αλεύρων και των σιτηρών, να τα αντιµετωπίσουµε αυτά
άµεσα τα δύο συναρµόδια Υπουργεία διότι υπάρχει συνεργασία
µεταξύ των δύο Υπουργείων, του Υπουργείου Οικονοµίας και του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στο θέµα των δηµητριακών
που αποτελεί «σταυροδρόµι» για την αγροτική πολιτική και για
την κτηνοτροφία.
Τι είναι αυτό που προτείναµε και το οποίο µπαίνει άµεσα σε
λειτουργία σε επίπεδο Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης; Πρώτον είναι η σύσταση διεπαγγελµατικής οργάνωσης δηµητριακών,
η οποία θα αναλάβει και την καταγραφή των εισροών τιµών και
όλων των προβλέψεων. Μπαίνουµε στη λογική της θεσµοθέτησης πλέον όλων των παραγόντων, εξ’ ου και θέλουµε και το Μητρώο Αγροτών και το Μητρώο Εµπόρων, διότι στις διεπαγγελµατικές θα µπαίνουν µόνο οι οργανώσεις αλλά και οι έµποροι οι
οποίοι είναι καταγεγραµµένοι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Οικονοµίας και δεν µπορεί κανένας να
έχει καµµία στήριξη αν δεν είναι καταγεγραµµένος σ’ αυτό το µητρώο. Θα το συζητήσουµε αυτό την επόµενη εβδοµάδα.
Συγκρότηση φορέα διαχείρισης: Αυτό είναι ένα πολύ µεγάλο
θέµα, το οποίο προφανώς δεν θα ικανοποιήσει τη Νέα ∆ηµοκρατία γιατί «σπάει» τους µεγάλους πελάτες, όµως εµείς θα
διοργανώσουµε αυτόν το φορέα διαχείρισης.
Τρίτον, ειπώθηκε κάτι από τον κ. Ροντούλη και θα συµφωνήσω
απόλυτα. ∆εν µπορεί να υπάρχουν συµβόλαια µε ανοιχτές τιµές
σε κανένα προϊόν και µάλιστα όχι µόνο συµβόλαια µε ανοιχτές
τιµές αλλά και συµβόλαια τα οποία θα συνοδεύονται από εγγυητικές. Θα συµφωνήσω απόλυτα µε την τοποθέτηση του κ. Έξαρχου. Υπήρξε µία περίοδος κρίσης για το θέµα της ντοµάτας µε τα
χρωστούµενα και τις ντοµατοβιοµηχανίες, ιδιωτικές ή συνεταιριστικές, οι οποίες δεν είχαν δήθεν χρήµατα να πληρώσουν τους
ίδιους παραγωγούς, τα µέλη των οµάδων παραγωγών. Ερχόµαστε εµείς µε εγγύηση του δηµοσίου να δώσουµε βοήθεια σ’ αυτά
τα ντοµατάδικα να πληρώσουν τους παραγωγούς. Τι έγινε αυτό
το ελεύθερο και ανοιχτό επάγγελµα; Το Υπουργείο Οικονοµικών
τους έδωσε εγγυητικές για 80% για ΤΕ και εµείς, ως Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, διαπιστώσαµε ότι ούτε το 20% δεν έβαζαν
και µετακυλούσαν όλο το κόστος στους παραγωγούς κι εκεί το
µπλοκάραµε και θα συνεχίσουµε να το µπλοκάρουµε για να µην
µας λέει ο κ. Ροντούλης ότι είµαστε και άφωνοι.
Θέλω να πω ότι οι εγγυητικές και τα συµβόλαια πρέπει να
υπάρχουν, διότι κι εσείς δέχεστε πιέσεις, αλλά υπάρχει και η κοινωνική και η οικονοµική δικαιοσύνη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Εάν, λοιπόν, δεν έχουµε το Μητρώο Εµπόρων -και λιπασµάτων και εφοδίων- Αγροτών και συνεταιριστικές οργανώσεις, οι
οποίες να φτιάξουν τη δοµή της αγροτικής οικονοµίας, δεν θα
µπορέσουµε να ελέγξουµε τίποτα.
Ξέρετε γιατί το κάνουµε; ∆ιότι εµείς θέλουµε να το κάνουµε.
Γιατί εµείς δεν θέλουµε οι επιδοτήσεις του ΕΛΓΑ να πηγαίνουν
για στήριξη των εµπορικών τιµών, των µεταποιητών ή της βιοµη-
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χανίας και να δηλώνουν όλοι οι παραγωγοί ότι έχουν πάθει ζηµιές.
Για ελάτε να το δούµε όλοι µαζί όταν θα τα αλλάξει. Και να
δείτε, όταν θα γίνουν αυτές οι αλλαγές, για ποια άλλη οικονοµία
θα µιλάµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε να κλείσω µε ένα ζήτηµα
που αφορά τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Έχω τονίσει πάρα πολλές φορές -και το τονίζω και από αυτό
το Βήµα- ότι τα φωτοβολταϊκά δεν είναι η µεγάλη πολιτική για τη
συµµετοχή των αγροτών στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Είναι µία. ∆εν είναι το όλον.
Για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η διασπορά των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και αυτό το οποίο προωθούµε και διά
µέσου του Προγράµµατος «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΝΤΖΗΣ» -που
θα µου δώσετε τη δυνατότητα σε κάποια άλλη στιγµή να σας πωείναι η βιοµάζα. Και θα το συζητήσουµε κάποια άλλη στιγµή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ)
Σε ό,τι αφορά τα φωτοβολταϊκά, είναι µία σωστή κίνηση. Θα
πρέπει η ∆ΕΗ και όλοι οι εµπλεκόµενοι –διότι έχουµε µία γραφειοκρατία η οποία αναπτύσσεται γύρω από αυτή την ιστορίανα το υλοποιήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, έτσι ώστε οι
αγρότες να µη χάσουν την ευκαιρία, διότι στο νόµο υπάρχει
αυτοί να κριθούν πρώτα, µέχρι τις 3 Σεπτέµβρη.
Βρισκόµαστε σε στενή συνεργασία µε την κ. Μπιρµπίλη για να
λύσουµε το θέµα αυτό, το οποίο είναι δύσκολο. ∆εν είναι εύκολο.
Γιατί; ∆ιότι µέχρι τώρα, χωρίς το ΟΣ∆Ε, δεν έχει χαρτογραφηθεί
η γη υψηλής παραγωγικότητας και η χρήση αγροτικής γης. Κι
έρχεται το Υπουργείο να βγάλει παράλληλα αυτή τη στιγµή, µε
τη γη υψηλής παραγωγικότητας…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Το Γενικό πολεοδοµικό.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): …Πολεοδοµικό.
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι αναπτύσσοντας και ξεδιπλώνοντας όλες
µας τις πολιτικές, βγαίνουν όλες οι παθογένειες του ελληνικού
συστήµατος, του εθνικού συστήµατος. Κι εδώ δεν θέλω, φυσικά,
να πω χρονολογίες, πριν τέσσερα ή πέντε χρόνια.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ανοχή
σας και να σας πω ότι πολιτικά κόµµατα, τα οποία δεν φοβούνται
την οργάνωση της κοινωνικής βάσης, θέλουν να δηµιουργήσουν
µία ανάπτυξη και µία οικονοµία κλίµακος για όλες τις πολιτικές.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, θεωρώ ότι µάλλον είναι αδύνατον να εξαπατάται κάποιος, όπως χαρακτηριστικά απευθυνθήκατε προς τον
κ. Κόλλια. Το βέβαιο είναι ότι εσείς αυταπατάσθε. Και αυταπατάσθε, πράγµατι, γιατί σήµερα εισάγετε στην Εθνική Αντιπροσωπεία προς συζήτηση ένα νοµοσχέδιο το οποίο επιγράφεται µε
τον τίτλο «Καθιέρωση του Μητρώου Αγροτών και των Αγροτικών
Εκµεταλλεύσεων», πλην, όµως, παρ’όλη την ενδελεχή και, θα
έλεγα, πολυτελή µέχρι τώρα διαδικασία της συζήτησης, κανένας
δεν µπορεί να αντιληφθεί ποια είναι η ανάγκη να οδηγηθούµε σε
αυτή τη νοµοθέτηση.
Και βεβαίως, για εσάς τα πράγµατα µπορεί να είναι πολύ απλά,
µπορεί να είναι πολύ αυτονόητα. Άλλωστε, και από τα χείλη του
Πρωθυπουργού έχουµε ακούσει να λέγεται ότι εσείς είστε η Κυβέρνηση των οραµατιστών του αυτονόητου. Μπράβο σας!
Εδώ, όµως, αυτό που χρειάζεται να µας πείτε είναι: Θέλετε µε
τη νοµοθετική αυτή πρωτοβουλία να δηµιουργήσετε ένα αρχείο
ή ένα µητρώο; Θέλετε, λοιπόν, να κάνετε ένα κατάστιχο καταγραφής όλων των Ελλήνων πολιτών που έχουν µια µορφή απασχόλησης µε τον πρωτογενή τοµέα της εθνικής οικονοµίας ή
θέλετε, πράγµατι, να ιδρύσετε και να δηµιουργήσετε ένα σύ-

στηµα µέσω του οποίου και διά του οποίου θα δηµιουργείται για
πρώτη φορά η ιδιότητα του επαγγελµατία αγρότη;
Αυτά τα δύο πράγµατα έχουν µία πολύ µεγάλη διαφορά, που
έχει πρακτική αξία και σηµασία.
∆ιότι εάν θέλετε για λόγους στατιστικούς, όπως είπατε, να κάνετε ένα κατάστιχο στο οποίο να συµπεριλάβετε όλους εκείνους
τους πολίτες που έχουν µία µορφή απασχόλησης, όπως ποσοτικά την προσδιορίζετε, µε την αγροτιά, µε τον πρωτογενή τοµέα,
είναι δικαίωµά σας να το κάνετε. Αυτό, όµως, που δεν µπορούµε
να κατανοήσουµε είναι:
Πρώτον, γιατί καταναλώνετε τόσο πολύ µεγάλη ενέργεια υπηρεσιών, πόρων. Και κυρίως, γιατί επιβαρύνετε αυτούς τους δύσµοιρους αγρότες µε ένα ακόµη χαράτσι που οπωσδήποτε θα
είναι το παράβολο που θα κληθούν να πληρώσουν όταν εσείς, µε
απόφασή σας, το προσδιορίσετε ως προς το ύψος του;
Βέβαια, το γεγονός ότι µε το νόµο αυτό δεν το καθορίζετε, σηµαίνει ότι θέλετε να αποφύγετε κάποια πολύ µεγάλη δηµοσιότητα που ενδεχοµένως θα σας έβαζε σε διαδοχική σειρά µε τις
προηγούµενες ενέργειες που σας βαρύνουν σαν παράταξη, εκείνες που πολύ καλά γνωρίζετε ότι αφορούν τα δικαιώµατα του
ΟΣ∆Ε.
Αυτή είναι µία άλλη, απερίγραπτη ιστορία απείρου κάλλους και
πολύ οδυνηρής µνήµης για τους αγρότες. Θυµάστε ότι εσείς ξεκινήσατε αυτή την ανάθεση στην ΠΑΣΕΓΕΣ της εργολαβίας, να
εισπράττει, να χαρατσώνει τους αγρότες προκειµένου να τους
προσφέρει την υπηρεσία της ενεργοποίησης των δικαιωµάτων
του ΟΣ∆Ε, παρ’όλο που –και ως Ευρωβουλευτής- θα έχετε υπ’όψιν σας ότι επανειληµµένως καταδικαστήκατε από τα Ευρωπαϊκά
∆ικαστήρια, όπως και από τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια, τα ηµεδαπά.
Βέβαια, «δεν ιδρώνει το αυτί σας»! Όταν είναι να δίνετε πόρους στην ΠΑΣΕΓΕΣ, δεν ιδρώνει το αυτί σας, ακόµη κι όταν αυτούς τους πόρους καλείστε να τους επιβάλετε στους αγρότες,
σε αυτούς για τους οποίους κόπτεστε και σε αυτούς για τους
οποίους άκουσα προηγουµένως οµιλητές της παράταξής σας να
ξιφουλκούν για να υποστηρίξουν τα δικαιώµατά τους και να τους
δώσουν την εντύπωση ότι εδώ υπάρχει µία Κυβέρνηση που
αγαπά τους αγρότες.
Από την άλλη πλευρά το µητρώο. Προφανώς δεν είναι η πρώτη
φορά που χρησιµοποιείτε λέξεις χωρίς να έχετε σύνδεση του
νοήµατός τους µε την πραγµατικότητα. Άλλωστε, αυτό είναι µία
πολύ καλή επικοινωνιακή τακτική, την οποία το ΠΑΣΟΚ κατά
κόρον τη χρησιµοποιεί. Με ένα όνοµα που δεν έχει καµµία σχέση
µε ένα πραγµατικό αντικείµενο, το φέρνει εδώ και δηµιουργεί την
εντύπωση ότι παράγει σοβαρή πολιτική, ενώ κάτω από αυτό το
όνοµα δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχει ένα κενό.
Το µητρώο, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, είναι µία διαδικασία που
πολύ καλά κάνατε και την παραλληλίσατε µε τους εµπόρους,
γιατί εκεί, το πρώτον, απαντάται. Είναι το γαλλικό σύστηµα απόκτησης της εµπορικής ιδιότητας. Είναι το τυπικό σύστηµα, αυτό,
δηλαδή, που ως κριτήριο έχει την καταγραφή, την εγγραφή στο
µητρώο αυτού που είναι επαγγελµατίας και για τον οποίο συντρέχουν κάποιες τυπικές προϋποθέσεις.
Το ζήτηµα, λοιπόν, που τίθεται εδώ –και να το ξεκαθαρίσετεείναι: Εάν πρόκειται περί πραγµατικού µητρώου, τότε ισχύει και
υπάρχει η ιδιότητα του επαγγελµατία αγρότη για εκείνον, ο
οποίος θα καταγραφεί σε αυτό το µητρώο. Κι αυτή θα αποκτάται
από της καταγραφής του και διά της καταγραφής του.
Κάτι τέτοιο, όµως, δεν προκύπτει, διότι εδώ πρόκειται περί
ενός κατάστιχου, το οποίο θα κληθούν να το συντηρούν, να το
διατηρούν, να το καλλιεργούν και, εν πάση περιπτώσει, να το
ενηµερώνουν, φορείς οι οποίοι δεν είναι κρατικοί.
Για να υπάρξει τυπικό σύστηµα µε δηµιουργική λειτουργία ως
προς την ιδιότητα του επαγγελµατία αγρότη, θα πρέπει αυτό το
σύστηµα να το εγγυάται η αυθεντία του κράτους. Όµως εσείς,
όταν στις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 αφήνετε να εννοηθεί ότι
αυτή η δουλειά µπορεί να ανατεθεί σε υπηρεσία ή σε άλλον
φορέα, εύλογα δηµιουργείτε σε µας την υποψία – την καχυποψία
µάλλον θα έλεγα, γιατί υπάρχουν πολλά αρνητικά προηγούµενα
– ότι ετοιµάζετε ένα ωραίο δώρο για την αγαπητή σας, την προσφιλή σας ΠΑΣΕΓΕΣ.
Ε, λοιπόν, αυτό για το οποίο ο ελληνικός λαός σάς έχει κάνει
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Κυβέρνηση είναι γιατί απαιτεί από σας να ξεκαθαρίσετε το τοπίο
του αγροτικού τοµέα, να δώσετε την εντύπωση στον ελληνικό
λαό ότι υπάρχει µια Κυβέρνηση που ξέρει τα αγροτικά προβλήµατα, υπάρχει µια Κυβέρνηση που, εν πάση περιπτώσει, γνωρίζει
τι γίνεται στις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισµών, ξέρει ότι αυτές,
οι περισσότερες, δεν έχουν καµµία παραγωγική δραστηριότητα,
είναι κουφάρια γραφειοκρατικά που βασανίζουν τους αγρότες,
που τους αποµυζούν, που τους ξεζουµίζουν, που τους ζητούν
χρήµατα, για να µην τους δίνουν τίποτα.
Και, εν πάση περιπτώσει, ως πότε το κόστος της κακοδιαχείρισης των τριτοβάθµιων και των δευτεροβάθµιων συνεταιριστικών οργανώσεων θα καλείται να το πληρώνει ο Έλληνας αγρότης; Και ως πότε εσείς, ως Κυβέρνηση, θα έχετε αυτή την αναισχυντία να εµφανίζεστε στην Εθνική Αντιπροσωπεία και να λέτε
ότι εσείς είστε η Κυβέρνηση που κήδεται ή τουλάχιστον φροντίζει, κατά τρόπο πρωτοφανή και ασύγκριτα µεγάλο, δυσανάλογα
πιο µεγάλο από την Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας τους
αγρότες;
Μήπως είχατε ποτέ τη δυνατότητα να επισκεφτείτε αγροτικές
περιοχές; Ελάτε στην Ηλεία να δείτε τι λένε για σας οι αγρότες.
Ελάτε την Ηλεία να ρωτήσετε για το µοντέλο της πράσινης αγροτικής ανάπτυξης, που υποσχέθηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την
εποµένη της εκλογής σας της 4ης Οκτωβρίου, αυτό που το πανηγυρίσατε όλοι και αυτό για το οποίο ουσιαστικά καλέσατε τους
αγρότες της Ηλείας να σας στηρίξουν, που πλέον µετά από ένα
χρόνο όχι µόνο δεν υπάρχει, αλλά είναι µια πολύ µεγάλη απάτη.
Πότε θα απολογηθείτε γι’ αυτά; Έχετε ήδη ένα χρόνο παρουσίας στην Κυβέρνηση. Πείτε µας, τι έχετε κάνει για τους αγρότες;
Φέρνετε σήµερα να ψηφίσουµε αυτό το µητρώο, που ούτε µητρώο είναι ούτε κατάστιχο είναι, και το µόνο για το οποίο µπορούµε εµείς και δικαιούµαστε να µελαγχολούµε είναι ότι µέσα
από αυτές τις πονηρές και τις ανοµολόγητες – γιατί δεν θέλετε
να το πείτε – διαδικασίες, αυτό που επιθυµείτε να κάνετε είναι να
δώσετε πόρους στην ΠΑΣΕΓΕΣ και στους άλλους φορείς της
αρεσκείας σας;
Επιτέλους, πρέπει να αναλάβετε υπεύθυνη θέση απέναντι στον
αγροτικό κόσµο, ο οποίος αυτές τις ώρες της κρίσιµης, της δεινής κατάστασης που περνάει ο τόπος, δεν έχει να περιµένει τίποτε άλλο από το να διαµαρτύρεται, από το να διεκδικεί και να
µιλάει σε ώτα µη ακουόντων. Αυτή, δυστυχώς, κυρία Υπουργέ,
είναι η κατάσταση.
Πηγαίνετε στις αγροτικές περιοχές και ρωτήστε τους κτηνοτρόφους. Ρωτήστε τους νέους αγρότες, που µαταιώσατε τα σχέδια βελτίωσης και δεν εντάξατε ανθρώπους, οι οποίοι προσδοκούσαν να εισέλθουν στο επάγγελµα του αγρότη, µε όνειρα, µε
προσδοκίες και τους απαγορεύσατε, τους µαταιώσατε αυτήν
ακριβώς την προσδοκία.
Αυτή είναι η στήριξη που δίνετε στους αγρότες; Και έρχεστε
σήµερα µπροστά στην Εθνική Αντιπροσωπεία να µας πείτε υπερήφανοι – και λυπάµαι γι’ αυτό – ότι µέσα απ’ αυτή τη διάταξη
που φέρνετε, διευρύνετε την έννοια του αγρότη; ∆ηλαδή ο σκοπός σας είναι πώς θα βάλατε στο µητρώο όσο γίνεται πιο πολλούς αγρότες εις βάρος των πραγµατικών αγροτών, εις βάρος
των νέων αγροτών, εις βάρος εκείνων που πραγµατικά έχουν
επενδύσει τη ζωή τους, τον ιδρώτα τους, τα όνειρά τους, τον
κόπο τους, την οικογένειά τους, τους συγγενείς τους σε αυτό το
επάγγελµα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μα, επιτέλους, κάποια στιγµή θα πρέπει να µπει και ένας
φραγµός σε αυτή τη φλυαρία. ∆εν δικαιούσθε απ’ αυτό τουλάχιστον το Βήµα, απευθυνόµενοι διά των Αντιπροσώπων του ελληνικού λαού στον ίδιο τον ελληνικό λαό να λέτε αυτού του είδους
τις ανακρίβειες και να υπόσχεστε αυτού του είδους τα άρρητα
ρήµατα, που δεν οδηγούν σε κανένα όραµα αισιοδοξίας, παρά
µόνο στο όραµα του αυτονόητου, αυτού που είστε αιχµάλωτοι
και εσείς και ο Πρωθυπουργός. Και βεβαίως –λυπάµαι που θα το
πω– φοβούµαι ότι δεν θα ξεφύγει και η ελληνική πραγµατικότητα
απ’ αυτό.
Αυτή η κοινοτοπία την οποία εµφανίζετε ως όραµα στην Εθνική
Αντιπροσωπεία και στον ελληνικό λαό είναι ο µεγαλύτερος
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εχθρός της Ελλάδος. Και θέλω να ελπίζω ότι έστω και στην
υστάτη στιγµή, εσείς που έχετε και προϋπηρεσία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα αντιληφθείτε ότι οι καιροί και οι περιστάσεις απαιτούν πιο υπεύθυνους χειρισµούς, απαιτούν µεγαλύτερη
ευαισθησία για τους αγρότες.
Φροντίστε να εξοφλήσετε αυτά που τους χρωστάτε. Φροντίστε να εξοφλήσετε τις στρεµµατικές ενισχύσεις, που τρέχουν και
ξανατρέχουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν βρίσκουν µια πόρτα ανοιχτή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτά δεν γίνονταν επί Νέας ∆ηµοκρατίας και σταµατήστε µονίµως να συκοφαντείτε την περίοδο, που τουλάχιστον µπορεί να
είχε τα κουσούρια της, µπορεί να είχε τα προβλήµατά της, µπορεί να έγιναν λάθη, αλλά τους αγρότες και τους στηρίξαµε και
τους ενισχύσαµε και τους πονέσαµε και τους βάλαµε στο κέντρο
όλων των πρωτοβουλιών µας. Αυτά πρέπει να τα θυµάστε και κάποτε γι’ αυτά θα απολογηθείτε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Τζαβάρα.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ κ. Παπουτσής.
Ορίστε, κύριε Παπουτσή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Σε µεγάλες φόρµες είναι ο κ. Τζαβάρας σήµερα. Πολύ ανεβασµένος!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Έχουµε προπονηθεί από το
πρωί.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ναι, αλλά τώρα αλλάξαµε τοµέα. Περάσαµε στον τοµέα της αγροτικής οικονοµίας και φοβάµαι ότι
εδώ είναι πιο δύσκολος. ∆ιότι, καλά, µε τους εφοπλιστές µπορεί
να είχατε πολύ καλές σχέσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Και µε τους αγρότες έχουµε…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Εδώ µε τους αγρότες δυσκολεύουν
τα πράγµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: … γιατί είµαστε λαϊκό κόµµα,
δεν είµαστε ταξικό, όπως εσείς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Και για την ακρίβεια, τόσην ώρα που
σας άκουγα, αναρωτιόµουνα: για τους Έλληνες αγρότες αναφέρεται ο κ. Τζαβάρας; Αναφέρεται για τον ελλαδικό αγροτικό
χώρο; Για άλλη χώρα;
Αναφέρατε προηγουµένως ότι οι αγρότες σάς οµιλούν και διαµαρτύρονται και αναπολούν την περίοδο της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Πού κυκλοφορούν αυτοί οι αγρότες; Σε ποια περιοχή της χώρας;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Στην Ηλεία, που δεν τολµάνε να
πάνε οι δικοί σας Βουλευτές να τους δουν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μην διακόπτετε, κύριε
Τζαβάρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ξέρετε, κύριε Τζαβάρα, η αλήθεια
είναι ότι θα πρέπει να προσέχουµε, ιδιαίτερα στις συνεδριάσεις
της Βουλής, που είναι δηµόσιες συνεδριάσεις. Και οι αγρότες
συνήθως παρακολουθούν τις συνεδριάσεις µας.
Γιατί µέχρι πρότινος δεν είχα δει κανέναν Έλληνα αγρότη, ο
οποίος να αισθανόταν ότι το βιοτικό του επίπεδο ανέβηκε κατά
την περίοδο της Νέας ∆ηµοκρατίας. ∆εν είδα κανέναν αγρότη, ο
οποίος να είχε ψηφίσει τη Νέα ∆ηµοκρατία και στη συνέχεια να
ήταν ευχαριστηµένος από την πολιτική σας.
Έχω την αίσθηση ότι η ανυπαρξία επιχειρηµάτων για µια προσπάθεια ανασυγκρότησης του αγροτικού χώρου, η ανυπαρξία
επιχειρηµάτων και στρατηγικής της Νέας ∆ηµοκρατίας δηµιουργεί ένα πεδίο εύκολου λαϊκισµού και εύκολης αντιπαράθεσης.
Γιατί δεν µπορώ να αντιληφθώ ακριβώς την επιχειρηµατολογία
σας και το αποτέλεσµα και την κατάληξη του συλλογισµού σας.
∆ηλαδή, ακριβώς εσείς τι εννοείτε; ∆ηλώσατε µόλις προηγουµένως ότι η Νέα ∆ηµοκρατία αντιπαλεύει τις επιδιώξεις της ΠΑΣΕΓΕΣ; Αυτό είπατε; Για να καταλάβουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Του ΟΣ∆Ε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: ∆ιότι το είπατε δυο-τρεις φορές, αναφερθήκατε σε αυτό το θέµα…
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Του ΟΣ∆Ε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Όχι, για την ΠΑΣΕΓΕΣ είπατε, µε
συγχωρείτε πάρα πολύ. Είπατε δύο ή τρεις φορές ότι το νοµοσχέδιο αυτό είναι δώρο προς την ΠΑΣΕΓΕΣ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ξέρει η κυρία Υπουργός…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ξέρω κι εγώ όµως. Ξέρω κι εγώ
όµως, κύριε Τζαβάρα.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Εσείς τα δώσατε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Εµείς δυστυχώς τα συνεχίσαµε
και µετά….
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Τζαβάρα, επιδιώκετε το διάλογο µε την Κυβέρνηση, γιατί προφανώς δεν θέλετε να ακούσετε
τα επιχειρήµατα από το Βήµα. Και γι’ αυτό το λόγο, λοιπόν, εγώ
επιµένω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ξέρετε ότι σας εκτιµώ ιδιαιτέρως.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Το ερώτηµα ήταν απολύτως σαφές.
Η Νέα ∆ηµοκρατία αµφισβητεί το ρόλο της ΠΑΣΕΓΕΣ στην οργάνωση της αγροτικής οικονοµίας της χώρας;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Όχι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Όχι. Ως εκ τούτου, για ποιο λόγο
απευθύνεστε στην Κυβέρνηση και λέτε ότι αυτό είναι ένα δώρο
προς την ΠΑΣΕΓΕΣ. Από πού σας προκύπτει αυτό;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Από το «άλλος φορέας» υπονοείται.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Υπονοείται. Πολύ ωραία. Όµως εδώ
µπαίνουµε σε µια νέα φάση, σε µια νέα διοργάνωση και όπως
σας είπα και το πρωί, όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η µεταβατική
φάση τίποτα δεν θα είναι καινούργιο σε αυτή τη χώρα.
Πολλά θα έχουν αλλάξει. Ήδη αλλάζουν. Επιπλέον, η έννοια
του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», η έννοια της αποκέντρωσης περνάει παντού
και θα περάσει παντού, από τον τοµέα της υγείας µέχρι τον
τοµέα της αγροτικής οικονοµίας. Γι’ αυτό το λόγο µην σπεύδετε
να ακυρώνετε πρωτοβουλίες, οι οποίες, εκ των πραγµάτων, είναι
θετικές.
Γιατί εγώ δεν µπορώ να δεχθώ ότι υπάρχει καλόπιστος συνάδελφος της Νέας ∆ηµοκρατίας –ούτε κι εσείς βέβαια, είµαι απόλυτα βέβαιος- που δεν θα δεχθεί ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι
νοµοσχέδιο που τακτοποιεί, που βάζει τα πράγµατα σε τάξη, που
νοικοκυρεύει και µάλιστα µία υποχρέωση της χώρας, το θέµα
του µητρώου. Ανεξάρτητα, δηλαδή, από το εάν σας αρέσει η
ορολογία ή όχι, σηµασία έχει ότι µε ευθύνη όλων και κυρίως εκείνων οι οποίοι άσκησαν εξουσία -και της δικής σας παράταξης και
της δικής µας παράταξης- το µητρώο το οποίο συγκροτήθηκε,
αποφασίστηκε και νοµοθετήθηκε το 1995, δεκαπέντε χρόνια
µετά παρέµεινε ανενεργό, ακυρωµένο στην πράξη.
Αυτός είναι ο λόγος που µας αµφισβήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανειληµµένως για τις προθέσεις µας και για την αξιοπιστία της χώρας, όσον αφορά τη διαχείριση των κοινοτικών
κονδυλίων στον τοµέα της αγροτικής οικονοµίας. Γι’ αυτό επιµένουµε.
Εµείς επιµένουµε ότι µε τη σηµερινή νοµοθετική πρωτοβουλία
της Κυβέρνησης θέτουµε τα θεµέλια για µία αγροτική πολιτική
ανανεωµένη, για µια αγροτική πολιτική σύγχρονη αλλά και στιβαρή, προετοιµάζοντας τον αγροτικό κόσµο να περάσει σε µία
νέα φάση αναδιοργάνωσης και επιτέλους σε µία φάση όπου
υπάρχουν προοπτικές.
Το Μητρώο Αγροτών θα αποτελέσει ένα ισχυρό αναπτυξιακό
εργαλείο -και έτσι το αντιλαµβανόµαστε- στον αγροτικό χώρο και
µία βασική προϋπόθεση –και το τονίζω αυτό- για το σχεδιασµό
και την άσκηση των εθνικών και κοινωνικών πολιτικών.
Η Υπουργός κ. Μπατζελή υπαινίχθηκε, αλλά είµαι βέβαιος ότι
εάν την προκαλέσετε, θα σας αναλύσει πολύ περισσότερο τις
προοπτικές, οι οποίες διανοίγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την
αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής µετά το 2013.
Είναι απόλυτα βέβαιο ότι εκεί θα διαπιστώσετε, απλώς και
µόνο από την παρατήρηση των συζητήσεων, οι οποίες αυτή τη
στιγµή διεξάγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την αναγκαιότητα και
τη χρησιµότητα του Μητρώου Αγροτών, σήµερα, εδώ στην Ελλάδα.

Εµείς θεωρούµε ότι είναι υποχρέωσή µας, έχοντας το Μητρώο
των Αγροτών και των Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, να ξέρουµε
πώς χρησιµοποιείται η αγροτική γη, είτε είναι υψηλής παραγωγικότητας είτε είναι σε ορεινές µειονεκτικές περιοχές είτε είναι
σε πυρόπληκτες περιοχές.
Να είστε απολύτως βέβαιοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι
καµµία κυβέρνηση κανενός κόµµατος, την καλύτερη θέληση, την
ισχυρότερη πολιτική βούληση και να έχει, δεν θα µπορέσει να
κάνει τίποτα εάν δεν γνωρίζει κάθε χρόνο, µε τη δήλωση των
ιδίων των αγροτών, πώς χρησιµοποιείται η γη τους και πώς χαρτογραφείται.
Καµµία κυβέρνηση δεν θα µπορέσει να ασκήσει καµµία πολιτική και να ορίσει ζώνες παραγωγής. Μην το ψάχνουµε πολύ το
θέµα και µην το καθυστερούµε, γιατί µε την ευθύνη όλων µας και
µε τέτοιου είδους συζητήσεις, που φεύγουµε από την ουσία του
θέµατος, καθυστερήσαµε τόσα χρόνια.
Ελπίζουµε ότι µε το Μητρώο Αγροτών, αλλά και το Μητρώο
Εµπόρων των γεωργικών προϊόντων -και µε τα δύο αυτά µητρώαθα έλθουµε να συνδράµουµε στον τρόπο µε τον οποίο διακινείται το προϊόν, αλλά και διαµορφώνονται οι τιµές των αγροτικών
προϊόντων.
Επιπλέον, µε το σχέδιο νόµου γίνεται ένα πρώτο βήµα για τη
στήριξη του Εθνικού Αγροτικού Κτηµατολογίου. ∆εν ξέρω ποιοι
είναι αυτοί µέσα στην Αίθουσα που θα µπορούσαν να διαφωνήσουν µε την αναγκαιότητα ενός Εθνικού Αγροτικού Κτηµατολογίου. Επειδή δεν πιστεύω ότι υπάρχει διαφωνία όσον αφορά
αυτόν τον στόχο, τότε αφού αυτός είναι ο µείζων στόχος, γιατί να
µην συµφωνούµε και στα επιµέρους βήµατα που είναι αναγκαίες
προϋποθέσεις;
Εφόσον, λοιπόν, γίνει η πρώτη καταγραφή το 2011, µε την καινούργια ψηφιοποίηση, θα µπορέσουµε στη συνέχεια να προχωρήσουµε ακόµα περισσότερο µε τη σύνταξη ακριβώς του
Εθνικού Αγροτικού Κτηµατολογίου και να πάµε στον καθορισµό
χρήσεων γης. Όσο καθυστερούµε, τόσο δεν θα επιτυγχάνουµε
τον στόχο.
Αυτή είναι η προσπάθεια της Κυβέρνησης. Όµως αυτή η προσπάθεια της Κυβέρνησης, που είναι µία ζωογόνος προσπάθεια
για την αγροτική οικονοµία, δεν πρέπει να µας κάνει να ξεχνούµε
την πραγµατικότητα που βιώνουµε σήµερα στη χώρα µας. Επίσης δεν πρέπει να µας κάνει να ξεχνάµε και την πραγµατικότητα
που βίωσε η χώρα τα προηγούµενα πεντέµισι χρόνια, ούτε να
µας κάνει να ξεχνούµε και να κλείνουµε και τα µάτια στα προβλήµατα που έχει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σήµερα να αντιµετωπίσει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι επιλογές της κυβέρνησης
της Νέας ∆ηµοκρατίας ήταν αυτές που οδήγησαν το αγροτικό
εισόδηµα σε δραµατική µείωση την τελευταία πενταετία πριν τις
εθνικές εκλογές.
Υπάρχει αντίρρηση σ’ αυτό; Υπάρχει κάποιος που µπορεί να
διαφωνήσει; Αυτή ήταν η πραγµατικότητα. Όπως αλήθεια είναι
ότι ήταν οι επιλογές της Νέας ∆ηµοκρατίας που οδήγησαν στην
ασυδοσία της αγοράς και η ασυδοσία ήταν αυτή που έπληξε
κατά κύριο λόγο τον ίδιο τον αγρότη. Υπάρχει κανείς που µπορεί
να διαφωνήσει µε αυτή την πραγµατικότητα; Όλοι οι αγρότες το
γνωρίζουν. Όλοι οι αγρότες το βίωσαν.
Όπως είναι αλήθεια ότι η καθήλωση των τιµών των αγροτικών
προϊόντων είναι αποτέλεσµα ακριβώς αυτής της ασυδοσίας της
αγοράς. Ναι ή όχι; Τα πάντα όµως –και εδώ είµαι απόλυτα βέβαιος ότι συµφωνούµε όλοι -είναι ζήτηµα πολιτικών επιλογών.
Είναι θέµα ορθολογικού σχεδιασµού και πάνω από όλα, είναι
θέµα αποφασιστικότητας της ίδιας της Κυβέρνησης, που θέλει
να ασκήσει την πολιτική εξουσία.
Σήµερα, λοιπόν, που όλοι βλέπουµε την οικονοµική κρίση να
φωλιάζει στην ψυχή του κάθε πολίτη, τώρα καταλαβαίνουµε τι
σηµασία έχει να υπάρχει πραγµατική παραγωγική διαδικασία στη
χώρα, τι σηµασία έχει να υπάρχει πρωτογενής παραγωγή στη
χώρα. Τώρα είµαι απόλυτα βέβαιος ότι πολλοί εξ ηµών, απ’ όλο
τον πολιτικό κόσµο, απ’ όλες τις παρατάξεις, ίσως θα πρέπει να
ξανασκεφθούµε τα λάθη που κάναµε τα προηγούµενα χρόνια
όταν εγκαταλείψαµε ουσιαστικά τον πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας. Εδώ οι ευθύνες είναι πολιτικές, είναι ευθύνες διαχρονικές.
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Με το νοµοσχέδιο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς
προχωρούµε στην αποσαφήνιση του επαγγελµατία αγρότη.
Όπως πολύ σαφώς ο εισηγητής µας ο κ. Σιδηρόπουλος, αλλά
και η Υπουργός, η κ. Μπατζελή αναφέρθηκαν, αυτή η αποσαφήνιση αφορά τις τέσσερις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά προκειµένου να υπάρχει η αναγνώριση, η
αποσαφήνιση του επαγγελµατία αγρότη.
Πρώτον, να έχει γη. ∆εύτερον, να ασχολείται αυτοπροσώπως
µε το αγροτικό επάγγελµα κατά το 30% της συνολικής ετήσιας
απασχόλησής του και τρίτον, το 35% του συνολικού του εισοδήµατος να προέρχεται από αυτή τη δραστηριότητα. Τέταρτον, να
είναι ασφαλισµένος στον ΟΓΑ.
Ορισµένοι -και µάλιστα κυρίως από τη Νέα ∆ηµοκρατία- θέτουν σε αµφισβήτηση το 35%. Κάποιοι λένε ότι τίθενται φραγµοί
στους πραγµατικούς αγρότες. Το είπε προηγουµένως ο κ. Τζαβάρας. Κάποιοι άλλοι λένε ότι χαλαρώνουµε τα όρια και έτσι περιορίζουµε τις δυνατότητες του πραγµατικού αγρότη, ο οποίος
πρέπει να έχει πλεονεκτήµατα.
Όπως εξελίσσονται όµως τα πράγµατα, έχει πολύ µεγάλη σηµασία να µην ξεχνούµε στη νοµοθετική διαδικασία ποτέ τη συγκυρία και να έχουµε το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον στις
εξελίξεις που έρχονται. Το τεκµαρτό εισόδηµα του αγρότη είναι
πάρα πολύ χαµηλό σε σχέση µε το πραγµατικό του εισόδηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εάν παραµείνουµε στη σηµερινή κατάσταση του 50%, στην
πραγµατικότητα τι κάνουµε; Θα έχουµε δροµολογήσει στο
άµεσο µέλλον να µείνει εκτός νυµφώνος ένας µεγάλος αριθµός
αγροτών. Και σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε η Υπουργός, τα στοιχεία του ΚΕΠΥΟ, αν πάµε από το 50% στο 35% δεν
θα προσθέσουµε περισσότερα από δέκα χιλιάδες ή δεκαπέντε
χιλιάδες άτοµα.
Εποµένως, δεν µιλάµε για µία µεγάλη διεύρυνση. ∆εν µιλάµε
για ένα διπλασιασµό του αριθµού. Μιλάµε για αύξηση περίπου
του 5%. Και αυτό το 5% δεν δικαιολογεί σε καµµία περίπτωση
τους κλαυθµούς και τους οδυρµούς που ακούµε από την πλευρά
της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Όσον αφορά –τελευταία λέξη, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου
για να κλείσω- την επιλογή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
και τον αγροτουρισµό, θεωρώ ότι αυτές είναι εξαιρετικά σηµαντικές πρωτοβουλίες, γιατί είναι πρωτοβουλίες που αφορούν και
πάλι τους πραγµατικούς και κατ’ επάγγελµα αγρότες.
Θέλω επίσης να πω ότι εκείνος ο οποίος µπορεί να κάνει
χρήση της γης υψηλής παραγωγικότητας –δηλαδή να µπει στις
ανανεώσιµες πηγές- είναι µόνο ο κατ’ επάγγελµα αγρότης, όπως
ορίζεται από το Μητρώο Αγροτών.
Εποµένως, το επιχείρηµα το οποίο αναφέρθηκε προηγουµένως από ορισµένους εκ των εισηγητών σας, ότι από την πίσω
πόρτα επιχειρούµε να βάλουµε επιχειρηµατίες στα χωράφια των
αγροτών, είναι επιχείρηµα αίολο, δεν στέκει σε καµµία περίπτωση. Το αντίθετο ακριβώς θα συµβεί. Θα υπάρξει η κατοχύρωση ακριβώς των πραγµατικών αγροτών, ούτως ώστε να έχουν
το πλεονέκτηµα να συµµετάσχουν µε επωφελείς όρους στον
αγροτοτουρισµό και στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπουτσή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): ∆εν δικαιούστε τώρα το
λόγο. Θα τελειώσει ο κύκλος των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, θα µπούµε στις δευτερολογίες και τότε θα πάρετε το λόγο.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όσον αφορά το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, το οποίο συζητάµε σήµερα, δηλαδή τη δηµιουργία Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η ύπαρξη µιας ενιαίας βάσης δεδοµένων, στην
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οποία θα καταγράφονται ο αγροτικός πληθυσµός, η αγροτική
παραγωγή, οι αγροτικές καλλιέργειες, η αγροτική γη, αποτελεί
ένα εργαλείο, το οποίο δεν είναι a priori χρήσιµο, αλλά µπορεί
να αποδειχθεί χρήσιµο. Αυτό θα εξαρτηθεί, από τη στιγµή που
θα πάει να υλοποιήσει µια συγκεκριµένη αγροτική πολιτική. ∆ηλαδή η καθαρή, η ολοκληρωµένη, η ενιαία εικόνα µπορεί να εξασφαλίσει την άσκηση µιας αποτελεσµατικής αγροτικής πολιτικής.
Όµως το ζήτηµα είναι σε ποια κατεύθυνση θα είναι αυτή η
αγροτική πολιτική. Θα είναι για την προστασία της φτωχοµεσαίας αγροτιάς; Θα είναι για την προστασία και την αντιµετώπιση των διατροφικών αναγκών του λαού, σε σχέση µε τις
αθρόες εισαγωγές αγροτικών εµπορευµάτων; ‘Η αντίθετα, θα
είναι στην κατεύθυνση της υλοποίησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ένα ακόµη εργαλείο το οποίο ουσιαστικά θα οδηγήσει
στο ξεκλήρισµα τη φτωχοµεσαία αγροτιά και θα συγκεντρώσει
τη γη σε όλο και λιγότερα χέρια;
Από τις προϋποθέσεις, οι οποίες µπαίνουν στα άρθρα, για το
ποιοι δηλαδή µπορούν να ενταχθούν σ’ αυτό το Μητρώο Αγροτών, όχι απλώς φοβόµαστε, αλλά είµαστε σίγουροι ότι η Κυβέρνηση, συνεπής στην υλοποίηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής,
θα το χρησιµοποιήσει ως εργαλείο για να επιταχύνει τη διαδικασία ξεκληρίσµατος της φτωχοµεσαίας αγροτιάς, για να καθορίσει αλλά και να αλλάξει τις χρήσεις γης, να συγκεντρώσει τη γη,
την παραγωγή και τις επιδοτήσεις σε λιγότερα χέρια, να προχωρήσει δηλαδή η δηµιουργία µεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων για την εκµετάλλευση της αγροτικής δραστηριότητας.
Και το λέµε αυτό γιατί υπάρχει µία πραγµατικότητα, µια πολύ
συγκεκριµένη πραγµατικότητα, η οποία λέει το εξής: Ότι την τελευταία δεκαετία κατά µέσο όρο φεύγουν από την αγροτική παραγωγή είκοσι χιλιάδες άτοµα, ξεκληρίζονται δηλαδή είκοσι
χιλιάδες αγροτικά νοικοκυριά σε ετήσια βάση. Γιατί φεύγει κάποιος; Φεύγει ακριβώς γιατί δεν µπορεί να επιβιώσει µέσα απ’
αυτήν τη διαδικασία, µέσα απ’ αυτήν τη δραστηριότητα, δεν µπορεί να καλύψει τις ανάγκες τις δικές του και της οικογένειάς του,
µε αποτέλεσµα να ερηµώνουν τα χωριά, να ερηµώνει η ύπαιθρος
και η γη να συγκεντρώνεται σε λιγότερα χέρια. Και κανείς «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ» δεν αντιµετώπισε αυτή τη διαδικασία, κανείς «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Αντίθετα, θα επιταχύνει αυτή τη διαδικασία.
Και βεβαίως µε τα νέα µέτρα υγείας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής θα επιδεινωθεί, θα επιταχυνθεί αυτή η κατάσταση. Με
βάση υπολογισµούς, θα οδηγηθούµε στο βίαιο ξεκλήρισµα τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων αγροτοπαραγωγών, που το µοναδικό τους έγκληµα είναι ότι έχουν µικρό κλήρο και µικρή παραγωγή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Και εδώ ας µου επιτρέψετε µία παρένθεση. Ποιος παίρνει τα
χωράφια των αγροτών; Παλιά τροµοκρατούσαν τους αγρότες
λέγοντας ότι θα τα πάρουν οι κοµµουνιστές τα χωράφια τους, τα
πρόβατά τους, τις αγελάδες τους. Μόνο που τώρα τους τα παίρνει η Αγροτική Τράπεζα, τους τα παίρνουν οι µεγαλοκαπιταλιστές, που δραστηριοποιούνται σ’ αυτή τη διαδικασία, οι
µεγαλοαγρότες, οι νεοτσιφλικάδες.
Και βεβαίως το δεύτερο σκέλος αυτής της πραγµατικότητας
είναι το εξής, ότι οι τιµές παραγωγού διαρκώς µειώνονται. Και
ταυτόχρονα, τι έχουµε; Έχουµε συνεχή αύξηση του κόστους παραγωγής ως αποτέλεσµα της δραστηριότητας των µεγαλεµπόρων, των µεγαλοβιοµηχάνων και των τραπεζών, οι οποίοι καθορίζουν αφ’ ενός µεν το κόστος παραγωγής, µέσα από την εισαγωγή των αγροτικών εφοδίων, των µηχανηµάτων, των σπόρων,
των λιπασµάτων, των φυτοφαρµάκων και αφ’ ετέρου και της
απορρόφησης του αγροτικού προϊόντος. Αυτό ήταν αποτέλεσµα
όχι µόνο των νόµων της καπιταλιστικής οικονοµίας, αλλά είναι
αποτέλεσµα και κυβερνητικών επιλογών, όταν χτυπήσατε τις
όποιες δυνατότητες είχε το αστικό κράτος κρατικών παρεµβάσεων και όσον αφορά τις ζωοτροφές, για παράδειγµα, και όσον
αφορά την κρατική λιπασµατοβιοµηχανία, στο όνοµα της απελευθέρωσης της αγοράς και της ανταγωνιστικότητας.
Πού οδήγησε αυτή η απελευθέρωση της αγοράς και της ανταγωνιστικότητας; Στην αύξηση του κόστους παραγωγής για τον
αγρότη.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

Και επίσης επιδεινώνεται πολύ περισσότερο µε την φοροµπηχτική πολιτική: Αύξηση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, αύξηση
του ΦΠΑ στα καύσιµα, αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
στο πετρέλαιο. Ποιον επιβαρύνουν; Επιβαρύνουν τον αγρότη και
ιδιαίτερα το φτωχοµεσαίο αγρότη. Ενώ, αντίθετα, από την άλλη
µεριά η ταξικότητα της πολιτικής σας εµφανίζεται όταν δεν βάζετε στο χέρι καθόλου τους εφοπλιστές όσον αφορά τον ΦΠΑ
και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Αφορολόγητο
τελείως γι’ αυτούς, τράνζιτ τα πάντα που προµηθεύονται. Ο
αγρότης για οτιδήποτε και αν πάρει και για το σπόρο που θα
πάρει για να καλλιεργήσει το χωράφι του, θα πληρώσει ΦΠΑ.
Απ’ αυτή την άποψη, λοιπόν, εµείς το λέµε καθαρά ότι η πολιτική της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, ο εκσυγχρονισµός της λεγόµενης πράσινης ανάπτυξης στον τοµέα της αγροτικής
οικονοµίας και η προσδοκία να αποκοµίσει ο αγρότης, βεβαίως
δεν είναι πρωτότυπη. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση, µε τους δύο πυλώνες στην αγροτική οικονοµία, το έχει καθορίσει, ότι θα προσκοµίσει συµπληρωµατικό εισόδηµα από διάφορες δραστηριότητες. Παλαιότερα ήταν τα γλυκά του κουταλιού, ο αγροτοτουρισµός, που παραµένει και τώρα. Σήµερα µπαίνουν και τα φωτοβολταϊκά και οι διάφορες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Όµως
αυτή η διαδικασία συµπληρωµατικότητας και στήριξης, υποτίθεται, του εισοδήµατος δεν δίνουν ούτε εργασία στον αγρότη, ούτε
ζωή στο χωριό προσφέρουν, ούτε βεβαίως δίνουν τη δυνατότητα
για φθηνά διατροφικά προϊόντα για την ικανοποίηση των λαϊκών
αναγκών.
Το βασικό πρόβληµα, λοιπόν, που έχουν οι αγρότες είναι ότι
δεν µπορούν να πουλήσουν πλέον την αγροτική τους παραγωγή.
Αυτό είναι το βασικό πρόβληµα και γι’ αυτό αναγκάζονται να
εγκαταλείψουν τις όποιες παραγωγικές δραστηριότητες, αφ’
ενός µεν γιατί είναι στριµωγµένοι στις µυλόπετρες των εισαγωγέων και των µεγαλεµπόρων και αφ’ ετέρου γιατί υπάρχει και η
δική σας πολιτική, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που και
η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και εσείς σήµερα τη στηρίζετε. Για παράδειγµα, δεν οδηγεί στο ξεκλήρισµα και στην εγκατάλειψη της παραγωγικής δραστηριότητας η στρεµµατική
επιδότηση; ∆εν οδηγούν στη µείωση της παραγωγικής δραστηριότητας οι ποσοστώσεις στην παραγωγική δραστηριότητα, στην
τευτλοκαλλιέργεια, για παράδειγµα; ∆εν οδηγεί στη µείωση της
παραγωγικής δραστηριότητας η απελευθέρωση των αγορών;
Ο νέος κανονισµός για τα αµπελουργικά, µε την αθρόα εισαγωγή µούστου από τρίτες χώρες, πού έχει οδηγήσει; Στο να
υπάρχει σήµερα ένα εκρηκτικό πρόβληµα. Από τη στιγµή που οι
αγροτοπαραγωγοί δεν έχουν πληρωθεί καν για την παραγωγή
ούτε του 2007, ούτε του 2008, του 2009 τα κρασιά µένουν στις
αποθήκες και βεβαίως σήµερα δεν θα τρυγήσουν. Και δεν θα
τρυγήσουν γιατί δεν έχουν τι να τα κάνουν. Να, λοιπόν, πού οδήγησε ο νέος αµπελοοινικός κανονισµός και η απελευθέρωση της
αγοράς!
Τρανό παράδειγµα γι’ αυτή τη διαδικασία της διατροφικής
εξάρτησης και της εγκατάλειψης της παραγωγικής δραστηριότητας, που να ικανοποιεί τις διατροφικές ανάγκες του λαού, είναι
η υπόθεση µε τα σιτηρά. Πόσες χιλιάδες στρέµµατα καλλιεργούνταν το 1981, πριν την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην
ΕΟΚ; Καλλιεργούνταν 7,5 χιλιάδες στρέµµατα µαλακό σιτάρι. Σήµερα πόσα καλλιεργούνται; Καλλιεργούνται 1, 7 εκατοµµύρια
στρέµµατα, το 2009.
Οι εισαγωγές πού έφθασαν; Στα ουράνια, οκτακόσιες είκοσι
µία χιλιάδες τόνοι την περίοδο 2009-2010. Αναγκάστηκε η Ελλάδα να εισάγει, για να καλύψει τις διατροφικές της ανάγκες,
όσον αφορά το µαλακό αλεύρι που είναι είδος πρώτης ανάγκης
για τη λαϊκή οικογένεια –το ψωµί!- όταν πριν από µια εικοσαετία
ήταν µόνο διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες τόνοι οι εισαγωγικές
ανάγκες της Ελλάδας.
Αυτό δεν είναι µια τρανή απόδειξη ότι αυτή η διαδικασία είναι
και σε βάρος του αγρότη, του φτωχού αγρότη, σε βάρος της παραγωγικής δραστηριότητας, σε βάρος της λαϊκής οικογένειας;
Ποιος ωφελείται από αυτή τη διαδικασία; Ωφελούνται οι αλευροβιοµήχανοι και οι µεγαλέµποροι. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι η
τιµή από το 2007, που αυξήθηκαν οι τιµές των σιτηρών, έπεσε
50% το 2009 και όµως η τιµή στο αλεύρι και στο ψωµί παρέµεινε

σταθερή;
Σήµερα τι έχουµε; Έχουµε τα επτακόσια γραµµάρια ψωµιού
να κοστίζουν 1,60 ευρώ. Τι σηµαίνει αυτό; Με την τιµή που παίρνει ο παραγωγός, 8-12 λεπτά το µαλακό σιτάρι, θέλει να πουλήσει δεκαπέντε µε δεκαέξι κιλά µαλακό σιτάρι για να αγοράσει
επτακόσια γραµµάρια ψωµιού! Τόσο θέλει, όταν το 1990 αυτή η
αναλογία ήταν 1 προς 3. Σήµερα έχει φθάσει 1 προς 12.
Ποιος ωφελήθηκε, λοιπόν; Ωφελήθηκε ο αγρότης, ο παραγωγός του µαλακού σιταριού; Ωφελήθηκε ο εργαζόµενος, η λαϊκή
οικογένεια που αγοράζει το ψωµί πανάκριβα; Και αυτό, τη στιγµή
που είναι πολύ καθαρό ότι όλη αυτή η διαδικασία στη διεθνοποιηµένη καπιταλιστική παγκόσµια αγορά έχει να κάνει µε τα κερδοσκοπικά παιχνίδια, τα οποία γίνονται, από τη στιγµή που και
τα αγροτικά προϊόντα έχουν ενταχθεί στο χρηµατιστήριο.
Το γνωρίζετε πολύ καλά, κυρία Υπουργέ –δεν θα σας το πω
εγώ- ότι τέσσερις µεγάλες επιχειρήσεις, οι γνωστές µε το ακρωνύµιο ABCD, είναι αυτές οι οποίες κάνουν το κερδοσκοπικό παιχνίδι και βρήκαν ευκαιρία και τώρα να κάνουν αυτό το παιχνίδι
µε τα ζητήµατα που προέκυψαν στη Ρωσία.
Έτσι, λοιπόν, αυτή η διαδικασία είναι που οδηγεί στην επιδείνωση της θέσης της φτωχοµεσαίας αγροτιάς και καµµία προσπάθεια λογικής αναδιαρθρώσεων των καλλιεργειών –είτε µε
λεβάντες είτε µε ρίγανες είτε µε βατραχοπόδαρα- δεν µπορεί να
αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που σήµερα έχει η αγροτιά και τη
διατροφική εξάρτηση της ελληνικής λαϊκής οικογένειας.
Βεβαίως, η Κοινή Αγροτική Πολιτική επιδεινώνει αυτή την κατάσταση, επιταχύνει την επιχειρηµατική δραστηριότητα. Η σύγχρονη αγροτική πολιτική του ΠΑΣΟΚ θέλει να δηµιουργήσει
–εµείς το λέµε καθαρά- καπιταλιστικού χαρακτήρα επιχειρήσεις
των χωριών.
Έτσι, λοιπόν, το Μητρώο Αγροτών, το οποίο ετοιµάζετε, θα
αποτελέσει ένα ακόµη περαιτέρω βήµα ξεκληρίσµατος της φτωχοµεσαίας αγροτιάς. Παραδείγµατος χάριν –το παρατηρήσατε
κι εσείς η ίδια, κυρία Υπουργέ- υπάρχουν πολλοί φτωχοί αγρότες, οι οποίοι αναγκάζονται να συµπληρώσουν το εισόδηµά τους.
Κάνουν µεροκάµατα στην οικοδοµή, σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάνουν µεροκάµατα σε µεταποιητικές επιχειρήσεις.
Αυτοί οι άνθρωποι θα πεταχτούν έξω.
Ο εισηγητής µας σας έβαλε συγκεκριµένο παράδειγµα, ότι ο
συνταξιούχος αγρότης των 400 και 500 ευρώ κινδυνεύει να βρεθεί απ’ έξω και να µην πάρει ούτε την επιστροφή ΦΠΑ ούτε την
επιδότηση και να βγει από το µητρώο.
Άλλο ζήτηµα είναι τα ίδια τα µέτρα που η δική σας η Κυβέρνηση πήρε, ο κανονισµός 73/2009. «Βάλατε πάτωµα» 200 ευρώ
στις επιδοτήσεις και λέτε «κάτω από 200 ευρώ δεν θα πάρετε
επιδότηση». ∆ηλαδή εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες φτωχοί αγρότες δεν πήραν επιδότηση. «Βάλατε πάτωµα», αντί να «βάλετε ταβάνι»!
Εµείς σας προκαλούµε. Βάλτε «ταβάνι» στις επιδοτήσεις, να
µην πάρει δηλαδή η Μονή Αγίας Λαύρας το 1.250.000 ευρώ, να
µην πάρει το Πόρτο Καρράς –δεν τα έχει ανάγκη!- και να τα µοιράσετε αυτά τα χρήµατα στη φτωχή αγροτιά.
«Βάλτε ταβάνι» στις επιδοτήσεις, µε βάση ένα συγκεκριµένο
οικογενειακό εισόδηµα της αγροτικής οικογένειας που να της
καλύψει τις βασικές ανάγκες και πάνω από αυτό το εισόδηµα να
µην παίρνουν επιδοτήσεις. Μοιράστε το σύνολο των επιδοτήσεων στη φτωχοµεσαία αγροτιά. Αλλά αυτό βεβαίως το απαγορεύουν οι συνολικότεροι κανονισµοί. Το καταλαβαίνουµε, αλλά
να βγούµε να το πούµε.
Από αυτή την άποψη, δεν είναι τυχαίο ότι µέσα σε αυτή τη διαδικασία του Μητρώου Αγροτών εντάσσετε και άλλες δραστηριότητες όπως τα φωτοβολταϊκά, τις ιχθυοκαλλιέργειες –πέρα
από τα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τους εργαζόµενους
στις ιχθυοκαλλιέργειες, που ενώ ήταν στο ΙΚΑ πριν από µια δεκαετία, µε το νόµο του 2004 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ εντάχθηκαν
στον ΟΓΑ- ή τις επιχειρήσεις τυποποίησης.
∆ηλαδή, ο «ΝΗΡΕΑΣ» θα µπορεί να εντάσσεται στο Μητρώο
Αγροτών, να απολαµβάνει τα αναπτυξιακά προγράµµατα της
αγροτικής οικονοµίας, να παίρνει επιδοτήσεις. Και µιλάµε για µια
πολύ µεγάλη επιχείρηση στις ιχθυοκαλλιέργειες ενταγµένη στο
Χρηµατιστήριο. Αυτούς, λοιπόν, θέλετε να επιδοτήσετε και το
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λέµε πάρα πολύ καθαρά. Έτσι, η όποια µείωση κάνετε από το
50% στο 35% απλώς χρύσωµα του χαπιού θα αποδειχθεί.
Γιατί βεβαίως ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ το είπε πολύ καλά,
ότι τουλάχιστον από τους πεντακόσιους είκοσι χιλιάδες αγρότες,
διακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες θα µείνουν στο µητρώο µε
βάση συγκεκριµένες διατάξεις. Και βεβαίως αυτοί οι άνθρωποι,
οι αγροτοπατέρες δεν έχουν καν τσίπα και µε συγχωρείτε πάρα
πολύ!
Αν πάρετε υπ’ όψιν τη σελίδα εννέα και τις προτάσεις που
κάνει η ΟΚΕ και ο κ. Λιόλιος, που ήταν πρόεδρος αυτής της επιτροπής, αναφέρεται να µην προσµετρώνται στο αγροτικό εισόδηµα οι αποζηµιώσεις των αγροτοπατέρων που παίρνουν από τις
διάφορες συµµετοχές τους σε επιχειρήσεις, σε νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου και µια σειρά άλλα. Είναι ντροπή και αίσχος!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ για την ανοχή
σας.
Εµείς λέµε καθαρά ότι σήµερα ένας δρόµος υπάρχει για την
αγροτιά:
Πάλη ενάντια στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. ∆ιεκδίκηση εγγυηµένων τιµών που θα ανταποκρίνονται
στο κόστος παραγωγής και θα διασφαλίζουν το εισόδηµα επιβίωσης στους αγρότες. Σύνδεση των επιδοτήσεων µε την παραγωγή. Πάγωµα των αγροτικών χρεών στους µικρούς και
φτωχοµεσαίους αγροτοκτηνοτρόφους και ψαράδες, άµεσο σταµάτηµα πλειστηριασµών και ξεπουλήµατος των συνεταιριστικών
επιχειρήσεων της ΑΤΕ, αλλά και συνολικότερα της ΑΤΕ στο ιδιωτικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Άµεσος διπλασιασµός της προνοιακής αγροτικής σύνταξης και µείωση των ορίων
συνταξιοδότησης των αγροτών. Μείωση του κόστους παραγωγής για τον αγρότη µέσα από την κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιµα.
Επιδότηση βασικών αγροτικών εφοδίων, κατάργηση των όποιων
άµεσων ή έµµεσων περιορισµών στην αγροτική και κτηνοτροφική
παραγωγή, προστασία της ντόπιας παραγωγής –για να µην οδηγεί σε εισαγόµενα- εξυπηρετώντας ακριβώς τη διατροφική αυτάρκεια του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καραθανασόπουλο, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΚΚΕ.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Άδωνις Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Έχω πάντα αυτή τη τύχη να µιλώ µετά από τον κ. Καραθανασόπουλο, δηλαδή µετά το ΚΚΕ, αλλά αυτή τη φορά θα συµφωνήσω σε ορισµένα από όσα είπατε, πράγµα το οποίο µάλλον είναι
η πρώτη φορά που µου συµβαίνει τα τελευταία τρία χρόνια που
είµαι εδώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει να ψαχτείς!
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Ψάχνοµαι όντως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Να «φτύσεις τον κόρφο
σου»!
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Να «φτύσω τον κόρφο
µου» και να «χτυπήσω ξύλο»!
Αυτό το οποίο είπε ο κ. Καραθανασόπουλος για το καρτέλ νοµίζω ότι έχει γίνει πάρα πολύ σαφές σε όλους µας τώρα που
έγινε όλη αυτή η ιστορία µε τα σιτηρά και ακούσαµε για την ενδεχόµενη παγκόσµια επισιτιστική κρίση και που ξαφνικά συνειδητοποιούµε τι συµβαίνει στην Ελλάδα, όπως σε όλα βέβαια,
προφανώς και εδώ, όταν ανεβαίνουν οι διεθνείς τιµές, αυτοµάτως όλοι βγαίνουν να πουν ότι ανέβηκαν οι διεθνείς τιµές και
όταν πέφτουν οι διεθνείς τιµές, παραµένουν εκεί που είναι, ψηλά.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι κι εµείς οι αστοί –γιατί εγώ είµαι Βουλευτής Β’ Αθηνών και δεν θα υποκριθώ τον αγρότη εδώ- αρχίζουµε
να καταλαβαίνουµε πάρα πολύ έντονα ότι είναι πολύ προς το
συµφέρον της ελληνικής κοινωνίας να βρει τον τρόπο να υποστηρίξει την πρωτογενή παραγωγή. Είναι δηλαδή µεγάλο συµφέρον να έχουµε δική µας παραγωγή και κυρίως το λέω για
πολλούς συµπολίτες µας, οι οποίοι καµµία φορά εξεγείρονται,
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όταν ακούν διάφορα αιτήµατα και νοµίζουν ότι όλα γίνονται για
τους αγρότες.
Υποστηρίζοντας τους αγρότες, υποστηρίζουµε το σύνολο της
ελληνικής κοινωνίας! Πρέπει να βρούµε τρόπο να µη µειώνεται το
αγροτικό εισόδηµα. Πρέπει να βρούµε τρόπο οι αγρότες να µην
είναι θύµατα των καρτέλ. Πρέπει να βρούµε τρόπο να τους δώσουµε τη διέξοδο να γυρίσουν στην παραγωγή, στα χωράφια και
να µη φύγουν. Αυτό είναι µείζον συµφέρον όλων των Ελλήνων
πολιτών!
Γι’ αυτό και πολλές από τις προτάσεις που είπε πριν ο κ. Καραθανασόπουλος, εµείς τις βλέπουµε πολύ θετικά. Παραδείγµατος χάριν, το θέµα του φόρου προστιθέµενης αξίας και του
ειδικού φόρου, για να µπορεί ο αγρότης να έχει µια ανάσα ειδικά
σε αυτές τις εποχές της κρίσης και σε αυτή την εποχή που δεν
τα φέρνει βόλτα, είναι πράγµατα που µας απασχολούν πάρα
πολύ.
Στη Βουλή να µη λέµε µόνο, κύριε Παπουτσή, πώς πρέπει να
σώσουµε το τραπεζικό σύστηµα! Ωραία, να σώσουµε το τραπεζικό σύστηµα –για να γίνω λίγο επίκαιρος λόγω της ηµέρας- µε
τα 25 δισεκατοµµύρια ευρώ εγγυήσεων για τις τράπεζες.
Όµως, το ΠΑΣΟΚ –θυµάµαι πολύ καλά, γιατί συγκεκριµένα
ήµουν σε µία εκποµπή του κ. Χατζηνικολάου, όταν ήσασταν Αντιπολίτευση- είχε υποσχεθεί µόλις ανέβει στην εξουσία ότι θα έδινε
1 δισεκατοµµύριο ευρώ στους αγρότες.
Άρα, λοιπόν, για να µπει το πράγµα σε µία σειρά, πρέπει να
βρούµε τρόπο να υποστηρίξουµε τον Έλληνα αγρότη, γιατί µας
αφορά, µας ενδιαφέρει ως ελληνική κοινωνία να αυξηθεί η παραγωγή, να είµαστε όσο γίνεται περισσότερο αυτάρκεις, να µην
είναι όλα εισαγόµενα.
Και πάµε τώρα στο σηµερινό. Υπάρχουν δύο λογικές. Το ΚΚΕ
είναι πάντα σε µία καθαρή θέση, να µην υπάρχει καθόλου µητρώο. Περίπου αυτό καταλαβαίνω εγώ, να µην υπάρχει, να µπορούν όλοι να µπαίνουν.
Εµείς δεν λέµε αυτό. Εµείς λέµε ότι βάζετε εσείς ως Κυβέρνηση µε το παρόν νοµοσχέδιο κάποιους όρους και φτιάχνετε
αυτό το Μητρώο Αγροτών, όπως µε το 30% του χρόνου, µε τον
ΟΓΑ, µε το 35% του εισοδήµατος κ.λπ., για να έχουµε ένα, ας το
πούµε, ξεκαθάρισµα ποιοι µπορούν να είναι µέσα σ’ αυτό το µητρώο και άρα, πάνω σε αυτούς να ασκήσουµε τις όποιες πολιτικές µπορούµε να ασκήσουµε στο ελληνικό κράτος.
Έχει καταθέσει ο κ. Ροντούλης µέσω του Λαϊκού Ορθοδόξου
Συναγερµού µία πρόταση. Εγώ επαναλαµβάνω ότι δεν είµαι ειδικός και σας θεωρώ -σίγουρα και είστε, όχι σας θεωρώ- πολύ ειδικότεροι εµού και ο κ. Καρχιµάκης, βέβαια, ο οποίος ξέρει πόσο
πολύ τον θαυµάζω και σε προσωπικό επίπεδο και για πρόσφατες τηλεοπτικές του εµφανίσεις, όπου σχεδόν κανιβάλισε έναν
πρώην Υπουργό. Όµως, αυτό δεν έχει σηµασία. Κλείνω, λοιπόν,
αυτήν την παρένθεση.
Κάνουµε µία πρόταση και θέλω να µου εξηγήσετε, για να το
καταλάβω απλά, γιατί είστε αρνητικοί. Λέµε πολύ απλά: Αντί να
φτιάξουµε ένα όριο και ένα µητρώο, όπου θα είναι όλοι µέσα και
ή είσαι µέσα ή είσαι έξω, αυτό το µητρώο που τελικά θα φτιάξουµε θα το χωρίσουµε σε τρία σκαλοπάτια, σε εκείνους οι
οποίοι είναι, ας πούµε, µερικής αγροτικής απασχόλησης, από το
35% του εισοδήµατος µέχρι το 49%, σε εκείνους που είναι κύριας απασχόλησης, από το 49% στο 75% και σε εκείνους που
είναι αποκλειστικής αγροτικής απασχόλησης, από το 75% του
αγροτικού εισοδήµατος µέχρι το 100%. Γιατί; Πρώτον, γιατί η
ιδέα ότι «είσαι µέσα, είσαι έξω και όσοι είναι έξω δεν παίρνουν τίποτα, όσοι είναι µέσα παίρνουν τα ίδια» είναι ισοπεδωτική.
Εµείς θέλουµε να δώσουµε κίνητρο σε αυτόν, ο οποίος φερ’ ειπείν έχει το 40% του εισοδήµατός του από την αγροτική παραγωγή, να το κάνει 60%. Θέλουµε να του δώσουµε το κίνητρο.
Θέλουµε, δηλαδή, να ξέρει ότι, αν προσπαθήσει λίγο περισσότερο, θα µπορεί να αποκτήσει κάποια επιπλέον προνόµια και κάποια επιπλέον πρόσβαση στην όποια πολιτική θα κάνει το
κράτος. Παραδείγµατος χάριν, βάζουµε µέσα σε όλη αυτήν την
ιστορία της πράσινης αναπτύξεως, όπου όλοι είµαστε εν τη ευρυτέρα έννοια, υπέρ της πράσινης αναπτύξεως, έτσι;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Και ως Παναθηναϊκοί, βέβαια!
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Καλά, εγώ ως Παναθηναϊ-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

κός είµαι και πάρα πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Αυτό λέω.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Όµως, θέλω να πω επί της
ουσίας τώρα ότι, βεβαίως, να έχουµε και αγροτουρισµό, πάρα
πολύ ωραία ιδέα και φωτοβολταϊκά, εξαιρετική ιδέα. Κανείς δεν
θα πει όχι. Ναι, αλλά, γιατί αυτός που έχει 35% του αγροτικού
του εισοδήµατος να έχει, παραδείγµατος χάριν, στον αγροτουρισµό το δικαίωµα στον ίδιο αριθµό δωµατίων µε αυτόν που έχει
το 70% του εισοδήµατός του από αγροτικό εισόδηµα; Γιατί να
µην πούµε, δηλαδή, σε αυτόν που είναι στο 40% πήγαινε στο 70%
και θα µπορείς να φτιάξεις άλλα τέσσερα δωµάτια επιπλέον;
Γιατί, δηλαδή -θέλω να γίνει αντιληπτό το επιχείρηµα- να µην κινητροδοτήσουµε τον Έλληνα αγρότη να προσπαθήσει να αυξήσει το εισόδηµά του µέσα από την παραγωγή, αφού επαναλαµβάνω στην αφετηρία της οµιλίας µου και απ’ ό,τι είδα, όλοι οµονοήσαµε ότι µας ενδιαφέρει να αυξηθεί η πρωτογενής παραγωγή, γιατί τελικά ο στόχος µας αυτός είναι. Το κίνητρο εδώ δεν
είναι απλώς ανθρωπιστικό. ∆εν µιλάµε για το πακέτο κοινωνικής
αλληλεγγύης, επειδή θέλουµε να µειώσουµε τη διαφορά µεταξύ
πλουσίων και φτωχών και να µην έχουµε συµπολίτες µας πένητες.
∆εν βλέπουµε τους αγρότες, δηλαδή, ως κάποια οµάδα πληθυσµού που πρέπει να την ελεήσουµε. Λέµε ότι εµάς µας συµφέρει, ότι έχουµε συµφέρον µείζον, ότι θέλουµε να τους
δώσουµε τα κίνητρα, γιατί έχουµε να κερδίσουµε. Γιατί, λοιπόν,
αφού είναι ο µείζον στόχος, η αύξηση της αγροτικής παραγωγής, η επιστροφή του αγρότη όσο γίνεται περισσότερο στο χωράφι, να µην µπει σε µια διαδικασία κινητροδοτήσεως µέσω
αυτής της διακρίσεως, ώστε και µεταξύ τους να έχουν αυτή την
ευγενή άµιλλα για να αυξήσουν την προσπάθειά τους;
Αυτή είναι η πρόταση του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού. Και
αυτός είναι και ο λόγος που καταψηφίζουµε το παρόν νοµοσχέδιο. Εµείς δεν λέµε να µην γίνει µητρώο. Θέλω να γίνει σαφές
αυτό. Να γίνει µητρώο. Μάλλον έπρεπε να έχει γίνει εδώ και
πάρα πολλά χρόνια, αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι άλλο
θέµα. Όµως, γιατί να µην βρούµε ένα σύστηµα πιο ευέλικτο;
Αυτή η ιδέα της οµοιοµορφίας είναι, πράγµατι, σοβιετικού
τύπου, δηλαδή, όλοι θα κάνουν το ίδιο. Όχι, δεν είναι όλοι το ίδιο.
Εµείς θέλουµε να µην είναι όλοι το ίδιο. Θέλουµε να επιβραβεύουµε, θέλουµε να κινητροδοτούµε αυτόν που κάνει τη µεγαλύτερη προσπάθεια.
Και θα ήθελα πραγµατικά, κυρία Υπουργέ, να µας εξηγήσετε
γιατί θεωρείτε αυτή την ιδέα όχι εφαρµόσιµη, όχι καλή, όχι πρακτική, όχι άξια για να συµπεριληφθεί τώρα και να µην ξαναρχόµαστε µετά από µερικά χρόνια και να ξανανοµοθετούµε. ∆ιότι
συνήθως στη Βουλή των Ελλήνων ξέρετε τι γίνεται. Λέµε κάτι, το
απορρίπτει η εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί το θεωρεί υποτιµητικό
να υιοθετεί πρόταση της αντιπολιτεύσεως και µετά από µερικά
χρόνια έρχεται και ξανακάνει αυτά που πρότεινε η αντιπολίτευση
πριν από µερικά χρόνια. Γιατί να µην κερδίσουµε λίγο χρόνο;
Το ερώτηµα, λοιπόν, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, για
να κλείσω και να µην καταχρώµαι το χρόνο, είναι πάρα πολύ
απλό: Ναι στο Μητρώο Αγροτών, όχι όµως στο ενιαίο Μητρώο
Αγροτών, αλλά µε ένα άλλο σύστηµα. Και αν δεν σας αρέσει
αυτό που προτείνουµε εµείς, κανένα πρόβληµα. Προτείνετε εσείς
ένα δικό σας, αλλά κάτι που να επιβραβεύει τη µεγαλύτερη προσπάθεια, κάτι που να κάνει διάκριση µεταξύ αυτού που αποφασίζει να διαθέσει το σύνολο του χρόνου και του δυναµικού του
για να είναι αγρότης και εκείνου που το βλέπει ως µία παραπληρωµατική εργασία, ως ένα συµπλήρωµα του εισοδήµατος, αφού
επαναλαµβάνω ότι ο µείζον στόχος είναι να φτάσουµε να µην
φεύγουν οι παραγωγοί από το χωράφι, αλλά να επιστρέφουν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γεωργιάδη.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να παρέµβω;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρία Υπουργέ, αν
θέλετε να παρέµβετε αυτή τη στιγµή, ορίστε, έχετε το λόγο για
πολύ λίγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίµων): Θα ήθελα να παρέµβω και να δώσω ορισµένες
διευκρινίσεις, γιατί και αυτή η τοποθέτηση αλλά και του κ. Ροντούλη είναι πάντα θετικές µε την εποικοδοµητική µορφή.
Θέλω να σας πω γιατί δεν µπορούµε να το αποδεχτούµε. Με
βάση και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, πλέον ένας αγρότης είναι
δικαιούχος της ενιαίας ενίσχυσης, δηλαδή, των ιστορικών δικαιωµάτων τα οποία είχε στην περίοδο 2000-2006. ∆εύτερον, µε
βάση το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων δεν
σηµαίνει σε καµµία περίπτωση, ούτε µε την ισχύουσα Κοινή
Αγροτική Πολιτική ούτε µε τη µελλοντική, ότι θα εξαιρούνται κοινοτικών επιδοτήσεων. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική δίνει τα χρήµατα, τις επιδοτήσεις στους δικαιούχους κοινοτικών επιδοτήσεων και όχι στο διαχωρισµό που κάνουµε εµείς.
Εάν, λοιπόν, γίνει µία κατηγοριοποίηση -δύο ή µία δεν έχει σηµασία, κατανοητή η πρότασή σας- σηµαίνει το εξής: Ότι τη µία
χρονιά ένας αγρότης, ανάλογα µε τις κοινοτικές επιδοτήσεις,
µπορεί να είναι βαµβακοπαραγωγός και να είναι στην πρώτη κατηγορία κατά κύριο επάγγελµα αγρότης ή την επόµενη χρονιά ή
τη µεθεπόµενη που θα αλλάξει η καλλιέργεια, να κάνει κάποια
άλλη καλλιέργεια που το εισόδηµά του από τις κοινοτικές επιδοτήσεις, γιατί αυτό προσµετράµε µέχρι τώρα, να πέφτει και να πηγαίνει στην παρακάτω κατηγορία, οπότε θα είναι πολύ δύσκολη
πέρα της παρακολούθησης.
Θα ήθελα να πω ότι ένα Μητρώο Αγροτών θα πρέπει να υλοποιηθεί αυτή τη φορά, να µη µείνει στα χαρτιά, διότι αυτός είναι
ο µεγάλος µας στόχος.
Αυτό, λοιπόν, δεν µπορεί να γίνει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση
-και θέλω να είµαι πραγµατικά εποικοδοµητική και στις προτάσεις τις οποίες κάνετε και οι οποίες µπορεί να ωφελήσουν- εάν
δεν αποσαφηνίσουµε το αγροτικό εισόδηµα στη βάση του, γι’
αυτό κρατάµε αυτές τις επιφυλάξεις.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε για ένα λεπτό; Ούτως ή άλλως, δεν έκανα κατάχρηση
του χρόνου µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πολύ σύντοµα,
κύριε Γεωργιάδη, αν θέλετε.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, εµείς δεν συνδέσαµε το θέµα των επιδοτήσεων. Οι επιδοτήσεις πάνε µε την αγροτική παραγωγή ούτως ή
άλλως. Την παραγωγή αναγνωρίζει ο κανονισµός.
Για την εν γένει πολιτική του κράτους σάς λέω, δηλαδή, για τα
υπόλοιπα, για αυτά που θα σχεδιάσει το ελληνικό κράτος για να
βοηθήσει τον Έλληνα αγρότη πέραν των κοινοτικών επιδοτήσεων. Αυτή ήταν η πρόταση.
Άρα, το θέµα των επιδοτήσεων δεν µπαίνει στη συζήτηση. Τις
επιδοτήσεις θα τις πάρουν µε βάση τον ευρωπαϊκό κανονισµό,
είτε είναι στο µητρώο είτε δεν είναι.
Εµάς µας ενδιαφέρει η υπόλοιπη πολιτική του ελληνικού κράτους, δηλαδή, ό,τι άλλο σχεδιάζουµε από εδώ και εµπρός. Γιατί
να µην έχουν αυτή την κινητροδότηση; ∆εν έθεσα καθόλου τις
επιδοτήσεις µέσα στην κουβέντα. Τις άφησα εντελώς απ’ έξω,
γιατί δεν έχουν σχέση µε το µητρώο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
Το λόγο τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Θοδωρής ∆ρίτσας.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η αλήθεια είναι ότι από τη συζήτηση διαφαίνονται κάποιες
πολύ συγκεκριµένες κατευθύνσεις που το ίδιο το νοµοσχέδιο και
η εισηγητική έκθεση δεν τις οµολογεί. ∆ηλαδή, έχουµε ένα σχέδιο νόµου που προτείνει τη συγκρότηση του Μητρώου Αγροτών
και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, αλλά αυτό ο καθένας κατανοεί
ορθολογικά ότι είναι κατ’ αρχάς µία θετική πρόταση, ένα εργαλείο, ένας εξορθολογισµός, ένα Μητρώο, µια καταγραφή που
µπορεί από εκεί και πέρα να χρησιµοποιηθεί πολλαπλά. Εν πάση
περιπτώσει, αυτή καθαυτή η πρόταση δεν µπορεί να θεωρηθεί
αρνητική. Κι εµείς, δεν την προσεγγίζουµε αρνητικά επειδή προτείνει Μητρώο Αγροτών. Υπέρ του Μητρώου Αγροτών, είµαστε,
το έχει διεκδικήσει και ο αγροτικός κόσµος κατά καιρούς µε διάφορους τρόπους και ο καθένας όµως το εννοεί µε ένα διαφορε-
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τικό τρόπο.
Και εδώ, έρχεται η συγκεκριµένη πρόταση και αποσαφηνίζεται και από τη συζήτηση νοµίζω ότι υποβόσκει, υφέρπει σε όλη
τη δοµή αυτού του νοµοσχεδίου και της ιδέας που προτείνει η
Κυβέρνηση, η µονοµερής προσέγγιση σε αναφορά µε τις επιδοτήσεις. Και επειδή ξέρουµε ότι οι κοινοτικές επιδοτήσεις έχουν
µια ηµεροµηνία λήξεως το 2013 -αλλά όλοι ξέρουµε, επίσης, ότι
νέα εργαλεία επιδοτήσεων συζητιούνται και είναι προ των πυλών
και νέοι τρόποι για να εφαρµοστούν στοχευµένες πολιτικές και
να δούµε σε ποια κατεύθυνση- γι’ αυτό και δεν µπορούµε να θεωρήσουµε ότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν έχει κάποια άποψη για το
ποια θα πρέπει να είναι η προσαρµογή της ελληνικής Κυβέρνησης και της ελληνικής πολιτείας στα δεδοµένα που κατά τα άλλα
δεν µπορεί να πολυελέγξει γιατί ήδη και στον αγροτικό τοµέα ο
καπιταλιστικός ανταγωνισµός ολοένα και οξύνεται. Και χρειάζονται άλλες δραστικές πολιτικές για να παρέµβει κανείς σε αυτά
τα ζητήµατα και όχι απλώς και µόνο διορθωτικές, προσαρµογές.
Και µου κάνει εντύπωση η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και αξίζει να το επισηµάνουµε -γιατί δεν είναι και επιστηµονικά ορθολογική αυτή η
προσέγγιση και όµως την κάνει στην τελευταία παράγραφο- ότι
«από τις διατάξεις του νοµοσχεδίου προκαλείται επί του κρατικού προϋπολογισµού ενδεχόµενη εξοικονόµηση δαπάνης σε περίπτωση παράλειψης υποβολής αίτησης από τους υπόχρεους
για εγγραφή τους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, λόγω έκπτωσης αυτών από τα ευεργετήµατα που
παρέχονται στους αγρότες ή τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις». Ε,
να υπάρχει µια τέτοια επισήµανση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, σε ένα νόµο, σε ένα σχέδιο νόµου, δεν θα το έλεγα ότι
είναι αστείο. Είναι πολύ σοβαρό, γιατί προφανώς κάτι κατανοούν
οι άνθρωποι που προσεγγίζουν αυτήν τη διατύπωση και διατυπώνουν έτσι αυτή την «ενδεχόµενη εξοικονόµηση» της δαπάνης.
Ποιοι θα είναι αυτοί που δεν θα κάνουν δήλωση; Προφανώς
όχι κάποιοι που δεν ενηµερώθηκαν, που δεν πρόλαβαν, κάποιοι
που είναι αµελείς. Είναι αυτοί, που πραγµατικά -και εδώ είναι το
ερωτηµατικό- δεν υπάρχει πρόνοια σε αυτό το σχέδιο νόµου για
το αν θα ενταχθούν ή όχι σε αυτό το µητρώο. Υπάρχει καίριο
ερώτηµα τέτοιου είδους. Περιγράφονται το ποιοι θα ενταχθούν,
αλλά το ερώτηµα είναι το ποιοι θα µείνουν απ’ έξω και από την
άσκηση της συνολικής πολιτικής και κατ’ εµάς, όχι από τις επιδοτήσεις, αν και η αγροτική παραγωγή είναι επιδοτούµενη για
να επιζήσει. Αλλά παρ’ όλα αυτά δεν µπορεί να εξαντληθεί µία
παρέµβαση συνολικής πολιτικής στα ζητήµατα των επιδοτήσεων.
Από αυτήν την άποψη ο ορθολογισµός που αποτελεί, ας πούµε,
το ιδεολογικό όπλο αυτού του νοµοσχεδίου, της εισηγητικής του
αιτιολόγησης, δεν είναι επαρκής και δεν είναι πλήρης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις που διαδέχονται η µία την άλλη τα τελευταία πενήντα χρόνια, αλλά µε ιδιαίτερη ένταση την τελευταία εικοσαετία, έχουν
διεθνώς ένα διττό στόχο: τη µείωση του αγροτικού πληθυσµού
και την αύξηση του αγροτικού εµπορεύµατος. Όχι προϊόντος,
εµπορεύµατος πλέον. Στην Ελλάδα αυτά δεν έχουν συµπέσει.
Έχουµε µείωση του αγροτικού πληθυσµού και όχι αύξηση του
αγροτικού προϊόντος. Και είναι το µέγα ζήτηµα της ελληνικής οικονοµίας. Όµως, µέσα από τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις,
αυτό που συµβαίνει είναι ότι οι αγρότες, οι άνθρωποι αποξενώνονται από τη γη τους. Η γη πια δεν γίνεται ένας τόπος συνδεδεµένος µε τον πολιτισµό, την κοινωνική θέση, την παραγωγική
δραστηριότητα των ανθρώπων. Γίνεται κάτι άλλο. Γίνεται µια
πλουτοπαραγωγική πηγή καπιταλιστικής εκµετάλλευσης, που
κατ’ ουσίαν, µε έµµεσο ή µε άµεσο τρόπο, δεν ασκείται η εκµετάλλευση αυτή από αγρότες, αλλά από επιχειρηµατίες καπιταλιστές και οι αγρότες είναι τα υποζύγια αυτής της παραγωγικής
καπιταλιστικής διαδικασίας.
Θα µου πείτε: «Ε, αυτή είναι η πραγµατικότητα». Όχι, αυτή δεν
είναι η πραγµατικότητα. Αυτός είναι ο κοινωνικός συσχετισµός,
ο οποίος είναι πάντα ανοιχτός σε αλλαγές και πάντα ανοιχτός σε
υπερβάσεις. Και η πολιτική έρχεται ή να ενισχύσει αυτήν την
πραγµατικότητα και να της δώσει διαρκώς αναπαραγόµενο, κερδοφόρο πεδίο για λίγους ή να δώσει µια άλλη διάσταση στην παραγωγική διαδικασία.
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Και σε αυτές τις συνθήκες, τα ζητήµατα που τίθενται είναι τέτοιου τύπου. Όταν, λοιπόν, έρχεται ένα Μητρώο Αγροτών, το
οποίο δεν καλύπτει εξειδικευµένες παραµέτρους -όπως και η εισηγήτρια µας η κ. ∆ιώτη εύστοχα τόνισε, για την ισοπεδωτική λογική και τα κριτήρια µε τα οποία θεσµοθετείται η ένταξη στο
µητρώο, όταν δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν οι κατηγοριοποιήσεις
και οι εισοδηµατικές και οι σχέσεις, οι τµηµατοποιήσεις -θα συµφωνήσω εδώ µε τον κ. Γεωργιάδη και την πρόταση του- αλλά και
οι άλλες διακρίσεις, πεδινές, ορεινές, µειονοτικές, νησιωτικές περιοχές, όλα αυτά έχουν άλλη ποιότητα στην κάθε τους προσέγγιση και άλλα κριτήρια για να οργανώσει µέσω του µητρώου,
µέσω του εργαλείου. Γιατί δεν µυθοποιούµε το µητρώο. Το µητρώο είναι ένα εργαλείο. ∆εν είναι πολιτική από µόνη της το µητρώο. Όταν, λοιπόν, τα κριτήρια µε τα οποία συγκροτείς το
µητρώο είναι αυτά που επιλέγει τώρα η Κυβέρνηση, αυτά προσανατολίζουν σε µια κατεύθυνση αποδοχής του υπάρχοντος και
ενίσχυσής του, δηλαδή ενίσχυσης της καπιταλιστικής εκµετάλλευσης της αγροτικής παραγωγής και αποξένωση των αγροτών
από τη γη τους.
Και προς αυτήν την κατεύθυνση, εµείς έχουµε να αντιτάξουµε
αυτά τα οποία ήδη ανέφερε η εισηγήτρια µας, την παραγωγική
ανασυγκρότηση της γεωργίας µε επαναπροσδιορισµό των στόχων της, µε την προώθηση αναδιαρθρώσεων για τη βελτίωση των
υποδοµών –και αυτό δεν µπορεί να αφεθεί στην τύχη του, δεν
µπορεί να αφεθεί στην ατοµική πρωτοβουλία- και για την ενίσχυση στοχευµένων τοµέων παραγωγής, συµµετοχικών πάντα,
για να µπορούν να µείνουν οι αγρότες στον τόπο τους. Γιατί το
δίληµµα, η καπιταλιστική υπερσυγκέντρωση που εκεί οδηγούνται
τα πράγµατα, δεν απαντιέται µε ύµνους στον αγρότη και χαϊδέµατα προς τον αγροτικό πληθυσµό γενικώς. Απαντιώνται µε συνολικές καλλιεργητικές προσπάθειες, παραγωγικές προσπάθειες, δηλαδή, µε κοινωνικό έλεγχο, µε συνεταιριστική οργάνωση
κ.λπ..
Απέτυχαν οι προηγούµενοι συνεταιρισµοί. Αλλά γενικώς η ιδέα
του συνεταιριστικού κινήµατος δεν µπορεί να είναι µία ιδέα µετέωρη, είναι µία ιδέα ανταγωνιστική στην καπιταλιστική υπερσυγκέντρωση και είναι συµβατή µε τον αγρότη που θα µείνει στον
τόπο του και είναι και συµβατή µε την ανάπτυξη του αγροτικού
προϊόντος και όχι κατ’ ανάγκη εµπορεύµατος. Αυτά αποτελούν
διακριτές πολιτικές προσεγγίσεις που οδηγούν και σε διαφορετικές κατευθύνσεις και διαχειρίσεις.
Υπάρχουν δηµόσιες πολιτικές για τη µείωση του κόστους παραγωγής. Πρέπει να τις δει κανείς. Και στα κριτήρια συγκρότησης µητρώου πρέπει να υπηρετούν τέτοιου είδους στοχεύσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε. Εάν έχετε την καλοσύνη λίγο
την ανοχή σας.
Η στήριξη της εγκατάστασης των νέων αγροτών στην ύπαιθρο
αποτελεί στοχευµένη πολιτική που απαιτεί µέτρα, δεν αποτελεί
ευχή, ούτε µπορεί να γίνει από µόνη της, ούτε µπορεί να αφεθεί
στις σύγχρονες µορφές παραγωγής γενικώς και τον ανταγωνισµό.
Όλα αυτά είναι ζητήµατα που διακρίνουν µία σοσιαλιστική πολιτική ανάπτυξης της παραγωγής µε κοινωνικό έλεγχο που στηρίζει πραγµατικά τους παραγωγούς και ειδικά όταν µιλάµε για
την πρωτογενή παραγωγή ή µιλάµε γενικώς για την ανάπτυξη,
που είναι δείκτες, κέρδη, επιχειρήσεις και όλα αυτά. Και φυσικά
όλα αυτά δεν είναι εύκολα πράγµατα αλλά έχει σηµασία σε ποια
κατεύθυνση τα διεκδικεί κανείς.
Τελειώνω µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και τον αγροτουρισµό.
Πράγµατι είναι και εδώ µετέωρη η ένταξη αυτών των εννοιών
και των δράσεων σε αυτήν τη διαδικασία των ρυθµίσεων που
προβλέπει αυτό το σχέδιο νόµου. Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας δεν είναι αγροτική παραγωγή. Εξήγησε και η κυρία Υπουργός και µπορώ να αποδεχθώ τη βασιµότητα του προβληµατισµού
της και για τη βιοµάζα και για διάφορα άλλα πράγµατα, αλλά δεν
είναι αυτή η πραγµατικότητα. Είναι χωριστές επιχειρηµατικές
δράσεις µικρές ή µεγάλες, που και αυτές µετατρέπουν την αγροτική γη σε άλλου είδους αξιοποιήσιµη χρήση κερδοσκοπικής εκ-
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µετάλλευσης και όχι παραγωγικής εκµετάλλευσης κατ’ ανάγκη.
Το ίδιο και ο αγροτουρισµός. Είναι πια οι επιδοτήσεις του αγροτουρισµού κοινό µυστικό ότι έχουν πάει στον βρόντο. Αντί να
αναπτύξουν την αγροτική παραγωγή συνδεδεµένη µε το τουριστικό ενδιαφέρον ανθρώπων σε όλον τον κόσµο να ενταχθούν
σε αυτήν την επιλογή αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των
δέκα ή είκοσι ηµερών των διακοπών τους, έχει οδηγηθεί στη φαλκίδευση αυτής της, κατά τα άλλα, πολύ θετικής ιδέας και στη µετατροπή αγροτικών εκτάσεων σε ξενοδοχειακές µονάδες. Αυτό
είναι ανάπτυξη; Αυτό είναι ο αγρότης στον τόπο του; Αυτό είναι
πραγµατικότητα που µπορεί να χωρέσει σε αυτού του είδους τα
κριτήρια του µητρώου; Και γι’ αυτό λέµε ότι το άρθρο 8 και η ειδική εξουσιοδοτική διάταξη που προβλέπει δεν δίνει ούτε καν
στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να κάνει µία σοβαρή συζήτηση
γι’ αυτά τα κριτήρια και να καταλήξει, πράγµατι σε ένα µητρώο
που ως γενική έννοια ξαναλέω -όπως είπα και στην αρχή- κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα έλεγε όχι, αλλά ως ειδική πολιτική
επιλογή συγκρότησης των κριτηρίων αυτού του µητρώου πάει
και οδηγεί τα πράγµατα σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, µε
την οποία προφανώς και διαφωνούµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. ∆ρίτσα, ειδικό αγορητή του ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κυρία
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σχετικά µε το άρθρο 8, το οποίο φυσικά θα συζητήσουµε και αύριο, θέλω να σας υπενθυµίσω -γιατί και η εισηγήτριά σας, η κ. ∆ιώτη, το ανέφερε- ότι έχει γίνει τροπολογία,
έχει κατατεθεί η τροποποίηση του άρθρου 8. Θα πρέπει να σας
υπενθυµίσω ότι το άρθρο 8 αναφέρει πολύ ειδικά µέτρα, όπως
πως θα είναι το έντυπο της αίτησης, που θα κατατεθεί κ.λπ.. Εάν
θεωρείτε ότι η µορφή του εντύπου πρέπει να γίνει µε νοµοθετική
διάταξη µε νόµο, όλα αυτά κάνουν πολύπλοκη την ιστορία. Γι’
αυτόν το λόγο η τροποποίηση την οποία έχουµε απαλύνει ορισµένες δυσκολίες οι οποίες αναφέρονταν στο αρχικό κείµενο και
αυτό θα ήθελα να το δείτε διαφορετικά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Ο Βουλευτής ∆ωδεκανήσου από το ΠΑΣΟΚ, κ. Ευστάθιος Κουσουρνάς, έχει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Κουσουρνά, έχετε το λόγο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, αξιότιµοι κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητούµε αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για το µέλλον του αγρότη, για τη στήριξη της αγροτικής
παραγωγής, για την εξυγίανση και αναβάθµιση της γεωργίας στη
χώρα µας. Κάνουµε ένα πρώτο βήµα αναδιοργάνωσης του πρωτογενή τοµέα. ∆ιαµορφώνουµε τις συνθήκες που θα µας επιτρέψουν να χαράξουµε γόνιµες πολιτικές θωρακίζοντας τον αγρότη
και την αγροτική παραγωγή µε σεβασµό στο δηµόσιο χρήµα και
στο περιβάλλον.
Το νοµοσχέδιο ρυθµίζει το αυτονόητο. Είναι τουλάχιστον λογικό να υπάρχει σαφής και πλήρης καταγραφή των αγροτών και
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, ώστε το Μητρώο Αγροτών να
χρησιµοποιηθεί σαν µοχλός ανάπτυξης για τη γεωργία.
Εισάγουµε την έννοια του επαγγελµατία αγρότη. Τροποποιούµε τις ισχύουσες ρυθµίσεις, ώστε να ενταχθούν στο νέο µητρώο περισσότεροι από όσους θα εντάσσονταν µε τις προηγούµενες ρυθµίσεις. Παράλληλα διασφαλίζουµε το αγροτικό επάγγελµα αποτρέποντας την ένταξη προσώπων κατόχων µεγάλων
αγροτουριστικών µονάδων πάνω από δέκα δωµάτια ή επιχειρήσεων εκµετάλλευσης ΑΠΕ παραγωγής πάνω από 100 KW.
Αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη φύση και τη µεταβλητότητα του
αγροτικού επαγγέλµατος ορίζουµε σαφώς τις προϋποθέσεις
κάτω από τις οποίες θα δίνεται ο τίτλος του επαγγελµατία
αγρότη. Αντίστοιχα αναγνωρίζουµε και τις ιδιαιτερότητες των
αλιέων µας. Ορίζονται οι προϋποθέσεις για να θεωρείται κάποιος

επαγγελµατίας αγρότης µε κριτήρια του ασφαλιστικού φορέα,
του εισοδήµατος που του αποφέρει η αγροτική δραστηριότητα
και του χρόνου που δαπανά σε αυτήν.
Συγκεκριµένα οι σωρευτικές προϋποθέσεις είναι τέσσερις: Η
κατοχή αγροτικής εκµετάλλευσης, η ασφάλιση στον ΟΓΑ, η απόδοση 35% του εισοδήµατος από τη γεωργία και η αφιέρωση 30%
του χρόνου σε αυτήν.
Είµαι σίγουρος πως µε περαιτέρω ρυθµίσεις και διατάγµατα
θα αποσαφηνιστούν στο τέλος οι όποιες ασάφειες προκύπτουν
σχετικά µε κάποια από αυτά τα κριτήρια ιδίως για το 30% του
χρόνου που αφιερώνει κανείς στον πρωτογενή τοµέα.
Ακόµα είµαι αισιόδοξος ότι θα ληφθεί µέριµνα και για επιπλέον
κοινωνικά κριτήρια, ιδιαίτερα για τους µικροκαλλιεργητές, τους
αλιείς και επιµέρους κλάδους αγροτών, όπως οι µελισσοκόµοι,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες των οµάδων αυτών.
Στα νησιά µας η αλιεία, η καλλιέργεια της γης, η φροντίδα των
ζώων δεν είναι σπορ για τις διακοπές, αλλά στηρίζει οικογένειες,
µικροοικονοµίες και µικροκοινωνίες. ∆ιαφοροποιείται το επάγγελµα του αγρότη στον νησιωτικό χώρο.
Θέλω να ενώσω τον προβληµατισµό µου και τις επισηµάνσεις
µε τον κ. Μουσουρούλη που είναι και αυτός νησιώτης Βουλευής
για τα νησιά.
Πιστεύω, κυρία Υπουργέ, ότι θα λάβετε υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου.
Με την παράλληλη ένταξη στο µητρώο και χαρτογραφικών
πληροφοριών γίνεται ένα µεγάλο βήµα προς την ολοκλήρωση
του Εθνικού Κτηµατολογίου.
Παρακολουθώντας τις συζητήσεις και τις αντιδράσεις όλο
αυτό το διάστηµα, θέλω να σταθώ σε δύο σηµεία:
Το πρώτο αφορά τη γενική παραδοχή ότι το νέο µητρώο αποτελεί ένα πολύτιµο όπλο στη διάθεση του αγρότη.
Ακούστηκε ότι ενώ το ΠΑΣΟΚ προωθεί το άνοιγµα των επαγγελµάτων, κλείνει το επάγγελµα του αγρότη. Απεναντίας µε τις
ισχύουσες ρυθµίσεις µόνο το 33% των δικαιούχων ενισχύσεων
του 2009, είναι αγρότες κατά κύριο επάγγελµα. Βρισκόµαστε
εδώ για να αυξήσουµε το ποσοστό των επαγγελµατιών αγροτών,
για να ενισχύσουµε αυτούς που το επιλέγουν ως κύριο επάγγελµα, για να στηρίξουµε την ανταγωνιστικότητά τους στην
αγορά. Παράλληλα διασφαλίζουµε ότι δεν θα µειωθούν οι κοινοτικές επιδοτήσεις.
Το δεύτερο σηµείο αφορά στις ενισχύσεις και στις επιδοτήσεις. Είναι κοινός τόπος ότι οι «γκρίζες ζώνες» των ενισχύσεων
και των επιδοτήσεων αποτελούν σήµερα κακό προηγούµενο. Οι
ζηµιωµένοι είναι πάντα οι αγρότες που µοχθούν στο επάγγελµά
τους, που ζουν τις οικογένειές τους απ’ αυτό, που είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της αγροτικής παραγωγής. ∆εν υπάρχει κανένα
περιθώριο πλέον για αµφισβητήσεις στο ποιοι δικαιούνται τις ενισχύσεις αυτές. Η τήρηση ενιαίου µητρώου που θα τηρείται και
θα ανανεώνεται ηλεκτρονικά διασφαλίζει τη διαφάνεια στις διαδικασίες και αποδίδει στο επάγγελµα του αγρότη το κύρος που
του αξίζει.
Κύριοι συνάδελφοι, ο τελικός σκοπός είναι η λήψη βέλτιστων
αποφάσεων αγροτικής πολιτικής. Η µέχρι σήµερα απουσία πολιτικών και στρατηγικού σχεδιασµού οδήγησε τη γεωργία σε
πλήρη αποδιάρθρωση. Οι σπασµωδικές ενέργειες ενισχύσεων
και αποζηµιώσεων που κατέληξαν στα χέρια αγροτών του σαββατοκύριακου, η απουσία κεντρικής προστασίας των παραγωγών και της αγροτικής παραγωγής από φαινόµενα κερδοσκοπίας, η απουσία του κεντρικού κράτους στην αλιεία όπου στηρίζονται πάρα πολλές οικογένειες ιδιαίτερα στα νησιά µας, αποτελούν φαινόµενα που θέλουµε να τα αφήσουµε στο κακό παρελθόν.
Η αβεβαιότητα για την Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2013
δεν µας αφήνει αδιάφορους. Με την προοπτική ενός νέου γεωργοασφαλιστικού συστήµατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και µε
τον επαναπροσδιορισµό των ενισχύσεων για τους αγρότες οργανώνεται ένα πλήρες σύστηµα αναβάθµισης της γεωργίας.
Είναι σαφές ότι πρέπει να ληφθούν µέτρα για την προστασία
του αγρότη και της αγροτικής παραγωγής, ξεπερνώντας την
αβεβαιότητα και τη µεταβλητότητα του επαγγέλµατος. Είναι απαραίτητο να δηµιουργήσουµε ένα πλαίσιο σταθερότητας και σι-
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γουριάς όπου τα καιρικά φαινόµενα και η κερδοσκοπία της αγοράς δεν θα ορίζουν τις εξελίξεις. Προς την κατεύθυνση αυτή η
Κυβέρνηση µε υπευθυνότητα καταθέτει ένα νοµοσχέδιο ως
πρώτο βήµα που θα επιτρέψει την αποτελεσµατικότερη χάραξη
στρατηγικών και αγροτικών πολιτικών.
Κυρία Υπουργέ, πάνω σ’ αυτό που αναφερθήκατε πριν, µε το
άρθρο 8 του νοµοσχεδίου -το οποίο αναδιατυπώθηκε πλήρως µε
τη νοµοτεχνική βελτίωση που καταθέσατε σήµερα- παρέχεται η
εξουσιοδότηση στην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων να καθορίσει µέσα σ’ έξι µήνες µία σειρά από λεπτοµέρειες
που δεν είναι απλώς η αίτηση, αλλά είναι σοβαρές ρυθµίσεις που
πρέπει να γίνουν που είναι προαπαιτούµενες για την έναρξη σύνταξης του Μητρώου Αγροτών. Επιτρέψτε µου να θεωρήσω τους
έξι µήνες υπερβολικό χρόνο προετοιµασίας των αποφάσεων µε
το δεδοµένο µάλιστα ότι το νοµοσχέδιο κατατέθηκε και προ τριµήνου.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα πω ότι η χώρα µας είναι πλούσια σε ανθρώπινο δυναµικό και παραγωγική δυναµική. Σαν Κυβέρνηση αναγνωρίζουµε τη συµβολή των αγροτών όλα αυτά τα
χρόνια και δεσµευόµαστε στην προστασία και στην ενίσχυση του
επαγγέλµατός τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κουσουρνά.
Το λόγο έχει η Βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ κ. Ελένη Τσιαούση.
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κουβέντα εδώ µέσα για το Μητρώο Αγροτών. Ήλθε πριν
από µερικά χρόνια, το 1995, σαν ένα πάγιο αίτηµα των αγροτών
και ο σκοπός του τότε ήταν η καταγραφή των αγροτών, των
αγροτικών εκµεταλλεύσεων και του µηχανολογικού εξοπλισµού,
καθώς και άλλων δραστηριοτήτων όπως η αλιεία και η κτηνοτροφία. ∆υστυχώς δεν µπόρεσε να αποτελέσει εκείνο το εργαλείο που θα χρησίµευε για τη χάραξη ενός αξιόπιστου και
αποτελεσµατικού στρατηγικού σχεδιασµού αγροτικής πολιτικής.
Ήταν µία βάση δεδοµένων που απλώς βοήθησε τις διευθύνσεις
αγροτικής ανάπτυξης των νοµαρχιών να κάνουν πιο εύκολο το
έργο τους και να έχουν µία συνολική εικόνα για τον κάθε νοµό.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ζώντας σε µία περιοχή κυρίως αγροτική και µετά από πολλά χρόνια ενασχόλησης µε τα κοινά µπορώ
να πω ότι έχω ενοχές. Νιώθω ότι έχουµε εγκληµατήσει απέναντι
στους αγρότες µας, κατά συνέπεια απέναντι στην ίδια τη χώρα
µας. Ανθρώπους στην πλειοψηφία τους µε ελάχιστες γραµµατικές γνώσεις και µε νοοτροπίες δύσκαµπτες τους βάλαµε στο
αγροτικό παζάρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους αφήσαµε
αβοήθητους να επιβιώσουν. Μπορεί στην αρχή να ήταν εύκολο
µε τις επιδοτήσεις να ρέουν άφθονες, όµως σταδιακά και ενώ η
κατάσταση στη γεωργία χειροτέρευε µέρα µε τη µέρα δεν φροντίσαµε να τους θωρακίσουµε µε γνώση πρώτα απ’ όλα και µε
µηχανισµούς στήριξης, δίνοντάς τους µία κατεύθυνση. Αντ’
αυτού τους αφήσαµε να συνεχίζουν στο ίδιο χρεοκοπηµένο µοτίβο.
Τι καταφέραµε µέχρι σήµερα; Να συµφωνούµε όλοι, αγρότες
και πολιτεία, σε κάτι, ότι υπάρχει δραµατική µείωση του εισοδήµατος των αγροτών, ότι υπάρχει µείωση του όγκου παραγωγής
των αγροτικών προϊόντων, ότι υπάρχει µείωση των τιµών και αύξηση του κόστους, ότι υπάρχει µείωση των επενδύσεων στον
πρωτογενή τοµέα και εγκατάλειψη, εν γένει, της γεωργίας σαν
οικονοµική δραστηριότητα και όλο αυτό µέσα στη δίνη της οικονοµικής κρίσης.
Αγαπητοί συνάδελφοι, οι συνέπειες αυτής της κρίσης στην
αγροτική οικονοµία είναι περισσότερο από εµφανείς. Η έξοδος
από αυτή και η ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης πρέπει
να αποτελέσουν κεντρικό στόχο. Η ελληνική γεωργία για να είναι
βιώσιµη και ανταγωνιστική θα πρέπει να προσαρµοστεί στα νέα
δεδοµένα, γι’ αυτό είναι απαραίτητη η χάραξη εθνικής στρατηγικής µε όραµα, στόχους και προτεραιότητες, µε σαφή εξαγωγικό προσανατολισµό, έχοντας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα
την ποιότητα των προϊόντων µας και ένα εθνικό πρόγραµµα ανα-
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διάρθρωσης καλλιεργειών µε ξεχωριστό σχέδιο για κάθε περιοχή.
Θυµάµαι ότι για αναδιάρθρωση µιλούσαµε και το 1993, µόνο
που δεν ξέραµε τι να πούµε στους αγρότες να σπείρουν. Θυµάµαι χαρακτηριστικά ότι όταν γυρίζαµε στα χωριά προεκλογικά
µας έλεγαν: «Πείτε µας τι να βάλουµε. Αναδιάρθρωση. Τι να βάλουµε; Λαµπογυάλια;». ∆εν ξέρω αν γνωρίζετε τι είναι τα λαµπογυάλια. Είναι αυτά τα γυαλιά που βάζουν πάνω από τις λάµπες
πετρελαίου. Ήλθε λοιπόν ο καιρός που τους λέµε να «σπέρνουν»
κάτι αντίστοιχο, τα φωτοβολταϊκά.
Αναµφίβολα απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές και ευέλικτες
πολιτικές που θα ωφελήσουν άµεσα και µακροπρόθεσµα τους
αγρότες της χώρας µας. Σ’ αυτό τον προσανατολισµό του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο. Στόχοι του είναι να κατοχυρωθεί το αγροτικό επάγγελµα στη χώρα
µας µε την έκδοση ειδικής κάρτας µόνο για τους πραγµατικούς
αγρότες, να ενισχυθούν το έργο και η αποτελεσµατικότητα της
γεωργικής εκπαίδευσης και των γεωργικών εφαρµογών µε τον
καλύτερο σχεδιασµό τους, να ενισχυθεί το έργο της πολιτείας
στην άσκηση µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο της αγροτικής πολιτικής της χώρας µας µε παρεµβάσεις σε θέµατα δηµοσιονοµικά,
αναπτυξιακά, ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής κάλυψης, να
βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, να ενισχυθεί η αγροτική δραστηριότητα, να βοηθήσει στη δίκαιη κατανοµή των δηµόσιων
πόρων, να βοηθήσει στην προώθηση ολοκληρωµένων διατοµεακών πολιτικών.
Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν διαφωνίες για τα ποσοστά
30% του ετήσιου χρόνου εργασίας και του 35% του ετήσιου εισοδήµατός των αγροτών. Πρόθεση του Υπουργείου είναι προφανώς, λόγω του τρόπου φορολόγησης των αγροτών, να µην
αποκλειστεί κανένας αγρότης. Αν θέλουµε όµως να στηρίξουµε
τους πραγµατικούς αγρότες, θα πρέπει µέσα από το µητρώο
αυτό να προκύψει ότι τα όποια ευεργετήµατα, δικαιώµατα κ.λπ.,
δεν θα πρέπει να παραµείνουν σε ηλικιωµένους ογδόντα και ενενήντα χρονών και να τα καρπούνται δηµόσιοι υπάλληλοι στερώντας τα από νέους αγρότες που αποφάσισαν να επενδύσουν στη
γη και ρίσκαραν γι’ αυτό. Μπορεί αυτό να λειτουργεί ενισχυτικά
προς το εισόδηµα των συνταξιούχων, αλλά θα πρέπει να βρεθεί
άλλος τρόπος εξισορρόπησης του συστήµατος, χωρίς να ζηµιώνονται οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες.
Κυρία Υπουργέ, αναµφίβολα αυτό το νοµοσχέδιο είναι ένα
πολύ σηµαντικό βήµα µαζί µε όλα τα υπόλοιπα που ξέρουµε ότι
ετοιµάζετε, όµως τα προβλήµατα των αγροτών καθηµερινά διογκώνονται. Οι αγρότες του Έβρου πλήττονται από τις πληµµύρες. Είχατε κι εσείς την ευκαιρία να δείτε από κοντά πώς η
θάλασσα ενώθηκε µε το ποτάµι µέχρι επάνω. Ακόµα περιµένουµε
την αύξηση του πλαφόν των καλλιεργητικών δανείων από την
Αγροτική Τράπεζα. Στις ρυθµίσεις του ΤΕΜΠΜΕ δεν µπορούν να
ενταχθούν οι επαγγελµατίες, οι επιχειρηµατίες αγρότες ή και οι
κτηνοτρόφοι. Ο ΕΛΓΑ δεν τελείωσε τις εκτιµήσεις για τον παγετό
του Ιανουαρίου, τις πληµµύρες του Φεβρουαρίου. Τι να λέµε
τώρα για το χαλάζι του Ιουλίου;
Είκοσι µέρες έκανα διακοπές στα χωριά µας, γυρνώντας από
χωριό σε χωριό. Οι αγρότες µε κοίταζαν µέσα στα µάτια, περιµένοντας να τους πω πότε θα πληρωθούν την επιστροφή του
ΦΠΑ από τα πετρέλαια.
Για την πληρωµή των βιολογικών ούτε λόγος. Ακόµα συνεννοούνται οι διευθύνσεις γεωργίας µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αναφέροντας όλα αυτά, προφανώς και δεν σας µέµφοµαι. Σε
καµµία περίπτωση. Γνωρίζω ότι είναι αποτέλεσµα της χρόνιας
παθογένειας στη λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Πρέπει να
κάνετε πολλά και σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα. Τα χωριά
µας ερήµωσαν και η ανεργία στις πόλεις καλπάζει.
Κάντε εσείς την κρίση, ευκαιρία για την ύπαιθρο. Να επιστρέψουν οι νέοι στα χωριά όπου εκεί θα υπάρχει µέλλον γι’ αυτούς,
αλλά και για την Ελλάδα µας. Εµείς θα είµαστε εδώ για να σας
στηρίζουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

κ. Τσιαούση.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Σερρών του ΠΑΣΟΚ κ. Μιχαήλ Τζελέπης.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και ναι,
όπως αναφέρατε, Νοµός Σερρών. Μετά το µεγάλο κάµπο της
Λάρισας, ο Νοµός Σερρών είναι ο δεύτερος µεγαλύτερος κάµπος της χώρας µε τον περισσότερο αγροτικό πληθυσµό και µε
αγροτικό εισόδηµα που ξεπερνάει το 50% του συνολικού εισοδήµατος του νοµού.
Ναι, οι δυσµενείς εξελίξεις της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και ιδιαιτέρως οι δυσµενείς επιπτώσεις που είχε αυτή σε
όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, είναι προφανές
ότι επηρεάζουν άµεσα και τον τοµέα της αγροτικής οικονοµίας,
ο οποίος, όµως, ούτως ή άλλως είχε εγκαταλειφθεί στην τύχη
του τα τελευταία χρόνια από την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Και πραγµατικά, ακούγοντας σήµερα εδώ τους οµιλητές της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης θεωρούν ότι ή µάλλον ξεχνάνε οι
αγρότες ή οι ίδιοι δεν έχουν καταλάβει γιατί τους γύρισε την
πλάτη ο ελληνικός λαός. Γιατί; ∆ιότι αδυνατούσαν πραγµατικά
σαν κυβέρνηση να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις των γεγονότων, να διαχειριστούν µε ικανότητα τα αγροτικά ζητήµατα, να
σχεδιάσουν και να χαράξουν στρατηγική σε ένα κρίσιµο χρονικό
σηµείο, όπου ξεκινούσε η εφαρµογή της νέας ΚΑΠ, όπου ο µεγάλος βαθµός ελευθερίας των παραγωγικών επιλογών µε την παράλληλη οικονοµική ασφάλεια των κοινοτικών επιδοτήσεων,
έπρεπε και µπορούσε να αξιοποιηθεί υπό την προϋπόθεση χάραξης εθνικής αγροτικής πολιτικής µε στόχους παραγωγής και
δηµιουργία υποστηρικτικών µηχανισµών για τους αγρότες.
Αντί γι’ αυτό, είδαµε µία κυβέρνηση αδύναµη να πράξει ακόµα
και τα αυτονόητα, που ασχολήθηκε µόνο µε το µοίρασµα των κοινοτικών εισροών και µάλιστα µε κακοδιαχείριση, κοστίζοντας
εκατοµµύρια ετησίως στον Έλληνα φορολογούµενο.
Έτσι, καταγράφεται την τελευταία εξαετία η συνεχής, παρατεταµένη ύφεση και µείωση του αγροτικού εισοδήµατος. Πτώση
των επενδύσεων στον πρωτογενή τοµέα. Μεγάλη µείωση της
αγροτικής παραγωγής, µε το εµπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων να επιδεινώνεται και το έλλειµµα να ξεπερνά τα 3 δισεκατοµµύρια ευρώ, καταγράφοντας, επίσης, καθοδική πορεία της
απασχόλησης στη γεωργία.
Η αναξιοπιστία, η ανικανότητα και κυρίως η έλλειψη πολιτικής
βούλησης χαρακτήριζαν την απερχόµενη κυβέρνηση της Νέας
∆ηµοκρατίας ως προς τον αγροτικό τοµέα σε µία κρίσιµη για το
µέλλον του χρονική περίοδο, η οποία µπορεί να χαρακτηρισθεί
και ως ολέθρια.
Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσµα η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια να έχουν φωλιάσει σε κάθε αγροτική ελληνική οικογένεια.
Αυτά καλείται να αντιµετωπίσει σήµερα η νέα πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, βάζοντας
τα θεµέλια για ένα νέο αγροτικό µοντέλο της χώρας, θέτοντας
προτεραιότητες για τις µεγάλες διαρθρωτικές πολιτικές που
χρειάζεται επειγόντως ο αγροτικός τοµέας, χαράζοντας νέα
εθνική στρατηγική, σχεδιάζοντας την αναδιοργάνωση των φορέων, υλοποιώντας πολιτικές για µία νέα εποχή ανταγωνιστικότητας, ποιότητας και προστιθέµενης αξίας για τα αγροτικά
προϊόντα της χώρας µας.
Βασική προϋπόθεση για την εφαρµογή όλων των προαναφερθέντων, είναι το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα για τη δηµιουργία Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, ένα
νοµοσχέδιο–τοµή για την ελληνική γεωργία, που αναδιοργανώνει
τον αγροτικό χώρο µε κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια. ∆ιότι
έχοντας διαµορφώσει µία καθολική, αξιόπιστη και συνεχώς ενηµερωµένη ηλεκτρονική βάση, το µητρώο θα είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο για την πολιτεία.
Θα γνωρίζουµε όσους σχετίζονται µε τον αγροτικό τοµέα,
τους εν γένει ενεργούς αγρότες, όσους αντλούν εισόδηµα κυρίως από την αγροτική ενασχόληση, όσους έχουν αποκλειστικά
αγροτικό εισόδηµα, όσους κατέχουν αγροτική γη, αγροτικό κεφάλαιο και υποδοµές. Και φυσικά, πώς αξιοποιούν τα αλφαριθµητικά τους δεδοµένα.

Η χαρτογράφηση της αγροτικής δραστηριότητας είναι ένα σηµαντικό βήµα, µεταξύ άλλων, για τη δικαιότερη κατανοµή των
επιδοτήσεων, τη σωστότερη διαχείριση του κόστους παραγωγής, αλλά και την ανάπτυξη της περιφέρειας µέσα από ουσιαστικές, στοχευµένες και αποτελεσµατικές πολιτικές µε σεβασµό
στο περιβάλλον.
Με το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο θα καταστεί δυνατόν να γνωρίζουµε, εκ των προτέρων, και να µετρούµε το αποτέλεσµα µιας
πολιτικής, βάζοντας έτσι τέλος σε αναποτελεσµατικά µέτρα που
λαµβάνονταν χωρίς συγκεκριµένη στόχευση. Βόλευε, όµως,
αυτό την απερχόµενη κυβέρνηση.
Η αδιαφάνεια και η πελατειακή λογική και αντίληψη ήταν µία
πρακτική που είχε η προηγούµενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Κι εγώ ρωτώ: Πώς µοιραζόταν το εθνικό απόθεµα, δεκάδες
εκατοµµύρια, τα οποία συσσωρεύονταν; Πώς τα µοίραζαν αυτά;
Με ποια βάση δεδοµένων; Σε ποιους αγρότες τα έδιναν αυτά;
Θα πρέπει, επίσης, να απευθύνονται οι πολιτικές σε συγκεκριµένες οµάδες του αγροτικού κόσµου, για να έχουµε έτσι συγκεκριµένους αποδέκτες. Η λογική που επικράτησε µέχρι τώρα,
«µοιράστε ό,τι έχουµε σε όλους, ώστε να µην υπάρχει πολιτικό
κόστος», υπονόµευσε την αναπτυξιακή προσπάθεια και τον εκσυγχρονισµό του αγροτικού τοµέα, µη µπορώντας να δηµιουργήσει προστιθέµενη αξία και πολλαπλάσια οφέλη.
Βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας δεν ορίζονται µέχρι σήµερα
οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, αλλά οι δικαιούχοι κοινοτικών
επιδοτήσεων.
Παρέχεται, όµως, για πρώτη φορά µε τον κανονισµό 73/2007
από την Ευρωπαϊκή Ένωση η δυνατότητα στα κράτη–µέλη, βάσει
των πολιτικών τους προτεραιοτήτων, να ορίσουν ή να κατανείµουν τις κοινοτικές επιδοτήσεις µε βάση την ενασχόληση που
έχουν οι δικαιούχοι στη γεωργική δραστηριότητα.
Πιθανότατα, κατά τη συζήτηση της νέας ΚΑΠ µετά το 2013, τα
κριτήρια απασχόλησης του µεγέθους της αγροτικής εκµετάλλευσης και των διαρθρωτικών γνωρισµάτων τους, να αποτελέσουν τον πυρήνα του νέου πλαισίου ανακατανοµής του
κοινοτικού προϋπολογισµού.
Άρα, είναι βασικά προαπαιτούµενο για όλους αυτούς τους λόγους, η δηµιουργία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων και η συστηµατική ενηµέρωσή του.
Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου προσδιορίζονται και αποσαφηνίζονται οι έννοιες «επαγγελµατίας αγρότης»,
«κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης», «αγροτική εκµετάλλευση»,
«µεικτές αγροτικές εκµεταλλεύσεις», «αγροτική δραστηριότητα»,
«αγροτικά προϊόντα».
Θα σταθώ µόνο στον όρο του επαγγελµατία αγρότη και τις
προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί, γιατί γίνεται πολύ συζήτηση γι’ αυτό.
Το νέο νοµοσχέδιο για τον προσδιορισµό της έννοιας του κατά
κύριο επάγγελµα αγρότη, θέτει αντικειµενικά κριτήρια τα οποία
θα πρέπει να υπολογίζονται σωρευτικά…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
…λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες διάρθρωσης της ελληνικής γεωργίας, δηλαδή µικρός κλήρος, πολυδραστηριότητα,
χαµηλό αγροτικό εισόδηµα και λόγω αστάθµητων παραγόντων,
το ευµετάβλητο που δηµιουργούν στο αγροτικό εισόδηµα.
Έτσι, σωρευτικά, για να χαρακτηριστεί κάποιος επαγγελµατίας αγρότης, θα πρέπει να είναι κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης, ασφαλισµένος στον ΕΛΓΑ, να ασχολείται αυτοπροσώπως κατά τουλάχιστον το 30% του συνολικού ετήσιου εργασιακού του χρόνου, να λαµβάνει τουλάχιστον το 35% του συνολικού ετήσιου εισοδήµατός του από την αγροτική δραστηριότητα.
Εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι µε αγροτικό εισόδηµα µικρότερο του 36% του συνολικού εισοδήµατός τους είναι διακόσιες
τριάντα χιλιάδες, µε αγροτικό εισόδηµα 36% έως 50% είναι µόνο
δεκαεννέα χιλιάδες και όσοι έχουν αγροτικό εισόδηµα άνω του
50% είναι διακόσιες πενήντα χιλιάδες.
Άρα, µε αγροτικό εισόδηµα από γεωργική εκµετάλλευση 36%
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µιλάµε µόνο για δεκαεννέα χιλιάδες αγρότες, ενώ ο κίνδυνος να
χάσουν πολλοί περισσότεροι την ιδιότητα του επαγγελµατία
αγρότη και τα πλεονεκτήµατα που αυτό θα τους προσδώσει
λόγω της φύσης της αγροτικής απασχόλησης και της ευµετάβλητης οικονοµικής απόδοσης εξαιτίας αστάθµητων παραγόντων, είναι µεγαλύτερος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί
επί της ουσίας τον οδικό χάρτη, τη βάση πάνω στην οποία θα
στηριχθεί η αγροτική µεταρρύθµιση που προωθεί η Κυβέρνηση
στην κατεύθυνση ενός νέου µοντέλου αγροτικής ανάπτυξης, η
οποία θα συνάδει µε τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις σε
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για µία ποιοτική και ανταγωνιστική γεωργία, µε εξωστρέφεια, που θα στραφεί δυναµικά στην
αγορά, εξασφαλίζοντας ένα αξιοπρεπές αγροτικό εισόδηµα
στους Έλληνες αγρότες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε
πάρα πολύ τον κ. Τζελέπη.
Το λόγο έχει τώρα η Βουλευτής Καρδίτσας του ΠΑΣΟΚ κ.
Μαρία Θεοχάρη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, τι ώρα θα τελειώσουµε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Στις 23.30’. Κάντε
λίγη υποµονή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Για να φύγω, γι’ αυτό ρωτάω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όπως θέλετε.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ: Κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι µας, και ιδιαίτερα όσοι από µας κατάγονται από
αγροτικές περιοχές και εκπροσωπούν νοµούς, των οποίων η βασική παραγωγική δραστηριότητα βασίζεται στη γεωργία και στην
κτηνοτροφία, µιλάµε εδώ και χρόνια για την ανάγκη δηµιουργίας
ενός νέου µοντέλου αγροτικής ανάπτυξης, ενός µοντέλου που
θα συνάδει µε τις σύγχρονες απαιτήσεις, προκειµένου να καταστήσουµε την ελληνική γεωργία ποιοτική και ανταγωνιστική,
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Είναι κοινή παραδοχή η επιτακτική ανάγκη για τη δηµιουργία
ενός τέτοιου µοντέλου, που θα κάνει εφικτή τη χάραξη αποτελεσµατικού και αξιόπιστου στρατηγικού σχεδιασµού για την ενίσχυση της γεωργικής δραστηριότητας και τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας, αλλά και για τη διαφανή, αποδοτική και ορθολογική διαχείριση των δηµόσιων και κοινοτικών πόρων και την
εφαρµογή των επιµέρους πολιτικών.
Γι’ αυτό και το νοµοσχέδιο που συζητάµε είναι τόσο σηµαντικό.
Είναι αποτέλεσµα σηµαντικής δουλειάς και µακροχρόνιας διαβούλευσης µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και αποτελεί
τοµή για την ελληνική γεωργία, πραγµατοποίηση ενός πάγιου αιτήµατος του αγροτικού κόσµου και τη βάση πάνω στην οποία θα
στηριχτεί η αγροτική µεταρρύθµιση, που έχει οραµατιστεί η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, τη βάση για µια αγροτική πολιτική που
οφείλουµε στον αγροτικό κόσµο.
Στόχος του νοµοσχεδίου είναι η ενίσχυση του επαγγελµατία
αγρότη, µέσα από τις νέες δοµές που δηµιουργούµε µε την αναδιοργάνωση του αγροτικού χώρου, βάσει κοινωνικών και οικονοµικών κριτηρίων. ∆ηµιουργούµε µια ενιαία βάση δεδοµένων,
µε αλφαριθµητικές και χαρτογραφικές πληροφορίες για τους
επαγγελµατίες αγρότες και για τα νοµικά και φυσικά πρόσωπα,
που είναι κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης.
Με γνώµονα την ουσιαστική στήριξη της αγροτικής δραστηριότητας, αλλά και το σεβασµό στη διαχείριση του δηµόσιου
χρήµατος και του περιβάλλοντος, το νοµοσχέδιο προωθεί µια
σειρά δοµικών αλλαγών, που θα αποτελέσουν κεντρικό παράγοντα στην προσπάθεια αυτή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βασικό σηµείο στο οποίο θα
ήθελα να σταθώ είναι η χαρτογράφηση της αγροτικής δραστηριότητας. Αυτή είναι απαραίτητη, προκειµένου να αποφευχθούν
στο µέλλον τα προβλήµατα που έχουν προκληθεί από την άδικη,
σε ορισµένες περιπτώσεις, κατανοµή των επιδοτήσεων, ενίοτε
µε ρουσφετολογικά κριτήρια, αλλά και για να γίνεται σωστή και
ορθολογική διαχείριση του κόστους παραγωγής.
Ως γνωστόν, το 2009 µόνο το 33% των δικαιούχων ενισχύσεων
ήταν κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. Προτεραιότητά µας είναι
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να αυξήσουµε το ποσοστό των επαγγελµατιών αγροτών που
ασκούν το επάγγελµα ως κύρια δραστηριότητα, να τους στηρίξουµε, ώστε να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά και να προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα.
Με τις αλλαγές που προωθεί το νοµοσχέδιο, σκοπός µας είναι
η ανάπτυξη της περιφέρειας µέσα από πολιτικές ουσιαστικές,
αποτελεσµατικές και µε σεβασµό στο περιβάλλον. Αυτό το επιτυγχάνουµε καταρτίζοντας σειρά κριτηρίων βάσει των οποίων θα
πρέπει να εγγράφονται οι αγρότες, αλλά και οι κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων.
Ειδικότερα, οι εγγραφόµενοι στο µητρώο θα πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις και συγκεκριµένα να είναι κάτοχοι
αγροτικής εκµετάλλευσης, ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, να ασχολούνται επαγγελµατικά µε την αγροτική δραστηριότητα κατά
30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας τους και να λαµβάνουν από την αγροτική δραστηριότητα το 35% του συνολικού
ετήσιου εισοδήµατός τους.
Για τους εγγεγραµµένους θα εκδίδεται ειδική κάρτα-ταυτότητα, βάσει της οποίας θα µπορούµε να παρακολουθούµε και να
στηρίζουµε πλήρως την αγροτική δραστηριότητα, χωρίς να επιβαρύνουµε τον αγρότη.
Με την ολοκλήρωση αυτού του τεράστιου εγχειρήµατος θα
έχουµε πετύχει την πλήρη χαρτογράφηση της γεωγραφικής δραστηριότητας και την ψηφιοποίηση των δικαιωµάτων και της αγροτικής γης βάσει του ΟΣ∆Ε, αλλά και την καταγραφή και
παρακολούθηση προγραµµάτων και την ένταξή τους σε φορολογικές πολιτικές και τραπεζικές διευκολύνσεις.
Θεσπίζουµε δηλαδή τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, προκειµένου να στηρίξουµε τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που δικαιούνται να λαµβάνουν τα ευεργετήµατα που προβλέπονται από
το Ελληνικό ή το Κοινοτικό ∆ίκαιο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων είναι µια ιδιαίτερα σηµαντική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, που θα συµβάλλει σηµαντικά όχι µόνο στην
δίκαιη και ορθολογική κατανοµή των κοινοτικών επιδοτήσεων
στον αγροτικό κόσµο, που ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία
χρειάζεται τη συνδροµή µας, αλλά και στη χάραξη της σύγχρονης αγροτικής πολιτικής και την επίλυση των χρονίων προβληµάτων που απασχολούν τον Έλληνα αγρότη. Είναι απαραίτητο,
προκειµένου να επιβιώσουν περιοχές, όπως η πατρίδα µου η
Καρδίτσα, που στηρίζονται στην πρωτογενή παραγωγή.
Το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων δεν είναι
απλά ένα εργαλείο, είναι ο πυρήνας της αγροτικής µας πολιτικής, για να µπορέσει αυτή να εφαρµοστεί µε διαφανή τρόπο,
αξιοπιστία και αξιοκρατία και µε κριτήριο τη στρατηγική ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής. Γι’ αυτό και είναι καθήκον
όλων µας να το υπερψηφίσουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Θεοχάρη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Καβάλας του ΠΑΣΟΚ κ. Σάββας Εµινίδης.
Κύριε Εµινίδη, έχετε το λόγο.
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, ο δρόµος των
ριζικών αλλαγών και των µεταρρυθµίσεων που ακολουθεί η Κυβέρνηση περιλαµβάνει ολόκληρο το φάσµα της δοµής και της
διάρθρωσης του κράτους και της κοινωνίας.
Σε πολλούς τοµείς η εφαρµογή των κατάλληλα στοχευµένων
παρεµβάσεων προϋποθέτει τη δηµιουργία µηχανισµών και εργαλείων που είτε απουσιάζουν εντελώς από τη λειτουργία της
πολιτείας είτε έχουν θεσµοθετηθεί, αλλά δεν λειτουργούν, µε συνέπεια οι πολιτικές που εφαρµόζονται στους τοµείς αυτούς να
είναι αναποτελεσµατικές.
Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί βεβαίως ο δηµόσιος τοµέας, στον οποίο, µε την πρόσφατη απογραφή, δηµιουργήθηκε η απαραίτητη βάση δεδοµένων για την εφαρµογή της
πολιτικής µας για ένα ενιαίο µισθολόγιο και µια αρχή πληρωµών,
όπου για πρώτη φορά από την ίδρυση του ελληνικού κράτους
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

γνωρίζουµε πόσοι και ποιοι είναι οι δηµόσιοι υπάλληλοι.
Κάτι αντίστοιχο, λοιπόν, συµβαίνει και στον αγροτικό τοµέα,
στον οποίο δεν υπάρχει µία ενιαία, αξιόπιστη και ενηµερωµένη
ηλεκτρονική βάση, που θα καταγράφει τον πραγµατικό αριθµό
των επαγγελµατιών αγροτών και των κατόχων αγροτικής εκµετάλλευσης και αγροτικής γης.
Για τη χάραξη και την εφαρµογή της αγροτικής µας πολιτικής
στη βάση του ολοκληρωµένου εθνικού στρατηγικού µας σχεδίου
για τον αγροτικό τοµέα είναι αναγκαίο το εργαλείο του Μητρώου
Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων.
Η αποτύπωση της πραγµατικής εικόνας της αγροτικής δραστηριότητας και η κατοχύρωση του αγροτικού επαγγέλµατος µε
την ταυτοποίηση όσων δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στην
αγροτική παραγωγή, είναι απαραίτητη για τη δίκαιη και διαφανή
κατανοµή των επιδοτήσεων, τη σωστότερη διαχείριση των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων και την αγροτική ανάπτυξη.
Η εγγραφή στο µητρώο των επαγγελµατιών αγροτών του ζωικού, φυτικού και αλιευτικού τοµέα και των κάθε είδους κατόχων
αγροτικής εκµετάλλευσης είναι υποχρεωτική. Το ίδιο ισχύει – και
αυτό αποτελεί πραγµατικά µια καινοτοµία – για όσους αγρότες
θα διαχειριστούν ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µέχρι 100 KWh.
Εδώ όµως, κύριε Υπουργέ, πρέπει να πούµε ότι πρέπει να προστατεύσετε τους αγρότες από τους επιτήδειους ιδιώτες που
πήραν στη µασχάλη µια µελέτη και γυρνούν σε όλα τα χωριά και
τάζουν λαγούς µε πετραχήλια στους ανυποψίαστους αγρότες.
Και εδώ πραγµατικά ήταν θετικό που είπε η κυρία Υπουργός ότι
είστε σε συνεννόηση µε την κ. Μπιρµπίλη, για να ρυθµίσετε αυτή
την κατάσταση.
Για τον ορισµό του επαγγελµατία αγρότη, συµφωνούµε όλοι
ότι πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τον χρόνο απασχόλησης στη
γεωργία και το µέρος του εισοδήµατος απ’ αυτή την απασχόληση.
Η διαφωνία υπάρχει ως προς τα ποσοστά που αναφέρει το νοµοσχέδιο, τα οποία όµως προέκυψαν από µελέτη που έλαβε υπ’
όψιν την ελληνική πραγµατικότητα, δεδοµένου ότι µόνο ένας
στους τρεις απασχολούµενους στη γεωργία χρησιµοποιεί περισσότερο από 50% του χρόνου του στην αγροτική δραστηριότητα. Αν έµπαινε µόνο αυτό το κριτήριο, τότε θα αποκλείονταν τα
2/3 του αγροτικού πληθυσµού από την ένταξη στο µητρώο.
Άρα, κύριε Υφυπουργέ, επειδή η κοινοτική νοµοθεσία δεν ορίζει τους επαγγελµατίες αγρότες, αλλά τους δικαιούχους επιδοτήσεων, το 2009 το 33% των κοινοτικών επιδοτήσεων της χώρας
µας κατευθύνθηκε σε µη κατά κύριο επάγγελµα αγρότες.
Πλέον το κράτος αξιοποιεί το δικαίωµα του να ορίσει τους δικαιούχους των κοινοτικών επιδοτήσεων µε συνδυασµό των κριτηρίων του ελάχιστου χρόνου απασχόλησης 30% και του 35% ως
ελάχιστου ποσοστού στο συνολικό εισόδηµα του αγρότη από την
αγροτική δραστηριότητα.
Για την εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων οι αγρότες θα συµπληρώνουν και θα υποβάλουν µηχανογραφικό έντυπο αίτησης στην έδρα του παραρτήµατος του
ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο ο επαγγελµατίας αγρότης έχει την αγροτική του εκµετάλλευση, ταυτόχρονα µε την υποβολή της αίτησης
για ενεργοποίηση των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης.
Σε όσους πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο µητρώο δίνεται και
η δυνατότητα έκδοσης ειδικής κάρτας- ταυτότητας βάσει της
οποίας θα είναι δυνατή η πλήρης παρακολούθηση και η ουσιαστική στήριξη της αγροτικής δραστηριότητας, µε σεβασµό στη
διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος αλλά και του περιβάλλοντος.
Αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε Υφυπουργέ, το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί επί της ουσίας τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η αγροτική µεταρρύθµιση της Κυβέρνησης για την
αναδιάρθρωση της γεωργίας, την ανασυγκρότηση των δοµών
και τη δηµιουργία νέων θεσµών στην κατεύθυνση της οικοδόµησης νέας αγροτικής οικονοµίας και ενός νέου µοντέλου αγροτικής ανάπτυξης που έχει ανάγκη η χώρα µας.
Σε συνδυασµό µε την ολοκλήρωση του αγροτικού Κτηµατολογίου µπαίνει επιτέλους τάξη στον αγροτικό τοµέα και η χώρα
µας αποκτά πλέον συνολική εικόνα για την αγροτική παραγωγή
της ώστε να εφαρµοστούν οι κατάλληλα στοχευµένες παρεµβάσεις στήριξης του αγρότη και των αγροτικών προϊόντων.

Εδώ θα ήθελα να αναφέρω αυτό το παιχνίδι που παίζεται τις
τελευταίες µέρες σε σχέση µε το σιτάρι και τους αλευροβιοµήχανους. ∆εν αντέχει άλλο τέτοια παιχνίδια η πλάτη των Ελλήνων.
Πολύ σωστά κάνατε παρέµβαση ώστε να πάει κάθε κατεργάρης
στον πάγκο του. ∆εν µπορούν να αγοράσουν ακόµα φθηνότερο
σιτάρι και να πουλήσουν ακόµα πιο ακριβά. Φτάνει πια η κοροϊδία. Όχι αύξηση, αλλά πολύ σωστά είπε η Υπουργός να υπάρξει
µείωση 20% σήµερα στη τιµή του ψωµιού, ώστε να έχουµε και
µια πραγµατική απεικόνιση τους Έλληνες πολίτες που δεν αντέχουν άλλο να πληρώνουν τα βάρη.
Στόχος είναι η ενασχόληση µε τη γεωργία να καθίσταται βιώσιµη και επωφελής για τους αγρότες, οι οποίοι παράγουν πραγµατικά, όπως επίσης τα αγροτικά µας προϊόντα να καταστούν πιο
ποιοτικά και ανταγωνιστικά σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Κύριε Υφυπουργέ, ψηφίζω το νοµοσχέδιο αυτό γιατί αποτελεί
το πρώτο σηµαντικό κοµµάτι νοµοθετικών ρυθµίσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Ακολουθούν τα νοµοσχέδια για την αναδιάρθρωση του ΕΛΓΑ, το Μητρώο Εµπόρων
και το Παρατηρητήριο των Τιµών, τα οποία πραγµατικά θα αλλάξουν την αγροτική πολιτική, όπως την ξέραµε µέχρι σήµερα,
όπου ευελπιστώ ο µεγάλος κερδισµένος να είναι ο Έλληνας
αγρότης, αλλά και συνολικά όλα τα ελληνικά νοικοκυριά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Εµινίδη, Βουλευτή Καβάλας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει η Βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Γιαννακοπούλου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τον Οκτώβρη του προηγούµενου έτους υλοποιείται µια µεγάλης εµβέλειας µεταρρύθµιση στον αγροτικό τοµέα της χώρας. Τόσο µε το σηµερινό
νοµοσχέδιο για το Μητρώο Αγροτών, όσο και µε τις αναµενόµενες πολιτικές προτάσεις του Υπουργείου για τις νέες συνεταιριστικές οργανώσεις, µετασχηµατίζονται σταδιακά δύο από τους
βασικότερους πυλώνες της αγροτικής µας οικονοµίας, τόσο για
την ανάπτυξή της όσο και για τον έλεγχό της. Επιδιώκεται η δηµιουργία δοµών και θεσµών έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της αγροτικής οικονοµίας και η στήριξη του Έλληνα
αγρότη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµιουργία ενός Μητρώου
Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων σε µια ενιαία βάση δεδοµένων είναι µια απαραίτητη προϋπόθεση για µια βιώσιµη και
ανταγωνιστική γεωργία. Το Μητρώο Αγροτών είναι µια από τις
πιο βασικές παρεµβάσεις. Είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την
εφαρµογή µιας ουσιαστικής και στοχευµένης αγροτικής πολιτικής, προκειµένου να ατενίσουµε µε αισιοδοξία το µέλλον της
αγροτιάς, µε τα τεράστια προβλήµατα που αντιµετωπίζει και τα
οποία οι περισσότεροι σ’ αυτήν την Αίθουσα γνωρίζουµε πάρα
πολύ καλά, καθώς προερχόµαστε από αγροτικούς νοµούς, από
αγροτικές περιοχές.
Είναι ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο προκειµένου να καταστεί δυνατός ένας σύγχρονος, αξιόπιστος και αποτελεσµατικός στρατηγικός σχεδιασµός για την αγροτική ανάπτυξη, για τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της αγροτικής δραστηριότητας, τη δίκαιη κατανοµή των δηµόσιων πόρων, τη διαφανή
διαχείριση των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών και µέτρων και
για την προώθηση ολοκληρωµένων διατοµεακών πολιτικών.
Βασικός σκοπός και στόχος της δηµιουργίας του µητρώου
είναι η δυναµική συγκέντρωση των στοιχείων των αγροτών και
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, όπως τα στοιχεία του ανθρώπινου δυναµικού, των πόρων και των υποδοµών. Με αυτό τον
τρόπο διευκολύνεται η δηµιουργία, ο σχεδιασµός, αλλά και η
εφαρµογή των αγροτικών πολιτικών, η πληροφόρηση του Υπουργείου και των εποπτευόµενων από αυτό φορέων µε σκοπό τη µείωση της γραφειοκρατίας, η οποία θα επιτευχθεί µε την ανάπτυξη
ενός σύγχρονου συστήµατος διαχείρισης πληροφοριών για το
ανθρώπινο δυναµικό και τα στοιχεία της ελληνικής γεωργίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας δεν ορίζονται µέχρι σήµερα οι κατά κύριο επάγγελµα αγρό-
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τες, αλλά οι δικαιούχοι κοινοτικών επιδοτήσεων. Παρέχεται,
όµως, για πρώτη φορά µε τον κανονισµό 73/2007 η δυνατότητα
να ορίσει το κράτος-µέλος τους δικαιούχους κοινοτικών επιδοτήσεων βάσει της ενασχόλησής τους µε τη γεωργική δραστηριότητα.
∆ίνεται, λοιπόν, η δυνατότητα σταδιακά τα κράτη-µέλη να ορίσουν ή να κατανείµουν τις κοινοτικές επιδοτήσεις βάσει των πολιτικών τους προτεραιοτήτων. Ωστόσο πέρα από την κατανοµή
των κοινοτικών επιδοτήσεων, πιο σηµαντικό είναι ότι το µητρώο
θα αποτελέσει το εργαλείο εκείνο µε το οποίο επιδιώκεται η χάραξη µιας σύγχρονης αγροτικής πολιτικής για την ουσιαστική
επίλυση των αγροτικών προβληµάτων.
Βασικές παράµετροι προσδιορισµού της επαγγελµατικής δραστηριότητας του αγρότη, που αποτελούν προϋποθέσεις για να
εγγραφεί κάποιος ως επαγγελµατίας αγρότης, είναι να είναι κάτοχος αγροτικής εκµετάλλευσης ή αποθήκευσης, τυποποίησης
και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων ή κάτοχος µονάδας διαχείρισης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ή αγροτουριστικής µονάδας, να είναι ασφαλισµένος στον ΟΓΑ, να ασχολείται επαγγελµατικά µε την αγροτική δραστηριότητα κατά 30% του συνολικού
ετήσιου χρόνου εργασίας και να λαµβάνει από την αγροτική δραστηριότητα το 35% του συνολικού ετήσιου εισοδήµατός του, ποσοστό που σηµειωτέον δεν αποκλείει κανέναν, µα κανέναν,
πραγµατικό αγρότη.
Σταδιακά ο παραγωγός µε την ειδική κάρτα-ταυτότητα, µε την
καταγραφή όλων των προαναφερόµενων στοιχείων, καθώς επίσης και µε τη βοήθεια των θεσµικών του οργανώσεων θα υποστηριχθεί, ώστε να στραφεί δυναµικά στην αγορά µε ποιοτικά και
ανταγωνιστικά προϊόντα από τα οποία θα µπορεί να αποκοµίζει
µια δίκαιη και αξιοπρεπή πρόσοδο.
Εν κατακλείδι, µε τις διατάξεις του προτεινόµενου σχεδίου
νόµου επιδιώκεται να αποσαφηνιστεί η έννοια του επαγγελµατία
αγρότη και να καταγραφούν οι επαγγελµατίες αγρότες και τα
φυσικά και νοµικά πρόσωπα που είναι αποδεδειγµένα κάτοχοι
αγροτικής εκµετάλλευσης σε µια ενιαία βάση δεδοµένων, δηλαδή το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων.
Γι’ αυτό το λόγο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι εντελώς
και πλήρως αντιφατική η θέση της Νέας ∆ηµοκρατίας, που µέχρι
πρότινος είχε δηλώσει ότι θα καταψηφίσει το νοµοσχέδιο, τη
στιγµή που από το βήµα της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης,
από το 2004 ακόµη, ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρός της
δήλωνε, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής της περιφερειακής ανάπτυξης, ότι «Προχωρούµε στην ολοκλήρωση του Μητρώου Αγροτών, προκειµένου να δοθεί τέλος στην ταλαιπωρία
που συνεπάγεται το κενό αυτό». Βέβαια, όσο είδαµε εµείς την
ολοκλήρωση του Μητρώου Αγροτών επί Νέας ∆ηµοκρατίας,
άλλο τόσο την είδε και ο ταλαιπωρηµένος Έλληνας αγρότης!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί
ένα ακόµη πολύ σηµαντικό βήµα στην προώθηση του νέου θεσµικού πλαισίου για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής γεωργίας σε επίπεδο εθνικής οικονοµίας και θέτει
νέους όρους ανάπτυξης και βιωσιµότητας σε µία πορεία σύγκλισής του µε το µέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας.
∆ηµιουργεί νέους θεσµούς και νέες δοµές, για να είναι εφικτή
και αποτελεσµατική η λειτουργία της αγροτικής οικονοµίας, στο
πλαίσιο της γενικότερης διάρθρωσης της αγοράς και ανάπτυξης της εθνικής µας οικονοµίας.
Τέλος, το σηµαντικότερο απ’ όλα: Επιτέλους διαχωρίζει την
ήρα από το στάρι και απεµπλέκει τον Έλληνα αγρότη από τις
αποµυζητικές διαθέσεις κάποιων κατ’ επάγγελµα συνδικαλιστών
και διάφορων αρπακτικών, που χρόνια τώρα εκµεταλλεύονται
τον ιδρώτα του Έλληνα αγρότη και αισχροκερδούν σε βάρος
του. Μόνον έτσι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µπορέσουµε να δώσουµε όραµα στην ελληνική ύπαιθρο και προοπτικές στην αγροτική µας οικονοµία!
Ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ )
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ): Ευχαριστούµε
την κ. Γιαννακοπούλου και για την ακρίβεια του χρόνου.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας ∆ηµοκρατίας κ.
Γεώργιος Καρασµάνης.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, είστε έντεκα
µήνες στην Κυβέρνηση και η πολιτική σας γενικά, αλλά και ειδικότερα στον αγροτικό τοµέα είναι ένα τεράστιο µηδενικό! ∆ηλαδή ανυπαρξία αγροτικής πολιτικής. Θα στεναχωρηθεί η κ.
Μπατζελή που θα διαβάσει τα Πρακτικά, αλλά δυστυχώς αυτή
είναι η πραγµατικότητα.
Και, για να µην σας αδικούµε, είστε και κάπου συνεπείς µε τις
προγραµµατικές σας δηλώσεις. Είχατε πει τότε ότι τα αγροτικά
προϊόντα δεν πουλιούνται, αλλά ξεπουλιούνται. Και µάλιστα αποδίδατε ευθύνες στη Νέα ∆ηµοκρατία. Εσείς τι κάνατε αυτούς
τους δέκα µήνες; Πώς προστατεύσατε τους παραγωγούς από
την κατρακύλα των τιµών στα προϊόντα τους; Τι κάνατε µε τα
στάρια, όταν διατυµπανίζατε στις προγραµµατικές σας δηλώσεις
στις 17 Οκτωβρίου ότι θα καταθέσετε αίτηµα άµεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την αγορά των σιτηρών; Το καταθέσατε; Απάντηση πήρατε;
Σήµερα τι κάνετε µε την αισχροκέρδεια; Αλήθεια, τι κάνετε µε
το βιοµηχανικό ροδάκινο; Ήδη τελειώνει η συγκοµιδή και οι παραγωγοί δεν γνωρίζουν ακόµα µε ποια τιµή θα πληρωθούν. Σας
καταγγέλλουν δικά σας στελέχη. Μιλάνε για «Κυβέρνηση θεατή».
Θα καταθέσω στα Πρακτικά µια καυστική, µακάβρια διαµαρτυρία, για να βγάλετε τα συµπεράσµατά σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Καρασµάνης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όµως πρέπει κι εµείς να αναθεωρήσουµε κάποιες θέσεις µας.
Επιτέλους η Κυβέρνηση, έστω και µετά από έντεκα µήνες, αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί στον αγροτικό τοµέα. Μέσα στο κατακαλόκαιρο αποφασίσατε να φέρετε το νοµοσχέδιο του
Μητρώου Αγροτών, για να το περάσετε κι αυτό µέσα στη θερινή
ραστώνη. Οι περισσότεροι δεν θα καταλάβουν καλά -καλά τι είναι
αυτό το πόνηµά σας ή, εν πάση περιπτώσει, τι ψηφίζετε.
Το θέµα αυτό έχει απασχολήσει εδώ και δεκαετίες την πολιτεία και όλους µας. Έχει γίνει και νόµος του κράτους, που ορίζει
επακριβώς ποιοι είναι οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. Και
εσείς φέρνετε γι’ αυτό το θέµα ένα νοµοσχέδιο ωσάν να πρόκειται για µια τεράστια καινοτοµία, για µια µεγάλη µεταρρύθµιση.
Ενώ τις αλλαγές που θέλετε να επιφέρετε, ανεξάρτητα αν θα
έχουν θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις, θα µπορούσατε να τις κάνετε µε µια απλή υπουργική απόφαση ή το πολύ-πολύ µε µια τροπολογία σε κάποιο νοµοσχέδιο, όπως ακριβώς επιβάλατε τα
χαράτσια µε την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων, των αγροτικών
δικαιωµάτων. Το φέρατε στο φορολογικό νοµοσχέδιο. Τέλος πάντων.
Φέρατε ένα νοµοσχέδιο. ∆ικαίωµά σας είναι. Όπως δικαίωµα
και υποχρέωση δική µας είναι να καταδείξουµε ότι είναι ένα κείµενο γεµάτο ασάφειες, ένα νοµοσχέδιο που όχι µόνο δεν βελτιώνει, αλλά αντιθέτως αφήνει τον προσδιορισµό των κριτηρίων
σε µελλοντικές υπουργικές αποφάσεις και -το σηµαντικότεροµετά από έξι µήνες από τη δηµοσίευση του νόµου. ∆ηλαδή µε
τους καλύτερους οιωνούς θα έχουµε µετά από δύο χρόνια Μητρώο Αγροτών και βάλε, δηλαδή µετά από δυο χρόνια διακυβέρνησης της χώρας, ενώ θα µπορούσατε να το είχατε
δηµιουργήσει τον πρώτο ή το δεύτερο µήνα, όταν αναλάβατε τα
καθήκοντά σας.
Να πάµε τώρα σ’ αυτά που µας παρουσιάζετε ως καινοτοµίες.
Ποιες είναι αυτές οι καινοτοµίες; Χαλαρώνετε τα υφιστάµενα κριτήρια. ∆ηλαδή µειώνετε τον απαιτούµενο χρόνο, για να θεωρηθεί κάποιος κατά κύριο επάγγελµα αγρότης, από το 50% στο
30% του χρόνου και το 50% του απαιτούµενου εισοδήµατος το
µειώνετε στο 35%. Θα προσθέσετε δηλαδή στον κατάλογο των
κατά κύριο επάγγελµα αγροτών, όπως λέτε, δεκατρείς µε δεκαεπτά χιλιάδες αγρότες. Και το κάνετε αυτό εν’όψει της αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, για να µπορέσουν να
επωφεληθούν περισσότεροι από τα κοινοτικά προγράµµατα και
τις ενισχύσεις. Αλλά έχετε διαβάσει επ’ αυτού την άποψη της
ανεξάρτητης Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της ΟΚΕ; Τι
λέει η ΟΚΕ; Λέει ότι εξοµοιώνετε τους πραγµατικούς αγρότες µε
τους περιστασιακά απασχολούµενους στη γεωργία και εκτιµά ότι
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πρέπει να διατηρηθεί το 50% του εισοδήµατος, το οποίο έχει καταστεί κοινωνικά αποδεκτό εδώ και πολλά χρόνια.
∆εν καινοτοµείτε, κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης παντού.
Σε ό,τι δεν σας συµφέρει αφήνετε τα πράγµατα όπως έχουν. ∆ηλαδή αφήνετε το χαράτσι των παραβόλων που επωµίζεται ο
αγρότης για την εγγραφή του στο Μητρώο Αγροτών. Και σ’ αυτό
παίρνει θέση η ΟΚΕ και λέει ότι αυτή την απλή εργασία πρέπει να
την προσφέρει η ίδια η πολιτεία χωρίς καµµία επιβάρυνση.
Παράλληλα, επιφέρετε µια κατάφωρη αδικία σε βάρος µιας
τάξης σκληρά εργαζοµένων ανθρώπων. Μιλώ για τους υλοτόµους, για τους δασεργάτες. Οι άνθρωποι δουλεύουν στο δάσος
έναν, δύο, το πολύ δυόµισι µήνες και όταν τελειώνουν οι δουλειές στο δάσος επιστρέφουν στα χωράφια. Είναι όµως ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ και όχι στο ΙΚΑ. Και αυτό όχι µε δική τους
επιλογή. Τους το επιβάλλει το κράτος. Έρχεστε τώρα, λοιπόν,
µε το νοµοσχέδιο και αυτούς τους ανθρώπους τους εξαιρείτε
από το µητρώο µε το αιτιολογικό που προανέφερα. Προφανώς
τους θεωρείτε δεύτερης, τρίτης, τέταρτης κατηγορίας εργαζόµενους; ∆ιότι και οι ψαράδες δεν είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ,
αλλά δεν τους εξαιρείτε και πολύ σωστά το κάνετε. Περιµένουµε,
λοιπόν, να ακούσουµε την εξήγησή σας. Τι το λιγότερο έχουν οι
υλοτόµοι και τους πετάτε έξω από το µητρώο; Η βασική δουλειά
τους δεν είναι αγροτική; Οι δέκα µήνες στα χωράφια δεν είναι
δουλειά αγροτική; Ποιος «σοφός» τεχνοκράτης σας εισηγήθηκε
αυτή την εξαίρεση; Ανυποµονούµε να το µάθουµε.
∆ράττοµαι της ευκαιρίας για να επαναλάβω κι εδώ αυτό που
είπα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου. Αντί να φέρνετε
στο µεσοκαλόκαιρο νοµοσχέδια που όχι µόνο δεν προσφέρουν
αλλά αντίθετα επιδεινώνουν τη ζωή των αγροτών µας, γιατί δεν
εκδίδετε την απόφαση αυτή για τους δενδροκαλλιεργητές; Μιλώ
για τους µηλοπαραγωγούς, κερασοπαραγωγούς και σπαραγγοκαλλιεργητές. Σας έχω καταθέσει συγκεκριµένα στοιχεία για τις
ζηµιές του 2009. Η κ. Μπατζελή έχει δεσµευθεί ότι θα εκδώσει
αυτή την απόφαση και δυστυχώς µέχρι στιγµής δεν την έχουµε
δει. Και ακούω και πληροφορούµαι ότι πρόκειται να εντάξει τους
κερασοπαραγωγούς στα ΠΣΕΑ. Εάν το πράξει αυτό θα τους αδικήσει κατάφωρα, πέρα από το γεγονός ότι πρέπει να γνωρίζετε
ότι οι άνθρωποι αυτοί δραστηριοποιούνται σε ορεινές, µειονεκτικές περιοχές κι ο Κανονισµός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
όσους δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας τους πετάει απ’ έξω από τα
ΠΣΕΑ.
Και κάτι τελευταίο, που είναι και επίκαιρο: Ένας από τους νευραλγικότερους τοµείς της αγροτικής µας παραγωγής, η βαµβακοκαλλιέργεια, πλήττεται από την ασθένεια του πράσινου
σκουληκιού.
∆εκάδες χιλιάδες βαµβακοπαραγωγοί είναι σε απόγνωση.
Αγωνιούν για το τι σοδειά θα έχουν, πώς θα επιβιώσουν οι οικογένειές τους. Τι κάνετε γι’ αυτό; Πώς θα τους αποζηµιώσετε; Με
τον ΕΛΓΑ; Ή µήπως θα τους ρίξετε στα ΠΣΕΑ για πενταροδεκάρες;
Γνωρίζω ότι το θέµα αυτό απασχολεί την κ. Μπατζελή και πιστεύω ότι θα πάρει τη σωστή απόφαση και θα την ανακοινώσει
άµεσα, εκτός και εάν έχουν διαφοροποιηθεί τα ενδιαφέροντά της
και οι προτεραιότητές της, διότι εντείνονται οι φήµες ότι προαλείφεται για περιφερειάρχης.
Προσωπικά εµένα κάτι τέτοιο θα µε λυπήσει –ειλικρινά το λέω
αυτό- διότι πέρα από τις αντίθετες απόψεις που έχουµε σε πάρα
πολλά ζητήµατα, εκτιµώ ότι έχει µεγάλη πείρα στα αγροτικά θέµατα και εάν η Κυβέρνηση της λύσει τα χέρια, πιστεύω ότι µπορεί να πάρει σηµαντικές αποφάσεις για τον αγροτικό κόσµο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καρασµάνη.
Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής του Κιλκίς κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης, µε τον οποίο, βεβαίως, ολοκληρώνεται η αποψινή συνεδρίαση και θα ψηφίσουµε στη συνέχεια, επί της αρχής
το νοµοσχέδιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έστω και αυτή την ώρα που βρισκόµαστε εδώ σ’ αυτήν την Αίθουσα, µε την παρουσία του Υφυπουργού και βεβαίως και µε τη

δική µου παρουσία, την προτεραία στο Υπουργείο, θα πρέπει,
κύριε Υπουργέ, να δούµε τι δέον γενέσθαι.
Ειλικρινά δεν το πράττω αυτό –επειδή προέρχοµαι από τη Νέα
∆ηµοκρατία που κυβέρνησε και βρέθηκα στο Υπουργείο- για να
αποποιηθώ ευθυνών. Εκτιµώ ότι τις αναλαµβάνω και θα τις αναλαµβάνω όσο ζω για τα δύο χρόνια που βρέθηκα σε αυτό το
Υπουργείο κατά την αρµοδιότητά µου.
Όµως, δεν τελειώνει αυτή η ιστορία σε αυτήν την πατρίδα για
ζητήµατα, τα οποία πλήγωσαν όχι µόνο το γεωργικό χώρο και
τους Έλληνες γεωργούς, αλλά πλήγωσαν και την ίδια την πολιτική. Για ποιο θέµα συζητάµε τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι;
Βαρέθηκα, ξέρετε, ως παιδί αγροτών, ως πολιτικός, ως Βουλευτής, ως Υφυπουργός, να ακούω για το διαβόητο Μητρώο
Αγροτών. Και δεν ήταν της αρµοδιότητός µου, ξέρετε. Κάποια
στιγµή βρέθηκε να ασχοληθώ και φώναξα τότε τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Καλοί υπάλληλοι, όπως έλεγα, καλά παιδιά.
Όταν το έψαξα σε βάθος, έφθασα στον Κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είδα τη ντροπή της πατρίδος µου. Είδα ότι
από το 1991 που έπρεπε να υπάρχει Μητρώο Αγροτών –ή προσπάθεια- εµείς κάτι άλλο κάναµε. Βρήκα το νόµο του ΠΑΣΟΚ,
που έστω και καθυστερηµένα -1997, 1998- έγιναν δύο προσπάθειες από το 1995. Βρίσκω τη νοµοθεσία.
Ξέρετε, από την ίδρυση ακόµα του ΟΓΑ, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει προσδιορισµός της εννοίας του αγρότη, για να
προσδιοριστεί και ο συνταξιούχος αγρότης. Από τότε υπάρχει.
Εκεί ήταν εδραιωµένη η ελληνική νοµοθεσία και ήταν απλά τα
πράγµατα: 50% του χρόνου ενασχόλησης, 50% του εισοδήµατος, κύρια ασφάλιση στον ΟΓΑ. Τι το απλούστερο;
Επειδή δεν θέλω να ανατρέχουµε στο παρελθόν, κύριε
Υπουργέ, σταµατήστε αυτό το γαϊτανάκι της ανέξοδης τουλάχιστον διαίρεσης. Το λέω για το καλό αποτέλεσµα που πρέπει να
έρθει για το γεωργικό χώρο και τους Έλληνες αγρότες.
Τι να θυµηθεί κανείς; Αλήστου µνήµες εποχές µε το µητρώο
το ελαιουργικό και το αµπελουργικό. Ήρθε η Κυβέρνηση της
Νέας ∆ηµοκρατίας –κακώς, κάκιστα και αυτή- και αν είχε τη σηµερινή πεπατηµένη ή αν είχε γνώση ύστερη, θα έκανε αυτό που
έπρεπε να κάνει. Εκατοµµύρια ευρώ εξαφανίστηκαν. Σκεπάστηκε
το θέµα, εν ονόµατι –ξέρετε- αυτού που λέµε «για το καλό των
Ελλήνων γεωργών».
Είµαι απ’ αυτούς που ως Υφυπουργός διακήρυξα ότι διακοµµατικά τα δύο µεγάλα κόµµατα και όσοι πέρασαν απ’ αυτό το
Υπουργείο –πιθανόν µόνο έτσι µπορούσα να το εξηγήσω- γνωρίζαµε όλοι το άναρχο της ελληνικής πολιτείας, αλλά προπάντων
και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής υπαίθρου.
Η ελληνική ύπαιθρος δεν είχε καµµία οµοιότητα µε τη βελγική,
µε την ολλανδική, µε τη γαλλική και όλων των ευνοµουµένων πολιτειών. Ξέραµε από προσφυγιά, ξέραµε από µετακατοχικές καταστροφές, ξέραµε πώς ζούσαν οι Έλληνες αγρότες στην
ύπαιθρο και θελήσαµε των παππούδων µας και των πατεράδων
τα λάθη γλυκά-γλυκά και συνετά να τα οδηγήσουµε εκεί που πρέπει.
Νοµίζω ότι αυτό έγινε διακοµµατικά και έτσι υπήρξε και η αµέλεια περί του µητρώου. Όταν βρέθηκα στη θέση του Υπουργού,
στην τελευταία θητεία, έγινε η πρώτη προσπάθεια για την εφαρµογή του Μητρώου Αγροτών στην επιστροφή του ΦΠΑ στο πετρέλαιο.
Τότε, ήρθαµε στο δίληµµα. Πήγαν οι αρµόδιες υπηρεσίες του
ΟΠΕΚΕΠΕ στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, στο Γενικό Γραµµατέα, πληκτρολογεί στο κοµπιούτερ, βγαίνει η κατάσταση: Περίπου 290.000 και µε κάποια ελαστικά κριτήρια έφθαναν τους
300.000.
Ήρθαµε, λοιπόν, στο δίληµµα: Εφόσον πάµε από τους περίπου 900.000 δικαιούχους κοινοτικών ενισχύσεων, που ήταν το
παλιό µητρώο, όπου το ΦΠΑ το δίναµε βάσει των 900.000, για να
πάρουν περισσότερα οι Έλληνες γεωργοί που συνήθως έπρεπε
να παίρνουν, τι να κάναµε; Ας µου επιτραπεί η έκφραση, θα ήµασταν στεναχωρηµένοι, αν δεν δίναµε και στους συνταξιούχους
του ΟΓΑ, άνθρωποι της βιοπάλης οι περισσότεροι.
Βάλαµε, λοιπόν, εθελουσίως και τους συνταξιούχους τους
ΟΓΑ και φθάσαµε λίγο παραπάνω από 500.000. Και πάλι, όµως,
η επιστροφή του ΦΠΑ ήταν αυτή.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΙΕ’ - 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

697

Γιατί τα ανέφερα αυτά; Για να καταλάβουµε ότι το ζητούµενο
είναι να δούµε τι θέλουµε να πετύχουµε µε το µητρώο. Χάρηκα
γιατί είδα την απάντηση της Υπουργού, διότι κάποτε σε αυτήν
εδώ την Αίθουσα δεν θα πρέπει να ακούγονται αφελή –τουλάχιστον- πράγµατα.
∆εν έχει καµµία σχέση το Μητρώο Αγροτών µε τις κοινοτικές
ενισχύσεις. ∆εν είναι δυνατόν να ακούγονται αυτά τα πράγµατα
σε αυτήν την Αίθουσα από Έλληνες Βουλευτές και να µας παρακολουθεί και η ελληνική κοινωνία και οι Έλληνες γεωργοί!
Έχει να κάνει µε την εθνική στρατηγική και εδώ πρέπει να την
αναζητήσουµε και να πούµε ποιο είναι το ζητούµενο, µε ποια ελαστικότητα θα θελήσουµε να διευρύνουµε τα κριτήρια για την
ύπαρξη ολιγοτέρων ή περισσοτέρων εις την ύπαιθρο Ελλήνων.
Γιατί κατεξοχήν αυτός που βρίσκεται στην ελληνική ύπαιθρο, θα
ασχοληθεί µε τη γεωργία. Αν αυτά τα ξεκαθαρίσουµε, τότε δεν
υπάρχει το 30%, το 35% και οτιδήποτε άλλο.
Εκεί που δεν έγινε η συζήτηση είναι για το 30% του χρόνου.
Εκεί είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα. Ο µεγάλος υποκειµενισµός,
όταν βγάλετε την υπουργική απόφαση, θα εµφανιστεί εκεί. Να
ξέρετε ότι µε το 30% του χρόνου, θα µπουν πολλοί περισσότεροι
απ’ αυτό που συζητάτε µε τις 15.000 ή 19.000 του 35%.
Οι ελαστικές µορφές εργασίας, αγαπητέ Υπουργέ, επιτείνονται και αυξάνονται και θα είναι κάποιος που θα δουλεύει τρεις
µέρες την εβδοµάδα ή κάποιος που δουλεύει πέντε µέρες µε
πέντε ή έξι ώρες και αυτός θα έχει δικαίωµα να είναι στη λίστα
του Μητρώου Αγροτών µε το 30% του χρόνου και όχι µε το 50%.
Και εγώ, όταν διάβασα αυτό το θέµα µε το χρόνο, διερωτήθηκα
για ποιο λόγο βάζουν χρόνο εργασίας. Αµέσως έβγαιναν έξω οι
µισθωτοί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γι’ αυτό πρέπει πάνω απ’ όλα να ξεκαθαρίσουµε ότι από τότε
που υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη και σε αυτήν την
πατρίδα, η γεωργία επιδοτείται. Να το φωνάξουµε προς τους
νέους αγρότες, να µην τρέµει το φυλλοκάρδι τους ότι αυτή η πατρίδα θα τους εγκαταλείψει! Πλούσιες χώρες επιδοτούν τη γεωργία. Έτσι, θα την επιδοτήσει και η ελληνική πατρίδα.
Γι’ αυτό χρειαζόµαστε ως εργαλείο το Μητρώο Αγροτών, για
να έχουµε στοχευµένες παρεµβάσεις εθνικής στρατηγικής, για
να ξέρουµε ότι όπως παίρνει ΤΕΜΠΜΕ ο κρεοπώλης ή το ψιλικατζίδικο, θα πάρει και αυτή την κρατική παροχή, τη στήριξη, ο
Έλληνας κατά κύριο επάγγελµα γεωργός. Αυτό είναι το ζητούµενο.
Θα διακηρύξω κάτι και τα θα κατέλθω του Βήµατος και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας. Πρέπει να λεχθούν και

άλλες αλήθειες. Ο αγροτοδιατροφικός τοµέας είναι ο ισχυρότερος οικονοµικός παράγων αυτής της πατρίδος. Μετά έρχεται ο
τουρισµός, µετά έρχεται η ναυτιλία. Πρώτος είναι ο αγροτοδιατροφικός και µάλιστα, οι ενισχύσεις που δίνονται ευθέως –όρα
Κώστας Μάττας, Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, ξακουστός ανά την οικουµένη- είναι η µοναδική κρατική ενίσχυση
που επιστρέφει στην ελληνική κοινωνία κατά 70%, δηλαδή κατά
τα 2/3.
Με αυτές τις σκέψεις, κύριε Υπουργέ, πρέπει να συζητήσουµε
και να αναλύσουµε. Βεβαίως, τεχνοκρατικά δεν θα χαλάσουµε
την καρδιά µας για το 35%, 40%, 50%, αν αυτό υπηρετεί το µέλλον της ελληνικής γεωργίας. Κι έτσι να πορευτούµε.
Σας ευχαριστώ και ειλικρινά άλλη φορά νοµίζω ότι τέτοια ζητήµατα δεν πρέπει να τίθενται. Νοµίζω ότι παρήλθε η εποχή των
σκληρών αντιπαλοτήτων. Ο πολιτισµός και η αναγκαιότητα µας
επιβάλλει να δούµε τα πράγµατα µε ωριµότητα και να φέρουµε
το ποθούµενο αποτέλεσµα. Αυτό περιµένουν οι Έλληνες αγρότες και η ελληνική πατρίδα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κιλτίδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων».
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της
αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων» έγινε δεκτό
επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Τµήµατος και ώρα 23.35’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα Πέµπτη 26 Αυγούστου 2010 και ώρα
9.30’ µε αντικείµενο εργασιών του Τµήµατος, νοµοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων: «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων».
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