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ΘΕΡΟΥΣ 2010
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΙΘ’
Τετάρτη 1 Σεπτεµβρίου 2010
Αθήνα, σήµερα την 1η Σεπτεµβρίου 2010, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.08’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τµήµα ∆ιακοπής Εργασιών της Βουλής (Β’ σύνθεση) για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Ζ’ Αντιπροέδρου
αυτής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΥΡΑΚΗ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 31 Αυγούστου
2010 εξουσιοδότηση του Τµήµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του
Προεδρείου τα πρακτικά της ΙΗ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης
31 Αυγούστου 2010 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο των
σχεδίων νόµων:
1. «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία µε σηµαία τρίτων
χωρών µε αφετηρία ελληνικό λιµένα και άλλες διατάξεις».
2. «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων».
3. «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων
Εθνών κατά του ∆ιεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος και των
τριών πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις».
4. «Ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη της Οδηγίας
2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε τους ετήσιους και ενοποιηµένους λογαριασµούς εταιρειών ορισµένων µορφών και της Οδηγίας 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την απαίτηση
για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύµων εταιρειών».)
Εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση της Σύµβασης για το δίκαιο
των χρήσεων των διεθνών υδατορευµάτων πλην εκείνων που
αφορούν τη ναυσιπλοΐα».
Το νοµοσχέδιο αυτό ψηφίστηκε στη ∆ιαρκή Επιτροπή κατά
πλειοψηφία. Εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής, δηλαδή µπορούν να λάβουν το λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί της κυρώσεως
αυτής της συµφωνίας.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, έχει το λόγο για πέντε
λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Για το ζήτηµα της κύρωσης της σύµβασης για το δίκαιο των χρήσεων των υδατορευµάτων χρειάζεται να πούµε κατ’ αρχάς ότι η ουσία αυτής της
σύµβασης δεν βρίσκεται µέσα στο κείµενο της σύµβασης, αλλά

βρίσκεται έξω απ’ αυτό. Απ’ αυτήν την άποψη, για να γίνει µία τέτοια εκτίµηση επί της ουσίας του χαρακτήρα της σύµβασης,
ακόµα-ακόµα και του αν είναι εργαλείο ή και όχηµα πολιτικής στη
διεθνή, ας το πούµε έτσι, σκακιέρα, δεν µπορεί να αποσπαστεί
από την κοινωνική, πολιτική, οικονοµική πραγµατικότητα, που
υπάρχει παγκοσµίως και στην περιοχή µας.
Είναι ένα κείµενο µε γενικές έως και γενικόλογες αρχές, συνολικά θα µπορούσε να πει κανείς θετικές, που θεωρητικά, σε
µεγάλο βαθµό αφηρηµένα, µπορεί να συµβάλει στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που επικαλείται ο τίτλος. Θα έλεγα ότι
δεν εµπεριέχει ιµπεριαλιστικές υπαγορεύσεις ούτε επιβάλλει
εµπλοκή σε ιµπεριαλιστικούς µηχανισµούς επιβολής, όπως χαρακτηριστικά είναι τα κείµενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
ΝΑΤΟ.
Το πραγµατικό, όµως, ζήτηµα, το πραγµατικό ερώτηµα που
αφορά τη σύµβαση, σχετίζεται µε την απάντηση στο ερώτηµα:
Εργαλείο; Όχηµα; Ποιας πολιτικής είναι ή µπορεί να είναι;
Η κοινωνική και πολιτική πραγµατικότητα είναι ότι η Ελλάδα
βυθίζεται βαθύτερα στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς, συµµετέχοντας σε πολέµους, σε επιχειρήσεις είτε και στις λεγόµενες
ειρηνευτικές αποστολές. Είναι η πραγµατικότητα που λέει ότι η
Ελλάδα αιχµαλωτίζεται στη δίνη και στη µέγγενη των ενδοϊµπεριαλιαστικών ανταγωνισµών, κατά τα λογότυπα των διαφόρων
αναλυτών στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις της περιοχής των
Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής του Ευξείνου Πόντου,
του Καυκάσου και της Μέσης Ανατολής. Η Ελλάδα αιχµαλωτίζεται στη δίνη και στη µέγγενη των ενδοϊµπεριαλιστικών ανταγωνισµών µε ευθύνη της Κυβέρνησης και των πολιτικών κοµµάτων
που στηρίζουν την Κυβέρνηση. Το πρόβληµα, κατά την άποψή
µας, και οι κίνδυνοι για τη χώρα µας, σχετίζονται µε την ίδια την
ουσία του δόγµατος του ρεαλισµού, της νατοϊκής και ευρωενωσιακής νοµιµοφροσύνης.
Για το ζήτηµα του νερού, οι κυρίαρχες αξίες, οι κυρίαρχες πολιτικές, οικονοµικές λειτουργίες και στη χώρα µας, αλλά και σε
επίπεδο ολόκληρης της Ευρώπης, είναι ότι το νερό και στη
µορφή των υδατορευµάτων είναι µία πρώτη ύλη, ένα ενεργειακό
υλικό. Με αυτή την έννοια, στις δεδοµένες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες είναι ένα ανταγωνιστικό εµπόρευµα. Είναι χαρακτηριστικά τα κριτήρια προσέγγισης του φαινοµένου των
υδατορευµάτων, στη βάση των επιδιώξεων της ιµπεριαλιστικής
πολιτικής για έλεγχο των πηγών πρώτων υλών, για περιφρούρηση της αγοράς των πρώτων υλών, για την επιτήρηση των συµµάχων, για τη δηµιουργία και συγκρότηση µηχανισµών
εξασθένισης είτε εξουδετέρωσης ανταγωνισµών, για τη διαµόρφωση τελικά ποσοστών κέρδους µε την αξιοποίηση και των
πηγών πρώτων υλών. Αυτά διαµορφώνονται και αυτά είναι το
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υπόστρωµα των κατά περίπτωση γεγονότων και περιστατικών,
που διαµορφώνονται στις διακρατικές σχέσεις, τριβών, σπρωξιµάτων, εκβιασµών, παγίδων προσέλκυσης είτε και ρυµούλκησης
κρατών.
Κατά τη δική µας εκτίµηση, τα κριτήρια της πολιτικής περί ανάκτησης της επιχειρηµατικότητας, περί απόκτησης ανταγωνιστικότητας, της λεγόµενης εξωστρέφειας στην οικονοµική δραστηριότητα, ακόµα-ακόµα και της οργανωµένης και ρυθµιζόµενης
αγοράς, εµπεριέχονται αντικειµενικά και διαποτίζουν τις διακρατικές σχέσεις, ναρκοθετούν τις ειρηνικές σχέσεις µεταξύ των
κρατών και των λαών, τσαλακώνουν τις αρχές της κυρίαρχης ισότητας, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας.
∆εν υπάρχει ∆ιεθνές ∆ίκαιο αφηρηµένα. Εξάλλου, µε βάση την
εµπειρία και µε αποκαλυπτικό τρόπο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
είναι µία υπέροχη κοινότητα κρατών ισότιµης συνεργασίας των
λαών στη βάση του αµοιβαίου οφέλους. Η ίδια η Ευρωζώνη δεν
είναι ασπίδα προστασίας, αλλά το αντίθετο, είναι µαχαίρι κατακρεούργησης των κοινωνικών δικαιωµάτων των ευρωπαϊκών
λαών, µαζί και του δικού µας λαού.
Απ’ αυτήν την άποψη, είναι αποκαλυπτικά τα γεγονότα, οι πόλεµοι στα Βαλκάνια, οι διευθετήσεις και οι ανακατατάξεις των
συνόρων, ο διαµελισµός των ίδιων των κρατών, που προώθησε
και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυρίαρχες δυνάµεις που
είναι και στον ΟΗΕ, η διαµόρφωση ζωνών επιρροής διαδρόµων
ιµπεριαλιστικών συµφερόντων, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις
στην περιοχή, η διάτρηση µέχρι και ασαφοποίηση της εθνικής
κυριαρχίας του Αιγαίου στη βάση των προτεραιοτήτων της στρατηγικής του ΝΑΤΟ τα αποκαλύπτουν.
Νοµίζουµε ότι απ’ αυτήν την άποψη, το κυρίαρχο ζήτηµα είναι
να χειραφετηθεί και να απεξαρτηθεί η χώρα µας και ο λαός µας
από τους µηχανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νατοϊκής στρατηγικής, να χειραφετηθεί η χώρα µας και ο λαός µας
απ’ αυτήν τη µέγγενη.
Η ιστορική εµπειρία είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική.
Πρόσφατα είναι τα γεγονότα και θα τα αναφέρω συµπυκνωµένα: Η ισχυροποίηση της νατοϊκής καµαρίλας στην Αλβανία, τη
Βουλγαρία, την Τουρκία δεν ισχυροποίησε τη χώρα µας. Η Ελληνοτουρκική επιχειρηµατική συνεργασία δεν έχει σχέση µε τη
συνεργασία και τη φιλία του Ελληνικού και του Τουρκικού λαού.
Η δηµιουργία αξόνων και αντιαξόνων µε το Ισραήλ ή και την
Τουρκία µας εµπλέκει στη δίνη των ενδοϊµπεριαλιστικών ανταγωνισµών. Είναι αποκαλυπτική η πρόσφατη, προχθεσινή πρόταση του Ισραήλ για αγωγό φυσικού αερίου ανάµεσα στο Ισραήλ
και την Ελλάδα. Όπως επίσης, και η συµµετοχή της χώρας µας
και η διευκόλυνση που δίνει επίσηµα η Ελλάδα στις ασκήσεις πολεµικής προετοιµασίας του Ισραήλ ενάντια στο Ιράν.
Όλα αυτά είναι αποκαλυπτικά και η εξάτµιση των αναφορών
για εισβολή και κατοχή της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σε όλα τα
κείµενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εµείς έτσι βλέπουµε να αντικρίζουν οι κυρίαρχες δυνάµεις και τα ζητήµατα των υδατορευµάτων. Η συγκεκριµένη Σύµβαση δεν µπορεί να έχει την
υποστήριξή µας. ∆ηλώνουµε «παρών» στην ψηφοφορία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Παπακωνσταντίνου.
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ηρώ ∆ιώτη, για πέντε λεπτά.
ΗΡΩ ∆ΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η παρούσα Σύµβαση θέτει το ζήτηµα του
νερού και της διαχείρισης του, όσον αφορά στα διεθνή υδατορεύµατα, συµπεριλαµβάνοντας, φυσικά, και την έννοια της προστασίας των υδατικών πόρων, όπως λέει και το άρθρο 6. Και
όπως λέει στους ορισµούς που δίνει, όταν λέµε υδατορεύµατα
µιλάµε και για τα επιφανειακά και για τα υπόγεια νερά.
Όπως είπατε, κύριε Υφυπουργέ, στην οµιλία σας στην επιτροπή την προηγούµενη φορά, το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και
φυσικός πλούτος. Σε αυτό συµφωνούµε. ∆εν συµφωνούµε όµως
στα περί οικονοµικού αγαθού στο βαθµό που δεν εξηγήσατε τι
εννοείτε. Και να θυµίσουµε στο σηµείο αυτό τους µακροχρόνιους αγώνες που έχουν γίνει σε διάφορες χώρες από πολίτες και
κινήµατα, για να υπερασπιστούν την πρόσβαση στο νερό ως δι-

καίωµα και όχι το νερό ως εµπόρευµα.
Είναι γνωστό και από τις εκθέσεις του ΟΗΕ, τις τελευταίες σχετικά µε τα νερά, ότι σε πολλές περιοχές του πλανήτη η διαθεσιµότητα του νερού καλής ποιότητας έχει µειωθεί εξαιτίας της
µόλυνσης από τα ανθρώπινα και τα βιοµηχανικά απόβλητα, αλλά
και από τη γεωργία. Κάθε µέρα δύο εκατοµµύρια τόνοι ανθρώπινων αποβλήτων πετιούνται στο νερό. Στις αναπτυσσόµενες
χώρες το 70% των βιοµηχανικών αποβλήτων επίσης, πετιούνται
στο νερό ακατέργαστα. Από το 1900 οι µισοί υγρότοποι του πλανήτη –πηγές νερού δηλαδή- έχουν εξαφανιστεί. Το να µπει ένα
τέλος στη συνεχή χειροτέρευση αυτής της κατάστασης είναι φυσικά κρίσιµο για την επιβίωσή µας.
Η κλιµατική αλλαγή επίσης, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σίγουρα θα επηρεάσει το νερό και τη διαχείρισή του, καθώς
η θερµοκρασία ανεβαίνει, οι βροχοπτώσεις αλλάζουν, µεγαλώνοντας τον κίνδυνο για πληµµύρες ή ξηρασία. Τα τελευταία χρόνια γίναµε µάρτυρες αρκετών τέτοιων καταστροφών που
συνδέονται µε το νερό, γεγονός που κρούει τον κούδουνα του
κινδύνου. Να µην ξεχνάµε εξάλλου, πως µε ότι γίνεται µε τα επιφανειακά και µε τα υπόγεια ύδατα δεν επηρεάζεται µόνο η ζωή
των ανθρώπων, αλλά είναι καθοριστικός παράγοντας και για την
βιοποικιλότητα.
Η διαχείριση, λοιπόν, κύριε Υφυπουργέ, προς όφελος όλων
µας και οι συµφωνίες κρατών που µοιράζονται υδατικούς πόρους
είναι κάτι αυτονόητο. Βεβαίως, πριν το διακρατικό, απαιτείται σε
εθνικό επίπεδο µία στρατηγική, κάποια προετοιµασία, κάποια
ετοιµότητα, κάποια διαχείριση, πράγµα που δεν έχει γίνει. Έχει
τονιστεί πάρα πολλές φορές και στις επιτροπές και από αυτό
εδώ το Βήµα ότι πρέπει να υπάρχει ένας εθνικός σχεδιασµός για
τη διαχείριση των υδάτων, πράγµα που δεν έχει συµβεί µέχρι
στιγµής.
Τα προβλήµατα και οι αδυναµίες χάραξης µιας πολιτικής προστασίας και καταγραφής προβληµάτων και κινδύνων σχετικά µε
όλα αυτά, όσον αφορά τη χώρα µας, είναι γνωστά και φάνηκαν
και σε πρόσφατες συζητήσεις που είχαµε στα πλαίσια της Βουλής για παρόµοια ζητήµατα, όπως για παράδειγµα για τον Πηνειό, τις αναφορές που έγιναν για τον Ασωπό κ.λπ..
Υπάρχει, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναγκαιότητα
αντί των γενικόλογων διεθνών συµβάσεων να προωθηθούν διµερείς και πολυµερείς συµφωνίες σε Βαλκανικό επίπεδο για τη
ρύθµιση της χρήσης των ποταµών, διότι όπως λέει και η αιτιολογική έκθεση, η γεωγραφική θέση της χώρας την καθιστά µε
µία έννοια ευάλωτη ως προς τα περισσότερα από τα διεθνή της
ύδατα.
Επισηµαίνω επίσης, κύριε Υφυπουργέ, ότι η Ελλάδα έχει ήδη
κυρώσει µε το ν.2425/1996 τη Σύµβαση του ΟΗΕ για την προστασία και χρήση των διασυνοριακών υδάτων και διεθνών λιµνών, του Ελσίνκι του 1992. Και µάλιστα, το αρµόδιο όργανο του
ΟΗΕ –Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο- µε συµµετοχή και
Έλληνα εµπειρογνώµονα το 2009 ασχολείται ιδιαίτερα µε τη Σύµβαση του Ελσίνκι και δίνει κατευθύνσεις για την κύρωσή της. Και
αυτή η Σύµβαση που µας φέρατε για να τεθεί σε ισχύ χρειάζεται
τριάντα πέντε επικυρώσεις και έχει µόνο δέκα επτά και οι όµορες
χώρες δεν την έχουν επικυρώσει, πράγµα που σηµαίνει πολύ
χρόνο ή χρόνια. Άρα θα πρέπει να πάρουµε την πρωτοβουλία για
διµερείς συµφωνίες, διότι άλλες ανάγκες έχουµε εµείς και άλλη
χρήση κάνουµε στα ποτάµια ή στις λίµνες µας και άλλες οι γείτονες χώρες. Αυτά πρέπει να συζητηθούν αφού βεβαίως εµείς
καταλήξουµε σε µια πολιτική όπως είπα για όλα αυτά. Άρα η Σύµβαση µε ένα τρόπο είναι κενή περιεχοµένου.
Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι για όλα όσα προβλέπει η
Σύµβαση χρειάζεται ανθρώπινο δυναµικό και κονδύλια, και για
τη διαχείριση και για το µόνιτορινγκ και για τα µέτρα προστασίας
και για την υποχρέωση να ανταλλάσσονται στοιχεία, αλλά και για
τις υλοποιήσεις που προβλέπονται σε µια σειρά άρθρα όταν ένα
κράτος προγραµµατίζει µέτρα.
Με την πολιτική που ακολουθείτε, λοιπόν, στη µετα-µνηµονίου
εποχή και ενώ ακολουθείτε µια σκληρή πολιτική λιτότητας, θέλω
να µας πείτε, πως όλα αυτά προβλέπετε να γίνουν; ∆ιότι διαφορετικά, όλες οι συζητήσεις θα είναι απλά για να βγάζουµε την
υποχρέωση κύρωσης µίας ακόµη σύµβασης.
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Και εµείς ψηφίζουµε «παρών» σε αυτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
ειδική αγορήτρια του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Ηρώ ∆ιώτη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Αθανάσιος Μωραΐτης, για πέντε λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε διεθνές επίπεδο υφίσταται
µια έντονή ανησυχία για την κλιµατική αλλαγή. Έχει αρχίσει εδώ
και κάποια χρόνια ένας πολύ µεγάλος διάλογος. Αναγνωρίζουµε
όλοι µας ένα παγκόσµιο πρόβληµα, που είναι ταυτόχρονα ένα
περιβαλλοντικό, οικονοµικό και κοινωνικό πρόβληµα.
Μια από τις σηµαντικότερες πτυχές του φαινοµένου του θερµοκηπίου είναι η διαχείριση των υδάτων, ένα µεγάλο πρόβληµα
στο οποίο δεν µπορούν τα κράτη να κλείνουν τα µάτια και δεν
µπορούν βεβαίως στα διεθνή φόρα να µην ληφθούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε να βάλουµε κανόνες, επιτέλους, σε
αυτό το πρόβληµα.
Για να διαψεύσουµε αυτές τις προβλέψεις που υπάρχουν
µέχρι σήµερα, πρέπει να ανταποκριθούµε στις παγκόσµιες προκλήσεις. Ακριβώς αυτό έρχεται να κάνει η Σύµβαση, την οποία
κυρώνουµε σήµερα. Πρέπει, λοιπόν, να συµφωνήσουµε όλοι µας
σε διεθνές επίπεδο στον τρόπο που αντιλαµβανόµαστε να διαχειριζόµαστε το νερό, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις.
Αυτό είναι το θεµέλιο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί κάθε πολιτική από εδώ και πέρα στη διαχείριση των υδάτων.
Για το σκοπό αυτό θεσπίζουµε σήµερα ένα τέτοιο εργαλείο πολιτικής. Με το παρόν νοµοσχέδιο ερχόµαστε να κυρώσουµε τη
∆ιεθνή Σύµβαση του ΟΗΕ για τα υδατορεύµατα. Η Σύµβαση του
ΟΗΕ για τις χρήσεις διεθνών υδάτων δηµιουργήθηκε το 1997 και
αποτελεί την πρώτη παγκόσµια σύµβαση, αναφορικά µε την προστασία και τη χρήση των διεθνών υδάτων. Πρέπει να σηµειώσω
στο σηµείο αυτό πως η Σύµβαση αυτή δεν περιλαµβάνει τις χρήσεις ναυσιπλοΐας.
Όπως γνωρίζετε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Ελλάδα διαθέτει
ορισµένα µεγάλα ποτάµια που εκτείνονται πέρα από τα σύνορά
της. Συνεπώς, απαιτείται η καλή συνεργασία µε τους γείτονές
µας, όπως είναι η Αλβανία, η Βουλγαρία, τα Σκόπια, η Τουρκία,
οι οποίοι δεν έχουν κυρώσει µέχρι σήµερα τη Σύµβαση αυτή.
Άρα, παίρνουµε µια πάρα πολύ σηµαντική πρωτοβουλία, να µην
είµαστε ουραγοί σε αυτό το πλαίσιο διεθνώς, το οποίο καλούµαστε από εδώ και πέρα να αλλάξουµε και να βάλουµε κανόνες,
αλλά να είµαστε οι πρωταγωνιστές.
Είµαστε, λοιπόν από τις χώρες που παίρνουµε γρήγορα αυτήν
την πρωτοβουλία, ώστε να µπορέσουµε να κυρώσουµε αυτή τη
Σύµβαση. Είναι µια Σύµβαση µε µεγάλη σηµασία για τη θωράκιση και την ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου γύρω από την προστασία και ολοκληρωµένη διαχείριση των διασυνοριακών µας
υδάτων. Η ύπαρξη υφισταµένου θεσµικού πλαισίου διαχείρισης
και προστασίας δεν δηµιουργεί –και απαντώ στους αγαπητούς
συναδέλφους- θεσµικά προβλήµατα, διότι το υφιστάµενο Ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι πολύ πιο λεπτοµερές. ∆εν δηµιουργεί διαχειριστικά προβλήµατα αφού λειτουργεί ήδη ο µηχανισµός και
σε επίπεδο κράτους, του δικού µας, της Κεντρικής Υπηρεσίας
Υδάτων του Υπουργείου µας.
Ωστόσο, οι γειτονικές µας χώρες δεν διέπονται από το Ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο ως µη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά και δεν διαθέτουν επαρκές θεσµικό πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτων.
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Συγκεκριµένα, η Ελλάδα που είναι αποδέκτης των διασυνοριακών ποταµών που ξεκινούν από γειτονικές χώρες ευνοείται
από την ύπαρξη πολιτικών εργαλείων διευθέτησης και διευκρίνησης των ζητηµάτων αυτών. Και αυτό γιατί ταυτόχρονα είµαστε
και αποδέκτες εισαγόµενης ρύπανσης που προέρχεται από
άλλες χώρες. Επιζητούµε, λοιπόν, τον έλεγχο της ρύπανσης πριν
εισέλθει στη χώρα µας και ταυτόχρονα επιδιώκουµε την εύλογη
και δίκαιη χρήση των ποσοτήτων των διασυνοριακών υδατορευµάτων.
Εποµένως, αγαπητοί συνάδελφοι, η σύµβαση αυτή έρχεται να
δυναµώσει τη θέση της Ελλάδας έναντι του επίµαχου ζητήµατος
της κατανοµής και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, ένα ζήτηµα που γίνεται ολοένα και σηµαντικότερο, υπό το πλαίσιο της
κλιµατικής αλλαγής.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µε το πλαίσιο που θέτει η σύµβαση για
τα διεθνή υδατορεύµατα διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος στις ευαίσθητες ακριτικές περιοχές στη χώρα µας,
καθώς και το πλαίσιο της δίκαιης και εύλογης χρήσης των υδατικών πόρων. Είναι ένα πλαίσιο κανόνων όχι µόνο για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και για την προώθηση της
συνεργασίας µε τις γειτονικές χώρες. Πρέπει από κοινού, λοιπόν, µε τους γείτονές µας να οδεύουµε προς την αειφόρο ανάπτυξη, αφού η διένεξη και η σύγκρουση δεν πρόκειται να έχει
κανένα όφελος για κανέναν από εδώ και πέρα. Η συνεργασία σε
κρίσιµα θέµατα, όπως το νερό, δεν αφορά µόνο το περιβάλλον,
αλλά αφορά κυρίως τη γενικότερη ανάπτυξη της χώρας µας και
της περιοχής.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υφυπουργό.
Στο σηµείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται
περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση της Σύµβασης για το
δίκαιο των χρήσεων των διεθνών υδατορευµάτων, πλην εκείνων
που αφορούν τη ναυσιπλοΐα».
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Παρών.
ΗΡΩ ∆ΙΩΤΗ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Κύρωση της Σύµβασης για το δίκαιο των χρήσεων
των διεθνών υδατορευµάτων, πλην εκείνων που αφορούν τη ναυσιπλοΐα» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρον
και στο σύνολο σε µόνη συζήτηση και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Σύµβασης για το δίκαιο των χρήσεων των διεθνών υδατορευµάτων, πλην εκείνων που αφορούν τη ναυσιπλοΐα
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, η Σύµβαση για το δίκαιο των χρήσεων των διεθνών
υδατορευµάτων πλην εκείνων που αφορούν τη ναυσιπλοΐα, του
Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών, που υπογράφηκε στη Νέα
Υόρκη, στις 21 Μαΐου 1997, το κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο
στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως
εξής:
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Άρθρο δεύτερο
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρµόδιου
Υπουργού, µπορούν να λαµβάνονται τα προβλεπόµενα από τη
Σύµβαση αναγκαία µέτρα, να εγκαθιδρύονται οι προβλεπόµενοι
µηχανισµοί και επιτροπές, να ρυθµίζονται οι προβλεπόµενες διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την
εφαρµογή της Σύµβασης.
Άρθρο τρίτο
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύµβασης που κυρώνεται
από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 36 αυτής”.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριοι συνάδελφοι,
παρακαλώ το Τµήµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την
υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση
στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το Τµήµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης της
αγροτικής δραστηριότητας».
Σας ενηµερώνω ότι η ∆ιάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη
συνεδρίαση της 26ης Αυγούστου 2010, η συζήτηση του νοµοσχεδίου να γίνει σε δυο συνεδριάσεις.
Στο Προεδρείο έχουν έρθει επιστολές από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, στις οποίες
αναφέρεται ότι κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουρ-
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γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Σύστηµα προστασίας
και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος και ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Σταύρος
Σκοπελίτης.
Οµοίως, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός µε επιστολή του
ορίζει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Ροντούλη Αστέριο και
ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή κ. Άγγελο Κολοκοτρώνη. Την επιστολή υπογράφει ο κ. Βορίδης, Γραµµατέας της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Με επιστολή εκ µέρους του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς ορίζεται ως ειδική αγορήτρια η Βουλευτής κ. Ηρώ ∆ιώτη
και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος ∆ρίτσας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη σηµερινή συνεδρίαση θα
συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αικατερίνη
Μπατζελή έχει το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Πριν την έναρξη της διαδικασίας θα ήθελα να
καταθέσω στο Τµήµα κάποιες νοµοθετικές βελτιώσεις επί του
κειµένου και να διανεµηθούν στους κυρίους συναδέλφους.
Μεταξύ αυτών, θα ήθελα να δώσουµε ιδιαίτερη προσοχή, αγαπητοί συνάδελφοι, στο θέµα της βελτίωσης επί του ζητήµατος
της συµµετοχής του δηµοσίου στον ΕΛΓΑ. Αναφέρεται µέσα και
θα το δείτε. Και στις συζητήσεις τις οποίες έχουµε, νοµίζω ότι
θα µπορέσουµε να αναλύσουµε το ζήτηµα ότι το δηµόσιο συµµετέχει κατά 20% στις δαπάνες του ΕΛΓΑ. Είναι ένα 20% το
οποίο υπολογίζεται επί του συνολικού ποσού των εισπραττοµένων ποσών από τις εισφορές των παραγωγών.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αικατερίνη Μπατζελή καταθέτει τις προαναφερθείσες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Μετά την παρέµβαση της Υπουργού, το λόγο έχει ο εισηγητής της
Πλειοψηφίας κ. Μιχάλης Τζελέπης.
Ορίστε, κύριε Τζελέπη, έχετε το λόγο, για δεκαπέντε λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται στο ελληνικό Κοινοβούλιο σήµερα µε µόνο
σκοπό να διορθώσει στρεβλώσεις, αγκυλώσεις και πολιτικές
αστοχίες που πλήττουν µε τη βαρύτητα που τους αναλογεί το
νευραλγικότερο τοµέα της ελληνικής περιφέρειας, δηλαδή τον
αγροτικό. Στην ουσία, πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που στόχος
του είναι να εξορθολογήσει όλο εκείνο το θεσµικό πλαίσιο που
προσφέρει το ελάχιστο αίσθηµα ασφάλειας στον Έλληνα
αγρότη: αυτόν, δηλαδή, που ζει σ’ ένα ευνοµούµενο κοινωνικό
κράτος δικαίου, χωρίς να είναι έρµαιο των επικείµενων φυσικών
καταστροφών.
Πριν προχωρήσω στην ανάλυση του νοµοσχεδίου, είναι σκόπιµο να αναφερθώ σε ορισµένα στοιχεία τα οποία περιγράφουν
την παρούσα κατάσταση των γεωργικών ασφαλίσεων στη χώρα
µας. Σήµερα ο ΕΛΓΑ είναι σχεδόν ο αποκλειστικός φορέας παροχής γεωργικών ασφαλίσεων που όµως, έχει εξαντλήσει τα
όριά του. Είναι απαξιωµένος και καταχρεωµένος. Οι βασικοί
λόγοι γι’ αυτό εντοπίζονται στον τρόπο λειτουργίας των τελευταίων ετών, µε κύριο χαρακτηριστικό την αδιαφάνεια και την πελατειακή αντίληψη των προηγούµενων διοικήσεών του. Και αυτό
διότι ο ΕΛΓΑ κλήθηκε επανειληµµένα να καλύψει εσφαλµένες πολιτικές και αδυναµίες λήψης σωστών υπουργικών αποφάσεων,
ώστε να οδηγήσουν τον αγροτικό τοµέα σε µια αναπτυξιακή πορεία, η οποία θα είναι βιώσιµη, θα παράγει πλούτο για τη χώρα,
εισόδηµα για τον αγρότη και κατ’ επέκταση στην ελληνική περιφέρεια.
Αντιθέτως, η αγροτική πολιτική που εφάρµοσε η απελθούσα
Κυβέρνηση σε µια κρίσιµη για το µέλλον του τόπου χρονική περίοδο και ιδιαίτερα για τον αγροτικό τοµέα -γιατί ταυτίζεται µε
την Αρχή Εφαρµογής της νέας ΚΑΠ- οδήγησε µεταξύ 2004 και
2009 σε αλµατώδη αύξηση του κόστους παραγωγής, µε ταυτόχρονη µείωση των τιµών παραγωγού, που όπως είναι φυσικό,
επέφεραν και την οικονοµική κατάρρευση του εισοδήµατος των
Ελλήνων αγροτών. Είναι στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνονται από
την EUROSTAT και σύµφωνα µε τα οποία µειώθηκε αθροιστικά
κατά 21% περίπου, µε βάση το χρησιµοποιούµενο δείκτη Α, το
αγροτικό εισόδηµα, εν αντιθέσει ότι αυτήν την χρονική περίοδο
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαµε µια αύξηση της τάξεως του 15%.
Επίσης, στην περίοδο 2005-2009 η αξία της φυτικής παραγωγής µε βασικές τιµές µειώθηκε από 8,2 δισεκατοµµύρια ευρώ σε
6,96 δισεκατοµµύρια ευρώ, καταγράφοντας πτώση της τάξεως
του µείον 15,16%, ενώ η αξία ζωικής παραγωγής µειώθηκε από
2,95 δισεκατοµµύρια ευρώ σε 2,81 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή µε πτώση κατά 4,71%. Αποτέλεσµα αυτών ήταν να σηµειωθεί σηµαντική επιδείνωση του εµπορικού ισοζυγίου των
αγροτικών προϊόντων, ξεπερνώντας πλέον τα τρία δισεκατοµµύρια ευρώ .
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως προανέφερα ο ΕΛΓΑ, σήµερα που µιλάµε, είναι υπερχρεωµένος. Χρωστά πάνω από 3,8
δισεκατοµµύρια ευρώ και αυτό κατά βάση οφείλεται στις κατ’
εξαίρεση αποζηµιώσεις, οι οποίες δόθηκαν την περίοδο 20042009, οι οποίες µάλιστα πολλές φορές δίνονταν χωρίς καν
υπουργική απόφαση. Ήταν φυσικό, µε µια τέτοια πολιτική ανοχή
να γίνει η εξαίρεση ο κανόνας.
Σαν να µην έφτανε αυτό, η πολιτική ηγεσία του µετέφερε µεν
τις αρµοδιότητες των κρατικών ενισχύσεων µέσω του ΠΣΕΑ,
χωρίς να του αποδίδει τα αντίστοιχα ετήσια κονδύλια. Έτσι φτάσαµε στο σηµείο, τα συνολικά έξοδα του ΕΛΓΑ την περίοδο 20022009 κατά µέσο όρο να ανέρχονται σε 480.000.000 ευρώ, ενώ τα
έσοδά του µόνο σε 80.000.000 ευρώ.
Ας ρίξουµε µια µατιά στις συνολικές δαπάνες του ΕΛΓΑ την
περιόδο αυτή και την κατανοµή τους: Η αποζηµίωση του ΕΛΓΑ
κατά µέσο όρο ήταν 220.000.000 ευρώ ετησίως. Είναι για τις καλύψεις που υποχρεωτικά οφείλει να καταβάλει ο ΕΛΓΑ. Οι κρα-
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τικές ενισχύσεις, ΠΣΕΑ ήταν 103.000.000 ευρώ ετησίως. Οι κατ’
εξαίρεση αποζηµιώσεις κατά την περίοδο 2004-2009 ήταν κατά
µέσο όρο ετησίως 98.000.000 ευρώ ετησίως. Τα γενικά λειτουργικά έξοδα και η µισθοδοσία του προσωπικού ήταν 50.000.000
ευρώ. Σύνολο: 480.000.000 ευρώ κατά µέσο όρο δαπάνες, τη
στιγµή που οι εισπράξεις µόλις φτάνουν τα 80.000.000.
Επιπλέον, δεν πρέπει να µας διαφεύγει και η πελατειακή πολιτική σχετικά µε τις προσλήψεις, κυρίως εποχικού προσωπικού.
Για το χρονικό αυτό διάστηµα είχαµε δυόµιση χιλιάδες διοικητικούς υπαλλήλους και επτακόσιους πενήντα εκτιµητές. Είναι µια
πολιτική που, όπως προανέφερα, ακολουθήθηκε από τον οργανισµό τα τελευταία αυτά χρόνια και επιβάρυνε υπέρµετρα το κόστος λειτουργίας του.
Ένα πρόσθετο πρόβληµα για τον ΕΛΓΑ είναι το γεγονός ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αµφισβητεί τη συµβατότητα µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο δύο δανείων συνολικού ύψους 865 εκατοµµυρίων
ευρώ που συνήφθησαν το 2008 και το 2009 για να καταβληθούν
οι κατ’ εξαίρεση αποζηµιώσεις, οι οποίες κατά την εκτίµηση της
Επιτροπής συνιστούν ενισχύσεις στους αγρότες µη συµβατές –
επαναλαµβάνω- µε το υπάρχον Κοινοτικό ∆ίκαιο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, απ’ όλα όσα προανέφερα ένα καθίσταται σαφές, ότι ο ΕΛΓΑ δεν µπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του
µε την υπάρχουσα µορφή, υποστηρίζοντας µάλιστα το σύστηµα
ασφάλισης που υπηρετεί. Τουλάχιστον σ’ αυτό το σηµείο πιστεύω ότι συµφωνούµε όλοι, γιατί ακόµα και το κράτος µας να
είχε τη δυνατότητα σήµερα να διαθέσει ετησίως 400 εκατοµµύρια ευρώ, δεν θα µπορούσε να το υλοποιήσει, εξαιτίας των αντιδράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αγροτικών Υποθέσεων.
Συνεπώς η προώθηση µιας βιώσιµης οικονοµικά και θεσµικά πολιτικής πρότασης για την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισµό του
γεωργοασφαλιστικού συστήµατος και του ΕΛΓΑ θεωρείται τουλάχιστον εκ των πραγµάτων αναγκαία. Αυτό καλείται να πράξει
σήµερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε το
υπό συζήτηση νοµοσχέδιο, να οικοδοµήσει τα θεµέλια ενός νέου
γεωργοασφαλιστικού συστήµατος, µε βασικό πυλώνα τον ΕΛΓΑ,
έναν ΕΛΓΑ που θα λειτουργεί µε διαφάνεια, δικαιοσύνη και αξιοπιστία, απελευθερωµένο από τα όποια βαρίδια του παρελθόντος.
Οι στόχοι της προηγούµενης µεταρρύθµισης είναι: Πρώτον, η
δηµιουργία ενός δυναµικού εργαλείου στον τοµέα της διαχείρισης των κινδύνων και των κρίσεων, παρέχοντας ουσιαστική προστασία στο αγροτικό εισόδηµα από φυσικούς κινδύνους,
ασθένειες και παθήσεις που ζηµιώνουν τη φυτική και ζωική παραγωγή. ∆εύτερον, η παροχή στον αγρότη-παραγωγό ενός σταθερού µηχανισµού που θα µπορεί να προσαρµόζεται στις
ραγδαίες εξελίξεις του διεθνούς - ευρωπαϊκού περιβάλλοντος
και να προστατεύει αποτελεσµατικά τους αγρότες και την αγροτική παραγωγή. Τρίτον, η διατήρηση και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής παραγωγής στο ευρωπαϊκό και
στο διεθνές επίπεδο, καθώς και η εναρµόνιση της ασφαλιστικής
πολιτικής µε τις αντίστοιχες δοµές των άλλων κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέταρτον, η προστασία του αγρότη από
νέους κινδύνους που είναι συνέπεια των κλιµατικών αλλαγών και
πέµπτον, η διατήρηση και ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα
του ΕΛΓΑ, προϋπόθεση των οποίων είναι η οικονοµική και λειτουργική εξυγίανση του οργανισµού.
Οι έντεκα βασικές αλλαγές που φέρνει στο γεωργοασφαλιστικό σύστηµα το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα είναι οι ακόλουθες: Επανακαθορίζεται το ενιαίο εθνικό σύστηµα προστασίας
της αγροτικής δραστηριότητας και προσδιορίζονται οι τρεις πυλώνες στους οποίους στηρίζεται, πρώτον, στον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, ΕΛΓΑ, δεύτερον, στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στους αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισµούς και στα ταµεία αλληλοβοηθείας και στην υπηρεσία διαχείρισης κρίσεων και κινδύνων στον αγροτικό τοµέα, που
δηµιουργείται πλέον στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, η οποία είναι και η αρµόδια υπηρεσία για την εποπτεία
και τον έλεγχο του συστήµατος για την κατάρτιση και εκτέλεση
προγραµµάτων κρατικών ενισχύσεων, στα πλαίσια των προγραµµάτων της πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης.
Θεσπίζεται ο πλήρης οργανικός και οικονοµικός διαχωρισµός
των κρατικών ενισχύσεων ΠΣΕΑ, που επανέρχονται στην αρµο-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

διότητα πλέον του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, από τις ασφαλιστικές καλύψεις του ΕΛΓΑ µε αποτέλεσµα,
πρώτον, να γίνεται η αναγκαία διάκριση µεταξύ, αφ’ ενός των
κρατικών ενισχύσεων και του νοµικού και οργανωτικού πλαισίου
που ισχύει γι’ αυτές και αφ’ ετέρου της ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής και του θεσµικού, οργανωτικού και λειτουργικού
πλαισίου που ισχύει γι’ αυτήν και, δεύτερον, να επέρχεται πλήρης
εξορθολογισµός της λειτουργίας των κρατικών ενισχύσεων µε
την ενεργοποίηση και των προβλεπόµενων πόρων για κάλυψη
ζηµιών από ακραία καιρικά φαινόµενα, αποτέλεσµα των κλιµατικών αλλαγών, από τον πυλώνα 2 του Προγράµµατος «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».
Επαναβεβαιώνεται η διατήρηση της υποχρεωτικής ασφάλισης
στον ΕΛΓΑ, ο οποίος παραµένει βασικός πυλώνας του νέου συστήµατος, άρα και ο κοινωνικός χαρακτήρας του ΕΛΓΑ µέσω της
κοινωνικής αλληλεγγύης των ασφαλισµένων παραγωγών, µε
αποτέλεσµα να παρέχεται άµεσα οικονοµική και ηθική στήριξη
στους πληττόµενους από ακραία καιρικά φαινόµενα παραγωγούς, γεγονός που αποτελεί σηµαντικό παράγοντα διατήρησης
της αγροτικής δραστηριότητας και γενικότερα του κοινωνικού
ιστού στην περιφέρεια.
Αλλάζει ο τρόπος υπολογισµού και είσπραξης της υποχρεωτικής ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, προκειµένου να παταχθεί η
εισφοροδιαφυγή και η εισφοροαποφυγή. Συγκεκριµένα, καθορίζεται το ύψος σε ποσοστό 4% επί της αξίας της γεωργικής παραγωγής που ασφαλίζεται, δηλαδή την ασφαλιζόµενη αξία, και
που είναι δεκτική αποζηµίωσης και ο τρόπος υπολογισµού της,
καθώς και η διαδικασία επιβολής και είσπραξής της. Για την ελιά
η εισφορά ορίζεται στο 3% και για το ζωικό κεφάλαιο στο 0,75%.
Για την ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ µε τον όρο
«ασφαλιζόµενη αξία» νοείται η αξία της γεωργικής παραγωγής
που παράγει κάθε ασφαλισµένος παραγωγός, φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ή οµάδα παραγωγών και η οποία δηλώνεται στην ενιαία δήλωση καλλιέργειας, που υποβάλλεται υποχρεωτικά κάθε
χρόνο, από κοινού µε την ενιαία δήλωση ενίσχυσης.
Για τη φυτική παραγωγή η ασφαλιζόµενη αξία υπολογίζεται µε
πολλαπλασιασµό του εµβαδού της καλλιεργούµενης έκτασης,
αριθµό στρεµµάτων, επί τη µέση ποσότητα παραγωγής της συγκεκριµένης καλλιέργειας σε επίπεδο νοµού, επί τη µέση τιµή
πώλησης του προϊόντος σε συγκεκριµένη εµπορική περίοδο. Για
το ζωικό κεφάλαιο η ασφαλιζόµενη αξία υπολογίζεται µε βάση
τον αριθµό των ασφαλισµένων ζώων επί της αξίας τους.
Θεσπίζεται, εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΛΓΑ
η πρόσθετη ασφάλιση για όσους επιθυµούν αυξηµένη προστασία και η προαιρετική ασφάλιση για κινδύνους που δεν περιλαµβάνονται στους υποχρεωτικά ασφαλιζόµενους κινδύνους του
ΕΛΓΑ. Με τη ρύθµιση αυτή ενισχύεται η ανάπτυξη του θεσµικού
πλαισίου της συµπληρωµατικής, πρόσθετης και προαιρετικής
ασφάλισης, µε σκοπό την ύπαρξη ευέλικτων, σύγχρονων, ανταποδοτικών επιδοτούµενων ασφαλιστικών προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες µιας σύγχρονης γεωργίας. Ο
υπολογισµός της αποζηµίωσης γίνεται µε βάση το αγροτεµάχιο
και όχι το σύνολο της καλλιεργούµενης έκτασης. Θεσπίζεται επίσης ανώτατο ποσό αποζηµίωσης ανά δικαιούχο ή ανά οµοειδή
καλλιέργεια σε συνδυασµό µε την εισφορά στο ύψος των 70.000
ευρώ.
Εξυγιαίνεται οικονοµικά ο ΕΛΓΑ και συγκεκριµένα θεσπίζονται
κανόνες µε τους οποίους εξασφαλίζεται ο ισοσκελισµός των εσόδων και των δαπανών του ΕΛΓΑ, κάτι που υπήρχε και στον προηγούµενο νόµο, αλλά δυστυχώς καταστρατηγήθηκε µε τον τρόπο
που προανέφερα.
Προτείνεται γενική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ, η οποία καταβάλλεται
από τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που δεν είναι κατά κύριο
επάγγελµα αγρότες και δηλώνουν συνολικό φορολογητέο εισόδηµα, που υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον φορολογητό όριο. Η εισφορά αυτή δεν αφορά σε καµµία περίπτωση τους µικρούς και
µεσαίους αγρότες και αποτελεί µέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης
για το σύστηµα.
Καταργείται η δυνατότητα χορήγησης κατ’ εξαίρεσιν αποζηµιώσεων µέσω του προϋπολογισµού του ΕΛΓΑ, δυνατότητα που
ανάγκαζε τον ΕΛΓΑ να λαµβάνει δάνεια για να εκπληρώσει τις

υποχρεώσεις του και συνέβαλε στο να οδηγηθεί σε οικονοµικό
αδιέξοδο.
Προβλέπεται η δηµιουργία πιστοποιηµένων εµπειρογνωµόνων,
γεωπόνων, γεωτεχνικών, κτηνιάτρων, µε την αξιοποίηση των
οποίων θα εξασφαλίζεται η γρήγορη και έγκαιρη εκτίµηση των
ζηµιών, καθώς και η γρηγορότερη καταβολή των αποζηµιώσεων
στους πληγέντες.
Στο σηµείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να
επισηµάνω ορισµένα σηµεία, τα οποία σκοπό έχουν τη βελτίωση
του νοµοσχεδίου και ζητάω την αρωγή σας, κυρία Υπουργέ, για
την επίλυση αυτών από την πλευρά της Κυβέρνησης. Πρώτον,
να ξεκαθαριστεί η ρύθµιση του χρέους του ΕΛΓΑ, τα 3 δισεκατοµµύρια, µε το Υπουργείο Οικονοµικών, Γνωρίζουµε όλοι µας
πώς δηµιουργήθηκε αυτό το χρέος.
Καταθέσατε τροπολογία για την κάλυψη των λειτουργικών
εξόδων για το 20% επιπλέον των εισφορών του ΕΛΓΑ, ένα ποσοστό το οποίο θεωρώ ότι καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες
που έχει ο ΕΛΓΑ. Θα ήθελα όµως επίσης να επισηµάνω ότι για τα
πρώτα τρία χρόνια της εφαρµογής του νέου συστήµατος, κυρία
Υπουργέ, και ώσπου να δηµιουργηθεί ένα ικανό αποθεµατικό, το
οποίο θα συµπληρώνει τις αποζηµιώσεις στην περίπτωση που
αυτές δεν επαρκούν από τα έσοδα του ΕΛΓΑ, το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων να εγγυάται την απρόσκοπτη καταβολή των αποζηµιώσεων, όπως επίσης ως προς την επιχορήγηση των συνδικαλιστικών και συνεταιριστικών οργανώσεων
αυτή πρέπει να είναι τέτοια και στο ύψος αυτό που θα τους επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Θα πρέπει µε τη µέριµνα της πολιτείας να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία
των θεσµών και των φορέων, ασχέτως της λειτουργίας των προσώπων, και να κρίνονται τα πρόσωπα και οι διοικήσεις εκ του
αποτελέσµατος. Θα αναφερθώ αναλυτικά σ’ αυτά και στην κατ’
άρθρον συζήτηση.
Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποτέ σαν κόµµα
Πλειοψηφίας δεν αφήσαµε την εντύπωση πως µόνο εµείς έχουµε
το προνόµιο των ιδανικών λύσεων. Όµως, επίσης δεν µπορείτε να
µην παραδεχθείτε πως έχουµε το πολιτικό θάρρος και την πολιτική βούληση να προχωρήσουµε σε µεταρρυθµίσεις που θα αλλάξουν το σηµερινό πρόσωπο της χώρας µας, οδηγώντας την σε
τροχιά ανάπτυξης.
Σε αυτήν την κατεύθυνση είναι και η µεταρρύθµιση που κάνει
το ΠΑΣΟΚ µε το παρόν νοµοσχέδιο στις γεωργοασφαλίσεις στη
χώρα µας. Καλώ, λοιπόν, όλους τους συναδέλφους µε τις επισηµάνσεις που έχω κάνει- και πιστεύω ότι η κυρία Υπουργός θα
δώσει τις διευκρινίσεις και θα φροντίσει, ούτως ώστε να δοθούν
οι αρµόδιες λύσεις- να ψηφίσουµε το παρόν νοµοσχέδιο, το
οποίο αποτελεί µία βιώσιµη οικονοµικά και θεσµικά πολιτική πρόταση για την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισµό του γεωργοασφαλιστικιού συστήµατος και του ΕΛΓΑ, απαλλαγµένο από τα
όποια βαρίδια του παρελθόντος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
εισηγητή του ΠΑΣΟΚ κ. Τζελέπη.
Το λόγο έχει τώρα ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας, Βουλευτής Κορινθίας, κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Κύριε Κόλλια, έχετε το λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ
δύο-τρία λεπτά ακόµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν είστε λίγο σύντοµος, θα το τακτοποιήσουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πριν µπούµε στην ουσία της συζήτησης θα ήθελα να απευθυνθώ
προς την κυρία Υπουργό και εκ µέρους της παράταξης που έχω
την τιµή να εκπροσωπώ, να ξεκαθαρίσω το εξής. Κυρία Υπουργέ,
σε αυτό το νοµοσχέδιο δεν υπάρχει πεδίο προσέγγισης. ∆εν
υπάρχει περίπτωση να συναντηθούµε και να συζητήσουµε, όσο
εσείς επιµένετε σε εκείνες τις διατάξεις που καταλύουν τον κοινωνικό χαρακτήρα του ΕΛΓΑ. Υπάρχει ένα τρίπτυχο, το οποίο για
εµάς είναι αδιαπραγµάτευτο και θα πρέπει να ισχύει, για να
υπάρξει κοινός τόπος για συζήτηση.
Πρώτον, εξασφάλιση της οικονοµικής εξυγίανσης και της βιω-
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σιµότητας του ΕΛΓΑ. Να απαλλαγεί ο ΕΛΓΑ από δάνεια, από υποχρεώσεις που δηµιούργησε, προκειµένου να υπηρετήσει το δηµόσιο και να απαλλαγεί ο ΕΛΓΑ από τα λειτουργικά του έξοδα, τα
οποία θα πρέπει να καλύπτει το κράτος. Για το 20% θα αναφερθώ παρακάτω. Είναι ένα µπάλωµα που επιβεβαιώνει τη λογιστική σας αντίληψη. Και αν τα έσοδα του ΕΛΓΑ, κυρία Υπουργέ,
είναι 100 εκατοµµύρια, το 20% δεν λέει απολύτως τίποτα - το είπε
ο συνάδελφος προηγουµένως- γιατί 50 µε 60 εκατοµµύρια είναι
τα ετήσια λειτουργικά έξοδα του ΕΛΓΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Ποιος θα τα καλύψει αυτά;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Ένα δεύτερο σηµαντικό θέµα έχει
να κάνει µε το σύστηµα της αµφίδροµης υποχρεωτικότητας. Στη
θέση της απαράδεκτης πρακτικής που προσπαθείτε να εγκαθιδρύσετε- δηλαδή, ο αγρότης να πληρώνει µπροστά ζεστό χρήµα,
προκαταβολικά επί ποινή και ο ΕΛΓΑ να αποζηµιώνει όποτε, όταν
και εφόσον έχει περισσεύµατα- θέλουµε τη θεσµοθέτηση της
κρατικής συµµετοχής. Το είπε ο κύριος συνάδελφος σαν µία τελευταία παρατήρηση. Μα, αυτός είναι ο πυρήνας του νοµοσχεδίου: να συµµετέχει το κράτος όσο και όπου χρειάζεται, πέρα
από τα έσοδα που καταθέτουν οι αγρότες, ώστε να καλύπτεται
πλήρως το εισόδηµα του αγρότη.
Κυρία Υπουργέ, αυτά σας τα επεσήµαναν και οι Βουλευτές της
Συµπολίτευσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή.
∆ιατύπωσαν ενστάσεις κοινωνικού και πολιτικού περιεχοµένου
στις οποίες, όµως, εσείς απαντάτε πάντα µε λογιστική αντίληψη.
Και αν αυτοί οι συνάδελφοι έχουν το θάρρος µέσα σε αυτήν την
Αίθουσα να υποστηρίξουν εκείνα τα οποία υποστήριξαν στην επιτροπή και να τιµήσουν πραγµατικά το χρέος τους απέναντι στους
αγρότες που εκπροσωπούν, τότε είναι σίγουρο, κυρία Υπουργέ,
ότι αυτό το νοµοσχέδιο δεν θα γίνει νόµος του κράτους.
Σας επαναλαµβάνω: εδώ δεν βρίσκεστε σαν εκπρόσωπος του
Υπουργείου Οικονοµικών. Οφείλετε να λάβετε υπόψη σας τις
ανησυχίες όλων µας για την κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα του γεωργικού ασφαλιστικού συστήµατος και να απαντήσετε µε κοινωνική ευαισθησία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό σε όλους µας ότι
οι αγρότες µας βιώνουν τη χειρότερη, τη σκληρότερη περίοδο
των τελευταίων δεκαετιών. Το κόστος παραγωγής, τα εφόδια, τα
λιπάσµατα είναι στα ύψη, ενώ οι τιµές παραγωγού στον πάτο και
οι επενδύσεις στο µηδέν. Και όχι µόνο αυτό, αλλά έχουν απέναντί τους τους µεσάζοντες, τους κερδοσκόπους, έχουν την κυβερνητική αδράνεια. Από την ηµέρα που αναλάβατε αυτήν τη
διακυβέρνηση της χώρας, για να πάρουν οι αγρότες αυτές τις
πενιχρές επιδοτήσεις, χρειάζεται κάθε φορά να δίνουν µάχη. Το
είδατε στην επιτροπή. Όλοι οι συνάδελφοί µου της Πλειοψηφίας,
αφού βεβαίως στην αρχή µας έδιναν τις κορώνες και κατηγορούσαν την αντιπολίτευση, στο τέλος κατέληγαν να σας επισηµαίνουν ότι έχετε την υποχρέωση να καταβάλετε τις ενισχύσεις
στους κτηνοτρόφους, στους βιοκαλλιεργητές των περιφερειών
τους, που δεν τις έχετε καταβάλλει ακόµα, ενώ έπρεπε να είχαν
καταβληθεί στο τέλος του 2009.
Τα βλέπετε, κυρία Υπουργέ, ότι οι αγρότες από τη µία πλευρά
είναι αντιµέτωποι µ’ ένα κράτος αδιάφορο και ανάλγητο και από
την άλλη µε κινδύνους, που απειλούν το αγροτικό τους εισόδηµα, ένα εισόδηµα πολύ µικρό, µηδαµινό θα έλεγα, εξαιτίας των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχει η αγροτική οικονοµία. Γι’
αυτό και οι αγρότες µας που δεν έχουν εγκαταλείψει τη γη, που
δεν έχουν εγκαταλείψει τα ζώα τους, σήµερα είναι καταχρεωµένοι στην Αγροτική Τράπεζα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πολιτεία αναγνώριζε την αναγκαιότητα να υπάρξει πρόνοια για την καθολική προστασία του
αγροτικού εισοδήµατος. Ο ΕΛΓΑ ως βασικό εργαλείο της κοινωνικής πολιτικής στον αγροτικό τοµέα ήταν µέχρι σήµερα ο µοναδικός Οργανισµός κοινής ωφέλειας για την ασφάλιση της
αγροτικής παραγωγής. Ακούσαµε πολλές αιτιάσεις περί κακής
λειτουργίας, για πελατειακές αποζηµιώσεις, για µικροκοµµατικές διευκολύνσεις εκ µέρους του ΕΛΓΑ. Θα το παραδεχθούµε,
έχουµε και εµείς τις ευθύνες µας. Θα πρέπει να πάρουµε µέτρα
συγκεκριµένα, για να µην επαναληφθούν αυτά τα φαινόµενα.
Όµως, αυτό, κυρία Υπουργέ, δεν ακυρώνει τη συνεισφορά του
ΕΛΓΑ προς τους αγρότες. ∆εν ακυρώνει το γεγονός ότι ο Οργα-
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νισµός µέχρι σήµερα κατόρθωνε να αποζηµιώνει γρήγορα και δίκαια τις ζηµιές που είχαν υποστεί οι αγρότες. Και βεβαίως, δεν
σηµαίνει αυτό ότι θα πρέπει να εξαλείψουµε κάθε ίχνος κοινωνικού κράτους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτό το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα η Κυβέρνηση επιχειρεί ακριβώς αυτό, δηλαδή
να αφαιρέσει και το τελευταίο ψήγµα κοινωνικού χαρακτήρα,
από το γεωργοασφαλιστικό σύστηµα. Καταργεί, ουσιαστικά, την
υποχρεωτικότητα της ασφάλισης µέσω του ΕΛΓΑ και εξωθεί
βίαια τους παραγωγούς στην προαιρετική και την ιδιωτική ασφάλιση. Υποκαθιστά έναν κρατικό µη κερδοσκοπικό οργανισµό µε
ένα σύστηµα µε όρους ιδιωτικής ασφάλισης. Ακόµα και εκείνες
τις µικρές υποτροφίες, κυρία Υπουργέ, που έδινε ο ΕΛΓΑ σε
φτωχά παιδιά αγροτών που ήθελαν να σπουδάσουν σε σχολές
µε γεωργικό περιεχόµενο, τις καταργείτε.
Και βεβαίως επανέρχοµαι στο τρίπτυχο που προανέφερα. Η
οικονοµική εξυγίανση και βιωσιµότητα του ΕΛΓΑ όχι µόνο δεν
διασφαλίζεται αλλά υποσκάπτεται ακόµα περισσότερο. Ο ΕΛΓΑ
δεν απαλλάσσεται από τα χρέη και τις υποχρεώσεις απέναντι
στις τράπεζες και τα τοκοχρεολύσια. Είναι γεγονός ότι το κράτος
συχνά δεν κάλυπτε τις υποχρεώσεις για την αποπληρωµή των
δανείων, υπήρχε, όµως, αυτή η θεσµική δυνατότητα. Τώρα καταργείτε και αυτήν τη νοµική πρόβλεψη µε την απαλοιφή της
σχετικής διάταξης του ν. 3074/2002. Πουθενά σε αυτό το νοµοσχέδιο δεν αναφέρεται ότι εξυπηρετούνται οι δανειακές υποχρεώσεις του ΕΛΓΑ. Επιπλέον, αποσύρετε τη συµµετοχή του
κράτους από τις λειτουργικές δαπάνες και το κατ’ εξοχήν αντικείµενο του ΕΛΓΑ. Για το 20% µίλησα, κυρία Υπουργέ και είπα
ότι δεν καλύπτει απολύτως τίποτα και θα σας το αποδείξω και
παρακάτω. Περικόπτετε βεβαίως και άλλες πηγές χρηµατοδότησης και ουσιαστικά κρατάτε σαν µοναδική πηγή κάλυψης των
υποχρεωτικά ασφαλιζόµενων κινδύνων, την ειδική εισφορά. Βεβαίως µε αυτά τα µέτρα που παίρνετε µε τον αγρότη να είναι ο
µοναδικός χρηµατοδότης, εκείνος ο οποίος καλείται να εξυγιάνει
τον ΕΛΓΑ υπολογίζεται ότι ο Οργανισµός δεν θα χρειαστεί να
πάρει ποτέ δάνειο. Και ερωτώ, κυρία Υπουργέ, αυτά τα 185 εκατοµµύρια που αναφέρατε ότι πρέπει να πληρώσει ο ΕΛΓΑ µέχρι
τέλος του χρόνου για τοκοχρεολύσια, ποιος θα τα καλύψει; Τις
δανειακές υποχρεώσεις που µέχρι το 2019 φθάνουν κάθε χρόνο
τα 400 εκατοµµύρια, οι αγρότες θα τα καλύψουν; Τα 70 εκατοµµύρια λειτουργικά έξοδα, ποιος θα τα καλύψει;
Ακόµα και στην περίπτωση που το κράτος τα κάλυπτε όλα, όχι
το 20%, κυρία Υπουργέ, και πάλι δεν θα µπορούσε να ανταποκριθεί.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που καταθέτω, κυρία Υπουργέ, τα
ετήσια έξοδα του ΕΛΓΑ για αποζηµιώσεις, ανέρχονται στα 400
εκατοµµύρια, 475 ανέφερε ο κύριος συνάδελφος.
Θα καταθέσω, κυρία Υπουργέ -δεν το έχω µαζί µου- σχετικό
πίνακα του ΕΛΓΑ από τον οποίο προκύπτει ότι ο µέσος όρος αποζηµιώσεων ετησίως, υπερβαίνει τα 300 εκατοµµύρια. Για 475 µίλησε ο κύριος συνάδελφος. Εσείς, κυρία Υπουργέ, λέτε ότι στην
καλύτερη περίπτωση θα εισπράξετε 150. Εµείς λέµε 100. Να δεχθούµε τα 150, θα βάλετε και 20% όπως είπατε, σαν κρατική ενίσχυση και θα πάτε στα 170. Τα υπόλοιπα, κυρία Υπουργέ, που
θα τα βρείτε;
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κόλλιας καταθέτει για τα
Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Το 20% είναι 30 κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Στα 150, το 20%, άλλα 30. ∆ηλαδή,θα πάτε στα 180. Για 470 µε 480 είπε ο κύριος συνάδελφος. Ακόµα και στην περίπτωση αυτή, βλέπετε ότι θα σας
λείπουν πάνω από 150 εκατοµµύρια.
Αυτό τι σηµαίνει, κυρία Υπουργέ; Ότι οι αποζηµιώσεις που θα
δίνετε ετησίως στους αγρότες, δεν θα υπερβαίνουν το 50%. Έτσι
σκοπεύετε να δηµιουργήσετε αποθεµατικό; Με ποιον τρόπο θα
τα καταφέρετε; Βεβαίως, η λύση είναι µονόδροµος. Είτε θα περικόπτετε διαρκώς αποζηµιώσεις, είτε θα αυξάνετε την εισφορά.
Κυρία Υπουργέ, έγινε ξεκάθαρο στην επιτροπή ότι έχετε άλλη
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φιλοσοφία για το κοινωνικό κράτος. Μας είπατε ότι ένας ασφαλιστικός οργανισµός –προσέξτε το- δεν µπορεί να είναι οργανισµός κοινής ωφέλειας. Είπατε ότι θέλετε να διασφαλίσετε την
ανταποδοτικότητα, όρος που µόνο το ΠΑΣΟΚ τόλµησε να διατυπώσει και να χρησιµοποιήσει για το δηµόσιο γεωργοασφαλιστικό
σύστηµα. Και παράλληλα όµως, λέτε ότι θέλετε να διασφαλίσετε
και την αλληλεγγύη µεταξύ των παραγωγών και του συστήµατος.
Πώς το εννοείτε αυτό, κυρία Υπουργέ, όταν δεν υπάρχει αµφίδροµη υποχρεωτικότητα, όταν αναφέρεστε στην υποχρεωτικότητα της ασφάλισης αλλά στο µυαλό σας έχετε πάντα τον
αγρότη. ∆ιότι ο αγρότης είναι υποχρεωµένος πάντοτε να πληρώνει προκαταβολικά και µάλιστα επί ποινή. Να πληρώνει την
υποτιθέµενη παραγωγή και να ζηµιώνεται όχι για την παραγωγή
που ασφάλισε, αλλά για εκείνη που θα υπολογίσει ο εκτιµητής
γεωπόνος.
Βέβαια και το χειρότερο, είναι όταν θα τον καλείτε να καταβάλει ειδική εισφορά. Πότε; Όταν δεν έχει παραγωγή. Και πώς περιµένετε να τα πληρώσει αυτά ο αγρότης, από πού θα τα βρει;
Γιατί τον καλείτε να πληρώσει µία ανύπαρκτη παραγωγή;
Τι θα του πείτε, κυρία Υπουργέ, όταν τον Μάιο µαζί µε τη δήλωση ΟΣ∆Ε του ζητήσετε χρήµατα και σας πει «µα εµένα φέτος
οι ελιές µου δεν έχουν παραγωγή». «Όχι», θα του πείτε, «θα πληρώσετε». Υπάρχει προηγούµενο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
να ασφαλίζεις κάτι που δεν έχεις.
Αλλά και όταν η παραγωγή είναι µεγάλη, πάνω από 70.000
ευρώ, πάλι του απαγορεύετε να την ασφαλίσει. Εσείς βεβαίως
κατοχυρωµένοι πίσω από το νόµο, θα τον επικαλείστε συνεχώς
και θα λέτε «µε βάση το νόµο πρέπει να σας αυξήσω την εισφορά, να ανεβάσω τα πλαφόν, να κατεβάσω τις αποζηµιώσεις».
Είπατε ότι αποσύρατε τη διάταξη για την ασφαλιστική ενηµερότητα. Όµως, κυρία Υπουργέ, αφήνετε τη διάταξη περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό πρακτικά;
Ανά πάσα στιγµή µπορεί το κράτος να κατασχέσει την περιουσία
του παραγωγού. Όταν δεν έχεις φορολογική ενηµερότητα, δεν
µπορείς να πάρεις άδεια για λαϊκή, δεν µπορείς να πάρεις άδεια
για αγροτικό, δεν µπορείς να πάρεις δάνειο, δεν µπορείς να κάνεις άλλες πράξεις όπως για παράδειγµα αγοραπωλησίες. Σας
το επισηµάναµε.
Περιοριστήκατε στο να χρυσώσετε το χάπι µ’ αυτήν τη ρύθµιση. Στην ουσία όµως δεν αλλάζει τίποτα. Καρατοµείτε τον
φτωχό αγρότη, την ίδια στιγµή που χαϊδεύετε συστηµατικά τους
µεγαλοφειλέτες, που είναι γνωστοί σας, οι οποίοι ενώ έχουν εισπράξει από τον αγρότη το 3% της εισφοράς, αρνούνται να το
επιστρέψουν και να το αποδώσουν στο ελληνικό δηµόσιο. Είναι
πολλά εκατοµµύρια αυτές οι οφειλές, κυρία Υπουργέ. Για τον
αγρότη καλά τα προβλέψατε. ∆εν µας είπατε όµως, αν αυτοί εξακολουθούν να µην πληρώνουν, ποιες θα είναι οι κυρώσεις; Τι σκέπτεστε να κάνετε;
Γιατί λέτε ότι οι ετήσιες αποζηµιώσεις απαγορεύεται να υπερβαίνουν τα ετήσια έσοδα από την υποχρεωτική εισφορά; Λέτε ότι
αν η ζηµιά είναι µεγαλύτερη από τα ταµειακά διαθέσιµα, ο ΕΛΓΑ
δίνει µόνο προκαταβολή. Και όπως σας είπα, επειδή τα έξοδα
πάντοτε θα είναι διπλάσια, τι θα συµβεί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ο ΕΛΓΑ θα δίνει την προκαταβολή και θα σταµατούν όλα
εδώ. Όταν θα γίνεται εκκαθάριση είναι σίγουρο ότι δεν θα υπάρχουν πλεονάσµατα και ο αγρότης θα παραµένει µε την προκαταβολή στο χέρι.
Οµοίως και µε την απαλλαγή. Εδώ είναι ένα µεγάλο ζήτηµα.
Όταν κάποιες καλλιέργειες είναι ζηµιογόνες, το κράτος µπορεί
κατά βούληση να αυξάνει τα ποσοστά της απαλλαγής, είτε να
αυξάνει την εισφορά. Και εδώ, κυρία Υπουργέ, τα πράγµατα είναι
ξεκάθαρα. Φωτογραφίζετε κάποιους νοµούς. Θα τα δείτε τα
στοιχεία στον πίνακα που κατέθεσα. Το Νοµό Ηµαθίας, το Νοµό
Πέλλας, το Νοµό Λάρισας, το Νοµό Άρτας, το Νοµό Μεσσηνίας,
την Αργολίδα, την Κορινθία που παρουσιάζουν µόνιµα, λόγω του
είδους των καλλιεργειών µεγάλες και σηµαντικές ζηµιές.
Και, βεβαίως, σύντοµα θα καλέσετε αυτούς τους παραγωγούς
και θα τους πείτε «επειδή έχετε συνεχώς µεγάλες ζηµιές, είτε θέλετε να σας βάλω το πλαφόν στο 50% ή να διπλασιάσω την εισφορά».

Και σας ερωτώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που προέρχεστε απ’ αυτές τις περιφέρειες. Τι θα απαντήσετε στους αγρότες,
όταν θα τους ζητήσουν να διπλασιάσουν την εισφορά τους, αλλά
όταν θα έρθει η στιγµή να πάρουν την αποζηµίωση θα πάρουν
τα µισά; Αυτήν την ευθύνη έχετε χρέος να την αναλάβετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τρία λεπτά θέλω, κύριε Πρόεδρε.
Η αλληλεγγύη, κυρία Υπουργέ, είναι µία αµφίδροµη σχέση και
αυτό δεν αποτυπώνεται πουθενά στο νοµοσχέδιο, γιατί φιλοσοφία σας είναι να φροντίζετε πάντοτε, ώστε να διασφαλίσετε το
συµφέρον του κράτους. Ο αγρότης να πληρώνει προκαταβολικά
και η πολιτεία όποτε τη βολεύει. Και δεν έχετε το θάρρος να το
διατυπώσετε ξεκάθαρα. Βαφτίσατε την περικοπή -τα είπε και ο
συνάδελφος µου, κ. Ροντούλης- οριζόντια, συµµετρική, αναλογική, για να µην καταλάβει ο αγρότης περί τίνος πρόκειται. Μέτρησα πάνω από είκοσι υπουργικές αποφάσεις που ρυθµίζουν
σοβαρότατα ζητήµατα.
∆εν θα έπρεπε τουλάχιστον σ’ αυτό το νοµοσχέδιο να αποτυπώνεται µε σαφήνεια ποιοι κίνδυνοι είναι προαιρετικοί, ποιοι είναι
ασφαλιστικοί, ποιο είναι το πλαφόν για κάθε περίπτωση, ποιο
είναι το ύψος της αποζηµίωσης, ποιο είναι το όριο της απαλλαγής;
Αφήνετε το ανοιχτό παράθυρο για κατ’ εξαίρεση αποζηµιώσεων. Κι αυτό βεβαίως δεν αλλάζει µε την τροποποίηση που φέρατε, απλά θεσµοθετείται εκ των υστέρων. Εµείς, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, θα συµφωνήσουµε σ’ αυτό
Πιστεύουµε ότι το κράτος θα πρέπει να συµµετέχει µ’ αυτήν
την προϋπόθεση, για να καλύψουµε αυτές τις ανάγκες. Για να
καλύπτονται οι ασθένειες που εµφανίζονται αιφνιδιαστικά και
που αποδεικνύονται ανθεκτικές στη φυτοπροστασία, όπως
έχουµε για παράδειγµα το πράσινο σκουλήκι αυτήν την εποχή.
∆εν προβλέπεται στον κανονισµό του ΕΛΓΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Έχει αφανίσει το 50% της βαµβακοκαλλιέργειας. Θα
αφήσουµε αυτούς τους αγρότες απροστάτευτους;
Χωρίς όµως τη συµµετοχή του κράτους, κυρία Υπουργέ, αυτή
η διάταξη µόνο υποψίες γεννά. Υποψίες ότι ο τελικός στόχος σας
είναι η χρεοκοπία και το κλείσιµο του ΕΛΓΑ.
Ούτε βεβαίως λαµβάνετε καµµία µέριµνα για τους βιοκαλλιεργητές οι οποίοι έχουν περιορισµένες δυνατότητες για πρόσληψη.
Σε κάποια από τα προσχέδια που κυκλοφορήσατε στο στάδιο
της διαβούλευσης διακρίνονταν τουλάχιστον υποχρεωτικοί και
προαιρετικοί κίνδυνοι. Τώρα ψάχνουµε στο διαδίκτυο, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, έχουν εξαφανιστεί τα πάντα. Και βέβαια αναφέρονταν σ’ αυτά τα προσχέδια και στα ποσοστά και στις αντίστοιχες εισφορές.
Να σας τα θυµίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί δεν
µπορείτε να τα βρείτε. Ήταν 4% η υποχρεωτική εισφορά, 3%
προαιρετική, 3% πρόσθετη, 2% έως 5% επί του τεκµαρτού. Υπολογίστε και τα τέλη εκτίµησης και επανεκτίµησης. Σύνολο πάνω
από 10% για να υπάρξει πλήρης ασφαλιστική κάλυψη.
Μήπως γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάποιον που
να θέλει να ασφαλίσει ένα περιουσιακό του στοιχείο και θα πρέπει να καταβάλει προκαταβολικά το 10% της αξίας του και όταν
αυτό το περιουσιακό στοιχείο καταστραφεί θα τον αποζηµιώσετε
όπως και όποτε εσείς θέλετε;
Τέλος το 4% της εισφοράς είναι το µοναδικό το οποίο διευκρινίστηκε. Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι 4%,
είναι πάνω από 5% όταν για να ασφαλίσεις παραγωγή 30.000 θα
πρέπει να καταβάλεις εισφορά για 40.000.
Και, βεβαίως, καταργείται οριστικά πλέον -υπήρχε σαν πρόβλεψη- και η προστασία του φυτικού κεφαλαίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό.
Η ασφαλιζόµενη παραγωγή υπολογίζεται µε βάση όχι το µέγεθος εκµετάλλευσης αλλά τη µέση παραγωγή ανά νοµό, που
µπορεί να διαφέρει κατά πολύ. Και βεβαίως, το ίδιο συµβαίνει και
µε την πρόσθετη και προαιρετική ασφάλιση. Όλα στο σκοτάδι.
Θα επανέλθουµε, βεβαίως, γι’ αυτά τα θέµατα στην κατ’ άρθρον
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συζήτηση.
Ο ΕΛΓΑ, κύρια Υπουργέ, διεκπεραίωσε από το 2003 µέχρι σήµερα δεκατρία προγράµµατα ΠΣΕΑ µε απόλυτη επιτυχία, χωρίς
ποτέ τον παραµικρό ψόγο. Στάθηκε δίπλα στους πληγέντες στις
φωτιές του 2007, στους παγετούς το 2000 και το 2004, διαθέτει
τεχνογνωσία να ανταποκριθεί στο έργο και στην αποστολή του.
Και, βεβαίως, δεν µπορείτε να αιτιολογήσετε πώς µεταφέρετε
αυτές τις αρµοδιότητες στο Υπουργείο και κατ’ επέκταση στις
αιρετές περιφέρειες, που εκεί θα βάζετε προτεραιότητα κατά
όπως εσείς θέλετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώνετε, παρακαλώ, κύριε Κόλλια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μισό λεπτό, αλλά
έχετε φάει πέντε λεπτά, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε
το νοµοσχέδιο για το κατ’ επίφαση σύστηµα προστασίας και
ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας οι αγρότες µας χάνουν οριστικά µια µεγάλη κατάκτηση: την κρατική προστασία της
παραγωγής τους και τη διασφάλιση του εισοδήµατος.
Η Νέα ∆ηµοκρατία σας καλεί, κυρία Υπουργέ, εσάς και τον συνάδελφό σας στο Υπουργείο Οικονοµικών που σας υπαγόρευσε
αυτό το νοµοσχέδιο, αλλά και όλους τους εµπνευστές του να το
αποσύρετε τώρα, έστω και την υστάτη στιγµή, αν θέλετε να διασώσετε τον αγρότη, αν θέλετε να στηρίξετε την περιφέρεια, να
στηρίξετε την πατρίδα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κόλλια.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, Βουλευτής Λέσβου, κ. Σταύρος Σκοπελίτης.
Κύριε Σκοπελίτη, έχετε το λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το παρόν νοµοσχέδιο, κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Βουλευτές,
κινείται στην ίδια κατεύθυνση που κινήθηκε το νοµοσχέδιο που
την περασµένη βδοµάδα ψηφίστηκε σε αυτήν την Αίθουσα και
εννοώ, βέβαια, εκείνο που αναφερόταν στο µητρώο αγροτών και
αγροτικών εκµεταλλεύσεων και που κινήθηκαν όλα τα νοµοσχέδια που ήρθαν για συζήτηση σε αυτήν εδώ την Αίθουσα τα τελευταία είκοσι χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, είτε αυτές
ανήκαν στη Νέα ∆ηµοκρατία είτε ανήκαν και ανήκουν στο
ΠΑΣΟΚ. Και η κατεύθυνση αυτή δεν ήταν άλλη παρά το πώς θα
δηµιουργήσετε προβλήµατα στο µικροµεσαίο αγροτοκτηνοτρόφο, να του κάνετε το βίο αβίωτο που λέµε, για να τον αναγκάσετε να βγει έξω από την αγροτική παραγωγή και έτσι να
αλωθεί αυτή από το µεγάλο κεφάλαιο, που είναι και ο στόχος
σας.
Θέλω να πω ότι τούτο το Υπουργείο, κυρία Υπουργέ, κακώς
φέρνει τον τίτλο «Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης». Θα του πήγαινε γάντι ο τίτλος «Υπουργείο καταστροφής της µικροµεσαίας
αγροτικής παραγωγής». Σκεφτείτε το, για να έχει µια συνέπεια
στον τίτλο.
Εµείς καταψηφίσαµε το νοµοσχέδιο στην αρµόδια Επιτροπή
και εξυπακούεται θα κάνουµε το ίδιο και στο Τµήµα, σήµερα δηλαδή. Και το καταψηφίσαµε για έναν απλό λόγο, γιατί βρίσκεται
σε πλήρη διάσταση µε αυτό που θέλει ο µικροµεσαίος αγροτοκτηνοτρόφος. Και αυτό που θέλει είναι η πλήρης και όχι η µερική
ασφάλιση, της ζωικής και φυτικής παραγωγής και του αγροτικού
κεφαλαίου από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους µε
αποκλειστικό δηµόσιο ΕΛΓΑ, που βέβαια θα επιχορηγείται από
το κράτος και όχι µε 20%.
Ακόµα, διεκδικεί την άµεση αντιµετώπιση των χρεών του ΕΛΓΑ
από τον κρατικό προϋπολογισµό. Και το διεκδικεί αυτό, γιατί οδηγήθηκε στην υπερχρέωση ο ΕΛΓΑ, που σήµερα το χρέος αυτό
φτάνει κοντά στα 4 δισεκατοµµύρια ευρώ, προκειµένου να δώσει
αποζηµιώσεις στους πληγέντες αγρότες, αφού οι κυβερνήσεις
είτε του ΠΑΣΟΚ είτε της Νέας ∆ηµοκρατίας δεν ανταποκρίνονταν στην υποχρέωσή τους να επιχορηγούν τον ΕΛΓΑ.
Αυτά σε γενικές γραµµές ζητούσαν και ζητάνε, βέβαια, οι
αγρότες µέχρι και σήµερα.
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Εσείς µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο ή γράφετε στα παλαιότερα των υποδηµάτων σας τα αιτήµατά τους αυτά ή κάνετε
ακριβώς το αντίθετο. Και αυτό γιατί; Ο ΕΛΓΑ µε την ψήφιση του
νοµοσχεδίου θα πάψει να είναι αποκλειστικός φορέας ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής και του αγροτικού κεφαλαίου,
αφού µε το νοµοσχέδιο εισβάλλουν στο χώρο αυτό ιδιωτικές
ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Και µάλιστα, για να είστε και σίγουροι ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, ότι θα εισβάλλουν δηλαδή, τους επιδοτείτε και το ασφάλιστρο, για να έχουν σίγουρα κέρδη, δεν
ξέρω για πόσο χρονικό διάστηµα, όµως οπωσδήποτε µέχρι που
να στεριώσουν και να κυριαρχήσουν στο χώρο αυτό. Μάλιστα,
εδώ βρίσκεται και ο µεγάλος εµπαιγµός των αγροτοκτηνοτρόφων, γιατί αυτή την εισβολή την πλασάρετε σαν ενίσχυση του
ΕΛΓΑ, ενώ πρόκειται για καραµπινάτη αποδυνάµωσή του.
∆εν λαµβάνετε καµµία µέριµνα για τα χρέη του ΕΛΓΑ, που
όπως είπα προηγούµενα φτάνουν τα 4 δισεκατοµµύρια. Φεσώσατε τον Οργανισµό και εσείς κυρία Υπουργέ, η Κυβέρνησή σας
και οι κυβερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας, που τον αναγκάσατε
να προσφύγει στο δανεισµό, προκειµένου να δώσει τις αποζηµιώσεις στους αγρότες. Και τον αναγκάσατε γιατί δεν του χορηγούσατε τις επιχορηγήσεις που ήσασταν υποχρεωµένοι να του
δώσετε. Και αυτό, βέβαια, για εµάς δεν έχει καµµία σχέση µε κανέναν άλλο λόγο, παρά µε την απαξίωση του ΕΛΓΑ.
Καθιστώντας τον Οργανισµό αφερέγγυο στους αγρότες, επιβάλλετε πιο εύκολα την άλωση του χώρου από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει µε αυτό το
20% που επιχορηγείτε τον Οργανισµό. Θα πούµε περισσότερα
αύριο στην κατ’ άρθρον συζήτηση.
Απαξιώνετε, λοιπόν και αντί να αναβαθµίζετε τον ΕΛΓΑ και από
την απαξίωση αυτή τα πρώτα θύµατα θα είναι αγρότες βέβαια,
στους οποίους θα αναφερθούµε στη συνέχεια, αλλά και οι εργαζόµενοι στον Οργανισµό. Αυτοί οι δεύτεροι θα πληρώσουν την
απαξίωση του ΕΛΓΑ µε την κατάργηση των επαγγελµατικών τους
δικαιωµάτων, µε την ποδοπάτηση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και συµβάσεων. Ακόµα τους υποβαθµίζετε εισοδηµατικά και επαγγελµατικά και ανοίγετε και το δρόµο ενοικίασης των
εργαζοµένων. Γιατί θα έχουµε τους διµηνίτες µε δελτίο παροχής
υπηρεσιών, όπως είπε η κυρία Υπουργός στην αρµόδια επιτροπή.
Όσον αφορά τις καλυπτόµενες ζηµιές και εδώ το αίτηµα των
αγροτών όχι µόνο δεν υλοποιείται, αλλά γίνονται και βήµατα
προς τα πίσω. Περιλαµβάνονται λιγότερες ασφαλιζόµενες παθήσεις και ασθένειες, ενώ ο όρος «επιφυτείες» είναι γενικός και
αόριστος. ∆εν αναφέρει τίποτα το συγκεκριµένο, αν θα περιλαµβάνονται δηλαδή όλες οι ασθένειες και πώς θα αποζηµιώνονται και σε ποια κλίµακα.
Αυτήν την περίοδο, κυρία Υπουργέ -το τονίσαµε και στην Επιτροπή, δεν πήραµε όµως καµµία απάντηση- η βαµβακοκαλλιέργεια αποδεκατίζεται από το πράσινο σκουλήκι. Η ζηµιά αυτή, που
επαναλαµβάνω είναι πολύ µεγάλη, δεν αποζηµιώνεται από τον
ΕΛΓΑ, γιατί χαρακτηρίζεται σαν ζηµιά προερχόµενη από φυτονόσο, άρα αντιµετωπίσιµη από τους παραγωγούς, κάτι που
όµως, δεν επιτυγχάνεται, παρά την πληθώρα των φυτοφαρµάκων που αυτοί χρησιµοποιούν. Το πρόβληµα είναι αν σας απασχολεί αυτή η καταστροφή της παραγωγής και του εισοδήµατος.
Επαναλαµβάνω, όµως, ότι εάν σας απασχολούσε, θα δίνατε µία
απάντηση πάνω στο ζήτηµα αυτό.
Όσον αφορά τη διαδικασία των ΠΣΕΑ, πέρα από του ότι είναι
χρονοβόρα, είναι και πολύ άδικη, αφού αποκλείει από τις αποζηµιώσεις τους µη κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. ∆ηλαδή, εκείνους τους αγρότες που η αγροτική σας πολιτική τους αναγκάζει
να αναζητήσουν τα προς το ζην σε ξυλουργικές δουλειές.
Σε σχέση τώρα µε τις αποζηµιώσεις, στο άρθρο 6 παράγραφος 6, που αφορά τα ελάχιστα όρια απαλλαγών, καλυπτόµενες
ζηµιές και ανώτερα όρια αποζηµιώσεων, αναφέρεται: «Το συνολικό ποσό των ετήσιων αποζηµιώσεων που καταβάλλει ο ΕΛΓΑ,
λόγω της υποχρεωτικής ασφάλισης, δεν µπορεί να υπερβαίνει
τα ετήσια έσοδά του από την είσπραξη της υποχρεωτικής ειδικής
εισφοράς και του οποιοδήποτε αποθεµατικού έχει δηµιουργηθεί
εξ αυτού του λόγου από προηγούµενες χρήσεις». Και συνεχίζει:
«Στην περίπτωση που σε ένα έτος, το συνολικό ποσό που απαι-
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τείται για την πλήρη αποπληρωµή των αποζηµιώσεων υπερβαίνει
τα ετήσια έσοδά του ΕΛΓΑ, τότε πραγµατοποιείται οριζόντια,
συµµετρική και αναλογική µείωση των αποζηµιώσεων που καταβάλλονται το έτος αυτό».
Τι σηµαίνει αυτό, κύριοι Βουλευτές; Σηµαίνει ότι δεν υπάρχει
καµµία διασφάλιση για τις αποζηµιώσεις που θα δίνονται. Για παράδειγµα, αν τα έσοδα του ΕΛΓΑ είναι 100 εκατοµµύρια µια χρονιά και πρέπει να δοθούν την ίδια τη χρονιά 200 εκατοµµύρια
ευρώ αποζηµιώσεις, τα 100 εκατοµµύρια ευρώ θα µείνουν απλήρωτα και όσοι έχουν πάθει ζηµιές θα οδηγηθούν σε πλήρη καταστροφή, αφού θα µείνουν χωρίς παραγωγή και χωρίς αποζηµίωση.
Ένα άλλο σοβαρό θέµα αφορά τα κατώτερα όρια των καλυπτόµενων ζηµιών. Σήµερα κυριολεκτικά γινόταν σφαγή και αυτό
γιατί προβλέπεται από την ασφάλιση του ΕΛΓΑ να καλύπτονται
µόνο οι ζηµίες στη φυτική παραγωγή που είναι τουλάχιστον µεγαλύτερη του 20% της παραγωγής, το δε ποσοστό αυτό αποτελεί το ελάχιστο όριο απαλλαγής. Ζηµιά κατώτερη ή ίση µε αυτόν
το όριο δεν βαρύνει τον ΕΛΓΑ.
Η απαλλαγή αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό επί του συνόλου
της παραγωγής των οµοειδών προϊόντων που καλλιεργούνται
από τον ασφαλιζόµενο παραγωγό. Αυτό σηµαίνει ότι εάν ένας
ελαιοπαραγωγός παραδείγµατος χάριν της Λέσβου που έχει
εκατό στρέµµατα ελιές πάθει ζηµιά σε ένα χωράφι των είκοσι
στρεµµάτων, αυτός δεν δικαιούται αποζηµίωση. Τέτοιο ποσοστό
δεν υπάρχει στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Θέλουµε να γνωρίζουµε αν θα υπερισχύει το παλαιό ή εάν θα καθιερώσετε νέο και
ποιο θα είναι αυτό.
Όµως, αυτό δεν είναι χειρότερο, υπάρχουν και άλλα χειρότερα.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 αναφέρεται ότι εάν πρόκειται για καλλιέργειες που µε βάση τα στατιστικά στοιχεία του
ΕΛΓΑ η ασφαλιστική τους κάλυψη συνεπάγεται σηµαντικά µεγαλύτερο και δυσανάλογο προς εισφορές κόστος για τον ΕΛΓΑ, µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού, του
ΕΛΓΑ δηλαδή, και µε έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να αυξηθεί το ποσοστό απαλλαγής
ή να οριστεί εισφορά µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη.
Αυτό σηµαίνει παραδείγµατος χάριν ότι εάν στο προηγούµενο
διάστηµα, την προηγούµενη χρονιά έχουν γίνει µεγάλες ζηµιές
στην περιοχή που ξεπερνούν το 45% στην παραγωγή της, εάν
ξαναγίνουν, αυτές πρέπει να είναι µεγαλύτερες από το 50% για
να δοθούν αποζηµιώσεις. ∆ηλαδή, µπορεί να χαθεί σχεδόν η µισή
παραγωγή του και ο συγκεκριµένος παραγωγός να µην πάρει
καµµία αποζηµίωση. Αυτό είναι κάτι που ανεξάρτητα των ζηµιών
µπορεί να ορίζεται ανάλογα µε υπουργικές αποφάσεις.
Ακόµα θα ήθελα να προσθέσω ότι η περιπτωσιολογία που καθιερώνεται ανά προϊόν και ανά περιοχή είναι επικίνδυνη για την
αλληλεγγύη των αγροτών και των περιοχών που θα έχουν το ίδιο
πρόβληµα. Όλα αυτά δηµιουργούν και αβεβαιότητα στον παραγωγό και υπονοµεύουν τον ΕΛΓΑ.
Όσον αφορά τώρα τις εισφορές που θα πληρώσουν οι αγρότες εκείνο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι δεν λαµβάνετε υπ’
όψιν ότι σήµερα οι αγρότες εξαιτίας της πολιτικής σας και της
πολιτικής της Νέας ∆ηµοκρατίας βρίσκονται στη χειρότερη κατάσταση των τελευταίων χρόνων –και δεν το λαµβάνετε υπ’ όψιναφού οι εισφορές γίνονται ακόµα πιο τσουχτερές.
Με το άρθρο 7 καθορίζονται οι πόροι του ΕΛΓΑ και συγκεκριµένα η ειδική εισφορά, η πρόσθετη εισφορά, η προαιρετική εισφορά και η γενική εισφορά και η επιχορήγηση από τον κρατικό
προϋπολογισµό, που επαναλαµβάνω το 20% που είπατε, που δεν
επαρκεί. Αυτή η εισφορά όµως αφορά µόνο το µη ασφαλιστικό
αντικείµενο, την ενεργητική προστασία που είναι περίπου 50%,
όχι όµως την παθητική προστασία, που είναι οι αποζηµιώσεις των
αγροτών και που ξεπερνούν το 95%.
Η πρώτη εισφορά, η ειδική, που είναι υποχρεωτική, γίνεται 4%
από 3% που ήταν σήµερα και υπολογίζεται επί της αξίας της γεωργικής παραγωγής και όχι επί του τιµολογίου, όπως γινόταν
µέχρι σήµερα. Αυτό σηµαίνει ότι πουλήσει δεν πουλήσει κάποιος
παραγωγός την παραγωγή του, µαζέψει δεν µαζέψει τις ελιές
του ο ελαιοπαραγωγός της Λέσβου, που λόγω της τιµής δεν συµ-

φέρει να τις µαζέψει, αυτός θα καταβάλει την εισφορά. Και βέβαια στη ζωική παραγωγή από το 0,5% που ήταν, πάει στο 0,75%
επί της ασφαλιζόµενης αξίας του ζωικού κεφαλαίου.
Όσον αφορά την πρόσθετη και την προαιρετική εισφορά είναι
καθαρό ότι τις καθιερώνετε για να βάλετε στο χώρο τις ιδιωτικές
ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
Εµείς είµαστε αντίθετοι, όπως είµαστε αντίθετοι µε το διαχωρισµό της ασφάλισης σε υποχρεωτική και προαιρετική.
Θα ήθελα να σταθώ για λίγο, να πω δύο κουβέντες για τη γενική εισφορά. Με το µητρώο αγροτών που ψηφίσατε χιλιάδες
φτωχοί αγρότες δεν θα θεωρούνται ότι ασκούν αγροτική δραστηριότητα και το έγκληµά τους είναι ότι αναζήτησαν συµπλήρωση του εισοδήµατος τους σε εξωγεωργικά µεροκάµατα
προκειµένου να επιβιώσουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Αυτούς, µε τη γενική εισφορά που καθιερώνεται, τους φορολογείτε
επιπλέον, αφού τους αρπάζετε από το γεωργικό φτωχό τους εισόδηµα το 2%.
Κύριοι Βουλευτές, εάν κάποιος καθίσει και υπολογίσει το σύνολο των εισφορών που θα πληρώσει προκειµένου να ασφαλίσει
την παραγωγή του, θα δει ότι αυτό µπορεί να φτάσει το 12% ή
και το 15% για τον γεωργό και το 5% έως 8% για τον κτηνοτρόφο
και αυτό χωρίς να είναι σίγουρο ότι θα δοθούν αποζηµιώσεις
όταν πάθει ζηµιά η παραγωγή του ή το κεφάλαιό του.
Κύριοι Βουλευτές, ανεξάρτητα από τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών που αναφέρονται ζητούµενο επίσης είναι το
χρηµατικό ύψος της εισφοράς µε βάση το ύψος της ασφαλιζόµενης αξίας που θα υπολογιστεί.
Όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του νοµοσχεδίου, στη φυτική
παραγωγή η ασφαλιζόµενη αξία υπολογίζεται µε πολλαπλασιασµό του εµβαδού της καλλιεργούµενης έκτασης -αριθµός στρεµµάτων δηλαδή- επί τη µέση ποσότητα παραγωγής της συγκεκριµένης καλλιέργειας σε επίπεδο νοµού, επί τη µέση τιµή πώλησης
του προϊόντος στη συγκεκριµένη εµπορική περίοδο. Για το ζωικό
κεφάλαιο η ασφαλιζόµενη αξία υπολογίζεται µε βάση τον αριθµό
των δηλωθέντων ζώων επί της αξίας τους. Είναι προφανές πως
κι εδώ θα κυριαρχήσει η εισφοροεισπρακτική λογική και όχι το
συµφέρον των αγροτοκτηνοτρόφων µας.
Πέρα από όλα αυτά, δίνεται και πεδίο δράσης σε ιδιωτικές
ασφαλιστικές εταιρείες που µπορεί να εντάσσονται στο πρόγραµµα γεωργικών ασφαλίσεων µε το αζηµίωτο βέβαια, όπως είπαµε. Μάλιστα, προβλέπεται σχετικά να µπορούν να µπαίνουν
ακόµα και µεγαλύτερα ασφάλιστρα.
Στο άρθρο 19, παράγραφος 3, αναφέρεται ότι στο ασφαλιστήριο µπορεί να προστίθενται ειδικοί όροι για πρόσθετες καλύψεις ή ρυθµίσεις εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο ετήσιο
πρόγραµµα γεωργικών ασφαλίσεων. Η κοροϊδία συνεχίζεται µε
την καθιέρωση της επιδότησης ασφαλίστρου. Την επιδότηση
ασφαλίστρου την καθιέρωσε ο έλεγχος υγείας της νέας ΚΑΠ και
πρόκειται για λεφτά, όσα τελικά δοθούν, που θα πάνε στις τσέπες των ασφαλιστών και όχι των ασφαλιζοµένων. Τα λεφτά αυτά
βέβαια δεν είναι καµµία παροχή, αφού έχουν κοπεί από τις επιδοτήσεις των γεωκτηνοτρόφων και µεταφέρθηκαν στο λεγόµενο
δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ.
Κύριοι Βουλευτές, µε το νοµοσχέδιο αυτό όχι µόνο δεν ασφαλίζεται η µικροµεσαία παραγωγή και κατ’ επέκταση το εισόδηµα
του παραγωγού αλλά ουσιαστικά απασφαλίζονται. Ποιος µικροµεσαίος αγρότης στην κατάσταση που βιώνει σήµερα, θα µπορέσει να ανταποκριθεί στις οικονοµικές απαιτήσεις για την
ασφάλιση της παραγωγής του πολύ δε περισσότερο µε το ρίσκο
που συνεπάγεται; Και εννοώ βέβαια να πληρώσει ασφάλιστρα
και να µην πάρει αποζηµίωση για τυχόν ζηµίες που µπορεί να
πάθει η παραγωγή του αφού δεν θα έχει χρήµατα ο Οργανισµός.
Το µόνο που ασφαλίζει και διασφαλίζει είναι τα συµφέροντα των
επιχειρηµατικών κύκλων που θα µπουν στον τοµέα αυτό και βέβαια και τα συµφέροντα των καρεκλοκένταυρων της ΠΑΣΕΓΕΣ,
ΓΕΣΑΣΕ και ΣΥ∆ΑΣΕ που επιχορηγούνται µε αυτό το νοµοσχέδιο. Τον αγρότη των γδέρνει κυριολεκτικά, αφού για να ασφαλίσει την παραγωγή του χρειάζεται να δαπανήσει ένα σηµαντικό
µέρος της αξίας της παραγωγής, ενώ τον επιχειρηµατία τον επιδοτεί για να µπει στο χώρο αυτό και τον επιδοτεί µέχρι που να
στεριώσει, όπως είπα και προηγουµένως.
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Κύριοι Βουλευτές, όταν εµείς, το ΚΚΕ, µιλάµε για ασφάλιση
της παραγωγής, εννοούµε ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής
και όχι συρρίκνωση αυτής που υπάρχει σήµερα. Εννοούµε ότι ο
αγρότης που µοχθεί στο χωράφι και στο κοπάδι του πρέπει να αισθάνεται σίγουρος ότι ο κόπος και ο ιδρώτας του θα αποφέρει
καρπούς, ότι θα έχει ένα εισόδηµα που θα του επιτρέπει να ζήσει
µία ζωή που θα του αξίζει να ζήσει. Και αν πάθει ζηµιά από φυσικά φαινόµενα η παραγωγή του, τότε θα αποζηµιώνεται στο σύνολό της αλλά και το αγροτικό του κεφάλαιο από έναν
αποκλειστικό δηµόσιο ΕΛΓΑ που θα επιχορηγείται από το κράτος, που πραγµατικά θα επιχορηγείται και όχι µε ψίχουλα. Κάτι
τέτοιο δεν γίνεται στο πλαίσιο της ακολουθούµενης πολιτικής
από την Κυβέρνηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν θα
γίνει όχι για κανέναν άλλο λόγο αλλά γιατί αυτή η πολιτική τους
κινείται σε άλλη κατεύθυνση, υπηρετεί άλλα συµφέροντα σε
σχέση µε εκείνα των µικροµεσαίων αγροτών µας. Και βέβαια η
πολιτική αυτή για την οποία µιλάµε εµείς δεν θα πέσει από τον
ουρανό, αλλά θα έλθει σαν αποτέλεσµα της πάλης των αγροτών
µας µαζί µε τη εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώµατα και θα
δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της αγροτικής µας παραγωγής µε
µοχλό τις καθετοποιηµένες µεγάλες επιχειρήσεις και τους παραγωγικούς συνεταιρισµούς των αγροτών µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
ειδικό αγορητή του ΚΚΕ κ. Σκοπελίτη.
Ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, Βουλευτής Λάρισας, κ. Αστέριος Ροντούλης, έχει το λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν πάω στο επίµαχο νοµοσχέδιο, αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να ξεκαθαρίσω κάποια πράγµατα για την κυρία
Υπουργό.
Γράφεται στον Τύπο, κυρία Υπουργέ, ότι υπάρχει ένα σχέδιο
Μπατζελή εν όψει των επερχοµένων εκλογών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για να στηριχθούν οι υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ. Ποιο είναι
αυτό το σχέδιο: Να δοθεί τον Οκτώβριο το υπόλοιπο των ενισχύσεων στους γεωργούς και στους κτηνοτρόφους µας προκειµένου να στηρίξουν τους εκλεκτούς του ΠΑΣΟΚ.
Κυρία Υπουργέ, για να τελειώνουµε µε αυτό το αστείο, πρώτον
πρέπει να το διαψεύσετε ότι υπάρχει µία τέτοια πρόθεση ακόµα
και σε επίπεδο συλλογισµού από εσάς, γιατί οι ενισχύσεις οφείλονται στους Έλληνες παραγωγούς. ∆εν δίνει τις ενισχύσεις η
κ. Μπατζελή, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ή οποιοσδήποτε άλλος
εν είδει δώρων προς ιθαγενείς.
Άρα λοιπόν κάτι τέτοιου είδους σχέδια –εγώ λέω ότι εσείς δεν
τα έχετε- που τυχόν έχουν κυκλοφορήσει στο Υπουργείο πρέπει
να τα διαψεύσετε τώρα διότι υποτιµάτε την κρίση και τη βούληση
του ελληνικού λαού και δη των Ελλήνων παραγωγών.
Επίσης, να πείτε στους ανθρώπους σας που γράφουν τις ανακοινώσεις του Υπουργείου ότι τα Υπουργεία ανήκουν στον ελληνικό λαό. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δεν
είναι της κ. Μπατζελή, είναι του ελληνικού λαού. Το Υπουργείο
Οικονοµικών δεν είναι του κ. Παπακωνσταντίνου και του κ. Σαχινίδη, είναι του ελληνικού λαού. Άρα λοιπόν να µην προκαλείτε µε
τέτοιου είδους ανακοινώσεις και να πείτε στους συνεργάτες σας
να τα γράφουν καλύτερα. Ξέρετε πολύ καλά πού απευθύνοµαι.
∆εύτερο ζήτηµα: Ακούω επίσης για πρόστιµα που µπορεί να
µπουν σε αλευροβιοµηχανίες που µε κοινές πρακτικές εναρµονισµού έχουν αυξήσει τα άλευρα, πράγµα που περνάει στην τιµή
του ψωµιού στον καταναλωτή. Πρόστιµα ακούω και πρόστιµα δεν
βλέπω. Θα βάλετε κανένα πρόστιµο; Θα εισπράξετε το πρόστιµο
αυτό και θα το αποδώσετε στον ΕΛΓΑ, όπως είναι η πρόταση του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού; Εµείς αυτό πιστεύουµε ότι πρέπει να γίνει, επιβολή προστίµων, άµεση είσπραξη των προστίµων
και απόδοση αυτών στον ΕΛΓΑ. Περιµένουµε να δούµε τι θα γίνει
µ’ αυτήν την ιστορία των προστίµων που µόνο τα ακούµε αλλά
δεν τα βλέπουµε.
Τρίτο ζήτηµα: Πράσινο σκουλήκι. Περιµένουν από σας οι πληγέντες παραγωγοί εδώ και τώρα από τη Βουλή µία ξεκάθαρη δήλωση, δηλαδή να σηκωθείτε και να πείτε ότι πράγµατι το πράσινο
σκουλήκι έχει πλήξει σε µέγιστο βαθµό τις καλλιέργειες, τις βαµ-
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βακοφυτείες και άρα θα υπάρξει κατ’ εξαίρεση αποζηµίωση από
τον ΕΛΓΑ, όχι η χρονοβόρος διαδικασία των ΠΣΕΑ. Μέσα από
την κατ’ εξαίρεση αποζηµίωση του ΕΛΓΑ θα πρέπει να δοθούν οι
αποζηµιώσεις αυτές στους παραγωγούς γιατί ξέρετε ότι έχει
υπάρξει ένα τέτοιο πλήγµα που σε κάποιες περιπτώσεις και σε
κάποιες περιοχές ο παραγωγός δεν θα µπορέσει να πάρει ούτε
τη συνδεδεµένη µε την παραγωγή του ενίσχυση γιατί το πλαφόν
ανά στρέµµα θα είναι χαµηλότερο. Άρα, λοιπόν, περιµένει ο παραγωγός µία διευκρίνιση εκ µέρους σας για την περίπτωση αυτή
του πράσινου σκουληκιού.
Τελειώνω µ’ ένα άλλο ζήτηµα που ανησυχεί πάρα πολύ τον
αγροτικό κόσµο της χώρας, την τιµή του αγροτικού ρεύµατος.
Υπήρξαν δηλώσεις του κ. Μανιάτη ότι «µην ανησυχείτε, δεν θα
αυξηθεί κατά 60% που λέγεται το αγροτικό ρεύµα, αλλά» -συνεχίζει ο αξιότιµος Υφυπουργός Ενέργειας- «σε βάθος τριετίας θα
υπάρξει εξορθολογισµός του τιµολογίου», τουτέστιν σε βάθος
χρόνου τριετίας θα δούµε το ρεύµα να φτάνει σίγουρα πάνω από
το 60%, γιατί προφανώς αυξηµένες θα είναι τότε και οι τιµές του
πετρελαίου. Άρα λοιπόν πρέπει αυτό το θέµα να το δείτε µε τη
µεγίστη προσοχή γιατί είναι πάρα πολύ σηµαντικό και απασχολεί
πάρα πολύ τον αγροτικό κόσµο. ∆εν µπορούν τώρα να πληρώσουν το αγροτικό τιµολόγιο στη ∆ΕΗ. Σας είπα ότι στον κάµπο
πέφτουν τα ρολόγια και κλείνουν. Η ∆ΕΗ κατεβάζει τους διακόπτες στους αγρότες, πόσω µάλλον όταν θα κλιµακωθεί η τιµή
του αγροτικού ρεύµατος.
Τελειώνω µ’ αυτά τα εισαγωγικά και έρχοµαι στο νοµοσχέδιο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το προς εξέταση νοµοσχέδιο είναι πάρα
πολύ σηµαντικό γιατί είναι ένα νοµοσχέδιο-«πιλότος». Έχει πανευρωπαϊκή σηµασία το σηµερινό νοµοσχέδιο. ∆εν αφορά µόνο
τον Έλληνα παραγωγό αλλά αφορά τον Ευρωπαίο παραγωγό. Η
ελληνική γεωργική ασφάλιση έχει γίνει ένα «πειραµατόζωο».
Αυτό που καλούµεθα να ψηφίσουµε σήµερα πολύ φοβούµεθα
ότι αύριο κάποιες πολιτικές ελίτ θα προσπαθήσουν να το κάνουν
κανόνα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνεπώς επειδή είναι ένα νοµοσχέδιο µεγάλης βαρύτητας,
κυρία Υπουργέ, θεωρούµε ότι είναι ολίσθηµά σας που το φέρατε
σε Θερινό Τµήµα της Βουλής. Θα έπρεπε να το φέρετε στην
Ολοµέλεια της Βουλής, όταν θα άνοιγε η Βουλή, προκειµένου το
σύνολο των συναδέλφων να τοποθετηθεί πάνω σ’ αυτό το τόσο
σηµαντικό νοµοσχέδιο.
Τι επικαλείται η κυρία Υπουργός και η Κυβέρνηση φέρνοντας
το νοµοσχέδιο; Ένα είναι το επιχείρηµα. Επικαλείται την οικονοµική κακοδαιµονία του ΕΛΓΑ και µάλιστα λέει και ένα νούµερο
που είναι σωστό, ότι µέχρι το 2019 ο ΕΛΓΑ θα πρέπει να καταβάλει σε τοκοχρεολύσια γύρω στα 4 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Πράγµατι αυτή είναι η αλήθεια, όµως θα πρέπει να αναλογιστούµε τα εξής: Πώς καταλήξαµε σ’ αυτό το µεγάλο οικονοµικό
άνοιγµα του ΕΛΓΑ; ∆ύο σκέψεις µπορούν να γίνουν.
Σκέψη πρώτη: Υπήρξε κακοδιαχείριση από τη διοίκηση και από
τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ. Υπήρξαν «λαµογιές», µπορεί να πει κάποιος. Μάλιστα. Τότε εµείς θα αντιτείνουµε να µπει εισαγγελέας
να δούµε τα πεπραγµένα, τα έργα και τις ηµέρες της προηγούµενης διοίκησης και να αποδώσουµε ευθύνες.
∆εύτερη σκέψη: Ο ΕΛΓΑ αντιµετωπίζει οικονοµικά προβλήµατα γιατί είχε κατά το παρελθόν κάποια αντικειµενικά «βαρίδια»
που δηµιούργησαν το πρόβληµα. Ποια είναι όµως αυτά τα «βαρίδια» που είχε και που δηµιούργησαν το πρόβληµα; Είχε τα
ΠΣΕΑ από το 2001 τα οποία θα πρέπει να σας πω ότι ο ΕΛΓΑ τα
πλήρωνε µε πολιτική απόφαση, χωρίς να έχει τους αντίστοιχους
πόρους από τον κρατικό προϋπολογισµό, παρά µόνο έβγαινε ο
εκάστοτε Υπουργός και έλεγε «να πληρωθούν τα ΠΣΕΑ, πάρτε
δάνειο µε την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου» κι έτσι λοιπόν
προχωρούσαν τα προγράµµατα των ΠΣΕΑ.
Είχαµε επίσης το «βαρίδι» των κατ’ εξαίρεση αποζηµιώσεων.
Σωστό µέτρο οι κατ’ εξαίρεση αποζηµιώσεις; Σωστό γιατί υπάρχουν και ζηµιές που δεν καλύπτονται και πλήττουν το αγροτικό εισόδηµα, αλλά κι εδώ δυστυχώς ακολουθούνταν η ίδια πρακτική,
δηλαδή ο εκάστοτε Υπουργός έβγαζε µία υπουργική απόφαση
και έλεγε «κατ’ εξαίρεση αποζηµίωση για την τάδε καταστροφή,
για την τάδε ζηµιά, πήγαινε ΕΛΓΑ πάρε δάνειο µε την εγγύηση
του Ελληνικού ∆ηµοσίου».
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

Βεβαίως υπήρχε και ένα τρίτο µεγάλο οικονοµικό «βαρίδι» πάλι µε ευθύνη της πολιτείας- που ακούει στο όνοµα «εισφοροδιαφυγή». Την περίοδο 2003-2009 χάθηκαν από τον ΕΛΓΑ 500
εκατοµµύρια ευρώ, λεφτά που µε το 3% επί του τιµολογίου πλήρωνε ο παραγωγός. Το ερώτηµα είναι πού πήγαν τα λεφτά αυτά.
Ποια λαµόγια «έφαγαν» τα λεφτά αυτά; Μήπως αυτοί οι µεσάζοντες που κυκλοφορούν µε «Mercedes» στα χωριά και το παίζουν
µεγαλέµποροι «στις πλάτες» των παραγωγών, κατακρατώντας
αυτοί το 3% αντί να το δίνουν στον ΕΛΓΑ; Ποιος έχει την τελική
πολιτική ευθύνη τέλος πάντων γι’ αυτά τα πράγµατα;
Άρα λοιπόν εξ αντικειµένου ο ΕΛΓΑ, χωρίς να ευθύνεται ο Οργανισµός, χωρίς να ευθύνονται οι υπάλληλοί του, είχε οικονοµικά
«βαρίδια» που έπρεπε να εξυπηρετήσει µε ευθύνη της ελληνικής
πολιτείας.
Γι’ αυτό, λοιπόν, εµείς λέµε ότι το κράτος θα πρέπει να αναλάβει πλήρως –γιατί αυτό έδωσε την εντολή, αυτό έδωσε τις εγγυήσεις- την αποπληρωµή του χρέους του ΕΛΓΑ και την
καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής.
∆υστυχώς, όµως, σε αυτό το κρίσιµο ερώτηµα, δηλαδή ποιος
και πώς θα αποπληρώσει τα χρέη του ΕΛΓΑ, το παρόν νοµοσχέδιο δεν απαντά καθόλου ωσάν να µην ενδιαφέρεται για την οικονοµική βιωσιµότητα του Οργανισµού.
Βεβαίως, πρέπει να αφήσετε τη διγλωσσία και τις αντιφάσεις
στην πολιτική σας, κύριε Υπουργέ.
Άκουσα τον εξαίρετο ειδικό αγορητή του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Τζελέπη, που πριν έλεγε το εξής: Και να θέλαµε να δώσουµε κάποια
κρατική επιχορήγηση, των 300.000.000, των 400.000.000 –έτσι
είπε- στον ΕΛΓΑ, δεν θα µας άφηνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν
θα µας άφηνε η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ταυτόχρονα, εσείς κατεβάσατε µία ρύθµιση και λέτε ότι δίδεται κρατική επιχορήγηση µέχρι το 20% των εσόδων του ΕΛΓΑ για
την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών.
Για πείτε µας, λοιπόν, τώρα, τι από τα δύο ισχύει; Ενοχλείται η
Ευρωπαϊκή Ένωση αν το κράτος, η ελληνική πολιτεία επιχορηγήσει τον ΕΛΓΑ ή δεν ενοχλείται; Άλλα λέει ο ειδικός σας αγορητής, άλλα φέρνετε εσείς µε το νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ).
Γι’ αυτό λέµε ότι είναι προχειρογράφηµα, γονατογράφηµα.
Στο πόδι το γράψατε. Άλλα αντί άλλων ακούµε.
Για να σας βγάλω, όµως, από τον πειρασµό της απάντησης,
θα απαντήσω ο ίδιος µε ένα παράδειγµα, κύριε ειδικέ αγορητά
του ΠΑΣΟΚ. Η Κύπρος µπήκε το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
αγαπητοί συνάδελφοι. Η κυπριακή πολιτεία, το κυπριακό κράτος
χρηµατοδοτεί πλήρως τον αντίστοιχο κυπριακό ΕΛΓΑ στην αναλογία ένα προς ένα. ∆ηλαδή, εάν οι αγροτικές εισφορές είναι
100 ευρώ στον κυπριακό ΕΛΓΑ, άλλα 100 ευρώ δίνει η κυπριακή
πολιτεία.
Άρα, λοιπόν, να αφήσετε τα ψέµατα µέσα σε αυτήν την Αίθουσα, να είστε συνεπείς τουλάχιστον µε τα γραφόµενα στο δικό
σας νοµοσχέδιο - τουλάχιστον!- και να µην παραπλανείτε τον
κόσµο και τον παραγωγό σε µία ιδιαιτέρως κρίσιµη οικονοµική
συγκυρία.
Το ζήτηµα που δηµιουργείται τώρα είναι το εξής: Το Υπουργείο έχει µετατρέψει αυτήν την οικονοµική κρίση του ΕΛΓΑ -την
οποία, είπαµε, µπορεί να καλύψει η ελληνική πολιτεία- σε θεσµική
κρίση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για την ισότητα των όπλων, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ
να µου επιτρέψετε κι εµένα να εξαντλήσω την οµιλία µου, όπως
έγινε µε τους άλλους συναδέλφους.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Τα όπλα δεν έχουν
ισότητα. Μεταξύ των οµιλητών, όµως, θα υπάρξει.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό. Ό,τι
έγινε µε τους υπολοίπους, να γίνει και για τον ειδικό αγορητή του
ΛΑΟΣ. ∆εν ζητάω κάτι παραπάνω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Αυτό λέω. Μεταξύ των
οµιλητών θα υπάρξει ισότητα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Γνωρίζω πολύ καλά ότι θα έχω την
ανοχή σας, γιατί σας ενδιαφέρουν αυτά.

Έχει, λοιπόν, µετατραπεί µία οικονοµική κρίση σε θεσµική. Τι
εννοώ: Εννοώ ότι το Υπουργείο, πλέον, έχει κάνει τη στρατηγική
του επιλογή. Θέλει να τελειώνει µε τον ΕΛΓΑ και να στήσει έναν
ιδιωτικό πυλώνα γεωργικής ασφάλισης. Αυτή είναι η στρατηγική
επιλογή του ΠΑΣΟΚ. Κάνει, όµως, δύο ολισθήµατα, δεν λαµβάνει
υπ’ όψιν δύο σηµαντικά πράγµατα:
Πρώτον, εάν ήταν να δηµιουργηθεί ένα ιδιωτικό σύστηµα
αγροτικής ασφάλισης, αυτό θα είχε γίνει ήδη, αγαπητοί συνάδελφοι. ∆εν θα περίµεναν οι ασφαλιστικές εταιρείες το νοµοσχέδιο της κ. Μπατζελή. Ήδη θα είχαν βγει στην αγορά µε
πακέτα και θα έλεγαν, ελάτε εδώ Έλληνες παραγωγοί να ασφαλιστείτε, να ασφαλίσετε την παραγωγή σας. Τόσα χρόνια δεν το
έχουν κάνει. Γιατί; ∆ιότι ξέρουν ότι είναι µία ζηµιογόνος δραστηριότητα.
Άρα, λοιπόν, τελειώνουµε µε τον κρατικό –να το πω έτσι- ΕΛΓΑ.
Και στον ιδιωτικό τοµέα, όµως, δεν βλέπουµε κάτι να ανοίγει, κάτι
να κινείται.
∆εύτερο ολίσθηµα: ∆εν λαµβάνει υπ’ όψιν το Υπουργείο ότι οι
ελληνικές γεωργικές εκµεταλλεύσεις είναι εκµεταλλεύσεις µικρού κλήρου. ∆εν µπορούν να έχουν τις οικονοµίες κλίµακος,
εκείνες που απαιτούνται για να στραφούν σε ένα ιδιωτικό σύστηµα γεωργικής ασφάλισης, ακόµη κι αν τούτο υπάρξει. Πρόκειται για εκµεταλλεύσεις µικρού κλήρου, που κάνουν τεράστιο
αγώνα να σταθούν µέσα σε ένα ιδιαίτερα έντονο, ανταγωνιστικό,
παγκοσµιοποιούµενο περιβάλλον. ∆εν µπορούν να αντέξουν τα
βάρη της ιδιωτικής ασφάλισης..
Άρα, λοιπόν, ο όποιος σχεδιασµός έχει γίνει για να στηθεί ένα
ιδιωτικό σύστηµα αγροτικής ασφάλισης, θα καταρρεύσει γι’ αυτούς τους δύο ουσιαστικούς λόγους.
Κυρία Υπουργέ, τελειώνοντας, εµείς σας είπαµε ότι υπάρχουν
δύο casus belli, δύο αιτίες πολέµου για το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό έναντι του νοµοσχεδίου αυτού:
Πρώτον, είναι αδιανόητο για εµάς, ιδίως σήµερα που το αγροτικό εισόδηµα συρρικνώνεται, που η κοινωνία µας αντιµετωπίζει
τέτοιες µεγάλες οικονοµικές προκλήσεις, να καταργείτε, για τα
αγροτόπαιδα, την υποτροφία που τους δίνετε. Εκεί βρήκατε να
εξαντλήσετε την κοινωνική σας αναλγησία, στα αγροτόπαιδα τα
οποία περνάνε στα πανεπιστήµια προκειµένου να παρακολουθήσουν αντικείµενο συναφές µε το γεωργικό τοµέα της οικονοµίας; Μα, δεν ξέρετε ότι αυτά τα παιδιά αύριο θα γίνουν οι
σύµβουλοι των γεωργών και των κτηνοτρόφων µας, θα γίνουν
είτε κτηνίατροι είτε γεωπόνοι και θα συνδράµουν έτι περαιτέρω
την προσπάθεια αναβάθµισης του αγροτικού τοµέα της ελληνικής οικονοµίας; Κι εσείς ανερυθρίαστα κόβετε από τα αγροτόπαιδα τις υποτροφίες. Μπράβο σας! Πολύ µεγάλο κατόρθωµα!
∆ιατηρείτε, όµως, το 0,25% για τη ΓΕΣΑΣΕ, το 0,15% στη ΣΥ∆ΑΣΕ και το 1,2% στην ΠΑΣΕΓΕΣ. Αυτά τα διατηρείτε. Τα κοµµατικά σας ερείσµατα τα προσέχετε, να µη χάσετε τους
συνδικαλιστάδες σας στον αγροτικό κόσµο. Και πρέπει να τους
φροντίσετε τους ανθρώπους. Τα αγροτόπαιδα, όµως, στο πυρ
το εξώτερον.
∆εύτερον, κατά κανένα τρόπο ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός δεν µπορεί να δεχθεί το δόγµα του ισοσκελισµού εσόδων
και αποζηµιώσεων που πάτε να εφαρµόσετε. Μάλιστα, έχει ειπωθεί από εσάς ότι στην περίπτωση…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει ξανά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε δύο λεπτά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ...που δεν υπάρξει ισοσκελισµός
εσόδων και εξόδων του ΕΛΓΑ, τότε θα υπάρχει µία συµµετρική,
αναλογική και οριζόντια περικοπή. Τουτέστιν, ο αγρότης –για να
το καταλάβουµε αυτό τώρα- δεν θα παίρνει πλέον το σύνολο των
αποζηµιώσεων που δικαιούται από τον ΕΛΓΑ. Θα παίρνει πάντα
µία προκαταβολή και την επόµενη χρονιά θα παίρνει πάλι µία
προκαταβολή. Θα µένει µε τις προκαταβολές. Ποτέ δεν θα παίρνει το σύνολο των αποζηµιώσεων. ∆ιότι, βεβαίως, υπάρχει ρητή
διάταξη στο νοµοσχέδιο που λέει ότι όταν τα αποθεµατικά του
ΕΛΓΑ δεν επαρκούν, τότε θα γίνεται η µείωση που σας είπα.
Έχετε κάνει τον ΕΛΓΑ, «ΚΙΝΟ», το παιχνίδι.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Ροντούλη, σας
παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Τελειώνετε, αλλά είστε
ήδη στα είκοσι ένα λεπτά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ξέρετε τι γίνεται µε το «ΚΙΝΟ»,
κυρία Υπουργέ; Κάποιος παίζει «χ» χρήµατα και δεν ξέρει πόσα
θα κερδίσει, γιατί του λένε: Αυτά που θα κερδίσεις, θα είναι κατ’
αναλογία µε τον αριθµό των νικητών. Άρα δεν θα σου εγγυηθούµε πόσα θα πάρεις.
Το ίδιο κάνετε και εσείς. Έχετε κάνει τον ΕΛΓΑ, «ΚΙΝΟ». Λέτε,
δηλαδή, στον αγρότη πλήρωσε τώρα, αλλά πόσα θα πάρεις και
αν θα πάρεις θα το δούµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Ροντούλη, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Ροντούλη, µιλάτε είκοσι δύο λεπτά…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µε αφήσετε,
όπως και οι άλλοι οµιλητές µίλησαν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): ∆εν µίλησε κανείς,
κύριε Ροντούλη, παραπάνω.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ∆εν µπορείτε να εξαντλείτε την αυστηρότητα µόνο στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): ∆εν µίλησε κανείς παραπάνω από εσάς.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μίλησε!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κανείς!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μίλησε!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κανείς δεν µίλησε σας
λέω, έχω τα χαρτιά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κοιτάξτε τα χαρτιά σας για να δείτε!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σας παρακαλώ να
ολοκληρώνετε!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θεωρούµε, λοιπόν, ότι υπάρχει µία
προϊούσα απαξίωση της γεωργικής ασφάλισης της χώρας που
θα λειτουργήσει ως καταλύτης για να µειωθεί ο αγροτικός πληθυσµός της χώρας. Αν θέλετε να µειώσετε τον αγροτικό πληθυσµό της χώρας, θα µας το πείτε. Να το πείτε και στους
ανθρώπους αυτούς, προκειµένου να ξέρουν που θα πάνε και τι
θα κάνουν στο µέλλον.
Εµείς, κύριε Πρόεδρε, θα καταθέσουµε πρόταση ονοµαστικής
ψηφοφορίας επί της αρχής, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σηµαντικό
νοµοσχέδιο.
Στην περίπτωση δε αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κ.
Κιλτίδη, ο οποίος µαζί µε τους υπολοίπους Βουλευτάς του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού έχει βάλει την υπογραφή του για
να γίνει αυτή η ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής, πράγµα
που σηµαίνει ότι υπάρχουν και πολιτικοί άνδρες που έχουν βγάλει τις όποιες µικροκοµµατικές σκοπιµότητες από το µυαλό τους
και αγωνίζονται για το καλό του αγροτικού κόσµου της χώρας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Ροντούλη, θα
σας παρακαλούσα να ολοκληρώσετε. ∆εν χρειάζεται να προβούµε σε αναγκαστική…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ολοκλήρωσα.
Με αυτήν την πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας εµείς προκαλούµε τους Βουλευτάς του ΠΑΣΟΚ, που στις επιτροπές και σε
δηλώσεις τους διατείνονται ότι είναι ένα µεγάλο λάθος το νοµοσχέδιο αυτό, να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους, να δούµε τώρα
στην ονοµαστική ψηφοφορία τι θα ψηφίσει ο κάθε συνάδελφος
του ΠΑΣΟΚ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μισό λεπτό, κύριε
Τζελέπη, δεν έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Επί προσωπικού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μισό λεπτό, κύριε
Τζελέπη, δεν έχετε το λόγο, βλέπετε ότι µιλάω.
Κύριε Ροντούλη, δεν θέλω κάθε φορά να υπάρχουν αντεγκλή-
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σεις.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Σε εµένα απευθύνεστε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ναι, σε εσάς.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα σας απαντήσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θα απαντήσετε όταν
ολοκληρώσω.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μιλήσατε για ισότητα.
Σας είπα ότι θα υπάρχει ισότητα των οµιλητών. ∆εν µίλησε κανένας παραπάνω από είκοσι λεπτά. Ο κ. Τζελέπης µίλησε δεκαπέντε λεπτά – της υπηρεσίας είναι τα χαρτιά – ο κ. Σκοπελίτης
µίλησε δεκαέξι λεπτά και ο κ. Κόλλιας µίλησε είκοσι λεπτά. Εσείς
µιλήσατε είκοσι τέσσερα λεπτά. Είναι είκοσι δύο οµιλητές. Αν δεν
σεβαστούµε το χρόνο, δεν θα µπορέσουµε να ολοκληρώσουµε
τη συνεδρίαση. ∆εν πρέπει να υπάρχει κάθε φορά αυτή η διαδικασία αντέγκλησης, αν πρέπει να τηρήσουµε τον Κανονισµό ή
όχι.
Κύριε Τζελέπη, τι θέλετε να πείτε;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Τζελέπης ζήτησε
το λόγο πριν από εσάς.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θέλω να απαντήσω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Εγώ έβαλα θέµα διαδικαστικό. Θα απαντήσετε στο διαδικαστικό;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Βεβαιότατα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σαν τι θα απαντήσετε
στο διαδικαστικό; Ανέφερα ότι ήσασταν ο προηγούµενος οµιλητής που παραβιάσατε το χρόνο και σας εξηγώ ότι δεν έπρεπε να
παραβιάζεται. Εξήγησα ακριβώς αυτό το πράγµα.
Κύριε Τζελέπη, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ο κ. Ροντούλης αναφέρθηκε δύο φορές
σε σηµεία της οµιλίας µου και θα ήθελα να δώσω µία διευκρίνιση
επάνω σε αυτά τα οποία τοποθετήθηκε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Επί προσωπικού;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Επί προσωπικού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Επί προσωπικού σε σχέση µε την επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό του ΕΛΓΑ, όπου προανέφερα και είναι γνωστό ότι δεν µπορεί να γίνει αυτό, γιατί
αντίκειται µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αγροτικών Υποθέσεων.
Τόνισα -είναι, άλλωστε, γνωστό και το γνωρίζουν όλοι- ότι δύο
δάνεια του ΕΛΓΑ ύψους 865 εκατοµµυρίων ευρώ, αυτήν τη
στιγµή είναι υπό έλεγχο, αν είναι συµβατά µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο.
Το 20% που αποδίδεται, αποδίδεται όχι στον ΕΛΓΑ, αλλά στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και όχι αποζηµιώσεων.
Αυτό το οποίο προέχει για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και για την Κυβέρνηση είναι να εξασφαλίσει τις επιδοτήσεις
των 2,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ που έρχονται στους Έλληνες
αγρότες, χωρίς να υπάρχει το παραµικρό να αµφισβητηθούν από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κατ’ αρχάς νοµίζω ότι
είναι µία πολιτική κρίση αυτή που έκανε ο κ. Ροντούλης, δεν είναι
επί προσωπικού. ∆εν νοµίζω ότι υπάρχει θέµα επί προσωπικού.
Αν τώρα στις τοποθετήσεις και στις πολιτικές κρίσεις όλα θεωρούνται επί προσωπικού, δεν θα κάνουµε συνεδρίαση εδώ και
ούτε θα λέγονται πολιτικές τοποθετήσεις.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Γιατί, κύριε Ροντούλη;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Επί προσωπικού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Επί προσωπικού και
εσείς; Κάνω δηλαδή τη διευκρίνιση ότι δεν υπάρχει προσωπικό
και ζητάτε το λόγο επί προσωπικού και εσείς;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όπως πάει η συζήτηση...
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Επί προσωπικού ζητάτε το λόγο;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Το προσωπικό έγκειται στο εξής,
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

κύριε Πρόεδρε. Όταν κάποιος κάνει µία τοποθέτηση πρέπει να τη
στηρίζει κιόλας. Εγώ µπροστά µου έχω την τροποποίηση που
έκανε η κυρία Υπουργός και δεν τη διάβασε ο ειδικός αγορητής
του ΠΑΣΟΚ προφανώς, γιατί δεν θα έλεγε αυτά που λέει.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Την έχω µπροστά µου, κύριε Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εδώ, λοιπόν, λέει. Η ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου, όχι
στο Υπουργείο, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του ΕΛΓΑ.
Επιχορήγηση!
Σας είπα και πάλι, κύριε Τζελέπη - δεν θέλετε να το καταλάβετε και εκτίθεστε διαρκώς - ότι αυτήν τη στιγµή η Κύπρος δίνει
κρατική επιχορήγηση στον κυπριακό ΕΛΓΑ σε αναλογία 1 προς
1. Στην Κύπρο το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αγροτικών
Υποθέσεων και στον ελληνικό ΕΛΓΑ αυτό δεν επιτρέπεται;
Θα µας τρελάνετε εσείς του ΠΑΣΟΚ; Πείτε την αλήθεια!. Θέλετε να καταργήσετε τον ΕΛΓΑ. Θα δείτε τι θα γίνει µε τους
αγρότες στις εκλογές, κύριε Τζελέπη. Πηγαίνετε στις Σέρρες να
δείτε τι θα γίνει που εισηγείστε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο λέγοντας
και διαρκή ψέµατα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η ειδική
αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ηρώ ∆ιώτη. Φαντάζοµαι να κατεβάσετε
τους τόνους για να ηρεµήσει η Αίθουσα.
ΗΡΩ ∆ΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά τη συζήτηση και στην επιτροπή, αλλά και την ακρόαση των φορέων και επειδή θεωρούµε
ότι το νοµοσχέδιο αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, θέλω να αναφερθώ ξανά σε κάποια κοµβικά ζητήµατα σε σχέση µε τον ΕΛΓΑ
και την ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής.
Κοµβικό ζήτηµα πρώτο. Τα οικονοµικά προβλήµατα του ΕΛΓΑ.
Είπε και η κυρία Υπουργός ότι έχουµε πρωτογενές έλλειµµα του
ΕΛΓΑ 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, τόκους 662.000 ευρώ, χρεολύσια 863.000 ευρώ, συνολικό έλλειµµα 5,2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Γι’ αυτό και αποφάσισαν, όπως είπε, την ανασυγκρότηση, τη
διαφάνεια και την απαλλαγή του ΕΛΓΑ από όλο το βάρος που
του έχει δηµιουργήσει το πολιτικό σύστηµα. Αποδέχεται, δηλαδή, τους υπαίτιους της κατάστασης και µάλιστα είπε στην οµιλία της, όταν έγινε η συζήτηση επί της αρχής στην επιτροπή, τα
γνωστά βεβαίως πράγµατα ότι, δηλαδή, οι έµποροι και οι συνεταιρισµοί, ενώ παρακρατούσαν την εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ, δεν απέδιδαν στην αρµόδια ∆ΟΥ και αυτό χωρίς να έχουν συνέπειες, ότι
πλέον το δηµόσιο δεν απέδιδε στον ΕΛΓΑ τα ποσά των κρατικών
ενισχύσεων, ότι υποχρεωνόταν ο ΕΛΓΑ σε κατ’ εξαίρεση αποζηµιώσεις, ότι αποκρύπτονταν στοιχεία κ.ο.κ..
Ποιο είναι το συµπέρασµα, λοιπόν, που βγάζει το Υπουργείο
για την αντιµετώπιση του προβλήµατος µετά από όλες αυτές τις
διαπιστώσεις; Το είπα και στην επιτροπή. Ούτε ανασυγκρότηση
ούτε διαφάνεια ούτε τίποτα. ∆ιάλυση του ΕΛΓΑ και διάλυση γενικότερα της ασφάλισης της παραγωγής.
Όσο για το βάρος που του έχει δηµιουργήσει το πολιτικό σύστηµα και τολµάει η Κυβέρνηση να συγκρουσθεί µ’ αυτό, όπως
λέει η κυρία Υπουργός, εµείς λέµε ότι το πολιτικό σύστηµα είστε
εσείς και η Κυβέρνηση και η Αντιπολίτευση του κ. Κόλλια που
ήταν ο εισηγητής, που έφθασαν τα πράγµατα έως εδώ σε όλους
τους τοµείς και γι’ αυτό το λόγο δεν αθωώνεστε.
Η τακτική είναι γνωστή. «∆ιαρρηγνύουµε τα ιµάτιά µας» για τα
προβλήµατα που εµείς δηµιουργήσαµε, συκοφαντούµε τους άλλους για υπευθύνους, χρησιµοποιούµε διάφορα φερέφωνα για
να επιβεβαιώσουν αυτές τις απόψεις και στο τέλος βάζουµε να
πληρώσουν άλλοι το λογαριασµό.
∆εν γίνεται µόνο µε τον ΕΛΓΑ, έγινε µε όλα και παντού και θα
συνεχίσει µε κάθε δηµόσιο φορέα και κάθε κοινωνικό αγαθό, αν
δεν ανακοπεί η πορεία αυτής της Κυβέρνησης και των συµµάχων της. Είναι αλήθεια - το είπα και µέσα στην επιτροπή - πολύ
δύσκολο να αντιµετωπίσει κανείς και τέτοιο θράσος και τέτοιο
κυνισµό.
Στην περίπτωση, λοιπόν, του ΕΛΓΑ τα χρέη του οργανισµού,
που είναι αυτή τη στιγµή το σηµαντικότερο πρόβληµα, οφείλονται στις εκάστοτε κυβερνητικές επιλογές, δηλαδή, τις δικές σας
και των προκατόχων σας, αγαπητή κυρία Υπουργέ.
Εκτός των παραπάνω που ανέφερα, ανατέθηκαν στον ΕΛΓΑ τα
ΠΣΕΑ χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Οι δαπάνες για την κα-

ταβολή των ενισχύσεων αυτών είναι υποχρέωση του κράτους
σύµφωνα µε την κοινοτική και την εθνική νοµοθεσία και πρέπει να
εγγράφονται στον κρατικό προϋπολογισµό ως σχετικές πιστώσεις και όχι η εκάστοτε Κυβέρνηση να υποχρεώνει τον ΕΛΓΑ στη
λήψη δανείων και την καταβολή ενισχύσεων για να παίζει το πελατειακό της παιχνίδι.
Επίσης, δίνονταν εντολές για συνεχείς κατ’ εξαίρεσιν αποζηµιώσεις, εντολές να καλύπτονται οι δαπάνες µε δάνεια και όχι
από το κράτος και εάν προσθέσουµε και το σηµαντικό πρόβληµα
της εισφοροδιαφυγής, όπως είπαµε, συµπληρώνεται η εικόνα
των χρεών στα οποία αναφέρεται η κ. Μπατζελή.
∆ίκαιο, λοιπόν, και ορθολογικό για να συγκρουστεί µε την παθογένεια του ΕΛΓΑ το Υπουργείο θα ήταν να αναλάβει τις δανειακές του υποχρεώσεις, µιας και το κράτος ευθύνεται γι’ αυτές
και να πατάξει την εισφοροδιαφυγή. Ούτε, όµως, τους µεσάζοντες ενοχλεί να δώσουν τις εισφορές που παρακράτησαν, ούτε
καλύπτει τις δανειακές υποχρεώσεις, απλά διαλύει τον
oργανισµό καθιστώντας τον εντελώς αφερέγγυο, φορτώνοντας
όλο το βάρος στους αγρότες, αφού απλά θα µειώνει τις αποζηµιώσεις, εάν το ετήσιο ταµείο του δεν έχει χρήµατα. ∆εν υπάρχει τίποτα δίκαιο και τίποτα ορθολογικό σ’ αυτά, κυρία Υπουργέ.
Κοµβικό ζήτηµα δεύτερο, ο κοινωνικός χαρακτήρας της γεωργικής ασφάλισης. Στο νοµοσχέδιο οι πυλώνες του ασφαλιστικού συστήµατος της γεωργικής παραγωγής, όπως εξάλλου έγινε
και στο ασφαλιστικό, εµπλουτίζονται µε την αναγκαία, κατά την
Κυβέρνηση, παρουσία της ιδιωτικής ασφάλισης και µάλιστα προβλέπεται η επιδότηση ασφαλίστρου για την προαιρετική ιδιωτική
ασφάλιση.
Αυτό θεωρείται ότι είναι κοινωνικό µέτρο και στήριξη, ενώ είναι
ουσιαστικά στήριξη στις ιδιωτικές ασφαλιστικές να βρουν πελάτες και παράδοση των αγροτών στη γνωστή ιστορία των ασφαλιστικών που «βαράνε κανόνια» ή απλά αφήνεται η παραγωγή
στην χώρα ανασφάλιστη. Εξάλλου, αυτό µια χαρά µπορεί να υπηρετήσει το στόχο κάθε νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης που σέβεται τον εαυτό της, να µείνουν δηλαδή στην παραγωγή
µεγαλύτεροι και ισχυρότεροι επιχειρηµατίες, γιατί περί αυτού
πρόκειται.
Η κυρία Υπουργός µέσα στην επιτροπή µίλησε για ευρωπαϊκά
συστήµατα ασφάλισης και αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στο ισπανικό,
οπότε δεν µας µένει και καµµία αµφιβολία για την κατεύθυνση
που εγκρίνει το Υπουργείο.
Στην Ισπανία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει µικτό σύστηµα µε ιδιωτική πρωτασφάλιση και κρατική παρέµβαση και ενίσχυση. Το σύστηµα έχει υποχρεωτική κρατική αντασφάλιση, που
αναλαµβάνεται από δηµόσια επιχείρηση και που η ίδια η δηµόσια
επιχείρηση είναι αντασφαλισµένη στις ιδιωτικές εταιρείες, σύστηµα που ακολούθησε και την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασφαλιστών, που είχαν δηλώσει λίγα χρόνια πριν ότι οι
ιδιωτικές ασφαλιστικές είναι έτοιµες να ασφαλίσουν τη γεωργική
παραγωγή, αρκεί να επιδοτηθεί το ασφάλιστρο από το κράτος.
∆ιαφωνούµε ριζικά µε αυτή την πανευρωπαϊκή πολιτική του νεοφιλελευθερισµού, που παραδίδει κάθε τοµέα στην αγορά και
κατεδαφίζει κάθε κοινωνική πρόνοια και κάθε αλληλεγγύη, στοιχεία απαραίτητα για την κοινωνική συνοχή.
Επιπλέον, να µας πείτε, κυρία Υπουργέ, τι γίνεται στην Ισπανία
µε το κόστος παραγωγής και τις τιµές των προϊόντων τους και
αντιστοίχως τι γίνεται εδώ, όπου συνεχώς το αγροτικό εισόδηµα
συρρικνώνεται, µε αποτέλεσµα να πετιούνται έξω από το επάγγελµα κυρίως οι µικροµεσαίοι παραγωγοί.
Πέρα τώρα από τα δύο παραπάνω ζητήµατα, οικονοµικά και
κοινωνικά του ΕΛΓΑ, το νοµοσχέδιο παίρνει τα ΠΣΕΑ από τον
ΕΛΓΑ, το θεωρεί δηλαδή σηµαντικό αντικείµενο εργασιών, απαξιώνοντάς τον, παρ’ όλο που όλοι συµφωνούν, όπως και οι εργαζόµενοι στην ανακοίνωσή τους, ότι ο ΕΛΓΑ διαχειρίστηκε τα
ΠΣΕΑ µε απόλυτη επιτυχία. ∆εκατρία προγράµµατα από το 2003,
χωρίς ούτε µία ποινή από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το αγροτικό εισόδηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει
άλλα περιθώρια µείωσης. Ειδικά τώρα που το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο, τα καρτέλ λειτουργούν ανεξέλεγκτα, οι αγρότες είναι καταχρεωµένοι στις τράπεζες και υπάρχει µια
αντικοινωνική πολιτική που συνεχώς χτυπάει τα χαµηλά και µε-
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σαία εισοδήµατα, ο παραγωγικός τοµέας είναι αυτός που πρέπει
να στηριχθεί.
Στην προκειµένη περίπτωση οι αγρότες όχι µόνο δεν θα ωφεληθούν µε τα µέτρα που προτείνονται µέσω του νοµοσχεδίου,
αλλά και περισσότερα θα πληρώνουν. Το 4%, όπως λέτε, επί της
ασφαλιζόµενης αξίας της φυτικής παραγωγής σηµαίνει αύξηση
του ασφαλίστρου, που σηµαίνει ότι θα πληρώνουν πολύ περισσότερα και θα ζουν µε την αγωνία εάν θα είναι ισοσκελισµένα τα
έσοδα µε τα έξοδα του οργανισµού για να αποζηµιωθούν.
Ακόµα χειρότερα, θα πρέπει να καταβάλλουν το ασφάλιστρο
ανεξάρτητα εάν η παραγωγή τους, για παράδειγµα, καταστραφεί
και ανεξάρτητα από το αν θα αποζηµιωθούν ή όχι, δηλαδή τιµωρείται τελικά αυστηρά ο ασφαλισµένος στον ΕΛΓΑ και αυτό για
να µην υπάρχουν δηµόσιες δαπάνες.
Εδώ, λοιπόν, µε τις δαπάνες που χρησιµοποιούνται ως δικαιολογία πλέον λόγω του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου που µας
φορτώσατε, να πω κάτι στο οποίο αναφέρθηκα και στην επιτροπή. Αυτή η «καραµέλα» για τις κρατικές δαπάνες και το χρέος
είναι ψεύτικη και χρησιµοποιείται προσχηµατικά. Το επιβεβαιώνουν πάρα πολλοί οικονοµολόγοι και όχι µόνο Αριστεροί. Έχει
αναφερθεί συγκεκριµένα ο Γκαλµπρέϊθ, που είναι και Αµερικανός οικονοµολόγος και διατέλεσε Εκτελεστικός ∆ιευθυντής της
Οικονοµικής Επιτροπής των ΗΠΑ.
Ο µεγάλος, λοιπόν, οικονοµολόγος σε µία εφηµερίδα στις 14
Αυγούστου είπε πως ο ισχυρισµός ότι τα ελλείµµατα δηµιουργήθηκαν από υπερβολικές κρατικές δαπάνες είναι ψευδής και
για τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και για την Ευρώπη. Λιγότερο από το 10% οφείλεται στην αύξηση των δηµοσίων δαπανών.
Συνεχίζει λέγοντας πως ρώτησε τους υψηλά ιστάµενους του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και µε αφορµή την ελληνική περίπτωση ρώτησε γιατί πρέπει να υπάρχει ο στόχος του 3% για
τα ελλείµµατα και γιατί να µην είναι το χρέος 80%, ή γιατί οι στόχοι πρέπει να υλοποιούνται µέσα σε µια πενταετία και απλά δεν
πήρε απάντηση, γιατί δεν υπάρχει απάντηση, διότι, όπως εξηγεί,
δεν υπάρχει απάντηση από την πλευρά της οικονοµικής θεωρίας.
Τα νούµερα και οι στόχοι είναι αυθαίρετα, ενώ είναι γνωστό ότι
όσο πιο σκληρό είναι ένα πρόγραµµα λιτότητας, τόσο πιο απίθανη και µη ρεαλιστική είναι η επιτυχία του.
Βεβαίως εδώ στην Ελλάδα ο στόχος που επιδιώκει η Κυβέρνηση είναι µια βάρβαρη και βίαιη περαιτέρω αναδιανοµή του εισοδήµατος υπέρ του πλούτου και αυτό κραυγάζει σε κάθε
νοµοθέτηµα και στο συγκεκριµένο.
Ο ΕΛΓΑ για εµάς, κυρία Υπουργέ, θα πρέπει να είναι ένας οργανισµός πρόνοιας, κοινής ωφέλειας, δηµόσιου χαρακτήρα µη
κερδοσκοπικού, που θα βασίζεται στην αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης και θα πρέπει να του εξασφαλίζονται τα απαραίτητα
κονδύλια. Βεβαίως εσείς ως Κυβέρνηση «έχετε» αλλεργία σε οτιδήποτε κοινωνικό και µιλάτε µόνο για ανταποδοτικότητα και
ανταγωνιστικότητα, λες και σας διόρισε ο ελληνικός λαός προϊστάµενους µεγάλης εταιρείας. Όµως, εµείς πιστεύουµε πως ο
ΕΛΓΑ θα πρέπει να είναι ένας δίκαιος οργανισµός που θα αντιµετωπίζει ισότιµα τους ασφαλισµένους αγρότες και θα καλύπτει
έγκαιρα τις απώλειες εισοδήµατος από ζηµιές σύµφωνα µε τον
κανονισµό.
Επιπλέον, ο κανονισµός του θα πρέπει να αλλάξει και να λάβει
υπ’ όψιν του την κλιµατική αλλαγή και τις επιπτώσεις που έχει
αυτή στην αγροτική παραγωγή, είτε λόγω καινούργιων ασθενειών είτε έντονων καιρικών φαινοµένων και άρα επιπτώσεων
όπως ο παγετός ή η ξηρασία, είτε πιο µόνιµων περιβαλλοντικών
αλλαγών που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν σε κάθε σχεδιασµό για
ασφάλιση, για αναδιάρθρωση καλλιεργειών ή χάραξη πολιτικής
στον αγροτικό τοµέα.
Φυσικά το νοµοσχέδιο δεν ασχολείται ούτε µε αυτό. Παρ’ ότι
λέει διάφορα στην αιτιολογική έκθεση, απαντά στα προβλήµατα
δίνοντας στην ιδιωτική ασφάλιση ό,τι δεν ασφαλίζει ο ΕΛΓΑ και
σπρώχνοντας τον οργανισµό στην απαξίωση και στην αφερεγγυότητα.
Κλείνοντας και επειδή µάλλον, κύριε Πρόεδρε, είµαι πιο σύντοµη απ’ όλους τους οµιλητές, να πω ότι τα επίδικα είναι πολλά
στο νοµοσχέδιο και στην επί των άρθρων συζήτηση θα αναφερ-
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θούµε αναλυτικότερα και σε άλλα σηµαντικά ζητήµατα, όπως
είναι η χρηµατοδότηση του συστήµατος, κάποιες καταργούµενες διατάξεις κοινωνικού χαρακτήρα στις οποίες αναφέρθηκαν
κάποιοι συνάδελφοι, τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των εργαζοµένων του ΕΛΓΑ που θίγονται από το νοµοσχέδιο, την παράκαµψή τους από το ΑΣΕΠ και ας ισχυρίζεται η κυρία Υπουργός
ότι εδώ µπαίνουν κριτήρια του ΑΣΕΠ για την πρόσληψή τους, την
κατάργηση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και άλλα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. ∆ιώτη και για την παραχώρηση του χρόνου.
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Πιερίας.
Κύριοι συνάδελφοι, µήπως θα έπρεπε να µειώσουµε το χρόνο
για να έχουµε τη δυνατότητα να τελειώσουµε γρηγορότερα, αλλιώς θα πάµε στις 17.00’; Θα πούµε από τον πρώτο οµιλητή που
θα κάνει την παραχώρηση. Θα ξεκινήσουµε µε το ένα λεπτό για
να ολοκληρώνουµε στα επτά λεπτά και να µην πηγαίνουµε στα
οκτώ λεπτά.
Ορίστε, κύριε Παπαγεωργίου, έχετε το λόγο για έξι λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Θα κάνω προσπάθεια, κύριε
Πρόεδρε, να ανταποκριθώ στην απαίτησή σας.
Νοµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ, ότι η
σηµερινή µέρα, η σηµερινή περίοδος δίνει µια ευκαιρία σε όλους
µας να συναγάγουµε συµπεράσµατα χρήσιµα για το µέλλον
αυτού του σπουδαίου Οργανισµού, του Ελληνικού Οργανισµού
Γεωργικών Ασφαλίσεων.
Η συµβολή του ΕΛΓΑ στη γεωργία µετά την ίδρυσή του το
1988 – και να το θυµόµαστε αυτό– ήταν πάρα πολύ σπουδαία.
Πάρα πολλοί αγρότες µας που επλήγησαν, που µειώθηκε το εισόδηµα τους, που βρέθηκαν στο δρόµο, βρήκαν καταφύγιο, βρήκαν ανταπόκριση, βρήκαν ένα ζεστό σπίτι, αυτό του ΕΛΓΑ.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι η έµπνευση εκείνης της περιόδου για τη δηµιουργία του ΕΛΓΑ, ήταν πρωτοπόρα έµπνευση και δικαιώθηκε
στο διάβα του χρόνου.
Ωστόσο, πρέπει να πούµε ότι υπήρχαν και κακές στιγµές,
κυρία Υπουργέ. Ο ΕΛΓΑ στην ουσία τα τελευταία χρόνια κακοποιήθηκε, ο ΕΛΓΑ παραµορφώθηκε, διότι υπετάγη σε µια λογική
του λεγόµενου «συλλογικού ή περιφερειακού ρουσφετιού» ή
ακόµα και του ατοµικού ρουσφετιού. Η µέθοδος ήταν γνωστή.
Κατ’ εξαίρεση, αν θέλαµε να κάνουµε ρουσφέτι συλλογικό σε µια
περιφέρεια ή ατοµικό, βάζαµε τον ΕΛΓΑ να κάνει αποτιµήσεις ή
και µέσα από τον µηχανισµό του ΕΛΓΑ γίνονταν πάρα πολλές
φορές και επιλεκτικές αποτιµήσεις και εκτιµήσεις για πρόσωπα
τα οποία πρόσκειντο φιλικά στην Κυβέρνηση. Υπό αυτή την έννοια ο κοµµατισµός και η επιλεκτική στάση και συµπεριφορά
ήταν ένα µέτρο στο πολιτεύεσθαι την προηγούµενη περίοδο.
Έτσι, λοιπόν, αυτός ο σπουδαίος οργανισµός κατήντησε, ένας
οργανισµός ο οποίος σήµερα θεωρείται από τους πιο υπερχρεωµένους.
∆εν είναι ο ΟΣΕ, ο πιο υπερχρεωµένος οργανισµός. Αν δει κανένας τη σχέση εσόδων και χρέους, θα δει ότι ο ΕΛΓΑ µε τα τέσσερα, πέντε περίπου δισεκατοµµύρια είναι ο πιο υπερχρεωµένος
οργανισµός στην Ελλάδα. Έχει ξεπεράσει δηλαδή –πάντα υπό
την οπτική αυτή γωνία, της σχέσης εσόδων µε χρέος- όλους τους
οργανισµούς και έκανε, κατά τη γνώµη µου, το ρεκόρ.
Κυρία Υπουργέ, για να συζητάµε σοβαρά για τον ΕΛΓΑ, το
πρώτο που θα πρέπει να γίνει είναι η αντιµετώπιση αυτού του τεράστιου χρέους εκ µέρους της πολιτείας. Είναι δεδοµένο ότι
είναι εγγυηµένα αυτά τα δάνεια από το δηµόσιο. Όπως είναι δεδοµένο ότι αν µπει κάποιος στον πειρασµό να κάνει µία αναγωγή
σε πόσο χρονικό διάστηµα -και µε τα τρέχοντα επιτόκια- µπορεί
να αποπληρώσει ο ΕΛΓΑ αυτό το συγκεκριµένο χρέος; Θέλω να
σας διαβεβαιώσω από τη µικρή µου εµπειρία στα τραπεζικά, ότι
θα χρειαστεί περίπου πενήντα χρόνια. Είναι δυνατόν, για πενήντα
χρόνια, να έχουµε αυτό το σπουδαίο οργανισµό µε την κοινωνική
συνεισφορά, αυτό το απαραίτητο εργαλείο για την προστασία
του αγρότη από καιρικά φαινόµενα, από θεοµηνίες, από φυτασθένειες, από ζωοασθένειες σε οµηρία τα επόµενα χρόνια;
Άρα, κυρία Υπουργέ, σήµερα, τώρα, αυτές τις µέρες, που συ-

1094

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

ζητάµε το νοµοσχέδιο, πρέπει να δώσετε µία λύση –και είµαι σίγουρος ότι θα το κάνετε- γι’ αυτό το τεράστιο χρέος του ΕΛΓΑ.
∆ιαφορετικά, δεν πρέπει να συζητάµε. ∆ιαφορετικά η συζήτηση
καταντάει παρωδία. ∆εν µπορεί αυτός ο οργανισµός να ανταποκριθεί σ’ αυτό το τεράστιο χρέος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παράλληλα πιστεύω ότι αυτή η
περίοδος που συζητάµε όλο αυτό το φάσµα του προβλήµατος
που ονοµάζεται ΕΛΓΑ είναι µία χρυσή ευκαιρία να συζητήσουµε
και για το µέλλον του. Αν η Κυβέρνηση αντιµετωπίσει το πρόβληµα του χρέους. Είναι κρίσιµη στιγµή, γιατί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται µία τεράστια συζήτηση για το µέλλον των
ασφαλιστικών συστηµάτων. Έχουµε πρωτοπορήσει. ∆εν υπάρχει τέτοιος οργανισµός παρόµοιος στην Ελλάδα. Η Ευρώπη
ωστόσο δεν είχε σκύψει στο πρόβληµα της κάλυψης αυτών των
ζηµιών µε έναν αντίστοιχο οργανισµό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο είναι πολύ καλό,
είναι σωστό. Έχει πολύ σωστές διατάξεις. Έχει διατάξεις που
αφορούν την προαιρετική, την πρόσθετη, τη βασική κάλυψη,
όπου τις διαχωρίζει. Έχει διατάξεις για το όριο στις αποζηµιώσεις. Έχει διατάξεις πάρα πολύ πρωτοπόρες και σωστές.
Ωστόσο, όµως, κυρία Υπουργέ, πρέπει να αναφερθώ σε δύοτρία ζητήµατα: Πρώτον, το 20% το οποίο ήταν µία θετική εξέλιξη
και τη σηµερινή σας πρωτοβουλία πρέπει να τη χαιρετίσουµε.
Θα πρέπει να το δείτε. Βεβαίως, έχει άδικο ο κ. Ροντούλης όταν
λέει ότι είναι ασαφές. Νοµίζω ότι πρέπει να δείτε το πώς θα δίδεται. ∆είτε το µέσα στο Υπουργείο για την κάλυψη. Κατά τη
γνώµη µου, είναι µικρό, θα µπορούσε να είναι µεγαλύτερο. Μπορεί να πάει στο 30%, αν µπορεί φυσικά. Θα το συζητήσετε αυτό
µε τον Υπουργό Οικονοµικών. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να
δείτε τη συµβατότητα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως έχουµε
προβλήµατα; Υπάρχουν τρόποι να το αντιπαρέλθουµε. Το σίγουρο είναι ότι το χαιρετίζουµε. Ήταν µία θετική πρωτοβουλία.
Πρέπει να αυξηθεί. Αυτό πρέπει να το δείτε, για να είναι πιο δηµιουργικό. ∆ιότι, 20% αν πάµε µε 150 εκατοµµύρια έσοδα, είναι
περίπου 30;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Λέει µέχρι 20.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Πενήντα πέντε είναι περίπου
το κόστος αµοιβής του προσωπικού.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ∆εν λέει αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Μπορεί να λυθεί µε άλλους
τρόπους, κύριε Ροντούλη. Με απόσπαση προσωπικού, το οποίο
θα πληρώνεται από το Υπουργείο. Υπάρχουν τρόποι που µπορούν να είναι και συµβατοί και να απαλλάξουν απ’ αυτά τα βάρη
του υψηλού κόστους λειτουργίας τον ΕΛΓΑ.
Όµως εκεί, κυρία Υπουργέ, που θέλω να διαφωνήσω και θέλω
να το επισηµάνω –το επισήµανα και στην επιτροπή- είναι αυτές οι
προβλέψεις που λέτε ότι εν πάση περιπτώσει έχουµε ζηµιές µεγαλύτερες των εσόδων, θα υπάρχει οριζόντια περικοπή.
Κυρία Υπουργέ, δεν υπάρχει στα ασφαλιστικά συστήµατα τέτοια λογική. ∆ηλαδή, τί θέλετε να πείτε; Αν στην ασφαλιστική
αγορά των αυτοκινήτων, δηλαδή, αν στην «ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ή στην «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» ξεπεράσουν οι δαπάνες τους το πρώτο εννιάµηνο, το τελευταίο χρονικό διάστηµα δεν
θα επιδοτούν τα τρακαρίσµατα ή τα ατυχήµατα; Πρέπει να το
βγάλετε αυτό, κυρία Υπουργέ. Όπως και την έννοια του ισοσκελισµένου προϋπολογισµού για το οποίο αντιλαµβάνοµαι την αγωνία σας. Έχει µία λογική συνέπειας, συνετής διαχείρισης και
αντιλαµβάνοµαι γιατί το βάζετε, αλλά δεν είναι λογικό.
Μπορείτε, λοιπόν, να καλύψετε όλες τις ζηµιές αφ’ης στιγµής
προκλήθηκαν και να πάτε σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, να το
καλύψει το δηµόσιο. Μπορείτε να πάτε στην επόµενη χρήση για
να επιβαρύνει την επόµενη χρήση. ∆εν είναι λογικό να λέµε ότι θα
κόψουµε τις αποζηµιώσεις, όταν ο αγρότης έχει υποστεί τεράστια ζηµιά. ∆εν είναι σωστό αυτό. Αφαιρέστε το, σας παρακαλώ,
γιατί θα γελάνε –το λέω, κυρία Υπουργέ, συγγνώµη για την έκφραση γιατί µειώνει την προσπάθεια την πολύ καλή που κάνατεµε το νοµοσχέδιο. Θα λένε. Είναι δυνατόν να υποστεί ζηµιά ο
άλλος και να του κόβεις και να το πας στο 30%; Και να το πω πιο
απλά. Αν έχετε έσοδα εκατόν πενήντα και οι ζηµιές είναι διακόσια εβδοµήντα σε µία κακή χρονιά, τους µισούς θα τους κόψετε
ή θα πας σε αυτόν που έχει καταστραφεί να του κόψεις την απο-

ζηµίωσή του; ∆εν είναι σωστό αυτό.
Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει µεγάλη
συζήτηση για τις συνδικαλιστικές, συνεταιριστικές οργανώσεις.
Θέλω, κυρία Υπουργέ, να σας πω ότι δεν πρέπει να µειωθούν,
γιατί µετά από ταλαιπωρία όλα αυτά τα χρόνια –όπως και στη
ΓΣΕΕ- βρέθηκε ένας πόρος για να στηρίζονται αυτές οι οργανώσεις. Βρείτε ένα µέτρο -δεν ξέρω το 1,2, το 0,3- ούτως ώστε να
µην είναι λιγότερα αυτά τα οποία παίρνουν για τη λειτουργία
τους αυτές οι οργανώσεις, απ’ ό,τι έπαιρναν στο παρελθόν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Καντερές, Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ, µόλις πριν από
λίγες ηµέρες κατά τη συζήτηση για το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για το Μητρώο Αγροτών, είχαµε επισηµάνει ότι η αγροτική πολιτική που ακολουθείται
από την Κυβέρνηση προκαλεί πολλά προβλήµατα, φέρνοντας
µάλιστα αρκετούς αγρότες στο χείλος της οικονοµικής καταστροφής.
Σήµερα, φέρνετε ένα δεύτερο νοµοσχέδιο που στην ουσία σηµατοδοτεί το τέλος των αγροτικών αποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ.
Και σας ρωτώ. Είναι δυνατόν να πιστεύετε σε µία τέτοια πολιτική;
Ρωτώ τους συναδέλφους που εκλέγονται σε περιφέρειες που
εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την αγροτική παραγωγή, δηλαδή σχεδόν σε όλους. Μια τέτοια πολιτική σας προέτρεψαν οι
ψηφοφόροι σας να στηρίξετε;
Μεσούσης της µεγαλύτερης οικονοµικής κρίσης της πατρίδας
µας, αποφασίζετε αυθαίρετα, χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας
ουσιαστικός διάλογος µε τους εµπλεκόµενους φορείς και τις παραγωγικές τάξεις, να καταργήσετε την ασφάλιση της αγροτικής
παραγωγής. Οι ρυθµίσεις του παρόντος νοµοσχεδίου αντικαθιστούν τον ΕΛΓΑ µε ένα σύστηµα προαιρετικής, ιδιωτικής ασφάλισης. Το αποτέλεσµα θα είναι η γεωργική παραγωγή και οι
Έλληνες αγρότες, ένας από τους βασικούς πυλώνες της εθνικής
µας οικονοµίας, να βρεθούν στον αέρα µε αποτέλεσµα να µένουν ανασφάλιστοι και χωρίς αποζηµιώσεις.
Οι επιπτώσεις του νοµοσχεδίου, εάν το υπερψηφίσετε, θα είναι
πολύ σηµαντικές. Πρώτον, ανατρέπεται ολόκληρο το σύστηµα
στην αγροτική ασφάλιση. ∆εύτερον, αυξάνετε τις ασφαλιστικές
εισφορές. Τρίτον, εισάγετε τη µερική ιδιωτικοποίηση της αγροτικής ασφάλισης. Ο ΕΛΓΑ δεν θα χορηγεί πλέον πλήρεις αποζηµιώσεις, αντιθέτως θα προκαταβάλλει ένα άγνωστο ποσό και
εφόσον ο οργανισµός στο τέλος του έτους έχει περίσσευµα χρηµάτων, θα πληρώνει τους πληγέντες το υπόλοιπο στις οφειλόµενες αποζηµιώσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ εισάγει ένα περίπλοκο νοµοσχέδιο µε πολλές ασάφειες. ∆εν ξεκαθαρίζει τους
κινδύνους σε όσους υποχρεωτικά θα ασφαλίζονται. Θολό παραµένει το τοπίο στους αγρότες που θα συνάψουν τις προαιρετικές
ασφάλειες και ως προς τις εισφορές τους. Θολό είναι επίσης και
το ύψος των αποζηµιώσεων, ενώ αδιευκρίνιστοι µένουν οι όροι
ασφάλισης.
Υποβαθµίζοντας τον ΕΛΓΑ σε ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κρίσεων
και Κινδύνων, οι Έλληνες αγρότες χάνουν κάθε προστασία της
παραγωγής τους, µε αποτέλεσµα το εισόδηµά τους να γίνεται
ιδιαίτερα επισφαλές. Σας ρωτώ, υπάρχει έστω και ένας συνάδελφος που να µην αναγνωρίζει ότι η αγροτική παραγωγή εκτίθεται σε πολλούς κινδύνους;
Μιλώντας και ως µετεωρολόγος, οφείλω να σας επισηµάνω ότι
οι παράµετροι που αφορούν κάθε χρόνο τη γεωργική παραγωγή,
όπως είναι οι φυσικές καταστροφές και τα ακραία καιρικά φαινόµενα τα οποία µάλιστα έχουν µεγαλύτερη συχνότητα τελευταία, είναι τόσα πολλά που θέτουν σε κίνδυνο όχι µόνο την
παραγωγή, αλλά και ολόκληρο το αγροτικό εισόδηµα. Με όσα
εσείς σήµερα εισάγετε οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι αγνοείτε τη συνέχεια και τη συνέπεια του κράτους.
Μέχρι τώρα η ελληνική πολιτική αναγνώριζε την υποχρέωσή
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της να προστατεύει την αγροτική παραγωγή, όπως σε όλα τα
κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι µόνο. Αυτή τη λογική
εσείς την εγκαταλείπετε.
Οφείλω µάλιστα να σας θυµίσω ότι από το 1988 ο ΕΛΓΑ προσέφερε στον Έλληνα αγρότη ουσιαστική στήριξη. Τα τελευταία
χρόνια ο ΕΛΓΑ έδωσε πάνω από 2 δισεκατοµµύρια ευρώ για τη
στήριξη του εισοδήµατος των αγροτών. Όλοι, βεβαίως, γνωρίζουµε ότι υπήρχαν προβλήµατα στη λειτουργία αυτού του οργανισµού κοινωνικής ωφέλειας. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι
πρέπει να καταργηθεί.
Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας προσέφερε διέξοδο σε
αρκετές δυσλειτουργίες του ΕΛΓΑ. Ξεχάσατε ότι µετά τις παρεµβάσεις µας, για πρώτη φορά στην ιστορία του οργανισµού
καταβάλλονταν έγκαιρα οι αποζηµιώσεις.
Ξεχάσατε µήπως ότι η Νέα ∆ηµοκρατία µε νόµο κάλυψε την
απώλεια ζωικού κεφαλαίου; Με λίγα λόγια δώσαµε συνέχεια στις
υποχρεώσεις του κράτους. Τον παραλάβαµε µε αρκετά προβλήµατα και τον παραδώσαµε έναν εκσυγχρονισµένο ασφαλιστικό
οργανισµό που αποζηµίωνε δίκαια και γρήγορα τους αγρότες.
∆ώσαµε ιδιαίτερη σηµασία στον Έλληνα αγρότη, παραγωγό και
κτηνοτρόφο. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δίνει άραγε την ίδια σηµασία; Αµφιβάλλω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο δεν καλύπτει καθόλου τις ανάγκες του ελληνικού αγροτικού χώρου. Είναι µια
απέλπιδα προσπάθεια της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ να απαξιώσει
και να υποβαθµίσει τον ΕΛΓΑ. Θέλετε να καταργήσετε την αυτονοµία του, τον κοινωνικό του χαρακτήρα και την υποχρεωτική
ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής. Ο οργανισµός υποβαθµίζεται σε µια επιχείρηση διανοµής των ασφαλιστικών εισφορών
των αγροτών. Παράλληλα, συστήνετε τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης
Κρίσεων και Κινδύνων µε αρµοδιότητες οι οποίες ήδη θεσµικά
ασκούνται επιτυχώς από τον ΕΛΓΑ. Με απλά λόγια, θέλετε να
υποκαταστήσετε έναν κρατικό µη κερδοσκοπικό οργανισµό µε
κοινωνικό χαρακτήρα σε ένα ασφαλιστικό σύστηµα µε όρους
ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Η προστασία της αγροτικής παραγωγής και του αγροτικού εισοδήµατος δεν µπορεί να επιτευχθεί µέσα από αυτό το νοµοσχέδιο. ∆εν διασφαλίζεται η βιωσιµότητα του συστήµατος. Λέτε
ότι οι ετήσιες αποζηµιώσεις απαγορεύεται να υπερβαίνουν τα
ετήσια έσοδα από την υποχρεωτική εισφορά. Σας ρωτώ. Ακόµα
και αν εισπράξετε 50 εκατοµµύρια, όπως λέτε, από την υποχρεωτική ασφάλιση, πώς θα καλύπτεται ο ετήσιος µέσος όρος αποζηµιώσεων που την τελευταία δεκαετία υπερβαίνει τα 300
εκατοµµύρια;
Όσον αφορά την πρόσθετη και προαιρετική ασφάλιση, δεν παρέχεται καµµία πληροφορία, καθώς όλα ρυθµίζονται µε ατοµικά
συµβόλαια µεταξύ του αγρότη και του ΕΛΓΑ ή των ιδιωτικών εταιρειών και των ασφαλιστικών συνεταιρισµών. ∆εδοµένου ότι ο
αγροτικός τοµέας είναι ζηµιογόνος και αυτό το γνωρίζουν οι
ασφαλιστικές εταιρείες, πώς εσείς πιστεύετε ότι θα δραστηριοποιηθούν στο νέο σύστηµα; Ποια ασφαλιστική εταιρεία και υπό
ποίους όρους προτίθεται να ασφαλίσει την οποιαδήποτε γεωργική παραγωγή που εκτίθεται σε πληθώρα κινδύνων;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο εισάγει
έναν απαράδεκτο µηχανισµό είσπραξης εισφορών, ενώ ταυτόχρονα προχωρά στην κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα του
ΕΛΓΑ. Η Νέα ∆ηµοκρατία, ακολουθώντας σταθερά µία πολιτική
στήριξης του Έλληνα αγρότη, καταψηφίζει επί της αρχής αυτό
το απαράδεκτο νοµοσχέδιο που θα αποτελέσει ταφόπλακα του
αγροτικού πληθυσµού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Καντερέ.
Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Αθανάσιος Λεβέντης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτήν τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία η Κυβέρνηση αποφάσισε να φέρει ένα νοµοσχέδιο
για να αναµορφώσει τον ΕΛΓΑ, ένα νοµοσχέδιο πολύ κατώτερο
όµως των περιστάσεων. Ασφαλώς ο οργανισµός λειτούργησε
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αρκετές φορές µε αδιαφάνεια, υπήρξαν προβλήµατα, καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζηµιώσεων, αυξηµένες δανειακές
ανάγκες, πελατειακές και µικροπολιτικές και µικροκοµµατικές διευκολύνσεις, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι πρέπει να καταργήσουµε τον ΕΛΓΑ που έστω και µε αυτές τις συνθήκες είναι ένα
αποκούµπι για τον αγρότη.
Οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας που
ως τώρα κυβερνούν τη χώρα οδήγησαν τον ΕΛΓΑ στην απαξίωση, απαξίωση που γίνεται σκόπιµα και αυτό το βλέπουµε και
σε άλλους οργανισµούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Και
οι δύο κυβερνήσεις µε τις πολιτικές τους υπερχρέωσαν τον οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. Το ύψος του χρέους ανέρχεται σε 4,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τα έσοδα του
οργανισµού από την ασφαλιστική εισφορά ανέρχονται ετησίως
στα 70 έως 80 εκατοµµύρια. Τα λειτουργικά έξοδα ανέρχονται
στα 60 εκατοµµύρια, ενώ οι δαπάνες για καταβολή αποζηµιώσεων και κρατικών ενισχύσεων ανέρχονται κάθε χρόνο σε 400
έως 500 εκατοµµύρια ευρώ.
Οι προεκλογικές εξαγγελίες της Κυβέρνησης περί εξυγίανσης
και θεσµικής αντιµετώπισης του χρέους πέφτουν στο κενό, γιατί
στο σχέδιο νόµου δεν γίνεται στην ουσία καµµιά αναφορά για
την αντιµετώπιση της χρηµατοοικονοµικής τους κατάστασης. Σε
αυτό το νοµοσχέδιο καταργείται η αυτονοµία και ο κοινωνικός
χαρακτήρας του ΕΛΓΑ, ενώ ουσιαστικά δεν διασφαλίζεται η υποχρεωτικότητα ούτε η βιωσιµότητα του συστήµατος. Πουθενά στο
νοµοσχέδιο δεν υπάρχει καµµιά δέσµευση του κράτους για την
ανάληψη του χρέους του ΕΛΓΑ. Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν
προτίθεστε να κάνετε κάτι τέτοιο και θα περιµένουµε τουλάχιστον επίσηµα µια δέσµευση της Κυβέρνησης τι θα γίνει µε το
χρέος του ΕΛΓΑ. Άλλωστε, το ζήτησε αυτό και ο εισηγητής της
Πλειοψηφίας.
Για να µπορέσουµε να µιλήσουµε για αναµόρφωση του ΕΛΓΑ,
απαραίτητο για τη ∆ηµοκρατική Αριστερά είναι να καλυφθούν οι
εξής προϋποθέσεις. Να αντιµετωπιστεί το εκρηκτικό χρέος του
ΕΛΓΑ. Θα πρέπει να εγγράφεται κάθε έτος στον κρατικό προϋπολογισµό -υποχρέωση του κράτους άλλωστε- το αντίστοιχο
ποσό των τοκοχρεολυσίων, των δανείων και να µην συνεχίζει ο
ΕΛΓΑ να δανείζεται για την αποπληρωµή των δανείων. Και αυτό
το ζήτησε ο εισηγητής της Πλειοψηφίας, όπως επίσης ζήτησε και εµείς το επικροτούµε- να επιχορηγείται ο ΕΛΓΑ από τον τακτικό προϋπολογισµό έστω για την κάλυψη των λειτουργικών
δαπανών. Βέβαια, σήµερα µε τα στοιχεία που µας έδωσε η κυρία
Υπουργός αναφέρθηκε ότι µε ένα 20% θα καλύπτονται οι λειτουργικές ανάγκες. Ελπίζουµε να είναι επαρκές αυτό το ποσό,
γιατί δεν ξέρουµε ακριβώς σε ποιο νούµερο θα κυµαίνεται.
Το να διατηρηθεί η υποχρεωτική ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής της χώρας µέσω του αυτόνοµου ΕΛΓΑ µε τη διατήρηση
του κοινωνικού του χαρακτήρα είναι επίσης ένα από τα στοιχεία
που για εµάς πρέπει οπωσδήποτε να ισχύσουν. Επίσης, να διαχωριστεί η οικονοµική διαχείριση των αποζηµιώσεων του ΕΛΓΑ
από τις κρατικές οικονοµικές ενισχύσεις που καταβάλλει ο ΕΛΓΑ.
Άλλωστε, οι δαπάνες για την καταβολή αυτών των ενισχύσεων,
τα ΠΣΕΑ, είναι υποχρέωση του κράτους και πρέπει να εγγράφονται στον κρατικό προϋπολογισµό και όχι να υποχρεώνεται ο
ΕΛΓΑ να συνάπτει δάνεια για την καταβολή των ενισχύσεων. Επιπλέον, η µεταφορά του έργου των ΠΣΕΑ µέσω της καινούργιας
∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων σε κάποιο άλλο
φορέα µας βρίσκει αντίθετους, αφού ο ΕΛΓΑ όλα αυτά τα χρόνια
έχει την τεχνογνωσία και το απαραίτητο προσωπικό για να επιτελέσει αυτό το έργο.
Επίσης, ζητούµε να ενταθούν οι µηχανισµοί ελέγχου και είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών για τον περιορισµό της εισφοροδιαφυγής που εκτιµούµε ότι ξεπερνά το 60% της
συνολικής ασφαλιστικής εισφοράς που θα έπρεπε να εισπράττει
ο ΕΛΓΑ. Επίσης, ζητούµε να καταργηθούν οι κατ’ εξαίρεση ασφαλιστικές καλύψεις ζηµιών. Επιπλέον, θεωρούµε αναγκαίο να
πραγµατοποιηθεί µια αναλογιστική µελέτη που να προσδιορίζει
τους όρους βιωσιµότητας του οργανισµού. Να συµπεριληφθούν
όλα τα χρηµατοδοτικά µέσα, εθνικά και κοινοτικά, ώστε το νέο
σύστηµα να είναι ισορροπηµένο οικονοµικά. Να υπάρξει µεγαλύτερη διαφάνεια του συστήµατος µε πιο απλές και σύντοµες
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

διαδικασίες πληρωµών. Να επανεξεταστεί η διαδικασία εκτιµήσεων των καλυπτόµενων κινδύνων µε την εισαγωγή και εφαρµογή µέγιστων αντικειµενικών κριτηρίων.
Επειδή, απ’ ό,τι προέκυψε και κατά τη συζήτηση στην επιτροπή
στην οποία εµείς δεν συµµετέχουµε και κατά τη σηµερινή συζήτηση, αλλά και από το τελικό σχέδιο νόµου που έρχεται σήµερα
εδώ στο Τµήµα για τελική ψήφιση, δεν έχετε λάβει υπ’ όψιν σας
καµµιά από αυτές τις ουσιαστικές και άλλες παρόµοιες παρατηρήσεις, προϋποθέσεις και όρους που έθεσαν και συνάδελφοι των
άλλων κοµµάτων. Εµείς ως ∆ηµοκρατική Αριστερά δεν µπορούµε
παρά να καταψηφίσουµε επί της αρχής αυτό το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Λεβέντη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Βασίλειος Έξαρχος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση του νοµοσχεδίου
για τον ΕΛΓΑ γίνεται σε µια περίοδο που οι αγρότες βρίσκονται
αντιµέτωποι µε πολύ σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα, προβλήµατα που οφείλονται στο µεγάλο κόστος παραγωγής. Είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα οι µέσες τιµές των λιπασµάτων και των
φυτοφαρµάκων -για να αναφέρω δύο από τα πιο σηµαντικά
αγροτικά εφόδια- είναι πολύ πάνω από το µέσο ευρωπαϊκό όρο,
όπως είναι επίσης αλήθεια ότι οι αγρότες βρίσκονται αντιµέτωποι
µε φαινόµενα αισχροκέρδειας, λόγω της έντονης καρτελοποίησης που υπάρχει στην παγκόσµια αγορά, αλλά πολύ περισσότερο στη χώρα µας, όπου είναι γνωστό ότι η αγορά των
αγροτικών προϊόντων λειτουργεί µε πολύ µεγάλες στρεβλώσεις,
γι’ αυτό έχουµε και τις έντονες διακυµάνσεις στις τιµές των
αγροτικών προϊόντων.
Αν σε αυτά προσθέσετε, κύριε Υπουργέ, -και θέλω σε αυτό το
σηµείο να προσέξετε- και την επιβάρυνση του κόστους, το πρόσθετο κόστος λόγω της ανάγκης ενσωµάτωσης στο εθνικό δίκαιο κοινοτικών οδηγιών, για παράδειγµα σας αναφέρω ότι αυτήν
τη στιγµή στη Θεσσαλία πολλοί αγρότες που είναι στο δείγµα
του ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεώνονται να πληρώσουν
υψηλά πρόστιµα, αλλά και υψηλά ποσά για την ανανέωση της
άδειας χρήσης νερού των γεωτρήσεων, όπως βεβαίως και το ζήτηµα το οποίο συζητείται των αυξήσεων -που ελπίζω ότι δεν θα
γίνουν- στις τιµές του ρεύµατος, καταλαβαίνετε ότι µιλάµε για
ένα περιβάλλον που είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Σε αυτό νοµίζω θα συµφωνήσουµε όλες οι πτέρυγες της Βουλής, αν και βεβαίως δεν θα συµφωνήσω µε τους συναδέλφους
της Νέας ∆ηµοκρατίας που λένε ότι αυτά έγιναν αυτούς τους
µήνες που κυβερνάει το ΠΑΣΟΚ. Νοµίζω ότι αυτό το επιχείρηµα
δεν αντέχει στην κοινή λογική και οι Έλληνες γεωργοί και κτηνοτρόφοι γνωρίζουν πότε οι τιµές των λιπασµάτων σχεδόν διπλασιάστηκαν, πότε οι τιµές των ζωοτροφών –και αναφέροµαι
στο 2007-2008- πήγαν στα ύψη, και πότε οι τιµές των φυτοφαρµάκων πήγαν στα ύψη. Αλλά δεν έχει σηµασία απλώς να κάνουµε
διαπιστώσεις. Αυτό που έχει σηµασία, κύριε Υπουργέ, είναι να
δούµε ποιες πρωτοβουλίες θα πάρουµε ώστε να εξασφαλίσουµε
τη βιωσιµότητα των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και να διασφαλίσουµε την παραµονή των γεωργών και των κτηνοτρόφων στην
ύπαιθρο, γιατί αυτό είναι ζήτηµα κορυφαίας εθνικής σηµασίας.
Σε όλα τα παραπάνω να προσθέσουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και το γεγονός ότι λόγω των έντονων κλιµατικών αλλαγών έχουµε κινδύνους που δεν τους είχαµε στο παρελθόν και
απώλεια παραγωγής, άρα και απώλεια εισοδήµατος. Και είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγµατα σε πολλές περιοχές της χώρας
όπου δενδρώδεις καλλιέργειες µπορεί και σε διαδοχικά έτη να
µην έχουν καθόλου παραγωγή. Να σας αναφέρω και ένα άλλο
παράδειγµα αυτής της περιόδου; Σε όλες τις βαµβακοπαραγωγικές περιοχές λόγω των κλιµατικών αλλαγών έχουµε πολύ µεγαλύτερη επίπτωση από το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι που
πλήττει τις βαµβακοφυτείες. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να
υπάρξει πρόβλεψη και πρόνοια της πολιτείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι διακοµµατική, θα έλεγα,
η άποψη που υπάρχει στους αγρότες σε όλη τη χώρα που λένε
ότι ο ΕΛΓΑ µπορεί βεβαίως να εξασφαλίζει σε κάποιο βαθµό την
αποζηµίωση, αλλά δίνει αποζηµιώσεις µε καθυστέρηση, υπάρ-

χουν αδικίες στις εκτιµήσεις και δίνονται κατ’ εξαίρεση οι αποζηµιώσεις. Μάλιστα ως προς τις κατ’ εξαίρεση αποζηµιώσεις για
το ίδιο αίτιο µπορεί τη µια χρονιά που είναι προεκλογική, να δίνεται αποζηµίωση ενώ την άλλη χρονιά που δεν είναι προεκλογική να µην δίνεται αποζηµίωση, ή σε κάποιες περιοχές να δίνεται
αποζηµίωση και σε κάποιες άλλες περιοχές δεν δίνεται αποζηµίωση. Και βεβαίως υπάρχει και το φαινόµενο της εισφοροδιαφυγής των εµπόρων όπου εισέπρατταν την εισφορά από τον
αγρότη, αλλά δεν την απέδιδαν στο κράτος.
Αυτά είναι γνωστά πράγµατα που συµβαίνουν σε αυτή τη
χώρα, γι’ αυτό νοµίζω ότι δεν υπάρχει αµφιβολία ότι αυτό το σύστηµα της ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να έχει διαφάνεια, να είναι δίκαιο το σύστηµα και
να είναι και βιώσιµο. ∆εν νοµίζω ότι επ’ αυτού υπάρχει καµµία
αµφιβολία. Όπως επίσης, δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι είναι
αίτηµα των γεωργών και των κτηνοτρόφων σε όλη τη χώρα, ότι
πρέπει να λύσουµε το ζήτηµα της µη κάλυψης του 100% της ζηµιάς. Άρα, να γιατί η πρόσθετη ασφάλιση, κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Όπως πρέπει να λύσουµε και το ζήτηµα της κάλυψης
ζηµιών από κινδύνους που µέχρι σήµερα δεν καλύπτονταν. ‘Αρα,
να γιατί και η προαιρετική ασφάλιση είναι σωστή.
Όµως, κύριε Υπουργέ, ενώ αυτά κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, στο νοµοσχέδιο έτσι όπως είναι διατυπωµένο µέχρι αυτή
τη στιγµή- και αναφέροµαι στη συγκεκριµένη αναφορά που λέει:
«Ισοσκελισµένος προϋπολογισµός ετησίως και οριζόντια περικοπή αποζηµιώσεων»- δεν υπάρχει το ασφαλιστικό σύστηµα, για
να είµαστε καθαροί. Προφανώς αυτό όχι µόνο δεν µπορεί να γίνει
αποδεκτό αλλά πρέπει να τροποποιηθεί. ∆εν µπορεί να ψηφιστεί,
γιατί δεν εγγυάται αποζηµιώσεις.
Θα υπάρχει και λειτουργικό πρόβληµα και σας λέω ένα παράδειγµα. Γίνονται οι ζηµιές το Γενάρη και το Φλεβάρη, στην αρχή
του έτους. Τι θα κάνετε; Θα δίνετε προκαταβολές και θα περιµένετε το τέλος του έτους για να δείτε πόσα θα είναι τα λεφτά,
να δείτε τι θα σας περισσέψει και να τα δώσετε µετά; ∆εν µπορεί να λειτουργήσει και πρακτικά, πέρα από το γεγονός και για
αυτό επιµένω…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτού)
Με αυτό θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε και παρακαλώ την ανοχή
σας για µερικά δευτερόλεπτα.
∆εν µπορεί να καλείς τον αγρότη να ασφαλιστεί υποχρεωτικώς, να του προσδιορίζεις τα ασφάλιστρα και να του λες ότι δεν
σου εγγυώµαι ποιο θα είναι το ύψος της αποζηµίωσης. Αυτό δεν
µπορεί να γίνει αποδεκτό. Πρέπει να τροποποιηθεί, γιατί ενώ το
νοµοσχέδιο έχει σωστές ρυθµίσεις, αυτή η συγκεκριµένη διατύπωση αν δεν αλλάξει, δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι θα έχουµε ένα
ασφαλιστικό σύστηµα, έτσι όπως είναι οι ανάγκες της χώρας και
οι ανάγκες των αγροτών.
Και εµείς οφείλουµε, οι εκπρόσωποι του λαού και του έθνους
σε αυτό το Κοινοβούλιο, να είµαστε σαφείς, ειλικρινείς και να
προασπίζουµε το συµφέρον της χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόέδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την επιθυµία των συµπολιτών µου του Νοµού Καρδίτσας βρίσκοµαι περίπου έξι χρόνια σ’
αυτόν το χώρο. Είναι η πρώτη φορά -και απευθύνοµαι στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων- που
πέραν της δεδοµένης αντίθεσης όλων των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, το σύνολο των Βουλευτών της κυβερνητικής παράταξης έχει καταθέσει σοβαρές ενστάσεις από αυτό ακριβώς το
Βήµα και µε τη δυνατότητα που είχαν όλοι οι συνάδελφοι να τοποθετηθούν στην αρµόδια επιτροπή για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο που φέρνετε προς ψήφιση.
Αν αυτό από µόνο του δεν συνιστά µια -αν θέλετε- γενικότερη
αντίθετη στάση όλων των συναδέλφων Βουλευτών, ιδιαίτερα
αυτών που προέρχονται από τις αγροτικές περιοχές, εξηγήστε
µου µε ποιον άλλο τρόπο οι συνάδελφοι θα µπορούσαν να εκφράσουν µια διαφορετική άποψη για ένα τέτοιο νοµοσχέδιο. Και
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το λέω αυτό απευθυνόµενος στον παριστάµενο κύριο Υφυπουργό, γιατί -κακά τα ψέµατα- τουλάχιστον αυτά τα έξι χρόνια
εγώ ο ίδιος, προσωπικά δεν αντελήφθην ποτέ σε ένα νοµοσχέδιο
να υπάρχουν τόσο σοβαρές ενστάσεις, τόσο µεγάλες αντιρρήσεις και τόσα πολλά ερωτηµατικά ιδίως από την πλευρά των Βουλευτών που συνιστούν την κυβερνητική Πλειοψηφία.
Άρα, κύριε Υφυπουργέ, αντιλαµβάνεστε ότι µέσα από αυτό το
νοµοσχέδιο που έρχεται να συµπληρώσει ένα προηγούµενο- που
για µένα δεν ήταν νοµοσχέδιο, και αφορούσε το Μητρώο των
Αγροτών- στην πραγµατικότητα καταδεικνύεται ότι η κυβερνητική παράταξη δεν έχει κανένα απολύτως σχέδιο για το µέλλον
της αγροτικής ενασχόλησης και της αγροτικής οικονοµίας στη
χώρα µας. Και το λέω αυτό γιατί -πέραν των όσων αναφέρθηκαν
νωρίτερα και πολύ σωστά- εδώ πλέον πρέπει να καταλάβουµε
ότι στο σηµείο που βρισκόµαστε δεν υπάρχει η πολυτέλεια της
πολιτικής αντιπαράθεσης. Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε αν όντως
θέλουµε να υπάρχει η αγροτική ενασχόληση στο µέλλον στη
χώρα µας ή αν θέλουµε ενδεχοµένως να τη σταµατήσουµε. Αυτό
είναι το κρίσιµο ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί.
∆εν συζητάµε για το αν υπάρχει ανάγκη ενδεχοµένως αναµόρφωσης του ασφαλιστικού γεωργικού συστήµατος του ΕΛΓΑ.
Βεβαίως και υπάρχει. Αυτά είναι αυτονόητα πράγµατα. ∆εν χρειάζεται να απαντήσουµε επί αυτών. Το θέµα είναι, όµως, τι κάνουµε, αν όντως θέλουµε να στηρίξουµε την αγροτική δραστηριότητα µέσα από ένα σοβαρό, υποστηρικτικό ασφαλιστικό σύστηµα για την αγροτική παραγωγή και την αγροτική οικονοµία.
Έρχοµαι σε πολύ συγκεκριµένες διαπιστώσεις. Κατ’ αρχήν, ξεκάθαρα καταργείται ο κοινωνικός χαρακτήρας του ΕΛΓΑ. Η
αγροτική ενασχόληση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -το είπα και
σε οµιλία µου την προηγούµενη εβδοµάδα από αυτό ακριβώς το
Βήµα- είναι µία δραστηριότητα η οποία στήριξε την εθνική µας οικονοµία τουλάχιστον από τα χρόνια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου
και µετά και ξέρουµε ότι ο Έλληνας παραγωγός, ο αγρότης, δεν
είναι κατ’ αρχήν αφέντης της δικής του δραστηριότητας. Υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι υπεισέρχονται και δεν του αφήνουν αν θέλετε- πολλές φορές τη δυνατότητα ή το περιθώριο να
απολαύσει τους καρπούς της δουλειάς του. Αυτοί οι παράγοντες
έχουν να κάνουν µε τη φύση, έχουν να κάνουν µε διάφορα φαινόµενα, που ξέρουµε πάρα πολύ καλά.
Εδώ έρχεται ακριβώς ο ρόλος του ΕΛΓΑ, ενός ασφαλιστικού
οργανισµού της αγροτικής παραγωγής. ∆εν πρέπει το κράτος να
συµµετέχει µε πολύ συγκεκριµένο τρόπο σ’ αυτήν τη δυνατότητα
του αγρότη; Νοµίζω ότι η απάντηση, όποιον και να ρωτήσετε σ’
αυτήν την Αίθουσα, θα είναι πολύ συγκεκριµένη.
∆εν σώζεται, κύριε Υφυπουργέ, η όλη υπόθεση µε το «µέχρι
το 20%» που έβαλε την τελευταία στιγµή σήµερα η κυρία Υπουργός ως νοµοτεχνική διόρθωση. ∆υστυχώς, τα πράγµατα φαίνεται ότι από δω και πέρα για τον αγροτικό κόσµο, µόνο ευχάριστα
δεν µπορεί να είναι.
Αυτό που πρέπει να εκπέµψουµε από αυτή την Αίθουσα και
από αυτό τη Βήµα είναι η τελική διάθεση της πολιτικής εξουσίας
που εσείς, το ΠΑΣΟΚ, εκφράζετε σήµερα για το αν θέλει ή όχι να
στηρίξει τη συνέχεια της αγροτικής δραστηριότητας. Λυπάµαι
πάρα πολύ- και επαναλαµβάνω αυτό που σας είπα νωρίτερα- κάτι
τέτοιο δεν φαίνεται σε καµµία περίπτωση ότι υπάρχει από την
πλευρά της δικής σας πολιτικής βούλησης.
∆υστυχώς, το µέλλον της αγροτικής ενασχόλησης, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι- και απευθύνοµαι στους συναδέλφους της κυβερνητικής Πλειοψηφίας- δεν φαίνεται να είναι καλό και επί των
ηµερών σας φαίνεται να παίρνει µια εντελώς κατηφορική πορεία,
που φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να στηριχθεί
η αγροτική ενασχόληση.
Όλα τα άλλα τα οποία είπαµε νωρίτερα και τα οποία ακουστήκαν –επαναλαµβάνω- ακόµα και από τους συναδέρφους τους
ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ότι υπάρχουν πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
στο δικό µας γεωργοασφαλιστικό σύστηµα, οι µικρές γεωργικές
εκµεταλλεύσεις, ο πολυτεµαχισµός, το υψηλό κόστος παραγωγής, ακόµα και η ηλικιακή σύνθεση του αγροτικού πληθυσµού,
έχουν να κάνουν µε διαπιστώσεις που, ουσιαστικά, επιβάλλουν
την ανάγκη υποστήριξης του κράτους, απέναντι σ’ αυτήν την
δραστηριότητα. Και βεβαίως, καλά τα λέτε, κύριοι συνάδελφοι
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του ΠΑΣΟΚ, όταν έρχεστε σ’ αυτό εδώ το Βήµα -και αντιλαµβάνοµαι, ότι η πολιτική πρακτική σας θα σας αναγκάσει να υπερψηφίσετε αυτό το νοµοσχέδιο- όµως, τι θα πείτε µετά από λίγες
ηµέρες σε όλους αυτούς τους αγρότες τους οποίους εξυπηρετείτε και που θα βρεθούν ενώπιον σας και θα σας πουν ότι
υπήρχε ένας οργανισµός αγροτικών ασφαλίσεων, καλώς ή
κακώς, µε µια πεπατηµένη που θα πρέπει να αλλάξει-δέχοµαι τη
συγκεκριµένη θέση- αλλά ενίσχυε πραγµατικά το αγροτικό εισόδηµα; Εδώ, τώρα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα; Για να µην αναφερθώ σε λεπτοµέρειες, θα προσπαθήσω αύριο να τις πω, θα
αντιστρέψω τη θέση του κ. Κόλλια του εισηγητού της Αντιπολίτευσης, ο οποίος είπε ότι ενδεχοµένως να ζητηθούν από τους
παραγωγούς, που δίνονται πολύ υψηλές αποζηµιώσεις, και διπλάσιες εισφορές στο µέλλον.
Θα σας πω και κάτι άλλο. Στην Καρδίτσα, την οποία εκπροσωπώ, ο µέσος όρος της δεκαετίας των αποζηµιώσεων είναι περίπου 35,5 εκατοµµύρια ευρώ. Ξέρετε ότι υπάρχουν περιοχές
που έχουν σχεδόν δεκαπλάσιες περίπου αποζηµιώσεις. Είναι δίκαιο για τον αγρότη παραγωγό της Καρδίτσας να δίνει τα ίδια
χρήµατα ως εισφορά, µε τον αγρότη παραγωγό που δίνονται δεκαπλάσιες αποζηµιώσεις;
Θέλω να πω ότι αν πρέπει να εκλογικεύσουµε το σύστηµα,
πρέπει να το αντιµετωπίσουµε στην ευρύτητα του. ∆εν µπορεί
κανείς να µένει απλά και µόνο σε έναν ορισµό που, όπως είπαµε
και από την αρχή, αφ’ ενός µεν δε δίνει συνέχεια στο αγροτικό
σύστηµα ασφάλισης, αφ’ ετέρου από την άλλη µεριά δείχνει ότι
το µέλλον της αγροτικής οικονοµίας και της αγροτικής ενασχόλησης, δυστυχώς, το βιώσιµο µέλλον, δεν βρίσκεται στην ατζέντα
των επιλογών της συγκεκριµένης Κυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ, νοµίζω ότι µετά το
πρώτο νοµοσχέδιο που παρουσιάσατε και ήταν διαδικαστικού
χαρακτήρα, περί του Μητρώου, χωρίς στρατηγική στόχευση, έρχεται και ένα δεύτερο νοµοσχέδιο. Και φοβούµαι ότι από την κεκτηµένη ταχύτητα πολλών Υπουργείων, να φέρουν κάποιο
νοµοσχέδιο, πιθανόν εν όψει πιθανού ανασχηµατισµού, εσείς
προβαίνετε σε κάτι το οποίο θα σηµαδεύσει τη ζωή σας. Και πιστεύω ότι δεν σας ταίριαζε, διότι στην κυριολεξία προδίδετε την
ελληνική γεωργία και την ελληνική ύπαιθρο. Η λέξη και το ρήµα
«προδίδω», έχει την απόλυτη σηµασιολογική του ερµηνεία σε
αυτό το νοµοσχέδιο. Τι λέει το ρήµα «προδίδω»; ∆ίδω εκ των
προτέρων. Ε, λοιπόν, εκ των προτέρων ενοχοποιείτε και καταστρέφετε την ελληνική γεωργία, στον βασικότερο πυλώνα, στην
έκθεση της γεωργικής παραγωγής. Από τότε που υπάρχει οργανωµένη κοινωνία και ο πλανήτης αυτός, η γεωργία είναι εκτεθειµένη εις τους φυσικούς κινδύνους και είναι απαραίτητος
πυλώνας η ασφάλιση. Εσείς έρχεστε να ενοχοποιήσετε και ό,τι
εδόθη στους γεωργούς και από τη δική σας την Κυβέρνηση και
από τη δική µας την κυβέρνηση και έναντι του µέλλοντος, διότι
θα τους λέτε: «Ο νόµος λέει ότι δεν µπορώ να σας δώσω, αφού
δεν έχω». Αυτό δηλαδή που ανέφεραν οι δύο εκλεκτοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ και ελπίζω να αντισταθούν στην κυριολεξία και να
δώσουν το µήνυµα που πρέπει σ’ αυτήν την πολιτεία.
Κυρία Υπουργέ, σας είπα και στην επιτροπή, πρέπει να σταµατήσει -όχι ο µύθος- το παραµύθι αυτό, της κακής Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ότι τάχα εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιοι µηχανεύονται και σχεδιάζουν την καταστροφή των πολιτών στα µέλη
κράτη. Το αντίθετο συµβαίνει. Έχουν αντιληφθεί και είστε και κοινωνός αυτού του µηνύµατος, ότι οι επιλογές που ακολουθήθηκαν
µπορεί ορθώς να ακολουθήθηκαν, αλλά στη σηµερινή χρονική
συγκυρία πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Γνωρίζετε ότι για πρώτη
φορά το Συµβούλιο των Επιτρόπων πήρε την απόφαση για ενίσχυση µέχρι 15 χιλιάδες ευρώ ανά γεωργική καλλιέργεια. Για
πρώτη φορά από υπάρξεως Ευρωπαϊκής Ένωσης εδόθη αυτή η
δυνατότητα. Εµείς την αναζητούσαµε όταν ήµασταν κυβέρνηση
αυτή τη δυνατότητα και δεν µπορούσαµε να την βρούµε και προσφύγαµε στην άλλη µέθοδο, που εσείς καταγγέλλετε µε ελευ-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

θεριότητα αυτή τη στιγµή.
Η γεωργία, αγαπητοί συνάδελφοι, από τότε που υπάρχει, επιδοτείται και ο εν γένει γεωργοδιατροφικός τοµέας είναι ο µόνος
που όταν ενισχύεται ευθέως µε κρατική ενίσχυση, επιστρέφει στο
κράτος και στην κοινωνία το 70%. Γι’ αυτό δεν θα πρέπει να
υπάρχει φοβία στην κρατική ενίσχυση του γεωργοδιατροφικού
τοµέα.
Καταργείτε τον κοινωνικό χαρακτήρα και νοµίζω ότι είναι πασιφανές αυτό, από την αγωνιώδη προσπάθεια που καταβάλατε
να φέρετε συµπληρωµατικά διάταξη περί του κοινωφελούς οργανισµού. Πλέον αντιληφθήκατε, την ύστατη ώρα ότι όχι µόνο
κατά το περιεχόµενο, αλλά και κατά τη σηµατοδότηση, καταργούσατε τον κοινωνικό χαρακτήρα.
Θα απευθύνω και ένα ερώτηµα, αγαπητοί συνάδελφοι. Για τις
αστικού τύπου ασφάλειες, όταν υπεκφεύγουν του σκοπού τους
και αδυνατούν να αποζηµιώσουν πολίτες, εγγυάται το ελληνικό
δηµόσιο, κυρία Υπουργέ, και δεν θα εγγυηθεί στην καταστροφή
της γεωργικής παραγωγής;
Εάν αυτό συµβεί, κυρία Υπουργέ, ειλικρινά δεν νοµίζω ότι χρειάζεται ούτε αυτό το Κοινοβούλιο, ούτε η ελληνική Κυβέρνηση,
διότι παραβιάζετε και διαστρέφετε την κοινή νοηµοσύνη. ∆εν
είναι δυνατόν να ακούγονται αυτά τα πράγµατα. Αυτό δηλαδή
που άκουσα από κάποιον εκλεκτό συνάδελφο πριν από λίγο. Να
υποχρεώνεις κάποιον να ασφαλιστεί, να είσαι εσύ κράτος και να
του λες κατόπιν ότι δεν σε ασφαλίζω!
Χρωστάω και µια ιστορική απάντηση. Ούτως ή άλλως το είχα
σηµειώσει και ας µην βρισκόταν εδώ ο τέως Πρωθυπουργός ο
κ. Καραµανλής. Για κάτι που είµαι υπερήφανος και υπηρέτησα
δύο χρόνια, την ελληνική πολιτεία ήταν ο ΕΛΓΑ. Και αν έγιναν κάποιες άστοχες παρεµβάσεις, και αν έγιναν κάποιες σκόπιµες
ενέργειες κάποιων, ας λογοδοτήσουν όσον αφορά τις κατ’ εξαίρεση αποζηµιώσεις, κυρία Υπουργέ. Αλλά, αγαπητοί συνάδελφοι, ο εισηγητής σας, ο φίλτατος κ. Τζελέπης λέει ότι από την
ανάλυση που κάνει κατ’ έτος στην κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας εάν εδόθησαν, επιπλέον, αναιτιολογήτως- κατ’ εξαίρεσηήταν 98 εκατοµµύρια το χρόνο. ∆ηλαδή, σε τούτη την πατρίδα,
αυτοί οι άνθρωποι που όλοι δακρύζουµε, ψεύτικα ή ειλικρινά, για
την ερηµωµένη ύπαιθρο, δεν άξιζαν τάχα 50 εκατοµµύρια το
χρόνο, για να µείνουν εκεί και να ζήσουν, για να υπάρχει σύνορο
και να υπάρχει πατρίδα. Αυτό είναι, γιατί οι άστοχες ενέργειες
δεν νοµίζω να ξεπερνούσαν τα 50 εκατοµµύρια ευρώ.
Υπάρχουν πολλές αστοχίες, κυρία Υπουργέ. Στην επιτροπή
σας είπα κάτι. Εκτός από τον ΕΛΓΑ, ήµουν υπερήφανος γιατί
συµµετείχα µε σθένος ως Υφυπουργός βέβαια -όχι ως Υπουργός- στην προσπάθεια που κάναµε για την αναδιάταξη βάσει του
κανονισµού 1120/09 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για περαιτέρω
ασφαλιστικούς κινδύνους και µου απαντήσατε τότε ότι το απαγόρευε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταθέτω, λοιπόν, τα σχετικά έγγραφα για τα Πρακτικά. Στις 31/7/2009 υπογράφει ο κ.
Αυγουλάς, ο εντεταλµένος Γενικός Γραµµατέας την πρόταση της
ελληνικής Κυβέρνησης, που όφειλε να απαντήσει µέχρι 1/8/2009
και λέµε ότι προτείνουµε περί τα 80 εκατοµµύρια από τις κοινοτικές ενισχύσεις, µε κρατική συµµετοχή και αύξηση των ασφαλιστικών κινδύνων για το µέλλον.
Και εσείς έρχεστε στις 19 Ιανουαρίου- υπογράφει η αρµόδια
Γραµµατέας η κ. Μπαζιώτη, προφανώς µε την δική σας εντολήκαι λέτε εδώ χαρακτηριστικά, κυρία Υπουργέ, ότι το µέτρο αυτό
δεν εφαρµόζεται. Ποιος σας έδωσε αυτό το δικαίωµα; Βάσει
ποίας λογικής πήρατε εσείς αυτήν την ευθύνη και έρχεστε αυτή
τη στιγµή να µας πείτε ότι το ελληνικό δηµόσιο τάχα, δεν θα µπορέσει να δώσει τίποτα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση το απαγορεύει.
Εγώ, τα καταθέτω για τα Πρακτικά, γιατί η ιστορία µιλάει πάντοτε
ακόµα και αν σιωπούνε κάποιοι.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, το ελάχιστο που µπορούµε να
διεκδικήσουµε όλοι µαζί είναι τα λειτουργικά έξοδα του ΕΛΓΑ.
Είναι εκ των ων ουκ άνευ. Ειδάλλως θα αναµετρηθούµε όλοι
και µε την ευθύνη µας και για την ιστορία στο µέλλον, τι θα

έχουµε αποδώσει γι’ αυτήν την πατρίδα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έχει το λόγο.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Γνωρίζουµε όλοι τα στοιχεία για τη µείωση του αγροτικού εισοδήµατος τα τελευταία χρόνια. Η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας την εξαετία που είχε την ευθύνη της χώρας αντί να
αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που οδήγησαν σε αυτήν τη µείωση, αντί να ακολουθήσει πολιτικές που από τη µία µεριά θα συγκρατούσαν το κόστος παραγωγής και από την άλλη θα
αναδείκνυαν την ποιότητα των προϊόντων µας και µε ουσιαστικές παρεµβάσεις στην αγορά, αυτά να είχαν την αξία την πραγµατική που έχουν, αντί λοιπόν να προχωρήσει σε τέτοιες
ουσιαστικές πολιτικές, ερχόταν πυροσβεστικά όπου και όποτε οι
τοπικοί κοµµατάρχες πίεζαν, να ακολουθεί µία επιδοµατική πολιτική για να σταµατά τις κινητοποιήσεις των αγροτών.
Αυτή η πελατειακή καταστροφική πολιτική που ακολούθησε,
οδήγησε στη διάλυση της παραγωγικής βάσης της χώρας.
Έβαλε τους αγρότες σε µία συνήθεια ότι µε την επιδότηση που
θα πάρουν, µε τη µορφή αποζηµίωσης, όπως το περίφηµο πακέτο Χατζηγάκη, θα µπορέσουν να λύσουν τα οικονοµικά τους
προβλήµατα.
Σήµερα ερχόµαστε µπροστά σε αυτήν την πραγµατικότητα. Η
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ανέλαβε την ευθύνη και καλώς έχει ως
πρώτη προτεραιότητα την ανασυγκρότηση της παραγωγικής
βάσης. Αυτή είναι µία πολύ δύσκολη υπόθεση, γιατί πρέπει να
αντιστρέψουµε όλα εκείνα τα αρνητικά που έχουν να κάνουν και
µε την κεκτηµένη ταχύτητα προς την κατηφόρα που οδήγησε η
Νέα ∆ηµοκρατία.
Πώς, όµως, να ανασυγκροτήσουµε την αναπαραγωγική βάση
εάν δεν αλλάξουµε αυτά που ισχύουν στην αγορά και αυτά που
ισχύουν στον τοµέα εµπορίας προϊόντων; Πώς θα προχωρήσουµε στην ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης εάν ο
αγρότης δεν είναι σίγουρος ότι έχει πλάι του έναν αξιόπιστο
ασφαλιστικό φορέα για την αγροτική του παραγωγή; Και κάθε
άλλο παρά αξιόπιστος ασφαλιστικός φορέας είναι ο ΕΛΓΑ,
ακόµα και σήµερα.
Ο ΕΛΓΑ είναι το χαρακτηριστικό παράδειγµα, του κράτους που
δηµιούργησε -ή µάλλον να µην πω τη λέξη «δηµιούργησε», γιατί
έχει θετική έννοια- του κράτους όπως το κατάντησε η Νέα ∆ηµοκρατία. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα. Αναξιοπιστία, πελατειακές σχέσεις, χρεοκοπία, τεράστιο χρέος. Αυτά είναι τα
χαρακτηριστικά του ΕΛΓΑ που δεν διαφέρουν πολύ από το πρόβληµα της χώρας. Αναξιοπιστία και σε σχέση µε καθυστερήσεις
και σε σχέση µε αδικίες εκτιµήσεων. Πελατειακές σχέσεις, που
δεν είναι µόνο ότι πλήρωναν αποζηµιώσεις εκεί που δεν έπρεπε,
για λόγους πολιτικούς ή άλλους, αλλά και που δεν πλήρωναν
αποζηµιώσεις εκεί που δεν ήθελαν. Έχω πει πολλές φορές το
παράδειγµα και ο συνάδελφος κ. Κιλτίδης νιώθει την ανάγκη να
υπερασπίζεται τον κ. Κατσαρό. Μη νιώθεις αυτήν την ανάγκη,
κύριε Κιλτίδη, διότι µε πολιτικές αποφάσεις απέκλειε απλά όπου
δεν γούσταρε. Αυτός ήταν.
Θέλουµε, λοιπόν, έναν αξιόπιστο ασφαλιστικό φορέα. Αυτόν
τον αξιόπιστο ασφαλιστικό φορέα δεν µπορούσαµε να το δηµιουργήσουµε µε απλή αλλαγή του κανονισµού του ΕΛΓΑ. Χρειάστηκε να έρθει αυτό το νοµοσχέδιο για το οποίο πρώτοι εµείς,
επειδή ακριβώς εµείς είχαµε κάνει και την κριτική στη Νέα ∆ηµοκρατία, ήρθαµε να πούµε πού χρειάζεται βελτιώσεις, ούτως
ώστε τελειώνοντας τη συζήτηση στο Θερινό Τµήµα να έχουµε
πράγµατι το βέλτιστο νοµοσχέδιο, να έχουµε έναν οργανισµό
που να µπορεί να ανταποκριθεί.
Βέβαια, ο συνάδελφος εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας και
πολλοί άλλοι ήρθαν µε κεκτηµένη ταχύτητα από τα χθεσινά και
µίλησαν χωρίς τις τροποποιήσεις και χωρίς αυτά που ανακοίνωσε
και έδωσε γραπτά η Υπουργός σήµερα.
Και πρέπει να πούµε, ότι µιλήσαµε στην επιτροπή και ο εισηγητής και όλοι µας και είπαµε ότι ο νέος οργανισµός για να µπορέσει πραγµατικά να ανταποκριθεί, θα πρέπει εκτός από το να
αποκτήσει την αξιοπιστία, που είναι θέµα πολύ συστηµατικής

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

δουλειάς που θα κάνει -και έχουµε εµπιστοσύνη στη νέα διοίκηση
που ανέλαβε ότι µπορεί να το πετύχει- θα πρέπει να απαλλαγεί
από το άγχος του χρέους.
∆εύτερον, θα πρέπει να νιώσει τη σιγουριά ο ΕΛΓΑ ότι το δηµόσιο είναι δίπλα του και ότι η τροποποίηση για την κάλυψη ουσιαστικά των λειτουργικών µε τη συµµετοχή του δηµοσίου στο
20%, είναι µία εγγύηση. Μπορεί να µην τη θεωρούν κάποιοι αρκετή, αλλά είναι µία εγγύηση η οποία µπορεί να διευρυνθεί για να
νιώσει αυτήν τη σιγουριά ο ΕΛΓΑ.
Και βέβαια θέσαµε και ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε το
ύψος των αποζηµιώσεων και τις ενδεχόµενες περικοπές σε περίπτωση που οι ασφαλιστικές εισφορές που θα εισπραχθούν και
τα άλλα έσοδα, δεν καλύπτουν τις ανάγκες για τη συγκεκριµένη
χρονιά.
Αυτά είναι τα τρία βασικά και ουσιαστικά έχουµε και σε επιµέρους άρθρα, θέµατα, τα οποία έχουν να κάνουν και µε τις εργασιακές σχέσεις και µε το µητρώο εκτιµητών και µε πολλά
πράγµατα, τα οποία µπορούµε να τα πούµε επιµέρους στα
άρθρα.
Σήµερα, όµως, θέλω εγώ, πρώτα από όλα να επαινέσω την
Υπουργό και την ηγεσία, γιατί έφεραν µετά από τη συζήτηση
στην επιτροπή αυτές τις τροποποιήσεις που έχουν να κάνουν µε
τη συµµετοχή του δηµοσίου. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει πιο
ξεκάθαρο το ζήτηµα µε το χρέος, διότι έτσι και αλλιώς το δηµόσιο ως εγγυητής αυτών των δανείων θα πληρώσει το χρέος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λίγο χρόνο δώστε µου, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό το οποίο ζητάµε εµείς, είναι το δηµόσιο να µη διεκδικήσει από τον ΕΛΓΑ την επιστροφή των χρηµάτων, που έτσι και αλλιώς θα καταβάλει. Και βέβαια να δούµε πώς µε µία µορφή
αντασφάλισης –νοµίζω ότι µπορείτε να το επεξεργασθείτε- το
κράτος, ο κρατικός προϋπολογισµός θα µπορέσει να εγγυηθεί
τις χρονιές εκείνες που τυχόν έχουµε ανάγκη για µεγαλύτερη καταβολή ενισχύσεων. Αυτό, κυρία Υπουργέ, µπορεί να γίνει.
Θα σας πω µια ιδέα, µια άποψη. Παραδείγµατος χάριν µε το
2% που προβλέπεται -το οποίο είναι δεν είναι 10 εκατοµµύρια το
χρόνο ή δεν ξέρω πόσο είναι και πόσο µπορεί να είναι- το 2% το
οποίο θα εισπράττεται, µπορεί να πηγαίνει σε ειδικό αποθεµατικό στον προϋπολογισµό, σε ειδικό λογαριασµό και µε βάση
αυτό, το δηµόσιο να αναλάβει την ευθύνη, χρονιές που υπάρχει
ανάγκη για καταβολή αποζηµιώσεων που θα υπερβαίνουν τα
έσοδα, να έχουµε την εγγύηση που χρειάζεται. Αυτό είναι ένα
είδος αντασφάλισης που υπάρχει παντού, σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισµούς και το οποίο θα το αναλάβει, όχι ένας
νέος οργανισµός -δεν χρειάζεται- αλλά το ίδιο το κράτος.
Αυτή κατά την άποψή µου, είναι µία αλλαγή, η οποία θα αφαιρέσει εντελώς όλα τα επιχειρήµατα των συναδέλφων που η παράταξή τους οδήγησε τον ΕΛΓΑ σε αυτό το χάλι. Και όταν έχουν
οδηγήσει τον ΕΛΓΑ σε αυτό το χάλι, µπορούν µόνο θετικές παρεµβάσεις να κάνουν και να µην αµύνονται ή να µην σταµατούν
σε θέµατα τα οποία πραγµατικά µας δηµιούργησαν το πρόβληµα.
Τελειώνω, κάνοντας µία αναφορά στο άρθρο 16 παράγραφος
2, όπου λέει ότι µπορεί σε µειονεκτικές και ορεινές περιοχές και
τις περιοχές που αναφέρονται στον Κανονισµό 85148 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπάρχουν ειδικές ρυθµίσεις ευνοϊκές, ως
προς το καθεστώς ασφάλισης.
Κυρία Υπουργέ, το ελληνικό Σύνταγµα που επιβάλλει σε κάθε
νοµοθέτηµα σε αυτήν την Αίθουσα να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για τις νησιωτικές και τις ορεινές περιοχές δεν βάζει πληθυσµούς, δεν βάζει όρια. Και εδώ αυτό που ισχύει, ως ανώτερο
είναι το Σύνταγµα και όχι η οδηγία. ∆εν είναι Κανονισµός, είναι
οδηγία. Εποµένως, κατά την άποψή µου, θα πρέπει ο περιορισµός των κατοίκων να φύγει.
Νησιά ορίζονται σύµφωνα µε άλλη οδηγία και είναι άλλος ο
ορισµός τους. ∆εν είναι µέχρι εκατό χιλιάδες.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Το Σύνταγµα µιλάει για νησιά και
όχι νησιά µέχρι τόσες χιλιάδες και θεωρώ ότι επειδή έχουµε ήδη
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προβλήµατα στην Κρήτη µε την εξαίρεση από τα φωτοβολταϊκά
και όλα τα σχετικά, δεν χρειάζεται να γραφτεί ξανά σε καµµιά
εφηµερίδα ότι κάνουµε πάλι εξαίρεση της Κρήτης. Γιατί δεν εξαιρείται µόνο η Κρήτη, είναι και η Μυτιλήνη νοµίζω, είναι και η
Ρόδος και σας ζητώ να νοµοθετήσουµε σύµφωνα µε το Σύνταγµα. Νησιά και νησιωτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εγώ σας παρακαλώ να εφαρµόζετε τον Κανονισµό, που ορίζει ότι δεν πρέπει
να παραβιάζουµε το χρόνο στην οµιλία.
Το λόγο έχει η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
κ. Αικατερίνη Μπατζελή.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα στην πρώτη τοποθέτησή µου να µιλήσω, κύριοι συνάδελφοι, κυρίως επί της αρχής, διότι πάνω απ’ όλα σε κάθε προτεινόµενο νόµο, θα πρέπει όλοι µαζί να κατανοήσουµε το σκοπό,
τη στρατηγική, το ενδιαφέρον, αλλά και τη θετική επίπτωση την
οποία έχει στην αγροτική οικονοµία.
Κυρίες και κύριοι, η σηµερινή συχνή εµφάνιση των καιρικών
φαινοµένων, όπου είναι αποτέλεσµα των περιβαλλοντικών και
των κλιµατικών αλλαγών, δηµιουργεί νέες αιτίες για την εµφάνιση κινδύνων και κρίσεων στον αγροτικό τοµέα και κατ’ επέκταση στο διατροφικό τοµέα, µε σοβαρές επιπτώσεις στις
αγροτικές εκµεταλλεύσεις και στο αγροτικό εισόδηµα. Η ένταση
των επιπτώσεων αυτών ενισχύεται και από ένα µεγάλο διεθνή
ανταγωνισµό, αλλά και από τις διατροφικές κρίσεις και τη σταδιακή αλλαγή του τρόπου στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτά αναφέρονται ως βασικές πολιτικές και στην αιτιολογική
έκθεση. Eπιπλέον, και στο πλαίσιο της υπό αναθεώρηση Kοινής
Aγροτικής Πολιτικής και της ευθυγράµµισης ή οµογενοποίησης
ή εναρµόνισης των γεωργοασφαλιστικών συστηµάτων των κρατών-µελών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αγροτική οικονοµία
µέχρι το 2013, µας δηµιουργούν καινούργια κίνητρα, υποχρεώσεις, αλλά και δυνατότητες αναδίπλωσης και παρουσίασης των
δικών µας ιδιαιτεροτήτων και αναγκών, τόσο της αγροτικής οικονοµίας, όσο και της δυνατότητας εφαρµογής σε εθνικό επίπεδο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Με τις διατάξεις του σχεδίου νόµου καθορίζεται το νέο θεσµικό πλαίσιο προστασίας και ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής. Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο θεσµικό πλαίσιο, µε το
οποίο επιδιώκεται η δηµιουργία σταθερών κανόνων στον τοµέα
της προστασίας της γεωργικής παραγωγής από φυσικούς, περιβαλλοντικούς και οικονοµικούς κινδύνους.
Με το παρόν σχέδιο νόµου θεσπίζονται οι κατάλληλες οργανωτικές δοµές για την ολοκλήρωση και εποπτεία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής
παραγωγής. Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κρίσεως στον αγροτικό
τοµέα της οικονοµίας που δηµιουργείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αποτελεί την Υπηρεσία που συντονίζει και εποπτεύει το σύστηµα ασφάλισης, στο οποίο και
εµπεριέχεται ο ΕΛΓΑ, χωρίς να σηµαίνει ότι πρόκειται περί συνδιαχείρισης.
∆ίνεται η αναγκαία διάκριση µεταξύ των κρατικών ενισχύσεων
και της ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής. Βασική τοµή η
οποία διατηρείται και υποστηρίζεται σε όλα τα κράτη-µέλη και
σε όλες τις οικονοµίες οι οποίες σχεδιάζονται, αλλά και διαχειρίζονται µε διαφάνεια.
Η οργάνωση της προστασίας και ασφάλισης της γεωργικής
παραγωγής στηρίζεται στις προτάσεις µας σε τρεις πυλώνες: Τις
κρατικές ενισχύσεις, την ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής
που γίνεται από τον ΕΛΓΑ και την προαιρετική και πρόσθετη
ασφάλιση, η οποία επικαλύπτει και δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονα σε πάρα πολλούς γεωργούς να καλύψουν µε πρόσθετο
εισόδηµα προαιρετικούς και άλλους κινδύνους.
Ειδικότερα, στις συµβατές µε το Κοινοτικό ∆ίκαιο κρατικές ενισχύσεις για την αποκατάσταση του εισοδήµατος το οποίο χάνε-
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ται από το φυσικό ή ζωικό κεφάλαιο και καλύπτεται σε περίπτωση
θεοµηνιών, ακραίων καιρικών φαινοµένων. Οι ενισχύσεις αυτές
καταβάλλονται, πλέον, από τον κρατικό προϋπολογισµό.
∆εύτερον, στην ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής, η οποία
περιλαµβάνει την υποχρεωτική ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής για ζηµιές που οφείλονται σε αίτια που συνδέονται και που
συµπληρώθηκαν κυρίως σε καιρικά φαινόµενα.
Και τρίτον, στην προαιρετική και την πρόσθετη ασφάλιση, η
οποία αφορά κινδύνους από άλλα αίτια, όπως ασθένειες που δεν
είναι δυνατόν να προληφθούν ή να καταπολεµηθούν από τους
ασφαλιζόµενους παραγωγούς, καθώς επίσης και για το µέρος
της παραγωγής του ΕΛΓΑ που δεν ασφαλίζει και δεν αποζηµιώνει στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ασφάλισης.
Ορίζονται οι φορείς που είναι αρµόδιοι. Πρώτον, η αρµοδιότητα για την εποπτεία και τον έλεγχο του συστήµατος προστασίας και ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής ανήκει στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Στο ΥΠΑΑΤ µεταφέρεται και η αρµοδιότητα κατάρτισης και εκτέλεσης των προγραµµάτων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της συνολικότερης
πολιτικής. Για την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής συστήνεται
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων νέα διαχείριση. Είναι η διαχείριση κρίσεων, όπου και εκείνη αποφασίζει µε
ποιους φορείς και κατά κύριο λόγο µε τον ΕΛΓΑ θα συνεργαστεί
για την υλοποίηση αυτού του πακέτου των κρατικών ενισχύσεων.
∆εύτερον, η υποχρεωτική ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής, όπως είπαµε, παραµένει στον ΕΛΓΑ. Η προαιρετική πρόσθετη ασφάλιση µε επιδοτούµενο ασφάλιστρο- διότι αυτό
επιτρέπεται εκ της νοµοθεσίας περί ασφαλίσεων- παρέχεται από
τον ΕΛΓΑ στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και τους αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισµούς. Καθορίζονται οι κίνδυνοι, οι
οποίοι καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση, καθώς και
της προαιρετικής ασφάλισης, όπου θα βγουν µετά από ειδικές
µελέτες, όπως προβλέπεται από τη νοµοθεσία περί ασφαλίσεων
και προβλέπεται και µέσα στο νοµοσχέδιο.
Η βεβαίωση και επιβολή της υποχρεωτικής ειδικής ασφάλειας
γίνεται µε την υποβολή της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας και
καταβάλλεται στον ΕΛΓΑ το αργότερο εντός δύο µηνών από τη
βεβαίωση. Σε περίπτωση αδυναµίας καταβολής ο ασφαλιζόµενος παραγωγός δύναται να εκχωρήσει στον ΕΛΓΑ µέρος των
µελλοντικών του απαιτήσεων. Καταργείται η δυνατότητα χορήγησης κατ’ εξαίρεση αποζηµιώσεων.
Κύρια Πρόεδρε, όφειλα να παρουσιάσω τις βασικές αρχές
αυτού του νοµοσχεδίου, διότι οι αγαπητοί συνάδελφοι, περνώντας άµεσα στην κριτική, θολώνουν τις βασικές αρχές ενός σπονδυλωτού ασφαλιστικού συστήµατος, το οποίο και προτείνουµε
και δηµιουργούν ψευτοδιλήµµατα. Να µου επιτρέψετε να σας πω
ότι ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και εκ µέρους και
του Υπουργείου Οικονοµικών, οφείλω να απαντήσω σε αυτά τα
ψευτοδιλήµµατα, τα οποία ετέθησαν από πάρα πολλούς συναδέλφους και κυρίως της δεξιάς πτέρυγας.
Πρώτο ψευτοδίληµµα: Ανατρέπεται η πολιτική προστασία της
γεωργικής παραγωγής, την οποία έχει αναλάβει ο ΕΛΓΑ µε επιτυχία; Απάντηση: Είναι λάθος. Η προστασία της γεωργικής παραγωγής ενισχύεται. Με το σχέδιο νόµου θεσµοθετείται ένα
ολοκληρωµένο σύστηµα προστασίας και ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής, όπου οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την
εφαρµογή του, αναλαµβάνουν πλήρως τις ευθύνες τους. Οι κρατικές ενισχύσεις αναλαµβάνονται από το κράτος, ενώ ο ΕΛΓΑ επικεντρώνεται πλήρως στο έργο του, που είναι αφ’ ενός η ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής και αφ’ ετέρου η ενεργητική
προστασία της παραγωγής.
Ταυτόχρονα, δηµιουργείται ένας τρίτος πυλώνας που απευθύνεται σε παραγωγούς που επιδιώκουν εξατοµικευµένες λύσεις
σε θέµατα ασφάλισης και θα σας πω αργότερα ότι αυτοί είναι
πάρα πολλοί και διαβουλευτήκαµε µαζί τους σε πάρα πολλούς
τοµείς.
Με το νέο θεσµικό πλαίσιο καλύπτονται ασφαλιστικά όλοι οι
αγρότες, για όλα τα αίτια που µέχρι σήµερα ήταν ασφαλισµένοι.
Συνεπώς, δεν είναι αληθές ότι ο αγρότης δεν προστατεύεται ή
προστατεύεται λιγότερο µε το νέο θεσµικό πλαίσιο. Η αλήθεια
είναι ότι στο εξής ο ΕΛΓΑ θα χρησιµοποιεί το σύνολο του εξειδι-

κευµένου προσωπικού του για την έγκαιρη και δίκαιη εκτίµηση
των ζηµιών, ώστε να µειωθούν στο ελάχιστο τα φαινόµενα που,
καλώς ή κακώς, έχουν πλήξει το κύρος του.
Άλλωστε, γνωρίζουµε ότι ένα σηµαντικό µέρος των προβληµάτων αξιοπιστίας που έχουν παρατηρηθεί οφείλονται σε παρεµβάσεις, τις οποίες πολλές φορές ήταν υποχρεωµένοι να
εφαρµόσουν. Όπου ο ΕΛΓΑ λειτούργησε θεσµικά, όπως παραδείγµατος χάριν στα προγράµµατα κρατικών ενισχύσεων, δεν
αµφισβητήθηκε.
Τα προβλήµατα δηµιουργήθηκαν από υπερβατικές συµπεριφορές των εµπλεκοµένων µε τις επιδοτήσεις, αποζηµιώσεις του
ΕΛΓΑ.
Με το νοµοσχέδιο αυτό επιδιώκουµε όχι µόνο να βελτιώσουµε
το καθεστώς προστασίας και ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής, αλλά να εµποδίσουµε και όλους αυτούς που έχουν µάθει
να στηρίζουν την κοινωνική τους καταξίωση και επιβίωση στις
πλάτες των αγροτών.
Το πρόβληµα της χώρας το γνωρίζετε όλοι σας. Οφείλεται
στην απαρχαιωµένη και καθυστερηµένη αντίληψη που έχουµε
απέναντι στη διαχείριση της αγροτικής µεταξύ των άλλων οικονοµίας αλλά και συµπεριφοράς. ∆εν µπορεί να συνεχίζει να αποτελεί ο ΕΛΓΑ ένα όχηµα µικροπολιτικής και δηµόσιας αλχηµείας.
∆εν µπορεί να συνεχίζει να χρεώνεται, επειδή το δηµόσιο δεν είχε
ξεκαθαρίσει τους µηχανισµούς στήριξης απέναντι στους αγρότες.
∆εύτερον, ανατρέπεται ο κοινωνικός χαρακτήρας του ΕΛΓΑ;
Είναι λάθος. Ο κοινωνικός χαρακτήρας του ΕΛΓΑ ενισχύεται και
κατοχυρώνεται και τονίζεται ως Οργανισµός Κοινής Ωφελείας,
όπου οφείλει όµως να είναι υγιής στον τρόπο λειτουργίας. Αυτό
επιτυγχάνεται µε τις ρυθµίσεις που περιορίζουν το ύψος της
αποζηµίωσης σε ένα λογικό ποσό, όπως είναι τα 70.000 ευρώ.
Υπάρχει κανείς που θεωρεί κοινωνική πολιτική να καταβάλει ο
ΕΛΓΑ αποζηµιώσεις των 100.000 ευρώ και 200.000 ευρώ και µάλιστα συστηµατικά σε ορισµένους παραγωγούς κατ’ επάγγελµα
αγρότες ή µη κατά κύριο επάγγελµα αγρότες;
Πάνω από 30.000 ευρώ το 2007 έλαβαν εννιακόσιοι ογδόντα
πέντε παραγωγοί, δηλαδή συνολικό ποσό 46 εκατοµµύρια ευρώ,
περίπου δηλαδή το 30% των συνολικών εσόδων του ΕΛΓΑ. Ποιος
ήταν, λοιπόν, ο κοινωνικά δίκαιος ισότιµος ρόλος του;
Καταθέτω κείµενο µε στοιχεία, τα οποία το αποδεικνύουν.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μπατζελή καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
∆εύτερον, όσον αφορά στον τρόπο είσπραξης της ασφαλιστικής εισφοράς, όλοι γνωρίζετε ότι ενώ παρακρατείτο από τους
αγρότες η ασφαλιστική εισφορά, αυτή δεν καταβαλλόταν στο
δηµόσιο. Αυτοί λοιπόν που πλούτιζαν εις βάρος των αγροτών και
του ΕΛΓΑ ήταν οι µεσάζοντες, που µπορεί να παρακρατούσαν
την εισφορά και ποτέ να µην την απέδιδαν, περιλαµβανοµένων
και των ενώσεων που προβλέπεται σε άρθρο ειδικό πως θα γίνει
η επιστροφή.
Είναι κοινωνική δικαιοσύνη αυτό; Είναι διαφανές σύστηµα;
Υπάρχει κανείς που να θεωρεί ότι το ισχύον σύστηµα εισφοράς
είναι δίκαιο και το νέο άδικο; Με τη δήλωση καλλιέργειας, που
συµφωνούν όλοι, διασταυρώνονται τα στοιχεία όπου διαχειρίζεται ο αγρότης και που το κράτος πρέπει να τον υποστηρίξει. Γιατί
όλοι µαζί οι δικαιούχοι πρέπει να συµβάλουν στη βιωσιµότητα όχι
µόνο του ΕΛΓΑ αλλά και στη βιωσιµότητα των ίδιων. Είναι λάθος
να συνδέεται η αποζηµίωση µε την εισφορά; Θέλετε να καταβάλουµε αποζηµιώσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ, όπως στο παρελθόν, σε ανθρώπους που ουδέποτε συνεισέφεραν στα έσοδα του
ΕΛΓΑ; Έχουν κατατεθεί τα στοιχεία.
Εµείς δεν τρέφουµε αυταπάτες. Θέλουµε να έχουµε καθαρές
σχέσεις µε τους αγρότες χωρίς ενδιάµεσους και η δήλωση καλλιέργειας το διασφαλίζει απολύτως. Θέλουµε να τους στηρίξουµε µε κάθε µέσο, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει και οι αγρότες
να συµµετάσχουν στο µέτρο που τους αναλογεί.
Για να γίνει και για να ξεκαθαριστεί µια και καλή η ιστορία ότι
επιβάλλουµε πάρα πολλά βαριά µέτρα στους αγρότες, ότι τάχα
επιβάλουµε χαράτσι στους αγρότες, σας πληροφορούµε βάσει
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µελετών όπου έγιναν, ότι ποσοστό πάνω από το 50% κατά µέσο
όρο, θα καταβάλει εισφορά που δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ ετησίως. Επίσης, πάνω από τα 300 ευρώ ετησίως θα καταβάλει ένα
ποσοστό στον παραγωγό που δεν υπερβαίνει το 10%. Όπως καταλάβατε, πρόκειται για τους µεγάλους παραγωγούς τους οποίους και τη λίστα ονοµάτων κατέθεσα στο Προεδρείο. ∆ίνουµε
όµως τη δυνατότητα να ασφαλιστούν όλοι και να αποζηµιωθούν
όλοι, ενώ ανατρέπουµε την κινδυνολογία ότι δεν θα αποζηµιωθούν επαρκώς διότι ο προϋπολογισµός του ΕΛΓΑ θα διατηρείται
ισοσκελισµένος.
Σας έχουµε διανείµει τους πίνακες από το 2002 µέχρι το 2009.
Εάν εξαιρεθούν οι κρατικές ενισχύσεις και οι κατ’ εξαίρεση ενισχύσεις περιλαµβανοµένων των αποζηµιώσεων του 2003 του
ΕΛΓΑ, που έφθανε τα 403 εκατοµµύρια ευρώ λόγω διευρυµένου
παγετώνος, η µέση αποζηµίωση την οποία έδινε ο ΕΛΓΑ ήταν
γύρω στα 180 εκατοµµύρια ευρώ.
Με τη δήλωση καλλιέργειας, όπως εµείς την προτείνουµε, τα
συνολικά έσοδα του ΕΛΓΑ θα κυµαίνονται από 190 εκατοµµύρια
ευρώ µε 220 εκατοµµύρια ευρώ, χωρίς να προστεθούν τα νέα 40
εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία θα προσθέσει ο εθνικός προϋπολογισµός και πέραν όλων των άλλων µέτρων, τα οποία θα πούµε
αργότερα.
Συνεπώς, ένα συνετό σύστηµα διαχείρισης, µία συνέπεια εκ
µέρους των εκτιµητών, µία κατανόηση από τους αγρότες, το τι
σηµαίνει ασφαλίζω την παραγωγή µου και τι αναµένω να πάρω
από την ασφάλιση αυτής της παραγωγής, αυτό σηµαίνει ότι το
σχήµα, η πρόταση την οποία καταθέσαµε είναι ολοκληρωµένη
και ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα.
Κι εδώ πρέπει να πω ότι κανένας από κανένα Βήµα και από κανένα πολιτικό κόµµα δεν µπορεί να είναι αδιάλλακτος και να πει
ότι αυτές οι καταστροφές θα αντιµετωπιστούν. Γι’ αυτό ακριβώς
ξεκαθαρίζουµε ότι το κράτος θα είναι δίπλα στον ίδιο τον παραγωγό, διασφαλίζοντας τις κρατικές ενισχύσεις µε πλήρη διαφάνεια, όπως αυτές θα ορίζονται εκ νέου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι της λήξεως του χρόνου
οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Θα ήθελα να έχω λίγα λεπτά, κυρία Πρόεδρε, γιατί το θέµα
είναι αρκετά σηµαντικό.
Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ θα ήθελα να σας αναφέρω µερικές µέσες συµµετοχές των αγροτών και µάλιστα για τα ροδάκινα
ή τα κεράσια που είναι µία συνεχώς πληττόµενη παραγωγή.
Όσον αφορά στα σιτηρά, η ασφαλιστική εισφορά είναι ανά
στρέµµα 1,20 ευρώ, όπου κατά µέσον όρο πενήντα στρέµµατα,
ο παραγωγός θα πληρώσει 60 ευρώ.
Όσον αφορά το ρύζι για πενήντα στρέµµατα θα πληρώσει 400
ευρώ, δηλαδή 8 ευρώ το στρέµµα.
Όσον αφορά στο βαµβάκι η ασφαλιστική εισφορά ανά
στρέµµα είναι 3,4%, για πενήντα στρέµµατα θα πληρώσει το
χρόνο 170 ευρώ, για εκατό στρέµµατα 340 ευρώ.
Όσον αφορά στον καπνό για δέκα στρέµµατα 210 ευρώ, για είκοσι στρέµµατα 420 ευρώ.
Όσον αφορά στα ροδάκινα για δεκαπέντε στρέµµατα, που
είναι µία µέση εκµετάλλευση, θα πληρώσει 375 ευρώ, όταν από
τις επιδοτήσεις και από το εµπόριο έχουµε υπολογίσει ότι δεν
υπάρχει ροδακινοπαραγωγός που να έχει εισόδηµα κατά µέσο
όρο 10.000 ευρώ, γιατί είναι µη ανταγωνιστική εµπορεύσιµη παραγωγή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Πώς θα µαζέψετε τα 150 εκατοµµύρια; Μπορούµε να έχουµε την αναλογιστική µελέτη;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα σας δώσουµε τα στοιχεία. Θα τα πούµε. Ό,τι
έχει ερευνηθεί, κατατίθεται.
Όσον αφορά τώρα τα κεράσια, η ασφαλιστική εισφορά είναι
72 ευρώ ανά στρέµµα και για πέντε στρέµµατα καταβάλλουν
γύρω στα 360 ευρώ και περίπου αντίστοιχο είναι στα ακτινίδια.
Σας αναφέρω τα στοιχεία. Έχω εδώ τη λίστα, την οποία και
καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μπατζελή καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
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Εδώ θέλω να επαναλάβω ότι σε στενή συνεργασία µε το
Υπουργείο Οικονοµικών, µε τον κ. Παπακωνσταντίνου και τον κ.
Σαχινίδη, διασφαλίσαµε για πρώτη φορά τη συµµετοχή του τακτικού προϋπολογισµού περίπου µάξιµουµ, κατά µέγιστο, κατά
20% των εισπραττόµενων µε τον ΕΛΓΑ. Θα µπορούσε να έχει
γίνει και πριν, αλλά κανένας δεν τόλµησε να το κάνει. Το κάναµε
σήµερα.
Οφείλω να πω ότι η υποστήριξη όλων των συναδέλφων απ’
όλες τις παρατάξεις ήταν ιδιαίτερα σηµαντική. Ήταν διαπραγµατεύσιµο αλλά έγινε κατανοητό και αποδεκτό και από το Υπουργείο Οικονοµικών.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Το µίνιµουµ ποιο είναι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Να το βάλετε στον προϋπολογισµό.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Το µέγιστο είναι 20%. Εµείς νοµοθετούµε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Το ξέρουµε ότι νοµοθετείτε, αλλά…
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Έχουµε λοιπόν 20% και ξέρετε ότι…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Να βάλετε το µίνιµουµ, όχι το µάξιµουµ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι. Αφήστε την Υπουργό να ολοκληρώσει.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ξέρετε ότι αν και βρισκόµαστε στη φάση δηµοσιονοµικής εξυγίανσης της χώρας και δεν είναι εύκολο να υποσχόµαστε, αυτό δεν το θεωρούµε επιχορήγηση αλλά θεωρούµε
ότι ένα κράτος που θέλει να οργανωθεί πρέπει να ξεκαθαρίσει
τους ρόλους. Είναι εποπτευόµενος οργανισµός και πρέπει να
έχει την κάλυψη του κόστους των λειτουργικών δαπανών και του
προσωπικού.
Εδώ θέλω να σας πω το εξής: Ο κ. Σαρρής, ο Πρόεδρος του
ΕΛΓΑ, παρέλαβε ένα κόστος γύρω στα 52 εκατοµµύρια –ίσως
κάπου θα διορθώσω το νούµερο- και αυτό έχει µειωθεί κατά 25%
µέσα σε λίγους µήνες. Βλέπουµε λοιπόν ότι υπάρχει η δυνατότητα συνετής διαχείρισης, έτσι ώστε τα έσοδα, τα οποία θα παίρνονται από τον τακτικό προϋπολογισµό, να χρησιµοποιούνται
πραγµατικά για τις ανάγκες του ΕΛΓΑ.
Ερωτώ τη Νέα ∆ηµοκρατία: Γιατί δεν επιχορηγήσατε ουδέποτε
τον ΕΛΓΑ; Όχι µόνο δεν τον επιχορηγούσατε, αλλά παρακρατούσατε και τις εισφορές των αγροτών υπέρ του Οργανισµού για
τις ανάγκες του προϋπολογισµού.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Ποιος τα πλήρωσε;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα σας πω σε λίγο ποιος τα πλήρωσε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Ο ΕΛΓΑ τα πλήρωσε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι. Όταν έλθει η σειρά σας και λάβετε το λόγο,
µπορείτε να κάνετε όλες τις παρατηρήσεις και τις επισηµάνσεις
σας. Αφήστε την Υπουργό να ολοκληρώσει.
Συνεχίστε, κυρία Υπουργέ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Για πρώτη φορά ο κ. Αλογοσκούφης, όταν ήταν Υπουργός
Εθνικής Οικονοµίας, αφαίρεσε από τον προϋπολογισµό του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης την επιχορήγηση των τοκοχρεολυσίων του ΕΛΓΑ. Τι σηµαίνει αυτό; Το ξέχασε; ∆εν νοµίζω.
Σιγά-σιγά πήγαινε να µετακυλήσει όλο το βάρος που είχε δηµιουργηθεί στον ίδιο τον ΕΛΓΑ κι εµείς το ανατρέψαµε αυτό. Ενσωµατώνατε τις εισφορές των αγροτών στον προϋπολογισµό.
Χρεώνατε τον ΕΛΓΑ, τον στέλνατε για δανεισµό στην ΑΤΕ µε επιτόκια πολύ αυξηµένα του κ. Μιχαλολιάκου σε σχέση µε τις άλλες
τράπεζες και σήµερα µας ζητάτε και τα ρέστα για το τι θα κάνουµε µε το έλλειµµα του ΕΛΓΑ.
Θέλω να σας πω ότι επί προεδρίας του κ. Κατσαρού µου είχε
ζητήσει να κάνει ένα δάνειο 330 εκατοµµυρίων του ΕΛΓΑ προς
την ΑΤΕ για να καλύψει λειτουργικά έξοδα. Το αρνήθηκα και δεν
έγινε. Σήµερα ο Πρόεδρος κάνει ακριβώς τις ίδιες διεργασίες
χωρίς κανένα κόστος και χωρίς κανένα δανεισµό. Αυτός είναι ο
τρόπος σωστής και ορθολογικής διαχείρισης και όχι σπατάλης.
Επίσης σ’ όλη αυτή τη διαχείριση επιβαρύνθηκε ο Οργανισµός
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µε προσλήψεις µόνιµου ή αορίστου χρόνου προσωπικού και µε
εποχιακό προσωπικό που εκτίναξε το κόστος του προϋπολογισµού περίπου στα 30 εκατοµµύρια ευρώ. Πρόσφατα ο Πρόεδρος
κατήργησε το εποχιακό προσωπικό –είναι πολύ αυστηρός- και
έγινε µία εξοικονόµηση 19 εκατοµµυρίων από την επιβάρυνση
του προσωπικού στον ΕΛΓΑ. Αυτό κάτι σηµαίνει συνολικά στο κόστος του ΕΛΓΑ που εµείς καλούµαστε τώρα µε το 20% να το καλύψουµε. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αικατερίνη Μπατζελή καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άλλο ερώτηµα-ψευτοδίληµµα: Το κράτος δεν αναλαµβάνει τα
χρέη του ΕΛΓΑ. ∆εν υπάρχει µεγαλύτερη υποκρισία. Όλοι γνωρίζετε ότι το δηµόσιο καταβάλλει µόνο του όλα τα χρέη του ΕΛΓΑ
και θα συνεχίσει να τα καταβάλλει µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
Σήµερα όµως –και σας είχαµε πει πολιτικά ότι αυτό θα ξεκαθαρίσει- το κράτος όχι µόνο επιδοτεί τον ΕΛΓΑ κατά 20% από τον
τακτικό προϋπολογισµό, αλλά αναλαµβάνει όλα τα χρέη τα οποία
εσείς έχετε κάνει. Τα 3,5 δισ., τα 3,8 τα αναλαµβάνει το δηµόσιο.
Θα έλθει ειδική τροπολογία την οποία ήδη είχαµε συζητήσει µε
το Υπουργείο Οικονοµικών και την οποία περίπου θα σας διατυπώσω.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση το δηµόσιο αναλαµβάνει άµεσα
τα χρέη του ΕΛΓΑ για τις συµβατές µε το κοινοτικό δίκαιο κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στους αγρότες σύµφωνα µε το
ν. 3147, καθώς και αυτά που αφορούν αποζηµιώσεις σε αγρότες
οι οποίες χορηγήθηκαν µε κοινές υπουργικές αποφάσεις του
Υπουργείου Οικονοµικών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και δεν περιλαµβάνονται στον κανονισµό
ασφάλισης, δηλαδή αυτά που είχατε υπογράψει εσείς τα αναλαµβάνουµε εµείς. Εσείς δίνατε, εµείς πληρώνουµε.
Η εξυπηρέτηση των ανεξόφλητων µέχρι 1η Σεπτεµβρίου 2010,
των υπολοίπων των δανείων που έχει συνάψει ο Οργανισµός του
ΕΛΓΑ µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου αναλαµβάνεται
από το δηµόσιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Από την ηµεροµηνία αυτή το δηµόσιο αναλαµβάνει ως πρωτοφειλέτης την καταβολή των τοκοχρεολυσικών δόσεων όπως
αυτές προβλέπονται από τις οικείες δανειακές συµβάσεις και
διαδέχεται τον ΕΛΓΑ σ’ όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα
που προβλέπονται σ’ αυτές. Από την ίδια ως άνω ηµεροµηνία τα
πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν ανεξόφλητες δανειακές απαιτήσεις από τον ΕΛΓΑ τις διαγράφουν και τις µετατρέπουν σε απαιτήσεις του δηµοσίου. Εµείς έτσι παρεµβαίνουµε στο κοινωνικό
κράτος, αναλαµβάνοντας το κόστος που έχετε εσείς δηµιουργήσει, αλλά και το κόστος που µας δηµιουργεί η στήριξη των
αγροτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διάταξη αυτή δεν εντάχθηκε
στο νοµοσχέδιο το οποίο συζητάµε διότι όταν συζητάµε για τη
διαµόρφωση της ασφάλισης της αγροτικής πολιτικής δεν θα
ήταν σκόπιµο να επισυνάπτεται η ρύθµιση κρατικών ενισχύσεων,
διότι αυτό πιθανά να δηµιουργήσει προβλήµατα. Αυτό λοιπόν σε
συµφωνία µε τον κ. Παπακωνσταντίνου και τον κ. Σαχινίδη το
επόµενο χρονικό διάστηµα θα έλθει ως τροπολογία -την οποία
άλλωστε θα πρέπει κι εσείς να γνωρίζετε µ’ όλες τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες- προς ψήφιση στη Βουλή.
Εδώ θέλω να σας πω το τι καλύπτουµε και το τι λέµε περί κοινωνικού κράτους. Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι θα µπορούσα να ακούσω από πάρα πολλούς µία κριτική, αλλά όταν
ακούω κριτική από τον κ. Ροντούλη στεναχωριέµαι –οφείλω να
πω- για ένα βασικό λόγο, διότι έχει προτάσεις. ∆εν άκουσα κάποια πρόταση εκτός από την κάλυψη των δανειακών υποχρεώσεων -κάτι το οποίο κάναµε- και την αύξηση του τακτικού
προϋπολογισµού υπέρ του ΕΛΓΑ. Για πρώτη φορά πλέον εποπτευόµενος Οργανισµός «δένεται» µε το δηµόσιο, άρα δεν τον
κλείνουµε κατ’ αρχάς. Είναι σίγουρο ότι σταδιακά θα τον ενισχύσουµε όσο θα ξεδιπλώνεται η ασφαλιστική πολιτική. Ξέρετε
πολύ καλά ότι δεν είναι εύκολο να κάνεις ασφάλιση αγροτικής
παραγωγής και µάλιστα σ’ έναν οικονοµικό χώρο όπου δεν είναι

οργανωµένα µε σαφή τρόπο τα ασφαλιστικά συστήµατα, αλλά
βάζουµε τους θεσµούς και τους πυλώνες.
Θέλω να καταθέσω κάποια αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία.
Λέµε ότι µέχρι τώρα ο ΕΛΓΑ έδινε λεφτά στους αγρότες και τους
στήριζε. Ξέρετε, στην προεκλογική περίοδο που είµαστε όλοι
µπορούµε να διαφωνήσουµε γιατί σκεφτόµαστε τι θα πει ο ψηφοφόρος, ο αγρότης ο οποίος θα κληθεί να ψηφίσει το Νοέµβριο έναν από τους σηµαντικότερους θεσµούς, τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Ξέρουµε όλοι πολύ καλά ότι θα δηµιουργηθεί ένα σπέκουλο
στην ύπαιθρο.
Θέλω, όµως, να σας πω το εξής: ∆ώσατε και λεφτά προεκλογικά µε το πακέτο Χατζηγάκη. Μπορώ να καταλάβω τις πιέσεις.
Κατανοητό. Για όλους µας. Ας µη βρεθούµε σε τέτοιες θέσεις.
Θέλω, όµως, να σας πω ότι τα δώσατε λάθος.
Υπερηφανευόσαστε ότι εσείς ήσασταν υπέρ των αγροτών. Τα
415.000.000 του πρώτου πακέτου του κ. Χατζηγάκη –γιατί είναι
δύο- διανεµήθηκαν κατά 57% -ποσό 238.000.000 ευρώ- σε µη
κατά κύριο επάγγελµα αγρότες και µόνο το 43% -ποσό
178.000.000 ευρώ- στους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες.
Έτσι στηρίζετε τον αγρότη; Είχαν πραγµατικά ανάγκη αυτοί οι
ετεροεπαγγελµατίες τις αποζηµιώσεις προεκλογικά;
Θα σας καταθέσω τον πίνακα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και θα σας
πω το εξής: Στη Βοιωτία, παραδείγµατος χάριν, οι µη κατά κύριο
επάγγελµα αγρότες πήραν 8.000.000 και οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες 4.000.000. Είχαν στη Βοιωτία τόσο πολύ ανάγκη
οι µη κατά κύριο επάγγελµα αγρότες; Νοµός Έβρου: Οι µη κατά
κύριο επάγγελµα αγρότες 12.000.000 και οι κατά κύριο επάγγελµα 8.000.000. Ηλεία: Οι µη κατά κύριο επάγγελµα αγρότες
5.500.000 και οι κατά κύριο επάγγελµα 4.000.000.
Οφείλω, όµως, να σας πω, κύριε Κόλλια, για να µην τσακωνόµαστε συνεχώς, ότι στην Κόρινθο οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες πήραν περισσότερα από τους µη κατά κύριο επάγγελµα και
είστε µοναδικό φαινόµενο.
Τον πίνακα, λοιπόν, αυτόν τον καταθέτω στα Πρακτικά, για να
ξέρουµε πώς εδόθησαν, µε την ίδια κατανοµή, όχι µόνο τα
415.000.000, όλες οι κατ’ εξαίρεση ενισχύσεις από το 2005 µε
αυτή την αναλογία. Μα, γι’ αυτό δεν είχατε καµµία στήριξη από
τον αγροτικό πληθυσµό. ∆ιότι δεν τα δίνατε στους αγρότες. Εξ
ου και οι έντεκα µονάδες κάτω της Νέας ∆ηµοκρατίας. Αυτό είναι
το πρόβληµα.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αικατερίνη Μπατζελή καταθέτει για τα Πρακτικά τον
προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Και µπορώ να κατανοήσω από αυτό το Βήµα γιατί καταψηφίσατε το Μητρώο Αγροτών. Και περιµένω ότι θα καταψηφίσετε
και το Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εξαρτάται.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Ροντούλη, µου είχατε υποσχεθεί ότι θα το
ψηφίζατε και το καταψηφίσετε. Οπότε…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κι εσείς µου υποσχεθήκατε ότι θα
κάνετε αλλαγές.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Οπότε, δεν λαµβάνω…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρία Υπουργέ, χρειάζεστε πολύ χρόνο ακόµη;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, θέλω πέντε λεπτά, αν µπορώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τον βλέπετε το χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κρατικές ενισχύσεις: Συγχέετε σκόπιµα τις κρατικές ενισχύσεις µε την ασφάλιση. Οι κρατικές ενισχύσεις και οι κατ’ εξαίρεση δηµιούργησαν το πρωτογενές έλλειµµα του ΕΛΓΑ, το οποίο
πολλοί από εσάς το έχετε. Οι κατ’ εξαίρεση αποζηµιώσεις µε τις
κρατικές ενισχύσεις, φτάνουν τα 3,8 δισεκατοµµύρια. Προσθέ-
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τοντας τους τόκους και τα χρεολύσια, το συνολικό έλλειµµα το
διαµορφώσατε σε 5,3 δισεκατοµµύρια.
Εµείς δεν θα συνεχίσουµε, παρά την επιµονή σας, τις κρατικές ενισχύσεις µε τον τρόπο που δινόντουσαν. Τις αναλαµβάνει
πλέον το δηµόσιο. Και θέλω να σας πω ότι µπαίνουµε σε µία νέα
λογική διαµόρφωσης των κρατικών ενισχύσεων που δεν θα είναι
ίδια µε αυτή των ΠΣΕΑ, όπως εφαρµοζόταν µέχρι τώρα.
Εδώ, επίσης, θα σας καταθέσω και τα συγκεντρωτικά στοιχεία,
το τι έχει πάρει ο κάθε νοµός από τις κατ’ εξαίρεση ενισχύσεις.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αικατερίνη Μπατζελή καταθέτει για τα Πρακτικά τον
προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να κλείσω µε το εξής: Έδειξε ο κ.
Κιλτίδης µία επιστολή την οποία θα ήθελα κι εγώ να έχω σήµερα
στο φάκελό µου –δεν την έχω- του κ. Αβγουλά που είχε κάνει ένα
αίτηµα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια µέσου του Κανονισµού
73/9, να χρηµατοδοτήσει το σύστηµα ΕΛΓΑ. Έδειξε το αίτηµα.
∆εν έδειξε την απάντηση. Ξέρετε πόσα αιτήµατα έχουµε κάνει
και η απάντηση είναι αρνητική ή δεν έχουµε λάβει; Η απάντηση
ήταν ότι, δεν µπορείτε, κόβοντας ως ποιοτικό παρακράτηµα επιδοτήσεις από παραγωγούς, να χρηµατοδοτείτε έναν φορέα
ασφαλιστικό. Επιπλέον και να επιτρεπόταν –το είπα και στην ειδική επιτροπή- ήταν πολιτική επιλογή να κόβουµε κατά 10% τις
κοινοτικές επιδοτήσεις και να χρηµατοδοτούµε τον ΕΛΓΑ; ∆ηλαδή, αυτό δεν ήταν -η συµµετοχή των αγροτών, περισσότερη
απ’ ό,τι εµείς σας προτείνουµε- ένα σύστηµα καθαρό;
Μπορώ, λοιπόν, να καταλάβω την ευαισθησία του κ. Κιλτίδη,
γιατί το ήθελε, αλλά δεν ισχύει. Και µέσα στο σχέδιο του Κανονισµού αναφέρουµε κι εµείς το Ταµείο Αλληλοβοηθείας, το οποίο
θα το συγκροτήσουµε σταδιακά και εφόσον αυτό επιτρέπεται
από το σύστηµα το οποίο θα στείλουµε. Όλες οι ασφαλιστικές
δυνατότητες εµπεριέχονται σε αυτό το νοµοσχέδιο. Τις αναδιπλώνουµε µε βάση τις αναλογιστικές µελέτες που θα γίνουν -για
ό,τι αφορά τους άλλους πυλώνες, όχι τον ΕΛΓΑ- έτσι ώστε σταδιακά να φτάσουµε σε ένα ασφαλιστικό σύστηµα το οποίο να
µπορεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά και υπέρ του ίδιου του
αγρότη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µας ενηµερώσετε
για το πώς θα εξελιχθεί η σηµερινή διαδικασία;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Με την ανοχή και του
κ. Τζαβάρα, θα κλείσει σήµερα η συνεδρίαση µε το συνάδελφο κ.
Κουκουλόπουλο και θα συνεχίσουµε αύριο το πρωί µε τους εναποµείναντες οµιλητές επί της αρχής. Στις 11.00’ έχει ορισθεί ότι
θα γίνει ονοµαστική ψηφοφορία.
Ορίστε, κύριε Τζαβάρα, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κυρία Υπουργέ, πράγµατι µας
εκθέσατε µε λεπτοµερή περιγραφή τις αρετές του υπό συζήτηση
νοµοσχεδίου, µία από τις οποίες –εντυπωσιάστηκα ακούγοντάς
σας- είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη µόνο στους επαγγελµατίες αγρότες. Από τον τίτλο, όµως,
του νοµοσχεδίου αυτού ο κάθε Βουλευτής πληροφορείται ότι
αυτό που επιδιώκετε, τουλάχιστον µε τη συγκεκριµένη νοµοθετική σας πρωτοβουλία, είναι η προστασία και η ασφάλιση της
αγροτικής δραστηριότητας.
Άρα, ο καθένας µπορεί στο σηµείο αυτό –κι έχει το δικαίωµανα σας ρωτήσει: Αυτός ο τίτλος, αλλά και η εν γένει οικονοµία
των διατάξεων, όπως ακριβώς τις έχετε προσδιορίσει, ανταποκρίνονται και στην ιδεολογική σχέση που έχετε µε τον αγροτικό
κόσµο; ∆ηλαδή, αυτό το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αποδίδει την
ιδεολογική φυσιογνωµία του κόµµατος του ΠΑΣΟΚ αναφορικά
και απέναντι στους αγρότες; ∆ιότι σας ακούσαµε σήµερα να έρχεστε εδώ και να λέτε ότι η Κυβέρνηση και το κόµµα σας, µε το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, υλοποιεί το όραµά του να είναι δίπλα
στους αγρότες.
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Πιστεύετε, λοιπόν, ότι µε αυτή τη συγκεκριµένη πρωτοβουλία
και κυρίως µε αυτές τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις, το κράτος είναι
δίπλα ή απέναντι στον αγρότη; ∆ιότι θα µου επιτρέψετε, µε όλο
το σεβασµό και την εκτίµηση που τρέφω για το πρόσωπό σας, να
σας πω ότι δεν µπορεί κανείς σήµερα στο Κοινοβούλιο, το οποίο
όλοι υπηρετούµε ως αντιπρόσωποι του ελληνικού λαού, να είµαστε υπερήφανοι, γιατί µε αυτή τη συγκεκριµένη νοµοθετική
σας πρωτοβουλία αλλοιώνεται η φυσιογνωµία του Οργανισµού
των αγροτικών ασφαλειών.
Και αλλοιώνεται για τον εξής απλό λόγο: Ενώ µέχρι χθες αυτός
ο Οργανισµός, που εσείς τον είπατε ΕΛΓΑ µε το ν. 1790/1988 –
δικό σας δηµιούργηµα είναι- είχε πράγµατι, διαπνεόταν πράγµατι από µία ευαισθησία, από µία µέριµνα, από µία προστασία
απέναντι στην ευαίσθητη τάξη της αγροτιάς, εντούτοις σήµερα
αυτό το κοινωνικά ευαίσθητο εργαλείο προστασίας των αγροτών, το µετατρέπετε σε ένα είδος αλληλασφαλιστικού Οργανισµού, θα έλεγα, µάλιστα και συνεταιρισµού.
Γιατί κατά τρόπο, πράγµατι, τολµηρό – το αναγνωρίζω, είστε
«τολµητίες» και µάλιστα «τολµητίες» του ολέθρου της αγροτιάςισχυρίζεστε, µε συγκεκριµένη διάταξη που φέρνετε στη Βουλή,
ότι αυτός ο Οργανισµός που προστατεύει και ασφαλίζει την
αγροτική δραστηριότητα, δεν θα δίδει παραπάνω αποζηµιώσεις
από εκείνες που συµποσούµενες µας δίνουν το συνολικό ετήσιο
εισόδηµα του συγκεκριµένου Οργανισµού.
Άρα, λοιπόν, δεν µπορούµε να µιλάµε για τίποτα άλλο εκτός
από την αναδιανοµή των χρηµάτων που εισρέουν στον Οργανισµό Αγροτικών Ασφαλίσεων µέσω των εισφορών που υποχρεούνται οι ασφαλισµένοι αγρότες να καταβάλουν στο συγκεκριµένο Οργανισµό.
Προς τι, λοιπόν, στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι η ευαισθησία σας απέναντι στον αγροτικό κόσµο, αντικείµενο ρύθµισης ή αντικείµενο µεταρρύθµισης ή αντικείµενο επανάστασης;
Γιατί έρχεστε εδώ και ενώπιον των αντιπροσώπων του ελληνικού λαού προσπαθείτε να µας πείσετε ότι κάνετε µία πολύ µεγάλη τοµή, αναµορφώνοντας – για να µην πω ανασκολοπίζοντας
– το σύστηµα που, πράγµατι, εσείς µε το ν.1790/88 είχατε ιδρύσει και το οποίο έδινε το δικαίωµα και στις κυβερνήσεις της Νέας
∆ηµοκρατίας να έχουν µία πράγµατι γενναία πολιτική προστασίας απέναντι σ’ αυτό το ευαίσθητο κοµµάτι του ελληνικού λαού
που είναι εκτεθειµένο στους κινδύνους της φύσης, που είναι
εκτεθειµένο στους κινδύνους της κοινωνίας, που είναι εκτεθειµένο στους κινδύνους των χονδρεµπόρων της αγοράς;
Σ’ αυτό, λοιπόν, το κοµµάτι του ελληνικού λαού όλοι έχουµε
το χρέος να είµαστε ευαίσθητοι. Λυπούµαι γιατί ένα σοσιαλιστικό
κόµµα δεν αισθάνεται αυτήν την ευαισθησία που αισθάνεται η
Νέα ∆ηµοκρατία, το κόµµα που εσείς, µονίµως από αυτό το
Βήµα, προσπαθείτε να δώσετε την εντύπωση ότι δεν έχει κάποιο
απόθεµα ευαισθησίας κοινωνικής. Φαίνεται, όµως, από τον
τρόπο που νοµοθετείτε, φαίνεται από τις ρυθµίσεις που έχετε
συµπεριλάβει σ’ αυτό το νοµοσχέδιο ότι γι’ αυτό το ευαίσθητο
κοινωνικό κοµµάτι του ελληνικού λαού, δεν έχετε πια καµµία ευαισθησία.
Είστε οραµατιστές του αυτονόητου που σας επέβαλε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Είστε διαχειριστές και εντολοδόχοι
αυτής ακριβώς της πολιτικής που ακολουθείτε και µας οδηγεί
κάθε µέρα και πιο πολύ στον όλεθρο. Αυτή είναι η αποστολή σας
και δυστυχώς µέχρι στιγµής κατά κεραία προσπαθείτε να την
εφαρµόσετε µέχρι τέτοιου σηµείου µάλιστα, που να υπάρχει
τόσο µεγάλη απαισιοδοξία και απόγνωση στον ελληνικό λαό.
Επιτέλους, πρέπει να καταλάβετε, πρέπει να αντιληφθείτε ότι
µε αυτού του είδους τις νοµοθετήσεις δεν οδηγείτε τον τόπο σε
οδό ασφαλείας για να εξέλθει από την οικονοµική κρίση, αλλά
τον οδηγείτε στην απώλεια και µάλιστα όταν έχετε σήµερα εδώ
να αντιµετωπίσετε τα προβλήµατα της ελληνικής αγροτιάς.
Αυτά τα προβλήµατα, κυρία Υπουργέ, που όταν ο Πρωθυπουργός της χώρας, την εποµένη της εκλογικής του νίκης τον
Οκτώβριο του 2009, είχε επισκεφθεί την Ηλεία – δεν ξέρω αν και
η παρουσία σας κοσµούσε τότε την οµάδα των Υπουργών, οι
οποίοι ήρθαν για να δώσουν τις διαβεβαιώσεις της πίστης στα
ιδεώδη της ελληνικής αγροτιάς – θα πρέπει να θυµάστε κατά
πάσα περίπτωση ότι τότε είχε µιλήσει για µία «πράσινη» ανά-
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πτυξη, που ξαφνικά αυτό το δύσµοιρο αγροτικό κοµµάτι του
λαού θα το οδηγήσει στην ευηµερία, στην ασφάλεια, στην προστασία, στην πρόνοια την κρατική.
Πού είναι αυτά σήµερα µέσα από τις διατάξεις του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου; Αντ’ αυτών γίνεται ανταποδοτικός ο Οργανισµός Ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής και του αγροτικού
κεφαλαίου. Όσα θα εισπράττετε, τόσα θα δίνετε. Εάν χρειαστεί
να δώσετε παραπάνω, δυστυχώς δεν έχουµε. ∆υστυχώς, εγκαταλείπεται, πλέον, ο αγρότης στο έλεος των φυσικών κινδύνων,
στο έλεος των φαινοµένων της φύσης, που λόγω και της κλιµατικής αλλαγής – γνωρίζετε πολύ καλύτερα από µένα – καθηµερινά καθιστούν και πιο δύσκολη την επιβίωση της αγροτιάς σ’
αυτό τον τόπο.
Γι’ αυτά πρέπει να µας µιλήσετε. Γι’ αυτές τις συγκεκριµένες
πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρετε και να ασφαλίσετε και να
προστατεύσετε την αγροτιά απέναντι σε αυτού του είδους τις
θεοµηνίες, που τις βλέπουµε κάθε µέρα να γίνονται και πιο συχνές, που καθιστούν εξ αυτού του λόγου και µόνο την ευαισθησία της κάθε δηµοκρατικής κυβέρνησης να είναι πάντα σε
εγρήγορση, πάντα ικανή και αποτελεσµατική να οδηγήσει τον
αγροτικό κόσµο σε µία κατάσταση ασφάλειας. ∆εν το κάνετε,
όµως, αυτό.
Λυπούµαι γιατί σας άκουσα να χρησιµοποιείτε και στατιστικά
νούµερα, προκειµένου να µας πείσετε ότι αυτό το συγκεκριµένο
νοµοθέτηµα, το οποίο σε σχέδιο φέρνετε στη Βουλή, αποτελεί
την καλύτερη δυνατή επιλογή µεταξύ εκείνων των δυνατοτήτων
που έχει η Κυβέρνησή σας.
Όχι, δεν σας ενδιαφέρει το πρόβληµα του µέσου Έλληνα
αγρότη. Αυτό που σας ενδιαφέρει είναι, όπως λέτε, να τολµήσετε να καταργήσετε τον κοινωνικό χαρακτήρα των αγροτικών
ασφαλίσεων στην Ελλάδα. Πρέπει να το παραδεχθείτε, πρέπει
να το οµολογήσετε.
Εδώ, βέβαια, θα µας πείτε ότι είστε υποχρεωµένοι να το κάνετε λόγω του µνηµονίου. Είστε υποχρεωµένοι να το κάνετε
λόγω των εντολών που έχετε πάρει από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο.
Να ξέρετε, όµως, ότι σ’ αυτόν τον τόπο υπάρχουν και πλούτη
που δεν είναι ανταλλάξιµα, υπάρχουν και πλούτη τα οποία δεν
µπαίνουν σε αυτή τη λογική του δούναι και λαβείν, σε αυτήν τη
λογική της ανταπόδοσης που προσπαθείτε και επιτυγχάνετε µε
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο να καθιερώσετε στις σχέσεις ενός
παραδοσιακά φιλοαγροτικού κράτους µε το πιο αδύναµο, το πιο
κοινωνικά ευαίσθητο κοµµάτι του ελληνικού λαού.
Θα πρέπει, λοιπόν, να βρείτε το κουράγιο να παραδεχθείτε ότι
και το σηµερινό νοµοσχέδιο, όσο και εκείνο που µας φέρατε για
την καθιέρωση του Μητρώου των Αγροτών και των αγροτικών
εκµεταλλεύσεων δεν αποδίδουν, όχι µόνο την ιδεολογική φυσιογνωµία του κόµµατός σας που κάποτε ισχυριζόταν ότι στηρίζεται
στην αγάπη και στους αγώνες της αγροτιάς, αλλά ούτε καν και
σε αυτές τις ελάχιστες, τις περιορισµένες δυνατότητες που έχετε
πραγµατικά στις δύσκολες οικονοµικές στιγµές που περνάει ο
τόπος.
Είχατε τη δυνατότητα απέναντι, τουλάχιστον στους αγρότες
να δείξετε µεγαλύτερη γενναιότητα. Έχετε, επαναλαµβάνω,
µέσα να αντιµετωπίσετε τους αγρότες κατά τρόπο πολύ πιο
υπεύθυνο, κατά τρόπο πολύ πιο εύψυχο από ό,τι το κάνετε µε το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Θα σας θυµίσω µόνο ότι ο Πρωθυπουργός από την Ηλεία –
στην οποία αναφερθήκατε ότι δήθεν πήραν πολύ περισσότερα
οι µη επαγγελµατίες αγρότες κατά τη διάρκεια που κυβερνούσε
τον τόπο η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας – υποσχέθηκε
στους πυρόπληκτους αγρότες τον Οκτώβριο του 2009, ότι η Κυβέρνησή του θα δώσει ανακούφιση µεγάλη εισοδηµατική γιατί
θα ψηφίσει νόµο µε τον οποίο θα τους αναπληρώσει το χαµένο
εισόδηµα, παρέχοντάς τους 1.000 ευρώ ανά αγρότη µηνιαίως.
Αλήθεια, µε αυτές τις υποσχέσεις πώς θα πείσετε το λαό της
Ηλείας και ευρύτερα τον ελληνικό λαό ότι δεν ήταν ένα παιχνίδι,
δεν ήταν µία απάτη, δεν ήταν µία ψευδαίσθηση στην οποία µας
παρασύρατε και για την οποία σήµερα, δυστυχώς, από αυτό το
Βήµα της Βουλής σας λέω ξεκάθαρα ότι δεν διαθέτετε, πλέον,
την ουσιαστική δηµοκρατική νοµιµοποίηση, γιατί άλλα υποσχε-

θήκατε στους Έλληνες αγρότες και άλλα σήµερα νοµοθετείτε.
Και βεβαίως θα πω, κύριε Πρόεδρε, γιατί πρέπει να το αναφέρω -και απευθύνοµαι στον εκλεκτό συνάδελφό µου, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ- ότι ερχόµενος στο Βήµα
και κυρίως προσερχόµενος στο Μέγαρο του Κοινοβουλίου, πληροφορήθηκα ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας βραβεύτηκε από
τον Πρόεδρο της DEUTSCHE BANK. Από αυτό το Βήµα τον συγχαίρω, λυπάµαι, όµως, που δεν µπορώ εγώ ως πολίτης αυτού
του τόπου και ως Βουλευτής του Κοινοβουλίου να αισθανθώ υπερήφανος γι’ αυτή τη διάκριση.
Θα ήθελα από τον Πρωθυπουργό της χώρας, από τον Πρόεδρο της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς να είχε πραγµατικά τη δυνατότητα να έρθει στο ελληνικό Κοινοβούλιο και να µας πει ότι πήρε
το βραβείο της ελληνικής αγροτιάς µέσα από τις νοµοθετικές
πρωτοβουλίες που πράγµατι πρέπει να αναλάβει και πράγµατι
οφείλει απέναντι στους αγρότες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
Αυτά είχα να σας πω και ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για
την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Υπουργοί Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Οικονοµικών και Εξωτερικών κατέθεσαν σχέδιο νόµου:
«Κύρωση της Τροποποίησης των Άρθρων Συµφωνίας της ∆ιεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης».
Παραπέµπεται στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Χρήστος Παπουτσής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώντας προηγουµένως την παρέµβαση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Τζαβάρα,
αναρωτιόµουν ποια λέξη να χρησιµοποιήσω. Στην αρχή σκέφθηκα να πω: «Πού τη βρίσκει την όρεξη;». Στη συνέχεια είπα:
«Πέρα από την όρεξη, υπάρχει και θάρρος, πρέπει να το αναγνωρίσω», αλλά καταλήγοντας στο σχόλιο για τη διάκριση του
Πρωθυπουργού, κατέληξα στην οριστική φράση.
Πού το βρίσκετε το θράσος, συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, να αναφέρεσθε σε ένα θέµα όπου δεν υπάρχει Έλληνας
αγρότης που να µη γνωρίζει και να µην έχει βιώσει τα αποτελέσµατα της πολιτικής σας και την ίδια στιγµή να κάνετε κριτική για
τη διάκριση την οποία γνώρισε ο Πρωθυπουργός της χώρας,
προφανώς για τους χειρισµούς του όσον αφορά το οικονοµικό
θέµα όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στην Ευρωπαϊκή
Ένωση µε τη δηµιουργία του µηχανισµού υποστήριξης, δηλαδή
του ευρώ, το οποίο έχει άµεση σχέση µε την εξέλιξη και της
DEUTSCHE BANK και των γερµανικών τραπεζών και των ευρωπαϊκών τραπεζών; ∆ιότι, ο µηχανισµός υποστήριξης του ευρώ
ήταν το ζητούµενο στην προηγούµενη φάση όπου υπήρχε η δραστηριότητα του Πρωθυπουργού και η συνάντηση τότε, σας θυµίζω, µε την κ. Μέρκελ, τον κ. Σαρκοζί για το πώς η Ευρώπη
µπορεί να αντιµετωπίσει τη διεθνή κερδοσκοπία και τις επιθέσεις
στο ευρώ. Όµως, όσον αφορά σε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο, όπως
είναι το αγροτικό νοµοσχέδιο και όχι µόνο το σηµερινό, αλλά η
δέσµη των νοµοσχεδίων γύρω από το αγροτικό ζήτηµα της
χώρας, αναρωτιέµαι ειλικρινά πού βρίσκει το θράσος η Νέα ∆ηµοκρατία.
Η ουσία είναι µία: Στο µυαλό, στη συνείδηση του Έλληνα
αγρότη µία φράση κυριαρχεί, µία έγνοια κυριαρχεί. Ποτέ πια
ξανά η Νέα ∆ηµοκρατία στη διαχείριση των δηµοσίων οικονοµικών, ποτέ πια ξανά η διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος, που
ουσιαστικά σηµαίνει εκµετάλλευση των αγροτών. Ποτέ πια ξανά
οι Έλληνες αγρότες να µην είναι όµηροι της ανασφάλειας στην
οποία την εγκλώβισαν οι πρακτικές των πολιτικών ηγεσιών, αλλά
ταυτόχρονα και ο λαϊκισµός και η ανευθυνότητα των πολιτικάντηδων.
Γι’ αυτό συνέχεια έρχεται η σκέψη µου στο ερώτηµα πού το
βρίσκει τελικά η Νέα ∆ηµοκρατία το θράσος να έρχεται σε αυτήν
τη συζήτηση, σε αυτήν την πολιτική και οικονοµική συγκυρία και
να θέτει και θέµα ιδεολογικής ταυτότητας του ΠΑΣΟΚ. Και να
θέτει και θέµα περί της διάρρηξης των σχέσεων του ΠΑΣΟΚ µε
τον αγροτικό κόσµο. Και να προσπαθεί να το αποδείξει σε ένα
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νοµοσχέδιο το οποίο έχει άµεση σχέση µε τη διασφάλιση της παραγωγικής δραστηριότητας, της αγροτικής δραστηριότητας,
όπως και το προηγούµενο νοµοσχέδιο για το Μητρώο Αγροτών,
όπως και τα άλλα νοµοσχέδια τα οποία έρχονται στη δέσµη της
παρέµβασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία έρχονται ακριβώς όχι µόνο για να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια και
την εγκυρότητα των λόγων και των δεσµεύσεών µας, αλλά κυρίως για να επιβεβαιώσουν αυτήν την ισχυρή σχέση του ΠΑΣΟΚ
και προσωπικά του Πρωθυπουργού µε τον αγροτικό κόσµο της
χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τόσο ο εισηγητής της Πλειοψηφίας, ο συνάδελφος κ. Μιχάλης Τζελέπης, όσο και η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Κατερίνα Μπατζελή
διευκρίνισαν µε τον πιο κατηγορηµατικό και τον πιο σαφή τρόπο
την εγκυρότητα αυτής της παρέµβασης όσον αφορά τον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων, τον ΕΛΓΑ.
Εγώ θέλω να σταθώ σε ορισµένα µόνο στοιχεία. Πρώτα απ’
όλα είναι αναµφισβήτητο γεγονός ότι η ένταση των επιπτώσεων
από τις περιβαλλοντικές και τις κλιµατικές αλλαγές δηµιουργεί
νέα δεδοµένα. Και αυτά τα νέα δεδοµένα είµαστε υποχρεωµένοι
να τα λάβουµε υπ’ όψιν µας, γιατί επηρεάζουν συνολικά την παραγωγική δραστηριότητα, την αγροτική δραστηριότητα όχι µόνο
στο παρόν, αλλά και στο µέλλον. Και αυτή είναι µία από τις κινητήριες σκέψεις του νοµοσχεδίου.
Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι οι σηµερινές ιδιαιτερότητες της
ελληνικής γεωργίας, αλλά και της κτηνοτροφίας µας απαιτούν
ένα καινούργιο µοντέλο του γεωργοασφαλιστικού συστήµατος.
Και αυτό πρέπει να απαιτεί και να λαµβάνει υπόψη του τις νέες
προτεραιότητες οι οποίες τίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά
κυρίως τις µελλοντικές διαπραγµατεύσεις οι οποίες έρχονται στα
επόµενα χρόνια στα πλαίσια της αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αλλά και των ισχυρών πιέσεων τις οποίες δέχεται η ευρωπαϊκή αγροτική οικονοµία από την παγκόσµια αγορά
και την παγκόσµια οικονοµία, τις εξελίξεις και τις συζητήσεις που
πραγµατοποιούνται στα πλαίσια του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου.
Εάν κάποιος σχεδιάσει την ελληνική αγροτική οικονοµία, χωρίς
να λαµβάνει υπ’όψιν του τη σηµερινή ευρωπαϊκή οικονοµία, το
ευρωπαϊκό πλαίσιο και ταυτόχρονα τις τάσεις οι οποίες αναπτύσσονται σε παγκόσµιο επίπεδο όσον αφορά την παγκόσµια
οικονοµία και κυρίως το εµπόριο των αγροτικών προϊόντων, θα
έχει κάνει ένα µεγάλο έγκληµα εις βάρος του Έλληνα αγρότη.
Και αυτό, αυτή η Κυβέρνηση δεν πρόκειται να το δεχθεί, δεν πρόκειται να το πράξει. Το αντίθετο µάλιστα. Όλες οι πρωτοβουλίες
είναι ακριβώς προσανατολισµένες σε αυτήν την κατεύθυνση, στο
παρόν και στο µέλλον.
Και όσον αφορά το παρόν, λαµβάνονται υπ’όψιν σε όλες τις
παρεµβάσεις -και στο σηµερινό- όλες οι δυνατότητες της οικονοµίας µας σήµερα, οι δοµικές αντοχές, αλλά και οι ουσιαστικές
δυνατότητες της οικονοµίας µας σήµερα.
Από την άλλη, όµως, είµαστε υποχρεωµένοι να λάβουµε
υπόψη µας και το βάρος του παρελθόντος. Και αυτός είναι και ο
ρόλος της πολιτείας -όχι της εκάστοτε πολιτείας. Αλλά στην παρούσα φάση, τη στιγµή που θέλουµε να κάνουµε ένα καινούργιο
ξεκίνηµα, µία νέα αρχή για τη χώρα, για την οικονοµία και την
κοινωνία, δεν µπορούµε να προχωρήσουµε στο µέλλον µε σταθερά βήµατα, χωρίς να απαλλαγούµε από το βάρος του παρελθόντος. Και το βάρος του παρελθόντος -ας µην ψάξουµε να
βρούµε τους επιµερισµούς, σε ποιον οφείλεται περισσότερο ή
λιγότερο, οφείλεται σε πολλούς- είναι υπαρκτό και είναι µεγάλο.
Ε, αυτό το βάρος του παρελθόντος θα πρέπει να το αφήσουµε
πίσω µας.
Και αυτό πράττει σήµερα η Κυβέρνηση. Τίποτε δεν είναι εύκολο και τίποτε δεν είναι τυχαίο. Τίποτε! Ούτε και η εγγύηση για
τα λειτουργικά έξοδα ήταν εύκολη απόφαση, γιατί χρειάζεται
προηγούµενη διαπραγµάτευση, συζήτηση, διαβούλευση, µελέτη
των κοινοτικών κειµένων για το πώς θα αρθρώσεις τα επιχειρήµατά σου, πώς θα τα παρουσιάσεις, αλλά ούτε βεβαίως και η
ανάληψη του χρέους του παρελθόντος είναι εύκολη υπόθεση,
ακόµη και στο πλαίσιο µίας Κυβέρνησης που συλλογικά έχει αποφασίσει να σταθεί στο πλευρό του Έλληνα αγρότη.
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Και, όµως, το πράξαµε. Και όµως, παρ’ όλα αυτά, µε διαβουλεύσεις και συζητήσεις, στις οποίες πρωταγωνίστησε η Υπουργός κ. Μπατζελή, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι, Βουλευτές του
ΠΑ.ΣΟ.Κ., θέλω να σας διαβεβαιώσω όλες αυτές τις ηµέρες στα
πλαίσια της παράταξής µας, στα πλαίσια της Κοινοβουλευτικής
µας Οµάδας, καταφέραµε να υπάρχει µία συµφωνία, η οποία σήµερα αποτελεί και δέσµευση της Κυβέρνησης ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας.
Αυτό είναι πολύ σηµαντικό, όσον αφορά το µέλλον πλέον των
γεωργικών ασφαλίσεων στη χώρα µας. Και αυτό, κύριοι συνάδελφοι, οφείλετε να το αναγνωρίσετε.
Θα µου πείτε: «Και γιατί αυτό δεν µπορούσε να είχε γίνει µερικές µέρες πριν; Γιατί δεν µπορούσε να γίνει µερικές εβδοµάδες
πριν;». Μη ξεχνάµε ποτέ ότι η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση
εκτάκτου ανάγκης. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι είµαστε σε διαρκή επιτήρηση, για να βγάλουµε τη χώρα από τα αδιέξοδα και η προσπάθεια είναι διαρκής σε όλους τους τοµείς και στο εσωτερικό
της Κυβέρνησης και στις σχέσεις της Κυβέρνησης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτές οι προσπάθειες καταβάλλονται µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο.
Πέρα, όµως, από τη διεθνή συγκυρία, πέρα από την ευρωπαϊκή συγκυρία, πέρα από τις µελλοντικές αναγκαιότητες υπάρχει µία ουσιαστική ανάγκη, την οποία έχω την αίσθηση ότι όλοι οι
συνάδελφοι όλων των πολιτικών κοµµάτων την αναγνωρίζουν µε
ευθύτητα και σαφήνεια, όπως την ξέρει και ο κάθε Έλληνας
αγρότης.
Χρειαζόµασταν έτσι και αλλιώς εξυγίανση του συγκεκριµένου
µοντέλου ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας, το οποίο
βιώσαµε τα προηγούµενα χρόνια. Όπως επίσης χρειαζόµαστε
εξυγίανση και εκσυγχρονισµό ολόκληρου του τοµέα σε όλα τα
επίπεδα. Αυτή, όµως, η εξυγίανση και ο εκσυγχρονισµός του
τοµέα της αγροτικής παραγωγής πρέπει να γίνεται πρώτα απ’
όλα, µε τρόπο κοινωνικά δίκαιο. ∆εύτερον, να περιλαµβάνει ένα
ισχυρό ασφαλιστικό σύστηµα, το οποίο να λειτουργεί ισοσκελισµένα, έτσι ώστε να µην δηµιουργεί για τις µελλοντικές γενιές
και τις µελλοντικές κυβερνήσεις ένα καινούργιο βάρος του παρελθόντος. Και πέραν αυτού, να εντάσσεται σε µία συνολική αναπτυξιακή προσπάθεια, την οποία η χώρα µας πρέπει να την έχει
ως βασική πολιτική επιλογή.
Στην πραγµατικότητα το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι µέρος
µίας δέσµης µεταρρυθµίσεων για το σύνολο του αγροτικού
τοµέα, µεταρρυθµίσεις που δεν ήταν απλώς απαραίτητες, αλλά
ήταν επιτακτικές. Από την άποψη αυτή, εµείς θεωρούµε ότι η σηµερινή παρέµβαση είναι µία παρέµβαση, η οποία λειτουργεί δηµιουργικά, εξυγιαντικά για τον τοµέα των γεωργικών ασφαλίσεων
και επιπλέον έχει και µία άλλη παράπλευρη επίπτωση: Περιορίζει
εκ των πραγµάτων τους αεριτζήδες. Περιορίζει εκ των πραγµάτων, εκ του αποτελέσµατος τους µεσάζοντες και εκείνους οι
οποίοι λειτουργούν παρασιτικά στον αγροτικό χώρο εις βάρος
των Ελλήνων αγροτών.
Επειδή βλέπω µε µεγάλη ένταση –και κλείνω µ’ αυτό το σχόλιο,
κύριε Πρόεδρε- να έρχονται από πολλούς συναδέλφους διαφόρων πτερύγων στοιχεία επί στοιχείων και αντίκρουση συγκεκριµένων αριθµών, στατιστικών, αποδόσεων του ΕΛΓΑ µέχρι
σήµερα και πάει λέγοντας, επιτρέψτε µου να κάνω χρήση της
δικής µου προσωπικής εµπειρίας από τη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης. Κάτι δεν πάει καλά εδώ! ∆εν µπορεί να υπάρχουν
τόσα πολλά στοιχεία, σε τόσες πολλές κατευθύνσεις, όλα
έγκυρα και τα οποία µε τόσο πολύ µεγάλη ένταση τα παρουσιάζουν και τα υποστηρίζουν οι συνάδελφοι στην Αίθουσα αυτή.
Αυτό σηµαίνει ότι οι πηγές είναι έγκυρες κατά τεκµήριο. Και η
εµπειρία η δική µου από τη διαχείριση της εξουσίας και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είναι ότι όταν υπάρχει αυτό το φαινόµενο, σηµαίνει ότι υπάρχει σύγκρουση υπηρεσιακών παραγόντων. Σηµαίνει ότι υπάρχουν λόµπι µέσα στο Υπουργείο σας,
κυρία Υπουργέ ή στον ΕΛΓΑ, όπου για κάποιον λόγο επιδίδονται
στην προώθηση της µίας ή της άλλης κατεύθυνσης, του ενός ή
του άλλου επιχειρήµατος.
Θεωρώ, όµως ότι και αυτό το φαινόµενο -εφόσον αληθεύει η
δική µου κρίση και η δική µου παρατήρηση- επιβεβαιώνει αυτό
ακριβώς που θέλει να κάνει το νοµοσχέδιο, την αναγκαιότητα δη-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

λαδή του νοµοσχεδίου. Επιβεβαιώνει την ανάγκη µίας εξυγιαντικής, µίας εκσυγχρονιστικής παρέµβασης σε όλους τους τοµείς
που να έχει επίδραση και επίπτωση ακόµη και στη θεσµική και τη
διοικητική λειτουργία του ΕΛΓΑ.
Έχω την αίσθηση ότι στο παρελθόν δεν ήταν άµοιροι των ευθυνών οι διοικούντες. Πολλές φορές χωρίς τη γνώση και µε την
άγνοια των πολιτικών προϊσταµένων τους. Σε κάθε περίπτωση σε
πολύ καλή σχέση µε τους αεριτζήδες του αγροτικού χώρου και
τους µεσάζοντες. Εδώ λοιπόν, θα έχουµε µία νέα δηµιουργική
παρέµβαση µ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Από την άποψη αυτή και µετά
τις διευκρινίσεις της κυρίας Υπουργού και τις δεσµεύσεις της
Κυβέρνησης έχω την αίσθηση ότι νοµοθετούµε µία πολύ ουσιαστική παρέµβαση, η οποία θα εγγράψει παρακαταθήκη στον
αγροτικό χώρο της χώρας µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μετά τις εκφράσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα, εκφράσεις
εντυπωσιασµού και άνευ ουσίας, µετά την ανταλλαγή φιλοφρονήσεων ανάµεσα στην Κυβέρνηση και το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό που επιβεβαιώνει για ακόµη µία φορά ότι χέρι-χέρι
εφαρµόζετε την αντιαγροτική και αντιλαϊκή πολιτική και βεβαίως
µετά τα κροκοδείλια δάκρυα της Νέας ∆ηµοκρατίας για τις συνθήκες τις οποίες βιώνει η φτωχή και η µεσαία αγροτιά, ως ΚΚΕ
θα κάνουµε µία προσπάθεια να προσεγγίσουµε και να αναδείξουµε την ουσία –κατά τη γνώµη µας- των κυβερνητικών µέτρων
και ρυθµίσεων, όπως αυτά εκφράζονται και µε το παρόν σχέδιο
νόµου.
Κατ’ αρχάς δεν είναι ένας κεραυνός εν αιθρία, αλλά, κατά τη
γνώµη µας, αποκαλύπτει, εµπεριέχει την ουσία του αντιλαϊκού,
του ταξικού χαρακτήρα της κυβερνητικής πολιτικής. Ένα πρώτο
ζήτηµα είναι ότι είναι δεµένο µε το σύνολο των ανατροπών, το
οποίο βιώσαµε πριν από λίγο διάστηµα στο ασφαλιστικό δηλαδή
της αντιασφαλιστικής επιδροµής. Και εκεί ως πρόσχηµα χρησιµοποιήθηκαν ότι υπάρχουν ελλείµµατα στα αποθεµατικά. Και
εδώ, ως πρόσχηµα πάλι, προωθείτε το ζήτηµα ότι υπάρχουν τεράστια χρέη στον ΕΛΓΑ. Μόνο που δεν τολµάει η Κυβέρνηση να
προσεγγίσει για ποιο λόγο υπάρχουν αυτά τα µεγάλα ελλείµµατα. ∆ιότι, βεβαίως, το κράτος δεν χρηµατοδότησε τον ΕΛΓΑ,
για να καλύψει τις ανάγκες αποζηµίωσης της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής από τις καταστροφές. Γιατί δεν πήρε
µέτρα να αντιµετωπιστεί η µάστιγα της φοροδιαφυγής που συστηµατικά βιοµήχανοι, µεγαλέµποροι ακόµη και συνεταιρισµοί
κάνουν σε βάρος των αγροτών που αποδίδουν την εισφορά στον
ΕΛΓΑ. Και, βεβαίως, συνολικότερο πρόσχηµα είναι το ζήτηµα ότι
φταίνε τα ελλείµµατα των ασφαλιστικών ταµείων των ΕΛΓΑ για το
δηµόσιο χρέος της χώρας, γιατί προσπαθείτε να µεταφέρετε την
ευθύνη του χρέους στις πλάτες των εργαζόµενων της φτωχής
και µεσαίας αγροτιάς και να αποκρύψετε το βασικό ένοχο που
είναι η πλουτοκρατία, οι κεφαλαιοκράτες την πολιτική των
οποίων στηρίξατε µε νύχια και µε δόντια και εσείς και οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Γι’ αυτό εµφανίστηκαν τα τεράστια χρέη
η προκλητική και σκανδαλώδης παροχή κινήτρων στο µεγάλο κεφάλαιο, η προµηθευτική πολιτική, οι δαπάνες για τους Ολυµπιακούς Αγώνες, οι νατοϊκοί εξοπλισµοί, η συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης της χώρας µας και στον αγροτικό τοµέα έγιναν οι
βασικές αιτίες εµφάνισης του χρέους. Σήµερα µε την πολιτική
σας θέλετε αυτό το χρέος να το πληρώσουν οι εργαζόµενοι, οι
φτωχοί αγρότες και τα λαϊκά νοικοκυριά.
Όπως και στο ασφαλιστικό σύστηµα που συζητούσαµε για
τους εργαζόµενους υπάρχουν τρεις πυλώνες, αντίστοιχα αποκάλυψε και η κυρία Υπουργός από το Βήµα ότι τρεις πυλώνες
θέλουµε να κάνουµε και στο σύστηµα ασφάλιση της αγροτικής
παραγωγής. Η πρώτη είναι η υποχρεωτική ασφάλιση που θυµίζει
ουσιαστικά τη σύνταξη του προνοιακού επιδόµατος των 360
ευρώ για τους εργαζόµενους, το µόνο που εγγυάται το κράτος,

όσον αφορά τις συντάξεις των εργαζόµενων στον ιδιωτικό και
δηµόσιο τοµέα µετά τις αντιασφαλιστικές ανατροπές. Το δεύτερο ζήτηµα θα είναι η πρόσθετη ασφάλιση. Το τρίτο ζήτηµα θα
είναι η προαιρετική ασφάλιση. Θα είναι τα ταµεία, δηλαδή, κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζόµενους και η ιδιωτική ασφάλιση. Και τα δύο αυτά µαζί εντάσσονται στη σφαίρα της ιδιωτικής
ασφάλισης.
Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο στη σφαίρα αυτής της ιδιωτικής
ασφάλισης συµπεριλαµβάνετε την πρόσθετη και την προαιρετική
ασφάλιση και µάλιστα επιδοτώντας στις ιδιωτικές ασφαλιστικές
εταιρείες που θα ενταχθούν στο χώρο της ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής, το ασφάλιστρο.
Κατ’ αρχάς ένα θεµελιώδες ζήτηµα. Εµείς διαφωνούµε µε το
διαχωρισµό υποχρεωτική και προαιρετική ασφάλιση. Είναι βαθιά
αντι-αγροτικός ο διαχωρισµός. Υποχρεωτική ασφάλιση θα κάνει
αυτός ο οποίος δεν µπορεί να κάνει τίποτε άλλο και θα βολευτεί
µε τα όποια ψιχία θα περισσέψουν από το πάρτι που κάνουν οι
κεφαλαιοκράτες στον κρατικό προϋπολογισµό, µε αποτέλεσµα
να µην αποζηµιώνεται για τις ζηµίες. Ενώ αντίθετα, αυτός που
έχει τη δυνατότητα, ο µεγαλοαγρότης, οι καπιταλιστικές αγροτικές εκµεταλλεύσεις θα µπορούν να κάνουν προαιρετική ασφάλιση και θα αποζηµιώνονται για το σύνολο των ενδεχόµενων
καταστροφών που θα έχουν και από πολύ καλύτερη θέση θα
µπορούν να ανταγωνίζονται µε βάση τη δικιά σας λογική, το
φτωχό αγρότη που δεν θα µπορεί να ασφαλίζεται, άρα θα πετάγεται πολύ πιο γρήγορα από τον κλήρο του, θα ξεκληρίζεται η
φτωχή και µεσαία αγροτιά.
Είναι πρόκληση ο διαχωρισµός υποχρεωτικής και προαιρετικής ασφάλισης. Άλλωστε και στη µία και στην άλλη πλευρά και
στο ασφαλιστικό των εργαζόµενων και στο ασφαλιστικό των
αγροτών, ενιαία θέλετε να εφαρµόσετε τον αντι-αγροτικό σχεδιασµό που στην προκειµένη περίπτωση κάνουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τουλάχιστον αποκαλύπτεται και στην
εισηγητική σας έκθεση: το ενιαίο αγροτο-ασφαλιστικό σύστηµα
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ουσιαστικά το δεύτερο µεγάλο ζήτηµα, στο οποίο εντάσσουµε
την κριτική, είναι µία ακόµη απόδειξη ότι µε την πολιτική και σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στη χώρα µας επιδιώκετε να επεκτείνετε τη δράση του ιδιωτικού κεφαλαίου και στον
τοµέα της αγροτικής οικονοµίας, όχι µόνο µέσα από την αλλαγή
της χρήσης γης, αλλά και από την εισβολή της ιδιωτικής ασφάλισης όσον αφορά την αγροτική παραγωγή. Η υπόθεση επιδότησης του ασφαλίστρου το αποκαλύπτει. Άλλωστε αυτή η
επιδότηση του ασφαλίστρου που επιτρέπεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν αποτέλεσµα του ελέγχου υγείας σε ακόµη
πιο αντι-αγροτική κατεύθυνση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Τρίτο ζήτηµα, το οποίο θέλουµε να θίξουµε είναι ότι το νοµοσχέδιο αυτό θα οξύνει την κατάσταση στους εργαζόµενους στο
χώρο του ΕΛΓΑ, θα επιφέρει αµφισβήτηση εργασιακών θεµάτων,
υπονόµευση των συλλογικών συµβάσεων, υποβάθµιση του εισοδήµατός τους, εντατικοποίηση της εργασίας και, βεβαίως, οι
όποιες ελλείψεις σε µόνιµο προσωπικό οι οποίες θα έπρεπε να
καλυφτούν µε πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώµατα και
µε µισθούς που να µπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες τους,
εσείς θα τις καλύψετε µέσα από ενοικιαζόµενους εργαζόµενους
µέσα από διµηνίτες µε δελτία παροχής υπηρεσιών –δηλαδή, εργαζόµενους χωρίς εργασιακά δικαιώµατα, χωρίς δικαίωµα σε
αξιοπρεπή ζωή- και, βεβαίως, από εξωτερικούς συνεργάτες, εξωτερικούς εκτιµητές, ανοίγοντας έτσι την πόρτα της ιδιωτικοποίησης ακόµα και των ελέγχων των ζηµιών.
Το µεγαλύτερο, όµως, ζήτηµα, κατά τη γνώµη µας, είναι ότι
όλα αυτά τα πράγµατα, όπως ανέφερα πιο πριν και µε βάση συγκεκριµένα ζητήµατα, θα είναι σε βάρος των µικρών και µεσαίων
αγροτοκτηνοτρόφων. Αυτό το λέµε αρχικά γιατί υπάρχει το εξής
ζήτηµα. Πρώτον, διατηρείτε το απαράδεκτο καθεστώς ανάµεσα
στην αναλογία ενεργητικής και παθητικής προστασίας. Ουσιαστικά το 5% των δαπανών του ΕΛΓΑ κατευθύνεται στην ενεργητική προστασία της αγροτικής παραγωγής και το 95% στην
παθητική. Αντί, λοιπόν, να πάρετε µέτρα πρόληψης για να αντιµετωπιστούν τα φαινόµενα των φυσικών καταστροφών, για παράδειγµα, παίρνετε το αντίθετο. Βεβαίως, τα µέτρα πρόληψης
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ευνοούν το σύνολο και πρώτα και κύρια τη φτωχή και µεσαία
αγροτικά, που δεν µπορεί να κάνει διαφορετικά. Ενώ ο µεγαλοαγρότης, η καπιταλιστική εκµετάλλευση, µπορεί να πάρει µέτρα
αντιπληµµυρικής προστασίας. Ο φτωχός αγρότης τι µέτρα αντιπληµµυρικής προστασίας να πάρει, για να προστατεύσει την καλλιέργειά του; Τέτοια µέτρα αντιπληµµυρικής προστασίας,
αντιπυρικής προστασίας δεν υπάρχουν πουθενά. Ή για ζητήµατα
που έχουν να κάνουν ακόµα µε την εισαγωγή σπόρων ή φυτών ή
και άλλων ειδών από το εξωτερικό, τα οποία έχουν µία σειρά από
ασθένειες εισαγόµενες που δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν και
µε τέτοια προβλήµατα, που δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν µε
τα ζητήµατα της ανάπτυξης και των εγχώριων µελετών και µε την
προστασία των παραδοσιακών καλλιεργειών σε µια σειρά από
τοµείς.
∆εύτερο ζήτηµα. Στο σχέδιο αυτό θα αποζηµιώνονται λιγότερες παθήσεις και ασθένειες. Ο όρος «επιφυτείες», το είπε και ο
εισηγητής µας, είναι γενικός και αόριστος. Αναφέραµε ένα, δύο
παραδείγµατα που τα είπαµε και στην επιτροπή, αλλά τα είπε και
πριν ο εισηγητής µας. Το πράσινο σκουλήκι το εξαιρείτε. Το θεωρείτε φυτονόσο και άρα δεν αποζηµιώνεται, ενώ στο Θεσσαλικό κάµπο οι βαµβακοπαραγωγοί έκαναν ό,τι µπορούσαν για να
το αντιµετωπίσουν. ∆εν αντιµετωπίζεται. Θα αποζηµιωθούν για
το πράσινο σκουλήκι; Θέλουµε συγκεκριµένη απάντηση.
Άλλο παράδειγµα είναι η µικροκαρπία στα µήλα του Πηλίου. Η
ζηµιά φτάνει το 80%, και εξαιρείται. Θα αποζηµιωθούν; Είναι
πολύ συγκεκριµένα πράγµατα και επειδή ακριβώς εµείς δεν είµαστε στην λογική των εξαιρέσεων, λέµε ότι το σύνολο της αγροτικής και της κτηνοτροφικής παραγωγής που παθαίνει ζηµιά
πρέπει να αποζηµιώνεται χωρίς εξαίρεση, γιατί η κατ’ εξαίρεση
αποζηµίωση συνιστά µια προσπάθεια εξαγοράς, χειραγώγηση
συνειδήσεων από την µεριά της Κυβέρνησης όσον αφορά τους
αγρότες, µικροπολιτικά και µικροκοµµατικά παιχνίδια σε βάρος
της φτωχής και µεσαίας αγροτιάς.
Τρίτος παράγοντας. Η αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς
από το 3% στο 4%. Θα µπορούσε να πει κάποιος: «Καλά, µία ποσοστιαία µονάδα το αυξάνουµε». ∆εν είναι αυτό το βασικό. Το
βασικό είναι ο τρόπος υπολογισµού από την αξία των τιµολογίων
περνάµε στην αξία της παραγωγής. Άρα, δηλαδή διευρύνεται η
βάση.
Εγώ θα βάλω ένα ερώτηµα. Οι παραγωγείς σταφυλιών στο
Νοµό Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας και αλλού που δεν θα τρυγήσουν, γιατί δεν θα τους πάρει κανείς την παραγωγή, θα πληρώσουν ακόµη επασφάλιστρο γι’ αυτό το πράγµα, που δεν θα
πουλήσουν την παραγωγή τους, που θα την αφήσουν επάνω στα
αµπέλια να ξεραθεί, να σαπίσει γιατί δεν τους συµφέρει να την
τρυγήσουν; Και σε άλλα προϊόντα, θα πληρώνουν και αυτοί αυξηµένο επασφάλιστρο; ∆ηλαδή, από την µια πλευρά δεν θα µπορούν να πουλάνε και από την άλλη θα πληρώνουν µεγαλύτερη
ασφαλιστική εισφορά. Αντίστοιχη λογική είναι και η αύξηση του
ζωικού κόσµου από το 0,5% στο 0,7%.
Τέταρτο ζήτηµα είναι η κατάσταση µε το τι αποζηµιώσεις θα δίνονται. Το θεωρούµε απαράδεκτο ότι η συνολική αποζηµίωση
πρέπει να είναι ίση ή να ισοσκελίζει τα ετήσια έσοδα υποχρεωτικής ασφάλισης και αποθεµατικού. Ήδη η αναλογία τα τελευταία
χρόνια έχει φτάσει το 1 προς 10. Το σύνολο των αποζηµιώσεων
που δόθηκαν µε το σύνολο των εισφορών των υποχρεωτικών
είναι 1 προς 10. Εσείς πώς θα ισοσκελίσετε αυτό το πράγµα;
Λέτε ότι θα έχετε έσοδα 150 εκατοµµύρια µε τον τρόπο υπολογισµού, την αλλαγή κ.τ.λ.. ∆εν θα φτάσετε εκεί. Πολύ χαµηλότερα θα φτάσετε. Αλλά και πάντοτε τα έξοδα θα ξεπερνούν τα
έσοδα. Οπότε τι θα γίνει; Θα περικόπτονται ακόµα περισσότερο
οι αποζηµιώσεις, οι οποίες πρέπει να δίνονται στους αγρότες
από τις ήδη πενιχρές, που δίνονται µέχρι τώρα.
Πέµπτο ζήτηµα. Το ποσοστό απαλλαγής από την αποζηµίωση
είναι 20%. Είναι απαράδεκτο και το σηµερινό ποσοστό. Τι θα πει
άλλος που του καταστράφηκε το 19% της παραγωγής και δεν θα
αποζηµιωθεί; Μα από κει πάει να ζήσει. Να βγάλει κάτι, για να
αποζηµιωθεί και να µπορέσει να επιβιώσει. Μάλιστα υπάρχει και
το παράθυρο ανοικτό, η πρόβλεψη, ότι άµα υπάρχουνε δυσανάλογα φαινόµενα καταστροφής ή θα αυξάνεται το ποσοστό απαλλαγής, δηλαδή µπορεί να φτάσει και στο 45% και στο 50% χωρίς
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αποζηµίωση, ή θα αυξάνετε την έκτακτη εισφορά. Αυτά είναι
απαράδεκτα πράγµατα.
Επειδή ακριβώς η αντι-αγροτική σας πολιτική θέλει κάποιον να
την στηρίζει, πάει χέρι-χέρι µε την εξαγορά συνειδήσεων. Το ποσοστό αυτό, το 1,2% στην ΠΑΣΕΓΕΣ, το 0,25% στην ΓΕΣΑΣΕ και
στη ΣΥ∆ΑΣΕ είναι προσπάθεια να τις εξαγοράσετε. Κάνετε το
συνδικαλιστικό κίνηµα χειροκροτητή της κυβερνητικής πολιτικής,
της αντι-αγροτικής πολιτικής, συµµέτοχο και συνένοχο. Αυτούς
που οι αγρότες προσπαθούν να πετάξουν από το σβέρκο εσείς
τους χρηµατοδοτείτε, τους εξαγοράζετε, τους κάνετε υπαλλήλους της αντιαγροτικής σας πολιτικής και της Κυβέρνησης. Αυτό
πρέπει να καταργηθεί, κατά τη γνώµη µας, η εισφορά προς όφελος της ΠΑΣΕΓΕΣ, της ΓΕΣΑΣΕ και της ΣΥ∆ΑΣΕ. Είναι απαράδεκτο.
Βεβαίως, µε όλα αυτά τα ζητήµατα τα λέτε πολύ καθαρά –ολοκληρώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε, κι ευχαριστώ- ότι θέλετε να
αξιοποιήσετε τις δυνατότητες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
∆εν είναι ζητήµατα διαχειριστικά. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική έχει
αντιαγροτικό χαρακτήρα σε βάρος της µικρής και µεσαίας αγροτιάς. Θέλετε να στηρίξετε την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών
εκµεταλλεύσεων, αντί η πρόθεσή σας να είναι να καλύψετε τις
διατροφικές ανάγκες της οικογένειας µέσα από την αγροτική παραγωγή. Η ανταγωνιστικότητα πάει χέρι-χέρι µε το ξεκλήρισµα
της φτωχής αγροτιάς. Η ανταγωνιστικότητα πάει χέρι-χέρι µε την
αύξηση της διατροφικής εξάρτησης από το εξωτερικό και υπάρχουν φαινόµενα κερδοσκοπίας. Μέχρι και 30% υπάρχουν καταγγελίες ότι αυξήσανε οι αλευροβιοµήχανοι το µαλακό αλεύρι.
Υπάρχουν καταγγελίες παρ’όλα τα µέτρα που λέτε ότι παίρνετε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Άρα, συµπερασµατικά είναι σε βάρος της φτωχοµεσαίας
αγροτιάς, των αγροτοκτηνοτρόφων, οδηγεί στο ξεκλήρισµά
τους.
Εµείς ως ΚΚΕ, ζητάµε την πλήρη κάλυψη του συνόλου των καταστροφών, χωρίς εξαιρέσεις, µε ευθύνη του κράτους και µέσω
ενός δηµόσιου αποκλειστικού φορέα ασφάλισης. Αυτό, βεβαίως,
είναι στόχος πάλης, διεκδίκησης κοινής δράσης και ανατροπής
και της δικής σας πολιτικής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού έχει επίσης το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µου έκανε εξαρχής εντύπωση
το γεγονός ότι η Κυβέρνηση επιχειρεί να στηρίξει την προστασία και ασφάλιση της αγροτικής δραστηριότητας στο τυµπανιαίο πτώµα του ΕΛΓΑ. Και το χαρακτηρίζω έτσι, γιατί ο αξιότιµος
εισηγητής της Πλειοψηφίας µεταξύ άλλων στην εισήγησή του
ανέφερε ότι ο ΕΛΓΑ είναι απαξιωµένος και καταχρεωµένος. Και
είπε την αλήθεια. Και αναρωτήθηκα πώς είναι δυνατόν να στηριχθεί σε αυτόν τον Οργανισµό η Κυβέρνηση, για να οικοδοµήσει
ό,τι περιλαµβάνει το σχέδιο νόµου.
Αναρωτήθηκα πώς θα το κάνει. Βέβαια, η αξιότιµη κυρία
Υπουργός την τελευταία στιγµή έστω έφερε µία τροπολογία στην
οποία αναφέρεται ότι η Κυβέρνηση καλύπτει όλα τα χρέη του
ΕΛΓΑ. Και επειδή διέκρινα στον τρόπο µε τον οποίο διατύπωνε
την τροπολογία, ένα είδος οίησης -και αν δεν είναι έτσι ζητώ συγγνώµη εκ των προτέρων- θέλω να της πω ότι δεν πληρώνει η Κυβέρνηση τον ΕΛΓΑ. Τα χρήµατα αυτά που θα καταθέσετε είναι
χρήµατα του ελληνικού λαού. Και τα χρήµατα του ελληνικού
λαού θα πρέπει να είναι αναµµένο κάρβουνο στα χέρια σας, όταν
τα διαθέτετε µε αυτόν τον τρόπο. Και τη στιγµή που έχει καταγγελθεί ότι υπήρξε κακοδιαχείριση στον ΕΛΓΑ, σας ερωτώ µήπως
σκέφτεστε να ενεργοποιήσετε το νόµο εκείνο που λέει ότι θα
πρέπει να καταλογιστούν οι ζηµίες σε αυτούς οι οποίοι είναι υπαίτιοι και µάλιστα σε τέτοιο βαθµό, ώστε να υπάρξει και δήµευση
των περιουσιών τους, ώστε τη ζηµιά να την πληρώσουν εκείνοι
που την προκάλεσαν και όχι ο ελληνικός λαός; Είναι ένα ερώτηµα στο οποίο θα µπορούσατε να απαντήσετε, εάν έχετε την
καλοσύνη.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

και Τροφίµων): Είναι ερώτηµα ή πρόταση;
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Πώς, λοιπόν, θα τον εξυγιάνετε;
Με την τροπολογία που καταθέσατε.
Από την άλλη µεριά, η Νέα ∆ηµοκρατία πριν καν από την τροπολογία, ζήτησε να απαλλάξετε από τα δάνεια τον ΕΛΓΑ και όλα
αυτά και χαρακτήρισε το 20% που δίδετε ως µπάλωµα. Και θα
ήθελα να τη ρωτήσω: Άραγε ο ΕΛΓΑ κατήντησε έτσι εν µία νυκτί;
Η Νέα ∆ηµοκρατία δεν φέρει ευθύνη για το κατάντηµα του τυµπανιαίου πτώµατος του ΕΛΓΑ;
Πάµε στα άλλα. Μίλησε για ανάλγητο και αδιάφορο κράτος η
Νέα ∆ηµοκρατία και αναρωτιέται κανείς, αν αυτό το ανάλγητο
κράτος µας προέκυψε από παρθενογένεση. Ανάλγητο ήταν και
επί Νέας ∆ηµοκρατίας. Τα δύο κόµµατα εξουσίας έχουν τις δικές
τους ευθύνες.
Στη συνέχεια, θέλω να πω ότι θαύµασα την έκθεση ιδεών της
κυρίας Υπουργού και αυτό δεν το λέω µε ειρωνικό τρόπο. Ειλικρινά το θαύµασα υπό την έννοια ότι όσα προλογικά είπε στην
οµιλία της, είναι ορθά. Μόνο που πιστεύω ότι απέχουν από την
πράξη. Απέχουν τόσο πολύ από την πράξη, όσο είναι να αποφασίζει κανείς µέσα από το γραφείο του για τόσο σηµαντικά ζητήµατα και να µην γνωρίζει –επιτρέψτε µου και ας µε πείτε και
λαϊκιστή, αν θέλετε- πώς σπάζουν τα καπνά ξηµερώµατα στις
Σέρρες οι καπνοπαραγωγοί. Αναρωτήθηκε µια και µιλάµε για καπνοπαραγωγούς, το Υπουργείο, γιατί εξαφανίστηκαν από την
Ελασσόνα οι καπνοπαραγωγοί; Ακριβώς, γιατί ο τρόπος µε τον
οποίο αποζηµιώνονταν δεν τους συνέφερε πλέον να συνεχίσουν
την εργασία τους.
Εγώ δεν κατηγορώ τις καλές προθέσεις και θέλω να τις αναγνωρίσω. Αλλά προσέξτε λίγο, στο άρθρο 15, παράγραφος 3 και
5, αναφέρεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εξής φράση. Και
για τους ασκούµενους την ελληνική, για να καταλαβαίνουµε περί
τίνος πράγµατος µιλάµε, διαβάζω: «Αν τα πραγµατικά εισπραχθέντα έσοδα δεν επαρκούν για την καταβολή του υπολοίπου
των αποζηµιώσεων, αυτές περικόπτονται αναλογικά µε απόφαση
του διοικητικού συµβουλίου του ΕΛΓΑ». Τι τους λέτε; Θα σας
αποζηµιώσω, αν τελικά έχω χρήµατα. Και αν δεν είναι έτσι, πείτε
µου πώς είναι επιτέλους, για να ξέρουµε και τι διαβάζουµε.
Γενικότερα θέλω να πω ότι η Κυβέρνηση φέρνει το νοµοσχέδιο
αυτό σε µία περίοδο κατά την οποία είναι διαπιστωµένο ότι η ίδια
πάσχει από κρίση αξιοπιστίας, όπως από κρίση αξιοπιστίας πάσχει, βέβαια, και το πολιτικό µας σύστηµα. Η Κυβέρνηση δεν έχει
φέρει µόνο ένα καταστροφικό για την αγορά, για τους επιχειρηµατίες, φορολογικό σύστηµα. Έχει ποινικοποιήσει ουσιαστικά
την επιχειρηµατικότητα. Αφήνει ουσιαστικά ακάλυπτο τον
αγρότη και κατατέθηκε αυτό εδώ και από συναδέλφους της Συµπολίτευσης. Τώρα, άκουσα τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο χθες
ότι θα αρχίσει η Κυβέρνηση να φορολογεί τους πολύ πλούσιους.
Αφού στέγνωσε από χρήµα όλη τη µεσαία τάξη, τους συνταξιούχους και τους µισθωτούς, τώρα σκέφτηκε κάπως αργά, να φορολογήσει εκείνους που έπρεπε να φορολογήσει εξ αρχής.
Άλλωστε, δεν µπορεί κανείς να έχει εµπιστοσύνη σε όσα κατατίθενται κάθε φορά εδώ, γιατί υπάρχει και µία ανασφάλεια
στους ίδιους τους Υπουργούς. Η ίδια η Κυβέρνηση είναι Κυβέρνηση υπό προθεσµία. Κατά παγκόσµια πρωτοτυπία ο Πρωθυπουργός –κάτι που δεν γίνεται ποτέ- ανακοίνωσε ανασχηµατισµό. Και έτσι, λοιπόν, κανένας δεν ξέρει, αν αύριο θα βρίσκεται
στη θέση του: αν ας πούµε ο αξιότιµος και απουσιάζων αυτήν τη
στιγµή, κ. Παπουτσής, αύριο θα είναι Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή όχι, κανείς δεν το ξέρει, ή η αξιότιµη
κυρία Υπουργός βρίσκεται στη θέση αυτή ή σε κάποια άλλη που
της αξίζει. Έτσι, συζητούµε ένα νοµοσχέδιο το οποίο αύριο, αν
αλλάξει ο Υπουργός, θα αλλάξει και η πολιτική του. Γιατί, δυστυχώς, στην Ελλάδα ζούµε και τα έχουµε βιώσει όλοι. Αλλάζει
ο Υπουργός, αλλάζει και η πολιτική.
Ανέφερα προηγουµένως, ότι υπάρχει µία κρίση αξιοπιστίας
στην Κυβέρνηση και αυτός δεν είναι ένας λόγος αντιπολιτευτικός που λέγεται έτσι, γιατί θα πρέπει να ειπωθεί. Ο ίδιος ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος µιλώντας προ ηµερών είπε ότι θα
προχωρήσουµε σε ένα σχήµα που θα είναι αποτελεσµατικό και
σύγχρονο. Με άλλα λόγια, δηλαδή, µας είπε ότι το σηµερινό κυβερνητικό σχήµα –και δεν είναι δικά µου λόγια, ούτε παραποιώ τα

λόγια άλλων- δεν είναι ούτε σύγχρονο, ούτε αποτελεσµατικό.
Συµφωνούµε µαζί του. Το, επίσης, αντιφατικό είναι να µας λέει η
Κυβέρνηση ότι εµείς δεν συµφωνούµε µε την πολιτική αυτή που
ασκούµε, δεν είναι σύµφωνη µε τις σοσιαλιστικές µας αρχές και
ιδέες. Το έχει δηλώσει αυτό εξ αρχής η Κυβέρνηση. Και αναρωτιέται κανείς, γιατί να έχει την απαίτηση να πιστέψουµε εµείς, οι
άλλοι κοµµατικοί σχηµατισµοί, σε κάτι που δεν πιστεύει η ίδια;
Αλλάζει, λοιπόν, ο Υπουργός, αλλάζει και η πολιτική.
Τώρα µάλιστα, λέτε ότι θα αλλάξετε και το φορολογικό που
ψηφίζαµε προ εβδοµάδων. Και αυτό σας το είχαµε πει, τότε, ότι
ψηφίζετε ένα νοµοσχέδιο το οποίο θα αναγκαστείτε µέσα σε
λίγες εβδοµάδες να το αλλάξετε. Και αναρωτιέµαι επί ποίων τας
κεφαλάς θα επιπέσει ο πέλεκυς της άδικης φορολόγησης.
Κάτι άλλο. Πώς να έχει εµπιστοσύνη στην Κυβέρνηση αυτή ο
πολίτης, όταν άλλα λέει σήµερα και άλλα αύριο;
Παλαιότερα ας πούµε ο Υπουργός Οικονοµικών έλεγε ότι η
αύξηση του ΦΠΑ, σηµαίνει θάνατο της αγοράς. Και τώρα το µόνο
που κάνει είναι να αυξάνει κάθε φορά το ΦΠΑ, χωρίς µάλιστα να
µπορεί να τον εισπράξει. Και λέω, χωρίς να τον εισπράξει, γιατί
έχω εδώ και θα το καταθέσω στα Πρακτικά, µία απάντηση δική
του, σε ερώτηση που είχα υποβάλλει, όπου οµολογεί κατά δραµατικό τρόπο ότι η πολιτεία βρίσκεται σε αδυναµία να εισπράξει
τα ποσά που της οφείλονται. Λέει στην απάντηση του ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Παπακωνσταντίνου: «Έως την 5/3/2010 το
σύνολο της βεβαίωσης των οφειλοµένων τελών κυκλοφορίας και
προστίµων ανέρχεται στο ποσό των 26 εκατοµµυρίων 878 χιλιάδων ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των εισπραχθέντων µέχρι την
ηµεροµηνία αυτή, τελών και προστίµων ανέρχεται στο ποσό των
7 εκατοµµυρίων 140 χιλιάδων ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
∆ηλαδή, µας οφείλονται ως πολιτεία 26 εκατοµµύρια και πλέον
και εισπράξαµε µόλις τα 7. ∆ικαιολογηµένα εποµένως, δικαιούµαι
να σας ρωτήσω από πού θα βρείτε τα χρήµατα για να ξεχρεώσετε το τυµπανιαίο πτώµα του ΕΛΓΑ και αυτό είναι ένα ερώτηµα,
στο οποίο πιστεύω ότι θα απαντήσετε, γιατί τα χρήµατα αυτά,
όπως είπα και στην αρχή, δεν είναι δικά σας, δεν τα δίνετε εσείς.
Μην πάµε στο παλιό, κυρία Υπουργέ, «κατόπιν ενεργειών µου»
το πασίγνωστο. Τα χρήµατα, αυτά είναι του ελληνικού λαού.
Για να ολοκληρώσω, µε νέες έκτακτες εισφορές σε ένα ασταθές κλίµα -τίποτα δεν είναι σταθερό- πώς θα µπορέσει να προγραµµατίσει τη δουλειά του ο έµπορος, ο επενδυτής, αλλά και ο
ίδιος ο αγρότης; Έχει εµπιστοσύνη ο αγρότης σε εσάς; Πιστεύει
ότι αν καταστραφεί η παραγωγή του θα τον αποζηµιώσετε µε τον
τρόπο που περιγράφετε στο νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο όπου
ουσιαστικά χάνει τον κοινωνικό χαρακτήρα η εξασφάλιση που
πρέπει να δίδει η πολιτεία στον αγροτικό κόσµο, όπως και στις
άλλες κοινωνικές τάξεις;
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θοδωρής
∆ρίτσας έχει το λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε κύριε Υπουργέ, πριν µπω στο συζητούµενο σχέδιο νόµου, να κάνω µία αναφορά σε ένα ζήτηµα που έχει
πάρει οξύτατες διαστάσεις και που δεν συνδέεται άµεσα µε το
νοµοσχέδιο, αλλά έµµεσα -όπως θα αναφερθώ και παρακάτωσυνδέεται µε την απουσία συνολικής δηµόσιας κρατικής πολιτικής στον αγροτικό τοµέα και σε όλα τα επίπεδα. Μιλάω για την
ερήµωση της γης εξαιτίας της ανεξέλεγκτης βόσκησης, χωρίς
σύστηµα, χωρίς προβλέψεις, χωρίς καθοδήγηση, χωρίς βοήθεια
πάρα πολλών κτηνοτρόφων σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα σε
νησιωτικές περιοχές.
Είναι ένα θέµα που δεν απασχολεί την επικαιρότητα τόσο
πολύ, όµως αποτελεί µία απειλή και ίσως και µία πραγµατικότητα
µη αναστρέψιµη πια για ορισµένες περιοχές, κατάργησης όχι
µόνο του φυσικού περιβάλλοντος και εξουθένωσής του, αλλά και
των βασικών δυνατοτήτων αναπαραγωγής, ακόµα και της ίδιας
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της κτηνοτροφίας και άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Είναι ένα θέµα για το οποίο δεν χρειάζονται κατασταλτικά
µέτρα, δεν χρειάζονται εξαγγελίες και νοµοθεσίες. Χρειάζεται
άσκηση πολιτικής και όπου απαιτείται και συµπλήρωση της νοµοθεσίας, κυρίως όµως, υποβοήθηση µε µία οργανωµένη παρέµβαση των κτηνοτρόφων, για να µπορούν να ανταπεξέλθουν
και να µην αφήνονται ή να µην εξαναγκάζονται σε τρόπους αναπαραγωγής και τροφής των ζώων τους, µε όρους του 14ου
αιώνα, να µην πω όρους που καµµία σύγχρονη οργάνωση, παραγωγική διαδικασία δεν µπορεί να το ανεχθεί.
Προχωρώ στο σχέδιο νόµου. Κυρία Υπουργέ, πράγµατι εξαγγείλατε πριν από λίγο ότι σύντοµα µε νοµοθετική ρύθµιση από
την πλευρά του κ. Παπακωνσταντίνου και του κ. Σαχινίδη θα
υπάρξει η ανάληψη των χρεών από την πλευρά του κράτους. Θα
πρέπει να αποσαφηνιστούν διάφορα ζητήµατα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η βασική εξαγγελία και η βασική κατεύθυνση
των ελλειµµάτων του ΕΛΓΑ.
Παρά το γεγονός ότι ήδη και στην εισαγωγική έκθεση αναφέρονται τα ελλείµµατα αυτά ως προϊόν των παθογενειών του πολιτικού συστήµατος, όπως και εύστοχα επεσήµανε η ειδική µας
αγορήτρια, κ. Ηρώ ∆ιώτη, εν τούτοις αυτή η εξαγγελία γεννά
ερωτηµατικά. Μπορεί να δίνει µία λύση αυτή τη στιγµή αποφόρτισης της πίεσης από τα ελλείµµατα αυτά, αλλά δεν δείχνει από
τη µεριά σας -και είναι συµβατό αυτό µε το υπόλοιπο νοµοσχέδιο- µία πραγµατική πολιτική βούληση παρέµβασης στις αιτίες
των ελλειµµάτων.
Έχουµε παρακρατούµενες εισφορές υπέρ του ΕΛΓΑ, που δεν
αποδίδονται στις ∆ΟΥ επί σειρά ετών και που σ’ αυτές οφείλονται
σε ένα µεγάλο βαθµό τα ελλείµµατα, όπως επίσης οφείλονται
στο ότι δεν έχουν δοθεί οι προβλεπόµενες και αναγκαίες κρατικές ενισχύσεις στον ΕΛΓΑ για τις αποζηµιώσεις των αγροτών.
Επίσης, υπάρχει ένας ευρύτατος, να µην πω φαυλοκρατούµενος,
να πω, όµως, µε πολλά ερωτηµατικά χώρος των κατ’ εξαίρεση
αποζηµιώσεων µε κυβερνητικές αποφάσεις επίσης επί σειρά
ετών και µε διαφορετικές κυβερνήσεις. Θα παραµείνει και αυτός
ανέλεγκτος;
Όταν υπάρχουν αποκρύψεις στοιχείων, όταν υπάρχουν όλα
αυτά τα δεδοµένα στα οποία οφείλεται το έλλειµµα, δεν µπορεί
να είναι τόσο απλή η ικανοποίηση της πιεστικής κατάστασης
στην οποία βρίσκεται ο ΕΛΓΑ, η εξαγγελία ότι τα αναλαµβάνει ο
κρατικός προϋπολογισµός, γιατί ο κρατικός προϋπολογισµός
είναι χρήµατα του ελληνικού λαού. ∆εν έχουµε ανάγκη µεταθέσεων του βάρους πάλι από µία ειδική κατηγορία του πληθυσµού
στο σύνολο του πληθυσµού.
Χωρίς επιβάρυνση πάλι των λαϊκών στρωµάτων, των φτωχότερων στρωµάτων, έχουµε ανάγκη µίας ουσιαστικής παρέµβασης
στις πολιτικές που προκαλούν τα ελλείµµατα. Κατά τη γνώµη
σας, αυτή η ουσιαστική παρέµβαση συγκροτείται µε αυτό το σχέδιο νόµου και τις προβλέψεις του. Εµείς έχουµε µία άλλη άποψη,
θα προχωρήσω σ’ αυτό.
Όµως, πέραν των όσων είπα ήδη για τα ελλείµµατα, υπάρχει
και το ζήτηµα των δανείων. Τα δάνεια αυτά που έχει συνάψει ο
ΕΛΓΑ επί σειρά ετών µε διάφορες τράπεζες, δεν πρέπει να επανεξεταστούν; ∆εν πρέπει να τεθούν στην επανεξέταση του ύψους
των επιτοκίων, των όρων του δανεισµού, της επαναδιαπραγµάτευσης δηλαδή µε τις τράπεζες αυτών των χρεών; ∆εν είναι επίσης, ένας τοµέας για τον οποίο η Κυβέρνηση πρέπει να
ενεργοποιήσει τέτοιου είδους πολιτικές για να αντιµετωπίσει τα
δάνεια;
Θέλω να πω και κλείνω αυτήν την αναφορά µου στα ζητήµατα
των ελλειµµάτων ότι δεν αρκεί η µεταφορά της ευθύνης ανάληψης εξόφλησης των χρεών και των τόκων -που χειροκροτήθηκε
µάλιστα η εξαγγελία αυτή και από την πλευρά των Βουλευτών
της πλειοψηφίας- για να ικανοποιηθεί το περί δικαίου αίσθηµα, η
ισονοµία, η διαφάνεια, η ανασυγκρότηση των πολιτικών που
ασκούνται προς αυτήν την κατεύθυνση.
Απαιτείται µια σειρά µέτρων, τα οποία ήδη ανέφερα και ίσως
και πολλά άλλα.
Προχωρώ τώρα στο ζήτηµα που κεντρικά εισάγει αυτό το σχέδιο νόµου ως προς την ασφάλιση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων της γεωργικής παραγωγής. Συµφωνώ και εγώ -και ακριβώς
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από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ κάνουµε την ίδια σκέψη- ότι µοιάζει
πολύ αυτή η ρύθµιση µε τη ρύθµιση που έγινε µε τον ασφαλιστικό νόµο στις συντάξεις και στο σύστηµα συνταξιοδότησης
των εργαζοµένων.
Οι τρεις πυλώνες ασφάλισης στην πραγµατικότητα ανοίγουν
το δρόµο για τον περιορισµό της κρατικής παρέµβασης, για τον
περιορισµό της κοινωνικής ευθύνης και της κοινωνικής λειτουργίας της προστασίας των αγροτών και της αγροτικής τους παραγωγής και προσανατολίζει την κάλυψη των ζηµιών στην αγορά
και στις λειτουργίες της αγοράς. Έµµεσα, ίσως, σε αυτήν την
φάση, τµηµατικά θα έλεγα, το εισάγει αυτήν τη στιγµή, στην
πραγµατικότητα όµως το θεσµοθετεί προς αυτήν την κατεύθυνση και δεν µπορεί να υπάρχει καµµία αµφιβολία ως προς
αυτό. Αυτή είναι µια βασική δική µας κριτική.
Και αυτό δεν είναι µόνο ότι έχει ένα έντονο εξ ορισµού και στη
ρίζα του ταξικό χαρακτήρα. ∆ιότι η µικρή αγροτική παραγωγή
εξαναγκαστικά και µάλιστα ακριβώς µε την προσθήκη της υποχρεωτικής και προαιρετικής προσέγγισης, θα αποδεχθεί τα χαµηλά επίπεδα κάλυψης των κινδύνων της αγροτικής παραγωγής
και θα επιβαρύνει ακόµη περισσότερο το ήδη επιβαρυµένο κόστος παραγωγής, θα γίνει λιγότερο δηλαδή βιώσιµη η µικρή
αγροτική παραγωγή. Ίσως σε ένα γενικότερο σχεδιασµό αυτό
θα µπορούσε να το αντιµετωπίσει κανείς. Αλλά στη σφαίρα της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της ιδιωτικής παραγωγικής διαδικασίας η µόνη διέξοδος είναι ο σώζον εαυτόν σωθήτω. Και πώς ο
αδύναµος να σωθεί µε τις ατοµικές του δυνάµεις; Είναι καταδικασµένος να εξαφανιστεί και να αναζητήσει άλλες λύσεις, ενώ
είναι παραγωγός, ενώ έχει µια ολόκληρη ιστορική οικογενειακή
διαδροµή πολλή σηµαντική, αξιοποιήσιµη και στις σύγχρονες
συνθήκες.
Με αυτές τις κατευθύνσεις, λοιπόν, δεν είναι µόνο ότι οξύνονται οι κοινωνικές αντιθέσεις, αναδιανέµεται άδικα ο πλούτος,
συγκεντρωποιείται ο πλούτος και του αγροτικού τοµέα σε όλο
και λιγότερες κεφαλαιουχικές συγκροτήσεις και όλο και περισσότερο οι εργαζόµενοι παραγωγοί, επί του προκειµένου στον
αγροτικό τοµέα, απαξιώνονται. Κεντρική συνέπεια αυτών των επιλογών είναι ότι καταργείται η δυνατότητα του κράτους και της
Πολιτείας ως έκφραση της δηµοκρατικής βούλησης των πολιτών
µιας οργανωµένης δηµοκρατικής κοινωνίας, να σχεδιάζει µε συνολικό τρόπο τις παρεµβάσεις εκείνες που θα δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιούνται µε κριτήρια κοινωνικού οφέλους οι
παραγωγικές διαδικασίες. Είναι αδύνατον ένα δηµοκρατικό κράτος µε αυτού του είδους τις ρυθµίσεις και µε αυτού του είδους
τις επιλογές και µε αυτού του είδους τις υποκλίσεις στους κανόνες της αγοράς να έχει ρόλο δηµοκρατικό, να έχει ρόλο κοινωνικό, να έχει ρόλο αναπτυξιακό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι αδύνατον! Και αυτό το βλέπουµε πια σε όλα τα κράτη,
όταν φτάνουν ακόµα και οι πιο νεοφιλελεύθερες φωνές της ακαδηµαϊκής ή της πολιτικής κοινότητας να θέτουν πια το ζήτηµα,
ότι µια τράπεζα µπορεί να κυβερνήσει µια χώρα. Και απέναντι σε
αυτό δεν µπορεί να επικαλούµαστε την κρίση ή τη δηµοσιονοµική ανεπάρκεια, διότι ακριβώς αυτές οι πολιτικές αναπαράγουν
και βαθαίνουν περισσότερο την κρίση.
Απαιτείται, λοιπόν -και στον τοµέα που ασχολείται αυτό το σχέδιο νόµου- οι έννοιες της ανταποδοτικότητας της ασφάλισης της
αγροτικής παραγωγής να εµπεριέχουν ή να κυριαρχούνται, θα
έλεγα, από τη δική µας πλευρά και από τη δική µας προσέγγιση,
από κοινωνικά κριτήρια και όχι από κριτήρια σχέσης, εισφοράς
και ανταπόδοσης, µετρηµένο σε χρήµα, σε ευρώ, σε κέρδη.
Τελειώνω –και σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε- ακριβώς µε το
ότι ένα είναι το µέγεθος που θα πρέπει να επιδιώκει το κράτος,
το µέγεθος της συνολικής κοινωνικής ωφελιµότητας και όχι της
τµηµατοποίησης των ατοµικών ρυθµίσεων στην ανταγωνιστική
κοινωνία, την οποία ξέρουµε ότι σε αυτή ζούµε. Αλλά δεν µπορεί
να αποδέχεται ένα κράτος ότι αυτή την πραγµατικότητα θα την
αποδεχθεί και θα την ενισχύσει κιόλας προς κατευθύνσεις που
σιγά-σιγά -και ήδη έχει συντελεστεί- δεν θα µπορεί να ελέγχει τίποτα. Σ’ αυτήν την άποψη η κριτική µας δεν είναι απλώς και µόνο
σε κάποιες ειδικές ρυθµίσεις –θα επανέλθουµε και αύριο στην
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

κατ’ άρθρον συζήτηση- είναι ένας συνολικός προσανατολισµός,
στον οποίο διολισθαίνει πλέον το σοσιαλιστικό ΠΑΣΟΚ απολύτως…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, η τελευταία µου λέξη είναι.
Και υπηρετεί πολιτικές οι οποίες θα έχουν µε βεβαιότητα συνέπειες πολλαπλές για τη χώρα, αλλά και αποδόµησης όχι µόνο
του πολιτικού συστήµατος, αλλά και της ίδιας της σοσιαλιστικής
παράδοσης που έχει αυτό το κόµµα το οποίο κυβερνά σήµερα τη
χώρα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Θα παρακαλούσα να µένουµε στο χρόνο µας. Έξι λεπτά είναι
τώρα η διάρκεια των αγορεύσεων των κυρίων συναδέλφων.
Ο Βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ…
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κύριε Πρόεδρε, άρα οι Βουλευτές
θα έπρεπε να σηκωνόµασταν να χαιρετίζουµε. Αν µειώνετε συνεχώς το χρόνο των Βουλευτών…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Έχει αποφασιστεί, δεν
το αποφάσισα εγώ τώρα µόνος µου.
Ο κ. Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος Βουλευτής Αχαΐας του
ΠΑΣΟΚ έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουµε ότι οι αγρότες
στη χώρα µας βρίσκονται υπό καθεστώς αβεβαιότητας και ανασφάλειας για την πώληση των προϊόντων τους, για το µεγάλο
ανταγωνισµό που αντιµετωπίζουν και στη χώρα µας αλλά και σε
παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και από το µικρό κλήρο τον οποίο
έχουν, το δύσκολο των καλλιεργειών και τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες οι οποίες εµφανίζονται όλο και πιο πολύ τα τελευταία χρόνια.
Όλο αυτό το κλίµα, λοιπόν, έχει δηµιουργήσει µια ανασφάλεια
στους αγρότες, οι οποίοι µε την πρώτη ευκαιρία που βρίσκουν
εγκαταλείπουν και τη γη τους. Τα προηγούµενα χρόνια για την
αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης έπαιξε ένα σηµαντικό ρόλο
το σύστηµα ασφάλισης, ο ΕΛΓΑ. Πράγµατι, οι αγρότες πολλές
φορές χρειάστηκε να έχουν την κάλυψη και τη βοήθεια από τον
Οργανισµό αυτό, όταν η σοδειά τους έπαθε ζηµιά από τις καιρικές συνθήκες είτε από ασθένειες είτε από άλλους λόγους.
Βέβαια, ο ρόλος αυτός του ΕΛΓΑ στην πορεία εξετράπη. Μετετράπη ο ΕΛΓΑ σε ένα εργαλείο κοµµατικής παρέµβασης, σε
ένα εργαλείο καλλιέργειας πελατειακών σχέσεων, ρουσφετιών
και βεβαίως, όλοι γνωρίζουµε το πού κατήντησε αυτός ο Οργανισµός. Να έχει δισεκατοµµύρια χρέη, να έχουµε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η οποία να µας κατηγορεί συνεχώς ότι έχει ξεφύγει από
το ρόλο του και ότι το κράτος, µέσω του ΕΛΓΑ, κάνει πολιτικές,
οι οποίες δεν είναι εναρµονισµένες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
κυρίως, να µην έχει οργανωθεί ο ΕΛΓΑ, για να αποδώσει αυτά
που πρέπει να αποδώσει: την ασφάλιση στην γεωργική παραγωγή.
Αυτή η κατάσταση δεν µπορεί να πάει άλλο και πρέπει να αλλάξει. Πιστεύω ότι σήµερα µε αυτό το νοµοσχέδιο γίνεται µία καινούργια αρχή στο σύστηµα ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής. Χρειάζεται πραγµατικά µία αναµόρφωση του συστήµατος
αγροτικής ασφάλισης, µία εξυγίανση του συστήµατος. Και βλέπουµε πραγµατικά µε χαρά ότι η Κυβέρνηση, το Υπουργείο, σε
συνδυασµό µε το Υπουργείο Οικονοµικών και την Κυβέρνηση γενικότερα αναλαµβάνει και τις αδυναµίες και κυρίως τα χρέη του
παρελθόντος. Και αυτό ήταν µία πράξη απαραίτητη, κυρία
Υπουργέ, γιατί δεν µπορεί µε το νέο σύστηµα ασφάλισης του
αγροτικού εισοδήµατος, ο ΕΛΓΑ, να προχωρήσει, χωρίς να έχουν
φύγει τα βαρίδια του παρελθόντος. Και πράγµατι είναι µία γενναία πράξη αυτή η ανάληψη του χρέους από το κράτος, από τον
κρατικό προϋπολογισµό, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, τις δηµοσιονοµικές συνθήκες που έχει σήµερα η χώρα µας.
Όµως, θεωρώ ότι ήταν απαραίτητο να γίνει.
Σήµερα, λοιπόν, δηµιουργείται µία καινούργια κατάσταση στον

ΕΛΓΑ, επιλύονται χρόνια προβλήµατα, να υπάρχει επιτέλους
αντικειµενική καταγραφή των ζηµιών, γρήγορη καταγραφή των
ζηµιών, να υπάρχει διαφάνεια και κανόνες, που δεν υπήρχαν.
Γιατί υπήρξαν πολλές αδικίες στο παρελθόν. Κι εµείς έχουµε
γίνει µάρτυρες πολλές φορές διαµαρτυριών των ίδιων των παραγωγών, που έρχονται και µας έλεγαν ότι κάποιοι ευνοούνται
πραγµατικά. Και τα στοιχεία που µας δώσατε συνηγορούν σε
αυτό που λέω. Κάποιοι ευνοήθηκαν τα προηγούµενα χρόνια.
Χρειάζεται, λοιπόν, διαφάνεια.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι γίνεται µία καινούργια αρχή. Η υποχρεωτική και η πρόσθετη ασφάλιση σε συνδυασµό µε την προαιρετική ασφάλιση, που βάζετε, νοµίζω ότι είναι στη σωστή
κατεύθυνση και µπορεί πραγµατικά να βοηθήσει τους αγρότες.
Θέλω, όµως, να τονίσω κάτι, κυρία Υπουργέ. Γίνεται µία αρχή,
αλλά θα είναι µία δύσκολη αρχή. Γιατί µπορεί να λέµε ότι αναλαµβάνει τα χρέη του παρελθόντος, ο κρατικός προϋπολογισµός
και τις άλλες δυσκολίες τις αφήνουµε πίσω, αλλά θα χρειαστεί
µία περίοδος προσαρµογής. Και η πρώτη περίοδος προσαρµογής θα είναι δύσκολη, γι’ αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν.
Για παράδειγµα, εάν ο Οργανισµός αυτός δεν αποκτήσει γρήγορα κάποια αποθέµατα, τα οποία θα του εξασφαλίζουν ότι
πραγµατικά θα µπορεί να πληρώσει τις αποζηµιώσεις κάθε
χρόνο, τότε µπορεί να φθάσουµε κυρίως τα πρώτα χρόνια που
είναι στην πρώτη του λειτουργία στο σηµείο να µην έχουµε χρήµατα και να χρησιµοποιήσουµε αυτήν τη διάταξη που εσείς εισαγάγετε για την αναλογική πληρωµή των αποζηµιώσεων.
Νοµίζω ότι αυτό δεν θα είναι καλό, γιατί έτσι ο αγρότης, ο πολίτης αµέσως θα χάσει την εµπιστοσύνη του προς το σύστηµα,
γιατί θα πει ότι ενώ πληρώνω τις εισφορές, ενώ πιστεύουµε ότι
πραγµατικά το κράτος εγγυάται τη λειτουργία αυτού του συστήµατος, θα δει ότι πραγµατικά δεν µπορεί να αποζηµιωθεί η
παραγωγή του.
Άρα, λοιπόν, νοµίζω ότι σε µία τουλάχιστον τριετία θα πρέπει
να υπάρξει µία περίοδος προσαρµογής, ούτως ώστε ο Οργανισµός αυτός να µπορέσει να δηµιουργήσει αποθέµατα. Γιατί είναι
βέβαιο -από την πρώτη χρονιά θα χρησιµοποιηθεί αυτή η διάταξη- ότι θα φτάσετε σε αυτό το σηµείο.
Να πω και κάτι άλλο. Είναι σωστό και δεν πρέπει να µπει δυνητικά ότι εσείς πρέπει να κάνετε καταµερισµό των κονδυλίων, τα
οποία θα πάνε στις αποζηµιώσεις. Γιατί ξέρουµε ότι υπάρχουν
παραγωγές που κάθε χρόνο διεκδικούν και παίρνουν αποζηµιώσεις, ενώ είναι άλλες που δεν παίρνουν. Και αν χρειαστεί κάποια
στιγµή δεν θα υπάρχουν χρήµατα, για να πάρουν.
Άρα, λοιπόν, νοµίζω ότι πρέπει να εφαρµοστεί αυτή η διάταξη
γενικώς και αν πραγµατικά προκύψουν αποθέµατα, τα αποθέµατα βεβαίως µετά πραγµατικά µπορούν να διατίθενται γενικότερα. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει µία εξασφάλιση κατά τοµέα.
Το έχετε µέσα, δυνητικά το λέτε, αλλά δεν θα πρέπει να µπει δυνητικά, πρέπει να µπει εξ αρχής. Και αν προκύψουν πραγµατικά
στη συνέχεια τα αποθεµατικά, εκεί νοµίζω ότι θα µπορεί να αξιοποιηθούν γενικότερα.
Νοµίζω ότι η διάταξη που µας φέρατε σήµερα για το 20% που
θα καλύψει τα λειτουργικά είναι σωστή. Αναγνωρίζετε έτσι ότι
πραγµατικά το κράτος εγγυάται τη λειτουργία αυτού του Οργανισµού και των υπηρεσιών του. Θεωρώ, λοιπόν, ότι όλα αυτά σε
συνδυασµό αυτών που θα πούµε και στα άρθρα, γιατί υπάρχουν
ακόµα βελτιώσεις που µπορούν να γίνουν –έχουν γίνει αρκετές
και θα γίνουν και άλλες- θα αποτελέσουν ένα νοµοσχέδιο για τον
ΕΛΓΑ, που πρέπει πραγµατικά να γίνει ένας Οργανισµός σύγχρονος, δίκαιος και ένας Οργανισµός ο οποίος θα στηρίξει την
αγροτική παραγωγή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Η Βουλευτής Κορινθίας από το ΠΑΣΟΚ κ. Φαρµάκη – Γκέκη
έχει το λόγο για έξι λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ – ΓΚΕΚΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο, την αναµόρφωση και τον εκσυγχρονισµό του ΕΛΓΑ, ενός Οργανισµού ο
οποίος ιδρύθηκε το 1988 µε κύρια αποστολή του την ασφάλιση
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της αγροτικής παραγωγής σε µία περίπτωση καταστροφής.
Αυτός ο Οργανισµός πράγµατι στήριξε τους αγρότες και κατηύθυνε και πάρα πολλά δισεκατοµµύρια ευρώ στην ελληνική περιφέρεια και στις αγροτικές καλλιέργειες. Σήµερα, όµως, έχει
κάνει τον κύκλο του, πρέπει να αλλάξει. Ποιοι είναι οι λόγοι,
όµως, που πρέπει να αλλάξει ο ΕΛΓΑ;
Από όλους εδώ τους συναδέλφους στην Αίθουσα αναδείχθηκε
ότι ένας πρώτος λόγος που επιβάλλει την αναθεώρησή του, την
αναµόρφωσή του, είναι γιατί έχει πάρα πολλά χρέη, γιατί για όλο
το προηγούµενο διάστηµα η ανορθολογική διαχείριση των αγροτικών κινδύνων τον οδήγησε στη χρεοκοπία.
Τα έσοδα του ΕΛΓΑ µέχρι τώρα ήταν 3% επί της αξίας των
προϊόντων, για τα οποία εκδίδονταν τιµολόγια. Καταλαβαίνουµε
όλοι ότι κάποιοι παραγωγοί πλήρωναν εισφορές, όταν όµως γινόταν µία φυσική καταστροφή, όλοι οι παραγωγοί ζητούσαν να
πάρουν αποζηµίωση.
Από την άλλη µεριά κανείς δεν ενδιαφερόταν, αν αυτό το 3%
έφθανε στα ταµεία του ΕΛΓΑ, µε αποτέλεσµα η εισφοροδιαφυγή
τα προηγούµενα χρόνια να είναι σε πολύ µεγάλα επίπεδα, στα
ταµεία του Οργανισµού να φθάνουν πολύ λίγα χρήµατα, που τελικά και αυτά µόλις µετά βίας έφθαναν για τα λειτουργικά έξοδα
του Οργανισµού, για την πληρωµή του µόνιµου και του εποχικού
προσωπικού, που κάποιοι βεβαίως τα προηγούµενα χρόνια φρόντισαν να αυξηθεί κατακόρυφα.
Σήµερα, λοιπόν, ο ΕΛΓΑ βαρύνεται µε δάνεια 3,8 δισεκατοµµύρια ευρώ, γιατί δεν είχε άλλο τρόπο να δώσει αποζηµιώσεις
στους αγρότες, που µαζί µε τα χρεολύσια και τους τόκους φθάνουν σε ένα συνολικό έλλειµµα των 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Ένας δεύτερος λόγος για τον οποίον πρέπει να αλλάξει ο
ΕΛΓΑ είναι ότι πρέπει να συµπεριλάβει νέους κινδύνους και παράγοντες, γιατί τα ακραία καιρικά φαινόµενα που τα τελευταία
χρόνια όλο και πιο συχνά πλήττουν την αγροτική παραγωγή σε
συνδυασµό µε τις επιφυτείες, τις φυτοπαθολογικές προσβολές
και τις ζωονόσους προκαλούν σοβαρότατες επιπτώσεις στο
αγροτικό εισόδηµα.
Ένας τρίτος λόγος είναι γιατί πια είναι ανάγκη το ασφαλιστικό
σύστηµα για την αγροτική παραγωγή να είναι προσαρµοσµένο
στις ευρωπαϊκές τάσεις. Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητά
για ένα ενιαίο γεωασφαλιστικό σύστηµα και στην αναθεώρηση
της κοινής αγροτικής πολιτικής που θα γίνει µετά το 2013.
Πέραν, όµως, αυτών των πρακτικών ζητηµάτων που βεβαίως
επισηµάνθηκαν από όλους και τα οποία είναι πολύ σοβαρά,
υπάρχει, όµως, και ένα µέγα πολιτικό ζήτηµα για το οποίο πρέπει
να αλλάξει ο ΕΛΓΑ.
Η αδιαφάνεια µε την οποία λειτούργησε όλα τα προηγούµενα
χρόνια η ελλιπής εκπροσώπηση των αγροτών στα συµβούλιά του
και η καταχρηστική πρακτική των κατ’ εξαίρεση αποζηµιώσεων
από την προηγούµενη κυβέρνηση είχαν σαν αποτέλεσµα και τη
θεσµική απαξίωση του Οργανισµού. Ορισµένοι αγρότες κατέληγαν να παίρνουν πολύ µεγάλες αποζηµιώσεις που δεν τις δικαιούνταν σε βάρος των πραγµατικά δικαιούχων αγροτών, οι
οποίοι όµως δεν είχαν µπει σε πλάγια κυκλώµατα και λογικές.
Σήµερα λοιπόν, η Κυβέρνηση επιλέγει να αναµορφώσει, να
φέρει µια καινούργια ολοκληρωµένη πρόταση πάνω στην ασφαλιστική κάλυψη της αγροτικής παραγωγής. Εκείνο το οποίο προσπαθεί είναι να κάνει ένα σύγχρονο και βιώσιµο µηχανισµό
αγροτικής ασφάλισης, για να µπορεί µαζί µ’ αυτόν και να στηρίζει τους αγρότες, αλλά και να µπορεί να αξιοποιήσει στο µέλλον
τις αγροτικές πολιτικές που θα προκύψουν µετά το 2013.
Με την πρόταση που περιλαµβάνει αυτό το νοµοσχέδιο, θεσπίζει την πρόσθετη ασφάλιση γι’ αυτούς που θέλουν επιπλέον
κάλυψη σε ποσοστό και την προαιρετική ασφάλιση για κινδύνους
που δεν συµπεριλαµβάνονται στους υποχρεωτικά ασφαλιζόµενους κινδύνους. Οι εισφορές είναι 4% µε τη δήλωση καλλιέργειας, έτσι ώστε όλοι οι παραγωγοί να συµµετέχουν µε σωστές
εισφορές. Επίσης, θεσπίζει ανώτατο όριο καταβαλλόµενης αποζηµίωσης µέχρι 70.000 ευρώ, για να σταµατήσει πια αυτό το
οποίο γινόταν και το οποίο κατέθεσε εδώ µε στοιχεία η κυρία
Υπουργός στην παρέµβασή της, γιατί βεβαίως εκείνο το οποίο
καταδείχθηκε είναι ότι οι περισσότερες απ’ αυτές τις αποζηµιώσεις πήγαν σε αγρότες, οι οποίοι µάλιστα δεν ήταν κατά κύριο
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επάγγελµα αγρότες.
Παράλληλα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµιουργείται µία υπηρεσία εποπτείας και παρακολούθησης
του όλου συστήµατος προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας. ∆ιαχωρίζονται τα ΠΣΕΑ έτσι ώστε οι κρατικές ενισχύσεις να
είναι κάτι το τελείως ξεχωριστό από την ασφάλιση των κινδύνων
και να µπορεί ο ΕΛΓΑ να αφοσιωθεί και στην ενεργητική προστασία της παραγωγής εκτός από την ασφάλιση της αγροτικής
παραγωγής.
Μετά από τις δεσµεύσεις της Κυβέρνησης και τις διευκρινίσεις
της αρµόδιας Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ.
Μπατζελή, σχετικά µε την επιχορήγηση του 20% των αγροτικών
εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισµό, όπως επίσης και τη
δέσµευσή της µετά από συνεννόηση µε το Υπουργείο Οικονοµικών για την ανάληψη από τον κρατικό προϋπολογισµό του χρέους του ΕΛΓΑ, θεωρώ ότι η πρόταση η οποία έρχεται µε το
παρόν νοµοσχέδιο είναι ολοκληρωµένη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρία συνάδελφε, σας
παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ-ΓΚΕΚΗ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτή η πρόταση στοχεύει να δώσει στους αγρότες έναν υγιή,
βιώσιµο και σύγχρονο γεωργοασφαλιστικό οργανισµό όπου όλοι
οι παραγωγοί θα συµµετέχουν µε δίκαιες και λογικές εισφορές
και θα αποζηµιώνονται µε δίκαιες και αντικειµενικές εκτιµήσεις.
Είναι πολιτική µας επιλογή να στηρίξουµε τους αγρότες, είναι
πολιτική µας επιλογή να δώσουµε έναν υγιή οργανισµό, να τον
εκσυγχρονίσουµε, να αναµορφώσουµε τον ΕΛΓΑ, γιατί αισθανόµαστε βαθιά την ευθύνη να διασφαλίσουµε τις προοπτικές της
ελληνικής γεωργίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η κ. Μαρία Θεοχάρη,
Βουλευτής Καρδίτσας του ΠΑΣΟΚ, έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα από τα
βασικά ζητήµατα που απασχολούν τον αγροτικό κόσµο στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης της αγροτικής πολιτικής είναι βεβαίως η
ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής. Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα είναι αποτέλεσµα µιας προσπάθειας της Κυβέρνησης για επανακαθορισµό του ενιαίου εθνικού συστήµατος της
αγροτικής δραστηριότητας και για εξορθολογισµό της λειτουργίας του ΕΛΓΑ προκειµένου να αποτελεί τον βασικό υποστηρικτικό άξονα της ελληνικής γεωργίας και της κτηνοτροφίας.
Η ανασυγκρότηση του ΕΛΓΑ γίνεται µε άξονα τη δικαιοσύνη,
τη διαφάνεια και τη βιωσιµότητα του συστήµατος, αλλά και µε
κριτήριο το χαρακτήρα του ΕΛΓΑ ως φορέα κοινωνικής αλληλεγγύης. Ως τέτοιος δηµιουργήθηκε και θα πρέπει πάση θυσία
να διατηρήσει αυτήν του την ιδιότητα. Γι’ αυτό είναι επιτακτική η
ανάγκη επαναπροσδιορισµού των πόρων του ΕΛΓΑ εφόσον µιλάµε για τη βιωσιµότητα του οργανισµού, µεριµνώντας βέβαια
ότι η εύρεση πόρων δεν θα επιβαρύνει σε καµία περίπτωση τον
Έλληνα αγρότη µε επιπλέον κόστος. Είναι σηµαντική η τροπολογία που κατέθεσε σήµερα η κυρία Υπουργός για τη συµµετοχή
του κράτους µε ποσοστό 20%, καθώς και για τη ρύθµιση των
χρεών από το παρελθόν.
Με το νοµοσχέδιο γίνεται µία ολοκληρωµένη προσπάθεια επανόρθωσης των κακώς κειµένων του συστήµατος, που πολλές
φορές χρησιµοποιώντας τους πόρους που προέρχονταν από τις
εισφορές των αγροτών, αποζηµίωνε ακόµα και ετεροεπαγγελµατίες που δεν είχαν πληρώσει τον ΕΛΓΑ. Η πρακτική αυτή βεβαίως δεν συνάδει µε το δίκαιο και αλληλέγγυο χαρακτήρα του
συστήµατος, καθώς διέπεται από την άνιση µεταχείριση των δικαιούχων αποζηµιώσεων, αλλά και οδηγεί σε εισφοροδιαφυγή,
που είχε ως αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση των πόρων του
ΕΛΓΑ και την ολοένα αυξηµένη ανάγκη δανειοληψίας του κράτους για να καλύπτει τις πραγµατικές ανάγκες για αποζηµιώσεις
και ενισχύσεις µετά από καταστροφές για να αναπληρώνει έτσι
το χαµένο εισόδηµα των αγροτών.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η δική µας απάντηση σ’ αυτό το
πρόβληµα είναι απλή: Αντί της παρακράτησης του ΦΠΑ επί της
εµπορευθείσας ποσότητας, διευρύνουµε τη βάση έτσι ώστε οι
σχεδόν εννιακόσιες χιλιάδες δικαιούχοι αγροτικών επιδοτήσεων
να είναι υποχρεωµένοι να συµβάλλουν στον ΕΛΓΑ, ορίζοντας το
ποσοστό εισφοράς µε βάση το τελικό ποσό που πρέπει να συγκεντρωθεί προκειµένου να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα του οργανισµού.
Πολλοί παραγωγοί εύλογα επιθυµούν να ασφαλιστούν για αυξηµένη προστασία πέραν αυτής που τους παρέχει ο ΕΛΓΑ µε τη
µορφή της πρόσθετης ασφάλισης αλλά ακόµη και µε προαιρετική ασφάλιση για κινδύνους που δεν περιλαµβάνονται στους
ασφαλιζόµενους κινδύνους του ΕΛΓΑ µε σκοπό την ύπαρξη ευέλικτων, σύγχρονων και ανταποδοτικών επιδοτούµενων ασφαλιστικών προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες µιας
σύγχρονης γεωργίας. Αυτήν ακριβώς την εναλλακτική λύση για
το βαθµό και τον τρόπο συµµετοχής του αγρότη στην ασφάλιση
παρέχουµε µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Τέλος, µία σηµαντική αλλαγή που προωθεί το νοµοσχέδιο για
τη λειτουργία του ΕΛΓΑ είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά
συνδέει τον προϋπολογισµό του ΕΛΓΑ µε τον εθνικό προϋπολογισµό, καθώς η εισφορά του 2% αφορά στα έσοδα του κράτους
από τη φορολογία. Επίσης µία σηµαντική αλλαγή είναι η ίδρυση
Ταµείου Αλληλοβοηθείας για την κτηνοτροφική παραγωγή που
µπορεί να επεκταθεί και στη γεωργική παραγωγή.
Το νοµοσχέδιο στοχεύει επίσης στον πλήρη εξορθολογισµό
και τη λειτουργία των ΠΣΕΑ αφ’ενός θεσπίζοντας τον πλήρη οργανικό και οικονοµικό διαχωρισµό των κρατικών ενισχύσεων και
αφ’ετέρου ενεργοποιώντας τους προβλεπόµενους πόρους για
κάλυψη ζηµιών από ακραία καιρικά φαινόµενα που προκύπτουν
ως αποτέλεσµα της κλιµατικής αλλαγής από το Πρόγραµµα
«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».
Σ’ αυτό το σηµείο θα ήθελα να αναφερθώ σ’ ένα ζήτηµα που
απασχολεί κατά κόρον την εκλογική µου περιφέρεια, την Καρδίτσα, αλλά και εν γένει τη Θεσσαλία: Μεγάλες εκτάσεις των βαµβακοφυτειών έχουν υποστεί τεράστια ζηµιά –και το έχουν πει και
άλλοι συνάδελφοι σ’ αυτήν την Αίθουσα- από την επέλαση του
πράσινου σκουληκιού και εκτιµάται ότι η µείωση της απόδοσης
της παραγωγής φτάνει από το 30% έως και το 80% και σε πολλές περιπτώσεις τίθεται θέµα αν πρέπει να συνεχιστεί η καλλιέργεια. Το γεγονός αυτό έχει φέρει σε απόγνωση όλους τους
αγρότες της περιοχής µας καθώς το ήδη συρρικνωµένο εισόδηµά τους κινδυνεύει περαιτέρω, µε αποτέλεσµα να υπάρχει οξύ
πρόβληµα επιβίωσης. Αυτό σηµαίνει ότι αφ’ενός µεν θα χάσουν
µεγάλο µέρος του εισοδήµατος από την πώληση του προϊόντος,
αφ’ετέρου κινδυνεύουν να µην πιάσουν το πλαφόν της παραγωγής που είναι τα διακόσια κιλά ανά στρέµµα και συνεπώς δεν θα
εισπράξουν την αυξηµένη ενίσχυση.
Πιστεύω ότι είναι ευκαιρία τώρα, µε την ανασυγκρότηση του
ΕΛΓΑ, να τροποποιηθεί, να διευρυνθεί ο κανονισµός έτσι ώστε
να συµπεριληφθούν, κύριε Υπουργέ, και άλλα ζηµιογόνα αίτια
και να θεσµοθετηθούν τρόποι αναπλήρωσης του ήδη συρρικνωµένου εισοδήµατος των αγροτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε γνώµονα τις σύγχρονες ανάγκες της ΚΑΠ αλλά και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, το σχέδιο νόµου που καλούµαστε να
ψηφίσουµε σήµερα στοχεύει στην αναίρεση των εµποδίων που
δυσχεραίνουν τη διαµόρφωση αυτού του κοινού ευρωπαϊκού
πλαισίου αλλά και στον εξορθολογισµό του ΕΛΓΑ. Βέβαια αυτό
που περιλαµβάνεται για τον ισοσκελισµό του προϋπολογισµού
θα πρέπει να τροποποιηθεί για να έχουµε όντως τη δυνατότητα
να καταβάλουµε τις αποζηµιώσεις µε βάση τις εκτιµήσεις.
Με τη διαµόρφωση, λοιπόν, αυτού του νέου πλαισίου για τον
ΕΛΓΑ, η πολιτεία θα έχει στα χέρια της ένα δυναµικό «εργαλείο»
εφαρµογής της αγροτικής πολιτικής προς όφελος βεβαίως των
αγροτών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ πάρα πολύ
την κ. Θεοχάρη που ήταν και µέσα στο εξάλεπτο.
Καλώ στο Βήµα τον κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη, Βουλευτή

Χίου της Νέας ∆ηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ξεκινώ
µε µία παρατήρηση που αφορά στο γενικό οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο καλείται να λειτουργήσει ο αγροτικός τοµέας.
Γνωρίζετε ότι η οικονοµία βρίσκεται σε οριακή κατάσταση.
Ούτε το τραπεζικό σύστηµα µπορεί να τη χρηµατοδοτήσει µε πιστωτική επέκταση στο 2,5%, αλλά ούτε και το κράτος µε τη δραµατική µείωση των εσόδων του.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, συζητάµε για τον αγροτικό
τοµέα, που, όπως ξέρουµε όλοι, είναι εκτεθειµένος σε πολλούς
κινδύνους, έχει πολλές ιδιαιτερότητες ιδίως στα νησιά –τις
οποίες αναγνώρισε και η Υπουργός- και είναι από τη διάρθρωσή
του ζηµιογόνος. Συνεπώς µη ανταποδοτικός.
Για να πάψει, λοιπόν, ο τοµέας αυτός να είναι ζηµιογόνος, τι
πρέπει να γίνει; Είτε να µεγαλώσει ο κλήρος και οι εκµεταλλεύσεις είτε να µειωθεί η πολυκαλλιέργεια είτε να φύγουν οι αγρότες από τα βουνά και τα νησιά, κάτι που προφανώς κανείς από
εµάς δεν θέλει.
Επίσης, ο αγροτικός τοµέας έχει αβέβαιο µέλλον. Κι εδώ θα
αναφερθώ στην Κοινή Αγροτική Πολιτική και στις διαπραγµατεύσεις για τις νέες δηµοσιονοµικές προοπτικές που έχουν ήδη
ξεκινήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και να σας πω ότι είµαι απόλυτα απογοητευµένος από τον
τρόπο που η σηµερινή Κυβέρνηση χειρίζεται το µείζον αυτό
θέµα. ∆ύο χρόνια πριν τη λήξη της διαπραγµάτευσης δεν ασχολείστε καθόλου. Το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δεν υποστηρίζουν
τη διαπραγµάτευση. Έµαθα ότι προκηρύχθηκε πρόσφατα διαγωνισµός για την πρόσληψη συµβούλων. Και σας θυµίζω ότι
εµείς τρία χρόνια πριν την ολοκλήρωση της διαπραγµάτευσης,
είχαµε εγκατεστηµένους συµβούλους, είχαµε προσλάβει πανεπιστήµιο του εξωτερικού, είχαµε εγκαταστήσει οµάδες κρούσης
και είχαµε προχωρήσει σε διεθνείς συµµαχίες.
Τα αποτελέσµατα θα τα βρείτε µπροστά σας πολύ σύντοµα.
Εύχοµαι να µη βγω αληθινός.
Και ερωτώ. Στο πλαίσιο που περιέγραψα, πώς θα πρέπει να
είναι ένα σύστηµα προστασίας της ασφάλισης;
Πρώτον, να έχει κοινωνικό χαρακτήρα, µη λογιστικό. Εσείς
είστε της λογικής, πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι.
∆εύτερον να είναι σταθερό, δηλαδή οι όροι να µην αναθεωρούνται κάθε τρεις και λίγο.
Τρίτον, να είναι βιώσιµο. Και πώς θα γίνει αυτό όταν η επιδότηση ασφαλίστρου για την προαιρετική ασφάλιση θα την καλύπτει το Πρόγραµµα «ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», το οποίο έχει διάρκεια ζωής
µέχρι το 2013.
Τέταρτον, να είναι δίκαιο. Και πώς ένα σύστηµα µπορεί να είναι
δίκαιο, όταν ο αγρότης πληρώνει προκαταβολικά και ο ΕΛΓΑ τον
αποζηµιώνει µόνο όταν έχει διαθέσιµα; Πολύ δε περισσότερο,
όταν ο αγρότης αυτός είναι και ο µοναδικός χρηµατοδότης του
ασφαλιστικού συστήµατος.
Πέµπτον, να είναι αποτελεσµατικό. Με τις οριζόντιες περικοπές εσείς θα µειώσετε και την ποιότητα και την ποσότητα των
ελέγχων. Αναφέροµαι κυρίως στους ελεγκτές.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κύριε Μουσουρούλη…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Αναφέροµαι στην επιστηµονική γνώση και εµπειρία των ελεγκτών που είναι απαραίτητη, προκειµένου να γίνονται σωστά οι έλεγχοι.
Θα ήθελα να σας πω εδώ ότι εµείς κατορθώσαµε να µειώσουµε το χρόνο που µεσολαβεί από την εκτίµηση –από τον
έλεγχο δηλαδή- µέχρι την αποζηµίωση. Με το νοµοσχέδιο που
συζητάµε ο αγρότης θα εισπράττει το 30%, µε την εκτίµηση, ενώ
Κύριος οίδε πότε θα γίνει εκκαθάριση.
Έκτον, να είναι διαφανές. Είπα και στην Υπουργό, αλλά δεν
ίδρωσε το αυτί της- πώς είναι δυνατόν –και θέλω να το ακούσετε
αυτό- µία νέα ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων που
θα µοιράζει κρατικό χρήµα, κρατικές ενισχύσεις, προς νοµικά
πρόσωπα και µέσω ΠΣΕΑ, να υπάγεται απευθείας στην Υπουργό;
Αυτό δεν το έχω δει ποτέ και πουθενά στα διοικητικά χρονικά.
Βάλτε τουλάχιστον µία ειδική γραµµατεία ή ένα γενικό διευθυντή. Οργανώστε κάπως την υπηρεσία. Θα υπογράφει τις επιδοτήσεις απευθείας η Υπουργός;
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Έρχοµαι τώρα στα νησιά. Σήµερα η Υπουργός κατέθεσε νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Εκφράζω την ικανοποίησή µου, ιδίως για
το άρθρο 16, σχετικά µε τους κανονισµούς ασφάλισης, τους
όρους και τη διαδικασία της ασφάλισης. Χάρηκα που δέχθηκε
την πρόταση που έκανα στην επιτροπή για ειδικές ρυθµίσεις
υπέρ των νησιών, όπως έκανε και στο Μητρώο Αγροτών. Σύµφωνα µε τη νοµοτεχνική βελτίωση, µε κοινή υπουργική απόφαση
θα µπορούν να καθορίζονται ευνοϊκότεροι όροι ασφάλισης από
εκείνους των κανονισµών του ΕΛΓΑ και για τους νησιώτες.
Ωστόσο, στο άρθρο αναφέρει ότι µε την απόφαση αυτή θα
ρυθµίζεται και ο τρόπος κάλυψης της σχετικής δαπάνης. Αν,
όµως, κύριε Υφυπουργέ, πληρώνει ο αγρότης, το κόστος των ευνοϊκότερων όρων, τότε είναι δώρο άδωρο.
Θα ήθελα, λοιπόν, να δεσµευτεί η Υπουργός ότι το επιπλέον
κόστος για τις νησιωτικές περιοχές, θα καταβάλλεται από το κράτος µέσω του ΕΛΓΑ και δεν θα πέφτει στις πλάτες των αγροτών.
Είναι µέτρο περιφερειακής ανάπτυξης. Προσοχή! ∆εν πρόκειται µόνο για κίνητρο παραµονής στα νησιά, αλλά για κίνητρο επιστροφής σε αυτά. Πιστεύω ότι µε το νοµοσχέδιο αυτό πρέπει
όλοι να δούµε και την περιφερειακή ανάπτυξη.
Σε αυτό το πνεύµα θέλω να αναφερθώ στο άρθρο 6, σχετικά
µε τα ελάχιστα όρια απαλλαγών, τις καλυπτόµενες ζηµιές και τα
ανώτατα όρια αποζηµιώσεων.
Το άρθρο αυτό αφορά καλλιέργειες όπου η ασφαλιστική τους
κάλυψη συνεπάγεται για τον ΕΛΓΑ δυσανάλογο προς τις εισφορές κόστος. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του ΕΛΓΑ,
µε έγκριση της Υπουργού, µπορεί να αυξηθεί το ποσοστό της
απαλλαγής ή να οριστεί µεγαλύτερη εισφορά. Στις αντίθετες περιπτώσεις µπορεί να µειωθεί.
Ας δούµε, λοιπόν, την επιβάρυνση αυτή ανά νοµό. Η Υπουργός
κατέθεσε σήµερα ένα συγκεντρωτικό πίνακα επί του οποίου
έκανα κάποιους υπολογισµούς. Βλέπω, λοιπόν, ειδικά για τη φυτική παραγωγή, ότι ο Νοµός Χίου, ο νοµός στον οποίο εκλέγοµαι,
βρίσκεται στις χαµηλότερες θέσεις από πλευράς αποζηµιώσεων,
1.000.000 ευρώ σε σύνολο 415.000.000 ευρώ. Επίσης, µε βάση
τους υπολογισµούς µου, στη Χίο αποζηµιώθηκε µόλις το 8%
µόνο όσων δήλωναν κύρια και δευτερεύουσα απασχόληση στον
αγροτικό τοµέα έναντι 26% για το σύνολο της χώρας.
Αυτός είναι ο πίνακας που κατέθεσε η Υπουργός.
Ο εισηγητής µας κ. Κόλλιας κατέθεσε επίσης πίνακα µε στοιχεία για την εκκαθάριση του ΕΛΓΑ την τελευταία δεκαετία. Τι δείχνουν τα στοιχεία αυτά; Και θα ήθελα παρακαλώ την ιδιαίτερη
προσοχή σας. Σε σύνολο 3,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ, µόλις το
0,1% κατευθύνθηκε στη Χίο, έναντι 10% στην Πέλλα, 8,6% στην
Ηµαθία, 5% στην Αργολίδα κ.λπ..
∆εσµευτείτε, λοιπόν, µε χρονοδιάγραµµα ότι για το ποσοστό
της ειδικής εισφοράς θα λάβετε υπ’ όψιν και τα στοιχεία αυτά.
Έτσι θα γίνει δίκαιο το σύστηµα.
Θα σας δώσω, κύριε Υφυπουργέ επιπλέον επιχειρήµατα.
Θα αναφερθώ στο νοµό µου και πάλι. Αν ο µη γένοιτο έχουµε
µία άκαιρη βροχόπτωση το Σεπτέµβριο, θα χαθεί η παραγωγή
µαστίχας. Υπάρχουν ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που µπορούν να πάρουν τέτοια ρίσκο;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, λίγο την ανοχή σας.
Κάνω λοιπόν µία πρόταση. Τα προϊόντα που παράγονται στα
νησιά και είναι είτε προϊόντα ονοµασίας – προέλευσης είτε προϊόντα προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης, να έχουν προτεραιότητα στον πυλώνα 2 δηλαδή στο πρόγραµµα «ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»…
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Όχι µόνο των νησιών, κύριε Μουσουρούλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Το διευρύνω.
…και, δεύτερον, να έχουν µεγαλύτερη επιδότηση ασφαλίστρου είτε µε µείωση της απαλλαγής –το πλαφόν από 25% θα
µπορούσε να πάει στο 20%- είτε µε µείωση της ειδικής εισφοράς.
Κύριε Υφυπουργέ, θα σας δώσω τις σηµειώσεις µου προκειµένου να τις συζητήσετε µε την κυρία Υπουργό και µε πολλή
χαρά αύριο θα ακούσω την αποδοχή τους.
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Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία ακόµη πρόταση.
Επειδή ξέρω ότι στην Υπουργό αρέσουν οι διεθνείς πρακτικές,
προτείνω το εξής: Για να γίνει όπως προανέφερα, βιώσιµο και δίκαιο το γεωργοασφαλιστικό σύστηµα, πρέπει οι Έλληνες αγρότες να αρχίσουν να λειτουργούν σε επιχειρηµατική βάση. Το
κράτος οφείλει, βέβαια, να τους εκπαιδεύσει. Κι εδώ πολλά µπορούν να γίνουν µε το Πρόγραµµα «ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».
Για περισσότερη δικαιοσύνη στο θέµα των εισφορών στον
ΕΛΓΑ, προτείνω την εφαρµογή ενός µηχανισµού bonus malus,
µε αρχική εισφορά παραδείγµατος χάρη στο 4%, η οποία θα
αποκλιµακώνεται τις επόµενες χρονιές στο 3% ή στο 2% για
όσους δεν θα χρειαστούν ενεργοποίηση της αποζηµίωσης. Αντίθετα, αν κάποιος για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά αναζητά αποζηµίωση, να καταβάλλει το 5%, την τρίτη το 6% µε πλαφόν στο
8%. Μόνο έτσι θα ωθήσουµε τους παραγωγούς σε σύγχρονες
καλλιέργειες χαµηλού κινδύνου και υψηλής απόδοσης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ πολύ τον
Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Μουσουρούλη.
Το λόγο έχει τώρα η κ. Αθανασία Μερεντίτη, Βουλευτής
ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Τρικάλων.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι όλοι µας εδώ µέσα,
άσχετα σε ποιο κόµµα ανήκουµε, συµφωνούµε ότι είναι αδήριτη
ανάγκη να προχωρήσουµε –έπρεπε να είχαµε προχωρήσει, για
να απαντήσω στην τοποθέτηση του κ. Μουσουρούλη που ήταν
ενδιαφέρουσα- σε αλλαγές, ώστε η ελληνική αγροτική οικονοµία
να µπορέσει να είναι βιώσιµη. Χρειάζονται συντονισµένες παρεµβάσεις, γιατί όντως το 2013 είναι πολύ κοντά και θα επιφέρει
κοµβικές µεταβολές στην Κοινοτική Αγροτική Πολιτική και πρέπει
να είµαστε έτοιµοι. Τώρα, το πόσο είχατε ετοιµαστεί, κύριε Μουσουρούλη, αφήστε το.
Είναι ευθύνη τώρα της Κυβέρνησής µας να προβεί σε όλες τις
αναγκαίες ενέργειες που θα προετοιµάσουν την ελληνική αγροτιά και θα την καταστήσουν ικανή να εναρµονιστεί µε αυτήν την
κατάσταση και κυρίως θα δηµιουργήσουν τους όρους και τις
προϋποθέσεις ώστε ο Έλληνας αγρότης και κτηνοτρόφος να
µπορεί να ανταποκριθεί µε επιτυχία στη νέα ανταγωνιστική πραγµατικότητα που διαµορφώνεται.
Είναι, λοιπόν, πολύ σηµαντική, στο πλαίσιο αυτό, η νοµοθετική
πρωτοβουλία που συζητάµε σήµερα, για τον ΕΛΓΑ.
Ο ΕΛΓΑ είναι ένας οργανισµός -ειπώθηκε από πολλούς συναδέλφους- που έχει πάρα πολλά θετικά και θα µπορούσε να συγκριθεί µε αντίστοιχους ευρωπαϊκούς, όµως είχε και πάρα πολλά
προβλήµατα και κυρίως την άθλια οικονοµική κατάσταση, για την
οποία οφείλεται, σχεδόν αποκλειστικά, η κυβέρνηση της Νέας
∆ηµοκρατίας. Αυτό έχει σαν συνέπεια να διακυβεύεται, στην κυριολεξία, το µέλλον του αν δεν παρθούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο που εξετάζουµε αφορά, λοιπόν, το
µέλλον του Έλληνα παραγωγού και γι’ αυτόν το λόγο έχει εξέχουσα σηµασία. Γι’ αυτό πρέπει κατά την άποψή µου να µεριµνήσουµε, ώστε να συµπεριλαµβάνονται σε αυτό δίκαιες ρυθµίσεις, πέρα και έξω από πελατειακές κουβέντες και κυρίως µε το
βλέµµα στραµµένο στο µέλλον.
Είναι πάρα πολλά τα θετικά του νοµοσχεδίου, τα έχουν αναφέρει και άλλοι συνάδελφοι, λύνει προβλήµατα, δίνει διεξόδους,
καταργεί αδικίες του παρελθόντος, καταργεί τα παραθυράκια,
γιατί όλα αυτά µας οδήγησαν σε αυτό το χάλι.
Κύριε Υφυπουργέ, όµως, επειδή οµιλώ µε καλή διάθεση πρέπει να κάνουµε και κάνα, δυο, τρείς παρατηρήσεις, γιατί πάντα
υπάρχει το καλό, από το καλό το καλύτερο και από το καλύτερο
το άριστο. Ας επιδιώξουµε, λοιπόν, το άριστο.
Όσο µπορώ να γνωρίζω και να συζητώ µε τους Τρικαλινούς
αγρότες θα σας πω τρία-τέσσερα πραγµατάκια, στα οποία µπορούµε όλοι να συµφωνήσουµε. Οι Τρικαλινοί αγρότες, όπως είπε
και η συνάδελφος πριν, αντιµετωπίζουν τεράστια προβλήµατα.
Είναι και ο υπεύθυνος του ΕΛΓΑ εδώ. Να αρχίσω από το πράσινο
σκουλήκι για να πάω στην ΠΑΣΕΓΕΣ. ∆εν κατανοώ γιατί αυτό το
χαράτσι θα πρέπει να το πληρώνουν οι Έλληνες αγρότες.

1114

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

Αν ήταν τόσο σωστή η παρουσία της ΠΑΣΕΓΕΣ, πού είναι η
έγκαιρη ενηµέρωση, η καθοδήγηση για να προλάβουν αυτήν την
καταστροφή που λέγεται πράσινο σκουλήκι, που οι ειδήµονες το
ξέρουν, το περίµεναν, αλλά το αφήσαµε, όχι εµείς, η Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση, οι γεωπόνοι, αλλά και η ΠΑΣΕΓΕΣ.
Αν είναι ικανοποιηµένοι, κύριε Υφυπουργέ, οι αγρότες µε την
παροχή συµβουλών και προστασίας που έχουν όλα αυτά τα χρόνια από τα χρήµατα που δίνουµε αφειδώς στην ΠΑΣΕΓΕΣ, ας
αναλάβουµε σήµερα την πρωτοβουλία να επιβάλλουµε άλλον
τρόπο να πληρώνουν αυτήν την εισφορά οι αγρότες στην ΠΑΣΕΓΕΣ. Όχι, όµως, χαράτσι µέσω του ΕΛΓΑ, γιατί εγώ σαν Βουλευτής – και πολύ πριν γίνω Βουλευτής είχα µια αγωνία, αλλά και
σήµερα – θέτω ένα ερώτηµα. ∆εν πρέπει να ελέγξουµε κάποια
στιγµή τι γίνονται όλα αυτά τα χρήµατα;
Οι αγρότες µας χρειάζονται ενηµέρωση, συµβουλές, εξειδίκευση, εκπαίδευση, για να αντιµετωπίσουν αυτό που έρχεται και
δεν την έχουν. Μέσα σ’ αυτήν την ελλιπή κατάσταση έχει ευθύνη
και η ΠΑΣΕΓΕΣ.
Η προσωπική µου άποψη και το λέω ξεκάθαρα είναι ότι δεν
πρέπει να συνεχίσουµε από έναν ΕΛΓΑ που όλοι αναγνωρίζουµε,
ειπώθηκε και πριν από λίγο από το συνάδελφο της Νέας ∆ηµοκρατίας, ότι έχει πρόβληµα οικονοµικό, να δίνουµε χρήµατα στην
ΠΑΣΕΓΕΣ.
Βεβαίως, είναι θετική η νοµοθετική ρύθµιση σήµερα για τα λειτουργικά έξοδα. Βεβαίως, είναι πολύ σωστή η αρχική σκέψη. Οι
προϋπολογισµοί πρέπει να είναι ισοσκελισµένοι. Αν δεν τακτοποιήσουµε τις αµαρτίες του παρελθόντος, δεν µπορούµε να προχωρήσουµε.
Είναι θετικές οι σηµερινές σας παρεµβάσεις, αλλά εγώ στέκοµαι ακόµα στις οριζόντιες περικοπές. ∆εν µπορούµε να λέµε
στους αγρότες να ασφαλίζονται και όταν θα µας χρειαστούν να
τους πούµε: λυπούµαστε πολύ, αλλά δεν µπορούµε να σας παρέχουµε αυτήν την ασφάλεια που θέλoυµε.
Αυτό πρέπει να το δούµε, κύριε Υπουργέ, και σε αυτό θα είµαστε λίγο πιο πιεστικοί όσο µπορούµε και εµείς οι Βουλευτές
της Συµπολίτευσης, για να είναι αυτό που είπα από την αρχή, το
άριστο. Το καλό το έχουµε στα χέρια µας. Μπορώ να πω και το
καλύτερο, αλλά θέλουµε το άριστο.
Θετικές είναι οι τροποποιήσεις που κάνατε και για τους κτηνοτρόφους σήµερα, αλλά, όµως, εγώ θέλω εδώ και θα σας περιµένω, κύριε Υφυπουργέ – εσάς τουλάχιστον – να έρθετε, να
τελειώσουµε και να συµπληρώσουµε ό,τι λείπει για τους κτηνοτρόφους.
Εγώ νοµίζω ότι το µέλλον της ελληνικής υπαίθρου είναι η κτηνοτροφία µας, γιατί έχουµε ποιοτικά προϊόντα, τα οποία παράγονται και σήµερα µε δυσκολίες, µε αδιέξοδα. Ας έρθουµε εµείς
εδώ, λοιπόν, να τους στηρίξουµε για να έχουν και αυτοί χαρά την
ώρα που παράγουν, να έχουν ποιότητα ζωής και να παραµένουν
εκεί.
Το κυριότερο, για να σεβαστό το χρόνο.
Κύριε Υφυπουργέ, ζήσαµε όλα αυτά τα χρόνια µε λάθη και
εµείς έχουµε µερίδιο ευθύνης. Οι αγρότες µε το ένα πόδι να
ακουµπούν στις επιδοτήσεις και µε το άλλο µε κάθε τρόπο να
πασχίζουν να διώξουν τα παιδιά τους από αυτό που κάνουν οι
ίδιοι, να φύγουν από τα χωριά, να µη συνεχίσουν το επάγγελµα,
γιατί το θεωρούσαν εν πολλοίς ή απαράδεκτο ή µη κερδοφόρο
και επέλεγαν άλλες λύσεις µε κύριο στοιχείο την αστυφιλία.
Ας στηρίξουµε, λοιπόν, το επάγγελµα του αγρότη, του κτηνοτρόφου, πρώτα και κύρια µε τον ΕΛΓΑ, αλλά και µε άλλες πρωτοβουλίες που θα πάρουµε, για να κρατήσουµε τους αγρότες
στα χωριά, να σταµατήσουµε όσο µπορούµε την αστυφιλία, να
κάνουµε πάλι ελκυστικό το επάγγελµα του Έλληνα αγρότη επιχειρηµατία, το οποίο χρειαζόµαστε όλοι µας, χρειάζεται η ελληνική ύπαιθρος για να µη µαραζώσει, αλλά χρειάζεται κυρίως η
ελληνική οικονοµία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Γιώργος Καρασµάνης έχει το λόγο για έξι λεπτά.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι απορίας άξιον το γεγονός ότι η κ. Μπατζελή, η οποία
κατά γενική οµολογία έχει και γνώση αλλά και ευαισθησίες
επάνω στα αγροτικά ζητήµατα, παίρνει επάνω της ένα νοµοσχέδιο που φέρνει τα πάνω-κάτω στη δοµή του συστήµατος ασφάλισης αγροτικής παραγωγής.
Η κ. Μπατζελή θα εκπλαγεί αν θα πω ότι θα τρίζουν τα κόκαλα
του ιδρυτή σας, του αείµνηστου Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος
ίδρυσε τον ΕΛΓΑ το 1988, χαρακτηρίζοντάς τον ως οργανισµό
αυτόνοµο, µε καθαρά κοινωνικό χαρακτήρα, στήριγµα του
αγρότη, µε ευθύνη της πολιτείας και µε δαπάνες του κρατικού
προϋπολογισµού.
Βέβαια, η κ. Μπατζελή έφερε µία νοµοτεχνική βελτίωση σχετικά µε το 20% επί των εσόδων από τον τακτικό προϋπολογισµό,
όπως επίσης έκανε µία εξαγγελία ότι µε µελλοντική τροπολογία
θα αναλάβει ο κρατικός προϋπολογισµός τα δάνεια τα οποία
έχουν συναφθεί µε εγγύηση του δηµοσίου.
Ξεχνάει, όµως, ότι αυτή η υπερχρέωση ξεκίνησε επί των ηµερών των κυβερνήσεών της, όπως επίσης ότι όλα αυτά τα δάνεια
είναι µε εγγύηση του δηµοσίου, που σηµαίνει ότι αν δεν πληρώσει ο οργανισµός, θα τα πληρώσει ο κρατικός προϋπολογισµός.
∆εν έχω χρόνο για να επεκταθώ σε αυτό το θέµα και στην υπερχρέωση.
Αυτόν, λοιπόν, τον οργανισµό που αποτελούσε για το κόµµα
σας σηµείο αναφοράς, πάτε να τον ξεθεµελιώσετε, να ανατρέψετε ολοσχερώς το πνεύµα του ιδρυτού του, το οποίο ήταν ο
ΕΛΓΑ για τον αγρότη και το κάνετε τώρα ο αγρότης για τον
ΕΛΓΑ.
Πώς µπορούµε, αλλιώς, να ερµηνεύσουµε το γεγονός ότι µε το
νοµοσχέδιο που συζητάµε αφαιρείτε υπηρεσίες, περικόπτετε
αποζηµιώσεις, υποβαθµίζετε το εκτιµητικό έργο, µειώνετε τις
πραγµατικές ζηµιές για να πληρώνετε µικρότερες αποζηµιώσεις
ή και καθόλου αποζηµιώσεις στους πληττόµενους παραγωγούς.
Από την άλλη αυξάνετε τις εισφορές, το χαράτσι, δηλαδή, που
πληρώνουν οι αγρότες κατά 160 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό το λέει
η κ. Μπατζελή, αναµόρφωση του ασφαλιστικού συστήµατος της
αγροτικής παραγωγής.
Βγαίνετε σήµερα από το Βήµα της Βουλής και λέτε στον αγροτικό κόσµο της χώρας, αυτά που ξέρατε µέχρι τώρα ξεχάστε τα,
για όσες και όποιες ζηµιές πάθετε από εδώ και πέρα δεν θα παίρνετε όλη την αποζηµίωση, αυτήν την οποία τέλος πάντων θα
βγάζουν οι εκτιµητές, αλλά θα παίρνετε µία προκαταβολή.
Με τα υπόλοιπα τι γίνεται; Στο τέλος του χρόνου και αν έχει ο
οργανισµός λεφτά µπορεί να πάρετε και κάτι ακόµη. Και να ήταν
µόνο αυτό. Έχετε αποφασίσει να τιµωρείτε ιδιαίτερα τους παραγωγούς που υφίστανται τις περισσότερες και µεγαλύτερες ζηµιές σε περιοχές όπου τα ακραία καιρικά φαινόµενα είναι
συχνότερα και σφοδρότερα από άλλες περιοχές της πατρίδος
µας.
Γι’ αυτούς, λοιπόν, τους αγρότες, αυτών των περιοχών, οι αποζηµιώσεις θα είναι µικρότερες. Τι σαδισµός, λοιπόν, είναι αυτός;
Ποιος κυβερνητικός εγκέφαλος συνέλαβε αυτό το νοµοθετικό
έκτρωµα;
Η πολιτεία δηλαδή, η οποία εξ ορισµού οφείλει να είναι αρωγός στους πληττόµενους από θεοµηνίες παραγωγούς, έρχεται
τώρα και τους τιµωρεί ωσάν να έχουν µέρος ευθύνης για την καταστροφή που υπέστησαν. Περί ποίου κράτους δικαίου οµιλούµε
όταν λέτε στον αγρότη: πλήρωσε µεν τα αυξηµένα χαράτσια για
να σε έχω ασφαλισµένο, αλλά όταν σε βρει ζηµιά και µάλιστα µεγάλη, σου λέω σαν ασφαλιστής, γιατί περί αυτού πρόκειται, δεν
θα σου δώσω την αποζηµίωση που οφείλω να σου δώσω, αλλά
µία προκαταβολή και «ζήσε µου Μάη µου να φας τριφύλλι» και
βλέπουµε.
Αυτά λέτε σήµερα στους αγρότες, αυτό το δώρο τους κάνετε
και ελπίζω να µη διαφωνήσετε εάν πω ότι αυτό το νοµοσχέδιο
που έχετε φέρει δεν είναι απλά ανάλγητο σε βάρος της µεγαλύτερης, της πιο ευαίσθητης κοινωνικής τάξης. Και το χειρότερο,
καταστρατηγείτε απροκάλυπτα την υποχρεωτική ανταποδοτικότητα µιας ασφαλιστικής σύµβασης, δηλαδή µε δύο κουβέντες
γράφετε στα παλιά των υποδηµάτων σας την ασφαλιστική δεοντολογία.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε χρόνο στις 17 Ιουνίου
γιορτάζουµε την Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Ερηµοποίησης και
της Ξηρασίας. Είθισται η ηγεσία του Υπουργείου να στέλνει µηνύµατα. Το ίδιο έπραξε και η κ. Μπατζελή -και σωστά έπραξε- θα
ήθελα, όµως, να µου λύσετε µια απορία. Πώς από τη µια µεριά
χαρακτηρίζετε τη ξηρασία και την ερηµοποίηση ως θεοµηνία και
από την άλλη µε το νοµοσχέδιό σας αυτήν τη φοβερή πληγή την
εξαιρείτε από τις αποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ;
Επίσης, δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω την απόφασή σας να
καταργήσετε τις υποτροφίες σε παιδιά φτωχών αγροτών, τα
οποία µάλιστα σπουδάζουν σε πανεπιστήµια και ΤΕΙ συναφή µε
το αντικείµενο της αγροτικής παραγωγής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορεί να διαφωνήσει κανείς ότι ο ΕΛΓΑ πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Αυτό πρέπει να γίνει
για να είναι πιο ανταποδοτικός προς τους αγρότες ασφαλισµένους. Ο ΕΛΓΑ πρέπει να στηριχθεί για να επιτελέσει το έργο του
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά σε τίποτα από αυτά δεν
στοχεύει το νοµοσχέδιο που συζητάµε.
Και, όµως, η κ. Μπατζελή είχε την ευκαιρία, εγώ θα έλεγα και
τη δυνατότητα, να προχωρήσει σε τοµές τις οποίες και ο αγροτικός κόσµος και όλοι µας πραγµατικά θα χειροκροτούσαµε,
όπως για παράδειγµα πρώτον, να ισχυροποιήσουµε τον ΕΛΓΑ θεσπίζοντας ισόποση χρηµατοδότηση µε τις ασφαλιστικές εισφορές που εισπράττουµε. Χωρίς αυτό, εκατόν πενήντα νοµοσχέδια
να φέρουµε δεν θα υπάρξει ποτέ ένα δίκαιο σύστηµα αγροτικής
παραγωγής και µια ουσιαστική εγγύηση για το εισόδηµα των παραγωγών µας που πλήττονται.
∆εύτερον, να λυθεί µια για πάντα το µεγάλο πρόβληµα των
εκτιµήσεων. Πρέπει επιτέλους το επιστηµονικό προσωπικό που
πραγµατοποιεί τις εκτιµήσεις να είναι όχι µόνο έµπειρο και άρτια
καταρτισµένο, αλλά το σπουδαιότερο να εγγυηθούµε ότι το προσωπικό αυτό θα κάνει δίκαιες και αντικειµενικές εκτιµήσεις. Όλοι
έχουµε βιώσει τεράστιες αδικίες που έχουν γίνει σε βάρος παραγωγών που έχουν πληγεί σε τεράστιο βαθµό και η πολιτεία
τους αποζηµίωσε µε πενταροδεκάρες.
Να κλείσω αυτήν την παρέµβασή µου επανερχόµενος σε δύο
σοβαρά προβλήµατα που αντιµετώπισαν χιλιάδες αγρότες, εκ
των οποίων πολλοί και από το δικό µου το νοµό. Το ένα είναι το
πράσινο σκουλήκι, που, όπως γνωρίζετε, έχει καταστρέψει µεγάλο µέρος της βαµβακοκαλλιέργειας. Για αποζηµίωση, δύο τρόποι υπάρχουν: είτε µέσω ΕΛΓΑ είτε µέσω ΠΣΕΑ. Για µένα η
αποζηµίωση των ανθρώπων αυτών µέσω ΕΛΓΑ είναι µονόδροµος. Εάν τους πάτε στα ΠΣΕΑ θα πάρουν 8,5 ευρώ το στρέµµα,
θα πρόκειται δηλαδή για έναν εµπαιγµό χωρίς προηγούµενο.
Τους αφήνετε έτσι αβοήθητους. Αποζηµιώστε τους, λοιπόν, µέσα
από τον ΕΛΓΑ.
Το άλλο είναι οι ζηµιές του 2009 για τις δενδροκαλλιέργειες
και τις σπαραγγοκαλλιέργειες. Να θυµίσω για µια ακόµη φορά
ότι η κ. Μπατζελή είχε δεσµευτεί προσωπικά να υπογράψει απόφαση για να εισπράξουν επιτέλους αυτοί οι άνθρωποι πραγµατικές αποζηµιώσεις. Εννέα µε δέκα µήνες περιµένουµε την
απόφαση και ακόµη να τη δούµε και τους τέσσερις τελευταίους
µήνες που το θέµα έχει έρθει στη Βουλή µε τη µορφή επερώτησης, δεν έρχεται η κ. Μπατζελή να απαντήσει. Και µιας και είναι
εδώ και θα είναι και µέχρι αύριο, να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει µε
αυτήν την απόφαση, πότε ακριβώς θα την εκδώσει για τους δενδροκαλλιεργητές, για τους σπαραγγοκαλλιεργητές που επλήγησαν το 2009.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η κ. Γιαννακοπούλου,
Βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ, έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο επανακαθορίζεται το υφιστάµενο καθεστώς προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας ενός εξαιρετικά σηµαντικού πυλώνα για τον αγρότη και για την αγροτική µας οικονοµία, προκειµένου να εξασφαλίσουµε, ιδιαίτερα µέσα σε εξαιρετικά αντίξοες και δυσµενείς συνθήκες, ένα περιβάλλον σιγουριάς
και ασφάλειας στον Έλληνα αγρότη. Με άλλα λόγια, ως επί το
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πλείστον αναµορφώνεται ο Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων, ένας οργανισµός ο οποίος χρωστάει 4,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Γι’ αυτούς και για πολλούς ακόµη λόγους το νοµοσχέδιο αυτό
αποκτά ιδιαίτερη σηµασία στη σηµερινή οικονοµική, κοινωνική
και περιβαλλοντική συγκυρία για την ασφάλιση της αγροτικής
παραγωγής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα η συχνή εµφάνιση
ακραίων καιρικών φαινοµένων ως αποτέλεσµα των ραγδαίων περιβαλλοντικών κλιµατικών αλλαγών σε συνδυασµό µε τις φυτοπαθολογικές προσβολές, αποτελούν βασικές αιτίες για την
εµφάνιση κινδύνων και κρίσεων στον αγροτικό τοµέα.
Κατ’ επέκταση, δηµιουργούνται πρόσθετες ανάγκες και στο
διατροφικό τοµέα, οι οποίες µε τη σειρά τους επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις και στο αγροτικό
εισόδηµα. Η ασφάλιση της φυτικής παραγωγής και του ζωικού
κεφαλαίου αποτελεί εποµένως ένα από τα σηµαντικότερα µέτρα
αντιµετώπισης και διαχείρισης των προαναφερθέντων κινδύνων
και κρίσεων, οι οποίοι είναι σύµφυτοι µε τον αγροτικό τοµέα. ∆ηµιουργείται εντονότερη ανάγκη για ένα νέο ασφαλιστικό οργανισµό που να υπηρετεί την επίτευξη των παραπάνω στόχων, για
έναν οργανισµό ο οποίος θα εξασφαλίζει σε µεγάλο βαθµό τη
σταθερότητα στο προγραµµατισµό της αγροτικής εκµετάλλευσης και την οικονοµική επιβίωση της αγροτικής οικογένειας σε
περίπτωση καταστροφής της καλλιέργειας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο µέχρι τώρα τρόπος λειτουργίας του ΕΛΓΑ οδηγεί κατ’ αρχήν σε κάποια ασφαλή συµπεράσµατα για το τι πρέπει να αλλάξει ή για το τι δεν πρέπει να
επαναληφθεί. Η αδιαφάνεια µε την οποία λειτούργησε ο οργανισµός, η πελατειακή αντίληψη, η συστηµατική πρακτική των κατ’
εξαίρεση αποζηµιώσεων, κατ’ επιλογήν, µε κοµµατικά κριτήρια
και µε σκοπιµότητα είναι µερικές µόνο από τις αιτίες της ουσιαστικής απαξίωσης και της υπερχρέωσης του ΕΛΓΑ, που δεν είναι
απλά και µόνο οικονοµική.
Ο ΕΛΓΑ κλήθηκε επανειληµµένα να καλύψει τις αστοχίες πολιτικών επιλογών, οι οποίες οδήγησαν τον αγροτικό τοµέα δυστυχώς σε µία πάρα πολύ αρνητική τροχιά. Ο ΕΛΓΑ κλήθηκε,
λοιπόν, να καλύψει αστοχίες αυτών των επιλογών κόντρα σε µία
αναπτυξιακή και βιώσιµη τροχιά, η οποία θα µπορούσε να οδηγήσει σε µια κατεύθυνση που θα παρήγαγε πλούτο για τη χώρα
και θα µπορούσε να δηµιουργήσει εισόδηµα στον Έλληνα
αγρότη, αλλά και στην ελληνική περιφέρεια.
Ως φυσικό επακόλουθο ο οργανισµός αυτός δεν µπορεί να συνεχίσει άλλο την απρόσκοπτη λειτουργία του υπό το βάρος των
δανειακών του υποχρεώσεων και την αµφισβητούµενη ταυτοχρόνως από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκαστική κρατική στήριξή του. Ως αποτέλεσµα της ανορθολογικής διαχείρισης των
κινδύνων που πραγµατοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, ο ΕΛΓΑ
γνωρίζει τη µεγαλύτερη κρίση από την ίδρυσή του, µια κρίση οικονοµική, µια κρίση θεσµική, µια κρίση στα όρια του µη ανατρέψιµου και αναµφισβήτητα εκτός των ορίων της βιωσιµότητας και
της χρηστής λειτουργίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης µε το παρόν νοµοσχέδιο επιδιώκει µια ανατροπή. Επιδιώκει την προώθηση µιας βιώσιµης οικονοµικά και θεσµικά πολιτικής πρότασης για την εξυγίανση και για τον
εκσυγχρονισµό του γεωργοασφαλιστικού συστήµατος του ΕΛΓΑ.
Οικοδοµεί τα θεµέλια του νέου ΕΛΓΑ µε διαφάνεια και µε αξιοπιστία, απελευθερωµένου από τα βαρίδια του παρελθόντος, από
την αδιαφάνεια και από τις πελατειακές διευθετήσεις, καθώς µε
τις καταιγιστικές αλλαγές οι οποίες προωθούνται στο γεωργοασφαλιστικό τοπίο της χώρας ο ΕΛΓΑ θα ανακτήσει τη χαµένη του
αξιοπιστία. Θέτει επιτέλους ένα τέλος στη βιοµηχανία των κατ’
εξαίρεση αποζηµιώσεων µε κριτήρια πελατειακών σχέσεων, που
βύθισαν τον ΕΛΓΑ όλα τα προηγούµενα έτη σε χρέη.
Άλλωστε, πώς µπορεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σταθεί
ένας οργανισµός, όταν κάθε χρόνο εισπράττει 100 εκατοµµύρια
ευρώ και δαπανά 500 εκατοµµύρια ευρώ; Αυτή η κοντόφθαλµη
και αλόγιστη πολιτική µάς οδήγησε στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και πολλές φορές –το γνωρίζετε όλοι σε αυτήν την Αίθουσαοδήγησε και έκανε τον αγρότη επαίτη.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

Το σχέδιο νόµου αυτό, λοιπόν, στοχεύει στη διατήρηση και
στην επέκταση των κοινωνικών χαρακτηριστικών, ώστε να υπάρχει ένα σταθερό, να υπάρχει ένα ασφαλές περιβάλλον για τις
αγροτικές εκµεταλλεύσεις παρά τις αναίτιες κραυγές της Αντιπολίτευσης, που εάν αντιλαµβάνοµαι ορθά, προτείνει να αποσυρθεί το σχέδιο νόµου και να επανέλθουµε στο προηγούµενο
καθεστώς της κακοδιοίκησης, των πελατειακών σχέσεων και του
οικονοµικού αδιεξόδου, το οποίο εν τέλει µας οδήγησε στο µνηµόνιο, να επανέλθουµε στην πολιτική, η οποία απέτυχε παταγωδώς.
Γιατί δεν µπορεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πληρώνουν
οι αγρότες εισφορά υπέρ του ΕΛΓΑ 250 εκατοµµύρια ευρώ, στη
διαδροµή να χάνονται 150 εκατοµµύρια ευρώ και τελικά ο ΕΛΓΑ
να εισπράττει ανταποδοτικά µόνο τα 100 εκατοµµύρια ευρώ.
Αυτήν την πολιτική θέλετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης; Αυτήν την πολιτική θέλουν ειδικά
οι Βουλευτές της αγροτικής Ελλάδας; Και ακόµη περισσότερο,
αυτήν την πολιτική θέλει ο αγροτικός κόσµος; ∆εν νοµίζετε ότι
κάποια στιγµή, επιτέλους, πρέπει να αλλάξουν τα πράγµατα,
πρέπει να αλλάξει η διαδικασία καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς; ∆εν νοµίζετε ότι µετά τις έντονες κλιµατικές αλλαγές, οι
οποίες συντελούνται πρέπει να επεκταθούν τα ζηµιογόνα αίτια,
τα οποία καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ και να µη χρειάζεται παρέµβαση παραγόντων που οδηγούν µονίµως στις κατ’ εξαίρεση
αποζηµιώσεις; Κάποια στιγµή δεν νοµίζετε ότι πρέπει να καλυφθούν οι εντοµολογικές και φυτοπαθολογικές προσβολές χωρίς
να χρειάζεται να ζητιανεύει, επιτέλους, ο αγροτικός κόσµος,
χωρίς να χρειάζεται να ζητιανεύουν οι παραγωγοί για να αποζηµιωθούν από τον ΕΛΓΑ;
Γι’ αυτούς, λοιπόν, και για πολλούς ακόµη λόγους προκαλεί
εντύπωση το γεγονός ότι δεν ψηφίζετε αυτό το νοµοσχέδιο τουλάχιστον επί της αρχής µένοντας προσκολληµένοι σε µία στείρα
αντιπολιτευτική τακτική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Πριν κλείσω, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να κάνω µία σοβαρή
επισήµανση σχετικά µε µία διάταξη η οποία θεωρώ ότι χρήζει περαιτέρω βελτίωσης. Η πρόβλεψη στο εν λόγω σχέδιο νόµου σχετικά µε τον ετήσιο ισοσκελισµένο προϋπολογισµό του ΕΛΓΑ, που
ενδεχοµένως πολλές φορές θα οδηγεί σε µία οριζόντια περικοπή
των αποζηµιώσεων δεν µπορεί να εξασφαλίσει στον αγρότη ότι
θα έχει αυτό το οποίο δικαιούται. ∆ηλαδή, επί της ουσίας έρχεται σε αντίθεση µε τη ratio αυτού του σχεδίου νόµου και θέτει
υπό αµφιβολία και υπό αίρεση την ίδια την ασφάλεια και τη σιγουριά των αγροτών, την οποία επιδιώκουµε µ’ αυτό το σχέδιο
νόµου. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, θεωρώ ότι χρειάζεται να επανεξετάσετε τη συγκεκριµένη ρύθµιση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταλήγοντας θα ήθελα να πω
ότι το παρόν σχέδιο νόµου πραγµατικά βοηθά στην άρση όλων
των αιτιών που συνέβαλαν την κρίση του ΕΛΓΑ, αλλά και διαµορφώνει έναν ευέλικτο µηχανισµό ικανό να παρακολουθεί τις
ραγδαίες εξελίξεις του διεθνούς και ευρωπαϊκού περιβάλλοντος
για να µπορεί να αξιοποιεί τα µέσα και τις δυνατότητες που προβλέπονται στο µέλλον. Το παρόν σχέδιο νόµου παρέχει ουσιαστική προστασία στον αγρότη και στο αγροτικό του εισόδηµα
από τους φυσικούς του εχθρούς, από τις ασθένειες, από τις ζηµιές, από τα ακραία καιρικά φαινόµενα στη φυτική και ζωική παραγωγή. Αναδιαµορφώνει εκ βάθρων τον κανονισµό λειτουργίας
ενός οργανισµού που χρησιµοποιήθηκε κατά κόρον ως µηχανισµός πελατειακής εξυπηρέτησης και απόκρυψης των ελλειµµάτων και του δηµόσιου χρέους. Τέλος, διαµορφώνει µε
µεγαλύτερη ασφάλεια το µέλλον του Έλληνα παραγωγού µε κανόνες και όχι µε εξαιρέσεις, προκειµένου ο Έλληνας αγρότης να
µπορεί να ατενίζει µε πολύ µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και µε
πολύ µεγαλύτερη αισιοδοξία το µέλλον του.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας ευχαριστούµε πολύ,
κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει η κ. Σοφία Γιαννακά, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο
Νοµό Αιτωλοακαρνανίας.

ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αγρότες είναι πολλά και χρονίζοντα. Εµείς οι Βουλευτές της αγροτικής Ελλάδας τα ζούµε καθηµερινά. Μάλιστα, τα
προβλήµατα αυτά διογκώνονται όταν ο αγροτικός τοµέας καλείται να αντεπεξέλθει µέσα σε δυσµενείς συνθήκες, όπως αυτές
διαµορφώνονται στην εγχώρια αγορά, αλλά και στο διεθνές περιβάλλον, συνθήκες που πλήττουν το αγροτικό εισόδηµα και αναστέλλουν την αναδιάρθρωση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων,
αυξάνουν το κόστος παραγωγής, µειώνουν την παραγωγικότητα.
Οφείλουµε, λοιπόν, να επαναπροσδιορίσουµε τις πολιτικές
µας, οι οποίες θα κληθούν να προσδιορίσουν το νέο αγροτικό
µοντέλο της χώρας µας σε επίπεδο εθνικής οικονοµίας. Μέσα σε
αυτές τις συνθήκες η Κυβέρνηση και η ηγεσία του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων εγκαινιάζει µια νέα εποχή
ανταγωνιστικότητας, ποιότητας και προστιθέµενης αξίας για τα
προϊόντα της χώρας µας.
Το παρόν σχέδιο νόµου καθώς και µια σειρά νοµοσχεδίων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως η δηµιουργία Μητρώου
Εµπόρων, οι πολιτικές µας προτάσεις για τους συνεταιρισµούς,
η διαχείριση της αγροτικής γης καθώς και ο νόµος πλέον του
Μητρώου Αγροτών θα αποτελέσουν τους πυλώνες της αγροτικής οικονοµίας, τόσο για την ανάπτυξή της όσο για τον έλεγχό
της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τα όσα ακούσαµε σήµερα
σε αυτήν την Αίθουσα από τους συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας, η Κυβέρνηση οικοδοµεί τα θεµέλια ενός νέου ΕΛΓΑ.
Είναι αναγκαίο να το πράξουµε για να οδηγήσουµε τον αγροτικό
τοµέα σε µια τροχιά ανάπτυξης, η οποία θα είναι βιώσιµη, θα παράγει πλούτο για τη χώρα, θα δηµιουργεί εισόδηµα στον αγρότη
και στην ελληνική περιφέρεια.
Οι αστοχίες των πολιτικών επιλογών, οι αδυναµίες των Υπουργών της προηγούµενης κυβέρνησης οδήγησαν σε έναν υπερχρεωµένο ΕΛΓΑ. Αυτή είναι η νούµερο ένα παρατήρηση που
πρέπει όλοι να κάνουµε. Η αδιαφάνεια µε την οποία λειτούργησε
ο οργανισµός είχε σαν αποτέλεσµα επί σειρά ετών να επικρατούν κοµµατικά κριτήρια και κατ’ εξαίρεση αποζηµιώσεις. Απόλυτη χρεοκοπία, δηλαδή.
Ακούσαµε από τον εισηγητή µας αδικαιολόγητα ποσά της
τάξης των 100.000 ευρώ, των 200.000 ευρώ κ.λπ. που λάµβαναν
κάποιοι παραγωγοί σε βάρος φυσικά κάποιων άλλων. Η παράλογη αυτή διαχείριση επιβάλλει σε όλους µας να προωθήσουµε
µια βιώσιµη οικονοµικά και θεσµικά πολιτική πρόταση για την
εξυγίανση και των εκσυγχρονισµό του συστήµατος του ΕΛΓΑ,
ενός συστήµατος που καλείται να αντεπεξέλθει µέσα σε δυσµενείς συνθήκες. Και εγώ το γνωρίζω πολύ καλά -όπως και πολλοί
άλλοι συνάδελφοι- µιας και προέρχοµαι από έναν κατ’ εξοχήν
αγροτικό νοµό, την Αιτωλοακαρνανία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν σχέδιο νόµου εξασφαλίζουµε σε µεγάλο βαθµό –αν όχι σε απόλυτο βαθµό- τη σταθερότητα στον προγραµµατισµό και την οικονοµική επιβίωση της
αγροτικής εκµετάλλευσης. ∆ίνουµε, δηλαδή, στο εξής τη δυνατότητα στον αγρότη σε περίπτωση καταστροφής της σοδειάς
του ή του ζωικού κεφαλαίου του να έχει ένα ελάχιστο, σταθερό
εισόδηµα. Και αυτό θα ισχύει για κάθε αγρότη, όχι για επιλεγµένους αγρότες. Ασφαλίζουµε, µε άλλα λόγια, µε δίκαιο τρόπο την
αγροτική παραγωγή και το αγροτικό κεφάλαιο και αντιµετωπίζουµε τους κινδύνους και τις κρίσεις που είναι σύµφυτοι στον
αγροτικό τοµέα. Παράλληλα, επανακαθορίζουµε το ενιαίο εθνικό
σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και προσδιορίζουµε τους τρεις πυλώνες στους οποίους στηρίζεται. Επίσης –και αυτό είναι το βασικότερο- εξυγιαίνουµε οικονοµικά τον
οργανισµό και προβλέπουµε τον ισοσκελισµό των εσόδων και
εξόδων. Ορίζεται, επίσης, ανώτατο όριο καταβαλλόµενης αποζηµίωσης ανά εκµετάλλευση. Και αυτό είναι, επίσης, πολύ απαραίτητο στην παρούσα οικονοµική συγκυρία. Καταργούνται οι
σχεδόν ετήσιες κατ’ εξαίρεση αποζηµιώσεις που ανάγκασαν τον
ΕΛΓΑ να λαµβάνει δάνεια και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του
και που συνέβαλαν βέβαια στο να οδηγηθεί σε οικονοµικό αδιέξοδο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν σχέδιο νόµου επι-
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βεβαιώνεται ο κοινωνικός χαρακτήρας του ΕΛΓΑ. Με τις πολιτικές παρεµβάσεις που έχουν προηγηθεί τα περασµένα χρόνια και
που ακολουθούν θα καταφέρουµε περιορίσουµε την αποδόµηση
της γεωργικής δραστηριότητας, αλλά και να αναδιατάξουµε την
αγροτική οικονοµία. Αντιµετωπίζουµε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που δεν αντιµετώπισε η προηγούµενη κυβέρνηση και το
προηγούµενο νοµοθετικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά το αγροτικό
επάγγελµα. Κινούµαστε, λοιπόν, προς την απόκτηση ενός ανταγωνιστικού µοντέλου αγροτικής οικονοµίας προσανατολισµένου
στην αγορά και την παραγωγή ποιοτικών, επώνυµων προϊόντων.
Στοχεύουµε στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων
κάθε περιοχής και περιφέρειας και τη στηρίζουµε µε διαφοροποιηµένα µέτρα. Στοχεύουµε στην εποχή που η αγορά θα µπορεί
να λειτουργεί απρόσκοπτα προς όφελος αγροτών και καταναλωτών, σε µια εποχή που ο αγρότης θα µπορεί να είναι δηµιουργικός, ασφαλής και υπερήφανος για το προϊόν που παράγει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για να πετύχουµε όµως –και τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- τους παραπάνω στόχους απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί
η αναδιάρθρωση και η προώθηση µιας βιώσιµης οικονοµικά και
θεσµικά πολιτικής πρότασης για την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισµό του ΕΛΓΑ. Και την πρόταση αυτήν την έχουµε σήµερα
εδώ µε το σχέδιο νόµου. Ένα σχέδιο νόµου που αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο και προϋπόθεση του κράτους για τη δηµιουργία, το σχεδιασµό και την εφαρµογή αγροτικών πολιτικών
προς τους δικαιούχους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ πολύ, κυρία
συνάδελφε.
Η κ. Όλγα Ρενταρή-Τέντε, Βουλευτής Έβρου του ΠΑΣΟΚ καλείται στο Βήµα.
Έχετε το λόγο για έξι λεπτά, κυρία συνάδελφε.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Ευχαριστώ πολύ.
Αγαπητοί συνάδελφοι, αν βρισκόµασταν σε ένα Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και είχαµε να ασχοληθούµε µε ένα υπερχρεωµένο
οργανισµό και είχαµε να ασχοληθούµε µε την εξυγίανσή του, το
πρώτο άρθρο και η µεγαλύτερη προσπάθεια και η εστίαση θα
ήταν στην πρόληψη, στο πώς θα γίνουν περισσότερες προτάσεις
έτσι ώστε να προστατεύουµε την αγροτική παραγωγή και να µη
χρειάζεται να ξοδεύουµε συνέχεια στις αποζηµιώσεις.
Σίγουρα µας απασχόλησε πάρα πολύ το ασφαλιστικό σύστηµα
των αγροτικών προϊόντων, λόγω της υπερχρέωσής του και λόγω
του ό,τι µε δυσκολία ανταποκρινόταν στην κύρια αποστολή που
είναι η ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής από θεοµηνίες και
έκτακτα καιρικά φαινόµενα. Ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι ο οργανισµός αυτός λειτούργησε κάτω από ένα καθεστώς πλήρους
αδιαφάνειας, µε µία πελατειακή αντίληψη, έχοντας ως κανόνα
τις κατ’ εξαίρεση αποζηµιώσεις κυρίως µε κοµµατικά κριτήρια.
Φυσικά όλα αυτά οδήγησαν τον οργανισµό στην υπερχρέωση και
στην απαξίωσή του.
Αποτέλεσµα ήταν οι αυξηµένες δανειακές του ανάγκες, αλλά
και η αµφισβήτηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης της
κρατικής στήριξής του. Και φυσικά όλα αυτά, µας οδηγούν στην
ανάγκη των ρυθµίσεων, αλλά και την εξυγίανση του οργανισµού
και αυτό προσπαθεί να κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης µε το
παρόν νοµοσχέδιο.
Οι ρυθµίσεις που προωθούνται αποσκοπούν να οδηγήσουν σε
ένα οικονοµικά ανεξάρτητο και αυτοδύναµο οργανισµό, απαλλαγµένο από τις ξένες δραστηριότητες: ΠΣΕΑ, κατ’ εξαίρεση
αποζηµιώσεις κ.λπ.. Για το σκοπό αυτό διατηρεί την υποχρεωτική ασφάλιση όλων των αγροτών. Προωθεί, όµως, και την ανάπτυξη του θεσµού της προαιρετικής ασφάλισης για όσους
επιθυµούν να ασφαλιστούν για αυξηµένους κινδύνους επεκτείνοντας την ασφάλιση και σε κινδύνους που οφείλονται σε περιβαλλοντικές και κλιµατικές αλλαγές.
Ξέρουµε όλοι ότι µέχρι τώρα συνέφεραν στο ΕΛΓΑ µόνο όσοι
πουλούσαν, αλλά αποζηµιωνόταν όλοι. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα
ο οργανισµός να καταστεί ελλειµµατικός και να έχει την ανάγκη
του κρατικού προϋπολογισµού για να αποζηµιώσει. Τώρα απαι-
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τείται -και υπάρχει ιδιαίτερη αντίδραση και θα το εξηγήσω και
γιατί- και οφείλει να ισοσκελίσει τις δαπάνες του σύµφωνα µε τα
έσοδά του. Αυτό το κάνει για να έχει την αυτοτέλειά του και να
είναι ξεκάθαροι οι πόροι του.
Άρα, θα πρέπει ο οργανισµός αυτός να πάψει να δηµιουργεί
χρέη και να ισορροπήσει τις δαπάνες µε τα έσοδά του. Πολύ
σωστά, αλλά θα πρέπει να προσεχθεί, όπως είπαµε, ότι ο ετήσιος ισοσκελισµός του προϋπολογισµού σε συνδυασµό µε την
οριζόντια περικοπή των ενισχύσεων είναι πρόβληµα και θα πρέπει να το δούµε.
Ως προς το σύστηµα αποζηµιώσεων, σηµαντικό είναι επίσης
ότι το Υπουργείο θεσµοθετεί την αναλογική κατά προϊόν αποζηµίωση στη φυτική παραγωγή και ανά ζώο για το ζωικό κεφάλαιο
µιλάω, ούτως ώστε να αποφεύγονται οι υπερβολικές αποζηµιώσεις για κάποιους και µικρότερες ή και καθόλου για κάποιους άλλους.
Ακόµη µε την καθιέρωση της συµπληρωµατικής ασφάλισης
ανοίγει ο δρόµος για την ανάπτυξη ευέλικτων, σύγχρονων και
επιδοτούµενων ασφαλιστικών προϊόντων που ανταποκρίνονται
στις ανάγκες µιας σύγχρονης γεωργίας, ενώ παράλληλα ασφαλίζονται κίνδυνοι που οφείλονται στις κλιµατικές, περιβαλλοντικές αλλαγές, όπως η ηλιακή ακτινοβολία.
Εδώ θα ήθελα να κάνω µία παρατήρηση που αφορά το νοµό
µου και περισσότερο νοµίζω και τους άλλους νοµούς της Ελλάδας. Λόγω της παρατεταµένης ξηρασίας και λόγω του παρατεταµένου καύσωνα έχουν καταστραφεί στην πλειονότητά τους
όλα τα οπωροκηπευτικά του νοµού. Παρ’ όλα αυτά στείλατε
εσείς εγκύκλιο και λέτε ότι οι θερµοκρασίες που σηµειώθηκαν
από το ινστιτούτο τάδε της Θεσσαλονίκης είναι 39,9 και όχι 40 ή
41 βαθµοί Κελσίου που απαιτούνται για να δώσετε αποζηµίωση.
Πραγµατικά θα πρέπει να προσέξουµε αυτήν την καλλιέργεια, η
οποία έγινε για την αναδιαµόρφωση της αγροτικής καλλιέργειας,
έχει πάρα πολύ υψηλό κόστος και αφήνει έκθετους τους ανθρώπους που τόλµησαν να ξεφύγουν από την παραδοσιακή καλλιέργεια και να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι άλλο, το οποίο θα
έχει και µέλλον και προοπτική, γιατί όλη η εστίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στα διατροφικά προϊόντα.
Επίσης, θα ήθελα να πω κάτι για το σύστηµα πιστοποίησης και
να τελειώσω µε αυτό. Θεωρείται σηµαντικό να διασφαλιστεί η
αντικειµενικότητα και τα κριτήρια κατά την πιστοποίηση των γεωτεχνικών επαγγελµάτων, έτσι ώστε να µπορούν και οι νέοι άνθρωποι να εισέρχονται στο σύστηµα. Η πιστοποίηση, όµως,
οφείλει να ακολουθεί τους κανόνες της διαφάνειας και της ανοιχτής διακυβέρνησης. Η διαδικασία επιλογής τους οφείλει να γίνεται µε απόλυτα διαφανή κριτήρια, εννοώ κτηνοτρόφων,
γεωπόνων κ.λπ., έτσι ώστε να αποφευχθούν γνώριµα φαινόµενα
δηµιουργίας φέουδων και κολλητών.
Επιπλέον, οι γεωπόνοι και οι κτηνίατροι επειδή είναι ακριβώς
αυτοί που θα εκτιµήσουν και θα αποφανθούν για τις ζηµιές, είναι
σηµαντικό να έχουν εχέγγυα αξιοπιστίας για να αποφύγουν τα
γνωστά φαινόµενα των ψευδών αποφάσεων και παραφουσκωµένων ζηµιών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ πάρα πολύ
την κ. Ρενταρή.
Έχω την τιµή να κάνω µια ανακοίνωση προς το Τµήµα.
Οι Υπουργοί Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία στελεχών των Ενόπλων
∆υνάµεων-Θέµατα ∆ιοίκησης των Ενόπλων ∆υνάµεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Πέµπτης 22 Ιουλίου 2010 απόγευµα, της Παρασκευής 23 Ιουλίου
2010, της Τετάρτης 28 Ιουλίου 2010 πρωί και της Τετάρτης 28
Ιουλίου 2010 απόγευµα, της Πέµπτης 29 Ιουλίου 2010 απόγευµα
και ερωτάται το Τµήµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς τα Πρακτικά
της Πέµπτης 22 Ιουλίου 2010 απόγευµα, της Παρασκευής 23 Ιουλίου 2010, της Τετάρτης 28 Ιουλίου 2010 πρωί και της Τετάρτης
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΟΥΛΗΣ)

28 Ιουλίου 2010 απόγευµα, της Πέµπτης 29 Ιουλίου 2010 απόγευµα επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό δέχεστε να λύσουµε τη
συνεδρίαση, ώστε να ολοκληρωθεί η επί της αρχής συζήτηση µε
την ολοκλήρωση του καταλόγου των αγορητών αύριο το πρωί
από τις 9:30’ που αρχίζει η συνεδρίαση έως τις 11:00’ ότε και έχει
προσδιοριστεί ως ώρα για την ονοµαστική ψηφοφορία; Επίσης
αύριο θα µιλήσει και ο κύριος Υφυπουργός.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Τµήµατος και ώρα 15:54’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 και ώρα
9:30’ µε αντικείµενο εργασιών του Τµήµατος, νοµοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Σύστηµα προστασίας και ασφάλισης της
αγροτικής δραστηριότητας».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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