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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’
Τετάρτη 7 Σεπτεµβρίου 2011
Αθήνα, σήµερα στις 7 Σεπτεµβρίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.10’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΡΟΔΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 6/9/2011
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα πρακτικά της ΣΣΤ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 6ης
Σεπτεµβρίου 2011 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δηµόσιων
συµβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού µητρώου δηµόσιων συµβάσεων-αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας)- προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
και άλλες διατάξεις».)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης 8 Σεπτεµβρίου 2011.
Α. Επίκαιρες Ερωτήσεις Πρώτου Κύκλου ( Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1204/5-9-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Παναγιώτας
(Πέµης) Ζούνη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη
διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους
2011 από τις Αθλητικές Οµοσπονδίες και τους εποπτευόµενους
φορείς της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και του Υπουργείου
Πολιτισµού και Τουρισµού.
2. Η µε αριθµό 1208/5-9-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Πιπιλή προς τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη νοµιµοποίηση παράνοµων µεταναστών µέσω ΙΚΑ.
3. Η µε αριθµό 1211/5-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αντωνίου Σκυλλάκου
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά

µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες αγρότες.
4. Η µε αριθµό 1213/5-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Άγγελου Κολοκοτρώνη
προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων ελέγχου και
πάταξης του παραεµπορίου.
5. Η µε αριθµό 1210/5-9-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ηρούς Διώτη
προς τους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Οικονοµικών, σχετικά µε τις περικοπές σε δηµόσιους φορείς
πρόληψης, χρήσης, απεξάρτησης και επανένταξης των χρηστών.
Β. Επίκαιρες Ερωτήσεις Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1205/5-9-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αικατερίνης
Περλεπέ-Σηφουνάκη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αποτροπή της διακοπής λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας και την ανάγκη συνέχισης της
χρηµατοδότησής τους.
2. Η µε αριθµό 1209/5-9-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού της Νέας Δηµοκρατίας κ. Έλενας Ράπτη προς τον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τα προγράµµατα
χορήγησης υποκατάστατων στους χρήστες ναρκωτικών ουσιών,
στα δηµόσια νοσοκοµεία.
3. Η µε αριθµό 1212/5-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραϊτη
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά
µε τον αναδασµό στην πεδιάδα του Μόρνου.
4. Η µε αριθµό 1214/5-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κωνσταντίνου Κιλτίδη
προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη µεταφορά της
383ης Μοίρας αεροσκαφών CL-415 από τη Θεσσαλονίκη στην
Ελευσίνα.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων: «Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα
του αγροτικού κόσµου -οργάνωση της εποπτείας του κράτους».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 19-2011 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της
αρχής.
Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή της Πλειοψηφίας, θα ήθελα
να ανακοινώσω ότι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Σπυρίδων Χαλβατζής, ορίζει
για τη συζήτηση του εν λόγω νοµοσχεδίου ως Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο τη Βουλευτή κ. Μανωλάκου. Επίσης, ως ειδικός αγορητής για το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ορίζεται ο κ. Νίκος
Μωραΐτης.
Ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Μαυρουδής Βορίδης, µε επιστολή του
στον Πρόεδρο, ορίζει για την συζήτηση του εν λόγω νοµοσχεδίου ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Αλέξανδρο Χρυσανθακόπουλο.
Επίσης, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέξης Τσίπρας για τη συζήτηση του εν λόγω νοµοσχεδίου ορίζει ως ειδική αγορήτρια τη Βουλευτή κ. Ευαγγελία
Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος.
Παρακαλώ, κύριε Παπαδόπουλε, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υφυπουργέ, το συνεταιριστικό κίνηµα έχει προσφέρει πολλά στον τόπο µας και η ιστορία του έρχεται από πολύ παλιά. Η σηµερινή κατάσταση των
συνεταιρισµών «σφραγίδων» της κακοδιοίκησης και της υπερχρέωσης προκάλεσε σοβαρό πλήγµα στην αγροτική οικονοµία
και σπατάλησε ένα τεράστιο κεφάλαιο αλληλεγγύης και συνεργασίας που κάποτε είχε γεννήσει ελπίδες δυναµικής ανάπτυξης
και ευηµερίας.
Αυτή ακριβώς τη σηµερινή κατάσταση έρχεται να αλλάξει το
νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα. Είναι ένα νοµοσχέδιο που θα
δώσει την εκκίνηση, ώστε η ελληνική αγροτική οικονοµία να αποκτήσει ένα υγιές συνεταιριστικό κίνηµα που δεν θα υστερεί σε τίποτα από τις πετυχηµένες ευρωπαϊκές συνεταιριστικές οργανώσεις.
Στις περισσότερο προηγµένες συνεταιριστικά χώρες οι συνεταιρισµοί έχουν προχωρήσει σε σηµαντικές αλλαγές, κυρίως
γιατί αναγνώρισαν εδώ και χρόνια ότι είναι υποχρεωµένοι να λειτουργούν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Είδαν ότι είναι χρήσιµο να στραφούν προς την αγορά και να αντιµετωπίσουν τις
συµβατικές επιχειρήσεις µε τους όρους και τις διαδικασίες της
πραγµατικής οικονοµίας σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο. Χωρίς
να υποσκάπτουν τα θεµέλια των συνεταιριστικών θεσµών, χωρίς
να θυσιάζουν το ιδεολογικό τους περίβληµα και ταυτόχρονα,
χωρίς να υπερεκτιµήσουν τη σηµασία των συνεταιριστικών ιδεών,
και να µείνουν δογµατικά προσηλωµένοι σε αυτές, φρόντισαν να
κάνουν τα αυτονόητα και να εισάγουν τα απαιτούµενα οικονοµικά
εργαλεία στην καθηµερινότητα και στον µακροπρόθεσµο προγραµµατισµό τους.
Στην Ελλάδα οι αγροτικοί συνεταιρισµοί, µε περίπου εκατό
χρόνια θεσµοθετηµένης παρουσίας τους, έχουν να επιδείξουν
σοβαρά επιτεύγµατα και ηχηρές αποτυχίες. Η γνώση της ιστορικής τους πορείας είναι πολύτιµη, διότι µπορούµε να αντλήσουµε
σπουδαία συµπεράσµατα για τον τρόπο χειρισµού των θεµάτων
που αντιµετωπίζουµε σήµερα και να οδηγηθούµε στη θεσµοθέτηση των κανόνων εκείνων που µε την εφαρµογή τους θα ξεκαθαρίσουν το θολό τοπίο µέσα στο οποίο κινείται το συνεταιριστικό κίνηµα στη χώρα µας.

Οι δυσκολίες θεσµοθέτησης κανόνων δικαίου στο συνεταιριστικό χώρο είναι ιδιαίτερα µεγάλες, αλλά δεν βρίσκονται στις νοµικές διατυπώσεις. Βρίσκονται στην οικονοµική φύση του
συνεταιρισµού και στην ιδιότυπη λειτουργία του ως κίνηµα κοινωνικής επιχειρηµατικότητας.
Η λεπτοµερής γνώση των παραγόντων αυτών αποτελεί και τη
βασική προϋπόθεση για την κατανόηση και αντιµετώπιση του
προβλήµατος που προσδοκά να επιλύσει µε τη θεσµοθέτησή του
το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων.
Έχοντας µια µακρά προσωπική εµπειρία από τη λειτουργία
των συνεταιριστικών οργανώσεων στην πατρίδα µας, θα προσπαθήσω να σας δώσω, όσο πιο αναλυτικά µου επιτρέπει ο προκαθορισµένος χρόνος της οµιλίας µου, το πολιτικοοικονοµικό
κυρίως πλαίσιο µέσα στο οποίο κινήθηκαν οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις και την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει σήµερα. Ξεκινώντας από την υπάρχουσα κατάσταση,
είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι στη χώρα µας σήµερα λειτουργούν εξήµισι χιλιάδες πρωτοβάθµιες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις. Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίστοιχες πληθυσµιακά, όπως η Δανία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία και η Σουηδία, δεν ξεπερνούν τις πενήντα συνεταιριστικές
οργανώσεις ανά χώρα. Επιπλέον, η σχέση του µεγάλου αριθµού
των συνεταιριστικών οργανώσεων στη χώρα µας µε τον ασυγκρίτως µικρότερο κύκλο εργασιών αυτών των συνεταιρισµών, οδηγεί σε κύκλο εργασιών ανά συνεταιρισµό στην Ελλάδα κατά
ενενήντα φορές περίπου µικρότερο από το µέσο όρο των δεκαπέντε κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε στοιχεία του
2005.
Η συγκριτική πολυδιάσπαση των συνεταιρισµών στην Ελλάδα
είναι εµφανής. Αντίθετα, οι συνεταιρισµοί των άλλων κρατών πέτυχαν µε συγχωνεύσεις τα αναφερόµενα µεγέθη, όταν έγινε αντιληπτό ότι η βιωσιµότητα των µικρών µονάδων ήταν αδύνατη στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού ανταγωνισµού. Το σηµαντικότερο όµως
πρόβληµα στη χώρα µας είναι ότι τη συντριπτική πλειοψηφία των
συνεταιριστικών οργανώσεων αποτελούν συνεταιρισµοί ανενεργοί, συνεταιρισµοί όπως τους λέµε «σφραγίδες», οι οποίοι χρησιµοποιούνται απλά για εκλογικούς και µόνο λόγους, αφού, παρ’
ότι ανενεργοί, έχουν τη δυνατότητα να εκλέγουν τις διοικήσεις
όλων των οργανωτικών σχηµάτων του αγροτικού συνεταιριστικού κινήµατος της χώρας µας.
Τα δευτεροβάθµια όργανα των συνεταιριστικών οργανώσεων,
οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών, έχουν πάρει στην ουσία
τη θέση και το ρόλο των πρωτοβάθµιων αγροτικών συνεταιρισµών και οι περισσότερες από αυτές έχουν κύριο χαρακτηριστικό τους το υπερβολικό χρέος. Δηλαδή, από τις εκατόν
δεκατέσσερις συνολικά Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών που
λειτουργούν σήµερα στη χώρα µας, οι τριάντα δύο περίπου
έχουν καθαρές οικονοµικές θέσεις. Οι υπόλοιπες, βουτηγµένες
στα χρέη που οι ίδιες δηµιούργησαν, αφού δέχτηκαν την κοµµατική και πελατειακή εξάρτηση, ασχολούνται ουσιαστικά µε τη διαχείριση των επιδοτήσεων, επιβάλλοντας και εισπράττοντας
γενναίες αµοιβές από τις αιτήσεις των δικαιούχων µε στόχο την
πληρωµή της µισθοδοσίας του προσωπικού, µια εικόνα που χαρακτηρίζεται από την οφειλή υπέρογκων ποσών στην Αγροτική
Τράπεζα, οι απαιτήσεις της οποίας ανέρχονται πάνω από ένα δισεκατοµµύριο ευρώ σήµερα.
Ταυτόχρονα, παραµένει υποθηκευµένη και χωρίς καµµία αξιοποίηση µια µεγάλη περιουσία µε κτηριακό και µηχανολογικό εξοπλισµό, αντικειµενικής και εµπορικής αξίας πολλαπλάσιας των
απαιτήσεων της Αγροτικής Τράπεζας παρατηµένη περιουσία, την
οποία κανείς δεν αξιοποιεί. Τα χρέη όµως των Ενώσεων δεν περιορίζονται µόνο στην Αγροτική Τράπεζα, επεκτείνονται και προς
τα ασφαλιστικά ταµεία των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις
αυτές, µε οφειλές που υπολογίζονται από παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών σε µερικές εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ.
Μία πρόχειρη εκτίµηση που έχω κάνει αναφέρεται σε περίπου
διακόσια πενήντα εκατοµµύρια ευρώ. Οφειλές υπάρχουν ακόµα
και σε άλλες τράπεζες, εκτός της Αγροτικής, συνήθως στην Τράπεζα Πειραιώς, στο δηµόσιο, καθώς και απευθείας στους εργαζοµένους από καθυστέρηση µισθών και µη απόδοση της εφάπαξ
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αποζηµίωσης.
Επίσης αλήθεια ότι κατά το παρελθόν η πολιτεία είχε προσπαθήσει να εξυγιάνει το περιγραφόµενο τοπίο, χωρίς όµως αποτέλεσµα. Είναι αλήθεια ότι και κίνητρα και εθελούσιες συνενώσεις
έχουν δοθεί και εκκαθάριση του µητρώου των συνεταιρισµών
έχει επιχειρηθεί. Ακόµα και χρέη έχουν διαγραφεί µε επιβάρυνση
του κακώς ευνοούµενου συνεταιρισµού, µεταφορά του χρέους
στον Έλληνα φορολογούµενο και πλήρης αδιαφορία για τις υγιείς συνεταιριστικές οργανώσεις. Επίσης είναι αλήθεια ότι όλοι
έχουµε και πρέπει να αναλάβουµε τις ευθύνες µας, τις ευθύνες
που µας αναλογούν: Κυβερνήσεις, πολιτικά κόµµατα και συνεταιριστικό κίνηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι αγροτικοί συνεταιρισµοί παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην προάσπιση των συµφερόντων
των αγροτών. Στις χώρες που οι µεγάλες δυνατότητες των συνεταιρισµών έχουν εκτιµηθεί και αξιοποιηθεί, υπάρχουν µεγάλες
συνεταιριστικές επιχειρήσεις ως αντίβαρο στις µεγάλες συµβατικές επιχειρήσεις. Είναι αξιοσηµείωτο ότι από τις τριάντα µεγαλύτερες συνεταιριστικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
καµµιά δεν ανήκει σε χώρα της Νότιας Ευρώπης, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα. Οι οκτώ βρίσκονται στη Γαλλία, οι έξι
στην Ολλανδία, οι πέντε στη Γερµανία, οι τρεις στην Ιρλανδία,
δύο στη Φινλανδία, δύο στη Δανία, δύο στη Σουηδία και µία στην
Αυστρία.
Οι συνεταιρισµοί µπορούν άριστα και στην Ελλάδα να ανταγωνίζονται τις συµβατικές επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας παράλληλα προστιθέµενη αξία στα µέλη τους. Υπάρχουν και στη χώρα
µας Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών, πρωτοβάθµιοι συνεταιρισµοί µε θετικό απολογισµό, ενώσεις που έχουν αξιοποιήσει την
περιουσία τους και τα προϊόντα τους, µε καλό µερίδιο στην
αγορά και σηµαντικές εξαγωγές. Είναι καθήκον µας και πρέπει
να αποδώσουµε τα εύσηµα σε εκείνους τους συνεταιριστές και
στις οργανώσεις που τίµησαν το συνεταιριστικό κίνηµα και τα
φυσικά τους µέλη, δηλαδή τους παραγωγούς. Πρόκειται για τις
συνεταιριστικές οργανώσεις που µε κύκλο εργασιών της τάξης
των οκτακοσίων περίπου εκατοµµυρίων ευρώ καλύπτουν το 70%
περίπου του συνολικού τζίρου όλων των συνεταιριστικών οργανώσεων της χώρας µας και στις οποίες θα µου επιτρέψετε -γιατί
το θεωρώ υποχρέωσή µου- να προσπαθήσω ονοµαστικά να αναφερθώ, ελπίζοντας ότι δεν θα λησµονήσω καµµιά.
Πρόκειται για την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, την
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Καλαβρύτων, τον Αγροτικό
Κτηνοτροφικό Συνεταιρισµό Πίνδου, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Καβάλας, Λαµίας, την Παναιγιάλειο Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών, την ΑΛΜΕΚ ΑΣΟ στη Βέροια, την ΕΑΣ Πεζών,
την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Μεσσηνίας, τον Αγροτικό
Συνεταιρισµό «VENUS» Βέροιας, τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Ζαγοράς, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Μεσσαράς, τον
Αγροτικό Συνεταιρισµό Τυµπακίου, την Κοινοπραξία ΤΡΙΚΚΗ Τρικάλων, την «ΑΣΕΑΡ Α.Ε.» στο Ρέθυµνο, την «ΕΒΟΛ Α.Ε.» στο
Βόλο, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Αργολίδος, Ρεθύµνου, Αγρινίου, Λακωνίας, Θεσπρωτίας, Μεσολογγίου, Σάµου,
Δράµας, Λέσβου, Ηλείας, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών
Μυλοποτάµου, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Σαντορίνης, τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Τυρνάβου, τον Αγροτικό Συνεταιρισµό «Κρόκος Κοζάνης», την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Χαλκιδικής, Λασιθίου, Μονοφατσίου, το Μελισσοκοµικό
Συνεταιρισµό Νικήτης Χαλκιδικής µε εξαγωγές µελιού σε όλο τον
κόσµο, τον Αγροτικό Συνεταιρισµό ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού Κοζάνης,
τον Αγροτικό Συνεταιρισµό «ΔΗΜΗΤΡΑ», την Ένωση Αγροτικών
Συνεταιρισµών Κορίνθου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιστορία του συνεταιριστικού
κινήµατος στη χώρα µας συνοδεύεται από αγώνες και επιτυχηµένες προσπάθειες. Πολλοί συνεταιρισµοί, παρά τη φθίνουσα
πορεία, στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και πρωτοπορούν
στην αγροτική οικονοµία και ανάπτυξη. Όµως, το τοπίο των χιλιάδων ανενεργών συνεταιρισµών των δευτεροβάθµιων οργανώσεων που έχασαν τον προσανατολισµό τους χρήζει άµεσης
παρέµβασης και εξυγίανσης.
Από νοµικής άποψης ο ν.2810/2000, όπως ισχύει κάθε φορά
µε τις τροποποιήσεις ή τις συµπληρώσεις του, θεωρείται ως ένας
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καλός και λειτουργικός νόµος. Για το σκοπό αυτό κρίθηκε σκόπιµο να διατηρηθεί στο προτεινόµενο νοµοσχέδιο η αναφορά στο
οργανωτικό και λειτουργικό κεκτηµένο των αγροτικών συνεταιρισµών, που προέβλεπε ο ν.2810/2000.
Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου το Υπουργείο επιχειρεί να
θεσµοθετήσει τους κανόνες εκείνους, µε τους οποίους θα είναι
δυνατή:
Πρώτον, η αντιµετώπιση των αδρανών και υπερχρεωµένων συνεταιρισµών, καθώς και των συνεταιρισµών-σφραγίδων. Γίνεται
προσπάθεια εκκαθάρισης του µητρώου των έξι χιλιάδων πεντακοσίων πρωτοβάθµιων αγροτικών συνεταιρισµών-σφραγίδων µε
τις υποχρεώσεις που ορίζει ο ν.2810/2000. Έπρεπε να είχε γίνει
αυτό. Έπρεπε να είχαν εκκαθαριστεί αυτοί οι συνεταιρισµοί.
Έπρεπε να είχαν διαλυθεί, κατά το νόµο. Βεβαίως, πρέπει εδώ
να πούµε ότι υπολογίζεται ότι ο αριθµός των έξι χιλιάδων πεντακοσίων πρωτοβάθµιων συνεταιρισµών που φαίνονται σήµερα στη
χώρα µας, εφόσον γίνει η εκκαθάριση του µητρώου, θα µειωθεί.
Έτσι, κατά τη γνώµη µου, θα µιλούσαµε για πεντακόσιους µόνο
πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς. Οι άλλοι είναι συνεταιρισµοίσφραγίδες.
Δεύτερον, η ουσιαστική ενεργοποίηση της συνταγµατικής επιταγής για την εποπτεία και προστασία, σύµφωνα µε το άρθρο
12, παράγραφος 4 του Συντάγµατος.
Και τρίτον, η διασύνδεση της συνεταιριστικής ιδέας µε το φυσικό περιβάλλον µιας παγκοσµιοποιηµένης και ανταγωνιστικής
αγοράς.
Οι ειδικότερες κατευθύνσεις των προτεινόµενων ρυθµίσεων
στο σχέδιο νόµου που συζητάµε είναι:
Πρώτον, ο αγροτικός συνεταιρισµός παραµένει πρωτογενές
και πρωτοβάθµιο κεκτηµένο οργάνωσης και αλληλεγγύης των
παραγωγών ως φυσικών προσώπων µε ενεργή συµµετοχή στη
λειτουργία του. Δηλαδή, κατεβάζουµε το συνεταιρισµό στη βάση
του. Φεύγουµε από τη δευτεροβάθµια οργάνωση και πάµε στον
πρωτοβάθµιο συνεταιρισµό, όπου πράγµατι είναι ουσιαστική η
συµµετοχή των φυσικών µελών σε σχέση µε τις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισµών, που σήµερα ως µέλη τους έχουν ανενεργούς κατά το πλείστον συνεταιρισµούς. Είναι συνεταιρισµός
αγροτών κι όχι συνεταιρισµός πελατών.
Δεύτερον, διευρύνονται οι δυνατότητες της εταιρικής και επιχειρηµατικής δράσης των αγροτών, ώστε να κινηθούν µε δυναµισµό και εξωστρέφεια στην αγορά αγροτικών προϊόντων µε
στόχο τη σταθεροποίηση των τιµών, την προνοµιακή στήριξη του
αγροτικού εισοδήµατος και την άµεση σύνδεση µε τον καταναλωτή.
Τρίτον, ενισχύεται η συλλογική διαπραγµατευτική θέση του
αγροτικού κόσµου απέναντι στην αποσπασµατική και συχνά ληστρική εκµετάλλευση των αγροτών και αναδεικνύεται η ταυτότητα των περιφερειών. Θεσµοί, όπως οι διαεπαγγελµατικές
οργανώσεις, οι αγροδιατροφικές συµπράξεις, αποκτούν σύγχρονο πλαίσιο, οργανώνονται µε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης
και της αυτοδιοίκησης και κατοχυρώνουν θεσµικά τη συνεργασία
των παραγωγικών, κοινωνικών, επαγγελµατικών και επιστηµονικών φορέων.
Τέταρτον, επιχειρείται παρέµβαση, ώστε να κλείσει η ψαλίδα
ανάµεσα στις τιµές πώλησης των αγροτικών προϊόντων και στις
τιµές που τα αγοράζει ο καταναλωτής µέσα από θεσµούς, όπως
τα δηµοπρατήρια και η συµβολαιακή γεωργία, που προστατεύουν το εισόδηµα και προσδίδουν ασφάλεια στους παραγωγούς.
Πέµπτον, αξιοποιείται η δοκιµασµένη σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο µέθοδος του µητρώου, το οποίο καθίσταται σύνθετο εργαλείο καταγραφής και αξιολόγησης των συλλογικών αγροτικών
οργανώσεων.
Έκτον, είναι καιρός πλέον να ενεργοποιηθεί η κρατική εποπτεία, η οποία δυστυχώς παρέµενε και αυτή ανενεργός, όπως
και η µεγάλη, η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων. Η οργανωµένη πολιτεία θα αναγνωρίζει
και θα συνεργάζεται µε συνεταιρισµούς που έχουν πραγµατική
υπόσταση, η οποία θα θεµελιώνεται µε δηµοκρατική οργάνωση
και λειτουργία και θα νοµιµοποιείται και θα κατοχυρώνεται από
την καθολική συµµετοχή των παραγωγών. Εισέρχεται εδώ, δηλαδή, η αρχή της καθολικής ψηφοφορίας σε όλα τα επίπεδα των
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συνεταιριστικών οργανώσεων και στην ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία πρέπει να παίξει το ρόλο της. Πρέπει να παίξει τον καθοδηγητικό της
ρόλο και να προσφέρει την υποβοήθηση που πρέπει στους πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς.
Έβδοµον, καθορίζεται η χρηµατοδότηση, τα φορολογικά και
αναπτυξιακά κίνητρα υπέρ των συλλογικών αγροτικών οργανώσεων, διευρύνοντας τις µέχρι σήµερα ισχύουσες ρυθµίσεις.
Όγδοον, οριοθετείται η προσαρµογή του συνεταιριστικού κινήµατος στις νέες ρυθµίσεις µε τις καταργούµενες, τροποποιούµενες διατάξεις του ν.2810/2000.
Και ένατον, για τον αγροτικό συνδικαλισµό προτείνονται νέες
διατάξεις, που θεωρούνται ώριµες και επιβεβληµένες από τη συνολική πορεία του αγροτικού συνεταιριστικού κινήµατος, οι
οποίες στοχεύουν στην επαγγελµατική εκπροσώπηση των αγροτών, τη µαζικότητα, την ενιαία και ενωτική έκφραση του συνδικαλιστικού κινήµατος. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού οι
υφιστάµενες συνδικαλιστικές οργανώσεις υποχρεούνται να προβούν στις αναγκαίες καταστατικές αλλαγές το αργότερο µέσα
σε ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Διασφαλίζεται ότι στις διοικήσεις των αγροτικών συνεταιρισµών,
αλλά και στην ΠΑΣΕΓΕΣ, θα συµµετέχουν πλέον µόνο ενεργοί
αγρότες. Μέλη των αγροτικών συνεταιρισµών θα είναι αποκλειστικά και µόνο φυσικά πρόσωπα, ώστε να αντιµετωπιστεί µε αποτελεσµατικό τρόπο το αρνητικό και αντιδηµοκρατικό φαινόµενο
των συνεταιρισµών-σφραγίδων. Ρυθµίζεται, επίσης, το θέµα της
µετατροπής των υφιστάµενων συνεταιριστικών οργανώσεων,
των ενώσεων αγροτικών συνεταιρισµών, δηλαδή, σήµερα, σε
πρωτοβάθµιο αγροτικό συνεταιρισµό, σύµφωνα µε τους νέους
κανόνες δικαίου που εξασφαλίζουν την ενεργό παρουσία του
αγρότη-παραγωγού στο κοινωνικό επιχειρείν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι το παρόν νοµοσχέδιο προσπαθεί να ρυθµίσει δοµικά και διαρθρωτικά προβλήµατα σε ένα ιδιόρρυθµο οικονοµικό χώρο, σε ένα χώρο
συνάντησης των ευαίσθητων κοινωνικών προβληµάτων της
αγροτικής τάξης και της απαιτητικής οικονοµικής πραγµατικότητας. Σε ένα χώρο που πρέπει να ξεφύγει από το αρτηριοσκληρωτικό παρελθόν και να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο για την
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Σε ένα χώρο που πρέπει να εξυγιανθεί µεγάλος αριθµός συνεταιριστικών οργανώσεων, να γίνουν οι απαραίτητες συµφωνίες µεταξύ των χρεωµένων και των
πιστωτών τους και να διασφαλιστούν οι υπάρχουσες θέσεις απασχόλησης και εργασίας του προσωπικού. Να αξιοποιηθούν περιουσίες που έχουν εγκαταλειφθεί ή έχουν συµβολικές αποδόσεις και να ανοίξουν νέα οικονοµικά µονοπάτια στους συνεταιρισµένους παραγωγούς.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ και στη ρύθµιση για το
θέµα του χαρακτηρισµού της αγροτικής γης ως γης υψηλής παραγωγικότητας.
Όπως είναι γνωστό, το θεσµικό πλαίσιο σήµερα εµποδίζει µεταβιβάσεις αγροτεµαχίων, µε αποτέλεσµα να τίθενται σε αµφισβήτηση ακόµη και αντίστοιχες συµβολαιογραφικές πράξεις που
έχουν συνταχθεί κατά το πρόσφατο παρελθόν. Με την προτεινόµενη ρύθµιση τίθεται διάταξη µεταβατικού χαρακτήρα, διά της
οποίας αίρονται οι αµφιβολίες και τα προβλήµατα που έχουν
προκύψει µέχρι την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων για
τον χαρακτηρισµό αγροτικής γης ως γης υψηλής παραγωγικότητας. Κατά συνέπεια, πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων θα απαλλαχθούν από τη διαδικασία που απαιτείται για τις συµβολαιογραφικές πράξεις µέχρι την εκπόνηση των χαρτών για τις ζώνες
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υψηλής παραγωγικότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι µε τις διατάξεις του
νοµοσχεδίου ρυθµίζεται το σύνολο των προβληµάτων που έχουν
αναδειχθεί και επιζητούν λύσεις. Τα προβλήµατα, όπως σας είπα,
είναι δύο και αυτή είναι η ουσία του νοµοσχεδίου σήµερα: Πρώτον, να κατεβάσουµε τους συνεταιρισµούς στο πρωτοβάθµιο επίπεδό τους, σε αυτό δηλαδή που τα µέλη τους είναι φυσικά
πρόσωπα και ενδιαφέρονται για το µέλλον τους. Και δεύτερον,
να περάσουµε το σύστηµα καθολικής ψηφοφορίας σε όλα τα όργανα των συνεταιριστικών οργανώσεων.
Για το λόγο αυτό σας καλώ να υπερψηφίσουµε επί της αρχής
το νοµοσχέδιο για τη νέα δοµή των αγροτικών συνεταιρισµών,
το οποίο προέκυψε µετά από δηµιουργική συζήτηση µε όλα τα
κόµµατα και τους ενδιαφερόµενους φορείς, θέτοντας τις βάσεις
για ένα θεσµικό πλαίσιο, το οποίο, χωρίς να παρεµβαίνει στο συνταγµατικό δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι των παραγωγών, αναβαθµίζει τη σχέση των συνεταιρισµών µε το κράτος, εξυγιαίνει
το χώρο και διαµορφώνει νέες σχέσεις µε την αγορά και την
αγροτική ανάπτυξη.
Κύριε Υπουργέ, για να πετύχουµε την εφαρµογή του νέου
νόµου, για να πετύχουµε κάτι καλύτερο στο συνεταιριστικό κίνηµα της χώρας, απαιτείται η συνεργασία µε τα υπάρχοντα συνεταιριστικά όργανα στη χώρα µας. Απαιτείται µια καλή
συνεργασία µε τη διοίκηση της ΠΑΣΕΓΕΣ. Απαιτείται η καλή συνεργασία µε τις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισµών. Με αυτήν την
προσπάθεια και µόνο θα πετύχουµε την εφαρµογή του νόµου.
Θα πρέπει να τους πείσουµε να συνεργαστούν µαζί µας. Και
επειδή είµαι αισιόδοξος γι’ αυτό το χώρο, τον οποίο επί χρόνια
υπηρέτησα, πιστεύω ότι θα το πετύχουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον εισηγητή της Πλειοψηφίας, κ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
κ. Σκανδαλίδης, για κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριοι συνάδελφοι, στη βάση της τελευταίας συζήτησης που κάναµε στην επιτροπή, θα σας µοιραστεί
ένα κείµενο µε τις τροποποιήσεις, µε βάση τις προτάσεις που
έκαναν οι Βουλευτές όλο αυτό το διάστηµα µετά την επιτροπή
και µέχρι σήµερα και σε συνεργασία που είχαµε µαζί τους. Θα
σας µοιραστεί το κείµενο. Είναι για συγκεκριµένα άρθρα, για τη
συζήτηση επί των άρθρων. Πρόκειται για επιµέρους τροποποιήσεις. Δεν αλλάζουν το κείµενο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Είναι νοµοτεχνικές βελτιώσεις, κύριε Υπουργέ;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Έπρεπε να τις δώσετε νωρίτερα, όχι
την τελευταία ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ, κύριε Ροντούλη.
Κύριε Υπουργέ, πρόκειται για κάποιες τροποποιήσεις και νοµοτεχνικές βελτιώσεις;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ναι, κυρία Πρόεδρε. Τις καταθέτω για
τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης καταθέτει για τα Πρακτικά
τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν
ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16357

16358

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16359

16360

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16361

16362

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16363

16364

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ να διανεµηθούν άµεσα στους κυρίους Βουλευτές.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κασαπίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι σηµαντικό το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα στη
Βουλή και η σπουδαιότητά του αυξάνει όσο αλλάζουν οι συνθήκες στις οποίες καλούνται να συµµετάσχουν οι Έλληνες γεωργοί, τόσο της οικονοµίας της αγοράς που γίνονται ολοένα και πιο
ανταγωνιστικές, όσο και του περιβάλλοντος προστατευτισµού είτε από το κράτος είτε από την κοινότητα- που περιορίζεται.
Οι υγιείς, οι δυνατοί συνεταιρισµοί αναδεικνύονται ως το
πρώτο ή το τελευταίο καταφύγιο των Ελλήνων γεωργών για να
µπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην απαιτητική ανταγωνιστική
αγορά της Ευρώπης ή και του κόσµου ολόκληρου, ακόµα-ακόµα
και της χώρας µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουµε ή είµαστε σε θέση
να αναλύσουµε τα στατιστικά δεδοµένα και να ενηµερωθούµε
ότι το 70% των προϊόντων διατροφής της χώρας εισάγονται, που
σηµαίνει ότι η παρουσία των ελληνικών προϊόντων στην ελληνική
αγορά είναι ελαχιστότατη.
Αν από εκεί µέσα κάνουµε αναγωγή στο τι αντιστοιχεί στους
οργανωµένους συνεταιρισµούς, τότε µετά λύπης διαπιστώνουµε
ότι σήµερα από τα 7 δισεκατοµµύρια περίπου του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος, µόλις το 10% ή το 12% διακινείται από
τους συνεταιρισµούς και µάλιστα όχι στην καθετοποιηµένη του
διάσταση. Πολλές από τις συνεταιριστικές οργανώσεις αποτελούν απλά τους µεσίτες µεγάλων ιδιωτών εµπόρων, που σηµαίνει
ότι ο έλεγχος της αγοράς κυριολεκτικά σε ποσοστό πάνω του
90% βρίσκεται στα χέρια των ιδιωτών.
Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, σε πόσο τραγική κατάσταση έχει περιέλθει σήµερα το συνεταιριστικό κίνηµα, ως αποτέλεσµα όλων
των πολιτικών από το 1980 µέχρι και το 2010, που οδήγησαν σε
αυτό το απαξιωτικό σηµείο το ελληνικό συνεταιριστικό κίνηµα.
Εδώ γίνεται πιο κατανοητό το αποτέλεσµα αυτής της καταστροφικής πορείας, αν αναλογιστούµε ότι το 1980 το ελληνικό
συνεταιριστικό κίνηµα απαριθµούσε επτά χιλιάδες εξακόσιους
έντεκα πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς, εκατόν τριάντα δύο
ενώσεις αγροτικών συνεταιρισµών, εκατόν δεκαοκτώ εταιρικά
σχήµατα και στήριζε το εισόδηµα 1.200.000 ελληνικών οικογενειών. Ήταν περίπου εξακόσιες πενήντα χιλιάδες τα ενεργά µέλη
στους συνεταιρισµούς, µε εννιακόσιες ογδόντα αγροτικές βιοµηχανίες διάσπαρτες σε ολόκληρη τη χώρα, µε τρεις χιλιάδες
πεντακόσια γεωργικά µηχανήµατα σύγχρονα για την εποχή του
1980, 1.200 συνεταιριστικά µεταφορικά µέσα, δεκαεπτά χιλιάδες
αποθηκευτικούς χώρους και 300.000.000.000 δραχµές τζίρο.
Σήµερα ο τζίρος, όπως προανέφερα –περίπου κάτω από το
10% µέσα από τους οργανωµένους συνεταιρισµούς- δεν ξεπερνάει το 1.000.000.000 ευρώ. Περίπου είµαστε στα ίδια δεδοµένα.
Ωστόσο, αν αναλογιστούµε ότι από το 1980 µέχρι και το 2010 δόθηκαν για την ελληνική γεωργία περίπου 60.000.000.000 ευρώ,
καταλαβαίνετε πόσο τραγική είναι η κατάσταση σήµερα για την
ελληνική γεωργία, πολλώ δε µάλλον για το συνεταιριστικό κίνηµα.
Και επειδή µιλάµε γενικά και αόριστα, δεν έχουν ονόµατα αυτά
τα αποτελέσµατα; Δεν έχουν κάποιους ηθικούς αυτουργούς; Δεν
έχουν κάποιους πρωταγωνιστές που οδήγησαν σ’ αυτήν την κατάσταση το συνεταιριστικό κίνηµα; Σαφώς και έχουν και εντοπίζονται κυρίως στο πολιτικό σύστηµα από το 1980 µέχρι και το
2010, αν θέλουµε να µιλάµε µε τη γλώσσα της αλήθειας και να
πείσουµε τους Έλληνες γεωργούς ότι οι προθέσεις µας είναι ειλικρινείς και αγνές όσον αφορά την εξυγίανση και την ενδυνάµωση του συνεταιριστικού κινήµατος, διακήρυξη που έχουµε
κάνει και εµείς ως Νέα Δηµοκρατία εδώ και είκοσι µήνες. Μετά
από είκοσι µήνες η παρούσα Κυβέρνηση, µε την πρωτοβουλία
της σηµερινής πολιτικής ηγεσίας, κάνει το πρώτο βήµα.
Πρέπει να κάνουµε, λοιπόν, έναν απολογισµό. Οφείλουµε να
τον κάνουµε, όχι µόνο στο θέµα της ελληνικής γεωργίας, αλλά
σε όλους τους τοµείς της ελληνικής κοινωνίας και πολιτικής, για
να θέσουµε τα θεµέλια µιας νέας πορείας για τη χώρα µας, µιας
επανεκκίνησης που πρέπει να κάνουµε σε όλους τους τοµείς,
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όπως λέει και ο Πρόεδρός µας, ο Αντώνης Σαµαράς.
Το 1980 ο συνεταιρισµός των Αµπελακίων, το καύχηµα αυτό
του παγκόσµιου συνεταιριστικού κινήµατος -που για πρώτη φορά
παρουσιάστηκε οργανωµένο στη χώρας µας από ολόκληρο τον
κόσµο- χρεοκόπησε εξαιτίας της χρεοκοπίας της Αυστρίας. Ο
πιο πετυχηµένος, ο πρώτος συνεταιρισµός στον κόσµο, που γεννήθηκε στην πατρίδα µας, µε ηθικό αυτουργό το Γεώργιο Σβαρτς
και τον µητροπολίτη της περιοχής δεν χρεοκόπησε από κάποιον
εσωτερικό λόγο, αλλά από εξωγενείς παράγοντες.
Δέκα εκατοµµύρια φράγκα ήταν οι αποταµιεύσεις την εποχή
εκείνη, νούµερο ασύλληπτο ακόµα και για τα σηµερινά δεδοµένα
συνεταιριστικών οργανώσεων, που απαριθµούνται στα δάκτυλα
των δύο χεριών για το αν µπορούν να έχουν τις επιτυχίες του συνεταιρισµού των Αµπελακίων.
Νωρίτερα, βέβαια, σε άτυπη µορφή υπήρχαν άλλες συνεταιριστικές δοµές, που ήταν ωστόσο ουσιαστικές και αποτελεσµατικές. Ήταν τα περιβόητα τσελιγκάτα, για παράδειγµα, για την
ελληνική κτηνοτροφία, που είχαν εξαιρετικά αποτελέσµατα ως
προς τη χρηστή και αποτελεσµατική διοίκηση και διαχείριση των
οικονοµικών του κτηνοτροφικού κλάδου, που στήριζε και στηρίζει
ακόµα και σήµερα την ελληνική ύπαιθρο, µε άλλες δοµές βέβαια
σήµερα, ιδιαίτερα προβληµατικές, που ήταν, όµως, ιδιαίτερα
αποτελεσµατικές την εποχή εκείνη.
Μέχρι το 1914 που ο µεγάλος εθνάρχης Ελευθέριος Βενιζέλος
καθιέρωσε τον πρώτο νόµο για τους συνεταιρισµούς, το ν.602 που έγινε η πρώτη κοινοβουλευτική προσπάθεια οργάνωσης των
συνεταιρισµών- είχαµε αυτές τις άτυπες µορφές µε τα καταστατικά των επιµέρους συνεταιρισµών στην πατρίδα µας.
Τότε ο µεγάλος Έλληνας πολιτικός διέβλεψε ότι το σαράκι που
µπορεί να καταστρέψει αυτήν την αγνή, την καλοπροαίρετη προσπάθεια του συνεταιρίζεσθαι, είναι µόνο οι σκοπιµότητες του
κοµµατισµού και γι’ αυτό πολύ σοφά προέβλεψε το άρθρο 56,
σύµφωνα µε το οποίο απαγορευόταν η οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα εντός των συνεταιρισµών και η συµµετοχή τέτοιων
προσώπων που µπορούσαν να προκαλέσουν αυτά τα προβλήµατα, που δυστυχώς από το 1980 και µετά έχουν διεισδύσει στο
ελληνικό συνεταιριστικό κίνηµα και το έχουν οδηγήσει στην κατάσταση που προανέφερα.
Από το 1914 και µετά έχουµε, λοιπόν, τις οργανωτικές δοµές
και τις υποδοµές στο συνεταιριστικό κίνηµα της χώρας µας µε
έναρξη την ίδρυση της ΠΑΣΕΓΕΣ το 1929 και την ίδια χρονιά την
ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας. Η Οµοσπονδία Θεσσαλονίκης,
η άλλοτε κραταιά συνεταιριστική οργάνωση, που ιδρύθηκε το
1924, δεν θυµίζει τίποτα από το ένδοξο παρελθόν της. Επίσης,
έγινε η ΚΣΟΣ το 1940 στην Πελοπόννησο, η ΚΥΔΕΠ το 1946, η
«ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ» το 1949, το 1962 η «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ», το 1963
η «ΔΩΔΩΝΗ».
Κύριε Υπουργέ, κρατήστε τη «ΔΩΔΩΝΗ». Είναι εθνικό κεφάλαιο. Δεν πρέπει να περάσει στα χέρια ιδιωτών. Επίσης, το 1975
έγινε η ΣΕΚΟΒΕ, που είναι σε πλήρη απαξίωση σήµερα και το
1979 η ΣΕΒΑΘ, που βρίσκεται σε παρόµοια κατάσταση µε την
προηγούµενη.
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι µέχρι το 1980 το ελληνικό συνεταιριστικό κίνηµα οικοδοµούσε πέτρα την πέτρα, στέρεα οικοδοµήµατα που µέχρι και σήµερα εµπνέουν όλους όσους αγνούς και
καλοπροαίρετους θέλουν να προσφέρουν σε αυτό το συνεταιριστικό κίνηµα και όχι να κρύβονται πίσω από τον κοµµατικό µανδύα και να εξυπηρετούν άλλες σκοπιµότητες.
Ο συνεργατισµός, λοιπόν, µέχρι και το 1980 ήταν µία πρωτοβουλία συνεργασίας µε βασικές αρχές την αλληλεγγύη και την
αλληλοβοήθεια, που εγγυούνταν τη δικαιότερη και αποδοτικότερη µορφή οικονοµικής ανάπτυξης, ανάδειξης και διαχείρισης
των αγαθών της µάνας γης, τη συνεργασία µε πίστη σε ανώτερα
ιδανικά και ιδεώδη, όχι όµως σαν αυτά που από το 1982 και µετά
εισήλθαν για πρώτη φορά µε νοµοθέτηµα που εισήγαγε τον κοµµατισµό από την πόρτα στους συνεταιρισµούς, οπότε άρχιζαν να
υπηρετούνται κατώτερα ιδανικά. Δεν υπάρχουν κατώτερα ιδανικά, αλλά ήταν κατώτερες οι επιδιώξεις και οι σκοπιµότητες του
κοµµατισµού.
Όµως, η πόρτα άνοιξε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -για να
είµαστε ακριβοδίκαιοι- το 1979 επί υπουργίας του κ. Μπούτου,
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όταν εξαίρεσε από το νόµο της εποχής το άρθρο 56, που ακριβώς απαγόρευε την οποιαδήποτε προσπάθεια κοµµατικοποίησης
των συνεταιριστικών οργανώσεων. Το 1982, όµως, η πολιτεία µε
τον τότε Υπουργό, το µετέπειτα Πρωθυπουργό κ. Σηµίτη, µε το
ν. 1257 περί αποκαταστάσεως της δηµοκρατικής οργάνωσης και
λειτουργίας των συνεταιρισµών έβαζε, όπως προανέφερα, τον
κοµµατισµό από την πόρτα.
Όπως ήταν φυσικό, µετά και την προσπάθεια που έγινε το
1983 µε ένα άλλο νοµοθέτηµα, το 1361, για τους αγροτικούς
συνδικαλιστικούς φορείς, περαιτέρω κοµµατικοποίησης και άλωσης και εκείνου του χώρου, ο συνεργατισµός πλέον έφευγε από
το παράθυρο. Αυτά είναι τα λόγια των αγνών συνεταιριστών της
εποχής εκείνης που γράφουν σήµερα τα αποµνηµονεύµατά τους
µε µατωµένη πένα.
Κορυφώνεται αυτή η προσπάθεια µε το ν. 1541/1985, οπότε
γίνεται σαφής αναφορά στην εισηγητική έκθεση του νόµου εκείνου ότι «µε τον παρόντα νόµο ενισχύεται η προσπάθεια για την
επίτευξη των στόχων για το συνεταιριστικό κίνηµα και έτσι θα πετύχουµε το σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό της κοινωνίας». Αυτά
έλεγε η εισηγητική έκθεση της εποχής.
Από εδώ και πέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η
πτώση και η κατάρρευση του συνεταιριστικού κινήµατος. Αν
µέχρι το 1982 στα κατάστιχά τους οι συνεταιρισµοί έγραφαν και
µετρούσαν θετικό ενεργητικό αποτέλεσµα, από το 1982 και µετά
ολοένα και περισσότερες συνεταιριστικές οργανώσεις αρχίζουν
και καταγράφουν ζηµίες.
Για τον τελευταίο νόµο, τον ν.1541, χρειάστηκαν οκτώ χρόνια
αυστηρής κριτικής και µια δεκαπενταετία περίπου προσπαθειών
αγνών ανθρώπων για να ανατραπεί µε το ν. 2810, νόµος που
ίσχυε µέχρι και το σηµερινό νοµοθέτηµα. Οµολογουµένως είναι
ένας νόµος ιδιαίτερα θετικός, αποτελεσµατικός, απλός, ένας
νόµος-πλαίσιο και από την ιστορική έρευνα που διενήργησα, φαίνεται ότι ηθικός αυτουργός του νόµου αυτού ήταν ένας άλλος
συνεταιριστής, συνάδελφος σήµερα, ο σηµερινός Αντιπρόεδρος
της Βουλής, ο κ. Ευάγγελος Αργύρης.
Τότε γίνεται σαφής αναφορά για την αποκήρυξη του κοµµατισµού στους συνεταιρισµούς και στην πράξη εφαρµόζεται το ενιαίο ψηφοδέλτιο, ακριβώς για να δοθεί το µήνυµα και το στίγµα
ότι οι συνεταιρισµοί πρέπει να είναι αυτόνοµοι, αυτοδύναµοι,
ακοµµάτιστοι. Οι συνεταιρισµοί πρέπει να είναι το εργαλείο
εκείνο που θα βοηθά και τους αγρότες, αλλά και το ίδιο το κράτος µε την οργάνωση, την ανάπτυξη, τη διαχείριση µε τις εσωτερικές τους αποφάσεις και όχι µε παρέµβαση του κράτους ή της
Κυβέρνησης για το καλό της αγροτικής οικονοµίας, αλλά και των
εσόδων του κράτους.
Την περίοδο αυτή, που, όπως προανέφερα, χαρακτηρίζεται ως
περίοδος πτώσης των συνεταιρισµών, από τα πλεονάσµατα που
κατέγραφαν οι συνεταιρισµοί το 1980 καταγράφονται 150 δισεκατοµµύρια δραχµές ελλείµµατα το 1989. Οι προσπάθειες ρύθµισης που έγιναν το 1990 και το 1993 δυστυχώς δεν απέφεραν
τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, διότι από τότε µέχρι σήµερα
έχουν πληρωθεί ή έχουν χαριστεί περίπου 900 δισεκατοµµύρια
δραχµές. Δυστυχώς, όµως, παραµένουν ανοιχτές εκκρεµείς υποθέσεις των χρεοκοπηµένων αυτών συνεταιρισµών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε λίγο χρόνο ακόµα.
Φθάνουµε, λοιπόν, όλο αυτό το χρονικό διάστηµα και από τις
δεκάδες, εκατοντάδες υγιών συνεταιρισµών που απαριθµούνταν
το 1980, σήµερα µπορούµε να απαριθµήσουµε στα δάχτυλα ενός
χεριού υγιείς συνεταιρισµούς, όπως είναι ο Συνεταιρισµός της
Πίνδου στην Ήπειρο, ο Συνεταιρισµός της ΑΛΜΕ και της
«VENUS» στην Ηµαθία, που αποτελεί και τον πυρήνα του βιοµηχανικού ροδάκινου που ως χώρα κατέχουµε περίπου το 50% της
παγκόσµιας αγοράς -συνεταιρισµοί για ένα προϊόν χωρίς επιδοτήσεις, χωρίς κοινοτικές υποστηρίξεις, αλλά µε πρόσωπο στην
αγορά- ο Συνεταιρισµός των Ραχών στην Πιερία ή οι Ενώσεις του
Βόλου ή οι Ενώσεις της Καβάλας ή οι ενώσεις των Καλαβρύτων
-ο αγαπητός συνάδελφος, ο εισηγητής της Πλειοψηφίας είναι
βασικό στέλεχος του Συνεταιρισµού- ή όπως είναι επίσης και ο
Συνεταιρισµός της Λαµίας ή ακόµα και οι συνεταιρισµοί της πα-
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τρίδας µου, του Βελβεντού, που είναι παραδείγµατα προς µίµηση και για διδασκαλία για το τι εστί συνεταιρισµός, πώς πρέπει
να οργανώνονται και πώς πρέπει να συµπεριφέρονται τα µέλη.
Τέτοιοι συνεταιρισµοί, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να αποτελέσουν το φωτεινό παράδειγµα
και το όχηµα της εξυγίανσης και της εξυγίανσης και της ενδυνάµωσης του συνεταιριστικού κινήµατος, µιας προσπάθειας που
οµολογουµένως επιχειρείται µε το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα, γίνεται το πρώτο βήµα.
Όµως, κύριε Υπουργέ, δεν διασφαλίζεται το επόµενο βήµα.
Αναγνωρίζουµε τις θετικές διαθέσεις. Άλλωστε, το έχουµε πει
εδώ και είκοσι µήνες ότι ναι, πρέπει να καταργηθούν οι εικονικοί
συνεταιρισµοί, πρέπει να ξεκαθαρίσει το µητρώο -που δεν υπάρχει, αλλά τώρα συγκροτείται- να ξεκαθαρίσει το τοπίο µε τους
συνεταιρισµούς ποιοι είναι ενεργοί και ποιοι είναι εικονικοί.
Σαφώς και πρέπει να εκδηµοκρατιστεί η διαδικασία ανάδειξης
των εκπροσώπων που συµµετέχουν στα όργανα των συνεταιριστικών οργανώσεων. Σαφώς και πρέπει να δοθεί η δυνατότητα
εκλογής των οργάνων της ΠΑΣΕΓΕΣ από τη βάση. Σαφώς και
πρέπει να υπάρχει η κρατική εποπτεία και ο έλεγχος. Σαφώς και
πρέπει να υπάρχει φυσικός έλεγχος στις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισµών από τα φυσικά πρόσωπα και όχι από τους ανύπαρκτους ή εικονικούς συνεταιρισµούς.
Όµως, εδώ είναι και το µεγάλο θέµα, κύριε Υπουργέ, όπου
εγείρονται σοβαρές, σθεναρές αντιδράσεις -δικαιολογηµένες σε
αρκετές περιπτώσεις- από τις ενώσεις των αγροτικών συνεταιρισµών ως προς τον τρόπο µε τον οποίο επιχειρείται να γίνει αυτή
η µετατροπή, όπου σε αρκετές περιπτώσεις δεν διακρίνονται οι
υγιείς ενώσεις που θα µπορούσαν µε διαβούλευση και µε πιο συναινετικό τρόπο να συναινέσουν και να δεχθούν αυτήν τη µετατροπή, όπως άλλωστε µέχρι και το Νοέµβριο διακήρυττε η ίδια
η ΠΑΣΕΓΕΣ. Είναι η θέση της ΠΑΣΕΓΕΣ -ήταν τουλάχιστον µέχρι
το Νοέµβριο- για µετατροπή των ενώσεων σε πρωτοβαθµίους
συνεταιρισµούς και σαφώς είναι θετική κίνηση, όπως προανέφερα. Όµως, παράλληλα ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η βίαιη
µετατροπή τους ουσιαστικά αδικεί τις καλές συνεταιριστικές οργανώσεις, που δεν έχουν καµµία σχέση µε αυτά που πάµε να
διορθώσουµε.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, έχουµε καταθέσει µία
δέσµη προτάσεων ακριβώς για να συµβάλουµε και εµείς στην
προσπάθεια που γίνεται για να ολοκληρωθεί αυτό το νοµοθέτηµα, ώστε να µη µείνει µετέωρο το πρώτο βήµα που ξεκινά να
γίνει για την εξυγίανση, αλλά να συνεχίσει µε την αποτελεσµατική
εξυγίανση και την περαιτέρω βιώσιµη ανάπτυξη των συνεταιρισµών, διότι τότε και µόνο θα έχει ουσία και περιεχόµενο η προσπάθεια που γίνεται.
Θέτουµε ως βασικό θέµα, πλαίσιο αρχών θα το έλεγα, κάποιες
αρχές για τους συνεταιρισµούς που θα έπρεπε να διακρίνουν και
το σηµερινό νοµοσχέδιο, αρχές που σχετίζονται µε την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, που σχετίζονται µε την απόφαση οργάνωσης και ανάπτυξης της διοίκησης και της διαχείρισης των
αγροτικών προϊόντων, µε αποφάσεις των ίδιων των οργάνων των
συνεταιρισµών…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Δεν επιθυµούµε σε καµµία περίπτωση την κρατική παρέµβαση,
πλην των περιπτώσεων που προανέφερα ότι σαφώς και πρέπει
να ξεκαθαρίσει το τοπίο µε τους ανενεργούς συνεταιρισµούς,
όπως επίσης, σαφώς και πρέπει να υπάρχει κρατική εποπτεία και
έλεγχος ως προς τη νοµιµότητα όµως κι όχι ως προς τη σκοπιµότητα.
Κύριε Υπουργέ, σας έχουµε καταθέσει δέσµη προτάσεων.
Είναι δώδεκα στον αριθµό. Θα ήθελα να τις καταθέσω και εδώ
για να καταγραφούν στα Πρακτικά της Βουλής, θεωρώντας ότι
είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της προσπάθειας που γίνεται, για την απαραίτητη εξυγίανση που όλοι επιθυµούµε. Κανένας δεν διαφωνεί σ’ αυτό το εγχείρηµα που γίνεται.
Θεωρούµε ότι, εφόσον γίνουν αποδεκτές οι συγκεκριµένες προ-
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τάσεις που καταθέσαµε, τότε µπορούµε να δούµε κι εµείς θετικά
την προσπάθεια που γίνεται.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κασαπίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Περιµένουµε όµως, να δούµε την τοποθέτησή σας, κύριε
Υπουργέ, επί συγκεκριµένων προτάσεων που σχετίζονται –απλά
µία αναφορά- µε τις οµάδες των παραγωγών: να µην ιδρύονται
νέα νοµικά πρόσωπα από τα υφιστάµενα, που σήµερα µπορούν
να χαρακτηριστούν ως οµάδες, να υπάρχει περιγραφή του τρόπου µετατροπής των ενώσεων σε πρωτοβαθµίους συνεταιρισµούς, όπως περιγράφονταν στο ν. 2810, το άρθρου 21 ή στο ν.
2190 περί εταιρειών, να εφαρµοστεί αναλόγως και για τους συνεταιρισµούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Έχετε περάσει τα είκοσι
ένα λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Πρέπει να ληφθεί µέριµνα, κύριε Υπουργέ, για ευνοϊκή ρύθµιση των συνεταιρισµών των ενώσεων που µετατρέπονται, ώστε
τα νέα συνεταιριστικά σχήµατα να είναι απαλλαγµένα ή ρυθµισµένα τα βάρη τους, ώστε να είναι ελκυστικά για τους γεωργούς,
να τα ενδυναµώσουν και να µπορέσει να γίνει ένα νέο ξεκίνηµα,
µία επανεκκίνηση των συνεταιρισµών. Η συνεταιριστική περιουσία σε καµµία περίπτωση να µην εκποιηθεί, αλλά να δοθεί προνοµιακά από τους συνεταιρισµούς ή τις ενώσεις που θα
εκκαθαριστούν ή θα µπουν σε ένα ιδιαίτερο καθεστώς ρύθµισης.
Θα θέλαµε, λοιπόν, να αξιοποιηθεί αυτή η ακίνητη περιουσία,
αυτές οι υποδοµές προνοµιακά από τους νέους συνεταιρισµούς,
ακριβώς για να τους δώσουµε όλα τα εφόδια για να µπορούν να
επιτελέσουν το ρόλο που όλοι επιτελούµε.
Κυρία Πρόεδρε, περιµένουµε την τοποθέτηση του κυρίου
Υπουργού στις συγκεκριµένες προτάσεις που καταθέσαµε για
να καθορίσουµε κι εµείς ποια θα είναι η θέση µας επί της αρχής
στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Γεώργιο Κασαπίδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν εγγραφεί σαράντα οµιλητές µέχρι τώρα. Ο χρόνος θα τηρηθεί πάρα πολύ αυστηρά,
διότι υπάρχει θέµα. Πρέπει να µιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι Βουλευτές.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα µπορούσα να
έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Ροντούλη, για ποιο
λόγο ζητάτε το λόγο;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Για τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Δεν είναι όµως, αυτή η
κατάλληλη στιγµή, αλλά θα σας δώσω το λόγο µόνο για ένα
λεπτό, κύριε Ροντούλη και παρακαλώ να κρατήσουµε το χρόνο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Λιγότερο από ένα λεπτό θα χρειαστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, καταθέσατε κάποιες βελτιώσεις νοµοτεχνικής φύσεως. Τις διαβάσατε πριν; Αν
πάτε στη σελίδα 4 και 5 στο άρθρο 18, που αναφέρετε ότι κατά
την πρώτη εγγραφή δεν απαιτείται η κάλυψη του ορίου των
30.000, στη συνέχεια λέτε «η κάλυψη αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι 31 Μαρτίου 2011» Εννοείτε προφανώς, «του 2012».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ναι, του 2012.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Και στη συνέχεια «που δεν θα υποβάλουν αίτηση πρώτης εγγραφής, τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης, εκτός αν το αργότερο ως την 31η Μάρτιου 2011…».
Πάλι εννοείτε προφανώς «του 2012».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Του 2012.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Γι’ αυτό λέµε ότι πρόκειται για γονατόγραφηµα και έχουµε την τελευταία στιγµή βελτιώσεις και
την τελευταία στιγµή λάθη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ τον ειδικό
αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαο Μωραΐτη να λάβει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά είχατε το χρόνο …
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τουλάχιστον να νοµοθετείτε σωστά.
Τα έχετε κάνει «µπάχαλο».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Έχω δώσει το λόγο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον ειδικό αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Παρακαλώ, για την ησυχία και την
προσοχή σας.
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά είχατε το
χρόνο, είχατε δέκα πέντε ηµέρες, µετά την τελευταία συνεδρίαση στις 23 Αυγούστου, να φέρετε αυτές τις βελτιώσεις. Δεν
το κάνατε. Βέβαια, από µία πρώτη ανάγνωση για εµάς και αυτές
οι βελτιώσεις δεν αλλάζουν στο παραµικρό τον αντιδραστικό χαρακτήρα αυτού του νοµοσχεδίου.
Κάνετε σήµερα µια ακόµη προσπάθεια, ένα ακόµη βήµα στην
κατεύθυνση ξεκληρίσµατος της φτωχοµεσαίας αγροτιάς. Με το
νοµοσχέδιο που παρουσιάζετε σήµερα, έρχεστε πραγµατικά να
ικανοποιήσετε ένα χρόνιο αίτηµα των µεγαλοαγροτών και των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παραγωγής,
τυποποίησης και πώλησης των αγροτικών προϊόντων, µε ξεκάθαρο στόχο τη συγκέντρωση γης, παραγωγής, επιδοτήσεων σε
λίγα χέρια µεγαλοαγροτών και καπιταλιστικών επιχειρήσεων.
Η Κυβέρνηση επιχειρεί να εκσυγχρονίσει, στο πλαίσιο των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων και στην κατεύθυνση για την
Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020, τους συνεταιρισµούς. Δίνεται κύριο βάρος στις οµάδες παραγωγών και τις αγροτικές συµπράξεις, ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα τα συµφέροντα
µεγαλοαγροτών και επιχειρηµατιών και να µαζευτεί µε πιο γρήγορους ρυθµούς η παραγωγή, η γη σε λίγους.
Είναι το προτεινόµενο νοµοσχέδιο εργαλείο για το πέρασµα
της νέας αντιλαϊκής, αντιαγροτικής «καταιγίδας» που έρχεται.
Θα συρρικνώσει, θα κλείσει τους περισσότερους εκφυλισµένους,
χρεοκοπηµένους συνεταιρισµούς, που έχουν εξαντλήσει το ρόλο
τους για το σύστηµα, αφού τους έχετε εκφυλίσει, τους έχετε καταχρεώσει, τους κάνατε κι εσείς και η Νέα Δηµοκρατία «σφραγίδες». Τους χρησιµοποιήσατε και έγιναν «όχηµα» στην κυριολεξία
για να περάσουν οι αντιαγροτικές πολιτικές της ΚΑΠ χωρίς αντιστάσεις και αµφισβητήσεις. Ήταν ένα πολύ καλός συνεργάτης
του συστήµατος. Περίτρανη απόδειξη είναι ότι, όχι µόνο δεν οργάνωσαν την πάλη, την αντίσταση της φτωχοµεσαίας αγροτιάς,
δεν οργάνωσαν τους αγώνες της ενάντια στις πολιτικές που τους
ξεκλήριζαν, απεναντίας έγιναν ο «Δούρειος Ίππος» για το πέρασµα αυτών των πολιτικών.
Συνεπώς µε τη σηµερινή µορφή τους δεν είναι χρήσιµοι.
Έχουν πλήρως απαξιωθεί και έχουν απαξιωθεί και στις συνειδήσεις των αγροτών. Όσοι αποµείνουν θα µετατραπούν µε αυτόν
το νόµο σε επιχειρήσεις, σε εταιρείες που θα συµµετέχουν ως
κεφαλαιούχοι οι µεγαλοαγρότες.
Το µόνο που είναι σίγουρο είναι ότι θα λειτουργούν καθαρά µε
ιδιωτικό-οικονοµικά κριτήρια. Στόχος θα είναι το κέρδος για τους
µεγαλοαγρότες, για τους µεγαλοµετόχους. Η πλειοψηφία των
φτωχών αγροτών, που δεν µπήκε ούτε στο Μητρώο των Αγροτών, αλλά και χιλιάδες άλλοι, που τυπικά θα µπορούν να γίνουν
µέλη, ουσιαστικά θα αποκλειστούν αργά ή γρήγορα από τις νέες
οργανώσεις. Δεν θα µπορούν να καταβάλουν το αντίτιµο συµµετοχής της συνεταιριστικής µερίδας και παρά τις όποιες µειώσεις
αυτή θα είναι πράγµατι, δυσβάσταχτη για τους φτωχούς αγρότες.
Έτσι οι νέοι συνεταιρισµοί θα µετατραπούν σε φέουδο των µεγαλοαγροτών, των επιχειρηµατιών. Άλλωστε, η πολιτική της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που συναποφασίσατε και εφαρµόζετε
κι εσείς και η Νέα Δηµοκρατία και στηρίζουν τα κόµµατα του ευρωµονόδροµου, ξεκληρίζει βίαια τη φτωχή αγροτιά, αφανίζει δυναµικές καλλιέργειες, όπως είναι ο καπνός, τα τεύτλα, τα εσπερι-
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δοειδή, η βιοµηχανική ντοµάτα. Κάνατε όλες σχεδόν τις καλλιέργειες απαγορευτικές µε το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής και
όλα αυτά στο βωµό της κερδοφορίας των πολυεθνικών, των µεγάλων εισαγωγικών επιχειρήσεων και εταιρειών, µηχανηµάτων,
εφοδίων, σπόρων, λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων.
Στη διαδικασία διάλυσης των υπαρχόντων συνεταιρισµών και
των ενώσεων, που θα προηγηθεί της εφαρµογής του νόµου, αναµένονται εκποιήσεις των περιουσιακών στοιχείων. Τα πολλά θα
τα αρπάξει βέβαια, αυτό το λησταρχείο, που λέγεται Αγροτική
Τράπεζα, όπου είναι σχεδόν το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων υποθηκευµένα. Το ίδιο συµβαίνει και µε τη φτωχοµεσαία
αγροτιά.
Εδώ θέλω να αναφέρω αυτό που είπε ο εισηγητής της Πλειοψηφίας, για παράδειγµα, ότι κάποιες ενώσεις ευηµερούν. Ας κοιτάξει καλά. Κάποιες από αυτές έχουν απλήρωτους τους εργαζόµενους για αρκετούς µήνες. Κάποιες από αυτές τις ενώσεις,
που σήµερα εδώ παρουσιάζετε σαν υπόδειγµα, έχουν να πληρώσουν για µήνες τους παραγωγούς και τους πληρώνουν σε εξευτελιστικές τιµές. Είναι σίγουρο ότι, παρά αυτό που λέτε, που είναι
δυνητικό, οι εργαζόµενοι δεν θα απορροφηθούν από τα νέα σχήµατα. Θα έχουµε σίγουρα µαζικές απολύσεις.
Το µόνο που είναι σίγουρο είναι ότι τα µεγάλα θύµατα αυτού
του νοµοσχεδίου, του νέου νόµου που θα γίνει αύριο για τους
συνεταιρισµούς θα είναι οι φτωχοµεσαίοι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι ψαράδες και οι εργαζόµενοι.
Εδώ θα ήθελα να αναφέρω κάποιες περιπτώσεις, όπως είναι
οι εργαζόµενοι στην Ένωση Πρέβεζας που είναι απλήρωτοι για
οκτώ µήνες, που πραγµατικά έχουν σοβαρά προβλήµατα. Και
δεν είναι οι µόνοι αλλά είναι και οι περιπτώσεις που ανέφερα νωρίτερα.
Γι’ αυτό, κατά τη γνώµη µας, είναι επιτακτική ανάγκη ο συντονισµός, η κοινή δράση ενάντια στο νοµοσχέδιο, στο νόµο αύριο
της ανεργίας, του ξεκληρίσµατος, της καταστροφής. Πρέπει να
αντιπαλέψουµε ώστε να µη νοµιµοποιηθεί στις συνειδήσεις της
φτωχής αγροτιάς, των εργαζοµένων. Πρέπει να αντιπαλέψουµε
τις αρνητικές συνέπειες της εφαρµογής του.
Τα νέα σχήµατα θα βάλουν στο χέρι τα περιουσιακά στοιχεία
των συνεταιρισµών, αυτών που αναφέραµε πιο πάνω, αυτών που
θα κριθούν ανενεργοί από την αρχή ή µε το καθεστώς της αναγκαστικής εκκαθάρισης αυτό θα προκύψει αργότερα στην πορεία. Υπολογίζεται ότι από τους σηµερινούς έξι χιλιάδες τριακόσιους συνεταιρισµούς θα µείνουν τριακόσιοι ενεργοί, όπως τους
ονοµάζετε εσείς.
Διατηρείτε, βέβαια, τις διεπαγγελµατικές οργανώσεις ανά
προϊόν ή σε οµάδα οµοειδών προϊόντων. Στοχεύετε στη διασφάλιση των κερδών των βιοµηχάνων, των εµπόρων σε βάρος της
φτωχοµεσαίας αγροτιάς.
Επιβάλλετε τη συµβολαιακή γεωργία για πώληση αγροτικών
προϊόντων και λέτε ότι δεν µπορεί να είναι λιγότερη η συµφωνία
αυτή από τη διάρκεια ενός έτους, δεσµεύοντας την παραγωγή
που θα συµφωνηθεί ανεξάρτητα από τη ζήτηση, εξασφαλίζοντας
τον έµπορο που θα πατάει πάνω στις ανάγκες του παραγωγού
και θα αρπάζει κοψοχρονιά την παραγωγή του. Με λίγα λόγια,
δηλαδή, βάζετε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
Διατηρείτε, βέβαια, την ΠΑΣΕΓΕΣ ως ιδεολογική και συντονιστική οργάνωση. Τους πληρώνετε και αυτούς και τη ΓΕΣΑΣΕ και
τη ΣΥΔΑΣΕ µε τα χαράτσια του ΕΛΓΑ που επιβάλλετε στους
αγρότες. Τους δίνετε εκατοµµύρια για να συνεχίσουν τον υπονοµευτικό τους ρόλο στις αγροτικές κινητοποιήσεις, να συνεχίσουν να παρουσιάζονται ως δήθεν εκπρόσωποι των αγροτών,
αλλά να είναι η «Πέµπτη φάλαγγα» του κινήµατος. Πάντως, είναι
άξιοι του µισθού τους.
Επιχειρείτε, βέβαια, µε το παρόν σχέδιο νόµου να αµβλύνετε
κάπως τα πράγµατα. Η αλήθεια, όµως, είναι αυτή που περιγράφουµε.
Στο παρόν νοµοσχέδιο προσπαθείτε να υποτάξετε και το αγροτικό συνδικαλιστικό κίνηµα και επιβάλλετε την πολυδιάσπαση και
στην ουσία τη διάλυσή του, διαχωρίζοντας τους αγροτικούς συλλόγους σε φυτικής, ζωικής και αλιευτικής παραγωγής, µε στόχο
τη διάσπαση, να φέρετε τον ένα απέναντι στον άλλο, µε συντεχνιακά αιτήµατα, όταν τα προβλήµατα είναι κοινά, τα γεννάει η
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ίδια αντιλαϊκή, η ίδια βάρβαρη αντιαγροτική πολιτική.
Το ίδιο επιδιώκετε και µε τη δηµιουργία συλλόγων ανά καλλικρατικό δήµο και οµοσπονδιών σε επίπεδο περιφέρειας. Επιδιώκετε να µην υπάρχει συντονισµός. Επιδιώκετε συµβιβασµένους
συνοµιλητές για να περάσετε αναίµακτα τη νέα αντιαγροτική λαίλαπα που έρχεται.
Για το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας νόµιµοι σύλλογοι, νόµιµες οµοσπονδίες είναι αυτοί και αυτές που υπηρετούν τα συµφέροντα της φτωχοµεσαίας αγροτιάς και αυτούς θα στηρίξουµε
και όχι αυτούς που φτιάχνετε εσείς για να γίνουν ιµάντας για το
πέρασµα της αντιαγροτικής πολιτικής που εφαρµόζετε σήµερα
και θα έρθει µε πιο βάρβαρο τρόπο στη συνέχεια.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ποτέ δεν υποστήριξε αυτούς τους συνεταιρισµούς, τους αγροτικούς συλλόγους της υποταγής. Αναδεικνύει τη χειραγώγησή τους και τον εκφυλισµό
τους. Σήµερα είναι ανάγκη να υπάρξει αγροτική ανάπτυξη προς
όφελος του λαού ενάντια στα µονοπώλια και τους µεγαλοαγρότες: ανάπτυξη που θα αξιοποιεί τις παραγωγικές δυνατότητες
της χώρας µε κεντρικό σχεδιασµό, στοχεύοντας στην ικανοποίηση των σύγχρονων διατροφικών λαϊκών αναγκών, µε κοινωνικοποίηση των βασικών µέσων παραγωγής. Και εδώ, κύριε Υπουργέ,
θα ήθελα να αναφέρω την κοινωνικοποίηση της γης και όχι αυτής
της γης που εσείς σήµερα µοιράζετε στους αγρότες. Είναι σαν
τα καλάθια της κοροϊδίας, της φτώχειας και της ανεργίας που
µοιράζετε ανά περιφέρεια.
Σας περίµεναν προχθές, κύριε Υπουργέ, οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας στη συνεδρίαση του περιφερειακού συµβουλίου
που έγινε. Εκεί ζήτησαν επίµονα οι αγρότες –και σας περίµεναν
για να µάθουν- πού πραγµατικά είναι αυτά τα χιλιάδες στρέµµατα που τάζετε στους αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, γιατί
λέτε ότι το µοίρασµα αυτής της γης θα αρχίσει από τον Έβρο
και την Αιτωλοακαρνανία. Σας προκαλώ τώρα να απαντήσετε πού
είναι αυτά τα στρέµµατα στην Αιτωλοακαρνανία.
Ο Γραµµατέας του Υπουργείου που παραβρέθηκε στη συνεδρίαση κάτω από την πίεση των αγροτών είπε ότι τώρα θα γίνει
χαρτογράφηση από εναέρια µέσα και µετά θα µοιραστούν αυτά
τα στρέµµατα.
Προφανώς, κύριε Σκανδαλίδη, µιλάτε για το δηµόσιο κτήµα
του Μεσολογγίου και θέλω να σας πληροφορήσω –γιατί ενδεχοµένως σας έχουν πληροφορήσει λανθασµένα- ότι εκεί κάποια
στρέµµατα που υπάρχουν από την αποξήρανση της λιµνοθάλασσας έχουν νοικιαστεί σε µεγαλοαγρότες και αν κάποια δεν έχουν
καταπατηθεί στη συνέχεια, είναι γεµάτα αλµύρα.
Στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες στρέµµατα υψηλής παραγωγικότητας, τα
οποία παραµένουν χέρσα. Εµείς θεωρούµε ότι αυτός είναι εµπαιγµός, από τη στιγµή που χιλιάδες στρέµµατα, τα οποία µπορούσαν να παράγουν προϊόντα για τις διατροφικές ανάγκες του
λαού µας παραµένουν χέρσα, να λέτε ότι θα µοιράσετε κτήµατα.
Εµείς θεωρούµε και πιστεύουµε ότι πρέπει να υπάρξουν οι παραγωγικοί συνεταιρισµοί, πρέπει να υπάρξουν αυτοί οι συνεταιρισµοί δίπλα στις κρατικές καθετοποιηµένες αγροτικές παραγωγικές µονάδες µαζί µε τους συνεταιρισµούς που λέµε εµείς, οι
οποίοι δεν έχουν καµµία σχέση µε αυτούς τους συνεταιρισµούς
των µεγαλοαγροτών που φτιάχνετε. Εµείς προτείνουµε οι συνεταιρισµοί αυτοί να παρεµβαίνουν στη φύτευση, στη συγκοµιδή,
στη διαλογή των προϊόντων, να καταπολεµούν το µικρό, τον πολυτεµαχισµένο κλήρο, να διασφαλίζουν σταθερή δουλειά και ικανοποιητικό εισόδηµα για την αγροτιά, να δίνουν υγιεινά, ποιοτικά
προϊόντα, αλλά να δίνουν και πρώτες ύλες για τη βιοµηχανία, διασφαλίζοντας και δουλειά για τους εργάτες.
Για αυτήν την πολιτική, για αυτούς τους συνεταιρισµούς καλούµε να παλέψει η φτωχοµεσαία αγροτιά, να δώσει µια πρώτη
απάντηση στα συλλαλητήρια της Θεσσαλονίκης µε τις ταξικές
δυνάµεις του εργατικού κινήµατος, µια απάντηση απέναντι και
στο νοµοσχέδιο, αλλά και απέναντι σε αυτήν την πολιτική που
έχει ξεκληρίσει βίαια χιλιάδες αγροτικά νοικοκυριά.
Εµείς καταψηφίζουµε τον παρόν νοµοσχέδιο και θα καλέσουµε
τη φτωχοµεσαία αγροτιά να αντιπαλέψει, όπως ανέφερα, τις αρνητικές συνέπειες της εφαρµογής του.
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ειδικό
αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, τον κ. Νικόλαο
Μωραΐτη.
Καλείται τώρα να λάβει το λόγο ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού, ο κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς αντιλαµβανόµαστε τον αγροτικό τοµέα ως αυτοτελή τοµέα και δεν το θεωρούµε απλώς τροφοδότη της αγροτικής τάξης. Κατά συνέπεια,
δεν αναφερόµαστε στους µικροµεσαίους αγρότες, οι οποίοι αποτελούν µικροαστικό στρώµα, µια και η µαρξιστική θεωρία δεν
αναγνωρίζει αγροτική τάξη.
Είναι, πράγµατι, µία αντίφαση, ένα τεράστιο κενό γι’ αυτό και
κάποτε ιδρύθηκε και αγροτικό κόµµα, παράρτηµα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Είναι πραγµατικότητες τις οποίες κανείς οφείλει να αναγνωρίσει, για να αντιληφθεί ότι κάποιοι δεν είναι σε θέση να προάγουν
σε αυτήν την Αίθουσα τον πολιτικό διάλογο απαντώντας στην
πραγµατικότητα. Απαντούν µόνο σε σχέση µε τις δοξασίες τους.
Και βέβαια, αυτή η στάση οδηγεί και στον άκρατο µηδενισµό, ο
οποίος δεν ωφελεί πουθενά και οδηγεί και σε αδιέξοδα, µιας και
είναι αδύνατον να κάνει κανείς αγώνα αποτροπής αρνητικών εξελίξεων, δίχως να πιστεύει στην ταξικότητα των ανθρώπων που
αγωνίζονται, δηλαδή στις ιδιαιτερότητες τις οποίες έχουν και οι
οποίες οφείλουν να προσεχθούν, στο πλαίσιο µιας κοινωνίας που
έχει ισότιµες παραγωγικές δυνάµεις που οφείλουν να συνδιαλέγονται µεταξύ τους και να ισορροπούν στις αντιπαραθέσεις τους.
Η κατάσταση στον αγροτικό τοµέα είναι θλιβερή. Είναι το αποτέλεσµα δυο πολιτικών. Είναι το αποτέλεσµα της πολιτικής της
Νέας Δηµοκρατίας που για δεκαετίες µονοµερώς στήριζε µόνο
το βιοµηχανικό τοµέα τυποποίησης αγροτικών προϊόντων και
τους αεριτζήδες µεταπράτες.
Και αυτό το έπραξε και αποδεικνύεται στη διαδροµή σε σχέση
µε το ποιοι πήραν τα χρήµατα για τις εξαγωγές, ποιοι πήραν τις
επιδοτήσεις, ποιοι πήραν όλες τις ενισχύσεις. Μιλάµε γι’ αυτούς
τους συγκεκριµένους κύκλους.
Βέβαια, από την άλλη µεριά, είναι και η ευθύνη του ΠΑΣΟΚ, η
ευθύνη αυτής της Κυβέρνησης που πίστεψε στη συνεταιριστική
ιδέα αρχικά, έδωσε µία ώθηση, ψήφισε νόµους που δεν εφαρµόστηκαν και, στη συνέχεια, διαµορφώθηκε ένα διεφθαρµένο κοινωνικό στρώµα διαχειριστών των αγροτικών υποθέσεων, το
οποίο οδήγησε στη σηµερινή πραγµατικότητα.
Αυτή είναι η ωµή αλήθεια. Βέβαια, µε τα παλαιά υλικά, µε τα
παλαιά πρόσωπα, δεν µπορείς να φτιάχνεις νέες πραγµατικότητες. Αυτοί θέλουν να ανακυκλωθούν, να επαναληφθούν, να µεταµορφωθούν –αν είναι δυνατόν- µε µάσκα, για να µη γίνονται
αντιληπτοί στην πραγµατικότητα αυτή.
Αυτές τις ηµέρες, τα δύο κόµµατα διαχείρισης εξουσίας µέχρι
σήµερα έχουν έναν τεράστιο εσωκοµµατικό πόλεµο. Ποιος είναι
αυτός; Είναι η µάχη οπισθοφυλακής που δίνουν τα συνεταιριστικά και συνδικαλιστικά τους στελέχη, οι οποίοι ζουν αποκλειστικά –όπως στον παραδοσιακό συνδικαλισµό- απαλλαγµένοι
εργασίας, ενασχολούµενοι µε τις απολαβές των κρατικών και κοινοτικών ενισχύσεων και τη διασπάθισή τους.
Αυτή είναι η σκληρή πραγµατικότητα και γι’ αυτό έχουµε και
τους λεγόµενους «αγροτοπατέρες», οι οποίοι τορπιλίζουν το διάλογο που γίνεται. Γι’ αυτό και η Νέα Δηµοκρατία εµφανίζει προσχηµατική δωδεκάλογη αναφορά τροποποιήσεων, για να
τοποθετηθεί εν τέλει, για να πει δηλαδή το µεγάλο «ΟΧΙ», µια και
το «ΟΧΙ» της δεν υπαγορεύεται από συνειδησιακές πολιτικές
αρχές, αλλά υπό την πίεση των δύο εσωκοµµατικών οµάδων που
αντιµάχονται αυτή τη στιγµή σε σχέση µε τις επιπτώσεις που
τους φέρνει το νοµοσχέδιο.
Το ίδιο φαινόµενο υπάρχει αυτήν τη στιγµή στα συνεταιριστικά
στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία δίνουν λυσσαλέα µάχη αποτροπής
της καθολικής ψηφοφορίας, η οποία είναι ανατρεπτική γιατί από
µόνη της η λαϊκή βάση είναι σε θέση να επιφέρει κάθαρση, όταν
η ίδια συµµετέχει όχι δι’ αντιπροσώπων, αλλά αποφασίζει µε καθολική ψηφοφορία. Ήταν το κλειδί του νοµοσχεδίου. Ήταν η
µάχη, κατά την οποία αναζητήθηκαν και συνταγµατολόγοι επί
πληρωµή να γνωµοδοτήσουν περί του αναγκαστικού ή όχι της
πραγµατοποίησης συνεταιρισµών, µιας και το Σύνταγµα προβλέ-
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πει τους αναγκαστικούς και δεν αναφέρεται στους εθελοντικούς.
Όµως, την εθελοντική κάθαρση µέσα στο συνεταιριστικό κίνηµα
δεν την πραγµατοποίησαν ποτέ!
Βέβαια, θέλω να πω ότι υπάρχει και σχέση της πολιτικής ηγεσίας και του Υπουργείου µε τα φαινόµενα τα δύο τρίτα του συνεταιριστικού κινήµατος να είναι σε κατάσταση κατάρρευσης,
διαφθοράς, διάλυσης, εκποίησης περιουσίας και να είναι έτοιµοι
να γίνουν και πλειστηριασµοί. Μάλιστα, όπου προλαβαίνουν µερικοί απ’ αυτούς, πραγµατοποιούν και χαριστικές πωλήσεις.
Είναι αδιανόητο για µας να υπάρχουν τυροκοµεία, τα οποία να
τα δουλεύουν οι ενώσεις και οι πρωτοβάθµιοι συνεταιρισµοί που
τα έφτιαξαν µε εκατοµµύρια του ελληνικού λαού και που επιδοτήθηκαν δωρεάν να τα νοικιάζουν στον έµπορο, τυποποιητήρια
για το λεµόνι που τα νοικιάζουν στον έµπορο, τυποποιητήρια λαδιού που τα έχει µόνο ο έµπορος! Και µιλάµε για όλα αυτά, αν
τα έχει πάρει κάποιος και δεν αραχνιάζουν! Μιλάµε για εµφιαλωτήρια κρασιού που δεν λειτουργούν και πουλά η ένωση µε 0,19
ευρώ το κιλό το µούστο, ενώ αγοράζει µε 0,23 ευρώ! Τραγικά
πράγµατα! Και όλοι αυτοί είναι θρονιασµένοι σε µία καρέκλα! Θέλουν να επαναλάβουν τον εαυτό τους, γιατί ο βιοπορισµός τους
είναι ακριβώς απ’ αυτήν την κατασπατάληση του ιδρώτα του Έλληνα παραγωγού!
Το συνεταιριστικό κίνηµα της χώρας βρίσκεται σε πολύ
άσχηµη κατάσταση και δεν πάει καλά! Πραγµατικά, οι συνεταιρισµοί-«σφραγίδες» είναι µία παταγώδης αποτυχία, η οποία οφείλει να τελειώσει! Δεν µπορούµε πλέον να έχουµε σε κάθε χωριό
ένα συνεταιρισµό! Καµµιά φορά υπάρχει και κάποιο οίκηµα, κάποτε φιλοξενούσε και µερικά λιπάσµατα ή εφόδια! Τώρα, τίποτα
απολύτως!
Είναι τεράστια η συνεταιριστική περιουσία, κύριε Υπουργέ,
που είναι αναξιοποίητη! Και, µάλιστα, θα σας πω ότι είναι και
χωρίς απογραφή! Προσέξτε, διότι πολλοί απ’ αυτούς τους πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς –τους ψεύτικους, τις «σφραγίδες»θα διαλυθούν, αλλά έχουν περιουσιακά στοιχεία και κάποιοι µπορεί να τα οικειοποιηθούν κιόλας! Πρέπει να υπάρξει έλεγχος! Η
Αγροτική Τράπεζα παλαιότερα, το Υπουργείο στη συνέχεια, κανείς δεν είχε τη µεθοδικότητα να καταγράψει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θα τα υπεξαιρέσουν οι επιτήδειοι! Θέλει
µεγάλη προσοχή, αφού δεν έχουν δηλώσει πουθενά περιουσιακά
στοιχεία!
Εµείς έχουµε µία ολοκληρωµένη πολιτική αντίληψη για το
αγροτικό ζήτηµα και θεωρούµε ότι στο νοµοσχέδιο µερικά πλησιάζουν σ’ αυτήν, ενώ κάποια άλλα αποκλίνουν. Θεωρούµε ότι ο
αγροτικός τοµέας, για να αναπτυχθεί, πρέπει να έχει τη συνδροµή που έχουν και άλλοι τοµείς. Δηλαδή, θέλει την τεχνική επιστηµονική στήριξη. Χρειάζεται τα αγροτικά επιµελητήρια.
Μερικοί λένε «τι είναι αυτό;». Είναι σαν τη φράση των τροϊκανών
πριν από δύο χρόνια που όταν άκουσαν από εµάς τη φράση
«ανάπτυξη, αλλιώς θα µας βουλιάξετε µόνο µε λογιστικά εισπρακτικά µέτρα», απάντησαν «τι είναι ανάπτυξη;»!
Τους τα τρίβετε στη µούρη τα «τι είναι ανάπτυξη;», κύριε
Υπουργέ, για να µάθουν τι πάει να πει «ύφεση», τι πάει να πει
«χρεωκοπία» και τι θα πάρουν από εµάς εν τέλει;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Αντιστέκεστε ή προσχωρείτε; Υποτάσσεστε ή µάχεστε; Ενεργείτε ή γίνεστε υποχείρια ενός αυτορυθµιζόµενου τοκογλυφικού
συστήµατος;
Στην ίδια βάση είναι και το συνεταιριστικό θέµα. Η κουβέντα
γίνεται για τη µείωση των ελλειµµάτων. Κινδυνεύει η Αγροτική
Τράπεζα! Δεν είδαµε κινήσεις για τη συγχώνευση! Αν µας την αρπάξουν οι ξένοι, το 60% της ελληνικής παραγωγικής γης που
είναι υποθηκευµένο στην Αγροτική Τράπεζα, θα περάσει σε
χέρια ξένων! Βλέπουµε ολιγωρία!
Σας είπαµε –είναι διατυπωµένο και στο πρόγραµµά µας και,
µάλιστα, προ πενταετίας, όταν διατυπώθηκε το πρόγραµµα του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού- ότι γι’ αυτά τα δηµοπραττήρια
που θεσπίζετε δεν έχουµε υποδοµές, δεν έχουµε τις πλάστιγγες,
δεν έχουµε τους χώρους! Τι είναι; Ένας υπαίθριος χώρος, ο
οποίος αν φτιαχτεί σωστά δίπλα στις εθνικές οδούς για να υπάρχει πρόσβαση άµεσης διακοµιδής, θα λειτουργεί για να γίνει ένα
παζάρι σε υποτιθέµενα τυποποιηµένα προϊόντα, την ώρα που ο
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πρωτογενής παραγωγός δεν έχει δικό του τυποποιητήριο! Και,
βέβαια, ο συνεταιρισµός του µπορεί να µη διαθέτει ούτε αυτός
τυποποιητήριο! Και το βάζετε σαν προϋπόθεση! Λέµε, δηλαδή,
ότι οι βασικές υποδοµές λείπουν.
Εµείς σας ξεκαθαρίσαµε –το επαναλαµβάνουµε- ότι χρειάζεται
η σύγχρονη Κεντρική Αγορά Ελλάδας που θα φέρει σε χρηµατιστηριακό επίπεδο τις τιµές των αγροτικών προϊόντων, θα αναγράφονται στους ηλεκτρονικούς πίνακες και θα ρέουν οι τιµές,
δηλαδή θα ανεβαίνουν και θα κατεβαίνουν µε την προσφορά και
τη ζήτηση, µε την ποιότητα και τα κριτήρια, µε τον τόπο προέλευσης, µε τις αξιολογήσεις της αγοράς και µε τη φήµη της
καλής παραγωγής και του βιολογικού χαρακτήρα, δίχως φυτοφάρµακα και λιπάσµατα, των ελληνικών προϊόντων, των προϊόντων προέλευσης, των προϊόντων ειδικής ονοµασίας, µια και θα
αποκτήσουν και χαρακτήρα.
Χωρίς Κεντρική Λαχαναγορά Ελλάδας, δεν αναπτύσσεται ο
αγροτικός τοµέας και δεν καταργείται ένα φαινόµενο, το οποίο
έχει να κάνει µε το «αεριτζίδικο» εµποροµεσιτικό κεφάλαιο! Εµείς
θέλουµε ρήξη µε τους βαρόνους του µήλου –πασοκτζής µέγας!του ροδάκινου, µε τους παράνοµους εισαγωγείς πατάτας, µε τις
παράνοµες ελληνοποιήσεις οπωροκηπευτικών! Δεν αντέχουµε
άλλο και δεν δεχόµαστε να έχουµε αρνητικό εµπορικό ισοζύγιο
στον αγροτικό τοµέα! Θεωρούµε ότι αυτή η εξέλιξη είναι καταστροφική, είναι όλεθρος και ειδικά σήµερα που η χώρα µας βασανίζεται από τα τεράστια ελλείµµατα και από το φαινόµενο των
κρατικών δαπανών που έχουν χαθεί και είναι ανεξέλεγκτες!
Δεν δεχόµαστε να µην υπάρχει εσωτερική εθνική παραγωγική
και καταναλωτική συµµαχία! Δεν δεχόµαστε να µη γίνεται καµµία
προώθηση, προπαγάνδα, διαφήµιση, στήριξη της ελληνικής παραγωγής, της ελληνικής κατανάλωσης, της ελληνικής εργασίας,
όταν έχουµε ένα εκατοµµύριο ανέργους σήµερα και ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες ανέργους αύριο και µε όλες αυτές τις
αγροτικές βιοτεχνίες να συρρικνώνονται!
Δεν δεχόµαστε να βρισκόµαστε στον πάτο και να ψηφίζουµε
µόνο σε νοµοθετικό επίπεδο ενέργειες, τις οποίες κάποιοι δεν
θέλουν ούτε να εφαρµόσουν! Κάποιοι δίνουν µάχη και πληρώνουν τριανταριές, σαρανταριές και πενηνταριές χιλιάδες ευρώ
σε ειδικούς επιστήµονες, προκειµένου να καταστρατηγήσουν νοµοθετικές αποφάσεις που θα πάρει αυτό το Κοινοβούλιο!
Μερικοί κατασπαταλούν το δηµόσιο χρήµα που τους επιχορηγείται. Φορολογείται ο Έλληνας, παίρνουν τα λεφτά, τα δίνουν
εκεί για να κάνουν τη δουλειά τους, στο µεγαλοδικηγόρο και στο
µεγαλοεπιχειρηµατία παραγωγής γνώµης, η οποία στη συνέχεια
θα πάει στο Συµβούλιο της Επικρατείας και θα χαλαστούν άλλα
τόσα.
Κύριε Υπουργέ, τα πράγµατα δεν πάνε καθόλου καλά. Η εξυγίανση δεν γίνεται χωρίς ρήξη και χρειάζεται η αναµέτρηση αυτή
να έχει ειδικό, ηθικό χαρακτήρα.
Τι γίνεται µε τη ΣΥΔΑΣΕ και τη ΓΕΣΑΣΕ; Μας φέρνετε επαναδιατυπώσεις. Στην επαναδιατύπωση που µας µοιράσατε προηγουµένως βάζετε µία σειρά ζητήµατα. Ξαναδιατυπώνετε αυτό
που µας είχατε φέρει την προηγούµενη φορά. Ο δυισµός παύει
πάντως και έχουµε µία ρύθµιση όπου πλέον θα αναγκαστούν να
ενωθούν. Αυτό ήταν αίτηµα δικό µας, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και χαιρετήσαµε την αποδοχή εκ µέρους σας.
Να διατυπωθεί στο νόµο ότι υπάρχει προθεσµία, γιατί για το
’11 θα τους τα δώσετε τα χρήµατα. Για το ’12 όµως βάλτε ηµεροµηνία. Πείτε ότι µέχρι την 1η Ιούλη του 2012 θα έχει γίνει αυτή
η ενοποίηση, δεν έχει γίνει, να τελειώνουµε.
Θα τοποθετηθώ επί ειδικών ενστάσεων πάνω σε διατυπώσεις
επί των άρθρων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Μου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Επειδή το θέµα µπορεί να τεθεί ξανά,
αυτά τα χρήµατα βγαίνουν για τον προηγούµενο χρόνο και τα
παίρνουν τον επόµενο, λόγω του απολογισµού που κάνει ο ΕΛΓΑ.
Άρα δεν χρειάζεται να βάλουµε την ηµεροµηνία µέσα στο ’12.
Λέµε ότι στον ένα χρόνο τελειώνει. Του ’11 θα πάρουν στο ’12,
το ’13 δεν θα πάρουν πια γιατί θα έχει περάσει ο χρόνος. Δεν
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χρειάζεται να µπει ηµεροµηνία δηλαδή.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Στο νοµοσχέδιο αυτό
προστέθηκε διατύπωση για τη γη υψηλής παραγωγικότητας
πάνω στην οποία θέλουµε να γίνει και αναδιατύπωση, κύριε
Υπουργέ. Κοιτάξτε το από τώρα. Λέτε «η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 56». Στον πληθυντικό το θέλουµε, «οι διατάξεις». Και προτείνουµε να διαγραφεί η διατύπωση «και µόνο για
τις εγκαταστάσεις Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ΑΠΕ». Να
διαγραφεί τελείως. Όταν κάνεις αποχαρακτηρισµό, κάνεις αποχαρακτηρισµό. Να διαγραφεί. Το βγάλατε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Το έχουµε αναδιατυπώσει.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία. Γιατί όπως
µας το είχατε µοιράσει ήταν λάθος η διατύπωση και νοµίζω ότι
αυτό είναι σηµαντικό.
Προχωρώ παραπέρα να ολοκληρώσω την παρέµβασή µου. Τα
αναπτυξιακά κίνητρα στο νόµο είναι σαφή. Δεν αναπτύσσονται
οι συνεταιρισµοί, δεν υπάρχει κανένα κονδύλι και το Υπουργείο
Ανταγωνιστικότητας δεν προβλέπει τίποτα για τον αγροτικό
τοµέα.
Έχει βγει ο πίνακας για το τι είναι επιδοτούµενο και τι δεν είναι
επιδοτούµενο. Η πρωτογενής παραγωγή είναι εντελώς εκτός. Οι
νέοι αγρότες είναι ξεκρέµαστοι. Και για τις αγροτοδιατροφικές
συµπράξεις των περιφερειών -σας το θίξαµε αυτό- να φτιάξουν
καλάθια οι περιφερειάρχες. Έχουν µία αναπτυξιακή εταιρεία, δεν
έχουν τι να την κάνουν από τις νοµαρχίες, τη βάζουν µπροστά
να λειτουργήσει. Καλό είναι σε διαφηµιστικό επίπεδο. Μόνο σε
διαφηµιστικό επίπεδο µπορούν να λειτουργήσουν αυτές οι εταιρείες των νοµαρχιών που τώρα είναι στις περιφέρειες, κύριε
Υπουργέ. Να µην χαλάσουν όµως εκατοντάδες εκατοµµύρια για
να κάνουν µαζί µε την τουριστική διαφήµιση της πρώην νοµαρχίας ή της περιφέρειας υποτιθέµενα καλάθια, αλλά δεν είναι προώθηση προϊόντων.
Πρέπει υποχρεωτικά να µπούνε µέσα όλες οι ενώσεις συνεταιρισµών, γιατί διαφορετικά αυτές οι συµπράξεις στην ουσία δεν
θα φέρουν κανένα αποτέλεσµα. Δηλαδή θα κάνουν µόνο εντυπωσιασµό και θα παίξουν µόνο στα κανάλια στο δελτίο ειδήσεων
κάποιοι αντιπεριφερειάρχες.
Για να ολοκληρώσω, πρέπει να σας πω το εξής, ότι εµείς θεωρούµε ότι το νοµοσχέδιο περιέχοντας θετικά πράγµατα περιέχει
και πολλές ασάφειες και είναι µέρος και όχι όλο, είναι βήµα και
δεν είναι βηµατισµός. Άρχει µίας προσπάθειας που δεν την ολοκληρώνει. Έχει τεράστια κενά και σ’ αυτά τα κενά εστιάστηκαν
και όλες µας οι επιφυλάξεις στην αρχή.
Η ολοκλήρωση του επί των άρθρων είναι καθοριστική για εµάς.
Θα δώσουµε µία µεγάλη µάχη, ένα-ένα άρθρο για συγκεκριµένες
αναδιατυπώσεις. Εµείς δεν επιφυλασόµεθα στα κύρια ζητήµατα,
όπως είναι η καθολική ψηφοφορία, όπως είναι το θέµα της κάθαρσης, όπως είναι το ζήτηµα της ΣΥΔΑΣΕ και της ΓΕΣΑΣΕ, επιτέλους να σταµατήσει ο κοµµατισµός που κατέστρεψε τους
αγρότες. Εκεί δώσαµε τη µάχη, κερδήθηκε µία αντίληψη και από
τη µεριά µας, αισθανόµαστε περηφάνια γι’ αυτό, θεωρούµε ότι
είναι και δική σας τιµή που αποδεχτήκατε αυτές τις θέσεις, αλλά
η ολοκλήρωση είναι καθοριστική για την τελική υπερψήφιση ή
όχι συνόλου άρθρων, γιατί κρίνει το χαρακτήρα των πραγµάτων.
Εµείς δεν είµαστε όπως η Νέα Δηµοκρατία, να βάζουµε ένα
δωδεκάλογο ασάφειας για να καλύψουµε το άρθρο 16. Αν θέλετε
λοιπόν, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, σας προκαλώ, να µου απαντήσετε. Θέλετε ονοµαστική ψηφοφορία στο άρθρο για την καθολική ψηφοφορία; Εµείς επειδή το ψηφίζουµε, καλούµε εσάς
που το βάζετε «ναι» και «όχι», να πάρετε θέση. Καταθέστε ονοµαστική ψηφοφορία για το άρθρο 16, για το θέµα της καθολικής
ψηφοφορίας αν έχετε τα κότσια να αναµετρηθείτε µε την κάθαρση. Γιατί εδώ παίρνονται αποφάσεις που κρίνουν την υπόσταση κάθε κόµµατος, πόσο όρθιοι ή πόσο πλάγιοι είναι όλοι
αυτοί που πολιτικά εκφέρουν λόγο εδώ µέσα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Ειδικό
αγορητή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Αλέξανδρο
Χρυσανθακόπουλο.

16370

Καλείται να λάβει το λόγο η ειδική αγορήτρια του Συνασπισµού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Ευαγγελία ΑµµανατίδουΠασχαλίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό ότι η παγκόσµια
καπιταλιστική κρίση που έπληξε τη χώρα µας έχει πλήξει πρώτα
απ’ όλα τους αγρότες από το φθινόπωρο του 2008 µε τα
κερδοσκοπικά παιχνίδια στα χρηµατιστήρια αγροτικών προϊόντων, µαζί µε την κατάρρευση του αγροτικού εισοδήµατος και
έτσι ανέδειξε δραµατικά όλες τις πτυχές της µακρόχρονης και
πολύπλευρης κρίσης που µαστίζει την ελληνική γεωργία, την
αποδιάρθρωση της πρωτογενούς παραγωγής µε τεράστιες
επιπτώσεις σε παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα, τη διατροφική
εξάρτηση της χώρας και την επιδείνωση της εξαγωγικής θέσης
της και του εµπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων.
Σε αστρονοµικά ύψη έφτασε η αξία των εισαγωγών αγροτικών
προϊόντων την προηγούµενη χρονιά. Το ποσό που πληρώθηκε
για εισαγωγές ήταν 6,3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η Ελλάδα έχει
καταντήσει ένας µαζικός εισαγωγέας αγροτοκτηνοτροφικών
προϊόντων ενώ µπορεί να έχει µία αυτάρκεια κι έχει και τη
δυνατότητα να κάνει και εξαγωγές. Η πολιτική όµως των
εκάστοτε κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου συνέθλιψαν την αγροτική
παραγωγή και οδήγησαν εκατοντάδες χιλιάδες µικροµεσαίους
αγροτοκτηνοτρόφους να βγουν εκτός παραγωγής.
Η κρίση των τελευταίων χρόνων µπορεί να σταµάτησε την
αύξηση της ζήτησης και φρέναρε τις εισαγωγές αγροτικών
προϊόντων, όµως το ποσό που δαπανάται είναι σε κάθε περίπτωση δυσθεώρητο. Σύµφωνα µε στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που επεξεργάστηκαν οι αρµόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, το 2009 –το
γνωρίζετε πολύ καλά κύριοι Υπουργοί- η αξία των εισαγωγών
ήταν 6,498 δισεκατοµµύρια ευρώ και το 2010 ήταν 6,304
δισεκατοµµύρια ευρώ. Δηλαδή υπήρξε µία µικρή µείωση της
τάξης του 3%.
Η συντριπτική πλειοψηφία των εισαγωγών γίνεται από τις
χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και η µεγάλη πληγή στο έλλειµµα
του εµπορικού αγροτικού ισοζυγίου είναι τα κτηνοτροφικά προϊόντα.
Η οριστική λύση που συµφέρει τους µικροµεσαίους αγρότες
και συνολικά το λαό για τη διατροφή του είναι οι ώριµες και
αναγκαίες ριζικές αλλαγές στα επίπεδα εξουσίας και οικονοµίας.
Είναι η πάλη και η διεκδίκηση για έναν άλλο τρόπο παραγωγής,
πράγµα που σηµαίνει κοινωνικοποίηση όλων των µονοπωλίων
που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τοµέα της βιοµηχανίας
αγροτικών εφοδίων, προϊόντων άµεσης κατανάλωσης και της
γης και ένταξη τους στον κεντρικό σχεδιασµό για την παραγωγή
εγχώριων τροφίµων, φθηνών και ποιοτικών, που θα καλύπτουν
τις διατροφικές και άλλες ανάγκες του λαού.
Κατάργηση δηλαδή της αγροτικής εκµετάλλευσης που
συµβαίνει στον καπιταλισµό σε ένα πολύ νεοφιλελεύθερο και
σκληρό καπιταλιστικό µοντέλο. Παραγωγικός συνεταιρισµός για
τη µικρή αγροτική παραγωγή που θα ενοποιεί τους µικροπαραγωγούς µε κοινές καλλιεργητικές φροντίδες και συλλογή,
µειώνοντας έτσι το κόστος παραγωγής και αξιοποιώντας καλύτερα τις παραγωγικές δυνάµεις στην προοπτική της πλήρους
µηχανοποίησής της και άµεσης σύνδεσής της µε τη µεταποίηση.
Δηλαδή, η ανόρθωση της αγροτικής οικονοµίας απαιτεί µία
ριζική αλλαγή στο περιεχόµενο της αγροτικής πολιτικής και
συνολικά της διακυβέρνησης της χώρας.
Ωστόσο, ακόµα και µέσα σε αυτές τις συνθήκες, τα πράγµατα
θα ήταν διαφορετικά, αν υπήρχε το προστατευτικό κέλυφος που
θα µπορούσε να είναι ιδιαίτερα, για τους µικρούς και µεσαίους
αγρότες, η ουσιαστική λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισµών.
Στη χώρα µας έχουµε σχεδόν έξι χιλιάδες τριακόσιους αγροτικούς συνεταιρισµούς. Και έχουµε παραδείγµατα συνεταιριστικών οργανώσεων που παρεµβαίνουν σε όλο το κύκλωµα
παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης των αγροτικών προϊόντων προς όφελος των αγροτών-µελών τους, πολύ περιορισµένα
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για να µην πω αναλογικά ελάχιστα.
Η κρατική στήριξη των συνεταιρισµών έπαιρνε τη µορφή, όχι
της αναβάθµισης του συνεταιριστικού θεσµού, αλλά πελατειακών διευκολύνσεων σε ηµέτερους, γεγονός που συνέβαλε στην
κακοδιαχείριση, τη συσσώρευση χρεών, τη διάβρωση και την
απαξίωση της ίδιας της συνεταιριστικής ιδέας. Επίσης, το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, των λεγόµενων «απελευθερώσεων» µεταφράστηκε σε µία ασυδοσία
του τραπεζικού και του εµποροβιοµηχανικού κεφαλαίου, γεγονός
που ολοκλήρωσε το µαρασµό και την περιθωριοποίηση των συνεταιρισµών.
Σήµερα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία βρίσκονται σε
πλήρη απαξίωση, οικονοµική και κοινωνική και δυστυχώς ούτε οι
ίδιοι οι αγρότες δεν τους εµπιστεύονται πλέον και δεν περιµένουν ότι θα υποστηριχθούν τα συµφέροντά τους από αυτούς.
Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί και οι αγροτικοί σύλλογοι έχουν
αδρανοποιηθεί, εκφυλίζονται, χρεοκοπούν και έχουν χάσει τον
αγωνιστικό τους προσανατολισµό. Αποδυναµωµένοι κάτω από
το βάρος µιας έντονα ανταγωνιστικής αγοράς, στην ουσία λειτουργούν ως «σπονδυλική στήλη» του δικοµµατισµού στην ύπαιθρο και έχουν µετατραπεί σε γραφειοκρατικούς µηχανισµούς,
σε προθαλάµους παραγοντισµού και σε εκλογικούς µηχανισµούς
νοµής της εξουσίας.
Μπορεί όλα αυτά να ισχύουν. Όµως, ο ρόλος των συνεταιρισµών δεν µπορεί να είναι άλλος από εκείνες τις εθελοντικές ενώσεις των αγροτών που έχουν τρεις βασικούς στόχους: Πρώτον,
να µειώσουν το κόστος παραγωγής. Δεύτερον, να περιορίσουν
την εκµετάλλευση των µελών τους από το µονοπώλιο. Τρίτον και
σηµαντικό, να βελτιώσουν την οικονοµική τους κατάσταση.
Επειδή, λοιπόν, πρόκειται για εθελοντικές ενώσεις, πρέπει να
διασφαλίζεται η αυτοτελής ύπαρξη των αγροτών που έχουν δικά
τους µέσα παραγωγής και πλήρη δυνατότητα αυτοδιάθεσής
τους. Στην πραγµατικότητα δεν απέκτησαν αυτή την ουσιαστική
αυτοτέλεια απέναντι στο κράτος, το οποίο µε νοµοθετικά και διοικητικά µέτρα παρενέβαινε στην εσωτερική λειτουργία των συνεταιρισµών µε στόχο να τους µετατρέψει σε µηχανισµούς
αποδοχής και υλοποίησης της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής.
Οι παρεµβάσεις αυτές είχαν να κάνουν µε εκλογικά συστήµατα,
ανάδειξης οργάνων διοίκησης, καθαίρεσης εκλεγµένων ή διορισµούς εγκάθετων και άλλα πολλά.
Να θυµίσω, κύριε Υπουργέ, ότι µε το ν.1257/1982 είχαν καταγραφεί µέσα σε σαράντα πέντε ηµέρες εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες νέα µέλη προκειµένου να συµµετάσχουν στις αρχαιρεσίες
και µόνο. Καµµία σχέση µε την παραγωγή και τα συµφέροντα
των αγροτών. Αυτό το είχα τονίσει και στην επιτροπή.
Με τα παραταξιακά ψηφοδέλτια οι συνεταιρισµοί έχουν καταντήσει απλά κοµµατικά µαγαζάκια.
Μερικές από τις συνέπειες αυτών των πολιτικών είναι ο περιορισµένος ρόλος του συνεταιριστικού κινήµατος στην αγροτική
οικονοµία της χώρας, µια γραφειοκρατική λειτουργία και µια
υδροκέφαλη δοµή, χρεοκοπία και κλείσιµο πολλών ενώσεων και
µικρή στήριξη έως ελάχιστη των µικροµεσαίων αγροτών, που
είναι η πλειονότητα στη χώρα µας. Αγρότες οι οποίοι έχουν πολύ
µικρό και κατακερµατισµένο κλήρο και προσπαθούν στα χωριά
τους, στις περιφέρειές τους να αντεπεξέλθουν στο τεράστιο κόστος παραγωγής, µέσω αυτής της τεράστιας οικονοµικής κρίσης, µε τις διάφορες βιοµηχανίες να τους κοροϊδεύουν, να
παίρνουν την παραγωγή τους και στο τέλος να µένουν απλήρωτοι.
Αν δεν στηρίξετε τις παραγωγικές µονάδες, δεν χρειάζεται να
συζητάτε για καµµία ανάπτυξη, η οποία βεβαίως είναι σε µια
άλλη κατεύθυνση: του ξεπουλήµατος και της στήριξης των µεγάλων επιχειρήσεων, των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αντί να προωθήσει και να στηρίξει την υγιή κοινωνική και επιχειρηµατική συνεταιριστική δράση, τους αναθέτει τη διαχείριση προγραµµάτων
και ενισχύσεων που δεν τους ανήκουν. Μοιράζει δηλαδή, εκατοµµύρια κοινοτικών και εθνικών πόρων σε παρέες «ηµετέρων»,
που κατασπαταλούνται χωρίς αποτέλεσµα σε όφελος ούτε των
αγροτών, ούτε και των αγροτικών προϊόντων και χωρίς κανένα
δηµόσιο ή κοινωνικό έλεγχο.
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Οι ενώσεις χρόνια τώρα στηρίζουν την οικονοµική τους βιωσιµότητα στην οικονοµική αφαίµαξη των αγροτών για υπηρεσίες
που θα έπρεπε να είναι δηµόσιες. Χρησιµοποιούν τις οµάδες παραγωγών για να καλύπτουν λειτουργικά έξοδα, δηµιουργώντας
νέες αντιθέσεις µεταξύ συνεταιρισµών και οµάδων παραγωγής.
Περιουσιακά στοιχεία εκατοµµυρίων ευρώ έχουν βγει στο
σφυρί για να καλύψουν τις µαύρες τρύπες από την κακοδιαχείριση ή την ανικανότητα των εκάστοτε διοικήσεων. Συνεταιριστικές επιχειρήσεις «εξυγιαίνονται» µε τον γνωστό τρόπο της
παράδοσης στα επιχειρηµατικά συµφέροντα και µάλιστα µε τη
δηµόσια Αγροτική Τράπεζα να πρωτοστατεί σε αυτό, αντί να διασφαλίζει τα συµφέροντα των αγροτών.
Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ποιος πρέπει να είναι ο
ρόλος της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας, ο οποίος από την
ίδρυσή της έπρεπε να είναι καταλυτικός υπέρ των αγροτών.
Τι έχουµε σήµερα µε τα δεδοµένα, µε το µεσοπρόθεσµο, µε
το µνηµόνιο, µε τις αποκρατικοποιήσεις; Έχουµε την πιθανή ιδιωτικοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας. Το κοµµάτι
των εργαζοµένων είναι σηµαντικό, όµως, το πιο σηµαντικό θα πω
πως είναι το χαρτοφυλάκιό της -θα το τονίζω συνεχώς αυτό- τα
2/3 υποθηκευµένης καλλιεργήσιµης έκτασης των αγροτών.
Αύριο περνώντας σε ιδιωτικά χέρια η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας, γνωρίζουµε ότι αυτή η αγροτική καλλιεργήσιµη γη –που
είναι σηµαντική γι’ αυτήν την παραγωγική διαδικασία και για
αυτόν τον κοινωνικό κλάδο- θα περάσει στα χέρια των µεγάλων
ιδιωτών-επενδυτών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Πώς διασφαλίζει η Κυβέρνηση και τα Υπουργεία Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών να µη συµβεί κάτι τέτοιο; Άρα, ο ρόλος της Αγροτικής Τράπεζας πρέπει να είναι ένας
δηµόσιος, ισχυρός τραπεζικός στόχος υπέρ των αγροτών µε τον
κοινωνικό έλεγχο που απαιτείται. Και στις σηµερινές συνθήκες
της πιο βίαιης καπιταλιστικής επίθεσης και της ισοπέδωσης της
κοινωνίας, είναι απόλυτα αναγκαίο να σπάσει το µονοπώλιο της
επιχειρηµατικότητας της ασύδοτης αγοράς και να δηµιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες, που θα ευνοούν νέες µορφές οικονοµικής οργάνωσης, που θα απαντούν στις ανάγκες της κοινωνίας.
Αιχµή του δόρατος µιας τέτοιας στρατηγικής για το ΣΥΡΙΖΑ, η
διαµόρφωση ενός νέου µοντέλου κοινωνικής επιχείρησης, η αναγέννηση του συνεταιριστικού κινήµατος, όχι µόνο στον αγροτικό
χώρο, αλλά σε όλη την οικονοµία και η θεµελίωσή του σε νέες
βάσεις, η ενθάρρυνση µορφών συλλογικής οικονοµικής δράσης
και η διαµόρφωση ενός νέου θεσµικού πλαισίου για την ανάπτυξη της ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας, µε σεβασµό στο περιβάλλον και την αξιοπρέπεια των εργαζοµένων.
Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την ανάπτυξη των συνεταιρισµών όχι µόνο
στον αγροτικό, αλλά και σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας,
τόσο στη σφαίρα του εµπορίου, όσο και σε εκείνη της παραγωγής.
Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της δικής µας στρατηγικής, οι συνεταιρισµοί µπορούν να παίξουν έναν ευρύτερο ρόλο: στην πάταξη της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, στον περιορισµό της παραοικονοµίας, στην αναβάθµιση της ποιότητας και
της ασφάλειας των προϊόντων, στην εξοµάλυνση της σχέσης παραγωγού-καταναλωτή και στη µείωση του κόστους για τον καταναλωτή, στην αύξηση της απασχόλησης και στη διαµόρφωση
σχέσεων που αναβαθµίζουν την εργασία και σέβονται την αξιοπρέπεια των µισθωτών.
Η υπηρέτηση των στόχων αυτών δικαιολογεί, αλλά και επιβάλλει ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς και ένα σύστηµα κινήτρων
για τους συνεταιρισµούς, καθώς και ένα καθεστώς που να διευκολύνει την πρόσβασή τους στην τραπεζική χρηµατοδότηση µε
ευνοϊκούς όρους.
Εδώ θα αναφερθώ πάλι στον ρόλο της Αγροτικής Τράπεζας,
που πρέπει να είναι η στήριξη αυτών των συλλογικών δοµών των
αγροτών. Είναι ώριµη και επιτακτική η ανάγκη να υπάρξει ένα
νέο νοµοθετικό πλαίσιο µε θεµελιώδη χαρακτηριστικά: Πρώτον,
τη δηµοκρατική συµµετοχική λειτουργία και την καθιέρωση της
απλής αναλογικής σε όλες τις βαθµίδες της εκπροσώπησης.
Δεύτερον, τον παραγωγικό προσανατολισµό τους. Και τρίτον,
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τον πλήρη και ουσιαστικό έλεγχο από τα µέλη του συνεταιρισµού
όλης της διακίνησης των προϊόντων µέχρι να φτάσουν στα ράφια
των καταστηµάτων και στο πιάτο του καταναλωτή.
Αυτό απαιτεί ένα ολοκληρωµένο σχέδιο που θα επαναπροσδιορίζει το ρόλο και την αποστολή των συνεταιρισµών και θα
διαµορφώνει ένα νέο καταστατικό χάρτη και µια αντίστοιχη πολιτική που θα ευνοεί την αναγέννηση του συνεταιριστικού κινήµατος, την ανάπτυξη των συνεταιρισµών και τη διαµόρφωση µιας
συνεταιριστικής οικονοµίας ως διακριτής οικονοµικής δοµής,
που θα αποτελεί τµήµα µιας ευρύτερης κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας.
Η δυστοκία της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ σχετικά µε την εκπόνηση ενός νέου πλαισίου για την συλλογική οργάνωση των αγροτών δεν είναι καθόλου τυχαία. Σχεδόν δυο χρόνια εξαγγέλλονται,
τίθενται σε διαβούλευση αποσύρονται και επανέρχονται διάφορες εκδοχές της νέας οργάνωσης, τόσο των συνεταιρισµών, όσο
και των συνδικαλιστικών οργάνων δηλαδή, των αγροτικών συλλόγων.
Η αιτία βρίσκεται στα ισχυρά κοµµατικά συµφέροντα του
ΠΑΣΟΚ που υπηρετήθηκαν και συνεχίζουν να υπηρετούν ηγετικές οµάδες τόσο µέσα στην ΠΑΣΕΓΕΣ όσο και στο συνδικαλιστικό όργανο της ΓΕΣΑΣΕ. Παρά, λοιπόν, τη γενική κατακραυγή
του αγροτικού κόσµου, που εκφράστηκε οξύτατα ιδίως στις κινητοποιήσεις του 2009, χρειάστηκε µια αλλαγή Yπουργού και
ένας ακόµα χρόνος θητείας του νέου Yπουργού, κ. Σκανδαλίδη,
για να φτάσει στη Βουλή το σχέδιο νόµου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η ουσία βρίσκεται στην σταδιακή µετατροπή των συνεταιρισµών από κοινωνικές επιχειρήσεις σε ανώνυµες εταιρείες κατ’
αρχάς στο δευτεροβάθµιο επίπεδο, στην απουσία συγκεκριµένων πολιτικών και εργαλείων ευνοϊκής χρηµατοδότησης -γιατί το
ταµείο γεωργίας και κτηνοτροφίας εξαρτάται από τον προϋπολογισµό και δεν έχει σταθερούς πόρους- την ασάφεια, άρα διακριτική ευχέρεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, στον εποπτικό έλεγχο και τα κριτήρια αξιολόγησης
των ΑΣΟ.
Η κεφαλαιουχική µορφή των ΑΕΣ όχι µόνο αντιστρατεύεται τη
συνεταιριστική βάση της µερίδας, την ισοτιµία στη λήψη αποφάσεων και την κατανοµή των πλεονασµάτων, αλλά ανοίγει διάπλατα την πόρτα στους µεγάλους ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι
αγοράζοντας µετοχές θα µπορούν να ελέγχουν την παραγωγή
και την εµπορία των συνεταιριστικών προϊόντων. Στην ίδια κατεύθυνση είναι η συγκρότηση υπό µορφή εταιρειών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των διεπαγγελµατικών οργανώσεων και η
σκόπιµη θα έλεγα ασάφεια στη σύσταση και τη λειτουργία των
δηµοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων, καθώς και των αγροτοδιατροφικών συµπράξεων της περιφέρειας, παρ’ όλο που έχετε
κάνει νοµοτεχνικές βελτιώσεις, που µας µοιράσατε πριν από
λίγο. Γι’ αυτές θα τοποθετηθώ στην αυριανή συζήτηση επί των
άρθρων αλλά θεωρώ ότι δεν έχουµε ξεκαθαρίσει ακριβώς το
πλαίσιο των δηµοπρατηρίων και των αγροτοδιατροφικών συµπράξεων στην περιφέρεια.
Ο ασφυκτικός εναγκαλισµός της εκάστοτε κυβέρνησης διατηρείται καθώς πολλά κρίσιµα ζητήµατα ρυθµίζονται από υπουργικές αποφάσεις και η κρατική εποπτεία γίνεται από υπηρεσιακή
µονάδα του ΥΠΑΑΤ που υπάγεται απ’ ευθείας σε εσάς, κύριε
Υπουργέ.
Τέλος, η αναγκαιότητα ευνοϊκής χρηµατοδότησης δεν αντιµετωπίζεται. Η µοναδική δυνατότητα εναπόκειται στην καλή θέληση
του ταµείου γεωργίας και κτηνοτροφίας το οποίο χρηµατοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισµό, όπως προείπα και άρα υφίσταται όλες τις εξοντωτικές ρυθµίσεις του µνηµονίου και της
τρόικας.
Θέλω να πω και δυο λόγια, γιατί τα υπόλοιπα θα τα πω στη συζήτηση επί των άρθρων, για την χρηµατοδότηση των δυο συνοµοσπονδιών, της ΓΕΣΑΣΕ και της ΣΥΔΑΣΕ. Τις βάζετε να
χρηµατοδοτηθούν µέχρι και για το 2012 και δεν έχετε ξεκαθαρίσει µέσα το πλαίσιο εκείνο κατά το οποίο θα γίνει τελικώς η ενοποίηση του αγροτικού συνδικαλιστικού κινήµατος. Η άποψή µας
είναι ξεκάθαρη και ρητή. Δε θεωρούµε ότι θα πρέπει να χρηµα-
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τοδοτούνται µέσα από τον ΕΛΓΑ, όπως χρηµατοδοτείται και η
ΠΑΣΕΓΕΣ –και πολλές φορές δεν το γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι οι
αγρότες- δυο συνοµοσπονδίες οι οποίες διασπούν το συνδικαλιστικό αγροτικό κίνηµα, είναι κοµµατικές και δεν βοηθούν καθόλου, µα καθόλου, στον καθοριστικό ρόλο που πρέπει να παίξουν.
Εµείς θεωρούµε ότι θα πρέπει να χρηµατοδοτείται µόνο µια
ενιαία συνδικαλιστική παράταξη στην οποία θα ισχύει η απλή
αναλογική. Το έχετε µέσα για τον αγροτικό συνδικαλισµό. Να
είναι, όµως, ενιαία και εκεί οι παρατάξεις να βγάζουν τους εκπροσώπους. Τότε µόνο να χρηµατοδοτείται.
Εµείς επί της αρχής καταψηφίζουµε το σχέδιο νόµου που δε
βοηθάει τη συνεταιριστική ιδέα, κάνει κεφαλαιουχικές εταιρείες
τους αγροτικούς συνεταιρισµούς.
Αυτήν τη στιγµή που καταρρέουν τα πάντα και διαλύεται και η
παραγωγική βάση της χώρας το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και η Κυβέρνηση έπρεπε να φέρει µια άλλη
πρόταση µε προεξέχουσα τη συνεταιριστική ιδέα και όχι την κεφαλαιουχική εταιρεία.
Τα υπόλοιπα θα τα πω και στη δευτερολογία µου και στην συζήτηση επί των άρθρων.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Εισερχόµεθα στον κατάλογο των συναδέλφων οµιλητών. Το λόγο έχει η Αικατερίνη
Περλεπέ-Σηφουνάκη.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιστορία του συνεταιριστικού κινήµατος πάει πολύ
πίσω στο χρόνο, παλαιότερα και από τον 19ο αιώνα και καταλαµβάνει κεντρικότατο κεφάλαιο στην οικονοµική και κοινωνική ζωή
του τόπου.
Το συνεταιρίζεσθαι σ’ αυτόν το χώρο της πρωτογενούς παραγωγής έχει αποτελέσει ζήτηµα ευρύτατης συζήτησης µελέτης
και δράσης για χιλιάδες ανθρώπους και όχι µόνο αγρότες. Σε
κάθε περίπτωση ήταν και είναι κοµβικό σηµείο αναφοράς της
ζωής του κόσµου της υπαίθρου και εφαλτήριο ελπίδων και προσδοκιών για όλους όσους παράγουν και ζουν από τη γη και τα
προϊόντα της.
Η µορφή αυτή οργάνωσης των αγροτών από την πρώτη της
εµφάνιση µέχρι τώρα είναι συνδεδεµένη µε µεγάλους κοινωνικούς αγώνες τους οποίους δεν ξεχνάµε και πρέπει πάντα να τιµούµε και να τηρούµε τις παρακαταθήκες όσων µετείχαν σ’
αυτούς. Η πολιτική παρέµβαση της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
που γίνεται µ’ αυτό το νοµοσχέδιο, δείχνει ακριβώς ότι έχουµε
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός µας τον Έλληνα αγρότη, αγωνιζόµαστε για τις όσο καλύτερες συνθήκες στη ζωή του και ανταποκρινόµαστε στην ανάγκη να υπάρχει το πιο δόκιµο θεσµικό
πλαίσιο που θα εξασφαλίζει αυτό το στόχο: την ευηµερία, δηλαδή, και την προοπτική για τον αγροτικό κόσµο.
Σήµερα στην παγκοσµιοποιηµένη πραγµατικότητα που ζούµε
και µάλιστα εν µέσω της µεγάλης οικονοµικής κρίσης που βιώνει
η πατρίδα µας η θωράκιση των αγροτών µε κάθε τρόπο αποτελεί
πρωταρχικό καθήκον της πολιτείας. Οι νέες συνεταιριστικές οργανώσεις που προωθούνται µε το παρόν νοµοσχέδιο θα αποτελέσουν το στιβαρό υπόβαθρο για να ευδοκιµήσουν οι προσπάθειες όλων των αγροτών ώστε να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο,
αλλά και µε πολλές προκλήσεις, περιβάλλον που ζούµε.
Η µεταρρύθµιση αυτή στους συνεταιρισµούς αποκτά ακόµα
µεγαλύτερη σηµασία για τους νέους αγρότες που ως ποσοστό
αυξάνονται στο συνολικό αγροτικό πληθυσµό. Αυτή η αυξητική
τάση στο µείγµα των ηλικιών των αγροτών δίνει αισιοδοξία για
το µέλλον της αγροτιάς, αλλά και συνολικά για το µέλλον της οικονοµίας της χώρας µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις συνθήκες της κρίσης µεγάλο αντίβαρο στους αρνητικούς οικονοµικούς δείκτες είναι σήµερα η αύξηση των εξαγωγών. Όπως όλοι γνωρίζουµε, περίπου
το 27% στις εξαγωγές αυτές αποτελούν τα γεωργικά προϊόντα.
Με το καινούργιο ανανεωµένο τοπίο στους αγροτικούς συνεταιρισµούς, που θα διαµορφωθεί µετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου, αλλά και µε τις άλλες συλλογικές µορφές προώθησης της
αγροτικής παραγωγής σε επίπεδο περιφερειών οι εξαγωγές µπορούν να αυξηθούν ακόµα περισσότερο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η ισχυροποίηση του αγροτικού τοµέα συνολικά, η αυτάρκεια
σε πολλά προϊόντα, η διαφοροποίηση των καλλιεργειών σύµφωνα µε τη ζήτηση της αγοράς, θα είναι επιτυχείς, στο βαθµό
που θα λειτουργήσει αποτελεσµατικά η εµπορευµατική πλευρά
της αγροτικής οικονοµίας. Τα δηµοπρατήρια, οι συµβάσεις µελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων και η περιθωριοποίηση
των αεριτζήδων µεσαζόντων θα οδηγήσουν σε εξυγίανση του
όλου αγροτοπαραγωγικού κύκλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινε εκτενής αναφορά στη
Διαρκή Επιτροπή στο ζήτηµα της αναδιάταξης των αγροτικών
συνεταιρισµών µε το ξεκαθάρισµα των υγιών από τους αδρανείς
και ανενεργούς. Υπάρχουν βεβαίως συγκεκριµένες ευθύνες για
την εικόνα, όπως έχει διαµορφωθεί σήµερα µε τις στρεβλώσεις
που εκδηλώθηκαν ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.
Αυτό, όµως, που νοµίζω ότι έχει σηµασία πλέον είναι η επόµενη µέρα. Το νοµοσχέδιο αυτό λειτουργεί για το αύριο του συνεταιριστικού κινήµατος, των αγροτών, ως φυσικών προσώπων,
που συµπράττουν, ενώνουν τις δυνάµεις τους και διεκδικούν το
δικό τους καλύτερο µέλλον.
Σε αυτό το αύριο θα πρέπει να έχουν θέση και οι εργαζόµενοι
στις µέχρι τώρα δοµές, µερικές από τις οποίες θα καταργηθούν
ή θα συγχωνευθούν. Είναι δυνατόν και να ανανεώνεται ένας θεσµός και να αξιοποιείται το υπάρχον ανθρώπινο δυναµικό µε την
εµπειρία του για τη στελέχωση του καινούργιου.
Αυτή η υποχρέωση, κύριοι Υπουργοί και κύριοι συνάδελφοι,
θα πρέπει να αποτελέσει κεντρικό µέληµα όλων.
Θέλω να κάνω ακόµη µερικές επισηµάνσεις:
Οι τροποποιήσεις που έγιναν από τον Υπουργό κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή, επιβεβαιώνουν τη διάθεση
της πολιτικής ηγεσίας για όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσµα
στο νόµο.
Αναφέρω, για παράδειγµα, την προσθήκη του Κλαδικού Αγροτικού Συνεταιρισµού, ο οποίος θα λειτουργεί βάσει του ν.
2810/2010 και θα έχει ως µέλη τα φυσικά πρόσωπα, πανελλαδικά, που παράγουν το συγκεκριµένο προϊόν.
Αυτή η συνεταιριστική δοµή, όπως και οι υπόλοιπες, προστατεύουν τους αγρότες από την αποσπασµατική διαχείριση του
προϊόντος τους και µπορεί να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά
τις ορέξεις επιτήδειων µεσαζόντων στην πώληση ή στη µεταποίηση.
Επίσης, η ρύθµιση µε την τροπολογία για τη «γη υψηλής παραγωγικότητας», ξεµπλοκάρει πολλούς πολίτες που δεν µπορούσαν να µεταβιβάσουν τη γη στα παιδιά τους. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι ζώνες, το ζήτηµα αυτό αντιµετωπίζεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την ψήφιση του νόµου αυτού
ο Έλληνας αγρότης βγαίνει πολλαπλά κερδισµένος. Το µεγάλο
του όπλο, ο συνεταιρισµός, αποκτά νέα εµβέλεια. Η έµφαση στην
πρωτοβάθµια µορφή για το συνεταιρισµό, του προσδίδει χαρακτηριστικά «Συντροφίας» -για να χρησιµοποιήσω έναν ιστορικό
όρο για το συνεταιρισµό- και τον αναδεικνύει εκτός από οικονοµικό και σε κοινωνικό θεσµό.
Αυτή τη διττή υπόσταση είχε πάντα ο αγροτικός συνεταιρισµός στη διάρκεια του χρόνου.
Πιστεύω ακράδαντα ότι µε το σύνολο των νοµοθετικών πρωτοβουλιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο αγροτικός
τοµέας θα αποτελέσει το µεγάλο ατού της οικονοµίας για την
έξοδο από την κρίση και την ανάκαµψη. Πυρήνας και κινητήριος
δύναµη γι’ αυτή τη συµβολή θα είναι ο νέος αγροτικός συνεταιρισµός.
Ψηφίζω το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε
την κα Αικατερίνη Σηφουνάκη – Περλεπέ και για αυτά που είπε,
αλλά και για το χρόνο που τήρησε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σπυρίδων
Ταλιαδούρος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι πραγµατικότητα ότι το συνεταιριστικό κίνηµα στη χώρα µας
αντιµετωπίζει χρόνια προβλήµατα και παθογένειες που επηρεάζουν σαφώς την αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη της πατρίδας
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µας. Η παραγωγή αγροτικών προϊόντων, σε συνδυασµό µε τη µεταποίηση και την τυποποίησή τους, θα µπορούσε να είναι η ναυαρχίδα στην ανάπτυξη της πατρίδας µας.
Είναι, εποµένως, αναγκαία η εξυγίανση και η ενδυνάµωση του
συνεταιριστικού κινήµατος, ώστε να οδηγηθούµε στην επανεκκίνηση της αγροτικής οικονοµίας.
Το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν τη
µεγάλη κοινωνική σηµασία που έχουν οι συνεταιρισµοί ιδιαίτερα
για την πατρίδα µας, η οποία εξακολουθεί να έχει, σε σχέση µε
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεγάλο µέρος του ενεργού πληθυσµού της απασχολούµενο στη γεωργία.
Εκτός, όµως, από την κοινωνική διάσταση, οι συνεταιρισµοί
δεν παύουν να είναι και οικονοµικές επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να λειτουργούν µε τους όρους της ανταγωνιστικότητας και
της οικονοµίας της ελεύθερης αγοράς.
Εποµένως, οι οποιεσδήποτε νοµοθετικές παρεµβάσεις πρέπει
να αφορούν στη θέσπιση ενός πλαισίου λειτουργίας των συνεταιρισµών, το οποίο να ευνοεί και να εµπνέει τη δηµιουργικότητά
τους, χωρίς να παρεµβαίνει µε τρόπο περιοριστικό και εξαναγκαστικό.
Θα πρέπει να καθοριστεί θεσµικό πλαίσιο που να εξασφαλίζει
την εύρυθµη λειτουργία τους και να τους επιτρέπει να δρουν
αποτελεσµατικά και αξιοκρατικά.
Προς αυτήν την κατεύθυνση θα ήθελα να κάνω ορισµένες συγκεκριµένες προτάσεις και παρατηρήσεις επί των διατάξεων του
νοµοσχεδίου:
Η κατάργηση, πρώτα απ’ όλα, του εποπτικού συµβουλίου, που
έγινε πριν από τριάντα χρόνια, ήταν ένα τεράστιο λάθος και συνετέλεσε στη δηµιουργία προβληµάτων οικονοµικής φύσεως
στους συνεταιρισµούς. Η επαναφορά του είναι αναγκαία, καθώς
και η κατοχύρωση του ρόλου του ώστε να προωθηθεί η αποτελεσµατική διαχείριση και λειτουργία των συνεταιριστικών οργανώσεων.
Σχετικά µε τις φοροαπαλλαγές που ίσχυαν στο ν. 2810/2010,
στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αναφέρεται ότι αυτές θα ισχύσουν
µόνο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς και εξαιρούνται οι
εταιρικές συµπράξεις. Θεωρώ ότι θα βοηθούσε καθοριστικά τα
νέα σχήµατα να ίσχυαν και γι’ αυτά οι φοροαπαλλαγές, όπως
συµβαίνει µε τους αγροτικούς συνεταιρισµούς.
Συγκροτείται ένα γνωµοδοτικό συµβούλιο εννιαµελές, αλλά
εξακολουθεί να είναι πολυπληθές. Φοβούµαι ότι θα είναι και δυσκίνητο και δαπανηρό. Θα πρέπει να περιοριστεί κι άλλο.
Επίσης, θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να επανεξετάσετε την πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας για την αξιοποίηση µέρους των χρηµάτων που έπαιρναν τα τριτοβάθµια όργανα των συλλογικών
οργανώσεων ως ενίσχυση από το κράτος ή από τον ΕΛΓΑ για
υποτροφίες παιδιών αγροτών που σπουδάζουν σε σχολές αγροτικού περιεχοµένου κι έχουν δυσκολίες να ανταπεξέλθουν στις
σπουδές τους. Είναι ανάγκη να έχουµε αγροτικά στελέχη µε γνώσεις σε αυτό το οποίο κάνουν. Η εποχή µας είναι εποχή εξειδίκευσης και πρέπει όλοι οι ασχολούµενοι µε τη γεωργία να έχουν
τις κατάλληλες γνώσεις και εξειδικεύσεις.
Σχετικά µε το άρθρο για την περιγραφή των οµάδων παραγωγών θα ήθελα να σηµειώσω ότι η διατύπωση του νόµου περιορίζει το εύρος που δίνει ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός 1852/2007 ως
προς το τι είναι οµάδες παραγωγών. Για την απλοποίηση του νοµοσχεδίου και την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του, θεωρώ
ότι θα πρέπει να προτιµηθεί η διατύπωση του κανονισµού αυτού
για τις οµάδες παραγωγών, ώστε το νοµικό πλαίσιο να είναι πλήρως εναρµονισµένο µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό για να µη δηµιουργηθούν τυχόν προβλήµατα.
Προτείνουµε να απαλειφθεί ο περιορισµός για µόνο δύο δηµοπρατήρια ανά περιφερειακή ενότητα, που τίθενται µε το παρόν
νοµοσχέδιο. Θα πρέπει να τεθούν οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας των δηµοπρατηρίων να είναι
σαφείς. Στη συνέχεια, η ίδια η αγορά θα καθορίσει την παρουσία
τους και θα επιλέξει ποια µπορούν να σταθούν, ποια είναι ικανά.
Έτσι, θα υπάρχει ανταγωνισµός και κίνητρο.
Προτείνουµε και την εφαρµογή του «πόθεν έσχες» µέχρι πρώτου βαθµού συγγενείας και για τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιριστικών οργανώσεων όλων των συλλογικών
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αγροτικών οργανώσεων και όχι µόνο για τους προέδρους, όπως
ισχύει µέχρι σήµερα. Με τον τρόπο αυτό θα αποτραπούν φαινόµενα διαφθοράς και οικονοµικών ατασθαλιών.
Τέλος, το χρονικό περιθώριο που τίθεται για τη µετάβαση στο
νέο καθεστώς φοβούµαι ότι είναι περιορισµένο και δεν θα αρκέσει για να διευθετηθούν οι εκκρεµότητες που θα προκύψουν από
τη µετατροπή των νοµικών προσώπων.
Νοµίζω ότι θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα να παραταθούν οι σχετικές προθεσµίες, για να οδηγηθούµε σε µία οµαλή
µετάβαση χωρίς τριγµούς και προβλήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω, για να δηµιουργηθεί ένα
σαφές πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, που θα εξασφαλίσει την εύρυθµη και οµαλή λειτουργία τους και παράλληλα
θα τους επιτρέψει να δραστηριοποιηθούν οικονοµικά στην αγορά
µε επιτυχία, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας του τόπου µας. Αυτό είναι κάτι που χρειάζεται, ιδίως σήµερα, η πατρίδα µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σταύρος Σκοπελίτης, ο οποίος κουβαλάει στην πλάτη του µεγάλη συνεταιριστική εµπειρία.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεται σε
µια περίοδο µεγάλης, πρωτόγνωρης όξυνσης των προβληµάτων
που αντιµετωπίζει κατά κύριο λόγο, βέβαια, η µικροµεσαία αγροτική µας παραγωγή.
Τα καταφέρατε µια χαρά ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία, έτσι
που σήµερα µε όποια καλλιέργεια και αν ασχολείται ο κάτοικος
της υπαίθρου αντιµετωπίζει προβλήµατα βουνό: προβλήµατα ο
γεωργός, προβλήµατα ο κτηνοτρόφος, προβλήµατα ο ψαράς,
προβλήµατα που έχουν σχέση µε τις τιµές για τη διάθεση των
προϊόντων της παραγωγής του, µε τις τιµές που παίρνει αν βρει
αγοραστή, µε την ακρίβεια των εφοδίων λιπασµάτων, ζωοτροφών, σπόρων, φαρµάκων κλπ. Όλα αυτά κάνουν όλο και πιο
ασύµφορη την ενασχόληση µε την αγροτική καλλιέργεια, αφού
όχι µόνο δεν κερδίζει τίποτα από αυτήν ο µικροµεσαίος παραγωγός, αλλά µπαίνει και µέσα, για να το πω έτσι.
Αυτό γίνεται, παραδείγµατος χάριν, µε τους ελαιοπαραγωγούς
του νησιού µου της Λέσβου και των άλλων, βέβαια, περιοχών της
χώρας µας. Έτσι, µια καλλιέργεια που για χρόνια αποτελούσε το
αποκούµπι για τους κατοίκους της περιοχής του νοµού, εγκαταλείπεται και οδηγείται στην καταστροφή.
Αυτή, βέβαια, η κατάσταση θα γίνει ακόµα χειρότερη µε την
νέα αναθεώρηση της ΚΑΠ που ετοιµάζεται και που θα ισχύει από
το 2013 έως το 2020, µε τις περικοπές των επιδοτήσεων που θα
επιφέρει και το πέταµα έξω από το µητρώο χιλιάδων αγροτοκτηνοτρόφων, που θα χαρακτηριστούν ανενεργοί αγρότες.
Σε µια, λοιπόν, τέτοια περίοδο έρχεται το νοµοσχέδιο αυτό στη
Βουλή. Βέβαια, δεν έρχεται για να δώσει λύσεις στα προβλήµατα
αυτά που ανέφερα προηγούµενα, όπως ούτε λίγο ούτε πολύ λέγεται στην εισηγητική έκθεση, αλλά έρχεται για να επιταχύνει
τους ρυθµούς επίτευξης του στόχου που έχετε βάλει και που δεν
είναι άλλος παρά από τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λίγα χέρια και την καπιταλιστικοποίηση της αγροτικής οικονοµίας της χώρας µας. Εργαλείο γι’ αυτήν την προώθηση, για
το στόχο αυτής της πολιτικής θέλετε τους συνεταιρισµούς και
όχι βέβαια αποκούµπι για το µικροµεσαίο αγρότη, όσο µπορεί να
γίνει αυτό, µέσα στα συγκεκριµένα πολιτικά πλαίσια.
Είναι, βέβαια, αλήθεια, κύριοι Βουλευτές -το τόνισε εξάλλου
και ο αγορητής µας, ο σύντροφος Μωραΐτης- ότι σήµερα το συνεταιριστικό κίνηµα γνωρίζει την πλέρια απαξίωση του, απαξίωση, βέβαια, στα µάτια των µικροµεσαίων αγροτών, γιατί στα
µάτια των µεγαλοαγροτών καλά πάει. Βέβαια, δεν οδηγήθηκε σ’
αυτήν την κατάσταση από µόνο του, αλλά οδηγήθηκε από την
πολιτική σας, από την πολιτική που εφάρµοσαν όλα αυτά τα χρόνια και τα δύο κόµµατα που κυβέρνησαν τη χώρα. Καµµία κυβέρνηση από αυτές, κυριολεκτικά καµµία, από τη Μεταπολίτευση
µέχρι σήµερα δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει νοµοθετική παρέµβαση στο συνεταιριστικό κίνηµα, για να το εξυγιάνει ισχυρι-
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ζόµενη, στην πραγµατικότητα, όµως, για να το σπρώξει όλο και
πιο βαθιά στο βούρκο της ανυποληψίας.
Η ευθύνη, λοιπόν, για την κατάσταση που δηµιουργήθηκε στο
συνεταιριστικό κίνηµα ανήκει στις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας
Δηµοκρατίας, όµως ευθύνη έχουν και οι διοικούντες όλα αυτά
τα χρόνια το συνεταιριστικό κίνηµα, κύρια τις δευτεροβάθµιες
οργανώσεις και την ΠΑΣΕΓΕΣ, λες και οι πρασινογάλαζοι συνδικαλιστές, αγροτοπατέρες, εκλέγονται στο συνεταιριστικό κίνηµα
για να προωθήσουν τη βαθιά αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι να υποστηρίξουν τα
συµφέροντα των συνεταιρισµένων αγροτών, όσο µπορούσε να
γίνει, βέβαια, αυτό στα πλαίσια -επαναλαµβάνω- του σηµερινού
συστήµατος που ζούµε. Έβλεπαν την καταστροφή να έρχεται
εδώ και χρόνια και αυτοί όχι µόνο παραµέριζαν στο πέρασµά της,
στο διάβα της, αλλά και βοηθούσαν αυτήν την πολιτική στο έργο
της καταστροφή των µικροµεσαίων αγροτικών νοικοκυριών.
Όσον αφορά τις διαφωνίες που εκφράζουν για το νοµοσχέδιο
αυτές δεν έχουν να κάνουν µε το συµφέρον των µικροµεσαίων
κτηνοτρόφων και αγροτών -το τόνισε και ο εισηγητής µας- αλλά
µε εκείνο των µεγαλοαγροτών και των επιχειρηµατιών. Δεν σας
δηµιουργεί, λοιπόν, κανένα πρόβληµα το σηµερινό συνεταιριστικό κίνηµα. Αυτό, όµως, δεν αρκεί. Και δεν αρκεί, γιατί µπροστά
έχουµε τη νέα αντιλαϊκή, αντιαγροτική καταιγίδα που έρχεται και
εσείς θέλετε ένα εργαλείο για το πέρασµα της στους αγρότες.
Συνεπώς, µε την τωρινή τους µορφή οι συνεταιρισµοί δεν σας
είναι χρήσιµοι, δεν σας κάνουν, είναι πια ξεπερασµένοι. Έτσι, µε
το νοµοσχέδιο αυτό στέλνετε στον Καιάδα τη µεγάλη τους πλειοψηφία. Όσοι αποµείνουν θα µετατραπούν µε το νόµο αυτό σε
επιχειρήσεις, σε εταιρείες στις οποίες θα συµµετέχουν µόνο οι
µεγαλοαγρότες και οι επιχειρηµατίες. Οι µικροµεσαίοι αγρότες
θα αποκλειστούν από αυτούς. Θα αποκλειστούν εκείνοι οι αγρότες που πετάχτηκαν έξω από το Μητρώο Αγροτών, γιατί έκαναν
το έγκληµα να αναζητήσουν εισόδηµα σε ξυλουργικές δουλειές.
Θα αποκλειστούν, επίσης, χιλιάδες που τυπικά θα µπορούσαν να
είναι µέλη του συνεταιρισµού, όµως ουσιαστικά τους αποκλείεται
και αυτό γιατί δεν θα µπορέσουν, παραδείγµατος χάριν, να καταλάβουν τη συνεταιριστική µερίδα.
Τσιφλίκι, λοιπόν, των µεγαλοαγροτών και των επιχειρηµατιών
οι συνεταιρισµοί, τα συµφέροντα των οποίων µόνο θα εξυπηρετούν. Αυτός είναι ο στόχος σας. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και οι οµάδες παραγωγών και οι αγροτικές εταιρικές
συµπράξεις που δηµιουργούνται, οι οποίες θα λειτουργούν µε
καθαρά ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, µε στόχο, δηλαδή, το κέρδος για τους µεγαλοαγρότες και τους µεγαλοµετόχους. Τον ίδιο
στόχο, όπως ανάλυσε ο εισηγητής µας, θα υπηρετήσουν η συµβολαιακή γεωργία, καθώς και τα δηµοπρατήρια αγροτικών προϊόντων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι για να αντιµετωπιστούν
τα προβλήµατα που βιώνει η αγροτική µας παραγωγή χρειάζεται
µια άλλη πολιτική. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση. Χρειάζεται µια
πολιτική που θα κινείται στην αντίπερα όχθη µ’ αυτήν που κινείται
µέχρι σήµερα αυτή που γνωρίσαµε, µια πολιτική που θα φέρει
την αποδέσµευση της χώρας µας από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
αφού η ένταξη σ’ αυτήν µόνο δεινά προκάλεσε στην αγροτική
µας παραγωγή και οδήγησε στην καταστροφή χιλιάδες και χιλιάδες µικροµεσαία αγροτικά νοικοκυριά.
Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, που βέβαια δεν θα πέσει από
τον ουρανό, αλλά θα είναι σαν αποτέλεσµα της πάλης και της
αγροτιάς µας µαζί µε την εργατική τάξη και τα άλλα πλατιά λαϊκά
στρώµατα, θα γίνει δυνατή η ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, µε στόχο την κάλυψη των διατροφικών αναγκών του λαού
µας µε φτηνά, ποιοτικά και υγιεινά προϊόντα, την εξασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήµατος για τους αγρότες µας.
Ένας από τους µοχλούς για τη στήριξη και την ανάπτυξη της
µικροµεσαίας αγροτικής παραγωγής θα είναι και ο παραγωγικός
συνεταιρισµός.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ένας συνεταιρισµός, που όπως έχουµε τονίσει πολλές φορές
και σ’ αυτήν την Αίθουσα -το τόνισε και πριν λίγο ο αγορητής
µας- καµµία σχέση δεν θα έχει µε το συνεταιρισµό που υπάρχει
σήµερα -και τον οποίο ποτέ εµείς δεν υποστηρίξαµε- και βέβαια
µ’ αυτόν που προωθείτε µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο.
Ο παραγωγικός αυτός συνεταιρισµός που προτείνουµε εµείς
θα αντιµετωπίσει τα προβλήµατα της αγροτικής µας παραγωγής,
µικρός και κατακερµατισµένος κλήρος, καθώς και θα την οδηγήσει στην ανάπτυξη προς όφελος των µικροµεσαίων αγροτών και
της χώρας µας γενικότερα.
Κλείνω, απευθυνόµενος από αυτό το Βήµα στους µικροµεσαίους αγρότες της χώρας µας και τους καλώ να πάψουν να έχουν
αυταπάτες ότι στα πλαίσια αυτής της πολιτικής µπορούν να ξηµερώσουν καλύτερες µέρες για αυτούς. Για να έρθουν αυτές οι
µέρες χρειάζεται αγώνας και σ’ αυτόν τον αγώνα πρέπει να προσανατολιστούν.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, ο κ. Κωνσταντίνος
Αϊβαλιώτης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητούµε σήµερα για κάτι που αποτελούσε για χρόνια την
επικοινωνιακή ναυαρχίδα και το καύχηµα του ΠΑΣΟΚ και κατέληξε σε αποτυχία. Όπως ακριβώς ο αποτυχηµένος νόµος-πλαίσιο του Ανδρέα Παπανδρέου για την παιδεία, έτσι και οι αγροτικοί συνεταιρισµοί τη δεκαετία του ’80 ήταν στη πρώτη γραµµή
της ρητορείας του ΠΑΣΟΚ.
Τι για µάχη της ντοµάτας είχαµε ακούσει τότε, τι για αυτοοργάνωση των αγροτών, τι για ξεδόντιασµα των µεσαζόντων, τι για
προστασία του εισοδήµατος που δίνει το χωράφι. Ένα σωρό
ποµφόλυγες, βαρύγδουπες διακηρύξεις, µεγαλοστοµίες µας
είχαν ζώσει την εποχή των αλήστου µνήµης δύο κρατικών καναλιών -θυµόµαστε όλοι- αλλά και της ιδεολογικής κυριαρχίας του
ΠΑΣΟΚ, που ονειρευόταν, τότε βέβαια, το σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό της κοινωνίας.
Βέβαια, πέρασαν τριάντα χρόνια και το ένα µετά το άλλο τα
ιδεολογικά εξαπτέρυγα του ΠΑΣΟΚ, τα πετάτε εσείς, η Κυβέρνηση σας, στον κάλαθο των αχρήστων. Αποσύρονται ως αποτυχηµένα τα καυχήµατα της πασοκικής ιδεολογίας, όπως έγινε και
προχθές µε την κατάργηση του νόµου-πλαισίου για την παιδεία
και σήµερα µε το νοµοσχέδιο για τους συνεταιρισµούς.
Θα πρέπει να αναγνωρίσουµε φυσικά ότι είναι πολύ θετικό το
ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν
ανοικτή στο διάλογο και διορθώσεις έκανε και αλλαγές. Τριάντα
χρόνια, όµως, µετά την ένταξη µας στην τότε ΕΟΚ βλέπουµε
γύρω µας αποτυχία και συρρίκνωση του γεωργικού τοµέα. Ελάχιστοι Έλληνες έµειναν να ασχολούνται µε την γεωργία, αυτή
είναι η πικρή αλήθεια. Μέσα σε δέκα µόλις χρόνια η συµµετοχή
της γεωργίας στο ελληνικό ΑΕΠ έπεσε στο µισό, οι συνεταιρισµοί
απέτυχαν. Στις πόλεις, εµείς που δεν είµαστε αγρότες, πληρώνουµε πανάκριβα τα αγροτικά προϊόντα, εισάγουµε φρούτα και
λαχανικά από τις τέσσερις άκρες του πλανήτη και παραδοσιακά
ελληνικά προϊόντα εξέλειπαν.
Ξεριζώθηκαν, παραδείγµατος χάριν, τα καπνά σχεδόν παντού,
συρρικνώθηκε η παραγωγή βαµβακιού και έτσι τρίβουν τα χέρια
τους περίεργες χώρες όπως η Τουρκία, η οποία όµως, έχει την
ταχύτερα αναπτυσσόµενη κλωστοϋφαντουργία της Ευρώπης,
ενώ κορυφαίες φίρµες –να αναφέρω µερικά ονόµατα, η Μπέρµπερι, η Λαµαρτίνα- παράγουν τα πανάκριβα προϊόντα που πουλάνε στην Τουρκία και µάλιστα τα εισάγουµε και εµείς εδώ στην
Ελλάδα.
Εν τω µεταξύ, κραταιές ελληνικές κλωστοϋφαντουργίες –Πειραϊκή Πατραϊκή, Αιγαίο κ.λπ.- έσβησαν, καπνοβιοµηχανίες ελληνικές κλείνουν, ελληνικός καπνός δεν υπάρχει και εισάγουµε
τσιγάρα µε χαρµάνια Ουγκάντας και Χιλής. Αυτά είναι τα τσιγάρα
που εισάγουµε σήµερα στην Ελλάδα που παρήγαγε παλιά καπνό.
Και σε όλο αυτό το σκηνικό µπαίνουν και οι αγροτικοί συνεταιρισµοί, οι οποίοι στη µεγάλη τους πλειοψηφία δυστυχώς απέτυχαν
και εισόδηµα να εξασφαλίσουν στους αγρότες και προώθηση
των προϊόντων µας να κάνουν. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ανάλογοι
συνεταιρισµοί, στην Ισπανία για παράδειγµα, σπρώχνουν αποτε-
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λεσµατικά τα ισπανικά προϊόντα –πορτοκάλια, κρασιά- σε όλη
την Ευρώπη, την ίδια ώρα που τα δικά µας πολύ πιο ποιοτικά
αγροτικά προϊόντα µένουν πάνω στα δέντρα και στις αποθήκες.
Μιλάει όλη η Ευρώπη αίφνης για τη µεσογειακή διατροφή. Τι
είναι η µεσογειακή διατροφή; Είναι η κρητική διατροφή, τα κρητικά αγροτικά προϊόντα. Ούτε, όµως, αυτό καταφέραµε να εµπεδώσουµε, να βάλουµε στο στόµα και στο µυαλό των Ευρωπαίων,
ότι µιλάµε για κρητική διατροφή. Διότι το παξιµάδι το κρητικό,
το παρθένο λάδι το κρητικό, το γιδοτύρι και όλα αυτά τα καταπληκτικά πρώτης γραµµής κρητικά προϊόντα, τα οποία έπρεπε
να περιγράφονται ως «κρητική διατροφή», περιγράφονται ως
«µεσογειακή διατροφή». Και λέω: Η Αλγερία και η Τυνησία είναι
στη Μεσόγειο. Τι σχέση έχουν αυτές οι δυο χώρες µε τη µεσογειακή διατροφή; Αποτύχαµε, λοιπόν, να καθιερώσουµε και
αυτόν τον όρο, ο οποίος θα ήταν επικοινωνιακό χρυσάφι για τα
ποιοτικά ελληνικά αγροτικά προϊόντα.
Εν τω µεταξύ, µια επίσκεψη στην Κρήτη οδηγεί στο συµπέρασµα ότι µόνο λόγια υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια για τους συνεταιρισµούς και για το ρόλο που θα έπαιζαν. Η παραγωγή σαπίζει
και δεν προωθείται στις υψηλού εισοδήµατος ευρωπαϊκές αγορές. Την ίδια ώρα –προσέξτε, όποιος ήταν Ευρωβουλευτής στην
Αίθουσα το γνωρίζει- που οι Βέλγοι αγοράζουν το βασιλικό σύκο,
αυτό το σύκο που έχουµε στην Ελλάδα και που φυτρώνει στους
δρόµους και είναι αυτοφυές, εµείς στην Ελλάδα τα πετάµε. Οι
Τούρκοι όµως τα πουλάνε 1 ευρώ το ένα. Σήµερα έχει 0,92 ευρώ
ένα βασιλικό σύκο στα σούπερ µάρκετ των Βρυξελλών. Εµείς, τα
πετάµε, ενώ οι Τούρκοι κατάφεραν να τα προωθούν και να βγάζουν ένα σωρό λεφτά.
Μιας και αναφέρθηκα στην Τουρκία, θα ήθελα να καταθέσω
στα Πρακτικά το έγγραφο που µου έδωσε το Υπουργείο Οικονοµικών µε τα στατιστικά στοιχεία των εισαγωγών από την Τουρκία.
Προσέξτε, εκτός από αυτοκίνητα, ψυγεία, τηλεοράσεις, µηχανές,
αλλά και κιθάρες, βιολιά και άρπες Τουρκίας, εισάγουµε περούκες και τρίχες εκλεκτής ποιότητας. Προσέξτε, τι γράφει η Ελληνική Στατιστική Αρχή: «Τρίχες εκλεκτής ποιότητας εισάγουµε
από την Τουρκία». Εκτός απ’ όλα αυτά τα παράξενα προϊόντα,
τις περούκες, τα µουστάκια κ.λπ., τα ψεύτικα, εισάγουµε από την
Τουρκία βαµβάκι, κρεµµύδια, σκόρδα, µαρούλια, ραδίκια, αγγούρια, καρότα, ντοµάτες, κακάο Τουρκίας –παράγει κακάο η Τουρκία;- τσάι πράσινο και µαύρο, τούρκικη ζάχαρη, τούρκικα κεράσια, τούρκικα ροδάκινα, τούρκικους χυµούς µήλου, πορτοκαλιού,
τούρκικα βερίκοκα, φιστίκια, φουντούκια και ένα σωρό άλλα γεωργικά προϊόντα. Και ποια χώρα τα εισάγει όλα αυτά; Η τέως
αγροτική Ελλάδα. Αυτή είναι η κληρονοµιά των δυο παλαιών κοµµάτων εξουσίας, ότι εισάγουµε µέχρι και φιστίκια, σκόρδα και
αγγούρια από την Τουρκία.
Καταθέτω, λοιπόν, στα Πρακτικά το επίσηµο έγγραφο του
Υπουργείου Οικονοµικών µε τα επίσηµα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, όπου φαίνεται ότι εισάγουµε ένα σωρό τρελά
και παλαβά προϊόντα, µεταξύ των οποίων και πολλά αγροτικά
από την Τουρκία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εµείς, λοιπόν, επί δεκαετίες µείναµε στις ιδεοληψίες και στο
κουβεντολόι, ενώ άλλοι προχωρούσαν και δρούσαν. Γι’ αυτό, λοιπόν, κύριοι Υπουργοί, βουλιάξαµε, επειδή δεν αλλάξαµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ηρώ Διώτη.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες, έχουµε πολλούς λόγους να µας ενδιαφέρει αυτό το νοµοσχέδιο και το µέλλον του συνεταιρισµού στη χώρα. Πέρα από
το πολιτικό ενδιαφέρον της Αριστεράς, όµως, για τα συµφέροντα
του αγροτικού κόσµου µε ενδιαφέρει και εµένα προσωπικά, γιατί
ζω και εκλέγοµαι σε µια περιοχή που έχει πρωτοστατήσει σε
αγώνες γύρω από αυτά τα ζητήµατα, αγώνες ιστορικής σηµα-
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σίας για τον αγροτικό κόσµο και την ιστορία του συνεταιριστικού
κινήµατος.
Κατ’ αρχάς, να πούµε ότι ο πρώτος συνεταιρισµός της νεότερης και σύγχρονης εποχής, ο λεγόµενος «Κοινή Συντροφιά», δηµιουργήθηκε στα Αµπελάκια της Λάρισας το 1780 και περιλάµβανε είκοσι δυο χωριά µε το χαρακτηριστικό ότι συνεταιρίστηκαν γαιοκτήµονες µαζί µε εργάτες γης και τεχνίτες, µε εργαζόµενους αποκλειστικά από τα µέλη του συνεταιρισµού και άνθισε
για πάρα πολλά χρόνια µέχρι που διαλύθηκε εξαιτίας οικονοµικών λόγων, όπως υψηλή φορολογία στους κατοίκους από τον
Αλί Πασά, αλλά και η πτώχευση της Τράπεζας της Βιέννης, όπου
ο συνεταιρισµός είχε τα περισσότερα κεφάλαιά του. Φυσικά κάθε
οµοιότητα µε αυτή την ιστορική αναδροµή σήµερα είναι φανταστική.
Στη συνέχεια ακολούθησαν οι αγώνες των αρχών του 20ου
αιώνα, όπου ο οραµατιστής της συνεταιριστικής ιδέας και δολοφονηµένος από τους τσιφλικάδες Μαρίνος Αντύπας έλεγε:
«Είµαι σοσιαλιστής όνοµα και πράγµα, φέρω τον τίτλο µου πιστώς και περηφάνως, πιστεύω ως παντοκράτορα ποιητή ορατών
τε και αοράτων των εργασιών και ως οµοούσιον και αχώριστον
τριάδα της ευτυχίας και της ειρήνης την ελευθερία, την ισότητα
και την αδελφότητα». Κατόπιν, ακολούθησε η ίδρυση των πρώτων αγροτικών συλλόγων στη Λάρισα, στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα που οδήγησαν στο Κιλελέρ και τελικά κάποτε στις
απαλλοτριώσεις των τσιφλικάδων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα αναφέρω όλα αυτά διότι
έχουν σχέση µε το θέµα µας και γιατί είµαι υπερήφανη για αυτή
την ιστορία του τόπου µας, αλλά επίσης γιατί είναι καλό να διδασκόµαστε από την ιστορία που έχει αποδείξει πάµπολλες φορές
ότι η ισχύς βρίσκεται εν τη ενώσει και πως οι εξουσίες πάντα
έχουν τους ίδιους στόχους.
Είναι, λοιπόν, πολύ σηµαντικό εργαλείο οι συνεταιρισµοί
ούτως ή άλλως για τους αγρότες. Πολύ περισσότερο εν µέσω
κρίσης είναι ίσως από τα λίγα εργαλεία –αν όχι το µόνο- για να
µπορέσουν να επιβιώσουν. Διότι, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί συναδέλφισσες, απέναντι σ’ αυτήν τη ζοφερή κατάσταση
που τα πάντα τα ρυθµίζουν οι αόρατες αγορές -οι τράπεζες δηλαδή και το κεφάλαιο για να τα λέµε µε το όνοµά τους- οι συνεταιρισµοί είναι οικονοµικοί, αλλά και κοινωνικοί θεσµοί που
µπορούν να λειτουργήσουν ως δίχτυ προστασίας για τους αγρότες και να τους εξασφαλίσουν εισόδηµα, ακριβώς γιατί έχουν και
κοινωνικό χαρακτήρα και δηµοκρατία στις διαδικασίες.
Όπως διατυπώθηκε και στο Συνέδριο της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης στο Μάντσεστερ το Σεπτέµβριο του 1995, συνεταιρισµός είναι µια αυτόνοµη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιµετώπιση των κοινών, οικονοµικών,
κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεών τους διαµέσου µιας συνδιόκτητης και δηµοκρατικά διοικούµενης επιχείρησης. Αυτό είναι, λοιπόν, συνεταιρισµός και δεν είναι αυτό που
διαβάζουµε στο site της Κυβέρνησης, «επίκεντρο ο ανεξάρτητος
και αυθύπαρκτος αγρότης» και ότι επίσης, «συνεταιρισµοί ως
εύρωστες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις».
Διότι αυτή η διατύπωση και η λογική που σας διέπει, κύριε
Υπουργέ, απογυµνώνει φυσικά το συνεταιρισµό από το φιλοσοφικό και τον κοινωνικό του ρόλο. Του αποδίδετε, λοιπόν, τις δικές
σας αξίες του ατοµισµού και της αγοράς. Φυσικά δηµοκρατία
σηµαίνει ένα µέλος µια ψήφος και όχι ένα µέλος πολλές ψήφοι,
όπως εσείς λέτε στο νοµοσχέδιο.
Σύµφωνα –για να συνεχίσω- µε τη διατύπωση του Μάντσεστερ,
οι συνεταιρισµοί στηρίζονται στις αξίες της αυτοβοήθειας, της
αυτευθύνης, της δηµοκρατίας, της ισότητας, της ισοτιµίας και
της αλληλεγγύης. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, τόση ώρα δεν
µιλάµε -και δεν µιλάω -για την πραγµατικότητα των συνεταιρισµών σήµερα στην Ελλάδα, αλλά γι’ αυτό που ξεκίνησε και γι’
αυτό που θα έπρεπε να είναι, για την ιδέα ουσιαστικά του συνεταιρίζεσθαι.
Στην Ελλάδα φρόντισαν οι γνωστές κυβερνήσεις, του ΠΑΣΟΚ
και της Νέας Δηµοκρατίας, να κάνουν και εκεί πελατεία, τσιφλίκια
και κακοδιαχείριση και να διασύρουν τόσο πολύ την ιδέα του συνεταιρισµού που σήµερα να είναι πλήρως απαξιωµένη από τον
αγροτικό κόσµο, ενώ θα έπρεπε να είναι δική τους υπόθεση.
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Και βέβαια, ευθύνες σ’ αυτό –για να µην ξεχνιόµαστε- φέρουν
και τα συλλογικά όργανα των αγροτών, η ΠΑΣΕΓΕΣ και η ΓΕΣΑΣΕ, που από όργανα προάσπισης των συµφερόντων των παραγωγών έχουν µετατραπεί σε κοµµατικές κοιτίδες που
βρίσκονται σε ευθεία σύνδεση µε το Υπουργείο και την εκάστοτε
πολιτική του ηγεσία.
Μικροσκοπιµότητες και προσωπικά συµφέροντα εξυπηρετούν,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές οι οργανώσεις χαρατσώνοντας, βέβαια, και άγρια τους αγρότες. Δεν νοµίζω ότι έχει ξεχάσει
κανείς από τους παραγωγούς της Λάρισας, της Κοζάνης, της Κεφαλλονιάς, τι παιχνίδι παίχθηκε στην πλάτη του µε τις δηλώσεις
ΟΣΔΕ, όπου η ΠΑΣΕΓΕΣ ξαφνικά θυµήθηκε να νοιαστεί για την
προάσπιση των οικονοµικών συµφερόντων από τις κακές ΕΑΣ,
πετώντας τις τελευταίες εκτός συστήµατος. Ο µόνος τελικά χαµένος θα ήταν ο αγρότης που κινδύνεψε να µείνει εκτός επιδοτήσεων λόγω αυτής της επίπλαστης κόντρας.
Η απαξίωση βέβαια βοηθάει και τα συµφέροντα και τις ιδέες
του νεοφιλελευθερισµού να επικρατήσουν και τελικά βοηθάει να
συνεχίσουν οι µεσάζοντες και οι αγορές να κλέβουν το αγροτικό
εισόδηµα. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να γίνουν αυτά που πρέπει και όχι φυσικά οι συνεταιρισµοί να διαλυθούν και να καταλήξουν µόνο εµπορικές επιχειρήσεις µε κάποια καινούργια
πελατεία κοµµατική.
Διότι, κύριε Υπουργέ, αυτή η κατάσταση διαµορφώθηκε και
από τις διάδοχες µεταρρυθµίσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, µε αποκορύφωµα αυτή του 2003 και τη διαρκή υποταγή της
στις ρυθµίσεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. Η κυριαρχία των νόµων της αγοράς µαζί µε τις αντιαγροτικές πολιτικές που εφάρµοσαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ επί δεκαετίες παρέδωσαν την αγροτική παραγωγή
στην κερδοσκοπική ασυδοσία του εµποροβιοµηχανικού κεφαλαίου και στην ανυπαρξία κάθε ουσιαστικού ελέγχου στις τιµές,
στις εισαγωγές και στην ποιότητα των προϊόντων και των τροφίµων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ).
Οι συνεταιρισµοί ποτέ δεν ενισχύθηκαν µε τον τρόπο που θα
έπρεπε, αλλά ενισχύθηκαν πάντα µε τρόπο πελατειακό, µε χάρες
σε ηµέτερους και µε φοβερό χρέη, πλην εξαιρέσεων. Έτσι όπως
εκτυλίχτηκε και απαξιώθηκε και η συνεταιριστική ιδέα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Για µας είναι τεράστιας σηµασίας η αναγέννηση του συνεταιριστικού κινήµατος, όχι µόνο στον αγροτικό χώρο, αλλά σε όλη
την οικονοµία και η θεµελίωσή του σε νέες βάσεις, διότι επαναλαµβάνουµε, είναι εργαλείο για τους αγρότες να αντισταθούν
στην κρίση, στους µεσάζοντες και στις αγορές. Και φυσικά είναι
κυρίως στο χέρι τους και σε κανένα απολύτως νόµο που µπορεί
να φέρει το εκάστοτε Υπουργείο, να στηρίξουν πάλι κοινές προσπάθειες που θα τις ελέγχουν και θα τις διοικούν οι ίδιοι προς
όφελός τους.
Την τραγική χρονιά της κατάρρευσης της Αργεντινής, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, το 2001, χιλιάδες εργάτες όταν τα αφεντικά τους εξαφανίστηκαν µαζί µε τον Πρόεδρο της χώρας, αποφάσισαν να καταλάβουν εργοστάσια και να ανασυγκροτήσουν
επιχειρήσεις. Έτσι σύµφωνα µε µια έρευνα του Πανεπιστηµίου
του Μπουένος Άιρες, σήµερα στην Αργεντινή λειτουργούν διακόσιες πέντε ανακτηµένες συνεταιριστικές επιχειρήσεις που απασχολούν συνολικά εννέα χιλιάδες τριακόσιους εξήντα δύο
ανθρώπους, από υφαντουργίες και µεταλλουργίες, µέχρι εταιρείες γραφικών τεχνών και ξενοδοχεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
Με αυτά και µε δίκτυα διακίνησης και δικών τους αγροτικών
προϊόντων που δηµιούργησαν µόνοι τους σώθηκε ο κόσµος από
την πείνα στην Αργεντινή. Και αυτό είναι µόνο ένα παράδειγµα.
Υπάρχουν πολλά τέτοια που ποτέ στην Ελλάδα δεν θα πιστεύαµε
ότι µας αφορούν.
Πριν κλείσω, θα πω δύο τελευταία πράγµατα. Θα ήθελα να
κάνω µνεία και στη φεµινιστική διάσταση των συνεταιρισµών -

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γιατί νοµίζω ότι δεν ακούστηκε και δεν θα ακουστεί πολύ εδώ
στην Αίθουσα- καθώς έβγαλαν τις γυναίκες της υπαίθρου από τα
νοικοκυριά τους και τις έκαναν πολύ ενεργές και επιτυχηµένες
στους γυναικείους συνεταιρισµούς που έφτιαξαν οι ίδιες, οι
οποίες είναι συλλογικά, αλλά και αναπτυξιακά κύτταρα για τις
τοπικές κοινωνίες.
Οφείλετε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να τις ενισχύσετε και να µην
αφήνετε στο απυρόβλητο τα οξύτατα προβλήµατα του τρόπου
φορολόγησης των µελών τους, της κοινωνικής τους ασφάλισης,
της χρηµατοδότησης και της εκπροσώπησής τους σε θεσµικά
όργανα.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε -και ευχαριστώ για την ανοχήεπειδή δεν θέλω να καταχραστώ άλλο το χρόνο, θέλω να πω
µόνο τα εξής: Η εξηκοστή τέταρτη Σύνοδος των Ηνωµένων
Εθνών ύστερα από σχετική πρόταση του Γενικού Γραµµατέα
Μπαν Γκι Μουν, προκήρυξε το 2012, ως Διεθνής Έτος Συνεταιρισµών. Η πρόταση του Γενικού Γραµµατέα βασίστηκε στην έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, απαντήσεις για την
παγκόσµια οικονοµική κρίση, για ανθεκτικότητα του συνεταιριστικού επιχειρηµατικού µοντέλου σε περιόδους κρίσης. Σ’ αυτήν
την έκθεση αναδεικνύεται ότι σήµερα, όπως και στο παρελθόν,
οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις σώζουν τον κόσµο από κοινωνικοοικονοµικές κρίσεις και ότι ως µοντέλο δεν δηµιουργούν κοινωνικοοικονοµικές κρίσεις.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αντίθετα µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε, δείχνει, ότι κλείνει τα µάτια και τα αφτιά στο
διεθνές γίγνεσθαι και στις παγκόσµιες επιταγές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Γεώργιος Κοντογιάννης έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουµε την καθοριστική σηµασία του
αγροτικού τοµέα για την ελληνική οικονοµία. Σήµερα ο αγροτικός τοµέας απασχολεί το 13% του εργατικού δυναµικού, περίπου
δηλαδή πεντακόσιες χιλιάδες εργαζόµενους. Ωστόσο τα πράγµατα δεν είναι ευοίωνα. Ο αγροτικός κόσµος στην Ελλάδα παρουσιάζει χαµηλή παραγωγικότητα και χαµηλή διείσδυση στο
εξωτερικό. Αντί να παράγουµε, εισάγουµε. Έτσι σε µια εποχή
που η ζήτηση τροφίµων παγκοσµίως αυξάνεται και συνεχώς θα
αυξάνεται, η ελληνική αγροτική παραγωγή µειώνεται, µε συνέπεια να πληρώνουµε τώρα ως οικονοµία και θα συνεχίσουµε να
πληρώνουµε για τα επόµενα χρόνια, τα λάθη της προηγούµενης
τριαντακονταετίας.
Παράλληλα το αγροτικό εισόδηµα µειώνεται σταθερά σε αντίθεση µε την τάση στη υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε
τα στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας 1998-2008 το αγροτικό εισόδηµα στην Ελλάδα µειώθηκε, κατά 24%, ενώ την ίδια χρονική
περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των είκοσι επτά, αυξήθηκε κατά
5%. Παράλληλα και η ανταγωνιστικότητα είναι χαµηλή, λόγω του
µικρού µεγέθους εκµεταλλεύσεων και του πολυτεµαχισµού της
αγροτικής γης.
Πιο ανησυχητικό, όµως, κατ’ εµέ είναι το φαινόµενο της φυγής
των νέων από την αγροτική οικονοµία. Πολλοί λίγοι είναι εκείνοι
που επιλέγουν το επάγγελµα του αγρότη, ακόµα και αν έχουν
δική τους γη, ακόµα και αν είναι άνεργοι. Και εδώ πιστεύω ότι
βρίσκεται το κλειδί για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης
και της ανεργίας.
Πρέπει να δώσουµε, κύριε Υπουργέ, κίνητρα στους νέους να
ασχοληθούν µε τη γη, όχι ως εργάτες γης, αλλά ως αγρότες επιχειρηµατίες. Κάποτε στις αρχές της δεκαετίας 1980 ο πρωτογενής τοµέας έφτανε το 40% του ΑΕΠ. Σήµερα αγγίζει µόλις το 4%.
Δεν θα µπορέσουµε να βγούµε από την κρίση, εάν δεν δηµιουργήσουµε εκείνες τις συνθήκες, ώστε η παραγωγή στον πρωτογενή τοµέα να φτάσει τουλάχιστον το 13% µε 15%.
Στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο ενίσχυσης του πρωτογενούς
τοµέα εντάσσεται και η προσπάθεια που κάνετε για ενίσχυση των
συνεταιρισµών. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων φαίνεται να έχει την πρόθεση για εξυγίανση και ανάπτυξη
των αγροτικών συνεταιρισµών µε κύριο στόχο να µπει τέλος στις
παθογένειες δεκαετιών. Αποδεικνύει, όµως, για άλλη µια φορά
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πως η θεωρία διαφέρει από την πράξη, καθώς το τελικό κείµενο
του νοµοσχεδίου περιέχει διατάξεις που ακυρώνουν σε µεγάλο
βαθµό την όλη προσπάθεια. Μάλιστα οι αντιδράσεις του αγροτικού κόσµου σε ορισµένες εξ αυτών είναι έντονες και αφορούν
ζητήµατα, όπως ο διορισµός του εκκαθαριστή από τον Υπουργό,
ή το αναγκαστικό της κατάργησης και συγχώνευσης συνεταιρισµών, διατάξεις που ελέγχονται για τη συνταγµατικότητά τους,
σύµφωνα µε τις απόψεις των συνεταιριστών.
Κανείς, ακόµα και ο πιο δύσπιστος, δεν µπορεί να αµφισβητήσει τις προθέσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όµως,
το τελικό αποτέλεσµα δεν είναι το ζητούµενο. Το νοµοσχέδιο περιέχει διατάξεις που είναι αµφίβολο αν θα µπορέσουν να εφαρµοστούν και αν εφαρµοστούν, κανείς δεν εγγυάται, κατά πόσο
τελικά θα συµβάλουν στην εξυγίανση και ανάπτυξη των συνεταιρισµών.
Εµείς ως Δηµοκρατική Συµµαχία στηρίζουµε τον ουσιώδη
ρόλο των συνεταιρισµών στην αγροτική οικονοµία, ο οποίος πιστεύουµε ότι πρέπει να βασίζεται, πρώτον, στην απόδοση κινήτρων για τη συνεργασία των συνεταιρισµών µε τον αγροτικό
τοµέα και κυρίως στις τοπικές επιχειρήσεις.
Δεύτερον, στην αποφασιστική καταπολέµηση και αντιµετώπιση των φαινοµένων διαφθοράς και κακοδιαχείρισης, οπουδήποτε και αν αυτά εµφανίζονται και οποιονδήποτε και αν αφορούν.
Τρίτον, στη δηµιουργία καινοτόµων συνεταιρισµών.
Τέταρτον, στην άµεση καταγραφή και αξιοποίηση της περιουσίας των συνεταιρισµών.
Οι υγιείς συνεταιρισµοί µπορούν να συµβάλουν στην ανάπτυξη
της αγοράς και να καταπολεµήσουν φαινόµενα αισχροκέρδειας
από µεσάζοντες, ώστε οι παραγωγοί να βγουν κερδισµένοι. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί φέτος η περίπτωση της κορινθιακής σταφίδας, για την οποία η ΣΚΟΣ εξασφάλισε υψηλή
τιµή πώλησης 1,25 ευρώ και µιλάµε για ένα προϊόν το οποίο,
κύριε Υπουργέ, κάποιοι κάποτε θεωρούσαν ότι έχει πεθάνει.
Κλείνοντας, θέλω να υπενθυµίσω πως η Δηµοκρατική Συµµαχία έχει καταθέσει συγκεκριµένες προτάσεις για την ενίσχυση
της αγροτικής οικονοµίας, οι οποίες κινούνται στις εξής γενικές
κατευθύνσεις.
Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των αγροτών, προώθηση
εναλλακτικών καλλιεργειών, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
των προϊόντων, αύξηση της παραγωγικότητας. Στο πλαίσιο αυτό
επικροτούµε τις αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων κ. Σκανδαλίδη για την παραχώρηση µε συµβολικό
αντίτιµο κρατικής γης, περίπου τριών εκατοµµυρίων στρεµµάτων, σε νέους κυρίως καλλιεργητές.
Προτείνουµε, µάλιστα, κύριε Υπουργέ, να συνδυάσει το
Υπουργείο σας την απόφαση αυτή µε την ενθάρρυνση της καλλιέργειας στις εκτάσεις αυτές, προϊόντων εξαγώγιµων και ανταγωνιστικών, µε νέες φιλικές προς το περιβάλλον καλλιεργητικές
µεθόδους.
Παράλληλα, κύριε Υπουργέ, σας προτρέπουµε να συνεργαστείτε µε τους αρµόδιους Υπουργούς και να εξετάσετε ανάλογη
ενθάρρυνση των πολιτών, ιδίως των ανέργων νέων, να ασχοληθούν µε τη δασοπονία. Η χώρα µας βρίσκεται ως γνωστό σε στάδιο ερηµοποίησης. Η ανάγκη αναδασώσεων, αλλά και σεβασµού
της συνταγµατικής επιταγής, περί αποκατάστασης των αποψιλωµένων εκτάσεων, είναι προφανής και επιτακτική. Στην ιδιοκτησία του ελληνικού δηµοσίου υπάρχουν δεκάδες εκατοµµύρια
στρέµµατα αποψιλωµένων δασών και δασικών εκτάσεων. Σε µεγάλο µέρος απ’ αυτές τις εκτάσεις, µπορούν ακόµη όσο είναι καιρός, να ανασυσταθούν τα δάση, δηµιουργώντας εισόδηµα,
παρέχοντας απασχόληση σε ανέργους, ιδίως νέους. Έτσι θα
υποκαταστήσουµε τις συναλλαγµατοφόρες εισαγωγές ξυλείας,
θα σώσουµε τα εδάφη από τη διάβρωση και θα συµβάλουµε
στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, στη βελτίωση του µικροκλίµατος και στην αναγέννηση της όψης της Ελλάδας από
µεσανατολικής ερηµικής σε ευρωπαϊκής δασικής χώρας.
Σήµερα αναδασώνονται ετησίως στην Ελλάδα πέντε έως έξι
χιλιάδες στρέµµατα, έναντι πεντακοσίων χιλιάδων στρεµµάτων
στην Πορτογαλία. Θα πρέπει, λοιπόν, να εξεταστούν και να αναζητηθεί νοµικό πλαίσιο και να εκπονηθούν δωρεάν σχέδια για την
παραχώρηση της χρήσης µεγάλων τέτοιων εκτάσεων σε αγρό-
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τες, µε µικρό ή καθόλου κλήρο και βεβαίως σε ανέργους οι
οποίοι µετά από σύντοµη εκπαίδευση θα ξεκινήσουν τη συστηµατική αναδάσωση των εκτάσεων αυτών, εξασφαλίζοντας εργασία και εισόδηµα. Οι πόροι για τέτοια προγράµµατα µπορούν να
βρεθούν από το ΕΣΠΑ και από άλλα ευρωπαϊκά προγράµµατα
που έχουν σχέση µε τον κανονισµό για την αναδάσωση από ιδιώτες εγκαταλελειµµένων εκτάσεων.
Παράλληλες δράσεις πρέπει να αναπτυχθούν και για τη δασοκοµία εντός των υπαρχόντων δασών µας µε σκοπό την αναβάθµισή τους, καλλιεργητικές υλοτοµίες, την εκµετάλλευση και τη
σωτηρία τους από τις καταστροφικές πυρκαγιές, των οποίων η
κύρια αιτία όπως γνωρίζετε, είναι η υπέρµετρη συσσώρευση βιοµάζας. Η βιοµάζα αυτή η διαχειριζόµενη µπορεί να προσφέρει
την πρώτη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρισµού, υποπροϊόντων
ξυλείας, παραδείγµατος χάριν νοβοπάν στα εργοστάσια και
πρώτη ύλη για την κτηνοτροφία, αλλά κυρίως θα προσφέρει ουσιαστική προστασία από τις πυρκαγιές στα δάση µας και δουλειά
στους νέους µας.
Οµολογούµε ότι σε τέτοιες πρωτοπόρες και ευρείες νέες δράσεις δεν µας έχουν συνηθίσει οι ελληνικές κυβερνήσεις. Καθώς
όµως, η κρίση που περνάµε είναι πρωτοφανής, ανάλογη πρέπει
να είναι και η κινητοποίηση των κυβερνώντων για την αντιµετώπισή της µε τολµηρά έργα, κύριε Υπουργέ, και δράσεις και σε
τοµείς µε τους οποίους η διοίκηση απαξιούσε ουσιαστικώς να
ασχοληθεί ως τώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό παρακαλώ να διακόψουµε τη συζήτηση
του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς,
τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου – Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους».
Θα γίνει ονοµαστική ψηφοφορία επί του άρθρου 29 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής», όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, µε
βάση την πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας που υπεβλήθη από
χθες.
Σε ό,τι αφορά, όµως, τη συνέχιση της συζήτησης του παρόντος νοµοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, που τώρα διακόπτουµε, το ερώτηµα προς την Ολοµέλεια είναι αν εκτιµάτε ότι θα πρέπει, µετά και την ψηφοφορία
για το άρθρο 29 του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, αλλά και µετά την ψηφοφορία για την άρση ασυλιών, να συνεχιστεί η συνεδρίαση ή
να βάλουµε εµβόλιµη, αφού παρεµβληθεί ένα διάλλειµα δύο
ωρών.
Η δική µου πρόταση είναι να συνεχιστεί η συνεδρίαση. Συµφωνείτε;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ωραία. Είναι τριάντα
οκτώ συνάδελφοι ακόµη που έχουν εγγραφεί επί της αρχής, άρα
θα συνεχίσουµε µετά τις ψηφοφορίες.
Θα προχωρήσουµε τώρα στην ονοµαστική ψηφοφορία για το
άρθρο 29 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής».
Οι αποδεχόµενοι το άρθρο 29, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι το άρθρο 29, όπως τροποποιήθηκε από
τον κύριο Υπουργό, λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο για µία δήλωση δέκα δευτερολέπτων;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ορίστε, κύριε Παφίλη,
µπορείτε να κάνετε µια δήλωση πριν αρχίσει η ψηφοφορία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Έχουµε τοποθετηθεί συγκεκριµένα
και υπάρχει καταγεγραµµένη στα Πρακτικά η θέση µας. Εµείς
ψηφίζουµε το άρθρο 29 για το σηµείο που αφορά το τέµενος.
Δεν συµφωνούµε µε το υπόλοιπο. Από αυτή την άποψη θα ψηφίσουµε «ΝΑΙ», αλλά θέλουµε να το διευκρινίσουµε µε τη δήλωση
ότι είναι µόνο για το θέµα του τεµένους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Η διευκρίνιση αυτή
είναι µια σαφής θέση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας σε ό,τι αφορά την υπερψήφιση
της διάταξης που αφορά το µουσουλµανικό τέµενος και µόνο.
Καλούνται επί του καταλόγου: ο κ.Ιωάννης Βλατής από το
ΠΑΣΟΚ και ο κ. Μιχαήλ Μπεκίρης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Σας ενηµερώνω ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πίες-fax συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους
επί του άρθρου 29 του νοµοσχεδίου.
Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν
στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Υπάρχει συνάδελφος,
ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της
Βουλής, θα καταχωρισθούν στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάνλικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο συνάδελφος κ. Φραγκίσκος Παρασύρης και η κ. Θεοδώρα Μπακογιάννη δεν θα παρευρεθούν στη σηµερινή
ονοµαστική ψηφοφορία και µας γνωρίζουν µε επιστολή τους πως
αν ήταν παρόντες θα ψήφιζαν «ΝΑΙ». Οι επιστολές αυτές εκφρά-
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ζουν πρόθεση ψήφου και δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων. Οι επιστολές θα καταχωριστούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να
προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του
αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του άρθρου 29.
Ψήφισαν συνολικά 214 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 29, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 198 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 29, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 16 Βουλευτές,
σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
«ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29
EΠIKPATEIAΣ
Ραγκούσης Ιωάννης
Παναρίτη Ελένη (Έλενα)
Μόσιαλος Ηλίας
Τσόκλη Μαρία Γλυκερία (Μάγια)
Γερουλάνος Παύλος
Σιούφας Δηµήτριος
Τσουµάνη-Σπέντζα Ευγενία
Αυγερινοπούλου Διονυσία
Αντώναρος Ευάγγελος
Καζάκος Κωνσταντίνος
Κοραντής Ιωάννης
Μουλόπουλος Βασίλειος
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος
Διαµαντοπούλου Άννα
Παπουτσής Χρήστος
Αλευράς Αθανάσιος (Νάσος)
Τσούρας Αθανάσιος
Κουβέλης Σπυρίδων
Οικονόµου Παντελής
Ζούνη Παναγιώτα (Πέµη)
Μπακογιάννη Θεοδώρα (Ντόρα)
Αβραµόπουλος Δηµήτριος
Παυλόπουλος Προκόπιος
Βόζεµπεργκ Ελισσάβετ (Ελίζα)
Πιπιλή Φωτεινή
Κανέλλη Γαρυφαλλιά (Λιάνα)
Παφίλης Αθανάσιος
Πλεύρης Αθανάσιος
Τσίπρας Αλέξιος
Β’ ΑΘΗΝΩΝ
Λοβέρδος Ανδρέας
Χρυσοχοΐδης Μιχαήλ
Κατσέλη Λουκία-Ταρσίτσα (Λούκα)
Κακλαµάνης Απόστολος
Δηµαράς Ιωάννης
Αποστολάκη Ελένη-Μαρία (Μιλένα)
Ανδρουλάκης Δηµήτριος (Μίµης)
Ξενογιαννακοπούλου
Μαρία-Ελίζα (Μαριλίζα)
Ευθυµίου Πέτρος
Παπανδρέου Βασιλική (Βάσω)
Σακοράφα Σοφία
Χυτήρης Τηλέµαχος
Κουτρουµάνης Γεώργιος
Νταλάρα Άννα
Γείτονας Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου Μιλτιάδης
Βούρος Ιωάννης
Χαραλαµπόπουλος
Γεώργιος-Ερνέστος

NAI
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

OXI

+

+
-

Πρωτόπαπας Χρήστος
Μίχος Λάµπρος
Σπηλιωτόπουλος
Αριστόβουλος (Άρης)
Χατζηδάκης Κωνσταντίνος (Κωστής)
Μεϊµαράκης Ευάγγελος-Βασίλειος
Μητσοτάκης Κυριάκος
Γιακουµάτος Γεράσιµος
Καµµένος Παναγιώτης (Πάνος)
Παναγιωτόπουλος
Παναγιώτης (Πάνος)
Παπαθανασίου Γιάννης
Πολύδωρας Βύρων
Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης
Ντινόπουλος Αργύρης
Παπαρήγα Αλεξάνδρα
Χαλβατζής Σπυρίδων
Μαυρίκος Γεώργιος
Παπακωνσταντίνου Νικόλαος
Πρωτούλης Ιωάννης
Καρατζαφέρης Γεώργιος
Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος
Κουβέλης Φώτιος-Φανούριος
Παπαδηµούλης Δηµήτριος
Ψαριανός Γρηγόριος
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Μακρυπίδης Ανδρέας
Γιαννακά Σοφία
Κουρουµπλής Παναγιώτης
Σαλµάς Μάριος
Σταµάτης Δηµήτριος
Καραγκούνης Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Νικόλαος
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
Μανιάτης Ιωάννης
Ανδριανός Ιωάννης
Παπαδηµητρίου Ελισάβετ (Έλσα)

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ρέππας Δηµήτριος
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας
Λυκουρέντζος Ανδρέας

+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ
Τσιρώνης Δηµήτριος
Στασινός Παύλος
Παπασιώζος Κωνσταντίνος

+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Παπανδρέου Γιώργος
Χριστοφιλοπούλου Παρασκευή (Εύη)
Οικονόµου Βασίλειος
Πάγκαλος Θεόδωρος
Ασπραδάκης Παντελεήµων (Παντελής)
Βρεττός Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Βλάχος Γεώργιος
Μπούρας Αθανάσιος
Καντερές Νικόλαος
Γκιόκας Ιωάννης
Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης)
Λεβέντης Αθανάσιος
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας
Κυριακοπούλου Μαρία

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

-

+
+
+

-

-

-

-

+
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Μπεκίρης Μιχαήλ
Νικολόπουλος Νικόλαος
Καραθανασόπουλος Νικόλαος
Τσούκαλης Νικόλαος
Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τόγιας Βασίλειος
Τσόνογλου-Βυλλιώτη Βασιλική
Αγάτσα Αριάδνη
Γιαννάκης Μιχαήλ

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Χαντάβας Αθανάσιος

+

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Αηδόνης Χρήστος
Κεφαλίδου Χαρούλα (Χαρά)
Τζίµας Μαργαρίτης

+
-

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Κρεµαστινός Δηµήτριος
Νικητιάδης Γεώργιος
Ζωΐδης Νικόλαος
Κασσάρας Γεώργιος
Ιατρίδη Τσαµπίκα (Μίκα)

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ντόλιος Γεώργιος
Ρενταρή-Τέντε Όλγα
Τσιαούση Ελένη
Δερµεντζόπουλος Αλέξανδρος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Περλεπέ-Σηφουνάκη Αικατερίνη
Κεδίκογλου Συµεών
Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
Κεδίκογλου Συµεών (Σίµος)
Μαρίνος Γεώργιος
Παπανδρέου-Παπαδάκη Ουρανία

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Καρανίκας Ηλίας

+

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Βαρβαρίγος Δηµήτριος

+

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Κατρίνης Μιχαήλ
Κουτσούκος Γιάννης
Αντωνακόπουλος Παναγιώτης
Δηµητρουλόπουλος
Παναγιώτης (Τάκης)
Κοντογιάννης Γεώργιος
Τζαβάρας Κωνσταντίνος
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος
Γικόνογλου Αθανάσιος
Τόλκας Άγγελος
Χαλκίδης Μιχαήλ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κεγκέρογλου Βασίλειος
Παρασύρης Φραγκίσκος
Στρατάκης Εµµανουήλ
Σκραφνάκη Μαρία
Μιχελογιαννάκης Ιωάννης
Αυγενάκης Ελευθέριος
Κεφαλογιάννης Εµµανουήλ
Κριτσωτάκης Μιχαήλ
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+

-

-

+

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γερανίδης Βασίλειος
Αρβανιτίδης Γεώργιος
Καράογλου Θεόδωρος
Αναστασιάδης Σάββας
Ιγνατιάδης Θεόδωρος
Βελόπουλος Κυριάκος
Αµανατίδου-Πασχαλίδου
Ευαγγελία (Λίτσα)

+
+

+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Παραστατίδης Θεόδωρος
Φραγκίδης Γεώργιος
Κιλτίδης Κωνσταντίνος
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κουκουλόπουλος Παρασκευάς
Αθανασιάδης Αλέξανδρος

+
-

+

+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τιµοσίδης Μιχαήλ
Παπουτσής Δηµήτριος
Εµινίδης Σάββας
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Μοσχόπουλος Σπυρίδωνας

-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γκερέκου Αγγελική (Άντζελα)
Δένδιας Νικόλαος-Γεώργιος
Χαραλάµπους Χαράλαµπος

+
+
-

+

NOMOΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παντούλας Μιχαήλ
Αργύρης Ευάγγελος
Οικονόµου Αθανάσιος
Τασούλας Κωνσταντίνος
Καλογιάννης Σταύρος

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Πετσάλνικος Φίλιππος
Τζικαλάγιας Ζήσης

+
+
+

+

Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βενιζέλος Ευάγγελος
Καστανίδης Χαράλαµπος
Αράπογλου Χρυσή
Μαγκριώτης Ιωάννης
Καϊλή Ευδοξία-Εύα
Βούγιας Σπυρίδων
Ροµπόπουλος Θωµάς
Καραµανλής Κωνσταντίνος
Γκιουλέκας Κωνσταντίνος
Καλαφάτης Σταύρος
Ιωαννίδης Ιωάννης
Ράπτη Ελένη
Ζιώγας Ιωάννης
Καλαντίδου Σοφία
Κολοκοτρώνης Άγγελος
Κουράκης Αναστάσιος (Τάσος)

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Ρόβλιας Κωνσταντίνος
Σαλαγιάννης Νικόλαος
Θεοχάρη Μαρία
Τσιάρας Κωνσταντίνος
Ταλιαδούρος Σπυρίδων

+
+
+

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Κατσούρας Χρήστος

+
+
+

+

+

-

-

-

+
+
+

+
+

+
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Βλατής Ιωάννης
Κασαπίδης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Μιχάλης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

+

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Μπεγλίτης Παναγιώτης
Φαρµάκη Αικατερίνη
Μανωλάκης Άγγελος
Κόλλιας Κωνσταντίνος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ρήγας Παναγιώτης
Παπαµανώλης Γεώργιος
Βρούτσης Ιωάννης

+
+

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Γρηγοράκος Λεωνίδας
Δαβάκης Αθανάσιος
Αποστολάκος Γρηγόριος
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Έξαρχος Βασίλειος
Σαχινίδης Φίλιππος
Αλεξανδρίδου Βασιλική
Χαρακόπουλος Μάξιµος
Ζώης Χρήστος
Σκυλλάκος Αντώνιος
Ροντούλης Αστέριος
Διώτη Ηρώ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Καρχιµάκης Μιχαήλ
Πλακιωτάκης Ιωάννης

+

+
+

+

Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Καρύδης Δηµήτριος
Μπεντενιώτης Εµµανουήλ
Μελάς Παναγιώτης
Μανωλάκου Διαµάντω
Αποστολάτος Βαϊτσης
Δρίτσας Θεόδωρος

-

+
+

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Μαργέλης Σπυροπάνος

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Μάντατζη Τσετίν
Ξυνίδης Σωκράτης
Κοντός Αλέξανδρος

-

+
+
+

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Κουσελάς Δηµήτριος
Γιαννακοπούλου
Κωνσταντίνα (Νάντια)
Βουδούρης Οδυσσέας
Σαµαράς Αντώνιος
Λαµπρόπουλος Ιωάννης

-

+

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σηφουνάκης Νικόλαος
Γαληνός Σπυρίδων
Σκοπελίτης Σταύρος

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Καρτάλης Κων/νος
Ζήση Ροδούλα
Νάκος Αθανάσιος
Νάνος Απόστολος
Μαρκάκης Παύλος

-

-

+
+
+

+

+
+
+

-

+
+

+
+
+
+

-

+

Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νιώτης Γρηγόριος
Λιντζέρης Δηµήτριος
Διαµαντίδης Ιωάννης
Τραγάκης Ιωάννης
Νεράντζης Αναστάσιος
Νικολαΐδου Βαρβάρα (Βέρα)
Ανατολάκης Γεώργιος
Λαφαζάνης Παναγιώτης

+
+
+

+

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ
Τζάκρη Θεοδώρα
Θεοδωρίδης Ηλίας
Γιουµατζίδης Βασίλειος
Καρασµάνης Γεώργιος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Αµοιρίδης Ιωάννης
Παπαγεωργίου Αθανάσιος
Μίχου Μαρία
Κουκοδήµος Κωνσταντίνος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Παπαχρήστος Ευάγγελος
Τσουµάνης Δηµήτριος

+

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Όθωνας Εµµανουήλ
Κεφαλογιάννη Όλγα

+

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Χατζή Οσµάν Αχµέτ
Πεταλωτής Γεώργιος
Στυλιανίδης Ευριπίδης

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Βαρδίκος Πυθαγόρας

+

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Μπόλαρης Μάρκος
Κουτµερίδης Ευστάθιος
Τζελέπης Μιχαήλ
Λεονταρίδης Θεόφιλος
Καριπίδης Αναστάσιος
Κόλλια-Τσαρουχά Μαρία
Πολατίδης Ηλίας
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Χάιδος Χρήστος
Μαγκούφης Χρήστος
Μερεντίτη Αθανασία (Σούλα)
Λέγκας Νικόλαος
Χατζηγάκης Σωτήριος
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Τσώνης Νικόλαος
Αντωνίου Αντωνία (Τόνια)
Μπατζελή Αικατερίνη
Σταϊκούρας Χρήστος
Γιαννόπουλος Αθανάσιος
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Λιάνης Γεώργιος
Κωνσταντινίδης Ευστάθιος

+
+
+

+

-

-

-

-

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
Παπαθανάση Αφροδίτη

+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Δριβελέγκας Ιωάννης

+

-

-
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Λαφαζάνης Αργύριος
Βαγιωνάς Γεώργιος

+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δαµιανάκης Ευτύχιος
Βαλυράκης Ιωσήφ
Κουρουπάκη Ευαγγελία
Μαρκογιαννάκης Χρήστος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος
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+
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: «ΝΑΙ» 198
……”…….”………: «ΟΧΙ» 16
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 214
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συγκεντρώνει δηλαδή,

µία πολύ µεγάλη συναίνεση και σύµπτωση απόψεων για την αναγκαιότητα της δηµιουργίας και της λειτουργίας τεµένους για να
εκτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα οι µουσουλµάνοι της
Ελλάδας.
Συνεπώς το άρθρο 29 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε κατά
πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο του
νοµοσχεδίου;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το ακροτελεύτιο άρθρο
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της
αρχής και επί των άρθρων.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στο σηµείο αυτό στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 62 του
Συντάγµατος και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις
άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κυρίων Αλέξανδρου Αθανασιάδη, Παναγιώτας (Πέµη) Ζούνη και Αθανάσιου Οικονόµου.
Η συζήτηση διεξάγεται µε τη διαδικασία του άρθρου 108, παράγραφος 1, εδάφιο β’. Εποµένως, το λόγο δικαιούται να πάρει
ο Βουλευτής που έχει αντίρρηση στην αίτηση του Εισαγγελέα
για άρση της ασυλίας. Ο λόγος δίνεται πάντα, εφόσον ζητηθεί,
στο Βουλευτή, στον οποίο αφορά η αίτηση και στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, οι οποίοι οµιλούν µετά τους τυχόν οµιλητές κάθε υπόθεσης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Κανονισµού της Βουλής, το
Σώµα δεν εισέρχεται στην ουσία των υποθέσεων, αλλά ερευνάται
µόνο αν η πράξη για την οποία ζητείται η άρση της ασυλίας συνδέεται µε την πολιτική ή κοινοβουλευτική δραστηριότητα του
Βουλευτή ή δίωξη ή µήνυση ή έγκληση ή υποκρύπτει πολιτική
σκοπιµότητα.
Τέλος, υπενθυµίζω ότι έχουµε δεχθεί επί των αιτήσεων άρσης
της ασυλίας η Βουλή να αποφασίζει µε ονοµαστική ψηφοφορία,
για να αποφεύγεται η οποιαδήποτε σύγχυση στην καταµέτρηση
των ψήφων και στην εξαγωγή του αποτελέσµατος, η οποία θα
µπορούσε να οδηγήσει σε αµφισβητήσεις των αποτελεσµάτων
και για τη διευκόλυνση και µόνο της ονοµαστικής ψηφοφορίας
να καταρτίζεται ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο, στο οποίο κάθε συνάδελφος θα αναγράφει το όνοµά του και την εκλογική του περιφέρεια, θα καταχωρίζεται στα αντίστοιχα Πρακτικά. Ανταποκρινόµεθα έτσι στις διατάξεις του άρθρου 83, που απαιτεί φανερή
ψηφοφορία.
Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των περιπτώσεων
της σηµερινής ειδικής ηµερήσιας διάταξης, θα προχωρήσουµε
σε ονοµαστική ψηφοφορία, όπως σας περιέγραψα.
Η πρώτη υπόθεση αφορά στο συνάδελφο κ. Αλέξανδρο Αθανασιάδη, η δεύτερη υπόθεση αφορά στη συνάδελφο κυρία Παναγιώτα (Πέµη) Ζούνη και η τρίτη υπόθεση αφορά στο συνάδελφο κ. Αθανάσιο Οικονόµου. Οι λεπτοµέρειες και των τριών
υποθέσεων αναφέρονται στο σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα,
που διενεµήθη µαζί µε την ειδική ηµερήσια διάταξη.
Επί της αιτήσεως που αφορά στον κ. Αλέξανδρο Αθανασιάδη
υπάρχει συνάδελφος που ζητά το λόγο, κατά το άρθρο 108 του
Κανονισµού της Βουλής; Κανείς.
Επί της αιτήσεως που αφορά στην κυρία Παναγιώτα (Πέµη)
Ζούνη υπάρχει συνάδελφος που ζητά το λόγο, κατά το άρθρο
108 του Κανονισµού της Βουλής; Κανείς.
ΠΕΜΗ ΖΟΥΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Βεβαίως, κυρία συνάδελφε. Έχετε το δικαίωµα.
ΠΕΜΗ ΖΟΥΝΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα είµαι πάρα πολύ σύντοµη. Απλώς να αναφέρω περί τίνος
πρόκειται.
Στις δύο θητείες µου στο Δήµο της Αθήνας, τον περισσότερο
χρόνο ήµουν στο Διοικητικό Συµβούλιο του Πολιτισµικού Οργανισµού. Ο Πολιτισµικός Οργανισµός του Δήµου της Αθήνας
εγκρίνει παραστάσεις, συναυλίες για τους δηµότες της Αθήνας.
Σε κάποια από τις συναυλίες ο παραγωγός, ο εκτελεστής, δεν
απέδωσε τα δικαιώµατα κάποιων πέντε, έξι τραγουδιών. Έτσι, η
ΑΕΠΙ θεώρησε σκόπιµο να προσφύγει εναντίον του Δ.Σ., το οποίο
δεν υποχρεούται, δεν µπορεί να πληρώνει το ίδιο. Πληρώνει ο
παραγωγός.
Εν πάση περιπτώσει, η ΑΕΠΙ προσέφυγε εναντίον του Δ.Σ., στο
οποίο ήµουν και εγώ. Στη συνέχεια, επειδή έγινε µια γενικότερη
συµφωνία µε την ΑΕΠΙ και τον Πολιτισµικό Οργανισµό, πληρώθηκε η ΑΕΠΙ και παραιτήθηκε από την προσφυγή. Το παράδοξο
είναι ότι, ενώ έχει παραιτηθεί η ΑΕΠΙ από την προσφυγή και τη
διεκδίκηση, εµείς είµαστε ακόµα εδώ.
Ήθελα, λοιπόν, να ακουστεί αυτό. Είναι ζήτηµα αρχής για

µένα. Παρακαλώ, να αρθεί η ασυλία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε, κυρία
Ζούνη. Σας τιµά ιδιαίτερα αυτό που είπατε στο τέλος.
Η τρίτη υπόθεση αφορά στον κ. Αθανάσιο Οικονόµου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έχετε το λόγο, κύριε
Οικονόµου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα επαναλάβω αυτό που είπα και στην επιτροπή: Παρακαλώ
τους κυρίους συναδέλφους να άρουν την ασυλία µου.
Πρόκειται για µία δικαστική δίωξη και διαδικασία που πρέπει
να ολοκληρωθεί. Επιθυµώ να ολοκληρωθεί. Έχει να κάνει µε την
επαγγελµατική µου δραστηριότητα και δεν έχει να κάνει ούτε µε
την πολιτική µου δράση, ούτε µε τη βουλευτική µου ιδιότητα.
Πρέπει δε να προσθέσω πως αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι, αν
θέλουµε να διατηρήσουµε το κύρος της έννοιας της ασυλίας και
το όποιο νόηµά του, θα πρέπει να το διαφυλάξουµε, όταν πρόκειται περί παρεµβάσεων και δράσεων που έχουν να κάνουν µε
την ιδιότητά µας ως Βουλευτές και ως πολιτικοί. Και βεβαίως να
επισηµάνω ότι ο Κανονισµός αδίκως φέρνει εδώ το σύνολο των
συναδέλφων για θέµατα που θα έπρεπε αµελλητί να συνεχίζονται
στη δικαστική οδό και να ολοκληρώνονται στα δικαστήρια.
Παρακαλώ για την άρση της ασυλίας µου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε τον κ.
Αθανάσιο Οικονόµου.
Δεν είναι θέµα του Κανονισµού της Βουλής, κύριε Οικονόµου.
Είναι θέµα του Συντάγµατος γι’ αυτό και επιλαµβάνεται η Βουλή
και πρέπει να δοθεί η άδεια.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Έχετε το λόγο, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
θυµίσω και σε εσάς και στους συναδέλφους ότι η αλλαγή που
κάναµε στον Κανονισµό µας οφείλετο στο γεγονός ότι οποιοσδήποτε πολίτης µπορούσε για οποιονδήποτε υπαρκτό ή ανύπαρκτο λόγο να καταθέσει είτε στο αρµόδιο αστυνοµικό τµήµα, είτε
στην εισαγγελία, µία µηνυτήρια αναφορά ή µία έγκληση εναντίον
ενός Βουλευτή.
Δυστυχώς, καµµία από τις κατά τόπους εισαγγελικές αρχές,
µε µία αντίληψη ότι είναι µία διαδικασία ρουτίνας αυτή –θα πρέπει να το θυµάστε και εσείς ως πρώην Υπουργός Δικαιοσύνηςδεν ήλεγχε το νόµω βάσιµο, το στοιχειώδες που για οποιαδήποτε
άλλη υπόθεση το ελέγχει. Και αν δεν υπάρχει αυτή η νόµω βασιµότητα της έγκλησης ή της αναφοράς, τη θέτει στο αρχείο, ενώ
υποθέσεις που έχουν συγκλονίσει την κοινή γνώµη και άπτονται
του δηµοσίου συµφέροντος, µε προκαταρκτικές εξετάσεις διαρκούν όχι τέσσερις µήνες, που λέει η δικονοµία, αλλά ένα και δύο
χρόνια για να καταλήξουν στο αρχείο. Εκεί εκδηλώνεται αυτού
του είδους και αυτής της ποιότητας η επιµέλεια παρά την τροποποίηση του Κανονισµού που κάναµε, ώστε να µην συνεχίζεται
µία άδικη κατακραυγή ότι το Κοινοβούλιο δεν αίρει τις ασυλίες
των Βουλευτών. Έτσι αφ’ ενός µεν καταστήσαµε φανερή την ψηφοφορία, ώστε όλοι να γνωρίζουν τι ψηφίζει καθένας από εµάς
και αφ’ ετέρου ζητήσαµε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, πριν
διαβιβάσει εδώ τις αναφορές ή τις εγκλήσεις αυτές, να εξετάζει
αυτό το νόµω βάσιµο.
Κύριε Πρόεδρε, διαπιστώνω ότι συνεχίζεται η γραφειοκρατική
διαβίβαση όχι µόνο από τον απλό εισαγγελέα ενός τοπικού δικαστηρίου, αλλά και από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Και ενώ
εµείς, για να ανταποκρινόµαστε στο κοινό αίσθηµα, αίρουµε τελευταία τις ασυλίες αδιακρίτως, δυστυχώς διαπιστώνω ότι κάποιοι εντός των αρµοδίων εισαγγελικών αρχών δεν ενδιαφέρονται
προφανώς, ώστε το Κοινοβούλιο να αίρει πράγµατι την ασυλία
εκεί που πρέπει και όχι να έρχονται εδώ περιπτώσεις, όπως τώρα
της κ. Ζούνης, χωρίς αδίκηµα, χωρίς πρόβληµα.
Σας τα λέω αυτά και σαν δικηγόρος. Αν άρουµε την ασυλία, η
υπόθεση θα εκφωνηθεί καιµαζί η παύση της δίωξης.
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Θα σας παρακαλέσω, κύριε Πρόεδρε, ανεξαρτήτως του τι θα
ψηφίσουµε, να στείλετε ένα έγγραφο στην εισαγγελία του
Αρείου Πάγου, που θα λέει ότι ο σκοπός αυτής της αλλαγής του
Κανονισµού που κάναµε δενείναι να απαλλάξουµε τους Βουλευτές από το φόβο των εισαγγελέων ανά τη χώρα, αλλά η εισαγγελία να κοιτάει αν υπάρχει νόµω βάσιµη περίπτωση και τότε να τη
στέλνει στο Κοινοβούλιο. Εµείς σε όλες τις περιπτώσεις θα
άρουµε ή όχι την ασυλία, σύµφωνα µε τον κανονισµό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα ήθελα να θυµίσω
για µια ακόµη φορά ότι πέρα από τις αλλαγές που είχατε κάνει
επί των ηµερών σας, κύριε Κακλαµάνη, πριν από το 2004, είχε
ζητηθεί από τον τότε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τον κ. Λινό
να υπάρξει µία σχετική εγκύκλιος, η οποία είχε εκδοθεί. Πρέπει
να πω, όµως, ότι δεν απέδωσε πολλά πράγµατα και µάλιστα επικρίθηκε, ειδικά από διάφορα µέσα ενηµέρωσης.
Είναι ορθό και λογικό αυτό που λέτε, ότι πρέπει να υπάρχει µία
σοβαρή εξέταση των περιπτώσεων και αν δεν πρόκειται περί αδικήµατος του Βουλευτή, τότε να µην ταλαιπωρείται και η Βουλή,
ούτε να δηµιουργούνται εντυπώσεις.
Είναι απαραίτητο, όµως, να αποµακρύνουµε οποιαδήποτε υποψία ότι η Βουλή αρνείται να άρει την ασυλία Βουλευτών, γιατί
γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτή η εντύπωση είχε ενταθεί το διάστηµα των τελευταίων ετών, παρ’ ότι εδώ µε πολύ σοβαρότητα
γινόταν η εξέταση κάθε µιας από τις περιπτώσεις. Επίσης από
πολλά µέσα ενηµέρωσης δηµιουργούνταν η εντύπωση ότι οι
Βουλευτές τα βρίσκουν µεταξύ τους και δεν αίρουν την ασυλία
συναδέλφων.
Γι’ αυτό το λόγο οµοφώνως αλλάξαµε τον Κανονισµό. Η εισήγησή µου ήταν να τον περιορίσουµε ακόµα περισσότερο στο
σκληρό πυρήνα του θεσµού της προστασίας της πολιτικής και
κοινοβουλευτικής δραστηριότητας του Βουλευτή και για όλες τις
άλλες περιπτώσεις να αίρεται η ασυλία.
Η Βουλή πράγµατι υπερψήφισε την αλλαγή του Κανονισµού
και από την αλλαγή αυτή που έγινε το περασµένο καλοκαίρι
µέχρι σήµερα, πρέπει να πω ότι το Σώµα, ακολουθώντας και την
εκτίµηση-εισήγηση της σχετικής επιτροπής, αίρει τις ασυλίες των
συναδέλφων Βουλευτών.
Αυτό, όµως, δεν έχει προβληθεί, ως θα όφειλε κατά την άποψή
µου, από τα µέσα ενηµέρωσης, ότι και µε τις αλλαγές αυτές
πράγµατι η Βουλή προχωρεί πλέον στην άρση των ασυλιών. Είναι
χαρακτηριστικό ότι οι ίδιοι οι συνάδελφοι Βουλευτές, όπως ακούσαµε και σήµερα, εισηγούνται να αρθεί η ασυλία τους για να µπορέσουν να αποδείξουν την αθωότητά τους ενώπιον της δικαιοσύνης.
Δεν υπάρχει κάποιος άλλος που έχει ζητήσει το λόγο.
Στο σηµείο αυτό θα προχωρήσουµε στη διεξαγωγή της ονοµαστικής ψηφοφορίας. Έχει καταρτιστεί ψηφοδέλτιο µε τα ονόµατα των συναδέλφων, για τους οποίους γίνεται η ψηφοφορία
άρσης ασυλίας και στο οποίο έχει καταγραφεί και η σχετική πρόταση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας.
Κάθε συνάδελφος θα σηµειώνει την ψήφο του δίπλα στο
όνοµα του συναδέλφου για τον οποίο ζητείται η άρση ασυλίας.
Εκείνος που ψηφίζει υπέρ της άρσης ασυλίας, σηµειώνει την
προτίµησή του δίπλα στο όνοµα του Βουλευτή, στη στήλη «ΝΑΙ».
Εκείνος που ψηφίζει κατά της άρσης ασυλίας, σηµειώνει την
προτίµησή του δίπλα στο όνοµα του Βουλευτή στη στήλη «ΟΧΙ»,
αντιστοίχως «ΟΧΙ». Εκείνος που ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ», θα το σηµειώσει στην αντίστοιχη στήλη του ψηφοδελτίου.
Στο ψηφοδέλτιο θα αναγράφει κάθε συνάδελφος το όνοµά του
και την εκλογική του περιφέρεια και θα το υπογράφει, γιατί η ψηφοφορία είναι ονοµαστική. Στη συνέχεια και µε την εκφώνηση
του ονόµατός του από τους επί του καταλόγου συναδέλφους θα
παραδίδει το ψηφοδέλτιο στην κ. Μαρία Θεοχάρη από το ΠΑΣΟΚ
και τον κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο από τη Νέα Δηµοκρατία,
που καλούνται να έρθουν ως ψηφολέκτες. Αυτοί θα το µονογράφουν και θα ανακοινώνουν ότι ο Βουλευτής εψήφισε.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας θα γίνει καταµέτρηση των
ψήφων από τους συναδέλφους που προανέφερα, όπως αυτά θα
προκύψουν από τα ψηφοδέλτια που θα καταχωρισθούν, µαζί µε
το πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στα Πρακτικά της σηµερινής συ-
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νεδρίασης.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Το Σώµα συνεφώνησε
οµοφώνως.
Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές κ. Ιωάννης Βλατής
από το ΠΑΣΟΚ και κ. Μιχαήλ Μπεκίρης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Τους ευχαριστούµε, γιατί ήταν άψογοι και στην προηγηθείσα ψηφοφορία και είµαι σίγουρος ότι θα είναι και στην τωρινή.
Παρακαλώ, να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Υπάρχει συνάδελφος ο
οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων
και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έως της εκδόσεως των αποτελεσµάτων της ψηφοφορίας
θα συνεχίσουµε, για να µη χάνουµε χρόνο, τη συζήτηση επί της
αρχής του νοµοσχεδίου.
Καλείται στο Βήµα ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος, ο οποίος και θα έχει το λόγο επί επτά
λεπτά ακριβώς.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Έως ότου βγουν τα αποτελέσµατα, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Όχι έως ότου βγουν τα
αποτελέσµατα, κύριε συνάδελφε! Έχετε στη διάθεσή σας επτά
λεπτά.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου,
πριν µπω στο νοµοσχέδιο, να ξεκινήσω µε τις χθεσινές ανακοινώσεις του Υπουργού Οικονοµικών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, ο οποίος, αναφερόµενος στις συγχωνεύσεις και στις
καταργήσεις µιας σειράς οργανισµών και φορέων του δηµοσίου,
µνηµόνευσε και τις συγχωνεύσεις φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ένας εκ των οποίων είναι και ο
ΕΛΟΓΑΚ.
Πρόκειται για µία αδικαιολόγητη απόφαση που στόχο έχει καθαρά τον εντυπωσιασµό της κοινής γνώµης και ιδιαίτερα των µη
αγροτών και κτηνοτρόφων, διότι ο ΕΛΟΓΑΚ δεν επιβαρύνει ούτε
κατά 1 ευρώ τον κρατικό προϋπολογισµό, χρηµατοδοτείται αποκλειστικά και µόνο από τις εισφορές των κτηνοτρόφων. Είναι
ένας οργανισµός που έγινε µε αίτηµα του κτηνοτροφικού κόσµου
από την προηγούµενη κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, µε
στόχο τον έλεγχο και την πάταξη των παρανοµιών, των ελληνοποιήσεων στο χώρο του γάλακτος και του κρέατος.
Οι αντιδράσεις του κτηνοτροφικού κόσµου είναι έντονες, αλλά
φαίνεται ότι απευθύνονται σε «ώτα µη ακουόντων».
Σε κάθε περίπτωση από την απόφασή σας, κύριε Υφυπουργέ,
από την απόφαση αυτή της Κυβέρνησής σας να καταργήσει τον
ΕΛΟΓΑΚ, αν κάποιοι χαίρονται, αυτοί θα είναι στο χώρο του καρτέλ του γάλακτος και στο χώρο όσων παρανοµούν, εισάγοντας
και εµφανίζοντας ως ελληνικά ξένα αµνοερίφια. Έστω και την τελευταία στιγµή, σας καλούµε να αναθεωρήσετε.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο που συζητούµε για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, οι οποίοι στη δεκαετία του 1980 αλώθηκαν από τον κοµµατισµό και µεταµορφώθηκαν, σε πολλές περιπτώσεις, σε εστίες κακοδιαχείρισης και σκανδάλων. Από τις
επτάµισι χιλιάδες συνεταιρισµούς, ελάχιστοι είναι ενεργοί, ενώ
οι υπόλοιποι είναι συνεταιρισµοί-«σφραγίδες» και συνεταιρισµοί«µαϊµούδες», που λειτουργούν περισσότερο ως εκλογικός µηχανισµός αναπαραγωγής ενός φαύλου, ενός αµαρτωλού συστήµατος.
Η εξυγίανση, λοιπόν, των αγροτικών συνεταιρισµών είναι στόχος µε τον οποίο κανείς δεν µπορεί να διαφωνήσει και πάντως,
όχι η Νέα Δηµοκρατία. Το ξεκαθάρισµα των ενεργών από τους
ανενεργούς συνεταιρισµούς-µαϊµούδες», η καθολική συµµετοχή
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των αγροτών στην ανάδειξη της ΠΑΣΕΓΕΣ και ο κρατικός έλεγχος και η εποπτεία για τη νοµιµότητα των πράξεων των συνεταιρισµών είναι βασικές θέσεις της Νέας Δηµοκρατίας.
Τις θέσεις αυτές διακηρύττει και η Κυβέρνηση ότι υπηρετεί µε
το σχέδιο νόµου. Είναι όµως έτσι; Φοβούµαι ότι στην καλύτερη
των περιπτώσεων πρόκειται για ένα µετέωρο και ατελέσφορο
βήµα αυτό που επιχειρείται µε το σχέδιο νόµου. Πρώτα από όλα,
δηµιουργούνται αβεβαιότητες και ανασφάλειες στους αγρότες,
που τους αποθαρρύνουν να συνεταιριστούν.
Βασική αρχή για εµάς, κύριε Υπουργέ, είναι η εξυγίανση σε
συνδυασµό µε τη βιωσιµότητα του συνεταιριστικού κινήµατος.
Με το νοµοσχέδιο αυτό δεν υπάρχει γενναία ρύθµιση των οφειλών και της υποθηκευµένης περιουσίας των αγροτικών συνεταιρισµών και των ενώσεων, έτσι ώστε οι νέοι αγροτικοί συνεταιρισµοί να ξεκινήσουν µε µία νέα αφετηρία χωρίς τα βάρη του παρελθόντος.
Διαφωνούµε µε τον καταναγκαστικό χαρακτήρα και την κρατική παρέµβαση σε θέµατα που µπορούν να ρυθµιστούν από τις
αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των νέων αγροτικών συνεταιρισµών. Ουσιαστικά, βιάζεται η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι
και αµφισβητείται η ευθύνη των µελών που συναποτελούν τους
συνεταιρισµούς.
Εάν κάποιες ΕΑΣ, για παράδειγµα, θέλουν να µετατραπούν σε
ΑΕΣ, ας το αποφασίσουν τα φυσικά τους µέλη και οι ίδιοι οι συνεταίροι. Γιατί θα πρέπει το κράτος, η πολιτεία να εµφανίζεται
ως «πατερούλης» και ουσιαστικά να αποφασίζει γι’ αυτές µε την
απειλή της κατάργησης, της διαγραφής τους ή της εκκαθάρισης;
Νοµίζω ότι η γνωµάτευση, η έκθεση της Διεύθυνσης των Επιστηµονικών Μελετών της Βουλής είναι κατηγορηµατική. Διαβάζω
κατά λέξη στη σελίδα 13 τις παρατηρήσεις επί του άρθρου 19,
παράγραφοι 2,3 και 8: «Πράγµατι, µολονότι η µετατροπή ή η συγχώνευση των υφιστάµενων οργανώσεων, ιδίως των ΕΑΣ, γίνεται,
κατά την παράγραφο 2, µε απόφαση των οικείων γενικών συνελεύσεων, που λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων
µελών, δεν πρόκειται για µετατροπή ή συγχώνευση που αποφασίζεται ελευθέρως, αφού η επιλογή της µη µετατροπής ή συγχώνευσης συνεπάγεται κατά την παράγραφο 3Α’ τη διαγραφή
της συγκεκριµένης οργάνωσης από το µητρώο και την αναγκαστική εκκαθάριση της».
Για εµάς, κύριε Υπουργέ, η γνωµάτευση αυτή της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής είναι «κόκκινη γραµµή». Διαφωνούµε
µε τον καταναγκαστικό χαρακτήρα και την κρατική παρέµβαση
σε θέµατα που µπορούν να ρυθµιστούν από τις αποφάσεις των
γενικών τους συνελεύσεων, όπως σας είπα και νωρίτερα.
Όσον αφορά τα δηµοπρατήρια, διαφωνούµε µε την ασφυκτική
κρατική παρέµβαση. Εκεί όπου η αγορά µπορεί να ρυθµίσει αυτά
τα θέµατα, γιατί θα πρέπει να παρεµβαίνει η πολιτεία; Γιατί δύο
και όχι τρία ή ένα δηµοπρατήρια; Γιατί είναι αναγκαία σε αυτά η
κρατική παρουσία; Κατά τη γνώµη µας, είναι αρκετή η πρόνοια
το 51% να ανήκει στους ΟΤΑ και στις συνεταιριστικές οργανώσεις.
Είναι αναγκαία η επαναφορά του εποπτικού συµβουλίου στους
αγροτικούς συνεταιρισµούς. Ήταν λάθος η κατάργησή του στη
δεκαετία του 1980 και το πληρώσαµε. Βλέπω ότι στις νοµοτεχνικές διορθώσεις που µοιράσατε το πρωί επανέρχεται. Η εποπτική αρχή της πολιτείας θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη και
αυτοτελής υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, πιο
ευέλικτη και πιο λειτουργική και όχι ένα πολυµελές, εννεαµελές
συµβούλιο, που διορίζεται ανάλογα µε τις προθέσεις της εκάστοτε ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Έρχοµαι τώρα, κύριε Υπουργέ, στη χρηµατοδότηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Θεωρώ λάθος το µήνυµα, που στέλνετε ως Κυβέρνηση, µε την κατάργηση του λογαριασµού για τη
χορήγηση υποτροφιών σε παιδιά αγροτών που µπαίνουν στα πανεπιστήµια, στα ΑΕΙ, στα ΤΕΙ για να σπουδάσουν σε αντικείµενα
σχετικά µε τον αγροδιατροφικό τοµέα. Πιστεύω ότι είναι λάθος
ο συνδικαλισµός να είναι κρατικοδίαιτος. Εσείς επιµένετε στην
ίδια αυτή τακτική µε τη χρηµατοδότηση της ΓΕΣΑΣΕ και της ΣΥΔΑΣΕ.
Τέλος, επειδή πολλά λέγονται είτε φωναχτά, είτε ψιθυριστά,
νοµίζω ότι είναι αναγκαία η επέκταση του «πόθεν έσχες» και στα
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µέλη των διοικητικών συµβουλίων των αγροτικών συνεταιρισµών
και, βεβαίως, µέχρι τους συγγενείς πρώτου βαθµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε κρίση µπορεί να είναι και
µία ευκαιρία. Η κρίση που περνά η χώρα µας, η κρίση των τελευταίων δύο χρόνων µπορεί να είναι και µία ευκαιρία για την αναστροφή της αστυφιλίας και την αναζωογόνηση της ελληνική
περιφέρειας. Για να υπάρξει, όµως, πραγµατική ανάταξη της
αγροτικής παραγωγής, είναι αναγκαία η εξυγίανση και η ενδυνάµωση των αγροτικών συνεταιρισµών, γιατί έτσι µόνο θα µπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νέας εποχής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Μάξιµο Χαρακόπουλο.
Παρακαλείται ο Βουλευτής, επίσης, της Νέας Δηµοκρατίας, κ.
Μιχαήλ Μπεκίρης να πάρει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε ιδιαίτερη αγωνία περιµέναµε τη νοµοθετική παρέµβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τον πολύπαθο και ταλαιπωρηµένο χώρο του συνεταιρισµού. Πρόκειται για µία ακόµα µεταρρύθµιση, µία ακόµη προσπάθεια, που θα θέλαµε λόγω της
ιδιοµορφίας του χώρου να µην πέσει στο κενό, αλλά, αντίθετα,
να βοηθήσει το θεσµό και να επιτευχθεί η εξυγίανση του.
Μέχρι σήµερα γεγονός είναι ότι απουσίαζαν οι σοβαρές παρεµβάσεις για τον εξορθολογισµό του συνεταιριστικού χώρου.
Αυτά, όµως, σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να δικαιολογήσουν προχειρότητες και σαφή αδυναµία υιοθέτησης σύγχρονων
δεδοµένων και των απαιτήσεων της ελληνικής κοινωνίας για διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα.
Αναµφίβολα, η σηµερινή κρίση των συνεταιρισµών οφείλεται
στην απαράδεκτη διαχρονική παρέµβαση µε ποικίλες µορφές
της κρατικής εξουσίας. Σοφή θα ήταν η στάση του κράτους να
αποφασίσει να σταµατήσει, επιτέλους, κάθε παρέµβαση στους
συνεταιρισµούς, να αφήσει τους συνεταιρισµούς να λειτουργήσουν µόνοι τους και µόνο κατά τη συνταγµατική επιταγή να τους
βοηθήσει στο µέτρο που ζητούν τη βοήθεια του, για σκοπούς
πάντα αναπτυξιακούς.
Θεωρητικά, η κεντρική ιδέα του νοµοσχεδίου είναι η οικονοµική εξυγίανση των ήδη υπαρχόντων συνεταιρισµών και η βιωσιµότητα όσων παραµένουν σε λειτουργία, ώστε ο θεσµός να
αναβαθµιστεί και να λειτουργήσει πολύ πιο αποτελεσµατικά.
Στην πράξη, όµως, το νοµοσχέδιο απαξιώνει και ισοπεδώνει τη
συνεταιριστική ιδεολογία και τις αρχές της συλλογικότητας και
της αλληλεγγύης, που σύµφωνα µε το Σύνταγµα της χώρας µας
υπηρετεί. Απονευρώνει και οδηγεί σε συρρίκνωση το συνεταιριστικό οικοδόµηµα της χώρας. Δεν αναγνωρίζει τον πολύπλευρο
ρόλο του συνεταιριστικού θεσµού για την ελληνική ύπαιθρο. Δεν
διαπνέεται από καµµία διάθεση ουσιαστικής στήριξης και προστασίας των συµφερόντων των αγροτών-µελών, κυρίως των µικροµεσαίων, που αποτελούν και το µεγαλύτερο µέρος του
αγροτικού πληθυσµού της χώρας. Τέλος, προωθεί αµφίβολης
αποτελεσµατικότητας αλλαγές, οι οποίες, πέρα από το ότι είναι
δύσκολα εφαρµόσιµες και σε ορισµένα σηµεία µακριά από τις
προβλέψεις του ίδιου του Συντάγµατος, αν εφαρµοστούν, θα επιφέρουν συρρίκνωση στον αγροτικό τοµέα.
Επιπρόσθετα, το νοµοσχέδιο, σε αρκετές περιπτώσεις στη συζήτηση που έχει ανοιχτεί γύρω από αυτό, καλλιεργεί είτε σκοπίµως είτε όχι, µία στρεβλή και ισοπεδωτική αντίληψη για τους
εκπροσώπους του συνεταιριστικού κινήµατος, για ανθρώπους
που έχουν αγωνιστεί και αγωνίζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες, ώστε ο συνεταιρισµός να λειτουργεί προς όφελος του
Έλληνα αγρότη και ακόµα και στο πιο αποµακρυσµένο χωριό, να
προστατεύει τα συµφέροντα του και να διεκδικεί για εκείνον µε
συλλογικό τρόπο τα δικαιώµατά του.
Η κριτική που ασκείτε µε αυτόν τον ισοπεδωτικό τρόπο είναι
άδικη και προφανώς υστερόβουλη. Παρά τα όποια λάθη έχουν
γίνει στο παρελθόν –και έχουν γίνει, πράγµατι, πολλά και από
πολλούς- οι παλαιότεροι εκπρόσωποι του συνεταιρισµού στην
Ελλάδα έβαλαν τις βάσεις για την ανάπτυξη συλλογικών δράσεων από τους αγρότες σε δύσκολες, πράγµατι, εποχές, ενώ η
νέα γενιά συνεταιριστών έχει να επιδείξει σε πολλές περιπτώσεις
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ιδιαίτερα σηµαντικά επιτεύγµατα που τυγχάνουν µεγάλης αναγνώρισης στις τοπικές κοινωνίες και όχι µόνο.
Η δύσκολη οικονοµική περίοδος και οι µεγάλες προκλήσεις
που ανοίγονται µπροστά µας για τον αγροτικό τοµέα της χώρας
δεν επιτρέπουν ούτε πειραµατισµούς ούτε µία ακόµη εξυπηρέτηση άλλων σκοπιµοτήτων σε βάρος των Ελλήνων αγροτών, οι
οποίοι ήδη αισθάνονται µεγάλη ανασφάλεια για το παρόν και για
το µέλλον.
Είναι σηµαντικό να αντιληφθούν όλοι ότι ξενόφερτα πρότυπα,
τα οποία µπορεί να λειτουργούν επιτυχώς σε άλλες χώρες, µε
εντελώς όµως διαφορετικά χαρακτηριστικά στον αγροτικό
τοµέα, θα καταδικάσουν τελικά την ελληνική ύπαιθρο σε ακόµη
µεγαλύτερη ύφεση από αυτή που ήδη βιώνει.
Επί της ουσίας, είναι επιβεβληµένο περισσότερο από κάθε
άλλη φορά να στηρίξουµε και όχι να απονευρώσουµε τη συνεταιριστική δοµή της χώρας, να διατηρήσουµε όλους τους βιώσιµους πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς, δηµιουργώντας και νέους
εκεί που, πράγµατι, υπάρχει ανάγκη, να ενισχύσουµε και να στηρίξουµε τις δευτεροβάθµιες οργανώσεις, συµµετέχοντας παράλληλα στις τριτοβάθµιες. Ο παράγοντας αγροτική πολιτική πρέπει
να ασκείται µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες αγροτών και κτηνοτρόφων.
Καλούµε τον Υπουργό να ενσωµατώσει στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο τις δικές µας προτάσεις, τις προτάσεις της Νέας Δηµοκρατίας προς όφελος των Ελλήνων παραγωγών: Να δώσει
αποτελεσµατικές λύσεις σε ζητήµατα, όπως η αντιµετώπιση των
αδρανών και υπερχρεωµένων συνεταιρισµών, καθώς και των συνεταιρισµών-σφραγίδων, η ουσιαστική αδρανοποίηση της συνταγµατικής επιταγής για εποπτεία και για προστασία σύµφωνα
µε το άρθρο 12, παράγραφος 4 του Συντάγµατος, η διασύνδεση
της συνεταιριστικής ιδέας µε το φυσικό περιβάλλον µιας παγκοσµιοποιηµένης και ανταγωνιστικής αγοράς, καθώς και ο σεβασµός στην ιδιοσυγκρασία και την παραδοσιακή πρακτική του
Έλληνα αγρότη, συνυφασµένη µε τη σύγχρονη υγιή αγροτική
επιχειρηµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επειδή οι συνθήκες που διαµορφώνονται προοιωνίζουν δύσκολες µέρες για τον αγροτικό κόσµο
της χώρας µας, σε µια περίοδο που το αγροτικό εισόδηµα έχει
πληγεί ίσως ανεπανόρθωτα, µε τις τιµές των προϊόντων να βρίσκονται σε απαράδεκτα χαµηλά επίπεδα, στα όρια, ίσως και χαµηλότερα από το κόστος παραγωγής, χρειάζεται άµεσα, κατά τη
γνώµη µας, ένας ευρύτατος διάλογος για το µέλλον του αγροτικού τοµέα στη χώρα µας.
Η συρρίκνωση του αγροτικού τοµέα στα πρωτοφανή αυτά επίπεδα βρίσκει την ελληνική πολιτεία µε τα αρµόδια Υπουργεία να
παρακολουθούν άπρακτα την εξαθλίωση του κλάδου και τους
Έλληνες παραγωγούς να µην ενηµερώνονται διεξοδικά για την
οµαλή µετάβαση του τοµέα στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Παρατηρούµε την Κυβέρνηση εδώ και χρόνια να
εξαγγέλλει καλάθια προϊόντων και να µην παίρνει µεσοβραχυπρόθεσµα µέτρα για να εξυγιανθούν οι δοµές διακίνησης και
εµπορίας των αγροτικών προϊόντων.
Μετατρέψατε, κύριοι της Κυβέρνησης, τον ΕΛΓΑ από έναν οργανισµό-σύµβουλο, συνοδοιπόρο του Έλληνα αγρότη σε
εφιάλτη του και πολέµιό του µε τις αυξήσεις στις ποσοστιαίες εισφορές και την εχθρική πολιτική του εν γένει.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων συνεχίζει
επί της ουσίας να αδιαφορεί για τον αγροτικό τοµέα µε τη λίστα
των νέων αγροτών µας να είναι γεµάτη από δυσεπίλυτα γραφειοκρατικής φύσεως προβλήµατα, τα οποία ορθώνονται µπροστά
τους και τους γεµίζουν µε αδιέξοδα και κυρίως µε απογοήτευση,
δυσχεραίνοντας το επίπεδο ζωής και εξέλιξής τους. Η πολιτική
της αδράνειας της Κυβέρνησής σας, η απουσία µικρών, αλλά σηµαντικών για την καθηµερινότητα οδηγιών εκ µέρους της ηγεσίας του Υπουργείου θα πρέπει να αναστραφεί και να απεγκλωβίσει άµεσα τους πληττόµενους από τη γραφειοκρατία νέους
αγρότες µας.
Επιτέλους, την απραξία, την έλλειψη διορατικότητας και οράµατος θα πρέπει να τη διαδεχθεί η ενεργοποίηση και η αποτελεσµατικότητα µε σύγχρονες ευέλικτες πρακτικές και εφικτά
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µοντέλα ανάπτυξης του αγροτικού τοµέα στη χώρα µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κύριο
συνάδελφο.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε για λίγο τη συζήτηση του νοµοσχεδίου, για να ανακοινώσω τα αποτελέσµατα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσεως ασυλίας των συναδέλφων Βουλευτών.
Ψήφισαν συνολικά 210 Βουλευτές.
Για το συνάδελφο κ. Αλέξανδρο Αθανασιάδη υπέρ της άρσεως
ασυλίας δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 186, κατά της άρσεως ασυλίας
δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 17, «ΠΑΡΩΝ» 7 Βουλευτές.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής έγινε δεκτή.
Για τη συνάδελφο κ. Παναγιώτα (Πέµη) Ζούνη υπέρ της άρσεως ασυλίας δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 153, κατά της άρσεως ασυλίας δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 50, «ΠΑΡΩΝ» 7 Βουλευτές.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής έγινε δεκτή.
Για το συνάδελφο κ. Αθανάσιο Οικονόµου υπέρ της άρσεως
ασυλίας δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 186, κατά της άρσεως ασυλίας
δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 17, «ΠΑΡΩΝ» 7 Βουλευτές.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής έγινε δεκτή
(Το πρωτόκολλο και τα ψηφοδέλτια της διεξαχθείσης ψηφοφορίας καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
«Ονοµαστική ψηφοφορία επί αιτήσεων άρσης ασυλίας»
EΠIKPATEIAΣ
Ραγκούσης Ιωάννης
Παναρίτη Ελένη (Έλενα)
Μόσιαλος Ηλίας
Τσόκλη Μαρία Γλυκερία (Μάγια)
Γερουλάνος Παύλος
Σιούφας Δηµήτριος
Τσουµάνη-Σπέντζα Ευγενία
Αυγερινοπούλου Διονυσία
Αντώναρος Ευάγγελος
Καζάκος Κωνσταντίνος
Κοραντής Ιωάννης
Μουλόπουλος Βασίλειος

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Α’ ΑΘΗΝΩΝ
Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος
Διαµαντοπούλου Άννα
Παπουτσής Χρήστος
Αλευράς Αθανάσιος (Νάσος)
Τσούρας Αθανάσιος
Κουβέλης Σπυρίδων
Οικονόµου Παντελής
Ζούνη Παναγιώτα (Πέµη)
Μπακογιάννη Θεοδώρα (Ντόρα)
Αβραµόπουλος Δηµήτριος
Παυλόπουλος Προκόπιος
Βόζεµπεργκ Ελισσάβετ (Ελίζα)
Πιπιλή Φωτεινή
Κανέλλη Γαρυφαλλιά (Λιάνα)
Παφίλης Αθανάσιος
Πλεύρης Αθανάσιος
Τσίπρας Αλέξιος

+
+
+
+
+
+
+
-

Β’ ΑΘΗΝΩΝ
Λοβέρδος Ανδρέας
Χρυσοχοΐδης Μιχαήλ
Κατσέλη Λουκία-Ταρσίτσα (Λούκα)
Κακλαµάνης Απόστολος
Δηµαράς Ιωάννης
Αποστολάκη Ελένη-Μαρία (Μιλένα)

+
+
+
-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ανδρουλάκης Δηµήτριος (Μίµης)
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία-Ελίζα (Μαριλίζα)
Ευθυµίου Πέτρος
Παπανδρέου Βασιλική (Βάσω)
Σακοράφα Σοφία
Χυτήρης Τηλέµαχος
Κουτρουµάνης Γεώργιος
Νταλάρα Άννα
Γείτονας Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου Μιλτιάδης
Βούρος Ιωάννης
Χαραλαµπόπουλος Γεώργιος-Ερνέστος
Πρωτόπαπας Χρήστος
Μίχος Λάµπρος
Σπηλιωτόπουλος Αριστόβουλος (Άρης)
Χατζηδάκης Κωνσταντίνος (Κωστής)
Μεϊµαράκης Ευάγγελος-Βασίλειος
Μητσοτάκης Κυριάκος
Γιακουµάτος Γεράσιµος
Καµµένος Παναγιώτης (Πάνος)
Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης (Πάνος)
Παπαθανασίου Γιάννης
Πολύδωρας Βύρων
Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης
Ντινόπουλος Αργύρης
Παπαρήγα Αλεξάνδρα
Χαλβατζής Σπυρίδων
Μαυρίκος Γεώργιος
Παπακωνσταντίνου Νικόλαος
Πρωτούλης Ιωάννης
Καρατζαφέρης Γεώργιος
Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος
Κουβέλης Φώτιος-Φανούριος
Παπαδηµούλης Δηµήτριος
Ψαριανός Γρηγόριος

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Μακρυπίδης Ανδρέας
Γιαννακά Σοφία
Κουρουµπλής Παναγιώτης
Σαλµάς Μάριος
Σταµάτης Δηµήτριος
Καραγκούνης Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Νικόλαος

+
+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
Μανιάτης Ιωάννης
Ανδριανός Ιωάννης
Παπαδηµητρίου Ελισσάβετ (Έλσα)

+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ρέππας Δηµήτριος
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας
Λυκουρέντζος Ανδρέας

+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ
Τσιρώνης Δηµήτριος
Στασινός Παύλος
Παπασιώζος Κωνσταντίνος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Παπανδρέου Γιώργος
Χριστοφιλοπούλου Παρασκευή (Εύη)
Οικονόµου Βασίλειος
Πάγκαλος Θεόδωρος
Ασπραδάκης Παντελεήµων (Παντελής)
Βρεττός Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Βλάχος Γεώργιος
Μπούρας Αθανάσιος

+
+
+
+
+
+

Καντερές Νικόλαος
Γκιόκας Ιωάννης
Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης)
Λεβέντης Αθανάσιος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας
Κυριακοπούλου Μαρία
Μπεκίρης Μιχαήλ
Νικολόπουλος Νικόλαος
Καραθανασόπουλος Νικόλαος
Τσούκαλης Νικόλαος
Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος

+
+
+
+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Τόγιας Βασίλειος
Τσόνογλου-Βυλλιώτη Βασιλική
Αγάτσα Αριάδνη
Γιαννάκης Μιχαήλ

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Χαντάβας Αθανάσιος

+

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Αηδόνης Χρήστος
Κεφαλίδου Χαρούλα (Χαρά)
Τζίµας Μαργαρίτης

+
+

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Κρεµαστινός Δηµήτριος
Νικητιάδης Γεώργιος
Ζωΐδης Νικόλαος
Κασσάρας Γεώργιος
Ιατρίδη Τσαµπίκα (Μίκα)

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ντόλιος Γεώργιος
Ρενταρή-Τέντε Όλγα
Τσιαούση Ελένη
Δερµεντζόπουλος Αλέξανδρος

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Περλεπέ-Σηφουνάκη Αικατερίνη
Κεδίκογλου Συµεών
Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος
Κεδίκογλου Συµεών (Σίµος)
Μαρίνος Γεώργιος
Παπανδρέου-Παπαδάκη Ουρανία

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Καρανίκας Ηλίας

+

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Βαρβαρίγος Δηµήτριος

-

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
Κατρίνης Μιχαήλ
Κουτσούκος Γιάννης
Αντωνακόπουλος Παναγιώτης
Δηµητρουλόπουλος Παναγιώτης (Τάκης)
Κοντογιάννης Γεώργιος
Τζαβάρας Κωνσταντίνος

+
+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος
Γικόνογλου Αθανάσιος
Τόλκας Άγγελος
Χαλκίδης Μιχαήλ

+
+
-
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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κεγκέρογλου Βασίλειος
Παρασύρης Φραγκίσκος
Στρατάκης Εµµανουήλ
Σκραφνάκη Μαρία
Μιχελογιαννάκης Ιωάννης
Αυγενάκης Ελευθέριος
Κεφαλογιάννης Εµµανουήλ
Κριτσωτάκης Μιχαήλ

+
+
+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Κατσούρας Χρήστος

+

Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βενιζέλος Ευάγγελος
Καστανίδης Χαράλαµπος
Αράπογλου Χρυσή
Μαγκριώτης Ιωάννης
Καϊλή Ευδοξία-Εύα
Βούγιας Σπυρίδων
Ροµπόπουλος Θωµάς
Καραµανλής Κωνσταντίνος
Γκιουλέκας Κωνσταντίνος
Καλαφάτης Σταύρος
Ιωαννίδης Ιωάννης
Ράπτη Ελένη
Ζιώγας Ιωάννης
Καλαντίδου Σοφία
Κολοκοτρώνης Άγγελος
Κουράκης Αναστάσιος (Τάσος)

+
+
+
+
+
+
+
+
-

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γερανίδης Βασίλειος
Αρβανιτίδης Γεώργιος
Καράογλου Θεόδωρος
Αναστασιάδης Σάββας
Ιγνατιάδης Θεόδωρος
Βελόπουλος Κυριάκος
Αµµανατίδου-Πασχαλίδου
Ευαγγελία (Λίτσα)

+
+
+
+
+
+

NOMOΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Παντούλας Μιχαήλ
Αργύρης Ευάγγελος
Οικονόµου Αθανάσιος
Τασούλας Κωνσταντίνος
Καλογιάννης Σταύρος

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τιµοσίδης Μιχαήλ
Παπουτσής Δηµήτριος
Εµινίδης Σάββας
Παναγιωτόπουλος Νικόλαος

+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
Ρόβλιας Κωνσταντίνος
Σαλαγιάννης Νικόλαος
Θεοχάρη Μαρία
Τσιάρας Κωνσταντίνος
Ταλιαδούρος Σπυρίδων

+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Πετσάλνικος Φίλιππος
Τζηκαλάγιας Ζήσης

+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γκερέκου Αγγελική (Άντζελα)
Δένδιας Νικόλαος-Γεώργιος
Χαραλάµπους Χαράλαµπος

+
-
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ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Μοσχόπουλος Σπυρίδωνας

+

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Παραστατίδης Θεόδωρος
Φραγγίδης Γεώργιος
Κιλτίδης Κωνσταντίνος

+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κουκουλόπουλος Παρασκευάς
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
Βλατής Ιωάννης
Κασαπίδης Γεώργιος
Παπαδόπουλος Μιχάλης

+
+
+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Μπεγλίτης Παναγιώτης
Φαρµάκη Αικατερίνη
Μανωλάκης Άγγελος
Κόλλιας Κωνσταντίνος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ρήγας Παναγιώτης
Παπαµανώλης Γεώργιος
Βρούτσης Ιωάννης

+
-

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Γρηγοράκος Λεωνίδας
Δαβάκης Αθανάσιος
Αποστολάκος Γρηγόριος

+
+

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
Έξαρχος Βασίλειος
Σαχινίδης Φίλιππος
Αλεξανδρίδου Βασιλική
Χαρακόπουλος Μάξιµος
Ζώης Χρήστος
Σκυλλάκος Αντώνιος
Ροντούλης Αστέριος
Διώτη Ηρώ

+
+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Καρχιµάκης Μιχαήλ
Πλακιωτάκης Ιωάννης

+

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σηφουνάκης Νικόλαος
Γαληνός Σπυρίδων
Σκοπελίτης Σταύρος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Μαργέλης Σπυροπάνος

+

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Καρτάλης Κων/νος
Ζήση Ροδούλα
Νάκος Αθανάσιος
Νάνος Απόστολος
Μαρκάκης Παύλος

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Κουσελάς Δηµήτριος
Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)
Βουδούρης Οδυσσέας
Σαµαράς Αντώνιος
Λαµπρόπουλος Ιωάννης ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Μάντατζη Τσετίν
Ξυνίδης Σωκράτης
Κοντός Αλέξανδρος

+
+
-

+
+
-

16396

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Καρύδης Δηµήτριος
Μπεντενιώτης Εµµανουήλ
Μελάς Παναγιώτης
Μανωλάκου Διαµάντω
Αποστολάτος Βαΐτσης
Δρίτσας Θεόδωρος

+
+
+
+
+
+

Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νιώτης Γρηγόριος
Λιντζέρης Δηµήτριος
Διαµαντίδης Ιωάννης
Τραγάκης Ιωάννης
Νεράντζης Αναστάσιος
Νικολαΐδου Βαρβάρα (Βέρα)
Ανατολάκης Γεώργιος
Λαφαζάνης Παναγιώτης

+
+
+
+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ
Τζάκρη Θεοδώρα
Θεοδωρίδης Ηλίας
Γιουµατζίδης Βασίλειος
Καρασµάνης Γεώργιος

+
+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Αµοιρίδης Ιωάννης
Παπαγεωργίου Αθανάσιος
Μίχου Μαρία
Κουκοδήµος Κωνσταντίνος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Παπαχρήστος Ευάγγελος
Τσουµάνης Δηµήτριος

+
+

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Όθωνας Εµµανουήλ
Κεφαλογιάννη Όλγα

+

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Χατζή Οσµάν Αχµέτ
Πεταλωτής Γεώργιος
Στυλιανίδης Ευριπίδης

+
+

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Βαρδίκος Πυθαγόρας

+

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Μπόλαρης Μάρκος
Κουτµερίδης Ευστάθιος
Τζελέπης Μιχαήλ
Λεονταρίδης Θεόφιλος
Καριπίδης Αναστάσιος
Κόλλια-Τσαρουχά Μαρία
Πολατίδης Ηλίας

+
+
+
+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Χάιδος Χρήστος
Μαγκούφης Χρήστος
Μερεντίτη Αθανασία (Σούλα)
Λέγκας Νικόλαος
Χατζηγάκης Σωτήριος

+
+
+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
Τσώνης Νικόλαος
Αντωνίου Αντωνία (Τόνια)
Μπατζελή Αικατερίνη
Σταϊκούρας Χρήστος
Γιαννόπουλος Αθανάσιος

+
+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Λιάνης Γεώργιος
Κωνσταντινίδης Ευστάθιος

+
+

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
Παπαθανάση Αφροδίτη

+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Δριβελέγκας Ιωάννης
Λαφαζάνης Αργύριος
Βαγιωνάς Γεώργιος

+
+
+

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δαµιανάκης Ευτύχιος
Βαλυράκης Ιωσήφ
Κουρουπάκη Ευαγγελία
Μαρκογιαννάκης Χρήστος

+
+
+
-

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Τσουρή Ελπίδα
Μουσουρούλης Κωνσταντίνος

+

ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ: 210
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ»)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16397

16398

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16399

16400

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16401

16402

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16403

16404

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16405

16406

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16407

16408

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16409

16410

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16411

16412

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16413

16414

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16415

16416

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16417

16418

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16419

16420

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16421

16422

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16423

16424

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16425

16426

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16427

16428

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16429

16430

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16431

16432

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16433

16434

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16435

16436

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16437

16438

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16439

16440

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16441

16442

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16443

16444

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16445

16446

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16447

16448

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16449

16450

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16451

16452

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16453

16454

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16455

16456

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16457

16458

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16459

16460

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16461

16462

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16463

16464

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16465

16466

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16467

16468

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16469

16470

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16471

16472

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16473

16474

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16475

16476

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16477

16478

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16479

16480

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16481

16482

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16483

16484

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16485

16486

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16487

16488

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16489

16490

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16491

16492

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16493

16494

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16495

16496

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16497

16498

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16499

16500

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΖ’ - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16501

16502

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Επανερχόµαστε τώρα
στην ηµερήσια διάταξη επί της αρχής της νοµοθετικής εργασίας
και στη συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Ιωάννης Βλατής, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας διανύει µια περίοδο
πρωτοφανούς οικονοµικής δυσπραγίας µε τεράστιες κοινωνικές
επιπτώσεις. Παρά τις προσπάθειες της Κυβέρνησης για δηµοσιονοµική εξυγίανση και µείωση των ελλειµµάτων, η ύφεση που
παρατηρείται στην αγορά –και δεν είναι φυσικά κάτι που µας
ξαφνιάζει- έχει οδηγήσει σε µηδενισµό το ρυθµό ανάπτυξης της
οικονοµίας και σε ραγδαία αύξηση της ανεργίας.
Πέραν, όµως, των διαπιστώσεων και των προσπαθειών να περιορίσουµε τα αποτελέσµατά της, είναι αναµφισβήτητο γεγονός
ότι οφείλουµε να λάβουµε όλα τα απαραίτητα µέτρα, προκειµένου να δηµιουργήσουµε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ανάπτυξη εκείνων των κλάδων της ελληνικής οικονοµίας που
αναµφισβήτητα µπορούν να τη στηρίξουν ουσιαστικά και άµεσα.
Η γεωργία είναι σίγουρα ένας από αυτούς.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
το 2010, η γεωργία συµµετέχει µόλις σε ποσοστό 4,5% στο ΑΕΠ.
Την ίδια στιγµή είναι γνωστή σε όλους η ποικιλία και η ποιότητα
των προϊόντων που παράγει ή που µπορεί να παράγει η ελληνική
γη.
Γι’ αυτό και είναι απολύτως απαραίτητο να προχωρήσει το
κράτος σε όλες εκείνες τις µεταρρυθµίσεις που θα δώσουν τα
κίνητρα, που θα στρέψουν τον Έλληνα στην καλλιέργεια της γης.
Στόχος είναι η αύξηση του ποσοστού επί του ΑΕΠ, αλλά και η
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και η
προώθηση αυτών, προκειµένου να επιτευχθεί ο µεγαλύτερος δυνατός όγκος συναλλαγών µε χώρες του εξωτερικού.
Η χώρα µας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν κατάφερε ποτέ
να βιοµηχανοποιηθεί και σίγουρα δεν είναι εύκολο να το κάνει
τώρα. Επίσης, δεν κατάφερε µέχρι σήµερα να εξελιχθεί, παρά τη
γεωγραφική της θέση, σε κέντρο εµπορικών συναλλαγών ή παροχής υπηρεσιών. Υπήρξε ανέκαθεν µία αγροτική και άκρως τουριστική χώρα.
Γι’ αυτούς, λοιπόν, τους τοµείς της οικονοµίας µας οφείλουµε
να θέσουµε νέα ισχυρά θεµέλια, προκειµένου να ενισχυθούν, να
αναπτυχθούν και να ευδοκιµήσουν άµεσα.
Σε αυτό το πλαίσιο πιστεύω ότι κινείται και το σηµερινό νοµοσχέδιο. Το αρµόδιο Υπουργείο κάνει µια προσπάθεια να εξασφαλίσει το περιβάλλον που απαιτείται για τη δηµιουργία µεγάλων
γεωργικών µονάδων, πιο αποδοτικών µεθόδων παραγωγής, πιο
έντονα δραστηριοποιηµένων υπηρεσιών προώθησης των ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού.
Η ορθή και σύγχρονη λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισµών αποτελεί το ήµισυ του παντός στον τοµέα της γεωργίας.
Το ξέρω καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί στην ιδιαίτερη
πατρίδα µου, στο Βελβεντό της Κοζάνης λειτουργούν δύο αξιοζήλευτοι αγροτικοί συνεταιρισµοί.
Ας µην ξεχνούµε ότι αυτό στο οποίο πάντα υστερούσε η χώρα
µας έναντι των άλλων ευρωπαϊκών χωρών που παράγουν αγροτικά προϊόντα, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία ήταν µεταξύ
άλλων οι εξαιρετικά µικρές γεωργικές µονάδες και η πραγµατική
αδυναµία ικανοποιητικής παραγωγής από άποψη ποσότητας,
προκειµένου να γίνουν εξαγωγές, η αποµόνωση η γεωγραφική
και από άποψη ενηµέρωσης των αγροτών στην ελληνική περιφέρεια.
Εδώ θέλω να κάνω µία διακοπή και µία επισήµανση, κύριε
Υπουργέ. Δεν µπορεί να φιλοδοξούµε να φέρουµε νέους ανθρώπους στην ύπαιθρο, αν δεν εξασφαλίσουµε τους πιο σύγχρονους
τρόπους επικοινωνίας. Δεν µπορεί η σύνδεση, για παράδειγµα,
µε το διαδίκτυο να γίνεται στα χωριά της χώρας µας µε τα ιδιωτικο-οικονοµικά κριτήρια του ΟΤΕ σήµερα.
Αυτό πρέπει να αλλάξει. Η πολιτεία πρέπει να πάρει µέτρα,
ώστε το διαδίκτυο να φτάσει και στην τελευταία γωνιά της χώρας
µας, αν θέλουµε νέους ανθρώπους στην ύπαιθρο.
Με δύο κουβέντες, το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο θέτει συγκε-
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κριµένους στόχους και προωθεί τις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις
για την επίτευξή τους.
Στο Κεφάλαιο Α’ καθορίζει τη δοµή και τη λειτουργία των συλλογικών αγροτικών οργανώσεων, οργανώνει την εποπτεία τους
από το κράτος µέσω της νεοϊδρυθείσας εποπτικής αρχής, του
νεοσυσταθέντος εθνικού µητρώου και της περιοδικής αξιολόγησης.
Στο Κεφάλαιο Β’ οργανώνει θεσµικά τις σχέσεις των συνεταιρισµών, των οµάδων παραγωγών και των αγροτικών εταιρικών
συµπράξεων µε την αγορά των αγροτικών προϊόντων. Απώτερος
στόχος είναι η σταθερότητα των τιµών και η εξυγίανση της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας.
Στο Κεφάλαιο Γ’ καθορίζει τη χρηµατοδότηση, τα φορολογικά
και αναπτυξιακά κίνητρα υπέρ των συνεταιρισµών, των οµάδων
παραγωγών και των αγροτικών εταιρικών συµπράξεων.
Τέλος, στο Κεφάλαιο Δ’ οριοθετεί την προσαρµογή του συνεταιριστικού κινήµατος στις νέες ρυθµίσεις, µε τις καταργούµενες
και τροποποιούµενες διατάξεις του ν. 2810/2000.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µου κάνει εντύπωση που τα
δύο τελευταία χρόνια παρατηρείται µία στροφή των πολιτών στη
γεωργία και την εκµετάλλευση της γης των πατέρων, η οποία
έχει αφεθεί στην τύχη της τις τελευταίες δεκαετίες εξαιτίας της
ραγδαίας αστικοποίησης του πληθυσµού. Η αύξηση της ανεργίας στα µεγάλα αστικά κέντρα και η ακρίβεια που είναι ιδιαιτέρως αισθητή σε αυτά, έχει οδηγήσει τους πολίτες σε άλλες
επιλογές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πολλοί νέοι άνθρωποι στρέφονται το τελευταίο διάστηµα στη
βιολογική γεωργία. Επιστρέφουν στην περιφέρεια και προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελµατικά σε τοµείς που είχαν
κάποτε απορρίψει οι προηγούµενες γενιές. Η γεωργία δεν είναι
σίγουρα ο ευκολότερος τρόπος για να κάνει κανείς περιουσία.
Μπορεί, όµως, µε κατάλληλες συνθήκες να εξασφαλίσει ένα
καλό βιοτικό επίπεδο.
Η χώρα µας διαθέτει µερικά από τα καλύτερα γεωπονικά πανεπιστήµια της Ευρώπης. Αυτήν τη στιγµή υπάρχει πληθώρα
νέων επιστηµόνων µε µεταπτυχιακά και διδακτορικά, µε ερευνητική και επιστηµονική δουλειά στις πλάτες τους, που µπορούν να
συµβάλλουν αποφασιστικά στην ενηµέρωση και τον εκσυγχρονισµό των µεθόδων παραγωγής. Ο συνδυασµός της γνώσης, των
νέων τεχνολογιών και τεχνικών µπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση
της ασφάλειας, της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών προϊόντων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όλα αυτά, βέβαια, θα ισχύουν υπό έναν όρο, ότι δηλαδή οι γεωπόνοι θα πάψουν να είναι οι διαµεσολαβητές απλώς των γραφειοκρατικών διαδικασιών για τις επιδοτήσεις, αλλά θα πάνε στο
χωράφι, θα γίνουν οι σύµβουλοι των νέων αγροτών.
Μ’ αυτά τα δεδοµένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –τελειώνω,
κύριε Πρόεδρε- ο ρόλος της πολιτείας ορίζεται στη θέσπιση κανόνων της αγοράς, στο συνεχή και αυστηρό έλεγχο και στην υποστηρικτική πολιτική µέσω της προσφοράς αναπτυξιακών και
άλλων κινήτρων. Είναι προφανές ότι το κράτος οφείλει να λειτουργεί σαν αρωγός των παραγωγών. Πέρα από τα βασικά και
αυτονόητα δίκτυα και δοµές, το κράτος όφειλε –και αυτό κάνει
πλέον- να δηµιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να
ισχυροποιήσει τις θέσεις των Ελλήνων παραγωγών εκτός συνόρων µέσω του εκσυγχρονισµού, της συλλογικής οργάνωσης, της
ενίσχυσης της αγροτικής επιχειρηµατικότητας και τέλος της σύνδεσής της µε άλλους σχετικούς κλάδους της οικονοµίας, όπως
το εµπόριο, τον τουρισµό, την εστίαση, τη βιοµηχανία.
Όλες οι πτέρυγες οφείλουµε να στηρίξουµε αυτήν την προσπάθεια, όχι γιατί λύνει όλα τα προβλήµατα αλλά γιατί έχουµε
ένα χρέος όλοι µας να δουλέψουµε για το µέλλον της χώρας
µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Βλατή, επειδή τα
πάτε πολύ καλά κατά τις ονοµαστικές ψηφοφορίες, σας δώσαµε
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περισσότερο χρόνο.
Τώρα το λόγο έχει η Βουλευτής Πέλλας του ΠΑΣΟΚ κ. Θεοδώρα Τζάκρη.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα είναι πράγµατι, πολύ σηµαντικό και αποτελεί άµεση και
επιτακτική ανάγκη, θα έλεγα, όχι µόνο για το συνεταιριστικό κίνηµα, αλλά και για την ίδια την αγροτική οικονοµία της χώρας
µας. Και αυτό, γιατί το µέχρι σήµερα υφιστάµενο καθεστώς
έπαιξε έναν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη του αγροτικού τοµέα, ιδιαίτερα στα πρώτα βήµατα της εξέλιξης του θεσµού
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, αλλά δεν κατάφερε να
αντιµετωπίσει τους αδρανείς και υπερχρεωµένους συνεταιρισµούς, καθώς η κρατική εποπτεία δεν πραγµατοποιούνταν στην
πράξη, ενώ παράλληλα πέτυχε να συνδέσει τη συνεταιριστική
ιδέα µε τις νέες συνθήκες της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς.
Με το παρόν νοµοσχέδιο επιχειρείται ακριβώς η αντιµετώπιση
όλων αυτών των προβληµάτων που έχουν συσσωρευτεί στον
αγροτικό τοµέα, µε την απελευθέρωση όλων των υγιών δυνάµεων προς όφελος της ελληνικής γεωργίας και της ανάπτυξης
της υπαίθρου, της ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας, µε τη
θετική ανατροπή της κατάστασης που οδήγησε σε ουσιαστική
ατροφία το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι, ένα δικαίωµα που πρέπει το κράτος να προστατεύει,
να εποπτεύει και να µεριµνά για την ανάπτυξή του και την ανάδειξη της ταυτότητας των περιφερειών, ώστε να αξιοποιήσουµε
τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει κάθε γωνιά της ελληνικής γης. Πρέπει να στηρίξουµε και την αύξηση των ποιοτικών
προϊόντων, αλλά βεβαίως και των προϊόντων µε ονοµασία προέλευσης, των προϊόντων µε ταυτότητα, µε τα οποία έχουν ταυτιστεί οι ίδιες οι περιφέρειες.
Επιχειρείται, παράλληλα, η αντιµετώπιση όλων αυτών των προβληµάτων µε την εξυγίανση και τον εκδηµοκρατισµό των αγροτικών συνεταιρισµών, µε την αντιµετώπιση των αδρανών και
υπερχρεωµένων συνεταιρισµών και των συνεταιρισµών-«σφραγίδων», µε την ενεργοποίηση της κρατικής εποπτείας, η οποία µε
την πάροδο του χρόνου κατέστη ουσιαστικά αδρανής, καθώς και
µε τη σύνδεση της συνεταιριστικής ιδέας µε την παγκοσµιοποιηµένη ανταγωνιστική αγορά, προς όφελος πάντα των αγροτών
και της αγροτικής µας οικονοµίας.
Από τα ουσιαστικά στοιχεία αυτού του νοµοσχεδίου είναι ο καθορισµός της δοµής και της λειτουργίας των συνεταιριστικών
αγροτικών οργανώσεων, αλλά και η θεσµική οργάνωση της σχέσης τους µε την αγορά των αγροτικών προϊόντων.
Αρχικά, λοιπόν, επιχειρείται το ξεκαθάρισµα του τοπίου. Ο
αγροτικός συνεταιρισµός παραµένει πρωτογενές και πρωτοβάθµιο κεκτηµένο οργάνωσης και αλληλεγγύης των παραγωγών, µε
ενεργή συµµετοχή τους στη λειτουργία του και ο στόχος είναι η
δηµιουργία συνεταιρισµών αγροτών και όχι «πελατών».
Οι αγροτικές εταιρικές συµπράξεις και οι µεγάλες και λειτουργικές οµάδες παραγωγών θα διευρύνουν τις δυνατότητες εταιρικής και επιχειρηµατικής δράσης των ίδιων των αγροτών,
αξιοποιώντας σε κάθε περίπτωση σύγχρονα και ευέλικτα χρηµατοδοτικά εργαλεία, αποτελώντας έτσι τη βάση για την εξωστρέφεια των αγροτικών προϊόντων, ώστε να επιτευχθεί η σταθερότητα των τιµών, αλλά και η ενίσχυση του αγροτικού εισοδήµατος
που είναι πάντα το ζητούµενο και ο στόχος.
Οι διεπαγγελµατικές οργανώσεις και οι αγροτοδιατροφικές
συµπράξεις αποκτούν σύγχρονο πλαίσιο και κατοχυρώνουν θεσµικά τη συνεργασία των παραγωγικών, κοινωνικών, επαγγελµατικών και επιστηµονικών φορέων.
Θεσµοθετούνται τα δηµοπραττήρια και η συµβολαιακή γεωργία που προστατεύουν το εισόδηµα των παραγωγών και προσδίδουν ασφάλεια στους παραγωγούς. Ειδικότερα, µάλιστα, θα
έλεγα ότι η συµβολαιακή γεωργία αποτελεί µία σηµαντική παρέµβαση, ώστε να κλείσει η «ψαλίδα» που παρατηρείται σήµερα
µεταξύ των τιµών πώλησης των αγροτικών προϊόντων από τους
ίδιους τους αγρότες και των τιµών αγορών αυτών των προϊόντων
από τους καταναλωτές.
Είναι σαφές ότι το κράτος λαµβάνει πρόνοια και προστατεύει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τους αγρότες-παραγωγούς, όταν προβλέπεται ότι η εξόφληση
των αγροτικών προϊόντων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα
ηµέρες από τη διάθεση των προϊόντων αυτών, διαφορετικά θα
υπάρχουν κυρώσεις, όπως η επιβολή διοικητικών προστίµων,
όταν παραβιάζονται οι όροι των συµβολαίων, καθώς και η απαγόρευση µεταπώλησης ή µεταβίβασης ή διαπραγµάτευσής τους
σε δηµοπραττήρια, σε χρηµαταγορές ή χρηµατιστήρια αγροτικών προϊόντων ή εµπορευµάτων είτε της Ελλάδας είτε του εξωτερικού.
Επειδή εξίσου σηµαντική µε τη συγκρότηση των αγροτικών
συλλογικών οργανώσεων και τη διαχείριση των αγροτικών προϊόντων είναι και η διατήρηση υγιούς καθεστώτος, µ’ αυτό το νοµοσχέδιο οργανώνεται –για πρώτη φορά, νοµίζω, σε υγιή βάσηη εποπτεία από το κράτος, η οποία παρά το γεγονός ότι αποτελούσε συνταγµατική επιταγή, είχε αδρανήσει στο παρελθόν.
Γι’ αυτόν το σκοπό ιδρύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων το Εθνικό Μητρώο ως βάση δεδοµένων των
ενεργών συνεταιριστικών αγροτικών οργανώσεων, το οποίο θα
επικαιροποιείται βεβαίως και θα ενηµερώνεται καθηµερινά η εποπτική αρχή σε επίπεδο αυτοτελούς γραφείου, η οποία αξιολογεί
και εποπτεύει, καθώς επίσης και το γνωµοδοτικό συµβούλιο, το
οποίο γνωµοδοτεί για την καλύτερη λειτουργία του µητρώου και
την αποτελεσµατικότερη άσκησης της εποπτείας πάνω στους
αγροτικούς συνεταιρισµούς.
Στο παρόν νοµοσχέδιο προβλέπονται έλεγχοι από δύο τουλάχιστον ορκωτούς ελεγκτές, το αποτέλεσµα των οποίων θα λαµβάνεται υπ’ όψιν κατά την ετήσια αξιολόγηση των συνεταιριστικών οργανώσεων από την εποπτική αρχή. Όποιος δεν έχει
ελεγχθεί, θα διαγράφεται και θα υφίσταται τις συνέπειες του
νόµου.
Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί, λοιπόν, αξιολογούνται, καταγράφονται στο µητρώο και κατατάσσονται σε ενεργούς και ανενεργούς. Μένουν, πλέον, στο χώρο µόνο οι ενεργοί συνεταιρισµοί,
αφού όσοι για δύο συνεχόµενες αξιολογήσεις καταχωρούνται
στο µητρώο ως ανενεργοί, τίθενται ύστερα από αίτηση του αρµοδίου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης σε αναγκαστική εκκαθάριση.
Επίσης και οι αγροτικές εταιρικές συµπράξεις και οι οµάδες
παραγωγών αξιολογούνται και αν για τρία συνεχόµενα έτη δεν
εµφανίσουν καµµία απολύτως δραστηριότητα ή δεν υποβάλουν
την ετήσια έκθεση, διαγράφονται από το µητρώο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως είπα προηγουµένως, είναι καιρός
να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Δεν είναι δυνατόν σήµερα να υπάρχουν
συνεταιρισµοί µόνο κατ’ όνοµα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν
συνεταιρισµοί που χρωστούν τεράστια ποσά, δηλαδή να συνεχίζεται µία στρεβλή κατάσταση και να µη λαµβάνεται καµµία απολύτως µέριµνα, ώστε να προστατευτούν οι αγρότες-µέλη τους.
Και δεν νοµίζω ότι υπάρχει έστω κι ένας Βουλευτής ή έστω αν
θέλετε ένας αγρότης σ’ αυτήν τη χώρα, που να διαφωνεί µ’ αυτήν
τη ρύθµιση και να µην πιστεύει ότι πρέπει να µπει επιτέλους µία
τάξη σ’ αυτήν την αταξία, η οποία οδήγησε σε συνεταιρισµούς
που στην πλειονότητά τους έχασαν και το ρόλο και το σκοπό της
ύπαρξης τους και το µόνο που έκαναν ήταν διαχείριση κοινοτικών
και εθνικών κονδυλίων και µάλιστα µε τρόπο ανορθολογικό και
αδιαφανή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Απορώ µε τους συναδέλφους µου και των άλλων κοµµάτων,
κυρίως αυτούς που προέρχονται από την ελληνική περιφέρεια,
τους Βουλευτές επαρχίας οι οποίοι καταψηφίζουν αυτό το νοµοσχέδιο. Και θέλω να τους ρωτήσω: Πραγµατικά πιστεύουν ότι
είναι τόσο υγιής η κατάσταση που υπάρχει σήµερα µε τους
αγροτικούς συνεταιρισµούς, ώστε να ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει
να αλλάξει τίποτα απολύτως στο χώρο αυτό; Σε κάθε περίπτωση
θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι αναντίστοιχοι και µε το καθολικό
αίτηµα του αγροτικού κόσµου και µε το καθολικό αίτηµα της
ίδιας της κοινωνίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, στο εξής η οργανωµένη πολιτεία θα
αναγνωρίσει και θα συναλλάσσεται µόνο µε συνεταιρισµούς που
θα έχουν επαρκή υπόσταση η οποία θεµελιώνεται στη δηµοκρατική οργάνωση και λειτουργία τους και η νοµιµοποίησή τους θα
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κατοχυρώνεται από την καθολική συµµετοχή των ίδιων των παραγωγών. Μόνο οι συνεταιρισµοί που, πραγµατικά, λειτουργούν
και προσφέρουν έργο θα επωφελούνται και των προνοµίων και
των κρατικών χρηµατοδοτήσεων, καθώς επίσης και των κοινοτικών προγραµµάτων.
Στο νοµοσχέδιο αυτό η πολιτεία µεριµνά για την ενίσχυση λειτουργίας των συνεταιριστικών αγροτικών οργανώσεων. Θεσπίζονται αναπτυξιακού χαρακτήρα κίνητρα, προβλέπονται ενισχύσεις από το Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και καθορίζονται
κίνητρα και για τη συγχώνευση και για την ανάπτυξη και για τη
µετατροπή τους.
Περαιτέρω σηµαντικά στοιχεία του εν λόγω νοµοσχεδίου είναι
ότι διασφαλίζεται η δηµοκρατική εκλογή και των µελών των
αγροτικών συνεταιρισµών, των πρωτοβάθµιων αγροτικών συνεταιρισµών, αλλά και της ίδιας της ΠΑΣΕΓΕΣ µε τη συµµετοχή
πλέον µόνο ενεργών αγροτών στην εκλογή των οργάνων.
Επιχειρείται η δηµιουργία µίας ενιαίας και ενωτικής Συνοµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων δίνοντας τέλος στην κατάσταση
που επικρατούσε µέχρι σήµερα µε την πολυδιάσταση στο χώρο
του αγροτικού συνεταιριστικού κινήµατος.
Περιλαµβάνονται µεταβατικού χαρακτήρα διατάξεις για την
πρώτη εγγραφή στο Μητρώο των Αγροτικών Συνεταιρισµών και
των οµάδων παραγωγών. Προβλέπονται ειδικές διατάξεις για
τους δασικούς και γυναικείους συνεταιρισµούς. Ρυθµίζεται το
θέµα της µετατροπής των υφιστάµενων ΑΕΣ είτε σε αγροτικές
εταιρικές συµπράξεις είτε σε πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς.
Ρυθµίζεται και το θέµα της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.
Ορίζεται ότι οι συνεταιριστικές εταιρείες, ΚΑΣΟ και ΚΕΣΕ θα
µπορούν να µετατρέπονται σε αγροτικές εταιρικές συµπράξεις
µόνο αν στη µετοχική τους σύνθεση κατά πλειοψηφία συµµετέχουν συνεταιρισµοί του παρόντος νοµοσχεδίου. Και, βέβαια, λαµβάνεται µέριµνα για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των
εργαζοµένων και στις ΕΑΣ και βεβαίως σε αγροτικούς συνεταιρισµούς οι οποίοι προφανώς τίθενται σε εκκαθάριση ή διαγράφονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε
κυρία συνάδελφε, αν έχετε την καλοσύνη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Είναι πολλοί οι οµιλητές, όπως καταλαβαίνετε.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Το αντιλαµβάνοµαι και κλείνω.
Κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί σήµερα
ορόσηµο και καθοριστικό στοιχείο για το συνεταιριστικό κίνηµα
στη χώρα µας. Με τις διατάξεις του φιλοδοξούµε όχι µόνο να
διορθώσουµε τις παθογένειες που υπήρχαν στο παρελθόν και
συνεχίζονται µέχρι σήµερα, αλλά και να µεταρρυθµίσουµε τον
αγροτικό τοµέα ώστε να καταστεί ανταγωνιστικός στην παγκόσµια οικονοµία, αξιοποιώντας βεβαίως τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια και κάθε τόπο.
Φιλοδοξούµε να µετατρέψουµε την ελληνική γεωργία σε κλειδί
για την έξοδο της χώρας µας από την κρίση. Ελπίζω κι εύχοµαι
να το πετύχουµε, γιατί είναι πραγµατικά µία ευκαιρία να αναβαθµίσουµε έναν από τους βασικούς πυλώνες της εθνικής µας οικονοµίας.
Κλείνω, λέγοντας ότι εγώ ψηφίζω το νοµοσχέδιο αυτό επί της
αρχής γιατί πιστεύω ότι, πραγµατικά, αποτελεί µία ολοκληρωµένη στρατηγική για τον αγροτικό τοµέα και µία δυνατότητα που
δίνει ώθηση και προοπτική και στην ελληνική περιφέρεια και στην
ελληνική ύπαιθρο εν γένει και κυρίως στη στήριξη του αγροτικού
εισοδήµατος.
Επιφυλάσσοµαι να µιλήσω πιο αναλυτικά στη συζήτηση επί
των άρθρων.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Τζάκρη.
Το λόγο έχει η κ. Αθανασία Μερεντίτη, Βουλευτής Τρικάλων
του ΠΑΣΟΚ για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα αλλάζει σελίδα για το συνεταιριστικό κίνηµα και προσπαθεί να επανασυνδέσει το συνεταιριστικό κίνηµα µε τους αγρότες,
γιατί είναι επιτακτική ανάγκη για την επιβίωσή τους.
Εγώ θα έλεγα, ακόµα, ότι µε τις αλλαγές του, το νοµοσχέδιο
αυτό προσπαθεί να δώσει τη δυνατότητα στους συνεταιρισµούς
να αναπτύξουν και να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους, προς
όφελος της ελληνικής γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης του
τόπου, της πρωτογενούς παραγωγής. Παράλληλα -ειπώθηκε και
πριν από τη συνάδελφο και θα προσπαθήσω να µην τα επαναλάβω- προσπαθεί να δώσει κύρος σε µία απόλυτα απαξιωµένη
κατάσταση, η οποία είχε και τον κίνδυνο -και θα συµφωνήσω- να
οδηγήσει σε ουσιαστικό µαρασµό ενός µεγάλου συνταγµατικού
δικαιώµατος, αυτό του συνεταιρίζεστε.
Θέλω εδώ να σας πω ότι παλιά, πολύ παλιά –κι εγώ λόγω ηλικίας µπορώ να αναφερθώ- το συνεταιριστικό κίνηµα έβλεπε πολύ
µακριά. Προσπαθούσε να αναγνωρίσει τις ανάγκες που θα έρθουν και να επενδύσει. Αυτό σηµαίνει ότι επενδύουµε και στην
αναδιάρθρωση καλλιεργειών, προκαλούµε αλλαγές, για να
έχουµε γεγονότα και όχι µόνο να διαχειριζόµαστε µία κατάσταση. Γιατί αυτό έκανε τα τελευταία χρόνια το συνεταιριστικό
κίνηµα και µάλιστα τη διαχειριζόταν συνήθως µε αρνητικά αποτελέσµατα.
Υπήρχαν διαφορετικές, παράλογες -θα έλεγα- απόψεις για το
τι σηµαίνει συνεταιρισµός. Τα έχουµε διαβάσει όλοι µας. Μόνο
µε κοινωνικά κριτήρια θα έπρεπε να λειτουργεί ένας συνεταιρισµός κι έχει ακουστεί η φράση ότι «όσο µεγαλύτερες ζηµιές
είχαν, είχαν και καλύτερη παρουσία».
Εγώ θα σας έλεγα –και το ξέρετε- ότι υπήρχαν συνεταιρισµοί
στους οποίους αποφάσιζαν τα διοικητικά τους συµβούλια να µοιράζουν τα χρήµατα που κέρδιζαν, στους υπαλλήλους. Δεν το
έχω καταλάβει. Ακόµα δυσκολεύοµαι να καταλάβω πώς γινόταν.
Ξέρουµε, βέβαια, αλλά θέλω να το τονίσω. Τα κέρδη των συνεταιρισµών µοιράζονταν στους υπαλλήλους και στους συνεταιρισµένους αγρότες, γιατί οι υπάλληλοι είχαν διοριστεί όπως είχαν
διοριστεί.
Όµως, σήµερα θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, γιατί το
νοµοσχέδιο -έχει ειπωθεί απ’ όλους τους συναδέλφους- είναι
πάρα πολύ καλό, στοχεύει σωστά στο να φτιάξουµε ένα συνεταιριστικό κίνηµα και να µην έχουµε οµάδες, να µην έχουµε συνεταιρισµούς -µαϊµούδες, τους οποίους θα επισηµοποιούµε όποτε
και όπως µας χρειάζεται, µε το ότι θα συµµετέχουν µόνο φυσικά
πρόσωπα, θα εκλέγονται µόνο κατ’ επάγγελµα αγρότες. Η κρατική εποπτεία και όλα αυτά είναι θετικά. Θα τα θέσω σε δύο-τρεις
παρατηρήσεις, που νοµίζω ότι πρέπει να πω.
Κατ’αρχάς, κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι πρέπει να πάµε –κατά
την άποψή µου, το τονίζω- σε κλαδικούς πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς κατά προϊόν. Αυτό είναι επανάσταση. Αυτό χρειάζεται
σήµερα και αύριο η χώρα και δεν πρέπει να µένουµε στα παλιά
τετριµµένα τα οποία έχει αποδειχθεί ότι έχουν ξεπεραστεί. Όπου
έχουµε δυνατότητες, αν έχουµε τον απαραίτητο πληθυσµό, ναι,
αλλά κατά προϊόν. Οι κτηνοτρόφοι, οι γεωργοί χωριστά. Και θα
σας έλεγα, γιατί εγώ εκλέγοµαι στο Νοµό Τρικάλων, ότι έχουµε
λίγους ελαιοπαραγωγούς. Θα τους πάµε στο διατροφικό µοντέλο, αλλά πρέπει να φτιάξουµε συνεταιρισµούς. Πρέπει να
στηρίξουµε την παραγωγή.
Εδώ θέλω πάλι να σας θέσω το ερώτηµα. Γιατί πάµε σε οµάδες παραγωγών και δεν περιορίζουµε τον αριθµό; Δεν είναι λίγο
οξύµωρο να περιορίζουµε τους συνεταιρισµούς αλλά να αφήνουµε τις οµάδες παραγωγών; Κατά προϊόν, κύριε Υπουργέ, για
να µπορέσουµε, πραγµατικά, να στήσουµε αυτό που θέλουµε,
να στηρίξουµε την παραγωγική διαδικασία, να ξέρει ο αγρότης
τι θα παράξει, πώς θα το πουλήσει και µε ποια διαδικασία. Για να
γίνει επιτέλους ελκυστικό το επάγγελµα των αγροτών. Γιατί µόνο
ενισχύοντας αυτήν την παραγωγική διαδικασία µπορεί να έχει
µέλλον η Ελλάδα. Κι εγώ σ’ αυτό είµαι απόλυτη.
Έχω καταθέσει και µία τροπολογία µαζί µε το συνάδελφο της
Νέας Δηµοκρατίας, κ. Μουσουρούλη. Θα τη συζητήσουµε αύριο
κύριε Υπουργέ, αλλά είναι σ’ αυτήν τη λογική. Συµφωνώ βεβαίως
µε την εποπτεία και µε όλα αυτά.
Θέλω επίσης να πω για το «πόθεν έσχες». Είναι σωστό. Δεν
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διανοούµαι να παραγραφούν µε µιας οι όποιες ευθύνες έχουν τα
διάφορα διοικητικά συµβούλια.
Αναφέρθηκε από τον εισηγητή µας το πρωί, η κοινοπραξία
Τρίκκη-Τρικάλων. Σας συνιστώ, όσοι δεν έχετε δοκιµάσει, να δοκιµάσετε τα προϊόντα. Πρόκειται για µοναδικής ποιότητας προϊόντα. Είναι κοινοπραξία δύο ενώσεων των Τρικάλων και της
Καρδίτσας, αλλά µπορεί και στέκεται ακόµα και τώρα –και το τονίζω- στα πόδια της και µάλιστα –όπως σας είπα πριν- κοιτάζει
µπροστά για το αύριο.
Βεβαίως, οι αµαρτίες της µητέρας Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισµών Τρικάλων κινδυνεύει να παρασύρει και την Τρίκκη στην
καταστροφή. Άρα εδώ δεν πρέπει να έχουν κάποιοι ευθύνες;
Πήραν κάποιες διοικήσεις -µεταξύ αυτών και της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Τρικάλων- µία Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Τρικάλων, την οποία είχαν φτιάξει κάποιοι άνθρωποι που
είχαν όραµα, τόλµη, δυνατότητες και µεράκι, που πετούσε και
την οδήγησαν σε ένα µαρασµό, που ήταν πέρα κι έξω από χρέη
και δεν ξέρω πώς θα λυθεί αυτό. Άρα, δεν πρέπει να δούµε και
ξέχωρα τις ευθύνες;
Θέλω εδώ να πω -επειδή είπα «χρέη» κι επειδή άκουσα τον εισηγητή του ΚΚΕ που χαρακτήρισε την ΑΤΕ λησταρχείο- ότι είµαι
υπάλληλος της Αγροτικής Τράπεζας…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παραπάνω από τους υπαλλήλους…
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Όχι τους υπαλλήλους, την πολιτική.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Αν θέλετε, να κάνουµε στην επιτροπή µία συζήτηση για το ρόλο της Αγροτικής Τράπεζας.
Να έχουµε τη δύναµη όλοι να αναλάβουµε τις ευθύνες για την
κατάσταση της χώρας και εν προκειµένω για την Αγροτική Τράπεζα. Επειδή περίσσευε ο λαϊκισµός, ζητούσαµε όλο και παραπάνω να δίνουµε δάνεια εκεί που δεν έπρεπε, στην Ένωση
Αγροτικών Συνεταιρισµών, τα οποία δεν επρόκειτο να επιστραφούν ποτέ.
Να τονίσω ότι χρειάζεται να κάνουµε µια συζήτηση για την
Αγροτική Τράπεζα. Θα καταθέσω και για τα Πρακτικά ένα µικρό
κατάλογο ανενεργών επιχειρήσεων. Λόγω αδυναµίας των επιχειρηµατιών να πληρώσουν, τις κατέσχεσε η Αγροτική Τράπεζα και
καταστρέφονται. Και δεν θα αναφέρω µόνο αυτές που είναι στην
περιοχή µου, δεν θέλω να περιοριστώ στα Τρίκαλα. Υπάρχουν
εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις από τη Φωκίδα, από την Άµφισσα, από την Εύβοια. Προτείνω σε συνεργασία µε τη διοίκηση
της Αγροτικής Τράπεζας, αυτές οι επιχειρήσεις να γίνουν ένα
µικρό εφαλτήριο για την ανάπτυξη της περιοχής και της Ελλάδας.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Αθανασία Μερεντίτη καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μπορούµε να αξιοποιήσουµε αυτές τις επιχειρήσεις ή τις
εγκαταστάσεις -όπου γίνεται, γιατί σε κάποιες απ’ αυτές δεν γίνεται- µε ένα ενδεικτικό τίµηµα. Μπορεί να υπάρξουν τολµηροί
επιχειρηµατίες, νέοι άνθρωποι που έχουν µεράκι, που κυρίως θέλουν να δραστηριοποιηθούν. Να τους βοηθήσουµε ώστε να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους.
Όσον αφορά την ΠΑΣΕΓΕΣ, είπα και στην επιτροπή και το επαναλαµβάνω, ότι έχω µείνει άναυδη µε το πόσα χρήµατα εισέπραττε µέσω ΕΛΓΑ διαχρονικά, χωρίς κανένας αγρότης να το
ξέρει. Δεν µπορεί η Βουλή, εµείς, να νοµοθετούµε σαν κολυµπήθρα του Σιλωάµ. Υπάρχουν ευθύνες.
Προτείνω ξεχωριστό κωδικό για εισφορά υπέρ ΠΑΣΕΓΕΣ. Δεν
µπορώ να διανοηθώ ότι και σήµερα, µετά απ’ όλα αυτά που διαπιστώσαµε πως έγιναν στη χώρα µας, µε ευθύνη όλων µας –και
το τονίζω- θα εξακολουθούµε να έχουµε αυτήν την τρίπλα µέσω
ΕΛΓΑ, το 2,5% να πηγαίνει στην ΠΑΣΕΓΕΣ. Να αποφασίσουµε
ένα ποσοστό «0,0%» δεν ξέρω πόσο, αλλά να είναι ξεχωριστός
κωδικός. Ο αγρότης έρχεται να καθαρίσει το λογαριασµό του και
ρωτάει «τι είναι αυτός ο κωδικός, τι είναι ο άλλος».
Άρα, να υπάρξει χωριστός κωδικός υπέρ της ΠΑΣΕΓΕΣ και οικονοµικός έλεγχος της ΠΑΣΕΓΕΣ. Όταν τώρα δίνουµε 2% από
τον ΕΛΓΑ και βάζουµε πλαφόν 1.800.000, αναρωτιόµαστε όλοι
το 2,5% διαχρονικά υπέρ της ΠΑΣΕΓΕΣ µέσω ΕΛΓΑ πόσο ήταν;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν πρέπει να δούµε πού πήγαν αυτά;
Θα πούµε και στη συζήτηση επί των άρθρων τι προβλέπεται
τώρα για την επιµόρφωση στελεχών της ΠΑΣΕΓΕΣ, του Υπουργείου. Πρέπει να δούµε τέλος πάντων τόσα χρόνια τι γίνονταν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Μερεντίτη, Βουλευτή Τρικάλων του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει η κ. Αικατερίνη Μπατζελή, Βουλευτής Φθιώτιδας
του ΠΑΣΟΚ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οι εκλογές των συνεταιριστικών οργανώσεων
θα γίνουν µε αυτόν το νόµο, τον οποίο θα ψηφίσουµε σ’ αυτήν
την Αίθουσα. Νοµίζω ότι αυτό είναι το µεγάλο επίτευγµα αυτής
της µεγάλης µεταρρύθµισης, την οποία η Κυβέρνηση φέρνει
µετά από πάρα πολλά χρόνια. Είναι αίτηµα τόσο της κοινωνίας,
της οικονοµίας, αλλά και των ίδιων των συνεταιριστών, οι οποίοι
επιθυµούν οι συνεταιρισµοί να αποτελούν ένα δυναµικό οικονοµικό οργανισµό.
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος ώστε τον επόµενο ενάµιση
χρόνο να έχουµε ριζικά αναδιαµορφώσει τον συνεταιριστικό
χάρτη αλλά και το ανθρώπινο δυναµικό, που υπηρετεί αυτόν το
µεγάλο θεσµό, θα πρέπει το νοµοσχέδιο κατ’ αρχάς να έχει σαφή
µέτρα για την εξυγίανση και µετατροπή των συνεταιριστικών οργανώσεων.
Κύριε Υπουργέ, σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να λήξει τον
Ιούνιο του 2012. Θα πρέπει να δώσετε µία παράταση τουλάχιστον µέχρι τέλη Νοεµβρίου, διότι γνωρίζετε ότι και οι δεσµεύσεις
του δηµοσίου µε την ΠΑΣΕΓΕΣ και τις ενώσεις, που έχουν αναλάβει ένα σηµαντικό έργο µε βάση τον διεθνή διαγωνισµό που
κάνατε για τον ΕΛΓΑ και το ΟΣΔΕ, αποτελούν βασικό πυρήνα της
συνέχισης των κοινοτικών επιδοτήσεων, σηµαντικών και µετά το
2013.
Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ ερχόµαστε να συζητήσουµε το
µέλλον των συνεταιρισµών, η συγκρότηση των οποίων όχι µόνο
προβλέπεται από το Σύνταγµα, αλλά και κατοχυρώνεται η ενιαία
έκφρασή τους σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο. Αυτήν την ενιαία
έκφραση θα πρέπει να τη διασφαλίσουµε τόσο στο συνδικαλιστικό όσο και στο συνεταιριστικό κίνηµα. Θα πρέπει να αποφύγουµε µέσα από το νοµοσχέδιο οποιεσδήποτε διατάξεις
διασπούν αναγκαστικά ή εθελοντικά αυτήν την ενιαία έκφραση
των δύο αυτών κορυφαίων συνδικαλιστικών ή συνεταιριστικών
οργανώσεων.
Το δηµοκρατικό δικαίωµα των γενικών συνελεύσεων να λαµβάνουν αυτόνοµα την απόφαση της µετατροπής τους ή όχι σε
ΕΑΣ -όλων των συνεταιριστικών βαθµίδων, όπως αυτές εκφράζονται στο ν.2810/2010- είναι µια απόφαση την οποία θα πρέπει
να σεβαστούµε. Όµως, το δηµόσιο θα πρέπει να έρθει να δώσει
κίνητρα ή αντικίνητρα σ’ αυτήν την απόφαση της πιθανής µη µετατροπής των ΕΑΣ ή των ΚΕΣΕ σε πρωτοβάθµιες οργανώσεις.
Μπορεί, συνεπώς, να αποβάλει αυτές τις οργανώσεις -οι
οποίες δεν έχουν πάρει απόφαση µετατροπής για ΣΑΟ- από το
µητρώο, να επιβάλει αντικίνητρα έτσι ώστε να µη συµµετέχουν
στα φορολογικά κίνητρα και την αστική ευθύνη των οργανώσεων.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, να σας πω ότι µε βάση τόσο το Σύνταγµα όσο και τον Αστικό και Εµπορικό Κώδικα, δεν µπορεί να
τους επιβληθεί αναγκαστική εκκαθάριση. Πέραν του αναγκαστικού του δικονοµικού ή όχι, εδώ θα δηµιουργήσουµε πολλαπλές
ταχύτητες πρωτοβάθµιων συνεταιρισµών, που θα έχουν να κάνουν ανάλογα µε την ευρωστία αυτών των οργανώσεων.
Διότι, όπως γνωρίζετε από την εµπειρία σας, κύριε Υπουργέ που είναι πολύ µεγάλη στο συνεταιριστικό χώρο- οι βαθιά χρεωµένες συνεταιριστικές οργανώσεις θα είναι αυτές οι οποίες θα
προσφύγουν άµεσα για τη µετατροπή τους σε πρωτοβάθµιους
συνεταιρισµούς –ακόµη και ΚΑΣΟ και ΚΕΣΕ- ή σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Θα χρεωθεί το δηµόσιο όλη την υπερχρέωση,
τη δυστοκία, τη συναλλαγή, τη γραφειοκρατία και τη διατραπεζική συναλλαγή, η οποία πρέπει να γίνει µε την ΑΤΕ και την Τράπεζα Πειραιώς -διότι είναι οι δύο τράπεζες που έχουν χρηµατοδοτήσει µέχρι τώρα το συνεταιριστικό κίνηµα- ενώ οι υγιείς
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, όπως και ο εισηγητής ανέφερε –
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όπως η «VENUS» της Βέροιας, η ΑΛΜΕ, η ΚΑΣΟ, η ΑΣΕΑΡ, που
είναι ανώνυµος εταιρεία, η Ένωση Λαµίας, Καλαβρύτων, Τυρνάβου, η κοινοπραξία «ΤΡΙΚΚΗ», που η κ. Μερεντίτη είπε µε µεγάλη
σαφήνεια, οι οποίες έχουν διαφορετικά νοµικά συνεταιριστικά
συστήµατα- θα βρεθούν σε µια περίοδο ανασφάλειας και περικοπής της οποιασδήποτε εµπορικής τους δραστηριότητας.
Συνεπώς, θα καταθέσουµε και θα συζητήσουµε µία τροπολογία να µην υπάρχει αναγκαστική εκκαθάριση, αλλά να υπάρχουν
φορολογικά ή αναπτυξιακά κίνητρα, όπως παραδείγµατος χάριν
η µη συµµετοχή στις εκλογές της ΠΑΣΕΓΕΣ. Διότι όταν είναι χρεωµένη µια εταιρεία, µία ΕΑΣ και δεν ζητά να µετατραπεί, να µη
συµµετέχει στην εκλογική διαδικασία της ΠΑΣΕΓΕΣ. Δεν υπάρχει
λόγος η ΠΑΣΕΓΕΣ να εκπροσωπεί χρεοκοπηµένους συνεταιρισµούς.
Προσέξτε µην τυχόν από µία λέξη της αναγκαστικής εκκαθάρισης οδηγηθούµε σε δύο ΠΑΣΕΓΕΣ ή σε δύο ταχύτητες συνεταιριστικού κινήµατος, όπου οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις δεν
έχουν ανάγκη κανένα Υπουργείο.
Κύριε Υφυπουργέ, αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά.
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι έχουµε συνεταιριστικές οργανώσεις οι
οποίες είναι χρεωµένες µε 1,5 περίπου δισεκατοµµύριο ευρώ
µόνο στην ΑΤΕ. Αυτές τις καλές επιχειρήσεις -µε έναν τζίρο περίπου τιµολογηµένων τιµών 1,5 εκατοµµυρίου που εκπροσωπούν
τα οκτακόσια εκατοµµύρια- δεν µπορούµε αναγκαστικά να τις
οδηγήσουµε σε εκκαθάριση. Δεν αιτιολογείται πολιτικά και αν το
θέλετε, εµπορικά.
Όσον αφορά την ενιαία οργάνωση, θεωρώ απαράδεκτο ότι
πρέπει να υπάρχουν πολλαπλά συνεταιριστικά κινήµατα, τα
οποία, πραγµατικά, εκπροσωπούν κοµµατικούς µηχανισµούς. Κι
αυτοί οι κοµµατικοί µηχανισµοί στεγάζονται σε τριάντα ή σαράντα τετραγωνικά και τα µέλη τους αµείβονται µε 350.000 ευρώ
ετησίως.
Αυτό είναι ένα από τα µεγαλύτερα σκάνδαλα τα οποία θα πρέπει να χτυπήσουµε. Και όλο το πολιτικό σύστηµα, όλος ο πολιτικός κόσµος θα πρέπει να αποφασίσει για την ενιαία συνδικαλιστική οργάνωση η οποία –και πάρα πολύ σωστά αναφέρεται
µέσα στο νοµοσχέδιο- θα χρηµατοδοτείται µε απόλυτη διαφάνεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Εδώ, αν µου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω το εξής για τους εργαζόµενους: Δέκα χιλιάδες, περίπου, εργαζόµενοι των υπό εξυγίανση συνεταιριστών επιχειρήσεων θα βρεθούν σε διαδικασία
συναλλαγής κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης, η οποία εκκαθάριση, κύριε Υπουργέ -και πολύ σωστά φέρατε την τροπολογίαδεν µπορεί να είναι πάνω από δύο χρόνια. Επιτρέψτε µου, όµως,
να σας πω από την εµπειρία την πραγµατικής οικονοµίας και γραφειοκρατίας, κρατάει περίπου δέκα χρόνια. Στην καλύτερη περίπτωση, τέσσερα χρόνια.
Συνεπώς, έχουµε ένα ανθρώπινο δυναµικό το οποίο διακινείται
αριστερά – δεξιά. Και επιπλέον, οι καλές, νέες επιχειρήσεις οι
οποίες θα γίνουν, θα βρεθούν να έχουν χίλια άτοµα -γιατί, όπως
αναφέρεται, δεν θα απολυθεί κανένας- και δεν θα βγαίνει το πρόγραµµα εξυγίανσής τους, το οποίο θα πρέπει να έχει την έγκριση
των ελεγκτών της Αγροτικής Τράπεζας. Δηλαδή, µόνο από το ανθρώπινο δυναµικό οι νέες σχηµατιζόµενες συνεταιριστικές επιχειρήσεις θα βυθιστούν στο χρέος µόνο για την κάλυψη αυτών
των αναγκών.
Συνεπώς, εναλλακτικές προτάσεις, κάλυψη από τον ΟΑΕΔ ή η
µεταφορά τους σε άλλους οργανισµούς, όπως παραδείγµατος
χάριν στον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου χρειάζεται ανθρώπινο δυναµικό µε
πολύ µεγάλη εµπειρία, θα πρέπει να είναι µία πρόταση την οποία
να συζητήσετε.
Κλείνω µε το εξής, το οποίο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και είναι
θέµα αρχής για πάρα πολλά πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πολύ σύντοµα, σας
παρακαλώ πολύ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Μία φράση θα πω. Χίλια συγγνώµη,
κύριε Πρόεδρε.
Μιλάµε για συνεταιριστική νοµοθεσία. Δεν µπορεί τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις που έχουν ενιαίο σκοπό, να τις χωρίσουµε
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από τη µέση προς τα κάτω και από τη µέση προς τα πάνω. Τι
εννοώ: Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις πρωτοβάθµιου βαθµού
είναι συνεταιρισµοί, αλλά από τη µέση και πάνω είναι ανώνυµες
εταιρείες. Δηλαδή, τις µισές τις διαχειρίζεται ο κ. Σκανδαλίδης
και τις άλλες µισές, µε βάση το ν. 2190, τις διαχειρίζεται ο κ. Χρυσοχοίδης. Αυτό, κατά τη γνώµη µου, δεν µπορεί να υπάρχει,
πέραν του πολιτικού και ιδεολογικού ζητήµατος.
Συνεπώς, θα πρότεινα οι αγροτικές εταιρικές συµπράξεις να
µην αναφέρονται ότι είναι ανώνυµες εταιρείες. Είναι πολιτικό, οικονοµικό δικαίωµα, επιχειρησιακό οι ίδιες οι οργανώσεις να αποφασίσουν τη νοµική αστική µορφή την οποία επιθυµούν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Αικατερίνη Μπατζελή, Βουλευτή Φθιώτιδας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει η κ. Μαρία Θεοχάρη, Βουλευτής Καρδίτσας του
ΠΑΣΟΚ, για επτά λεπτά.
Παράκληση για τήρηση του χρόνου.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου
που συζητάµε σήµερα είναι ένα από τα πιο σηµαντικά, γιατί
πραγµατεύεται ένα ζήτηµα που αφορά όλους µας και ιδιαίτερα
όσους από εµάς κατάγονται από την επαρχία κι έχουν άµεση
επαφή µε τον αγροτικό τοµέα και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει. Ας µην ξεχνάµε ότι το αγροτικό αποτελεί εθνικό ζήτηµα κι
αν δεν διορθωθούν άµεσα τα κακώς κείµενα, θα τα βρίσκουµε
διαρκώς µπροστά µας.
Όποιες κινήσεις γίνουν σήµερα, θα κρίνουν το µέλλον της
αγροτικής παραγωγής για την επόµενη τουλάχιστον δεκαετία.
Είναι, λοιπόν, προφανές ότι το ζήτηµα είναι εξαιρετικά κρίσιµο,
ιδιαίτερα στην παρούσα δυσµενή οικονοµική κατάσταση.
Ένας από τους κυρίαρχους µοχλούς ανάπτυξης και σταθεροποίησης των αγροτικών περιοχών είναι οι αγροτικοί συνεταιρισµοί. Ο µόνος τρόπος για να ανταποκριθούν στις διαρκώς
µεταβαλλόµενες συνθήκες είναι µέσω της ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, της ανταγωνιστικότητας, του εξορθολογισµού
και της εποπτείας της αγοράς.
Δυστυχώς, οι αγροτικοί συνεταιρισµοί, ένας θεσµός που αποτελεί συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα, που κατακτήθηκε
µε αγώνες και θυσίες, σήµερα βρίσκεται σε κατάσταση απαξίωσης. Έτσι, πλήττεται όχι µόνο η αγροτική οικονοµία της χώρας,
αλλά και οι όποιες ελπίδες ανάπτυξης συνδέονταν κάποτε µε το
δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι.
Οφείλουµε, λοιπόν, να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα που παρατηρείται και σε πολλούς άλλους τοµείς της οικονοµίας και της
λειτουργίας του κράτους όπως: την αδυναµία εποπτείας, ελέγχου και αξιολόγησης, την έλλειψη κατευθυντήριων γραµµών και
καθαρής πολιτικής µακριά από πελατειακές σχέσεις ή κοµµατικά
συµφέροντα, παρ’όλο που στο θεσµικό πλαίσιο όλα αυτά προβλέπονται.
Βασικό σύµπτωµα είναι αυτό που όλοι γνωρίζουµε: Οι συνεταιρισµοί και γενικότερα οι σχετικοί φορείς αγωνίζονται και διατηρούν τις επιδοτήσεις µε µοναδικό γνώµονα την προστασία των
εισοδηµάτων τους. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να ανοίξουν
οι συνεταιρισµοί προς τις παγκοσµιοποιηµένες αγορές, να έχουν
ως κινητήρια δύναµη την ανταγωνιστικότητα.
Βασικό, λοιπόν, σηµείο του νοµοσχεδίου θεωρώ το γεγονός
ότι δίνεται η δυνατότητα στους µικροµεσαίους αγρότες να διευρύνουν την εταιρική τους δράση και να κινηθούν στην αγορά µε
εξωστρέφεια.
Το νοµοσχέδιο βελτιώνει το θεσµικό πλαίσιο της επιχειρηµατικότητας και της εταιρικής δραστηριότητας των αγροτών. Και,
βέβαια, επιστροφή στη βάση σηµαίνει επιστροφή στον ίδιο τον
αγρότη και στην οργάνωση της παραγωγής.
Επιστρέφοντας στους πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς θα
συµβάλλουµε στην ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης, γεγονός καίριας σηµασίας, ιδιαίτερα στην κρίσιµη περίοδο που διανύουµε.
Δεύτερο σηµείο στο οποίο θέλω να αναφερθώ, είναι το θέµα
της παρέµβασης στην αγορά αγροτικών προϊόντων προκειµένου
να στηριχθεί το αγροτικό εισόδηµα, εξασφαλίζοντας τη σταθε-
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ρότητα των τιµών.
Τρίτον, µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου ενισχύεται η κρατική
εποπτεία µε στόχο να µπει τέλος στους συνεταιρισµούς – σφραγίδες.
Το κράτος από εδώ και στο εξής θα έχει ως συνοµιλητές-συνεργάτες, υπαρκτούς συνεταιρισµούς µε πραγµατική υπόσταση,
που θα λειτουργούν δηµοκρατικά.
Γίνεται µία πολύ καλή αρχή για ένα υγιές συνεταιριστικό κίνηµα όπου κάθε µέλος θα παραδίδει το προϊόν του απευθείας
στο συνεταιρισµό του χωρίς µεσάζοντες ή άλλες διαδικασίες.
Και, βέβαια, κάθε µέλος θα αποφασίζει και θα εκλέγει τα όργανα
που θα διοικούν τους συνεταιρισµούς.
Έτσι, το κράτος θα ρυθµίζει τις αγορές για να προστατεύει
τόσο τους ίδιους τους αγρότες όσο και τα καταναλωτικά τους
προϊόντα. Θα αναγνωρίζει µόνο τις συνεταιριστικές οργανώσεις
που προσφέρουν πραγµατικές υπηρεσίες και φυσικά µόνο αυτές
θα απολαµβάνουν της χρηµατοδότησης από την πολιτεία.
Ένα τέταρτο σηµείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ, είναι
η σύσταση του Εθνικού Μητρώου Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων, στο οποίο καταχωρούνται µε συγκεκριµένα κριτήρια οι
τρεις κατηγορίες οργανώσεων, καθώς και η ίδρυση της εποπτικής αρχής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που θα εξασφαλίζει την εύρυθµη λειτουργία του µητρώου.
Επίσης, µε τη βασική αλλαγή που επιφέρει το νοµοσχέδιο στην
ΠΑΣΕΓΕΣ ως προς την εκλογή των µελών της γενικής συνέλευσης, δίνει σε όλους τους παραγωγούς τη δυνατότητα να συµµετέχουν ενεργά στη διαµόρφωση των κέντρων λήψης αποφάσεων
σε ό,τι έχει να κάνει µε το συντονιστικό τους όργανο.
Ιδιαίτερα σηµαντικές είναι και οι διατάξεις που ενισχύουν τη
διαπραγµατευτική θέση των παραγωγών, αφ’ενός µε τη συγκρότηση των συνεταιρισµών ανά οµάδα οµοειδών προϊόντων -γιατί
έτσι θα αποφευχθεί η διάσπασή τους και θα µπορούν να παρουσιάζουν ένα κοινό µέτωπο απέναντι σε µεταποιητές και εµπόρους
προασπίζοντας τα συµφέροντά τους- και αφ’ετέρου µε τη συµβολαιακή γεωργία και µε τις διατάξεις εκείνες που θα κατορθώσουν να σταθεροποιήσουν τις τιµές.
Τέλος, θεωρώ πολύ σηµαντικό το θέµα του δηµοπρατηρίου
αγροτικών προϊόντων. Το άνοιγµα της ψαλίδας µεταξύ της τιµής
του παραγωγού και της τιµής του καταναλωτή για τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα στη χώρα µας είναι πραγµατικά χαοτικό.
Είναι ένα 1 προς 5, ενώ σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διαφορά είναι 1 προς 2.
Το δηµοπρατήριο είναι η λύση για να λυθεί µία για πάντα το
πρόβληµα και να κλείσει η ψαλίδα.
Έχω την πεποίθηση ότι ο θεσµός του δηµοπρατηρίου µπορεί
στη χώρα µας να λειτουργήσει θετικά, όπως συµβαίνει σε άλλες
χώρες, όπως το Βέλγιο και η Ολλανδία, παρεµβαίνοντας τόσο
υπέρ του αγρότη παραγωγού όσο και υπέρ του καταναλωτή. Θα
βοηθήσει στην τυποποίηση, στον προγραµµατισµό, στη διακίνηση, θα συµβάλει δηλαδή, στην εξυγίανση του εµπορίου. Θα
ενισχύσει την επιχειρηµατική δράση των αγροτών, ώστε να διαµορφώσουν σταθερότητα στις τιµές και να έχουν άµεση σύνδεση
µε τον καταναλωτή.
Βγάζοντας τους µεσάζοντες από το παιχνίδι, αντιµετωπίζεται
επιτέλους η αισχροκέρδεια µε ευεργετικές συνέπειες τόσο για
τον καταναλωτή όσο και για την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που καλούµαστε
να υπερψηφίσουµε δεν θα ήταν υπερβολή να πούµε ότι αποτελεί
µία από τις µεγαλύτερες µεταρρυθµίσεις όχι µόνο στην αγροτική
οικονοµία, αλλά και στην ελληνική κοινωνία. Θέτει πολύ γερές
βάσεις για να γίνουν τα απαιτούµενα βήµατα για µία ολοκληρωµένη στρατηγική σε ό,τι αφορά τις συλλογικές οργανώσεις, την
επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου, την οργάνωση της
εποπτείας του ίδιου του κράτους και, βέβαια, τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς.
Θεωρώ ότι το Υπουργείο µε τα νοµοσχέδια που έχει φέρει στη
Βουλή ως σήµερα έχει δείξει έµπρακτα τη θέληση της Κυβέρνησης να προασπίσει την αγροτική παραγωγή, να κάνει τα γεωργικά µας προϊόντα ανταγωνιστικά και γενικότερα να ενισχύσει
τον αγροτικό τοµέα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πιστεύω ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αποτελεί παράδειγµα αυτής ακριβώς της δέσµευσης, γι’ αυτό και το υπερψηφίζω.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Μαρία Θεοχάρη, Βουλευτή Καρδίτσας του ΠΑΣΟΚ και για τη
συνέπεια στο χρόνο.
Το λόγο έχει ο κ. Κώστας Καρτάλης, Βουλευτής Μαγνησίας
του ΠΑΣΟΚ, για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµφωνώ ότι το νοµοσχέδιο προσφέρει σηµαντικές αλλαγές προς τη θετική κατεύθυνση για την
ενίσχυση του συνεταιριστικού αγροτικού κινήµατος και προφανώς για τη στήριξη της αγροτικής οικονοµίας, που αποτελεί κρίσιµο πυλώνα της οικονοµίας της χώρας, αλλά και βασική
προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή στην ελληνική περιφέρεια.
Άκουσα πολλές αναφορές ότι είναι κρίσιµο να έχουµε ενίσχυση του πλούτου που παράγεται στη χώρα, νοµίζω ότι είναι
εξίσου κρίσιµο να στηρίξουµε την κοινωνική συνοχή στην περιφέρεια, να κρατήσουµε τους πολίτες στην ύπαιθρο, να στηρίξουµε χωριά που είναι σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, που
εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την αγροτική οικονοµία και
κατά συνέπεια από την ίδια τη µορφή και την απόδοση των συνεταιρισµών που λειτουργούν.
Κύριε Υπουργέ, πριν ξεκινήσω αυτήν καθαυτήν την τοποθέτηση, θα ήθελα να αναφερθώ σ’ ένα ειδικότερο θέµα που αφορά
στους συνεταιρισµούς και προφανώς συναρτάται και µε την προσπάθεια, την οποία κάνουν, να αντέξουν και να ανταποκριθούν
στις νέες απαιτήσεις των καιρών, αλλά και στις πρόνοιες του νοµοσχεδίου.
Με το ν. 3888/2010 είχαµε ψηφίσει την περαίωση των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων. Τότε πολλοί από εµάς τους Βουλευτές είχαµε προτείνει ο υπολογισµός του φόρου περαίωσης
για τις συνεταιριστικές οργανώσεις να γίνει µε διαφορετικούς
συντελεστές από ότι για τις άλλες µορφές των επιχειρήσεων για
τον απλούστατο λόγο ότι το µεγαλύτερο ποσοστό του κύκλου
εργασιών προέρχεται από τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων
των µελών, καθώς και αγροτικών εφοδίων και εποµένως τα
έσοδα αυτά, σύµφωνα µε το ν. 2233/1994, είναι αφορολόγητα.
Είχαµε τότε προτείνει µάλιστα αυτό το ποσοστό να είναι στο
20%. Δεν είχαµε τότε πείσει, προφανώς, για την ανάγκη αυτής
της διαφοροποίησης, η οποία πρακτικά τεκµηριώνεται και από
το γεγονός ότι οι έλεγχοι των τελευταίων ετών σε συνεταιριστικές οργανώσεις απέδειξαν ότι το 80% του κύκλου εργασιών είναι
για συναλλαγές µεταξύ των µελών και το υπόλοιπο 20% αφορά
δοσοληψίες µε τρίτους.
Προσφάτως, στις 22/8/2011 δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος
νόµος ο 4002 του Υπουργείου Οικονοµικών, τον οποίον ψηφίσαµε και στον οποίο γίνεται αποδεκτό στην παράγραφο 4 του
άρθρου 18 ότι οι συνεταιριστικές οργανώσεις θα µπορούν να
υποβάλουν πρόταση-αίτηση για περαίωση των ανέλεγκτων χρήσεων στο 20% πλέον του τζίρου του οποίου κάνουν, του κύκλου
εργασιών των ακαθάριστών εσόδων. Πρόκειται για µια πολύ σηµαντική εξέλιξη, την οποία, βεβαίως, καλωσορίζουµε γιατί δίνει
την ευκαιρία στους συνεταιρισµούς να αποκαταστήσουν αυτήν
τη δυσκολία την οποία είχαν να περαιώσουν φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις.
Η πρόταση προς εσάς και προς το Υπουργείο Οικονοµικών
είναι στην εγκύκλιο που θα εκδοθεί να δώσει το δικαίωµα και
στους συνεταιρισµούς που ανταποκρίθηκαν στην προηγούµενη
νοµοθεσία και έσπευσαν να καταθέσουν δηλώσεις για την περαίωση να τύχουν ευνοϊκής µεταχείρισης, να συµπεριληφθούν δηλαδή και στις νεότερες ρυθµίσεις που είναι ευνοϊκότερες. Το
πνεύµα του νοµοθέτη δεν µπορεί να είναι ευνοϊκότερο προς κάποιες κατηγορίες της ίδιας ενότητας των συνεταιρισµών και πιο
αυστηρό προς άλλες κατηγορίες επειδή µεσολάβησαν έξι µήνες.
Νοµίζω ότι αυτό µπορεί να εκφραστεί πολύ καθαρά στην εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών και να αποκαταστήσει αυτές
τις δύο ταχύτητες, την ευνοϊκότερη και τη δυσµενέστερη. Με
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άλλα λόγια αυτοί, οι οποίοι κατέθεσαν αιτήσεις περαιώσεως µε
τη δυσµενέστερη νοµοθεσία να µπορούν να επωφεληθούν των
ευµενέστερων ρυθµίσεων -των σωστών ρυθµίσεων κατά την
άποψη µου- δηλαδή, της φορολόγησης πάνω στον κύκλο εργασιών του 20%. Είναι πολύ σηµαντικό, βοηθούµε τους συνεταιρισµούς και αποκαθιστούµε ένα ζήτηµα που κατά την άποψή µου
ήταν σχετικά άδικο.
Το νοµοσχέδιο θωρακίζει τους συνεταιρισµούς και για την επόµενη ηµέρα. Θα είναι δύσκολη η επόµενη µέρα µετά το 2013 µε
τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Κατά την άποψη µου αποκαθιστά, συµφιλιώνει τους συνεταιρισµούς µε τον αγροτικό κόσµο,
αλλά και µε την κοινωνία που πολλές φορές, ιδιαίτερα στα µεγάλα αστικά κέντρα, κοιτάει τους συνεταιρισµούς της περιφέρειας µε δύσπιστη µατιά, γιατί θεωρεί ότι εκεί γίνονται πράγµατα,
τα οποία δεν ανταποκρίνονται στη διαύγεια και στη διαφάνεια.
Το νοµοσχέδιο δροµολογεί την εξυγίανση των συνεταιρισµών,
απολύτως θετικό, τη θέσπιση αναπτυξιακών κινήτρων, επίσης
είναι ιδιαίτερα θετικό για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, την κατοχύρωση φορολογικών κινήτρων, επίσης πολύ σηµαντικό για να υπάρχει µια ανταγωνιστικότητα η οποία να είναι
υγιής και πραγµατικά βιώσιµη και βεβαίως πριµοδοτεί τις οµάδες
παραγωγών µε ένα γενναίο τρόπο που νοµίζω επίσης ότι είναι
σηµαντικό για τις ανάγκες της ελληνικής περιφέρειας.
Ξεχωρίζω από τις πρόνοιες του νοµοσχεδίου τις συµβάσεις
µελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων και το γεγονός ότι
αυτό έχει ποινές όταν δεν τηρείται και τα δηµοπρατήρια στα
οποία συµµετέχουν κατά 51% οι φορείς της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης-αυτοδιοίκησης, γεγονός που επιτρέπει τη
συνέργεια µε τον αγροτικό κόσµο και δηµιουργεί εργαλεία µε τα
οποία µπορεί να µειωθεί ο ρόλος των µεσαζόντων και η αύξηση
των τιµών των προϊόντων.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να επισηµάνω δύο ειδικότερα σηµεία, τα οποία έχουν κατά την άποψη µου ιδιαίτερη αξία. Ο εθνικός χωροταξικός σχεδιασµός βοηθάει τους συνεταιρισµούς και
τον αγροτικό κόσµο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καλλιεργειών και των παραγωγών.
Νοµίζω ότι αυτό έχει πολύ µεγάλη σηµασία γιατί σήµερα το
Υπουργείο Περιβάλλοντος δροµολογεί την αναθεώρηση των δεκατριών περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων και θα πρέπει
αυτή η αναθεώρηση να γίνει σε συνέργια και µε τη σύµφωνη
γνώµη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν µπορεί αυτή
η αναθεώρηση των περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων να ξεχάσει την ανάγκη ότι θα πρέπει να κρατηθούν θύλακες ζωντανοί
αγροτικής οικονοµίας στη χώρα και να ενισχυθούν µε βάση συγκεκριµένα χωροταξικά εργαλεία.
Στο ίδιο µήκος κύµατος είναι αναγκαίο να υπάρξει µια γενναία
επικαιροποίηση του Προγράµµατος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των υδατικών πόρων, ώστε
περιοχές που έχουν ανάγκη να έχουν τις αναγκαίες υδατικές ποσότητες για να στηριχθεί η αγροτική οικονοµία.
Συµπλέω στην πρόταση της συναδέλφου, της κ. Μπατζελή, σε
ό,τι αφορά στο προσωπικό το οποίο έχουν σήµερα οι αγροτικοί
συνεταιρισµοί. Είναι προφανές ότι διατηρείται το προσωπικό, δεν
υπάρχει θέµα ανησυχίας, αλλά το προσωπικό αυτό θα µπορούσε
να µετακινηθεί και σ’ άλλους φορείς του δηµοσίου για να αποφύγουµε το γεγονός οι νέοι συνεταιρισµοί που θέλουµε να έχουν
εξυγιανθεί, να έχουν περισσότερο προσωπικό από αυτό που
απαιτείται, µε αποτέλεσµα να βαρύνονται σηµαντικά λειτουργικές δαπάνες µέσα από τις δαπάνες µισθοδοσίας.
Νοµίζω ότι το ελληνικό δηµόσιο και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει
πολλές ανάγκες σε προσωπικό και όπου δεν επαρκούν οι δεξιότητες υπάρχουν προγράµµατα επαναπροσανατολισµού των δεξιοτήτων που µπορούν να βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση.
Τέλος, καλωσορίζω τη ρύθµισή σας για τη γη υψηλής παραγωγικότητας. Θα συζητηθεί στην κατ’ άρθρο συζήτηση, αλλά επισηµαίνω ότι θα ήταν χρήσιµο και η ρύθµιση αυτή να συµπεριλαµβάνει µια καταληκτική προθεσµία για τη διοίκηση, όπως
έχουµε κάνει και στα άλλα νοµοσχέδια και κάναµε και στο νοµοσχέδιο των αυθαιρέτων, ώστε να καταρτιστούν, επιτέλους, αυτοί
οι χάρτες της γης υψηλής παραγωγικότητας µέσα σε συγκεκρι-
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µένο χρονικό διάστηµα, αντί να δώσουµε την εντύπωση στην κοινωνία, αλλά και στον κόσµο που µας παρακολουθεί ότι απλώς
µεταθέτουµε µια υποχρέωση για το επόµενο χρονικό διάστηµα.
Η ρύθµιση είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Θα πρότεινα, κύριε Υπουργέ, να υπάρξει µια προθεσµία µέσα
στο άρθρο που αποτελεί και δέσµευση της πολιτείας προς τον
ίδιο τον κόσµο της αγροτικής, αλλά και της περιφερειακής οικονοµίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κώστα Καρτάλη, Βουλευτή Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ και για τη
συνέπεια στο χρόνο.
Το λόγο έχει η κ. Μαρία Κυριακοπούλου, Βουλευτής Αχαΐας
του ΠΑΣΟΚ για επτά λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το σηµερινό νοµοσχέδιο επιχειρείται η αναµόρφωση και ενίσχυση των αγροτικών συνεταιρισµών και η σύνδεση τους µε τις αρχές της σύγχρονης επιχειρηµατικότητας, ώστε να εξυπηρετήσουν το σκοπό για τον οποίο
συστάθηκαν, δηλαδή την οικονοµική ανάπτυξη των µελών τους
µέσω αγαστής και αλληλέγγυας συνεργασίας, ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν σ’ ένα σκληρά ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον και στις απαιτήσεις της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς,
αλλά και της παγκοσµιοποίησης.
Από τη ψήφιση του πρώτου νόµου για τους συνεταιρισµούς το
1915 µέχρι σήµερα το αγροτικό συνεταιριστικό κίνηµα πέρασε
από πολλές διακυµάνσεις. Σήµερα είναι ελάχιστοι συνεταιρισµοί
εκείνοι, µόλις εννιακόσιοι οκτώ, που λειτουργούν µε επιτυχία και
εµφανίζουν κερδοφορία, έχοντας αναπτύξει ισχυρά δίκτυα διανοµής των προϊόντων τους εντός και εκτός Ελλάδας. Από τους
υπολοίπους οι χίλιοι πεντακόσιοι σαράντα τρεις έχουν µηδενικό
τζίρο και οι τρεις χιλιάδες διακόσιοι εξήντα έξι έχουν υποτυπώδη
λειτουργία.
Σ’ αυτά αναφέρθηκε διεξοδικά και ο οµιλητής µας και ειδικότερα για το νοµό από τον οποίο προερχόµαστε, την Αχαΐα. Η
πλειονότητα, δηλαδή, των αγροτικών συνεταιρισµών επιβιώνουν
µε δυσκολία βασιζόµενοι στις ευρωπαϊκές και κρατικές επιδοτήσεις, ενώ έχουν διαλυθεί και πολλές από τις πιο σηµαντικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που είχαν συσταθεί σε εθνικό επίπεδο
και απασχολούσαν προ εικοσαετίας πάνω από δώδεκα χιλιάδες
άτοµα.
Η δυσµενής αυτή εξέλιξη ήταν αποτέλεσµα της στρεβλής
δοµής του συνεταιριστικού κινήµατος και της επί σειρά ετών
εφαρµοσθείσας αγροτικής πολιτικής. Οι έντονες κοµµατικές παρεµβάσεις υπονόµευσαν την εσωτερική ενότητα των αγροτικών
συνεταιρισµών και τους αποµάκρυναν από τις βασικές αρχές λειτουργίας τους, τη συνεργασία και την ισότητα.
Παράλληλα οι αγρότες και οι συνεταιριστικές τους οργανώσεις επαναπαύτηκαν κυρίως στην πρόσκαιρη απορρόφηση των
µέγιστων δυνατών επιδοτήσεων και λοιπών παροχών και διευκολύνσεων, χωρίς µακροπρόθεσµο σχεδιασµό και χωρίς να αξιοποιήσουν τις επιδοτήσεις αυτές και τα πλεονεκτήµατα της χώρας
µας για να παράγουν προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς, να αναπτύξουν σύγχρονες οργανωτικές δοµές,
να δηµιουργήσουν δίκτυα διανοµής, να επενδύσουν στην επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία.
Είναι θλιβερό ότι παρ’ όλο που παράγουµε κατά κοινή οµολογία υψηλής ποιότητας προϊόντα δεν υπάρχει ένα οργανωµένο
πλαίσιο προώθησής τους στις αγορές.
Ως εκ τούτου τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µείωση του
πρωτογενούς τοµέα παραγωγής στη διαµόρφωση της εγχώριας
ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας της χώρας. Αυτή ανέρχεται
σε ποσοστό περίπου 3%. Παράλληλα δαπανώνται δισεκατοµµύρια ευρώ προκειµένου να καλυφθούν οι διατροφικές ανάγκες του
πληθυσµού µε εισαγωγή προϊόντων από άλλες χώρες.
Την ελλιπή αυτή οργάνωση εκµεταλλεύθηκαν στο έπακρον οι
µεσάζοντες που αποκοµίζουν τεράστιο κέρδος σε βάρος καταναλωτών και αγροτών και κατ’ επέκταση σε βάρος της αγροτικής
ανάπτυξης της χώρας.
Χρειαζόµαστε, λοιπόν, αγροτικούς συνεταιρισµούς που να ορ-
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γανώνουν οι ίδιοι την παραγωγή και διάθεση των προϊόντων
τους. Έτσι αφ’ενός µεν θα απολαµβάνουν το κέρδος,, που σήµερα καρπώνονται οι µεσάζοντες, αφ’ετέρου δε θα εξασφαλίζουν µια σταθερότητα τιµών καθιστώντας ταυτόχρονα τα
αγροτικά προϊόντα ανταγωνιστικά σε κόστος στην εγχώρια και
διεθνή αγορά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το σηµερινό νοµοσχέδιο δηµιουργούνται νέες µορφές συνεταιριστικής δράσης. Καταργούνται οι ενώσεις και θεσπίζονται οι αγροτικές εταιρικές συµπράξεις µε νοµική µορφή κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΑΕ). Επίσης, οι
παραγωγοί αγροτικών προϊόντων µπορούν να συγκροτούν οµάδες παραγωγών και να διαθέτουν µέσω αυτών τουλάχιστον το
90% της παραγωγής τους. Όλες αυτές οι µορφές συλλογικής
δράσης ενισχύονται από το κράτος µε χρηµατοδοτήσεις και
λοιπά αναπτυξιακά και φορολογικά κίνητρα.
Παράλληλα µε τις διεπαγγελµατικές οργανώσεις ανοίγει ο
δρόµος για τον εκσυγχρονισµό της αγοράς αγροτικών προϊόντων µέσω της συνεργασίας οικονοµικών και επαγγελµατικών
φορέων και µε τις αγροδιατροφικές συµπράξεις τις περιφέρειας
επιχειρείται η προώθηση των τοπικών προϊόντων σε συνεργασίες
µε φορείς της βιοµηχανίας, του εµπορίου, της εστίασης και του
τουρισµού.
Θα έπρεπε µάλιστα να αποτελεί βασικό αναπτυξιακό στόχο
των δήµων και ευρύτερα κάθε περιφέρειας η προώθηση και πώληση των τοπικών προϊόντων.
Εντούτοις µέχρι τώρα δεν είχε δοθεί η δέουσα σηµασία, µε
αποτέλεσµα το καταναλωτικό κοινό να επιλέγει τα πολυδιαφηµισµένα, αλλά ξένα µε την τοπική παραγωγή προϊόντα.
Σηµαντικό είναι ότι οι συλλογικές αγροτικές οργανώσεις θα
λειτουργούν υπό τη συνεχή εποπτεία της συσταθείσας εποπτικής αρχής που θα τους αξιολογεί σε ετήσια βάση, θα επικουρεί
τη δράση τους και θα τηρεί το Εθνικό Μητρώο στο οποίο θα καταχωρούνται µόνο οι ενεργές αγροτικές οργανώσεις, οι οποίες
είναι και οι µόνες που θα λαµβάνουν τις χρηµατοδοτήσεις και τις
εκάστοτε προβλεπόµενες παροχές. Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί
µάλιστα που δεν θα εµφανίζουν τζίρο για δυο συνεχή έτη, θα θεωρούνται ανενεργοί και θα τίθενται σε εκκαθάριση.
Με τον τρόπο αυτό όσες αγροτικές οργανώσεις θέλουν να επιβιώσουν θα υποχρεωθούν να προσαρµοστούν στα δεδοµένα της
εποχής, να εξελιχθούν, να µεριµνήσουν για την οργάνωση της
παραγωγής µέσα από την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών τους
µε στροφή στις πρωτοπόρες καλλιέργειες και να προβούν σε καθετοποίηση της παραγωγής.
Παράλληλα, καθοριστικό στοιχείο είναι η αξιοποίηση του τεράστιου επιστηµονικού δυναµικού του Υπουργείου, ώστε να είναι
σε θέση να συνδράµει και να κατευθύνει ουσιαστικά, όσους επιθυµούν να εγκαταλείψουν τα αστικά κέντρα και να ασχοληθούν
µε τη γεωργία ή ακόµα και αγρότες που επιθυµούν να αναπτύξουν νέες πρωτοπόρες µορφές καλλιέργειας.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο δηµιουργούµε το αναγκαίο πλαίσιο και δίνουµε την ευκαιρία στους αγροτικούς συνεταιρισµούς
να ανασυγκροτηθούν και να αποκτήσουν κύριο ρόλο στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας.
Από την πλευρά τους οι αγροτικοί συνεταιρισµοί πρέπει να
αντιληφθούν ότι δραστηριοποιούνται παράλληλα µε κοινές επιχειρήσεις και για να επιβιώσουν στο διεθνή ανταγωνισµό πρέπει
να λειτουργήσουν σύµφωνα µε τις αρχές της σύγχρονης επιχειρηµατικότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δυστυχώς µέχρι σήµερα, δεν υπήρχε µια ισορροπία ανάµεσα
στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του αγροτικού κόσµου, διότι
δεν υπήρξαν οι απαιτούµενοι όροι και οι προϋποθέσεις για µια
ορθολογική διαχείριση του συστήµατος παραγωγής και εµπορίας.
Σηµαντικοί θεσµοί που αναµένεται να δώσουν ώθηση στην
αγροτική οικονοµία διατηρώντας σε ανταγωνιστικό επίπεδο την
τελική τιµή των προϊόντων είναι η συµβολαιακή γεωργία και τα
δηµοπρατήρια που µπορούν στην περίπτωση της Ελλάδας να
εξελιχθούν σε ουσιαστικό εργαλείο για τη διασφάλιση ικανοποιητικής προσόδου για τον παραγωγό και προσιτών τιµών για τον
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καταναλωτή.
Δεδοµένης της αναµενόµενης µείωσης των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων µετά το 2013 βάσει της σχεδιαζόµενης νέας Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής, αλλά και δεδοµένης της δηµοσιονοµικής
κατάστασης της χώρας, οι αγροτικοί συνεταιρισµοί πρέπει να
αξιοποιήσουν τις νέες µορφές επιχειρηµατικής δράσης για µια
ορθολογική διαχείριση της παραγωγής τους για το συµφέρον
του αγροτικού κόσµου και κατ’ επέκταση της εθνικής µας οικονοµίας.
Η γεωργία και η κτηνοτροφία, ως αυθεντικές συνιστώσες της
πραγµατικής οικονοµίας, δεν αφήνουν πλέον περιθώρια για εφησυχασµούς και συνέχιση µιας πεπατηµένης οδού µε κατεστηµένα και νοοτροπίες που θέλουν να αγνοούν τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα της χώρας µας και τις δυνατότητες να παράξουµε προϊόντα µε ποιότητα, όνοµα και εξαγωγική δύναµη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το επαναληπτικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ελπίζω η ψήφιση του παρόντος σχεδίου και η εφαρµογή του
να αποτελέσει το µοχλό ανάπτυξης όχι µόνο της αγροτικής οικονοµίας αλλά και της υπαίθρου γενικότερα, διότι έτσι θα διασφαλίσουµε και την ποιότητα στο περιβάλλον και θα προωθήσουµε τα προϊόντα µας που αποτελούν ένα ποιοτικό διατροφικό
θησαυρό τον οποίο ενισχύουν οι εξαιρετικές εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες της χώρας µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ )
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Μαρία Κυριακοπούλου, Βουλευτή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Μιχαήλ Τζελέπης, Βουλευτής Σερρών του
ΠΑΣΟΚ, για επτά λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε
σήµερα πραγµατικά ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο που αφορά το
σύνολο του αγροτικού κόσµου της χώρας µας αλλά και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Αφορά στην αναµόρφωση των συνεταιρισµών και εν γένει των συλλογικών αγροτικών οργανώσεων.
Η αγροτική συνεταιριστική κίνηση στην Ελλάδα ξεκίνησε το
1900 από τον Αλµυρό της Θεσσαλίας και ο πρώτος νόµος περί
συνεταιρισµών, ο ν. 602/1914, για την εποχή του ήταν ένα σοφό
και προοδευτικό πλαίσιο και χάραξε µια νέα εποχή για τη συνεταιριστική ανάπτυξη από εκεί και πέρα. Σηµειολογικά θέλω να
τονίσω ότι µετά την ίδρυση του πρώτου συνεταιρισµού δηµιουργήθηκε το Υπουργείο Γεωργίας το 1917 και µετέπειτα η Αγροτική
Τράπεζα το 1929.
Στη συνέχεια, µετά τη δικτατορία, ακολουθεί µια σειρά από νόµους για το συνεταιριστικό κίνηµα. Σε τριάντα χρόνια έχουµε συνολικά έξι νόµους. Οι συχνές αυτές αλλαγές στο νοµικό πλαίσιο
των συνεταιρισµών, η πολυσπερµία και οι επιβαλλόµενες προσαρµογές δηµιούργησαν πολλά προβλήµατα αλλά και τις προϋποθέσεις παρέµβασης των κοµµάτων στη λειτουργία των συνεταιρισµών. Υπήρχε επίσης γενική παρανόηση του κοινωνικού
ρόλου των συνεταιρισµών. Έτσι αντί για συλλογικό επιχειρηµατικό όργανο της κοινωνικής οικονοµίας εκλαµβανόταν από πολλούς σαν δίκτυο εξυπηρέτησης του κράτους των παροχών ή κατ’
άλλους σαν όργανο συνδικαλιστικών διεκδικήσεων. Σε πολλές
δε περιπτώσεις έγινε ιµάντας µεταβίβασης των πολιτικών και
κοµµατικών επιλογών των κοµµάτων προς τον αγροτικό κόσµο.
Τελικά ο θεσµός των συνεταιρισµών µε την υπερχρέωση, την
κακοδιοίκηση και κακοδιαχείριση στα µάτια του µέσου πολίτη
διασύρθηκε και σπιλώθηκε ως αποτυχηµένος, κρατικοδίαιτος και
κακοδιαχειριζόµενος. Ένας σύγχρονος Διογένης σήµερα για
τους συνεταιρισµούς από τους έξι χιλιάδες τριακόσιους εβδοµήντα πρωτοβάθµιους, εκατόν δώδεκα ΕΑΣ, δεκαπέντε ΚΑΣΟ και
δέκα ΚΕΣΕ θα έβρισκε ελάχιστους να πληρούν τις προϋποθέσεις
και να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του σύγχρονου συνεταιρισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το συνεταιριστικό κίνηµα
µε τη σηµερινή του µορφή του έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο.
Στα εκατό δέκα χρόνια δράσης του πολλά θετικά και αρνητικά
µπορεί να του καταλογίσει κανείς. Κανένας όµως δε µπορεί να
αµφισβητήσει την ανεκτίµητη προσφορά του στον τόπο. Γιατί
αυτό έχει καταγραφεί και αποτιµηθεί ιστορικά. Σήµερα πρέπει
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όµως να απαντήσει στα νέα δεδοµένα που δηµιουργούνται για
την ελληνική γεωργία η οποία έχει να αντιµετωπίσει τις ολιγοπωλιακές και µονοπωλιακές πρακτικές που εφαρµόζονται στην ελληνική αλλά και διεθνή αγορά, την έλλειψη ανταγωνιστικότητας
των γεωργικών προϊόντων, τον έλεγχο του κόστους εισροών και
εφοδίων, τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας, την έλλειψη οργανωτικής αντίληψης και πρακτικής για τη συµµετοχή στην εµπορική αλυσίδα, την ανύπαρκτη συµβολαιακή γεωργία, που θα
µπορούσε να διασφαλίσει την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης και ιδιαίτερα τις νέες στρατηγικές προτεραιότητας που διαµορφώνονται και µπαίνουν για τη νέα ΚΑΠ µετά το 2013.
Για όλα αυτά, πρέπει να απαντηθεί το ερώτηµα, αν είναι αναγκαίος ο συνεταιρισµός. Ναι, είναι, αναγκαίος ο συνεταιρισµός,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί γεωργική ανάπτυξη χωρίς
συνεταιρισµούς δεν θα ήταν µόνο ευρωπαϊκή πρωτοτυπία, αλλά
και εγχείρηµα ανέφικτο, όπως αποφάνθηκε το 1996 µια οµάδα
ειδικών επιστηµόνων µε επικεφαλής τον καθηγητή τον κ. Σπράο
µελετώντας την οικονοµική κατάσταση της χώρας µας.
Πολύ δε, περισσότερο σήµερα είναι αναγκαιότητα η ανασυγκρότηση των αγροτικών συνεταιρισµών λόγω και της οικονοµικής κρίσης της χώρας µας. Η πορεία προς µια αυτοδύναµη και
επιχειρηµατική τους ανάπτυξη για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τοµέα της χώρας µας µπορεί να δηµιουργήσει πλούτο µέσα σε ένα χρόνο, να δώσει ώθηση στο
δευτερογενή τοµέα και να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας. Αυτό
επιχειρεί να κάνει το παρόν νοµοσχέδιο, να αλλάξει σε δοµή,
πρακτικές και νοοτροπία το συνεταιριστικό κίνηµα για να µπορεί
να ανταποκριθεί σε αυτό το ταχύτατα µεταβαλλόµενο περιβάλλον, να µπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις µέσω της εξυγίανσης και της ανάπτυξής του, αποτελώντας ουσιαστικά τον
κύριο µοχλό σταθεροποίησης των αγροτικών περιοχών και αναπτυξιακό εργαλείο στήριξης του εισοδήµατος του Έλληνα
αγρότη. Στόχος είναι ένας συνεταιρισµός που θα αυξάνει τη διαπραγµατευτική δύναµη των ιδίων των αγροτών, να δηµιουργεί
οικονοµίες κλίµακας, να επιτυγχάνει φθηνότερες εισροές και καλύτερες τιµές για τα παραγόµενα προϊόντα, να αποτρέπει τους
µεσάζοντες που διαστρεβλώνουν τις ενδιάµεσες τιµές, να προωθεί καινοτόµα προϊόντα και να φέρνει κοντά τον παραγωγό µε
τον καταναλωτή. Παράλληλα, το νοµοσχέδιο προβλέπει για τον
εκσυγχρονισµό της αγοράς αγροτικών προϊόντων σηµαντικές
παρεµβάσεις µε τις διεπαγγελµατικές οργανώσεις, τις διατροφικές συµπράξεις, τη συµβολαιακή γεωργία και τα δηµοπρατήρια.
Η ανασυγκρότηση των αγροτικών συνεταιρισµών που επιχειρείται µε το παρόν νοµοσχέδιο, αποσκοπεί σε πραγµατικούς συνεταιρισµούς που συµµετέχουν πραγµατικοί παραγωγοί. Τέρµα
οι σφραγίδες στα ανενεργά µέλη είτε είναι φυσικά είτε νοµικά
πρόσωπα. Τέρµα η λογική του µικροµάγαζου για να περάσει το
συνεταιριστικό κίνηµα σε ευρύτερες συνεταιριστικές συνεργασίες και συµπράξεις για να δηµιουργηθούν οικονοµίες κλίµακας.
Με το νοµοσχέδιο έχουµε τη διάθεση του συνεταιριστικού κινήµατος σε πρωτοβάθµιους αγροτικούς συνεταιρισµούς συµπεριλαµβανοµένων και των ΕΑΣ που µετατρέπονται σε πρωτοβάθµιους και σε αγροτικές εταιρικές συµπράξεις που είναι κάθε
µορφής συνεταιριστικές ενώσεις, κοινοπραξίες συνεταιρισµών
και συνεταιριστικές εταιρείες, όπως και στις οµάδες παραγωγών.
Και οι τρεις αυτές κατηγορίες οργανώσεων καταχωρούνται, µε
βάση συγκεκριµένα κριτήρια στο Εθνικό Μητρώο Συνολικών
Αγροτικών Οργανώσεων, όπου εκεί υπάρχει και το εποπτικό συµβούλιο από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων.
Το παρόν νοµοσχέδιο κινείται σε µια λογική εξυγίανσης του
συνεταιριστικού κινήµατος. Θα πρέπει, όµως, να λαµβάνει σοβαρά υπ’όψιν και να εγγυάται το σεβασµό και τις διεθνείς συνεταιριστικές αρχές όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο Συνέδριο
του Μάντσεστερ το 1995 για τη διεθνή συνεταιριστική δεοντολογία, για να µην µπει το συνεταιριστικό κίνηµα σε περιπέτειες
µε σοβαρότατους κινδύνους και απρόβλεπτες συνέπειες.
Η 6η Διεθνής Συνεταιριστική Αρχή προβλέπει οι συνεταιρισµοί
να υπηρετούν τα µέλη τους πιο αποτελεσµατικά και να ισχυροποιούν το συνεταιριστικό κίνηµα συνεργαζόµενοι µεταξύ τους
µέσω οργανώσεων τοπικού, εθνικού και περιφερειακού επιπέ-

16615

δου. Στο σηµείο αυτό, το νοµοσχέδιο προβλέπει µια µόνο βαθµίδα συνεταιρισµού και µετά κεφαλαιουχική εταιρεία ΑΕ, διασπά
δηλαδή το συνεταιριστικό κίνηµα. Θα πρέπει εδώ αυτό να προσεχθεί, ούτως ώστε να υπάρχει και δεύτερη βαθµίδα συνεταιριστικού κινήµατος.
Η 4η Διεθνής Συνεταιριστική Αρχή προβλέπει την αυτονοµία
και την ανεξαρτησία των συνεταιρισµών µε την καθιέρωση εποπτικής αρχής, το Εθνικό Μητρώο και τις ετήσιες δηλώσεις µε το
πλήθος των προϋποθέσεων και όρων. Ουσιαστικά είναι υπό τη
σταθερή κηδεµονία το συνεταιριστικό κίνηµα από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, πράγµα το οποίο δεν γίνεται για τις άλλες
µορφές επιχειρήσεων. Για το θέµα αυτό θα πρότεινα ανεξάρτητη
εποπτική αρχή. Αυτά θα τα πούµε και στην κατ’ άρθρον συζήτηση.
Πρέπει, επίσης, το παρόν νοµοσχέδιο να εγγυάται ένα συνεταιρισµό χωρίς κρατικό εναγκαλισµό και κοµµατική παρέµβαση,
πραγµατικά ελεύθερο, αυτόνοµο και αυτοδύναµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα, επίσης, να τονίσω, ότι έχουµε καταθέσει µια τροπολογία δεκατρείς Βουλευτές, γιατί µε το νοµοσχέδιο αυτό βάζουµε σε εκκαθάριση όχι δηµόσιες επιχειρήσεις, αλλά κλείνουµε
συνεταιριστικές οργανώσεις που δεν επιβάρυναν το κράτος και
οδηγούµε στην ανεργία χιλιάδες εργαζόµενους. Το θέµα αυτό
τέθηκε από αρκετούς συνοµιλητές. Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη, ή να γίνει αποδεχτή η τροπολογία που έχουµε καταθέσει,
ή να υπάρξει µέριµνα, όπως ακούστηκε από προλαλήσαντες οµιλητές, ούτως ώστε το προσωπικό αυτό να µπορεί να µεταφερθεί
σε παρεµφερείς οργανισµούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναγνωρίζοντας τον ιδιαίτερο
ρόλο των ΑΣΟ στην ανάπτυξη της υπαίθρου και στην περιφερειακή και γεωργική ανάπτυξη και γενικότερα για την οικονοµική,
κοινωνική και πολιτιστική πρόοδο της χώρας µας, πρέπει να στηριχθούµε στη συνταγµατική επιταγή να µεριµνήσουµε για την
ανάπτυξη των συνεταιρισµών µε τολµηρές αλλά και βελτιωτικές,
προσεκτικές νοµοθετικές ρυθµίσεις και όχι µε αναγκαστικές.
Αυτό θα πρέπει να το βελτιώσουµε στο παρόν νοµοσχέδιο, ώστε
να µπορέσουν οι συνεταιρισµοί να ξεφύγουν από την αποτελµάτωση και να ξεκινήσει η αναστήλωση τους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μιχαήλ Τζελέπη, Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Σερρών.
Το λόγο έχει ο κ. Αντώνιος Σκυλλάκος Βουλευτής Λάρισας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας για επτά λεπτά.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο αυτό είναι ένας ακόµη κρίκος στη µεγάλη αλυσίδα αντιαγροτικών πολιτικών και µέτρων που επί δεκαετίες λαµβάνονται σε βάρος των µικροµεσαίων αγροτών της χώρας µας
από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Υπάρχει ανάγκη, πράγµατι, εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης της αγροτικής οικονοµίας. Το ζήτηµα είναι, ποιος θα βγει κερδισµένος από αυτού του είδους τον
εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ρητώς και κατηγορηµατικώς -πολύ περισσότερο διότι υπάρχει και πρόγραµµα από το 2014 µέχρι το
2020- µιλάει για τις βιώσιµες αγροτικές επιχειρήσεις που πρέπει
να ενισχυθούν και εννοεί τις βιώσιµες καπιταλιστικές αγροτικές
επιχειρήσεις, δεν µιλάει για τους µικρούς και µεσαίους αγρότες
που είναι ο κύριος όγκος των αγροτών στη χώρα µας. Άρα, λοιπόν, εκ των πραγµάτων, όποιος θέλει να διαχειριστεί τη σηµερινή
κατάσταση και να τα έχει καλά και µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η
πορεία των πραγµάτων -όσο καλή θέληση και αν υπήρχε- απλώς
θα είναι µια διαχείριση, στην καλύτερη περίπτωση, µιας πορείας
καπιταλιστικής ανάπτυξης. Σε αυτό προσαρµόζεται και το νοµοσχέδιο. Στη χειρότερη περίπτωση, αυτά γίνονται συνειδητά. Αυτό
πιστεύουµε εµείς. Συνειδητά ενισχύεται ο µεγάλος αγρότης και
ο επιχειρηµατίας στο χώρο του αγροτικού τοµέα της οικονοµίας.
Θα ήθελα να αναφέρω ορισµένα στοιχεία, που βγαίνουν µέσα
από το νοµοσχέδιο και που επιβεβαιώνουν αυτήν την εκτίµησή
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µας. Έχουµε τους µικρούς αγρότες, αυτούς που για να ζήσουν
χρειάζεται να έχουν και εισόδηµα εξωγεωργικό. Αυτούς, µε
προηγούµενες ρυθµίσεις, τους έχετε αποκλείσει. Αυτοί δεν πρόκειται να µπουν ούτε στο Μητρώο ούτε στο συνεταιρισµό. Αυτό
απαγορεύεται δια νόµου και είναι απόφαση παλαιότερη.
Πάµε τώρα στους µικροµεσαίους αγρότες. Υπάρχει ένα ερώτηµα: Πόσο θα αντέξουν; Διότι µε τις τιµές και το κόστος που
υπάρχει, συν όλα τα άλλα προβλήµατα –τι γίνεται µε τον ΕΛΓΑ,
µε τις αποζηµιώσεις- όλο και χειροτερεύει η κατάσταση και µειώνεται το εισόδηµά τους. Δεν θα αντέξουν πολύ. Άρα, ποιοι θα
µείνουν στους καινούριους συνεταιρισµούς που φτιάχνετε,
στους εκσυγχρονισµένους; Θα µείνουν οι µεγαλοαγρότες, οι
οποίοι θα είναι µέλη των συνεταιρισµών και οι διάφοροι επιχειρηµατίες του χώρου. Γι’ αυτό λέµε ότι θα επικρατήσουν.
Έρχεστε τώρα και λέτε ότι θα συνενώσετε τα νέα σχήµατα των
συνεταιρισµών και θα φτιάξετε τις αγροτικές εταιρικές συµπράξεις, που θα είναι ανώνυµες εταιρείες. Καταλαβαίνουµε πολύ
καλά ότι χρειάζονται µεγαλύτερα σχήµατα κλίµακας, όπως λέγονται, για να ανταπεξέλθει κάποιος στον ανταγωνισµό που
υπάρχει και στο σηµερινό σύστηµα. Επιχειρήσεις, όµως, κλίµακας θα µπορούσαν να είναι οι αγροτικοί συνεταιρισµοί και να περιλαµβάνουν όχι τους µεγαλοαγρότες και τους επιχειρηµατίες,
αλλά τους µικρούς και τους µεσαίους αγρότες. Θα ήταν και
αυτές επιχειρήσεις κλίµακας. Αν στηρίζονταν από το κράτος, θα
µπορούσαν πράγµατι όλα τα οφέλη µιας µεγάλης επιχείρησης
να τα επωφελούνται και οι ίδιοι και τα µέλη τους, πολύ περισσότερο αν θα είχαµε µεγάλες κρατικές αγροτικές επιχειρήσεις, που
αφορούν τα αγροτικά µας προϊόντα. Αυτά, βεβαίως, προϋποθέτουν άλλους συσχετισµούς, άλλου είδους κυβέρνηση, άλλου είδους εξουσία.
Οι αγροτικές, λοιπόν, εταιρικές συµπράξεις –το καινούργιο
που έρχεται στο νοµοσχέδιο- µε βάση και την ισχύουσα νοµοθεσία για το ποιοι είναι µέλη συνεταιρισµών και ποια η προοπτική
των µικροµεσαίων αγροτών στη χώρα µας, οδηγούν σε ενίσχυση
και επιτάχυνση της καπιταλιστικοποίησης της αγροτικής οικονοµίας. Σ’ αυτό βοηθούν οι αγροτικές εταιρικές συµπράξεις.
Είναι φανερό ποιοι ωφελούνται και ποιοι βλάπτονται. Παραδείγµατος χάριν, ακόµα και σε αυτές τις αγροτικές εταιρείες που
αφορούν τις αιρετές περιφέρειες, µπορούν να συµµετέχουν βιοµήχανοι, έµποροι, µεγαλοεπιχειρηµατίες του τουρισµού. Εµείς
γνωρίζουµε και ποιοι έχουν γίνει περιφερειάρχες και ποιοι είναι
οι συσχετισµοί στα περιφερειακά συµβούλια, ξέρουµε πώς λειτουργεί όλο το σύστηµα και όλο το κράτος, υπέρ των ισχυρών,
υπέρ των επιχειρηµατιών. Άρα, λοιπόν, δεν θα υπάρχει ουσιαστικό όφελος για το µικροµεσαίο αγρότη ούτε από αυτές τις
εταιρείες των περιφερειών.
Έρχοµαι στο ζήτηµα του συνεταιριστικού και του αγροτικού
κινήµατος. Η ΠΑΣΕΓΕΣ είναι σε πλήρη ανυποληψία, αλλά τη διατηρείτε και τη χρηµατοδοτείτε µε 2 εκατοµµύρια ευρώ, για να
παίξει συντονιστικό ρόλο -ουσιαστικά καθοδηγητικό- των νέων
συνεταιρισµών.
Χρειάζονται οι κυβερνώντες, αυτοί που θέλουν µια τέτοια πολιτική υπέρ του κεφαλαίου και του µεγάλου αγρότη, υπέρ της
συγκέντρωσης της γης και της παραγωγής σε λίγα χέρια, τέτοιους συνοµιλητές, τέτοιους καθοδηγητές, τέτοιους συντονιστές
σαν την ΠΑΣΕΓΕΣ και µάλιστα, αυτά είναι λεφτά των αγροτών.
Λεφτά των αγροτών, επίσης, θα συνεχίσουν να δίνονται, όσο
υπάρχει η ΣΥΔΑΣΕ και η ΓΕΣΑΣΕ. Οι αγροτοπατέρες ποτέ δεν
κατεβαίνουν σε αγώνες, υπονοµεύουν τους αγώνες. Και αυτοί
της ΠΑΣΕΓΕΣ και αυτοί, αυτών των οργανώσεων έχουν υπονοµεύσει τις τελευταίες δεκαετίες κάθε αγώνα που γίνεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω µε δυο παρατηρήσεις. Η µία παρατήρηση έχει να
κάνει µε τη νοµοθετική παρέµβαση που ανατρέπει βασικές αρχές
του Συντάγµατος. Μια βασική αρχή του Συντάγµατος είναι η
ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. Δεν µπορεί µε νόµο να καθορίζεται συγκεκριµένα και να απαγορεύεται ή να παρεµποδίζεται η
συνδικαλιστική οργάνωση στον αγροτικό τοµέα. Να λέει, δηλαδή, σε ένα νοµό, σαν το Νοµό Λάρισας, που υπάρχουν από
το ένα άκρο έως το άλλο καλλικρατικοί δήµοι και οι οικισµοί απέ-
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χουν µε µεγάλες αποστάσεις, να καθοριστεί κριτήριο υποχρεωτικά ότι στον καλλικρατικό δήµο θα υπάρχει ένας αγροτικός σύλλογος. Πώς θα µεταφέρονται -είναι άνθρωποι κάποιας ηλικίαςστις γενικές συνελεύσεις; Θα έπρεπε να το αφήσουµε στην ευχέρεια και την επιθυµία των αγροτών. Αυτό προβλέπει και το Σύνταγµα. Αλλά θέλετε παρέµβαση. Δεν θα περάσει αυτό. Στην
πράξη, ό,τι και να γίνει στα χαρτιά, µόνο αυτοί που αγωνίζονται
έχουν κύρος στον αγροτικό τοµέα και υπάρχουν ήδη αγροτικοί
σύλλογοι που παλεύουν. Υπάρχουν συντονιστικά, τα οποία παλεύουν και τα οποία θα συνεχίσουν και θα δυναµώσουν τη δράση
τους.
Και µία τελευταία παρατήρηση: Επειδή γίνεται λόγος για το
ότι έχουµε χιλιάδες συνεταιρισµούς, έχουµε πράγµατι, και αυτοί
οι συνεταιρισµοί έχουν γίνει σφραγίδες ή έχουν εκφυλιστεί, είναι
αλήθεια. Με τίνος πολιτική; Ποιων κοµµάτων την πολιτική υπηρετούσαν αυτοί οι συνεταιρισµοί; Και σαν όραµα εµφανίζετε ορισµένες χώρες της Ευρώπης που έχουν πολύ λίγους συνεταιρισµούς. Μα, σε αυτές τις χώρες εξαφανίστηκαν οι µικροµεσαίοι
αγρότες. Η µεγάλη πλειοψηφία είναι οι µεγαλοαγρότες και οι µεγαλοεπιχειρηµατίες του χώρου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτός είναι ο σκοπός, αυτό είναι το ιδανικό όσων υποστηρίζουν ένα τέτοιο νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αντώνη Σκυλλάκο, Βουλευτή Λάρισας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος.
Το λόγο έχει η κ. Νάντια Γιαννακοπούλου, Βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χωρίς αµφιβολία στη χώρα µας το συνεταιριστικό κίνηµα δεν έχει πάει µπροστά, όσο θα µπορούσε να έχει πάει επ’ ωφελεία του αγροτικού
κόσµου. Σήµερα παρατηρείται µία συνεχής µείωση του αγροτικού εισοδήµατος, συρρίκνωση της υπαίθρου, πτώση επενδύσεων στον πρωτογενή τοµέα, εξαιρετικά µεγάλη µείωση της
αγροτικής παραγωγής σε σηµαντικά προϊόντα και συνεχής αύξηση του κόστους παραγωγής.
Μέσω της θεσµικής εκπροσώπησής τους οι αγροτικοί συνεταιρισµοί δεν µπόρεσαν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων,
δεν λειτούργησαν, όπως έπρεπε. Δεν λειτούργησαν ως ασπίδα,
η οποία θα παρενέβαινε αποφασιστικά και θα προστάτευε τον
αγρότη από τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι αγροτικοί συνεταιρισµοί στην
Ελλάδα δεν χρειάζονταν απλά µία ρύθµιση. Είχαν ανάγκη από
µία βαθιά τοµή, από µία ουσιαστική ρήξη, µία αλλαγή, όχι απλά
οργανωτική, αλλά ένα νέο σύστηµα δοµής και λειτουργίας, έτσι
ώστε να µπορούν, όχι µόνο να σταθούν στα πόδια τους αλλά και
να καταστούν ένα χρήσιµο βιώσιµο και ανταγωνιστικό εργαλείο
για τον αγροτικό πληθυσµό της χώρας. Διεθνώς η απελευθέρωση του εµπορίου, η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, η εξειδίκευση
των ανταγωνιστριών χωρών σε συγκεκριµένα πρωτογενή προϊόντα, αλλά και στη µεταποιητική τους δραστηριότητα, οι µεγάλες
µονάδες γεωργικών εκµεταλλεύσεων του εξωτερικού και το σύνολο των οικονοµικών εξελίξεων του 21ου αιώνα, µάς βρήκαν
ανέτοιµους και µας ξεπέρασαν.
Επιπλέον, η ανάγκη συστηµατικής και εξειδικευµένης παρακολούθησης της αγοράς ενός προϊόντος, τα άλµατα της επιστήµης
στην υπηρεσία του αγροτικού τοµέα, η κλήση της αγοράς προς
τυποποιηµένα ποιοτικά και βιολογικά προϊόντα µε αυξηµένη
εµπορική αξία και η εµπορική προώθηση των προϊόντων µε σύγχρονα πρότυπα µας βρήκαν ανέτοιµους, κλεισµένους στα παρωχηµένα πλαίσια παραγωγής, άτολµους, καθηλωµένους επαγγελµατικά και εξωστρεφείς.
Επιµέναµε ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος από την αναχρονιστική νοοτροπία του αρµέγµατος του δηµοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εµµέναµε σε µία επιδοτούµενη θνησιγενή
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αγροτική πολιτική και δεν καταλαβαίναµε ότι η αγροτική µας παραγωγή πρέπει να είναι ποιοτική, βιολογική και φθηνή, για να
είναι ανταγωνιστική. Σ’ αυτό το λανθασµένο πρότυπο οι σύγχρονοι και δυνατοί αγροτικοί συνεταιρισµοί πρέπει να είναι η απάντηση. Πρωτοπόροι, δραστήριοι, οργανωµένοι, στην υπηρεσία
του αγρότη και όχι του αρχισυνεταιριστή, όχι άναρχοι, όχι σφραγίδες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα παραπάνω δεν αλλάζουν,
ούτε από τη µία µέρα στην άλλη, ούτε βεβαίως µε άτολµες ψευτοπρωτοβουλίες. Και βεβαίως, δεν αλλάζουν, αν επιµένουµε να
χαϊδεύουµε αφτιά. Αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, θέλει ρήξεις. Ρήξεις µε κατεστηµένα συµφέροντα και αναχρονισµούς. Είναι µία σοβαρή προσπάθεια εξορθολογισµού, µία ώθηση προς άλλα ρηξικέλευθα, καινοτόµα για
τη χώρα µας, πλαίσια παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας.
Συγκεκριµένα, το εν λόγω νοµοσχέδιο. Πρώτον, αντιµετωπίζει
δραστικά τους αδρανείς και υποχρεωµένους συνεταιρισµούς,
καθώς και τους συνεταιρισµούς-σφραγίδες.
Δεύτερον, ενεργοποιεί την κρατική εποπτεία και παρουσία, η
οποία µε την πάροδο του χρόνου κατέστη ουσιαστικά αδρανής.
Τρίτον, επιχειρεί να προσαρµόσει τη συνεταιριστική ιδέα σε
µία παγκοσµιοποιηµένη και ανταγωνιστική αγορά προς όφελος
των αγροτών και της αγροτικής µας οικονοµίας και τέλος, αξιοποιεί το συγκριτικό πλεονέκτηµα που διαθέτει κάθε γωνιά της ελληνικής γης για ποιοτικά προϊόντα και ενισχύει τη διαπραγµατευτική ικανότητα των παραγωγών.
Αναλυτικά, µε το παρόν σχέδιο νόµου έρχεται στο προσκήνιο
η απαραίτητη εξυγίανση και ανάπτυξη των συνεταιρισµών, ώστε
να αποτελούν ουσιαστικά αναπτυξιακά εργαλεία άσκησης αγροτικής παραγωγής προς όφελος των αγροτών. Η ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας και κατά συνέπεια της ανταγωνιστικότητας
και η ορθολογικότερη οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία της
αγοράς είναι εδώ και δεκαετίες επιτακτική ανάγκη.
Με αυτό το σχέδιο νόµου γίνεται πραγµατικότητα. Είναι ένα
σχέδιο νόµου που οδηγεί σε συγχωνεύσεις πολλούς συνεταιρισµούς, αφού από τους σηµερινούς εξήµιση χιλιάδες συνεταιρισµούς το 80% περίπου είναι συνεταιρισµοί «σφραγίδες».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το νοµοσχέδιο αυτό γίνεται
πλέον αντιληπτό ότι όσοι συνεταιρισµοί δεν έχουν ικανή δραστηριότητα, πρέπει να συγχωνευτούν µε άλλους ή διαφορετικά θα
κλείσουν. Ναι, θα κλείσουν, γιατί, όχι µόνο δεν προσφέρουν τίποτα, αλλά ζηµιώνουν ουσιαστικά τους αγρότες. Ειδικότερα, δηµιουργείται το Εθνικό Μητρώο, στο οποίο οι συνεταιρισµοί θα
χωριστούν σε ενεργούς και σε µη ενεργούς, µε βάση µια σειρά
από οικονοµικά και όχι µόνο κριτήρια, όπως τον τζίρο, τη βιωσιµότητα, την ανταγωνιστικότητα, την αποτελεσµατικότητα, τις
εξαγωγές τους και άλλα.
Με τις αλλαγές που δροµολογούνται, χρηµατοδότηση από κοινοτικά προγράµµατα θα µπορεί να πάρει ένας συνεταιρισµός
µόνο αν ο τζίρος του κυµαίνεται από ένα εισοδηµατικό όριο και
άνω.
Επιτέλους, δίνεται µια λύση στο φαινόµενο των «σφραγίδων»,
καθώς από τους χίλιους συνεταιρισµούς, που σύµφωνα µε τα
στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
έχουν ένα στοιχειώδη τζίρο, εκείνοι που πραγµατικά είναι δραστήριοι είναι πολύ λιγότεροι και ο µόνος λόγος που συνεχίζουν
να υπάρχουν είναι για τα «κουκιά», για να εκλέγουν µέλη στις
ενώσεις αγροτικών συνεταιρισµών, οι οποίες βεβαίως συµµετέχουν στα κοινοτικά προγράµµατα.
Αυτό το σχέδιο νόµου προβλέπει έναν άλλο συνεταιρισµό συνολικά, ένα συνεταιρισµό που θα λειτουργεί επιστηµονικά, µε γεωπόνους και άλλους ειδικούς επιστήµονες, θα προσφέρει
εκπαίδευση και τεχνογνωσία στους αγρότες για τις νέες καλλιεργητικές µεθόδους, καθώς και υποστήριξη στην προµήθεια φθηνότερων λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων, εφοδίων και εργαλείων.
Εισάγει νέους θεσµούς στο πλαίσιο λειτουργίας, όπως τα δηµοπρατήρια και τη συµβολαιακή γεωργία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αναδιάρθρωση που επιτυγχάνεται στους συνεταιρισµούς µε το παρόν σχέδιο νόµου είναι ριζική, άµεση, επιβεβληµένη και απολύτως δικαιολογηµένη. Στόχος
δεν είναι η ρύθµιση επιµέρους ζητηµάτων σε ένα ετερόχρονο πε-
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ριβάλλον λειτουργίας, αλλά η διαµόρφωση ενός πλαισίου λειτουργίας του αγροτικού χώρου στον 21ο αιώνα. Είναι η εκ βάθρων ανασύσταση, ανασυγκρότηση και αναδιοργάνωση του
αγροτικού χώρου, µε χαρακτηριστικά που θα καταστήσουν την
ελληνική γεωργία σύγχρονη, βιώσιµη, αναπτυξιακή, διαφανή και
ανταγωνιστική.
Ισχυρό µου πιστεύω συνεχίζει να είναι ότι οι βιώσιµοι αγροτικοί
συνεταιρισµοί είναι µονόδροµος για τους αγρότες. Συνεταιρισµοί, ωστόσο, που θα είναι κραταιοί, ανθεκτικοί µπροστά στις
ισχυρές πιέσεις της αγοράς, εµπορικές επιχειρήσεις στην υπηρεσία των πολλών που θα δρουν ενεργά στην ελεύθερη αγορά,
που θα καθορίζουν και δεν θα ακολουθούν, που δεν θα είναι
χώρος πλουτισµού κανενός ούτε χώρος για ρουσφέτια ή καταφύγιο για προϊόντα που δεν απορροφώνται από την αγορά.
Καταλήγοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω ότι
η αναδόµηση των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων είναι
µια διαδικασία που έπρεπε να είχε ξεκινήσει χθες, ωστόσο ποτέ
δεν είναι αργά, αρκεί όλοι εµείς να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων και το σηµαντικότερο: οι Έλληνες αγρότες και ιδιαίτερα οι νέοι αγρότες, να πιστέψουν σε αυτή την προσπάθεια.
Πρέπει να πιστέψουµε όλοι ότι ο ελληνικός αγροτικός χώρος, όχι
µόνο δεν είναι εξοφληµένος, αλλά έχει ένα λαµπρό, ένα αισιόδοξο µέλλον, ότι αποτελεί το πιο δυνατό αντίδοτο στην κρίση
που βιώνουµε, αρκεί να τον στηρίξουµε όλοι και να αξιοποιήσουµε τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που δίνει το νέο αυτό
θεσµικό πλαίσιο.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Νάντια Γιαννακοπούλου, Βουλευτή Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Γιώργος Καρασµάνης, Βουλευτής Πέλλας
της Νέας Δηµοκρατίας, για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το συζητούµενο σήµερα νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση επιχειρεί να εµφανίσει ότι µπαίνει µια
τάξη στο συνεταιριστικό χώρο και πως οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις εξυγιαίνονται. Ουδέν το αναληθέστερον.
Αυτό θα το αποδείξω παρακάτω.
Εµφανίζεται ως εξυγιαντής η παράταξη που ευθύνεται καίρια
για το σηµερινό κατάντηµα των συνεταιρισµών. Είναι αυτή η παράταξη που χρησιµοποίησε τους συνεταιρισµούς ως «κοµµατικά
µαγαζάκια» και ως µακρύ βραχίονα του κοµµατικού κράτους.
Αυτή σήµερα έρχεται να εµφανιστεί ως εξυγιαντής µιας παθογόνου κατάστασης, που η ίδια επέβαλε, εξέθρεψε και υπέθαλψε.
Αν κάποιος πολιτικός χώρος µίλησε και ζήτησε πραγµατικά
ανατροπή του σηµερινού σκηνικού, είναι αυτός της Νέας Δηµοκρατίας. Από πέρυσι τον Απρίλιο στο προσυνέδριο της Νέας Δηµοκρατίας για τα αγροτικά ο Πρόεδρός µας, ο Αντώνης
Σαµαράς, έθεσε επιτακτικά το θέµα της ριζικής εξυγίανσης των
συνεταιρισµών ως βασική προϋπόθεση για την αληθινή, παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού τοµέα της χώρας µας. Είµαστε εµείς εκείνοι που απαιτούµε οικονοµικά υγιείς επιχειρηµατικούς συνεταιρισµούς για την προάσπιση και βελτίωση του
αγροτικού εισοδήµατος και ως ασπίδα σε συµπεριφορές καρτέλ
στην αγορά των αγροτικών προϊόντων.
Στο ερώτηµα του κάθε καλόπιστου, ότι εντάξει έγινε ό,τι έγινε,
πώς σήµερα µπορούµε να αντιµετωπίσουµε µε θετικό τρόπο την
όλη κατάσταση, σας λέω εκ προοιµίου ότι θα θέλαµε πολύ να
πούµε ένα µεγάλο «ναι» σε µια νοµοθετική πρωτοβουλία για την
εξυγίανση των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, έστω
και αν αυτή προέρχεται από τη σηµερινή Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ,
το οποίο αποδεδειγµένα από το 1981 και µετά φέρει καίρια ευθύνη για τη σηµερινή οικονοµική και κοινωνική απαξίωση των συνεταιρισµών.
Θα είχαµε όλη την καλή διάθεση, αλλά και την πολιτική βούληση να συνεισφέρουµε, όχι µόνο µε τη θετική µας ψήφο, άλλα
και µε εποικοδοµητική κριτική σε ένα νοµοσχέδιο που θα έθετε
τις βάσεις για την αυτοδυναµία των συνεταιρισµών, την απεξάρτησή τους από κοµµατικούς εναγκαλισµούς και κρατικές παρεµβάσεις και τη µετατροπή τους σε πραγµατικά εργαλεία εξυπηρέτησης και µόνο των συµφερόντων των αγροτών-µελών τους. Κι
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αυτό γιατί η Νέα Δηµοκρατία πιστεύει στους συνεταιρισµούς,
καθώς τους θεωρεί κατεξοχήν µορφή ιδιωτικής πρωτοβουλίας,
συνένωση διάσπαρτων δυνάµεων, αλλά και απάντηση στο σηµερινό, ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πλαίσιο της αγροτικής οικονοµίας.
Αν οι αγροτικοί συνεταιρισµοί λειτουργούν ορθά και αποτελεσµατικά, τότε πραγµατικά µπορούν να γίνουν ατµοµηχανή της
ανάπτυξης της υπαίθρου και της εν γένει ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας. Άλλωστε, τα διεθνή παραδείγµατα µε τα ευνοϊκά
αποτελέσµατα που έφεραν οι συνεταιρισµοί που λειτουργούσαν
σωστά είναι πάµπολλα. Γιατί η Νέα Δηµοκρατία αισθάνεται την
ανάγκη απεγκλωβισµού των συνεταιρισµών από τις σηµερινές
νοσηρές καταστάσεις και από φαινόµενα ανοργανωσιάς, σπατάλης, κακοδιαχείρισης, που έχουν καταρρακώσει στα µάτια των
αγροτών την έννοια του συνεταιρίζεσθαι, εκτός φυσικά εξαιρέσεων.
Η ρήξη µε το παρελθόν και το χθες στο συνεταιριστικό χώρο
θα ήταν για µας η πρώτη καλή ευκαιρία για να φτιαχτεί ένα καινούργιο υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα χτιστεί το στέρεο συνεταιριστικό οικοδόµηµα. Δεν θα είχαµε κανένα πολιτικό κόµπλεξ
να σταθούµε αλληλέγγυοι σε µια προσπάθεια να αποκτήσουν οι
συνεταιρισµοί το πραγµατικό τους πρόσωπο, αυτό, που τους αξίζει, αυτό τους πρέπει και αυτό που πρέπει να καταφέρουν.
Σήµερα βρισκόµαστε µπροστά σε ένα καταναγκαστικό νοµοσχέδιο. Πώς µπορούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αποδεχτούµε το αναγκαστικό δίληµµα είτε της µετατροπής των
ενώσεων σε πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς είτε τη διάλυσή
τους; Και δεν το λέµε µόνο εµείς, αλλά και η έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής.
Πώς µπορούµε, λοιπόν, να συναινέσουµε σε ένα νοµοσχέδιο
µε καταναγκαστικές συγχωνεύσεις; Δεν είναι δυνατόν, κύριοι της
Κυβέρνησης, να συγχωνεύσουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Πού ακούστηκε η πολιτεία, αντί για καταστατικά που αποτυπώνουν των µελών-συνεταίρων, να προδιαγράφει το πώς θα λειτουργούν στην καθηµερινότητά τους οι δικές τους οργανώσεις;
Εάν αυτό δεν λέγεται παρεµβατισµός -δεν θέλω να αναφερθώ
στο χειρότερο- τότε τι είναι; Πού είναι οι βασικές αρχές του συνεργατισµού περί εθελοντικής συµµετοχής, περί αυτονοµίας και
ανεξαρτησίας;
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, όχι απλά δεν απαντά στα σηµερινά ζητούµενα, αλλά µπαίνει και τροχοπέδη ακόµη και σε εργαλεία, όπως για παράδειγµα η συµβολαιακή γεωργία και τα
δηµοπρατήρια των αγροτικών προϊόντων.
Πού ακούστηκε, στον 21ο αιώνα στα δηµοπρατήρια να συµµετέχουν δηµόσιες υπηρεσίες και τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης να µην µπορούν να διαπραγµατεύονται στις αγορές;
Δείτε τι συµβαίνει σήµερα µε τις συµβάσεις καλλιέργειας για
τα ενεργειακά φυτά που καταστρατηγούνται στην πράξη. Πού
ξανακούστηκε -όταν είναι κοινώς παραδεκτό πως το υπ’ αριθµόν
ένα πρόβληµα σήµερα για συντριπτική πλειοψηφία των οργανώσεων είναι αυτό της υπερχρέωσης- νοµοσχέδιο για τους συνεταιρισµούς να µην περιέχει ούτε µία διάταξη για το πώς θα
αντιµετωπιστεί το πρόβληµα των χρεών και µε ποιον τρόπο και
φυσικά χωρίς καµµιά επιβάρυνση από τον κρατικό προϋπολογισµό;
Και µην ακούσω για αντεπιχείρηµα ότι διαλύονται, εκκαθαρίζονται τρεις χιλιάδες ανενεργοί συνεταιρισµοί. Ποιοι, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι; Οι διαλυµένοι; Εκείνοι που δεν παίζουν κανένα ρόλο εδώ και χρόνια; Και µη µου πείτε ότι µπορούν να παρέµβουν στις εκλογικές διαδικασίες, όταν υπάρχει ο δικαστικός
αντιπρόσωπος, ο οποίος το αποτρέπει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι αγροτικοί συνεταιρισµοί δεν
πάσχουν σήµερα από έλλειψη µητρώου ούτε από µετατροπή των
δευτεροβάθµιων ενώσεων σε πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς.
Ούτε βρέθηκαν στο σηµείο που βρίσκονται σήµερα επειδή τους
έλειψαν τα καλάθια και τα πανέρια της περιφέρειας. Δεν έπασχαν και πάσχουν επειδή οι αντιπρόσωποι στη γενική συνέλευση
της ΠΑΣΕΓΕΣ εκλέγονταν σε δύο φάσεις και τώρα θα εκλέγονται
σε µια. Δεν ήταν εκεί το κλειδί του µυστηρίου. Ούτε βέβαια βρέθηκαν οι συνεταιρισµοί στο σηµερινό σηµείο απαξίωσής τους,
επειδή δεν υπήρχαν αγροδιατροφικές συµπράξεις. Αλλού είναι
τα κρίσιµα ζητήµατα που αποξένωσαν τους αγρότες από τους
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συνεταιρισµούς και από εργαλεία άσκησης οικονοµικής πολιτικής στην ύπαιθρο τους µετέτρεψαν σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, σε φορείς διαµεσολάβησης και προσωπικών στοχεύσεων,
τους οδήγησαν στην υπερχρέωση και την αναποτελεσµατικότητα
και σταδιακά τους µετέτρεψαν -και µάλιστα µε το αζηµίωτο- σε
διεκπεραιωτές αιτήσεων και νεροκουβαλητές κοινοτικών επιδοτήσεων, εκτός πάλι φωτεινών εξαιρέσεων, για να µην ισοπεδώνουµε τους πάντες και τα πάντα.
Τελικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -και κλείνω- πρόκειται
περί ενός πατερναλιστικού νοµοσχεδίου που επιβάλλει αναγκαστικά µια δοµή ξεπερασµένη ιστορικά, πρακτικά και επιχειρηµατικά που, αντί να λύνει, θα φορτώσει ακόµα περισσότερα προβλήµατα τους συνεταιρισµούς. Τελικά, αντί για ένα βήµα µπρος,
καλούµαστε να κάνουµε δέκα βήµατα πίσω. Σ’ αυτό το βηµατισµό δεν πρόκειται, όχι απλά να συναινέσουµε, αλλά θα βρεθούµε
στην απέναντι όχθη, όχι µε άρνηση, αλλά µε κατάφαση. Έχουµε
αναλάβει δική µας νοµοθετική πρωτοβουλία για την πραγµατική
εξυγίανση, ανασυγκρότηση και ανάπτυξη καθαρά επιχειρηµατικών µορφών συνεταιρισµού, που µε διαφάνεια, αποτελεσµατικότητα, ισχυρό µάνατζµεντ και απευθείας θέση στην αγορά και όχι
στο κράτος θα διαχειρίζονται ορθά το προϊόν και τα καλώς εννοούµενα συµφέροντα των αγροτών-µελών τους.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή και ευχαριστώ για την ανοχή
του χρόνου, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Γιώργο Καρασµάνη, Βουλευτή Πέλλας της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Βουλευτής
Χίου της Νέας Δηµοκρατίας.
Ορίστε, κύριε Μουσουρούλη, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, ο αγροτικός τοµέας είναι πολύ σηµαντικός
για την απασχόληση, το εισόδηµα και την ανάπτυξη, σε εθνικό
επίπεδο, αλλά, κυρίως, σε περιφερειακό, λόγω της ιδιαίτερα
έντονης περιφερειακής του διάστασης. Εάν το αγροτικό εισόδηµα, για οποιονδήποτε λόγο, µειωθεί, περαιτέρω θα οξυνθεί το
πρόβληµα συγκράτησης του πληθυσµού στην ύπαιθρο και αυτό
είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα που δεν πρέπει να παραβλέπουµε.
Στο πνεύµα αυτό, εκτός από την αναβάθµιση των θεσµών -εν
προκειµένω το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα- αλλά και των
δοµών που δηµιουργούνται, χρειάζονται και οικονοµικές πολιτικές. Οικονοµικές πολιτικές, που πρέπει να είναι προσαρµοσµένες
στη σηµερινή διεθνή πραγµατικότητα, η οποία κυριαρχείται από
την αστάθεια τιµών και την επισιτιστική ανασφάλεια.
Ας δούµε λοιπόν πώς η χώρα µας, δηλαδή κάτω από ποιες
προϋποθέσεις, µπορεί να εξασφαλίσει την απαραίτητη προσαρµογή σε αυτές τις διεθνείς συνθήκες; Το πρώτο και βασικότερο
είναι να διαφοροποιήσει την παραγωγή της. Το λέµε χρόνια
τώρα. Αλλά είναι εξίσου βασικό να αναδιαρθρώσει τη µεταποίηση, στοχεύοντας σε παραδοσιακά προϊόντα, αλλά και να ανανεώσει, το παραγωγικό της δυναµικό, µε τεχνολογίες και
εξειδίκευση. Αυτές είναι κατά τη γνώµη µου οι βασικές προϋποθέσεις βιωσιµότητας του ελληνικού αγροτικού τοµέα στο διεθνές
περιβάλλον που περιέγραψα. Πρώτα απ’ όλα, όµως, θα πρέπει
να απαντήσουµε σε ένα διπλό θεµελιώδες ερώτηµα: Ποιο είναι
το ποσοστό, δηλαδή η θέση που θέλουµε να καταλαµβάνει η γεωργία και η αλιεία στον εθνικό πλούτο; Και δεύτερον, πώς θα
χρηµατοδοτήσουµε τις παρεµβάσεις που χρειάζονται για να επιτευχθούν οι βασικές προϋποθέσεις βιωσιµότητας που προανέφερα; Δηλαδή, η διαφοροποίηση της παραγωγής, η αναδιάρθρωση της µεταποίησης και η ανανέωση του παραγωγικού δυναµικού.
Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, οι πόροι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την επταετία 2014-2020 είναι, σύµφωνα µε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µειωµένοι κατά 11% σε
σταθερές τιµές 2011. Αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει ότι για την Ευρώπη ο αγροτικός τοµέας έπαψε να αποτελεί προτεραιότητα.
Εγώ έτσι αντιλαµβάνοµαι τα νούµερα. Επιπλέον, µε λιγότερους
πόρους, τόσο η προσαρµογή στις διεθνείς συνθήκες, όσο και η
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αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής αλλά και η διατήρηση της
βιοποικιλότητας, θα γίνουν ακόµα πιο δύσκολες, γιατί η εφαρµογή των πολιτικών αυτών απαιτεί πόρους.
Αυτοί είναι ορισµένοι γενικοί κίνδυνοι που αντιµετωπίζει ο
αγροτικός τοµέας. Ας έρθουµε στους ειδικότερους κινδύνους
για τη χώρα µας. Οι κίνδυνοι αυτοί προκύπτουν πρώτα απ’ όλα,
από την ανακατανοµή των άµεσων ενισχύσεων ανάµεσα στα
κράτη-µέλη της Ένωσης, η οποία, αν γίνει, θα είναι σε βάρος
µας, δεδοµένου ότι η Ελλάδα λαµβάνει υψηλές ενισχύσεις ανά
εκτάριο.
Ο δεύτερος κίνδυνος, είναι το λεγόµενο «πρασίνισµα» της
ΚΑΠ. Θα ήθελα να µε προσέξετε, κύριε Υπουργέ. Τα κείµενα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν µια τάση να «κλειδωθεί» το 30%
των άµεσων ενισχύσεων υπέρ του πρασινίσµατος. Δεν λέµε όχι
στην πολιτική αυτή, προς Θεού. Απλώς προτιµούµε -πιστεύω και
εσείς το ίδιο- να υπάρχει µεγαλύτερη ευελιξία δεδοµένου ότι
άλλη είναι η αφετηρία της χώρας µας και άλλη της Γαλλίας ή
ακόµα και της Πορτογαλίας στον τοµέα αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Μου επιτρέπετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Προτάσεις είναι. Όταν θα έρθει η ώρα, αυτά
τα έχουµε υπ’ όψιν. Καλά κάνετε και τα επισηµαίνετε πάντως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ο τρίτος κίνδυνος είναι
κατά τη γνώµη µου η ευθυγράµµιση και του αγροτικού τοµέα, µε
τη στρατηγική «Ευρώπη 20-20». Γιατί το λέω αυτό; Δεν τη φοβάµαι τη στρατηγική αυτή, νοµίζω ότι µπορούµε να τα καταφέρουµε πολύ καλά. Απλώς πιστεύω ότι ένα κοινό στρατηγικό
πλαίσιο για όλα τα διαρθρωτικά ταµεία, άρα και για το αγροτικό,
θα οδηγήσει σε επικαλύψεις µεταξύ των διαφόρων δράσεων,
αλλά και στην παράβλεψη της ιδιαιτερότητας, που έχει ο αγροτικός τοµέας, εφόσον οι προϋποθέσεις θα είναι ίδιες παντού.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το κύριο, το µεγάλο για µένα ερώτηµα είναι αν και πώς θα µπορέσουµε να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα και την πολυλειτουργικότητα του ελληνικού αγροτικού
τοµέα. Όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, απαιτούν πρώτα απ’ όλα ευρωπαϊκή εγρήγορση. Γι’ αυτό τα ανέφερα, γιατί πιστεύω ότι η
δική σας Κυβέρνηση είναι απούσα από τα ευρωπαϊκά fora στα
οποία ήδη διεξάγεται αυτή η συζήτηση.
Δεύτερον, χρειάζεται εξειδικευµένη στρατηγική. Πείτε µου,
αλήθεια, έχει ξεκινήσει κάποιου είδους προσαρµογή της στρατηγικής του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης στα µελλούµενα, σε όλα αυτά που έρχονται;
Τρίτον, χρειάζονται χωρικές πολιτικές και προτεραιότητες.
Ένα παράδειγµα αποτελούν τα νησιά που έχουν σπουδαίο δυναµικό, το οποίο χάνεται από τα υψηλά κόστη παραγωγής και µεταφοράς.
Και κάτι ακόµα. Τα περιφερειακά συµβούλια -ο νέος αυτός θεσµός του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»- αδρανούν ως προς τα θέµατα αγροτικής ανάπτυξης. Και να πούµε την αλήθεια. Μπορεί ο Υπουργός,
ο κ. Σκανδαλίδης, να είπε ότι θέλει την ενεργοποίησή τους, όµως
η ουσία είναι ότι αδρανούν. Και ξέρετε γιατί αδρανούν; Διότι δεν
έχει περιφερειοποιηθεί το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ». Δεν λέω ότι χρειάζεται ένα «καρότο», αλλά, αν χρειάζεται, πρέπει να το δώσουµε.
Να αναφέρω επίσης, ότι το είχα επισηµάνει και κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή- τη δέσµευση του κ. Σκανδαλίδη- ότι δεν
πρόκειται να θιγεί ο προϋπολογισµός του Προγράµµατος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» από τις ευελιξίες που προσφέρονται
τελευταία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά στο ποσοστό
της εθνικής συµµετοχής.
Μίλησα στην αρχή για αναβάθµιση θεσµών. Προφανώς απαιτείται µελέτη, αξιολόγηση, στόχοι και τεκµηρίωση. Αλήθεια,
υπάρχει έστω και ένας ποσοτικός στόχος στο νοµοσχέδιο; Τι
εννοώ µε αυτό; Για παράδειγµα, ποιος είναι ο κύκλος εργασιών
των αγροτικών συνεταιρισµών σε σχέση µε το σύνολο των αγροτικών επενδύσεων στη χώρα µας; Είναι κάτω από το 10%. Δεν θα
έπρεπε το νοµοσχέδιο να στοχεύει στην αύξησή του; Δεν είδα
όµως να τίθεται ένας τέτοιος στόχος.
Περνώ, τώρα σε ορισµένες ειδικές παρατηρήσεις -έξι συγκε-
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κριµένα- επί του νοµοσχεδίου. Πρώτα από όλα, θεωρώ ότι εκτός
από ιδιαίτερα παρεµβατικό είναι και υπουργοκεντρικό. Το αυτοτελές γραφείο που υπάγεται στον Υπουργό και το Συµβούλιο
Εποπτείας, στο οποίο προεδρεύει το αποδεικνύουν. Νοµίζω ότι
εδώ µπορεί να τεθεί και θέµα διαφάνειας.
Δεύτερον, το πληροφορικό σύστηµα δεν είναι ενιαίο. Έχουµε
έναν πληθωρισµό µητρώων. Και εδώ δεν πήραµε ικανοποιητικές
απαντήσεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Έχει αλλάξει αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Έχει αλλάξει; Εντάξει,
δεν το πρόσεξα.
Τρίτον, µπορεί η στόχευση να είναι στην εξυγίανση των αγροτικών συνεταιρισµών και σωστά, αλλά δεν λέµε τίποτα για τη βιωσιµότητά τους. Ξέρετε, αυτά τα δυο δεν πάνε µαζί. Μπορείς να
εξυγιάνεις έναν συνεταιρισµό, ο οποίος όµως, να µην κατορθώσει να επιβιώσει.
Τέταρτον, τα κίνητρα δεν συνδυάζονται µε αντίστοιχες παρεµβάσεις του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Δίνετε κίνητρα
που δεν συνδυάζονται µε τις δράσεις του Προγράµµατος ή το
αντίστροφο, το Πρόγραµµα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» δεν
προσαρµόζεται στο είδος των κινήτρων που δίνετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μπορώ να συνεχίσω για ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε;
Πέµπτον, η όλη προσέγγιση δεν λαµβάνει υπ’ όψιν, όπως είπα
και πριν, τα τοπικά και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Αύριο,
επί των άρθρων, θα συζητήσουµε δυο τροπολογίες που έχω καταθέσει, σχετικά µε το θέµα -η µία από αυτές, για τα µικρά νησιά,
συνυπογράφεται από την κ. Μερεντίτη- και νοµίζω ότι µπορείτε
να τις αποδεχθείτε.
Έκτο και τελευταίο, αφορά στο νοµικό πλαίσιο για την πραγµατοποίηση των συγχωνεύσεων και των µετατροπών των συνεταιριστικών οργανώσεων σε ανώνυµες εταιρείες το πλαίσιο αυτό
είναι ελλιπές. Δεν το λέω µόνον εγώ, αλλά και η ΟΚΕ, η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.
Να µην αναλύσω, κύριε Υπουργέ, τις σοσιαλίζουσες αερολογίες περί συνεταιρίζεσθαι. Βρήκα απλώς ένα εξαιρετικά καλό κείµενο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης του κ. Βενιζέλου,
σχετικά µε την αρχή του συνεταιρισµού, την οποία υπερασπίζεται, ως µια βαθύτατα φιλελεύθερη έννοια. Δεν το καταθέτω στα
Πρακτικά, θα σας δώσω να ρίξετε µια µατιά.
Θέλω επίσης, να σηµειώσω και να εξάρω τη στάση του εισηγητή της Συµπολίτευσης, του αγαπητού κ. Παπαδόπουλου, ο
οποίος σωστά απέδωσε εύσηµα σε εκείνους που τίµησαν το συνεταιριστικό κίνηµα, δηλαδή σε Ενώσεις που αξιοποίησαν τα
προϊόντα και την περιουσία τους και προχώρησαν σε εξαγωγές.
Ανέφερε µάλιστα ως παράδειγµα, -και τον ευχαριστώ γι’ αυτότην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου.
Κλείνω µε δύο σηµαντικά θέµατα. Πρώτον, την ενηµέρωση του
κόσµου. Δεν γνωρίζει ο κόσµος τι είναι αυτό που ψηφίζεται. Εµείς
οι Βουλευτές κάνουµε ό,τι µπορούµε στις περιφέρειές µας, αλλά
εσείς ειδικά, οφείλετε να το αντιµετωπίσετε το θέµα αυτό.
Δεύτερον –το λέω και το ξαναλέω και µέχρι να γίνει, δεν θα
πάψω να το λέω: η Γενική Διεύθυνση Αλιείας δεν έχει καµµία δουλειά στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Πρέπει, εδώ και τώρα να επιστρέψει στο φυσικό της χώρο
που είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, το
ΥΠΑΑΤ, το δικό σας Υπουργείο.
Και κλείνω µε τα ακίνητα της Αγροτικής Τράπεζας. Αναφέρθηκα σε αυτά και στην Επιτροπή. Πρόκειται για τεράστια ακίνητα
µεγάλης αξίας, που παραµένουν ανεκµετάλλευτα, όπως θερµοκήπια, ποιµνιοστάσια, τυροκοµεία, αποθήκες και πάσης φύσεως
αγροτικά ακίνητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε τη
σκέψη σας, κύριε Μουσουρούλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Θα κάνουµε κάποια συζήτηση γι’ αυτά; Ή θα τα αφήσουµε να λιµνάζουν στα κατά τόπους καταστήµατα Αγροτικής Τράπεζας;
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Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και επιφυλάσσοµαι για τα υπόλοιπα
αύριο επί των άρθρων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μουσουρούλη, Βουλευτή Χίου της Νέας Δηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ο κ. Έξαρχος, Βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ
για επτά λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η έξοδος της χώρας µας από
την κρίση προϋποθέτει κατ’ αρχάς την καταπολέµηση της σπατάλης και της διαφθοράς, το νοικοκύρεµα της οικονοµίας δηλαδή, αλλά και τη ριζική αλλαγή στο παραγωγικό µοντέλο της
χώρας. Πρέπει να αυξήσουµε τις εξαγωγές και να µειώσουµε τις
εισαγωγές.
Είναι αλήθεια ότι τουλάχιστον σε αυτό, κύριοι συνάδελφοι της
Νέας Δηµοκρατίας και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος –που
βλέπω ότι είναι εδώ παρόντες- µπορούµε να συµφωνήσουµε ότι
ο αγροτικός τοµέας µπορεί πραγµατικά να ανταποκριθεί σ’ αυτή
την αποστολή.
Ξεπερνώντας τις αγκυλώσεις, αφήνοντας πίσω µας στρεβλώσεις και αδυναµίες, µπορούµε πραγµατικά να αξιοποιήσουµε τις
δυνατότητες που έχει ο αγροτικός τοµέας για να µειώσουµε το
έλλειµµα που, παρά το γεγονός ότι πέρσι υποχώρησε, παραµένει
το έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων
κοντά στα δύο δισεκατοµµύρια. Αυτό είναι ένα πρόβληµα το
οποίο πρέπει να αντιµετωπίσουµε στη χώρα µας.
Βεβαίως, µπορούµε και πρέπει να δώσουµε δυνατότητες σε
νέους ανθρώπους που επιλέγουν, να γίνουν γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Θα µιλήσω πάρα πολύ σχηµατικά, γιατί ο χρόνος είναι
πολύ περιορισµένος. Τι πρέπει να αλλάξουµε για να γίνει ο αγροτικός τοµέας ελκυστικός, παραγωγικός, σύγχρονος και δηµιουργικός;
Κατ’ αρχάς, οφείλουµε να αφήσουµε πίσω µας τη στρεβλή λογική ότι παράγουµε για τις επιδοτήσεις. Βεβαίως, είναι σίγουρο
πλέον ότι και µετά το 2014 ο αγροτικός τοµέας θα στηριχθεί από
τους πόρους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Όµως, είµαι από
αυτούς που πιστεύουν ότι οφείλουµε να ξαναδούµε από την
αρχή όλο το πλαίσιο, ώστε να είναι δίκαιη και διαφανής η κατανοµή των πόρων.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να συνεχίσετε το διάλογο που έχετε
ξεκινήσει γι’ αυτά τα θέµατα και να απαντήσουµε µε σαφήνεια
σε ορισµένα ερωτήµατα. Τι στηρίζουµε ως χώρα; Ποιους στηρίζουµε και µε ποια κριτήρια; Πόσο είναι το ύψος της στήριξης,
γιατί αλλιώς δεν θα είναι ούτε δίκαιη ούτε σωστή η κατανοµή.
Συγχρόνως και παραλλήλως πρέπει να ενταχθεί η προσπάθεια
για τη µείωση του κόστους παραγωγής, µειώνοντας τις τιµές στα
αγροτικά εφόδια, κατασκευάζοντας συλλογικά αρδευτικά έργα
γιατί το κόστος της άρδευσης, όπως γνωρίζετε, σε πολλές περιοχές της χώρας είναι πολύ υψηλό και διασφαλίζοντας, ακόµα
και σε χρονιές που οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ δύσκολες,
ένα ελάχιστο εισόδηµα στον παραγωγό. Όσο οι κλιµατικές αλλαγές είναι τόσο έντονες, αυτές οι χρονιές θα παρουσιάζονται
όλο και πιο συχνά.
Βεβαίως, υπάρχει συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για τη διασφάλιση ενός ελαχίστου εγγυηµένου εισοδήµατος και λόγω κρίσεως στην αγορά. Αυτό είναι µια καινοτοµία
στη συζήτηση που γίνεται για την Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά
το 2014, που πρέπει να την αξιοποιήσουµε στη χώρα µας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Αν, όµως, παραλλήλως δεν προχωρήσουµε και στη ριζική αλλαγή στις οργανώσεις των αγροτών είναι σαν να προσπαθούµε
να κτίσουµε στην άµµο. Αυτό όπως ξέρετε δεν είναι δυνατό.
Πίστευα, πιστεύω και θα πιστεύω, κύριοι συνάδελφοι της Νέας
Δηµοκρατίας πως ως κυβέρνηση δεν κάνατε αυτά που έπρεπε
και ως αντιπολίτευση ερχόσαστε τώρα και λέτε γιατί η Κυβέρνηση κάνει µια ριζική αλλαγή, που τη ζητούν όλοι οι παραγωγοί,
ανεξαρτήτως κοµµατικής τοποθέτησης. Γιατί γνωρίζετε ότι τους
συνεταιρισµούς-σφραγίδες, τις ενώσεις-σφραγίδες που εξαντλούν τη δραστηριότητά τους συµπληρώνοντας τις δηλώσεις
του ΟΣΔΕ, κανένας αγρότης δεν τις θέλει στη χώρα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γνωρίζετε επίσης, ότι οι συνεταιρισµοί-σφραγίδες και οι ενώσεις-σφραγίδες, που είναι µόνο στα χαρτιά, δεν κάνουν καµµία
παρέµβαση ούτε στην προµήθεια των εφοδίων ούτε στη διακίνηση και µεταποίηση των προϊόντων, κανείς παραγωγός δεν
θέλει να συνεχίσουν να υπάρχουν σ’ αυτή τη χώρα. Γιατί γνωρίζετε ότι συνεταιρισµοί και ενώσεις που δεν γνωρίζουν πόσα χρωστούν στις τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταµεία, κανείς παραγωγός δεν επιθυµεί να συνεχίσουν σ’ αυτή τη χώρα.
Επίσης, γνωρίζουµε όλοι µας ότι οι αγρότες, ανεξαρτήτως
κοµµατικής τοποθέτησης, δεν θέλουν να συντηρούνται συνεταιρισµοί και ενώσεις που απλώς εκποιούν περιουσία, για να υπάρχουν οι διοικήσεις τους. Τουλάχιστον, σε αυτά νοµίζω ότι µπορούµε να συµφωνήσουµε, όπως µπορούµε να συµφωνήσουµε
και µε όλες τις πτέρυγες της Βουλής, αν θέλετε, στο ότι ναι,
υπάρχουν ευθύνες, γιατί αυτή την κατάσταση την ανεχθήκαµε
για τόσα χρόνια.
Τι θα κάνουµε, λοιπόν, τώρα; Θα συνεχίσουµε µια συζήτηση
για το ότι φταίει το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δηµοκρατία –αυτό γίνεται
κυρίως µεταξύ Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Κυβέρνησης- και
δεν θα κάνουµε το τολµηρό βήµα; Εµείς λέµε ξεκάθαρα «όχι».
Γι’ αυτό πρέπει να πω, κύριε Υπουργέ, ότι είναι θετική η πρωτοβουλία σας. Είναι ευτυχής συγκυρία ότι ο ΟΗΕ έχει κηρύξει το
2012 σε έτος των συνεταιρισµών, άρα µέσα στο 2012 πρέπει να
ολοκληρωθεί αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία και να µπουν επιτέλους κανόνες, γιατί µόνο µέσα από την υιοθέτηση των κανόνων
και την εφαρµογή τους θα στηρίξουµε και τις καλές οργανώσεις.
Σωστά ο εισηγητής µας έκανε αναφορά, όπως και άλλοι συνάδελφοι από άλλες πτέρυγες αναφέρθηκαν σε πολλά φωτεινά
παραδείγµατα σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν σ’ όλους τους νοµούς. Αυτά τα παραδείγµατα, αυτούς τους συνεταιρισµούς, πρέπει να τους στηρίξουµε.
Εµείς λοιπόν, από θέση αρχής λέµε ξεκάθαρα «ναι» στους
ισχυρούς συνεταιρισµούς που λειτουργούν προς όφελος των παραγωγών, παρεµβαίνοντας στην εµπορία των προϊόντων. Λέµε
«ναι» ξεκάθαρα στους συνεταιρισµούς που αναλαµβάνουν επιθετικές επενδυτικές πρωτοβουλίες για την επεξεργασία, την τυποποίηση των προϊόντων µε ταυτότητα, όπως λέµε «ναι» και
στους συνεταιρισµούς που εφαρµόζουν σύγχρονες µεθόδους διοίκησης, αξιοποιώντας αξιοκρατικά το ανθρώπινο δυναµικό τους.
Λέµε «ναι», λοιπόν, στους συνεταιρισµούς που λειτουργούν µε
διαφάνεια, σέβονται τον ιδρώτα των µελών τους και έχουν καθαρούς λογαριασµούς µαζί τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για λίγο την ανοχή σας.
Κύριε Υπουργέ, επισηµαίνω δύο θέµατα που θέλουν ιδιαίτερη
προσοχή. Θα έχουµε την ευκαιρία να αναφερθούµε στη συζήτηση των άρθρων. Το πρώτο είναι η διαδικασία µετατροπής των
ενώσεων σε πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς. Εδώ πρέπει να
ακούσετε τις απόψεις που διατυπώνονται από τους συναδέλφους από όλες τις πτέρυγες. Το δεύτερο θέµα είναι η µέριµνα
για τους εργαζόµενους στις συνεταιριστικές οργανώσεις, για
τους οποίους πρέπει να υπάρξουν συνθήκες ασφάλειας.
Κλείνω λέγοντας ότι εµείς επί της αρχής ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο, γιατί γίνεται µια καλή αρχή. Το νοµοσχέδιο ανταποκρίνεται σε ώριµο αίτηµα των καιρών και των αγροτών. Χρειάζεται ένα
επιχειρησιακό σχέδιο για την εφαρµογή του νόµου µε χρονοδιαγράµµατα, µε συγκεκριµένες διαδικασίες, για να αποσαφηνίσουµε ποιος κάνει τι και γιατί αυτή η µεγάλη θεσµική εξυγιαντική
τοµή πρέπει µέσα στο 2012 να ολοκληρωθεί. Δεν έχω άλλο
χρόνο και δεν θέλω να καταχραστώ την ανοχή του Προεδρείου.
Θέλω να κλείσω, λέγοντας ότι είναι ευκαιρία, το Κοινοβούλιο
να κάνει ένα βήµα, ανταποκρινόµενο σε αίτηµα των αγροτών,
ανεξαρτήτως κοµµατικής τοποθέτησης. Και το βήµα πρέπει να
είναι αποφασιστικό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε το Βουλευτή Λαρίσης του ΠΑΣΟΚ κ. Βασίλειο Έξαρχο.
Καλείται στο Βήµα ο Βουλευτής Ξάνθης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αλέξανδρος Κοντός.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει
αποδειχθεί πλέον περίτρανα ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, ιδιαίτερα στον οικονοµικό τοµέα, τα αποτελέσµατα της πολιτικής της σηµερινής Κυβέρνησης είναι εκ διαµέτρου αντίθετα
µε τους στόχους που τίθενται και τελικά, όχι µόνο δεν βελτιώνουν
την κατάσταση για τη χώρα και τους Έλληνες πολίτες, ιδιαίτερα
σε µία περίοδο βαθιάς ύφεσης σε όλα τα επίπεδα, αλλά σταθερά
την επιδεινώνουν.
Είµαι πεπεισµένος, λοιπόν, ότι και το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα δεν ξεφεύγει απ’ αυτή την κυβερνητική παράδοση,
γιατί είναι βέβαιο ότι, εφόσον ψηφιστεί και εφαρµοστεί, θα έχει
ακριβώς τα ίδια αποτελέσµατα µε τη γενικότερη πολιτική και
πρακτική της Κυβέρνησης και θα οδηγήσει µε µαθηµατική ακρίβεια στη γρήγορη διάλυση του συνεταιριστικού οικοδοµήµατος
της χώρας µας.
Το 2012, ναι, είναι έτος συνεταιρισµών. Αν εφαρµοστεί, όµως,
το νοµοσχέδιο στη χώρα µας, δεν θα υπάρχουν συνεταιρισµοί.
Οι συνέπειες θα είναι δυσµενέστατες σε κάθε προσπάθεια επιβίωσης της ελληνικής περιφέρειας και θα παραδώσει, στην κυριολεξία, τον αγροτικό τοµέα της χώρας µας έρµαιο στα χέρια
ιδιωτών και συµφερόντων, µε συνέπειες, που όλοι µπορούµε και
οφείλουµε να αντιληφθούµε πολύ καλά.
Θεωρώ ότι η βασική φιλοσοφία που διαπνέει το νοµοσχέδιο
για αναγκαστική -και ας απαλείφθηκε ο όρος από το κείµενο του
νοµοσχεδίου, η ουσία είναι ότι παραµένει- η εκκαθάριση πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων οργανώσεων, εφόσον οι πρώτοι
δεν είναι ενεργοί ή δεν καλύπτουν τις 30.000 ευρώ, που είναι το
απαραίτητο κεφάλαιο και οι δεύτεροι δεν συγχωνευτούν ή δεν
µετατραπούν σε κεφαλαιουχικές εταιρείες, αποδυναµώνει σε
αφάνταστο ρυθµό τις οργανώσεις. Τους στερεί το βασικότερο,
το δίκτυό τους. Τις επιβαρύνει µε προσωπικό, το οποίο πλέον θα
λειτουργεί µε πολύ χαµηλή παραγωγικότητα, λόγω έλλειψης δικτύου και µε πολύ υψηλό κόστος και τις καθιστά µη ανταγωνιστικές, έναντι των ισχυρών ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Το ερώτηµα, λοιπόν, που τίθεται είναι: ποιος θα είναι τελικά ο
κερδισµένος και ποιος θα είναι ο χαµένος, εφόσον ψηφιστεί το
συγκεκριµένο σχέδιο νόµου. Κερδισµένος σίγουρα θα είναι οι µεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις που διακινούν αγροτικά εφόδια και
προϊόντα. Μεγάλος χαµένος θα είναι σίγουρα ο ανώνυµος, ο µικρός, ο µεσαίος αγρότης της χώρας µας. Αυτός είναι που συναλλάσσεται κυρίως µε τις συνεταιριστικές οργανώσεις και που
είναι η πλειοψηφία του αγροτικού πληθυσµού µας, τον οποίο σήµερα, παρά τα προβλήµατα και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι συνεταιριστικές οργανώσεις, στηρίζουν αποφασιστικά.
Άκουσα να λέγεται εδώ ότι διακινούν λίγα προϊόντα, το 10%
των αγροτικών προϊόντων. Μα, δεν ξέρουµε ότι τιµές διαµορφώνουν σε όλα τα επίπεδα οι συνεταιριστικές οργανώσεις; Άκουσα
να λέγεται ότι οι παρεµβάσεις που πραγµατοποιούν δεν είναι σηµαντικές. Είναι µεγάλο λάθος να το πιστεύουµε αυτό. Πραγµατοποιούν σηµαντικές παρεµβάσεις οι συνεταιριστικές οργανώσεις σε όλα τα αγροτικά προϊόντα, σε όλα τα επίπεδα.
Για να κρατηθεί αυτό το δίκτυο ζωντανό, παρά το ό,τι προβλέπει ο ν. 2810/2000, κανείς Υπουργός Γεωργίας δεν προχώρησε
σε εκκαθάριση οργανώσεων. Απεναντίας, και µε το ν. 3399/2005
και µε το ν. 3698/2008 ελήφθησαν σοβαρά µέτρα για τη στήριξη
και την ενίσχυσή τους. Στηρίχθηκαν και ενισχύθηκαν επί ηµερών
της δικής µας κυβέρνησης οι συνεταιριστικές οργανώσεις και το
γνωρίζουν πολύ καλά αυτό και οι αγρότες και οι συνεταιριστές.
Αναρωτιέµαι δε γιατί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σήµερα θέλει να πρωτοτυπήσει, οδηγώντας νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στην ουσία σε αναγκαστική εκκαθάριση µε ένα
νοµοθέτηµα, του οποίου η συνταγµατικότητα σε πολλά σηµεία
του αµφισβητείται έντονα, ακόµα και από την αρµόδια Επιτροπή
της Βουλής. Γιατί ο αντίστοιχος Υπουργός Ανάπτυξης δεν εφαρµόζει το άρθρο 48 του ν. 2190 περί ανωνύµων εταιρειών; Προβλέπει το άρθρο αυτό ότι, σε περίπτωση που σε µια ανώνυµη
εταιρεία το παθητικό είναι µεγαλύτερο του ενεργητικού, τότε
αυτή µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση και να οδηγηθεί σε
αναγκαστική εκκαθάριση µετά από αίτηση του Υπουργού. Διότι
θα έκλεινε τις περισσότερες ανώνυµες εταιρείες πλέον στη χώρα
µας και δεν το κάνει αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης, αλλά παίρνει
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µέτρα για να τη στηρίξει.
Γιατί ο Υπουργός Πολιτισµού δεν διαλύει µε νόµο όλους τους
πολιτιστικούς συλλόγους της χώρας, ανενεργούς και ενεργούς,
αλλά απεναντίας τους στηρίζει οικονοµικά; Γιατί, αντίθετα, ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αποφάσισε µε νόµο και µάλιστα, σε αυτή την πολύ δύσκολη για τη χώρα και τους αγρότες
οικονοµική συγκυρία, να διαλύσει τις συνεταιριστικές οργανώσεις, αδιαφορώντας για την αποστολή που έχουν για τη στήριξη
των αγροτών, τη διατήρηση του κοινωνικού και παραγωγικού
ιστού στην περιφέρεια, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι δεν
επιβαρύνουν οι πρωτοβάθµιοι συνεταιρισµοί τον κρατικό προϋπολογισµό και αδιαφορώντας για το ποιος θα πληρώσει τελικά
το κόστος των εκκαθαρίσεων χιλιάδων συνεταιριστικών οργανώσεων;
Το επιχείρηµα ότι οι ανενεργοί συνεταιρισµοί διαµορφώνουν
εκλογικά αποτελέσµατα στις διαδικασίες για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των συνεταιρισµών, δεν µπορεί να αποτελέσει άλλοθι για τη διάλυση συνολικά του συνεταιριστικού οικοδοµήµατος. Ξεπερνιέται εύκολα µε το να συµφωνήσουµε όλοι ότι
αυτοί πλέον δεν θα συµµετέχουν σε εκλογικές διαδικασίες, όπως
εξάλλου µπορούµε να συζητήσουµε και να συµφωνήσουµε για
την ενθάρρυνση σε εθελοντική βάση συγχωνεύσεων για τη δηµιουργία ενός συνεταιρισµού ανά καλλικρατικό δήµο ή ενός συνεταιρισµού ανά προϊόν ή τη συγχώνευση µε κίνητρα των ΕΑΣ,
που λειτουργούν σε κάθε νοµό σε ένα νοµικό πρόσωπο.
Να συµφωνήσουµε, επίσης, σε µέτρα µείωσης του λειτουργικού κόστους και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους, διότι στόχος πρέπει να είναι η εξυγίανση, η ουσιαστική στήριξη των
αγροτικών συνεταιρισµών, η εξάντληση των δυνατοτήτων, που
εκ των πραγµάτων διαθέτουν σε πολλά επίπεδα και η ανάδειξή
τους σε ένα όχηµα για την ανάπτυξη στην ελληνική ύπαιθρο και
την αναβάθµιση του αγροτικού τοµέα στη χώρα µας.
Να είστε σίγουροι πως, αν καταφέρουµε να συµφωνήσουµε
στα παραπάνω, αντί δηλαδή να επιχειρήσουµε µε βίαιο τρόπο να
διαλύσουµε ένα θεσµό που, παρά τα προβλήµατά του, επιτελεί
σηµαντικό ρόλο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του
αγροτικού µας τοµέα και βρούµε ουσιαστικές λύσεις στα προβλήµατα που υπάρχουν, τότε και οι εκπρόσωποι των οργανώσεων, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι αντίθετοι µε
τις αλλαγές που προωθούνται, θα είναι σύµµαχοι και θα µας βοηθήσουν στην προσπάθειά µας αυτή.
Είναι, όµως, εµφανές πως ορισµένοι δεν αντιλαµβάνονται ή για
τους δικούς τους λόγους προσποιούνται ότι δεν αντιλαµβάνονται
τι θα συµβεί στην αγροτική µας οικονοµία, εφόσον µε την εφαρµογή του νόµου που συζητούµε καταρρεύσει το συνεταιριστικό
οικοδόµηµα.
Προσωπικά, για όλους τους λόγους που προανέφερα και αρκετούς ακόµη που δεν µπορώ να αναλύσω, λόγω του περιορισµένου χρόνου, αλλά κυρίως διότι για µένα η συνεταιριστική
ιδεολογία απετέλεσε και αποτελεί κυρίαρχη πρακτική για τη στήριξη των αγροτών και την περιφερειακή ανάπτυξη, δεν µπορώ
αυτή την κρίσιµη ώρα να νίψω τα χείρας µου.
Γι’ αυτό, καταψηφίζω επί της αρχής το νοµοσχέδιο, θέλοντας
να είµαι συνεπής µε τη συνείδηση και τις αρχές µου, εκτός και
εάν ο Υπουργός αφαιρέσει από το νοµοσχέδιο όλες τις αντισυνταγµατικές διατάξεις και όλες τις διατάξεις που διαλύουν τις
συνεταιριστικές οργανώσεις της χώρας µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε το Βουλευτή Ξάνθης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αλέξανδρο Κοντό.
Καλείται στο Βήµα ο Βουλευτής Κορινθίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία
ότι το συνεταιριστικό κίνηµα σήµερα παρουσιάζει εικόνα διάλυσης, µια εικόνα που κυρίως διαµορφώθηκε τη δεκαετία του 1980,
όταν η τότε Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έθεσε το συνεταιριστικό κίνηµα στην υπηρεσία του κόµµατος.
Με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις, οι εξήµισι χιλιάδες αγροτικοί συνεταιρισµοί και ενώσεις έχουν έλλειµµα στην οργάνωση,
την αποτελεσµατικότητα, τη διαφάνεια, την ανταγωνιστικότητα,
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έχουν έλλειµµα στο ταµείο. Οι αδρανείς και χρεωµένοι συνεταιρισµοί σήµερα είναι ο κανόνας.
Όλοι συµφωνούµε, βεβαίως, ότι αυτή η εικόνα πρέπει να αλλάξει. Γι’ αυτό και η Νέα Δηµοκρατία έχει θέσει τρεις σηµαντικές
προϋποθέσεις: Πρώτον, εξυγίανση των αδρανών και χρεωµένων
συνεταιρισµών, µε πλήρη απενεργοποίησή τους σε πρώτη φάση
και οριστική εκκαθάριση στη συνέχεια.
Δεύτερον, κλαδικότητα σε όλα τα επίπεδα, έτσι όπως επιβάλλει η γνώση και η διεθνής εµπειρία και είναι ευχάριστο, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, που πολλοί από τους συναδέλφους της Πλειοψηφίας µίλησαν γι’ αυτή την πρόταση, τη στήριξαν, µια πρόταση που είναι ξεκάθαρη: Κλαδικοί πρωτοβάθµιοι
συνεταιρισµοί που στη συνέχεια θα συγκροτήσουν τις κλαδικές
ενώσεις και αυτές, βεβαίως, θα υπάγονται στις κλαδικές διευθύνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Τρίτον, η αναδιοργάνωση των συνεταιριστικών οργανώσεων
σε επιχειρηµατική βάση µε οικονοµικά κριτήρια και στόχους.
Δυστυχώς, σε αυτό το νοµοσχέδιο δεν υπηρετείται κανένας
από τους στόχους που προανέφερα. Αντίθετα, όλα τα σοβαρά
ζητήµατα αντιµετωπίζονται αποσπασµατικά µε προχειρότητα, µε
ατολµία.
Σε ό,τι αφορά την ανάγκη εκκαθάρισης, για την οποία όλοι
συµφωνούµε, οι διαδικασίες που προωθείτε, δεν τη διασφαλίζουν. Υπάρχουν συνεταιρισµοί αδρανείς, συνεταιρισµοί «µαϊµούδες», που έχουν δικαίωµα στα περιουσιακά στοιχεία της ένωσης,
στην οποία συµµετέχουν, χωρίς όµως να έχουν συνεισφέρει ούτε
ένα ευρώ. Και όλα αυτά σε βάρος εκείνων των υγιών συνεταιρισµών που έχουν συµβάλλει αποφασιστικά στην οικονοµική ανάπτυξη της ένωσης.
Η διαδικασία εκκαθάρισης που προτείνετε, δεν προστατεύει
τους υγιείς συνεταιρισµούς.
Έρχοµαι στο θέµα των συγχωνεύσεων, που αποτελεί και το
µείζον θέµα.
Λέτε ότι οι συνεταιρισµοί µπορούν να αποφύγουν την εκκαθάριση αν συγχωνευτούν µε άλλον ενεργό συνεταιρισµό ή µε συνεταιρισµό που θα προκύψει από τη µετατροπή κάποιας υφιστάµενης ένωσης.
Θα ήθελα να µου εξηγήσετε, κύριε Υπουργέ, σε τι εξυπηρετεί
τους στόχους εξυγίανσης αυτή η διάταξη. Διότι από αυτό δύο
τινά θα προκύψουν:
Το πρώτο ενδεχόµενο είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει κανένας
λόγος, ένας υγιής συνεταιρισµός να συγχωνευτεί µε έναν ανενεργό ή ενδεχοµένως χρεοκοπηµένο, µειώνοντας έτσι την αξία
της συνεταιριστικής µερίδας των µελών. Είναι βέβαιο ότι οι συνεταιρισµοί, οι οποίοι θα σπεύσουν να συγχωνευθούν ή να ενταχθούν στο συνεταιρισµό που θα προκύψει από τη µετατροπή της
ένωσης, θα είναι µόνο οι χρεοκοπηµένοι και θα το πράξουν µόνο
και µόνο για να αποφύγουν την εκκαθάριση.
Το δεύτερο ενδεχόµενο, κύριε Υπουργέ, είναι ακόµη χειρότερο, διότι οδηγεί ουσιαστικά σε µια επιφανειακή αναδιάταξη του
συνεταιριστικού χώρου, πάλι όµως επάνω σε σαθρά θεµέλια,
αφού εκ των προτέρων θα έχει υπονοµευθεί η οικονοµική βιωσιµότητα της οργάνωσης, που θα προκύψει από αυτή τη συγχώνευση. Δεν µπορείτε να κατεδαφίζετε ένα σάπιο οικοδόµηµα και
στη συνέχεια να το ξανά χτίζετε µε τα ίδια υλικά.
Ας πούµε ότι µία υγιής ένωση –και θα ήθελα, κύριε Υπουργέ,
την προσοχή σας σ’ αυτό το σηµείο- κάτω από το εκβιαστικό δίλληµα «µετατροπή ή διάλυση», επιλέγει το πρώτο. Τρεις ή τέσσερις ή δύο από τους µεγάλους συνεταιρισµούς που είναι και µέλη
της ένωσης και που αντιπροσωπεύουν το 50%, το 60% ή το 70%
των µελών, αποφασίζουν να αποχωρήσουν. Είναι υγιείς; Βεβαίως. Είναι σίγουρο ότι στη συνέχεια θα διεκδικήσουν και το
αντίστοιχο ποσοστό, δηλαδή και το 60% της περιουσίας της ένωσης. Είναι σίγουρο ότι αυτοί οι συνεταιρισµοί θα αποχωρήσουν,
διότι δεν θα έχουν κανένα λόγο να συγχωνευτούν µε άλλους ζηµιογόνους συνεταιρισµούς ούτε να ενταχθούν αυτούσιοι στην
ένωση ή σε µία ΑΕΣ, προκειµένου να ανταλλάξουν την περιουσία
τους µε µία, µε δυο ή µε τρεις ψήφους. Το είπε και η κ. Μερεντίτη
όσον αφορά το νοµό της.
Υπάρχει υγιής συνεταιρισµός και υπάρχει χρεοκοπηµένη
ένωση. Δεν υπάρχει περίπτωση –σας το είπε η συνάδελφός σας-
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αυτός ο συνεταιρισµός να συγχωνευτεί µε αυτή την ένωση.
Φεύγοντας αυτοί οι συνεταιρισµοί, τι θα συµβεί; Θα πάρουν
µαζί τους όλο το υγιές κοµµάτι της ένωσης. Θα πάρουν τη συντριπτική πλειοψηφία των µελών, θα πάρουν την περιουσία τους
και στη συνέχεια θα διεκδικήσουν και το µερίδιο από την περιουσία της ένωσης.
Εποµένως, ο νέος συνεταιρισµός που θα προκύψει, ποιους θα
έχει µέλη; Με ποιο κεφάλαιο θα λειτουργήσει; Με αυτό που θα
έχει αποµείνει, το 40%, που θα προέρχεται από τους ανενεργούς
και χρεοκοπηµένους συνεταιρισµούς; Ή µε εκείνα τα χρέη και
τις οφειλές που θα έχουν συσσωρευτεί από τους συνεταιρισµούς
που συγχωνεύονται, από αυτό τον πρωτοβάθµιο συνεταιρισµό
που έχει µετατραπεί η ένωση;
Αυτή την υγιή ένωση, κύριε Υπουργέ, είναι σίγουρο ότι τη διαλύετε. Κλασική περίπτωση είναι ο ΕΑΣ Νεµέας. Είχαµε την τιµή
να σας υποδεχθούµε στη Νεµέα. Διαπιστώσατε ότι υπάρχει µία
υγιής ένωση και ένας υγιής συνεταιρισµός. Ο συνεταιρισµός που
αποτελεί και το 70% των µελών της ένωσης, ο Οινοποιητικός Συνεταιρισµός που παράγει κρασιά ΠΟΠ Νεµέας, που είναι δυναµικός, που έχει προοπτικές για ανάπτυξη, δεν θα ενταχθεί στην
ένωση. Η ένωση από την άλλη µεριά αναπτύσσεται, συνάπτει δανειακές συµβάσεις. Τι θα συµβεί; Θα παραµείνει η ένωση µε το
30% των µελών και βεβαίως, θα διαλυθεί.
Υπάρχει και ένα άλλο µείζον ερώτηµα. Τι θα γίνει µε αυτούς
τους εργαζόµενους, οι οποίοι στο τέλος θα απολυθούν;
Πέρα από αυτό, φανταστείτε τι θα συµβεί µε µία ένωση, η
οποία έχει οφειλές και έχει και δανειακές υποχρεώσεις. Κι τέτοιες ενώσεις αποτελούν την πλειοψηφία. Σ’ αυτή την ένωση θα
προστεθούν και τα δάνεια που θα προκύψουν από τη συγχώνευση µε χρεοκοπηµένους, ζηµιογόνους συνεταιρισµούς.
Εδώ µπαίνει ένα πολύ µεγάλο θέµα. Οι δανειστές που βλέπουν
την οικονοµική θέση του οφειλέτη να χειροτερεύει, φαντάζεστε
ότι θα κάτσουν µε σταυρωµένα τα χέρια; Το ξέρετε ότι µε τις
υποχρεωτικές µετατροπές ίσως τους δίνετε το νοµικό πάτηµα
για να καταγγείλουν δανειακές συµβάσεις; Ποιος θα πληρώσει
τελικά τις απαιτήσεις; Ή θα υποχρεωθεί να τις πληρώσει το κράτος ή οι δανειστές θα «βγάλουν στο σφυρί» όλα τα περιουσιακά
στοιχεία της ένωσης.
Κύριε Υπουργέ, εµείς λέµε ότι η οικονοµική εξυγίανση είναι
προϋπόθεση για ένα βιώσιµο συνεταιριστικό χώρο. Αυτό, όµως,
δεν µπορεί να γίνει µε πειθαναγκασµό και εκβιασµούς. Ακροβατείτε στα όρια του Συντάγµατος όταν υποχρεώνετε γενικές συνελεύσεις να πάρουν αποφάσεις µε το πιστόλι της διάλυσης στον
κρόταφο. Και βεβαίως, δεν επιτρέπεται να νοµοθετείτε µε µία
διαδικασία που «καίει τα χλωρά µαζί µε τα ξερά». Μία διαδικασία
που θα διαλύσει τις υγιείς ενώσεις και θα αφήσει τον συνεταιριστικό χώρο πάλι χίλια κοµµάτια, χωρίς καµµία εξυγίανση.
Αυτά τα δύο σηµεία, η αναγκαστικότητα και η υποχρεωτική
διάλυση ακόµη και των υγιών οργανώσεων, για τη Νέα Δηµοκρατία αποτελούν κόκκινες γραµµές. Αν δεν υπάρξουν δραστικές
αλλαγές σ’ αυτά τα δύο ζητήµατα, εµείς δεν µπορούµε να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον Βουλευτή Κορινθίας κ. Κωνσταντίνο Κόλλια.
Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας κ. Νικόλαος
Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Στο λίγο χρόνο που έχω, θα περιοριστώ να εκφράσω τις γενικές αρχές της Δηµοκρατικής Αριστεράς όσον αφορά τη συνεταιριστική ιδέα. Αύριο θα τοποθετηθώ λεπτοµερώς επί των άρθρων,
δεδοµένου ότι έχουµε καταθέσει και µία αναλυτική τροπολογία
στο άρθρο 19.
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρας µας κατέχει µια θλιβερή παγκόσµια πρωτιά. Το νοµοσχέδιο αυτό το οποίο συζητάµε
σήµερα, είναι το έκτο από τη Μεταπολίτευση, που ρυθµίζει αγροτικούς συνεταιρισµούς. Χαρακτηριστικά σας λέω ότι από το
1979, που είχαµε τον πρώτο µεταπολιτευτικό νόµο, µέχρι το 2000
µεσολάβησαν πέντε νόµοι. Έχουµε περίπου ένα νόµο ανά πέντε
χρόνια, όταν όλες οι άλλες χώρες έχουν ένα σταθερό, µακρό-
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χρονο και φερέγγυο πλαίσιο, το οποίο επικαιροποιείται βεβαίως
µε φειδώ και επιβάλλεται ουσιαστικά από τους ίδιους τους συνεταιριστικούς φορείς, προκειµένου να ανταποκριθούν στη σύγχρονη πραγµατικότητα και στις συγκυρίες και προκειµένου να
καθίστανται πιο ανταγωνιστικοί.
Εµείς τι κάνουµε; Υπερπαραγωγή νόµων. Όµως, ο τελευταίος
νόµος, ο ν.2810/2000 ήταν ένας καλός νόµος. Όποιος διαβάσει,
µελετήσει και τα Πρακτικά της Βουλής και την εισηγητική έκθεση, κατανοεί ότι πολλές από τις παθογένειες που υπάρχουν
αυτή τη στιγµή στο συνεταιριστικό κίνηµα, προσπαθούσε να τις
αντιµετωπίσει. Γιατί επανερχόµαστε µε τις ίδιες προσδοκίες;
Γιατί απλούστατα ο προηγούµενος νόµος δεν εφαρµόστηκε.
Γιατί; Η απάντηση είναι αυτονόητη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να φθάσουµε σε µία ολοκληρωµένη διατύπωση ενός πλαισίου για τους συνεταιρισµούς,
πρέπει να θέσουµε κάποια βασικά ερωτήµατα και να υπάρξουν
κάποιες προϋποθέσεις.
Πρέπει να προσδιοριστούν, πρώτα απ’ όλα, τα στοιχεία της παραγωγικής ανασυγκρότησης που επιδιώκουµε: Ποιες θα είναι οι
προτεραιότητες και πώς αυτές εντάσσονται στη γενικότερη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, στην περίοδο, µάλιστα,
συνολικής και δοµικής κρίσης. Πρέπει ο πρωτογενής τοµέας να
συµβάλει πρωτίστως στην οικονοµική επιβίωση των αγροτών, να
προσελκύει νέους ανθρώπους στην ύπαιθρο.
Εδώ κάνω µία παρένθεση, κύριε Υπουργέ. Το ενθαρρυντικό
φαινόµενο, λόγω της κρίσης να εγκαθίστανται νέοι µε προσόντα
στην ύπαιθρο και να προσπαθούν να παρακάµψουν τη γραφειοκρατία στις περιοχές εκείνες, προκειµένου να αναπτύξουν νέες
παραγωγές, βιολογικές καλλιέργειες, προκειµένου να δώσουν
µία νέα πνοή στην ύπαιθρο, δυστυχώς µέχρι αυτή τη στιγµή δεν
αντιµετωπίζεται.
Πρέπει να συµβάλει ο πρωτογενής τοµέας ουσιαστικά στην
υπεράσπιση της βιοποικιλότητας, της περιβαλλοντικής και αειφόρου ανάπτυξης, να εξασφαλίσει επάρκεια και όχι µόνο, ποιοτικών ασφαλών ονοµασίας προέλευσης βιολογικών τροφίµων,
αναδεικνύοντας και στηρίζοντας το ελληνικό αγροτοδιατροφικό
µοντέλο. Πρέπει, επίσης, να συµβάλει στην αύξηση εξαγωγών µε
προϊόντα, όπως προαναφέραµε, υψηλής προστιθέµενης αξίας,
καινοτόµα, αυτούσια ή και µεταποιηµένα. Ουσιαστικά δηλαδή,
πρέπει να αποτελέσει µοχλό ανάπτυξης όλης της διαδικασίας,
της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.
Ποια είναι, όµως, τα χαρακτηριστικά του νέου αγρότη; Σε αυτά
πρέπει να απαντήσει µε συνολική πρόταση η Κυβέρνηση. Ο
αγρότης δεν είναι –ή τουλάχιστον, δεν πρέπει να είναι- πλέον
ένας απλός παραγωγός. Ο αγρότης είναι, σύµφωνα µε τα σύγχρονα στοιχεία, διαχειριστής τοπίου. Ο αγρότης πρέπει να γνωρίζει διαχείριση υδάτινων πόρων. Πρέπει να γνωρίζει την προστασία της βιοποικιλότητας. Πρέπει να γνωρίζει πολλά περισσότερα πράγµατα από το απλώς και µόνο να καλλιεργεί. Επίσης, ο
αγρότης εντάσσεται και σε άλλες αναπτυξιακές διαδικασίες και
δραστηριότητες. Ουαί και αλίµονο αν δεν εντασσόταν.
Τέλος, πώς θα εντάξουµε τους αγροτικούς συνεταιρισµούς
στα διεθνή συνεταιριστικά δεδοµένα και στις αντίστοιχες κατανοµές;
Το 2012, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ανακηρυχτεί από
τον ΟΗΕ ως έτος αφιερωµένο στο συνεταιριστικό κίνηµα, µε αντίστοιχες δράσεις και ενέργειες. Λίγοι µήνες αποµένουν και η
χώρα εµφανίζεται εντελώς ανέτοιµη, χωρίς επιχειρησιακό σχέδιο
για τη συνεταιριστική ιδέα. Εκφράζει το νοµοσχέδιο αυτήν την
αντίληψη, σύµφωνα µε την παγκόσµια συνεταιριστική σκέψη, µε
το όραµα που θα θέλαµε, ιδιαίτερα σήµερα, για την ιδέα αυτή;
Η εκτίµησή µας είναι ότι, όχι. Μια απλή ανάγνωση του περσινού
ψηφίσµατος του ΟΗΕ επιβεβαιώνει την άποψή µας.
Αξίζει εδώ µια ιδιαίτερη αναφορά στον πρώτο νόµο, στο ν.
602 1915, ο οποίος αντιµετώπιζε ολιστικά τη συνεταιριστική ιδέα.
Ρύθµιζε, δηλαδή, και τους αστικούς συνεταιρισµούς, µέχρι µάλιστα το 1985. Αλλά ας αξιολογήσουµε το παρόν νοµοσχέδιο,
πρώτα απ’ όλα συνταγµατικά.
Κύριε Υπουργέ, το θέµα σας το είχαµε θέσει και στην επιτροπή. Σας είχαµε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά µε
τις αντισυνταγµατικές συµβατότητες, κυρίως του άρθρου 19.
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Θα µου επιτρέψετε να σας αναφέρω –φαντάζοµαι την έχετε
δει και την έχετε µελετήσει- την έκθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου της Βουλής. Δεν ξέρω πώς θα ξεπεράσετε τη διαδικασία
εκκαθαρίσεων και συγχωνεύσεων. Είναι η πρώτη φορά που
βλέπω τόσο καθαρή διατύπωση του Επιστηµονικού Συµβουλίου.
Μέχρι τώρα ήταν έµµεσες, απλώς υπονοούµενα. Εδώ η θέση
είναι κατηγορηµατική, ότι πλέον δεν µπορείτε να δικαιολογήσετε
µε αυτήν τη διαδικασία τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 12, σχετικά µε την αναγκαστικότητα των συνεταιρισµών. Το
είχαµε επισηµάνει. Το είχε επισηµάνει και παλαιότερα το ίδιο
Συµβούλιο σε προηγούµενο νόµο, πλην όµως, φαίνεται ότι δεν
καταφέρατε να το ξεπεράσετε. Στο πλαίσιο αυτό καταθέσαµε και
την τροπολογία στο άρθρο 19.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μέχρι σήµερα οι αγροτικοί συνεταιρισµοί στη χώρα µας ήταν
ένα «θερµοκήπιο» –σ’ αυτό συµφωνούµε- το οποίο εξέθρεψε ό,τι
πιο αναχρονιστικό τα τελευταία τριάντα χρόνια. Εξυπηρέτησαν
κοµµατικές επιδιώξεις, χειραγώγησαν τους αγρότες, αλλοίωσαν
τα χαρακτηριστικά του αγροτικού πληθυσµού. Ευθύνες έχουν
και οι ίδιες οι διοικήσεις των οργανώσεων. Πόσοι άραγε, από
τους ανενεργούς συνεταιρισµούς και τους καθηλωµένους αγροτικούς συλλόγους δεν στήθηκαν για παρεµφερείς σκοπού; Θεωρούµε ότι χέρι-χέρι και στον πυρήνα του πελατειακού
συστήµατος, που αναπτύχθηκε στη χώρα, συνέβαλαν καθοριστικά στην αποσάθρωση της παραγωγικής βάσης του πρωτογενή τοµέα.
Τελειώνω, λέγοντας, κύριε Υπουργέ, ότι πολιτική βούληση
χρειαζόταν -αποκλειστικά και µόνο πολιτική βούληση- και συναίνεση, την οποία µπορούσατε να εξασφαλίσετε από όλες τις πολιτικές δυνάµεις, προκειµένου να εφαρµοστεί ο προηγούµενος
νόµος. Ό,τι επιδιώκεται µε αυτόν το νόµο µε µικρές προσαρµογές στο προηγούµενο θεσµικό πλαίσιο, µπορούσατε να το πετύχετε. Δεν το επιδιώξατε. Φέρνετε αυτόν εδώ το νόµο, ο οποίος
φιλοδοξεί να κάνει πάρα πολλά. Η εκτίµησή µας είναι ότι δεν θα
καταφέρει να κάνει πάρα πολλά σε σχέση και µε την αντισυνταγµατικότητα αυτών των διατάξεων. Το µόνο που σας λέµε είναι να
επιδιώξετε συναίνεση, ούτως ώστε πραγµατικά να ξεκαθαριστεί
η «κόπρος του Αυγεία» από αυτόν το θεσµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αύριο θα σας αναφέρουµε και την παράγραφο 10 του άρθρου
19, όπου φαίνεται ότι δεν έχετε τροποποιήσει καθόλου και το
Επιστηµονικό Συµβούλιο κάνει ιδιαίτερη µνεία και σ’ αυτό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον εξαίρετο Βουλευτή Αχαΐας κ. Νικόλαο Τσούκαλη.
Καλείται στο Βήµα ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Βασίλης Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, η πολύπλευρη
κρίση που βιώνει ο τόπος µας ανέδειξε µε τον πιο απτό τρόπο τα
βασικά προβλήµατα, τις αιτίες που µας οδήγησαν σ’ αυτήν.
Βασικό πρόβληµα αποτελεί η διάλυση της παραγωγικής βάσης
και ιδιαίτερα της αγροτικής παραγωγικής βάσης, για την οποία
όλοι µιλούσαµε, όλοι αναφερόµασταν, αλλά πάντα αφήναµε τις
αποφάσεις γι’ αργότερα. Ιδιαίτερα, η Νέα Δηµοκρατία το τελευταίο διάστηµα αυτό έκανε. Αυτή η πολιτική, παράλληλα µε τη µετάλλαξη του καταναλωτικού µοντέλου, οδήγησε στο φαινόµενο
να έχουµε περισσότερες εισαγωγές, ουσιαστικά αγροτικών προϊόντων, τροφίµων, παρά εξαγωγές και το εµπορικό ισοζύγιο να
είναι σε ένα τέτοιο χάλι.
Ο αγροτικός τοµέας µε τη µείωση της ανταγωνιστικότητάς
του, µε την αύξηση του κόστους παραγωγής, µε τα προβλήµατα,
τα οποία υπάρχουν µε τις ελληνοποιήσεις και την απουσία για
πολλά χρόνια ποιοτικού ελέγχου στις εισαγωγές, οδήγησε στη
µείωση του αγροτικού εισοδήµατος, στην εγκατάλειψη από την
πλευρά των αγροτών. Ολόκληροι κλάδοι αφανίστηκαν, όπως η
σουλτανίνα, η σταφίδα και κλάδοι µεγάλοι βρίσκονται σε κρίση,
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όπως η ελαιοκοµία.
Εδώ, λοιπόν, τίθεται το ερώτηµα: Αυτή η κατάσταση πρέπει να
µείνει ως έχει; Δεν πρέπει να αντιµετωπιστεί; Δεν πρέπει να βάλουµε εθνικό στόχο την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης
και την ανατροπή του αρνητικού εµπορικού ισοζυγίου στον αγροτικό τοµέα;
Γιατί το λέω; Γιατί η Νέα Δηµοκρατία, εκτός του ότι δεν έκανε
καµµία αναφορά στη ζηµιά, την οποία προκάλεσε, την ανεπανόρθωτη εν πολλοίς, στον αγροτικό τοµέα, παρουσιάστηκε µε δύο
γλώσσες σ’ αυτήν τη συζήτηση. Η µια γραµµή προσεγγίζει τα θέµατα κατά την εισήγηση για την ψήφιση του νοµοσχέδιου, θέτει
κάποιες αµφιβολίες και ζήτησε από τον Υπουργό ο επίσηµος εισηγητής την τοποθέτηση σε συγκεκριµένα θέµατα, προκειµένου
να ξεκαθαρίσει τη θέση. Η άλλη γραµµή, η δεύτερη, που εκφράστηκε από τον κ. Κοντό και κάποιους άλλους συναδέλφους, η
σκληρή γραµµή λέει ότι η Νέα Δηµοκρατία τα είχε κάνει όλα
ωραία, ρόδινα, δεν θυµάται τι παρέδωσε πριν από είκοσι περίπου
µήνες, ξεχνά τη ζηµιά που προκάλεσε και λέει «όχι, ας µείνουν
τα πράγµατα ως έχουν» στη λογική του «άστα Γιώργο γι’ αργότερα».
Εδώ, πρέπει να πούµε ότι δεν υπάρχει χρόνος ούτε στιγµή, για
καθυστέρηση. Οι αποφάσεις πρέπει να λαµβάνονται και να υλοποιούνται. Το συνεταιριστικό κίνηµα, ο συνεταιριστικός τοµέας
χρειάζεται ανασυγκρότηση. Συµφωνούµε ή δεν συµφωνούµε; Αν
συµφωνούµε, εδώ στο πλαίσιο που έχει προτείνει το Υπουργείο,
πρέπει να δούµε, κατά την άποψη συναδέλφων ή των κοµµάτων,
ποιες αλλαγές ή βελτιώσεις πρέπει να γίνουν, προκειµένου να
προχωρήσουµε µπροστά.
Το να έρθουµε µετά από ένα, δύο, τρία ή πέντε χρόνια και να
ξανακάνουµε τον ίδιο απολογισµό, χωρίς να έχουµε προχωρήσει
τα πράγµατα, είναι µια τεράστια ευθύνη την οποία εµείς τουλάχιστον δεν την αναλαµβάνουµε. Αναλαµβάνουµε, όµως, τη θετική
ευθύνη να προχωρήσουµε µπροστά στην ανασυγκρότηση του
συνεταιριστικού κινήµατος.
Το πρώτο ζήτηµα που έχει να κάνει µε την παραγωγή είναι ότι
επιστρέφει η λογική, η αντίληψη για τον αγροτοδιατροφικό
τοµέα στην τοπικότητα. Ενισχύεται ο πρωτοβάθµιος αγροτικός
συνεταιρισµός, για να οργανώσει την παραγωγή, να οργανώσει
τη µεταποίηση, να δούµε τις οµάδες παραγωγών να µπορούν να
δραστηριοποιηθούν άµεσα και να δυναµώσει την παρέµβαση του
παραγωγού.
Οι ανώνυµες εταιρικές αγροτικές συµπράξεις µπορούν σε ένα
ευρύτερο επίπεδο να παρέµβουν στην εµπορία, να δώσουν τη
δυνατότητα να φτάσει το ποιοτικό προϊόν στον καταναλωτή, που
θα έχει παραχθεί από την οργάνωση της παραγωγής.
Το νοµοσχέδιο προβλέπει τη µετατροπή των σηµερινών κεντρικών ενώσεων σε κλαδικούς αγροτικούς συνεταιρισµούς εθνικού
επιπέδου για το συντονισµό της δράσης των αγροτικών συνεταιρισµών και των οµάδων παραγωγών του συγκεκριµένου προϊόντος, για την εκπροσώπηση στις διεπαγγελµατικές, για να
υπάρχει εθνική κλαδική πολιτική για κάθε προϊόν, να µπορούµε
να έχουµε δηλαδή εκείνη την πολιτική σε κάθε επίπεδο που θα
µπορεί να πάει τα πράγµατα µπροστά.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να δούµε
ποιος είναι ο χώρος δραστηριοποίησης, ούτως ώστε να µπορέσει
να έχει αποτέλεσµα η παρέµβαση στο ζήτηµα της ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης. Μιλάµε για εξαγωγές πολλές
φορές και αναφερόµαστε στη µακρινή Ιαπωνία, στην Κίνα, στον
Καναδά, στην Αµερική και έχουµε ξεχάσει την εσωτερική αγορά,
έχουµε ξεχάσει την ελληνική περιφέρεια, έχουµε ξεχάσει τον
τουρισµό.
Το νοµοσχέδιο θέτει επί τάπητος το θέµα. Με τις αγροτοδιατροφικές συµπράξεις σε επίπεδο περιφέρειας όλοι οι κοινωνικοί
εταίροι που µπορούν να έχουν λόγο και πρέπει να έχουν λόγο
και µπορούν να παρέµβουν, έχουν τη δυνατότητα της σύστασης
αστικής εταιρείας, προκειµένου να δούµε τα προϊόντα της κάθε
περιφέρειας να καταναλώνονται πρώτα από όλα στην ίδια την
περιφέρεια, στη χώρα µας και βέβαια µε τη σύζευξη του τουρισµού και του αγροτοδιατροφικού τοµέα τα εκατοµµύρια των τουριστών που έρχονται στη χώρα µας να απολαµβάνουν τα
ελληνικά τρόφιµα και προϊόντα, να απολαµβάνουν την ελληνική

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κουζίνα.
Αυτή είναι µία πολιτική. Επί αυτής της πολιτικής εγώ δεν
άκουσα καµµία διαφωνία. Άκουσα ορισµένες παρεµβάσεις για
τον τρόπο εκλογής, για το ποιος θα είναι από πάνω, ποιος θα
είναι από κάτω, δηλαδή για τη διαχείριση της εξουσίας, δηλαδή
για το λουφέ, για την κουτάλα ήταν όλα αυτά που ακούστηκαν.
Επί της ουσίας, όµως, για τον αγρότη, για τον άνθρωπο του µόχθου και της δηµιουργίας που πρέπει να αµείβεται ο κόπος του,
που πρέπει να δούµε να διατηρείται και να ανεβαίνει το βιοτικό
του επίπεδο, δεν υπήρξαν παρεµβάσεις σε σχέση µε το νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου λίγο χρόνο ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Γι’ αυτό θα έλεγα ότι στην αυριανή µέρα που θα συζητήσουµε
επί των άρθρων, θα συζητήσουµε για τις τροπολογίες, να δούµε
προς αυτήν την κατεύθυνση τη συζήτηση, προκειµένου όλοι να
συµβάλουµε σε ένα καλύτερο αποτέλεσµα. Το έχουµε υποχρέωση, το δικαιούµαστε και πρέπει να το κάνουµε.
Επίσης, θέλω να πω ακόµα µία κουβέντα για τα δηµοπρατήρια.
Με χαρά είδα µία νοµοτεχνική βελτίωση, που θα δώσει στα δηµοπρατήρια, σε αυτόν το νέο θεσµό, περισσότερες δυνατότητες
για να µπορούν να παρέµβουν, προκειµένου να έχουν και την ευχέρεια και τη δυνατότητα να βοηθήσουν στη διακίνηση των προϊόντων και σε τιµές που να δίνουν µια καλή αµοιβή και στους
αγρότες παραγωγούς.
Τέλος, όσον αφορά στον Οργανισµό Προώθησης Τροφίµων
και Ποτών, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να ξέρετε ότι ο αγροτοδιατροφικός τοµέας –και το ξέρετε πάρα πολύ καλά- µέχρι τώρα
υπάγεται ως προς την προώθηση των προϊόντων στον ΟΠΕ.
Είναι, όµως, ο «φτωχός συγγενής» των δοµικών υλικών και των
άλλων βιοµηχανικών προϊόντων. Πρέπει να δηµιουργηθεί χωριστός Οργανισµός Προώθησης Τροφίµων και Ποτών. Είναι ξεκάθαρο ότι πόροι σήµερα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,
που πρέπει να πηγαίνουν για την προώθηση των τροφίµων και
των ποτών, πάνε για βιοµηχανικά προϊόντα και άλλα προϊόντα.
Πρέπει να υπάρξει χωριστός φορέας.
Αύριο θα πω τα υπόλοιπα στη συζήτηση επί των άρθρων, κύριε
Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον Βουλευτή Ηρακλείου Κρήτης, κ. Βασίλειο Κεγκέρογλου.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Ανδρέας Τριανταφυλλόπουλος, Βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα όσο
ποτέ άλλοτε, είναι αναγκαία η αναδιάρθρωση και εξυγίανση του
αγροτικού τοµέα µε πυξίδα την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα, τη χρήση καλών πρακτικών, την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών.
Για να µπούµε στην ελληνική πραγµατικότητα, οφείλω να αναφέρω την τραγική εξέλιξη µε τη µείωση της αγροτικής παραγωγής στο ΑΕΠ της χώρας που το 2001 ήταν στο 5,6% και έφτασε
το 2010 στο 3,4%, µε πραγµατική µείωση του αγροτικού εισοδήµατος κατά 17%. Το 40% της ακαθάριστης γεωργικής παραγωγής είναι από κοινοτικά κονδύλια, µε κύρια κατεύθυνση την
επιδοµατική γεωργία, ενώ από την άλλη πλευρά η εισαγωγή των
αγροτικών προϊόντων από χώρες του εξωτερικού έχει φθάσει σε
δυσθεώρητα ύψη. Το 2009 οι εισαγωγές των αγροτικών προϊόντων έφθασαν στα 6,4 δισεκατοµµύρια, ενώ το έλλειµµα εισαγωγών-εξαγωγών για τα ελληνικά προϊόντα ανέρχεται στα 2,4
δισεκατοµµύρια ευρώ. Είναι µία πραγµατικότητα τραγική για µία
χώρα, η οποία έχει αγροτική παραγωγή.
Τα προβλήµατα που οδήγησαν στην απαξίωση, οφείλονται, δυστυχώς, στους αναχρονιστικούς, πατερναλιστικούς, πελατειακούς, συνδικαλιστικούς και συνεταιριστικούς φορείς, στην
έλλειψη της εκπαίδευσης, την ελλιπή ενηµέρωση των αγροτών.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να αναφέρω την έλλειψη σχολής
επαγγελµατιών αγροτών. Οφείλονται, επίσης, στον πολυκατα-
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κερµατισµό της αγροτικής γης, που σε συνδυασµό µε το µικρό
ελληνικό αγροτικό κλήρο έχει ως αποτέλεσµα την αδυναµία ωφέλειας από τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας.
Επίσης, η ελλιπής ψηφιοποίηση των αγροτεµαχίων, οι ασύδοτες και σπάταλες πολιτικές χρηµατοδότησης στον αγροτικό
τοµέα και οι µονοσήµαντες επιδοτήσεις, οι αναποτελεσµατικοί
ελεγκτικοί µηχανισµοί που επέτρεψαν τις παράνοµες ελληνοποιήσεις προϊόντων, οι «κουτοπόνηρες» αγροτικές επενδύσεις, αλλά
και το υψηλό κόστος αποτελούν τις βασικές παθογένειες του συστήµατος.
Βεβαίως, η Λερναία Ύδρα στην αγροτική παραγωγή είναι το
δίκτυο των µεσαζόντων στην εµπορία και τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων, που ουσιαστικά λυµαίνονται τον ιδρώτα των
αγροτών.
Έφθασε, λοιπόν, η ώρα για ριζικές και θεσµικές αναδιαρθρώσεις στα πλαίσια µιας ολοκληρωµένης αγροτικής πολιτικής, που
θα εκσυγχρονίσει και θα εξυγιάνει τον αγροτικό τοµέα, έτσι ώστε
αυτός να αποτελέσει το δεύτερο πυλώνα µετά τον τουρισµό στην
αναπτυξιακή ανοικοδόµηση της χώρας, ο οποίος θα τη φέρει σε
µία νέα ανοδική πορεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας µην κωφεύουµε άλλο και ας
µην κρύβουµε το πρόβληµα «κάτω από το χαλί». Το µέλλον στο
νέο αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας βρίσκεται στην έννοια της
συµπληρωµατικότητας, πράγµα που σηµαίνει ότι παράγουµε
αγροτικά προϊόντα, τα πιστοποιούµε, τα συσκευάζουµε, τα µεταποιούµε, τους δίνουµε ονοµασία προέλευσης και δηµιουργούµε ένα µεσογειακό διατροφικό µοντέλο σε ντόπιες
επιχειρήσεις, µε το οποίο συµπληρώνουµε το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, οικοδοµούµε την
αλυσίδα της αγροτικής ανάπτυξης και περιµένουµε από όλους
τους εµπλεκόµενους φορείς να γίνουν δηµιουργικοί κρίκοι αυτής
της αλυσίδας.
Το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί βασικό τµήµα της ολοκληρωµένης αγροτικής πολιτικής, µε το οποίο διαµορφώνουµε το σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο για την αναδιοργάνωση των φορέων του
αγροτικού τοµέα της χώρας και επανακαθορίζουµε το ρόλο
τους. Πρόκειται για µία πάρα πολύ σηµαντική νοµοθετική πρωτοβουλία, η οποία θα λειτουργήσει πραγµατικά προς όφελος του
αγροτικού χώρου και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των
αγροτικών µας προϊόντων.
Έτσι, λοιπόν, µετά το Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων και Εφοδίων, το Παρατηρητήριο Τιµών Αγροτικών
Προϊόντων και Εφοδίων, δηµιουργείται τώρα το Εθνικό Μητρώο
Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων. Ανασυστήνονται και οργανώνονται σε υγιή βάση οι αγροτικοί συνεταιρισµοί, οι οµάδες παραγωγών και δηµιουργούνται αγροτικές εταιρικές συµπράξεις.
Στόχος µας είναι η στήριξη των υγιών συνεταιρισµών και η εξυγίανση του χώρου από τα νοσηρά φαινόµενα του παρελθόντος
και των καταχρεωµένων ενώσεων. Στηρίζουµε τους πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς, µε στόχο να λειτουργούν µε διαφάνεια,
µε χρηστή διαχείριση των πόρων, υπέρ των συνεταιρισµένων,
υπέρ των ίδιων των αγροτών. Στηρίζουµε τον υγιή αγροτικό συνδικαλισµό, την αποδοτική χρηµατοδότηση και έλεγχο και κάνουµε πράξη τη συµβολαιακή γεωργία.
Μετά το Παρατηρητήριο Τιµών Αγροτικών Προϊόντων και
Αγροτικών Εφοδίων, δηµιουργείται το Δηµοπραττήριο Αγροτικών Προϊόντων και οργανώνονται τα καλάθια των αγροτικών
προϊόντων σε κάθε περιφέρεια της χώρας.
Στη δική µας περιφέρεια, κύριε Υπουργέ, στη Δυτική Ελλάδα,
έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα προς αυτήν την κατεύθυνση.
Όµως, παράλληλα, απαιτείται η στήριξη της αγροτικής παραγωγής µε την ολοκλήρωση δικτύων και υποδοµών, µε την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, µε τη µείωση του κόστους
παραγωγής. Κυρίως, όµως, µετά από συζητήσεις που έχουµε
κάνει στην επαρχία µε τους αγρότες, για την επιστηµονική στήριξη των αγροτών µε τους γεωπόνους, πρέπει να φύγουν οι γεωπόνοι από τα γραφεία και να επιστρέψουν στο χωράφι.
Επίσης, η προσπάθεια για αλλαγή του παραγωγικού προτύπου
δεν µπορεί να είναι µονοσήµαντη και µονοδιάστατη από την πολιτεία. Απαιτείται η συµµετοχή, η συµβολή και η αλλαγή αυτής
της ίδιας της νοοτροπίας των αγροτών.
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Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την τροπολογία του
συγκεκριµένου νοµοσχεδίου αποδεσµεύει χιλιάδες Έλληνες πολίτες από µία δυσχερή κατάσταση, λόγω του χαρακτηρισµού των
ιδιοκτησιών τους ως γαίες υψηλής παραγωγικότητας. Επιτέλους,
µία αστοχία του πρόσφατου παρελθόντος θεραπεύεται µε την
παρούσα τροπολογία!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε το Βουλευτή Αχαΐας κ. Ανδρέα Τριανταφυλλόπουλο.
Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Κιλκίς κ. Κωνσταντίνος
Κιλτίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Όχι Ανεξάρτητος, κύριε Πρόεδρε! Είµαι στο ΛΑΟΣ τώρα πια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συγγνώµη! Σφάλµα,
σφάλµα του Προεδρεύοντος!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μας έχει µπερδέψει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σφάλµα του Προεδρεύοντος! Είναι ενταχθείς ήδη στο ΛΑΟΣ ο κ. Κιλτίδης!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Αυξάνεστε και πληθύνεστε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Σιγά-σιγά! Από το δεκαπέντε, στο
δεκαέξι και έπεται συνέχεια!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κι έπεται συνέχεια, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ορίστε, κύριε Κιλτίδη,
έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, πράγµατι φέρνετε ένα
νοµοσχέδιο, το οποίο κατά το περιεχόµενό του εκτιµώ ότι είναι
στην ενδιάµεση βαθµίδα, άρα είναι εκείνο που θα έλεγε στην καθοµιλουµένη ο Έλληνας γεωργός «το ρουλεµάν κίνησης του
αγροτικού χώρου, της ελληνικής γεωργίας».
Δυστυχώς, όµως, κύριε Υπουργέ –και το λέω ευθέως, όχι για
να γίνω αρεστός προς εσάς- βρίσκεστε σε θέση µαταιοπονίας.
Έχετε αναλάβει ένα Υπουργείο που δεν ήταν εκφυλισµένο έτσι
ουδέποτε. Η αλιεία δεν υπάρχει. Ο παραγωγικός δασικός χώρος
δεν υπάρχει. Ο ΕΦΕΤ, µε τη λογική του γεωργοδιατροφικού
τοµέα, δεν υπάρχει. Τι απέµεινε, άραγε, για να διαπραγµατεύεστε; Την κλασική έννοια της ελληνικής γεωργίας των παππούδων
µας µε σύγχρονους όρους και κανόνες; Είναι δυνατόν να συµβαίνουν αυτά σ’ αυτή τη χώρα, που όλοι ρίχνουν κροκοδείλια δάκρυα ή, αν το θέλετε, οι διαπιστώσεις πλέον έχουν κατακλύσει
όχι µόνο αυτήν την Αίθουσα, αλλά κάθε χώρο συζήτησης, παρ’
ότι η εδαφοκλιµατική συνθήκη σ’ αυτόν τον ευλογηµένο τόπο
είναι η ιδανικότερη συνθήκη τόπου για την ιδανικότερη παραγωγή και δηµιουργία;
Όµως, συνέβησαν και άλλα και να είστε βέβαιος ότι αυτά που
τονίζω σήµερα ή θα τονίσω και µετά –όσα έγιναν γνωστά, έγιναν
και όσα δεν έγιναν, είµαι στη διάθεση του κάθε πολίτη που έχει
απορία, να απαντήσω- τα έλεγα και όταν ήµουν στη Νέα Δηµοκρατία και όταν ήµουν Υφυπουργός στο συγκεκριµένο Υπουργείο.
Κατ’ αρχάς, γίνεται ένα λάθος και δεν είµαι απ’ αυτούς που θέλουν θεωρητικώς να προσεγγίζουν τα πράγµατα άνευ εφαρµοστικής αξίας. Επιτέλους, αυτό το Υπουργείο –ήταν η πρώτη µου
κουβέντα που είπα όταν ανέλαβα Υφυπουργός- πρέπει να µετονοµαστεί σε Υπουργείο Γεωργίας και Αλιείας. Αυτός είναι ο γένιος όρος σ’ αυτόν τον ευλογηµένο τόπο, µε την ανεπανάληπτη
γλώσσα που προσδιορίζει τα πάντα! Αγρός, κτηνοτροφία, ζώσα
γεωργία κατ’ Αριστοτέλη, δασικός χώρος και αλιεία! Έτσι δηµιουργήθηκαν οι παράκτιοι αλιείς για κάποιους που ακούν τη λέξη
«αλιεία» και λένε «µα, τι σχέση έχει µε το Υπουργείο Γεωργίας;»!
Είναι η επέκταση! Ξέρουµε την έκταση της στεριάς, αλλά δυστυχώς δεν ξέρουµε ότι ζούµε και από τη θάλασσα και ότι δεν είναι
µόνο ο τουρισµός και όλα αυτά!
Και θέλω να σας πω –το θυµήθηκα τώρα και σας το αφιερώνωότι ένας σοφός, ο σοφός των σοφοτέρων εν ζωή πιθανόν σήµερα, ο Γάλλος Φρανσουά ντε Μπερνάρ λέει, κύριε Υπουργέ, ότι
για την κατάντια αυτή που ζούµε και βιώνουµε, ακόµα και για τη
φτώχεια –διότι το σύγγραµµά του είναι για τη διακυβέρνηση της
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φτώχειας- τρία είναι τα ζητούµενα, δηλαδή η γλώσσα, το νόηµα
και η πολιτική. Δυστυχώς, χάσαµε τη γλώσσα, χάσαµε το νόηµα
και δεν υφίσταται πολιτική. Εκεί, δυστυχώς, βρισκόµαστε.
Θα σας πω πολύ απλά ότι και σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, άλλο ο
συνδικαλισµός, κύριε Υπουργέ και άλλο ο συνεταιρισµός!
Επιχειρείτε µε ηµίµετρο να ανατάξετε µία κατάσταση η οποία
πλήγωνε κατά το παρελθόν. Όσοι είχαµε την ειλικρινή ευαισθησία και γνώση του γεωργικού χώρου και της υπαίθρου,
προσπαθούσαµε να ενώσουµε τις δυνάµεις των συµπολιτών µας
αγροτών-γεωργών, για να υπάρχουν σε ένα συνδικαλιστικό
όργανο. Είναι πρωτοφανές αυτό που συµβαίνει στο γεωργικό
χώρο! Είδε κανένας δεύτερη ΓΕΣΕΕ; Είδε κανένας άλλη ΑΔΕΔΥ;
Μόνο στο γεωργικό χώρο υπάρχει συνδικαλισµός διασπασµένος.
Ήταν µία κατάρα αυτή που δεν µπόρεσαν να τη θεραπεύσουν οι
Έλληνες γεωργοί.
Εσείς επιχειρείτε κάτι τέτοιο. Όµως, από την άλλη, η συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ, που εσείς την αποκαλείτε και «τριτοβάθµια
οργάνωση», θυµίζει συνδικαλιστικό συνέδριο. Πρέπει να το
προσέξετε. Δεν λέω ότι δεν έχετε την πρόθεση ή δεν έχετε
θετικές κατευθύνσεις, αλλά σίγουρα δεν µπορεί εκεί, σ’ εκείνη
τη στιγµή, σ’ αυτήν την πράξη, η ΠΑΣΕΓΕΣ, το τριτοβάθµιο,
υποτίθεται, συνεταιριστικό όργανο να υφίσταται µε τη µορφή του
συνδικαλιστικού οργάνου και κάθε τέσσερα χρόνια να γίνεται
επανέλεγχος και όλα αυτά! Πού τα είδατε όλα αυτά; Αυτό είναι
απίστευτο! Αυτό δεν συµβαίνει ούτε στο ελληνικό Κοινοβούλιο!
Η γεωργία, αγαπητοί συνάδελφοι –διότι πρέπει να στείλουµε
και κάποια µηνύµατα σε συµπολίτες µας που δεν κατανοούν
αυτά που συνήθως καµµιά φορά ένας Υπουργός ή οι πολιτικοί
θέλουν να πετύχουν για την ελληνική ύπαιθρο και την ελληνική
γεωργία- από υπάρξεως ανθρωπίνων οργανωµένων κοινωνιών,
θα στηρίζεται και θα επιδοτείται. Ειδάλλως, δεν θα υπάρχει –
αυτό πρέπει να λεχθεί στεντορεία τη φωνή, για να έχουµε
καθαρούς λογαριασµούς µε όλους τους συµπολίτες µας- γιατί
δεν υπόκειται σε απόλυτη πρόγνωση. Δεν υπάρχει περίπτωση
ποτέ. Κάποτε έλεγαν οι παλαιοί ότι κάτω από τον ουρανό, όσο
και να παρέµβει το κράτος, δεν υπάρχει απόλυτη πρόγνωση για
τον Έλληνα και τον κάθε γεωργό.
Υπάρχει εθνική στρατηγική, η εθνική άµυνα που ξεφεύγει, αν
θέλετε, του παρόντος νοµοσχεδίου και προπαντός υπάρχει η
αναγκαιότης της ζώσας υπαίθρου. Για όσους οραµατίστηκαν και
εµπνεύστηκαν για πατρίδα, για Έλληνες πολίτες, για κατοίκηση
του συνόλου της επικρατείας, δεν υπάρχει περίπτωση να
κατοικηθεί η ελληνική επικράτεια, εάν δεν υπάρξει προσανατολισµός συνόρου.
Και για να υπάρξει, κύριε Υπουργέ, χρειάζεται οπωσδήποτε να
υπάρχει κάτοικος στην ύπαιθρο. Κι αυτός τι θα είναι; Θα είναι γεωργός, θα είναι αγρότης ή κτηνοτρόφος. Το 80% των πόρων που
διατίθενται στη γεωργία παραµένουν εντός της κοινωνίας. Δεν
υπάρχει καµµία άλλη ευθεία επιδότηση που να παραµένει τέτοιο
ποσοστό σε κοινωνία, µόνο στη γεωργία.
Οι νόµοι υπήρχαν, κύριε Υπουργέ. Η εφαρµογή της νοµιµότητας και η χρηστή διαχείριση ήταν πρόκληση. Προσπαθείτε µε ένα
αρχιτεκτόνηµα, τολµώ να πω, µέσα σε ικανή και αναγκαία συνθήκη, να φέρετε το αποτέλεσµα, χωρίς όµως να έχουν υλοποιηθεί µέχρι τώρα οι προηγούµενοι νόµοι. Χρειάζεται όραµα,
συνολικό όραµα.
Σήµερα κύριε Υπουργέ, επειδή προχωράτε σε ένα θετικό
βήµα, εγώ θέλω να συµβάλω να γίνει όσο γίνεται θετικότερο, µε
τις εποικιστικές εκτάσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Στα δύο χρόνια που ήµουν Υφυπουργός µια φορά απευθύνθηκα -όταν πλέον ασφυκτιούσα- στον τότε Πρωθυπουργό. Ήταν
17 Σεπτεµβρίου του 2008. Το καταθέτω στα Πρακτικά για να λάβετε γνώση για τις εποικιστικές εκτάσεις και τη δασική πολιτική.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Οι εποικιστικές εκτάσεις όµως έχουν αξία κατ’ αρχάς να αξιο-
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ποιηθούν για την περιφραγµένη εκτατική κτηνοτροφία, για να
υπάρχει φθηνή ζωοτροφή, για να µην λέµε ψέµατα και να µην είµαστε υποκριτές στον Έλληνα κτηνοτρόφο, ότι τάχα θα δυναµώσει και θα υπάρξει καλύτερη παραγωγή.
Πιστεύω ότι κάνετε µία προσπάθεια. Δυστυχώς, όµως, φοβάµαι ότι βλέπω έναν Υπουργό, µε παρακαταθήκη την πολιτική του
διαδροµή -µε συγχωρείτε για τη φράση- να «χτυπάει το κεφάλι
του στον τοίχο». Τι θέλετε όλα αυτά τα αναγκαστικά που έχετε
εδώ; Για πρώτη φορά το Σύνταγµα αφιερώνει δύο παραγράφους
για το συγκεκριµένο θέµα των συνεταιρισµών. Δεν υπάρχει άλλη
περίπτωση στο Σύνταγµα που να γίνεται συνταγµατικός διαχωρισµός περί του συνεταιρίζεσθαι, προστατεύεται και βοηθιέται
και εποπτεύεται και τι είναι αναγκαστικός συνεταιρισµός. Ότι
όταν υπάρχει ανάγκη να καρπωθεί η ελληνική πατρίδα, ο Έλληνας αγρότης, ο Έλληνας δασοπόνος, οι αναγκαστικοί δασικοί
συνεταιρισµοί, τότε συστήνονται. Εσείς δεν έχετε κανένα λόγο
να παρέµβετε σ’ αυτήν τη διαδικασία.
Νοµίζω ότι αδικείτε τον εαυτό σας, γιατί έτσι φοβούµαι ότι θα
αδρανοποιηθεί το νοµοσχέδιο ή στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν θα φέρει τα αποτελέσµατα που επιδιώκετε. Και θα είναι
κρίµα, όταν πλέον διακοµµατικά, όλοι λίγο πολύ συµφωνούµε,
όταν µέσα στο γεωργικό χώρο και η ΠΑΣΕΓΕΣ -γιατί χύθηκε πολύ
µελάνι και περί αυτού- δεν νοµίζω ότι στη φάση που βρίσκεται,
ζητάει κάτι το οποίο είναι παράλογο. Όσοι δεν λειτουργούν
σωστά, σαρώστε τους. Αφήστε να λειτουργήσουν οι νόµοι, να
κλείσουν. Όσοι, όµως, θέλουν να καταβάλουν µία προσπάθεια,
επιβάλλεται να την καταβάλουν. Είναι απλό.
Νοµίζω ότι αν επιδείξετε αυτήν τη στιγµή τη δέουσα σωφροσύνη –που την έχετε- το αποτέλεσµα θα είναι καλύτερο και δεν
θα αδικήσετε τον εαυτό σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε το Βουλευτή Κιλκίς του ΛΑΟΣ, κ. Κωνσταντίνο Κιλτίδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω να κάνω µια ανακοίνωση
προς το Σώµα:
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει τις
Εκθέσεις της στα σχέδια νόµων:
1. του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Σοσιαλιστικής
Δηµοκρατίας του Βιετνάµ για την προώθηση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων» και
2. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής: «Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισµού
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (IRENA)».
Καλείται στο Βήµα η κ. Ευγενία Τσουµάνη-Σπέντζα, Βουλευτής
Επικρατείας της Νέας Δηµοκρατίας.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µεγάλη ύφεση που διέρχεται
η οικονοµία µας έχει εντείνει τη συζήτηση σχετικά µε την ανάγκη
αλλαγών αναπτυξιακού προτύπου, συνιστώσα του οποίου είναι
η αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης. Η αναδιάρθρωση
αυτή αγγίζει και την ανασυγκρότηση του γεωργικού τοµέα, ενός
δυναµικού τοµέα µε σηµαντικό ρόλο στην εξαγωγική δραστηριότητα και την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας µας.
Το σχέδιο νόµου θα έπρεπε να απαντά στην πρόκληση αυτή,
ενισχύοντας και εξυγιαίνοντας την αγροτική συνεταιριστική δραστηριότητα που σήµερα κατά µεγάλο µέρος υπολειτουργεί. Τα
χρόνια προβλήµατα του συνεταιριστικού κινήµατος επιβάλλουν
συνεπώς την επανεκκίνηση του συστήµατος κι αυτό επιχειρείται
µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε εκείνα τα
σηµεία του νοµοσχεδίου που αναιρούν ή υπονοµεύουν αυτόν το
στόχο και σ’ αυτήν την κατεύθυνση κινούνται οι παρατηρήσεις
στις οποίες θα αναφερθώ.
Κατ’ αρχάς, το σχέδιο νόµου, ενώ παρεµβαίνει για τη βελτίωση
πολλών από τα κακώς κείµενα, δεν έχει στρατηγική για το µέλλον. Δεν φαίνεται, εποµένως, πώς θα βαδίσει το σύστηµα στα
επόµενα αναπτυξιακά βήµατά του. Δεν προβλέπει ζητήµατα που
σχετίζονται µε την παιδεία, τη γενικότερη εκπαίδευση του αν-
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θρώπινου δυναµικού και δεν θα συµβάλει κατά συνέπεια στην
προαγωγή του συνεταιριστικού πνεύµατος, όπως απαιτείται,
σύµφωνα και µε την έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της
Βουλής.
Σύµφωνα άλλωστε και µε το πνεύµα του Συντάγµατος, το κράτος µεριµνά για την προβολή συνεταιριστικής ιδέας, την ίδρυση
των ερευνητικών ινστιτούτων, την παροχή οικονοµικών κινήτρων.
Ένα άλλο σηµαντικό ζήτηµα αφορά την προβλεπόµενη απαγόρευση των συνεταιρισµών να συνιστούν δευτεροβάθµιες συνεταιριστικές οργανώσεις, δηλαδή ζητήµατα που σχετίζονται µε
την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, µία απαγόρευση που αντιτίθεται στη δυνατότητα των συνεταιρισµών να επιλέγουν συνεργασία και δικτύωση µεταξύ τους και µε συγγενείς οργανώσεις,
προκειµένου να αναλαµβάνουν οργανώσεις µεγαλύτερης κλίµακας.
Σε ό,τι αφορά τον ορισµό της οµάδας παραγωγών, θα ήταν
σκόπιµη η διεύρυνση του ορισµού αυτού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο κείµενο του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισµού, προκειµένου να µην δηµιουργηθεί ζήτηµα αναίτιου ανταγωνισµού
µεταξύ συνεταιριστικών ενώσεων οµοειδών προϊόντων.
Περαιτέρω επεξεργασία επίσης απαιτούν οι ρυθµίσεις για τις
διεπαγγελµατικές οργανώσεις, εξειδικεύοντας τους κλάδους,
όπου αυτό κρίνεται χρήσιµο, ενώ το ζήτηµα της χρηµατοδότησής
τους µένει αρρύθµιστο, όπως επισηµαίνεται και από την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.
Επίσης, θεωρούµε ότι τα προβλεπόµενα φορολογικά και οικονοµικά κίνητρα που ισχύουν για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, θα έπρεπε να ισχύσουν και για τις αγροτικές συνεταιριστικές συµπράξεις.
Όσον αφορά τη διατύπωση βασικών αρχών οργάνωσης και
λειτουργίας των αγροτικών συνεταιρισµών και συγκεκριµένα
αυτών της συνεταιριστικής και εταιρικής διακυβέρνησης και της
ανταγωνιστικής επιχειρηµατικότητας, αυτή κρίνεται γενική και
ασαφής, όπως επισηµαίνει άλλωστε και η έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής. Εποµένως, κατά την άποψή µας, χρήζει διευκρίνησης, δεδοµένου ότι αποτελούν κριτήρια για την ένταξη των
αγροτικών συνεταιρισµών στο µητρώο και άρα την πρόσβασή
τους σε χρηµατοδοτικά εργαλεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα ενδιαφέρον κοµµάτι του συνεταιριστικού κινήµατος στη χώρα µας είναι η συµβολή του γυναικείου δυναµικού, µέσω των γυναικείων συνεταιρισµών αγροτουριστικών, αγροβιοτεχνικών και άλλων.
Είναι αλήθεια, ότι η εξαίρεση των γυναικείων συνεταιρισµών
από την εφαρµογή των νέων ρυθµίσεων, εφόσον δεν συγχωνευτούν ή δεν συστήσουν αγροτικές εταιρικές συµπράξεις, διευκολύνει τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Ας µην ξεχνάµε ότι οι
γυναικείοι συνεταιρισµοί δηµιουργούν ένα πλαίσιο ευέλικτης
απασχόλησης που συµβάλλει στο συνδυασµό οικογενειακής και
επαγγελµατικής ζωής και υποχρεώσεων, προσφέρουν ένα συµπληρωµατικό εισόδηµα στα νοικοκυριά, συµβάλλουν στην ουσιαστική ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, που στη
χώρα µας είναι ιδιαίτερα χαµηλή, καθώς και στην διαχείριση του
κοινωνικού ιστού σε τοπικό επίπεδο.
Για το ρόλο των γυναικών, τον ιδιαίτερο και σηµαίνοντα ρόλο
των γυναικών στους συνεταιρισµούς µε στόχο κυρίως την ενίσχυση της απασχόλησης γίνεται αναφορά και σε σχετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήδη από το 1973.
Θα έλεγα όµως, ότι προκειµένου τα επιτυχηµένα παραδείγµατα γυναικείων συνεταιριστικών οργανώσεων να αντέξουν και
να ανταποκριθούν στην επόµενη µέρα, απαιτούνται και νέα
µέτρα, απαιτούνται και πρόσθετα µέτρα, απαιτούνται ειδικά, φορολογικά και οικονοµικά κίνητρα, απαιτείται η ενίσχυση της µεταξύ τους συνεργασίας, αλλά και οι δυνατότητες δικτύωσής
τους µε τις αναπτυξιακές δραστηριότητες των περιοχών που λειτουργούν.
Απαιτείται επίσης η ενεργοποίηση των ευκαιριών του ΕΣΠΑ σε
συγκεκριµένα προγράµµατα της γυναικείας επιχειρηµατικότητας
στα οποία θέλω να υπογραµµίσω ότι για πρώτη φορά η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας ενέταξε τους γυναικείους συνεταιρισµούς αναδεικνύοντας έτσι την επιχειρηµατική και αναπτυξιακή τους διάσταση. Ποτέ µέχρι τότε οι γυναικείοι συνεταιρισµοί
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δεν θεωρούντο επιχειρηµατικές µονάδες. Απαιτείται επίσης και
η σύνδεσή τους µε τα προγράµµατα και τις πολιτικές απασχόλησης, αφού είναι δεδοµένο ότι η δραστηριότητα αυτή συµβάλλει
καθοριστικά στην ενίσχυσή της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµιουργία ενός εξωστρεφούς καινοτόµου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος αποτελεί
φιλόδοξο στόχο, η ικανοποίηση του οποίου δεν εξαντλείται στη
νοµοθετική παρέµβαση που συζητάµε. Μπορεί να γίνεται ένα
πρώτο θετικό βήµα, ωστόσο απαιτείται ουσιαστική στήριξη και
εποπτεία του νέου πλαισίου από εδώ και στο εξής, δηλαδή, απαιτείται η καλή εφαρµογή πράγµα το οποίο είναι και το σοβαρό
διακύβευµα.
Ο αγροτικός τοµέας, όπως επισηµαίνεται και σε πρόσφατη µελέτη του ΣΕΒ και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών που δηµοσιοποιήθηκε µόλις προχθές, αποτελεί νευραλγικό τοµέα της
οικονοµίας και ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας µας σε
µια πορεία ανάπτυξης γι’ αυτό και οι ευθύνες της Κυβέρνησης
σ’ αυτόν τον τοµέα είναι πολύ µεγάλες και ιδιαίτερα σηµαντικές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε την κ. Ευγενία Τσουµάνη-Σπέντζα, Βουλευτή Επικρατείας της Νέας Δηµοκρατίας.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Ιωάννης Μιχελογιαννάκης, Βουλευτής
Ηρακλείου Κρήτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ουαί και αλίµονο σ’ αυτό το νοµοσχέδιο να µην είχε µπει η
βαθιά πολιτική σκέψη που τελικά απέδειξε ότι έχει το Υπουργείο
Γεωργίας.
Υπουργέ µου, θα κάνω µια ιστορική διαδροµή, συµβατή και µε
το θέλω σου και µε αυτό που τελικά θα γίνει.
Τις συνθήκες της Ελλάδας το 1900 περίπου, όταν ιδρύθηκε το
Μετοχικό Γεωργικό Ταµείο Αλληλοβοηθείας στη Θεσσαλία –γιατί
από εκεί άρχισε- µε τη συνέχιση του 1915 και τον πρώτο νόµο,
αν τις αναλύσει κάποιος θα δει ότι µοιάζουν και µε το σήµερα.
Το 1923-1937 γίνεται η πρώτη, ουσιαστικά, αγροτική µεταρρύθµιση που δηµιουργεί προϋποθέσεις τότε και ιδρύονται χιλιάδες συνεταιρισµοί.
Το 1945-1967 αναγνωρίζει το κράτος σαν συλλογική µορφή
στην εργατική προαγωγή το συνεταιριστικό κίνηµα και από εκεί
και πέρα, αρχίζει µια αλληλουχία παράξενη.
Το 1979 µε το «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ» µε επτά
µέλη τότε, έκανες συνεταιρισµό.
Το 1982 ο πρώτος νόµος του Σηµίτη. Προσέξτε ένα χαρακτηριστικό. Μέσα σε τέσσερις µέρες –αυτά πληρώνεις Υπουργέ µου
σήµερα και µπράβο σου που κάνεις αυτή την προσπάθεια- εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες µέλη εντάσσονται στο συνεταιριστικό
κίνηµα. Για το καλό των αγροτών; Όχι και θα το δούµε παρακάτω.
Το 1985 έρχεται ο δεύτερος νόµος του Σηµίτη. Το 1993 πάµε
στον ν. 2169 και το 1994 στον ν. 2181.
Και τι παίχτηκε τότε; Ποιες είναι οι αλήθειες που πρέπει να
ακουστούν σήµερα; Ο ρόλος των κοµµάτων ήταν αγγελικός; Όχι.
Η αποδυνάµωση που έγινε από άλλους φορείς ήταν καλόπιστη,
κακόπιστη; Οι ανίκανες διοικήσεις ήταν χαρακτηριστικό ναι ή όχι;
Τα χρέη στις τράπεζες ήταν ένα γεγονός που έπαιξε ρόλο ναι ή
όχι;
Και φτάνουµε στο σήµερα να έχουµε έξι χιλιάδες διακόσιους
συνεταιρισµούς, χίλιους µε κερδοφορία, εκατόν δεκαπέντε ενώσεις, είκοσι δύο κοινοπραξίες, έντεκα συνεταιριστικές εταιρείες,
επτά κεντρικές συνεταιριστικές ενώσεις. Αυτή είναι η εικόνα του
σήµερα.
Σήµερα όµως έχεις το εξής: µια πενταετία που έχεις µείωση
του αγροτικού εισοδήµατος 13,5% όταν στην Ευρώπη έχει αύξηση 11,5% και το πρώτο εξάµηνο –να ο νόµος τι πάει να κάνειένα αρνητικό δείκτη στο εισόδηµα της τάξης του 7,8%.
Και ερχόµαστε σήµερα να κάνουµε το πρώτο κύτταρο της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας: το συνεταιρισµό µε τις προϋποθέσεις των είκοσι ατόµων µε τα 30 χιλιάρικα µε την αναγκαιότητα
του 80% να συµµετέχει µέσα. Ερχόµαστε να βάλουµε την οµάδα
παραγωγών σε µια νέα βάση µε κίνητρα και χρηµατοδοτήσεις,
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να πληροί το κοινοτικό Κανονιστικό Πλαίσιο, να περιορίζεται και
να οριοθετείται, αλλά να µπορεί και να πηγαίνει µπροστά σαν µια
ένωση προϊόντων συνεταιρισµών ή φυσικών προσώπων. Τυποποιεί, αποθηκεύει, διαθέτει, εµπορεύεται, προµηθεύεται, ορθολογικά διαχειρίζεται. Καινοτοµία.
Η Αγροτική Εταιρική Σύµπραξη, αυτή η κεφαλαιουχική εταιρεία παράγει, τυποποιεί, αποθηκεύει, αλλά και τι άλλο κάνει; Βιοµηχανικά επεξεργάζεται και µπαίνει και στο ζήτηµα της εµπορίας. Φανταστείτε όταν σήµερα ο καλύτερος δείκτης είναι η αύξηση των εξαγωγών, αν λειτουργήσουν αυτές οι δοµές, που θα
φτάσουµε σήµερα. Και όλα αυτά τα τρία ελέγχονται γιατί καταγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Οργανώσεων. Για πρώτη φορά
ξεκάθαρα φαίνονται και εποπτεύονται από την εποπτική αρχή συνεπικουρούµενη από το εποπτικό συµβούλιο.
Και καλά όλα αυτά. Είναι αλλαγές σοβαρές; Ποιο είναι το ζητούµενο; Ζητούµενο είναι και να εκσυγχρονίσω την αγορά αγροτικών προϊόντων και να σταθεροποιήσω την τιµή σήµερα. Και το
πετυχαίνω αυτό; Το πετυχαίνω, το παλεύω.
Διεπαγγελµατική Οργάνωση: Αυτή η µη κερδοσκοπική αστική
εταιρεία που θα δρα σε εθνικό επίπεδο, δεν θα µπορεί µε αυτούς
που θα µπαίνουν µέσα µε παραγωγούς, συνεταιριστές, τις τρεις
µορφές που είπαµε, εµπόρους, µεταποιητές, συσκευαστές, µεταφορείς, πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα να αποτελέσουν µια
δικλίδα ασφαλείας όταν λειτουργήσει; Είναι θεσµός που φαίνεται
ότι λειτουργεί.
Η διατροφική σύµπραξη σε επίπεδο περιφέρειας: Επιτέλους,
περιφερειακή ανάπτυξη µε αγορά, µε κοινωνία συνδεδεµένη. Δεν
γίνεται όταν µπαίνουν µέσα δήµοι, συλλογικές οργανώσεις, φορείς εµπορίου και εστίασης, πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα;
Σαφώς. Να η περιφερειακή ανάπτυξη πώς γίνεται στην πράξη.
Συµβολαιακή γεωργία: Ο άλλος θεσµός του λόγου τιµής, των
µυστικών αρραβώνων, επιτέλους, της κοινωνίας µε το αγροτικό
εισόδηµα σήµερα σε µια βάση λόγου τιµής, γραπτώς, που όλα
τα νοµικίστικα και όλα τα νοµικά τα λύνει.
Δηµοπρατήριο αγροτικών προϊόντων. Πάλι από το περιφερειακό συµβούλιο, νάτη η περιφερειακή ανάπτυξη, έχοντας τώρα
εδώ και ιδιώτες µέσα και τις συλλογικές τρεις πια νέες διαβαθµίσεις και εµπόρους προϊόντων.
Βλέπει λοιπόν κανείς ότι αυτές οι δοµές µπαίνουν στην κοινωνία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και πώς δίνονται τα κίνητρα; Μα, κίνητρα δίνονται σήµερα και
µε τον αναπτυξιακό νόµο και µε την αγροτική επιχειρηµατικότητα
και µε το πρόγραµµα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» και µε τα
ευρωπαϊκά αγροτικά προγράµµατα. Να πεδίο δόξης λαµπρόν
µετά την ψήφιση του νόµου να αρχίσουν να µπαίνουν όλα αυτά
στη λογική.
Υπουργέ µου, στο τέλος ένα παράπονο -όχι του Υπουργείο
σου- και αίτηµα της κοινωνίας του Ηρακλείου: γρήγορα την αποζηµίωση. Ό,τι µπορείς στο θέµα του περονόσπορου. Υπάρχει
βλάβη. Το ίδιο µε τα κηπευτικά µε το e-coli. Το Φ.Π.Α. 6% -που
ξέρω ότι πολιτικά θες τη µείωσή του- και στα εφόδια και τα λιπάσµατα και τις ζωοτροφές είναι ζητούµενο για την κοινωνία µας.
Μη ξεχνάς ότι µόνο εβδοµήντα οκτώ χιλιάδες παίρνουν επιδοτήσεις στο Νοµό Ηρακλείου. Φαντάσου πόσοι πρέπει να είναι. Και
όλοι αυτοί είχαν φέτος τη µικρότερη τιµή λαδιού στην Κρήτη µε
ευθύνες δικές µας. Το ανέφερα πριν. Πολιτικές ευθύνες. Κάτι
όµως να µπορεί να γίνει.
Αυτή η εκλογή των νέων διοικητικών συµβουλίων µε τα ίδια
πρόσωπα αν µπορούσε να γίνει από το 2012 θα ήταν κάτι τέτοιο.
Γιατί θα έπρεπε να ξεπεράσουµε πέρα από την πολιτική και τα
πρόσωπα που ευθύνονται σήµερα. Συν τη χρηµατοδότηση του
συνδικαλισµού, Υπουργέ µου, συν αυτή η σύγχυση που υπάρχει
στις κοινοπραξίες µε την ΚΣΟΣ, πρέπει να τη δούµε. Γιατί αυτή
η σύγχυση µπορεί να υπάρξει και µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα.
Και ένα αίτηµα του προέδρου του συνεταιρισµού του Ηρακλείου, όσον αφορά στο φόβο τους µη τυχόν η Ένωση Ηρακλείου -επειδή έγινε τώρα καλλικρατική µεταρρύθµιση- την
υποβαθµίσει, ενώ σε αγώνες αγροτών -που γνωρίζεις µε τη συµ-
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µετοχή του ίδιου του Γιώργη Παπανδρέου- πρωτοστατήσανε.
Πήγε µπροστά. Πιθανόν αυτό το πράγµα να πρέπει να το ξαναδούµε.
Υπουργέ µου, και ένα τελευταίο. Εύχοµαι στο Υπουργείο Γεωργίας ένα πράγµα: Μακάρι κάποιος νεαρός, όταν λέει ότι θέλω
να γίνω αυτό ή το άλλο, να πει στον πατέρα του: «Πατέρα θέλω
να γίνω αγρότης».
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλείται η κ. Μαρία
Σκραφνάκη, επίσης Βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης, να λάβει το
λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο µε
το οποίο η Κυβέρνηση επιχειρεί να εκσυγχρονίσει το χώρο των
αγροτικών συνεταιρισµών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια είχαν
απαξιωθεί τελείως.
Με το νοµοσχέδιο αυτό γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης των
Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων για τη µεταρρύθµιση του
αγροτικού τοµέα και την αξιοποίηση του καίριου συγκριτικού
πλεονεκτήµατος της ελληνικής γεωργίας σε προϊόντα ποιοτικά
και ανταγωνίσιµα.
Η λανθασµένη κατεύθυνση που είχε πάρει το συνεταιριστικό
κίνηµα στην Ελλάδα οδήγησε τους αγροτικούς συνεταιρισµούς
στην υπερχρέωση, στον εκτοπισµό τους από τις αγορές και τελικά στην αποµόνωση των αγροτών.
Οι Έλληνες αγρότες οι οποίοι στην πλειοψηφία τους διαθέτουν δυστυχώς µικρό κλήρο, εκτός από τα προβλήµατα του υψηλού κόστους παραγωγής και των χαµηλών τιµών διάθεσης των
προϊόντων τους, εµφανίζονται ανοργάνωτοι, µη ανταγωνιστικοί
για να µπουν στην αγορά, χωρίς να έχουν σαφείς κατευθύνσεις
για την αγροτική πολιτική της χώρας, χωρίς υποβοήθηση για την
τυποποίηση και εξαγωγή των προϊόντων τους και γενικότερα για
την καθετοποίηση της παραγωγής τους.
Επί σειρά ετών το ΠΑΣΟΚ ψήφιζε νόµους που έδιδαν στους
αγροτικούς συνεταιρισµούς κίνητρα για τη µείωση του κόστους
παραγωγής και για την προώθηση των προϊόντων τους. Είτε
όµως, λόγω έλλειψης εποπτείας από το κράτος, είτε λόγω διαφθοράς σε πολλούς συνεταιρισµούς, οι νόµοι αυτοί καταστρατηγήθηκαν µε αποτέλεσµα να φτάσουµε σε αυτήν την κατάσταση.
Ο υφιστάµενος νόµος για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις ενώ έδινε αυτονοµία στη λειτουργία των συνεταιρισµών,
δεν κατάφερε να αντιµετωπίσει το φαινόµενο των αδρανών και
µη λειτουργικών συνεταιρισµών, διότι δεν υπήρχε ουσιαστική
κρατική εποπτεία.
Επίσης, δεν έγινε διασύνδεση των συνεταιρισµών µε τη νέα
παγκοσµιοποιηµένη αγορά. Έτσι, ερχόµαστε σήµερα να µιλάµε
για την άµεση ανάγκη εξυγίανσης και εκσυγχρονισµού του αγροτικού συνεταιριστικού κινήµατος.
Το παρόν νοµοσχέδιο θέτει στο επίκεντρο της αγροτικής οικονοµίας τους συνεταιρισµούς ως βασική µορφή κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, µε αποτέλεσµα να διευρύνει την εταιρική και
επιχειρηµατική δράση των αγροτών, οι οποίοι πλέον µπορούν να
φύγουν από την αποµόνωση και να κινηθούν µε δυναµισµό και
εξωστρέφεια στην αγορά των αγροτικών προϊόντων.
Τα θετικά του νοµοσχεδίου είναι πολλά. Αρχικά αξιοποιώντας
την πρακτική µέθοδο του µητρώου, καταγράφονται και αξιολογούνται µε συγκεκριµένα κριτήρια όλοι οι συνεταιρισµοί και οι
Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις που δηµιουργούνται, βάζοντας έτσι τέλος στους συνεταιρισµούς – σφραγίδες που απαξιώνουν τη συνεταιριστική ιδέα και στραγγαλίζουν την αναπτυξιακή
επιχειρηµατικότητα των αγροτών. Στο µητρώο παραµένουν µόνο
οι ενεργοί συνεταιρισµοί, οι οποίοι µάλιστα αξιολογούνται κάθε
χρόνο από την εποπτική αρχή, η οποία δηµιουργείται στο Υπουργείο.
Ως πρωτοβάθµιο στοιχείο οργάνωσης των αγροτών παραµένει
ο Αγροτικός Συνεταιρισµός, ο οποίος αποτελείται από φυσικά
πρόσωπα µε δηµοκρατική οργάνωση, αφού η εκλογή των οργάνων του γίνεται µε καθολική συµµετοχή των παραγωγών. Διαθέτει συνεταιριστικό κεφάλαιο τουλάχιστον 30.000 ευρώ κι έχει τη
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δυνατότητα συγκέντρωσης και διακίνησης των προϊόντων των
µελών του σε ποσοστό τουλάχιστον 80%.
Επιπλέον, το νοµοσχέδιο αυτό ενεργοποιεί το θεσµό των οµάδων παραγωγών, δηλαδή οµάδες παραγωγών οµοειδών προϊόντων. Ο θεσµός αυτός είναι κυρίαρχος στην Ευρώπη, αλλά στην
Ελλάδα ενώ είχε θεσµοθετηθεί, δυστυχώς δεν έχει υλοποιηθεί.
Οι οµάδες παραγωγών αποκτούν πλέον αυτοτελή νοµική προσωπικότητα και φορολογική αυτοδυναµία, κάτι που διευρύνει τα περιθώρια ανάπτυξής τους.
Κάθε αγροτικός συνεταιρισµός ή οµάδα παραγωγών µπορεί
να συστήσει αγροτικές εταιρικές συµπράξεις, δηλαδή ανώνυµες
εταιρείες ανεξάρτητες από τη λειτουργία των συνεταιρισµών. Οι
αγροτικές εταιρικές συµπράξεις αποκτούν πλεονεκτική θέση
στην αγορά και εξασφαλίζουν το αγροτικό εισόδηµα των µελών
τους.
Ακόµη, µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο εδραιώνονται τα δηµοπρατητήρια ως ανώνυµες εταιρείες, στις οποίες συµµετέχει
και η περιφέρεια, η αιρετή, όπου οι παραγωγοί προσφέρουν τα
προϊόντα τους στους ενδιαφερόµενους αγοραστές µε ελεύθερα
διαπραγµατεύσιµες τιµές. Έτσι οι παραγωγοί θα έχουν διασφαλισµένη εξόφληση της αξίας των προϊόντων τους και ικανοποιητικές τιµές, ενώ οι έµποροι θα εξασφαλίζουν εγγυηµένη ποιότητα
και ασφαλή προϊόντα που θα ανταποκρίνονται στην καταβαλλόµενη αξία.
Επιπλέον, µε τη σύσταση σε κάθε περιφέρεια της αγροτικής
σύµπραξης, προωθούµε τα παραδοσιακά προϊόντα κάθε περιοχής που δείχνουν την ταυτότητα κάθε τόπου.
Συγκεκριµένα, η σύµπραξη αυτή προωθεί τα τοπικά προϊόντα
στην αγορά, κάνει συµφωνίες µε τα σούπερ µάρκετ, µε τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία, για να βάλουν τα προϊόντα στα ράφια και
στα µενού τους.
Ήδη, κύριε Υπουργέ, στο Ηράκλειο της Κρήτης το ξενοδοχείο
«CRETA MARIS» του κ. Ανδρέα Μεταξά µας ανακοίνωσε την
προηγούµενη εβδοµάδα ότι θα προσφέρει µόνο κρητικά προϊόντα, τα οποία θα προµηθεύεται από ντόπιους παραγωγούς. Η συγκεκριµένη πρωτοβουλία αξίζει συγχαρητηρίων και πρέπει να
αποτελέσει παράδειγµα και για άλλους επιχειρηµατίες.
Τέλος, θεσµοθετείται η συµβολαιακή γεωργία, µία πολύ σηµαντική και πρωτοπόρα παρέµβαση, σύµφωνα µε την οποία οι
αγρότες πριν ακόµη καλλιεργήσουν τα χωράφια τους, γνωρίζουν
τη ζητούµενη ποσότητα, γνωρίζουν ότι θα απορροφηθεί η ποσότητα που θα παράγουν και σε ποιες τιµές θα πουλήσουν τα προϊόντα τους. Έτσι, δεν θα φοβούνται τον ανταγωνισµό από τα πιο
φτηνά προϊόντα εισαγωγής και θα στρέφονται πλέον στην παραγωγή ποιοτικών, ανταγωνιστικών τοπικών προϊόντων.
Το νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, είναι πάρα πολύ καλό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω, όµως, κύριε Υπουργέ, να κάνω ορισµένες παρεµβάσεις.
Η πρώτη αφορά το θέµα των εργαζοµένων στους συνεταιρισµούς. Είδα τις ρυθµίσεις που φέρατε σήµερα. Νοµίζω, όµως,
ότι µπορείτε να τις βελτιώσετε ακόµα περισσότερο, διότι είναι
κρίµα να χάσουν τη δουλειά τους έµπειρα συνεταιριστικά στελέχη.
Επίσης, οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις θα πρέπει
να έχουν τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων τους
και σε συνεργασία µε άλλες εταιρείες, ακόµα και από το εξωτερικό. Επίσης, θα µπορούσαν να επεκταθούν και σε ίδρυση σούπερ µάρκετ, σε επενδύσεις σε πράσινες υποδοµές, σε ίδρυση
θυγατρικής εταιρείας logistic. Νοµίζω, δηλαδή, ότι ο σκοπός των
συνεταιριστικών οργανώσεων –και είναι και µία πρόταση της
«Ένωσης Πεζών Ηρακλείου» αυτή- είναι σωστός. Και θα έχουν
τη δυνατότητα οι συνεταιρισµοί, εφόσον είναι βιώσιµες µονάδες,
να προχωρήσουν και σε άλλες δράσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ολοκληρώστε παρακαλώ, κυρία συνάδελφε.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Σχετικά τώρα µε την αξιολόγηση των
συνεταιρισµών, θεωρώ ότι είναι καλό οι εκθέσεις των ορκωτών
λογιστών να δηµοσιοποιούνται στο κοινό, ώστε να βλέπουµε την
οικονοµική διαχείριση κάθε αγροτικής οργάνωσης ξεχωριστά.
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Επίσης, να προβλεφθεί επέκταση του «πόθεν έσχες» στα µέλη
των συµβουλίων των συνεταιρισµών. Είναι πάρα πολύ σωστό
αυτό και ενισχύει τη διαφάνεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κυρία
Σκραφνάκη, ολοκληρώστε.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά, κύριε Υπουργέ, την τροπολογία για το χαρακτηρισµό αγροτικής γης ως «γη υψηλής παραγωγικότητας», εδώ
έχετε προσθέσει µία φράση η οποία µόνο σύγχυση µπορεί να δηµιουργεί. Έχετε προσθέσει τη φράση «και µόνο για τις εγκαταστάσεις Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας».
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Έχει αφαιρεθεί αυτό.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Μπράβο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κυρία συνάδελφε, να κλείσετε.
ΜΑΡΙΑ ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ: Κύριε Υπουργέ, ενώνω κι εγώ τη φωνή
µου µε τον προηγούµενο Βουλευτή του Ηρακλείου κ. Μιχελογιαννάκη για τον περονόσπορο. Φέτος δεν έχουµε καθόλου σταφύλι να φάµε. Υπάρχει πολύ µεγάλο πρόβληµα επιβίωσης των
αγροτών µας και πρέπει να δούµε πώς θα τους αποζηµιώσουµε.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε την κ.
Μαρία Σκραφνάκη, Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ.
Καλείται ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας από το Νοµό
Φλώρινας, ο κ. Ευστάθιος Κωνσταντινίδης, να πάρει το λόγο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο για τους συνεταιρισµούς θα µπορούσε να είναι κατά µια έννοια η έµµεση αυτοκριτική για τα λάθη του παρελθόντος, τα οποία στέρησαν τα
προηγούµενα χρόνια από τους αγρότες µας τις προοπτικές της
υγιούς και αλµατώδους ανάπτυξης. Άλλωστε, παρακολουθώντας
τις τοποθετήσεις των συναδέλφων της κυβερνητικής παράταξης
έµµεσα ή άµεσα οι περισσότεροι αναγνώρισαν αυτά τα λάθη και
τα είπαν αναλυτικά.
Το πρώτο νοµοσχέδιο για τις συνεταιριστικές οργανώσεις,
αγαπητέ κύριε Υφυπουργέ, της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου υπήρξε η θηλιά στο λαιµό για το συνεταιριστικό κίνηµα.
Εγκαινίαζε µε τον πιο επίσηµο τρόπο το σφιχταγκάλιασµα του
κράτους µε τον αγρότη: την εξάρτηση του αγρότη από την εκάστοτε κυβέρνηση και την οµηρία του στις διαθέσεις του κοµµατισµού.
Η σκοπιµότητα, βέβαια, ήταν προφανής: O έλεγχος των µαζών
και η δηµιουργία εκλογικής πελατείας. Ο αγρότης ξαφνικά µετατράπηκε σε κρατικοδίαιτο επαγγελµατία και οι συνεταιρισµοί
έχασαν και το φυσικό και το θεσµικό τους ρόλο. Η Αγροτική Τράπεζα χορηγούσε δάνεια υπέρογκα, οι τιµές των προϊόντων δεν
καθορίζονταν από το νόµο της προσφοράς και της ζήτησης,
αλλά από την κρατική παρέµβαση και οι επενδύσεις, που πραγµατοποιήθηκαν χωρίς έλεγχο βιωσιµότητας, είχαν ως αποτέλεσµα οι περισσότερες να καταστούν προβληµατικές.
Και όλα αυτά, όταν έφτασε ο κόµπος στο χτένι, σταµάτησαν
και αναγκάστηκαν και οι ενώσεις και οι συνεταιρισµοί και να πουλούν για να πληρωθούν οι υποχρεώσεις τους, µπροστά στον κίνδυνο της χρεοκοπίας και βέβαια όλα αυτά έγιναν εις βάρος των
αγροτών.
Θα ήταν πιστεύω µια καλή ευκαιρία η συζήτηση του παρόντος
νοµοσχεδίου να βάλει τέλος στα λάθη και να δώσει στους συνεταιρισµούς τη δυνατότητα επανεκκίνησης µε εξυγίανση, κίνητρα
ανάπτυξης και επιµόρφωσης των µελών.
Ποιος θα διαφωνούσε να καταργηθούν οι οργανώσεις-σφραγίδες; Ανενεργοί πρωτοβάθµιοι συνεταιρισµοί, που όµως, πρέπει
να αντιµετωπιστούν µε µεγαλύτερη προσοχή από όση τους αντιµετωπίζει το σηµερινό νοµοσχέδιο, γιατί πολλοί από αυτούς,
κύριε Υπουργέ, έχουν περιουσίες που ουσιαστικά ανήκουν στα
µέλη των συνεταιρισµών, γιατί δεν έχουν χρέη οι ανενεργοί και
εσείς δεν λέτε τι θα γίνουν.
Ποιος θα διαφωνούσε στην εξυγίανση µε αναπτυξιακή προοπτική των συνεταιρισµών; Ποιος θα διαφωνούσε στην πιο αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση στην ΠΑΣΕΓΕΣ, για να σταµα-
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τήσουν τα παιχνιδάκια που έκαναν τόσα χρόνια κάποιοι;
Θεωρώ, όµως, ότι αν δεν υπαναχωρήσει το Υπουργείο σε
πάρα πολλά βασικά σηµεία αυτού του νοµοσχεδίου η εφαρµογή
του από τη µία θα είναι ανέφικτη, ακόµα και εξαιτίας της αντισυνταγµατικότητας κάποιων άρθρων και από την άλλη το συνεταιριστικό κίνηµα θα υποβαθµιστεί ακόµα περισσότερο και θα
βρεθεί ακόµα περισσότερο σε κρατικό έλεγχο. Κάτι που, όπως
είπα και προηγουµένως, αποδείχτηκε µοιραίο για την πορεία και
των συνεταιρισµών και των αγροτών.
Η αναγκαστική κατάργηση ή συγχώνευση στις συλλογικές
αγροτικές οργανώσεις των υπαρχόντων ενώσεων και άλλων οργανώσεων θέτει διάφορα θέµατα, γιατί δεν υπάρχει µέριµνα για
την κατοχύρωση των περιουσιακών δικαιωµάτων των νοµικών
προσώπων, αλλά και των µελών τους.
Πέρα από αυτό, οι συνεταιρισµοί, που δεν είναι συνδικαλιστικές οργανώσεις, δηµιουργούνται στη βάση της εθελοντικής συνεργασίας ως αποτέλεσµα ύψιστης ελευθερίας και συνυπευθυνότητας των µελών. Η συγχώνευση των ανενεργών συνεταιρισµών µε ενεργούς κουβαλάει µαζί της και τα χρέη των ανενεργών. Γιατί, λοιπόν, ένας ενεργός συνεταιρισµός να πάρει στις
πλάτες του τα χρέη άλλων συνεταιρισµών;
Θέµα τίθεται και στο άρθρο του νοµοσχεδίου που περιγράφει
τις αρχές για την άσκηση της κρατικής εποπτείας στους αγροτικούς συνεταιρισµούς. Η ασάφεια και η αοριστία του δεν κατοχυρώνει το δικαίωµα της αρχής της αυτοδιοίκησης και του αυτοκαθαρισµού των αγροτικών συνεταιρισµών, αντιθέτως ανοίγει το
δρόµο στην εποπτική αρχή του κράτους ή στους ελεγκτές να µετατρέψουν τον έλεγχο νοµιµότητας σε έλεγχο σκοπιµότητας,
πράγµα το οποίο είχατε γράψει στο αρχικό σχέδιο και σωστά το
αποσύρατε, γιατί δεν µπορεί να ελέγχουµε τη σκοπιµότητα ενός
συνεταιρισµού.
Ο χρόνος περαίωσης των εκκαθαρίσεων δεν είναι συγκεκριµένος και περάσατε, µετά από πρόταση της Νέας Δηµοκρατίας, τα
δύο έτη. Πολύ καλά κάνατε, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι πολλές
φορές οι εκκαθαρίσεις αργούν. Υπάρχει εδώ και δεκαπέντε χρόνια η εκκαθάριση στα Αγροτικά Λιπάσµατα. Σύνταξη θα πάρουν
οι εκκαθαριστές από αυτήν την υπόθεση.
Οι ΕΑΣ, έτσι και αλλιώς, έχουν οικονοµικές συνεργασίες µε
διάφορους προµηθευτές, πελάτες, τράπεζες από τις οποίες
έχουν δανειοδοτηθεί. Τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ, αν όλοι αυτοί
οι συναλλασσόµενοι, που έχουν ξεκινήσει συνεργασία µε άλλο
νοµικό πρόσωπο και µε άλλο καλούνται να συνεχίσουν, αποφασίσουν να διακόψουν τη συνεργασία; Δεν µας λέτε τίποτα. Θα
γίνει ένα µπάχαλο και τελικά πάλι χρεωµένοι θα βγουν οι ίδιοι οι
αγρότες.
Έγιναν διάφορες προτάσεις –θα τα πούµε αύριο και στα
άρθρα- για το εθνικό µητρώο από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας, για τις βασικές αρχές λειτουργίας και αξιολόγησης των
αγροτικών συνεταιρισµών, την καταχώρηση στο µητρώο, τις
οµάδες παραγωγών και όλα τα υπόλοιπα, που δεν προλαβαίνω
τώρα να τα αναλύσω, γιατί θέλω να σας κάνω και µια πρόταση
επί της αρχής.
Κύριε Υπουργέ, µε το µαχαίρι στο λαιµό και καταναγκαστικά
δεν θα υπάρξει αποτέλεσµα. Οι διατάξεις του νοµοσχεδίου θυµίζουν τα προγράµµατα των τραπεζών για τη συγκέντρωση των
οφειλών και των καρτών σ’ ένα λογαριασµό µε ταυτόχρονη
ύπαρξη εγγυητή µε τη διαφορά, όµως, ότι οι τράπεζες δεν υποχρεώνουν κανέναν να συγκεντρώσει τους λογαριασµούς του,
ενώ στη συγκεκριµένη περίπτωση υγιείς συνεταιρισµοί θα παίζουν άτυπα το ρόλο του εγγυητή, συγκεντρώνοντας τις οφειλές
των χρεωµένων συνεταιρισµών µε τους οποίους θα συνενωθούν
αναγκαστικά και ετσιθελικά σύµφωνα µ’ αυτόν το νόµο.
Πιστεύω ότι έχετε κάνει πολλά βήµατα, αφαιρώντας από το
αρχικό σχέδιο σε αρκετά σηµεία την αναγκαστικότητα σε αλλαγές που δεν θα µπορούσαµε να τη δεχτούµε ούτε εµείς, αλλά
ούτε οι συνεταιρισµένοι αγρότες. Δίνετε µε την αποδοχή σας σε
διάφορες παρατηρήσεις που έκανε η Νέα Δηµοκρατία, το δικαίωµα να αποφασίζουν για το µέλλον των συνεταιρισµών οι γενικές
τους συνελεύσεις –και πολύ σωστά κάνετε- και δεν αναγκάζετε
τους συνεταιρισµούς σε υποχρεωτικές συνενώσεις.
Πιστεύω, όµως, ότι πρέπει να κάνετε άλλο ένα βήµα, επεκτεί-
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νοντας το δικαίωµα που δώσατε, ώστε να αποφασίζει η γενική
συνέλευση της κάθε ΕΑΣ –δηλαδή, των δευτεροβάθµιων οργανώσεων για την επιλογή να µετατραπεί σε πρωτοβάθµια οργάνωση, δηλαδή αγροτικό συνεταιρισµό ή ΑΕΣ, πράγµα που
υπάρχει στο νοµοσχέδιο αυτό πλέον. Αν δώσετε το δικαίωµα στη
γενική συνέλευση να διατηρήσει και τη λειτουργία της ΕΑΣ, αν
δεν θέλει τη µια από τις δύο περιπτώσεις, ως δευτεροβάθµιου
οργάνου ενεργών συνεταιρισµών, πλέον –γιατί θα έχουν καταργηθεί οι ανενεργοί της ευρύτερης περιοχής, όπου σήµερα δραστηριοποιείται η κάθε ΕΑΣ- τότε θα δώσετε δικαίωµα στις υγιείς
οργανώσεις να συνεχίσουν τον αγώνα που δίνουν για τον Έλληνα αγρότη και για το καλό του αλλά και για την αγροτική παραγωγή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Μάλιστα, θα µπορούν να λειτουργήσουν πιο ενισχυµένες, γιατί
δεν θα υπάρχουν βαρίδια οργανώσεων-σφραγίδας ή ανενεργών
συνεταιρισµών. Αρκεί να τους δώσετε το δικαίωµα µε απόφαση
της γενικής τους συνέλευσης να διατηρήσουν τη µορφή που
έχουν σήµερα. Γιατί σήµερα βάσει του άρθρου 20, παράγραφος
3 εδάφιο α, λέτε ότι οι ΕΑΣ οι οποίες δεν έλαβαν απόφαση για
τη µετατροπή διαγράφονται από το µητρώο και ακολουθείται
διαδικασία αναγκαστικής εκκαθάρισης, η οποία ορίζεται στην παράγραφο 5, του άρθρου 4 του παρόντος νόµου. Δώστε τους το
δικαίωµα µε δικιά τους απόφαση, των ενεργών συνεταιρισµών,
να µπορούν να διατηρήσουν τα δευτεροβάθµια όργανα, γιατί το
ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν υγιείς ενώσεις αγροτικών συνεταιρισµών που µπορούν να προσφέρουν. Είναι στο χέρι σας να
το κάνετε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντινίδη.
Το λόγο έχει ο κ. Ηλίας Θεοδωρίδης, Βουλευτής Πέλλας του
ΠΑΣΟΚ, για επτά λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα συζητούµε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο δηµιουργεί ελπίδες για τη χώρα γιατί αφορά έναν από τους µεγάλους αναπτυξιακούς πυλώνες της ελληνικής οικονοµίας και της κοινωνικής
συνοχής και συνέχειας στη χώρα µας. Σε συνθήκες βαθιάς κρίσης χάθηκαν δεκαετίες. Εγκαταλειµµένος αγροτικός τοµέας,
εγκαταλειµµένος από την πολιτική ηγεσία.
Δεν υπήρχε στην ατζέντα της πολιτικής ηγεσίας για δεκαετίες
το αγροτικό ζήτηµα της χώρας. Εµείς είχαµε να κάνουµε άλλα
και λέγαµε άλλα. Λέγαµε για παράδειγµα «Η βαριά βιοµηχανία
του τουρισµού». Είναι εύκολο να το λες, χωρίς ευθύνες, χωρίς
συνέχεια, όταν άλλες χώρες του βιοµηχανικού βορρά επέστρεφαν στη γεωργία και οργάνωναν την επιστροφή τους στη γεωργία. Έτσι, όταν άνοιξαν τα σύνορα της Ανατολικοδυτικής
Ευρώπης χάσαµε τη διείσδυση, την παρέµβαση στις µεγάλες
αγορές της Ευρώπης και του κόσµου. Εµείς υποκαταστήσαµε
εδώ την παραγωγή από τις επιδοτήσεις εν γνώσει του πολιτικού
συστήµατος, εν γνώσει των αγροτοπατέρων και της αγροτικής
γραφειοκρατίας, εν γνώσει της ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία άφηνε το εκφυλιστικό φαινόµενο της αυτοκαταστροφής της παραγωγής µιας
ολόκληρης τάξης και οικονοµικού τοµέα να εξελίσσεται κάτω
από τα µάτια της, αδρανώντας ένοχα και εγκληµατικά.
Κοντά σε αυτά είχαµε σαν συνέπεια το ζήτηµα του βαριά ελλειµµατικού εµπορικού ισοζυγίου των αγροτικών προϊόντων. Εάν
είµαστε ελλειµµατικοί στα αγροτικά προϊόντα εµείς, πού θα είµαστε θετικοί; Πού; Εάν δεν υποκαταστήσουµε τα ελλείµµατα
αυτά στο ισοζύγιο στον αγροτικό τοµέα πρώτα, πού θα τα υποκαταστήσουµε, σε ποιον άλλο τοµέα γρηγορότερα, ευκολότερα
ή αντικειµενικά δυνατόν να το κάνουµε;
Κοντά σε όλα αυτά είχαµε και ένα ληστρικό εµπόριο, το οποίο
συµπίεζε το εισόδηµα του παραγωγού και µείωνε το εισόδηµα
του καταναλωτή, αύξανε τις τιµές των προϊόντων στον καταναλωτή, η λεγόµενη «ψαλίδα», η οποία ιδιοποιούνταν ολόκληρη από
αυτό το εµπόριο.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να κάνω µια παρένθεση. Ένα εξίσου
σηµαντικό ζήτηµα που βάζει αυτό το νοµοσχέδιο κοντά στο κέ-
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ντρο του νέου µοντέλου του συνεταιρίζεσθαι είναι η δηµιουργία
δηµοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων και µεγάλων εµπορευµατικών σταθµών αγροτικών προϊόντων. Εδώ, θα ήθελα να ζητήσω
κάτι: Μην αφήσουµε στην τύχη του αυτό το ζήτηµα. Πρώτα να
το δούµε, να µπει στο ΕΣΠΑ και να υλοποιηθεί γρήγορα. Η δηµιουργία αυτών των εµπορευµατικών σταθµών είναι η ισχυρότερη
επενδυτική διαδικασία που έχουµε να κάνουµε στην Ελλάδα.
Διότι οι εµπορευµατικοί σταθµοί –και είναι παρένθεση αυτό- αποτελούν ανεξάρτητο ρυθµιστικό παράγοντα της αγοράς στην Ελλάδα των αγροτικών προϊόντων. Θα έχουµε σοβαρές –και εγώ
επενδύω µεγάλες ελπίδες- µεταβολές στον τοµέα αυτό.
Έτσι λοιπόν, ενώ είχαµε αυτές τις διαδικασίες εµείς απαξιώναµε την αγροτική εργασία, τη ζωή στην ύπαιθρο. Έλεγε ο κόσµος: «Καλύτερα σκουπιδιάρης στην πόλη, παρά αγρότης στο
χωριό». Εµένα µου µετέφεραν αυτές τις εµπειρίες. Δεν είχαν δηλαδή, εκεί ελπίδα ζωής και απόδοσης από τη δουλειά τους.
Τρεις είναι οι αιτίες αυτής της κρίσης, οι κύριοι παράγοντες.
Στον πρώτο παράγοντα αναφέρθηκα ήδη. Είναι το πολιτικό σύστηµα της χώρας. Ο δεύτερος είναι η αγροτική γραφειοκρατία
µε επικεφαλή την ΠΑΣΕΓΕΣ. Αυτοί κινούνταν ενάντια στα συµφέροντα του αγροτικού κόσµου. Ο τρίτος παράγοντας είναι το ληστρικό εµπόριο.
Είχαµε µια συνεταιριστική άνοιξη στην Ελλάδα, στον Μεσοπόλεµο και µετά. Οι συνεταιρισµοί εκείνοι αντιµετώπιζαν τα προβλήµατα της παραγωγής, αντιµετώπιζαν τα προβλήµατα της
εµπορίας έστω και αν αυτό αφορούσε την εθνική αγορά και
µόνο. Τότε δεν είχαµε παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία. Είχαν φτάσει στο σηµείο και των καταναλωτικών συνεταιρισµών. Υπήρχε
ολοκληρωµένη δουλειά δηλαδή, µικρές διαστάσεις, αλλά ολοκληρωµένη δουλειά µε επενδύσεις, µε υποδοµές. Μετά ακολούθησε ο συνεταιριστικός µεσαίωνας, το σκοτάδι, η ανάλωση όλης
της κληρονοµιάς που είχαν δηµιουργήσει οι προηγούµενες γενιές, χωρίς ντροπή.
Άκουσα και τον κ. Κοντό, τον προηγούµενο Υπουργό Γεωργίας να έρχεται εδώ και να λέει τάχα στη θέση επιχειρηµάτων
«Έχετε καλούς σκοπούς, αλλά θα επιτύχετε τα αντίθετα αποτελέσµατα». Έρχεται και µας λέει χρησµούς του µαντείου των Δελφών, αντί να ζητήσει συγγνώµη από τους Έλληνες αγρότες για
την πολιτική που ακολούθησε. Έζησα αυτήν την πολιτική. Κάθε
καλοκαίρι έλεγαν για τιµές και δηµιουργούσαν ψεύτικες ελπίδες,
όταν ούτε διάθεση είχαν να παρέµβουν στις τιµές ούτε καµµία
δυνατότητα, αλλά συντηρούσαν απλά ένα µοντέλο από χρόνο σε
χρόνο.
Εδώ πρόκειται τώρα για νέο διακύβευµα που ουσιαστικά
αφορά την επανακατοίκηση της υπαίθρου. Διότι και το κρατικό
µοντέλο διοίκησης δεν είχε εµπιστοσύνη στην αγροτική παραγωγή, δεν είχε περιφερειακή οργάνωση. Άρα, λοιπόν πετυχαίνουµε την επανένταξη ενός αδρανούς οικονοµικά πληθυσµού
στην ενεργό οικονοµία σήµερα και επανακατοίκηση της υπαίθρου, αντιστροφή του βέλους δηλαδή.
Το δεύτερο µεγάλο ζήτηµα είναι η διόρθωση του ισοζυγίου
πληρωµών τρεχουσών συναλλαγών στα αγροτικά προϊόντα. Το
τρίτο ζήτηµα είναι η καταπολέµηση του ληστρικού εµπορίου στη
χώρα και η επανάκτηση του χαµένου εδάφους της εθνικής αγοράς, οδηγώντας σε µια διατροφική επάρκεια της χώρας. Ούτε
αυτό έχουµε. Σε περιόδους έκτακτης ανάγκης ούτε διατροφική
επάρκεια θα είχαµε στη χώρα. Εδώ πρέπει να αναπτυχθεί µια µεγάλη διαφηµιστική καµπάνια από όλα τα κρατικά µέσα της τηλεόρασης, γιατί εάν υποκαθιστούσαµε στον τοµέα αυτό το 20% και
ευρύτερα των εισαγωγών, θα είχαµε µια βελτίωση στο ΑΕΠ της
χώρας, µια βελτίωση των εισοδηµάτων, µια βελτίωση της κατανάλωσης, µια βελτίωση του εθνικού προϊόντος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω µε το µοντέλο του συνεταιρίζεσθαι, επειδή δεν θέλω
να καταχραστώ το χρόνο. Η ανατροπή και το µοντέλο του πανσυνεταιρισµού τελείωσε, έκλεισε. Αυτό είναι ανεπαρκές ιδιαίτερα
σε συνθήκες διεθνούς ανταγωνισµού και παγκοσµιοποιηµένης
οικονοµίας. Πρέπει να αναλάβει ο νέος συνεταιρισµός να µπει
ανά προϊόν -ή ανά οµοειδή προϊόντα- όπου από µόνο του δεν δηµιουργεί τον όγκο διαχείρισης. Πρέπει να αλλάξει όλο το µοντέλο
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διαχείρισης µε διττή διοίκηση, επιστηµονική συµµετοχή και διοίκηση από τους αγρότες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν έχετε την καλοσύνη, ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό σηµαίνει ότι αναλαµβάνουµε τον έλεγχο της παραγωγής
–αυτό χρειάζεται, τίποτε άλλο- από την παραγωγή, τις προµήθειες και τη βοήθεια στον παραγωγό, µέχρι την µεταποίηση, επεξεργασία και την τυποποίηση των προϊόντων και άρα, οικειοποίηση της υπεραξίας που παράγει το προϊόν. Τρίτο ζήτηµα είναι
η εµπορία σε διεθνές επίπεδο. Γι’ όλα αυτά, να είναι ένας συνεταιρισµός, ένας και µοναδικός.
Νοµίζω ότι µε την αλλαγή αυτού του µοντέλου θα βοηθηθεί ο
ίδιος ο αγρότης και θα παταχθεί το παραεµπόριο στην Ελλάδα.
Ο αγροτικός πληθυσµός της χώρας είναι έτοιµος να δεχθεί ένα
τέτοιο νοµοσχέδιο. Το νοµοσχέδιο θα έχει όµως, αντιστάσεις από
αυτούς των οποίων τα συµφέροντα θίγονται µέχρι σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ: Πρέπει το Υπουργείο Ανάπτυξης αυτό
να το έχει υπ’ όψιν του ώστε να οργανώσει πολιτικά την εφαρµογή του νόµου και όχι απλά την ψήφισή του.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Φραγγίδης Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Κιλκίς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την περίοδο
που διανύουµε σήµερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι
αναγκαίο να δούµε τους τοµείς που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν ώστε να συµβάλουν στο µέτρο του δυνατού στην ανάπτυξη
της χώρας µας.
Ο πρωτογενής τοµέας κατέχει κυρίαρχη θέση σε πολλές περιοχές της πατρίδας µας και σίγουρα µπορεί να θεωρηθεί ουσιαστικά ένας παράγοντας που θα ενισχύει την κοινωνική συνοχή
και που µπορεί να συµβάλει στην οικονοµική δραστηριότητα και
την ανάπτυξη. Ακόµα, ο γεωργικός τοµέας σωστά οργανωµένος
και αξιοποιούµενος µπορεί να έχει σηµαντικό µερίδιο στην απασχόληση, στην ανάπτυξη, στην οικονοµική ενίσχυση της υπαίθρου και κατ’ επέκταση όλης της Ελλάδας.
Στα χρόνια που προηγήθηκαν θεωρήθηκε πολλές φορές µόδα
και επιτυχία από ένα κοµµάτι του αγροτικού πληθυσµού να µετατρέπει τα χωράφια του σε οικόπεδα, να τα πουλάει ανά
στρέµµα και στα δε, υπόλοιπα χωράφια να εργάζονται λαθροµετανάστες και ταυτόχρονα να είναι διασφαλισµένοι.
Θεωρήθηκε ακόµα επιτυχία και η συνταγή µε τα αδιάκοπα
ρουσφέτια στους πολύπαθους συνεταιρισµούς, οι επιδοτήσεις
που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγµατικότητα. Όλα στο βωµό
της εύκολης ευηµερίας. Τις πιο πολλές φορές οι πολιτικές που
άσκησαν οι κυβερνήσεις σε αυτόν τον κρίσιµο τοµέα δεν είχαν
αναπτυξιακό και πρωτοποριακό χαρακτήρα, αλλά θα λέγαµε ότι
ασκήθηκαν πολιτικές προνοιακού χαρακτήρα, αν όχι πολιτικής
εύνοιας µε επίκεντρο τις πελατειακές σχέσεις.
Ταυτόχρονα η δηµογραφική κάµψη στις κρίσιµες παραγωγικές
ηλικίες, αλλά και ο δρόµος προς τα σύγχρονα αστικά κέντρα για
αναζήτηση της καλύτερης και εύκολης ζωής, δηµιούργησε µία
εικόνα ερήµωσης της υπαίθρου: ανυπολόγιστης συνέπειας στην
αγροτική παραγωγή, κάτι που και σήµερα η Ελλάδα και οι Έλληνες πληρώνουµε πολύ ακριβά.
Έτσι φθάσαµε σήµερα ακόµα και σε χωριά της υπαίθρου, να
αγοράζουµε πατάτες Αιγύπτου, λεµόνια Ισπανίας, ντοµάτες Βελγίου, πορτοκάλια νοτίου Αφρικής ή Αµερικής. Και τα δύο είναι
όψεις του ιδίου νοµίσµατος. Και το πελατειακό σύστηµα, αλλά
και η ερήµωση της υπαίθρου οδήγησαν ακριβώς στο ίδιο αποτέλεσµα: στην εξαφάνιση σχεδόν του αγροτικού πληθυσµού και
την απουσία των ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις ντόπιες
και διεθνείς αγορές.
Το σκηνικό αυτό σήµερα φαίνεται να αλλάζει, αλλά δυστυχώς
όχι µόνο µε την αυτογνωσία που θα έπρεπε, αλλά µε τον επώδυνο τρόπο της ύφεσης, µε την ανασφάλεια να απλώνεται και
την ανεργία να καλπάζει. Έχουν επικρατήσει έτσι πιο ορθολογι-
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κές απόψεις και µεταξύ των νέων, που διαφορετικά βλέπουν το
µέλλον τους αβέβαιο και σκοτεινό.
Πολλοί, κυρίως νέοι άνθρωποι, επιστρέφουν στην περιφέρεια
και αποφασίζουν να γίνουν αγρότες και ξαναπαίρνουν στα χέρια
τους τα χωράφια από τους πατεράδες και τους παππούδες τους.
Άλλοι πάλι ξεκινούν για πρώτη φορά αγοράζοντας οι ίδιοι γη, µεταφέροντας εκεί σπουδές, καινοτοµία, γνώση, αλλά κυρίως µεράκι και κέφι για δηµιουργία. Η αφοσίωση ξανά του πολίτη
αγρότη στο έδαφος είναι πλέον µε όρεξη και µεράκι και είναι κάτι
το οποίο δηµιουργεί ελπίδες και προσδοκίες επανάκαµψης.
Η επιστροφή δηλαδή, αρκετών στην καλλιέργεια της γης, οι
καινοτόµες και πρωτοποριακές καλλιέργειες, η στροφή σε ντόπια διατροφικά προϊόντα έχουν αρχίσει να δίνουν την αίσθηση
ότι υπάρχουν κρυφές και ξεχασµένες ευκαιρίες στην ελληνική
παραγωγή, που απλώς εµείς πρέπει να τις ξαναανακαλύψουµε.
Όµως, για να γίνει αυτό, για να υπάρχουν προσδοκίες ανάκαµψης, ο αγρότης θα πρέπει να αναπτύξει τις δραστηριότητές του
σε ένα υγιές και εγγυηµένο περιβάλλον. Και εδώ ακριβώς έρχεται η συνεταιριστικότητα. Βέβαια το συνεταιριστικό κίνηµα είχε
µία ουσιαστική συµµετοχή στους αγώνες του αγροτικού κινήµατος και συνέβαλε σε επιτυχηµένες προσπάθειες του χώρου. Παρ’
όλα αυτά, όµως, τα τελευταία χρόνια είχε µία φθίνουσα πορεία.
Δεν µπόρεσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες των καιρών, στα δεδοµένα της παγκοσµιοποιηµένης ανταγωνιστικής αγοράς. Και
αυτό γιατί στην πορεία των χρόνων πολλοί συνεταιρισµοί έγιναν
ανενεργοί και πολλές φορές δευτεροβάθµιες οργανώσεις έχασαν τον προσανατολισµό τους και έγιναν δυσκίνητες και µη παραγωγικές. Τα στοιχεία για αδιαφανείς διαδικασίες, για
σκάνδαλα, η πελατειακή λογική και ο κοµµατισµός δηµιούργησαν
αξεπέραστα προβλήµατα.
Σήµερα συζητούµε ένα νοµοσχέδιο που φέρνει ανατροπές
στην οργανωτική δοµή του αγροτικού τοµέα και προωθεί την αλλαγή της υπάρχουσας κατάστασης, που κυρίαρχα συστατικά της
δυστυχώς, και σήµερα είναι η απαξίωση του χώρου και ο µαρασµός του. Βοηθά στην αναζωογόνηση του χώρου, ενισχύει τη συνεταιριστική ιδέα, τον αγρότη παραγωγό, τον αγρότη που
επιζητεί το ρόλο του στην ανάκτηση που του δίνει τη δύναµη να
µπορεί να αντισταθεί στις αντιξοότητες της αγοράς, που επιτρέπει στα αγροτικά νοικοκυριά να σταθούν σαν οικονοµικές και κοινωνικές µονάδες στην ύπαιθρο.
Η νοµοθετική παρέµβαση που γίνεται σήµερα στο χώρο των
συνεταιρισµών και στα συλλογικά όργανα των αγροτών, οδηγεί
στον εκδηµοκρατισµό και την εξυγίανση των αγροτικών συνεταιρισµών και τους κάνει να έχουν ουσιαστικό ρόλο στην παραγωγή, αλλά και στην αγορά των αγροτικών προϊόντων και στην
Ελλάδα και διεθνώς. Ταυτόχρονα δηµιουργεί ένα κίνητρο κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, το οποίο οργανώνει και προάγει µία
κοινότητα συµφερόντων, που βασίζεται όµως στην ανάγκη της
προστασίας και ανάπτυξης των µικροµεσαίων νοικοκυριών.
Ο Νοµός Κιλκίς από τον οποίο και είµαι, είναι κατά βάση αγροτοκτηνοτροφικός. Παρουσιάζει όµως, δυστυχώς, προβλήµατα
διαχείρισης του υδάτινου δυναµικού, µε αποτέλεσµα την αύξηση
κόστους χρήσης καλλιεργειών. Οι αγροτικές επιδοτήσεις αποτελούν αναντικατάστατο αιµοδότη του παραγωγού στο νοµό.
Ακόµα οι καλλιεργητές επένδυσαν υπερβολικά σε µηχανολογικό
εξοπλισµό και εγκαταστάσεις. Έτσι δαπανήθηκαν πόροι, χωρίς
να ενισχύουν σύγχρονες δυναµικές καλλιέργειες, µε αποτέλεσµα
οι επιδοτήσεις και οι εξαρτώµενοι από αυτές να είναι το 30% µε
40%.
Απαιτείται, λοιπόν, και στο νοµό η συνέχιση των έργων υποδοµών του αγροτικού χώρου, µε δράσεις µείωσης του κόστους και
προσοχή στο περιβάλλον, καθώς και εναλλακτικές πηγές εισοδήµατος, όπως είναι ο αγροτοτουρισµός και οι επισκέψεις σε
αγροκτήµατα.
Το σηµερινό σχέδιο νόµου διευρύνει τις δυνατότητες της εταιρικής επιχειρηµατικής δράσης των αγροτών, µε στόχο τη σταθερότητα των τιµών και την άµεση σύνδεση των αγροτικών
προϊόντων µε τον καταναλωτή. Επιχειρείται παρέµβαση, ώστε να
κλείσει η ψαλίδα ανάµεσα στις τιµές πώλησης των αγροτικών
προϊόντων και τις τιµές που αγοράζει ο καταναλωτής.
Ενισχύει τη διαπραγµατευτική θέση του αγροτικού πληθυσµού

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

απέναντι στη ληστρική εκµετάλλευση, στα συµφέροντα που φορείς εδώ και δεκαετίες στην κυριολεξία χρησιµοποιούν και ξεζουµίζουν τον αγρότη, χωρίς ίχνος σεβασµού στον κόπο του και
τον ιδρώτα του.
Χρειαζόµαστε ένα συνεταιρισµό, ο οποίος θα υπηρετεί και θα
προστατεύει τον αγρότη, ταυτόχρονα όµως, θα υπηρετεί και θα
προστατεύει το σύνολο της κοινωνίας. Ένα καθαρό σύστηµα κανόνων και ηθικών συµπεριφορών που θα διασφαλίζει τα συµφέροντα του αγροτικού κόσµου και θα προωθεί και θα υπερασπίζεται την ιδέα µιας αγροτικής οικονοµίας.
Πιστεύω ότι το παρόν νοµοσχέδιο είναι σε θέση να υλοποιήσει
τα ανωτέρω µε ευκολία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Φραγγίδη.
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Βουλευτής Πιερίας του ΠΑΣΟΚ, για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια, πριν µπω στον κορµό του νοµοσχεδίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αδιαµφισβήτητα το συνεταιριστικό κίνηµα της χώρας µας βρίσκεται σε µία βαθιά πολύπλευρη
κρίση: Κρίση διαρθρωτική, δοµική, κρίση ιδεολογικού και πολιτικού προσανατολισµού, κρίση στρατηγικής.
Όµως, θέλω να θέσουµε το όλο πρόβληµα της κρίσης σε µια
συζήτηση, η οποία έχει και ιστορική αναφορά. Ακούω από διάφορους συναδέλφους εξορκισµούς, ακούω αφορισµούς λες και
είµαστε το ιερατείο, όπου µηδενίζουµε τα πάντα σε αυτήν, τη
χώρα.
Θέλω να πω σε αυτούς τους συναδέλφους ότι θα πρέπει να
εξετάσουν την παθογένεια της οικονοµίας στη χώρα µας διότι,
κύριοι συνάδελφοι, πριν από είκοσι χρόνια στη χώρα µας εξορκίζαµε τον ιδιωτικό τοµέα και τώρα στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισµού, όλοι εξορκίζουµε και αφορίζουµε το δηµόσιο
τοµέα, τον κρατικό τοµέα και τους συνεταιρισµούς. Ξεχνάµε ότι
η παθογένεια στην οικονοµία µας διατρέχει και διαπερνά όλες
τις µορφές και πρωτοβουλίες ιδιωτικές, δηµόσιες και συνεταιριστικές. Ξεχνάµε ότι οι πηγές του κακού για το συνεταιριστικό κίνηµα είναι πάρα πολλές και δεν είναι αυτές οι επιφανειακές, τις
οποίες αναφέρουµε µε τρέχοντα λόγο, ο κοµµατισµός, η συναλλαγή, η διαφθορά. Δεν είναι µόνο αυτοί οι λόγοι, αλλά είναι και
αυτοί οι λόγοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να εξετάσουµε πώς ιστορικά αναπτύχθηκε στον αιώνα αυτό το κίνηµα, τι προσέφερε στη
γεωργία, σε µια γεωργία στην οποία δεν ρισκάριζε ούτε η τράπεζα ούτε τα ιδιωτικά κεφάλαια, διότι ο επιχειρηµατικός κίνδυνος
είναι υψηλός.
Αυτή ήταν η αλήθεια. Έµπαιναν ασφαλιστικές εταιρείες στον
αγροτικό τοµέα; Έµπαιναν τράπεζες στον αγροτικό τοµέα;
Έµπαιναν ιδιωτικά κεφάλαια στον αγροτικό τοµέα; Κανένας.
Μα, θα σας παραπέµψω και λίγο στη δοµή της φιλοσοφίας της
νεοφιλελεύθερης Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τι λέει; Φτιάχνω
παρεµβατική πολιτική, όπως η ΚΑΠ -«φτιάχνω παρεµβατική πολιτική», έλεγε ακόµα και η Θάτσερ- παρεµβαίνω στις τιµές, αποσύρω προϊόντα. Άκρως αντίθετο µε την ιδεολογία τους.
Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Διότι ο αγροτικός τοµέας
είναι ένας τοµέας υψηλού ρίσκου και κινδύνου για τα επιχειρηµατικά κεφάλαια, διότι τα προϊόντα εναπόκεινται στον κανόνα
της ανελαστικής ζήτησης, της φθαρτότητας, της αποθήκευσης,
των ανοργάνωτων αγορών.
Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλα αυτά τα χρόνια είδα επιχειρήσεις να κλείνουν, επειδή η λογική των καλλιεργειών τους
υπακούει σε αυτή που σας ανέφερα. Για παράδειγµα, έκλεισαν
στην Κρήτη οργανώσεις σταφιδικού χαρακτήρα, επειδή εξαφανίστηκε η σταφίδα. Τι ήταν αυτοί οι επιχειρηµατίες, οι αγρότες,
οι συνεταιριστές; Μπαταχτσήδες ήταν; Ήταν χειρότεροι από
τους ιδιώτες; Πού είναι οι ιδιώτες στην Κρήτη που τυποποιούσαν
σταφίδα; Μήπως πρέπει να σας πω και για την Πελοπόννησο συνάµα;
Άρα, λοιπόν, θεωρώ ότι η συζήτηση πρέπει να γίνει στην Ελ-
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λάδα αναφορικά µε τα αίτια της µεγάλης κρίσης επί τη βάσει σωστών και ιστορικών συµπερασµάτων όχι για να πούµε για τη συµβολή κ.λπ., όλα αυτά τα οποία είναι προφανή, αλλά για να δούµε
τα πραγµατικά αίτια και όχι επιφανειακά, ανιστόρητα και ως
αγράµµατοι να συµπεριφερόµαστε σε αυτήν τη χώρα και να λέµε
ότι όλα τα κακά προήλθαν από το συνεταιριστικό κίνηµα.
Τώρα, λοιπόν, βρισκόµαστε σε αυτό, στην καµπύλη, στο εκκρεµές. Τώρα όλοι τα βάζουν µε όλο το πολιτικό σύστηµα, µε
τους συνεταιρισµούς και µε το κράτος και εξαγνίζουµε την ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία σπατάλησε τα κονδύλια, τους αναπτυξιακούς νόµους και σήµερα δεν υπάρχει επιχειρηµατική
δραστηριότητα και αστική τάξη στην Ελλάδα.
Άρα, λοιπόν, να τα βάλουµε σε µια ιστορική βάση, αν θέλουµε
να πάµε στην πραγµατική αντιµετώπιση και θεραπεία του προβλήµατος.
Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω, κύριε Υπουργέ, είναι
ότι εγώ, ασχολούµενος χρόνια, λέω το εξής σαν µαρτυρία, ότι
δεν είναι πανάκεια ο νόµος για να λύσει το διαρθρωτικό, το δοµικό πρόβληµα του συνεταιριστικού κινήµατος, γιατί αυτό ανάγεται και στο περιβάλλον.
Για να δούµε, λοιπόν, πώς έρχονται σωρεία προϊόντων και
εξελληνίζονται στην Ελλάδα και δεν τα ελέγχει κανένας. Για να
δούµε τις συνθήκες της αγοράς, όπου όλοι οι συνεταιρισµοί δεν
κλέβουν, ενώ οι ιδιώτες κλέβουν. Πρέπει να ασχοληθούµε και µε
αυτά.
Εγώ έζησα από το 1974 πως όλοι, µα όλοι οι Υπουργοί έφεραν
νόµους για τους συνεταιρισµούς. Όλοι, µα όλοι! Δείτε το, σας
παρακαλώ, ιστορικά. Και το συνεταιριστικό κίνηµα αντί να ανδρώνεται, αντί να µεγαλουργεί, φθίνει.
Άρα, λοιπόν, δεν είναι αυτό καθεαυτό το νοµοσχέδιο που θα
δηµιουργήσει προϋποθέσεις για αναστροφή στο συνεταιριστικό
κίνηµα, για να µη σας πω ότι υπάρχει και ένα τεράστιο πρόβληµα
που έχει σχέση µε την υποδοµή που έχουν οι αγρότες. Καλούνται
να διοικήσουν µεγάλες επιχειρήσεις σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου δεν µπορούν να πάρουν το ρίσκο και
αυτό είναι ένα ζήτηµα. Υπήρξε έλλειψη κεφαλαίων, υπήρξε έλλειµµα µάνατζµεντ, υπήρχαν όλα αυτά και έπρεπε και σε αυτά
όλα αυτά τα χρόνια να σκύψουµε. Όµως, εµείς έχουµε µία λαγνεία στους νόµους.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι οι νόµοι δεν είναι δια πάσα νόσο για το συνεταιριστικό κίνηµα.
Έρχοµαι στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Είναι µια ακόµα φιλότιµη, µια πολύ καλή προσπάθεια που κάνει η σηµερινή Κυβέρνηση και ο Υπουργός κ. Σκανδαλίδης. Είναι ένα νοµοσχέδιο που
έχει πάρα πολλές θετικές διατάξεις. Πιστεύω ότι πρόθεση είναι
να αλλάξει. Γίνεται ένα εγχείρηµα, µια προσπάθεια να απαντήσει
στα προβλήµατα που µαστίζουν, κυρίως τα διαρθρωτικά, γιατί
διαρθρωτικού και δοµικού χαρακτήρα είναι οι παρεµβάσεις.
Κύριε Υπουργέ, θα κριθεί και αυτό το νοµοσχέδιο από το εάν
εκδηλωθεί η ενεργός βούληση του Υπουργείου και όλων των
Υπουργών για να υλοποιηθούν πολλές από αυτές τις διατάξεις.
Διότι, κύριε Υπουργέ, οι επτά χιλιάδες σφραγίδες πρωτοβάθµιων συνεταιρισµών θα µπορούσαν να κλείσουν αυτά τα χρόνια
και δεν τις έκλεισε κανένας, διότι φοβάται να πάρει το ρίσκο.
Δυο-τρεις παρατηρήσεις θα πω αύριο επί των άρθρων πιο συγκεκριµένα.
Κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι και οι διατάξεις για µετατροπή του
συνεταιριστικού κινήµατος και για µετατροπή των ενώσεων είναι
σωστές, όπως και άλλες διατάξεις.
Όµως, κύριε Υπουργέ, τι φοβάµαι; Ότι έχετε κάποιες διατάξεις
τις οποίες θα πρέπει να αµβλύνετε. Για παράδειγµα, σας λέω το
εξής: Αν τριάντα ενώσεις οι οποίες είναι καλές αποφασίσουν να
µην µετατραπούν σε πρωτοβάθµιες, δεν θέλουν να συµµετέχουν
σε διάρθρωση και δοµή στην ΠΑΣΕΓΕΣ -αυτά είναι τα επιχειρηµατικά τους συµφέροντα- λέτε και προβλέπετε ότι θα τους κλείσετε. Είναι δυνατόν να συζητάµε σε αυτήν τη χώρα για τριάντα
οργανώσεις πολύ καλές που θα τις κλείσουµε, θα τις πάµε σε εκκαθάριση; Δεν µπορεί να γίνουν αυτά τα πράγµατα.
Λέω, λοιπόν, ότι µερικές αναγκαστικού χαρακτήρα…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
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Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το λέω γιατί, κύριε Υπουργέ; Εµένα µου κάνει φοβερή εντύπωση ότι και η ΠΑΣΕΓΕΣ µιλάει για µετατροπή των ενώσεων σε
πρωτοβάθµιους και σε εσάς το πρόταγµά σας αυτό είναι, αλλά
όταν ερχόµαστε στο διά ταύτα δεν µπορούµε να συζητήσουµε
για τις διαδικασίες.
Ε, λοιπόν, πιστεύω ότι οι διαδικασίες είναι αυτές που µπορεί
να υπονοµεύσουν ή µπορεί να επιταχύνουν τις εξελίξεις στο συνεταιριστικό κίνηµα. Θα παρακαλούσα µέχρι αύριο να δείτε
αυτές τις αναγκαστικού, τις λένε άλλοι, χαρακτήρα, αυτές τις
διατάξεις οι οποίες δηµιουργούν πρόβληµα επικοινωνίας, συνεννόησης και επιτάχυνσης της διαδικασίας µετασχηµατισµού του
συνεταιριστικού κινήµατος, όπως επίσης και µερικές άλλες παρεπόµενες διατάξεις, όπως για παράδειγµα, ανώνυµες εταιρείες
-νοµίζω ότι το έθιξε η κ. Μπατζελή- όπου εντάξει, είναι στον
ν.2190, είναι σε άλλους νόµους. Επίσης, για τους εργαζόµενους,
όπου κάτι πρέπει να κάνουµε και γι’ αυτούς.
Υπάρχουν, δηλαδή, επιµέρους σηµεία τα οποία πρέπει αύριο,
µέχρι τελευταία στιγµή, κύριε Υπουργέ, να τα δείτε. Δεν λέω ότι
θα πρέπει να αφήσετε τα πράγµατα ως έχουν, αλλά εγώ προσωπικά θα µπω στο δίληµµα…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και δεν αναφέροµαι σε αυτό το οποίο εγώ έχω διακονήσει χρόνια, που έµαθα για τη Διεθνή Συνεταιριστική Ένωση, για τις
αρχές όχι της αναγκαστικότητας, αλλά τις αρχές της ελεύθερης
δράσης των δυνάµεων του συνεταιρισµού, που θα µε οδηγήσουν
να ψηφίσω µία ή δύο διατάξεις.
Θα βρεθώ στο δίληµµα αύριο, κύριε Υπουργέ. Κάντε, σας παρακαλώ, για να διευκολύνετε και το διάλογο, διότι δεν µπορώ να
αντιλαµβάνοµαι ότι συγκρούονται δυνάµεις οι οποίες έχουν την
ίδια στόχευση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αθανάσιο Παπαγεωργίου.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας στην Α’ Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Ιωαννίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εµένα, κύριε Υπουργέ, µε κάλυψε πάρα πολύ ο κ. Αθανάσιος
Παπαγεωργίου, ο οποίος πράγµατι έχει χρόνια στα συνεταιριστικά κινήµατα και στην Αγροτική Τράπεζα και θέλει µία προσοχή
σε αυτά τα οποία ανέφερε.
Στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει αγροτικός κόσµος. Σαν γεωτεχνικός µιλάω, γιατί πονάω τον αγρότη. Στη χώρα
µας εξακολουθεί να παίζει η αγροτική παραγωγή σηµαντικό ρόλο
στην οικονοµία µας, παρά τη µείωση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Αποτελεί µια δραστηριότητα χάρη στην οποία διατηρείται η κοινωνική συνοχή σε πολλές περιοχές της ελληνικής
επικράτειας και το µοναδικό, ίσως λόγο, που περιορίζει κάπως
την τάση εγκατάλειψης της υπαίθρου. Στις µέρες µας, βέβαια,
αντιµετωπίζει πάρα πολλά προβλήµατα, µερικά από τα οποία
οφείλονται και στο συλλογικό τρόπο οργάνωσης των αγροτών,
δηλαδή, τους αγροτικούς συνεταιρισµούς.
Είναι σε όλους γνωστός ο επί δεκαετίες κοµµατικός εναγκαλισµός της ΠΑΣΕΓΕΣ, οι εκατοντάδες συνεταιρισµοί-σφραγίδες,
τα χρέη που κατά καιρούς δηµιουργούν και γενικά, ο αδιαφανής
τρόπος λειτουργίας πολλών από αυτούς. Λέγεται ότι από τις έξι
χιλιάδες περίπου πρωτοβάθµιες συνεταιριστικές οργανώσεις
ασκούν δραστηριότητα µόνο οι πεντακόσιες. Αυτό, όµως, δεν
είναι κακό, γιατί µπορεί κάλλιστα για µία οργάνωση η οποία
αυτήν τη στιγµή είναι ανενεργός να αλλάξουν τα στοιχεία και
µετά από έναν χρόνο ή δύο να είναι ενεργός και πάρα πολύ καλή.
Ολοφάνερο, λοιπόν, είναι ότι υπάρχει µεγάλη και άµεση αναγκαιότητα εξυγίανσης του χώρου των αγροτικών συνεταιρισµών
που ίσως αποτελέσει την αρχή για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της υπαίθρου.
Το παρόν νοµοσχέδιο δίνει την ευκαιρία για εξυγίανση, παρά
το γεγονός ότι άργησε να κατατεθεί, τη στιγµή που πολλά χρόνια
προβλήµατα επηρεάζουν δυσµενώς την αγροτική παραγωγή και
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το εισόδηµα των αγροτών, προβλήµατα που αποδυναµώνουν το
θεσµό του αγροτικού συνεταιρισµού.
Οι µεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις που διακινούν εφόδια και
προϊόντα πιστεύω ότι θα είναι πολύ κερδισµένες και χαµένος θα
είναι ο ανώνυµος, ο µικρός και µεσαίος αγρότης της χώρας, δηλαδή, η πλειοψηφία του αγροτικού χώρου. Παρ’ όλο που ο ν.
2810/2000 το προέβλεπε, κανείς Υπουργός δεν προχώρησε σε
εκκαθάριση οργανώσεων για να κρατηθεί το δίκτυο αυτό ζωντανό. Απεναντίας, µε το ν. 3399/2005 και τον ν.3698/2008 ελήφθησαν σοβαρά µέτρα για την ενίσχυσή τους.
Όπως είπαν και ο κ. Παπαγεωργίου και η κ. Μπατζελή, ο
Υπουργός Ανάπτυξης δεν εφαρµόζει το άρθρο 48 του ν. 2190,
όπως έχει έρθει από την τροποποίηση του ν. 3604/2007, που
προβλέπει σε περίπτωση που µια Α.Ε. έχει παθητικό µεγαλύτερο
του ενεργητικού τότε να µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση
και να οδηγηθεί σε αναγκαστική εκκαθάριση µετά από αίτηµα
του Υπουργού.
Γιατί δεν κλείνει µεγάλο µέρος των Α.Ε. στη χώρα µας αλλά
απεναντίας λαµβάνονται µέτρα για τη στήριξή τους; Αυτά είναι
ερωτήµατα που αυτήν τη στιγµή είναι εναντίον αυτών που ψηφίζουµε σήµερα.
Στη συνέχεια θα αναφερθώ σε µερικά σηµεία των διατάξεων
που τις εκτιµώ ως αρνητικές και χρειάζεται η επαναδιατύπωσή
τους.
Γενική παρατήρηση είναι ότι σχεδόν ταυτίζονται οι συνεταιρισµοί µε τις ανώνυµες εταιρείες παραβλέποντας την όποια κοινωνική διάσταση του θέµατος.
Δεύτερον, δεν ρυθµίζονται περιπτώσεις συγχώνευσης συλλογικών αγροτικών οργανώσεων µε διαφορετικό περιουσιακό επίπεδο. Δηλαδή, δεν καθορίζεται αν τα ιδιαίτερα περιουσιακά
στοιχεία της κάθε µίας θα έχουν ή όχι κοινή µοίρα, ούτε παρέχονται πληροφορίες για το πώς θα συγχωνευτούν, για παράδειγµα,
οργανώσεις µε µεγάλη περιουσία και οργανώσεις µε καθόλου
περιουσία και χρέη.
Τρίτον, στο άρθρο 13 προβλέπονται κίνητρα και µάλιστα σηµαντικά µόνο για όσες συλλογικές αγροτικές οργανώσεις εγγραφούν στο υπό κατάρτιση µητρώο. Για όσες δεν εγγραφούν ποιο
είναι το µέλλον;
Τέταρτον, δύο από τις προβλεπόµενες από το άρθρο 3 και το
άρθρο 16 αρχές και συγκεκριµένα η τέταρτη και η έκτη, βάσει
των οποίων η εποπτική αρχή αξιολογεί και εποπτεύει τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, είναι αόριστα διατυπωµένες. Αποτέλεσµα είναι ο έλεγχος νοµιµότητας να µετατρέπεται ουσιαστικά σε
έλεγχο σκοπιµότητας, ενέργεια που δεν συνάδει µε την αρχή της
αυτοδιοίκησης των συνεταιρισµών.
Πέµπτον, η επιχειρούµενη µε το άρθρο 7 ριζική αλλαγή του
τρόπου εκλογής του διοικητικού συµβουλίου της ΠΑΣΕΓΕΣ που
ανατίθεται σε διευρυµένο πανελλήνιο συνέδριο αντιπροσώπων
αποτελεί µια καλή ιδέα εκδηµοκρατισµού, αρκεί επίσης να µην
παραβιάζεται η αρχή της αυτοδιοίκησης.
Έκτον, θα πρότεινα στις περιπτώσεις εκποίησης περιουσιακών
στοιχείων κάποιου συνεταιρισµού να έχουν προτεραιότητα στην
απόκτησή τους άλλοι συνεταιρισµοί.
Έβδοµον, στο άρθρο 19, ναι, µεν τα νοµικά πρόσωπα που θα
προκύψουν από τις συγχωνεύσεις αποκτούν τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις έναντι τρίτων, δεν αντιµετωπίζεται, όµως, το ενδεχόµενο προσφυγών των τρίτων κατά των συγχωνεύσεων για
λόγους δικούς τους.
Πεποίθηση της παράταξής µας και δική µου είναι ότι ο γεωργικός τοµέας αποτελεί το βασικό παραγωγικό ιστό της περιφέρειας –οι άλλοι δύο τοµείς είναι η ναυτιλία και ο τουρισµός- που
για να διατηρηθεί και να ενισχυθεί χρειάζεται ανταγωνιστικότητα
των παραγόµενων γεωργικών προϊόντων, ώστε να τυγχάνουν καλύτερης υποδοχής στη σύγχρονη παγκόσµια και εγχώρια αγορά.
Θέλουµε να πιστεύουµε ότι το Υπουργείο άµεσα θα καταθέσει
και άλλα νοµοσχέδια, που θα προσπαθούν να επιλύσουν όσο το
δυνατόν περισσότερα από τα πολλά σηµαντικά προβλήµατα του
αγροτικού τοµέα.
Το σχέδιο νόµου, το οποίο συζητάµε σήµερα, εκτιµώ ότι εισάγει ένα θεσµικό πλαίσιο το οποίο παρεµβαίνει µε πατερναλιστικό
τρόπο στον αγροτικό συνεταιρισµό. Παρ’ όλα αυτά περιλαµβάνει
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διατάξεις, µε τις οποίες γίνονται βήµατα κατοχύρωσης της εποπτείας του κράτους και διαµόρφωσης νέων σχέσεων µε την
αγορά, κυρίως µε τη σύσταση του Εθνικού Μητρώου Συλλογικών
Αγροτικών Οργανώσεων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ήµουν και µέσα στο χρόνο µου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Ιωαννίδη.
Το λόγο έχει η κ. Αντωνία Αντωνίου, Βουλευτής Φθιώτιδος του
ΠΑΣΟΚ.
ΤΟΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα αποτελεί µια σοβαρή µεταρρυθµιστική παρέµβαση της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, που ένας από
τους βασικούς της στόχους είναι η ανασύνταξη του θεσµικού
πλαισίου µε το οποίο λειτουργούν σήµερα οι συνεταιρισµοί και
οι συνεταιριστικές οργανώσεις.
Η παρέµβαση αυτή είναι πλέον και ώριµη και αναγκαία µετά
από την πολύχρονη εµπειρία λειτουργίας των συνεταιρισµών στη
χώρα µας. Θα έλεγα µάλιστα ότι την περίµεναν οι αγρότες εδώ
και πολλά χρόνια.
Κύριε Υπουργέ, τα τελευταία χρόνια, που βιώσαµε µεγάλες κινητοποιήσεις των αγροτών στη χώρα µας, ένα από τα βασικά αιτήµατα των κινητοποιήσεων ήταν ότι έπρεπε να αλλάξει το
θεσµικό πλαίσιο των συνεταιρισµών. Κι αυτό γιατί, δυστυχώς,
γιατί η συνεταιριστική ιδέα έχει φτάσει πλέον στο σηµείο του εκφυλισµού και της συκοφάντησης στη συνείδηση πολλών αγροτών, λόγω του τρόπου µε τον οποίο κατέληξαν και λειτουργούν
πολλοί συνεταιρισµοί και δυστυχώς και το ίδιο το συνεταιριστικό
κίνηµα.
Σε αυτό, βεβαίως, έπαιξε ρόλο τόσα χρόνια και η απουσία κρατικής εποπτείας που προβλέπεται από το Σύνταγµα. Έτσι φτάσαµε να βλέπουµε στη χώρα να υπάρχουν συνεταιρισµοί
«σφραγίδες», να υπάρχουν συνεταιρισµοί αδρανείς και βέβαια οι
υγιείς συνεταιρισµοί να είναι πλέον µειοψηφία.
Οι περισσότεροι αγρότες δεν αισθάνονται πλέον ότι οι συνεταιρισµοί είναι συνεταιριστικές οργανώσεις που εξυπηρετούν τα
δικά τους συµφέροντα και αυτό θα έλεγα είναι το πιο τραγικό για
το συνεταιριστικό κίνηµα και το ίδιο το συνεταιριστικό κίνηµα θα
έπρεπε να είχε συνειδητοποιήσει, µετά την απαξίωση που έχει
επέλθει στο ρόλο των πραγµατικών αγροτών, ότι πρέπει να προχωρήσει σε τοµές και αλλαγές µε τη συγκατάθεσή τους και όχι
µε την αντίθεσή τους.
Το σηµερινό µοντέλο εκείνων των συνεταιρισµών που ζουν και
υπάρχουν µόνο από τις επιδοτήσεις ή και µε τη διαχείριση µόνο
του ΟΣΔΕ δεν ανταποκρίνεται σίγουρα στις ανάγκες και στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία.
Η οργανωτική συγκρότηση των συνεταιρισµών σε πανελλαδικό
επίπεδο δεν γίνεται µε τρόπο που διασφαλίζει ανόθευτα τη δηµοκρατική εκπροσώπηση των συνεταιρισµένων αγροτών και
αυτό ως Βουλευτές, πιστεύω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι το γνωρίζουµε, το ζούµε και µας το λένε πάρα πολλοί αγρότες από τις
εκλογικές µας περιφέρειες.
Σε όλα αυτά το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο επιχειρεί να δώσει
απαντήσεις, επιχειρεί να δώσει ξανά στους συνεταιρισµούς τους
ίδιους τους αγρότες, αλλάζοντας όλα εκείνα που νόθευσαν µέχρι
σήµερα την συνεταιριστική ιδέα και την κοινωνική οικονοµία.
Είναι µια προσπάθεια εξυγίανσης που τη χρειαζόµαστε. Είναι µια
από τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις που πρέπει να προχωρήσουµε
στη χώρα µας.
Ναι, κύριε Υπουργέ, αυτή είναι µεταρρύθµιση, γιατί υπάρχει η
πλειοψηφία των αγροτών που στηρίζει αυτές τις αλλαγές και πιστεύω ότι αυτό το νοµοσχέδιο θα πετύχει, γιατί κι αυτός είναι ο
στόχος, µετά τη θεσµοθέτησή του, µετά την ψήφιση της Βουλής,
πώς πραγµατικά θα υλοποιηθεί. Όµως, θα προχωρήσει, διότι
εδώ υπάρχουν σύµµαχες δυνάµεις, που είναι οι ίδιοι οι αγρότες
και ιδίως η νέα γενιά των αγροτών.
Και βέβαια σε αυτήν την πολύ κρίσιµη φάση της νεώτερης
ιστορίας µας, ο αγροτικός τοµέας -το είπαν και πάρα πολλοί συνάδελφοι- µαζί µε άλλους τοµείς της οικονοµίας µας, όπως είναι
ο τουρισµός, µπορούν να αποτελέσουν η βαριά οικονοµία της
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χώρας και να είναι οι βασικοί µοχλοί ανάπτυξης για τα επόµενα
χρόνια. Για να συµβεί, όµως, αυτό, έχει πολύ µεγάλη σηµασία η
θεσµική ανασύνταξη του αγροτικού χώρου σε µια εντελώς νέα
και σύγχρονη βάση που θα ανταποκρίνεται στις απαιτητικές συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισµού και της παγκόσµιας αγοράς
προϊόντων.
Χρειαζόµαστε αγροτικό τοµέα εξωστρεφή, που να µην βασίζεται πλέον στο µοντέλο των επιδοτήσεων, το οποίο αν και ήταν
και είναι αναγκαία πολιτική για τη στήριξη της ευρωπαϊκής και
κατ’ επέκταση της ελληνικής αγροτικής οικονοµίας, δυστυχώς,
υπήρξαν περιπτώσεις κατάχρησης και κακοποίησής του. Αυτό το
έχουν πλέον συνειδητοποιήσει οι περισσότεροι αγρότες και ιδιαίτερα η νέα γενιά των αγροτών, που στρέφονται πλέον σε άλλα
µοντέλα παραγωγής, προώθησης προϊόντων και αγροτικής επιχειρηµατικότητας.
Χρέος της πολιτείας είναι να προσφέρει εκείνα τα θεσµικά εργαλεία που µπορούν να φανούν χρήσιµα σε αυτό το νέο προσανατολισµό της αγροτικής οικονοµίας. Αυτά τα θεσµικά εργαλεία
για να είναι αποτελεσµατικά πρέπει να εξυπηρετούν την ενίσχυση της συλλογικής διαπραγµατευτικής θέσης των παραγωγών απέναντι στην ασυδοσία, τους εκβιασµούς και τη ληστρική
εκµετάλλευση των εµπόρων, το κλείσιµο της ψαλίδας ανάµεσα
στις τιµές του παραγωγού και στις τιµές που πληρώνει ο καταναλωτής και την ενίσχυση, τελικά, του εισοδήµατος των αγροτών.
Με τις νέες διατάξεις του νοµοσχεδίου που συζητάµε σήµερα
δηµιουργείται ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των διεπαγγελµατικών οργανώσεων, των αγροτικών εταιρικών συµπράξεων, των
οµάδων παραγωγών και φυσικά των ίδιων των πρωτοβάθµιων συνεταιρισµών, που είναι πλέον ισχυροί συνεταιρισµοί αγροτών και
όχι πελατών.
Θεσµοί, όπως η συµβολαιακή γεωργία και τα δηµοπρατήρια,
τα οποία οργανώνονται µε βάση τα διεθνή πρότυπα και τη συµµετοχή της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, µπορούν να προστατεύσουν τη θέση των αγροτών, να τους δώσουν περισσότερη
ασφάλεια και να ενισχύσουν σοβαρά το εισόδηµά τους. Πιστεύω,
βέβαια, ότι εδώ ίσως θα µπορούσαν να έχουν γίνει και πιο τολµηρά βήµατα, κύριε Υπουργέ, µε βάση την εµπειρία άλλων
χωρών, στις οποίες τα δηµοπρατήρια θα έχουν µετόχους αποκλειστικά συνεταιρισµούς ισχυρούς και υγιείς και πιστεύω ότι
αυτό θα το συζητήσουµε στην επόµενη φάση, όταν θα έχει ξεκαθαρίσει το σηµερινό τοπίο των συνεταιρισµών από τις παθογένειες του παρελθόντος. Προς την κατεύθυνση αυτής της
εξυγίανσης ένα από τα πολύ σηµαντικά στοιχεία του νοµοσχεδίου είναι η δηµιουργία του εθνικού µητρώου και η θεσµοθέτηση
της περιοδικής αξιολόγησης των συνεταιρισµών µέσα από τη λειτουργία θεσµών εποπτείας του κράτους, αυτό δηλαδή που
έλειπε µέχρι σήµερα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως και σε άλλους τοµείς στη χώρα
µας, έτσι και στον τοµέα του συνεταιρισµού, είναι καιρός να σπάσουν τα αποστήµατα που έχουν δηµιουργηθεί τόσα χρόνια µε
την ανοχή και τη σύµπραξη δυστυχώς και µέρους του πολιτικού
κόσµου. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έρχεται σήµερα να κάνει
πράξη αυτά που τόσα χρόνια ως Αντιπολίτευση υποστηρίζαµε,
κάνοντας και την αυτοκριτική µας ως κόµµα για τα όσα έχουν
συµβεί στο παρελθόν. Η αναγέννηση της αγροτικής παραγωγής
στη χώρα µας είναι σήµερα αναγκαιότητα και µονόδροµος, όχι
µόνο για τους αγρότες µας, αλλά για το συνολικό προσανατολισµό της ελληνικής οικονοµίας σε τοµείς που η χώρα µας έχει τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήµατα και δεν τα έχουµε µέχρι σήµερα αξιοποιήσει.
Ο αγροτικός κόσµος χρειάζεται σήµερα τη συµπαράσταση της
πολιτείας για να µπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις
και προκλήσεις. Χρειάζεται ενηµέρωση, χρειάζεται εκπαίδευση,
στήριξη και θεσµική θωράκιση. Με αυτό το νοµοσχέδιο πραγµατικά πιστεύω ότι γίνεται ένα βήµα. Όµως, σίγουρα δεν µπορούµε
να µείνουµε µόνο σε αυτό. Χρειάζεται ένα εθνικό πλαίσιο εθνικής
στρατηγικής για τον αγροτικό τοµέα, τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία. Νοµίζω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι και αυτή η
Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και η ηγεσία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν αντιληφθεί την αναγκαι-
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ότητα και περιµένουµε από εσάς να δούµε τις επόµενες κινήσεις
σας σε πολιτικό και θεσµικό επίπεδο.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, τολµήσαµε και κάναµε ένα πολύ
µεγάλο βήµα. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, πρέπει αυτό το
βήµα να ολοκληρωθεί, να γίνουν πραγµατικοί συνεταιρισµοί.
Υπάρχει η βούληση των αγροτών και, όπως είπα, των νέων αγροτών. Θέλω να ελπίζω ότι όλοι όσοι εµπλέκονται στην υλοποίηση
αυτού του νοµοσχεδίου θα τολµήσουν επιτέλους να συγκρουστούν µε τα κακώς κείµενα, έτσι ώστε να έχουµε ένα υγιές συνεταιριστικό κίνηµα που είναι αναγκαίο για την αγροτική οικονοµία,
αλλά και για την οικονοµία της χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Αντωνία Αντωνίου, Βουλευτή Φθιώτιδας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Ευάγγελος Αργύρης, Βουλευτής Ιωαννίνων
του ΠΑΣΟΚ και Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, για επτά λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το θέµα
που συζητάµε σήµερα στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Επί της ουσίας
θα έλεγα ότι αποτελεί ένα καθυστερηµένο βήµα µετεξέλιξης του
θεσµού των συνεταιρισµών, ο οποίος έχει καταγράψει µία σηµαντική διαδροµή και προσφορά στην πατρίδα µας και στον αγροτικό κόσµο ιδιαίτερα. Στη διαδροµή αυτή υπηρέτησα το θεσµό
και αγωνίστηκα µε πάθος για την επιτυχία του µαζί µε πολλούς
συναδέλφους από όλους τους πολιτικούς χώρους, καθώς ο στόχος της επιτυχίας αυτού του χώρου, δηλαδή των συνεταιρισµών
και της ποιοτικής πρωτογενούς παραγωγής, δεν είναι κοµµατικός, αλλά πρωτίστως είναι εθνικός.
Εδώ και χρόνια η αναµόρφωση και η µετεξέλιξη του χώρου
αυτού αποτελεί επιτακτική ανάγκη, προκειµένου να καµφθούν
γραφειοκρατικές λειτουργίες, να ενισχυθεί η πραγµατική παραγωγή και να λειτουργήσουν οι συνεταιρισµοί µε βάση τις νέες
µορφές οικονοµικής δραστηριότητας, εξυπηρετώντας το στόχο
της ανταγωνιστικής παρουσίας των ποιοτικών µας προϊόντων.
Υπάρχουν και παραδείγµατα έµπρακτα που αποδεικνύουν πως
µε νέες µορφές λειτουργίας και παραγωγής οι συνεταιρισµοί
µπορούν να γίνουν πρωτοπόροι στην αναπτυξιακή προσπάθεια
της χώρας. Από τη στιγµή που αναµορφώνετε το χώρο των συνεταιρισµών, δεν πρέπει ταυτόχρονα να επιχειρείτε να στερήσετε
τις σηµαίες επιτυχίας και αυτές που καταγράφουν, θα έλεγα, µια
πορεία ποιοτικής παραγωγής προϊόντων. Σε αυτές τις επιχειρήσεις είναι σίγουρα και η «ΔΩΔΩΝΗ». Δεν πρέπει να κάνετε
µπρος-πίσω. Θα έλεγα ότι η «ΔΩΔΩΝΗ» είναι µια αναµµένη µηχανή, η οποία µπορεί να οδηγήσει το νέο συνεταιριστικό κίνηµα
προς τη σωστή κατεύθυνση.
Το θέµα της δοµής και λειτουργίας του συνεταιριστικού κινήµατος σήµερα επανεξετάζεται και αυτό είναι το πολύ θετικό του
παρόντος νοµοσχεδίου. Θα έλεγα εδώ ότι θα πρέπει να το καταγράψουµε στα θετικά της πολιτικής ηγεσίας, γιατί έγινε πολύ µεγάλη συζήτηση, έγινε µια αναδροµή. Θα έλεγα ότι πολλοί
συνάδελφοι -άλλοι µε πολύ µεγάλη επιτυχία, από τον εισηγητή
της Πλειοψηφίας, αλλά και τους εισηγητές των άλλων κοµµάτωνπεριέγραψαν την ιστορική διαδροµή αυτού του συνεταιριστικού
κινήµατος. Άλλοι προσπάθησαν να κάνουν µία ιδεολογική, εάν
θέλετε, προσέγγιση στο συνεταιριστικό κίνηµα.
Τι ακριβώς είναι ο συνεταιρισµός; Θα πρέπει να πω ότι ο συνεταιρισµός ήταν µια αναγκαιότητα η οποία άρχισε να αναπτύσσεται µέσα στο καπιταλιστικό σύστηµα για να µπορέσει να
αντιµετωπίσει ουσιαστικά τις ανάγκες των παραγωγών σε όλα τα
επίπεδα, πράγµα που άλλες φορές το κατάφερε, άλλες φορές
ενσωµατώθηκε και δεν µπόρεσε να το πετύχει. Χρειάζεται, όµως,
σήµερα να δούµε ότι αυτή η συνολική αναµόρφωση των θεσµών
στη χώρα µας πρέπει να δώσει συνολικά στην καινούργια Ελλάδα το νέο µοντέλο ανάπτυξης για τις µελλοντικές γενιές. Κάτι
τέτοιο δεν µπορεί να γίνει βάζοντας κριτήρια, προϋποθέσεις και
προαπαιτούµενα που πηγάζουν από το παρελθόν.
Σίγουρα ο θεσµός των συνεταιρισµών στη χώρα µας έχει να
επικαλεστεί την παράδοση της δηµοκρατικής λειτουργίας, των
αγώνων, αλλά παράλληλα και τη στήριξη των αγροτών. Αυτά τα
στοιχεία, όµως, από µόνα τους σήµερα δεν µπορούν να µας οδη-
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γήσουν σε έναν παραγωγικό θεσµό συνεταιρισµού. Το ζητούµενο είναι η άµεση δηµοκρατία συνδεδεµένη µε την πρωτογενή
παραγωγή να µπορέσει να δηµιουργήσει οικονοµικά αποτελέσµατα για την ανάπτυξη της οικονοµίας της υπαίθρου, να αλλάξουµε δηλαδή σελίδα όσοι πιστεύουµε σε κάτι περισσότερο, να
πάµε το συνεταιρισµό ένα βήµα πιο κοντά σε αυτό που η κοινωνία και οι απλοί αγρότες ζητάνε, έναν παραγωγικό συνεταιρισµό
που µε εφόδια τις δυνάµεις των µελών του και την επιστηµονική
γνώση θα δώσει προϊόντα, υπηρεσίες και αναπτυξιακές δυνατότητες για µια αξιοπρεπή και σταδιακή ευηµερούσα ύπαιθρο.
Τι είναι σήµερα το συνεταιριστικό κίνηµα στην Ελλάδα; Πώς
θα µπορούσε κάποιος να το περιγράψει; Αν ήθελα να κάνω µια
τέτοια προσέγγιση, θα έλεγα ότι υπάρχει ένα µεγάλο οικόπεδο
στο Σύνταγµα, που είναι η ακριβότερη περιοχή της Ελλάδας,
όπου µέσα έχει ένα παλιό κτίσµα. Ούτε το οικόπεδο έχει αξία
ούτε το κτίσµα. Κάτι τέτοιο είναι σήµερα το συνεταιριστικό κίνηµα στο σύνολό του µε φωτεινές εξαιρέσεις, οι οποίες έχουν
δώσει πάρα πολύ µεγάλα βήµατα προόδου, αλλά παράλληλα και
υπεράσπισης της οικονοµίας της χώρας. Πρέπει να δούµε δηλαδή τι ακριβώς είπα και πριν ότι αναµένει η κοινωνία από το
θεσµό του συνεταιρισµού σήµερα και πρέπει να ξεχάσουµε την
αναπόληση δαφνών και υστεροφηµιών.
Ζητάµε ένα νέο σχεδιασµό. Η κοινωνία και οι συνεταιρισµένοι
αγρότες ή συνολικά οι αγρότες ζητούν ένα νέο σχεδιασµό. Πού
θα γίνει αυτός ο σχεδιασµός; Παλαιότερα, όταν µιλούσαµε για
τους αγρότες και την οικονοµία, µιλούσαµε για πολύ µεγάλα µεγέθη. Κατ’ αρχάς, µιλούσαµε για την απασχόληση στο χώρο
αυτό, η οποία πολλές φορές ξεπερνούσε και το 25%. Μιλούσαµε
για συµµετοχή στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν που πολλές
φορές άγγιζε το 20%. Σήµερα µιλάµε για πολύ µικρά µεγέθη. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι αυτός ο σχεδιασµός πρέπει να γίνει µε
βάση τα νέα δεδοµένα. Γίνεται πολλή συζήτηση για τη διαβάθµιση των συνεταιρισµών. Θεωρώ ότι ο συνεταιρισµός πρέπει να
έχει χαρακτηριστικά µιας πρωτοβάθµιας οργάνωσης, µια άµεση
σχέση των παραγωγών µε τους συνεταιρισµούς και αυτό πρέπει
να εκφράζεται σε όλα τα επίπεδα. Από εκεί και πέρα, πρέπει να
υπάρχουν όλες εκείνες οι συµπράξεις και όλες εκείνες οι συνέργειες που έρχονται να καλύψουν πράγµατα που δεν µπορεί να
καλύψει ο πρωτοβάθµιος συνεταιρισµός.
Είµαι ευτυχής και παράλληλα υπερήφανος ότι είµαι παραγωγός σε έναν συνεταιρισµό ο οποίος κάνει τζίρο διακόσια εκατοµµύρια, απασχολεί χίλιους διακόσιους εργαζόµενους και έχει
περίπου πεντακόσιους συνεταίρους. Δηλαδή, τι ακριβώς είναι
αυτός ο συνεταιρισµός; Θα πρέπει να σας πω µόνο την εµπειρία
µου, ότι το µόνο που κατέχω σε αυτό το συνεταιρισµό είναι η
προσωπική µου περιουσία, δηλαδή τα κτήρια για να παράγω την
παραγωγή. Παράλληλα, αυτό που ανήκει σε µένα είναι η εργασία, τα υπόλοιπα όλα ανήκουν στο συνεταιρισµό από την πρώτη
µέρα της παραγωγής µέχρι την τελευταία ηµέρα που πουλιέται
το προϊόν. Και εγώ έχω µία σχέση µε το συνεταιρισµό όπου παραδίδω όλη µου την παραγωγή. Αν παραδώσω έστω και ένα κιλό
ή ένα προϊόν ή, αν θέλετε, ένα τεµάχιο εκτός συνεταιρισµού, δεν
θα είµαι µέλος του συνεταιρισµού.
Αυτό είναι πρωτοβάθµιος συνεταιρισµός, αυτό είναι παράλληλα εταιρεία, αυτό είναι –αν θέλετε- µία καπιταλιστική επιχείρηση ή πείτε το όπως αλλιώς θέλετε. Ποια είναι η διαφορά αυτής
της κοινωνικής οργάνωσης από µία άλλη ιδιωτική επιχείρηση;
Είναι πολύ απλό. Λειτουργούν ακριβώς το ίδιο, αλλά η διαφορά
είναι ότι τα µεγέθη, τα πλεονάσµατα, τα κέρδη που δηµιουργούνται, είναι κέρδη που αναδιανέµονται στα µέλη ή επαναεπενδύονται, για να µπορέσει αυτή η επιχείρηση, αυτός ο συνεταιρισµός
να είναι ανταγωνιστικός στην αγορά.
Αν πράγµατι αυτό θέλουµε, θα πρέπει να επαινέσουµε την πολιτική ηγεσία, γιατί νοµίζω ότι στο άρθρο 1 καταγράφει ακριβώς
όλο αυτό το εγχείρηµα που θέλει. Νοµίζω ότι εδώ δεν µπορεί να
διαφωνήσει κανείς και καµµία πτέρυγα της Βουλής, αν περιγράψουµε ακριβώς αυτό που λέµε µε τα έξι σηµεία που περιγράφει
και το άρθρο 1. Δηλαδή, έχουµε ένα µητρώο που καταγράφει σήµερα την υπάρχουσα κατάσταση. Έχουµε έναν πρωτοβάθµιο συνεταιρισµό που έρχεται πράγµατι, µε άµεση δηµοκρατία να
συνεργήσει µε την πραγµατική παραγωγή και τους παραγωγούς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έχουµε, στη συνέχεια, τη δυνατότητα αυτό να είναι εργαλείο για
την παραγωγή και το ότι πρέπει να υπάρξουν συνέργειες εκεί
µέσα, όπως γίνεται σε επίπεδο που δεν µπορεί να κάνει ο πρωτοβάθµιος συνεταιρισµός. Παράλληλα, αυτά τα προϊόντα κάπου
πρέπει να πουληθούν. Και πρέπει να πουληθούν µε έναν τρόπο,
για να µπορέσουν να αποκτήσουν τη µεγιστοποίηση της αξίας.
Κλείνω, αν µου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, µε µία φράση.
Έγινε πάλι µια επιχείρηση να συνενωθούν οι συνεταιρισµοί. Είπαµε να συνενωθούν οι συνεταιρισµοί, να κάνουµε έναν καλό
νόµο. Θα πρέπει να πω ότι ο ν. 2810 είναι προϊόν οµόφωνης απόφασης και των συνεταιρισµένων αγροτών, δηλαδή της ΠΑΣΕΓΕΣ,
των πολιτικών δυνάµεων και είναι κάτι που έφτιαξαν οι ίδιοι οι συνεταιριστές.
Οι νόµοι δεν φτιάχνουν τους συνεταιρισµούς. Η Δανία δεν έχει
νόµο για τους συνεταιρισµούς. Δεν κάνουν, δηλαδή, οι νόµοι τις
επιχειρήσεις. Κάναµε, δηλαδή, προσπάθεια να συνενώσουµε τις
επιχειρήσεις. Έχουµε το παράδειγµα των Χανίων. Υπήρχαν επτά
δευτεροβάθµιες οργανώσεις και όταν πήγε να γίνει η συνένωση
αυτών των οργανώσεων, τότε έγινε άλλη µία Κεντρική Ένωση
Χανίων. Όλοι πιστεύαµε ότι θα είναι η µοναδική, η µία. Τότε οι
επτά, έγιναν οκτώ, γιατί και η Κεντρική Ένωση Χανίων έγινε η 8η
Δευτεροβάθµια Οργάνωση.
Αυτά είναι µία διαδροµή που καταγράφεται. Δεν πρέπει να τα
επαναλάβουµε. Επίσης, δεν πρέπει να αφορίσουµε και δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση να πούµε ότι το συνεταιριστικό κίνηµα
δεν έπαιξε έναν πολύ µεγάλο ρόλο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Πολλές φορές το κράτος ήταν άδικο απέναντι
στο συνεταιριστικό κίνηµα. Του φόρτωσε πολλές φορές εργασίες, που έπρεπε να κάνει το κράτος. Άλλες φορές τις αποπλήρωσε, άλλες φορές όχι.
Αυτές οι συγχύσεις που υπάρχουν στο µυαλό µας δεν πρέπει
να µας οδηγήσουν στο να µην πάµε ένα βήµα µπροστά, δηλαδή
να δηµιουργήσουµε σήµερα ένα συνεταιρισµό που θα µπορέσει
να υπερασπιστεί την παραγωγή. Παλαιότερα, οι συνεταιρισµοί
ήταν συνενώσεις φυσικών προσώπων. Το έλεγαν, αν θέλετε, και
οι αρχές του Ρόσντεϊλ, όταν πρωτοδηµιουργήθηκε.
Σήµερα είναι αναγκαίο οι συνεταιρισµοί αυτοί να είναι παράλληλα όχι µόνο συνενώσεις φυσικών προσώπων, αλλά και κεφαλαίων, για να µπορούν να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει ο αγροτικός χώρος. Η διαφορά είναι αυτή που σας
είπα πριν, ότι δηλαδή πρέπει να καταγράφεται από τη λήξη της
οικονοµικής περιόδου, όπου ουσιαστικά θα δηµιουργούνται
κέρδη και αυτά τα κέρδη θα πρέπει να αναδιανέµονται στους συνεταιρισµούς.
Γι’ αυτό, λοιπόν, πιστεύω ότι είναι καιρός –θα τα πούµε και
αύριο στα άρθρα- να προχωρήσουµε σε µία συναίνεση, όχι κοµµατική, αλλά εθνική, γιατί χωρίς συνεταιρισµούς δεν µπορεί καµµία αγροτική οικονοµία να αναπτυχθεί. Για µας, τουλάχιστον, µια
και είµαστε µέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας, πρέπει να µας λέει
ότι δεν χρειάζεται να ανακαλύψουµε την Αµερική. Πρέπει να
δούµε παραδείγµατα, τα οποία υπάρχουν σε άλλες χώρες και
έχουν δηµιουργήσει αυτήν την οικονοµική ευρωστία.
Αυτά, λοιπόν, πρέπει να τα κάνουµε και εδώ, γιατί πράγµατι το
νοµοσχέδιο τις δίνει αυτές τις προϋποθέσεις. Είναι αδιανόητο να
µένουµε σε τεχνικές λεπτοµέρειες για το πότε και γιατί θα γίνει
εκκαθάριση. Εγώ πρέπει να σας πω ότι είµαι µέλος αυτής της
συνεταιριστικής οικογένειας και ήµουν ο πρώτος Υπουργός που
εκκαθάρισα ουσιαστικά µία τριτοβάθµια οργάνωση, την κτηνοτροφική, µε τη συναίνεση όλων των πτερύγων, αλλά ακόµα και
των ίδιων. Δεν είναι κατ’ ανάγκη κακό να εκκαθαρίζεται κάτι, όταν
γεννιέται κάτι καινούργιο, γιατί αν πράγµατι δεν γκρεµίσουµε το
άχρηστο κτίσµα που υπάρχει στο οικόπεδο, δεν θα έχουµε ούτε
οικόπεδο ούτε κτίσµα.
Χρειάζεται, λοιπόν, να χτίσουµε το καινούργιο και χρειάζεται
και τη συναίνεση όλων µας
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αργύρη.
Το λόγο έχει ο κ. Νίκος Σαλαγιάννης, Βουλευτής Καρδίτσας
του ΠΑΣΟΚ.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω στον
αγαπητό Αντιπρόεδρο κ. Αργύρη ότι ένας λόγος, κατά την άποψή
µου, που δεν κέρδισε το παιχνίδι ο προηγούµενος νόµος είναι
αυτός που είπατε, δηλαδή η σύµφωνη γνώµη όλων, γιατί ισορρόπησε σε ένα σηµείο που αναπαρήγαγε όλες τις κακοδαιµονίες
που θέλαµε να αντιµετωπίσουµε. Αυτός είναι ο λόγος.
Εγώ θέλω να πω ότι θεωρώ ότι το σηµερινό σχέδιο νόµου που
αύριο θα είναι νόµος, έχει το χαρακτήρα µιας πραγµατικής
τοµής. Είναι πραγµατικά µια µεταρρυθµιστική προσπάθεια από
τις πιο σοβαρές, στον πιο κρίσιµο χώρο, το χώρο της αγροτικής
ανάπτυξης, για τη στήριξη των αγροτών στο θεµέλιο τους, στο
συνεταιριστικό κίνηµα.
Εγώ θέλω να εξάρω την επιµονή του Υπουργού σε δύο σηµεία,
δηλαδή στον πολύµηνο εξαντλητικό διάλογο µέχρι να έρθει το
σχέδιο νόµου στην Επιτροπή της Βουλής, αλλά και στο σεβασµό
απέναντι στα κόµµατα και τους Βουλευτές µέσα στη Διακοµµατική Επιτροπή, όταν έκανε αποδεκτές πάρα πολύ σοβαρές αλλαγές από Βουλευτές που εισηγήθηκαν στην επιτροπή. Είναι προς
τιµήν του. Κυρίως, όµως, είναι προς τιµήν του το γεγονός ότι δεν
επέτρεψε να θιγεί ο πυρήνας του νοµοσχεδίου που έφερε στη
Βουλή. Κράτησε το χαρακτήρα του το νοµοσχέδιο.
Όµως, αγαπητέ Υπουργέ, δεν υπάρχει περίπτωση και ο νέος
νόµος να έχει τα αποτελέσµατα που θέλουµε και που επιδιώκουµε και που είναι αναγκαία, αν δεν υπάρχει ένα πραγµατικό
επιχειρησιακό σχέδιο υλοποίησής του.
Και µε την αφορµή αυτή και µε αφορµή όσα είπε χθες το
βράδυ ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Βενιζέλος, θέλω να
κάνω µία επισήµανση που την έχω πει και στην παράταξή µας.
Το θεµελιώδες λάθος που έκανε η Κυβέρνησή µας εδώ και δύο
χρόνια είναι το εξής: Όταν κατάλαβε τι παρέλαβε από τη Νέα Δηµοκρατία –που σήµερα δηµαγωγεί ασύστολα, όχι µόνο στο θέµα
αυτό, αλλά στη γενικότερη πολιτική της- δεν συγκρότησε ένα συνολικό σχέδιο ανόρθωσης της χώρας µε όλες τις αλλαγές, µε
όλες τις τοµές –µία από αυτές είναι αυτό για το οποίο µιλάµε σήµερα- να συµπεριλάβει σ’ αυτές και τη δανειακή σύµβαση, το
µνηµόνιο και να παλέψει για να εφαρµόσει τις µεταρρυθµίσεις
που πίστευε από καιρό και είπε στο πρόγραµµά της αυτή η Κυβέρνηση ότι θα εφαρµόσει.
Δεν το έκανε. Άφησε να δηµιουργηθεί ένα µέτωπο αντιµνηµονιακό, να χωριστούµε σε µνηµονιακούς και αντιµνηµονιακούς, σε
ευαγγελιστές του µνηµονίου και εξορκιστές του µνηµονίου και
αποδυνάµωσε τη µεταρρυθµιστική προσπάθεια, είκοσι τέσσερις
µήνες τώρα και φθάσαµε στα χθεσινά.
Όµως, όταν τα πράγµατα δεν πάνε µε την ώρα τους και µε
αποφασιστικότητα, µε τόλµη µέχρι το τέλος, µέχρι το βάθος,
µέχρι την υλοποίηση των νόµων και των µεταρρυθµίσεων, τότε
γίνονται εκ των υστέρων πιο βίαια και πιο οδυνηρά. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα.
Φέρνετε, λοιπόν, ένα σχέδιο νόµου, αγαπητέ Υπουργέ. Πρέπει
να σας πω ότι είµαι στην πολιτική από την εµπειρία µου από τον
αγροτικό τοµέα, από την πολύ προσωπική µου εµπειρία και του
περιβάλλοντός µου και από το γεγονός ότι ο τόπος µου είναι κατ’
εξοχήν αγροτικός τοµέας. Μπήκα στην πολιτική –και το οµολογώ
εδώ µπροστά σας- πιο πολύ γι’ αυτό το πράγµα. Όσοι µε γνωρίζετε, ξέρετε ότι τόσα χρόνια που έχω στη Βουλή, ασχολήθηκα
πάρα πολύ µε τον αγροτικό τοµέα.
Ένα µοτίβο, λοιπόν, της πολιτικής µου διαδροµής και όλων
εδώ µέσα ήταν ότι δεν υπάρχουν σοβαροί συνεταιρισµοί, για να
στηρίξουν τις µεγάλες προσπάθειες στον αγροτικό τοµέα και τις
µεταρρυθµίσεις, αλλά και τον αγροτικό πληθυσµό και την αγροτική οικονοµία. Αυτό είναι ένα µοτίβο. Όλες οι αλλαγές που κάναµε και που φιλοδοξούσαµε να επιφέρουµε, αγαπητέ Υπουργέ,
δεν έγιναν, γιατί ήταν µισοχτισµένες ελπίδες που λέει και ο Ελύτης. Και αν µείνουν µισοχτισµένες ελπίδες, λιθαράκι-λιθαράκι οι
επιτήδειοι το αποδυναµώνουν.
Ποια είναι η δική µου εµπειρία; Είµαι σίγουρος ότι οι συνάδελφοί µου από τους νοµούς µπορεί να έχουν εµπειρίες θετικές και
φωτεινές από συνεταιρισµούς. Εγώ δεν ισοπεδώνω. Μιλάω
πάντα για πράγµατα που ξέρω. Όµως, η δική µου εµπειρία είναι
ότι στη συνείδηση των Καρδιτσιωτών –µπορεί να µε ακούν πολλοί, αλλά το λέω και στα καφενεία- είναι απαξιωµένοι πλήρως οι
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συνεταιρισµοί.
Πάω τόσα χρόνια και τους λέω ότι θέλουµε συνεταιρισµούς,
αλλιώς δεν µπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και µε κοιτάνε σκεφτόµενοι «τι λέει αυτός τώρα;», γιατί οι συνεταιρισµοί είναι απαξιωµένοι στη συνείδηση του κόσµου, οι δε ενώσεις είναι λεηλατηµένες διαχρονικά και διακοµµατικά. Ξέρω τι λέω, λεηλατηµένες διακοµµατικά και διαχρονικά!
Προσωπικά ήµουν υποστηρικτής σε πάρα πολλές προσπάθειες διαγραφής χρεών δισεκατοµµυρίων από τις ενώσεις και
πολλών προγραµµάτων ανόρθωσής τους. Όµως αυτά δεν έγιναν.
Όσο πιο µεγάλη ανάγκη είχαµε για πιο καλούς συνεταιρισµούς,
όσο πιο µεγάλη ανάγκη είχαµε να αναδιαρθρώσουµε τον αγροτικό τοµέα, όσο πιο µεγάλη ανάγκη είχαµε να γίνει επιτέλους η
αγροτική οικονοµία µια οικονοµία που θα στηρίζει τη χώρα, τόσο
πιο πολύ αποδυναµώνονταν οι συνεταιρισµοί, η δε ηγεσία της,
που µπορεί να είχε άξιους ανθρώπους, παρέµεινε εγκλωβισµένη
σε µια λογική και αναπαρήγαγε τον εαυτό της χρόνια τώρα. Αυτή
είναι η αλήθεια. Αυτό συνέβη και σήµερα.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι σήµερα κάνατε δύο πολύ σοβαρές κινήσεις-κλειδιά στο νοµοσχέδιο. Η µία είναι ότι ουσιαστικοποιείτε τη
λειτουργία των πρωτοβάθµιων συνεταιρισµών, εκεί που ο αγρότης έχει τα ενδιαφέροντά του και ταυτόχρονα συνδέετε την
άµεση µε την αντιπροσωπευτική δηµοκρατία στην ανάδειξη της
ηγεσίας του συνεταιριστικού κινήµατος. Τα θεωρώ δύο κρίσιµα
κλειδιά.
Αγαπητέ Υπουργέ, πότε µία µεταρρύθµιση στη δική µου συνείδηση θεωρείται ώριµη; Όταν η κοινωνία σε µεγάλο βαθµό θεωρεί ότι είναι αναγκαία. Αυτό υπάρχει στο νοµοσχέδιό σας.
Υπάρχει η ανάγκη να αλλάξουν οι συνεταιρισµοί. Επίσης, όταν οι
καιροί απαιτούν αυτές τις µεταρρυθµίσεις. Όσο ποτέ άλλοτε οι
καιροί απαιτούν αυτές τις µεταρρυθµίσεις.
Υπάρχει όµως και ένα τρίτο στοιχείο, να παλέψουν για το
θεσµό αυτοί στους οποίους ανήκει. Εδώ υπάρχει ένα ζήτηµα.
Κατά την άποψή µου όλες οι πλευρές που φαίνεται από την επιτροπή να συµφωνούµε ότι πρέπει να γίνουν µεγάλες αλλαγές –
δεν ξέρω βέβαια τι θα γίνει αύριο στην ψηφοφορία- θα πρέπει
να επιδιώξουµε να υπάρξει κίνηµα ενεργοποίησης των πραγµατικών αγροτών για να στηρίξουν το πλαίσιο, να δώσουν µάχη γι’
αυτό, αλλιώς θα µείνει πάλι ένας νόµος-κέλυφος. Αυτό δεν αξίζει.
Το έχει ανάγκη ο αγροτικός τοµέας της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Σαλαγιάννη, Βουλευτή Καρδίτσας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Βαγιωνάς, Βουλευτής Χαλκιδικής της Νέας
Δηµοκρατίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΙΩΝΑΣ: Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, να µιλήσω από τη θέση µου γιατί έχω µόνο επτά λεπτά.
Είναι αλήθεια ότι η χώρα περνάει δύσκολη εποχή και το µόνο
πράγµα στο οποίο έχουµε να ελπίζουµε είναι ο τουρισµός και η
ναυτιλία. Εγώ βάζω και ένα τρίτο σκέλος, τον πρωτογενή τοµέα
και τον αγροτικό πληθυσµό. Μέσα σ’ αυτό βάζω τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς, τους µελισσοκόµους, τους υλοτόµους.
Είναι αλήθεια ότι στη δεκαετία του ’60 όλοι αυτοί οι άνθρωποι
σπούδαζαν παιδιά, πάντρευαν κορίτσια, έφτιαχναν σπίτια χωρίς
να παίρνουν ούτε ένα ευρώ επιδότηση. Στα µέσα της δεκαετίας
του ’90, περίπου το 1995, θυµάστε οι παλαιότεροι ότι καλλιεργούσαµε πορτοκάλια και µήλα για τις χωµατερές.
Την ίδια εποχή οι συνεταιριστικές οργανώσεις µέσω ΚΥΔΕΠ –
θα θυµάται ο κύριος Υπουργός γιατί ήταν και τότε Υπουργόςείχαν το δεύτερο προϋπολογισµό µετά το Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας, δισεκατοµµύρια δραχµές. Το λέω αυτό και για την περιοχή µου και ο παρών Υφυπουργός είναι µάρτυρας σ’ αυτό που
λέω.
Οι επιδοτήσεις κατέστρεψαν τους γεωργούς και τους επιχειρηµατίες. Επιχειρηµατίας που περιµένει την επιδότηση, δεν είναι
επιχειρηµατίας. Υπάρχουν άλλοι τρόποι βοήθειας. Αυτά όµως κύριοι, είναι παρελθόν. Οι ευθύνες είναι τεράστιες και διαχρονικές.
Παρακολουθώ από το 1995 –και παρακαλώ τον κύριο Υπουργό
να µε διαψεύσει- το γεγονός ότι οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων χρόνο µε το χρόνο µέχρι σήµερα αυξάνονται. Οι εξαγωγές
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αυξήθηκαν το τελευταίο τρίµηνο, φαίνεται ότι αυξήθηκαν, κύριε
Υφυπουργέ, γιατί έχουµε αναλογία εισαγωγών-εξαγωγών.
Το 1980, κύριε Υφυπουργέ, από την περιοχή των Βασιλικών
έφευγαν διακόσια ογδόντα ψυγεία-αυτοκίνητα µε ζαρζαβατικά
µόνο για το Μόναχο. Σήµερα δεν φεύγει κανένα. Τα χρήµατα
όµως που ανέφερα προηγουµένως ότι σπαταλήθηκαν, δεν σπαταλήθηκαν από το Γεωργικό Συνεταιρισµό της Αρναίας ή του Πολύγυρου ούτε από τις ενώσεις. Σπαταλήθηκαν από τα τριτοβάθµια όργανα και εκεί υπάρχουν ευθύνες που πρέπει να ερευνηθούν.
Από πού και ως πού η ΠΑΣΕΓΕΣ παίρνει από τον ΕΛΓΑ το 2,5%
του προϋπολογισµού ή και περισσότερα; Αυτά πρέπει να διερευνηθούν όχι για να υπάρξουν ποινικές ευθύνες, αλλά να ξέρουµε
ποιος έκανε τα περισσότερα. Δεν αρνούµαι την ευθύνη κανενός.
Όσον αφορά το νόµο άκουσα να γίνεται λόγος για βαθιές
τοµές, οι οποίες µε συγκινούν αρνητικά. Αν δεν κάνω λάθος, από
το 1915 µέχρι το 1979 ένας ήταν ο νόµος. Στη Μεταπολίτευση
έγιναν πάνω από δέκα νόµοι. Το θέµα δεν είναι να κάνουµε το
νόµο, γιατί αυτό γίνεται. Η παρακολούθηση και η εφαρµογή του
νόµου είναι το πρόβληµα. Όσα είπαµε στην παιδεία, θα ισχύσουν
και στη γεωργία.
Ασυζητητί το νοµοσχέδιο έχει πολλά θετικά. Εγώ όµως είµαι
υποχρεωµένος να µην αναφέρω τα θετικά που τα είπαν όλοι οι
κυβερνητικοί Βουλευτές. Με τον Αντιπρόεδρο κ. Αργύρη συµφωνώ σε πολλά.
Θέλω να κάνω µερικές παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση
είναι να εφαρµοστεί ο νόµος που θα ψηφιστεί. Δεύτερον, οι ΑΣΟ
είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Προστατεύονται από
συνταγµατικές ρυθµίσεις. Κάθε επέµβαση στην αυτονοµία ή στην
αυτοδιοίκηση των συνεταιρισµών, όπως και η υποχρεωτική συγχώνευσή τους, πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσµα της συνταγµατικότητας. Δεν µου αρέσει να µπαίνω σε τέτοια χωράφια, αλλά
µου το ζητούν, γιατί λένε ότι είναι αντισυνταγµατικές. Πιστεύω
ότι δεν θα πέσετε σε τέτοιο λούκι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Είναι απόλυτα θετικό να επανέλθει ο έλεγχος και η εποπτεία
των ΑΣΟ από την Κρατική Υπηρεσία Εποπτείας Συνεταιρισµών
για τη νόµιµη λειτουργία τους. Με αυτή τη ρύθµιση είµαστε σύµφωνοι, τη θεωρούµε αναγκαία.
Τη θέσπιση του κριτηρίου για κύκλο εργασιών ορισµένου
ύψους κατ’ έτος 30.000 ευρώ που οδηγεί σε εκκαθάριση, αλλιώς
καταργούνται οι συνεταιρισµοί, δεν τη βρίσκουµε σωστή. Γιατί
δεν καταργείτε πολιτιστικές ή άλλου είδους ενώσεις που δεν
προστατεύονται συνταγµατικά και παίρνουν επιχορηγήσεις από
το κράτος όταν κανένας αγροτικός συνεταιρισµός δεν παίρνει
ούτε ένα ευρώ από το κράτος;
Θα ήθελα οι παρεµβάσεις στις ενώσεις να είναι µεγάλες. Πρέπει να ενισχυθούν. Υπάρχουν πολλά φωτεινά παραδείγµατα στον
τόπο που ακούστηκαν από τους συναδέλφους. Δεν µπορεί όµως
µια ένωση γεωργικών συνεταιρισµών αν είναι ταυτόχρονα και
Α.Ε. Είναι ή το ένα ή το άλλο. Να έχουν τα ευεργετήµατα των
Α.Ε., αλλά δεν γίνεται να είναι µια από εδώ και µια από εκεί.
Να είναι αγροτικοί συνεταιρισµοί και όχι συνεταιρισµοί-µαϊµού
ή συνεταιρισµοί σφραγίδας. Αυτά πρέπει να τελειώσουν. Χρειάζονται και συνεταιρισµοί κλαδικών ενώσεων, όπως ο συνεταιρισµός ελιάς ή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος και αν θέλετε και
ενώσεις πανελλήνιας εµβέλειας.
Σας µίλησα για την αµαρτωλή ΠΑΣΕΓΕΣ. Εκείνο που δεν είδα
καθόλου στο νοµοσχέδιο είναι τα κίνητρα για τους αγρότες. Τι
θα κάνετε µε την υπέρµετρη κοστολόγηση του προϊόντος που
παράγετε; Δεν είδα τίποτα για µείωση τιµών λιπασµάτων. Δεν
είδα τίποτα για µείωση δαπανών ηλεκτρικού ρεύµατος, ανεξάρτητα αν κάποιοι θέλησαν να το κάνουν στην τιµή του οικιακού
ρεύµατος µόνο στο Νοµό Χαλκιδικής, γιατί είναι προνοµιούχος.
Αυτό δεν το παρακάµπτω, το τονίζω και το καταψήφισα.
Είναι, λοιπόν, αναγκαίο να ενεργοποιηθεί ο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» για ύδρευση, όχι για άρδευση, γιατί δεν σας το
επιτρέπει -αν δεν κάνω λάθος- η Ευρώπη. Πρέπει να γίνουν
πολλά µικρά φράγµατα, να πλουτίσει ο υδροφόρος ορίζοντας,
να ανέβει η στάθµη, να ξοδεύουν λιγότερο ρεύµα. Υπάρχει η δυ-
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νατότητα.
Επειδή δεν θέλω να καταχρώµαι το χρόνο ως τελευταίος οµιλητής, ήθελα αυτήν την κατάπτυστη παράγραφο, που πέρασε σε
νόµο γη υψηλής παραγωγικότητας, η γη να γίνεται φωτοβολταϊκό, να πω ότι ειλικρινά µε τρελαίνει. Η γη είναι να παράγει
καρπό, δεν είναι να παράγει ηλεκτρικό ρεύµα. Έλεος! Έχω µία
απάντηση που µου λέει «µόνο το 1%». Ποιος το προσδιορίζει
αυτό το 1%; Το 1% -λέει- της υψηλής παραγωγικότητας µπορεί
να γίνει φωτοβολταϊκό.
Έχω εµπιστοσύνη σε εσάς, κύριε Υπουργέ. Έχετε ευθυκρισία.
Καταργείστε το. Είναι καταστροφή για τον τόπο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης.
Εκτός από τα φωτοβολταϊκά, είχε προηγηθεί νόµος που αποχαρακτήριζε ζώνη υψηλής παραγωγικότητας τριακόσια µέτρα
αριστερά και τριακόσια µέτρα δεξιά των εθνικών δρόµων, δηλαδή τεσσεράµισι εκατοµµύρια στρέµµατα, για να θυµόµαστε
ακριβώς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω κατ’
αρχάς να ευχαριστήσω για τη συµµετοχή των συναδέλφων Βουλευτών σε όλη τη διαδικασία που προηγήθηκε και πριν την εισαγωγή του νοµοσχεδίου στη Βουλή και µετά, στη συζήτηση στις
επιτροπές. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω γιατί πιστεύω ότι η
µορφή που παίρνει τελικά το νοµοσχέδιο είναι µία τέτοια µορφή
που το βελτιώνει αποφασιστικά και πιστεύω ότι η κοινή συνείδηση που προήλθε από τη βελτίωση και τη συµβολή του καθενός
από εµάς, είναι αυτή που θα του δώσει και τη δύναµη να προχωρήσει παραπέρα. Θα µιλήσω γι’ αυτό µετά.
Θεωρώ τη σηµερινή συζήτηση κορυφαία στιγµή στην κοινοβουλευτική διαδικασία αυτής της περιόδου. Η χώρα προσπαθεί
να ορθοποδήσει. Είναι τιτάνιος ο αγώνας. Προµετωπίδα –το λένε
όλοι, άλλοι το εννοούν περισσότερο, άλλοι λιγότερο, άλλοι το
βλέπουν σε άλλη κατεύθυνση και άλλοι σε διαφορετική- είναι οι
διαρθρωτικές αλλαγές, αυτές που συµβάλλουν στην ανάπτυξη
και, βέβαια, αυτές θα κατοχυρώσουν δοµές, που θα λειτουργούν
σε όφελος του λαού.
Ο ρυθµός των αλλαγών, η ένταση της προσπάθειας, η ταχύτητα στις ενέργειες κρίνουν εν πολλοίς το αποτέλεσµα µε βάση
την ταχύτητα που κινείται η κρίση, όχι µόνο σε παγκόσµιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά κυρίως σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να τρέξουµε να προλάβουµε. Δεν έχουµε την πολυτέλεια να περιµένουµε.
Πέρα από τις διαφορετικές θέσεις, στάσεις, ιδέες και επειδή
το µέλλον δεν είναι ορατό και επειδή οι ιδεολογίες βρίσκονται σε
κρίση, όχι για τις ιδέες τους ή για τα οράµατά τους, αλλά για τη
συγκεκριµένη προοπτική τους πια, ο αγώνας είναι εξ αντικειµένου εκ του συστάδην. Γίνεται µάχη χαρακωµάτων. Είναι φυσικό
το κριτήριο να είναι, αν θα έχουµε µάχη εµπροσθοφυλακών ή
οπισθοφυλακών. Σε αυτήν τη µάχη κρίνεται στην πράξη το προοδευτικό και το συντηρητικό. Αυτή διαπερνά σε ένα µεγάλο
βαθµό σχεδόν όλες τις κοµµατικές παρατάξεις. Δοµές ξεπερασµένες, κατεστηµένα πολλών χρόνων, συντεχνιακές, τοπικές,
κλαδικές νοµενκλατούρες δοκιµάζονται σκληρά.
Θέλω από την αρχή να πω, ότι η δική µου στάση σε αυτήν τη
µάχη δεν είναι να καταστρέψουµε καθετί το παλιό, το θετικό, που
έχει ακόµη δύναµη να προσφέρει. Μου άρεσε πάντα η σύνθεση,
η τοµή, αλλά και η κοινωνική αποδοχή. Και βέβαια η κοινωνική
αποδοχή εδώ, αφορά τον αγροτικό κόσµο της χώρας. Για εµένα
το δίληµµα δεν είναι ποιος είναι ο µεταρρυθµιστής και ποιος είναι
ο ισορροπιστής. Για εµένα το δίληµµα είναι εάν η µεταρρύθµιση
γίνεται µε βάση αρχές και αξίες, αν γίνεται µε σχέδιο, µε απόφαση, αν προβλέπει µεταβατικά στάδια, αποτελεσµατικά και γρήγορα και εάν έχει –επαναλαµβάνω- την κοινωνική αποδοχή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή κατάσταση των
αγροτικών συνεταιρισµών είναι σε όλους γνωστή. Σε µεγάλο
βαθµό, οι περισσότερες συνεταιριστικές οργανώσεις είναι υπερχρεωµένες και ουσιαστικά µη βιώσιµες. Συνήθως, εξακολουθούν
να υφίστανται µε την άµεση ή ακόµη και την έµµεση ή εκ πλαγίου
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χρηµατοδότηση του κράτους και ενίοτε σε βάρος των ίδιων των
αγροτών. Συχνά, παρέχουν πελατειακές µεσιτείες προς τους
αγρότες, τους οποίους µεταχειρίζονται, όχι ως µέλη τους, αλλά
κυρίως ως πελάτες.
Τα θετικά ή και εντυπωσιακά, σε ορισµένες περιπτώσεις επιτεύγµατα κάποιων συνεταιρισµών δεν µπορούν να διασκεδάσουν
την έκταση και την ένταση του προβλήµατος. Για εµένα είναι µονότονο να φέρω ξανά τα στοιχεία: ποιοι απαντούν, ποιοι δεν απαντούν, ποιοι µας λένε ποιοι είναι, ποιοι υπάρχουν, ποιοι δεν
υπάρχουν, ποιες ενώσεις µας λένε ποιες είναι, ποιες υπάρχουν,
ποιες δεν υπάρχουν και τι δουλειά κάνει η καθεµιά.
Γύρω από το πρόβληµα των συνεταιρισµών οικοδοµήθηκε
ένας διοικητικός µηχανισµός παραγόντων µε υψηλούς τζίρους,
αλλά µε ελάχιστη συµβολή στην αγροτική ανάπτυξη για την πρόοδο της αγροτικής επιχειρηµατικότητας. Παράλληλα, ο µηχανισµός αυτός συντηρεί και χρησιµοποιεί τους συνεταιρισµούς-«σφραγίδες», µόνο και µόνο για να διασφαλίσει την
ασφαλή διαιώνιση των προνοµίων και των προνοµιούχων.
Όπως συµβαίνει µε όλα τα πράγµατα σε αυτόν τον τόπο, το
πρόβληµα είναι ορφανό από ευθύνες ή αφορά πάντα κάποιους
άλλους. Όλοι συµφωνούν στην πρόδηλη ανάγκη για σηµαντικές
αλλαγές και µεταρρυθµίσεις. Τις ακούω από όλους σε αυτήν την
Αίθουσα συνεχώς. Αλλά κάθε φορά που µια τέτοια αλλαγή ή µεταρρύθµιση βρίσκεται «προ των πυλών», τότε θυµόµαστε όλοι το
συντεχνιακό «πατριωτισµό», αφού το ξήλωµα δεδοµένων θεσµών
θεωρείται πάντα επίθεση κατά του θεσµού. Επαγγελλόµαστε,
λοιπόν, αλλαγές και µεταρρυθµίσεις εκ του ασφαλούς, αρκεί να
µην υπάρξουν και αν υπάρξουν, να µην υλοποιηθούν.
Οι δροµολογούµενες αλλαγές στο χώρο των συνεταιρισµών
δεν αφορούν, όµως, σε µία απλή αναµέτρηση µε τις κακοδαιµονίες ενός συστήµατος που αφέθηκε στην απαξίωση. Αφορούν
στο συνολικό επανασχεδιασµό και την αναµόρφωση του παραγωγικού µοντέλου της χώρας, που σήµερα προβάλλει ως ανάγκη
και µοναδική ελπίδα για την έξοδο από την κρίση, τη δηµοσιονοµική καχεξία.
Το ιδεολογικό και προγραµµατικό διακύβευµα αυτής της υπέρβασης που επιχειρούµε δεν έγκειται τόσο στην έκταση και την
ένταση των αλλαγών, αλλά στο πλήρωµα ενός εθνικού µεταρρυθµιστικού εγχειρήµατος, από το οποίο δεν πρέπει ούτε να
εξαιρεθούν ούτε να απουσιάσουν οι άνθρωποι του µόχθου και
της εργασίας. Η ισχύς της µεταρρυθµιστικής υπέρβασης δεν βρίσκεται πρωτίστως στην αρµονία των αριθµών, αλλά στην ευηµερία των ανθρώπων του αγροτικού κόσµου.
Η κρίση έπληξε ήδη τους µικροµεσαίους αγρότες, οι οποίοι
χρόνια τώρα είχαν εγκλωβιστεί σε µία άνιση και άδικη βιοπάλη.
Οι εθνικές και ευρωπαϊκές επιδοµατικές παροχές δεν αναλώθηκαν ποτέ µε ορθολογικό τρόπο µε βάση ένα εθνικό σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης και παραγωγικότητας. Η ελληνική γεωργία
παρέµεινε άναρχη και κατακερµατισµένη, χωρίς σχέδιο και στρατηγική έµπνευση. Έτσι ήταν φυσικό να µαραζώνει, να περιθωριοποιείται και να ξεµένει από ανταγωνιστικό σφρίγος. Ο Έλληνας
αγρότης προσανατολίστηκε σε εφήµερες και ευκαιριακές πρακτικές άµεσης επιβίωσης, ενώ σαρώθηκε από την ανασφάλεια
των αγορών και την εκµετάλλευση εµπόρων και µεσαζόντων.
Σ’ αυτό το τοπίο το συνεταιριστικό κίνηµα, δυστυχώς, δεν
ανταποκρίθηκε στο ρόλο του, ως δίχτυ και δίκτυο προστασίας
και ευηµερίας του παραγωγού, αλλά σταδιακά εκφυλίστηκε και
έγινε µέρος, µία παράµετρος του προβλήµατος. Η παραπέρα
βιωσιµότητα των µικροµεσαίων αγροτικών νοικοκυριών βρίσκεται
σήµερα σε κρίσιµο σηµείο, καθώς οι ανταγωνιστικές και παγκοσµιοποιηµένες αγορές κλιµακώνουν µία τάση, να διευρύνουν πια
στην παγκόσµια βάση την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, να
συρρικνώνουν σε βάρος του εισοδήµατος των µικρών παραγωγών το κόστος παραγωγής και να κερδοσκοπούν ανεξέλεγκτα
κατά τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων στην κατανάλωση.
Δεν είναι τυχαίο ότι τη δεκαετία του 1980, ακόµη και στα µέσα
της δεκαετίας αυτής, ένα ποσοστό της τάξης του 40%, του 50%,
του 60% των αγροτικών προϊόντων σε διάφορους τοµείς µετακινείτο µέσω των συνεταιρισµών και οι εξαγωγές και η συγκέντρωση και τα πάντα και εδώ, σήµερα, όλη αυτή η διαδικασία
έχει εκφυλιστεί µε αυτήν τη µορφή που υπάρχει.

16639

Στον αντίποδα, λοιπόν, αυτών των µεγάλων προκλήσεων, που
ολοένα συγκεντρώνουν δυνάµεις και παγκοσµιοποιούν τα προβλήµατα του ανταγωνισµού και που από την άλλη µεριά, ολοένα
κατακερµατίζεται ο δικός µας χώρος, επιδιώκουµε, όχι απλώς να
αλλάξουµε τη ρότα ή την κατεύθυνση, αλλά τη γενικότερη ανάταξη της παραγωγικής προσπάθειας του αγροτικού κόσµου.
Καταθέτουµε, λοιπόν, το ευκρινές πρόσηµο των πολιτικών
µας, που προκρίνουν την προκοπή του τόπου και την ευηµερία
των ανθρώπων. Ποια είναι τα κριτήρια των επιλογών και των αποφάσεών µας;
Πρώτο κριτήριο είναι ότι η µικροµεσαία αγροτιά συνιστά το
ανεκτίµητο πλήρωµα της αναπτυξιακής προσπάθειας. Καµµιά αλλαγή και καµµιά µεταρρύθµιση δεν θα έχει πρακτικό αποτέλεσµα, αν δεν κερδίσει τις προσπάθειες και τη στράτευση των
αγροτών µας, των µικρών και µεσαίων ιδιοκτητών αγροτικού κλήρου, των απλών βιοπαλαιστών της γης.
Κορυφαίο παράδειγµα αποτελούν οι µικροί κτηνοτρόφοι, τα
µαντριά. Έπρεπε να φθάσουµε χθες στο Υπουργικό Συµβούλιο,
για να δεχτεί µε ενθουσιασµό µια Κυβέρνηση –που αρνιόταν επί
χρόνια να δώσει άδεια λειτουργίας σε αυτές τις µονάδες και
επειδή δεν µπορούσαν να βγάλουν άδεια λειτουργίας, δεν µπορούσαν να µπουν σε προγράµµατα- να λύσει επιτέλους, µε το
σπαθί αυτήν τη διαδικασία.
Χρόνια, όµως, αναπαρήγαµε το ίδιο πρόβληµα στον κατ’ εξοχήν ανταγωνιστικό τοµέα της αγροτικής µας οικονοµίας όπου
βγαίνει το παραδοσιακό προϊόν της ποιότητάς του.
Το συνεταιριστικό κίνηµα εκπροσωπεί το εµβληµατικό κεκτηµένο της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας αυτής της εποχής,
µέσα από το οποίο οι αγρότες θα κατακτήσουν ρόλο και αξία στο
εγχείρηµα της ανάπτυξης και της προόδου.
Ξεκινώ κατευθείαν να απαντήσω σε µερικά προβλήµατα που
είναι κρίσιµα και τα θέσατε. Θέλω να πω κάτι. Όλοι συµφωνείτε
σχεδόν µε το 80% ή το 90% του νοµοσχεδίου και διαφωνείτε µε
δύο, τρία πράγµατα. Σε αυτά θα αναφερθώ, γιατί πιστεύω ότι
αυτά αξίζει τον κόπο να κουβεντιάσουµε.
Γιατί ένας βαθµός συνεταιριστικής οργάνωσης; Η κρίσιµη προτεραιότητα είναι η ύπαρξη ενός και µόνο βαθµού. Σε ανύποπτο
χρόνο η ίδια η ΠΑΣΕΓΕΣ είχε προτείνει τη µετατροπή των ΕΑΣ
σε πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς. Προφανώς, τότε δεν το πίστευε και δεν το εννοούσε, αφού και τότε ακόµα ευνοούσε την
επιβίωση των «σφραγίδων», ως κυρίαρχο µέσο χειραγώγησης
συσχετισµών και επιλογών. Ακόµα και ως αναγκαστικά πρωτοβάθµιοι συνεταιρισµοί, αυτοί έφτασε να ελέγχονται και να διοικούνται από σφραγίδες.
Εµείς λέµε µόνο πρωτοβάθµιοι συνεταιρισµοί χωρίς σφραγίδες. Πρωτίστως, όµως, επιδιώκουµε τη δηµιουργία µεγάλων και
βιώσιµων συνεταιρισµών, όπως συµβαίνει παντού, αλλά µε συµµετοχή της µικροµεσαίας αγροτιάς, ισότιµα, εθελούσια και δηµοκρατικά. Γιατί η συµβατή µε τους αγροτικούς συνεταιρισµούς
κοινωνική επιχειρηµατικότητα προϋποθέτει την κάλυψη µεγάλων
περιφερειών και περιοχών; Γιατί είναι θέµα χειρισµού των προκλήσεων που συνεπάγεται ο άγριος ανταγωνισµός, γιατί οι µικροί
και γεωγραφικά κατακερµατισµένοι συνεταιρισµοί ανταγωνίζονται µεταξύ τους, γεγονός που είναι αδύνατο να ευνοήσει τους
ίδιους, αλλά γίνεται «βούτυρο στο ψωµί» των εµπόρων και των
µεσαζόντων.
Αντίθετα, µεγάλοι και ισχυροί πρωτοβάθµιοι συνεταιρισµοί µεταφέρουν ανταγωνισµό από τους συνεταιρισµούς προς τις αγορές, όπου οι συνεταιρισµοί µπορούν να διεκδικήσουν ισχυρή
διαπραγµατευτική θέση και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.
Εγώ θεωρώ λειψή τη συζήτηση που δεν αναφέρεται στο δεύτερο κοµµάτι αυτού του νοµοσχεδίου και όχι µόνο στην άµυνα
απέναντι στο συνεταιριστικό κίνηµα µε τη µορφή που έχει σήµερα: δηλαδή, εκεί που δηµιουργείται το πλαίσιο της παρέµβασής του στην αγορά, εκεί που πρέπει να αλλάξει τους όρους της
διαπραγµάτευσης.
Αντί, λοιπόν, για την οργανωτική κλιµάκωση των συνεταιρισµών σε περισσότερους βαθµούς, γεγονός που ισοδυναµεί µε
επιχειρηµατική καχεξία και πελατειακή αυθαιρεσία που ζήσαµε
µε το ΟΣΔΕ –εγώ το έχω στο πετσί µου αυτήν την εποχή µέσα
από αυτήν τη διαδικασία της διαµόρφωσης του ΟΣΔΕ- εµείς θέ-
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λουµε να προκρίνουµε την κλιµάκωση της επιχειρηµατικής και
επιχειρησιακής δράσης των συνεταιρισµών που θα διαπνέεται
από τις αρχές της αλληλεγγύης, χωρίς να υπολείπεται των
αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης.
Εδώ, λοιπόν, σε αυτό εγείρονται δύο ουσιαστικά ενστάσεις,
θα έλεγα συνταγµατικού χαρακτήρα, µια που µας αρέσει να µιλάµε τόσο εύκολα για το Σύνταγµα της χώρας και τόσο ελαφριά,
κατά τη γνώµη µου.
Η πρώτη αφορά το πώς γίνεται η µετατροπή και αν είναι αναγκαστική ή όχι και πώς, και η δεύτερη αφορά τη βάση της εκλογής των οργάνων του συνεταιριστικού κινήµατος.
Θα µιλήσω επί του τύπου, κατ’ αρχάς. Σύµφωνα µε το άρθρο
12, παράγραφος 4 του Συντάγµατος, οι γεωργικοί και αστικοί συνεταιρισµοί κάθε είδους, αυτοδιοικούνται, σύµφωνα µε τους
όρους του νόµου και του καταστατικού τους και εποπτεύονται
από το κράτος, που είναι υποχρεωµένο να µεριµνά για την ανάπτυξή τους. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει χωρίς αµφιβολία ότι
το πλαίσιο λειτουργίας και αυτοδιοίκησης των συνεταιρισµών καθορίζεται από τον εκτελεστικό της συγκεκριµένης διάταξης νόµο,
ο οποίος οφείλει να εξειδικεύει τους όρους και τις διαδικασίες
της κεντρικής κρατικής εποπτείας, καθώς και να κατατείνει στην
ανάπτυξη των συνεταιριστικών οργανώσεων.
Η διακριτική ευχέρεια του νοµοθέτη στο πεδίο αυτό είναι ευρύτατη. Αρκεί, πρώτον, να µην έχει ως αποτέλεσµα την προσβολή του σκληρού πυρήνα του δικαιώµατος τού συνεταιρίζεσθαι –δηλαδή, το να απαγορεύει απολύτως ή να το φαλκιδεύεικαι δεύτερον, να µην εκµηδενίζει τον αυτοδιοίκητο χαρακτήρα
των συνεταιρισµών, δηλαδή να θέτει τη διοίκηση των τελευταίων
κάτω από τον απόλυτο έλεγχο του κράτους.
Ο νοµοθέτης έχει τη δυνατότητα να καθορίζει και να ανακαθορίζει τη µορφή, την οργάνωση, τη λειτουργία των συνεταιρισµών κατά τον προσφορότερο κάθε φορά τρόπο, ώστε να
επιτυγχάνεται η καλύτερη ανάπτυξή τους χάριν του δηµοσίου
συµφέροντος.
Το Σύνταγµα καθόλου δεν επιβάλλει συγκεκριµένη µορφή, οργάνωση ή λειτουργία των συνεταιρισµών, ούτε ορίζει ρητά ότι
πρέπει να υπάρχουν δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες συνεταιριστικές οργανώσεις, όπως γίνεται στην αυτοδιοίκηση και οπουδήποτε αλλού. Αφήνει τη σχετική διακριτική ευχέρεια στο
νοµοθέτη στη βάση του δηµοσίου συµφέροντος.
Δεν είναι τυχαίο ότι, όταν έγινε αυτή η ιστορία και ξεκίνησε το
συνεταιριστικό κίνηµα, για να πας από το Μόλυβο στη Μυτιλήνη
έκανες τρεις ώρες, για να πας από την Πρέσπα στη Φλώρινα έκανες τέσσερις ώρες και σήµερα, αυτή η απόσταση έχει γίνει είκοσι
λεπτά.
Με τα επικοινωνιακά µέσα που διαθέτουµε, δεν µπορώ να καταλάβω πώς σε κάθε περιοχή του κόσµου πια, ακόµα και σε µεσαίας ανάπτυξης χώρες, δηµιουργούνται συνεταιριστικές
οργανώσεις τεράστιας εµβέλειας και εµείς θα πρέπει να έχουµε
σε κάθε επαρχία –την παλιά επαρχία- ένωση που έχει από κάτω
τους δεκάδες συνεταιρισµούς που δεν κάνουν καµµία δουλειά.
Αυτό, λοιπόν, που έκανε ο Μπαλτατζής τότε –και το έκανε
πολύ καλά- ήταν προοδευτικό, γιατί ένωνε τους αγρότες για
πρώτη φορά σε αυτό το κράτος, αλλά τώρα δεν είναι πια προοδευτικό ή δεν µπορεί να αποδώσει στη σηµερινή πραγµατικότητα, γιατί πρέπει να µεγαλώσει η ενότητα και η ποσότητα των
ανθρώπων που αγωνίζονται για τη δική τους ζωή και την ευηµερία τους, για να µπορούν να διασφαλίσουν το κέρδος που θα
δώσει µεγαλύτερη διάσταση στην ποιότητα της ζωής τους.
Αυτό, λοιπόν, ο συνταγµατικός νοµοθέτης δεν το έχει βάλει.
Όταν ακούσετε ακόµα και τον καθηγητή που επιστρατεύουν συνήθως, τον κ. Κιντή, ο οποίος από άποψη νοµολογίας λέει ότι το
Συµβούλιο της Επικρατείας έχει τη γνώµη ότι η πολιτεία µε νόµο
µπορεί να επεµβαίνει έντονα στην αυτοδιοίκηση των συνεταιρισµών και όταν ο Κασαβέτης, που είναι ο κατ’ εξοχήν καθηγητής
του συνεταιριστικού κινήµατος, αναφέρει ότι η ασκούµενη από
τον Υπουργό Γεωργίας εποπτεία περιλαµβάνει µεταξύ άλλων και
την υποβοήθηση του έργου των συνεταιρισµών, µε σκοπό την
πληρέστερη άσκηση των δραστηριοτήτων τους, δεν καταλαβαίνω γιατί µιλάµε για αντισυνταγµατική ρύθµιση.
Δεν θέλω να πάω στη διαδικασία που αναφέρεται στη δηµο-
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κρατία και στη δηµοκρατική και νοµιµοποιητική βάση των συνεταιρισµών, όπου θα υπάρχουν µόνο φυσικά πρόσωπα, αγρότες,
ούτε σφραγίδες ούτε φαντάσµατα. Αυτό είναι εξόχως συνταγµατικό. Είναι το πνεύµα και το γράµµα του Συντάγµατος. Μόνο
αγρότες και αποκλειστικά αγρότες. Ενοχλεί πολύ αυτό; Είναι δυνατόν σε µία κατεύθυνση που λέει ο νόµος ότι πρέπει να εκδηµοκρατιστεί ένα κίνηµα, που τα ίδια τα όργανά του παραδέχονται
ότι στο ενδιάµεσο επίπεδο λειτουργεί διά αντιπροσώπων και όχι
διά µέσου της συµµετοχής των αγροτών, να λέµε ότι αυτό αντίκειται στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι; Δεν στέκονται αυτές
οι περιβόητες διαδικασίες.
Θα ήθελα να πω το εξής. Αυτή δεν είναι µια θεωρητική άποψη
ή γνωµοδότηση σε µια επιστηµονική συζήτηση συνταγµατολόγων, αλλά είναι η καθαρή και –από όσο γνωρίζω- ισχύουσα νοµολογιακή πραγµατικότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα ήθελα λίγα λεπτά ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Άρα κινούµαστε στη σωστή κατά τη νοµολογία και την επικρατούσα θεωρία κατεύθυνση. Το επιβεβαίωσε και η ΚΕΔΕ κατά τη
σχετική διαδικασία, η οποία µε την ολοµέλειά της αντιπαρήλθε
εκκωφαντικά τις σχετικές αιτιάσεις περί αντισυνταγµατικότητας.
Τέλος, οφείλω να επισηµάνω ότι το Σύνταγµα αναφέρεται σε
συνεταιρισµούς και όχι σε συνεταιριστικούς βαθµούς, όπως είπα
προηγούµενα και ακριβώς όπως ο νοµοθέτης δεκαετίες πριν
αξιολόγησε τα µεγέθη του χώρου και του χρόνου και κατέληξε
στην ανάγκη της ύπαρξης δεύτερου και τρίτου συνεταιριστικού
βαθµού, έτσι και σήµερα, θεωρούµε ότι η συρρίκνωση της σχέσης του χώρου και του χρόνου µε τις νέες τεχνολογίες και επικοινωνίες και συγκοινωνίες µπορεί να εκφραστεί αρτιότερα και
αποτελεσµατικότερα µε την ύπαρξη ενός µόνο συνεταιριστικού
βαθµού.
Αυτή άλλωστε, ήταν και η επίσηµη θέση της ΠΑΣΕΓΕΣ στη
σχετική µελέτη που έκανε και δεν καταλαβαίνω γιατί σήµερα άλλαξε γνώµη.
Πάω στο επόµενο σηµείο το οποίο διαµορφώσατε εσείς µε τη
συµµετοχή σας και είναι το σχέδιο εξυγίανσης. Αυτό έγινε µε την
αποφασιστική συµβολή των Βουλευτών όλων των παρατάξεων.
Η πρωτοβουλία µας συνάντησε τη δηµιουργική θέση και πρόταση. Δεν µπορεί να γίνει το σχέδιο εξυγίανσης πια στη µορφή
που βρισκόµαστε, όση κριτική και να κάνουµε, µε ρυθµίσεις χαριστικές µέσα από τον κρατικό κορβανά. Δεν µπορεί να πληρώσει
η χώρα, ο φορολογούµενος πολίτης, ο συνεπής αγρότης τα πρόστιµα, το κόστος.
Αναγνωρίζω τις ευθύνες κυβερνήσεων, αναγνωρίζω τις ευθύνες της κακοδιαχείρισης, την αναχρονιστική δοµή.
Λέµε απλά: Όπου οι αγροτικοί συνεταιρισµοί είναι βιώσιµοι µε
ένα σχέδιο εξυγίανσης που θα καταρτίσουµε και θα το υλοποιήσουµε βήµα µε βήµα, όχι µόνο θα ζήσουν, αλλά θα µεγαλουργήσουν.
Λέµε απλά: Όπου οι αγροτικοί συνεταιρισµοί δεν είναι βιώσιµοι
και µπαίνουν σε εκκαθάριση, για δέκα χρόνια τα παραγωγικά
τους ακίνητα θα χρησιµοποιούνται από το νέο αγροτικό συνεταιρισµό που θα έχει µετασχηµατιστεί. Δεν καταστρέφουµε το πρόσωπο από τους υπερχρεωµένους, αυτούς που εκκρεµούν µε
κατασχέσεις ή έχουν προβλήµατα µε το µισό Ποινικό Κώδικα, εάν
ήδη δεν έχουν κάνει κακοδιαχείριση ή δεν έχουν ποινική ευθύνη.
Να κλείσουν οι λογαριασµοί, να µείνει αλώβητη η νοµική τους
θέση, να µην κινδυνεύσει η ατοµική τους περιουσία και να δώσουµε τη δυνατότητα στους εργαζόµενους -και είµαστε σε µία
διαπραγµάτευση µε το Υπουργείο ακόµη για τα ασφαλιστικά
τους, πέρα από αυτά που προβλέπονται σήµερα στο σηµερινό
νοµοσχέδιο- να µπορέσουν µεθαύριο να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
Άρα εµείς βήµα µε βήµα θα προχωρήσουµε µαζί µε τους συνεταιρισµούς στην εφαρµογή αυτού του νόµου. Και δεν µε φοβίζει καθόλου όλη αυτή η φιλολογία που λέει ότι δεν θα εφαρµοσθεί ο νόµος. Προφανώς θα εφαρµοσθεί ο νόµος, γιατί έχει
µαζί του την ισχύ του δικαίου και έχει µαζί του και την προστασία
των ανθρώπων σε αντίθεση µε άλλες διαδικασίες, οι οποίες δεν
γίνονταν ακριβώς, γιατί δεν µπορούσαν να προστατευθούν οι άν-
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θρωποι που δεν είχαν ευθύνη απ’ όλους αυτούς που οδήγησαν
σήµερα, τους συνεταιρισµούς στην κατάσταση που τους οδήγησαν.
Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πω ότι αυτή
είναι µία µεγάλη διαρθρωτική αλλαγή. Σε όλο τον κόσµο η παραγωγή διατίθεται µε συµβόλαια. Ποιος θα τα διαπραγµατευτεί;
Ποια είναι η ισχύς του διαπραγµατευτή; Ατοµική ή συλλογική
σύµβαση; Είναι τυχαίο ότι µαζί µε τη συµβολαιακή γεωργία υπάρχουν αγροτικοί συνεταιρισµοί; Αυτοί να πάρουν την απόφαση
στα χέρια τους, για να διασφαλίσουν τιµές στην αγορά.
Τα δηµοπρατήρια ήδη ξεκίνησαν και σχεδιάζονται. Με πρωτοβουλία ενός περιφερειάρχη που ανήκει στη Νέα Δηµοκρατία, του
κ. Αγοραστού, το πρώτο ηλεκτρονικό δηµοπρατήριο σχεδιάστηκε ήδη και γίνεται πρόταση. Με πρωτοβουλία τριών περιφερειαρχών, της δυτικής Ελλάδας, της Αττικής και της Πελοποννήσου, ήδη ξεκινάει µία κοινή προσπάθεια να γίνουν τα πρώτα
δύο µεγάλα δηµοπρατήρια. Και είµαστε σε συζήτηση και µε τη
Θεσσαλονίκη. Γιατί µπαίνουν µε τόσο ενθουσιασµό τα νέα περιφερειακά όργανα σε αυτό; Γιατί αναγνωρίζουν την ανάγκη αυτής
της διαρθρωτικής αλλαγής. Και µε τη δική σας παρέµβαση φτιάχτηκε µέσα στο νοµοσχέδιο -και να συµπληρωθεί εάν είναι δυνατόν ακόµη περισσότερο- µε το 51% να ανήκει στην αυτοδιοίκηση
και στους συνεταιρισµούς της ανώνυµης εταιρείας.
Συµπράξεις. Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί µε το νόµο αυτό δεν
αντιµετωπίζονται σαν επιχειρήσεις του συρµού. Δεν είναι ούτε
µεσάζοντες στην αγορά ούτε καπιταλιστές της υπαίθρου. Είναι
δύναµη της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας. Δεν υπολείπεται
της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, του µάνατζµεντ, της
εµπορίας, της διαφήµισης, των διεθνών λογιστικών προτύπων.
Δεν θέλουµε αγροτικούς συνεταιρισµούς να παίζουν κατενάτσιο,
να παίξουν επίθεση θέλουµε. Θέλουµε αγροτικούς συνεταιρισµούς να µπαίνουν στις αγορές και να καθορίζουν αυτοί τις
τιµές.
Δεν έχουµε άλλον τρόπο. Μακάρι να µπορούσε η Αγροτική
Τράπεζα, µακάρι να µπορούσε µε αποφάσεις η Κυβέρνηση. Δεν
γίνεται πια αυτό στη σηµερινή συγκυρία. Εκεί διατηρούµε τις ιδεολογικές µας διαφορές. Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί, λοιπόν,
πρωταγωνιστές της κοινωνικής σύµπραξης και όχι φτωχοί εταίροι και επαίτες. Ήδη οι περιφέρειες ξεκίνησαν να φτιάχνουν
αγροτοδιατροφικές συµπράξεις προτού ακόµη ψηφιστεί ο
νόµος.
Τη µεγάλη επιστροφή, λοιπόν, του κόσµου στην αγροτική ανάπτυξη, που θα είναι ένα από τα κεντρικά οχήµατα, το όχηµα για
να βγει η χώρα από την κρίση, αυτήν τη µεγάλη προσπάθεια της
διαρθρωτικής αλλαγής πρέπει να τη συµπληρώσουµε µε το τι θα
γίνει µε την κτηνοτροφία µας, µε το τι θα γίνει µε τη γη που υποαπασχολείται και που µπορεί θαυµάσια και να µεγαλώσει και να
αποδοθεί για να προσφέρει, τι θα γίνει µε την υποστήριξη του
αγρότη µέσα από τους µηχανισµούς. Πώς θα γίνουν όλα µαζί
γρήγορα; Όλα µαζί θα συντείνουν στον ρυθµό των διαρθρωτικών
αλλαγών, στην επιτάχυνση των ενεργειών, στην αποτελεσµατικότητα της παρέµβασης.
Θα κάνω και µία προσωπική εξοµολόγηση. Εγώ έχω βιωµατική
σχέση µε την αγροτική οικονοµία. Είµαι από ένα νησί που στα
παιδικά µου χρόνια ήταν αυτάρκες στην αγροτική του οικονοµία.
Στην Κέφαλο έβγαζε όλα τα όσπρια, τα σκόρδα και τα κρεµµύδια
που έπαιρνε η µάνα µου κάθε χρόνο σε σακούλια και τα κρεµούσε στους τοίχους. Στο Ασφενδίο και στο Πυλί έβγαζε τις
ελιές, την ντοµάτα, το λάδι, το σταφύλι, το κρασί. Στην Καλάβρια
και στην Αντιµάχεια έβγαζε τα καρπούζια και τα πεπόνια και είχε
δέκα εργοστάσια ντοµατοπολτού. Λειτουργούσε σοφά η αγροτική οικονοµία, διότι άνθρωποι νοικοκυραίοι ζούσαν µε λίγα και
προσέφεραν πολλά κυρίως, στις επόµενες γενιές: σε εµάς, που
σήµερα τριγυρίζουµε στα Κολωνάκια και γύρω-γύρω από το Περιστύλιο της Βουλής.
Εµένα στο σπίτι µου που ήταν σπίτι ενός παπά, δεν έλειψε τίποτα ποτέ. Γιατί; Γιατί εκείνοι οι άνθρωποι έδιναν µάχες εµπροσθοφυλακής, ζούσαν µε όραµα και ήξεραν τι είναι αυτό που
οµορφαίνει τη ζωή τους. Εγώ δεν οραµατίζοµαι να γυρίσει στην
οικιακή οικονοµία βέβαια η πατρίδα µας, ούτε σε µία αγροτική
οικονοµία της ανταλλαγής. Όµως µπορεί µε τις σύγχρονες µε-
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θόδους να ξαναφτιάξουµε αυτό το αγροτοδιατροφικό πρότυπο
που µπορεί να δώσει και ποιότητα ζωής και δύναµη στην πατρίδα
µας να σταθεί στα πόδια της.
Εγώ πιστεύω ότι όλα τα κόµµατα, ανεξάρτητα από τη θέση
που παίρνουν επί της αρχής, συµβάλλουν στη διαµόρφωση των
άρθρων, µέσα σ’ αυτήν τη συγκυρία που πολύ δύσκολα και µε
τις αντιθέσεις που έχουν και µέσα στις ίδιες τις γραµµές τους –
όλα τα κόµµατα και του δικού µας συµπεριλαµβανοµένου- δεν
µπορούν εύκολα να βρουν µία ενιαία, ενωµένη έκφραση. Όµως,
σας είπα από την αρχή ότι είµαι άνθρωπος της σύνθεσης και θα
δουλέψουµε βήµα µε βήµα, όλοι µαζί να κάνουµε πράξη αυτό το
όραµα που έχει µεγάλη ανάγκη σήµερα ο τόπος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε. Πριν µπω στο αντικείµενο
του σηµερινού σχεδίου νόµου, που έχει αξία για τη συζήτηση που
λαµβάνει χώρα στη Βουλή, είµαι υποχρεωµένος, µετά από πληροφόρηση που είχα, να κάνω µία πολύ σηµαντική παρατήρηση
προς την Κυβέρνηση και να αναρωτηθώ, αν η Κυβέρνηση θα καλύψει τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, κ. Λοβέρδου, πριν από
λίγη ώρα στην επιτροπή, όπου επί λέξει είπε ότι ένα εκατοµµύριο
δηµόσιοι υπάλληλοι ταλαιπωρούν δέκα εκατοµµύρια Έλληνες,
ότι οι δηµόσιοι υπάλληλοι είναι εχθροί και απ’ ό,τι αντιλαµβάνοµαι δεν τους συµπαθεί καθόλου. Επίσης δήλωσε ο κ. Λοβέρδος
πριν από λίγο στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, αναφερόµενος στους δυστυχείς νεκρούς της ιστορίας της
MARFIN, πριν από έναν περίπου χρόνο, ότι δεν έλαβαν µεγάλο
κοµµάτι της δηµοσιότητας, διότι δεν ήταν αριστεροί.
Δεν θέλω να φέρω σε δύσκολη θέση τον αξιότιµο Υπουργό,
διότι καταλαβαίνω ότι δεν ήµουν αυτήκοος µάρτυς και δεν θέλω
να τον δυσκολέψω.
Όµως το ερώτηµά µου δεν είναι ρητορικό. Είναι πάρα πολύ
σοβαρό. Σε ό,τι αφορά την αλαζονεία αυτής της Κυβέρνησης ή
µελών της Κυβέρνησης -για να µην αδικώ το Σώµα- να αναρωτηθώ, εάν είναι δυνατόν να συνεχίσετε να κυβερνάτε τον τόπο
µε αυτόν τον τρόπο. Να αναρωτηθώ ακόµα εάν είναι δυνατόν να
αναφέρεσθε σε συντεχνίες σε κάθε κοινωνική οµάδα που αντιστέκεται αµυνόµενη για το εισόδηµά της, για το µέλλον της ανησυχώντας, εν πάση περιπτώσει, για τα νοµοθετήµατά σας.
Δικαίωµά τους είναι.
Να αναρωτηθώ αν όλοι είναι συντεχνίες ή εάν δεν είστε εσείς
µία συντεχνία Υπουργών η οποία καταδυναστεύει µία κοινωνία
λέγοντας ότι θα τη σώσει. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και αυτό
είναι ένα σοβαρότατο πολιτικό ερώτηµα που βάζω.
Πρέπει να αντιληφθείτε ότι βεβαίως το βάρος των ευθυνών
είναι πολύ µεγάλο στις πλάτες σας και στις πλάτες µας κι ας είµαστε Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Αλλά δεν είναι δυνατόν, µέλη
της Κυβέρνησης να ξεστοµίζουν τέτοιες εκφράσεις. Στο κάτωκάτω της γραφής οι πολίτες αυτής της χώρας είναι οι τελευταίοι
υπεύθυνοι.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Αν το πολιτικό σύστηµα πρέπει να κάνει αυτοδιόρθωση και να
αλλάξει τις ταχύτητες της µεταπολίτευσης, είναι δικό µας θέµα,
θέµα αυτής της Αίθουσας και των δικών µας ευθυνών. Αλλά από
αυτό το σηµείο µέχρι να καθυβρίζουµε την ελληνική κοινωνία,
επειδή δεν θέλει να ακολουθήσει τη σηµερινή Κυβέρνηση στα
βήµατά της, πιστέψτε µε υπάρχει πολύ µεγάλη απόσταση.
Θέλω να ακούσω την άποψή σας. Έχει όµως πολύ ενδιαφέρον
η σηµερινή, επίσηµη άποψη της Κυβέρνησης για τις δηλώσεις
του κ. Λοβέρδου.
Κύριε Υπουργέ, τη λέξη συντεχνία τη χρησιµοποιήσατε και
εσείς. Όχι µε τον ίδιο τρόπο, όχι µε το ίδιο θράσος, όχι µε την
ίδια κατεύθυνση. Είναι όµως µια λέξη η οποία φαίνεται ότι επαναλαµβάνεται διαρκώς στο λεξιλόγιο της κυβερνητικής παράταξης του ΠΑΣΟΚ. Και µόνο αυτή η λέξη φτάνει για να κινητοποιήσει το σπάσιµο της κοινωνικής συνοχής και τις αντιµαχόµενες κοινωνικές οµάδες. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το σχέδιό σας ή
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θα το πετύχετε κατά λάθος ή αν είναι ο αυτοσκοπός της πολιτικής για να ξεφύγετε από τη δυσκολία, αλλά πιστέψτε µε δεν είναι
γιατρειά για την κοινωνία και την πολιτική αυτή.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, δεν είναι οι συντεχνίες αυτές που καταδυναστεύουν το συνεταιριστικό κίνηµα, ούτε τα λαµόγια του
συνεταιριστικού κινήµατος, που υπάρχουν σε όλες τις κοινωνίες.
Δεν ανήκουν σε µια παράταξη. Ανήκουν ενδεχοµένως σε όλες
τις παρατάξεις. Και τολµώ να πω ότι δεν φταίνε οι παρατάξεις
για το γεγονός ότι έχουν στα σωθικά τους ό,τι έχει η ελληνική
κοινωνία.
Οφείλω όµως να σας πω ότι η δουλειά δεν είναι να κόψουµε
ένα βαθµό από τις βαθµίδες του συνεταιριστικού κινήµατος για
να εξαφανίσουµε τους κακούς. Αυτοί θα πάνε κάπου αλλού. Είναι
βέβαιο ότι οι κακοί οι διεφθαρµένοι θα βρουν στέγη σε µια άλλη
βαθµίδα.
Το ζήτηµα δεν είναι να βελτιώσετε την κοινωνία µε ένα σχέδιο
νόµου –δεν µπορείτε να το κάνετε αυτό- αλλά να βάλετε όρους
και προϋποθέσεις και κυρίως να βάλετε όραµα. Μιλήσατε, λοιπόν, για την κεντρική διαδικασία ανάταξης παραγωγής. Δεν την
έχουµε δει δύο χρόνια από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Αποσπασµατικά µέτρα έχουµε δει. Αλλά κεντρική ανάταξη της παραγωγής δεν έχουµε δει.
Και επειδή στο σχέδιο νόµου γίνεται µεγάλη κουβέντα -αφορά
λιγότερο από το 10% του όγκου και της αξίας των προϊόντων της
πρωτοβάθµιας παραγωγής αυτής της χώρας- θέλω να σας πω
να µην αισθάνεστε ότι µ’ αυτό το σχέδιο νόµου ξαφνικά αλλάζουν
οι όροι και οι συνθήκες για τα βασικά ερωτήµατα που υπάρχουν
στον αγροτικό κόσµο και τα οποία πρέπει να λύσετε ως κυβερνητική πολιτική και ως αρµόδιος Υπουργός. Και θα σας πω ποια
είναι αυτά.
Τα δύο βασικά ερωτήµατα είναι: Πρώτον, αν οι παραγωγοί
µπορούν να µείνουν στη θέση τους και αν τα παιδιά τους θα συνεχίσουν να ασχολούνται µε την αγροτική παραγωγή.
Ένα δεύτερο ερώτηµα είναι, αν µπορεί αυτό το σχέδιο νόµου
-που αναδιατάσσει εν πάση περιπτώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις των αγροτικών οργανώσεων- µπορεί να λύσει το βασικό ερώτηµα το οποίο αφορά την τιµή του παραγωγού, δηλαδή
την αποτίµηση του έργου του αγρότη. Μη νοµίζετε ότι το λύνει.
Δεν λύνει τίποτα απ’ όλα αυτά. Δεν βάζει προϋποθέσεις για να
µείνει ο αγρότης στη γη, που είναι και το βασικό.
Σας το είπα και την προηγούµενη φορά. Είναι πολύ σηµαντικό
η πολιτική σας να πετύχει σε φάσεις δηµοσιονοµικής αναπροσαρµογής της χώρας και αλλαγής κατεύθυνσης, να πολλαπλασιάσουµε το πρόσθετο κέρδος από την πρωτοβάθµια παραγωγή.
Είναι κορυφαία η αξία της πολιτικής σας. Αυτό το σχέδιο νόµου
δεν κάνει τίποτα γι’ αυτό. Δεν απαντά. Βεβαίως δεν το περιµένω,
αλλά δεν κάνει τίποτα.
Όµως το συνεταιριστικό κίνηµα είναι απόλυτα συµβεβληµένο
µε την αγροτική παραγωγή. Και το δεύτερο δεν έχει τίποτα να
κάνει µε τις τιµές. Προσωπικά θα ήµουν ευτυχής αν όλο το σχέδιο νόµου είχε να κάνει µε τα δηµοπρατήρια. Αν δεν ασχολιόταν
µε τους βαθµούς του συνεταιριστικού κινήµατος, εµένα προσωπικά, δεν θα µε απασχολούσε. Ενδεχοµένως, ούτε και τη Νέα Δηµοκρατία.
Το βασικότερο, αν το θέλετε και σηµαντικότερο, που για µένα
έχει αυτό το σχέδιο νόµου, είναι τα δηµοπρατήρια. Αυτά έτσι κι
αλλιώς δεν θέλουν νοµοθετικό πλαίσιο για να γίνουν τα ηλεκτρονικά ή τα συµβατικά. Εν πάση περιπτώσει αν χρειάζονται, να το
συζητήσουµε. Αλλά είναι δυσαναλόγως µικρό το κοµµάτι για τα
δηµοπρατήρια.
Χαλάµε, λοιπόν, εδώ κουβέντες και χαρτί πολύ για ένα βαθµό
συνεταιριστικής οργάνωσης, ενώ στην πραγµατικότητα σπάζοντας τις κακές ενώσεις -εγώ αντιλαµβάνοµαι την αρνητική σας
κρίση και µαζί σας είµαι σ’ αυτό και η Νέα Δηµοκρατία είναι µαζί
σας- όπου είναι κακές, δεν θα πετύχετε τίποτα άλλο παρά µια
διασπορά µικρών αγροτικών συνεταιρισµών πρώτου βαθµού, µικρής αξίας. Εσείς θέλετε να τις κάνετε µεγάλες, αλλά δεν έχει
γίνει ποτέ στην πολιτική ιστορία και στην ιστορία του αγροτικού
κινήµατος και της παραγωγής, να πετύχετε µεγάλες αγροτικές
ενώσεις παρά µόνο σε µια περίπτωση.
Αν µπει µέσα µια οµάδα παραγωγών µαζί µε κάποιον ιδιώτη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που θα καταφέρει να είναι πολύ κερδοφόρα και θα παρασύρει
ένα κοµµάτι παραγωγών, αλλά αυτοί οι άνθρωποι διαλύοντας τις
ενώσεις θα πάνε µόνοι τους, δεν έχουν καµµία ανάγκη να συντηρούν καµµία µικρή συνεταιριστική οργάνωση. Στην πραγµατικότητα δηλαδή, αυτό που µας είπατε πριν ότι ο έµπορος και ο
µεσάζων καταδυναστεύει την αλυσίδα της παραγωγής, εσείς θα
το µεγιστοποιήσετε. Αυτό θα κατορθώσετε, ενώ είµαι βέβαιος
ότι δεν έχετε αυτήν την πρόθεση.
Αυτός είναι και ο λόγος που η Νέα Δηµοκρατία δεν µπορεί να
στηρίξει αυτό το σχέδιο νόµου. Στηρίζει τις προθέσεις σας που
µας παρουσιάζετε, δεν πετυχαίνει όµως τίποτα απ’ όλα αυτά τα
οποία θέλετε να κάνετε. Σας πιστεύουµε. Είναι γνωστή η ιστορία
σας, η εντιµότητά σας και η καθαρότητα της σκέψης σας. Αλλά
η αποτελεσµατικότητα των σχεδίων νόµων είναι σε άλλη κατεύθυνση. Άρα λοιπόν, δεν µπορούµε να σας το κάνουµε αν και
πολλά από τα άρθρα θα σας τα ψηφίσουµε. Αλλά το αποτέλεσµα
δεν θα είναι σηµαντικό.
Και παρ’ ότι ο Εισηγητής µας, κ. Γιώργος Κασαπίδης, έκανε
πολύ µεγάλη προσπάθεια συνεννόησης µαζί σας σ’ αυτήν τη συγκεκριµένη κατεύθυνση που επιθυµεί η Νέα Δηµοκρατία, δεν
έγινε κατορθωτό να σας πείσουµε, άρα και να µας πείσετε, να
σας στηρίξουµε σε ένα κοινό τόπο.
Δεν έχει αξία αν δεν θα είµαστε µαζί σ’ αυτό το σχέδιο νόµου,
σηµασία έχει αν µπορούµε να συµφωνήσουµε στο τι πρέπει να
γίνει έστω στο µέλλον, για να κατορθωθεί ο αγρότης να µην είναι
µόνος του, όπως είναι όλο αυτό το διάστηµα, όµηρος εµπόρων
και µεσαζόντων, όπως ακριβώς το είπατε στο δικό σας λόγο.
Ο λόγος για τον οποίον διαφωνούµε, είναι γιατί αυτή η µεγάλη
αρρώστια της αγροτικής παραγωγής δεν θεραπεύεται µ’ αυτόν
τον τρόπο. Κατά τα άλλα και εγώ συµφωνώ και η Νέα Δηµοκρατία. Συµφωνούµε ότι πρέπει να γίνει εκκαθάριση, ότι πρέπει να
σταµατήσουν οι σφραγίδες. Μπορώ να σας πω επίσης ότι οι
σφραγίδες, αν θέλουν, µπορούν να παραµείνουν µόνες τους. Δεν
µπορούµε να τους εµποδίσουµε να µην συνεταιρίζονται και να
µην πουλάνε, αλλά ενδεχοµένως δεν συµµετέχουν στα όργανα.
Αλλά αυτό έχει µικρή αξία για την πρωτοβάθµια παραγωγή και
για την αγροτική κατεύθυνση.
Άρα δεν βγαίνει το όραµά σας εδώ ούτε βγαίνει ο πραγµατικός
στόχος. Είναι πολύ µικρό το βήµα που γίνεται σε τεράστια προβλήµατα που υπάρχουν και τα οποία δεν λύνετε. Ούτε η τιµή
ούτε η θέση του παραγωγού ούτε η παραµονή στη γη µπορεί να
λυθεί µ’ αυτό το σχέδιο νόµου. Και τολµώ να σας πω ότι δεν εξυγιαίνετε το συνεταιριστικό κίνηµα από τα φυσικά πρόσωπα που
λαθροβιούν µέσα στο συνεταιριστικό κίνηµα, για τον απλούστατο
λόγο ότι θα αλλάξουν έδρα.
Άρα στην πραγµατικότητα τολµώ να σας πω, ότι οι φιλοδοξίες
σας είναι µεγάλες αλλά η αποτελεσµατικότητα θα είναι εξαιρετικά µικρή. Περιµένουµε από εσάς ωστόσο και σας ξανακαλούµε
να βάλετε πλάτη στην ουσία και στα δύσκολα, αυτά που αποφεύγει η Κυβέρνηση στο να στηρίξει την πρωτοβάθµια παραγωγή.
Είναι πολύ µεγάλης αξίας για τα δηµοσιονοµικά της χώρας να
προωθηθούν οι εξαγωγικές προσπάθειες αλλά να αυξηθεί και η
ποιότητα και η κατεύθυνση της πρωτοβάθµιας παραγωγής της
χώρας, για να µπορέσουµε να αντλήσουµε νέους πόρους, νέο
πλούτο νέες θέσεις εργασίας.
Ευχαριστώ, κύριοι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Μαρκόπουλο.
Καλείται να λάβει το λόγο η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Διαµάντω Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ο τιτάνιος αγώνας σας και οι διαρθρωτικές αλλαγές της Κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ, είναι να χρεοκοπήσει η λαϊκή οικογένεια για να σωθούν τα κέρδη της πλουτοκρατίας. Και σας
βοηθάει σ’ αυτό και η Νέα Δηµοκρατία και ας φωνάζει. Μαζί θα
τα ψηφίσετε, όπως ψηφίσατε και το προηγούµενο.
Αυτό το στόχο εξυπηρετεί και το νοµοσχέδιό σας. Βεβαίως συνολικά διαλύονται οι υπάρχοντες συνεταιρισµοί που στην πλειοψηφία τους είναι χρεοκοπηµένοι οικονοµικά και συνειδησιακά.
Στη θέση τους όµως προωθείτε κεφαλαιούχες εταιρείες για επι-
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χειρηµατίες και µεγαλοαγρότες για να µεγιστοποιήσουν το κέρδος τους και όχι για να βοηθήσετε µικροµεσαίους αγρότες από
τις επιπτώσεις της καπιταλιστικής κρίσης που βιώνει και που αναγνωρίζετε, ούτε, βέβαια, για να ικανοποιηθούν οι διατροφικές
ανάγκες του λαού.
Τέτοιος προγραµµατισµός δεν υπάρχει και δεν θα µπορούσε
να υπάρχει µέσα στην καπιταλιστική βαρβαρότητα.
Εξάλλου, και οι διαρθρωτικές αλλαγές –και αυτές που ανακοίνωσε χθες η Κυβέρνηση διά στόµατος Υπουργού Οικονοµικώντσακίζουν την ζωή των εργαζοµένων όπου κι αν δουλεύουν –σε
ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα- και σκοτώνουν το µέλλον της νεολαίας. Αυτές είναι οι διαρθρωτικές σας αλλαγές.
Γι’ αυτό και µε αυτό το νοµοσχέδιο χιλιάδες συνεταιριστικών
υπαλλήλων θα απολυθούν και θα βρεθούν στο δρόµο της ανεργίας.
Ταυτόχρονα, επεµβαίνετε ωµά στο Αγροτικό Συνδικαλιστικό
Κίνηµα και το διαλύετε, βάζοντας τέτοιους όρους και προϋποθέσεις που να µην µπορεί να λειτουργήσει µε συλλογικές διαδικασίες. Καταπατάτε, ουσιαστικά, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και συνδικαλίζεσθαι στην αγροτιά.
Αυτό το αναφέρει, βεβαίως, και η έκθεση της διεύθυνσης επιστηµονικών µελετών. Ό,τι και να είπατε, δεν πείθετε.
Γι’ αυτό το νοµοσχέδιό σας είναι αυταρχικό, είναι αντιλαϊκό,
είναι σε βάρος των µικροµεσαίων αγροτών που τους εξοντώνετε
στην κυριολεξία.
Φυσικά δεν υποστηρίζουµε αυτούς τους συνεταιρισµούς. Και
το λέµε καθαρά. Ξέρουµε καλά ότι οι αγροτικοί συνεταιρισµοί οι οικονοµικές ενώσεις- λειτουργούν σε σχέση και σε συντονισµό
µε τη φάση που βρίσκεται το καπιταλιστικό σύστηµα.
Στην Ελλάδα ο πρώτος συνεταιριστικός νόµος φτιάχτηκε το
1914. Περνάει φάσεις. Από φυσικές οργανώσεις των αγροτών
µετατράπηκαν σε ανώνυµες εταιρείες των µεγαλοαγροτών και
εµποροβιοµηχάνων, που εντείνεται απόλυτα µε το σηµερινό νοµοσχέδιο. Από συµµετοχή φυσικών µελών πήγε σε συµµετοχή
και των επιχειρήσεων, επιβάλλοντας την άποψη ότι οι µικροµεσαίοι αγρότες και οι οργανώσεις τους έχουν κοινά συµφέροντα
µε τους εκµεταλλευτές τους -δηλαδή τους εµποροβιοµήχανουςκαι µπορούν να εκφραστούν µέσα από κοινές επιχειρηµατικές
δραστηριότητες -δηλαδή, ο λύκος µε τα πρόβατα έχουν ίδια ζωή
και στόχους, αν είναι δυνατόν!- και, βέβαια, µε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Ο εισηγητής της Μειοψηφίας το παρουσίασε σαν µεγάλη κατάκτηση, ότι είναι ακοµµάτιστο, δηλαδή έξω τα κόµµατα από
τους συνεταιρισµούς. Μα µεγαλύτερη υποκρισία δεν υπάρχει.
Και αρχίζει να γίνεται και της µόδας. Μας κοροϊδεύετε δηλαδή.
Απλά το πλειοψηφικό σύστηµα, αυτό το άδικο σύστηµα, βολεύει
το δικοµµατισµό, για να πνίγουν κάθε αντίθετη φωνή στη σκληρή
πολιτική σας. Γι’ αυτό ψηφίζετε παρέα αυτό το νοµοσχέδιο.
Εξάλλου, στην πλειοψηφία τους οι συνεταιρισµοί ήταν µηχανισµοί εκλογής αντιπροσώπων. Μερικοί στα χαρτιά. Χρησιµοποιήθηκαν από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δηµοκρατίας σαν
µηχανισµοί εφαρµογής της πολιτικής τους και κυρίως, για να
εξωραΐσουν την ευρωκοινοτική πολιτική και τις επιπτώσεις της
στους µικροµεσαίους αγρότες, που µεγάλο αριθµό τους έχει
οδηγήσει σε ξεκλήρισµα, σε συνδυασµό, βέβαια, µε τις οµάδες
παραγωγών που είναι τα κατ’ εξοχήν όργανα εφαρµογής της
ΚΑΠ και λειτουργώντας διασπαστικά, αφού έχουν σαν αντικείµενο ένα προϊόν, αν και οι αγρότες έχουν πολυκλαδική γεωργική
απασχόληση. Ουσιαστικά ο ρόλος τους είναι του µεσάζοντα ανάµεσα στους αγρότες και τους εµποροβιοµήχανους.
Αυτός ο τρόπος λειτουργίας τους οδήγησε στη χρεοκοπία. Σήµερα, η πλειοψηφία των συνεταιρισµών, των ενώσεων, η ΠΑΣΕΓΕΣ, έχουν µετατραπεί σε ληστές της αγροτιάς µε τις πλάτες της
Κυβέρνησης, αφού και αυτή το ίδιο κάνει. Επιβάλλουν παράνοµα
και εισπράττουν από τους αγρότες αρκετά λεφτά για συµπλήρωση αιτήσεων του ΟΣΔΕ. Αυτό θα έπρεπε να είναι δωρεάν, να
γίνονται από τις διευθύνσεις γεωργίας και τα γραφεία αγροτικής
ανάπτυξης και όχι τα προσωπικά δεδοµένα των αγροτικών µονάδων να είναι ουσιαστικά σε ιδιωτική εταιρεία.
Και η πρώτη, όµως, εταιρεία που µείωσε µισθούς και κατήργησε συλλογικές συµβάσεις ήταν συνεταιριστική. Είναι ο ΟΓΑΛ
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στη Δράµα.
Η ουσία είναι ότι αυτούς τους συνεταιρισµούς δεν τους χρειάζεστε πια. Προωθείτε τις οµάδες παραγωγών – κεφαλαιούχες
εταιρείες, που θα εξυπηρετούν τα συµφέροντα των µεγάλων καπιταλιστικών αγροτικών µονάδων. Είναι αυτές που θέλετε και
προωθείτε για να κυριαρχήσουν.
Αυτή, όµως, είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
το 2020, µε στόχο την οικονοµική µεγέθυνση και ανταγωνιστικότητα. Αυτό αφορά και τον αγροτικό τοµέα, να δηµιουργηθεί µεγάλη καπιταλιστική αγροτική µονάδα, καταστρέφοντας µικρά και
µεσαία αγροτικά νοικοκυριά. Αυτό είναι το µοντέλο σας.
Εξάλλου, στην έκθεση αξιολόγησης το αναφέρετε καθαρά για
τις οµάδες παραγωγών.
Πείρα και γνώση, όµως, για τις οµάδες παραγωγών υπάρχει.
Μεγαλοπαραγωγοί για να εισπράττουν λεφτά από προγράµµατα
και επιδοτήσεις, έχουν φτιάξει οµάδες παραγωγών µε µέλη της
οικογένειας και συγγενείς τους. Και συνολικά ο σχεδιασµός σας
για τον αγροτικό τοµέα δεν αφορά τη διατροφική αυτάρκεια µε
ποιοτικά και φτηνά τρόφιµα για το λαό, αλλά την ενίσχυση της
ατοµικής οικονοµικής µεγέθυνσης και κερδοφορίας.
Πολλά ειπώθηκαν και για τη συµβολαιακή γεωργία, ότι ανεβάζει τη διαπραγµατευτική ικανότητα του αγρότη, ότι κατοχυρώνει
τη διάθεση των προϊόντων, ότι στηρίζει το αγροτικό εισόδηµα
κ.λπ.. Τον µόνο που κατοχυρώνει είναι το βιοµήχανο. Και υπάρχουν πολλά παραδείγµατα σήµερα από τη συµβολαιακή γεωργία. Και στη βιοµηχανική ντοµάτα και στην κτηνοτροφία και στο
γάλα.
Εδώ ντοµατοπαραγωγοί είναι απλήρωτοι. Να σας πω για το
γάλα; Τα ξέρετε. Οι τιµές του αγροκτηνοτρόφου είναι εξευτελιστικές. Ορίζονται µονοµερώς από τους βιοµηχάνους του καρτέλ
και είναι ένας από τους λόγους που καταρρέει και η κτηνοτροφία. Ο εκβιασµός πάει σύννεφο και την απειλή ότι θα χρησιµοποιούν εισαγόµενη σκόνη γάλακτος ή γάλα από Βαλκάνια την
ακούµε καθηµερινά. Μάλιστα, οι κτηνοτρόφοι θεωρούν ότι γι’
αυτό το λόγο καταργείται ο ΕΛΟΓΑΚ. Γι’ αυτό, αν θέλετε, υπάρχουν και τόσα πολλά ψηφίσµατα διαµαρτυρίας, διότι το κλείσιµό
του το καρτέλ εξυπηρετεί και όχι τους κτηνοτρόφους και την κτηνοτροφία.
Μας είπατε πριν από λίγο ότι το θέµα για τις κτηνοτροφικές
άδειες το λύσατε µε το γόρδιο δεσµό. Εντάξει, είστε και ο Μέγας
Αλέξανδρος! Κοιτάξτε να σας πω: Εσείς το δηµιουργήσατε µε
προηγούµενο νόµο. Βάλατε όρους και προϋποθέσεις και κυρίως
περιβαλλοντικούς. Δικός σας ήταν ο νόµος. Όχι προσωπικός.
Του προηγούµενου Υπουργού.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Επειδή δεν µοιάζω µε τον Μέγα Αλέξανδρο…
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ο Μέγας Κωνσταντίνος. Εντάξει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Είµαι πιο ψηλός.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Βάλατε σαν όρο, προϋπόθεση τα
6.000 και τα 10.000 ευρώ που δεν µπορεί να τα βρει ο κτηνοτρόφος. Είµαστε σε αδιέξοδο. Στην κυριολεξία η κτηνοτροφία καταρρέει. Και επανήλθατε σε αυτό που λέγαµε παλιά: Όλες αυτές
τις προσωρινές άδειες τις κάνετε νόµιµες. Δεν υπήρχε κι άλλος
τρόπος. Να είµαστε καθαροί. Δεν φτάνει, όµως, σήµερα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Συµφωνούµε.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Σε ό,τι αφορά το Αγροτικό Συνδικαλιστικό Κίνηµα: Με τρόπο αυταρχικό επιβάλλετε την πλήρη
διάλυσή του, έστω και αυτού που υπήρχε. Δεν θέλετε κάτι άλλο
στη θέση του, παρά ένα πλήρως ελεγχόµενο όργανο που να µην
αµφισβητεί την άγρια πολιτική σας. Προωθείτε ουσιαστικά τη
διάλυση αυτού του αγροτικού συλλόγου, όταν λέτε ότι θα είναι
σε επίπεδο «ένας αγροτικός σύλλογος ανά καλλικρατικό δήµο».
Ξέρετε καλά τις µεγάλες αποστάσεις. Ουσιαστικά απαγορεύετε
στα χωριά να έχουν τους συλλόγους τους, να µαζεύονται, να συζητάνε για τα προβλήµατά τους. Το ίδιο ισχύει και για τις οµοσπονδίες.
Σε ό,τι αφορά τις συνοµοσπονδίες: Και αυτές πλήρως ελεγχόµενες είναι. Το πιο προκλητικό, όµως, είναι η χρηµατοδότησή
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τους από τις εισφορές των αγροτών που είναι για τον ΕΛΓΑ. Ξέρετε καλά ότι στον ΕΛΓΑ έχετε επιβάλει χαράτσι.
Δεν είναι τυχαίο ότι αλλάξατε την ηµεροµηνία και τη µεταβάλατε για να πληρώσουν την εισφορά µέχρι τέλος του Σεπτέµβρη.
Και αυτό γιατί; θέλετε να υπάρχουν αξιόπιστοι και προνοµιακοί
συνοµιλητές, για να περνάτε αναίµακτα τη λαίλαπα της νέας ΚΑΠ
που έρχεται µε το πρόγραµµα 2014-2020.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία για τα φωτοβολταϊκά, εµείς διαφωνούµε, γη υψηλής παραγωγικότητας, που είναι για τρόφιµα,
να αλλάζει χρήση. Γιατί γη υψηλής παραγωγικότητας εννοούµε
αυτήν τη γη που έχουν γίνει επενδύσεις µε αρδευτικά, µε στραγγιστικά και άλλα έργα, για να γίνει πιο παραγωγική. Ουσιαστικά
εσείς την αχρηστεύετε. Καταστρέφετε γόνιµη γη και αυτό είναι
καταστροφή παραγωγικών δυνάµεων για να βγάλει κέρδη το
ενεργειακό κεφάλαιο. Γι’ αυτό την καταψηφίζουµε, όπως καταψηφίζουµε συνολικά το νοµοσχέδιο και θα το καταδικάσουν και
οι αγρότες, γιατί είναι σε βάρος τους.
Θα ρωτήσει κανείς: «Τι θα γίνει µ’ αυτήν την κατάσταση; Μπορεί ο µικρός ή ο µεσαίος µ’ αυτήν τη µικρή και κατακερµατισµένη
γη να ζήσει;». Όχι, βεβαίως δεν µπορεί να ζήσει. Εµείς το ξέρουµε καλά. Ουσιαστικά το λέµε πολύ καθαρά, ότι µόνο ο κεντρικός σχεδιασµός και η κοινωνικοποίηση της γης και των βασικών
µέσων παραγωγής µπορούν να ικανοποιήσουν τις διατροφικές
ανάγκες του λαού µε ποιοτικά και καλά τρόφιµα, αξιοποιώντας
εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες και την πείρα του λαού. Βεβαίως, αυτό απαιτεί µία άλλη εξουσία και άλλη οικονοµία. Αυτό
συµφέρει την πλειοψηφία του λαού και θα το απαιτήσει. Αυτό –
αν θέλετε- προϋποθέτει και τη συνεργασία, τη συµµαχία, την
κοινή δράση εργατών, υπαλλήλων, µικροεπαγγελµατιών, αγροτών, αγωνιστικά κινήµατα γυναικών και νεολαίας. Μόνο έτσι µπορεί να ανατραπεί αυτή η σκληρή, αντιλαϊκή, βάρβαρη πολιτική.
Εξάλλου αυτό θα φωνάξουν και θα διεκδικήσουν και στα συλλαλητήρια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης το Σάββατο στις
10 του Σεπτέµβρη, γιατί τα πάντα µε αγώνες κατακτώνται και τίποτα δεν χαρίζεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ. Μανωλάκου, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδος.
Καλείται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Αστέριος Ροντούλης, να λάβει το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Πριν από λίγο ο αξιότιµος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας, µετέφερε στην Αίθουσα κάποιες τοποθετήσεις που ακούστηκαν από τον κ. Λοβέρδο για τους δηµοσίους
υπαλλήλους. Εάν, πράγµατι, είναι έτσι τα πράγµατα, δεν χρειάζεται να κάνουµε κανένα απολύτως σχόλιο. Οι χιλιάδες οικογένειες των δηµοσίων υπαλλήλων έχουν λάβει το µήνυµα για το
πώς τους συµπεριφέρεται ή θα τους συµπεριφερθεί στο µέλλον
η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και έχουν νου και λογική να κρίνουν οι
ίδιοι τέτοιου είδους κατάπτυστες, συκοφαντικές δηλώσεις, εάν
έχουν µεταφερθεί σωστά στην Αίθουσα, χωρίς να αµφισβητώ την
εγκυρότητα του κ. Μαρκόπουλου.
Θα κάνω µία πολύ σύντοµη παρατήρηση για την τοποθέτηση
του αξιότιµου Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Ο κύριος Υπουργός µίλησε είκοσι τέσσερα λεπτά, από το τρίτο
µέχρι και το δέκατο ένατο µιλούσε ως συνταγµατολόγος, δηλαδή
προσπαθούσε να µας πείσει όλους εµάς εδώ στην Αίθουσα, γιατί
το νοµοσχέδιο δεν είναι αντισυνταγµατικό.
Το απλό ερώτηµα είναι το εξής: Ποια η χρεία της τοποθετήσεως αυτής, κύριε Υπουργέ; Έθεσε κανένα κόµµα επισήµως
εντός της Αιθούσης ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας; Τι σας καίει,
λοιπόν, τόσο πολύ και τοποθετηθήκατε εκτενώς επί της αντισυνταγµατικότητας; Κανένας δεν έθεσε τέτοιο ζήτηµα, εκτός και
εάν «όποιος έχει τη µύγα, µυγιάζεται», που λέει ο λαός. Εδώ πάντως, δεν σας έθεσε κανένας τέτοιο ζήτηµα. Αν σας το έθεσε η
ΠΑΣΕΓΕΣ, η ΣΥΔΑΣΕ, η ΓΕΣΑΣΕ κ.λπ., πηγαίνετε έξω στις πλατείες να τους τα πείτε. Στη Βουλή ποια πολιτική δύναµη σάς
έθεσε τον προβληµατισµό αυτό; Ουδείς; Γιατί, όµως, τοποθετηθήκατε κατ’ αυτόν τον τρόπο; Τοποθετηθήκατε κατ’ αυτόν τον
τρόπο, για να αποφύγετε να τοποθετηθείτε στα ουσιώδη του νοµοσχεδίου. Υπεκφύγατε, δηλαδή, διά της πλαγίας οδού τη µπάλα
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στην κερκίδα. Αυτή ήταν η τακτική που ακολουθήθηκε.
Για να δούµε, λοιπόν, τώρα τα του νοµοσχεδίου.
Έχει θετικά το νοµοσχέδιο; Αναµφιβόλως, ναι. Παραδείγµατος
χάριν, µπορεί κάποιος να διαφωνήσει µε την καθολική ψηφοφορία των µελών των συνεταιρισµών; Ουδείς. Μπορεί κάποιος να
διαφωνήσει µε τη συγχώνευση ΓΕΣΑΣΕ, ΣΥΔΑΣΕ; Ουδείς. Μπορεί κάποιος να διαφωνήσει ότι πρέπει επιτέλους να τελειώνουµε
µε τους συνεταιρισµούς-κοµµατικές σφραγίδες; Ουδείς. Μέχρι
εδώ απόλυτη συµφωνία. Αυτονόητα πράγµατα, τα οποία αν ρωτήσετε έναν - έναν Βουλευτή, θα σας πουν αυτονοήτως «ναι».
Έχετε τη σύµφωνη γνώµη όλων.
Για να έρθουµε, όµως, τώρα στα ενδότερα του νοµοσχεδίου,
δηλαδή να δούµε την πεµπτουσία του νοµοσχεδίου, που ταυτόχρονα είναι και σηµείο τριβών. Να δούµε, δηλαδή, ποια είναι τα
ουσιώδη τα οποία µας διαιρούν και προκαλούν και εντάσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Το σηµείο τριβής είναι µία διάθεση καταναγκασµού που διαπνέει βασικές διατάξεις του νοµοσχεδίου είτε πρόκειται για συνεταιρισµούς πρώτου βαθµού είτε πρόκειται για δεύτερου
βαθµού. Αυτό εξαγριώνει, αυτή η εικόνα του καταναγκασµού.
Πάµε, λοιπόν, να δούµε τι συµβαίνει στο πρώτο επίπεδο, στους
πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς.
Το νοµοσχέδιο λέει -συνεπώς και η πολιτική ηγεσία που υπάρχει- ότι όταν έχουµε έναν αδρανή, ανενεργό συνεταιρισµό, για
να µην προχωρήσει η διαδικασία της εκκαθαρίσεως, θα πρέπει
να συγχωνευθεί µ’ έναν ισχυρό, υγιή, δραστήριο, όπως θέλετε
πείτε το, συνεταιρισµό.
Να κάνω ένα απλό ερώτηµα τώρα, γιατί πρέπει να θέτουµε τα
πράγµατα στην εκλαϊκευµένη τους µορφή, προκειµένου και αυτοί
που µας ακούνε να καταλαβαίνουν τι γίνεται. Ο ασθενής, ο αδρανής συνεταιρισµός θέλει να ενσωµατωθεί µ’ έναν υγιή. Τον υγιή
τον ρώτησαν; Απλά πράγµατα. Εάν ο υγιής συνεταιρισµός αντιτείνει ότι «δεν θέλω καµµία συγχώνευση», εάν η γενική του συνέλευση αποφασίσει ότι δεν θέλει καµµία συγχώνευση, θα τον
υποχρεώσετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Όχι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Άρα, λοιπόν, πώς θα προχωρήσει η
συγχώνευση και λέτε συγχώνευση; Πώς θα γίνει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Αν θέλει.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αν θέλει. Μετέωρο, λοιπόν, αυτό!
Τι κάνετε, λοιπόν, όταν λέτε «θα συγχωνευθεί»; Εάν θέλει µετά.
Δεν θέλει ο υγιής. Ξέρετε κανέναν υγιή να θέλει να ενώσει το
αίµα του µε έναν άρρωστο; Ποια λογική είναι αυτή;
Για να συνεχίσουµε τώρα, να πάµε στο δευτεροβάθµιο επίπεδο. Εδώ γίνεται το µακελειό, γιατί πρόκειται για τη µετατροπή
των ΕΑΣ σε πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς και όχι µόνο.
Έρχεται το Υπουργείο εδώ και λέει, ότι δεν εξετάζουµε τώρα
εδώ αν είναι υγιείς, άρρωστοι κ.λπ., γιατί όχι µαζί µε τα χλωρά
να καίγονται και τα ξερά, υπάρχουν ΕΑΣ οι οποίες είναι µέσα
εντελώς, χρωστάνε τα µαλλιοκέφαλά τους, µε πλούσιους προέδρους. Υπάρχουν, όµως, και ΕΑΣ που είναι υγιείς και έχουν ικανότητα επιβίωσης κι όχι µόνο, έχουν και ικανότητα επενδύσεων.
Έρχεστε, λοιπόν, εσείς και τι λέτε τώρα; Για να δούµε, τι λέει
το νοµοσχέδιο. Λέει ότι οι ΕΑΣ έχουν δύο επιλογές αναγκαστικά:
Ή θα γίνουν πρωτοβάθµιοι οργανισµοί ή θα γίνουν αγροτικές
εταιρικές συµπράξεις. Αυτό λέει. Θέλετε δεν θέλετε, θα ακολουθήσετε δύο δρόµους. Ωραία, πάµε, λοιπόν, στον πρώτο δρόµο
που επιλέγει το Υπουργείο. Ερώτηµα: Κατά τη διαδικασία της µετάβασης από ΕΑΣ σε πρωτοβάθµιο οργανισµό, πείτε µου τα υγιή
στοιχεία που µέχρι τότε βρήκαν στέγη υπό την ΕΑΣ, θα παραµείνουν ή θα επιλέξουν τη λογική της αυτοτέλειας και θα την κοπανήσουν, παίρνοντας και τα περιουσιακά στοιχεία που τους
αναλογούν; Θα την κοπανήσουν.
Άρα, λοιπόν, ο νέος οργανισµός που θα προκύψει από τη µετάβαση θα µείνει µε τα ασθενικά του στοιχεία, µε τα άρρωστα
στοιχεία. Ερώτηµα, λοιπόν: Πώς θα αντιδράσουν οι δανειστές
του οργανισµού αυτού; Πώς θα αντιδράσουν οι προµηθευτές
του οργανισµού αυτού, όταν βλέπουν ότι συρρικνώνεται και απα-
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ξιώνεται λειτουργικά;
Άρα, λοιπόν, πήραµε τον πρώτο δρόµο. Μας ανάγκασε ο
Υπουργός και πήραµε το δρόµο αυτό. Ο δρόµος αυτός δεν καταλήγει πουθενά. Ξέρετε τι θα γίνουν οι ενώσεις; Θα γίνουν BAD
BANK. Αυτό είναι το αντίστοιχο. Δηλαδή, όπως στις τράπεζες
πάνε να δηµιουργήσουν και µία BAD BANK, για να πάρουν τη σαβούρα, έτσι και κατά τη µετάβαση σε επίπεδο πλέον πρωτοβάθµιου οργανισµού, οι ενώσεις θα πάρουν τη σαβούρα. Άρα,
λοιπόν, δεν µπορεί να γίνει αυτό, δεν θα προχωρήσει αυτό. Η επιλογή αυτή κλείνει.
Θα πει τώρα ο Υπουργός: «µε µια άλλη επιλογή». Πείτε µας
τώρα για την άλλη επιλογή, γιατί µπορεί να γίνουν αγροτικές,
εταιρικές συµπράξεις. Δηλαδή, τι θα γίνουν, κύριε Υπουργέ; Θα
γίνουν ανώνυµες εταιρείες. Αυτό θα γίνουν. Πείτε µου τώρα, τι
σχέση έχει η ανώνυµη εταιρεία µε το συνεταιρισµό; Αυτό είναι
κάτι άλλο. Πάντως, δεν είναι συνεταιρισµός και δεν εντάσσεται
στο πλαίσιο του συνεταιριστικού κινήµατος. Αυτή είναι µία άλλη
οντότητα, αυθύπαρκτη, αυτοτελή, επιχειρηµατική. Πείτε τη,
όπως θέλετε, πάντως δεν είναι συνεταιρισµός.
Και µάλιστα, καταπατά βαναύσως τρεις θεµελιώδεις αρχές
διεθνούς αποδοχής του συνεταιριστικού κινήµατος. Γι’ αυτό αντιδράει η ΠΑΣΕΓΕΣ. Διότι κι εγώ µπορώ να κάνω τη µοµφή ότι αντιδράει ο Καραµίχας, ότι αντιδράει η ΠΑΣΕΓΕΣ, γιατί θέλουν να
διασφαλίσουν τον ατοµικό πλουτισµό. Μπορώ να λέω διάφορα.
Εξετάστε και το ενδεχόµενο να αντιδρούν, γιατί παραβιάζονται
θεµελιώδεις συνεταιριστικές αρχές διεθνούς αποδοχής. Θα σας
πω τρεις χαρακτηριστικά, τις πιο θεµελιώδεις: θεµελιώδης αρχή
της ανοιχτής θύρας. Σε αυτήν την αγροτική εταιρική σύµπραξη
µπορεί οποτεδήποτε θέλει να µπει ένας νέος συνεταιρισµός; Όχι,
δεν µπορεί. Άρα η πρώτη θεµελιώδης αρχή του συνεταιριστικού
κινήµατος, η αρχή των ανοιχτών θυρών παραβιάζεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε λίγο χρόνο σας παρακαλώ.
Δεύτερη θεµελιώδης αρχή είναι ο δηµοκρατικός έλεγχος. Ξέρετε τι λέει ο δηµοκρατικός έλεγχος; Λέει ένα µέλος µία ψήφος.
Εδώ τώρα δεν είναι ένα µέλος µία ψήφος, είναι τόσες ψήφοι
όσες τα µετοχικά µερίδια στις αγροτικές εταιρικές συµπράξεις.
Εδώ έχουµε δεύτερη παραβίαση σηµαντικής αρχής.
Τρίτον, και πάρα πολύ σηµαντικό παρεµβαίνετε στην αυτοτέλεια, στην αυτενέργεια «ετσιθελικά». Η Κυβέρνηση, το κράτος
δεν θέτει το ζήτηµα της συνταγµατικότητας, αλλά παρεµβαίνετε
µε το «έτσι θέλω» στην αυτοτέλεια και στο αυτοδιοίκητο των ενώσεων αγροτικών συνεταιρισµών. Παρεµβαίνετε εξυγιαντικά λέτε
εσείς, «ετσιθελικά» λέω εγώ, παραβιάζοντας την τρίτη θεµελιώδη
αρχή, το αυτοδιοίκητο.
Τί θα µπορούσε να γίνει; Γιατί οι διάφοροι συνάδελφοι λένε το
εξής: «ωραία, ποια είναι η πρόταση;». Από τη Νέα Δηµοκρατία
γιατί δεν άκουσα τίποτα; Άκουσα ποµφόλυγες, βερµπαλισµούς,
ιστορίες. Πήγαµε και στην αρχαιότητα και ξαναγυρίσαµε. Μεταξύ
τους είχαν µία θολούρα. Άλλα έλεγε ο εισηγητής, άλλα έλεγε ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, άλλα έλεγαν οι Βουλευτές τους.
Υπήρχε µια θολούρα γενική από τη Νέα Δηµοκρατία. Αφήνω να
τα λύσουν αυτοί τα εσωτερικά τους.
Εµείς έχουµε µία πολύ ξεκάθαρη πρόταση, κύριε Υπουργέ: Αν
θέλετε να αφήσετε ιστορία µεταρρυθµιστή, δηλαδή να πούµε ότι
ο Σκανδαλίδης πέρασε από Υπουργός και πράγµατι ο άνθρωπος
ήταν µεταρρυθµιστής, θα µπορούσατε να κάνετε το εξής: αυτό
που υποδεικνύει το άρθρο 12 παράγραφος 4 του Συντάγµατος,
το οποίο αν το δείτε καλά στην ίδια παράγραφο, στην παράγραφο 4 βάζει µαζί αγροτικούς και αστικούς συνεταιρισµούς.
Δεν έχει άλλη παράγραφο για τους αστικούς κι άλλη για τους
αγροτικούς. Γιατί; Γιατί το Σύνταγµα θέλει να µας δείξει το
δρόµο. Ποιος είναι αυτός ο δρόµος, κύριε Υπουργέ; Είναι ένας
νόµος που καταργεί όλους τους προηγούµενους, ένας όµως
νόµος, ένα νοµοθετικό κείµενο για τους συνεταιρισµούς ανεξαρτήτως. Ένας νόµος έστω και αν αυτοί είναι συνεταιρισµοί αγροτικοί, εάν είναι συνεταιρισµοί καταναλωτικοί, εάν είναι συνεταιρισµοί αστικοί, εάν είναι συνεταιρισµοί «χ» τύπου. Είναι ένας
νόµος.
Ξέρετε, τι θα κερδίζατε µε αυτό το πράγµα και τι θα κέρδιζε
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αυτή η χώρα; Πρώτον και κύριον, θα χτυπιόταν η γραφειοκρατία
και άρα θα είχαµε ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήµατος. Δεύτερον και πάρα πολύ σηµαντικό, θα προσφέρατε νοµική ασφάλεια σε αυτούς που ασχολούνται µε τα των συνεταιρισµών.
Τρίτον, θα δίνατε µεγάλη ευελιξία στα καταστατικά των συνεταιρισµών, να λειτουργήσουν µέσα σε αυτόν τον ευρύτερο νόµοπλαίσιο, αλλά µε ειδικότερες διατάξεις που οι ίδιοι θα επέλεγαν.
Να το αυτοδιοίκητο. Άρα, λοιπόν, θα µπορούσατε να γράψετε
ιστορία και παράλληλα να αναζωογονήσετε, λειτουργώντας απολύτως συνταγµατικά –αφού έχετε και µία τέτοια ευπάθεια µε το
Σύνταγµα- και θα ανοίγατε και νέους ορίζοντες. Αυτή είναι η
θέση, η άποψη του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και την καταθέτω.
Τελειώνω µε δύο παρατηρήσεις και ευχαριστώ το αξιότιµο
Προεδρείο για την ανοχή του: Είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ, να
φέρνετε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο που περιλαµβάνει τόσα πράγµατα ρηξικέλευθα που λέτε εσείς για τους συνεταιρισµούς και
για τους εργαζόµενους να µην γίνεται κουβέντα; Σας παρακολούθησα στην οµιλία σας και δεν είπατε τίποτε, ούτε µία λέξη.
Εκεί δεν υπάρχουν εργαζόµενοι και οικογένειες που τρώνε ψωµάκι; Δεν υπάρχει τίποτα εκεί; Αυτοί οι άνθρωποι τι θα γίνουν δηλαδή; Πείτε µας ότι θα γίνει αυτό, ότι θα γίνει εκείνο. Πείτε κάτι,
όµως. Είναι δυνατόν να µην υπάρχει µία πρόνοια µετά από αυτόν
το δοµικό µετασχηµατισµό που λέτε για τις οικογένειες που δουλεύουν στους συνεταιρισµούς; Έλεος! Δεν υπάρχει τίποτα δηλαδή γι’ αυτόν τον κόσµο; Κατεβάζετε αυτό το νοµοσχέδιο χωρίς
να υπάρχει η παραµικρή πρόνοια.
Δεύτερον – και τελειώνω µε την παρατήρηση αυτή- υπάρχει
µία στρατηγική αντινοµία στην επιχειρηµατολογία σας. Η Κυβέρνηση προωθεί µία πολιτική οικονοµικής ελευθερίας παντού, εξ
ου και το περίφηµο και το περιβόητο «άνοιγµα επαγγελµάτων».
Η Κυβέρνηση προωθεί ελεύθερες οικονοµικές επιλογές παντού.
Πείτε µου τώρα, πώς συµβιβάζεται ελεύθερες οικονοµικές επιλογές παντού καθ’ υπόδειξιν ή µη της τρόικας –δεν µε ενδιαφέρει ποσώς- και εσείς να ακολουθείτε στο νοµοσχέδιο σας µια
πολιτική καταναγκασµού οικονοµικής συµπεριφοράς; Πώς συµβιβάζεται στρατηγικά δηλαδή, η Κυβέρνηση να οδηγείται σε µία
κατεύθυνση οικονοµικής ελευθερίας και εσείς να ακολουθείτε
στην καρδιά του νοµοσχεδίου που προκαλεί τις συγκρούσεις, τη
λογική του καταναγκασµού; Δεν συµπίπτουν αυτά τα δύο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Ροντούλη, πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εµείς, λοιπόν, δεν θα σας δώσουµε
θετική ψήφο. Αναγνωρίζουµε τα θετικά και τα είπα στο νοµοσχέδιο. Θα κινηθούµε στη λογική όχι του µηδενισµού, αλλά της εποικοδοµητικής κριτικής. Κατά αυτόν τον τρόπο θα κινούµαστε σε
όλα τα ζητήµατα που αφορούν τον ευαίσθητο αγροτικό τοµέα
της ελληνικής οικονοµίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτης Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι ο Υπουργός κ. Σκανδαλίδης µάλλον είναι σε άλλο
κόσµο. Έχει απογειωθεί από την πραγµατικότητα που µας περιβάλλει και φαντάζεται την επανεκκίνηση του συνεταιριστικού
ιδεώδους. Θαυµάσια η προσπάθεια …
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Προσπαθώ και εγώ να είµαι λίγο αριστερός, τι να κάνουµε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Καλά κάνετε. Αλλοίµονο! Αλλά
δυστυχώς έχουµε µία κατάσταση στη χώρα, κύριε Υπουργέ, που
νοµίζω ότι τη βλέπετε, όπου τα πάντα µετατρέπονται σε ερείπια,
σωρούς ερειπίων και η Ελλάδα γίνεται από µέρα σε µέρα και από
εβδοµάδα σε εβδοµάδα –ταχύτατα, θα έλεγα, ιλιγγιωδώς- µία
παραγωγική και κοινωνική έρηµος. Δεν είναι δυνατόν να µιλάµε
για συνεταιρισµούς, όταν την ίδια ώρα η Κυβέρνησή σας ακολουθεί αυστηρότατα ένα µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα µνηµονιακής καταστροφής, διάλυσης και κατεδάφισης της χώρας.
Πριν από µία εβδοµάδα κάνατε ψευδοτσαµπουκάδες µε την
τρόικα. Ψευτοµαγκιές, για να το πούµε λαϊκά. Δεν πέρασαν
όµως, δύο-τρεις µέρες και βλέπουµε την άτακτη αναδίπλωση. Γη
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και ύδωρ. Σας ζήτησαν τα πάντα και εσείς τους δώσατε, όχι µόνο
τα πάντα, αλλά και κάτι παραπάνω, µε αποτέλεσµα να επισπεύδετε την επικείµενη καταστροφή της χώρας.
Δεν είµαστε πλέον ένα βήµα πριν από το χείλος του γκρεµού,
έχουµε κατρακυλήσει ήδη στο γκρεµό και οδεύουµε ταχύτατα
µέσα. Αυτό γίνεται σήµερα. Πιστεύω όλοι να καταλαβαίνουν
αυτήν την ώρα το τι παίζεται µε αυτήν τη χώρα και το που οδηγείτε αυτήν τη χώρα. Το ξέρει η τρόικα, το ξέρει το οικονοµικό
επιτελείο, φαντάζοµαι ότι το ξέρετε εσείς πάρα πολύ καλά ότι το
µνηµονιακό αυτό κατασκεύασµα-έκτρωµα δεν οδηγεί πουθενά.
Δεν έχει καµµιά προοπτική, παρά µόνο τη λεηλασία και πολύ γρήγορα φέρνει την καταστροφή. Γιατί επιµένετε, λοιπόν, σ’ αυτό το
έκτρωµα, σ’ αυτό το κατασκεύασµα το καταστροφικό, αφού όλοι
το ξέρετε; Να πω ότι πριν από ένα χρόνο δεν το γνωρίζατε, τώρα
όµως, όλοι το ξέρετε. Όλοι ξέρετε τι συµβαίνει. Η µεν τρόικα νοµίζω ότι επιµένει να αγοράσει χρόνο, να µεταφέρει τα λεφτά από
τις τράπεζες ...
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Για το νοµοσχέδιο …
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Για το νοµοσχέδιο τα λέω. Αυτά
για το νοµοσχέδιο είναι, διότι αυτό το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα δεν αφήνει περιθώριο για την ύπαιθρο, για την αγροτική
οικονοµία, για τους συνεταιρισµούς. Το πρόβληµα της χώρας
δεν είναι να κάνουµε ένα νοµοσχέδιο για τους συνεταιρισµούς
αυτήν την ώρα. Όταν είµαστε στο γκρεµό και πέφτουµε, υπάρχει
ένα θέµα µέγα για τη χώρα, να µπορέσει να συγκρατήσει την
πτώση και να αρχίσει να ανακάµπτει. Αυτό δεν γίνεται µε τέτοιου
είδους παρεµβάσεις. Θα πω γι’ αυτές, αλλά δεν γίνεται δυστυχώς.
Εποµένως, ξέρει η τρόικα τι κάνει, ξέρετε και εσείς, αλλά τα
συµφέροντά σας είναι τόσο συνυφασµένα µε την τρόικα που δεν
θέλετε να ξεκόψετε. Εννοώ τα συµφέροντα τα πολιτικά και αυτά
που αντιπροσωπεύετε, είναι τόσο συνυφασµένα, που δεν θέλετε
να έρθετε σε ρήξη µαζί της και µε τα προγράµµατά της και να
ακολουθήσετε µία εναλλακτική πορεία. Δεν το θέλετε αυτό, δεν
το επιλέγετε και επιλέγετε να οδηγηθείτε µαζί µε την τρόικα,
έστω και στην καταστροφή. Αυτή είναι η επιλογή αυτήν τη
στιγµή.
Απόδειξη, βεβαίως, αυτά τα οποία ελέχθησαν από τον κ. Λοβέρδο. Αν είναι σωστά αυτά που έχω γραµµένα και που µου είπαν
ότι είπε στην επιτροπή, µε συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτά
αποτελούν ένα ακροδεξιό έκτρωµα, ένα ακροδεξιό παραλήρηµα.
Δηλαδή, πεθαίνει κάποιος –αν είναι σωστά αυτά που µου µετεφέρθησαν- τώρα στην Ελλάδα της µεταπολίτευσης, αν δεν είναι
αριστερός; Τότε ο κ. Λοβέρδος έπρεπε να είχε πεθάνει, εκτός κι
αν ανασταίνεται. Και αυτό που του φταίει του κ. Λοβέρδου είναι
το ένα εκατοµµύριο δηµόσιοι υπάλληλοι; Αυτό του φταίει του κ.
Λοβέρδου; Και του φταίει και το Σύνταγµα, το οποίο υπερασπίζει
αυτό το ένα εκατοµµύριο υπαλλήλους, που προφανώς εννοεί τη
µονιµότητά τους κ.λπ.; Αυτοί είναι οι νέοι εχθροί;
Λυπάµαι πάρα πολύ γι’ αυτήν την εξέλιξη που έχει ο Υπουργός
Υγείας, ο οποίος φαντάζοµαι ότι έχει µεγαλοµανή, πάρα πολύ
µεγαλοµανή σχέδια για τον εαυτόν του.
Κύριε Υπουργέ, το πρόβληµα µε τους συνεταιρισµούς είναι τεράστιο. Το πρόβληµα µε το συνεταιρισµό, κατ’ αρχάς, είναι ένα
διαρθρωτικό δοµικό πρόβληµα, κατά τη γνώµη µας. Χωρίς συνεταιρισµό δεν µπορεί να σταθεί η αγροτική παραγωγή της Ελλάδας. Είναι ένας µικρός αγροτικός κλήρος. Ο συνεταιρισµός θέλει
ριζική αλλαγή. Δεν είναι ένας συνεταιρισµός διάθεσης προϊόντων. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχω κατ’ επανάληψη επισκεφθεί την Ιταλία και έχω δει τι είναι «συνεταιρισµοί», τους οποίους
έφτιαξε ιστορικά τότε µετά τον πόλεµο, το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ιταλίας. Αλλά αυτοί οι συνεταιρισµοί δεν είναι απλώς συνενώσεις
προσώπων, για να διαθέτουν κάποιο προϊόν. Μιλάµε για συνεταιρισµούς, οι οποίοι είναι στην παραγωγή. Είναι παραγωγικοί,
πρώτα απ’ όλα, συνεταιρισµοί. Είναι συνεταιρισµοί έρευνας προϊόντων. Αν δείτε τι ερευνητικά προγράµµατα έχουν και τι καινοτόµα προϊόντα εµφανίζουν αυτοί οι συνεταιρισµοί, θα µείνετε
όλοι έκπληκτοι. Είναι συνεταιρισµοί τυποποίησης του προϊόντος,
συνεταιρισµοί βιοµηχανοποίησης, συνεταιρισµοί εξαγωγικοί και
όχι µόνο εµπορίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μιλάµε, δηλαδή, για κάτι το εντελώς διαφορετικό που µπορεί
να στηρίξει πραγµατικά τον αγρότη. Ο αγρότης, ο µικρός κλήρος
και ο µεσαίος κλήρος, όταν παράγει µόνος του χωρίς πραγµατική
βοήθεια, συλλογική βοήθεια, που ξεκινάει από το κράτος µέχρι
τους επιστήµονες, που ξεκινάει από κεφάλαια µέχρι εφόδια,
µέχρι µέσα κ.λπ., δεν µπορεί να σταθεί σε κανένα σύστηµα, όχι
µόνο στο καπιταλιστικό, αλλά και στο σοσιαλιστικό δεν µπορεί
να σταθεί. Αυτήν την τοµή, όµως, δεν βλέπω ούτε καν να την επιχειρείτε.
Βεβαίως καταλαβαίνω ότι κάνατε µία προσπάθεια να απαλλάξετε τους συνεταιρισµούς από αυτήν τη γάγγραινα του κοµµατισµού της πελατειακότητας, την οποία άλλωστε το κόµµα σας
εξέθρεψε, πρώτα απ’ όλα και κυρίως. Αλλά φοβάµαι ότι και αυτή
η προσπάθεια, εάν δεν πάει χαµένη, θα είναι ηµιτελής, διότι η πελατειακότητα, η συναλλαγή, η κοµµατική παρέµβαση, για να ξεριζωθεί σ’ αυτήν τη χώρα θέλει µεγάλες τοµές και αντιλήψεις, οι
οποίες υπερβαίνουν ένα νοµοσχέδιο. Δεν µπορεί µε ένα νοµοσχέδιό σας –εγώ να δεχθώ την προσπάθεια που κάνετε- να θέλετε να κάνετε ένα βήµα σε κάποιο τοµέα και σε όλους τους
άλλους τοµείς να ανθεί η πελατειακότητα, η συναλλαγή, η διαπλοκή, η άνοµη σχέση, η σχέση κάτω από το τραπέζι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα. Δεν µπορούν να υπάρξουν εδώ νησίδες,
οι οποίες να κάνουν θετικά βήµατα, όταν όλη η χώρα βαδίζει
προς τα πίσω. Δεν γίνεται.
Πολύ περισσότερο, αν θέλουµε να στηρίξουµε σήµερα την
αγροτική παραγωγή, πρέπει να δούµε και λίγο συνολικότερα το
θέµα. Δεν θα πάω µακριά. Φώναζα εδώ και δέκα χρόνια σ’ αυτήν
την Αίθουσα, όταν οι κήρυκες του εκσυγχρονισµού του ΠΑΣΟΚ,
που τώρα έχουν γίνει κήρυκες του µνηµονίου, οι ίδιοι ή και άλλοι
που προσετέθησαν, έλεγαν και δεν αντιδρούσε κανένας ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει χρηµατοπιστωτικό κέντρο, ναυτιλιακό κέντρο και τουριστικό κέντρο. Αυτά ήταν τα τρία οράµατα. Σε αυτά
δεν υπήρχε τίποτα το άµεσα παραγωγικό. Δεν λέω ότι οι άλλοι
τοµείς είναι µη παραγωγικοί κατ’ ανάγκη. Αυτό είναι µια λάθος
άποψη του συρµού, αλλά τίποτα το άµεσα παραγωγικό δεν
υπήρχε σαν κατεύθυνση, σαν προσανατολισµός.
Η δε γεωργία ήταν τελειωµένη, η αγροτική παραγωγή ήταν τελειωµένη, ήταν εκτός κάθε ορατότητας και εκτός κάθε οπτικής.
Ακόµα και ο αγροτοτουρισµός που έγινε σε ένα διάστηµα έγινε
µόνο και µόνο, για να µπορέσουν να δοθούν επιδοτήσεις διά της
πλαγίας οδού, στο όνοµα της αγροτικής παραγωγής και της τόνωσης του εγχώριου αγροτικού εισοδήµατος. Αυτό έγινε και συνεχίζεται τώρα.
Δεν γίνεται, λοιπόν, να µιλάµε για ένα νέο προσανατολισµό, αν
δεν έχουµε οπτική και αν δεν κάνουµε µεγάλου είδους παρεµβάσεις. Προχθές πέρασαν εδώ οι συµβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες ανανεώνουν τη συνεργασία µε την κεντρική,
δυτική Αφρική και την Καραϊβική και κυρώθηκαν σε πέντε λεπτά.
Είναι οι συνθήκες του Λοµέ και του Κοτονού. Αυτές οι συνθήκες
είναι «ταφόπετρα» για την αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα και
κάθε προσπάθεια που µπορεί να γίνει εδώ στον αγροτικό τοµέα.
Τι κάνουν αυτές οι συνθήκες; Λεηλασία κυριολεκτικά σε αυτές
τις χώρες, εισαγωγή, αδασµολόγητα και αθρόα των αγροτικών
τους προϊόντων µε αντίτιµο να ανοίξουν και αυτές τις αγορές
τους στα βιοµηχανικά και νέα τεχνολογικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτέλεσµα είναι να θάβονται κυριολεκτικά
αυτές οι χώρες και όσες κάνουν προσπάθεια αγροτικής ανάπτυξης στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί µια πολιτική διπλής νεοαποικιοποίησης, από τη µια εσωτερικής, στην Ευρωπεριφέρεια
και από την άλλη εξωτερικής, στις Τρίτες Χώρες, µε αυτού του
είδους τις συµφωνίες για τις οποίες δεν υπάρχει αντίλογος από
πουθενά απ’ ό,τι βλέπω, αν γίνεται αυτό, πώς θα σταθεί εδώ,
στην Ελλάδα µια αγροτική παραγωγή χωρίς στοιχειώδη προστασία και χωρίς στοιχειώδη στήριξη και του ίδιου του συνεταιρισµού;
Κλείνω µε δύο παρατηρήσεις για τα δηµοπρατήρια και τις συµβάσεις µελλοντικής πώλησης. Εδώ εγκαινιάζετε το νέο δρόµο
της χρηµατιστηριακής διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής.
Μπορεί στις συγκεκριµένες διατάξεις που βάζετε, να θέτετε κάποιους φραγµούς, αλλά ανοίγετε την κερκόπορτα και δεν πρό-
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κειται να τη σταµατήσετε.
Όταν έχουµε συµβάσεις µελλοντικής πώλησης…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Δεν είναι µελλοντικής πώλησης. Είναι γι’
αυτά που υπάρχουν, για τα προϊόντα που παράγει τα επόµενα
χρόνια.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, είναι µελλοντικής πώλησης.
Η παραγωγή για τα επόµενα χρόνια να πωλείται.
Τα συµβόλαια αυτά θα µεταπωληθούν. Όσο και να το απαγορεύετε, εκεί θα πάει η κατάσταση. Έτσι κάνουν στην αρχή αυτές
οι διατάξεις. Οι συµβάσεις αυτές θα γίνουν χρηµατιστηριακές,
θα περάσουν στις αγορές. Και τα δηµοπρατήρια, αυτά τα οποία
φτιάχνετε, στην ουσία θα είναι δηµοπρατήρια χρηµατιστηριακής
διάστασης και χρηµατιστηριακής προέκτασης.
Ήδη µπορεί να ελέγχονται από ιδιώτες τώρα µε το νοµοσχέδιό
σας. Όταν λέτε ότι 51% έχει το δηµόσιο, η περιφέρεια και οι
δήµοι και µπαίνουν οι ιδιώτες, άντε να µπορέσει να συνεννοηθεί
αν αυτό το 51% είναι περιφέρεια, αν είναι δήµος ή δηµόσιο. Αν ο
ιδιώτης έχει 49%, έχει τελειώσει το πράγµα. Το δηµοπρατήριο
είναι στον ιδιώτη. Αυτός κατευθύνει, αυτός είναι που θα έχει τον
προσανατολισµό.
Άρα εδώ τι κάνετε; Στην ουσία, κάνετε χρηµατιστηριοποίηση
της αγροτικής παραγωγής. Αυτό το δρόµο ανοίγετε και µην χτυπάτε το χέρι σας, έτσι ανοίγονται αυτοί οι δρόµοι, στην αρχή
σιγά-σιγά, ανεπαίσθητα, δεν πειράζει, εµείς έχουµε βάλει φραγµούς, αλλά προς τα εκεί θα οδηγηθούµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κλείστε, παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η κατεύθυνση αυτή για µένα
είναι απόλυτα λαθεµένη και µάλιστα σε αυτήν την περίοδο. Αν
δείτε τη χρηµατιστηριοποίηση των αγροτικών προϊόντων που
έχει γίνει σε όλο τον κόσµο, θα καταλάβετε τι καταστροφή έχει
επιφέρει και στην αγροτική παραγωγή και στους καταναλωτές
και ποιους έχει ωφελήσει.
Ευχαριστώ πολύ και για το χρόνο που µου διαθέσατε, κύριε
Πρόεδρε. Είναι προφανές ότι καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο. Το
έχει τονίσει η εισηγήτριά µας, η κ. Αµµανατίδου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ζητήσει
ο κύριος Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Θέλω το λόγο για πολύ λίγα λεπτά, όχι
για να προκαλέσω συζήτηση, αλλά για να κάνω δύο-τρία σχόλια
σε αυτά που άκουσα. Δεν θέλω να ανοίξουµε ένα νέο κύκλο, γι’
αυτό και δεν θα κάνω κανονική δευτερολογία.
Κατ’ αρχάς, οµολογώ ότι δεν µπορώ να σχολιάσω τις δηλώσεις
του κ. Λοβέρδου αν είναι αυτές, αν τις έχει πει και πώς τις έχει
πει. Δεν συνηθίζω να το κάνω για κανένα συνάδελφό µου. Εξάλλου, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τα λόγια του, όταν λέει οτιδήποτε, αλλά επαναλαµβάνω ότι δεν µπορώ να τις σχολιάσω,
γιατί δεν τις ξέρω.
Θέλω να κάνω δύο-τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά τη
Νέα Δηµοκρατία. Κατ’ αρχάς, εγώ δεν είπα ότι ως κοινωνική τάξη
οι αγρότες είναι συντεχνία. Μίλησα για συντεχνιακές λογικές στη
βάση συµφερόντων που οικοδοµούνται από διαµεσολαβητές,
που οι δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες οργανώσεις στην πορεία τους διαµόρφωσαν απέναντι στους πελάτες τους, τους
αγρότες. Αυτό είναι µια πραγµατικότητα. Την καταγγέλλουν οι
αγρότες, όχι η Κυβέρνηση, ως συντεχνία. Την καταγγέλλουν οι
αγρότες, όταν αποµυζούν ένα τεράστιο ποσοστό της παραγωγής
τους, του µόχθου τους, του κόπου τους για ίδιον όφελος είτε της
ένωσής τους είτε του κέρδους των ιδίων είτε για οτιδήποτε άλλο
που δεν µε ενδιαφέρει.
Άρα, λοιπόν, εγώ δεν µίλησα για συντεχνία συνολικά για όλη
την κοινωνία, ούτε είπα τέτοιο πράγµα σε καµµία περίπτωση. Μιλήσατε για τις οµάδες παραγωγών. Νοµίζω ότι µετά τη µορφή
που πήρε το άρθρο για τις οµάδες παραγωγών, φάνηκε µε σαφήνεια ότι επιδίωξή µας είναι, σε κάθε περίπτωση να είναι και να
λειτουργούν σαν αγροτικοί συνεταιρισµοί. Αυτή η νοµοθετική
βούληση είναι, να µην επιτρέψουµε οι οµάδες παραγωγών να
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αποτελέσουν εργαλείο διάσπασης των συνεταιρισµών, να εµφανίζεται στο άρθρο, όπως τελικά διαµορφώθηκε και από εσάς, δείχνοντας ότι θέλησή µας ήταν αυτή. Το αν ήταν η αρχική
τοποθέτηση σχετικά αόριστη ή ήταν πολύ εξειδικευµένη ή δεν
το ξεκαθάρισε τελείως το ζήτηµα, τώρα δεν έχετε λόγο να µιλάτε
για µια τέτοια διαδικασία, διότι πράγµατι οι οµάδες παραγωγών
θέλουν να βοηθήσουν τους συνεταιρισµούς και τους πραγµατικούς παραγωγούς.
Τώρα, αν σε ένα ευρύτερο επίπεδο, για ένα προϊόν µια οµάδα
παραγωγών που είναι µέσα από συνεταιρισµούς ή µε την πρωτοβουλία του συνεταιρισµού, µπορεί να φτιάξει µια οµάδα παραγωγών, για να µπει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα και να λάβει
κάτι, δεν το θεωρώ έγκληµα καθοσιώσεως. Δεν υποκαθιστά το
συνεταιριστικό κίνηµα.
Μπήκε επιτακτικά το θέµα του καταναγκασµού.
Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγµα. Αυτός ο νόµος δεν
θέλει να βάλει σε καλούπια τους αγρότες, τους συνδέσµους,
αλλά θέλει να ξεκαθαρίσει το υπάρχον τοπίο που κάθεται πάνω
στο σβέρκο των αγροτών: αυτών των αγροτών που βλέπουν στο
χωριό τους µια αποθήκη που την έχει πάρει µια ένωση από χρόνια και να µη λειτουργεί. Βλέπουν αργούσες διαδικασίες, βλέπουν ήδη να µη συµµετέχουν πουθενά, να µην εκφράζονται σε
κανένα επίπεδο.
Θα ξεκαθαρίσουµε το τοπίο. Εγώ µιλάω για µεγάλους παραγωγικούς συνεταιρισµούς, όπως τους είπε ο κ. Λαφαζάνης. Ακριβώς αυτή είναι η θέση µου για τους συνεταιρισµούς: να γίνουν
παραγωγικοί, να είναι µεγάλοι, να αυξηθούν, να κάνουν έρευνα,
να κάνουν εξαγωγές, να κάνουν τυποποίηση, να µπουν στη µεταποίηση. Έχουµε τέτοια παραδείγµατα πρωτοβάθµιων συνεταιρισµών στην Ελλάδα πολύ δυναµικά και µε τεράστιες εξαγωγές
και µε µερίδιο στην παγκόσµια αγορά, όπως τα ροδάκινα, για παράδειγµα. Υπάρχουν πρωτοβάθµιοι συνεταιρισµοί που κάνουν
τροµακτική δουλειά. Τέτοιους θέλουµε να τους κάνουµε όλους
τους συνεταιρισµούς, αλλά πρέπει να είναι πρωτοβάθµιοι. Τι σηµαίνει δευτεροβάθµιος και τριτοβάθµιος συνεταιρισµός; Μια
εποχή έγινε για να εξυπηρετήσει κάποιους σκοπούς. Ο συνεταιρισµός που έγινε πρωτοβάθµιος αναπτύσσεται. Μακάρι να το καταλάβει όλη τη χώρα και να κάνει όλες τις εξαγωγές της χώρας.
Άρα εδώ θέλουµε εµείς να ξεκαθαρίσουµε το τοπίο. Το ότι
έµεινε στο συνταγµατικό είναι φανερό, διότι είναι η µόνη βάση
αντιπαράθεσης που άκουσα εδώ µέσα σε ό,τι αφορά την ουσία
της πολιτικής, διότι οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες –δεν µιλάω για
την Αριστερά, για το ΚΚΕ και για τον ΣΥΡΙΖΑ- και της Νέας Δηµοκρατίας και του ΛΑΟΣ σε όλες τις περιπτώσεις, σε όλες τις
διαδικασίες µίλησαν για τα θετικά του νοµοσχεδίου και προσπάθησαν να συµβάλουν για να προχωρήσει αυτή η ιστορία. Τώρα
δεν µιλάω για τον ΛΑΟΣ. Αλλά φάνηκε από τη Νέα Δηµοκρατία
ότι έχει ένα εσωτερικό πρόβληµα και πήρε µία άλλη θέση επί της
αρχής, όταν τα δέκα από τα τελευταία δώδεκα σηµεία που έθιξε
ο κ. Κασαπίδης –πέρα απ’ αυτά που θίξατε όλοι οι άλλοι- έχουν
ενσωµατωθεί στις αλλαγές. Και έµειναν σε δύο σηµεία, γιατί η
Νέα Δηµοκρατία είχε το πρόβληµα ανάµεσα στον κ. Κοντό και
σε όλους τους άλλους που ασχολούνται µε τα αγροτικά λίγο πιο
επισταµένα, αλλά εµένα δεν µε αφορά το θέµα. Ενώ έγινε όλη
αυτή η θετική συζήτηση, φτάνουµε σε ένα σηµείο –για λόγους
συγκυρίας το καταλαβαίνω- να καταψηφίσετε επί της αρχής,
διότι αυτό σας υπαγορεύει η γενική πολιτική συγκυρία. Αυτό
είναι θεµιτό για κάθε κόµµα, αλλά εδώ σ’ αυτό το νοµοσχέδιο
στη συζήτηση που προηγήθηκε είδα τεράστια συναίνεση.
Τελειώνω µε αυτό. Κάπου την υποτιµούµε την αγροτική τάξη
και δεν είναι τόσο ανεπαρκής όσο θέλουµε να την παρουσιάσουµε ή έχει κλειστεί σε ένα δωµάτιο και δεν µπορεί να δει φως.
Μεγαλώνει µόνη της την παραγωγή, αυξάνει τις εξαγωγές. Τα
τελευταία δύο χρόνια έχουµε ανοδική πορεία. Μειώνεται δραστικά το αρνητικό ισοζύγιο εµπορικών συναλλαγών µε τα αγροτικά προϊόντα. Μειώθηκε κατά 500 εκατοµµύρια από το 2009 στο
2010 και τώρα στο πρώτο εξάµηνο µόνο στα οπωροκηπευτικά
έχουµε αύξηση 25% των εξαγωγών.
Δεν µιλάω για τη µείωση των εισαγωγών λόγω ύφεσης, που
είναι φυσιολογικό να µειώνονται οι εισαγωγές, αλλά µιλάω για
πραγµατική, ουσιαστική αύξηση των εξαγωγών σε πολλούς το-
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µείς, όπως είναι τα οπωροκηπευτικά, όπως είναι το ζωικό κεφάλαιο, όπως είναι ακόµα και τα γαλακτοκοµικά, όπως είναι τα
ψάρια και τα προϊόντα της θάλασσας. Όλα αυτά έχουν τεράστιες
αυξητικές τάσεις και γίνεται από µόνη της. Εµείς λέµε να οργανώσουµε το σύστηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κλείστε, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Τέλειωσα, κύριε Πρόεδρε.
Ειλικρινά, θέλω να πω ότι µπορεί, να διαφωνούµε µε τον κ. Λαφαζάνη στη βασική κατεύθυνση για το τι κάνει το µνηµόνιο, για
το τι κάνει η χώρα και πού βρίσκεται. Δεν µπορεί σε κάθε νοµοσχέδιο να συζητάµε για τη συνολική πολιτική αντιπαράθεση.
Θέλω να πω όµως ότι θα προσυπέγραφα αυτά που είπε για το
θεσµικό πλαίσιο µε απόλυτη, αν θέλετε, συνειδητοποίηση και ότι
αυτό προσπαθούµε να κάνουµε. Τώρα, αν εγώ είµαι ροµαντικός
ή προσπαθώ να το κάνω σε λάθος κόµµα και µε λάθος κυβέρνηση και σε λάθος χώρο, ας το εκτιµήσετε, αλλά νοµίζω ότι οι
δρόµοι είναι τόσο ευκρινείς που δεν σας αφήνουν εύκολα να επιβάλετε µια άποψη, η οποία δεν είναι ούτε πραγµατιστική ούτε
ρεαλιστική ούτε βιώσιµη. Έτσι πιστεύω και να µε συγχωρέσετε
γι’ αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Μανώλης Μπεντενιώτης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, θα κλείσει
τη σηµερινή συνεδρίαση. Έχουµε ήδη δέκα ώρες συνεδρίαση.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ το 1981 έφερε την
αλλαγή και την άνοδο του πολίτη που ήταν µέχρι τότε υπήκοος.
Αυτό είναι µια πραγµατικότητα. Ο λαός ήρθε στην εξουσία. Η
εθνική λαϊκή ενότητα επετεύχθη χάριν στη νοµιµοποίηση και της
εθνικής αντίστασης και ένα κοινωνικό κράτος τότε, διασφάλισε
τη σιγουριά στη ζωή και την αξιοπρέπεια στα γηρατειά τού εργαζόµενου και του αγρότη, ενώ η περιφέρεια αναγεννήθηκε και
η ύπαιθρος άρχισε να ευηµερεί µε τους συνεταιρισµούς, σε ένα
σηµαντικό ρόλο στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος.
Η κατάρρευση αυτών των επιτευγµάτων ήρθε από τη µετέπειτα διακυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία χρεοκόπησε
την οικονοµία, υπονόµευσε την ηθική στην πολιτική και τη διαφάνεια στη διακυβέρνηση, για να βρεθούµε σήµερα σε µια αξεπέραστη κοινωνική, ηθική και οικονοµική κρίση. Το ΠΑΣΟΚ έχει
γι’ αυτό ακριβώς σήµερα την ευθύνη µιας βαθιάς µεταρρύθµισης, για να αναστηλωθούν οι αξίες και να επιστρέψει η ηθική
στην πολιτική, αλλά και η διαφάνεια στη διακυβέρνηση. Αυτήν τη
µεταρρύθµιση επιχειρεί, µε τη θέση, της «συµµετοχικής δηµοκρατίας» και την εξουσία στο λαό.
Πρέπει να επιτύχουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτήν
την προσπάθεια, γιατί αυτό είναι εθνική επιταγή, γιατί αυτό
αφορά τη χώρα. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο εµείς πιστεύουµε ότι
εντάσσεται άλλωστε και η µεταρρύθµιση στο χώρο της αγροτικής οικονοµίας και του συνεταιριστικού κινήµατος που επιχειρείται και επιτυγχάνεται µε το νοµοσχέδιο που συζητούµε. Αναµφίβολα, το συνεταιριστικό κίνηµα σε παγκόσµιο επίπεδο έχει συµβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας µας. Αναντίρρητα, η ιστορική εξέλιξη του αγροτικού συνεταιριστικού κινήµατος στη χώρα µας, έχει ενισχύσει ειδικότερα την ανάπτυξη του
βιοτικού επιπέδου των αγροτών. Οι αλλαγές δε και οι µεταρρυθµίσεις που έχουν προκύψει, στη διαδροµή του χρόνου, είναι αποτέλεσµα των ιστορικών εξελίξεων του συνεταιριστικού κινήµατος, αλλά και των κινητοποιήσεων των αγροτών στην προσπάθεια να διασφαλίσουν τη σιγουριά στη ζωή τους.
Το νοµοθετικό πλαίσιο για τους συνεταιρισµούς στη χώρα µας,
όπως διαµορφώνεται το 1915 σε µια προοδευτική προοπτική,
είναι για την εποχή του ιδιαίτερα πρωτοποριακό. Οι παρεµβάσεις
δε, του ΠΑΣΟΚ, βασικά την περίοδο της αλλαγής του 1981, πρέπει να κριθούν ως ιστορικές µεταρρυθµίσεις. Επεχείρησαν και
κατά µεγάλο µέρος επέτυχαν µια προοδευτική οργάνωση για την
προστασία του αγροτικού χώρου, για τη στήριξη της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, αλλά και βασικά για τη διακίνηση και
εµπορία της αγροτικής παραγωγής µε επιδίωξη να στηριχθεί το
κόστος παραγωγής, οι τιµές των προϊόντων της πρωτογενούς
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παραγωγής, να µειωθεί στο ελάχιστο το ποσοστό της κερδοσκοπίας και σε κάποιες περιπτώσεις της αισχροκέρδειας, από τους
διαµεσολαβητές, από τους µεταπράτες της αγροτικής παραγωγής. Γιατί ακριβώς αυτή η παράµετρος της εκµετάλλευσης του
αγρότη, από τους «εµπόρους» –σε εισαγωγικά η σηµασιολογία
της λέξης- των αγροτικών προϊόντων είναι και ήταν ανέκαθεν το
κοµβικό σηµείο της εξυγίανσης του συστήµατος, της διακίνησης
και εµπορίας των αγροτικών προϊόντων. Γιατί σ’ αυτό το σηµείο
ανέκαθεν έπασχε η επιβίωση και η κάποια ευηµερία του εργάτη
της γης, του αυτοκαλλιεργητή, της αγροτικής εκµετάλλευσης.
Η συνταγµατική διάταξη, άλλωστε, της παραγράφου 4, του άρθρου 12 κατοχυρώνει απόλυτα το συνεταιρισµό ως ατοµικό και
κοινωνικό δικαίωµα. Θεµελιώνει ακριβώς, την ελευθερία ίδρυσης
και λειτουργίας, αλλά και την αυτοδιοίκησή του.
Συνιστά δε την εθελοντική, τη συλλογική, την ανοιχτή διαδικασία. Προβλέπει την προστασία, αλλά και την εποπτεία του συνεταιρισµού από το κράτος, ακριβώς για να διασφαλίζεται η
µέριµνα της ανάπτυξής του. Ο αγρότης αυτοκαλλιεργητής έχει
δικαίωµα στην ευηµερία, γι’ αυτό και αποτελεί τον πυρήνα της
συνεταιριστικής οργάνωσης, ως ανεξάρτητος, ως αυθύπαρκτος
παραγωγός, των προϊόντων της γης, µε ουσιαστική συµβολή
στην ανάπτυξη της οικονοµίας.
Γιατί ειδικότερα στη χώρα µας η οικονοµική µας ανάπτυξη
πρέπει να στηρίζεται πρώτα στην αγροτική παραγωγή και µάλιστα προϊόντων τοπικής ονοµασίας προέλευσης, κατ’ εξοχήν υψηλής ποιότητας, τα οποία µε τυποποίηση και σύγχρονη συσκευασία µπορεί να επιβληθούν στις µεγάλες και ειδικότερα
απαιτητικές αγορές, µε σηµαντικά µάλιστα ικανοποιητικές τιµές.
Προϊόντα της ελληνικής γης, όπως το λάδι, οι ελιές, το κρασί,
το µέλι, τα κηπευτικά, τα εσπεριδοειδή, οι ανθοκαλλιέργειες,
αλλά και τα αρωµατικά βότανα και φυτά, είναι µία σειρά προϊόντων που µπορεί να επικρατήσουν και στις διεθνείς αγορές, µε
ξεχωριστές ετικέτες υψηλής διατροφικής αξίας.
Το συνεταιριστικό κίνηµα, αναµφίβολα, στη διαδροµή του χρόνου, έχει συµβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της περιφέρειας.
Όµως σε κάποιες περιπτώσεις, όπως αυτή της τελευταίας δεκαετίας –θα µπορούσε να ειπωθεί και δεκαπενταετίας- η πελατειακή λογική, ο κοµµατισµός, αλλά και ο κρατισµός αναµφίβολα
υπονόµευσαν την προοπτική ανάπτυξής τους και δηµιούργησαν
αξεπέραστα προβλήµατα σε σχέση µε τη διαχείριση των εθνικών,
αλλά και των ευρωπαϊκών πόρων.
Έτσι ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχουµε συνεταιριστικά όργανα που συνέχιζαν και συνεχίζουν µία πολύ επιτυχηµένη διαδροµή, υψηλής ποιότητας λειτουργία και αποτελεσµατική
οικονοµική πορεία, σε άλλες περιπτώσεις παρακολουθούµε, όχι
µόνο φθίνουσα πορεία συνεταιριστικών οργανώσεων, αλλά και
διαπλοκές, διαφθορά, αναποτελεσµατικότητα και ανενεργή παρουσία. Ακριβώς γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντική και άκρως
απαραίτητη µία παρέµβαση ριζικής, ριζοσπαστικής εξυγίανσης.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, που συζητάµε, επιχειρεί να επανατοποθετήσει, να επαναπροσδιορίσει αυτήν την εξυγίανση,
κυρία και κύριοι συνάδελφοι, στο πλαίσιο λειτουργίας. Διαµορφώνει ένα νέο θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα
του αγροτικού κόσµου, αλλά και περαιτέρω την οργάνωση της
εποπτείας που πρέπει να ασκεί το κράτος.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε αυτό το πλαίσιο, ο αγροτικός συνεταιρισµός παραµένει πρωτογενής, πρωτοβάθµια οργάνωση αλληλεγγύης των αγροτών, των αυτοκαλλιεργητών που έχουν ενεργή
συµµετοχή στη λειτουργία του. Όµως, διευρύνονται και οι δυνατότητες της εταιρικής και επιχειρηµατικής δράσης των αγροτών,
µε στόχο τη στήριξη του αγροτικού εισοδήµατος, την άµεση σύνδεση του αγρότη-παραγωγού µε τον καταναλωτή, αλλά και τις
µεγάλες εταιρικές συµπράξεις σε µεγάλες λειτουργικές οµάδες
παραγωγών.
Ενισχύεται έτσι η συλλογική διαπραγµατευτική θέση των
αγροτών-παραγωγών απέναντι στην εκµετάλλευση των εµπόρων, των διαµεσολαβητών, των µεταπρατών των αγροτικών προϊόντων, µε στόχο ακριβώς την οργάνωση ενός νέου σύγχρονου
θεσµικού πλαισίου διακίνησης της αγροτικής παραγωγής, µε την
ενίσχυση των θεσµών των διεπαγγελµατικών οργανώσεων, των
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αγροτοδιατροφικών συµπράξεων, αλλά και τις συνεργασίες των
παραγωγικών, κοινωνικών, επαγγελµατικών και επιστηµονικών
φορέων.
Ακόµα, µε το νοµοσχέδιο, επιχειρείται η ουσιαστική ριζοσπαστική παρέµβαση για την εξυγίανση του κυκλώµατος, από την
παραγωγή στην κατανάλωση των αγροτικών προϊόντων, ώστε να
διαµορφώνονται τιµές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής,
αλλά και το κέρδος του παραγωγού αγρότη, όπως και να στηρίζουν τον καταναλωτή που σήµερα σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζεται να αγοράζει προϊόντα αγροτικής γης σε τριπλάσια και
πενταπλάσια τιµή του κόστους παραγωγής.
Γι’ αυτό και τα δηµοπρατήρια, οι τοπικές αγορές, η Συµβολαιακή Γεωργία, θεσµοθετούνται για να προστατεύσουν ακριβώς το
εισόδηµα του αγρότη και να διασφαλίσουν τον παραγωγό. Έτσι
οι αγροτικοί συνεταιρισµοί, οι οµάδες παραγωγών, οι αγροτικές
εταιρικές συµπράξεις µπορούν κάτω από την κρατική εποπτεία
να λειτουργούν µε µεγαλύτερη ισχύ, για να υπηρετηθεί η αναγέννηση της υπαίθρου, αλλά και για να επιτευχθεί, ξανά, η ανάπτυξη της γεωργίας.
Έτσι πιστεύουµε ότι στηρίζεται το συνεταιριστικό κίνηµα, που
σήµερα θεωρείται κίνηµα προοπτικής, γιατί µέσα από αυτό θα
µπορούν να αναδιαρθρωθούν οι οργανώσεις και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών, ώστε να επιτευχθεί καταληκτικά η επιδίωξη του στόχου µας, που είναι ισχυρή αγροτική
οικονοµία, µία υψηλής ποιότητας γεωργία, για να µπορούν και
να θέλουν οι νέοι να µείνουν, αλλά και να επιστρέψουν στο χωράφι και στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις. Αυτές οι ενασχολήσεις
θα έχουν ποιότητα ζωής, αλλά και υψηλό βιοτικό επίπεδο για
ολόκληρη την αγροτική περιφέρεια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε πολύ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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τον κ. Μπεντενιώτη, που ευγενής, όπως πάντα, αφήνει τους συναδέλφους του Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους να µιλούν πιο
νωρίς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Θεσµικό πλαίσιο για τους
αγροτικούς συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την
επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου – οργάνωση της εποπτείας του κράτους».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, τις
συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου – οργάνωση της εποπτείας του κράτους» έγινε δεκτό
επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 20.57’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 8 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα
9.30’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων: «Θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηµατικότητα
του αγροτικού κόσµου – οργάνωση της εποπτείας του κράτους».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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