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Πέµπτη 8 Σεπτεµβρίου 2011
Αθήνα, σήµερα στις 8 Σεπτεµβρίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.33’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από την κ. Ηρώ Διώτη, Βουλευτή Λάρισας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Οι Βουλευτές, Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
και Β’ Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων ΥΕΘΑ του Εργοστασίου
Αράξου Νοµού Αχαΐας αιτείται την πρόσληψη πολιτικού προσωπικού για το Εργοστάσιο ΜΜ-ΕΕ Αράξου της ΠΑ.
2) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται ένα πιο σύνθετο πλαίσιο
καταστολής της βίας εντός και εκτός γηπέδων µετά το θάνατο
οπαδού ποδοσφαιρικής οµάδας στο Ηράκλειο Κρήτης.
3) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Πεζών Νοµού Ηρακλείου Κρήτης καταθέτει τις προτάσεις
της σχετικά µε το σχέδιο νόµου για τις «Συλλογικές Αγροτικές
Οργανώσεις».
4) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Ελλήνων - Αµερικανών Εκπαιδευτικών και ο Σύλλογος Ελλήνων Εκπαιδευτικών «Προµηθεύς» αιτείται την αξιοποίηση οµογενών εκπαιδευτικών σε
σχολεία της περιοχής τους, ενόψει των διαβουλεύσεων επί του
σχεδίου νόµου για την «Ελληνόγνωση εκπαίδευση στο εξωτερικό».
5) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο κ. Θόδωρος Βασιλειάδης εκφράζει τη
διαµαρτυρία του για τον νέο ν. 3966/2011 που αφορά στις µετεγγραφές φοιτητών που εµπίπτουν στις «ειδικές περιπτώσεις εισαγωγής υποψηφίων»
6) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ένωση Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυ-

νοµίας Κεντρικής Μακεδονίας αιτείται την άµεση πραγµατοποίηση συµπληρωµατικού κύκλου αποσπάσεων και εξέταση των ενστάσεων των εκπαιδευτικών συζύγων τους.
7) Ο Βουλευτής Χίου κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε επένδυση που έχει ολοκληρωθεί, αλλά δεν έχει προχωρήσει η σχετική
υπογραφή της απόφασης, προκειµένου να καταβληθεί το υπόλοιπο της εγκεκριµένης επιδότησης.
8) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Φλωράς Γιώργος καταθέτει
τις προτάσεις του για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής όσον
αφορά στους επιχειρηµατίες.
9) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Δήµητρα Αναγνωστοπούλου
εκφράζει τη διαµαρτυρία της για την ταλαιπωρία που υπέστη,
χωρίς τελικά να εξυπηρετηθεί, στον ΟΑΕΔ Γλυφάδας.
10) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Άρης Παλάσκας αιτείται την
απόσπαση της συζύγου του που είναι εκπαιδευτικός από τον
Βόλο στα Τρίκαλα.
11) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Τίνα Αγγελάκη καταθέτει
µία περίπτωση επένδυσης - απάτης κατά του δηµοσίου και αιτείται από τον αρµόδιο Υπουργό να επιληφθεί του θέµατος.
12) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Δίκτυο Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας αιτείται την άµεση
ανάκληση της απόφασης του Υπουργείου Οικονοµικών που
αφορά στο κλείσιµο διακοσίων δέκα κοινοτικών µονάδων ψυχικής υγείας κ.λπ..
13) Οι Βουλευτές, Α’ Αθηνών κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ και Β’
Αθηνών κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ κατέθεσαν δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο εκφράζεται διαµαρτυρία για την
κατάργηση της ταχυδροµικής ατέλειας στην αποστολή συλλογικών εντύπων.
14) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία o Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιεροδιδασκάλων Κων/νος ο εξ Οικονόµων εκφράζει την αντίθεσή του
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για την κυα µε την οποία αντιστρέφεται η αναλογία στο µισθό
τους µε αποτέλεσµα να παίρνουν πλέον µόνο το 30% του µισθού
του εφηµέριου.
15) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία o Αντιδήµαρχος Σοφάδων αιτείται
την απόσπαση εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για την εύρυθµη λειτουργία του δήµου και των
τοπικών κοινοτήτων.
16) Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Τεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδος, Περιφερειακό Τµήµα Νοµού Αιτωλοακαρνανίας αιτείται
να συµπεριληφθεί ο νοµός στο έργο της επέκτασης του συστήµατος µεταφοράς φυσικού αερίου.
17) Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Οµοσπονδία Τυφλών αιτείται το συνυπολογισµό του κόστους αναπηρίας
κατά τον καθορισµό των κριτηρίων επιβολής προστίµων για τα
αυθαίρετα.
18) Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήµου Μεσολογγίου αιτείται να κηρυχθεί ο
Δήµος ως πυρόπληκτος µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της
25ης και 26ης Αυγούστου.
19) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Παγκρήτιο Σωµατείο Εργαζοµένων στο ΕΚΑΒ και Εθελοντών Αιµοδοτών εκφράζει την αντίθεσή
του για τις περικοπές των εργαζοµένων στο ΕΚΑΒ και ζητεί την
καταβολή των δεδουλευµένων τους των τελευταίων τεσσάρων
µηνών.
20) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γκίλης Θωµάς αιτείται διευκρινίσεων για το γεγονός ότι του έχει επιβληθεί να πληρώσει
εισφορές στον ΟΑΕΔ τις οποίες ήδη έχει πληρώσει και ζητεί να
ενηµερωθεί σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί.
21) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία οι Πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων Ανηλίου, Κισσού, Αγίου Δηµητρίου και Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων 2ου Σχολείου Μουρεσίου ζητούν να µην υποβιβαστεί η
λειτουργικότητα του 2ου Δηµοτικού Σχολείου Ανηλίου- Αγίου Δηµητρίου Κισσού µε τη µετατροπή του από εξαθέσιο σε τετραθέσιο.
22) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ , Β’ Αθηνών κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ, Νοµού Αττικής κ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ και Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ
κατέθεσαν αναφορά µε την οποία φορείς των περιοχών Ροδόπης
και ‘Εβρου ζητούν να µην προχωρήσει η αδειοδότηση εξόρυξης
χρυσού στη Θράκη, δεδοµένου ότι η δραστηριότητα αυτή θα
υποβάθµιζε περαιτέρω την ανάπτυξη της περιοχής.
23) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο εκφράζεται η αγωνία
του ελαιοπαραγωγικού κόσµου της Κρήτης για το γεγονός ότι οι
τιµές του ελαιολάδου εξακολουθούν να παραµένουν οι χαµηλότερες στην Ελλάδα.
24) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία o Σύνδεσµος πιστοποιηµένων εργοληπτών δηµοσίων έργων και τεχνικών επιχειρήσεων
Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας αιτείται την υποχρεωτική ανάρτηση των τευχών δηµοπράτησης έργων στο διαδίκτυο
ή τη χορήγηση τους σε ηλεκτρονική µορφή.
25) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕ-
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ΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος για την
κυστική ίνωση αιτείται την ένταξη της κυστικής ίνωσης στις παθήσεις του άρθρου 59, παρ11 εδ. β’ του ν 2966/2011 όσον αφορά
στις µετεγγραφές φοιτητών, καθώς και την ένταξη των πασχόντων εκπαιδευτικών στις ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών.
26) Ο Βουλευτής Επικρατείας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΑΝΤΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία o κ. Δηµήτρης Στάθης, µόνιµος
υπάλληλος ΥΕΘΑ/ΓΕΣ καταγγέλλει τη µεθόδευση αποµάκρυνσής του από την υπηρεσία, από το Διευθυντή ΓΕΕΘΑ/Ε κλάδου.
27) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας αιτείται τη µετάταξη όσων εκπαιδευτικών άλλων
ειδικοτήτων έχουν ενταχθεί στους κλάδους ΠΕ19-20 Πληροφορικής, στην ειδικότητα που αντιστοιχεί στο βασικό τους πτυχίο
µε αξιοποίηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας και των τυπικών
προσόντων τους.
28) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία o κ. Μεταξάς Γρηγόριος ζητεί να
λαµβάνεται υπ’όψιν ο χρόνος που υπηρέτησε στις ειδικές δυνάµεις κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, για τη υποβολή αίτησης σε προκηρύξεις που αφορούν σε ειδικούς
φρουρούς ή πρόσληψη πυροσβεστών ή κάτι ανάλογο.
29) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας καταθέτει τις προτάσεις της για τις τροποποιήσεις
που πρέπει να γίνουν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος της 4ης
Ιουλίου 2011 για τη σύναψη εκατόν πενήντα συµβάσεων µίσθωσης έργου.
30) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζοµένων ΕΟΜΜΕΧ εκφράζει την αντίθεσή του στην
κατάργηση του Ελληνικού Οργανισµού Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας ΑΕ.
31) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Κατοίκων
και Επαγγελµατιών πλατείας Αµερικής και ευρύτερης περιοχής.
ΕΠΟΙΖΩ, οι Επιτροπές κατοίκων Αγγελοπούλου, πλατείας Βικτωρίας, Μουσείου και πολιτιστικού συλλόγου «οι φίλοι της Κυψέλης» ζητούν την αντιµετώπιση του προβλήµατος της
υπερσυσσώρευσης µεταναστών, καθώς και κάθε παράνοµης
εµπορικής δραστηριότητας, την προστασία της ζωής τους, της
ασφάλειας και της περιουσίας τους και την αναβάθµιση της περιοχής.
32) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Αστυνοµικών Υπαλλήλων καταθέτει τις προτάσεις της
αναφορικά µε τις περικοπές που έγιναν στη µισθοδοσία τους.
33) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γεωργίου Ζωγραφάκης καταθέτει τις παράνοµες πράξεις του κ. Ιωάννη Καρούζου εις βάρος
του δηµοσίου και αιτείται ο αρµόδιος Υπουργός να επιληφθεί του
θέµατος.
34) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζοµένων ΕΟΜΜΕΧ εκφράζει την αντίθεσή του στην
κατάργηση του Ελληνικού Οργανισµού Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας ΑΕ και καλεί τον αρµόδιο Yπουργό να
µη προχωρήσει στην διακοπή του.
35) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία o Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δηµοσίου εκφράζει την αντίθεσή του στις
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αποσπασµατικές ενέργειες του Υπουργείου, χωρίς την προσπάθεια συνολικής επίλυσης των προβληµάτων και ζητεί τη µεταφορά του τοµέα αλιείας και των πόρων (επιχειρησιακό
πρόγραµµα αλιείας 2007-2013) που του αναλογούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
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Β’ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 18676/30-06-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Μητσοτάκη Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 764222/9-8-2011
έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 18695/01-07-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Παπαδηµούλη Δηµήτριου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 76419/9-8-
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2011 έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 18729/04-07-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Γεωργιάδη Σπυρίδωνος – Αδώνιδος, Πλεύρη Αθανασίου,
Παπανδρέου - Παπαδάκη Ουρανία δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
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76396/9-8-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 18772/04-07-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Μιχελογιαννάκη Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 76394/9-8-
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2011 έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 18777/05-07-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κόλλια Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 78078/9-8-2011

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 18815/05-07-2011 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Κοραντή Ιωάννη, Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου, Παπανδρέου
- Παπαδάκη Ουρανίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 78069/9-8-2011
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έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
η ακόλουθη απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 19374/13-07-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Βαλυράκη Ιωσήφ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β 1504/9-8-2011 έγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γραφο από τον Υπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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8. Στην µε αριθµό 21052/01-08-2011 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Κοραντής Ιωάννης δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 21/512/ΑΣ 36519
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δις/9-8-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Εξωτερικών η ακόλουθη
απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πρώτα θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 1210/5-9-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου 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.
Στην επίκαιρη ερώτηση της κ. Διώτη θα απαντήσει ο Υπουργός
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Λοβέρδος, αφού πρώτα
η κ. Διώτη µας την παρουσιάσει.
Ορίστε, κυρία Διώτη, έχετε το λόγο.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά δεν ξέρω, αν εκπλήσσοµαι ή αν εξοργίζοµαι κάθε φορά µε τον τρόπο που αντιλαµβάνεστε και περιγράφετε την πραγµατικότητα.
Αυτή η κρίση που ζούµε -δηµοσιονοµική, κοινωνική, αξιών- βρίσκεται στο ζενίθ της. Η χώρα είναι στη δίνη ενός κύκλωνα, που
εσείς, ως Κυβέρνηση, επιλέξατε να µπει. Τα φαινόµενα χρήσης
εξαρτησιογόνων ουσιών έχουν ενταθεί λόγω όλων των παραπάνω. Οι ψυχικές διαταραχές, κυρίως λόγω κρίσης, έχουν αναχθεί σε «νούµερο ένα» απειλή στην Ευρώπη. Εσείς τι κάνετε;
Με την υπ’ αριθµόν 001.5207 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών στις 26 Αυγούστου έρχεστε και κόβετε 19.511.730 ευρώ
από το ΚΕΘΕΑ, τον ΟΚΑΝΑ και τα Κέντρα Πρόληψης, αρπάζετε
µε το «έτσι θέλω» 37.000.000 από την ψυχική υγεία και συνολικά
µειώνετε κατά 150.221.000 ευρώ από ενενήντα διαφορετικούς
κωδικούς εξόδων του Υπουργείου Υγείας και τα στέλνετε στους
δανειστές µας.
Σύµφωνα µε την απόφαση που πήρατε, τόσο αυξήθηκαν οι πιστώσεις του νεοδηµιούργητου κωδικού 5299, ειδικό αποθεµατικό
του άρθρου 19 του ν. 38712010 που είναι υπό κατανοµή. Αυτό
το αποθεµατικό, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του νόµου, χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη σηµαντικών, άµεσων
αναπόφευκτων και επειγουσών δαπανών, η πρόβλεψη των
οποίων δεν ήταν εφικτή κατά το χρόνο έγκρισης του ετήσιου
κρατικού προϋπολογισµού ή των συµπληρωµατικών προϋπολογισµών. Αυτό γράφει το άρθρο.
Κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει άλλη λέξη για να χαρακτηρίσουµε
αυτό που πράττετε, εκτός από τη λέξη «έγκληµα». Είναι έγκληµα
εις βάρος της κοινωνίας, εις βάρος των εξαρτηµένων ατόµων,
εις βάρος όλων των διαταραγµένων ατόµων, των φιλοξενούµενων σε µονάδες κοινωνικής φροντίδας και, φυσικά, των οικογενειών τους.
Πέρυσι τον Ιούλιο ο κύριος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την
έναρξη του διυπουργικού συντονισµού για την κατάρτιση και κυρίως για την εφαρµογή του Εθνικού Σχεδίου Καταπολέµησης των
Εξαρτήσεων και τέθηκε µάλιστα και ο ίδιος επικεφαλής της προσπάθειας. Τον Ιανουάριο –και αυτά είναι µετά του µνηµονίου- δηµοσιοποιήθηκαν στοιχεία σχετικά µε το κόστος υλοποίησης του
σχεδίου για τη διετία 2011-2012, που επρόκειτο να φθάσει τα 80
εκατοµµύρια ευρώ, από τα οποία 20 εκατοµµύρια θα δίνονταν
από ευρωπαϊκά προγράµµατα. Περσινά ξινά σταφύλια!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δώστε µου µισό λεπτό ακόµη, κυρία Πρόεδρε.
Δικαιώσατε πανηγυρικά τις «Κασσάνδρες» που έλεγαν ότι οι
πρωθυπουργικές εξαγγελίες θα µείνουν ξανά στα αζήτητα, όπως
έγινε και µε τη Νέα Δηµοκρατία.
Έτσι, σήµερα, το Σεπτέµβριο του 2011, όχι µόνο δεν γίνεται
οποιαδήποτε επανεκκίνηση κανενός σχεδίου καταπολέµησης
των ναρκωτικών, αλλά αντίθετα βουλιάζετε όλες τις δοµές πρόληψης, χρήσης, απεξάρτησης και επανένταξης και µηδενίζετε το
έργο τους και στην ουσία τους κλείνετε.
Σας το έχει ήδη επισηµάνει και µε επιστολή του ο Πρόεδρος
του ΚΕΘΕΑ, ο κ. Νοταράς και θα το καταθέσω και στα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε την πρωτολογία σας, κυρία Διώτη.

ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Εξηγήστε µας, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, το σκεπτικό αυτών των περικοπών και πείτε µας πώς θα εξασφαλιστεί
η χρηµατοδότηση όλων αυτών των φορέων για το υπόλοιπο του
έτους 2011 και ποιος είναι ο σχεδιασµός για το 2012.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Στην επίκαιρη ερώτησή
σας θα απαντήσει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κυρία Διώτη, εκφράζετε ανησυχία και πάρα πολύ
καλά κάνετε. Διανθίζετε, όµως, αυτήν την ανησυχία µε πάρα
πολλά πράγµατα που εγώ θα µπορούσα να τα χαρακτηρίσω
υπερβολικά. Δεν µε ενοχλεί η υπερβολή. Συνήθως όταν κινούµαστε έξω από τα όρια, το κάνουµε για να στείλουµε ένα µήνυµα
και µπορώ να σας καταλάβω.
Άλλωστε, δεν είστε στη Συµπολίτευση, είστε κόµµα της αριστερής Αντιπολίτευσης και έχετε το δικαίωµα και την υποχρέωση
να λέτε και πολλές κουβέντες παραπάνω, για να έρχεται η εκτελεστική εξουσία πιο κοντά σε αυτά που καµµιά φορά ξεχνά, ειδικά όταν πρόκειται για θέµατα που αφορούν την υγεία.
Σήµερα και οι τρεις ερωτήσεις απευθύνονται στο Υπουργείο
Υγείας, δηλαδή για το Πρόγραµµα «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» της κ. Σηφουνάκη, τα δικά σας θέµατα που αφορούν στα ναρκωτικά -και όχι
µόνο- και της κ. Ράπτη που αφορούν τον ΟΚΑΝΑ. Και τα τρία
ερωτήµατα έχουν να κάνουν µε θέµατα ύψιστης κοινωνικής ευαισθησίας την οποία -επιτρέψτε µου να σας πω- αν δεν έχουµε
την ίδια µε εσάς, αγωνιζόµαστε να την έχουµε. Δεν έχει κανένας
το προνόµιο να είναι πιο ευαίσθητος από τον άλλο. Αν κάποιος
έτσι ισχυρίζεται, εγώ µπορώ να πω ότι αυτός είναι απλώς ένας
ισχυρισµός.
Αυτά για τις γενικότητες. Πάµε τώρα στο ειδικό. Σας διαβεβαιώνω, κυρία Διώτη, ότι όλα τα προγράµµατα που αφορούν τον
τοµέα της προστασίας των ασθενών που έχουν εξαρτηθεί από
ουσίες θα λειτουργήσουν κανονικά. Όλες οι δαπάνες µας, ούτως
ή άλλως, αγαπητή συνάδελφε, θα καλυφθούν.
Θα µου πείτε τώρα, γιατί υπάρχει η αναστάτωση από τη συγκεκριµένη πράξη του κ. Σαχινίδη. Γιατί ο κ. Σαχινίδης, κυρία
Διώτη, έχει την ευθύνη των δαπανών της χώρας συνολικά και
προσπαθεί να δώσει λύσεις σε προβλήµατα που έχουν να κάνουν
µε την οικονοµική σταθερότητα της πατρίδας µας µήνα µε το
µήνα.
Πολλές φορές, λοιπόν, αναγκάζεται να παίρνει µέτρα οριζόντιας πολιτικής και να αφήνει σε µας τους Υπουργούς την ευθύνη
να κάνουµε εσωτερικές ανακατανοµές στο πλαίσιο των Υπουργείων µας, για να καλύψουµε πρωτεύουσες ή δευτερεύουσες δαπάνες. Αν κάτι πρέπει να περικόψουµε περισσότερο σ’ αυτήν τη
δίνη της οικονοµικής κρίσης, να το κάνουµε, έχοντας όµως επίγνωση ο κάθε ένας από εµάς τι είναι πρώτο, τι είναι δεύτερο, τι
είναι τρίτο, τι είναι τέταρτο, κ.ο.κ.
Επειδή τα θέµατα που θέτετε είναι ζητήµατα πρώτης σηµασίας
για την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, σας διαβεβαιώ –και θα γίνω και
πιο συγκεκριµενος στη δευτερολογία µου- ότι τίποτα δεν θα περικοπεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει η ερωτώσα Βουλευτής κ. Ηρώ Διώτη.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Θα περιµένω να µου απαντήσετε, κύριε Υπουργέ.
Παρ’ όλα αυτά, δεν µπορώ να µη σχολιάσω το ότι περικόπηκαν
δαπάνες στο κοινωνικό κράτος. Νοµίζω ότι δείχνει και το µέγεθος
της ευαισθησίας σας. Στο κάτω-κάτω, για όλα αυτά που είπατε
στην αρχή περί υπερβολής, θέλω να σας πω ότι δεν το λέµε µόνο
εµείς. Εµείς µεταφέρουµε µία αγωνία από τους ίδιους τους γονείς –θα καταθέσω και στην επιστολή τους στα Πρακτικά- από
τους εργαζόµενους στο ΚΕΘΕΑ, από τους εργαζόµενους στις
δοµές ψυχικής υγείας, από όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι
ασχολούνται µ’ αυτό το ζήτηµα.
Παρ’ όλα αυτά, θέλω να ενισχύσω και µε κάτι επιπλέον όλα
αυτά που είπα στην αρχή, για να πω ότι δεν τα λέµε µόνο εµείς
ως Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Για παράδειγµα, ο
Διευθυντής του ΚΕΘΕΑ, ο κ. Πουλόπουλος, σας είχε πει µε έγγραφό του ήδη από τις 17 Αυγούστου, δέκα µέρες πριν από την
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απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών, ότι έχουν προσπαθήσει
µεταξύ 2009 και 2011 να κάνουν µόνοι τους περικοπές και πραγµατικά το έχουν επιτύχει. Σας έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου
και εσείς τον αγνοήσατε.
Ο Β’ Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Πάγκαλος, σε απαντητική του επιστολή προς τον κ. Πουλόπουλο είπε ότι ο απολογισµός του έργου του ΚΕΘΕΑ για το έτος 2010 είναι πάρα πολύ
θετικός και αναγνώριζε ότι το ΚΕΘΕΑ έχει ανταποκριθεί επαρκώς
µε τη µείωση των λειτουργικών του εξόδων και την αύξηση της
χρηµατοδότησής του στις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες. Αυτά
τα έχει πει ο κ. Πάγκαλος και θα καταθέσω και την επιστολή.
Επίσης, υπήρχε και µία συνέντευξη που έδωσε ο κ. Πουλόπουλος µε αφορµή τη φετινή Παγκόσµια Ηµέρα Κατά των Ναρκωτικών που έλεγε –θα διαβάσω κάποια σηµεία από τη συνέντευξή
του- ότι παρά το γεγονός ότι η οικονοµική κρίση αύξησε τις ανάγκες των εξαρτηµένων, οι πόροι για την απεξάρτηση µειώθηκαν
και εξακολουθούν να µειώνονται. Είπε, επίσης, ότι έχουν εξαντλήσει κάθε περιθώριο συµπίεσης των δαπανών και αύξησης
της αυτοχρηµατοδότησης και αν η κατάσταση παραταθεί, γρήγορα θα καταλήξει σε διατάραξη της λειτουργίας των προγραµµάτων µας και αδυναµία ανταπόκρισης στα αιτήµατα, µε
οδυνηρές συνέπειες στους χρήστες και τις οικογένειές τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Αυτά τα έλεγε ο κ. Πουλόπουλος και µου είπαν και οι ίδιοι οι
άνθρωποι που εργάζονται στο ΚΕΘΕΑ στη Λάρισα που τους επισκέφθηκα ότι τα πράγµατα πηγαίνουν από το κακό, στο χειρότερο.
Όµως, κύριε Υπουργέ, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να σας δώσουµε συγχαρητήρια, γιατί δεν διαψεύσατε ούτε στο ελάχιστο
τις δυσοίωνες προβλέψεις και του Διευθυντή του ΚΕΘΕΑ και των
εργαζοµένων εκεί. Μάλιστα, όλοι αυτοί έχουν τοποθετηθεί δηµόσια. Επίσης, πρέπει να σας δώσουµε συγχαρητήρια που τους
ενώσατε και τους κάνατε να έχουν µία ενιαία και αδιάρρηκτη
γροθιά, για να συνασπιστούν απέναντι σε όλα τα δικά σας σχέδια.
Είναι ηλίου φαεινότερον και, ούτως ή άλλως, το αποδεικνύετε
και µε τις περικοπές αυτές και από ποιους κωδικούς κόπηκαν,
ότι αυτός ο στόχος, ιδιαίτερα στο χώρο της υγείας, είναι όρος
για την τρόικα –και αυτό θα ήθελα να το παραδεχθείτε και δηµόσια- τον οποίο υπηρετεί µε ζήλο η Κυβέρνησή σας. Αποτελεί συνέχεια µίας αντικοινωνικής πολιτικής που στοχεύει στην
αποσάθρωση των υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης και έχει
ως αποτέλεσµα την εξαθλίωση των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων και των ανθρώπων που ήδη βιώνουν το καθεστώς κοινωνικού
αποκλεισµού, µε πρόσχηµα φυσικά την εξοικονόµηση πόρων σε
βάρος της ανθρώπινης ζωής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Σίγουρα, το νοµοσχέδιο που θα φέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τον εξορθολογισµό, κινείται σε θετική κατεύθυνση.
Όµως, αποδυναµώνοντας φέτος τον τοµέα της πρόληψης –κάτι
που το κάνατε και άλλη φορά- στερώντας τους πόρους από τον
τοµέα της απεξάρτησης, γιατί δεν ξέρω πού θα τα βρείτε αυτά
τα χρήµατα και αφήνοντας στη µοίρα τους πρώην χρήστες, αφού
δεν υπάρχουν οι δοµές, ουσιαστικά κάνετε µία τρύπα στο νερό.
Ως προς την ανακοίνωση που κάνατε για την εξάλειψη της λίστας αναµονής των υποκαταστάτων, για να τα µοιράσετε στα νοσοκοµεία, δεν είναι καθόλου τυχαία. Και γιατί βιάζεστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κυρία Διώτη.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Κλείνω µ’ αυτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ναι, αλλά ο χρόνος
σας τελείωσε.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε, γιατί το ζήτηµα είναι
πολύ σηµαντικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ναι, αλλά το µισό
λεπτό έχει γίνει ήδη ένα.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Βιάζεστε, γιατί ουσιαστικά από τις 26 Αυγούστου
εγκαινιάσατε µία νέα λίστα, όπου πολύ σύντοµα θα στερούνται
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οι υπηρεσίες απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης.
Δεν υπάρχει µεγαλύτερη αναλγησία από το να προβαίνετε σε
τέτοιες περικοπές. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούµε πού θα
βρείτε όλα αυτά τα χρήµατα, κύριε Υπουργέ.
Σας καταθέτω και τα προαναφερθέντα έγγραφα.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ηρώ Διώτη καταθέτει για τα
Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θα ήθελα να δούµε τώρα τι λέει η κ. Διώτη. Λέει
ότι τα προγράµµατα για το ΚΕΘΕΑ των 22 εκατοµµυρίων ευρώ
και για τον ΟΚΑΝΑ των 30 εκατοµµυρίων ευρώ, περικόπηκαν
δραµατικά.
Εγώ, λοιπόν, σας ενηµερώνω επ’ αυτού ότι για το πρώτο πρόγραµµα, αν έχει κάποια περικοπή, αυτή δεν θα είναι µεγαλύτερη
από τα 2 εκατοµµύρια, δηλαδή αντί για 22 εκατοµµύρια είναι τα
20 εκατοµµύρια και αντί για 30 εκατοµµύρια για το δεύτερο πρόγραµµα που αφορά τον ΟΚΑΝΑ, δηλαδή για τη δεύτερη επιχορήγηση πολιτικών, θα φθάσει τα 25 εκατοµµύρια. Αυτά από το
Υπουργείο Οικονοµικών.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Η εγκύκλιος άλλα λέει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ναι, η εγκύκλιος λέει αυτά που λέτε. Το επιβεβαίωσα και σας είπα..
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Και οι κωδικοί αυτό λένε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ωραία, κυρία Διώτη. Εγώ σας δίνω µία απάντηση
και προσπαθώ να σας τη δώσω µε τέτοιον τρόπο, ώστε να την
αντιληφθεί αυτός που µας ακούει.
Ο Υπουργός των Οικονοµικών, που έχει την ευθύνη των δηµοσίων δαπανών, όπως είπα στην πρωτολογία µου –τώρα, όµως,
µε βάζετε να τα ξαναλέω, ενώ θα ήθελα να πω ορισµένα πράγµατα και ορισµένα στοιχεία περισσότερα- έκανε µια οριζόντια πολιτική περικοπής, δηλαδή απόπειρα περικοπής, για να αναγκάσει
τα Υπουργεία να δουν πρωτεύουσες, δευτερεύουσες, τριτεύουσες και λοιπές τους δαπάνες και να κάνουν τα ίδια ανακατανοµές. Έχουµε, λοιπόν, αυτήν την πολύ µικρή δυνατότητα και θα
την αξιοποιήσουµε.
Όµως, ούτως ή άλλως ο Υπουργός Οικονοµικών, λόγω της ιδιαιτερότητας και της κρισιµότητας αυτών των προγραµµάτων –
τα ίδια θα πω και στην κ. Περλεπέ-Σηφουνάκη µετά- συζητάει και
είµαστε πολύ κοντά, αν δεν έχουµε ήδη ταυτιστεί, το πρόγραµµα
που αφορά το ΚΕΘΕΑ, δηλαδή η στεγνή θεραπεία, να µην πέσει
κάτω από τα 20 εκατοµµύρια, ώστε να έχουµε µία απόκλιση δυο
εκατοµµυρίων που πρέπει εµείς ως Υπουργείο να την καλύψουµε
και ό,τι αντιστοίχως αφορά τον ΟΚΑΝΑ να µην πέσει κάτω από
25 αντί 30 εκατοµµύρια, που ήταν η αρχική πρόβλεψη του προϋπολογισµού, και τα υπόλοιπα 5 εκατοµµύρια εµείς να κοιτάξουµε να τα εξασφαλίσουµε όσο µπορούµε από τα χρήµατα που
έχουµε στο Υπουργείο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Άρα, προσπαθώ να σας διαβεβαιώσω να µην ανησυχείτε. Άλλωστε την επόµενη εβδοµάδα µε τον κ. Παπαϊωάννου θα κάνουµε µια κοινή ανακοίνωση τα δύο Υπουργεία. Εµείς θα πούµε
για τα προγράµµατα θεραπείας των ασθενών τοξικοµανών εξαρτηµένων µέσα στα νοσοκοµεία -αν θέλετε, να µε περιµένετε να
ακούσετε την απάντησή µου και στην επόµενη επίκαιρη ερώτηση- και ο κ. Παπαϊωάννου τα θέµατα της αποποινικοποίησης.
Νοµίζω ότι και τα µεν και τα δε τα έχετε δει πάρα πολύ θετικά.
Εγώ έχω να λέω για τη βοήθεια του κ. Κουράκη στην Αθήνα
και στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, όπως εσείς σήµερα είπατε –όµως,
νοµίζω ότι έχω ακούσει και τον Πρόεδρό σας- εκφράζεστε θετικά
όλοι µαζί για την αποποινικοποίηση της χρήσης.
Κάνουµε, λοιπόν, µια συνολική πολιτική, η οποία αντιµετωπίζει
τους ναρκοµανείς ως ασθενείς και όχι ως απόβλητα της ελληνι-
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κής κοινωνίας και κακούργους, που αξίζουν θεραπείας και όχι
φυλάκισης ή κάθειρξης. Δεν µπορεί, ενώ έτσι το βλέπουµε, όπως
σωστά ρωτάτε, να υποβαθµίσουµε τα στεγνά προγράµµατα ή τη
λειτουργία του ΟΚΑΝΑ, που σε ό,τι αφορά την παροχή θεραπείας από τα νοσοκοµεία, ο ΟΚΑΝΑ πιστοποιεί την επάρκεια των
δοµών και των θεραπευτικών µέσων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεχίζουµε µε την
πρώτη µε αριθµό 1205/5-9-2011 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου 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.
Κύρια Περλεπέ, έχετε το λόγο, για να παρουσιάσετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ: Κύριε Υπουργέ, στη
χώρα µας λειτουργούν διακόσιες δέκα µονάδες ψυχικής υγείας,
τα οποία είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Πρόκειται για
ογδόντα τρία οικοτροφεία, δεκαέξι ξενώνες, τριάντα δύο προστατευόµενα διαµερίσµατα, σαράντα δύο κέντρα ηµέρας, δεκαέξι κινητές µονάδες, δύο κέντρα Αλτσχάιµερ, έξι κέντρα ηµέρας
αυτισµού και δεκαέξι άλλες µονάδες και προγράµµατα. Μέσα σε
όλα αυτά είναι και τέσσερις ξενώνες στο νοµό µου. Όλα αυτά
λειτουργούν άριστα και έχουν συµβάλει πάρα πολύ στην ψυχιατρική µεταρρύθµιση.
Όλες αυτές οι µονάδες κινδυνεύουν σήµερα να διακόψουν τη
λειτουργία τους, µετά την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
να µειώσει το κονδύλι από τα 82 εκατοµµύρια που ήταν για το
2011 κατά 36,8 εκατοµµύρια. Αυτό σηµαίνει ότι µένουν 45 εκατοµµύρια, τα οποία δεν µένουν, διότι έχουν ήδη απορροφηθεί
για τη λειτουργία όλων αυτών των µονάδων από την αρχή του
έτους µέχρι σήµερα.
Εδώ θέλω να επισηµάνω ότι το κανονικό κονδύλι που θα
έπρεπε να πάρουν αυτές οι µονάδες, για να λειτουργήσουν άριστα, ήταν 94 εκατοµµύρια. Ήδη είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισµό τα 82, εκ των οποίων τα 5 θα τα παίρνουν από τα νοσήλια.
Και πάλι δηλαδή ήταν µείον κατά 7 εκατοµµύρια.
Το επισηµαίνω αυτό, για να πω ότι δεν µπορεί να περικοπεί
ούτε ένα ευρώ από το κονδύλι που είχε εγγραφεί από την αρχή,
γιατί σας λέω ότι θα διακόψουν τη λειτουργία τους.
Και ξέρετε τι σηµαίνει αυτό. Σηµαίνει ότι τριάντα πέντε χιλιάδες άρρωστοι που περιθάλπονται από αυτές τις µονάδες µένουν
στο έλεος. Επίσης, χίλιοι πεντακόσιοι άρρωστοι που ήδη υπάρχουν στους ξενώνες, στις στεγαστικές δοµές αυτής της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, θα πρέπει να γυρίσουν ξανά στα άσυλα
–γιατί πού αλλού θα πάνε αν κλείσουν αυτές οι δοµές;- θα πρέπει
να τους γυρίσουµε ξανά στη Λέρο ή στα ψυχιατρεία; Είναι δηλαδή αδιανόητο, ούτε στο πιο εφιαλτικό όνειρο, να σκεφθούµε
ότι αυτές οι δοµές θα µπορέσουν να σταµατήσουν τη λειτουργία
τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Επίσης, υπάρχει και το γεγονός ότι σ’ αυτές τις δοµές υπάρχουν και τρεις χιλιάδες πενήντα εργαζόµενοι µε διαφορετικές
σχέσεις εργασίας ο καθένας, αλλά και το ότι έχουµε πάρει από
την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη µεταρρύθµιση 1,4 δισεκατοµµύρια
τα οποία θα πρέπει να επιστρέψουµε αν διακόψουµε τη λειτουργία όλων αυτών των µονάδων. Αυτά τα έχουµε πάρει, για να λειτουργήσουµε και να αναπτύξουµε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση
στη χώρα.
Και εγώ έρχοµαι, λοιπόν, εδώ να σας ρωτήσω τι θα κάνετε και
πώς θα παρέµβετε σαν Υπουργείο Υγείας για να µην ισχύσει
αυτή η απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, για να µην περικοπεί το κονδύλι και να συνεχίσει η εύρυθµη λειτουργία όλων
αυτών των µονάδων και να συνεχίσει η ψυχιατρική µεταρρύθµιση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Στην ερώτηση της κ. Σηφουνάκη θα απαντήσει ο Υπουργός

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κυρία Πρόεδρε, έχω ήδη δώσει την απάντηση
σχετικά µ’ αυτό το ερώτηµα στην κ. Διώτη. Ήδη η απάντηση
ισχύει και για τη συνάδελφο κ. Περλεπέ-Σηφουνάκη. Απλώς θέλω
να προσθέσω ένα επιπλέον στοιχείο στο Σώµα και νοµίζω ότι δεν
διαφωνεί κανένας µ’ αυτό. Η Ελλάδα είχε καθυστερήσει στα θέµατα της αποασυλοποίησης, δηλαδή της θεραπείας των ανθρώπων µε ψυχικές ασθένειες, που εµείς δυστυχώς τους είχαµε
εγκλωβισµένους στα ψυχιατρεία, στα άσυλα.
Θέλω να θυµηθώ -και οφείλω να το κάνω σε κάθε ευκαιρία- τον
αείµνηστο φίλο Μιλτιάδη Έβερτ, ο οποίος σε µια πολύ ανοδική
φάση της πορείας του είχε αναδείξει το θέµα της Λέρου –σας το
θυµίζω, συναδέλφισσες και συνάδελφοι- και είχε κινητοποιήσει
την ευρωπαϊκή οικογένεια για να βοηθηθεί η Ελλάδα να κάνει τη
διαρθρωτική αλλαγή στο θέµα της ψυχικής υγείας, που είναι ένα
από τα τέσσερα, πέντε µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
οι πολίτες των ανεπτυγµένων οικονοµικά και κοινωνικά χωρών.
Είναι γεγονός ότι τις χώρες µας τις βοµβαρδίζουν οι µη µεταδιδόµενες ασθένειες και δυστυχώς οι ψυχικές διαταραχές είναι
πρωτεύουσες διαταραχές.
Ας δούµε τι έκανε η Ελλάδα. Μέσα από µια σειρά πολιτικών,
µέσα στις οποίες το «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» συνιστά πρωτεύουσα πολιτική,
προσπαθεί –γιατί δεν έχει ολοκληρώσει- να αποασυλοποιήσει την
ψυχική ασθένεια και να εκδηλώνει τη µέριµνά της η πολιτεία σε
µονάδες ψυχικής υγείας που δεν είναι άσυλα. Εκεί οι άνθρωποι
εντάσσονται µε µια µορφή ο καθένας ανάλογα µε το βαθµό της
ασθένειάς του και υπάρχει και το προσωπικό που τους περιποιείται, τους φροντίζει και προσπαθεί να τους θεραπεύσει ή έστω
να τους κρατήσει όσο µπορεί περισσότερο µέσα στα κοινωνικά
δρώµενα.
Θα µπορούσαµε εµείς, κυρία Σηφουνάκη, να κλείσουµε αυτές
τις διακόσιες δέκα δοµές; Και όταν λέµε «δοµές», δεν πρέπει να
φαντάζεστε νοσοκοµεία, όπως το είπατε, αλλά µονάδες δύο,
τριών ορόφων, εκκοινωνισµένες καταστάσεις –όχι καταστάσεις
αποκλεισµένες από την κοινωνία- όπου παρέχεται µιας µορφής
θεραπεία.
Θα µπορούσαµε, λοιπόν, να τα κλείσουµε; Δεν µπορούµε να
το κάνουµε. Ούτως ή άλλως, κυρία συνάδελφε, όπως ξέρετε καλύτερα από εµένα, αφού είστε γιατρός, έχουµε πρόβληµα και
στα νοσοκοµεία µας. Έχουµε πρόβληµα που µας εκθέτει, γιατί
δεν έχει ολοκληρωθεί η διαρθρωτική αλλαγή στην ψυχική υγεία
και εν προκειµένω είναι πολύ βαριά τα καθήκοντα του κράτους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Δηλαδή, µέσα σε µια βεβαρηµµένη ατµόσφαιρα που έχουµε
από οικογενειακά προβλήµατα µέχρι κοινωνικά προβλήµατα τα
οποία καταγγέλλουν φίλοι και συγγενείς στη δικαιοσύνη, ως προβλήµατα που δηµιουργούν άνθρωποι µε ψυχικές διαταραχές,
έχουµε τους εισαγγελείς να διατάσσουν σχετικές έρευνες, κυρία
συνάδελφε. Αυτές οι σχετικές έρευνες ιατρικού περιεχοµένου
δεν είναι όπως στις υπόλοιπες παθολογικές καταστάσεις, δηλαδή µε πονάει ο λαιµός µου, κάνω µια εξέταση και φεύγω. Είναι
πολλές φορές πολύµηνη η παραµονή των ανθρώπων µέσα στα
ιδρύµατα και πολλές φορές σε ράντζα. Αν κλείναµε λοιπόν και
τις µονάδες που έχουµε ανοίξει, θα υπήρχε µια τροµακτική αναστάτωση στους ανθρώπους, στις οικογένειές τους, στο σύστηµα
υγείας, στην ελληνική κοινωνία, αλλά και µια εικόνα ντροπής
εκτός συνόρων.
Συνεπώς σας διαβεβαιώνω στην πρωτολογία µου –και θα επεκτείνω την απάντησή µου στη δευτερολογία µου- ότι θα καλύψουµε στο ακέραιο αυτήν τη δαπάνη. Θα πληρωθούν οι
εργαζόµενοι, γιατί περί αυτού πρόκειται, γιατί χρειαζόµαστε
αυτές τις διακόσιες δέκα µονάδες. Είναι µία πολύ σηµαντική
στιγµή της οργάνωσης της ελληνικής πολιτείας.
Να µείνετε ήσυχη λοιπόν, και να διαβεβαιώσετε τους εργαζόµενους ότι η πολιτική του Υπουργείου Υγείας θα καλύψει τις ανάγκες τους, κάνοντας την προσπάθεια που εξήγησα στην κ. Διώτη
ότι κάνουµε και απέναντι στο Υπουργείο Οικονοµικών, αλλά και
απέναντι στα δικά µας.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Αµέσως.
Θα αναρωτηθείτε βέβαια –και η προηγούµενη συνάδελφος και
εσείς- το εξής: Και, τελικώς, αφού «τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι»,
πού θα τα βρείτε όλα αυτά;
Κυρία συνάδελφε, καθηµερινά εντοπίζουµε πηγές χρηµάτων,
οι οποίες είναι κεκαλυµµένες. Η αγωνία µας αυτή εντοπίζει πηγές
χρηµατοδότησης και όσο µπορούµε πιο γρήγορα, στα όρια του
δυνατού και του εφικτού κάνουµε προσπάθειες. Μην ανησυχείτε
και διαβεβαιώστε να µην ανησυχούν. Θα πω όµως, δυο κουβέντες περισσότερες στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει η ερωτώσα Βουλευτής κ. Αικατερίνη Περλεπέ Σηφουνάκη.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΛΕΠΕ -ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ: Χαίροµαι, κύριε
Υπουργέ, για την απάντησή σας, γιατί πράγµατι και οι εργαζόµενοι, είτε είναι γιατροί είτε είναι νοσηλευτές είτε είναι οποιοδήποτε
άλλο επιστηµονικό προσωπικό, ψυχολόγοι κ.λπ. που υπάρχουν
σε αυτές τις µονάδες, είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευµένοι και
προσφέρουν πάρα πολύ µεγάλες υπηρεσίες. Σας το λέω αυτό
επειδή είµαι γιατρός και επειδή ζω σε ένα νοµό που υπάρχουν
ξενώνες, τους έχω επισκεφτεί πάρα πολλές φορές. Και αυτό το
έκανα όχι τώρα που είµαι Βουλευτής, αλλά από παλιότερα, όταν
ήµουν και στο συνδικαλιστικό όργανο στο χώρο της υγείας.
Θέλω να πω ότι την πενταετία 2004-2009 όλη αυτή η ψυχιατρική µεταρρύθµιση πήγε πίσω και γιατί ήταν θέµα πολιτικής, βέβαια, της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και για λόγους
υποχρηµατοδότησης. Ήταν τόσο πολύ άσχηµα τα πράγµατα
τότε, που το 2009 ο Επίτροπος Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κ. Σπίντλα µας έβαλε σε επιτήρηση για την
ψυχιατρική µεταρρύθµιση.
Εµείς από τη µεριά µας και ο Πρόεδρός µας και το ΠΑΣΟΚ κι
εγώ προσωπικά µε πάρα πολλές ερωτήσεις τότε προσπαθούσα
να κινητοποιήσω λίγο τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας
να ασχοληθούν κάπως περισσότερο µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση, γιατί πράγµατι, η εικόνα της χώρας µας στο εξωτερικό
θύµιζε Μεσαίωνα µε τα άσυλα και τους αρρώστους που είχαµε.
Όταν στην Ευρώπη η ψυχιατρική µεταρρύθµιση είχε ολοκληρωθεί στη δεκαετία του ’60, εµείς καταφέραµε –κι αυτό το κατάφεραν πάλι οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ- να οραµατιστούµε και να
ξεκινήσουµε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση στα µέσα της δεκαετίας του ’90 µε το Πρόγραµµα «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» 2001-2010.
Έτσι καταφέραµε να δηµιουργηθούν όλες αυτές οι δοµές, να
προχωρήσουµε στην αποασυλοποίηση και να µην αµαυρώνεται
πλέον η εικόνα της χώρας µας στο εξωτερικό. Γιατί πράγµατι, οι
εικόνες ήταν τραγικές που βιώναµε τότε και βέβαια το πιο τραγικό ήταν για όλους αυτούς τους αρρώστους µε την αντιµετώπιση που είχαν. Όλοι αυτοί οι άρρωστοι πάλι λόγω του ότι δεν
υπήρχαν οι δοµές, δεν µπορούσαν να αντιµετωπιστούν πουθενά.
Δεν υπήρχαν τα κέντρα για τον αυτισµό και όλα αυτά που σήµερα έχουν δηµιουργηθεί και που σήµερα πράγµατι προσφέρουν
πάρα πολύ µεγάλο έργο.
Γι’ αυτό επιµένω και λέω ότι σίγουρα υπάρχουν, όπως είπατε
κι εσείς, κάποια κονδύλια. Θα πρέπει το κάθε Υπουργείο να δει
από πού θα πάρει πόρους, για να τους δώσει στην ψυχιατρική
µεταρρύθµιση. Γιατί όχι µόνο δεν πρέπει να υποβαθµιστεί, αλλά
θα πρέπει να φροντίσουµε ώστε να ολοκληρωθεί, όπως πρέπει,
όλη η ψυχιατρική µεταρρύθµιση στη χώρα µας. Ειδικά σε περιόδους οικονοµικής κρίσης, όπως είναι η κρίση που βιώνουµε σήµερα στη χώρα µας θα πρέπει όλοι µας να είµαστε πολύ πιο
ευαίσθητοι µε τις ευάλωτες οµάδες. Θεωρώ ότι οι ψυχιατρικοί
άρρωστοι ανήκουν στην πιο ευάλωτη οµάδα, θα έλεγα, απ’ ό,τι
είναι όλοι οι άλλοι άρρωστοι.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Παρακαλώ τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Λοβέρδο να πάρει το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Σωστά. Συµφωνώ µε όσα λέτε.
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Κοιτάξτε, κυρία συνάδελφε, δεν νοµίζω να υπάρχει συνάδελφος στην Αίθουσα αυτή που να αµφιβάλει, αν εγώ λέω τα πράγµατα µε το όνοµά τους ή αν τουλάχιστον το προσπαθώ.
Εάν δεν είχατε δίκιο και εσείς και η κ. Διώτη, δεν θα συνοµολογούσα. Είναι πάρα πολλές οι φορές που σε επίκαιρες ερωτήσεις απαντώ –η κυρία Πρόεδρος µε έχει ακούσει- µε τη σκληρή
γλώσσα της πραγµατικότητας. Μου λένε «θα το κάνεις αυτό;»
και τους λέω «όχι». Θυµάµαι τον κ. Ζώη που µε ρωτούσε «θα προσθέσετε την τάδε δωρεά του ιδρύµατος Νιάρχου;» και του είπα
«όχι».
Δεν φοβάµαι να πω αυτό που θέλω να πω. Νοµίζω ότι οι χθεσινές µου παρεµβάσεις είναι µια περαιτέρω απόδειξη. Η πραγµατικότητα πρέπει να κατατίθεται ούτως ώστε µετά τα µέτρα, τα
οποία παίρνουµε για την ψυχική υγεία, να είναι συνάρτηση της
πραγµατικότητας και όχι συνάρτηση αοριστολογιών.
Σας λέω, λοιπόν, ότι έχετε δίκιο επειδή το εννοώ και δεν το
λέω για να σας ευχαριστήσω για λίγα λεπτά και µετά να βγείτε
έξω και να εκτεθείτε απέναντι στους ανθρώπους που θα διαβεβαιώσετε.
Σας το µεταφέρω όµως, για να επιρρώσω και τη συνάντηση
του Υφυπουργού Υγείας Μάρκου Μπόλαρη χθες µε τους εργαζόµενους στον τοµέα της ψυχικής υγείας στις µονάδες αυτές. Η
συνάντηση έγινε στο Υπουργείο, γιατί είχαν µία κινητοποίηση.
Τους ενηµέρωσε ο συνάδελφος Υφυπουργός για όσα σας λέω.
Αυτή η ενηµέρωση τους καθησύχασε, διότι µε στοιχεία –τα στοιχεία που και εγώ σας είπα- τους ανέφερε ότι δεν θα υπάρξει πρόβληµα στη µισθοδοσία τους και δεν θα ακυρωθεί κατ’ ουσίαν το
πρόγραµµα. Ένα πρόγραµµα που, όπως σωστά λέτε και το επιβεβαιώνω –όχι στο 100%, αλλά σε ένα ποσοστό του 1/5 ή των
2/5- εάν δεν το προχωρήσουµε, θα πρέπει να επιστρέψουµε χρήµατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, θα δηµιουργηθεί και επιπλέον επιβάρυνση. Είναι µία πολιτική τυφλή για όποιον την έκανε,
αλλά δεν θα τη συνεχίσουµε.
Συνεπώς, θα προχωρήσουµε. Πέραν την εξάλειψης αυτού του
προβλήµατος –για το οποίο ανησυχείτε και µε ρωτάτε- θέλω να
προσθέσω και το εξής. Δυστυχώς έχω πάρα πολλές προτεραιότητες σ’ αυτό το Υπουργείο και έκανα µία διαχείριση του χρόνου,
βάσει της οποίας –παρ’ ό,τι µε το που έγινα Υπουργός ενηµερώθηκα αµέσως από την κ. Μαλλιώρη και την κ. Λαλιώτη για όλα τα
θέµατα της ψυχικής υγείας- είπα ότι τα προνοιακά θέµατα θα τα
αντιµετωπίσω από τον Ιούλιο του 2011. Ευτυχώς ο Πρωθυπουργός προσέθεσε τον κ. Μπόλαρη στο πολιτικό δυναµικό του
Υπουργείου και ο κ. Μπόλαρης αµέσως ανέλαβε µε αποκλειστική
αρµοδιότητα τα θέµατα της προνοιακής συµπεριφοράς του ελληνικού κράτους και τα θέµατα της ψυχικής υγείας.
Άρα, πέραν αυτών των υποχρεώσεών µας, θα προχωρήσουµε
περισσότερο στην εφαρµογή του Προγράµµατος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ»
και στην ολοκλήρωση της διαρθρωτικής αλλαγής, που έχει να
κάνει µε την ψυχική υγεία και την αποασυλοποίηση. Έχω προλάβει να κλείσω ήδη δύο άσυλα, χωρίς να καταργώ τις µονάδες.
Να προσθέσω ότι η κατάργηση µίας µονάδας δεν σηµαίνει ότι
κλείνει και όλη η δοµή. Καταργείται το άσυλο, δεν καταργείται η
µονάδα ψυχικής υγείας. Συνεπώς όπου χρειάστηκε να κάνουµε
αυτές τις παρεµβάσεις –στην Κέρκυρα, στα Χανιά, στην Πεντέληκαταργήσαµε εκείνο το τµήµα του οργανισµού που προβλέπει
τη θεραπεία εντός ασύλου. Η υπόλοιπη ψυχική µονάδα ως σηµείο κρίσιµο για τη λειτουργία της παροχής ιατρικών υπηρεσιών
σε ένα νοµό, δεν καταργείται. Διατηρείται για να προσφέρει υπηρεσίες σε ένα επίπεδο αντιµετώπισης διαφορετικό των προβληµάτων της ψυχικής υγείας, χωρίς όµως αυτή η αντιµετώπιση να
προϋποθέτει άσυλο.
Συνεπώς όχι µόνο δεν θα κάνουµε πίσω, αλλά µε την προσθήκη του κ. Μάρκου Μπόλαρη στο πολιτικό προσωπικό του
Υπουργείου, θα προχωρήσουµε µε σκοπό να ολοκληρώσουµε
αυτή τη διαρθρωτική αλλαγή, για την οποία η Ελλάδα έχει υποστεί δύο φορές παρατηρήσεις. Η τελευταία είναι από τον Επίτροπο κ. Σπίντλερ, τον οποίο πρόλαβα να γνωρίσω ως Υπουργός
Εργασίας. Και πριν, στις µέρες µας νοµίζω -αρχές της δεκαετίας
του 2000- είχαµε επίσης ένα τέτοιο σύµπτωµα έντονων παρατηρήσεων από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σας ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 1209/5-9-2011 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου 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.
Το λόγο έχει η κ. Έλενα Ράπτη για να παρουσιάσει την ερώτησή της.
ΕΛΕΝΗ ΡΑΠΤΗ: Κύριε Υπουργέ, το θέµα της χορήγησης υποκατάστατων από τον ΟΚΑΝΑ, η πολύχρονη αναµονή χιλιάδων
εξαρτηµένων από ναρκωτικές ουσίες συµπολιτών µας για θεραπεία, οι συχνές εντάσεις και η εικόνα ντροπής του συστήµατος
είναι ασφαλώς πέρα από κάθε έννοια ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους.
Δε χρειάζεται να µοιράσουµε ευθύνες, γιατί ανήκουν σε όλους.
Και είναι µεγάλες. Από το σηµείο που βρισκόµαστε χρειάζεται να
δούµε µόνο το µέλλον, πώς θα αλλάξουµε αυτήν την εικόνα.
Με πρόσφατη πρωτοβουλία σας ανακοινώσατε την πρόθεσή
σας να προχωρήσετε στην αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των
προγραµµάτων χορήγησης των υποκατάστατων στους χρήστες
ναρκωτικών ουσιών.
Κατ’ ουσίαν ανοίγετε τις υποδοµές χορήγησης τις οποίες µεταφέρετε στα δηµόσια νοσοκοµεία. Είναι µια κίνηση που δηµιουργεί βάσιµες προσδοκίες πως θα δώσει ένα οριστικό τέλος
-ελπίζουµε όλοι- στις λίστες ντροπής του ΟΚΑΝΑ.
Αυτή ωστόσο η πρόθεσή σας έχει µεγάλη διαδροµή µέχρι να
γίνει πράξη που θα προσφέρει µια ποιοτική εναλλακτική λειτουργική λύση σε ένα µεγάλο και χρόνιο πρόβληµα, πόσω µάλλον
όταν προσδιορίζεται χρονικά για το µήνα που διανύουµε. Χρειάζεται ενδεχοµένως τη συµφωνία των αυτοδιοικητικών δοµών των
περιοχών στις οποίες θα λειτουργήσουν οι νέες δοµές και απαιτεί την ύπαρξη εξοπλισµένων χώρων στα δηµόσια νοσοκοµεία οι
οποίοι θα µπορούν να διατεθούν για τη χορήγηση υποκατάστατων προς τους χρήστες. Προϋποθέτει ακόµα τη στελέχωση των
νέων µονάδων µε εξειδικευµένο προσωπικό και απαιτεί τη διοικητική διασύνδεση των µονάδων υπό µια ενιαία εποπτεία. Το εγχείρηµα έχει δηλαδή, οργανωτικές αλλά και ουσιαστικές
παραµέτρους που πρέπει να εξασφαλιστούν προκειµένου να πετύχει.
Επειδή πρόκειται για µια µεγάλη και ιδιαίτερης δυσκολίας τοµή
στα µέχρι σήµερα δεδοµένα θέλω να σας ρωτήσω, κύριε
Υπουργέ, δυο πράγµατα.
Υπάρχει ανταπόκριση από όλα τα δηµόσια νοσοκοµεία της
χώρας, δηλαδή έτοιµοι χώροι, προσβασιµότητα, συνθήκες αντιµετώπισης των περιστατικών, εξειδικευµένο προσωπικό για τη
στελέχωση των νέων µονάδων; Και αν ναι ποιο είναι το χρονικό
όριο υλοποίησης του σχεδιασµού σας; Επίσης εξαντλείται ο σχεδιασµός σας για το πρόβληµα στη χρήση των δηµόσιων νοσοκοµείων ή είναι ευρύτερος και περιλαµβάνει και άλλες πολιτικές;
Και κλείνω µε το δεύτερο ερώτηµα, κύριε Υπουργέ. Έχει επανασχεδιαστεί ο ρόλος του ΟΚΑΝΑ, ώστε να υπάρχει ενιαία διαχείριση όλων των περιστατικών και ενιαία εποπτεία των νέων
µονάδων από τον ΟΚΑΝΑ; Ή υπάρχει άλλη διοικητική και οργανωτική πρόβλεψη;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Στην επίκαιρη ερώτηση της κ. Ράπτης θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Λοβέρδος.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Νοµίζω ότι οι τρεις συναδέλφισσες που πήραν το
λόγο µε επίκαιρες ερωτήσεις θέτουν συγγενή προβλήµατα και
έτσι µου δίνεται η ευκαιρία παρεπέµποντας σε προηγούµενο
κοµµάτι της απάντησής µου να καλύψω και επόµενο.
Κυρία συνάδελφε, σας παραπέµπω στην απάντηση που έδωσα
στην κ. Διώτη για τα γενικά. Και αξιοποιώ το χρόνο που µου δίνει
η επίκαιρη ερώτησή σας, για να απαντήσω µε πάρα πολύ συγκεκριµένο τρόπο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στη Θεσσαλονίκη, όπως είχα δηλώσει την 1η Σεπτεµβρίου, θα
αρχίζαµε να εφαρµόζουµε το πρόγραµµα αντιµετώπισης των τοξικοµανών ως ασθενών, άρα αντιµετώπιση των προβληµάτων
τους από τα δηµόσια νοσοκοµεία. Τέσσερα νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης την 1η Σεπτεµβρίου, το Ιπποκράτειο, το Νοσοκοµείο
του «Αγίου Παύλου», το Νοσοκοµείο των Ειδικών Παθήσεων και
το Νοσοκοµείο «Παπαγεωργίου», ξεκίνησαν από την αρχή ένα
πρόγραµµα παροχής θεραπείας µε την πιστοποίηση και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ. Επίσης, στο «Παπανικολάου» και το
ΑΧΕΠΑ αυξήθηκε ο αριθµός των ασθενών που φρόντιζαν, από
τους διακόσιους περίπου ασθενείς που είχαν.
Έτσι, την 1η Σεπτεµβρίου στη Θεσσαλονίκη, κυρία συνάδελφε,
εξήντα ασθενείς µπήκαν στο πρόγραµµα. Και κάθε Δευτέρα θα
µπαίνουν εξήντα ασθενείς στο πρόγραµµα και στα υπόλοιπα νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης και σε αυτά που ήδη έχουν λειτουργήσει.
Πέρασε η 1η του µηνός µε την επιτυχία αυτή. Ήρθε όµως η
Δευτέρα που µας πέρασε, καλέσαµε πάλι εξήντα άτοµα και προσήλθαν σαράντα. Άρα, κυρία συνάδελφε, στη Θεσσαλονίκη από
τα χίλια άτοµα της λίστας αναµονής εκατό έχουν µπει ήδη στο
πρόγραµµα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όταν παρέλαβα το Υπουργείο,
µου είπαν ότι πρέπει να προσλάβω εκατόν δεκατέσσερα άτοµα
και ότι πρέπει να δίνω 17.000.000 το χρόνο για να κάνω τη διασπορά της θεραπείας. Είπα ότι δεν θα προσλάβω κανέναν και
δεν θα δώσω ούτε ένα ευρώ. Και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων,
των λίγων, που ο ΟΚΑΝΑ έχει ακόµη, ξεκίνησε το πρόγραµµα µε
εκατό άτοµα ήδη ενταγµένα από την 1η του µηνός, την περασµένη Πέµπτη, δηλαδή, και την περασµένη Δευτέρα.
Αύριο, κυρία συνάδελφε, προστίθεται στο δυναµικό των νοσοκοµείων της περιφέρειάς σας και το Νοσοκοµείο του «Αγίου Δηµητρίου». Δεν θα είµαι εγώ. Εγώ θα επισκεφτώ µε τον κ.
Μπεγλίτη το «424» που µπαίνει την άλλη Παρασκευή στο πρόγραµµα.
Χαίροµαι που είναι και ο κ. Κιλτίδης εδώ, γιατί χθες στην οµιλία
του στην επιτροπή µου έλεγε για τη σηµασία της πράξης. Και τα
έλεγε αυτά σε ένα συνάδελφό του, που δεν είναι γιατρός, αλλά
δικηγόρος, που µόνο µε την πράξη ασχολείται.
Κυρία συνάδελφε, αύριο µπαίνει ο «Άγιος Δηµήτριος» και την
άλλη Παρασκευή το «424». Θα παρακαλούσα δι’ ηµών τον Πρόεδρό σας κ. Σαµαρά να επισκεφθεί ένα τέτοιο πρόγραµµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Επίσης, σας καλώ να επισκεφθείτε ως Κοινοβουλευτική Οµάδα
της Νέας Δηµοκρατίας τα νοσοκοµεία που σας αναφέρω, για να
δείτε αν το πρόγραµµα προχωράει κανονικά και ποιες είναι οι δυσκολίες του.
Κλείνω την πρωτολογία µου –θα δώσω στοιχεία για την Αθήνα
και τον Πειραιά στη δευτερολογία µου- µε το εξής: Προφανώς,
κυρία συνάδελφε –και δεν ξέρω αν αυτό που µου λέτε στην ερώτησή σας, το λέτε για να πιάσετε κάπου στη δουλειά µας αδυναµία- δεν έχουµε όλα τα µέσα που χρειαζόµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υπουργέ, πρέπει
να ολοκληρώσετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ο ΟΚΑΝΑ πιστοποιεί. Ξέρει να την κάνει αυτή τη
δουλειά. Την κάνει χρόνια. Οι υπάλληλοι αιφνιδιάστηκαν µε το
ηµερολόγιό µου στην αρχή, αλλά έχουν προσαρµοστεί. Δουλεύουν και βοηθούν. Με τις δυνατότητές τους πιστοποιούν. Και, πάντως, εάν κάπου ένα οίκηµα, όπως αυτά τα λυόµενα τα οποία
βάζει ο ΟΚΑΝΑ, δεν έχει τα τετραγωνικά µέτρα που απαιτούν οι
τυπικές προϋποθέσεις, το ξεπέρναγα, κυρία συνάδελφε, το πρόβληµα αυτό. Διότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και γιατί
µε βάση όλη αυτή τη φιλολογία, «είναι εβδοµήντα τετραγωνικά
µέτρα ή εξήντα εννέα ή εξήντα οκτώ», δεν γινόταν τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υπουργέ, σας
υπενθυµίζω ότι έχετε και δευτερολογία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θα την αξιοποιήσω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχει περάσει, όµως, ο
χρόνος σας.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Εντάξει. Σταµατώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστώ.
Ζητώ να τηρηθεί ο χρόνος από όλους, γιατί θα συζητηθούν
όλες οι ερωτήσεις.
Το λόγο έχει η ερωτώσα Βουλευτής κ. Ράπτη.
ΕΛΕΝΗ ΡΑΠΤΗ: Κύριε Υπουργέ, είναι προφανές πως ο στόχος
είναι κοινός. Δεν υπάρχει καµµία πολιτική διάκριση για το ποιος
θα τον πετύχει. Αυτό που έχει σηµασία είναι να µην εκτεθούµε
άλλο ως πολιτεία και τελικά να σώσουµε ανθρώπινες ζωές.
Εάν σήµερα µε τις λίστες αναµονής των επτά ετών καλούµε
ασθενείς που έκαναν αίτηση το 2004, µπορεί να µην απαντήσουν
γιατί πέθαναν, γιατί είναι σε κάποια φυλακή, γιατί απογοητεύτηκαν από το σύστηµα παροχής φροντίδας. Πραγµατικά, δεν ξέρω
ποιο απ’ όλα προσβάλλει περισσότερο τη σύγχρονη πολιτεία.
Έγινε µεγάλη συζήτηση στην επιτροπή. Δώσατε κι εσείς σήµερα κάποιες απαντήσεις στα ερωτήµατα που σας έθεσα. Ασφαλώς και δεν αµφισβητώ την πρόθεσή σας να λύσετε ένα χρόνιο
πρόβληµα. Απλά προβληµατίζοµαι για το αν επαρκούν οι δυνάµεις του συστήµατος για να ανταποκριθούν σε αυτήν την πρόκληση.
Επίσης, η Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ είπε κατά την ακρόασή της
στην Επιτροπή πως, θα σεβαστούµε τη λίστα αναµονής, δεν θα
ξεκινήσουµε από τους τελευταίους επειδή θα υπάρχει εντοπιότητα και θα αφήσουµε ανθρώπους που περιµένουν επί επτά χρόνια.
Τίθεται, λοιπόν, ένα νέο ζήτηµα, αυτό της κατανοµής. Γεωγραφικής; Με βάση την παλιά λίστα; Με βάση άλλα κριτήρια; Αυτό
το ζήτηµα καταλήγει σε ένα κεντρικό ερώτηµα: Μπορούν εν τέλει
να απορροφηθούν όλοι οι ασθενείς από τις νέες δοµές; Υπάρχει
περίπτωση να µην καταργηθεί πλήρως η λίστα; Πόσους εξαρτηµένους χρήστες θα µπορεί να διαχειριστεί το νέο σύστηµα; Διότι
αν η λίστα παραµείνει έστω και µικρότερη, θα είναι ασφαλώς κάτι
πολύ λιγότερο από αυτό που περιµένουµε.
Υπάρχουν, επίσης, θέµατα οργανωτικά. Υπάρχουν διαθέσιµοι
ψυχίατροι, γιατροί, εργαζόµενοι κ.λπ. πρόθυµοι να µετακινηθούν
στις νέες δοµές; Θα αξιοποιηθούν και πώς οι ψυχιατρικές κλινικές των νοσοκοµείων όπου θα λειτουργήσουν οι νέες µονάδες;
Έγινε και µία αναφορά για δειγµατοληπτικές εξετάσεις στους
εξαρτηµένους ασθενείς. Και αυτό διότι µία γενικευµένη διαδικασία εξετάσεων τοξικολογικών θα επιβαρύνει την εξυπηρέτηση
των υπόλοιπων ασθενών και συνολικά τις αντοχές των δηµόσιων
νοσοκοµείων. Μήπως αυτό είναι µία οµολογία για το ότι το σύστηµα δεν επαρκεί; Διότι ο πληµµελής έλεγχος οδηγεί µοιραία
σε λανθασµένα αποτελέσµατα κι έτσι η διαδικασία γίνεται ποιοτικά χαµηλότερη.
Έχει, επίσης, ενδιαφέρον να µας πείτε αν όλοι οι εξαρτηµένοι
θα µπορούν να πάνε σε όλα τα νοσοκοµεία ή αν θα γίνει η κατανοµή ανάλογα µε τον τόπο διαµονής τους. Διότι αν το πρώτο δεν
αποκλείεται για λόγους αποφυγής κοινωνικού στιγµατισµού, τότε
επίσης δεν αποκλείεται και το δεύτερο.
Δηλαδή, σε κάποια νοσοκοµεία οι εξαρτηµένοι ασθενείς να
εξυπηρετούνται πλήρως και σε άλλα να υπάρχει κορεσµός και
άρα, ξανά λίστα.
Ήθελα, επίσης, να σηµειώσετε και ένα θέµα που απασχολεί
τις τοπικές κοινωνίες, παρά το γεγονός πως µπορεί κάποιος να
διαφωνεί ή να συµφωνεί µε τις αιτιάσεις. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη επιπλέον, αστυνόµευσης γύρω από τις νέες µονάδες του
ΟΚΑΝΑ για όλους αυτούς τους διακινητές και εµπόρους που πιθανώς περιφέρονται εκεί και που πλέον µπορεί να είναι πλησίον
σχολείων; Το ρωτώ διότι είναι πολύ σηµαντικό µαζί µε τη λύση
στο πρόβληµα που συζητούµε να µην χαθεί το αίσθηµα ασφάλειας του κόσµου.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, είπατε πως από την 1η Σεπτεµβρίου και
σταδιακά όλα τα νοσοκοµεία της χώρας –στα οποία µάλιστα πρόσφατα µε σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Εθνικής Άµυνας προστέθηκαν και τα στρατιωτικά νοσοκοµεία- θα χορηγούν µέσα
θεραπείας.
Στην πόλη µου υπάρχουν σήµερα οκτακόσιοι ογδόντα επτά
εξαρτηµένοι στη λίστα αναµονής. Όπως µου είπατε ήδη, έχουν
ξεκινήσει αρκετοί.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Μόλις ενηµερώσαµε για το πρόγραµµα έγιναν
χίλιοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Μην κάνετε διάλογο.
Πρέπει να ολοκληρώσετε, κυρία Ράπτη.
ΕΛΕΝΗ ΡΑΠΤΗ: Άρα, είναι σηµαντικό να βελτιωθούµε, διότι
όπως αντιλαµβάνεστε, κύριε Υπουργέ, όλοι θέλουµε να λυθεί το
πρόβληµα για να µην χαθεί κανείς. Πρέπει να βεβαιωθούµε,
όµως, πως το νέο σύστηµα θα λειτουργήσει χωρίς προβλήµατα,
ακόµα και αν χρειαστεί µια µικρή χρονική παράταση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεσµεύοµαι
ενώπιον σας ότι το Νοέµβριο δεν θα υπάρχει κανένας στη λίστα.
Το Νοέµβριο του 2011 δεν θα περιµένει κανένας.
Δράττοµαι της ευκαιρίας από την ερώτηση και τη
δευτερολογία της συναδέλφου, η οποία καταλήγει µε το να µου
λέει ότι ίσως µια παράταση θα έκανε το πρόγραµµα καλύτερο,
να σας πω, κυρία Ράπτη ότι το Νοέµβριο δεν θα έχουµε κανέναν
στη λίστα. Για τη Θεσσαλονίκη αυτό θα συµβεί νωρίτερα.
Σηµειώστε ότι πέραν των νοσοκοµείων που σας είπα –και είναι
ο κ. Τιµοσίδης που µου εξασφαλίζει ότι αυτά που θα πω δεν είναι
λόγια του αέρα- στην υπόλοιπη βόρειο Ελλάδα που δεν ελέγχω,
ο Μιχάλης Τιµοσίδης µε διαβεβαιώνει ότι τα Νοσοκοµεία της
Δράµας, της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης, της Χαλκιδικής
θα µπουν όλα. Και όχι µόνο θα µπουν όλα, αλλά µε το που θα
µπουν αυτά θα αποµειώσουν την ένταση για την ίδια τη
Θεσσαλονίκη, γιατί πάρα πολλοί Βορειοελλαδίτες συρρέουν στη
Θεσσαλονίκη και γίνονται η καλή πελατεία του οργανωµένου
εγκλήµατος, κάτι που εδώ στην Αθήνα και στον Πειραιά το
έχουµε σε πολλαπλάσιο βαθµό.
Αρκετά όµως, είπα για τη βόρειο Ελλάδα, επειδή η
συνάδελφος είναι Βουλευτής Θεσσαλονίκης. Ας πάµε όµως, και
στα της Αθήνας και του Πειραιά ...
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Και της Λάρισας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Στις 16 του µηνός, κύριε Ροντούλη, τώρα δηλαδή,
ο «Ευαγγελισµός», το «Γεώργιος Γεννηµατάς», το «Ιπποκράτειο»,
το «Αλεξάνδρα», ο «Άγιος Σάββας», το «Σπηλιοπούλειο», το
«Σισµανόγλειο», το «Αµαλία Φλέµινγκ», το ΚΑΤ και το Αγία Όλγα,
το Κωνσταντοπούλειο, µπαίνουν στο πρόγραµµα –δέκα
νοσοκοµεία της Αθήνας- σε συνεργασία µε τον ΟΚΑΝΑ και
παίρνουν ασθενείς. Τον αριθµό τους –κάποιος συνάδελφος
φαντάζοµαι θα µε ρωτήσει για την πορεία του προγράµµατος
στη συνέχεια- θα σας τον δώσω µε κριτήριο του τι ασθενείς θα
έχουµε περιθάλψει στις 16 Σεπτεµβρίου.
Γιατί δεν έχω κλειστό αριθµό; Διότι αγαπητοί συνάδελφοι, -και
έτσι παίρνω την ευκαιρία να απαντήσω και σε κάτι που µε ρώτησε
η κυρία συνάδελφος- εδώ όταν πάει ο ΟΚΑΝΑ να εξαντλήσει τη
λίστα, έχει να κάνει µε ανθρώπους που δίνουν στοιχεία. Επειδή,
όµως, σήµερα η ντροπή θέλει η αναµονή να είναι επτά ετών και
τριών µηνών, κυρία Πρόεδρε -ο δεύτερος επόµενος χειρότερος
χρόνος στην Ευρώπη είναι µόνο έξι µήνες- αυτή η ντροπή οδηγεί
στα εξής αρνητικά αποτελέσµατα: Το 4% των ανθρώπων αυτών
πεθαίνουν ετησίως, το 8% έχουν παραβατική ή εγκληµατική
συµπεριφορά και φυλακίζονται και ένα υπόλοιπο ποσοστό
χάνεται, δεν µπορείς να βρεις τα ίχνη του. Είναι πολύ δύσκολο
να το εντοπίσεις γιατί η σχέση των ανθρώπων αυτών µε το
ΟΚΑΝΑ είναι προσωπική. Δεν σηµαίνει ότι αν απαντήσει σε ένα
τηλέφωνο ο γονιός, εσύ θα εκθέσεις το παιδί, γιατί µπορεί ο
γονιός να µην ξέρει.
Γι’ αυτό δράττοµαι της ευκαιρίας µε την ερώτηση αυτή και µ’
αυτά που απαντώ να πω σε όποιον µε ακούει είτε εδώ είτε στο
δηµόσιο εκτός Βουλής λόγο µου και δεν έχει ενηµερωθεί από
τον ΟΚΑΝΑ –διότι δεν έχει µπορέσει ο ΟΚΑΝΑ να τον βρει- να
επικοινωνήσει ο ίδιος µε τον ΟΚΑΝΑ. Πολλοί το κάνουν αυτό,
αγαπητοί συνάδελφοι. Πολλοί ήδη, έχουν τηλεφωνήσει από
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µόνοι τους, επειδή έχουν µάθει.
Η λίστα αναµονής θα εξαντληθεί –επαναλαµβάνω- τον
Νοέµβριο αφού όλα τα δηµόσια νοσοκοµεία θα έχουν µπει στο
πρόγραµµα αυτό, πλην των παιδιατρικών. Εκτιµώ ότι και η δική
τους συµµετοχή -πέραν των προσπαθειών ενηµέρωσης που
κάνει ο ΟΚΑΝΑ- από τη στιγµή που έχουν ενηµερωθεί γι’ αυτό
το πρόγραµµα, αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ όλους εµάς.
Δειγµατοληπτικές εξετάσεις. Δεν γίνονται δειγµατοληπτικά οι
εξετάσεις επειδή έχουµε πρόβληµα. Γίνονται δειγµατοληπτικά,
όπως και άλλα µέτρα λαµβάνονται δειγµατοληπτικά και είναι εξετάσεις που γίνονται σε ανθρώπους που υπάρχει υποψία ότι παράλληλα µε τη µεθαδόνη µπορεί να κάνουν χρήση ηρωίνης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Λόγου χάριν, αν σε κάποιον δίνεις σταθεροποιηµένο τρεις δόσεις µαζί, τον καλείς ξαφνικά να έρθει να επιδείξει αυτές που δεν
έχει χρησιµοποιήσει. Κάθε κέντρο από αυτά προσπαθεί να ελέγχει την πορεία των ασθενών του, όχι να τους ελέγχει αστυνοµικά,
αλλά σε επίπεδο φροντίδας, µέριµνας, ιατρικού περιεχοµένου.
Χρειάζεται αστυνόµευση γύρω από αυτά τα κέντρα που βρίσκονται στα νοσοκοµεία και µάλιστα σε πολλά νοσοκοµεία βρίσκονται στο εσωτερικό τους, όπως ζητήσαµε, χωρίς να
υπάρχουν παράπλευρες κατασκευές. Σας διαβεβαιώνω ότι όλες
οι επισκέψεις που κάναµε αυτές τις πρώτες µέρες στα νοσοκοµεία που έγιναν αυτές οι µονάδες, έδειξαν ότι υπάρχουν πολύ
φιλήσυχες καταστάσεις.
Το οργανωµένο έγκληµα, τα βαποράκια, οι άνθρωποι που ανήκουν στις σπείρες οι οποίες προωθούν στα βαποράκια αυτές τις
ουσίες ευδοκιµούν, γιατί υπάρχουν συσσωρευµένες περιπτώσεις
ανθρώπων που περιµένουν να µπουν σε πρόγραµµα. Όταν είναι
στο πρόγραµµα ένας ασθενής, τότε δεν είναι ένας άνθρωπος
που έχει την ανάγκη της δόσης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ, σας παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Δώστε µου ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ένα λεπτό; Το θέµα
είναι τεράστιο, δύσκολο, αλλά ο χρόνος είναι περιορισµένος και
ειδικά σήµερα µας πιέζει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Είναι τεράστιο, δύσκολο, αλλά εγώ δίνω τα στοιχεία της λύσης. Σας καταλαβαίνω, γιατί περιµένουν και άλλοι συνάδελφοι, αλλά αν µου δώσετε ένα λεπτό, θα ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ακολουθεί και νοµοσχέδιο. Πρέπει να το καταλάβετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κλείνω, αφού η Πρόεδρος µε πιέζει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ο χρόνος πιέζει και
πρέπει να σέβεστε το χρόνο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ό,τι και εάν συµβεί σε εµένα ή σε οποιοδήποτε
µέλος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, η Κυβέρνησή µας
είναι ταυτισµένη και οµόφωνη σ’ αυτό το θέµα. Θα συνεχίσουν
οι επόµενοι συνάδελφοι. Εννοώ ότι η πολιτική αυτή δεν εξαρτάται από εµένα.
Εγώ πείστηκα απλώς ως Υπουργός και είχα την αρωγή του Μιχάλη Τιµοσίδη, ότι αυτό γίνεται και το έκανα. Από εδώ και πέρα
το νερό έχει µπει στο αυλάκι. Δεν υπάρχει συνάδελφος του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας πιστεύω που θα ανακόψει
αυτό το πρόγραµµα. Έτσι θα είναι σε θέση η Ελλάδα το Νοέµβριο, όταν ένας άνθρωπος ζητάει να µπει σε ένα πρόγραµµα, να
τον βάλει σε δεκαπέντε ηµέρες, όταν σήµερα χρειάζονται επτά
χρόνια και τρεις µήνες.
Έχω και δέσµευση στις 2 Οκτωβρίου να πάω ο ίδιος να κλείσω
τη µονάδα στο κέντρο του Πειραιά, αφού θα πάει 28, 29 και 30
Σεπτεµβρίου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υπουργέ, έχει τελειώσει ο χρόνος σας. Μιλάτε εξήµισι λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Μου το κάνετε πάντα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Μα, δεν σέβεστε τη
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διαδικασία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Το Γενικό Νοσοκοµείο Βούλας, το Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνας, «Θριάσιο», το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Πειραιά, το «Μεταξά», το «Τζάνειο» Νοσοκοµείο και το
Γενικό Νοσοκοµείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήµονας» στις 28, 29
και 30 Σεπτεµβρίου µπαίνουν στο πρόγραµµα.
Είµαι πεπεισµένος ότι αυτό το πρόβληµα θα το εξαλείψουµε
και παρακαλώ τους συναδέλφους απ’ όλες τις περιφέρειες της
χώρας να µη φείδονται προσπαθειών ελέγχου και ερωτήσεων
προς το Υπουργείο. Να µας δοθεί η δυνατότητα σ’ αυτήν την Αίθουσα και όχι εκτός Βουλής να λέµε πώς προχωράµε. Και όποιος
έχει δει έναν ασθενή να τον κοιτάει µε ευγνωµοσύνη, γιατί ενώ
περίµενε επτά χρόνια σήµερα βρίσκεται σ’ ένα πρόγραµµα, θα
καταλάβει πόσο αξίζει τον κόπο αυτή η προσπάθεια.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ, αλλά πρέπει να υπενθυµίσω ότι ο χρόνος είναι περιορισµένος. Υπάρχει ο Κανονισµός και πρέπει να τον σεβόµαστε όλοι.
Επόµενη είναι, η τέταρτη µε αριθµό 1214/ 5.9.2011 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου 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.
Κύριε Κιλτίδη, έχετε το λόγο, για να παρουσιάσετε σύντοµα
την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το 2006 και πριν από τις µεγάλες καταστροφές της πατρίδας µας από τις πυρκαγιές, η πολιτεία δέχθηκε η
383η Μοίρα, µε τα γνωστά για όσους ασχολούνται CL-415, να
εγκατασταθεί στην 113 Πτέρυγα Μάχης στον Αερολιµένα Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.
Η ερώτηση που υποβάλλω σήµερα και η αγωνία, που εκφράζεται και από τον συνάδελφό µου κ. Κολοκοτρώνη, δεν έχει να
κάνει µε γνωρίσµατα αρρωστηµένης πολιτικής αντιλήψεως τοπικισµών, συµπλεγµάτων ή εσωστρέφειας τοπικής, αλλά έχει να
κάνει µε το µέγιστο θέµα της δασοπροστασίας, της επιχειρησιακής δυνατότητας της χώρας συνολικά, όχι µόνο από το Υπουργείο
Εθνικής
Άµυνας
και
οπωσδήποτε
κατά
την
κοινωνικοπεριβαλλοντική διάσταση, δηλαδή, άνθρωποι που είναι
συµπολίτες µας, µάχονται σε αυτό τον καλό αγώνα πάση θυσία
και πρέπει να έχουν τον απαιτούµενο σεβασµό.
Από την άλλη, δε, υπάρχει πάντοτε και η οικονοµική παράµετρος. Είµαι από αυτούς που δήλωσαν πριν από το 2004, ότι εν
ονόµατι των Ολυµπιακών Αγώνων θα γίνουν τα εγκλήµατα του
αιώνος λόγω ταχύτητας που δήθεν θα επιβάλλει η αναγκαιότητα
να ολοκληρωθούν τα έργα και δυστυχώς επαληθευτήκαµε όσοι
το διακηρύξαµε. Φοβούµαι, δε, ότι µε αφορµή αυτή την τρισκατάρατη πραγµατικότητα, η οποία, όµως, διογκώνεται υπέρµετρα
και στρεβλώνει πολιτικές, θα γίνουν πάλι εγκλήµατα.
Χρειάζεται οπωσδήποτε σεβασµός στην προεργασία και σε
ό,τι έγινε µέχρι τώρα. Ναι, σύµπτυξη δυνάµεων, αλλά να µην ακυρωθεί και ο κανόνας ότι πηγαίνουµε εκεί που υπάρχει το πρόβληµα, εκεί, όµως, που υπάρχει και η δυνατότητα. Και µην
ξεχνάτε ότι υπάρχει µετεγκατάσταση µε την Πολιτική Αεροπορία
στον Αερολιµένα «Μακεδονία» της συγκεκριµένης πτέρυγας.
Χρειάζεται, εποµένως να αναδιατάξετε τις δυνάµεις και πάνω
από όλα, για να γίνει αυτό, χρειάζεται να επανορθώσετε αυτά τα
οποία διαρρέουν ή δεν ξέρω αν είναι οριστικές αποφάσεις από
εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Στην ερώτηση του κ. Κιλτίδη θα απαντήσει ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, κ. Παναγιώτης Μπεγλίτης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ευχαριστώ τον κύριο συνάδελφο για την επίκαιρη ερώτησή
του, γιατί µου δίνεται η ευκαιρία, πέρα από τις γραπτές απαντήσεις, να διεξαχθεί και ένας διάλογος εδώ στην Εθνική Αντιπροσωπεία, όπως, επίσης, τον ευχαριστώ για τη διευκρίνισή του
ξεκινώντας την παρέµβαση, ότι δεν εκκινείται από τοπικιστικά
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συµφέροντα, ή άλλες πελατειακές λογικές.
Πιστεύω ότι έκανε καλά να το πει αυτό, παρ’όλο που η ουσία
του προβλήµατος ορίζεται και από τέτοιου είδους συµφέροντα,
σκοπιµότητες, αλλά και πελατειακές σχέσεις. Και αναφέροµαι
στην απόφαση του Νοέµβριου του 2006, που ουσιαστικά µετακίνησε µια ολόκληρη εγκατάσταση στην 113 Πτέρυγα Μάχης. Μετακίνησε, δηλαδή, µια ολόκληρη υποδοµή της 383 Μοίρα Ειδικών
Επιχειρήσεων και Αεροπυρόσβεσης, στο όνοµα της εξυπηρέτησης κάποιων τοπικών συµφερόντων, στο όνοµα της ικανοποίησης κάποιων τοπικών πιέσεων.
Αν παρακολουθήσει κανείς τη διαδροµή µέχρι το Νοέµβριο
του 2006, θα παρατηρήσει ότι η τελική αυτή απόφαση δεν εξυπηρέτησε καµµία επιχειρησιακή ανάγκη. Δεν ήρθε να συµβάλει
ως επιχειρησιακή προστιθέµενη αξία σε τίποτα από εκείνα που
γίνονταν µέχρι το 2006.
Κύριε συνάδελφε, πήρα αυτήν την απόφαση, η οποία τυπικά
θα περάσει και από το Ανώτατο Αεροπορικό Συµβούλιο, ακριβώς
γιατί θέλω να την εντάξω στο πλαίσιο µιας ευρύτερης διαδικασίας εξορθολογισµού της λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάµεων,
διασφαλίζοντας πάντα τα συµφέροντα περιβαλλοντικής προστασίας, αλλά και τα γενικότερα επιχειρησιακά συµφέροντα των
Ενόπλων Δυνάµεων, στην προκειµένη περίπτωση και του Πυροσβεστικού Σώµατος, µε το οποίο η συνεργασία µας είναι στενότατη, όπως και µε την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη.
Ακούστε, κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, τι συµβαίνει. Ποιος είναι ο ανορθολογισµός στη συγκεκριµένη περίπτωση,
ένας από τους πολλούς ανορθολογισµούς που ανακαλύπτει κανείς στην καθηµερινή λειτουργία των Ενόπλων Δυνάµεων. Αποφασίστηκε να µεταφερθεί µια Μοίρα οκτώ αεροσκαφών CL-415
το Νοέµβριο του 2006 και την ίδια στιγµή, όπως έχει συµφωνηθεί,
το Πυροσβεστικό Σώµα, σε κάθε αντιπυρική περίοδο, δηλαδή
από τη 1η Μάιου ως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, µεταφέρει
τα έξι από τα οκτώ CL-415 από τη Θεσσαλονίκη στην Ελευσίνα,
για να µπορεί έτσι να εξυπηρετήσει καλύτερα το σχεδιασµό διάταξης των αεροσκαφών σε όλη την Ελλάδα.
Δηλαδή, µε άλλα λόγια -για να το πω απλά να το καταλάβει ο
κόσµος- έχουµε ένα «σούρτα-φέρτα» κάθε καλοκαίρι, για να µπορέσουµε να απαντήσουµε στις αυξηµένες αντιπυρικές ανάγκες.
Τι σηµαίνει αυτό σε πρακτικούς όρους; Πρώτον, ένα τεράστιο
κόστος. Για έξι µήνες το καλοκαίρι, από τη µεταφορά των έξι αεροσκαφών, έχουµε ένα κόστος πάνω από 1,2 εκατοµµύρια ευρώ.
Έχουµε κόστος σε ηµερήσιες αποζηµιώσεις εκτός έδρας, σε
φύλλα πορείας, σε κόστος διανυκτέρευσης του ιπτάµενου και τεχνικού προσωπικού από τη Θεσσαλονίκη προς την Ελευσίνα.
Αντίστοιχα, έχουµε ένα κόστος, το οποίο δεν µπορεί να προσµετρηθεί οικονοµικά και λογιστικά, αλλά είναι ένα µεγάλο κόστος, γιατί έτσι αυξάνουµε το χρόνο συντήρησης των
αεροσκαφών. Αυξάνουµε παράλληλα και το χρόνο επιχειρησιακής επέµβασης των αεροσκαφών, µε ταυτόχρονη µείωση του
χρόνου επιχειρησιακής ετοιµότητας. Αυτές οι αυξοµειώσεις, σε
αυτά τα στοιχεία που σας ανέφερα είναι τεράστιες σε όρους
προστασίας του δασικού πλούτου και του περιβάλλοντος της
χώρας µας. Με άλλα λόγια, σε όρους εµπέδωσης αισθήµατος
ασφάλειας στον ελληνικό λαό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχετε και δευτερολογία, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Ναι, θα κάνω χρήση λιγότερου χρόνου στη δευτερολογία.
Θέλω να διαβεβαιώσω τον κ. Κιλτίδη και µέσα από την απάντηση στην επίκαιρη ερώτησή του να ενηµερώσω και να διαβεβαιώσω όλους τους συναδέλφους από τη Μακεδονία, τη Θράκη
ή τα νησιά του βορείου Αιγαίου ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβληµα στην επιχειρησιακή
κάλυψη των γεωγραφικών περιοχών της χώρας µας της Μακεδονίας της Θράκης και του βορείου Αιγαίου.
Όλος ο σχεδιασµός που κάνει το Πυροσβεστικό Σώµα σε συνεργασία µε την Πολεµική Αεροπορία, είναι τόσος ισχυρός που
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αποτρέπει –και αποδείχθηκε και φέτος και τα τελευταία χρόνιακάθε επέκταση πυρκαγιών ή καταστροφής του περιβάλλοντος.
Θα ήθελα στη δευτερολογία µου να επισηµάνω και κάποια άλλα
στοιχεία, που πιστεύω ότι θα έχουν ενδιαφέρον για τον κύριο συνάδελφο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Κιλτίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κάνατε ένα
λάθος, παρά την όποια πράγµατι στιβαρή πολιτική και µε σωφροσύνη ασκείτε.
Πρώτον, δεν διαπραγµατευόµαστε, όχι µε κανόνες τοπικισµού,
την καθολικότητα υπεράσπισης της ελληνικής επικράτειας. Και
η Μακεδονία, όχι γιατί έτυχε να έχει τις ευαισθησίες των ηµερών
και των χρόνων, έχει το δικαίωµα κάθε λογής µονάδων αυτής της
πατρίδος, όπως και κάθε άλλη γωνιά αυτής της χώρας, όταν δεν
αντίκειται σε άλλου είδους λόγους και αιτιάσεις.
Δεύτερον, όσον αφορά αυτό το «σούρτα-φέρτα» που λέτε,
θέλω να σας πω ότι είναι ατυχής ο όρος, διότι συµβαίνει για όλα
τα µέσα. Και αυτά που είναι στην Ελευσίνα πηγαίνουν στο Βόλο,
πηγαίνουν και στη Θεσσαλονίκη και βρίσκονται σε ετοιµότητα.
Αυτό είναι γνωστό.
Εδώ, όµως, έχουµε κάτι συγκεκριµένο. Έχουµε νέα αεροπλάνα, τα οκτώ που αναφέρατε, τα CL4-15. Και πρέπει να σας
πω µιλάτε σε κάποιον, ο οποίος βίωσε µέσα στο µεδούλι του τη
δασοπροστασία και γνωρίζει και τις επιχειρησιακές λεπτοµέρειες
αυτών των αεροπλάνων, πού µπορούν καλύτερα να δράσουν. Βεβαίως µπορούν καλύτερα στην περιοχή της Μακεδονίας και της
Θράκης, λόγω του ειδικού ορεινού ανάγλυφου που υπάρχει εκεί.
Η ικανότητά τους πολλαπλασιάζεται, διότι υπάρχει η λίµνη Βόλβη
για να ασκούνται, υπάρχει το πεδίο βολής του Ασκού, υπάρχει
τέλος πάντων η 113 Πτέρυγα Μάχης, η οποία σηµατοδοτεί την
παρουσία της Ελληνικής Αεροπορίας στη Μακεδονία, αν κάτι
λέει αυτό για κάποιους σ’ αυτόν τον τόπο, και η 383 ενισχύει
αυτήν τη διάσταση. Υπάρχει αυτή τη στιγµή το στέγαστρο που
αγοράστηκε από την ελληνική πολιτεία, το πήρε από την Πολιτική
Αεροπορία, από την τότε Ολυµπιακή και εποµένως το έξοδο δεν
υφίσταται. Δεν θα υπάρχει έξοδο. Έξοδο θα δηµιουργήσετε και
µε τα οδοιπορικά που θα δώσετε σε τόσους αεροπόρους που θα
µετεγκατασταθούν, υπηρετούντες στην Ελληνική Αεροπορία,
αλλά και γιατί στην Ελευσίνα αυτά τα αεροπλάνα δεν έχουν τις
υποδοµές για να τα υποστηρίξουν επί του παρόντος. Θα χρειαστεί να ξαναγίνουν οι υποδοµές, γιατί είναι άλλος τύπος αεροπλάνων, εντελώς διαφορετικός από αυτά που υπάρχουν. Δεν
υπάρχει ούτε ένα τέτοιο αεροπλάνο µέχρι σήµερα στην Ελευσίνα.
Εποµένως, δεν µπορώ να καταλάβω τη σκοπιµότητα, όταν επιχειρησιακά όλα γίνονται όπως πρέπει και πρέπει να γίνουν ακόµα
περισσότερα, όταν σηµατοδοτεί την παρουσία της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας διά της 113 πτέρυγας µάχης στον ευαίσθητο χώρο της Μακεδονίας, όταν το κόστος είναι µηδαµινό
σχεδόν, όταν υπάρχει η εγκατάστασή τους, προς τι και η ταλαιπωρία, εάν θέλετε, αυτών που υπηρετούν; Δεν έχει να κάνει µε
πελατειακή αντίληψη, κύριε Υπουργέ. Δικαιούνται και κάποιοι
που είναι από τη βόρεια Ελλάδα να υπηρετούν κοντά στην περιοχή τους. Προφανώς, δεν είναι προνόµιο να υπηρετούν κοντά
στον τόπο τους, στην κατοικία τους, µόνον οι της Αθήνας ή της
κάτω Ελλάδας. Προς Θεού, µη δηλητηριάζουµε ξανά την ελληνική κοινωνία µε τέτοιου είδους αντιλήψεις!
Συνεπώς πιστεύω ότι δεν υφίσταται κανένας λόγος. Η επιχειρησιακή ικανότητα και η δυνατότητα είναι προσαρµοσµένες έτσι
εκεί όπως βρέθηκε και νοµίζω ότι έπρεπε να ενδυναµωθεί παρά
να συµβεί αυτό το οποίο επιχειρείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτης Μπεγλίτης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Κύριε συνάδελφε, φοβάµαι, ότι ενώ ξεκινήσατε µε µετριοπάθεια
και µε ορθολογισµό την πρώτη σας παρέµβαση, στη δεύτερη παρεκκλίνατε προφανώς ακριβώς, για να ενισχύσετε τη ρητορική
του αυτόνοµου µακεδονικού σας λόγου, εάν µπορώ να το πω
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έτσι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Μου βγάλατε τον πατριωτισµό
µου, τι να κάνουµε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Υπάρχει αρκετή –επιτρέψτε µου να πω µε όλο το σεβασµό- σύγχυση σε αυτά που είπατε.
Κατ’ αρχάς, η 113 Πτέρυγα Μάχης σας διαβεβαιώνω ότι θα
παραµείνει ενεργός επιχειρησιακά και λειτουργικά στη Θεσσαλονίκη µε βάση τους σχεδιασµούς της Πολεµικής µας Αεροπορίας. Δεν έχει καµµία σχέση η µετεγκατάσταση της 383 Μοίρας
Ειδικών Επιχειρήσεων και Αεροπυρόσβεσης µε την 113 Πτέρυγα
Μάχης. Μην τα µπερδεύετε, µην προκαλείτε σύγχυση σε αυτό
το θέµα, µιλώντας για την εθνική ασφάλεια και για τις ιδιαίτερες
ευαισθησίες της Μακεδονίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Είπα ότι συµβάλλει…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Αφήστε µε να µιλήσω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, κύριε Βουλευτά, µη διακόπτετε. Δεν έχετε το λόγο, κύριε Κιλτίδη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Όλες οι περιοχές της χώρας έχουν την ίδια ευαισθησία από την
πλευρά της επιχειρησιακής κάλυψης των Ενόπλων Δυνάµεων.
Άρα, λοιπόν, αυτά που µου είπατε περί πεδίου βολής, περί εκπαίδευσής τους στη λίµνη Βόλβη, αυτά δεν ισχύουν, κύριε Κιλτίδη. Τι πεδίο βολής; Δεν κάνουν βολές τα πυροσβεστικά
αεροσκάφη. Ειλικρινά, πρέπει να γνωρίζετε καλύτερα την επιχειρησιακή λειτουργία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Στη Βόλβη ασκούνται, κύριε
Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Ακούστε µε, κύριε Κιλτίδη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Τι είναι αυτά που λέτε; Δεν εκπαιδεύονται;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Σας παρακαλώ πολύ, ακούστε µε. Έχω όλα τα στοιχεία µαζί µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Κιλτίδη, δεν
έχετε το λόγο. Να ολοκληρώσει ο Υπουργός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Είδατε ότι εγώ έδειξα σεβασµό σε αυτά που είπατε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Και εγώ σας σέβοµαι, αλλά…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Όχι, δεν σέβεστε. Αφήστε µε να µιλήσω.
Εκπαιδεύονται, λοιπόν, κάτω από αυτές τις άσχηµες κλιµατολογικές συνθήκες της βόρειας Ελλάδας στη λίµνη Βόλβη το χειµώνα; Ρωτήστε τους αξιωµατικούς και τους επιτελείς. Τι είναι
αυτά που λέτε; Εκπαιδεύονται σε πεδία βολής; Τι είναι αυτά που
λέτε; Είναι τελείως διαφορετική η αποστολή τους.
Εν πάση περιπτώσει, άκουσα κάτι το οποίο θέλω να το διευκρινίσω εδώ. Οι αξιωµατικοί, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων
θα υπηρετούν εκεί που υπάρχουν οι πραγµατικές ανάγκες για τις
Ένοπλες Δυνάµεις και βεβαίως για το γενικότερο δηµόσιο συµφέρον, χωρίς κανέναν τοπικισµό. Αδιαφορώ –και το λέω στην
Εθνική Αντιπροσωπεία- εάν είναι από την Κόρινθο, από τη Θεσσαλονίκη, από τη Λάρισα, ή από οπουδήποτε αλλού. Τοποθετούνται και πηγαίνουν εκεί όπου τους έχουν ανάγκη το Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας και η πατρίδα και όχι εκεί όπου έχουν δηµιουργήσει τα συµφέροντά τους ή έχουν αναπτύξει τις πελατειακές
τους σχέσεις οι τοπικοί Βουλευτές. Θέλω να είµαι απόλυτα ξεκάθαρος σε αυτό. Και να το πείτε σε όσους -προφανώς από τα
στελέχη που δουλεύουν στη Θεσσαλονίκη- σας έπιασαν για να
διαµαρτυρηθούν.
Ποιο είναι το κόστος της όποιας τοποθέτησης των αξιωµατικών; Ελαχιστότατο. Είναι 295.000 ευρώ για το σύνολο, εάν τελικά
υλοποιηθεί το σύνολο των µεταθέσεων.
Ακούστε το εξής. Είναι ειληµµένη απόφασή µου αυτή. Εξυπηρετείται καλύτερα το επιχειρησιακό συµφέρον του Πυροσβεστικού Σώµατος. Εξάλλου, είναι αίτηµα του Πυροσβεστικού
Σώµατος, αίτηµα της Πολεµικής µας Αεροπορίας, να συγκεντρώσουµε σε ένα χώρο όλα τα πτητικά µας µέσα, για να έχουµε µεγαλύτερη επιχειρησιακή ισχύ, για να βρισκόµαστε δίπλα στα
κέντρα επισκευής των αεροσκαφών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας πείραξε η έκφραση «σούρτα-φέρτα», αλλά αυτό συµβαίνει
στην πραγµατικότητα.
Κάθε καλοκαίρι πηγαινοέρχονται πάνω κάτω, γιατί δεν υπάρχουν οι τεχνικές υποδοµές για να επισκευάζονται στη Θεσσαλονίκη, κύριε Κιλτίδη. Έρχονται κάτω. Έρχονται στην Ελληνική
Αεροπορική Βιοµηχανία. Έρχονται στην Ελευσίνα. Πηγαίνουν
στο κέντρο που έχουµε, στο πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού.
Εκεί είναι το τεχνικό προσωπικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Εκεί πηγαίνουν και οι εκ Θεσσαλονίκης…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Αυτό λέω ακριβώς και εγώ, κύριε
Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Κύριε Κιλτίδη, καταλαβαίνω ότι θέλετε να υπερκεράσετε τους
συναδέλφους σας της Νέας Δηµοκρατίας, τους ορµώµενους
από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι µε βοµβάρδισαν µε ερωτήσεις την
τελευταία περίοδο, για να υπερασπιστούν µία επιλογή του 2006
της κυβέρνησής τους και των ιδίων για την εξυπηρέτηση κάποιων
τοπικών συµφερόντων.
Τελειώνω µε κάτι, για να µιλάµε µε στοιχεία και όχι µε διάφορα
ρητορικά σχήµατα. Ξέρετε τι ανάγκες δασοπυρόσβεσης κάλυψε
αυτή η Μοίρα, η 383, στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας τα
τελευταία χρόνια; Έχω εδώ τα στοιχεία και µπορώ να σας τα
δώσω. Ήταν κάτω από 5%, όταν το σύνολο σχεδόν των επιχειρησιακών αναγκών που βρίσκονται, πάντα µε στοιχεία, νοτίως
της Ηπείρου, στη νότια Ελλάδα και στο νησιωτικό µας χώρο ξεπερνούν το 95%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υπουργέ, έχει τελειώσει ο χρόνος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Άρα, λοιπόν, η απόφασή µας αυτή και η απόφασή µου αυτή, ως
Υπουργός Εθνικής Άµυνας σε συνεργασία µε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είναι να µεγιστοποιήσουµε την επιχειρησιακή διαθεσιµότητα και αποτελεσµατικότητα των µέσων
αεροπυρόσβεσης και να ελαχιστοποιήσουµε το κόστος, εξορθολογίζοντας όλες εκείνες τις παθογενείς λειτουργικές πλευρές
που γνωρίσαµε µέχρι σήµερα.
Μην παίζουµε µε την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν
υπάρχει κανένα πρόβληµα. Κάθε καλοκαίρι και για έξι µήνες στη
Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν τέσσερα αεροσκάφη τύπου CL-415
και τύπου CL-215. Μην παίζουµε µε την ευαισθησία των συµπατριωτών µας της ευρύτερης περιοχής Μακεδονίας και Θράκης.
Είναι πολύ σοβαρή η υπόθεση της εθνικής ασφάλειας της
χώρας, της εµπέδωσης αισθήµατος ασφαλείας, για να εκφράζεται µέσα από ρητορικά σχήµατα σκοπιµότητας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ, αλλά υπερδιπλασιάσατε το χρόνο σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Να µπορούµε να κάνουµε κατάχρηση του χρόνου όλοι, κυρία Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας):
Κυρία Πρόεδρε, νοµίζω ότι συµπεριλάβατε και τις διακοπές, έτσι
δεν είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ο κ. Κιλτίδης είναι
έµπειρος και ξέρει ότι, αν δεν καλύπτεται από την απάντηση,
µπορεί να επανέλθει. Ο διάλογος µεταξύ σας, µε βάση τον Κανονισµό που εσείς οι ίδιοι έχετε ψηφίσει, δεν επιτρέπεται. Παρακαλώ, σεβαστείτε αυτά που έχετε ψηφίσει.
Συνεχίζουµε µε την πρώτη µε αριθµό 1204/5-9-2011 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου 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
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Γραµµατείας Αθλητισµού και του Υπουργείου Πολιτισµού και
Τουρισµού.
Στην επίκαιρη ερώτηση της κ. Ζούνη θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Σαχινίδης, αφού πρώτα η κ. Ζούνη µάς την
παρουσιάσει.
ΠΕΜΗ ΖΟΥΝΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εδώ και δύο χρόνια ζούµε µία επώδυνη καθηµερινότητα όλοι οι Βουλευτές, αλλά κυρίως οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης, στηρίζοντας και ψηφίζοντας δύσκολα δηµοσιονοµικά
µέτρα, πολλά εκ των οποίων ήταν απολύτως αναγκαία για την αναδιάρθρωση του κράτους, µερικές όµως οριζόντιες περικοπές ήταν
πολύ σκληρές και σε καµµία άλλη περίπτωση δεν θα στηρίζονταν.
Αυτό γιατί το λέω; Διότι αποδεικνύουµε έµπρακτα την κατανόηση και τη συναίσθηση που έχουµε απέναντι στην οικονοµική
πραγµατικότητα. Ξέρουµε πάρα πολύ καλά τις δυσκολίες του οικονοµικού επιτελείου και τις δύσκολες επιλογές των Υπουργών.
Αυτό έχει αποδειχθεί έµπρακτα. Όµως, η απόφαση της 20ης Ιουλίου εκ µέρους του Υπουργείου Οικονοµικών νοµίζω ότι περνά
κάποιο όριο αυτής της λογικής.
Η απόφαση, λοιπόν, να δεσµευτούν από το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους περίπου 52 εκατοµµύρια ευρώ από τον προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και γύρω στα 40 εκατοµµύρια ευρώ από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Πολιτισµού και Τουρισµού, περικοπή η οποία θα µειώσει ακόµα
περισσότερο µια ήδη δραµατικά µειωµένη δυνατότητα ανάπτυξης βασικών, απαραίτητων και πολλαπλώς ανταποδοτικών δραστηριοτήτων, εγείρει το ερώτηµα προς τον κύριο Υπουργό µε
ποιο σκεπτικό προέβη σ’ αυτήν την απόφαση και πώς σκέπτεται
να δει την πιθανότητα αναθεώρησής της.
Θεωρώ ότι τα επιχειρήµατα για τη στήριξη του πολιτισµού και
του αθλητισµού είναι αυτονόητα για όλους µας. Το ξέρω ότι και
το οικονοµικό επιτελείο το ξέρει. Θεωρώ ότι ίσως δεν θα χρειαζόταν να επαναληφθούν µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Παρ’ όλα
αυτά θέλω πάρα πολύ να ακούσω την απάντηση του κυρίου
Υπουργού.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Συµµερίζοµαι και τον προβληµατισµό και την ανησυχία της συναδέλφου µου. Βεβαίως, συµφωνώ κι εγώ µαζί της για το ρόλο
που διαδραµατίζει και ο πολιτισµός και ο αθλητισµός. Θα ήµουν
ο τελευταίος που θα είχε οποιαδήποτε αντίθετη επιχειρηµατολογία σε αυτά τα οποία λέτε.
Άκουσα τη συνάδελφό µου να αναφέρεται στα µεγάλα προβλήµατα µε τα οποία βρίσκεται αντιµέτωπη η χώρα. Θα ήθελα να
κάνω µια αναδροµή µε την ευκαιρία αυτή στο τι συνέβη το τελευταίο χρονικό διάστηµα και να δούµε πού ακριβώς βρισκόµαστε αυτήν τη στιγµή.
Θα θυµόµαστε ότι µια από τις συµβατικές υποχρεώσεις, τις
οποίες έχει αναλάβει η χώρα µας στο πλαίσιο του προγράµµατος
οικονοµικής πολιτικής, το οποίο υλοποιεί, είναι να πετύχει ένα
συγκεκριµένο δηµοσιονοµικό στόχο για το 2011. Ο στόχος αυτός
έχει τεθεί για το έλλειµµα στα 7,6% του ΑΕΠ.
Ξέρετε ότι όταν είχε γίνει η προηγούµενη επίσκεψη του κλιµακίου της τρόικας τον Ιούνιο είχε γίνει µια αποτίµηση των εκτιµώµενων αποκλίσεων µέχρι το τέλος του έτους. Κατά την εκτίµηση
του κλιµακίου της τρόικας αλλά και των Υπηρεσιών του Γενικού
Λογιστηρίου αυτή η απόκλιση θα µπορούσε να είχε φτάσει, µε
βάση τα στοιχεία τα οποία είχαµε στη διάθεσή µας µέχρι και
τέλος Μαΐου, εάν δεν κάναµε καµία παρέµβαση, περίπου στα 6,36,4 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Με αφορµή, λοιπόν, αυτές τις εκτιµήσεις η Κυβέρνηση προχώρησε στην ψήφιση του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος, µέσω
του οποίου έλαβε πρωτοβουλίες για παρεµβάσεις ύψους 6,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ, προκειµένου η χώρα να πετύχει το δηµοσιονοµικό στόχο που είχε τεθεί για το 2011.
Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, το Υπουργείο Οικονοµικών δεν κάνει
τίποτα περισσότερο παρά να υλοποιεί τις αποφάσεις αυτές, που
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πάρθηκαν από τη Βουλή των Ελλήνων και βεβαίως είχαν και την
έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου.
Θέλω, δηλαδή, µε λίγα λόγια να πω ότι δεν πρόκειται για µια
προσωπική απόφαση. Η υποχρέωσή µου ως Υπουργός, που είµαι
υπεύθυνος στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, είναι να εφαρµόσω την απόφαση που περιλαµβάνεται στο µεσοπρόθεσµο
πρόγραµµα, που λέει ότι µειώνονται οι επιχορηγήσεις σε φορείς
εκτός γενικής Κυβέρνησης κατά 50%.
Βεβαίως, αντιλαµβάνοµαι ότι αυτό µπορεί να δηµιουργήσει
προβλήµατα σε πάρα πολλά Υπουργεία και ιδιαίτερα σε εκείνα
τα Υπουργεία που χρηµατοδοτούν πάρα πολλούς φορείς που
είναι εκτός γενικής Κυβέρνησης, όπως συµβαίνει να είναι η περίπτωση του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω, ότι το Υπουργείο Οικονοµικών δεν
παρεµβαίνει στην εσωτερική διαχείριση των κονδυλίων του κάθε
Υπουργείου. Καθορίζει το ύψος των πιστώσεων για κάθε Υπουργείο. Ενδεχοµένως συνεργάζεται µε τα Υπουργεία για να καθορίσει και το ύψος των πιστώσεων σε επτά µείζονες κατηγορίες
δαπανών. Αλλά, από εκεί και πέρα, είναι στη διακριτική ευχέρεια
του κάθε Υπουργείου να αποφασίσει αυτούς τους πόρους του
Έλληνα φορολογούµενου, που θέτει ο Προϋπολογισµός στη διάθεση του κάθε Υπουργείου, πώς ακριβώς θα τους αξιοποιήσει,
σε ποιους φορείς θα τους δώσει και σε ποιες δραστηριότητες
θα τους διαθέσει.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα και θα ήθελα να επανέλθω στη
δευτερολογία µου για τα ζητήµατα αυτά.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει η ερωτώσα Βουλευτής κ. Πέµη Ζούνη.
ΠΕΜΗ ΖΟΥΝΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Βεβαίως, έχουµε ψηφίσει αυτά τα µέτρα για τον περιορισµό
των δαπανών, αλλά έχουµε ψηφίσει αριθµούς, κύριε Υπουργέ,
δεν έχουµε ψηφίσει επιλογές. Εάν επανέρχοµαι είναι γιατί είναι
ένας πάρα πολύ σηµαντικός τοµέας και αναπτυξιακά και ως µοχλός ανάπτυξης, δεδοµένου ότι είναι πολλαπλώς ανταποδοτικό
το να έχεις αθλητικές διοργανώσεις στην επικράτεια και κυρίως
είναι το πιο σοβαρό εργαλείο πολιτιστικής διπλωµατίας αυτήν τη
στιγµή που παλεύουµε να σηκώσουµε κεφάλι και να σταθούµε
σε ένα ύψος διεθνώς.
Είναι το µόνο πολιτιστικό µας εργαλείο. Εάν, λοιπόν, µέσα από
αυτήν την περικοπή του 50% περίπου µαταιωθούν οι αποστολές
στις παγκόσµιες διοργανώσεις, που είναι προκριµατικές για τους
Ολυµπιακούς του Λονδίνου, η όποια συµµετοχή µας µας βοηθάει
να αποδείξουµε ότι η Ελλάδα σε αυτήν την αρνητική συγκυρία
δεν έχει πεθάνει, η όποια συµµετοχή µας βοηθά να υπάρξουµε
µε µια στοιχειώδη περηφάνια, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα χτύπηµα πολλαπλό απέναντι στην Ελλάδα.
Μένω στο µοχλό της ανάπτυξης γιατί έχω την εντύπωση ότι
δεν έχει µελετηθεί πόσο ανταποδίδει η οµοσπονδία, η αθλητική
διοργάνωση πίσω στο κράτος µέσα από τα έξοδα του κάθε
αθλητή, µέσα από την αναζωογόνηση της περιοχής, µέσα από
το φόρο και το ΦΠΑ που ανταποδίδεται, µέσα από τα έξοδα µετακίνησης. Θέλω να πω δηλαδή ότι το µέτρο αυτό ξαφνικά µαταιώνει τις συµµετοχές και τις αθλητικές διοργανώσεις, γιατί
ήταν επί του εγκεκριµένου προϋπολογισµού και οι οµοσπονδίες
και προφανώς το Υπουργείο Πολιτισµού σε οµάδες του θεάτρου
ήδη χρωστάνε. Υπάρχει µια µεγάλη δυσκολία να αντιµετωπιστεί
µε απόφαση του Ιουλίου σε κάτι που είχαν προγραµµατίσει.
Θα ήθελα δηλαδή πάρα πολύ να ξαναδείτε γιατί ο πολιτισµός
και ο αθλητισµός, που είναι το µοναδικό διαπραγµατευτικό µας
χαρτί προστιθέµενης αξίας βάλλεται µονίµως. Και δεν είναι µόνο
από εσάς. Εσείς έχετε βεβαίως τους αριθµούς µέσα στο µυαλό
σας. Γιατί βάλλεται µονίµως, αντί να είναι η σηµαία µας, από όλες
τις αποφάσεις των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια που θυµάµαι;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, κ. Σαχινίδης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Η συνάδελφός µου µε την τοποθέτησή της άγγιξε µια ευ-
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αίσθητη χορδή. Τόνισε τον αναπτυξιακό ρόλο που διαδραµατίζει
και µπορεί να διαδραµατίσει τόσο ο αθλητισµός όσο και ο πολιτισµός. Νοµίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Νοµίζω ότι όλοι οι Έλληνες αντιλαµβανόµαστε ότι ένα από τα ισχυρά όπλα που
διαθέτουµε είναι ο πολιτισµός, ο οποίος, πραγµατικά, µπορεί να
δώσει δυνατότητες στη χώρα µας, να εξασφαλίσει καλύτερες
προοπτικές σε ό,τι αφορά την πορεία της οικονοµίας µας.
Και βεβαίως και ο αθλητισµός έχει και αυτός το δικό του, ιδιαίτερο κοινωνικό ρόλο, ειδικά ως ένα µέσο το οποίο δίνει δυνατότητες στους νέους ανθρώπους και να ψυχαγωγηθούν αλλά και
να φέρουν στη χώρα µας διακρίσεις καθώς όλοι οι Έλληνες νιώθουµε και νιώσαµε κατά καιρούς, κάθε φορά που είχαµε µια
εθνική διάκριση, ιδιαίτερα περήφανοι. Γιατί αυτήν τη στιγµή
έχουµε ανάγκη από επιτυχίες στο χώρο του αθλητισµού που θα
µπορούσαν να δείξουν ότι η Ελλάδα παρά τα όσα προβλήµατα
αντιµετωπίζει, έχει τη δύναµη και το κουράγιο να διακρίνεται σε
διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις.
Όµως, έχω πει πολλές φορές τοποθετούµενος στην Αίθουσα
αυτή ότι δυστυχώς µια από τις αδυναµίες που έχουµε εµφανίσει
στον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού µας συστήµατος είναι ότι
τις περισσότερες φορές καταλήγουµε σε αποφάσεις που είναι
προϊόν της ανάγκης και όχι προϊόν της πρόνοιας. Θα ήταν ευχής
έργο όλα τα προηγούµενα χρόνια –και το έχω πει πολλές φορέςιδιαίτερα µετά τη συµµετοχή της χώρας στην ΟΝΕ, να είχαµε
φροντίσει να διασφαλίσουµε µια βιώσιµη οικονοµία, υγιή δηµοσιονοµικά µεγέθη, έτσι ώστε να έχουµε τη δυνατότητα, τους πόρους που έχει στη διάθεσή του ο κρατικός προϋπολογισµός, να
τους κατευθύνουµε σε εκείνους τους τοµείς όπως είναι ο αθλητισµός, όπως είναι ο πολιτισµός που δεν θα έπρεπε να είναι αυτοί
οι οποίοι στο τέλος βρίσκονται πρώτοι στη λίστα των υποψηφίων
που δέχονται τους περιορισµούς. Έπρεπε να µπορούµε, λοιπόν,
να κατευθύνουµε κατά ένα σωστό και υπεύθυνο τρόπο τους πόρους που έχει στη διάθεσή του ο κρατικός προϋπολογισµός. Δυστυχώς, τα αποτελέσµατα των αποφάσεων που υλοποιούµε τον
τελευταίο χρόνο δεν είναι προϊόν της πρόνοιας, είναι προϊόν της
ανάγκης.
Βρέθηκε, δηλαδή, η χώρα µας στα πρόθυρα της κατάρρευσης
και υποχρεώνεται τώρα, µέσα σε ασφυκτικές συνθήκες που συνδιαµορφώνουν η εγχώρια και η ευρωπαϊκή ύφεση, να προχωρά
σε περιορισµούς που υπαγορεύονται από έκτακτες ανάγκες και
βεβαίως, αυτό έχει ως αποτέλεσµα πολλές φορές να γίνονται περικοπές και σε κονδύλια που όλοι συµφωνούµε ότι αφορούν κοινωνικά ωφέλιµες δράσεις.
Τονίζω, όµως –και επαναλαµβάνω το σηµείο της πρωτολογίας
µου- ότι αυτό το οποίο κάνουµε εµείς είναι να περικόψουµε τα
ποσά τα οποία θέτουµε στη διάθεση των Υπουργείων. Από εκεί
και πέρα, το πώς τα Υπουργεία κατανέµουν τα ποσά αυτά στους
επιµέρους φορείς ή στις επιµέρους δράσεις τους είναι θέµα εσωτερικό δικό τους. Δεν έχουν να κάνουν µε τη δική µας την απόφαση, την απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών. Αυτό είναι το
σηµείο στο οποίο θα ήθελα να επιµείνω.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Θα συζητηθεί τώρα η δεύτερη µε αριθµό 1208/5-9-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Πιπιλή προς τον Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη νοµιµοποίηση παράνοµων
µεταναστών µέσω ΙΚΑ.
Στην επίκαιρη ερώτηση της κ. Πιπιλή θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ιωάννης Κουτσούκος, αφού πρώτα δώσω το λόγο στην ίδια για να µας την
παρουσιάσει.
Ορίστε, κυρία Πιπιλή, έχετε το λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Σε πρωινή εκποµπή του τηλεοπτικού σταθµού «MEGA» περίπου πριν από δεκαπέντε ηµέρες άκουσα εγώ η
ίδια το Διοικητή του ΙΚΑ, τον κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο, να ανακοινώνει ότι µε αφορµή τη διαδικασία του εργόσηµου θα ενταχθούν
σε αυτήν τη διαδικασία όλοι µα όλοι οι µετανάστες, ακόµα –γιατί
εδώ είναι η είδηση- και όσοι έχουν µπει έως και πριν από µισή
ώρα στην Ελλάδα µε νταλίκες και θα µπορούν ακόµα και αυτοί

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που είναι παράνοµοι -ανεξαρτήτως του τρόπου και της ηµεροµηνίας που εισήλθαν παρανόµως στην Ελλάδα- µε µια απλή τους
δήλωση στα κατά τόπους ΚΕΠ της χώρας να προµηθεύονται, δηλώνοντας απλώς και µόνο τη διεύθυνση κατοικίας, τον Αριθµό
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, τον ΑΜΚΑ.
Ήταν δε τόσο επίµονος πολιτικά και τόσο σαφής, που ακόµα
και οι παρευρισκόµενοι δηµοσιογράφοι-οικοδεσπότες εξανέστησαν, προσπαθώντας να του εξηγήσουν ότι αυτό που ανακοίνωσε
ο Διοικητής του ΙΚΑ, του µεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της
χώρας, όχι µόνο είναι πρωτοφανής, προκλητική, παράνοµη και
αντισυνταγµατική παρέµβαση του ΙΚΑ, αναφορικά µε τη δυνατότητα αυτή στους λαθροµετανάστες, αλλά είναι και µία καινοφανής, πρωτοφανής, προκλητική και αντισυνταγµατική έµµεση
νοµιµοποίηση της παράνοµης µετανάστευσης στη χώρα µας από την οποία τόσο πολύ ταλανίζεται - µέσω του ΙΚΑ.
Σας ερωτώ. Πρώτα από όλα, υπάρχει όντως τέτοια απόφαση
από τον Υπουργό; Και αν υπάρχει, αυτή η απόφαση έχει συζητηθεί στην κυβερνητική επιτροπή; Έχουν συνυπολογιστεί οι συνέπειες; Έχει ερωτηθεί το Υπουργείο Εσωτερικών;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ιωάννης Κουτσούκος έχει το λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητή συνάδελφε, κυρία Πρόεδρε, τη Δευτέρα, µεθαύριο,
12 Σεπτεµβρίου ξεκινά η υλοποίηση του εργόσηµου. Το εργόσηµο είναι µια καινούργια διαδικασία µέσω της οποίας γίνεται
για πρώτη φορά προσπάθεια να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο της
εισφοροδιαφυγής στους περιστασιακά απασχολούµενους, αυτούς δηλαδή που απασχολούµε στα σπίτια µας, στους κήπους
µας, στα χωράφια µας, για να φυλάνε τους ηλικιωµένους, τα παιδιά και σε άλλες τέτοιες εργασίες.
Με το εργόσηµο ο ασφαλισµένος θα έχει πλήρη ασφαλιστική
κάλυψη και υγειονοµική και ασφαλιστική. Ο δε εργοδότης θα
είναι διασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε ποινικής, αστικής ή
ασφαλιστικής ευθύνης και κύρωσης.
Το εργόσηµο είναι ένα ειδικό έντυπο εις διπλούν, το οποίο θα
περιέχει τα στοιχεία του εργοδότη, το ΑΜΚΑ του και το οποίο ο
εργοδότης θα παραδίδει στον εργαζόµενο, για να το εξοφλεί µε
τη σειρά του στο φορέα που το έχει εκδώσει ή σε όποιον είναι
συµβεβληµένος, για να εισπράττει την αµοιβή του.
Ταυτόχρονα ο ασφαλιστικός φορέας είτε ο ΟΓΑ είτε το ΙΚΑ,
θα εισπράττει το ασφάλιστρο 10% ή 20% αντίστοιχα. Όλη αυτή
η διαδικασία είναι ηλεκτρονικά διασυνδεδεµένη µε τη «ΗΔΙΚΑ
ΑΕ» ώστε να ταυτοποιούνται τα στοιχεία και να κεφαλαιοποιείται
για µεν τον εργοδότη το κίνητρο που είναι η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδηµα των εισφορών, για δε τον εργαζόµενο οι
ασφαλιστικές εισφορές για οπουδήποτε του χρειαστεί.
Ο εργαζόµενος για να κάνει χρήση του εργόσηµου πρέπει να
έχει ΑΜΚΑ. Το ΑΜΚΑ, κυρία συνάδελφε, χορηγείται µε βάση την
ΚΥΑ που υπάρχει, µε ορισµένα έγγραφα τα οποία πρέπει να προσκοµίσει. Εάν ο εργαζόµενος δεν προσκοµίσει αυτά τα έγγραφα
στο ΚΕΠ, δεν πρόκειται να πάρει ΑΜΚΑ. Αυτό σηµαίνει ότι ο κίνδυνος στον οποίο αναφέρεστε δεν υφίσταται. Δηλαδή δεν µπορεί
κάποιος, όπως είπατε, που µπήκε χθες µε µια νταλίκα να πάει
στο ΚΕΠ και να ζητήσει ΑΜΚΑ. Διότι εάν δεν έχει ο εργαζόµενος
ΑΜΚΑ, δεν µπορεί να υλοποιηθεί η διαδικασία του εργοσήµου.
Εκείνο που πρέπει να γνωρίζετε τώρα είναι ότι αυτή η προσπάθεια, µέσω του εργόσηµου –που έχει θετικά σχόλια µέχρι τώρα
και πιστεύω ότι θα βοηθήσει όλους και τους απλούς ανθρώπους
που τυχαίνει να απασχολούν έναν αλλοδαπό στο σπίτι τους ή σε
µία αγροτική εργασία, αλλά και τους ίδιους και θα σπάσει διάφορα κυκλώµατα- έχει στόχο να συµβάλλει στη στήριξη του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος, το οποίο κινδυνεύει, όπως
γνωρίζετε. Και την εισφοροδιαφυγή την πληρώνουµε όλοι µας,
την πληρώνει όλος ο εργαζόµενος λαός, την πληρώνει ο προϋπολογισµός. Δεν έχει στόχο να κάνει νοµιµοποιήσεις. Η διαδικασία της νοµιµοποίησης δεν έχει καµιά σχέση µε την υποχρέωση
του εργοδότη να πληρώνει εργοδοτική εισφορά.
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Θέλω να ενηµερώσω το Σώµα ότι το ΙΚΑ όταν βρει έναν ανασφάλιστο εργαζόµενο, επειδή µε βάση τους νόµους και την νοµολογία η εργασιακή σχέση υφίσταται ανεξάρτητα εάν είναι νόµιµος
ή παράνοµος, επιβάλλει ασφαλιστικές εισφορές και εγγράφει
στους καταλόγους του τον παράνοµο εργαζόµενο. Αυτό δεν σηµαίνει ότι υπάρχει διαδικασία νοµιµοποίησης. Σε αυτήν την κατεύθυνση δεν υπάρχει αυτήν τη στιγµή καµµία κυβερνητική απόφαση.
Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Η ερωτώσα Βουλευτής κ. Πιπιλή, έχει το λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Με χαροποιεί το γεγονός ότι υπάρχει κοινή
λογική στην απάντηση του κυρίου Υφυπουργού. Να σας θέσω
όµως τώρα ένα ερώτηµα. Επειδή για τη νταλίκα δεν το είπα εγώ,
αλλά ο κ. Ροβέρδος Σπυρόπουλος -ο Διοικητής του ΙΚΑ- το είπε
ως παράδειγµα, απαντώντας στον κ. Καµπουράκη, το συνάδελφο
δηµοσιογράφο και αφού µου λέτε αυτά τα λογικά και τετράγωνα,
θέλω να σας ρωτήσω, ο Διοικητής του ΙΚΑ θεωρεί ότι µπορεί να
δηµιουργεί τέτοιου είδους προκλητική ατµόσφαιρα και επικίνδυνη, χωρίς να υποστεί καµµία συνέπεια;
Δηλαδή εσείς τον «αδειάζετε» τώρα –και πολύ καλά κάνετε- το
Διοικητή του ΙΚΑ κ. Σπυρόπουλο, διότι δεν το είπα εγώ, δεν το
είπαν οι δηµοσιογράφοι, το είπε ο ίδιος επιµένοντας, κύριε Κουτσούκο. Δείτε και το βίντεο να δείτε τι κακή εικόνα δηµιουργήθηκε πρωτίστως για την ίδια σας την Κυβέρνηση και πολύ
περισσότερο για τον υπόλοιπο κόσµο.
Άρα, επειδή δεν πρέπει να τιµωρούνται µόνο οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι καταχραστές ή οι κακοί, να τιµωρηθεί από την Κυβέρνηση ο εθνικά επικίνδυνος και προκλητικός κ. Ροβέρτος
Σπυρόπουλος.
Να σας πω και κάτι µε την ευκαιρία για να το ακούσει ο κόσµος
µέσω της Βουλής. Μόλις την προηγούµενη εβδοµάδα ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιος Παπανικολάου –
δεν αφορά σε εσάς, αλλά επειδή είστε µέλος της Κυβέρνησης
καλό είναι να το γνωρίζετε και να το κινήσετε- ρώτησε την αρµόδια Επίτροπο Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την κ. Μάλστροµ, αναφορικά µε την κατασκευή των πέντε
απαραίτητων επιτέλους κέντρων υποδοχής λαθροµεταναστών
σε διάφορες περιοχές που θα κριθούν και στο µέλλον.
Η κ. Μάλστροµ, όταν γινόµαστε «ρόµπα» πανευρωπαϊκά και
παγκοσµίως για τις όντως απαράδεκτες συνθήκες κράτησης των
λαθροµεταναστών, απάντησε στον Ευρωβουλευτή κ. Παπανικολάου ότι «εµείς αυτήν την πολιτική τη στηρίζουµε τρελά και οικονοµικά». Δήλωσε, µάλιστα, επισήµως ότι ουδέποτε το ελληνικό
δηµόσιο µέσω της Κυβέρνησης και δη ο Υπουργός Δηµόσιας
Τάξης κ. Παπουτσής ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη χρηµατοδότηση που υπάρχει ζεστή, προκειµένου να έχουµε αξιοπρεπή κέντρα και, εν συνεχεία, θα δει η πολιτεία τι θα τους κάνει.
Σήµερα, η εφηµερίδα «ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ» γράφει το πρωτάκουστο ότι
στο φυλάκιο υποδοχής στο Τυχερό του Έβρου –έχω πάει κιόλας
στην περιοχή και µπορώ να έχω εικόνα- δεν υπάρχουν τουαλέτες
και το αποτέλεσµα είναι να κινδυνεύει η δηµόσια υγεία των ίδιων
των εργαζοµένων συνοριοφυλάκων, των κατοίκων του Τυχερού και
της ευρύτερης περιοχής και των ίδιων, βεβαίως, των λαθροµεταναστών που είναι και φορείς, φταίνε-δεν φταίνε, ασθενειών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Εποµένως, έκανα αυτήν τη σύνδεση, για να σας πω ότι είναι
τόσο σοβαρό το θέµα της νόµιµης µετανάστευσης που πρέπει µε
κάθε τρόπο να τη στηρίξουµε και είναι τόσο µεγάλο το πρόβληµα
της λαθροµετανάστευσης που µας πνίγει όλους, που δεν επιτρέπεται ο κ. Σπυρόπουλος, ο Διοικητής του ΙΚΑ, µ’ αυτά τα προκλητικά που είπε και έκαναν περίγελο την Ελλάδα, την Κυβέρνηση
και όλο το πολιτικό σύστηµα, να είναι ακόµα στη θέση του!
Όσο για το εργόσηµο, θα έλεγα ότι βεβαίως θα λύσει πάρα
πολλά προβλήµατα. Επιτρέψτε µου, όµως, να σας πω ότι είµαστε
πολλοί Έλληνες που πάντα δίνουµε αυτό που µας έχει πει το ΙΚΑ
σ’ αυτούς που έρχονται για τον κήπο ή για όλα αυτά που είπατε,
γιατί εννοείται ότι αυτός είναι ασφαλισµένος στο ΙΚΑ ή στο ΟΓΑ,
για παράδειγµα, µε το µεροκάµατο.
Το ερώτηµα είναι το εξής, κύριε Υπουργέ: Εµείς το δίνουµε.
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Αυτοί το δηλώνουν; Άρα, το εργόσηµο πρέπει –και σωστά το είπατε- να έχει και τις δύο πλευρές, ώστε να εξασφαλιστώ και εγώ
που µου ζητά 60 ευρώ µεροκάµατο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κουτσούκος έχει το λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, αναφερθήκατε σε θέµατα µεταναστευτικής
πολιτικής και δεν είναι αρµοδιότητά µου να σας απαντήσω.
Όµως, ήθελα να σας ενηµερώσω ότι στο προχθεσινό Υπουργικό
Συµβούλιο ο κ. Παπουτσής έκανε µία ολοκληρωµένη αναφορά
στο σχέδιο αντιµετώπισης της λαθροµετανάστευσης και έχει
δώσει και τις σχετικές ανακοινώσεις. Έχει περιγράψει το σύνολο
των συνδυασµένων πολιτικών που έχουν να κάνουν µε τη φύλαξη
των συνόρων και την προσπάθεια της χώρας µας να κάνει τα δικά
µας σύνορα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υλοποιούµε τα προγράµµατα, στα οποία αναφερθήκατε, για µία σύγχρονη πολιτική ασύλου, µία σύγχρονη πολιτική που έχει να κάνει
µ’ αυτούς τους ανθρώπους, όπως και τα προγράµµατα κοινωνικής ένταξης. Νοµίζω ότι θα είχε ενδιαφέρον µία συζήτηση κατόπιν ερώτησής σας προς τον κ. Παπουτσή.
Εκείνο που θέλω να σας πω εγώ είναι ότι γνωρίζουµε πως η
Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόµι των µεταναστευτικών ρευµάτων. Δίπλα µας υπάρχουν πόλεµοι, φτώχεια και, κατά συνέπεια, πέρα από το ζήτηµα της εγκληµατικότητας και πέρα από
το γεγονός ότι κάποιοι θεωρούν την Ελλάδα ως µέσο για να πάνε
σε άλλες χώρες, εδώ η χώρα προσφέρει ακόµα µεροκάµατο.
Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ για ένα κοµµάτι ψωµί. Όπως είπατε, πολλοί από εµάς πληρώνουν αυτούς τους ανθρώπους,
χωρίς να ξέρουµε αν αποδίδεται η ασφαλιστική εισφορά στον
ασφαλιστικό φορέα. Πρέπει να σας πω, µάλιστα, ότι στο παρελθόν υπήρξαν και κυκλώµατα που εκµεταλλεύονταν αυτούς τους
ανθρώπους, για να τους δώσουν µία βεβαίωση ότι είναι ασφαλισµένοι για να παραµείνουν στη χώρα.
Το εργόσηµο έρχεται και τα αντιµετωπίζει όλα αυτά. Πρώτα
απ’ όλα, σπάει τα κυκλώµατα. Δεν µπορεί κανείς να εµπορεύεται
πιστοποιητικά ότι, για παράδειγµα, ένας αγρεργάτης είναι ασφαλισµένος. Δεύτερον, γίνεται αυτόµατη η είσπραξη της ασφαλιστικής εισφοράς. Τρίτον, ξέρουµε σε ποιους απευθυνόµαστε.
Δηλαδή, σας είπα νωρίτερα ότι πρέπει να πάρει Αριθµό Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης, ΑΜΚΑ.
Τώρα, θα ήθελα να πω πως θεωρώ ότι αδικείτε τον κ. Σπυρόπουλο, διότι ο κ. Σπυρόπουλος είναι ένας άνθρωπος που έχει
τεράστια εµπειρία και γνώση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήµατος και δίνει καθηµερινά µια δύσκολη µάχη, γιατί η Κυβέρνηση έχει εγγυηθεί σε συνταξιούχους και ασφαλισµένους ότι θα
διασφαλίσει όλες τις παροχές υγείας και τις συντάξεις, παρά τη
γενικότερη κρίση και την κατάσταση που περνάει η χώρα.
Κατά την άποψή µου, λοιπόν, ο κ. Σπυρόπουλος είπε το αυτονόητο, ανεξάρτητα πώς το περιέγραψε διοικητικά. Δηλαδή ότι το
ΙΚΑ όπου µπει και βρει εργαζόµενο να απασχολείται, επιβάλλει
κυρώσεις και ζητάει την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών.
Και θέλω, κυρία συνάδελφε, να σας ενηµερώσω ότι αν ένας
εργοδότης γράψει στο βιβλίο των ασφαλισµένων έναν αλλοδαπό, οφείλει να πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές και το ΙΚΑ
µε βάση τους νόµους, αλλά και τη νοµολογία –υπάρχει σχετική
απόφαση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους- ουδέποτε εξετάζει αν αυτός ο εργαζόµενος είχε εισέλθει νόµιµα ή παράνοµα
στη χώρα µας.
Κατά συνέπεια, επαναλαµβάνω για να κλείσω µ’ αυτό ότι ο
δικός µας στόχος είναι να εισπράξουµε τις ασφαλιστικές εισφορές και να ενισχύσουµε το ασφαλιστικό σύστηµα χωρίς να µπαίνουµε σε άλλα ζητήµατα νοµιµοποίησης που αφορούν την
πολιτική της χώρας µας για την ιθαγένεια κ.ο.κ..
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Επόµενη είναι η τέταρτη µε αριθµό 1213/5-9-2011 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου
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Συναγερµού κ. Άγγελου Κολοκοτρώνη προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων ελέγχου και πάταξης του παρεµπορίου.
Το λόγο έχει ο κ. Κολοκοτρώνης για να αναπτύξει την επίκαιρη
ερώτησή του.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η αδυναµία πάταξης του παραεµπορίου στη χώρα µας έχει καταλυτικές επιπτώσεις στην εθνική οικονοµία, καθώς το ποσό των
20 δισεκατοµµυρίων ευρώ ετησίως υφαρπάζεται από το νόµιµα
στεγασµένο εµπόριο, ενώ υπολογίζεται ότι περίπου 4 δισεκατοµµύρια ευρώ -και άλλοι υπολογίζουν ότι είναι 7- χάνονται από φόρους και εισφορές, που θα έπρεπε να καταβάλουν στην ελληνική
πολιτεία οι άνθρωποι αυτοί που –εντός εισαγωγικών- «ασκούν»
το παρεµπόριο. Ταυτόχρονα, χάνονται πάνω από 12 δισεκατοµµύρια ετησίως από τη διαρροή συναλλάγµατος προς τρίτες
χώρες.
Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι να κλείνουν τα καταστήµατα, οι
άνεργοι να αυξάνονται και τα ταµεία να µην µπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Παράλληλα, οκτακόσιες ελληνικές επιχειρήσεις µέσα σε ένα χρόνο, κυρία Πρόεδρε, έφυγαν
από την Ελλάδα και µετεγκαταστάθηκαν µόνο στη Βουλγαρία.
Δηλαδή περίπου εκατόν τριάντα επιχειρήσεις το µήνα φεύγουν
από την Ελλάδα και πάνε µόνο στη Βουλγαρία. Αυτό, σύµφωνα
µε τα επίσηµα στοιχεία, σηµαίνει ότι απασχολούν εκεί ογδόντα
δύο χιλιάδες εργαζοµένους που θα µπορούσαν να είναι Έλληνες
εργαζόµενοι, αν οι επιχειρήσεις έµεναν εδώ.
Κατά συνέπεια, υπάρχει µια ανοχή της πολιτείας επί µακρά
σειρά ετών απέναντι στο φαινόµενο αυτό. Μάλιστα, η αποθράσυνση αυτών των ανθρώπων έφτασε στο να µετεξελιχθούν τα
γνωστά «σεντόνια» σε κοντέινερς. Τον περασµένο Ιούλιο, λοιπόν,
αντί για «σεντόνια», είχαµε ολόκληρα κοντέινερς. Μάλιστα, υπέκλεψαν και ρεύµα από τη δηµοτική υπηρεσία και πωλούσαν ανενόχλητοι τα εµπορεύµατά τους. Όταν δε ειδοποιήθηκε η
Αστυνοµία, είπε ότι δεν µπορεί να κάνει τίποτα.
Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι οι έµποροι της Θεσσαλονίκης –
και βέβαια, όχι µόνο αυτοί- να βρίσκονται σε αναστάτωση και να
ζητούν επειγόντως τη λήψη αυστηρών µέτρων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Κολοκοτρώνη θα απαντήσει ο
Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας κ. Ξυνίδης.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Ο κύριος συνάδελφος µε την ερώτησή του έχει θέσει ένα τεράστιο θέµα που απασχολεί την Κυβέρνηση. Θα προσπαθήσω,
λοιπόν, στο λίγο χρόνο που έχω να του δώσω κάποιες χρήσιµες
απαντήσεις.
Κατ’ αρχάς, θέλω να πω ότι το ζήτηµα συνολικά του παρεµπορίου είναι ένα σύνθετο ζήτηµα που σε κάθε περιφέρεια εξειδικεύεται και µε διαφορετικό τρόπο και θέλει εξειδικευµένους
τρόπους δράσης, προκειµένου να αντιµετωπιστεί.
Εµείς µε το νέο νόµο, το ν. 3982/2011, και συγκεκριµένα µε το
άρθρο 74 προβλέψαµε την κατάσχεση και καταστροφή επιτόπου
των προϊόντων του παράνοµου εµπορίου. Ήδη αυτές οι πολύ σηµαντικές διατάξεις εφαρµόστηκαν στην πράξη µε τις σχετικές
κατασχέσεις και καταστροφές στο Καµατερό και στο Χαλάνδρι
προχθές.
Συγχρόνως, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι
έχουν και την ευθύνη της εφαρµογής των διατάξεων και των
ελέγχων, έχουν κάνει µια πολύ σηµαντική δουλειά. Στη Θεσσαλονίκη, που είναι και η εκλογική περιφέρεια του ερωτώντος Βουλευτή, όπως επίσης και σε Βόλο, σε Τρίπολη και σε άλλες πόλεις
της περιφέρειας έχουν γίνει σηµαντικές επιτυχίες στον εντοπισµό και στην κατάσχεση λαθραίων προϊόντων, καθώς επίσης και
το ΣΔΟΕ, µε συντονισµένες προσπάθειες, έχει καταφέρει αρκετά
χτυπήµατα στο παρεµπόριο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ενδεικτικά αναφέρω σε έγγραφο, το οποίο προσκοµίζω προς
χρήση του κυρίου συναδέλφου, ότι από 1.1.2011 έως 30.6.2011
έχουν κατασχεθεί δύο εκατοµµύρια πεντακόσια σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ένα τεµάχια προϊόντων παραποιηµένων ή λαθραίων.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Σωκράτης Ξυνίδης καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θέλω να πω µε όλα αυτά ότι χρειάζεται ένας πολύ σηµαντικός
συντονισµός και συνεργασία µε τις περιφέρειες και τους δήµους.
Η κεντρική διοίκηση, το Υπουργείο έχει γνώση και εµπειρία, πλην
όµως αρκεί να σας πω ότι προς ελέγχους έχουµε τη δυνατότητα
να χρησιµοποιήσουµε µόνο πενήντα υπαλλήλους.
Όπως καταλαβαίνετε, τα κλιµάκια τα οποία µπορούν από πλευράς Υπουργείου να διατίθενται για τον έλεγχο της αγοράς είναι
σχετικά περιορισµένα. Άρα, επειδή οι ανθρώπινοι πόροι, αλλά
και η αρµοδιότητα µέσω των κλιµακίων ελέγχου λαϊκών αγορών
και υπαίθριου εµπορίου, τα γνωστά ΚΕΛΑΥΕ, ανήκει στην τοπική
αυτοδιοίκηση, αυτό το οποίο κάνουµε είναι να απευθυνόµαστε
σε κάθε περιφέρεια, για να συντονιζόµαστε και να µπορέσουµε
να κάνουµε αποτελεσµατικούς ελέγχους.
Αυτό έκανε και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όταν ανέβηκε στη
Θεσσαλονίκη πριν από µερικές µέρες και προήδρευσε σε µία σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη για την πάταξη του παρεµπορίου. Αυτό
κάναµε στο Υπουργείο µόλις προχθές µε τους αιρετούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θα συνεχίσουµε να το κάνουµε σε όλες τις περιφέρειες, προκειµένου
εξειδικευµένα να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα.
Θέλω, τέλος, να πω πως το ζήτηµα µε τις πύλες εισόδου είναι
ένα σηµαντικό πρόβληµα, το οποίο θέλει συντονισµό και από τις
τελωνειακές και από τις λιµενικές αρχές, αλλά θέλει, επίσης, και
πολύ καλή αξιοποίηση πληροφοριών, διότι ξέρουµε ότι υφίστανται κυκλώµατα τα οποία λειτουργούν µέσα σε αυτούς τους χώρους.
Δεν θέλω στο συγκεκριµένο ζήτηµα να επεκταθώ περισσότερο, όµως, υπάρχει αξιοποίηση των πληροφοριών και συντονισµένες προσπάθειες, προκειµένου να παρέµβουµε και εκεί. Θα
επανέλθω στη δευτερολογία µου, διότι έχω ακόµη κάποια συµπληρωµατικά πράγµατα για τα οποία δεν µου επαρκεί ο χρόνος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Κολοκοτρώνης.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, αντί να µε καθησυχάσει η απάντηση του Υπουργού, µε ανησύχησε ιδιαιτέρως,
διότι, πρώτον, εν αρχή επιχείρησε µια ακαδηµαϊκή ανάλυση του
φαινοµένου, που µας είπε ότι είναι σύνθετο, και κατά δεύτερο
λόγο επιχείρησε να µας πείσει ότι είναι ένα σύνθετο ζήτηµα, το
οποίο επιχειρούν να αντιµετωπίσουν.
Εάν τώρα η Κυβέρνηση θυµήθηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει
συντονισµός, να κάνει δηλαδή διαπιστωτική πολιτική σε ένα ζήτηµα που είναι τόσο σηµαντικό, όπως ανέφερα και στην πρωτολογία µου, ώστε 20 δισεκατοµµύρια υπό καθεστώς κρίσης της
οικονοµίας να χάνονται κάθε χρόνο και εµείς να καθόµαστε εδώ
διαπιστωτικά ή ακαδηµαϊκά να συζητούµε το θέµα, νοµίζω ότι
είναι πολύ απογοητευτικό για τη σηµερινή Κυβέρνηση, που και
σε αυτόν τον τοµέα δείχνει ότι δεν µπορεί να αντιµετωπίσει τα
προβλήµατα και καλό είναι να βρει άλλους τρόπους, τους οποίους έχουµε πει σε άλλο επίπεδο, ώστε να απαλλάξει τον τόπο
από την απραξία της.
Για να µείνουµε, λοιπόν, στους αριθµούς που είναι και αµείλικτοι, θα σας πω, κυρία Πρόεδρε, ότι 29% των επιχειρήσεων δεν
µπορούν να πληρώσουν το ενοίκιο τους. Εκεί όπου υπήρχαν τα
σεντόνια, πίσω από τα σεντόνια τώρα γράφει τη λέξη «Ενοικιάζεται» ή «Πωλείται». Έχουν κλείσει τα καταστήµατα. Το 31% των
καταστηµαταρχών έχει οφειλές στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ και στην
ύδρευση. Σχεδόν το 40% των επιχειρήσεων που πλήττονται έχει
καθυστερηµένες οφειλές στον ΟΑΕΕ και αντίστοιχα ποσά αδυνατούν να πληρώσουν στην εφορία και στα δάνεια και εµείς καθόµαστε ακόµη και συζητούµε περί του συντονισµού.
Θέλω να µου πει ο αρµόδιος Υπουργός, υπάρχει κάποιο έγ-
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γραφο ή υπάρχει κάποια σύσκεψη που έχει κάνει µε τα συναρµόδια Υπουργεία, όπως αυτό της Προστασίας του Πολίτη, για να
αντιµετωπιστεί το ζήτηµα; Έχει προβληµατιστεί η Κυβέρνηση
από το γεγονός ότι έρχονται µε τα καράβια κινέζικα προϊόντα στη
Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, χωρίς να ελέγχονται;
Οι επιλεκτικές ή οι αποσπασµατικές «επιτυχίες» των αρµοδίων
αρχών δεν πείθουν κανέναν ότι η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει συνολικά το πρόβληµα και είναι καιρός και εξ αφορµής αυτής της
ερώτησης, να κινητοποιηθούν όλα τα συναρµόδια Υπουργεία, για
να σταµατήσει αυτό το καρκίνωµα να πλήττει τους Έλληνες επιχειρηµατίες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
κ. Σωκράτης Ξυνίδης.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύρια Πρόεδρε, θα νόµιζα,
αν δεν είχε κάνει την τελευταία του αναφορά ο κύριος συνάδελφος, ότι δεν άκουσε καν αυτά που είπα και πήρε ό,τι τον βόλευε,
προκειµένου να κάνει την τοποθέτησή του.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Αυτά που γνωρίζω πήρα.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Κολοκοτρώνη, δεν
σας διέκοψα και νοµίζω ότι θα κάνετε κι εσείς το ίδιο. Αρκετά λαϊκίσατε προηγουµένως στην τοποθέτησή σας και δεν χρειάζεται
να το συνεχίσετε.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, όχι διάλογο µεταξύ σας.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Σας παρακαλώ πολύ! Σας
άκουσα µε όλες τις στρεβλώσεις που διατυπώσατε. Θα µε ακούσετε κι εσείς.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Δεν σας επιτρέπω να κάνετε σε
εµένα τέτοιους χαρακτηρισµούς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, κύριε Κολοκοτρώνη!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Θα απαντήσω όπως επιθυµώ!
Κατ’ αρχάς, ούτε επιχειρούµε ούτε διαπιστώνουµε. Ανέφερα
συγκεκριµένες επιτυχίες µε συγκεκριµένα παραδείγµατα.
Και επειδή ο κ. Κολοκοτρώνης δεν αναφέρθηκε σε αυτά τα
οποία προτείνει ως φάρµακα για την ίαση του προβλήµατος στο
δεύτερο τµήµα της ερώτησής του, θέλω να του πω ότι θα έπρεπε
να γνωρίζει ως µέλος του Κοινοβουλίου ότι και γενναίες ρυθµίσεις έχουν γίνει από πλευράς των ασφαλιστικών φορέων και κυρίως, του ΙΚΑ, για την αποπληρωµή των παλαιών οφειλών. Θα
έπρεπε να γνωρίζει ότι και προσφάτως, πριν από µερικές µέρες,
ψηφίστηκε την προηγούµενη εβδοµάδα στη Βουλή ειδικό άρθρο
που αφορά τις επαγγελµατικές µισθώσεις και δίνει την ευχέρεια
µέσα από επιτροπή, σε επίπεδο περιφέρειας, να αναπροσαρµόζονται τα µισθώµατα για να διευκολύνουν ακριβώς τους επαγγελµατίες σ’ αυτήν τη δύσκολη κατάσταση…
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Νόµους ψηφίζετε, τους εφαρµόζετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, κύριε Κολοκοτρώνη, µη διακόπτετε!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Προφανώς, ο κ. Κολοκοτρώνης δεν θέλει να τα ακούσει όλα αυτά, αλλά ούτε καν και διαβάζει και το νόµο στον οποίο στηρίζεται η ερώτησή του, που λέει
ότι την αρµοδιότητα για τους ελέγχους την έχουν οι Οργανισµοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η συνδροµή της ΕΛΑΣ ζητείται κατά
περίπτωση. Άρα, για ποιες συσκέψεις µε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αναφέρεται στην τοποθέτησή του;
Εµείς αυτό το οποίο κάνουµε είναι ένας συνεχής αγώνας ενάντια στο παρεµπόριο. Ανακοινώνουµε συνεχώς τις µικρές και µεγάλες µας επιτυχίες απέναντι στο πρόβληµα. Εσείς είστε αυτοί
οι οποίοι κάνετε διαπιστωτική αντιπολίτευση. Εµείς είµαστε εδώ
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για να βγάλουµε τη χώρα από τη δυσκολία στην οποία βρίσκεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεχίζουµε µε την
τρίτη µε αριθµό 1211/5-9-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αντωνίου Σκυλλάκου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή αποζηµιώσεων στους πληγέντες αγρότες.
Κύριε Σκυλλάκο, έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Έχει γίνει πολλές φορές συζήτηση
στη Βουλή και δηµόσια για τα προβλήµατα αυτά τα οποία αναφέρω στην επίκαιρη ερώτηση. Δηλαδή, µας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι αποζηµιώσεις για το πράσινο σκουλήκι, για τον
περονόσπορο και ορισµένες άλλες αποζηµιώσεις που οφείλετε
στους πληγέντες αγρότες.
Όµως, παίζετε το «κρυφτούλι», κύριε Υπουργέ. Συγγνώµη που
το λέω, το Υπουργείο και µε τη δικιά σας συµµετοχή τώρα και
παλιότερα, παίζει το «κρυφτούλι» και µε τους αγρότες και µε
εµάς εδώ. Δεν ξεκαθαρίζετε ούτε το πότε θα αποζηµιωθούν συγκεκριµένα ούτε το πόσο θα πάρουν. Τι είναι; Επτασφράγιστο
µυστικό; Και διοχετεύετε ή δηλώνετε ότι δεν στέκουν αυτά που
λένε οι εφηµερίδες ότι θα πάρουν για το πράσινο σκουλήκι από
12 έως 18 ευρώ, όταν µόνο για ψεκασµούς ξόδεψαν πάνω από
50 ευρώ. Αυτά διοχετεύετε και λέτε και το φτάνετε µέχρι 100
ευρώ.
Πείτε µας συγκεκριµένα ότι θα δοθούν αποζηµιώσεις από τα
ΠΣΕΑ, που σηµαίνει ψίχουλα, που σηµαίνει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν την έχετε πάρει, απ’ όσο ξέρω. Ούτε
αίτηµα δεν έχετε υποβάλει ακόµη και άρα, θα έχουµε πολύ µεγάλες καθυστερήσεις, ακόµη µεγαλύτερες, απ’ ό,τι συνέβαινε µε
τα ΠΣΕΑ. Πρέπει να ξέρουν τι θα περιµένουν οι αγρότες. Εσείς
–το Υπουργείο- παίζετε παιχνίδι. Προσπαθείτε να µη συσσωρευτεί ακόµη µεγαλύτερη αγανάκτηση.
Πείτε τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Δηλώνετε ότι δεν θα πάρουν παραπάνω από το εισόδηµα που έπαιρναν το 2009, που
ήταν πολύ χαµηλό. Αυτό έχω καταλάβει από δηλώσεις σας στους
ενδιαφερόµενους. Εξηγήστε το µας.
Εµείς ξέρουµε ότι ο νόµος που ψηφίστηκε για τον ΕΛΓΑ, βάζει
χαράτσι στους αγρότες. Κανονικά θα έπρεπε να πληρώνονται,
να είναι όλα στον Κανονισµό και ο περονόσπορος και το πράσινο
σκουλήκι, πολύ περισσότερο που το πράσινο σκουλήκι είναι
έντοµο και προβλέπεται στον ίδιο το νόµο, απλώς χρειαζόταν
υπουργική απόφαση για να ενταχθεί στον κανονισµό. Εξάλλου
είναι επιδηµία και γι’ αυτό πρέπει να πληρωθούν από τον ΕΛΓΑ,
µε βάση τον ισχύοντα κανονισµό. Και ο περονόσπορος είναι επιδηµία.
Μπορείτε, λοιπόν, αν θέλετε, να στηρίξετε το αγροτικό εισόδηµα και οι αγρότες να πάρουν ένα µέρος της ζηµίας.
Θέτω και το εξής ζήτηµα. Λέτε ότι δεν θα παίρνονται πλέον πολιτικές αποφάσεις για κατ’ εξαίρεση αποζηµιώσεις. Τι σηµαίνει
αυτό; Θα ρίξετε τους αγρότες στον Καιάδα; Στην περιοχή του
Τυρνάβου και σε άλλες περιοχές, ο παγετώνας του περασµένου
Νοεµβρίου και του περασµένου Μαρτίου, προκάλεσε ακαρπία.
Αυτό δεν είναι αιτία να υπάρξει αποζηµίωση;
Αυτά είναι τα κρίσιµα ζητήµατα και για την περιοχή µας, αλλά
και για όλη την Ελλάδα: περονόσπορος, πράσινο σκουλήκι και η
δήλωση «κατ’ εξαίρεση αποζηµιώσεις». Θέλουµε σαφείς απαντήσεις και όχι άλλα παιχνίδια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Στην επίκαιρη ερώτηση
του κ. Σκυλλάκου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ιωάννης Δριβελέγκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, εµείς όχι µόνο δεν παίζουµε κρυφτούλι και ιδιαίτερα ο υποφαινόµενος –και εσείς το γνωρίζετε
πολύ καλά- αλλά είµαστε και εδώ παρόντες και στην περιφέρεια
κοντά στους αγρότες.
Στην περιφέρειά σας και στο νοµό σας έχω πάει δύο φορές
και στη Θεσσαλία επίσης, αρκετές φορές. Εποµένως, δεν ισχύει
αυτό που λέτε ότι παίζουµε το κρυφτούλι.
Θέλετε συγκεκριµένες απαντήσεις σε συγκεκριµένα θέµατα
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που βάλατε και θα τις πάρετε.
Πρώτον, είναι αλήθεια ότι οι αγρότες υπέστησαν ζηµιά από
τον περονόσπορο και από το πράσινο σκουλήκι, αλλά και από τις
βροχοπτώσεις, που τις ξεχάσατε. Το αναφέρω για να δείτε ότι
εµείς παίρνουµε υπ’ όψιν όλα τα ζητήµατα.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Είναι στον κανονισµό γι’ αυτό δεν τις
ανέφερα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Είµαστε, όµως, ξεκάθαροι. Αυτό που γινόταν
στο παρελθόν και οδήγησαν τα πράγµατα εδώ που τα οδήγησαν,
δεν θα ξαναγίνει. Τι, δηλαδή; Ο ΕΛΓΑ είχε έλλειµµα 700 εκατοµµύρια ευρώ το 2004 και µε τις κατ’ εξαίρεση ρουσφετολογικές –
όπως το ακούτε- και πελατειακές πράξεις της προηγούµενης
ηγεσίας, της Νέας Δηµοκρατίας, έφτασε το χρέος του ΕΛΓΑ στα
4,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Είναι τα χρήµατα του ελληνικού λαού,
που αν τα είχαµε, δεν θα χρειάζονταν να κόψουµε µισθούς και
συντάξεις.
Επιτέλους, να βάλουµε µία τάξη. Και τη βάζουµε, κύριε Σκυλλάκο.
Σε ό,τι αφορά τον ΕΛΓΑ, αυτό δεν θα ξαναγίνει. Έχω δώσει
καταλόγους που αναφέρουν ότι συγκεκριµένα οι αγρότες µε
αυτές τις πράξεις, έπαιρναν 360 χιλιάδες ευρώ σε τρία χρόνια.
Βρήκα υπουργική απόφαση που έδινε από τον ΕΛΓΑ 200.000
ευρώ σε δυο άτοµα για ζηµιά κατ’ εξαίρεση. Λες και χαρίζουµε
τη δική µας περιουσία. Γι’ αυτό είπαµε ότι ισχύει ό,τι υπάρχει
στον κανονισµό. Στον κανονισµό δεν υπάρχουν αυτά που λέτε.
Παρ’ όλα αυτά επειδή είδατε ότι υπάρχει πρόβληµα σε ορισµένους -και το τι χρήµατα έχουν πάρει φαίνεται από τα στοιχεία του
2010- είπαµε δυο πράγµατα.
Πρώτον, δε θα πάρει κανείς λιγότερο από το 2009. Δεύτερον,
το ξέρουν οι αγρότες. Έχουµε συµφωνήσει από πριν ότι το πράσινο σκουλήκι θα πάει µε το καθεστώς ΠΣΕΑ και οι βροχοπτώσεις µε το καθεστώς ΕΛΓΑ µέσω του οποίου δικαιολογούνται.
Θέλω να σας πω συγκεκριµένα ότι µέχρι 20 Σεπτέµβρη ολοκληρώνονται τα πορίσµατα. Πράγµατι υπάρχει καθυστέρηση.
Εµείς δεν κρύβουµε τα πράγµατα. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε.
Είχαµε υποσχεθεί ότι τον Ιούλιο θα τα δώσουµε. Και θα τα πάρουν τώρα. Γιατί όµως αυτό; Από τον Απρίλη µέχρι τον Αύγουστο
είχαµε απεργία των εργαζοµένων του ΕΛΓΑ. Ταυτόχρονα δε τον
Αύγουστο –το ξέρετε καλύτερα από µένα- στην περιοχή σας έγιναν πολλές ζηµιές από το χαλάζι µε αποτέλεσµα οι γεωπόνοι και
οι εκτιµητές του ΕΛΓΑ να κάνουν ταυτόχρονα πολλές δουλειές.
Σε κάθε περίπτωση τα πορίσµατα για τις βροχοπτώσεις ολοκληρώνονται 20 Σεπτέµβρη.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Για το πράσινο σκουλήκι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Θα σας πω. Δεν θέλετε να ακούσετε; Ρωτάτε
συγκεκριµένα πράγµατα και θα πάρετε συγκεκριµένες απαντήσεις από µένα. Εγώ είµαι µαθηµατικός και είµαι πρακτικός άνθρωπος και το ξέρεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα αρχίσουν αµέσως µετά τις 20 Σεπτέµβρη οι πληρωµές. Και
µέχρι το πρώτο δεκαπενθήµερο του Οκτώβρη θα ολοκληρωθούν
οι πληρωµές από τις βροχοπτώσεις. Για το πράσινο σκουλήκι
έχουµε πει ότι θα πάει µέσω καθεστώτος ΠΣΕΑ. Ήδη είναι στο
Υπουργείο Οικονοµικών για να σταλεί για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα σταλεί εντός των ηµερών. Ελπίζουµε και
ευελπιστούµε µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2012, ίσως µέσα στο
πρώτο τετράµηνο, να πληρωθούν.
Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η πραγµατικότητα και δείχνουµε την ευαισθησία µας σε µια τέτοια δύσκολη στιγµή που
περνά η χώρα που δεν υπάρχουν χρήµατα. Από αυτά που δεν
υπάρχουν εµείς στηρίζουµε τους αγρότες. Και γι’ αυτό ό,τι
έχουµε πει το έχουµε κάνει. Και µάλιστα µε χρονοδιαγράµµατα.
Δεν είναι ανάγκη να σας πω τώρα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το επαναληπτικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε σας παρα-
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καλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κλείνω.
Όσον αφορά δε τον περονόσπορο ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι
εκτιµήσεις και θα πάνε στο φάκελο ΠΣΕΑ. Δεν υπάρχουν στον
κανονισµό.
Είπατε για χαράτσια. Δεν ισχύουν και το ξέρετε καλά. Βάζουµε
3.400 το ανώτερο να πληρώσει παραγωγός της φυτικής παραγωγής -400 περίπου της ζωικής- και θα παίρνουν αποζηµίωση
µέχρι του ύψους των 70.000 ευρώ βάσει του κανονισµού και των
σωστών διαδικασιών και όχι κατόπιν ενεργειών του Υφυπουργού
Δριβελέγκα ή του Υπουργού Σκανδαλίδη ή του Προέδρου του
ΕΛΓΑ όπως γινόταν παλιά για να κάνουµε εκλογικές πελατείες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κ. Δριβελέγκα.
Πριν δώσω το λόγο στον κ. Σκυλλάκο, θα ήθελα να σας παρακαλέσω –απευθύνοµαι και προς τον Υπουργό- να προσέχουµε
λίγο το χρόνο διότι δηµιουργούνται προβλήµατα και ανισότητες.
Θα ήθελα να περιοριστούµε στο χρόνο που επιβάλλει ο κανονισµός.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής, κ. Σκυλλάκος.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Ό,τι υπάρχουν χαράτσια αποδεικνύεται από το ότι οι αγρότες δεν µπορούν να πληρώσουν για
να είναι ενταγµένοι στον ΕΛΓΑ. Έχουν φτάσει στο 1/3. Η οικονοµική κατάστασή τους είναι τραγική και δεν µπορούν να πληρώσουν το χαράτσι.
Δεύτερον, µας προβάλατε, όπως κάνετε συνήθως, τις ρουσφετολογικές και πελατειακές ενέργειες προηγούµενων. Αφήστε
που όταν βάζουµε τους προηγούµενους, εννοούµε και τα χρόνια
του ΠΑΣΟΚ και τα χρόνια της Νέας Δηµοκρατίας. Υπήρχαν ρουσφετολογικές αποζηµιώσεις σε συγκεκριµένα άτοµα. Προσπαθείτε, όµως, να µπερδέψετε τον κόσµο. Διότι εδώ µιλάµε για
ζηµιά από τον περονόσπορο, µιλάµε για ζηµιά από το πράσινο
σκουλήκι, µιλάµε για ακαρπία από τον παγετό.
Είναι συγκεκριµένες, λοιπόν, οι αιτίες κι έχουν µαζικό χαρακτήρα. Όταν ο περονόσπορος αφορά ζηµιές µέχρι και 100% και
αφορά όλη την Ελλάδα, το πράσινο σκουλήκι ολόκληρη τη Θεσσαλία κι άλλα µέρη της Ελλάδας, δεν µπορούµε να µιλάµε για
ρουσφετολογικές αποζηµιώσεις. Μπερδεύετε τις υπαρκτές ρουσφετολογικές αποζηµιώσεις µε την υποχρέωση για απονοµή κοινωνικής δικαιοσύνης, κοινωνικής αλληλεγγύης στους αγρότες,
πολύ περισσότερο όταν είναι δικά τους τα χρήµατα που µαζεύονται στον ΕΛΓΑ.
Να ξεκαθαρίσουµε λοιπόν:
Για τις βροχοπτώσεις είναι υποχρέωσή σας να το κάνετε.
Υπάρχει, όµως, καθυστέρηση. Γι’ αυτό δεν αναφέρθηκα. Ξέρω
ότι θα πάρουν αυτά που προβλέπει ο κανονισµός. Δεν είναι αρκετά, αλλά αυτά προβλέπει ο κανονισµός.
Δεύτερον, το πράσινο σκουλήκι, που είναι το επίµαχο ζήτηµα,
γιατί η ζηµιά είναι τεράστια: Γιατί καθυστερήσατε ένα χρόνο για
να γίνει αίτηµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Θα χρειαστεί κι άλλος
χρόνος.
Τρίτον, ποιο είναι το ποσό; Το µόνο για το οποίο µας διαβεβαιώνετε είναι ότι δεν θα ξεπεράσει το εισόδηµα του 2009. Δηλαδή,
είστε έτοιµος να µου απαντήσετε για το πλαφόν, αλλά το µίνιµουµ που θα πάρουν, δεν µας το λέτε. Το µόνο που άκουσα στη
Λάρισα είναι κάποιες διαβεβαιώσεις ότι δεν θα πάρετε υπ’ όψιν
το 30%. Αυτό δεν είναι αρνητικό όπως το θέτετε. Πείτε µας,
όµως, τι χρήµατα θα πάρουν από τα ΠΣΕΑ. Έχετε υπαλλήλους,
έχετε υπηρεσίες. Γνωρίζετε τι θα πάρουν οι αγρότες.
Για τον περονόσπορο απ’ ό,τι κατάλαβα δεν θα πάρουν δεκάρα. Έτσι δεν είναι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Στα ΠΣΕΑ…
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Θα πάτε στα ΠΣΕΑ. Με την ίδια διαδικασία θα πάτε στα ΠΣΕΑ. Δηλαδή, κι εκεί ψίχουλα κι εκεί µεγάλες καθυστερήσεις.
Τέλος, αποκλείετε κάθε περίπτωση για τις άλλες αποζηµιώσεις, αυτές που λέµε «κατ’ εξαίρεση». Τις κόβετε. Και το κάνετε
στο όνοµα της αντιµετώπισης των ρουσφετιών, όταν ολόκληρη
η επαρχία έχει πάθει ζηµιά στην περιοχή της Λάρισας κι έχουν
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παρθεί ήδη κάποιες. Είναι ρουσφέτια και αυτά που έγιναν στο
παρελθόν; Δεν δόθηκαν στους φτωχοµεσαίους αγρότες;
Η πολιτική σας, λοιπόν, είναι αντιαγροτική. Συνειδητά οδηγείτε
στην καταστροφή του µικροµεσαίου αγρότη. Κι έχει µεγάλες ευθύνες και η σηµερινή σύνθεση του Υπουργείου σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ερωτώντα Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Σκυλλάκο.
Παρακαλώ τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Δριβελέγκα να λάβει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Για να συνεννοηθούµε, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, εσείς είστε υπέρ των κατ’ εξαίρεση αποζηµιώσεων;
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Επειδή µε ρωτάτε…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ένα λεπτό. Σας άκουσα.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Μα, µε ρωτήσατε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Διότι πρέπει να γνωρίζετε και να το µάθει
και το Σώµα και ο ελληνικός λαός…
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Επειδή µε ρωτήσατε, είµαστε υπέρ
όλων των…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Με ρωτήσατε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Δεν θέλετε να ακούσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ να µην κάνετε ερωτήσεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Δεν θέλετε να ακούσετε.
Λέω, λοιπόν, ότι το 57%...
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Όλα µέσα στον κανονισµό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): …του πακέτου Χατζηδάκη πήγε σε µη αγρότες. Αυτοί που κόπτονται για τους αγρότες. Το 57%.
Αυτό θέλουµε, κύριε Σκυλλάκο; Έτσι θα βοηθήσουµε τους
αγρότες;
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Παίζει παιχνίδια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Μη διακόπτετε, κύριε
Σκυλλάκο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Έτσι θα βοηθήσουµε τους αγρότες;
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Παίζετε παιχνίδια!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Γι’ αυτό και καλείται ο ελληνικός λαός…
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Παίζετε παιχνίδια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Σκυλλάκο, σας παρακαλώ.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Αφήστε τα, κύριε Υπουργέ, αυτά.
Πείτε για τους υπόλοιπους, για το 43%.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Σκυλλάκο, είχατε
όλο το χρόνο να τα πείτε.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Επαναλαµβάνω: Εµείς τέτοιες πολιτικές τις
κόβουµε µε το µαχαίρι. Τελειώσαµε. Διότι πρέπει να γνωρίζει ο
ελληνικός λαός και ιδιαίτερα ο αγρότης ότι καλείται η χώρα κι ο
Έλληνας πολίτης να πληρώσει πρόστιµο ύψους 1.100.000.000
ευρώ από τέτοιες πολιτικές.
Έτσι, λοιπόν, βάζουµε τέρµα σ’ αυτήν την ιστορία. Μπορεί να
είναι σκληρό, µπορεί να είναι ο,τιδήποτε, αλλά εµείς θα πηγαίνουµε σύµφωνα µε τον κανονισµό και µε το νόµο.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Αλλάξτε τον κανονισµό.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ
(Υφυπουργός
Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Βεβαίως, εδώ έχετε δίκιο, να
αλλάξουµε τον κανονισµό, να προσθέσουµε ασθένειες. Πως
όµως, κύριε Σκυλλάκο, όταν σεβόµαστε τα χρήµατα των
Ελλήνων αγροτών και δεν τα δίνουµε σε µη αγρότες;
Γι’ αυτό, λοιπόν, µε το σύστηµα αυτό –που το αποδέχτηκαν οι
αγρότες, τα 2/3 έχουν καταβάλει και έχουν εκχωρήσει τα
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χρήµατα τους, µε δόσεις, δηλαδή, µπορούν να τα δίνουν από
διάφορες πηγές- θα εξοικονοµηθούν χρήµατα και κάθε χρόνο θα
προσπαθούµε και θα µπαίνουν στον κανονισµό τέτοιου είδους
ασθένειες, για να µην έχουµε αυτές τις πολιτικές που µας
οδήγησαν εδώ που µας οδήγησαν.
Αυτές είναι οι καθαρές απαντήσεις. Τα εξήγησα αυτά όπου
πάω σ’ όλη την Ελλάδα και πάω παντού. Έχουν γίνει αποδεκτά
από τους Έλληνες αγρότες όλα αυτά τα πράγµατα.
Σε ό,τι αφορά τον περονόσπορο σας είπα ότι ισχύουν τα ίδια
που είπα προηγουµένως. Αυτές είναι οι καθαρές απαντήσεις. Δεν
χαϊδεύουµε αυτιά και δεν καλοπιάνουµε κανέναν. Κάνουµε το
σωστό, αυτό που πρέπει για να εξυγιάνουµε το χώρο και να
δώσουµε τη δυνατότητα να στηρίξουµε τον Έλληνα αγρότη.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Είναι παραπλανητική η απάντηση
του Υπουργού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, τον κ. Δριβελέγκα.
Συζητούµε τώρα την τρίτη µε αριθµό 1212/5-9-2011 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον αναδασµό
στην πεδιάδα του Μόρνου.
Στον ερωτώντα Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος θα απαντήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Δριβελέγκας.
Παρακαλώ, κύριε Μωραΐτη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά, για
να παρουσιάσετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, οι αρχιτέκτονες του ρουσφετιού και της
εξαγοράς συνειδήσεων δεν µπορούν να απευθύνουν στο Κοµµουνιστικό Κόµµα ερωτήσεις αν συµφωνούν µε αυτά τα µέτρα.
Ασφαλώς, και δεν συµφωνούµε. Εµείς µιλάµε για αποκλειστικά
δηµόσιο ΕΛΓΑ, που θα καλύπτει το 100% των ζηµιών και στη φυτική και στη ζωική παραγωγή. Εποµένως, αυτά τα ερωτήµατα δεν
πρέπει να τα απευθύνετε στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Τώρα, στη συγκεκριµένη ερώτηση µεταφέρουµε την οργή και
την αγανάκτηση των ιδιοκτητών χωραφιών στην πεδιάδα του
Μόρνου για το έργο του αναδασµού που αποφασίστηκε εκεί.
Πραγµατικά, αρχικά υπόσχονταν στους κατοίκους της περιοχής
ότι το έργο αυτό θα έδινε πνοή, αλλά αποδείχτηκε ένα φιάσκο
στην κυριολεξία και οδήγησε σε κατασπατάληση εκατοµµυρίων
ευρώ και σε απόγνωση τους παραγωγούς.
Η διαφωνία των παραγωγών αρχικά για το έργο επιβεβαιώθηκε
µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο. Κατ’ αρχάς, από τα είκοσι
τρεις χιλιάδες στρέµµατα αναδασώθηκαν τα έξι χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε. Οι παραγωγοί είχαν πει τότε ότι δεν υπάρχει
πολυτεµαχισµός του κλήρου και το 80% των ιδιοκτητών είχαν
ιδιοκτησία µέχρι οκτώ στρέµµατα και µόνο σε µια τοποθεσία.
Βέβαια, τα αποτελέσµατα δεν είναι µόνο αυτά, αλλά είναι ότι
το συγκεκριµένο έργο έχει τεράστιες κατασκευαστικές ατέλειες,
κακοτεχνίες. Υπήρξε από µεριάς του Υπουργείου παντελής έλλειψη σε ό,τι αφορά τον έλεγχο. Υπάρχουν προβλήµατα κατασκευαστικά που τρέχει τώρα η κατασκευάστρια εταιρεία
άρον-άρον να τα καλύψει κάνοντας µπαλώµατα και προσπαθεί
να παραδώσει αυτό το έργο, να το παραλάβει ο τοπικός ΤΟΕΒ
και να το φορτώσουν κατ’ επέκταση στις πλάτες των κατοίκων
της περιοχής των παραγωγών.
Το κόστος λειτουργίας από µια πρώτη εκτίµηση είναι περίπου
στα 230.000 ευρώ. Βέβαια, οι παραγωγοί δεν µπορούν να ανταποκριθούν σ’ αυτό το κόστος και δεν µπορούν να αντέξουν το
δυσβάστακτο κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.
Καλούµε τους παραγωγούς στην περιοχή να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να µην παραληφθεί αυτό το έκτρωµα από
τη µεριά του Υπουργείου.
Θέλουµε όµως, να αναδείξουµε και τις τεράστιες ευθύνες που
έχει το Υπουργείο, ο τοπικός ΤΟΕΒ, η τοπική διοίκηση, η περιφερειακή διοίκηση, η πρώην νοµαρχία.
Επίσης, ζητάµε να δοθούν τα χρήµατα, γιατί έχουν ακαλλιέργητα τα κτήµατα και δεν έχουν δοθεί τα χρήµατα ηρτηµένης σοδειάς 2009-2010 και τώρα έχουµε µπροστά µας και του 2011.
Να απαντήσετε, κύριε Υφυπουργέ, σ’ αυτά τα ερωτήµατα.
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Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Μωραΐτη.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για να απαντήσει στον ερωτώντα Βουλευτή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πράγµατι, το θέµα του αναδασµού στην πεδιάδα του Μόρνου
είναι πάρα πολύ σηµαντικό για να αξιοποιήσουµε τα νερά, έτσι
ώστε να αρδευτεί ο κάµπος. Γι’ αυτό, λοιπόν, έχουµε δώσει ήδη
εντολή να λυθούν και τα τελευταία προβλήµατα κατασκευής που
παρουσιάστηκαν.
Κύριε Μωραΐτη, εµείς δεν είµαστε υπεύθυνοι, όπως ξέρετε, για
τον αν παρουσιάζονται ή δεν παρουσιάζονται προβλήµατα από
την ανάδοχο εταιρεία. Παρ’ όλα αυτά, είµαστε από πάνω και από
κοντά και εντός των επόµενων ηµερών, όπως µε διαβεβαιώνει –
γιατί θέλω να είµαι ακριβής- η υπηρεσία θα γίνει η τελική δοκιµή
των δικτύων και η παραλαβή για τη χρήση τους. Αυτό θα γίνει
εντός των επόµενων ηµερών. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει για
να µην πάρουµε ένα έργο, το οποίο δεν θα λειτουργεί. Και τότε
καταλαβαίνετε, ποιες θα είναι οι συνέπειες.
Επίσης, θέλω να σας πω ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, εµπλέκονται όλοι αυτοί οι φορείς. Αρµόδια υπηρεσία –το γνωρίζετε και
το είπατε- για τη µελέτη του αναδασµού είναι η περιφερειακή
ενότητα Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εµείς καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια. Έχουµε δώσει
συγκεκριµένα 190.000 ευρώ. Στο πλαίσιο του εφικτού και του δυνατού, λαµβανοµένης υπ’ όψιν της κατάστασης θα κάνουµε ό, τι
είναι απαραίτητο για να ενισχύσουµε ακόµη περισσότερο.
Θέλω να σας πω ότι, πράγµατι, εµείς πήραµε απόφαση να δώσουµε το ΤΟΕΒ στους δήµους. Οι αγρότες, όµως, οι ΤΟΕΒ, που
κάνουν χρήση έχουν και µια υποχρέωση. Αυτά έχουν ένα κόστος
λειτουργικό. Οι ίδιοι πρέπει να δίνουν τις εισφορές τους. Εµείς,
λοιπόν, είπαµε ότι θα τους δώσουµε τη διευκόλυνση µε πολλούς
τρόπους για να µπορέσουν επιτέλους να πληρώνουν τις συνδροµές. Διότι ξέρετε καλά ότι υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι είναι
συνεπείς και υπάρχουν και άλλοι –και συνήθως είναι αυτοί που
βγάζουν τα περισσότερα- οι οποίοι δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Σε αυτό θα είµαστε αυστηροί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Επειδή σέβοµαι, κυρία Πρόεδρε, το χρόνο θα απαντήσω στη
δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Και το Προεδρείο έχει ένα ενδιαφέρον για την ερώτηση του κ.
Μωραΐτη. Η Προεδρεύουσα ενδιαφέρεται για την περιοχή. Όλο
αυτό πρέπει να εναρµονιστεί και µε τη διαχείριση των υδατικών
πόρων. Νοµίζω ότι πρέπει να δείξετε αυτήν την ευαισθησία που
άλλωστε δείχνετε κάθε φορά, κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Μωραΐτης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κύριε Υφυπουργέ, σας µεταφέρω την
προσωπική εµπειρία. Πήγα στη συγκεκριµένη περιοχή σε περιοδεία και περπάτησα όλο το έργο. Οι τροµακτικές κακοτεχνίες
που παρουσιάζει αυτό το έργο εµφανίζονται και φαίνονται µε µια
πρώτη µατιά.
Οι τσιµενταύλακες άρδευσης παρουσιάζουν ρωγµές παντού.
Είναι, αυτό που λέει ο λαός µας, σουρωτήρια στην κυριολεξία.
Επιδιορθώνονται µε πίσσα και ρητίνη και πάλι ξαναγίνονται ρωγµές από την αρχή. Είναι σίγουρο ότι το υπόβαθρο που υπάρχει
δεν έχει την υποδοµή να δεχθεί αυτό το βάρος για τη άρδευση
και στην µακρόχρονη χρήση θα δηµιουργηθούν περαιτέρω προβλήµατα. Αυτό είναι σίγουρο. Οι τσιµενταύλακες πέρα από τις
κατασκευαστικές ατέλειες σε ένα µεγάλο µέρος της περιοχής –
ακούστε, κύριε Υφυπουργέ, και µη µου λέτε ότι δεν έχετε ευθύνη- είναι µέχρι ένα µέτρο κάτω από την επιφάνεια των
χωραφιών. Δεν µπορούν να ποτίσουν µε φυσική ροή. Μιλάµε για
αρκετά στρέµµατα, για κάποιες εκατοντάδες.
Εδώ, µεταφέρω τη µαρτυρία και την αγανάκτηση των κατοίκων
ότι σε αυτήν τη διαµαρτυρία προς τους υπεύθυνους κάποιοι τους
είπαν µε απύθµενο θράσος «Να βάλετε αντλίες να ποτίσετε», δη-
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λαδή, γίνεται ένας αναδασµός για να βάλουµε αντλίες για να ποτίσουµε.
Η µεγάλη προχειρότητα φάνηκε καθαρά µε τις πρώτες πληµµύρες που έγιναν κατά την περσινή χρονιά και δηµιούργησαν τεράστια προβλήµατα. Έχουµε τεχνικά τµήµατα του έργου που
είναι ακατάλληλα. Έχουµε γέφυρες που έχουν απότοµες κλίσεις.
Έχουµε οδοποιία κακής ποιότητας στους αγροτικούς δρόµους,
που χωρούν µόνο ένα αυτοκίνητο σε µία κατεύθυνση, γιατί ένα
µεγάλο τµήµα του δρόµου δεν έχει χαλικοστρωθεί από την εταιρεία. Είναι τα φαγοπότια που γίνονται από τις εταιρείες µε τα
χρήµατα του ελληνικού λαού.
Επίσης, υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα σε ό,τι αφορά τη µόλυνση του υδροβιότοπου που υπάρχει εκεί στην περιοχή. Και
αυτό µην το αρνηθείτε, γιατί έχουµε επιβολή προστίµου από το
λιµεναρχείο και από άλλες υπηρεσίες 6.000 ευρώ στην κατασκευάστρια εταιρεία. Δεν υπάρχουν αγωγοί και τα απόβλητα κάποιων µονάδων και πτηνοτροφικών οδηγούνται στη θάλασσα.
Επίσης, υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα σε ό,τι αφορά άλλα
τεχνικά σηµεία του έργου. Εµείς θεωρούµε ότι αυτό το έργο δεν
πρέπει να παραληφθεί, ότι δεν πρέπει το Υπουργείο να πειστεί
µε κάποια πασαλείµµατα και να το παραλάβει.
Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία και τη δοκιµαστική παραλαβή,
ασφαλώς αυτό πρέπει να γίνει. Όµως, τουλάχιστον εδώ εµείς
σας εφιστούµε την προσοχή, γιατί κάποιοι ετοιµάζονται να φορτώσουν αυτό το έργο στις πλάτες των παραγωγών της περιοχής.
Εµείς, στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, επειδή περιοδεύσαµε στην περιοχή και µε την κοµµατική µας οργάνωσης θεωρούµε ότι πρέπει να πάρει ο κόσµος την υπόθεση στα χέρια του.
Και αυτό σχετίζεται µε τον τρόπο ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής. Εµείς µιλάµε για έργα τα οποία πρέπει να στοχεύουν
στην ανάπτυξη και όχι, όπως ανέφερα, στα φαγοπότια κάποιων
οι οποίοι χρόνια τώρα κάνουν αυτήν τη δουλειά.
Σε ό,τι αφορά την τοπική και περιφερειακή διοίκηση, η διαµαρτυρία των κατοίκων είναι εντονότατη, γιατί στην κυριολεξία –σας
το λέω, κύριε Υπουργέ, να το έχετε υπ’ όψιν σας- κάποιοι βάζουν
«πλάτη», για να παραδοθεί αυτό το έκτρωµα. Δυστυχώς, αυτά
υπάρχουν και ζητάµε την άµεση παρέµβαση του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης, για να γίνει ένα έργο το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ερωτώντα Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, τον κ.
Νικόλαο Μωραΐτη.
Παρακαλείται ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ιωάννης Δριβελέγκας να λάβει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Μωραΐτη για τις επισηµάνσεις
που έχει κάνει. Βεβαίως, εγώ δεν είµαι τεχνικός, ούτε είναι η δουλειά του Υπουργού να ξέρει αυτά τα πράγµατα. Σας δήλωσα,
όµως, από την αρχή ότι εµείς δεν το παραλαµβάνουµε, εάν δεν
αποκατασταθούν οι ζηµιές.
Από εκεί και πέρα, εάν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές κάνουν αυτά που εσείς λέτε –εγώ δεν το γνωρίζω- αυτό δεν είναι
δικό µας θέµα. Οφείλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Καλά κάνετε και το επισηµαίνετε, αλλά εγώ θέλω να επιστήσω για µία
ακόµη φορά την προσοχή της υπηρεσίας και να δώσω την
εντολή, ότι εάν δεν αποκατασταθούν οι ζηµιές, όπως µε έχουν
διαβεβαιώσει, δεν θα παραληφθεί το έργο.
Τώρα, εάν οι κάτοικοι θέλουν να πάρουν την υπόθεση στα
χέρια τους, οι κάτοικοι µπορούν και παίρνουν την υπόθεση στα
χέρια τους, εκλέγοντας και τοπικές και περιφερειακές αρχές και
διοικήσεις. Να συνεργαστούν όλοι µαζί, να έρθουν όλοι µαζί και
να δούµε το καλύτερο που µπορεί να κάνει το Υπουργείο. Το
Υπουργείο έχει και ανοιχτές τις πόρτες του και καλά αυτιά και
ακούει. Εποµένως, θα είµαστε σε πλήρη συνεργασία για την
καλή ολοκλήρωση του έργου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κ. Ιωάννη Δριβελέγκα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση):Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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».
Στη χθεσινή συνεδρίαση ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της
αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα και
οι τροπολογίες ως µία ενότητα.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος για οκτώ λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα χρειαστώ κάποια λεπτά παραπάνω, κυρία Πρόεδρε, σας
παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Θα υπάρξει µία ανοχή
από το Προεδρείο για τους εισηγητές.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, στο πλαίσιο των
κατευθύνσεων που έχουµε συζητήσει επί της αρχής, οι διατάξεις
του παρόντος νοµοσχεδίου διαρθρώνονται σε πέντε κεφάλαια.
Στο πρώτο κεφάλαιο, καθορίζεται η δοµή και η λειτουργία των
συλλογικών αγροτικών οργανώσεων. Οργανώνεται η εποπτεία
τους από το κράτος µέσω εποπτικής αρχής, Εθνικού Μητρώου
και περιοδικής αξιολόγησης.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, οργανώνεται θεσµικά η σχέση των
αγροτικών συνεταιρισµών, των οµάδων παραγωγών και των
αγροτικών εταιρικών συµπράξεων. Διά µέσου των διεπαγγελµατικών οργανώσεων, των αγροδιατροφικών συµπράξεων στην περιφέρεια, της συµβολαιακής γεωργίας και των δηµοπρατηριών
αγροτικών προϊόντων, θεσµοθετούνται οι παρεµβάσεις για τη
σταθερότητα των τιµών και την εξυγίανση της αγροδιατροφικής
αλυσίδας.
Στο τρίτο κεφάλαιο, καθορίζεται η χρηµατοδότηση, τα φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα υπέρ των συλλογικών αγροτικών
οργανώσεων και διευρύνονται οι µέχρι σήµερα ισχύουσες ρυθµίσεις, υπέρ των συνεταιρισµών.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, οριοθετείται η προσαρµογή του συνεταιριστικού κινήµατος στις νέες ρυθµίσεις µε τις καταργούµενες
και τροποποιηµένες διατάξεις του ν. 2810/2000 και προτείνονται
νέες διατάξεις για τον αγροτικό συνδικαλισµό που θεωρούνται
ώριµες και επιβεβληµένες από τη συνολικότερη πορεία του
αγροτικού συνδικαλισµού για την ενιαία και ενωτική εκπροσώπησή του.
Στο πέµπτο και τελευταίο κεφαλαίο, περιλαµβάνονται οι µεταβατικού χαρακτήρα διατάξεις και ρυθµίζονται τα θέµατα της µετατροπής των υφιστάµενων δευτεροβάθµιων και τριτοβάθµιων
συνεταιριστικών οργανώσεων.
Ειδικότερα, µε το σχέδιο νόµου ορίζονται κατ’ άρθρο τα ακόλουθα:
Στο άρθρο 1, παρέχονται οι ορισµοί των βασικών εννοιών των
ρυθµιστικών διατάξεων. Διευκρινίζεται ότι οι συλλογικές αγροτικές οργανώσεις περιλαµβάνουν τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, τις οµάδες παραγωγών και τις εταιρικές συµπράξεις. Από
τη συγκεκριµένη διάταξη προκύπτει πέραν πάσης αµφιβολίας,
ότι οι αγροτικοί συνεταιρισµοί που εγγράφονται στο µητρώο
είναι µόνον πρωτοβάθµιοι συνεταιρισµοί, που λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2810/2000, µέλη των οποίων είναι
αποκλειστικά µόνο φυσικά πρόσωπα, αλλά και αγροτικοί συνεταιρισµοί. Προσδιορίζονται η νοµική προσωπικότητα των οµάδων
παραγωγών, οριοθετείται η συγκεκριµένη έννοια των δηµοπρατηρίων και µε τον ορισµό των «καλαθιών της περιφέρειας», διευκρινίζεται η βασική αρµοδιότητα των αγροδιατροφικών
συµπράξεων της περιφέρειας.
Με το άρθρο 2, θεσπίζεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως ηλεκτρονική βάση δεδοµένων το «Εθνικό
Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων», µε σκοπό την ουσιαστική ενεργοποίηση και εντατικοποίηση της προβλεπόµενης
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στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 του Συντάγµατος, κρατικής
εποπτείας επί αγροτικών συνεταιρισµών.
Η µορφή, το περιεχόµενο, η διαδικασία καταχώρησης στο µητρώο, καθώς και η τήρηση αυτού προβλέπεται ότι καθορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Για τις ανάγκες τήρησης και λειτουργίας του µητρώου ιδρύεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, υπηρεσιακή µονάδα επιπέδου διεύθυνσης µε την επωνυµία Εποπτική
Αρχή Αγροτικών Συνεταιρισµών ΣΑΟ. Επίσης, για τις ανάγκες
σχεδιασµού και ανάπτυξης του µητρώου, ιδρύεται εννεαµελές –
εγώ, κύριε Υπουργέ, θα πρότεινα και πενταµελές ακόµα, να το
δείτε- Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Εποπτείας Συλλογικών Αγροτικών
Οργανώσεων.
Η εποπτική αρχή αποκτά πλέον ενεργητικό ρόλο στην άσκηση
εποπτείας και επιπρόσθετα διαµεσολαβεί µεταξύ των ΣΑΟ και
των κατά περίπτωση πιστωτών τους για τη ρύθµιση και το διακανονισµό των οφειλών τους. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά και
θεωρώ ότι θα βοηθηθεί πάρα πολύ το συνεταιριστικό κίνηµα.
Έτσι ανταποκρίνεται στο ρόλο του κράτους για την επιβοήθηση
του έργου των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων-ΣΑΟ.
Με το άρθρο 3, θεσπίζονται η αξιολόγηση και οι βασικές αρχές
λειτουργίας των αγροτικών συνεταιρισµών, όπως προστίθενται
στο ν. 2810/2000 µε τη διάταξη του άρθρου 16 παράγραφος 2
του παρόντος νόµου. Ασκεί έλεγχο στην ανταγωνιστικότητα του
συνεταιρισµού. Κάνει λόγο για το 80% της παράδοσης της παραγωγής τους και την εθελοντική συµµετοχή των αγροτών. Θα
µπορούσαµε να δούµε και τη διάταξη αυτή και αντί για το 80%
να υπολογίσουµε το 50% της παραγωγής τους.
Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί, συνδυάζουν την διττή φύση των
συνεταιρισµών ως δηµοκρατικών και εθελοντικών συλλογικών
οργανώσεων και ως οργάνωση κοινωνικής επιχειρηµατικότητας.
Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση
εγγραφής στα εµπορικά επιµελητήρια.
Κύριε Υπουργέ, επειδή τέθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση
στη Βουλή και το θέµα του αγροτικού επιµελητηρίου, θεωρώ ότι
µπορούµε µε τροποποίηση του σχετικού άρθρου 33 του
ν.2810/2000 να θεσπίσουµε διάταξη, ώστε να λειτουργήσει στη
χώρα µας, στο πλαίσιο της ΠΑΣΕΓΕΣ, το αγροτικό επιµελητήριο.
Με το άρθρο 4, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την καταχώριση των αγροτικών συνεταιρισµών στο µητρώο και την αξιολόγησή τους. Διευκρινίζεται ότι η καταχώρησή τους συµπίπτει µε
την ταυτόχρονη αξιολόγησή τους σε δύο κατηγορίες, ως ενεργοί
και ως ανενεργοί συνεταιρισµοί.
Η αξιολόγηση των αγροτικών συνεταιρισµών διενεργείται ετησίως µε βάση τις τακτικές ετήσιες δηλώσεις που υποβάλλουν οι
ίδιοι οι αγροτικοί συνεταιρισµοί. Τα κριτήρια αξιολόγησης, ο τρόπος και το ακριβές περιεχόµενο των δηλώσεων, τα αναγκαία επισυναπτόµενα έγγραφα και δικαιολογητικά, καθώς και η
διαδικασία συµβατικής ηλεκτρονικής υποβολής τους, καθορίζονται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται
µετά από γνωµοδότηση του συµβουλίου.
Επίσης, στο άρθρο αυτό ρυθµίζεται το καθεστώς της εκκαθάρισης, στο οποίο τίθενται οι αγροτικοί συνεταιρισµοί που έχουν
καταστεί ανενεργοί και µετά από απόφαση και σχετική αίτηση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στο κατά
τόπον αρµόδιο µονοµελές πρωτοδικείο. Στο καθεστώς λύσης και
εκκαθάρισης τίθενται οι αγροτικοί συνεταιρισµοί, που για δύο
συνεχόµενες αξιολογήσεις καταχωρούνται στο µητρώο ως ανενεργοί.
Στο άρθρο 5, προβλέπεται η δυνατότητα παραγωγών συγκεκριµένων, οµοίων ή οµοειδών αγροτικών προϊόντων, να συγκροτούν οµάδες παραγωγών, η λειτουργία των οποίων, οι σχέσεις
µεταξύ των µελών τους καθώς κι οι σχέσεις τους µε τρίτους, ρυθµίζονται σύµφωνα µε το καταστατικό τους. Οι οµάδες παραγωγών οφείλουν να καταχωρίζονται στο µητρώο, να λειτουργούν
και να εκλέγουν τα όργανα της διοίκησής τους αναλόγως προς
τα ισχύοντα και για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς. Προβλέπεται ότι σε κάθε περιφερειακή ενότητα αναγνωρίζεται µια
οµάδα παραγωγών ανά αγροτικό προϊόν και καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόµενο του καταστατικού των οµάδων παραγωγών.
Οι οµάδες παραγωγών ήδη αποτελούν νοµικό και πραγµατικό
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κεκτηµένο της ευρωπαϊκής έννοµης τάξης. Οι επί τρία συνεχόµενα έτη αδρανείς οµάδες παραγωγών ή αυτές που δεν υποβάλλουν ετήσια δήλωση διαγράφονται αµέσως από το µητρώο.
Με το άρθρο 6, προβλέπεται ότι οι αγροτικοί συνεταιρισµοί και
οι οµάδες παραγωγών µπορούν να συγκροτούν αγροτικές εταιρικές συµπράξεις µεταξύ πρωτοβάθµιων αγροτικών συνεταιρισµών ή οµάδων παραγωγών και βεβαίως και σε συνδυασµό και
των δύο. Αυτές είναι ανώνυµες εταιρείες που καταχωρούνται στο
µητρώο και οι οποίες λειτουργούν σύµφωνα µε της διατάξεις του
παρόντος νόµου κα συµπληρωµατικά του ν. 2190/1920.
Η αναγνώριση, η πρώτη εγγραφή και η διαγραφή των ΑΕΣ γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Οι επί τρία συνεχόµενα έτη αδρανείς αγροτικές εταιρικές
συµπράξεις ή αυτές που δεν υποβάλλουν ετήσια δήλωση διαγράφονται αµέσως από το µητρώο.
Με το άρθρο 7, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία
και τη διοίκηση της ΠΑΣΕΓΕΣ. Το άρθρο αυτό αντικαθιστά εν
µέρει το αντίστοιχο για την ΠΑΣΕΓΕΣ άρθρο 33 του ν. 2810/2000.
Διευκρινίζεται ότι µέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι µόνο αγροτικοί συνεταιρισµοί.
Κύριε Υπουργέ, εδώ θα πρέπει να προστεθεί όχι µόνο ο συντονιστικός, αλλά και ο ιδεολογικός τους ρόλος, ο σκοπός δηλαδή της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Θεσµοθετείται ως κορυφαίο µέτρο εκδηµοκρατισµού και δηµοκρατικής νοµιµοποίησης η εκλογή της διοίκησης της ΠΑΣΕΓΕΣ
από πανελλήνιο συνέδριο αντιπροσώπων. Το πανελλήνιο συνέδριο αντιπροσώπων, ενδεχοµένως, αν είναι πολυάριθµο, θα µπορούσε να προβλέπεται µέσα από το καταστατικό της ΠΑΣΕΓΕΣ
αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση που θα εκλέγει το διοικητικό συµβούλιο, το εποπτικό συµβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ και θα λογοδοτεί σε αυτό.
Με το άρθρο 8, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις διεπαγγελµατικές οργανώσεις και ορίζεται ότι µόνο µια οργάνωση µπορεί
να αναγνωριστεί σε εθνικό επίπεδο ανά οµάδα οµοειδών προϊόντων ή ανά προϊόν.
Η εποπτεία και ο έλεγχος των οργανώσεων ανήκει στον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και µε απόφασή του καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναγνώρισή τους. Να προστεθεί εδώ και ο τρόπος λειτουργίας του
νοµικού προσώπου, δηλαδή ο τρόπος λειτουργίας της διαπραγµατευτικής οργάνωσης. Είναι αστικοί µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί, όπως ορίζεται σήµερα, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί
περισσότερη ευελιξία σε αυτό το θέµα, να λειτουργούν δηλαδή
και µε άλλους σκοπούς.
Τέλος, το Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας µπορεί µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του να χρηµατοδοτήσει τις
διεπαγγελµατικές οργανώσεις που υποβάλλουν σχετικά αιτήµατα. Υπάρχει και εδώ ένα αίτηµα, κύριε Υπουργέ, ότι µπορεί µε
απόφαση να προβλεφθεί ένας ειδικός πόρος, που θα καταβάλλεται από τους αγρότες, που εκπροσωπούνται στη διαπραγµατευτική οργάνωση. Έτσι, λοιπόν, να µπορέσει να προχωρήσει και
στη χώρα µας το θέµα της έρευνας της ινχηλασιµότητας των
προϊόντων. Αυτό ήδη ισχύει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπως στη Γαλλία, η οποία έχει βάλει ειδικό όρο στην εξαγωγή
σαµπάνιας.
Στο άρθρο 9, προβλέπεται ότι µε πρωτοβουλία των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων της χώρας µπορούν να συστήνονται αγροδιατροφικές συµπράξεις, οι οποίες αποτελούν αστικές µη
κερδοσκοπικές εταιρείες και οι οποίες έχουν κυρίως ως σκοπό
την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων, «καλάθια της περιφέρειας» που παράγονται στα διοικητικά
όρια της κάθε περιφέρειας.
Με το άρθρο 10, ρυθµίζεται η µελλοντική πώληση αγροτικών
προϊόντων µέσω γραπτών συµβάσεων και παρέχεται στις ΣΑΟ η
δυνατότητα να συνάπτουν τις συµβάσεις για λογαριασµό των
µελών τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η βελτίωση της
διαπραγµατευτικής ισχύος των αγροτών, µε σκοπό την ενίσχυση
του εισοδήµατός τους. Στο άρθρο αυτό προβλέπεται αφ ενός
µεν γενικά τι πρέπει να περιλαµβάνεται στις συµβάσεις αυτές και
αφ ετέρου δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων να καθορίζει τον τύπο και το ελάχιστο νό-
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µιµο περιεχόµενο των συµβάσεων αυτών ανά γεωργικό προϊόν,
το οποίο κατισχύει κάθε αντίθετης βούλησης των συµβαλλοµένων.
Οι συµβάσεις µελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων,
που δεν πληρούν το ελάχιστο νόµιµο περιεχόµενο, επιφέρουν
την επιβολή σε βάρος των αγοραστών αγροτικών προϊόντων διοικητικού προστίµου. Προβλέπεται δε η ποινικοποίηση τόσο της
παράβασης των όρων των εν λόγω συµβάσεων, όσο και της µεταπώλησής τους µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβίβασης και της
διαπραγµάτευσης των εν λόγω συµβολαίων σε δηµοπρατήρια,
χρηµαταγορές, ή χρηµατιστήρια εµπορευµάτων της Ελλάδας ή
του εξωτερικού.
Στο άρθρο 11, προβλέπεται η ίδρυση δηµοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων, τα οποία οργανώνονται και διοικούνται ως ανώνυµες εταιρείες στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων συµµετέχουν
οι ΣΑΟ, οι κατά τόπους περιφερειακές διοικήσεις και ΟΤΑ, οι
ιδιώτες και το δηµόσιο διά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Στις ανώνυµες εταιρείες δηµοπρατηρίων µετέχουν επίσης
επιµελητήρια και ενδιαφερόµενοι ιδιώτες. Οι φορείς της περιφέρειας και τοπικής αυτοδιοίκησης και οι ΣΑΟ πρέπει να ελέγχουν
το 51% του µετοχικού τους κεφαλαίου. Σε κάθε περιφέρεια µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µπορεί να
αποφασίζεται η ίδρυση, όχι περισσοτέρων από δύο δηµοπρατηρίων. Τα δηµοπρατήρια εποπτεύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Τα σχετικά µε την άσκηση της
εποπτείας αυτών, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Στο άρθρο 12, καθορίζεται ότι µόνο καταχωρισµένοι στο µητρώο ως ενεργοί αγροτικοί συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµάδες
παραγωγών και οι ΑΕΣ έχουν δικαίωµα πρόσβασης στις παροχές
και τα κίνητρα του συγκεκριµένου νόµου, στους εκάστοτε αναπτυξιακούς νόµους και σε όλα τα αναπτυξιακά προγράµµατα, τα
οποία χρηµατοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.
Με το άρθρο 13, θεσπίζονται αναπτυξιακού χαρακτήρα κίνητρα, προκειµένου να ενισχυθεί η λειτουργία των ΣΑΟ. Ειδικότερα
προβλέπεται ότι οι ΣΑΟ έχουν δικαίωµα ενίσχυσης από το Ταµείο
Γεωργίας και Κτηνοτροφίας για τα επιχειρησιακά προγράµµατα
προώθησης των προϊόντων τους, καθώς και ότι µπορούν να χρηµατοδοτούνται κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους και µέχρι
να εγκριθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επιχειρησιακά του προγράµµατα µε σκοπό την ολική ή
µερική κάλυψη των εξόδων εγκατάστασης και λειτουργίας τους.
Επίσης, προβλέπεται ότι µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µπορεί να καθορίζονται κίνητρα για τη
συγχώνευση, την ανάπτυξη, καθώς και την µετατροπή των ΣΑΟ,
οι οποίες έχουν εγγραφεί στο µητρώο.
Με το άρθρο 14, θεσπίζεται η άµεση χρηµατοδότηση της ΠΑΣΕΓΕΣ, καθώς και µία ενιαίας και ενωτικής συνοµοσπονδίας
αγροτικών συλλόγων, προκειµένου αυτές να αντιµετωπίσουν το
κόστος ίδρυσης και ανάπτυξής τους. Ειδικότερα προβλέπεται ότι
στον προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µπορεί να εγγράφεται κάθε χρόνο πίστωση για την οικονοµική ενίσχυση της ΠΑΣΕΓΕΣ, που διατίθεται
από αυτήν αποκλειστικά για δαπάνες συνεταιριστικής εκπαίδευσης –πρέπει να δούµε, κύριε Υπουργέ, πάλι το θέµα της εκπαίδευσης, να περάσει και στα πανεπιστήµια- µετεκπαίδευσης ή
επιµόρφωσης αιρετών στελεχών ή υπαλλήλων αγροτικών συνεταιρισµών, µε βάση τον ετήσιο προϋπολογισµό τους.
Επίσης προβλέπεται η ΠΑΣΕΓΕΣ να ενισχύεται οικονοµικά για
τις λειτουργικές της δαπάνες και από τον Οργανισµό Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων, µε την καταβολή σε αυτήν ετησίως ποσοστού 2% από τα έσοδα του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 7 του ν.3877/2010, το οποίο δεν υπερβαίνει το
1.800.000.000 δραχµές, οι οποίες ελέγχονται κατ’ έτος µε απόφαση του Υπουργού. Αποκλειστικά για την επιχορήγηση µε βάση
τα έσοδα του 2011, δίνεται ποσοστό 0,60% στη ΓΕΣΑΣΕ και
0,40% στη ΣΥΔΑΣΕ.
Κύριε Υπουργέ, εδώ είχαµε ζητήσει στην επιτροπή να δούµε
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τη δυνατότητα να επιχορηγήσουµε και τη συνδικαλιστική οργάνωση της ΠΕΝΑ, των νέων αγροτών. Θα πρότεινα να διαµορφώσουµε τα ποσοστά, ώστε να ενισχυθεί και αυτή η συνδικαλιστική
οργάνωση γιατί το µέλλον µας είναι οι νέοι αγρότες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
την ανοχή σας γιατί το θέµα είναι πολύ σηµαντικό. Θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενιαία και ενωτική συνοµοσπονδία αγροτικών συλλόγων και για τις µεταγενέστερες επιχορηγήσεις, αυτές θα δίδονται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Με το άρθρο 15, θεσπίζονται υπέρ των ΣΑΟ φορολογικά κίνητρα και απαλλαγές που λειτουργούν ως έµµεση, φορολογικού
χαρακτήρα ενίσχυση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο µε τις σχετικές ρυθµίσεις οι συλλογικές αγροτικές οργανώσεις καθίστανται αποδέκτες σηµαντικών δηµοσιονοµικών ελαφρύνσεων, ώστε να
διευκολύνεται η δραστηριότητα και το επιτελούµενο από αυτές
έργο.
Με το άρθρο 16, τροποποιούνται ορισµένες διατάξεις του
ν.2810/2000, ώστε ο τελευταίος να εναρµονισθεί µε τις διατάξεις
του παρόντος σχεδίου νόµου. Από τις τροποποιούµενες διατάξεις του ν.2810/2000 ιδιαίτερης σηµασίας είναι αυτή του άρθρου
5, µε την οποία καθίσταται σαφές ότι µέλη των αγροτικών συνεταιρισµών µπορεί να είναι αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα και
αγροτικοί συνεταιρισµοί οι οποίοι βέβαια κατέχουν µία µερίδα.
Εµάς, κύριε Υπουργέ, µας ενδιαφέρει να κατέχουν µία ψήφο. Για
τις µερίδες, βεβαίως, ας δώσουµε όσες γίνεται. Θα ενισχυθεί ο
συνεταιρισµός. Παράλληλα, µας ενδιαφέρει εδώ να αντικαταστήσουµε το θέµα της µερίδας, έτσι ώστε το 3% των ψήφων όσων
συνεταιρισµών συµµετέχουν να µην υπερβαίνει τα φυσικά µέλη.
Καθορίζεται επίσης, για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία το συνεταιριστικό κεφάλαιο, στοιχείο το οποίο υπάρχει στο καταστατικό
του ευρωπαϊκού συνεταιρισµού. Το ύψος του είναι 30.000 ευρώ.
Με το άρθρο 17, τροποποιούνται ορισµένες διατάξεις του
ν.1361/1983, σχετικά µε τον αγροτικό συνδικαλισµό. Από τις τροποποιούµενες διατάξεις του ν. 1361/1983 ιδιαίτερη σηµασία έχει
αυτή της τροποποίησης του άρθρου 5.
Στο άρθρο 18, περιλαµβάνονται µεταβατικού χαρακτήρα διατάξεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε συνάδελφε, δεν
µπορώ να σας δώσω άλλο χρόνο. Δεν χρειάζεται η ανάγνωση
όλων των άρθρων.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, κυρία Πρόεδρε.
Στο άρθρο 18, περιλαµβάνονται µεταβατικού χαρακτήρα διατάξεις για την πρώτη εγγραφή στο µητρώο των αγροτικών συνεταιρισµών και οµάδων παραγωγών. Η εγγραφή αυτή για πρώτη
φορά θα µπορεί να προβλέπεται µε απόφαση του Υπουργού.
Επίσης, εδώ θα πρέπει να δούµε ότι όσον αφορά τους συνεταιρισµούς που ήδη λειτουργούν, δεν µπορεί να περιµένουµε να
έχουµε δικαστική απόφαση, γιατί δεν έχουν γίνει συνελεύσεις τα
προηγούµενα χρόνια µε δικαστικούς επιµελητές. Άρα, να δοθεί
µία ευκαιρία στους υπάρχοντες να µπορούν να γράφονται µε
όσες αποφάσεις έχουν πάρει.
Επίσης, προβλέπονται µεταβατικές διατάξεις για τους γυναικείους και δασικούς συνεταιρισµούς. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012
οι αγροτικοί συνεταιρισµοί και η ΠΑΣΕΓΕΣ θα πρέπει να έχουν
ολοκληρώσει τη διαδικασία εκλογής των οργάνων τους.
Δίνεται µία παράταση για την εφαρµογή των διατάξεων του
νόµου, βεβαίως και για ΕΑΣ, ΚΕΣΕ και ΚΑΣΟ, ενώ δεν µπορούµε
να πούµε το ίδιο για τις ανώνυµες εταιρείες οι οποίες έχουν δικαίωµα να λειτουργούν µε το ν. 2190.
Με το άρθρο 19, ρυθµίζεται το θέµα της µετατροπής των ΕΑΣ
σε αγροτικούς συνεταιρισµούς µε απόφαση των γενικών συνελεύσεών τους. Επίσης, οι ΕΑΣ µε απόφαση των γενικών συνελεύσεων δύνανται, αντί για αγροτικοί συνεταιρισµοί, να
µετατραπούν και σε ΑΕΣ του παρόντος νόµου. Στην περίπτωση
αυτή ισχύει αναλόγως η διάταξη της παραγράφου 10 του άρ-
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θρου αυτού.
Επίσης, σε σχέση µε τη µετατροπή των ΕΑΣ που έχουν αρνητική οικονοµική θέση και αδυνατούν να καταστούν οικονοµικά
βιώσιµες σε αγροτικούς συνεταιρισµούς, πρέπει πριν τη µετατροπή τους να υπάρχει πρόγραµµα εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η εξυγίανση του νέου αγροτικού
συνεταιρισµού και της ΑΕΣ. Τα σχέδια αυτά συντάσσονται από
έγκυρες ελεγκτικές εταιρείες και εγκρίνονται από την ενυπόθηκη
τράπεζα µε το µεγαλύτερο ύψος των απαιτήσεων κατά της ΕΑΣ.
Και, βεβαίως, δεσµεύει το δηµόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τους ΟΤΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Στο άρθρο αυτό το οποίο
αποτελεί µεταβατική διάταξη τίθεται προθεσµία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ. Θέλουν
και οι άλλοι εισηγητές να µιλήσουν. Από οκτώ λεπτά που είναι ο
Κανονισµός µέχρι τα είκοσι λεπτά δηµιουργείται µείζον θέµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κλείνω κυρία Πρόεδρε.
Ένα υγιές συνεταιριστικό κίνηµα θα οδηγήσει ταχύτατα στην
οικονοµική αναδιάρθρωση της χώρας. Εκφράζω την ευχή της
αποµάκρυνσης των κοµµάτων από τους συνεταιρισµούς. Οι συνεταιρισµοί είναι επιχειρήσεις ιδιότυπες µεν, λόγω και του κοινωνικοπολιτιστικού τους χαρακτήρα, πλην όµως επιχειρήσεις
ανταγωνιστικές των αντιστοίχων του ιδιωτικού τοµέα. Ο πυρήνας
του δικαιώµατος του συνεταιρίζεσθαι ελευθέρως είναι ο άνθρωπος, όχι το κεφάλαιο. Γι’ αυτό θα επαναφέρουµε και θα ενισχύσουµε τον άνθρωπο-συνεταιριστή στην οικονοµική του εστία
στον συνεταιρισµό του.
Ως πολίτες της Ευρώπης που δηµιουργούν µε φαντασία τους
θεσµούς της, έχουµε το καθήκον να υπερασπιστούµε την προτεινόµενη θεσµική ρύθµιση, για τη δηµιουργία ελεύθερων ακοµµάτιστων συνεταιρισµών που θα ρυθµίζουν και θα είναι
υπεύθυνοι οι ίδιοι για την τύχη τους.
Η παλιά συνεταιριστική µου ιδιότητα επιβάλλει αυτή την εκδοχή. Τέλος, παράκληση για τους εργαζόµενους στους συνεταιρισµούς. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να βρεθεί τρόπος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ, κύριε Παπαδόπουλε, ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: …να ισχύσει διάταξη για την
µετάταξή τους σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και των θυγατρικών υπηρεσιών του.
Κλείνοντας, θέλω να εκφράσω την ευχή ότι δεν θα χρειαστεί,
κύριε Υπουργέ, να κάνουµε εφαρµογή της αναγκαστικής διάταξης για την µετατροπή των συνεταιρισµών. Έχω την πεποίθηση
από τη µέχρι τώρα απασχόλησή µου στους συνεταιρισµούς ότι
είναι έτοιµοι οι αγροτικοί συνεταιρισµοί να ακολουθήσουν τα του
νόµου και να βρουν την πραγµατική τους διάσταση, να παίξουν
το ρόλο τους µε τα φυσικά πρόσωπα. Η παλιά συνεταιριστική
µου ιδιότητα, επιβάλλει την τελευταία αυτή παραδοχή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον εισηγητή της Πλειοψηφίας, κ. Παπαδόπουλο.
Κύριοι συνάδελφοι, αν δεν µπορούµε να τηρήσουµε τον Κανονισµό µε την ανοχή που έχουµε δώσει για τους εισηγητές από
οκτώ λεπτά στα δώδεκα λεπτά, να ξέρετε ότι το Προεδρείο θα
αναγκαστεί να διακόψει τους οµιλητές, πράγµα που δεν το επιθυµεί, αλλά δυστυχώς δεν µπορούµε να συνοψίσουµε αυτά που
θέλουµε να πούµε στο χρόνο που ορίζει ο Κανονισµός. Λυπάµαι,
αλλά το Προεδρείο δεν µπορεί να έχει µεγαλύτερη ανοχή. Έχει
κάνει µεγάλες υπερβάσεις.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο. Πρόκειται για κάποιες νοµοτεχνικές και συντακτικές βελτιώσεις;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Είναι µια συντακτική βελτίωση.
Στο άρθρο 21 στην πρώτη σειρά, η φράση «όπως αυτή» θα
γίνει «όπως αυτές». Και στην τέταρτη σειρά το ρήµα «αρχίζει» γίνεται «αρχίζουν».
Το καταθέτω για να µοιραστεί στους συναδέλφους Βουλευτές.
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(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Ιωάννης Δριβελέγκας καταθέτει για τα Πρακτικά τις

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προαναφερθείσες βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Θα κατατεθεί και θα διανεµηθεί στους συναδέλφους Βουλευτές.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κασαπίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω από την τελευταία αναφορά του συναδέλφου κ.
Παπαδόπουλου για την ενεργή συµµετοχή των οργανώσεων για
τις αλλαγές, που µπορούν και βελτιώνουν το συνεταιριστικό κίνηµα της χώρας. Και εµείς θεωρούµε ότι αν είχαν απαλειφθεί κάποιες διατυπώσεις σχετικά µε τη διάλυση και εκκαθάριση ακόµα
και υγιών ενώσεων που δεν επιθυµούσαν να µετατραπούν αναγκαστικά σε αγροτικούς συνεταιρισµούς, θα αµβλύνονταν οι διαφωνίες αρκετών συναδέλφων, αλλά και των περισσότερων
συνεταιριστών σε όλη τη χώρα και θα είχαµε µια καλύτερη αντιµετώπιση του παρόντος σχεδίου νόµου.
Ως προς τα άρθρα του συγκεκριµένου νοµοθετήµατος, αυτά
διαρθρώνονται σε έξι επιµέρους κεφάλαια. Το πρώτο αναφέρεται στις συλλογικές αγροτικές οργανώσεις και τους ορισµούς
που δίνονται γι’ αυτές. Είχαµε επισηµάνει και είχαµε καταθέσει
κάποιες παρατηρήσεις επί των άρθρων. Συγκεκριµένα, στο πέµπτο άρθρο, είχαµε ζητήσει να µην αναφέρεται ότι υπάρχει δυνατότητα δηµιουργίας νέου νοµικού προσώπου, το οποίο θα
αναγνωριζόταν και ως οµάδα παραγωγών. Έγινε δεκτό από το
Υπουργείο. Εποµένως, θεωρούµε ότι αυτή είναι µια θετική βελτίωση του νοµοσχεδίου, διότι έτσι δεν δηµιουργείται µια ανταγωνιστικότητα µεταξύ των οµάδων παραγωγών και των ήδη
υφισταµένων αναγνωρισµένων, που αναφέρονται σε υφιστάµενα
νοµικά πρόσωπα ή µέρος νοµικών προσώπων.
Στο δεύτερο επιµέρους κεφάλαιο του νοµοσχεδίου, που περιλαµβάνει τα άρθρα 8 έως 11, είχαµε καταθέσει παρατηρήσεις
στο άρθρο 11 σχετικά µε τα δηµοπρατήρια αγροτικών προϊόντων, ώστε σε αυτά να µην εµφανίζεται η συµµετοχή του δηµοσίου στην πλειοψηφία του πακέτου των µετοχών του
δηµοπρατηρίου, που ιδρύεται σε κάθε περιφέρεια, που έγινε
δεκτό από τον Υπουργό, δεδοµένου του γεγονότος ότι θεωρήσαµε πως η συµµετοχή του δηµοσίου σε δοµές της αγοράς µόνο
προβλήµατα µπορεί να δηµιουργήσει, όπως έχει αποδειχθεί στη
χώρα µας και χαιρόµαστε γι’ αυτή την αλλαγή.
Ζητήσαµε, επίσης, να µην υπάρχει η διατύπωση της υποχρεωτικής διάθεσης των προϊόντων των ιδρυτικών µελών των συνεταιρισµών των δηµοπρατηρίων, αλλά οι παραγωγοί των µελών
αυτών να µπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους ελεύθερα,
όπου αυτοί κρίνουν ότι τους είναι πιο ωφέλιµο.
Και αυτή η πρότασή µας έγινε δεκτή, όπως επίσης έγινε δεκτή
και η αναγκαιότητα για διάθεση των προϊόντων µέσα από τα δηµοπρατήρια, κατόπιν διαλογής και τυποποίησης, κάτι το οποίο
θεωρούµε ότι θα βελτιώσει σηµαντικότατα και θα αυξήσει την
προστιθέµενη αξία των αγροτικών µας προϊόντων, δεδοµένου ότι
ένα κυρίαρχο πρόβληµα της ελληνικής αγροτικής οικονοµίας
είναι η διάθεση των προϊόντων µας σε χύµα µορφή, χωρίς η προστιθέµενη αξία της τυποποίησης και της διαλογής να προστίθεται. Μάλιστα, αυτές οι εργασίες µπορούν να δώσουν και θέσεις
απασχόλησης στον τόπο της παραγωγής. Θεωρούµε ότι είναι
ένα πολύ θετικό βήµα και θα το αγκαλιάσουν οι νέες δοµές και η
αγορά.
Στο Δ’ Κεφάλαιο, που αναφέρεται στις χρηµατοδοτήσεις και
τα κίνητρα υπέρ των Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων, καταθέσαµε πρόταση σχετικά µε τον έλεγχο και την αξιολόγηση όλων
των Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων, που χρηµατοδοτούνται από το Υπουργείο. Συγκεκριµένα, και η ΠΑΣΕΓΕΣ και τα
άλλα συνδικαλιστικά όργανα να αξιολογούνται και να ελέγχονται
σχετικά µε την αξιοποίηση των χρηµάτων που τους δίνονται είτε
από το Υπουργείο είτε από τον ΕΛΓΑ και αυτή η αξιολόγηση να
δηµοσιοποιείται προς γνώση όλων των παραγωγών.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, θα θέλαµε και εµείς να επισηµάνουµε ότι
είναι δίκαιο να συµπεριλάβει το Υπουργείο και η ελληνική πολιτεία τη χρηµατοδότηση και µιας αξιόλογης συνδικαλιστικής οργάνωσης της χώρας µας, που τα τελευταία χρόνια έχει αξιόλογη
παρουσία, της Οργάνωσης των Νέων Αγροτών. Προτείνουµε και
εµείς να εξετάσετε θετικά το αίτηµά τους για χρηµατοδότηση
µέσα από τα κονδύλια του Υπουργείου, του ΕΛΓΑ.
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Επίσης, υπάρχει και µια πρόταση που ακούστηκε από συνάδελφο κατά τη διάρκεια της συζητήσεως στη Βουλή για την αποτύπωση του ποσού για κάθε παραγωγό, που καταβάλλει ως
εισφορά µέσω του ΕΛΓΑ και καταλήγει στην ΠΑΣΕΓΕΣ, ότι και
αυτό το ποσό να φαίνεται σε κάθε έναν από τους παραγωγούς,
ώστε να γνωρίζει και ο ίδιος κατά πόσο συµβάλλει και συµµετέχει
στη χρηµατοδότηση της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Στο Ε’ Κεφάλαιο, σχετικά µε τις τροποποιούµενες διατάξεις
του ν. 2810, καταθέσαµε πρόταση στο άρθρο 15, ώστε να επανέλθει ο έλεγχος του Εποπτικού Συµβουλίου στους αγροτικούς
συνεταιρισµούς ως ένας επιπλέον εσωτερικός έλεγχος των συνεταιριστικών οργανώσεων, ούτως ώστε να ανατεθεί τρόπω τινά
και η ευθύνη στους ίδιους τους παραγωγούς για τους ελέγχους
που οφείλουν να κάνουν, που δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια δεν
γινόταν όπως θα έπρεπε, µε αποτέλεσµα να έχουµε όλα αυτά τα
νοσηρά φαινόµενα στους ελληνικούς συνεταιρισµούς.
Και αυτή η πρότασή µας έγινε δεκτή από το Υπουργείο, όπως
επίσης και µια άλλη που καταθέτουµε, υποστηρίζοντας και το αίτηµα ενός συναδέλφου, του Κώστα Μουσουρούλη, σχετικά µε
τη µείωση του αριθµού των ιδρυτικών µελών για κάθε συνεταιριστική οργάνωση. Ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν υπάρχει πληθυσµός, όπως είναι τα µικρά νησιά, να το εξετάσετε θετικά, γιατί
πιστεύουµε ότι θα βοηθήσει στην καλύτερη διάρθρωση του συνεταιριστικού κινήµατος στη χώρα µας.
Επίσης, καταθέσαµε προτάσεις στο άρθρο 18, στο τελευταίο
κεφάλαιο του νόµου για τις µεταβατικές διατάξεις, ώστε να µην
υπάρχει η αναφορά στο νόµο της επιλογής είτε µετατροπής σε
αγροτικό συνεταιρισµό είτε σε ΑΕΣ, γιατί αυτό δηµιουργούσε µια
αίσθηση αναγκαστικότητας ως προς τη µετατροπή σε εταιρείες.
Και αυτό έγινε δεκτό από τον Υπουργό.
Επίσης, προτείναµε και ζητήσαµε να προβλεφθεί ευνοϊκή ρύθµιση των οφειλών των συνεταιριστικών οργανώσεων που µετατρέπονται ή γενικότερα των Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων
είτε και αξιοποίηση της περιουσίας των οργανώσεων αυτών που
πρόκειται να εκποιηθούν, ώστε αυτή η περιουσία να περάσει στα
χέρια των νέων συνεταιριστικών σχηµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Αυτά τα νέα συνεταιριστικά σχήµατα χωρίς βάρη θα κάνουν
την επανεκκίνηση, που απαιτείται και για τους ίδιους, αλλά και
για το συνεταιριστικό κίνηµα και θα µπορέσουµε έτσι να προσελκύσουµε τους αγρότες να στελεχώσουν, να εγγραφούν µέσα στα
νέα αυτά σχήµατα, για να µπορέσουµε να οργανώσουµε έτσι την
αγροτική παραγωγή στη χώρα µας.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινε αποδοχή
των περισσότερων προτάσεων -από τις δέκα προτάσεις που καταθέσαµε έγιναν δεκτές οι εννέα- και ελήφθησαν υπ’ όψιν και επί
των βασικών αρχών του νοµοσχεδίου, τόσο για την κατάργηση
των ανενεργών ή των εικονικών συνεταιρισµών, όσο και την επαναφορά της κρατικής εποπτείας, όσο και τη συµµετοχή της
βάσης των αγροτών στην εκλογή των οργάνων τους στη ΠΑΣΕΓΕΣ, αλλά και τη µετατροπή των ενώσεων σε συνεταιρισµούς.
Στην τελευταία αυτή αρχή εκφράσαµε την επιφύλαξη ως προς
την αναγκαστικότητα της µετατροπής, γιατί σε περιπτώσεις όπου
υγιείς ενώσεις δεν επιθυµούν τη µετατροπή τους, τότε αναγκαστικά οδηγούνται στη διάλυση. Αυτό δηµιουργεί ένα σηµείο τριβής και µία ανασφάλεια και διατηρούµε την επιφύλαξή µας στη
συγκεκριµένη αυτή αρχή.
Κατά τ’ άλλα, θεωρούµε ότι µε τις προσθήκες και τις προτάσεις που έχουµε καταθέσει, συµβάλαµε αποφασιστικά στη βελτίωση του νοµοσχεδίου και είµαι βέβαιος ότι αυτές οι αλλαγές,
που έπρεπε να είχαν προβλεφθεί τουλάχιστον µε την εφαρµογή
του ν. 2810, έστω και µε µία δεκαετή καθυστέρηση, θα βοηθήσουν σηµαντικά στην εξυγίανση και περαιτέρω, στην ενδυνάµωση του συνεταιριστικού κινήµατος, αρκεί µε καλή διάθεση και
προαίρεση να εφαρµοστεί στην πράξη αποτελεσµατικά η νέα
αυτή φιλοσοφία του παρόντος σχεδίου νόµου.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Γεώργιο Κασαπίδη, εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας και για την τή-
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ρηση του χρόνου.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Νικόλαος Μωραΐτης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η Νέα Δηµοκρατία µε κάποιες χθεσινές µανούβρες, τελικά
ακολουθεί την πολιτική που εφαρµόζει πιστά µαζί µε το ΠΑΣΟΚ.
Βέβαια, αυτό είναι απόρροια της πολιτικής της ΚΑΠ και συνολικά
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συναποφάσισαν και εφάρµοσαν
και η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και στήριξαν, βέβαια και τα άλλα κόµµατα που έχουν Ευαγγέλιο την Κοινή Αγροτική Πολιτική, µε τους όποιους ελιγµούς
δηµιούργησαν παραπάνω συγχύσεις, αυταπάτες, µπερδέµατα
στη φτωχιά αγροτιά µε θέσεις, όπως «η καλύτερη εφαρµογή της
ΚΑΠ θα έχει καλύτερα αποτελέσµατα». Αυτά είναι πράγµατα που
ακούστηκαν κι εχθές εδώ, όπως ότι οι επιδοτήσεις δεν χρησιµοποιήθηκαν καλά. Δεν είπαν, όµως, ότι αυτές οι επιδοτήσεις ήταν
ένα εργαλείο για να περάσει «στα µαλακά» αυτή η αγροκτόνα
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα λένε όλα αυτά τα κόµµατα του ευρωµονόδροµου για να
«βγάλουν λάδι» την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να
«βγάλουν λάδι» την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση που στηρίζουν
µε κάθε τρόπο. Βέβαια, η ίδια η ζωή, το βίαιο ξεκλήρισµα εκατοντάδων χιλιάδων αγροτικών νοικοκυριών, αναδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΚΑΠ αναδείχθηκε σε καταστροφέα της
αγροτικής παραγωγής στη χώρα µας.
Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση και στα πλαίσια των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων για την εφαρµογή της νέας βάρβαρης, αντιαγροτικής «καταιγίδας», που έρχεται και ιδιαίτερα µετά
το 2014-2020, οι όποιες επιµέρους τροπολογίες που κάνατε,
κύριε Υπουργέ, στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο για τους συνεταιρισµούς, για το αγροτικό συνδικαλιστικό κίνηµα δεν αλλάζουν
στο παραµικρό τον αντιδραστικό χαρακτήρα, δεν θίγουν τον πυρήνα της αντιλαϊκής, αντιδραστικής πολιτικής που υπηρετεί, που
είναι η παραπέρα θωράκιση του αστικού κράτους, µπροστά στα
νέα δεδοµένα που διαµορφώνονται.
Σε ό,τι αφορά τα άρθρα, θα ήθελα να πω ότι στο άρθρο 1 διαµορφώνετε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων για τους νέους συνεταιρισµούς των µεγαλοαγροτών. Μπορεί, βέβαια, στην αρχή να
µπουν και κάποιοι µικροµεσαίοι που στη συνέχεια θα αφανιστούν. Διατηρείτε και εδραιώνετε παραπέρα τις οµάδες παραγωγών. Δηµιουργείτε εταιρικές συµπράξεις, για να
εξυπηρετηθούν καλύτερα τα συµφέροντα των µεγαλοαγροτών
και των επιχειρηµατιών.
Βέβαια, αυτό µε τα δηµοπρατήρια δεν είναι η πρώτη φορά που
γίνεται. Το είδαµε και στη δηµιουργία δηµοπρατηρίων για τα
νωπά οπωροκηπευτικά και είδαµε τα αποτελέσµατα. Για παράδειγµα, το είδαµε ακόµα και στα καύσιµα. Το µόνο, βέβαια, που
κάνατε είναι µέσα από αυτά τα δηµοπρατήρια, τα παρατηρητήρια, να παρακολουθείτε τις χαµηλές τιµές των παραγωγών και
τα µεγάλα κέρδη των εµπόρων και κατ’ επέκταση το ξεζούµισµα
των καταναλωτών, των φτωχών λαϊκών στρωµάτων των πόλεων
και της υπαίθρου.
Τα καλάθια, τα οποία παρουσιάζετε σήµερα στις περιφέρειες,
είναι στην κατεύθυνση αποπροσανατολισµού. Είναι για να χρυσωθεί πραγµατικά το χάπι του ξεκληρίσµατος. Αυτά τα καλάθια
–σας το είπαµε και χθες- ξεχειλίζουν από κοροϊδία. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα.
Στο άρθρο 2 έχουµε την άσκηση της κρατικής εποπτείας, τη
δηµιουργία Εθνικού Μητρώου Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων µε απόφαση του εκάστοτε Υπουργού. Ορίζεται, βέβαια, εκπρόσωπος του Υπουργείου, αλλά εποπτεύετε µαζί µε την
ΠΑΣΕΓΕΣ των µεγαλοαγροτών, τη ΓΕΣΑΣΕ, τη ΣΥΔΑΣΕ, τις ξεπουληµένες αυτές ηγεσίες, την εφαρµογή της αντιαγροτικής πολιτικής στις κατευθύνσεις που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στο άρθρο 3 εποπτεύετε µέσα από την Εποπτική Αρχή την καταβολή των συνεταιριστικών µερίδων, παρά την τροπολογία που
λέει ότι αυτές οι τριάντα χιλιάδες –που µειώθηκαν από τις αρχικά
εξήντα χιλιάδες- θα έρθουν λίγο αργότερα. Η φτωχοµεσαία
αγροτιά είναι σίγουρο ότι κάτω από αυτήν την αντιαγροτική πολιτική, που πραγµατικά ξεκληρίζει βίαια µεγάλα τµήµατά της, δεν
θα κατορθώσει να πληρώσει αυτές τις µερίδες και αργά ή γρή-
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γορα θα βρεθεί στο δρόµο και η γη και η παραγωγή θα µαζευτεί
σε λίγους.
Με το άρθρο 4 γίνεται αξιολόγηση για την καταχώριση στο Μητρώο και διαχωρίζετε τους συνεταιρισµούς σε ενεργούς και ανενεργούς, χωρίς όµως µέχρι σήµερα να οριοθετείτε αυτόν τον
όρο. Βάζετε κάποιες χρονιές αξιολόγηση για τη βιωσιµότητα.
Αυτό το κάνετε για να µπορέσετε, όσο πιο γρήγορα γίνεται, να
βάλετε στο χέρι τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν αυτοί οι
συνεταιρισµοί, οι οποίοι θα κριθούν αργά ή γρήγορα, τώρα ή στη
συνέχεια, ανενεργοί. Θα αρπάξουν οι νέοι συνεταιρισµοί των µεγαλοαγροτών τα περιουσιακά στοιχεία των αγροτών, που θα ξεκληριστούν βίαια. Βέβαια, κάποια από αυτά δεν θα προλάβουν
να τα αρπάξουν ούτε αυτοί, γιατί -όπως είπαµε και χθες και κάποιοι το θεώρησαν υπερβολή και το ξαναλέµε- θα τα αρπάξει το
λησταρχείο της Αγροτικής Τράπεζας.
Στο άρθρο 5 διατηρείτε τις οµάδες παραγωγών στην κατεύθυνση που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να έχουν πρόσβαση
σε κίνητρα, σε χρηµατοδοτήσεις από διάφορα επιχειρησιακά
προγράµµατα, αλλά και µε κεντρικό στόχο τη διάσπαση, για να
περάσει µε λιγότερους κραδασµούς η αντιαγροτική καταιγίδα.
Στο άρθρο 6 θεσµοθετείτε τις αγροτικές εταιρικές συµπράξεις, που θα λειτουργούν βέβαια µε καθαρά ιδιωτικοοικονοµικά
κριτήρια, µε στόχο το κέρδος των µεγαλοµετόχων αγροτών.
Το άρθρο 7 αφορά την ΠΑΣΕΓΕΣ. Εδώ εκπαιδεύετε συνεταιριστές. Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ µίλησε για καλύτερη εκπαίδευση, για να µπορέσουν να περάσουν πιο ανώδυνα την πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου συναποφασίζουν τα κόµµατα του
ευρωµονόδροµου. Μέσα, όµως, από αυτά τα εκπαιδευτικά κέντρα δεν είναι µόνο ότι θέλετε να κάνετε συνδικαλιστές υποταγµένους και συνδικαλιστές µε τους οποίους να περάσει αυτή η
πολιτική, αλλά θέλετε µέσα από εκεί να εξαγοράζετε συνειδήσεις, θέλετε να καταστρατηγήσετε εργασιακά δικαιώµατα τώρα
που έχουµε σάρωµα, πραγµατική χιονοστιβάδα σε ό,τι αφορά τα
εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων. Είµαστε σίγουροι ότι
όπως έχει συµβεί και µε την τοπική διοίκηση, έτσι και η ΠΑΣΕΓΕΣ
θα γίνει ο προάγγελος γι’ αυτές τις αντιδραστικές αλλαγές.
Στο άρθρο 8 διατηρείτε τις διεπαγγελµατικές οργανώσεις ανά
προϊόν ή οµάδα οµοειδών προϊόντων και επιδιώκετε ξεκάθαρα
να δώσετε νέα, σίγουρα κέρδη σε εµπόρους και βιοµήχανους,
σε βάρος των µικροµεσαίων αγροτών και συνεταιρισµών. Βέβαια,
αυτόν το ρόλο τον παίζουν και σήµερα οι διεπαγγελµατικές οργανώσεις. Τους δίνετε περαιτέρω δυνατότητες σε αυτήν την κατεύθυνση.
Στο άρθρο 9 θεσµοθετείτε την αγροτοδιατροφική σύµπραξη,
τα περιβόητα καλάθια που ανέφερα που τα κουβαλάτε από περιφέρεια σε περιφέρεια, µε δώρα, δήθεν, µέσα για τους αγρότες.
Προσπαθείτε να τους ξεγελάσετε και να σπείρετε συγχύσεις και
αυταπάτες ότι µπορεί µε τοπικά προϊόντα να λυθεί το πρόβληµα.
Είναι δοκιµασµένη η συνταγή. Το έχετε κάνει και στο παρελθόν
και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία µε τα υφαντά, µε την
εκτροφή βατράχων, µε λεβάντες, µε ρίγανη, µε γλυκά του κουταλιού.
Όλα αυτά αποδείχθηκαν ένα µεγάλο ψέµα. Παρ’ ότι αυτή η πολιτική σας έκανε την προσπάθεια να περάσει µέσα από τον αγροτουρισµό, το αποτέλεσµα ήταν παραπέρα ένα βίαιο ξεκλήρισµα
των χωριών της υπαίθρου, που πραγµατικά έχουν γίνει χωριά γερόντων.
Είπατε και κάτι άλλο. Είπατε ότι δήθεν, µέσα από τη µεσογειακή διατροφή µπορεί να λυθεί το πρόβληµα της αγροτικής παραγωγής. Δεν µας είπατε, όµως, ότι µέσα από τον Παγκόσµιο
Οργανισµό Εµπορίου κανένας δεν εµποδίζει τους µεγαλοεισαγωγείς να εισάγουν προϊόντα που παράγονται στη χώρα µας,
από άλλες χώρες, όπως για παράδειγµα λάδι από το Μαρόκο,
ελιές από την Τυνησία, κρασί και χυµούς από την Αργεντινή, φασόλια από την Τουρκία και πάει λέγοντας.
Στο άρθρο 10 επιβάλλετε τα συµβόλαια για τη µελλοντική πώληση αγροτικών προϊόντων και, µάλιστα, προβλέπετε ότι η διάρκεια δεν µπορεί να είναι λιγότερη του ενός έτους. Δεσµεύετε έτσι
την παραγωγή που θα συµφωνηθεί, εξασφαλίζοντας τον έµπορο
σε µία χρονική στιγµή –εδώ προσέξτε, είναι το κρυφό σηµείοπου µπορεί ο έµπορος να πατήσει πάνω στις ανάγκες του παρα-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΗ ’ - 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

γωγού και να αρπάξει τη σοδειά και να µην έχει τα περιθώρια να
διεκδικήσει ο παραγωγός παραπέρα τιµή καθ’ όλη τη διάρκεια
του χρόνου.
Στα άρθρα 12 και 13 φαίνεται µε τον πιο κατηγορηµατικό
τρόπο η συνέπεια µε την οποία υπηρετείτε την αντιαγροτική πολιτική της ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που άλλωστε και εσείς
και η Νέα Δηµοκρατία εφαρµόζετε για χρόνια µε ευλάβεια. Κάνετε σαφές ότι µόνο οι ενεργοί συνεταιρισµοί, οι Οµάδες Παραγωγών, οι Αγροτικές Συµπράξεις έχουν πρόσβαση σε παροχές,
φοροαπαλλαγές και κίνητρα αυτού του νόµου, αφανίζοντας έτσι
τους φτωχούς αγρότες. Βέβαια, απ’ ό,τι βλέπετε, οι ενεργοί
αγρότες είναι η επικρατέστερη πρόταση ανάµεσα στις προτάσεις της Κοµισιόν για το 2014-2020.
Στο άρθρο 14 προβλέπετε χρηµατοδότηση της ΠΑΣΕΓΕΣ, της
ΓΕΣΑΣΕ, της ΣΥΔΑΣΕ. Είπαµε και χθες στη συζήτηση επί της
αρχής ότι είναι πραγµατικά έγκληµα, µε τα χαράτσια που πληρώνουν οι φτωχοµεσαίοι αγρότες, να πληρώνουν τους νεκροθάφτες του αγροτικού κινήµατος, τους υπονοµευτές των αγροτικών
αγώνων.
Στο άρθρο 16 τροποποιείτε διατάξεις του ν.2810/2010 για τους
συνεταιρισµούς. Αυτές οι αλλαγές είναι στην πιο αντιδραστική
κατεύθυνση και σκοπεύουν στο να επιταχύνουν το ξεκλήρισµα
της φτωχοµεσαίας αγροτιάς και να εκσυγχρονίσουν τους συνεταιρισµούς που θα αποµείνουν, στα πλαίσια των καπιταλιστικών
αναδιαρθρώσεων.
Στο άρθρο 17 επιχειρείτε και την υποταγή του αγροτικού συνδικαλιστικού κινήµατος –για την οποία δεν έγινε λόγος- και την
πολυδιάσπασή του. Στην ουσία, επιδιώκετε τη διάλυσή του, γιατί
δεν θέλετε ένα µαζικό, µαχητικό και σωστά προσανατολισµένο
αγροτικό κίνηµα, που να µπορεί να σταθεί εµπόδιο στην αντιαγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων, να εµποδίσει το ξεκλήρισµα της φτωχής αγροτιάς,
να βάλει στόχο την ανυπακοή, την απειθαρχία, την ανατροπή
αυτής της βάρβαρης πολιτικής.
Διαχωρίζετε τους συλλόγους σε φυτικής, ζωικής, αλιευτικής
παραγωγής, µε στόχο τη διάσπαση. Θέλετε να φέρετε τον έναν
απέναντι στον άλλο µε συντεχνιακά αιτήµατα. Θέλετε να τσακίσετε κάθε συντονισµό για την κοινή δράση µε τους συλλόγους
ανά καλλικρατικό δήµο ή µε τις συνοµοσπονδίες ανά περιφέρεια.
Στο άρθρο 18 προβλέπονται µεταβατικές διατάξεις του νέου
νόµου και του τρόπου εφαρµογής.
Στο άρθρο 19 αναφέρετε τη µετατροπή των ενώσεων των µεγαλοαγροτών. Βέβαια, αφού πρώτα απαξιώσατε τις ενώσεις, σήµερα τις φέρνετε σε ένα σηµείο που δεν έχουν κανένα κύκλο
εργασιών και τις κλείνετε. Όµως, τα µεγάλα θύµατα αυτών των
αλλαγών θα είναι οι εργαζόµενοι που θα βρεθούν στο δρόµο, θα
βρεθούν ανάµεσα στις στρατιές των ανέργων και δεν πρόκειται
να απορροφηθούν από τα νέα σχήµατα –και εδώ το λέµε για να
το ακούσουν καλά οι εργαζόµενοι στους συνεταιρισµούς και στις
ενώσεις- παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις. Άλλωστε, λέτε ότι αυτοί
που θα µπουν σε εκκαθάριση –και είναι πάρα πολλοί- «δύνανται»
να απορροφηθούν. Εµείς λέµε: µαύρα µαντάτα για τους εργαζόµενους!
Στα άρθρα 20 και 21 ορίζετε θέµατα προηγουµένων διατάξεων
του νέου νόµου.
Μπροστά σ’ αυτή τη βάρβαρη πολιτική που ξεκληρίζει τη φτωχιά αγροτιά, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας πιστεύει ότι για
να είναι πιο αποτελεσµατικοί οι αγώνες της µικροµεσαίας αγροτιάς πρέπει να είναι συντονισµένοι µε τους αγώνες της εργατικής
τάξης και των άλλων πλατιών λαϊκών στρωµάτων, να αναδεικνύουν τις αιτίες και τους υπεύθυνους και να εντάσσονται στην πάλη
για ριζική αλλαγή του συσχετισµού των πολιτικών δυνάµεων µε
στόχο τη λαϊκή οικονοµία, τη λαϊκή εξουσία.
Κλείνοντας και καταψηφίζοντας όλα τα άρθρα, καλούµε τη
φτωχή αγροτιά να δώσει µια πρώτη δυναµική απάντηση µαζί µε
τις άλλες ταξικές δυνάµεις, όπως είναι το ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΕΒΕ,
τη νεολαία στο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ειδικό
αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαο Μωραΐτη.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής ορίζει
ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο για τη συζήτηση επί των άρθρων του σχεδίου νόµου το Βουλευτή Κορινθίας κ. Κωνσταντίνο
Κόλλια.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορεί κανείς να κατηγορήσει τις πολιτικές αποφάσεις
οιασδήποτε κυβέρνησης και οποιουδήποτε Υπουργού, αλλά
υπάρχει ένα άρθρο αυτού του σχεδίου νόµου, το άρθρο 16, το
οποίο αναφέρεται στην καθολική ψηφοφορία, στη συµµετοχή
της βάσης. Ένας µέλος, µια ψήφος που είναι συνεταιριστική
αρχή και θα εξυγιάνει τη σύνθεση των διοικητικών συµβουλίων
των µέχρι σήµερα ενώσεων.
Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ο µηδενισµός, το«όχι» σε όλα,
απλά επειδή το λέτε εσείς. Μ’ αυτήν την έννοια, δεν θα περπατούσε κανείς. Θα έκοβε τα πόδια του από την πρώτη στιγµή και
µετά ο ακρωτηριασµός θα συνεχιζόταν.
Θέλουµε να περπατήσουµε, να έχουµε ένα βηµατισµό διεξόδου από µια σοβαρή κρίση, η οποία αφορά το συνεταιριστικό κίνηµα. Το συνεταιριστικό κίνηµα έχει κρίση ηγεσίας. Η φυσική του
ηγεσία, η ΠΑΣΕΓΕΣ, ολιγώρησε επί δεκαετίες να φέρει τις διεθνείς συνεταιριστικές αρχές στο προσκήνιο και να εµµείνει σ’
αυτές, ενώ η εσωτερική εποπτεία δεν απέδωσε τίποτα. Η κρατική
εποπτεία στο παρελθόν ήταν και αυτή τυφλή. Κατά συνέπεια,
βρεθήκαµε σε αδιέξοδα και το συνεταιριστικό κίνηµα καταρρέει.
Οι φωτεινές εξαιρέσεις, στις οποίες επιχειρήθηκαν να αναφερθούν χθες ονοµαστικά, δεν οδηγούν από µόνες τους σε λύση.
Χρειαζόµαστε, λοιπόν, πλατιά κινητοποίηση των αγροτών για
να ενωθούν οι δύο ιδεολογικές προσεγγίσεις. Η µία είναι αυτή
της οµάδας παραγωγών. Πρόκειται για ανεξάρτητους παραγωγούς που δεν θέλουν συνεταιρισµό, αλλά θέλουν να τα βρουν
µεταξύ τους και να κάνουν εταιρική σύµπραξη. Η άλλη είναι οι
συνεταιριστικές αρχές µε ιδεολογικό περιεχόµενο.
Συγκρούστηκαν, λοιπόν, η µεν µία των οµάδων παραγωγών που τελικά ήταν µια εµπορική σύµπραξη που δεν έχει αποδώσει
πολλά και απλά υπήρξαν όσες υπήρξαν στα χαρτιά, προκειµένου
να εισπράξουν τις οικονοµικές επιχορηγήσεις που δικαιούντανκαι η άλλη πλευρά, η ιδεολογική, η οποία καταποντίστηκε εκ των
έσω. Η παραδοσιακή Αριστερά την έθαψε εντελώς.
Τµήµα της παραδοσιακής Αριστεράς του κ. Κουβέλη καταθέτει
σήµερα πρόταση, που λέει ότι για να επιλέγονται οι άριστοι, χρειαζόµαστε αντιπροσώπους. Τα κόµµατα της άµεσης δηµοκρατίας
θέλουν αντιπροσώπους; Είδα κατατεθειµένη τροπολογία.
Απορώ! Αν είναι δυνατόν να είσαι κόµµα άµεσης δηµοκρατίας
και να µάχεσαι υπέρ των «εκλεκτών» και των «αρίστων», γιατί ο
«άριστος» σε τελευταία ανάλυση δεν καταδέχεται να εκλεγεί, να
τον επιλέξουν κάποιοι δια βοής, γιατί έτσι είναι τα πράγµατα.
Λυπάµαι πολύ για την ιδεολογική υστέρηση, την πολιτική ένδεια και την αδυναµία προσαρµογής στην πραγµατικότητα και
στην αλλαγή της πραγµατικότητας. Πολύ λυπάµαι για το βαθύ
συντηρητισµό των λαθεµένων προηγούµενων µορφών και σχηµάτων διαχείρισης του συνεταιριστικού χώρου.
Αντιλαµβάνοµαι ότι θέλουν να εισπράξουν τις δυσαρέσκειες.
Ωραία! Θα µαζέψετε µερικά «λαµόγια» µαζί σας. Αυτό θα είναι
όλο κι όλο, γιατί ακριβώς υπάρχουν διεφθαρµένοι. Έτσι αποκαλούνται. Είναι ένας όρος ο οποίος χρησιµοποιείται ακριβώς για
τη διαφθορά, για τους ανθρώπους που δεν έχουν καµµία αξία
και επιδιώκουν την απολαβή.
Στα συγκεκριµένα, λοιπόν, άρθρα τα οποία συζητάµε θα αναφερθώ επιλεκτικά στο εξής:
Κατ’ αρχάς, στο µητρώο. Το µητρώο αγροτών έπρεπε να
υπάρχει από την ΠΑΣΕΓΕΣ, αλλά δεν υπάρχει. Το µητρώο αγροτών δεν δηµοσιοποιείται, γιατί θα έκοβαν πολλές επιχορηγήσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους αγρότες. Κατά συνέπεια, άλλο
κόλπο αυτό. Ουδέποτε ολοκληρώθηκε. Ας φωνάζει η Ευρωπαϊκή
Ένωση! Πάντα κακή είναι αυτή, όταν δίνει τα λεφτά σε µη παραγωγούς, σε πλασµατικούς παραγωγούς, σε αυτούς οι οποίοι
έπαιρναν επιχορηγήσεις µόνο µε το να κάνουν δήλωση στρεµ-
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µατικής καλλιέργειας.
Ε, όχι, λοιπόν, κύριοι! Αυτό είναι µέρος του παλιού συστήµατος ΠΑΣΟΚ – Νέας Δηµοκρατίας, που οδήγησε στη σηµερινή κατάρρευση της οικονοµίας µας. Μέρος, όχι το όλον! Δικαιώνει τον
Πάγκαλο, ο οποίος υπέγραφε ως Κυβέρνηση: «Πάρτε τα!» Και
όταν είπε «µαζί τα φάγαµε», σε αυτούς απευθύνθηκε, δηλαδή σε
µια µειοψηφία, η οποία µας καταρρακώνει σήµερα από οικονοµικής άποψης στον οικονοµικό χώρο, αλλά δεν µπορεί να γενικευτεί.
Και βέβαια, η καταχώρηση πρέπει να είναι σαφής: Δεν έχεις,
κύριε, δραστηριότητα; Αξιολογείσαι ως ανενεργός; Καταργείσαι.
Δεν κατάλαβα! Σφραγίδες για τις κλασικές ενισχύσεις και δικαιώµατα, τα οποία θέλεις να απολαµβάνεις, αλλά χωρίς να υπάρχεις;
Και βέβαια, πρέπει να πούµε ότι η ΠΑΣΕΓΕΣ εδώ υστερεί πάρα
πολύ, γιατί δεν έχει δουλειά να κάνει. Δεν κάνει εµπορία. Όφειλε
να κάνει δουλειά ουσίας. Και βέβαια, χαιρετίζουµε τη δράση της
µέσα από ένα περιοδικό, µέσα από κάποιες ηµερίδες, µέσα από
µια «άλφα» κινητοποίηση σε σχέση µε τα ευρωπαϊκά. Είναι ένας
κρίκος ή επισηµαίνει θέµατα, σηµατοδοτώντας αναφορές –και
µε αυτήν την έννοια δεχόµαστε ότι διαδραµατίζει ένα ρόλο- αλλά
δεν κάνει συντονισµό εξυγιαντικό, διότι αυτοί που εκλέγονται
είναι όµηροι του κατεστηµένου τους, αν δεν είναι οι ίδιοι κατεστηµένο.
Και βέβαια, πρέπει να πούµε ότι το καλάθι της Περιφέρειας θα
είναι αναποτελεσµατικό. Το άρθρο 9 πάσχει. Γιατί; Τι κάνει; Θεσπίζει µια πολυτελή αντίληψη, ότι όλα χωράνε σε ένα καλάθι, το
οποίο θα µπορούσε να είναι και το «κέρας της Αµαλθείας» και
προσφέρεται εν τη αφθονία, δηλαδή χωρίς φθόνο, για την προώθηση της κατανάλωσής τους ανά γεωγραφική περιοχή και περιφέρεια. Εδώ, όµως, είναι οι φυσικοί παράγοντες, για να
διαδραµατίσουν αυτό το ρόλο. Είναι οι ίδιοι οι συνεταιρισµοί, οι
ίδιες οι οµάδες παραγωγών, οι ίδιες οι εταιρείες συσκευασίας,
µεταποίησης, προώθησης, εξαγωγής ή και διοχέτευσης στην κατανάλωση των αγροτικών προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής, οι βιοτεχνίες και οι βιοµηχανίες.
Εδώ έχουν να παίξουν ένα ρόλο κλαδικές οργανώσεις, σε
σχέση µε το κάθε προϊόν. Πολύ λυπάµαι που µια περιφέρεια έχει
καλάθι αγροτικών προϊόντων, όπως έφτιαξε προχθές και ονόµασε δέκα προϊόντα η δυτική Ελλάδα. Όµως, συνεταιρισµοί και
ενώσεις να έχουν κλειστά τα τυποποιητήριά τους για το κρασί
τους, το λάδι τους και τα προϊόντα τους; Μα, είναι δυνατόν; Τότε
τι κάνουµε και λέµε: Είναι ωραία η σταφίδα µας!; Με ποια ονοµασία; Ποιανού; Αυτά έπρεπε να είναι προσδιορισµένα. Άλλο να
µπει η ανώνυµος εταιρεία της περιφέρειας, η οποία κληρονοµήθηκε από τη νοµαρχία σε ένα συντονισµό. Αυτό το άρθρο είναι
ευχετικό άρθρο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Και βέβαια, πρέπει να πούµε ότι µετά την ψήφιση του προηγούµενου νόµου για το Μητρώο των Εµπόρων, οι συµβάσεις µελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων είναι ένα γεγονός, το
οποίο δεν µπορεί κανείς να αρνηθεί, αφού φτιάξαµε Μητρώο
Εµπόρων, βάλαµε κωδικούς, βάλαµε πρόστιµα για κάποιον που
δεν τηρεί τη συµφωνία.
Επίσης, σας βάλαµε θέµα για τα δηµοπρατήρια. Τροποποιήσατε τη διατύπωση µε το χαρακτήρα ανωνύµου εταιρείας. Το δηµοπρατήριο χωρίς χώρους προσδιορισµένους, αρκετά
µεγάλους, χωρίς ζυγιστήρια, πλάστιγγες, χωρίς συγκεκριµένες
προδιαγραφές, τι ρόλο θα παίξει;
Κοιτάξτε, έχουµε ζήσει πολύ το ανατολίτικο παζάρι. Στο χωριό
µου, επειδή έτυχε και εγώ να είµαι για χρόνια παραγωγός αγροτικών προϊόντων, έλεγαν «λοκιάδα» -locus είναι ο τόπος- δηλαδή
όπως το βλέπεις πάρ’ το. Με το µάτι.
Αυτό, όµως, δεν είναι εµπορική διαπραγµάτευση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Εδώ θα καθορίσουµε αν έχει πλάστιγγα ή
δεν έχει πλάστιγγα;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, εδώ θα πούµε
το εξής: Εµείς, για να λειτουργήσουν τα δηµοπρατήρια, βάλαµε
προϋπόθεση την κεντρική αγορά. Σας το ξεκαθαρίσαµε αυτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν θα πετύχουν. Εµάς είναι θέση µας τα δηµοπρατήρια, σταθερή θέση µας. Προϋποθέτει την κεντρική αγορά, για να υπάρχουν οι ενιαίες τιµές πανελλαδικά, µε βάση προσφορά και
ζήτηση, χρηµατιστηριακού επιπέδου.
Όλα τα αγροτικά προϊόντα παγκοσµίως είναι στο Χρηµατιστήριο. Εµείς είµαστε στο ανατολίτικο παζάρι. Γιατί; Γιατί διευκολύνεται η παραµονή στο προσκήνιο του αεριτζή, του µεσάζοντα,
του ενδιάµεσου, του µεταπράτη. Μεταπρατικός ο χαρακτήρας
του ελληνικού καπιταλισµού, περιφερειακός χαρακτήρας. Γι’
αυτό και η αστική τάξη της χώρας µε τον µεταπρατικό αυτό χαρακτήρα δεν νοιάζεται για το συµφέρον του τόπου, αλλά τι θα
αρπάξει, τι θα λεηλατήσει, ακριβώς όταν και ο τόπος χάνεται και
βουλιάζει. Γι’ αυτό δεν έχουµε µία εθνική αστική τάξη µε περηφάνια να σταθεί στα µεγάλα εθνικά ζητήµατα. Γιατί έχουµε αεριτζήδες που τροφοδοτούν και το πολιτικό σύστηµα µε την ίδια
νοοτροπία της «αρπαχτής», που κυριάρχησε στο κόµµα κράτος,
µε ροζ κόκκους, αλλά κυρίως µε µπλε και πράσινους χαρακτήρες.
Το λέω, γιατί ένα κοµµάτι της παραδοσιακής αριστεράς τροφοδότησε ευνοϊκά…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι το ΚΚΕ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Εµείς, µε τους συνδικαλιστές πηγαίναµε στα δικαστήρια για να υπερασπιστούµε τα δικαιώµατα…
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πήγανε πολλοί γενικοί γραµµατείς σε Υπουργεία, βολεύτηκαν πολλοί. Κατ’ αρχάς,
αριστερά είναι οι σταλινικοί και η άλλη αριστερά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εν πάση περιπτώσει,
µεταπήδησαν, εξαγοράστηκαν, άλλαξαν, µεταλλάχθηκαν, όλα
αυτά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Γι’ αυτό µίλησα για κόκκους, κύριε συνάδελφε, και δεν είπα
για το σύνολο, το χαρακτήρα.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: ...και εσείς νοµίζετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ!
Κύριε Χρυσανθακόπουλε, ολοκληρώστε τη σκέψη σας.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το άρθρο 13, λοιπόν
–συνεχίζω- για τα αναπτυξιακά κίνητρα είναι ευχητικό άρθρο. Δεν
µπορεί να ψηφιστεί ένα άρθρο ευχή. Σας είπαµε χθες ότι ο άλλος
Υπουργός δεν συµπεριλαµβάνει τίποτα στον πρωτογενή τοµέα
για την ανάπτυξη. Πότε; Στη φάση που καιγόµαστε να σώσουµε
την ελληνική αγορά, την εσωτερική κατανάλωση, να την ενισχύσουµε, να την ανεβάσουµε, να συγκρουστούµε µε τα εισαγόµενα, να σταµατήσει το αρνητικό εµπορικό ισοζύγιο, να πάψουν
να τρώνε τελικά τα τυριά της Ολλανδίας και της Ελβετίας και της
Αυστρίας, να προτιµηθούν τα ελληνικά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Της Ελασσόνας!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως, να τονίσουµε και τις περιοχές των συναδέλφων οι οποίοι µάχονται για
τα αγροτικά τους προϊόντα.
Πάµε στο άρθρο 14. Το άρθρο 14 έχει µία διάταξη στην αναδιατύπωση. «Δεν αναζητούνται δικαιολογητικά που προβλέπονται
από τις διατάξεις αυτές». Αφορά τη χρηµατοδότηση της ΓΕΣΑΣΕ
και της ΣΥΔΑΣΕ. Δίχως παραστατικά ούτε ένα ευρώ! Καθαρή
θέση. Εµείς θα ψηφίσουµε υπέρ αυτού του άρθρου εάν αποσυρθεί αυτή η διατύπωση. Λεφτά θα πάρουν µόνο µε τα παραστατικά
τους. Λεφτά, όπως δηλώσατε παλιά, στους συλλόγους που δεν
είναι υποχρεωµένοι να τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων και λειτουργίας τελείωσαν. Σε κανέναν!
Επίσης, βεβαίως, το 10% για τη φετινή χρονιά –αυτό θα το δεχθείτε πιστεύω- να δοθεί στους νέους αγρότες. Το αξίζουν. Είναι
η ελπίδα µας, είναι η γενιά αυτή που αναλαµβάνει πολλές δραστηριότητες, κάνει και συνέδρια, κάνει και προσπάθεια ενηµέρωσης της νέας γενιάς που εγκαταλείπει την ύπαιθρο, να
παραµείνει. Αυτό, λοιπόν, το 0,60% να γίνει 0,55% για την ΓΕΣΑΣΕ, το 0,40% να γίνει 0,35% για τη ΣΥΔΑΣΕ -δεν ξέρω πώς θα
πάει- ή το 10% εν πάση περιπτώσει, το 0,1, από τις παρακρατήσεις να δοθεί στους νέους αγρότες.
Να πω ότι εµείς θα θέλαµε να τεθεί θέµα ονοµαστικής ψηφο-
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φορίας στο άρθρο 16 για την καθολική ψηφοφορία. Η Νέα Δηµοκρατία τελικά, συµφωνεί µε το άρθρο 16, όπως µας δήλωσε ο
εισηγητής της, άρα δέχεται την καθολική ψηφοφορία. Τώρα, να
δούµε ποιοι θα έρχονταν σ’ αυτή την Αίθουσα να πουν «όχι» στην
εξυγίανση.
Για να ολοκληρώσω την παρέµβασή µου, θα πω ότι στο άρθρο
19 υπάρχει µία δαιδαλώδης ανασύνθεση του δυναµικού.
Έχει θετικές αναφορές, αλλά έχει και αδυναµίες. Δεν ήταν
επαρκείς όλες οι αποσαφηνίσεις.
Υπάρχει ένας κοινός τόπος, όπως έχετε περιγράψει και στο
άρθρο 17 περί αναγκαστικών ενώσεων των συνδικαλιστικών οργάνων, όπου κάποιοι διαφωνούν.
Εµείς θέλουµε να υπάρχει ένα ενιαίο αγροτικό, ανεξάρτητο,
αυτόνοµο από κοµµατικές παρεµβάσεις, συνδικαλιστικό όργανο,
στο οποίο θα εκφράζονται τα γνήσια συµφέροντα των αγροτών
και όχι οι κοµµατικές σκοπιµότητες, που δεν θα είναι ούτε στείρα
αρνητικό –να βρίζει για λόγους κοµµατικού οφέλους τα οποιαδήποτε κυβερνητικά στελέχη- αλλά ούτε θα είναι παραδοµένο
στις ορέξεις των συµφερόντων και θα λέει συνεχώς «ναι σε όλα».
Αυτό δεν είναι επιθυµητό. Αυτό µας κατέστρεψε.
Μας κατέστρεψε η άκρατη αποδοχή, η υπαλληλική σχέση, η
σχέση αλληλεξάρτησης και µυστικής συµφωνίας, το κλείσιµο του
µατιού, του συνθήµατος και του µηνύµατος ότι «εµείς τα βρίσκουµε».
Οι Έλληνες αγρότες υποφέρουν, καταρρέουν. Για να µη βρεθούµε στη δυσάρεστη θέση της εθνικοποίησης της πολιτικής µας
και για να µπορούµε να απολαµβάνουµε τα υπόλοιπα των ευρωπαϊκών στηρίξεων, οφείλουµε να είµαστε πολύ συντονισµένοι µεταξύ µας. Σαφώς, θα πρέπει κάθε ευρώ να πιάνει τόπο και να µη
χάνεται στον Καιάδα της διαφθοράς και της «αρπαχτής», του παλιού κατεστηµένου που έχει διαφθαρεί και που µετά τις εκλογές
της καθολικής ψηφοφορίας, το 60% από αυτό τουλάχιστον, θα
εκπαραθυρωθεί από τη βάση των Ελλήνων αγροτών.
Σε ένα µεγάλο µέρος των άρθρων εκφράσαµε τη συναίνεσή
µας. Θέλουµε να προχωρήσουµε. Καταγράψαµε συγκεκριµένες
αντιρρήσεις και επιφυλάξεις. Περιµένουµε ειδικά στο άρθρο 14
να υπάρξει τελική αναδιατύπωση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Χρυσανθακόπουλε, περίµενα να κάνετε και έναν απολογισµό, γιατί η λεγόµενη οµάδα των Ιταλών µέσα στο ΠΑΣΟΚ είχε τη δεσπόζουσα
θέση για το συνεταιριστικό κίνηµα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Είστε περισσότερο αρµόδιος και καταλληλότερος γι’ αυτόν τον απολογισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Εγώ;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου Πασχαλίδου, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ήδη χθες τοποθετηθήκαµε. Έχουµε σοβαρές ενστάσεις για
τη λειτουργία από εδώ και πέρα των συνεταιρισµών, γιατί η κεφαλαιουχική µορφή των ΑΕΣ, όχι µόνο αντιστρατεύεται τη συνεταιριστική βάση της µερίδας και της ισοτιµίας 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.
Έχουµε κάνει τη σκληρή κριτική µας για την κατάσταση των
αγροτικών συνεταιρισµών, οι οποίοι είχαν γίνει κοµµατικά παραµάγαζα από τα δύο µεγάλα κόµµατα. Και σήµερα µιλάει η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
για την εξυγίανση του συνεταιριστικού κινήµατος. Βεβαίως, αλλά
µε ποια µέσα; Γι’ αυτό ήταν η σκληρή κριτική χθες, η οποία θα
συνεχιστεί και σήµερα και στα άρθρα εκεί που απαιτείται.
Διατηρείται η αντιδηµοκρατική διάταξη που καταστρατηγεί την
ισοτιµία των µελών των αγροτικών συνεταιρισµών «ένα µέλος,
µία µερίδα, µία ψήφος», δίνοντας τη δυνατότητα έως και τριπλής
ψήφου ανάλογα µε την αξία των συναλλαγών µε τον αγροτικό
συνεταιρισµό.
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Στο άρθρο 16 παράγραφος 6, το καταστατικό µπορεί να προβλέπει όρους και προϋποθέσεις για την απόκτηση από κάθε
µέλος πρόσθετων υποχρεωτικών µερίδων, ανάλογα µε το ύψος
των συναλλαγών του µε το συνεταιρισµό. Στην έννοια της συναλλαγής περιλαµβάνεται το άθροισµα της αξίας των προϊόντων,
των εφοδίων και των υπηρεσιών, που παρέχονται στα µέλη από
το συνεταιρισµό, καθώς και των προϊόντων που διαθέτουν σ’
αυτόν ή µέσω αυτού σε τρίτους. Στην περίπτωση αυτή το καταστατικό ορίζει τις ψήφους που αντιστοιχούν στις πρόσθετες µερίδες. Και ο συνολικός αριθµός των ψήφων στις πρωτοβάθµιες
συνεταιριστικές οργανώσεις δεν µπορεί σε καµµία περίπτωση να
υπερβαίνει τις τρεις, όπως λέτε στην έκθεση.
Είναι προφανές ότι µε αυτή τη διάταξη αγρότες που έχουν συγκεντρώσει µεγάλη έκταση γης ή κάνουν µεγάλες συναλλαγές
θα έχουν αυξηµένο αριθµό ψήφων και έτσι θα καθορίζουν τις
εκάστοτε αποφάσεις του αγροτικού συνεταιρισµού, στον οποίο
θα είναι µέλη.
Αλλά υπάρχουν, πέραν αυτών, και τα πρακτικά ζητήµατα. Το
λέω αυτό γιατί αν κάθε χρόνο έχουµε πιθανές εναλλαγές αγροτών οι οποίοι τη µια χρονιά µπορεί να παρουσιάζουν µια µεγάλη
συναλλαγή σε όλα αυτά που θέτει το νοµοσχέδιο, -δηλαδή, το
άθροισµα αξίας προϊόντων, εφοδίων, υπηρεσιών που παρέχονται
στα µέλη από το συνεταιρισµό, καθώς και των προϊόντων που
διαθέτουν µέσω τρίτων- αλλά την επόµενη χρονιά έχουν λιγότερα, τι θα κάνουν; Τη µια χρονιά, ανάλογα µε την καλλιεργητική
δήλωση, τα προϊόντα και τις συναλλαγές της προηγούµενης χρονιάς θα έχουν µια µερίδα, την επόµενη χρονιά θα έχουν τρεις µερίδες και την άλλη χρονιά θα έχουν δύο και θα γίνεται αυτό; Πώς
θα λυθεί αυτό πέραν των όσων έχω πει;
Αν και στον ορισµό του αγροτικού συνεταιρισµού στο άρθρο
1, παράγραφος γ, ορίζεται ότι ένας αγροτικός συνεταιρισµός
έχει µέλη φυσικά πρόσωπα, στις τροποποιούµενες διατάξεις,
άρθρο 16, παράγραφος 4, προβλέπεται ότι µέλος αγροτικού συνεταιρισµού µπορεί να γίνει και άλλος αγροτικός συνεταιρισµός,
ο οποίος θα µπορεί να κατέχει µόνο µια συνεταιριστική µερίδα.
Και αναφέρει ότι το σύνολο των συνεταιριστικών µερίδων που
µπορεί να κατέχονται από αγροτικούς συνεταιρισµούς δεν µπορεί να υπερβαίνει το 3% του συνόλου των κατεχόµενων, από
µέλη φυσικά πρόσωπα συνεταιριστικών µερίδων.
Υπάρχει εδώ µια µεγάλη αντίφαση των προβλεπόµενων διατάξεων. Τελικά τι θα γίνει; Αγροτικός συνεταιρισµός θα ανήκει σε
άλλον από τη στιγµή που δεν είναι φυσικό µέλος; Πώς θα το διαχειριστείτε αυτό; Υπάρχουν δηλαδή, αντικρουόµενες διατάξεις
µέσα στο ίδιο σχέδιο νόµου και θα πρέπει να µας πείτε τι τελικώς
θέλετε.
Ενεργοί και ανενεργοί αγροτικοί συνεταιρισµοί. Θα τα αναφέρω ξανά. Η διάλυση των συνεταιρισµών -σφραγίδα είναι από
χρόνια αίτηµα του αγροτικού κινήµατος και δική µας θέση. Παρά
το γεγονός ότι η διάλυση των συνεταιρισµών έχει προβλεφθεί
νοµοθετικά σε κάθε διαδοχική τροποποίηση της νοµοθεσίας περί
συνεταιρισµών- υπάρχει και στο ν. 2810/2000- ουδέποτε εφαρµόστηκε καθώς η διατήρησή τους ευνοούσε την άλωση των εκάστοτε εκλογικών διαδικασιών και αποτελεσµάτων στις ΕΑΣ κατ’
αρχάς και κατ’ επέκταση στην ΠΑΣΕΓΕΣ και τη συντήρηση του
συνεταιριστικού κατεστηµένου. Γι’ αυτό και στον ν. 2810/2000 οι
πρωτοβάθµιοι συνεταιρισµοί εξαιρούνταν από την υποχρέωση
παρουσίας δικαστικού κατά την εκλογική διαδικασία. Άρα, θα
µπορούσε να θεωρηθεί ένα θετικό µέτρο κατ’ αρχάς.
Ωστόσο, η εναπόθεση στη δικαιοδοσία του εκάστοτε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ιδίως των κριτηρίων
αξιολόγησης των αγροτικών συνεταιρισµών που αναφέρονται
στο άρθρο 4, παράγραφος 2, -µε απόφαση του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που εκδίδεται ύστερα από
γνωµοδότηση του συµβουλίου καθορίζονται µε κάθε λεπτοµέρεια τα κριτήρια αξιολόγησης, ο τύπος και το ακριβές περιεχόµενο των αιτήσεων της πρώτης εγγραφής και των τακτικών
αιτήσεων δηλώσεων, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτές και η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής
τους καθώς και ο µηχανισµός αξιολόγησης και ο προσδιορισµός
του κόστους- δεν προοιωνίζει καµµία µα καµµία αντικειµενικότητα στην εφαρµογή του.
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Δηλαδή, υπάρχει και εδώ µια µεγάλη παρέµβαση του εκάστοτε
Υπουργού που µπορεί να είναι στην κατεύθυνση του να διασφαλίσει όντως αντικειµενικά όλα αυτά για την καλύτερη λειτουργία.
Από την άλλη µεριά, πώς να µην είναι όπως προβάλλεται;
Τρόπος εκλογής της ΠΑΣΕΓΕΣ. Με τις επιφυλάξεις όσων παραπάνω ανέφερα, το πραγµατικό ξεκαθάρισµα από συνεταιρισµούς-σφραγίδα, ο τρόπος εκλογής, καθολική ψηφοφορία των
µελών, συνέδριο µπορεί να είναι ουσιαστικά ένας δηµοκρατικός,
αν ορίζεται ρητά, η απλή αναλογική σαν εκλογικό σύστηµα και
ένας πιο αντιπροσωπευτικός µε µικρότερο µέτρο, δηλαδή να έχει
το πολύ τριακόσια µέλη.
Εσείς, από πεντακόσια το κάνατε τετρακόσια. Το σηµαντικό,
όµως, είναι η απλή αναλογική σαν ένα εκλογικό µέτρο.
Για τις διεπαγγελµατικές -άρθρο 8- και τη θεσµοθέτησή τους
ως µιας αστικής, µη κερδοσκοπικής επιχείρησης µε συµµετέχοντες τους επιχειρηµατίες του εµπορίου και της βιοµηχανίας
αγροτικών προϊόντων και τους φορείς των αγροτών, είναι εµφανές σε όφελος ποιών συµφερόντων θα γέρνει η πλάστιγγα.
Επιπλέον και µε δεδοµένα τα προβλήµατα που έχουν παρουσιαστεί, παραδείγµατος χάριν, παραποµπή για κοινοτικό πρόστιµο της χώρας λόγω χρηµατοδότησης από προγράµµατα
χωρίς παραγωγή έργου στη Διεπαγγελµατική Ελαιολάδου, Διεπαγγελµατική Αµπέλου και Οίνου κ.α., οφείλετε µία αξιολόγηση
και έναν απολογισµό του έργου και της µέχρι τώρα λειτουργίας
τους.
Στις συµβάσεις µελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων –
άρθρο 10- υποτίθεται ότι επιχειρείται η εξυγίανση της αγοράς
αγροτικών προϊόντων από τα φαινόµενα των ανοιχτών τιµών, τα
οποία είχαν ακολουθήσει δυστυχώς και κάποιες ΕΑΣ και την αθέτηση εµπορικών συµφωνιών. Ωστόσο, για την επιβολή ποινών
στους αθετούντες τους όρους αγοραστές εµπόρους, απαιτείται,
οι ίδιοι οι αγρότες να καταγγέλλουν ή και να κινούνται δικαστικά.
Ειδικά τώρα µέσα στην κρίση καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει τεράστιο οικονοµικό κόστος. Από την άλλη µεριά, όµως, γνωρίζετε
ότι αν αυτό δεν διασφαλίζεται µε άλλους τρόπους, ο αγρότης
που θα κινηθεί δικαστικά θα είναι στη black list που θα τον βάλουν οι µεγάλοι έµποροι και καταλαβαίνετε ότι από εκεί και πέρα,
δεν θα παίρνουν τα αγροτικά του προϊόντα. Δηλαδή, έχουν «και
το πεπόνι και το µαχαίρι».
Δίνεται η ευκαιρία, µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, να καθορίζεται ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόµενο των συµβάσεων ανά γεωργικό προϊόν, το οποίο
κατισχύει κάθε αντίθετης βούλησης των συµβαλλοµένων, µε δεδοµένη τη νεοφιλελεύθερη πολιτική και τα συµφέροντα, που διαχρονικά πιθανόν να εξυπηρετεί ο εκάστοτε Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων. Και δεν είναι προσωπικό απέναντι
στους Υπουργούς και Υφυπουργούς που είναι αυτή τη στιγµή
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Με αυτή τη ρύθµιση, οι µόνοι που θα ωφεληθούν είναι οι µεγαλέµποροι και οι µεγάλες επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού
τοµέα.
Θα πρέπει, λοιπόν, να υπάρχουν όλα τα δεδοµένα διασφάλισης του πιο αδύναµου, που αυτή τη στιγµή είναι ο αγρότης, είναι
ο παραγωγός, διότι οι άλλοι λειτουργούν ως καρτέλ µε εναρµονισµένες πρακτικές. Αυτά είναι πολύ γνωστά σε όλους εδώ µέσα,
αλλά ειδικά έξω, στην παραγωγή και στην κατανάλωση.
Συνεπώς, καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει ένα θέµα: Ποια θα
είναι η παρέµβαση του Υπουργείου, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο
παραγωγός, που είναι και το ευάλωτο µέρος, θα είναι όσο µπορεί
περισσότερο διασφαλισµένος, διότι µπορεί να είναι ένα καλό
συµβόλαιο, αλλά ο εκάστοτε Υπουργός να αλλάξει τα δεδοµένα.
Αγροτοδιατροφικές συµπράξεις της Περιφέρειας, άρθρο 9:
Πέραν του γενικόλογου πλαισίου και της εξ’ αρχής υπονοµευµένης χρηµατοδότησής τους -ασφυκτική συρρίκνωση χρηµατοδότησης της αυτοδιοίκησης λόγω µνηµονίου και µεσοπροθέσµουτο περιεχόµενό τους είναι ασαφές. Παραδείγµατος χάριν, η προβολή και προώθηση των ΠΟΠ προϊόντων σε ποιανού δικαιοδοσία
θα περιέλθει; Θα είναι στη δική τους, στις αγροτοδιατροφικές
συµπράξεις της Περιφέρειας; Δεν υπάρχει εδώ ένα ξεκάθαρο
πλαίσιο.
Όσον αφορά τώρα τα δηµοπρατήρια αγροτικών προϊόντων -ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θεσµός έχει επιχειρηθεί και παλαιότερα µε τρόπο που απαξιώθηκε- χρειάζονται περαιτέρω διευκρινίσεις από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τον τρόπο που
θα λειτουργούν, τη διασύνδεση µεταξύ τους ή όχι, την ύπαρξη ή
όχι ενός κεντρικού, πανελλαδικής εµβέλειας κλπ..
Εδώ έχετε κάνει νοµοτεχνικές βελτιώσεις κι έχετε προσθέσει,
κύριε Υπουργέ, την προϋπόθεση διαλογής και τυποποίησης
αγροτικών προϊόντων. Και λέτε ότι τα δηµοπρατήρια διαθέτουν
τα αγροτικά προϊόντα που διακινούνται µέσω αυτών εφόσον έχει
προηγηθεί διαλογή και τυποποίηση των προϊόντων αυτών. Μάλιστα. Ποιος θα την κάνει αυτή; Εγώ θα σας πω κατ’ αρχήν ότι είναι
πολύ καλό. Ποιοι θα την κάνουν;
Γιατί δεν βάζετε ρητά ότι αυτό θα πρέπει να γίνει µέσω των
αγροτικών συνεταιρισµών, οι οποίοι διαθέτουν διαλογητήρια –
τυποποιητήρια;
Εκεί να πω ότι ναι, όντως βάζετε ένα πλαίσιο. Διότι έτσι όπως
το θέτετε, κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνετε ότι θα γίνει ένα
«πανηγύρι». Ποιο θα είναι το «πανηγύρι»; Όταν ο αγρότης θα
πάει στο δηµοπρατήριο το προϊόν, το οποίο πρέπει να είναι µέσα
από διαλογή και µεταποίηση και δεν το διαθέτει ο συνεταιρισµός,
τότε είναι έρµαιο. Αυτό ανεβάζει και το κόστος παραγωγής και
δεν ξέρουµε πως θα λειτουργήσει µετά το δηµοπρατήριο.
Σας λέω ότι όντως φαίνεται πολύ καλό για την αναβάθµιση και
του τελικού προϊόντος. Παίρνει υπεραξία …
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ
(Υφυπουργός
Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κυρία Αµµανατίδου…
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Καταλαβαίνετε τώρα
τι λέω; Ποιος θα την έχει αυτή τη διαχείριση;
Σας λέω ότι ως ιδέα είναι πάρα πολύ καλή, αλλά τη διαχείριση
της διαλογής και της τυποποίησης δεν αναφέρεται εδώ ποιος θα
την έχει. Η διαχείριση αυτή της διαλογής και της τυποποίησης
θα έπρεπε να είναι µέσω των συνεταιρισµών, γιατί θα φέρει και
άλλες παρενέργειες, πέραν των άλλων ασαφειών που έχει το
θέµα.
Οµάδες παραγωγών. Στην τελική εκδοχή τροποποιήθηκε η
αρχική πρόβλεψη για αναγνώριση των οµάδων παραγωγών σαν
αγροτικούς συνεταιρισµούς και υπάρχει νέος ορισµός της
οµάδας παραγωγών µε βάση την Κοινοτική Νοµοθεσία. Βεβαίως,
βγάλατε εδώ ότι δεν αναγνωρίζονται, γιατί µάλλον υπήρχε ένα
θέµα.
Έρχοµαι τώρα στις ελάχιστες προϋποθέσεις συγκρότησης
συνεταιρισµού. Με το επιχείρηµα της ανάγκης ισχυρότερων
αγροτικών συνεταιρισµών το όριο σύστασης αυξάνεται από επτά
σε είκοσι µέλη, που ισχύει και για τις οµάδες παραγωγών. Αρχικά
ως ελάχιστο συνεταιριστικό κεφάλαιο είχε οριστεί το ποσό των
60.000, το έχετε κατεβάσει στις 30.000 και κάνετε και κάποιες
ακόµη τροποποιήσεις.
Η ανοµοιοµορφία, όµως και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
ελληνικής γεωργίας –νησιωτικές, ορεινές, άγονες και
µειονεκτικές περιοχές- αναιρούν ιδιαίτερες και πιο ευνοϊκές
ρυθµίσεις από την ενθάρρυνση της συνεταιριστικής οργάνωσης
-λιγότερα µέλη, µικρότερο κεφάλαιο κ.λπ.- πράγµα που θα
έπρεπε να συνυπολογιστεί.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ
(Υφυπουργός
Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Δηλαδή;
ΛΙΤΣΑ
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ:
Γενικά, κύριε
Υφυπουργέ, όταν έχουµε ένα συνεταιρισµό σε µια ορεινή
περιοχή, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να είναι λιγότερα τα µέλη,
πολύ λιγότερο το κεφάλαιο και θα πρέπει όλα αυτά να
συνυπολογιστούν, γιατί, επειδή υπάρχει και η νησιωτικότητα και
η ορεινότητα, έχουµε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Αυτό ακριβώς θέλω να σας τονίσω, για να µπορούµε να έχουµε
µια άλλη λειτουργία που, όπως λέτε, θέλετε να βοηθήσετε την
ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήµατος. Βέβαια, το πως θα
γίνει µέσω από ΑΕ είναι «αλλουνού παπά ευαγγέλιο».
Γυναικείοι συνεταιρισµοί. Η διατήρηση του καθεστώτος των
γυναικείων συνεταιρισµών, άρθρο 19 παράγραφος 3 ως έχει από
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το ν.2810/2000 αποδεικνύει παντελή αδιαφορία για τη γυναικεία
επιχειρηµατικότητα στον αγροτικό τοµέα. Παραµένουν τα οξύτατα προβλήµατα τώρα από τη φορολόγηση των µελών τους,
της κοινωνικής τους ασφάλισης, της χρηµατοδότησης και της
εκπροσώπησής τους στα θεσµικά όργανα.
Χρηµατοδότηση του συνδικαλιστικού φορέα των ΣΑΟ, άρθρο
14. Εδώ υπάρχει κάποια σκοπιµότητα. Επειδή υπάρχουν οι δύο
παρατάξεις, ΓΕΣΑΣΕ και ΣΥΔΑΣΕ –το είπα και χθες- και η ΠΑΣΕΓΕΣ µέσα από τον ΕΛΓΑ, που χρηµατοδοτούνται, εσείς λέτε ότι
υπάρχει µια δήθεν σολοµώντεια λύση της χρηµατοδότησης µε
0,60% των εισφορών ΕΛΓΑ στη ΓΕΣΑΣΕ και 0,40% στη ΣΥΔΑΣΕ
έως και το 2011, προβλέποντας σαν κίνητρο για τη ενιαία συνδικαλιστική έκφραση των αγροτών την παρακράτηση του ανάλογου ποσού από το 2012 και την απόδοση του το 2013 σε όποια
ένωση είναι ενιαία και ενωτική. Αυτό, όµως, για εµάς δεν απαντάει στην ανάγκη ανασυγκρότησης και ενωτικής έκφρασης του
αγροτικού κινήµατος, αλλά δηµιουργεί βάσιµους φόβους µεροληπτικής κυβερνητικής παρέµβασης στον αγροτικό συνδικαλισµό.
Όσον αφορά τώρα τη µετατροπή ΕΑΣ σε αγροτικούς συνεταιρισµούς ή ΑΕΣ στο άρθρο 20, µετατροπή των ΕΑΣ σε πρωτοβάθµιο συνεταιρισµό, συµπεριλαµβάνεται στην πρόταση που
κατέθεσε η ΠΑΣΕΓΕΣ από 1/2/2011 στα πλαίσια του διαλόγου
για τους συνεταιρισµούς.
Όσον αφορά τώρα τη µετατροπή ΕΑΣ σε αγροτικούς συνεταιρισµούς στο άρθρο 20 «Μετατροπή των ΕΑΣ σε πρωτοβάθµιο
συνεταιρισµό» συµπεριλαµβάνεται στην πρόταση που κατέθεσε
η ΠΑΣΕΓΕΣ από την 1η Φεβρουαρίου 2011, στα πλαίσια του διαλόγου για τους συνεταιρισµούς.
Αναφορικά µε τους εργαζόµενους των αγροτικών συνεταιρισµών δεν διασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώµατα και οι θέσεις,
καθώς η µεταφορά τους στις ενεργές ΣΑΟ είναι δυνητική και όχι
υποχρεωτική, αν και έχετε κάνει την τροποποίηση για τα προγράµµατα µέσω ΟΑΕΔ ανάλογα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Το
σηµαντικότερο απ’ όλα είναι η απαλλαγή των διοικήσεων των
ΑΣΟ από αστικές και ποινικές ευθύνες. Με στόχο των εξευµενισµό των υπηρετούντων συνεταιριστικών διοικήσεων απαλλάσσετε τα µέλη τους από κάθε ποινική ευθύνη, που µπορεί να τους
καταλογιστεί σαν αποτέλεσµα της θητείας τους. Ακόµη χειρότερα, µε δεδοµένο ότι από τις εκκαθαρίσεις, τις συγχωνεύσεις
κ.λπ. έχουν γίνει πολλές ατασθαλίες και κακοδιοικήσεις και είχαµε βλαπτική εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, που µπορούν
να βγουν στο φως, τους απαλλάσσετε από κάθε αστική ευθύνη
για τις προηγούµενες θητείες τους και τις διαχειριστικές χρήσεις
όπου έγιναν στην πλειοψηφία τους µε δικές τους ευθύνες, καθώς
τα µέλη των διοικήσεων κατά κανόνα έχουν επανεκλεγεί σε πολλές θητείες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Στη δευτερολογία µου
θα αναφερθώ και στην τροπολογία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σε ποια δευτερολογία; Δεκαοκτώ λεπτά µιλήσατε, κυρία συνάδελφε, και θέλετε και
δευτερολογία;
Εισερχόµαστε τώρα στον κατάλογο των συναδέλφων οµιλητών.
Το λόγο έχει ο κ. Εµµανουήλ Στρατάκης Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε πράγµατι ένα πολύ
σοβαρό νοµοσχέδιο. Το νοµοσχέδιο είναι σοβαρό, γιατί επιδιώκει
να λύσει προβλήµατα του αγροτικού τοµέα -ενός αγροτικού
τοµέα που φθίνει και σε όγκο και σε αξίες, ίσως σε παγκόσµιο
επίπεδο- τη στιγµή που βλέπουµε ότι ταυτόχρονα σε όλο τον
κόσµο, σε πολλές περιοχές του κόσµου υπάρχει διατροφικό πρόβληµα και έλλειµµα, θα έλεγα πιο σωστά.
Βέβαια, αυτό θα µπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς ως παράδοξο σε µια εποχή, όπως είναι η σηµερινή που την αποκαλούµε «εποχή της παγκοσµιοποίησης». Ίσως αυτό να συµβαίνει
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γιατί κάποιοι θέλουν να αξιοποιήσουν, όπως λέµε, την τρίτη επανάσταση στον αγροτικό τοµέα, που είναι η επανάσταση της βιοτεχνολογίας µε την παραγωγή µεταλλαγµένων και άλλων
προϊόντων, για να καλύψουν τις ανάγκες. Για να γινόµαστε κατανοητοί, πρέπει να πούµε ότι η πρώτη επανάσταση ήταν η εκµηχάνιση. Η δεύτερη επανάσταση ήταν των χηµικών στον
αγροτικό τοµέα. Όµως, και αυτές οι επαναστάσεις δεν έλυσαν
το πρόβληµα, αλλά αντίθετα δηµιούργησαν πολλές φορές και
προβλήµατα.
Με αυτή, λοιπόν, την έννοια, πιστεύω ότι µπορούµε –και πρέπει- να δούµε ποιο είναι το κύριο ζήτηµα που πρέπει να αντιµετωπίσουµε σήµερα. Θεωρώ ότι το κύριο ζήτηµα που πρέπει να
αντιµετωπίσουµε είναι το πώς θα µπορέσουµε σε αυτά τα νέα
δεδοµένα που έχουν διαµορφωθεί να πετύχουµε την ολοκλήρωση του αγροτικού τοµέα µια ολοκλήρωση που αποτελεί όνειρο
των συνδικαλιστικών οργανώσεων ήδη από το 1978, όπως καταγράφεται στην Παγκόσµια Γενική Συνέλευση των Αγροτών. Βέβαια, η συνέλευση αυτή τείνει να καταστεί και προφητική, µε την
έννοια ότι έλεγε τότε πως αν αυτή η ολοκλήρωση του αγροτικού
τοµέα –δηλαδή, ο έλεγχος του συνόλου των δραστηριοτήτων,
παραγωγή, τυποποίηση, διακίνηση, διάθεση των προϊόντων- δεν
µπορέσει να γίνει από τις δοµές των αγροτών, δηλαδή, στην
πράξη εκείνη την περίοδο, αλλά και σήµερα σε µεγάλο βαθµό
από το συνεταιριστικό κίνηµα, αυτή θα γίνει από το ιδιωτικό κεφάλαιο. Παρατηρούµε, δυστυχώς, αυτό να επιβεβαιώνεται στην
πράξη. Περίπου δέκα –ας µην πω ακριβώς τον αριθµό, αλλά κάποιες εταιρίες που µετριούνται στα δάχτυλα των δύο χεριώνεταιρίες ελέγχουν το διατροφικό κύκλωµα σε όλο τον κόσµο.
Άρα, εξακολουθεί να παραµένει αυτό το αίτηµα, ως ένα σύγχρονο αίτηµα που πρέπει να δούµε πως µπορούµε να το λύσουµε.
Είπα στην αρχή ότι το νοµοσχέδιο είναι σηµαντικό, γιατί προσπαθεί να δηµιουργήσει δοµές µέσα από τις γνωστές διαδικασίες για τους συνεταιρισµούς, αλλά και από άλλες διατροφικές
συµπράξεις, µέσα από τις οποίες θα µπορέσουµε να λύσουµε
ουσιαστικά αυτό το πρόβληµα να ολοκληρώσουµε δηλαδή, σε
κάποιο βαθµό αυτό που λέµε ολοκλήρωση του αγροτικού τοµέα.
Το νοµοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Εκτιµώ
όµως, ότι λαµβάνει υπόψη του µόνο τα στοιχεία που έχουν να
κάνουν µε το όλο σύστηµα, όπως έχει διαµορφωθεί µέχρι σήµερα. Δεν είµαι σίγουρος αν µε αυτή την κατάσταση και µε αυτά
τα δεδοµένα και µε αυτή τη θετική εξέλιξη µπορέσουµε «να πιάσουµε τον ταύρο από τα κέρατα», δηλαδή, να λύσουµε επί της
ουσίας το πρόβληµα.
Με αυτήν την έννοια, πιστεύω ότι αυτές οι θετικές ρυθµίσεις
που υπάρχουν µπορούν να συµβάλουν, δεν είναι όµως και πανάκεια. Αυτό πρέπει να το έχουµε εκ των προτέρων υπόψη µας,
γιατί γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι τα πράγµατα δεν λειτουργούν στην πράξη, όπως ενδεχοµένως πολλές φορές µπορούµε
να υποθέτουµε ότι θα λειτουργήσουν µέσα από τις διαδικασίες
και την εφαρµογή συγκεκριµένων νόµων. Ας ελπίσουµε, όµως,
ότι όλα αυτά, τα οποία σήµερα εδώ ψηφίζουµε, θα είναι προς θετική κατεύθυνση.
Εγώ δεν θα σταµατήσω πολύ σ’ αυτό το σηµείο. Θεωρώ ότι τα
κεφάλαια, η εισηγητική έκθεση και η ανάλυση που γίνεται είναι
σωστά. Δεν µε βρίσκουν απόλυτα σύµφωνο, θεωρώ όµως ότι
αυτές οι εξελίξεις είναι προς τη θετική κατεύθυνση στο σύνολό
τους. Θέλω, όµως, να αναφερθώ σε δύο σηµεία. Ταυτόχρονα,
θέλω να πω ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό και παρήγορο το ότι η
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου δέχτηκε πολλές βελτιωτικές
προτάσεις του νοµοσχεδίου. Αυτό είναι ίσως ένα στοιχείο, το
οποίο θα συνδράµει στο να υλοποιηθεί µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο το νοµοσχέδιο και βεβαίως, η στήριξη και η προσπάθειά
µας προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι αµέριστη.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να καταθέσω αυτή τη στιγµή δύο έγγραφα που προέρχονται από δύο ενώσεις του Νοµού Ηρακλείου,
από τον οποίο και προέρχοµαι, της Ένωσης Πεζών και της Ένωσης Μεσσαράς. Βάζουν επιµέρους ζητήµατα κυρίως σε ό,τι
αφορά το άρθρο 6. Δεν θα µπω σε λεπτοµέρειες.
Κάποια από αυτά βλέπω να έχουν γίνει αποδεκτά, αλλά εγώ
θέλω να τα καταθέσω, για να τα δουν οι συνεργάτες σας µήπως
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κάτι έχει παραλειφθεί, ώστε να καλυφθεί και αυτό. Αναφέροµαι
σε αυτές τις δύο ενώσεις, γιατί σύµφωνα µε τον εισηγητή µας,
τον κ. Παπαδόπουλο, είναι δύο από τις τριάντα πέντε ενώσεις
συνεταιρισµών σε όλη την Ελλάδα, που µπορούν να επιβιώσουν,
που έχουν εµπορικές δραστηριότητες, οι οποίες ανταποκρίνονται σε κάποιο βαθµό στο σύγχρονο αίτηµα της εποχής, που είναι
το πώς προχωρούµε στην ολοκλήρωση. Με αυτήν την έννοια, καταθέτω αυτά τα δύο έγγραφα, γιατί εκτιµώ ότι µπορούν να συµβάλουν και να συµπληρώσουν όσα έχετε δεχθεί, που και αυτά
είναι προς τη θετική κατεύθυνση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Στρατάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θέλω να σταµατήσω, όµως, για λίγο στο κεφάλαιο Β’ του σχεδίου νόµου που αφορά τον εκσυγχρονισµό της αγοράς των
αγροτικών προϊόντων, το πώς δηλαδή θα µπορέσουν οι παραγωγοί να πάρουν κάτι περισσότερο από την αξία που πληρώνει ο
καταναλωτής στη διάθεση των προϊόντων τους. Θεωρώ ότι αυτές
οι διαδικασίες και µε τη συµβολαιακή γεωργία και µε τα δηµοπρατήρια είναι προς θετική κατεύθυνση.
Έχω, όµως, την αίσθηση, κύριε Υπουργέ, ότι δεν επαρκούν.
Δεν µπορούµε να πετύχουµε σε ένα τέτοιο σύστηµα την ολοκλήρωση του αγροτικού τοµέα, εάν πραγµατικά δεν δούµε πώς ο
παραγωγός, ο αγρότης, µέσω του συνεταιρισµού του ή ακόµα
και ο µεµονωµένος παραγωγός µέσα από τη σύµπραξη ή την
εταιρεία ή οτιδήποτε άλλο θα µπορέσει να έχει τον έλεγχο στη
διάθεση των προϊόντων γιατί έχω παρατηρήσει το εξής φαινόµενο, το οποίο θέλω να αναφέρω. Όλες αυτές οι αλυσίδες είτε
είναι στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, ενδιαφέρονται να δηµιουργήσουν εναλλακτικές πηγές προµήθειας αγροτικών προϊόντων. Βλέπετε ότι τη µία χρονιά προτιµούν τα ελληνικά προϊόντα,
τα σταφύλια για παράδειγµα, στην Αγγλία, αλλά από την άλλη
προστρέχουν µε πολύ µεγαλύτερο ενδιαφέρον στην Αίγυπτο,
γιατί εκεί εκτιµούν ότι θα δηµιουργήσουν µία εναλλακτική πηγή
τροφοδοσίας των αγορών και των καταστηµάτων τους και άρα
θα έχουν τη δυνατότητα του µεγαλύτερου κέρδους, αξιοποιώντας κατά περίπτωση σε κάθε περιοχή της γης το φθηνό εργατικό δυναµικό ή οτιδήποτε άλλο τους παρέχεται.
Με αυτήν την έννοια, πιστεύω ότι χρειάζεται να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε. Εγώ πιστεύω ότι αυτές οι αγροτοδιατροφικές
συµπράξεις, όπως προβλέπονται στο άρθρο 9, σε επίπεδο περιφέρειας είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο. Όµως, για να έχουν αποτέλεσµα και να µη µείνουν κάποιες δραστηριότητες στα χαρτιά
ή στο θεωρητικό επίπεδο, που αυτό το έχουµε βιώσει πάρα πολύ,
αλλά δεν αποδίδει, θεωρώ ότι πρέπει να προσθέσουµε δύο στοιχεία και δύο παραγράφους, οι οποίες θα λένε ότι αυτές οι αγροτοδιατροφικές συµπράξεις θα µπορούν να µπουν στη διαδικασία
της εµπορίας, δηµιουργώντας δίκτυα ή οτιδήποτε άλλο και βεβαίως να συνενώνονται µεταξύ τους, για να µπορούν να συντονίσουν καλύτερα τη διάθεση των προϊόντων.
Θέλω να παρακαλέσω, εάν είναι δυνατόν, αυτό να το δείτε
µέχρι την ολοκλήρωση του νοµοσχεδίου, γιατί θεωρώ ότι είναι
πολύ σηµαντικό και µπορεί να λύσει προβλήµατα, που µέχρι σήµερα δεν µπορέσαµε να τα λύσουµε µέσα από αυτό το σύστηµα,
γιατί η διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί δεν ολοκληρώνεται.
Διαβάζω, για να καταγραφεί στα Πρακτικά, ότι θέλω να προστεθούν δύο παράγραφοι στο άρθρο 9, οι παράγραφοι 4 και 5,
µε όποια διατύπωση εκτιµήσετε ότι είναι η σωστότερη, που θα
λένε τα εξής:
«4. Οι αγροτοδιατροφικές συµπράξεις των περιφερειών στις
οποίες θα συµµετέχουν ακόµη και µεµονωµένοι παραγωγοί µπορούν να δραστηριοποιούνται στην τυποποίηση, διακίνηση και λιανική πώληση αγροτικών και άλλων προϊόντων των µελών τους,
αλλά και να συνενώνονται µεταξύ τους για τον καλύτερο συντονισµό της διάθεσης των προϊόντων.
5. Οι αγροτοδιατροφικές συµπράξεις της παραπάνω µορφής
µπορούν να δηµιουργούν δίκτυα και να έχουν παρέµβαση σε όλα
τα σηµεία πώλησης, όπως και οι µεµονωµένοι παραγωγοί για λογαριασµό των µελών τους διαµέσου συνεργατών τους».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Στρατάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εάν αυτές οι δύο παράγραφοι συµπεριληφθούν σε αυτό το
σχέδιο νόµου, θεωρώ ότι µπορούν να καλυφθούν πτυχές, που
µέχρι σήµερα δεν έχουν αντιµετωπιστεί όπως πρέπει να αντιµετωπιστούν και να λύσουµε σηµαντικά προβλήµατα που έχουν να
κάνουν µε την προώθηση του αγροτικού τοµέα και βεβαίως να
ξεπεράσουµε την κρίση που σήµερα τον µαστίζει. Αυτό έχει µεγάλη αξία για τη χώρα µας, που είναι µία χώρα που διαθέτει
πολλά συγκριτικά πλεονεκτήµατα και θα έπρεπε ο αγροτικός τοµέας να έχει εκείνη τη δυναµική που του αξίζει για τη συγκεκριµένη περιοχή, αφού µπορεί να παράγει το σύνολο σχεδόν των
χρησιµοποιούµενων σήµερα στη διατροφή του ανθρώπου προϊόντων και άρα, να συµβάλλει ουσιαστικά και στην αύξηση του
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και ταυτόχρονα στο ξεπέρασµα της κρίσης, όπως την βιώνουµε σήµερα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Νικόλαος Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω, κάνοντας ειδική αναφορά σ’ ένα θέµα που κατά
την εκτίµηση και τη δική µου και της Δηµοκρατικής Αριστεράς,
είναι υψίστης ηθικής σηµασίας και βεβαίως, θεωρούµε ότι εκπέµπει αρνητικότατα µηνύµατα σε µια χειµαζόµενη κοινωνία, η
οποία απαιτεί εδώ και τώρα κάθαρση, όχι µόνο από τους πολιτικούς, αλλά και από τους ίδιους τους κοινωνικούς φορείς.
Αναφέροµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην παράγραφο
10 του άρθρου 19. Αναφέρθηκε και από προηγούµενους οµιλητές, ότι τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων των αγροτικών οργανώσεων απαλλάσσονται από κάθε αστική ευθύνη, η οποία
αφορά σε όλες τις διαχειριστικές χρήσεις και επιπλέον από κάθε
σχετική ποινική ευθύνη, η οποία µπορεί να τους καταλογιστεί
αντικειµενικώς, εκτός εάν ο σχετικός εις βάρος τους καταλογισµός δεν οφείλεται σε δόλια συµπεριφορά και επίσης, εκτός εάν
δεν έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα, έως και την ισχύ του νόµου
αυτού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η παράγραφος ετέθη στη
συνέχεια. Δεν περιεχόταν στο σχετικό σχέδιο νόµου. Τι σηµαίνει
προσθήκη αυτού του άρθρου; Ο κύριος Υφυπουργός δεν είναι
εδώ, αλλά σηµαίνει ότι υπάρχει πρόβληµα. Υπάρχει πρόβληµα
διαχειριστικό, υπάρχει σοβαρό πρόβληµα στους αγροτικούς συνεταιρισµούς. Δεν χρειάζεται να πούµε περισσότερα, είναι κοινή
διαπίστωση.
Τι έρχεται να κάνει η συγκεκριµένη διάταξη; Ουσιαστικά -χωρίς
ίχνος επιπολαιότητας σας λέω- έρχεται να απαλλάξει συλλήβδην
όλα τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων ακόµα και από διασπάθιση των χρηµάτων των συνεταιρισµών.
Θα υπάρξουν ενστάσεις και διαφοροποίηση εκ µέρους του κυρίου Υπουργού ότι δεν είναι έτσι. Είναι έτσι και ακόµα περισσότερο. Πρώτα απ’ όλα ο Αστικός Κώδικας και ο Ποινικός Νόµος
προδιαγράφαν σαφέστατα τι είναι αντικειµενική ευθύνη και πότε
καταδικάζεται κάποιος. Προσέξτε τώρα να δείτε.
Πρώτον, δεν διώκεται ποινικά, εάν ο συγκεκριµένος καταλογισµός δεν οφείλεται σε δόλια συµπεριφορά. Δεν λέει σε δόλο,
λέει σε δόλια συµπεριφορά. Ποια είναι η διαφορά; Σας λέω µετά
πλήρους βεβαιότητας ότι όποιος έχει κάνει υπεξαίρεση σε αγροτικό συνεταιρισµό εκ δόλου, σύµφωνα µε το νόµο, δεν διώκεται.
Γιατί η δόλια συµπεριφορά είναι κάτι περισσότερο από το δόλο.
Σηµαίνει, δηλαδή, ότι πρέπει να συµµετέχει ενεργητικά, δηλαδή
να έχει επηρεάσει αποφάσεις, να έχει πιάσει άλλους συµβούλους, να προσπαθήσει να τους πείσει κ.λπ..
Το δεύτερο. «Εκτός εάν δεν έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα».
Τι σηµαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Οποιεσδήποτε
εκκρεµότητες υπάρχουν –και υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεµότητες- είτε µε καταλογισµούς, οι οποίοι βρίσκονται σε εκκρεµότητα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε µε ποινικές υποθέσεις, οι
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οποίες είναι καραµπινάτες, τουλάχιστον δείχνουν ότι απ’ αυτήν
τη στιγµή θα οδηγήσουν σε καταδίκη. Όλα βαλτώνουν. Όλα τελειώνουν µε την ψήφιση αυτής της διάταξης και δεν είναι µόνο
αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Είναι σαφέστατα αντισυνταγµατική η συγκεκριµένη διάταξη.
Για ποιο λόγο; Γιατί εισάγει σαφέστατη προνοµιακή µεταχείριση
µιας κατηγορίας πολιτών, οι οποίοι συµµετείχαν µόνο στα διοικητικά συµβούλια των αγροτικών συνεταιρισµών. Γνωρίζετε
πάρα πολύ καλά, φαντάζοµαι, ότι υπάρχουν αντίστοιχες περιπτώσεις µελών σε άλλα διοικητικά συµβούλια δηµοσίου δικαίου
είτε ήταν από τα αθλητικά κέντρα –δηµοτικά στάδια- είτε ήταν
οργανισµοί και άλλα σωµατεία του δήµου, όπου συµµετείχαν κάποια πρόσωπα, τα οποία πληρούν αυτές τις προδιαγραφές και
όµως γι’ αυτούς δεν υπάρχει καµµία µέριµνα.
Να πω και το τελευταίο. Τι µήνυµα εκπέµπετε αυτήν τη στιγµή
στην ελληνική κοινωνία; Γιατί αυτή η διάταξη είναι προφανές ότι
θα προκαλέσει δηµοσιεύµατα. Θα κληθούν κάποιοι να απολογηθούν για ποιο λόγο τη ψήφισαν.
Υπάρχει περίπτωση αυτήν τη στιγµή να πει κάποιος ότι όποιοι
συµµετείχαν µέχρι τώρα σε αγροτικούς συνεταιρισµούς ήταν
πρόσωπα υπεράνω υποψίας και ανύποπτα; Ξέρει κάποιος –εγώ
τουλάχιστον από την περιοχή µου ξέρω- πώς συµµετείχαν όλα
τα µέλη και πώς επιλέγονταν τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων; Επιλέγονταν επί τούτου, µόνο και µόνο για να διαµορφώνουν πλειοψηφίες και µάλιστα, µε µεθοδεύσεις συγκεκριµένες.
Οι πλειοψηφίες αυτές επιτυγχάνονταν µόνο και µόνο για να λαµβάνονται αυτές οι αποφάσεις, οι οποίες τώρα απαλλάσσονται.
Είπα και χθες ότι πρέπει, έστω και την τελευταία στιγµή, το
Υπουργείο να επιφέρει τροπολογίες, διαφοροποιήσεις στο
άρθρο 19 όσον αφορά τη διαδικασία µετατροπής συγχωνεύσεων
και εκκαθαρίσεων των αγροτικών συνεταιρισµών. Γιατί οι διατάξεις αυτές, έτσι όπως εισάγονται, είναι σαφέστατα αντισυνταγµατικές. Έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου το ίδιο το
Επιστηµονικό Συµβούλιο. Είναι κρίµα µία τέτοια προσπάθεια η
οποία έχει επενδυθεί µε τόσο φιλόδοξες θέσεις και απόψεις εκ
µέρους του Υπουργείου, να κολλήσει στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Είναι σαφέστατα αντισυνταγµατικές.
Θα κλείσω µε την τροπολογία την οποία έχουµε καταθέσει. Με
πολύ µεγάλη έκπληξη άκουσα τον κ. Χρυσανθακόπουλο να µας
κακίζει, επειδή δεν είναι, λέει, αριστερή θέση, αυτή η οποία περιέχεται σε τούτη εδώ την τροπολογία. Δεν ξέρω αν διάβασε την
εισηγητική έκθεση. Η εκτίµησή µας είναι ότι οι ρυθµίσεις, έτσι
όπως εισάγονται, οδηγούν σε πλήρη κοµµατικοποίηση των νέων
µορφών συνεταιρισµού.
Οι σηµερινοί αγροτικοί συνεταιρισµοί, λοιπόν, ως πρωτοβάθµιοι, µετά την προβλεπόµενη µετατροπή τους, θα αριθµούν ο καθένας πολλές χιλιάδες µέλη. Από την περιοχή µου γνωρίζω πάρα
πολύ καλά την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Αιγιαλείας η
οποία θα έχει πάνω από οκτώ χιλιάδες µέλη. Στη δε Μεσσηνία
ίσως να είναι και τριάντα χιλιάδες τα µέλη. Για να λειτουργούν
στοιχειωδώς ευέλικτα ως επιχειρήσεις, πρέπει ευέλικτα στη λειτουργία τους να είναι τα όργανά τους, δηλαδή και τα διοικητικά
συµβούλια και οι γενικές συνελεύσεις.
Στη συνεταιριστική επιχείρηση ο συνέταιρος πρέπει να γνωρίζει ποιον εκλέγει στο διαχειριστικό όργανο, που είναι το διοικητικό συµβούλιο. Ο τρόπος εκλογής που προβλέπει το νοµοσχέδιο
των αντιπροσώπων της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού
συµβουλίου, που προκύπτει από την µετατροπή των ΕΑΣ ευνοεί
τη σύγχυση, εµποδίζει την αξιοκρατική από τον συνεταίρο επιλογή, µετατρέπει τον συνεταίρο σε οπαδό και τον σπρώχνει να
επιλέξει βάσει κοµµατικών υποδείξεων.
Σας ερωτώ ευθέως: Πώς θα επιλεγεί ο καλύτερος που είναι η
επιδίωξη, υποτίθεται, του νόµου, εάν ο κάτοικος, για παράδειγµα,
µιας αποµακρυσµένης περιοχής έχει να επιλέξει από κάποια
άλλη περιοχή που δεν τον ξέρει καθόλου; Είναι προφανές ότι θα
απευθυνθεί στο κοµµατικό γραφείο, θα πει «ποιον επιλέγουµε»
και αυτόν θα επιλέξει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η πρόταση, λοιπόν, είναι απλή: Με διοικητικές πράξεις να καθοριστούν τµήµατα, περιοχές ανά συγκεκριµένο αριθµό µελών,
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όπου θα εκλέγουν, για να υπάρχει και αντιπροσωπευτικότητα,
τους καλύτερους τοπικούς εκπροσώπους τους, οι οποίοι θα αποτελέσουν, βεβαίως, και τη γενική συνέλευση, που θα εκλέξει το
διοικητικό συµβούλιο. Γιατί οι αγροτικοί συνεταιρισµοί, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι –και το λέµε εµείς ως Δηµοκρατική Αριστερά- δεν είναι απλώς συνένωση προσώπων. Είναι και µία επιχειρηµατική, µία οικονοµική µονάδα. Εκεί, λοιπόν, πρέπει να
επιλέγονται οι πλέον άξιοι και ικανοί. Για να µπορέσουν, λοιπόν,
να εκλέγονται οι πιο ικανοί, πρέπει να γνωρίζονται τα µέλη και να
έχουν πλήρη άποψη για τις ικανότητές τους. Αυτές είναι οι λίγες
τροπολογίες και παρεµβάσεις που θέλαµε να κάνουµε.
Κλείνω µε την επισήµανση που κάνει το Επιστηµονικό Συµβούλιο της Βουλής, ότι δεν είναι δυνατόν ουσιαστικά να προβλέπεται
η δυνατότητα να λειτουργούν οργανισµοί, να λειτουργούν αγροτικές ενώσεις µε την µορφή των αστικών εταιριών, όπου σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα προβλέπεται και δύο άτοµα να τη
συστήσουν ουσιαστικά και να υπάρχει ο περιορισµός, η αναφορά
για είκοσι µέλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κλείστε, παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Αυτό θα είναι ανασταλτικός παράγοντας, κυρίως σε κάποιες περιοχές, όπου κάποιοι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν πρωτότυπες ιδέες για καλλιέργειες, δεν θα
έχουν τη δυνατότητα να βρουν τον απαιτούµενο αριθµό, προκειµένου να συµπράξουν.
Με αυτή την έννοια λέµε ότι θα έπρεπε να αφαιρεθεί ο αριθµός
των είκοσι και να προβλέπεται η διαδικασία των αστικών εταιρειών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η Ανεξάρτητη Βουλευτής, κ. Σοφία Σακοράφα έχει το λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο είναι απολύτως συνεπές µε τη συνολική κυβερνητική πολιτική. Όπως όλα
τα νοµοσχέδια αυτής της Κυβέρνησης αποτελούν καθοριστικά
εργαλεία για τη βίαιη επίθεση στα µικροµεσαία στρώµατα µε
απόλυτο και µοναδικό στόχο την υπερσυγκέντρωση του πλούτου
στα χέρια των λίγων, πιστό και το σηµερινό νοµοσχέδιο που θεωρητικά εξυγιαίνει του αγροτικούς συνεταιρισµούς.
Στην ουσία, όµως, εισάγει τους όρους και τις προϋποθέσεις
µιας νέας επιθετικής πολυπρακτικής, µιας πρακτικής µε τον ίδιο
παρονοµαστή, όπως στην υγεία, όπως στην ανώτατη παιδεία,
που µετατρέπει τους συνεταιρισµούς σε επιχειρήσεις-εταιρείες
και αποδίδει απόλυτη εξουσία στους µεγαλοαγρότες και στους
µεγαλοεπιχειρηµατίες.
Οι τρεις νέες µορφές συνεταιρισµών, πιστά αντίγραφα µορφωµάτων που έχουµε δει σε όλα τα νοµοσχέδια, θα λειτουργούν
µε πλήρως ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια. Είναι επιβεβαιωµένο για
πολλοστή φορά ότι η εξυγίανση για την παρούσα Κυβέρνηση
περνάει µέσα από το δρόµο της εταιροποίησης, όπως γίνεται µε
τους συνεταιρισµούς, µε τα πανεπιστήµια µέσα από το δρόµο
της ιδιωτικοποίησης, όπως γίνεται µε όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της πατρίδας µας.
Τέσσερεις είναι οι στόχοι, όπως περιγράφονται από τα άρθρα
του νοµοσχεδίου: Ο πρώτος να διαλύσει τους εξήµισι χιλιάδες
αγροτικούς συνεταιρισµούς και τις εκατόν είκοσι ενώσεις τους
και τις τρεις χιλιάδες αγροτικούς συλλόγους και τις οµοσπονδίες
τους και στη θέση τους να δηµιουργήσει τριακόσιους συλλόγους
µεγαλοαγροτών, ασφυκτικά υπαγοµένων στη δικαιοδοσία του
Υπουργού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο δεύτερος στόχος, όπως προκύπτει και µέσα από το άρθρο
7 αλλά και µε την επερχόµενη ιδιωτικοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας, είναι να καταργήσει το εναποµείναν κράτος πρόνοιας, να
υποβαθµίσει τους συνεταιρισµούς σε πρωτοβάθµιους και να διαλύσει όλες τις συνεταιριστικές εταιρείες, τις κοινοπραξίες και τις
κεντρικές συνεταιριστικές ενώσεις.
Ο τρίτος στόχος, µέσα από το Μητρώο Αγροτών, είναι, µε επίσηµο και νόµιµο τρόπο να προχωρήσει στο ξεκλήρισµα των φτωχών αγροτών, που µέσα στις τραγικές συνθήκες επιβίωσης που
δηµιουργεί το µνηµόνιο, οι µη κατά κύριο επάγγελµα αγρότες
υποχρεούνται να παραδίδουν πάνω από το 80% της παραγωγής
τους στο συνεταιρισµό κατά το άρθρο 3, ενώ κατά το άρθρο 17
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αποκλείονται από την εκλογή τους στα όργανα.
Ο τέταρτος στόχος είναι να καθαρίσει τους συνεταιρισµούς
από όλους όσοι αγωνίζονται, διεκδικούν, εναντιώνονται µε µια
σειρά από άρθρα, όπως το 17 παράγραφος 2, κατά το οποίο διενεργούνται εκλογές µε πλειοψηφικό σύστηµα και ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπως η κατάργηση του καταστατικού της ΠΑΣΕΓΕΣ και
η σύµφωνα µε το άρθρο 8 εκλογή του διοικητικού της συµβουλίου όχι από τη γενική συνέλευση των εκπροσώπων των µελών
της, αλλά µε ασαφείς διαδικασίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή την κρίσιµη στιγµή που το
ζήτηµα της αναδιάρθρωσης της αγροτικής παραγωγής αποτελεί
το κλειδί της οικονοµίας µας, η Κυβέρνηση επιχειρεί τη λεγόµενη
αναδιάρθρωση, όχι µε στόχο τις ανάγκες της εθνικής µας οικονοµίας, αλλά µε στόχο την πλήρη προσαρµογή και υποταγή της
στις ανάγκες και τους νόµους της αγοράς και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Κι αυτό γίνεται σαφές και ξεκάθαρο µε τη φιλοσοφία που αποπνέουν κατ’ αρχάς τα άρθρα που αφορούν στο κεφάλαιο για τις
συνεταιριστικές µερίδες και τη διανοµή κερδών. Αναφέροµαι στα
άρθρα 3, 4 και 7.
Αυτό που περιγράφετε και προτείνετε µε το προς ψήφιση νοµοσχέδιο καµµία σχέση δεν έχει µε τους συνεταιρισµούς, αλλά
δηµιουργεί ιδιότυπες εταιρείες ιδιωτικοοικονοµικών προτύπων
που απολαµβάνουν, όµως, τα προνόµια των συνεταιρισµών,
όπως οι φορολογικές απαλλαγές και µάλιστα µε την πρόφαση
της στήριξης του σκοπού τους, ο οποίος δεν είναι άλλος από τη
µεγιστοποίηση των κερδών όσων νέµονται τους αγρότες χρόνια
τώρα.
Και συνεχίζει το νοµοσχέδιο στην πλήρη αναδιάρθρωση στα
άρθρα 5 και 8 µε την αναβάθµιση, θεσµοποίηση και ένταξη στη
συνεταιριστική δοµή των οµάδων παραγωγών όµοιων ή οµοειδών αγροτικών προϊόντων κατά περιφέρεια και µε τις αγροτικές
εταιρικές συµπράξεις, κεφαλαιουχικές εταιρείες, που θα δηµιουργηθούν κατά περιφέρεια ή και σε εθνικό επίπεδο, από σύµπραξη αγροτικών συνεταιρισµών και οµάδων παραγωγών, στο
άρθρο 6.
Ακόµα µε τη θεσµοθέτηση και αναβάθµιση των διεπαγγελµατικών οργανώσεων που θα συγκροτούνται µόνο σε εθνικό επίπεδο, κατά προϊόν ή οµάδα οµοειδών προϊόντων, άρθρο 9, σαν
όργανα συναίνεσης βιοµηχάνων τροφίµων, µεγαλεµπόρων, µεγαλοαγροτών και επιβολής των συµφερόντων τους στους φτωχοµεσαίους αγρότες.
Και βέβαια ένα τέτοιας κατεύθυνσης νοµοσχέδιο δεν θα µπορούσε παρά να επιφυλάσσει για τον Υπουργό, σύµφωνα µε τα
άρθρα 2, 4, 5, 6 υπερεξουσίες, όπως αντίστοιχα σε πολλά νοµοσχέδια αυτής της Κυβέρνησης µε αποκορύφωµα τις εξουσίες
του Υπουργού Οικονοµικών. Ο Υπουργός γίνεται παντοκράτορας, αφού αποκτά απόλυτη εξουσία πάνω στους συνεταιρισµούς
και όλες τις οργανώσεις από το στάδιο της αναγνώρισής τους
έως και το στάδιο της εκκαθάρισής τους και διάλυσής τους, ενώ
ταυτόχρονα µε στόχο τη δηµιουργία µιας καλής ατµόσφαιρας,
µε στόχο δηλαδή την επιδιωκόµενη συναίνεση µε τον απόλυτο
έλεγχο αυξάνει τις κρατικές και υπουργικές χρηµατοδοτήσεις σε
ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ και ΣΥΔΑΣΕ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτονόητα καταψηφίζω το νοµοσχέδιο όχι φυσικά στη βάση της υπεράσπισης της υφιστάµενης κατάστασης στους συνεταιρισµούς, η οποία είναι
αποτέλεσµα παρόµοιων αντιαγροτικών νόµων και γνωστών διαλυτικών πρακτικών, αλλά στη βάση της απόλυτης ανάγκης που
έχει σήµερα η πατρίδα µας, ο αγρότης, αλλά και συνολικά ο ελληνικός λαός για µία αγροτική παραγωγή που θα υπηρετεί το
λαό, που θα σέβεται τον αγρότη και θα αποτελεί το κλειδί της οικονοµικής ανάκαµψης του λαού µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε την κ.
Σακοράφα.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Θεοδώρα Τζάκρη.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, είχα την ευκαιρία χθες κατά τη συζήτηση επί της αρχής και µου δίνεται, βεβαίως, και σήµερα η δυνατότητα στη συζήτηση επί των άρθρων, να επαναλάβω ότι
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θεωρώ την ψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου ως την τελευταία
ευκαιρία που έχει ο αγροτικός κόσµος της χώρας µας να αναδιαταχθεί. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουν οι απαξιωµένοι
αγροτικοί συνεταιρισµοί να ανακτήσουν το χαµένο κύρος και την
αξιοπιστία τους και να επιτελέσουν τον ουσιαστικό ρόλο και τη
λειτουργία τους, να µπορούν δηλαδή να παρέµβουν ουσιαστικά
στην αγορά και να προστατεύσουν τα µέλη τους από την αυθαιρεσία και την ασυδοσία των µεταποιητών και των εµπόρων, που
αυτή τη στιγµή λυµαίνονται το χώρο.
Είναι, πραγµατικά, ανήκουστο για µένα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα να ακούω συναδέλφους µου που προέρχονται από την ελληνική επαρχία, από την ελληνική περιφέρεια, µε πρόσχηµα τη
δήθεν παραβίαση των αρχών του συνεταιρισµού, να υποστηρίζουν τη διατήρηση της λειτουργίας ενώσεων που λειτουργούν
αυτή τη στιγµή και στην πατρίδα µου, µε προεξάρχουσα την
Ένωση Σκύδρας Έδεσσας, οι οποίες τις µόνες υπηρεσίες που
παρέχουν στους αγρότες είναι να τους καταληστεύουν ουσιαστικά κατά την κατάθεση των δηλώσεων ΟΣΔΕ, που είναι και το
µοναδικό οικονοµικό αντικείµενο που διατηρούν, παρακρατώντας τους κατά το δοκούν πόρους αυθαιρέτως, ενώ µόλις και
µετά βίας φέτος η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κατόρθωσε, η συγκεκριµένη δήλωση, όταν δεν περιέχει περιουσιακές µεταβολές, να
κατατίθεται ατελώς. Παρακρατούν, λοιπόν, 300, 500, 800 ευρώ
κατά το δοκούν, όπως ανέφερα, που ακόµα δεν έχουν επιστρέψει
πίσω στους αγρότες παρά τις δεσµεύσεις τους. Και υπερασπίζονται τη µη διάλυση και τη µη διαγραφή τους από το µητρώο
των ήδη διαλυµένων συνεταιρισµών, που ενώ δεν έχουν καµµία
απολύτως οικονοµική δραστηριότητα, δεν διαχειρίζονται ούτε 1
ευρώ και είναι διαλυµένοι εδώ και χρόνια, το µόνο που κάνουν
είναι να στέλνουν τους εκπροσώπους τους και να εκλέγουν τα
µέλη των διοικήσεων των ΕΑΣ, οι οποίες διαχειρίζονται τεράστια
κονδύλια, όπως ορίζεται, καθώς επίσης και της κρατικοδίαιτης
ΠΑΣΕΓΕΣ. Νοµίζω, ότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι µία ευκαιρία να
δώσουµε τέλος σε αυτήν την κατάσταση.
Το νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µία ολοκληρωµένη προσπάθεια µέσα από την οποία επιχειρείται, για
πρώτη φορά, ο αγρότης παραγωγός να θεµελιώσει το δικαίωµά
του στην ευηµερία. Οργανώνεται η νέα δοµή και ο τρόπος λειτουργίας των συνεταιριστικών αγροτικών οργανώσεων, µε σκοπό
ακριβώς να επαναφέρει τους αποστασιοποιηµένους αγρότες παραγωγούς στη συλλογική δραστηριότητα µέσα από τη συµµετοχή τους στους πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς. Εναρµονίζει
τις οµάδες παραγωγών και το καθεστώς τους µε τα δεδοµένα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να δοθεί επιτέλους ένα τέλος σε
κάθε αµφισβήτηση, αναφορικά µε την τελική µορφή τους και διευρύνει την επιχειρηµατική δράση των αγροτών µε τη συµµετοχή
τους στις αγροτικές εταιρικές συµπράξεις, οι οποίες στην ουσία
είναι ΑΕ, που αποτελούνται από αγροτικούς συνεταιρισµούς και
οµάδες παραγωγών.
Ενεργοποιείται επιτέλους η συνταγµατική αρχή της κρατικής
εποπτείας µε το εθνικό µητρώο, το οποίο αποτελεί βάση δεδοµένων των αµιγώς αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, το
οποίο θα ενηµερώνεται και θα επικαιροποιείται διαρκώς, η εποπτική αρχή σε επίπεδο αυτοτελούς γραφείου, η οποία θα αξιολογεί και θα εποπτεύει και βεβαίως, το γνωµοδοτικό συµβούλιο,
το οποίο θα γνωµοδοτεί για την καλύτερη λειτουργία του µητρώου και την καλύτερη οργάνωση της εποπτείας πάνω στις
συλλογικές αγροτικές οργανώσεις.
Όλες οι συλλογικές αγροτικές οργανώσεις θα αξιολογούνται
κάθε χρόνο και θα κατατάσσονται στο µητρώο. Αγροτικοί συνεταιρισµοί που για δύο συνεχόµενες αξιολογήσεις καταχωρούνταν στο µητρώο ως ανενεργοί, τίθενται µετά από αίτηση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης σε αναγκαστική εκκαθάριση.
Επίσης, και οι αγροτικές εταιρικές συµπράξεις και οι οµάδες παραγωγών, που για τρία συνεχόµενα έτη δεν εµφανίζουν καµµία
απολύτως δραστηριότητα ή δεν υποβάλουν την ετήσια δήλωσή
τους, θα διαγράφονται από το µητρώο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µε στόχο την επίτευξη της σταθερότητας των τιµών και την εξυγίανση της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας θεσµοθετείται για πρώτη φορά η οργάνωση της σχέσης των
αγροτικών συνεταιρισµών, των αγροτικών εταιρικών συµπρά-
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ξεων και των οµάδων παραγωγών µε την αγορά των προϊόντων.
Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη σύσταση, την αναγνώριση,
την εποπτεία, τον έλεγχο και τη χρηµατοδότηση των επαγγελµατικών οργανώσεων σε καινούργια βάση. Προβλέπεται η σύσταση
αγροτοδιατροφικών συµπράξεων, µε πρωτοβουλία των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων, µε τη µορφή των αστικών µη κερδοσκοπικών εταιρειών, µε σκοπό πάντα την ανάδειξη, την προβολή,
την προώθηση των προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά
όρια της κάθε περιφέρειας.
Επιδιώκεται η βελτίωση της διαπραγµατευτικής θέσης των
ίδιων των αγροτών και η ενίσχυση του εισοδήµατός τους µε τις
γραπτές συµβάσεις για την µελλοντική πώληση αγροτικών προϊόντων. Για να προστατευθεί ο αγρότης, προβλέπεται η επιβολή
διοικητικών προστίµων σε βάρος των αγοραστών αγροτικών
προϊόντων, όταν οι συµβάσεις αυτές δεν πληρούν το ελάχιστο
νόµιµο περιεχόµενο, καθώς και ποινικοποίηση της παραβίασης
των όρων των γραπτών συµβολαίων και η απαγόρευση της µε
οποιαδήποτε τρόπο µεταβίβασης και της διαπραγµάτευσης των
αγροτικών αυτών προϊόντων σε δηµοπρατήρια, χρηµαταγορές,
χρηµατιστήρια εµπορευµάτων της Ελλάδος και του εξωτερικού.
Είναι σαφές, εποµένως, ότι ανοίγει ο δρόµος, ώστε ο παραγωγός να τοποθετήσει τα προϊόντα του σε µία υγιή αγορά µε την
ίδρυση των δηµοπρατηρίων, στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων
συµµετέχουν οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις της χώρας, συνεταιριστικές αγροτικές οργανώσεις, ιδιώτες ενδιαφερόµενοι, αλλά
βεβαίως και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στα δηµοπρατήρια θα έχουν το δικαίωµα πρόσβασης µόνο οι
έµποροι, οι οποίοι προηγουµένως έχουν εγγραφεί στο Μητρώο
Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων, οι δε εµπορικές πράξεις που
λαµβάνουν χώρα, συµπεριλαµβανοµένης και της εξόφλησης των
παραγωγών των αγροτικών προϊόντων, δεν µπορεί να υπερβαίνει
τις τριάντα ηµέρες από τη διάθεση αυτών των προϊόντων στα δηµοπρατήρια.
Είναι, εποµένως, απαίτηση των καιρών µας η εξυγίανση του
χώρου, ώστε να αξιοποιήσουµε κάθε συγκριτικό πλεονέκτηµα,
που µας παρέχει σήµερα κάθε γωνιά της ελληνικής γης και να
προχωρήσουµε στη στήριξη των ποιοτικών προϊόντων, των προϊόντων µε ταυτότητα, µε ονοµασία προέλευσης που έχουν ταυτιστεί µε τις ίδιες τις περιφέρειες.
Στο εξής, η οργανωµένη πολιτεία θα αναγνωρίζει και θα συναλλάσσεται µόνο µε συνεταιρισµούς, που θα έχουν υπαρκτή
υπόσταση, η οποία θεµελιώνεται ακριβώς στη δηµοκρατική τους
λειτουργία και οργάνωση και θα κατοχυρώνεται µε την καθολική
συµµετοχή των ιδίων των αγροτών. Μόνο οι συνεταιριστικές
αγροτικές οργανώσεις, εποµένως, που πραγµατικά λειτουργούν
και προσφέρουν έργο στην κοινωνία, θα επωφελούνται των προνοµίων, των κρατικών ενισχύσεων και των ευρωπαϊκών προγραµµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή το κράτος πρέπει να διευκολύνει την ανάπτυξη των υγιών και λειτουργικών συλλογικών
δραστηριοτήτων των παραγωγών, διευρύνονται οι µέχρι σήµερα
ισχύουσες ρυθµίσεις για τη χρηµατοδότηση, τα φορολογικά και
τα αναπτυξιακά κίνητρα υπέρ των συνεταιριστικών αγροτικών οργανώσεων.
Έτσι οι ενεργοί αγροτικοί συνεταιρισµοί, οι οµάδες παραγωγών και οι αγροτικές εταιρικές συµπράξεις θα έχουν δικαίωµα
πρόσβασης στις παροχές και στα κίνητρα του παρόντος νοµοσχεδίου, καθώς και των εκάστοτε αναπτυξιακών νόµων.
Αποκτούν δικαίωµα ενίσχυσης από το Ταµείο Γεωργίας και
Κτηνοτροφίας για την αντιµετώπιση ολικής ή µερικής κάλυψης
των εξόδων εγκατάστασης και λειτουργίας τους. Καθίστανται
αποδέκτες σηµαντικών δηµοσιονοµικών ελαφρύνσεων, στις
οποίες συµπεριλαµβάνονται η ειδική φορολογική µεταχείριση,
απαλλαγή από το τέλος χαρτοσήµου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του δηµοσίου ή υπέρ τρίτου για ένα µεγάλο αριθµό
δραστηριοτήτων τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να αντιµετωπισθεί µε αποτελεσµατικό τρόπο το αρνητικό και αντιδηµοκρατικό φαινόµενο
των συνεταιρισµών- σφραγίδων και ιδίως για να αποφευχθεί η
διαιώνιση του φαινοµένου αυτού στο µέλλον, στο θεσµικό πλαίσιο του παρόντος νοµοσχεδίου ορίζεται ότι τα µέλη των αγροτι-
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κών συνεταιρισµών είναι φυσικά πρόσωπα.
Διευκολύνεται η δηµιουργία των αγροτικών συνεταιρισµών, ιδιαίτερα στην παρούσα περίοδο της οικονοµικής κρίσης, µε το συνεταιριστικό κεφάλαιο των αγροτικών συνεταιρισµών να
ανέρχεται στα 30.000 ευρώ. Στις διοικήσεις των αγροτικών συνεταιρισµών, αλλά και της ΠΑΣΕΓΕΣ θα συµµετάσχουν µόνο
ενεργοί επαγγελµατίες αγρότες, οι οποίοι έχουν προηγουµένως
εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων.
Επιχειρείται έτσι η εξυγίανση και ο εκδηµοκρατισµός της ΠΑΣΕΓΕΣ, µε την εκλογή της διοίκησής της από πανελλήνιο συνέδριο αντιπροσώπων και οριοθετείται η επιχορήγησή της, καθώς
επίσης και η σύσταση της ενιαίας κοινοτικής συνοµοσπονδίας
αγροτικών συλλόγων, στο πλαίσιο πάντα της διαφάνειας και της
ορθής εκτέλεσης των δραστηριοτήτων τους.
Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή επιζητούµε την οµαλή µετάβαση
από το προηγούµενο καθεστώς στο νέο, το παρόν νοµοσχέδιο
προβλέπει όλες αυτές τις διατάξεις, ώστε να αποφευχθούν τα
οποιαδήποτε προβλήµατα. Λαµβάνεται πρόνοια για την πρώτη
εγγραφή στο µητρώο αγροτικών συνεταιρισµών που ήδη λειτουργούν, για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς που είτε λειτουργούν και κατά την πρώτη εγγραφή τους στο µητρώο
αξιολογούνται ως ανενεργοί, για τους γυναικείους συνεταιρισµούς, για την πρώτη εγγραφή των οµάδων παραγωγών και των
ΑΕΣ, για τις συνεταιριστικές εταιρείες, για τις ΚΑΣΟ και τις ΚΕΣΕ
και για τις υφιστάµενες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Πολύ σηµαντική είναι η ιδιαίτερη πρόνοια που λαµβάνεται για
τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζοµένων στους
αγροτικούς συνεταιρισµούς, στις ενώσεις, στις ΚΑΣΟ και στις
ΚΕΣΕ, καθώς επίσης και στους αγροτικούς συνεταιρισµούς που
διαγράφονται και τίθενται υπό εκκαθάριση.
Τέλος, αγαπητοί συνάδελφοι, µε την κατατεθείσα τροπολογία
επιχειρούνται να αρθούν αµφιβολίες και προβλήµατα, που έχουν
προκύψει για τις εργασίες και τις δραστηριότητες που πρόκειται
να εγκατασταθούν σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Προς τούτο,
δίδεται µεταβατική περίοδος µέχρι την έκδοση των κοινών
υπουργικών αποφάσεων για το χαρακτηρισµό της αγροτικής γης
ως υψηλής παραγωγικότητας, για την οποία έχουν ήδη κινηθεί
οι διοικητικές διαδικασίες και δίνεται, εάν θέλετε, µία µεγάλη διέξοδος και µία λύση στο πρόβληµα των µεταβιβάσεων περιοχών
γης, που έχουν χαρακτηρισθεί ως περιοχές υψηλής παραγωγικότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανέφερα και παραπάνω ότι το
νοµοσχέδιο το οποίο συζητούµε σήµερα το έχουµε ψηφίσει ήδη
επί της αρχής. Το ψηφίζω επί των άρθρων, γιατί πραγµατικά το
θεωρώ µία αναγκαία, µια απαραίτητη παρέµβαση για την εξυγίανση και την αναδιάταξη του αγροτικού κόσµου της χώρας.
Επαναλαµβάνω ότι πραγµατικά η ψήφιση του νοµοσχεδίου
αυτού και όχι µόνο η ψήφισή του, αλλά και η πραγµατική εφαρµογή του στην πράξη, που είναι το ζητούµενο και ο στόχος, αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τον αγροτικό κόσµο της χώρας,
για τον κόσµο της ελληνικής υπαίθρου.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είµαι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος που είναι παρών και ο Υπουργός, αλλά προπάντων που είµαι υπό τη σκέπη του παλαιού
Υπουργού, που έτυχε να έχω συνέχεια και εγώ και βεβαίως, είµαι
ικανοποιηµένος και µε την παρουσία της κ. Μπατζελή.
Φοβούµαι, κύριε Υπουργέ, ότι το νοµοσχέδιο δεν συγκίνησε
όσο θα έπρεπε ούτε καν το ελληνικό Κοινοβούλιο. Από την άλλη
δε πλευρά, νιώθω ειλικρινά στενοχωρηµένος, γιατί, µη συµµετέχοντας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, δεν µπόρεσα
να καταθέσω κάποιες προτάσεις που νοµίζω ότι έπρεπε να προβληµατίσουν.
Βεβαίως, µε προβληµατίζει ιδιαίτερα ο χώρος από τον οποίο
ξεκίνησα την πολιτική, από την παρουσία του παλαιότερου κόµµατος που υπηρέτησα και βεβαίως τιµήθηκα και ως Υφυπουρ-
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γός. Με προβληµατίζει η απραξία που υπάρχει στο χώρο της
Νέας Δηµοκρατίας, µία παράταξη που η ναυαρχίδα της ιστορικά
τίµησε και τιµήθηκε από τον αγροτικό κόσµο και για να υπάρξει
µία ιστορική απάντηση επ’ αυτού, ότι τα κάστρα τα λεγόµενα της
Δεξιάς, υπό την ιστορική έννοια, ήταν πάντοτε τα κάστρα της
αγροτιάς.
Δυστυχώς, όµως, δεν νοµίζω ότι δίδεται ιδιαίτερη φροντίδα,
όταν µάλιστα στην παρούσα κατάσταση υπάρχει ο κίνδυνος που
επισηµαινόταν κατά το παρελθόν, δηλαδή, της ερηµοποίησης
της υπαίθρου και της συγκράτησης τουλάχιστον του 10% του ελληνικού πληθυσµού εις την ύπαιθρο, όταν ο µέσος ευρωπαϊκός
όρος κινείται περί το 3%-3,5%. Διότι σε εµάς υπάρχει αυτή η αναγκαιότης κατά την επικράτεια, όπως είναι η διαστρωµάτωσή της.
Δυστυχώς, δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν, κύριε Υπουργέ, οι στρατηγικές αναγκαιότητες, το ηµιορεινό ανάγλυφο της πατρίδας
µας και τα συγκριτικά εδαφοκλιµατικά πλεονεκτήµατα, αλλά
ιδίως ο παράγων κτηνοτροφία-αιγοπροβατοτροφία κατά την καταγραφή τους, όπου η αναλογία τους έναντι του ευρωπαϊκού
µέσου όρου είναι δραµατικά υπέρ των αγροτικών καλλιεργειών.
Σχεδόν έχουµε αντίστροφη αναλογία παραγωγής αγροτικών
προϊόντων εν συγκρίσει µε τα κτηνοτροφικά.
Η κτηνοτροφία επιβάλλεται και πρέπει, κύριε Υπουργέ, να ενισχυθεί και ιδίως η βαριά βιοµηχανία της αιγοπροβατοτροφίας,
το µέγα συγκριτικό πλεονέκτηµα της ελληνικής κτηνοτροφίας,
που είναι ο µέγιστος κοινωνικός πολλαπλασιαστής, αγαπητοί συνάδελφοι.
Αυτά τα τονίζω για να γίνουν κτήµα και της ελληνικής κοινωνίας, η οποία άδικα επικρίνει πολλές φορές ή κατά το παρελθόν
ιστορικά πολιτικές, που ενίσχυσαν το γεωργικό χώρο και ειδικότερα τον κτηνοτροφικό. Ο πολλαπλασιαστής, ο µέσος όρος ο
κοινωνικός, ο µέγιστος των υπαρχόντων στις παραγωγικές διαδικασίες της χώρας στη γεωργία είναι άνω του πέντε. Δηλαδή,
ό,τι δίνεις πολλαπλασιάζεται επί πέντε. Στο µέσο όρο αυτό η συµβολή της κτηνοτροφίας είναι ακόµα πιο µεγάλη. Είναι η κτηνοτροφία
–επαναλαµβάνωο
µέγιστος
κοινωνικός
πολλαπλασιαστής που έχει η ελληνική κοινωνία και πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί.
Μία άλλη γνώση για όσους δεν το γνωρίζουν είναι ότι ο πρώτος παράγων οικονοµικός συντελεστής συµµετοχής στο ΑΕΠ
είναι ο γεωργοδιατροφικός τοµέας. Αυτό πρέπει να ακουστεί για
να συγκινήσει πολιτικούς, πολιτεία και, προφανώς, να αναδιαταχθούν οι προτεραιότητες. Άνω του 22%, 23% είναι η συµµετοχή
του γεωργοδιατροφικού τοµέα. Μακράν ακολουθεί ο τουρισµός.
Μακράν ακολουθεί ακόµα και τούτη η ναυτιλία. Ο γεωργοδιατροφικός τοµέας αγγίζει το ένα τέταρτο στην ανάπτυξη και στην οικονοµική πραγµατικότητα της χώρας µας.
Ξοδεύουµε περισσότερα, αγαπητοί συνάδελφοι, για εισαγωγή
κτηνοτροφικών προϊόντων απ’ ότι για ενέργεια, για πετρέλαιο,
για αέριο και όλα τα συναφή. Περισσότερα ξοδεύουµε για εισαγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων –επαναλαµβάνω- και θα έπρεπε
εδώ να υπάρχει φροντίδα. Έγιναν προσπάθειες, έγιναν οι οµάδες. Θα θυµηθώ τη φυλή του χιώτικου προβάτου. Έγιναν και
άλλες προσπάθειες, που έπρεπε µε ιδιαιτερότητα µέσα στο συνεταιριστικό κίνηµα, εφόσον συµπεριλαµβάνονται πλέον και οι
οµάδες παραγωγών, να ενισχυθούν και, προπάντων, όταν ευθέως πλέον το νοµοσχέδιο προβλέπει ενισχύσεις τέτοιες από το
Ταµείο της Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας.
Εγώ θα θυµίσω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ο συνεταιρισµός
είναι βασικά ένωση προσώπων. Έτσι το είδε το Σύνταγµα. Έτσι
-εάν το θέλετε- λειτούργησε και διεθνώς. Δευτερευόντως, βεβαίως, έχει και την εταιρική διάσταση, έχει και τη διάσταση του
κεφαλαίου. Αλλά, αλίµονο, εάν ξεχνούµε αυτήν την παρακαταθήκη. Προφανώς, δεν θα ήµουν αντίθετος, εάν συνθετικά προκύψει ένα άλλο Σύνταγµα, που κάπως αλλιώς να ορίσει,
παραγράφοντας την αρχή του συνεταιρίζεσθαι. Τότε κάτι διαφορετικό θα συζητούσαµε. Όσο, όµως, η συνταγµατική επιταγή που οφείλουµε όλοι να την υπηρετούµε- λέει αυτά τα πράγµατα,
οφείλουµε να είµαστε νοµοταγείς και έτσι να προχωρούµε όσον
αφορά τα νοµοθετήµατα που έρχονται εδώ.
Όσον αφορά την Εποπτική Αρχή και το Γνωµοδοτικό Συµβούλιο στο άρθρο 2, θέλω να σας πω ότι δεν λειτούργησε ποτέ η Δι-
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εύθυνση Μητρώου Αγροτών. Η συγκεκριµένη δε Διεύθυνση των
Συνεταιρισµών στο συγκεκριµένο Υπουργείο δεν λειτούργησε
ποτέ. Αυτό µας µάρανε; Αυτό θα δώσει τη λύση; Μία διεύθυνση,
η οποία να έχει ακυρωτικό εποπτικό χαρακτήρα και µόνο -γιατί
αυτό προβλέπεται από το Σύνταγµα- ήταν αρκετή για να δώσει
λύσεις.
Στο άρθρο 4, κύριε Υπουργέ, είναι επικίνδυνο να ορίζει το κράτος, το Υπουργείο, ο Υπουργός τον εκκαθαριστή. Εµπλέκει σε
υποκειµενισµούς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Το άλλαξε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ: Το άλλαξε; Γιατί το είδαµε ακόµα
και στις τροπολογίες που είχαν κατατεθεί. Φαίνεται ότι σήµερα
ίσως άλλαξε.
Στο άρθρο 7, η εκλογή της ΠΑΣΕΓΕΣ ειλικρινά µου θυµίζει πανελλήνιο σύλλογο. Δεν µου θυµίζει τίποτα από συνεταιρισµό.
Έναν πανελλήνιο σύλλογο µου θυµίζει, όπου θα βρεθούν και
κάθε τέσσερα χρόνια µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες και θα
έχουµε και µία ΠΑΣΕΓΕΣ. Άλλα είναι τα προβλήµατα που η ίδια
η ΠΑΣΕΓΕΣ χρόνια ολόκληρα τα ξέρει και ζητά να διορθωθούν
και ζητά τη συµβολή της πολιτείας πλέον, έχοντας γνώση των
αµαρτηµάτων –ξέρετε- του παρελθόντος.
Στο άρθρο 8, όσον αφορά τις διεπαγγελµατικές οργανώσεις,
όλοι προσπαθήσαµε να τους δώσουµε σάρκα και οστά και δεν
στάθηκε δυνατόν. Άλλο είναι το πνεύµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
αν θέλουµε να εναρµονιστούµε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ή
αν αυτό δεν είναι εφικτό, κάτι διαφορετικό πρέπει να σκεφθούµε
για την πατρίδα µας.
Άρθρο 14 και άρθρο 19. Αρνείστε τη συζήτηση που γίνεται από
όλους τους συναδέλφους λίγο ή πολύ από όλες τις πτέρυγες,
όσον αφορά την αντισυνταγµατικότητα, µε τη λογική ότι θέλετε
να σηµατοδοτήσετε την κατάργηση κάθε καταχρηστικής πραγµατικότητας. Και τι κάνετε;
Στο άρθρο 14 δεν αναζητούνται δικαιολογητικά για να αποδοθούν οι ενισχύσεις.
Στο άρθρο 19 δεν τιµωρείται κανένας ούτε και για αυτά που
διαπραγµατεύτηκε ο ίδιος; Ναι, εγώ σεβάστηκα και σέβοµαι οι
ευθύνες του παρελθόντος να αφορούν αυτούς οι οποίοι ήταν στο
παρελθόν. Δεν πρέπει να σύρονται στους ανθρώπους που διοικούν τώρα. Δεν πρέπει, όµως και εγκλήµατα που γίνονται τώρα
να µην τιµωρούνται. Αυτό είναι πρωτοφανές που συµβαίνει εδώ
και δεν µπορεί να κωφεύει κανένας.
Φοβούµαι ότι δυστυχώς νοµοθετούµε από την αδράνεια αυτής
της Αίθουσας. Μου θυµίζει την περίοδο εκείνη που οι πολιτικοί
έχουν τον ύπνο το βαθύ και η κοινωνία κατασταλµένη δεν µπορεί
δυστυχώς, να αντιδράσει και βιώνουµε εγκλήµατα, εν ονόµατι,
δήθεν µιας δύσκολης οικονοµικής πραγµατικότητας και µιας
αναγκαιότητας δήθεν περί διαφάνειας και κάθαρσης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η κ. Μαρία Κυριακοπούλου, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έχει το λόγο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Αρχίσατε ετεροχρονισµένα το χειροκρότηµα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εσείς το καταλάβατε ετεροχρονισµένα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Στερείτε, όµως, από
την κ. Κυριακοπούλου τη δυνατότητα να µιλήσει.
Ορίστε, κυρία Κυριακοπούλου, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, παίρνω το λόγο για να αναφερθώ στο άρθρο
19, στην παράγραφο 10. Δεν ξέρω αν την ερµηνεύω εγώ σωστά:
Αν είναι αυτή η πολιτική βούληση ή εγώ δεν την ερµηνεύω πάλι
σωστά. Όπως τη διαβάζω, αντιλαµβάνοµαι ότι υπάρχουν δύο
κοµµάτια. Το ένα είναι η αστική ευθύνη. Θα συµφωνήσω ότι δεν
ευθύνονται οι τωρινές διοικήσεις για αµαρτήµατα παλαιότερων
διοικήσεων, όσον αφορά το αστικό κοµµάτι.
Προχωράµε, όµως, παραπέρα και µιλάµε και για το ποινικό
κοµµάτι. Το ερώτηµα είναι ποιος κρίνει αν είναι δόλια η συµπεριφορά κατά την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων τους; Διότι
εδώ βλέπω στη συνέχεια να λέει ότι «… και δεν έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα έως την ισχύ του νόµου αυτού». Δηλαδή, εάν
υπάρχουν εκκρεµείς υποθέσεις στα δικαστήρια, τι γίνεται; Εάν
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κάποιοι έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως, αυτούς τους αφορά;
Θα τους απαλλάξουµε;
Εγώ δεν µπορώ να την ερµηνεύσω διαφορετικά αυτήν τη διάταξη. Εάν δεν είναι έτσι, θα παρακαλέσω να γίνει σαφές το ποιους αφορά, διότι νοµίζω ότι δεν έχουµε κανένα δικαίωµα
συλλήβδην να αθωώνουµε, αφού ξέρουµε τι έχει γίνει στο συνεταιριστικό κίνηµα. Πιστεύω, λοιπόν, ότι πρέπει να µας δοθεί µία
εξήγηση.
Πέρα από αυτό, εγώ θέλω να βάλω και µία άλλη παράµετρο.
Όσοι έχουν καταδικαστεί, δεν θα πρέπει πια να έχουν το δικαίωµα να θέτουν υποψηφιότητα ως µέλη διοικητικών συµβουλίων.
Δεν µπορεί πια το πολιτικό σύστηµα να είναι οι τριακόσιοι Βουλευτές και οι Υπουργοί και όλο το υπόλοιπο σύστηµα να είναι στο
απυρόβλητο. Νοµίζω ότι πρέπει να αποδώσουµε τις ίδιες ευθύνες. Και δεν µπορούµε τώρα να έρθουµε και να τους απαλλάξουµε, εάν πραγµατικά υπάρχουν εκκρεµείς υποθέσεις.
Θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ µία απάντηση, γιατί πιστεύω
ότι δεν έχουµε κανένα δικαίωµα να ακυρώνουµε τις αρχές µας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Διατυπώστε το πάλι, όπως το είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Δεν θα µπορεί να
βάλει υποψηφιότητα. Κύριε Υπουργέ, µπορεί να καθοριστεί.
Υπήρχε παλαιότερα η διάταξη που καθόριζε ότι δεν µπορούσες
να είσαι µέλος διοικητικού συµβουλίου ή να βάλεις υποψηφιότητα, αν η αίτηση δεν συνοδευόταν από το πιστοποιητικό τύπου
Α’. Το πιστοποιητικό τύπου Α’ δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζει
κάποιος ποιοι είναι καθαροί και ποιοι δεν είναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Μιλάµε για τώρα, όµως, κύριε Πρόεδρε ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Γι’ αυτούς που θα βάλουν υποψηφιότητα.
Η κ. Κυριακοπούλου έθεσε το θέµα ότι κάποιος δεν θα µπορεί
να θέτει υποψηφιότητα, αν έχει καταδικαστεί.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν µιλάµε µόνο για να θέτει υποψηφιότητα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η κ. Κυριακοπούλου
έθεσε δύο σκέλη.
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Δύο παραµέτρους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το πρώτο αφορούσε
το ότι δεν µπορούµε να απαλλάξουµε κάποιον και το δεύτερο
σκέλος ότι δεν µπορεί κανείς να βάλει υποψηφιότητα, αν έχει καταδικαστεί. Καλά το κατάλαβα.
Το δεύτερο σκέλος προβλεπόταν σε προηγούµενο νόµο, δηλαδή έπρεπε να συνοδεύεται από πιστοποιητικό τύπου Α’. Δεν
µπορούσε να εκλεγεί κάποιος, αν είχε καταδικαστεί.
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Άρα, πρέπει να το επαναφέρουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μπορούµε να το επαναφέρουµε το πρώτο κοµµάτι. Το άλλο θα το αναπτύξει ο Υπουργός.
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Εποµένως, στο πρώτο σκέλος νοµίζω ότι ο Υπουργός πρέπει να κάνει τη σχετική διάταξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο, για να µας δώσει τις σχετικές διευκρινίσεις.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Η διατύπωση του άρθρου, είναι διατύπωση καθαρά νοµικού χαρακτήρα. Έχω εδώ το φίλο µου
καθηγητή, το Βασίλη Γκίκα, ο οποίος είναι αυστηρός σε ό,τι
αφορά στις διατυπώσεις. Λέει ότι αυτό που εσείς λέτε, προκύπτει
από τη διατύπωση του άρθρου. Απλώς, θέλω να σηµειώσω ότι
αυτό –για να δούµε πώς µπορούµε να το διατυπώσουµε διαφορετικά- αφορά καταλογισµούς µόνο για χρέη προς το δηµόσιο ή
τα ασφαλιστικά ταµεία λόγω θέσης και όχι λόγω πράξεων.
Επίσης, δηλώνω ρητά ότι η διάταξη δεν αφορά τα µέλη διοικήσεων που παρίστανται ως εγγυητές σε δανειακές συµβάσεις
κάτι το οποίο είναι ένα από βασικά θέµατα. Εκεί προφανώς κατισχύει η νοµική ιδιότητα του εγγυητή κατά τον Αστικό Κώδικα και
όχι η ιδιότητα του µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου.
Αυτό, λοιπόν, που αφορά τον εγγυητή κατά τον Αστικό Κώδικα,
µπορούµε να το συµπληρώσουµε στη συγκεκριµένη διάταξη και
να µην έχει κανένας κανένα πρόβληµα.
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Το τελευταίο που θέλω να πω γι’ αυτό –δεν ξέρω, βέβαια, εγώ,
γιατί δεν είµαι και νοµικός- είναι ότι δεν πρέπει µε κανέναν τρόπο
να φανεί ότι για τις υποθέσεις στα δικαστήρια που είναι σε εξέλιξη και αφορούν οποιοδήποτε ποινικό αδίκηµα, µπορούµε εµείς
να περιµένουµε…
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Το «αµετάκλητα» πρέπει να φύγει!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Είµαι σαφής στο ότι εγώ δεν έχω την
απόλυτη συνείδηση αυτού που λέει.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Πρέπει να το δείτε ξανά, γιατί όλοι
µας έχουµε µία ευαισθησία ως προς αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Όλοι έχουµε ευαισθησία προφανώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Νοµίζω ότι πρέπει να
δοθεί αυτή η διευκρίνιση, διότι υπάρχει η αίσθηση στη Βουλή ότι
µε νόµο απαλλάσσουµε κάποιους οι οποίοι έχουν καταδικαστεί.
Και επειδή εγώ υπηρέτησα αυτό το χώρο, θεωρώ αδιανόητο ένας
νόµος να απαλλάξει εµένα ή οποιονδήποτε άλλο, αν έχουµε οποιαδήποτε ποινική ευθύνη. Νοµίζω ότι πρέπει να διευκρινιστεί, διότι
αυτή η αίσθηση υπάρχει σε πολλούς συναδέλφους στη Βουλή.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητήσαµε και τοποθετηθήκαµε επί της αρχής για τις καινοτοµίες και τις δυνατότητες που δίνει το νέο νοµοσχέδιο προκειµένου να ισχυροποιηθεί η συνεργασία, η συνένωση δυνάµεων
των παραγωγών και των συνεταιρισµών, προκειµένου να µπορέσουν αποτελεσµατικά να συµβάλουν στην προώθηση των προϊόντων, να παρέµβουν στην αγορά και να λειτουργήσουν υπέρ
των παραγωγών.
Σήµερα, στην κατ’ άρθρον συζήτηση θα περιοριστώ σε συγκεκριµένες προτάσεις για τροποποιήσεις και προσθήκες που αφορούν συγκεκριµένα άρθρα του νοµοσχεδίου. Βέβαια, πρέπει να
πω ότι έγιναν αποδεκτές αρκετές από τις προτάσεις µας, αλλά
ορισµένα θέµατα παραµένουν ανοιχτά.
Προστέθηκε –και σωστά- ότι οι αγροτικές εταιρικές συµπράξεις και οι συνεταιρισµοί µπορούν να συγκροτούν άλλες αγροτικές συµπράξεις. Μένει να δοθεί η δυνατότητα, όπως προέβλεπε
ο ν. 2810, σε συνεταιρισµούς και αγροτικές εταιρικές συµπράξεις
να µετέχουν σε ανώνυµες εταιρείες, οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται ως συνεταιριστικές, όπως είναι πολλές αναπτυξιακές εταιρείες που συµµετέχουν δήµοι ή άλλα σχήµατα για την προώθηση
ευρύτερων θεµάτων. Έχω καταθέσει και σχετική τροπολογία γι’
αυτό το θέµα.
Όσον αφορά τις οµάδες παραγωγών, θέλω να πω ότι η περιοχή της δραστηριοποίησης µίας οµάδας παραγωγών, δηλαδή
της καλλιέργειας ενός προϊόντος, δεν καθορίζεται από διοικητικά
όρια, τα οποία είναι τεχνητά. Καθορίζεται από τις συνθήκες που
έχουν να κάνουν µε τα κλιµατολογικά και µε το έδαφος. Και αυτό
δεν προσδιορίζεται από διοικητικά όρια.
Εποµένως, όπως µε το άρθρο 16 τροποποιείται η παράγραφος
1 του ν. 2810 και προβλέπεται ότι ο αγροτικός συνεταιρισµός στο
καταστατικό του θα προσδιορίζει την εδαφική του περιφέρεια,
θα πρέπει το ίδιο να γίνει και για τις οµάδες παραγωγών, από τη
στιγµή που δέχθηκε ο Υπουργός κατ’ αρχάς να είναι µια σε περιφερειακή ενότητα. Όµως, από εκεί και πέρα θα πρέπει να
υπάρχει η δυνατότητα να δηµιουργηθούν ή να παραµείνουν
αυτοί που υπάρχουν.
Όσον αφορά τους κλαδικούς αγροτικούς συνεταιρισµούς,
ήταν σε θετική κατεύθυνση η προσθήκη που έγινε από τον κύριο
Υπουργό. Όµως, θα πρέπει σ’ αυτό το άρθρο, στο άρθρο 19 παράγραφος 8, να προστεθεί ότι αυτοί οι συνεταιρισµοί θα µπορούν να έχουν ως αντικείµενο την υποστήριξη για την
εκπροσώπηση των παραγωγών που είναι µέλη τους, ενώ πρέπει
να ασχοληθούν και µε την εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων
ιχνηλασιµότητας, ένα πάρα πολύ σοβαρό θέµα που αναδεικνύεται κάθε φορά που έχουνε διατροφικές κρίσεις, µε την διασφάλιση της ποιότητας στην έρευνα και την προώθηση αυτών µε τη
στήριξη του προϊόντος. Όσον αφορά αυτές τις υπηρεσίες, µπορεί να προβλέπεται στο καταστατικό τους µια ανταποδοτική εισφορά των ίδιων των παραγωγών-µελών.

16696

Όσον αφορά τα δηµοπρατήρια, έγινε η αλλαγή που ζητούσαµε
ως προς τη µετοχική σύνδεση. Βέβαια, κατά την άποψή µου, δεν
χρειάζεται να µετέχουν ιδιώτες. Από τη στιγµή που µπαίνει το
Επιµελητήριο, είναι ο συλλογικός εκπρόσωπος των ιδιωτών. Δεν
µπορώ να κατανοήσω ποια είναι η σκοπιµότητα του να µπουν
ένας ή δύο ιδιώτες, διότι µε τον ίδιο τρόπο θα µπορούσαµε να
πάµε σε µια ανώνυµη εταιρεία µελών-παραγωγών, που όµως δεν
θα έχανε τη σηµασία της ως ένας συλλογικός φορέας που θα
µπορεί να παίξει το ρόλο του.
Εκεί πρέπει να προστεθεί ότι η απόφαση των Υπουργών που
προσδιορίζει τη λειτουργία του δηµοπρατηρίου να γίνεται
ύστερα από πρόταση των µετόχων του υπό σύσταση δηµοπρατηρίου. Δεν µπορεί να αποφασίζει ο Υπουργός χωρίς να γνωρίζει
τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιφέρειας και τι πρόκειται να γίνει
σ’ αυτό.
Τώρα στο πλαίσιο της µετατροπής των ΕΑΣ σε αγροτικούς συνεταιρισµούς ή σε αγροτικές εταιρικές συµπράξεις, ήρθε µια
προσθήκη η οποία αναφέρεται στα σχέδια εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης, και λέει ότι συντάσσονται από εγνωσµένου κύρους
ελεγκτικές εταιρείες. Και καλά το λέει. Εγώ θα πρόσθετα «πιστοποιηµένες».
Σήµερα, όµως, οι τράπεζες στις οποίες βάζει ως υποχρεωτικό
το να εγκρίνουν αυτό το σχέδιο, λειτουργούν και αποφασίζουν
υπό το βάρος της πραγµατικής κατάστασης και της οικονοµικής
τους θέσης. Εδώ αντί να καθορίζει το δηµόσιο τους κανόνες,
εξουσιοδοτεί την τράπεζα να εγκρίνει ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης που θα έχει γίνει, λέει, από εγνωσµένου κύρους ελεγκτικές
εταιρείες και «πιστοποιηµένες», όπως λέω εγώ.
Εδώ, λοιπόν, διαφωνώ και µ’ αυτήν τη διάταξη. Αυτό θα πρέπει
να διαφοροποιηθεί, ότι δηλαδή γνωστοποιούνται στις τράπεζες
που έχουν υποθήκες, στις ενυπόθηκες τράπεζες. Και βέβαια, οι
τράπεζες έχουν το δικαίωµα να καταθέσουν τις απόψεις τους για
τροποποίηση αυτού του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Πέραν τούτου, ουδέν. Ο διοικητής µιας τράπεζας θα µπορεί να κλείσει όλες
τις ΑΕΣ κατά βούληση. Αυτό νοµίζω ότι δεν µπορεί να µπει. Και
δηλώνω από τώρα ότι δεν συµφωνώ µε το συγκεκριµένο άρθρο
µε ό,τι αυτό συνεπάγεται και στην ψηφοφορία.
Έρχοµαι τώρα σε ένα µεγάλο θέµα που αφορά τους εργαζόµενους. Έχουµε καταθέσει µια τροπολογία για την παράταση της
προθεσµίας µέχρι την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας του
σχετικού άρθρου που προβλέπεται για το συνταξιοδοτικό. Έχει
να κάνει µε την ηµεροµηνία 30/6/2012, ηµεροµηνία ολοκλήρωσης
αυτών των αλλαγών στο συνεταιριστικό κίνηµα. Όσον αφορά
αυτό και από τη στιγµή που δόθηκε η παράταση µέχρι τότε για
να ολοκληρωθούν οι αλλαγές, νοµίζω ότι πρέπει να παραταθεί
παράλληλα και η άλλη προθεσµία.
Έχουµε κάνει µια συγκεκριµένη πρόταση για πρόγραµµα ανάλογο µ’ αυτό που ψηφίσαµε για την Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης και όχι γενικά και αόριστα για πρόγραµµα επιδοτούµενο από
τον ΟΑΕΔ, λες και κάναµε κάποια χάρη και δεν δικαιούνται να
µπουν στον ΟΑΕΔ. Δικαιούνται να µπουν. Το να το λέµε απλώς
µέσα, δεν λέει τίποτα. Πρέπει να γίνει ειδικό πρόγραµµα µε διάφορους πόρους, που δεν µπορεί να είναι µόνο οι πόροι του
ΟΑΕΔ, αλλά και πόροι από άλλους τοµείς.
Και βέβαια, εκφράζει µια ευχή. Όσοι απολυθούν –λέει- από τις
οργανώσεις να απορροφηθούν από άλλες βιώσιµες. Αυτή είναι
µια ευχή. Ούτε κατά απόλυτη προτεραιότητα, λέει, αλλά ούτε
προβλέπει το αντίστοιχο για τα δηµοπρατήρια. Προτείνω, λοιπόν,
εδώ να µπει υποχρεωτικά ότι τα δηµοπρατήρια απορροφούν
πρώτα αυτούς τους εργαζόµενους για τη συλλειτουργία τους.
Δεν προβλέπει τίποτα το σχετικό άρθρο για τη λειτουργία των
δηµοπρατηρίων.
Θα πρέπει να πω ακόµα ότι για το συνδικαλισµό στο άρθρο 17
προβλέπεται ένα αυστηρό κριτήριο: Πρέπει µια οµοσπονδία να
έχει –λέει- το 50% του αριθµού των ΟΤΑ της περιφέρειας για να
ιδρυθεί. Δηλαδή, πρέπει δύο οµοσπονδίες να µοιράσουν εξίσου
τους ΟΤΑ. Αυτό νοµίζω ότι πρέπει να αλλάξει και να γίνει τουλάχιστον το 40% και όχι το 50%.
Από εκεί και πέρα, κλείνοντας την τοποθέτησή µου θέλω να
πω ότι το νοµοσχέδιο θα δώσει κάποιες δυνατότητες και θα µπορεί να ανοίξει δρόµους, εφόσον αξιοποιηθεί από τους ίδιους
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τους παραγωγούς, τους εκπροσώπους τους και βέβαια, εφόσον
υπάρξουν πολιτικές για τα προϊόντα από το Υπουργείο.
Δεν θα αναφερθώ στην αµπελουργία και στη µελέτη που έχει
υπάρξει και είναι στα συρτάρια του Υπουργείου. Θα πω, όµως,
ότι η ελαιοκοµία, ένα εθνικό προϊόν το ελαιόλαδο και η ελιά, που
είναι σε κρίση τώρα δεν πρέπει να αφεθεί και να πάθει ό,τι έπαθε
η σουλτανίνα. Χρειάζεται εθνική κλαδική πολιτική, εθνικό κλαδικό
σχέδιο για τη στήριξη της ελαιοκοµίας και αυτό το αναµένουµε
άµεσα από το Υπουργείο.
Χωρίς πολιτικές, χωρίς συγκεκριµένες δράσεις τα νοµοσχέδια
είναι κενό γράµµα και δεν προσφέρουν τίποτα. Περιµένουµε, λοιπόν, τα επιχειρησιακά σχέδια και τις συγκεκριµένες πολιτικές
που θα στηρίξουν την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης
της χώρας, που θα στηρίξουν τον Έλληνα παραγωγό, τον Έλληνα αγρότη.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Μιχαήλ Κατρίνης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη χώρα µας –µια χώρα όπου
η συµµετοχή του πρωτογενούς τοµέα στο ΑΕΠ, αν και φθίνουσα,
παραµένει πολύ σηµαντική- κάθε ζήτηµα που αφορά τον αγροτικό τοµέα είναι εξ ορισµού κύριο. Ιδιαίτερα στη σηµερινή κρίσιµη οικονοµική συγκυρία, η ενίσχυση του πρωτογενούς τοµέα
είναι µία από τις παραµέτρους που θα µπορούσε να οδηγήσει
στην αναγκαία ανάπτυξη. Άρα, το αγροτικό ζήτηµα θα µπορούσε
να χαρακτηριστεί εθνικό, καθώς η αντιµετώπισή του θα κρίνει το
µέλλον της ελληνικής γεωργίας και εν πολλοίς και της ελληνικής
οικονοµίας τις επόµενες δεκαετίες.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα,
µέρος µιας ευρύτερης πολιτικής παρέµβασης στον αγροτικό
χώρο, επιδιώκει να δώσει ουσιαστική ώθηση στον αγροτικό
τοµέα. Επιδιώκει να δώσει ώθηση στον πρωτογενή τοµέα, ρυθµίζοντας το θεσµικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, οργανώνοντας την εποπτεία του κράτους –και εδώ θέλω
να σταθώ ιδιαίτερα- και δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις που
θα βοηθήσουν ουσιαστικά την αγροτική επιχειρηµατικότητα.
Στις προηγούµενες συνεδριάσεις οι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν διεξοδικά στο θέµα, ενώ οι παρεµβάσεις
των φορέων ήταν αναλυτικές, τεκµηριωµένες, ανεξάρτητα από
την οπτική γωνία που τις βλέπει κανείς. Βεβαίως, πολύ σηµαντική
ήταν και η παρέµβαση της ΠΑΣΕΓΕΣ. Παρά την οξύτητα, παρά
τη διαφωνία, θεωρώ ότι έγινε ένας πολύ εποικοδοµητικός διάλογος. Θεωρώ ότι ο Υπουργός σε ένα µεγάλο βαθµό, αρκετά σηµεία –αυτά τουλάχιστον που είχαν σχέση µε την πολιτική τους
στόχευση- τα ενσωµάτωσε.
Δεν θα ήθελα να επαναλάβω αρκετά απ’ αυτά τα οποία αναφέρθηκαν, αρκεί να εκφράσω την πεποίθησή µου πως το νοµοσχέδιο αυτό µπορεί να ανατρέψει, στην πράξη όµως, αρκετά από
τα κακώς κείµενα στον αγροτικό τοµέα, να βάλει τέλος σε φαινόµενα κακοδιαχείρισης, κακοδιοίκησης, που δεν έπληξαν µόνο
την αγροτική οικονοµία, αλλά αποδυνάµωσαν το συνδικαλισµό
στη συνείδηση των Ελλήνων αγροτών, να επαναφέρει, ή στην
πράξη και στην ουσία να εισαγάγει τον κρατικό έλεγχο στους φορείς και στις σχετικές λειτουργίες και τέλος, να επαναφέρει και
µια αίσθηση προοπτικής σε έναν πολύ ευαίσθητο τοµέα όπως
είναι ο αγροτικός.
Οι αιτίες που οδήγησαν τη χώρα µας σ’ αυτήν την παθογόνο
κατάσταση είναι και προφανείς και οµολογηµένες. Το βέβαιο
είναι πως σήµερα δεν υπάρχει µία σαφής κατευθυντήρια
γραµµή, ούτε µια σταθερή πολιτική η οποία να εφαρµόζεται στην
πράξη και να δίνει τη δυνατότητα να ανατραπούν οι κατεστηµένες σχέσεις και να αρθούν φαινόµενα ακόµα και στείρου κοµµατισµού.
Το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο δεν ακολουθείται στην ουσία και
φυσικά το ίδιο ισχύει, δυστυχώς, και στις διαδικασίες αξιολόγησης. Η πρακτική των επιδοτήσεων έχει οδηγήσει στα γνωστά
αποτελέσµατα και συµπεράσµατα.
Την ίδια στιγµή οι πραγµατικοί παραγωγοί πολλές φορές δείχνουν να µην εκπροσωπούνται αποτελεσµατικά, αδυνατώντας να
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υποστηρίξουν το προϊόν και το εισόδηµά τους και στις αγορές
και στους εµπόρους.
Όλα αυτά και πολλά ακόµα, που είναι τόσο γνώριµα και δεν
χρειάζεται να τα επαναλάβω, σηµατοδοτούν την αναγκαιότητα
µιας µεγάλης αλλαγής.
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, είναι βέβαιο πως τα δεδοµένα
πρέπει και οφείλουµε να τα αλλάξουµε ριζικά. Είναι επίσης, βέβαιο ότι οι συνθήκες είναι εξαιρετικά ώριµες, είτε λόγω της ανάγκης που γεννά η οικονοµική συγκυρία, είτε λόγω της αστοχίας
ή και της αποτυχίας παλαιότερων επιλογών και πρακτικών.
Ο δικός µας ρόλος είναι να διαµορφώσουµε αυτό το νέο, το
απαραίτητο, το αναγκαίο θεσµικό πλαίσιο, που θα οδηγήσει σε
µια πραγµατική επόµενη µέρα τον αγροτικό κόσµο, ώστε να αποκτήσουν οι αγρότες τη δυνατότητα να ανοιχθούν επιχειρηµατικά
στο εξωτερικό, σε ανταγωνιστικές, παγκοσµιοποιηµένες αγορές.
Την ίδια στιγµή να µπορούν οι ενώσεις συνεταιρισµών να µετασχηµατιστούν σε συλλογικές οργανώσεις, που θα παρέχουν
ασφάλεια, θα ενισχύουν τη δηµιουργικότητα των αγροτών και θα
ανοίγουν µπροστά τους ένα ευρύ πεδίο επιλογών.
Τέλος, µε το νοµοσχέδιο αυτό θα πρέπει πλέον οι αγρότες να
συναλλάσσονται µε την πολιτεία ως πραγµατικοί συνοµιλητές,
και να συνεργάζονται ουσιαστικά κατακτώντας, χάρη στην αξιολόγηση, ένα ρόλο τον οποίο είχαν ουσιαστικά απολέσει στο σύνολό τους, λόγω της πολύχρονης καχεξίας που γέννησαν οι
συνεταιρισµοί στα χαρτιά.
Όλα αυτά είναι αναγκαία για την ενίσχυση του αγροτικού κλάδου και την ισχυροποίηση της επιχειρηµατικότητάς του. Αλλά για
να επιτευχθούν δεν χρειάζονται µόνο οι προθέσεις. Χρειάζεται
µια θεσµική πρόβλεψη για το αύριο και πέρα από αυτό, µια ευρύτερη στρατηγική για τον αγροτικό χώρο και την ανάπτυξη της
υπαίθρου.
Πέρα από τις αναγκαίες ρυθµίσεις και τα κανονιστικά πλαίσια,
το νοµοσχέδιο που συζητάµε µας δίδει την ευκαιρία και την
αφορµή να ξανασκεφθούµε το µέλλον του αγροτικού κλάδου
και να αξιοποιήσουµε την ευκαιρία της θεσµικής αυτής αναδιοργάνωσης, για να δούµε ποιες είναι και οι προϋποθέσεις αλλά και
οι συνθήκες, οι οποίες θα επιτρέψουν στον Έλληνα αγρότη να
βελτιώσει το εισόδηµά του και στην ελληνική οικονοµία να καρπωθεί τα οφέλη που µπορεί να προσδώσει ο πρωτογενής τοµέας. Τοµέας µε πολύ µεγάλη προοπτική, µε πολύ µεγάλες
πολλαπλασιαστικές δυνατότητες, αλλά δυστυχώς µε πενιχρή
αποτελεσµατικότητα.
Θα πρέπει, λοιπόν, να ληφθούν αποφάσεις προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισµού και της καινοτοµίας -κι αυτό θεωρώ
ότι διευκολύνεται από το παρόν σχέδιο νόµου- να δηµιουργηθούν οικονοµίες κλίµακας στην οργάνωση της παραγωγής τη
διαχείριση των αποθεµάτων, την τυποποίηση και τη αποθήκευση,
το εµπόριο και τη µεταποίηση.
Θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες οργανωµένης
πλέον διάθεσης και προώθησης των αγροτικών προϊόντων τόσο
εγχώρια όσο και στις ξένες αγορές. Θα πρέπει η αγροτική παραγωγή επιτέλους, να γίνει ανταγωνιστική στην πράξη, στις καλλιέργειες, στις διαδικασίες, στην εµπορική πολιτική, στην
προώθηση.
Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για να εξασφαλιστεί η επάρκεια της χώρας µας στα αγροτικά προϊόντα πρώτης γραµµής,
καθώς σήµερα δυστυχώς εισάγουµε τα πάντα.
Πρέπει να θυµίσουµε –κι αυτή δυστυχώς, είναι µια πικρή διαπίστωση- ότι τα τελευταία χρόνια εµφανίζουµε ελλειµµατικό εξωτερικό εµπορικό ισοζύγιο στον τοµέα των αγροτικών προϊόντων.
Θα πρέπει να δώσουµε πραγµατικά κίνητρα και εφόδια στους
νέους αγρότες και στους αγρότες επιχειρηµατίες.
Θέλω να θυµίσω εδώ ότι είναι ενθαρρυντικό πως φέτος –σύµφωνα µε τα στοιχεία- ο αγροτικός πληθυσµός αυξήθηκε κατά
εξήντα χιλιάδες τουλάχιστον στους νέους αγρότες. Είναι αγρότες µε άλλη φιλοσοφία, µε άλλη λογική, µε άλλη τεχνογνωσία.
Ευελπιστούµε -και µε τη δική σας βεβαίως πολιτική βούληση και
µε άλλη στήριξη από τις αρµόδιες υπηρεσίες- να είναι και βιώσιµοι και ανταγωνιστικοί σε µακροχρόνιο επίπεδο.
Θα πρέπει, λοιπόν, να δώσουµε σ’ αυτούς τους νέους αγρότες
πραγµατικά κίνητρα και εφόδια ώστε να είναι αγρότες επιχειρη-
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µατίες, και να µπορούν να επενδύσουν στο µέλλον τους, σε µια
εποχή που ο αγροτικός πληθυσµός φθίνει. Αυτό φυσικά αλλάζει
τον τελευταίο χρόνο και ευελπιστούµε να αλλάξει µε πραγµατικούς όρους βιωσιµότητας.
Θα πρέπει βεβαίως, να υιοθετήσουµε και τα λίγα υπαρκτά θετικά δείγµατα αγροτικών ενώσεων απ’ όλη την Ελλάδα που είναι
υγιή, που έχουν µια καλή επιχειρηµατικότητα, µια καλή διοίκηση
και οργάνωση και τα οποία θα είναι πρότυπα και µοντέλα ώστε
να εµπνεύσουν και να βοηθήσουν την καλύτερη οργάνωση του
συνεταιριστικού κινήµατος και την πραγµατική ενίσχυση του Έλληνα αγρότη.
Πρώτα και πάνω απ’ όλα, όµως, θα πρέπει να αλλάξουν όλοι,
να αλλάξουν νοοτροπία και προσανατολισµό, µακριά από τα εύκολα και τα κεκτηµένα, τα οποία είχαµε συνηθίσει για δεκαετίες.
Θα πρέπει να µπολιάσουµε τις αρχές της επιχειρηµατικότητας
και του ανταγωνισµού µε εκείνες της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης που αποτελούσαν και πρέπει να αποτελούν τη βάση
του συνεταιριστικού κινήµατος. Δύο παρατηρήσεις, κύριε
Υπουργέ, θέλω να κάνω.
Όσον αφορά στο άρθρο 9, θέλω και εγώ να ενώσω την ανησυχία µου, γιατί η Βουλή δεν πρέπει να µετατρέπεται σε κολυµβήθρα του Σιλωάµ. Από την άλλη, βεβαίως, δεν θα πρέπει και
εκπρόσωποι συλλογικών οργάνων να διώκονται προσωπικά για
κακές επιλογές ή κακές διοικήσεις και προηγούµενων διοικητικών συµβουλίων τις οποίες κουβαλάνε και οι νέες διοικήσεις. Και
δε γίνεται αυτό µόνο στους αγροτικούς συνεταιρισµούς, υπάρχει
ανάλογο φαινόµενο και στους Οργανισµούς Εγγείων Βελτιώσεων που, ναι, οι πρόεδροι βαρύνονται µε τις αµαρτίες παλιών
διοικήσεων µε αποτέλεσµα να υφίστανται και προσωπικές διώξεις.
Είχε τονίσει, επίσης, ο εισηγητής µας ότι θα πρέπει να προβλέψετε για τις διεπαγγελµατικές διοργανώσεις να έχουν τη δυνατότητα να χρηµατοδοτηθούν από το Ταµείο Γεωργίας και
Κτηνοτροφίας µετά από σχετικά αιτήµατά τους. Θα πρέπει, κύριε
Υπουργέ, µε υπουργική απόφαση που θα πρέπει να προβλεφθεί
από σήµερα, να ενσωµατωθεί στο σχέδιο νόµου, να υπάρχει ένας
ειδικός πόρος ο οποίος θα καταβάλλεται από τους αγρότες που
θα εκπροσωπεί τη διεπαγγελµατική οργάνωση προκειµένου να
ολοκληρώσουν συγκεκριµένα προγράµµατα και διαδικασίες,
όπως είναι ερευνητικά προγράµµατα, ιχνηλασιµότητα προϊόντων.
Νοµίζω, ότι υπάρχει πολιτική βούληση, υπάρχει πρόθεση,
υπάρχει πρώτα απ’ όλα η αναγκαιότητα και σ’ αυτό το σκεπτικό
θα πρέπει νοµίζω από σήµερα να προβλεφθεί ότι µε υπουργική
απόφαση, που εσείς θα εκδώσετε, θα δίνετε τη δυνατότητα σ’
αυτές τις οργανώσεις να έχουν αυτήν τη δυνατότητα άντλησης
πόρων, ώστε να µπορούν πραγµατικά να επιστρέφουν κοµµάτι
της εµπειρίας τους και της τεχνογνωσίας τους στα µέλη τους.
Ψηφίζω το παρόν σχέδιο νόµου και θεωρώ ότι είναι η αρχή
µιας καινούργιας µέρας για το συνεταιριστικό χώρο και τον πρωτογενή τοµέα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Όλγα Ρενταρή-Τέντε.
ΟΛΓΑ ΡΕΝΤΑΡΗ-ΤΕΝΤΕ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα για ένα σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο για τους
αγροτικούς συνεταιρισµούς αποτελεί παναγροτικό αίτηµα και
προεκλογική δέσµευση του ΠΑΣΟΚ η οποία τώρα βρίσκεται στη
φάση της υλοποίησης.
Είναι γνωστό σε όλους το πρόβληµα των υφιστάµενων συνεταιριστικών σχηµάτων, ανενεργά στη µεγάλη τους πλειονότητα,
λόγω –όπως γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς- των γνωστών φαινοµένων του µικροκοµµατισµού, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας και της αναποτελεσµατικότητας. Η κακοδιοίκηση και η
προβληµατική τους διαχείριση -µε λίγα λόγια η υπερχρέωση- καθήλωσε την αγροτική παραγωγή και εµπόδισε την αγροτική οικονοµία να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε µια χώρα που έχει
όλες τις προϋποθέσεις για να αποκτήσει µια ανταγωνιστική οικονοµία και παραγωγή.
Τα χρήµατα δε που επενδύθηκαν στον αγροτικό τοµέα για την
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ποιοτική αναβάθµισή του από τα εθνικά και κοινοτικά ταµεία ήταν
πάρα πολλά τα τελευταία τριάντα χρόνια. Τα αποτελέσµατα,
όµως, είναι αποκαρδιωτικά. Επενδύθηκαν σε τρακτέρ, σε διαµερίσµατα, σε αυτοκίνητα. Ένα παράδειγµα βλέπουµε στο αγροτικό και το εµπορικό ισοζύγιο. Το 65% των αγροτικών προϊόντων
εισάγονται και το 47% εξ αυτών είναι της κρεατοπαραγωγής.
Θα έλεγα, όµως, ότι το πιο αποκαρδιωτικό απ’ όλα είναι ότι το
συνεταιριστικό κίνηµα απαξιώθηκε στη συνείδηση όλου του
αγροτικού πληθυσµού. Η πολύ κακή εικόνα των συνεταιρισµών
ενισχύθηκε τα τελευταία χρόνια και από την εµπλοκή του στην
ενεργοποίηση των δικαιωµάτων µε την αυθαιρεσία και την οικονοµική αφαίµαξη των αγροτών.
Κύριε Υπουργέ, αυτή η ιστορία θα πρέπει να πάρει τέλος το
συντοµότερο. Δεν είναι δυνατόν να συµµετέχουµε και εµείς σε
ένα παιχνίδι το οποίο εκτρέπει τους συνεταιρισµούς από τον
πραγµατικό τους ρόλο. Και ποιος είναι ο πραγµατικός τους
ρόλος; Αν πούµε την αλήθεια, τα πράγµατα µε το όνοµά τους,
δε µιλάµε για συνεταιριστικό κίνηµα γιατί ο κινηµατικός χαρακτήρας χάθηκε κάπου στα µέσα του ’60, αλλά µιλάµε για συνεταιριστικές οργανώσεις, οικονοµικούς, δηλαδή, συνασπισµούς των
παραγωγών.
Ο ρόλος, όµως, των συνεταιρισµών είναι πολλαπλός. Μπορούν
να παρέµβουν σηµαντικά στο κόστος παραγωγής, προµηθευόµενοι σε κλίµακα σπόρους, λιπάσµατα, φυτοφάρµακα κ.λπ.. Μπορούν να είναι ο σύνδεσµος ανάµεσα στο µεµονωµένο αγρότη και
τους καταναλωτές, µεταφέροντας τα µηνύµατα της αγοράς και
διαπραγµατευόµενοι, ως προς τις τιµές, µε την αγορά. Αποτελούν, δε, λύση για την εξαφάνιση των µεσαζόντων, που θα λειτουργήσει επ’ ωφελεία παραγωγού και καταναλωτού.
Ο µελλοντικός ρόλος του συνεταιρισµού θα πρέπει να είναι ο
τεχνικός και οικονοµικός σύµβουλος του αγρότη, ο οδηγός του
προς τις απαιτήσεις της αγοράς.
Θα υποστήριζα ότι το νοµοσχέδιο απέναντι σε όλα αυτά τα ζητήµατα ανταποκρίνεται ισορροπηµένα.
Εκείνο, όµως, που είναι σηµαντικό είναι η εισαγωγή στην ελληνική νοµοθεσία των οµάδων παραγωγών και η ισότιµη αναγνώρισή τους ως συλλογικότητα. Τα µικρά αυτά ευέλικτα σχήµατα
–πολύ διαδεδοµένα στην Ευρώπη- µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη κυρίως της κτηνοτροφίας, που από τη
φύση της είναι ένα δύσκολο και µοναχικό επάγγελµα.
Ένα από τα ζητήµατα που θα προκύψουν είναι να καµφθεί η
καθ’ όλα δίκαιη επιφυλακτικότητα των αγροτών απέναντι στα συνεταιριστικά σχήµατα, για να προχωρήσουν αυτές οι νέες συλλογικές οργανώσεις.
Η µε κάθε τρόπο στήριξη, λοιπόν, των υγιών συνεταιρισµών
από πλευράς Υπουργείου θα αποτελέσει και το καλύτερο µήνυµα
προς τον αγροτικό κόσµο.
Το τελευταίο διάστηµα υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγµατα
τέτοιων συλλογικών προσπαθειών, όπως ανέφερα προηγουµένως, οµάδων παραγωγών -θα πω το Συνεταιρισµό Αγελαδοτρόφων «ΘΕΣγάλα» και την Οµάδα Παραγωγών Αιγοπροβατοτρόφων
«Κρητικά Μιτάτα»- µε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσµατα και ως προς
την οικονοµική θέση των µελών τους και ως προς την εγχώρια
αγορά. Και όπως είπα προηγουµένως, τέτοιες πρωτοβουλίες θα
πρέπει να στηριχθούν µε κάθε τρόπο από την πολιτεία.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως προείπα θεωρώ ότι το παρόν νοµοσχέδιο έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Η κατάρτιση Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισµών και ο διαχωρισµός ανάµεσα σε
ενεργούς και ανενεργούς συνεταιρισµούς, συνεταιρισµούς–
σφραγίδες, αποτελεί πολύ σηµαντική εξέλιξη. Να διαχωρίσουµε
επιτέλους την ήρα από το στάρι, για να µπορεί το κράτος να συνοµιλεί, να συνεργάζεται και να βοηθά τους πραγµατικούς αγρότες και να ενισχύει τις σοβαρές εκείνες πρωτοβουλίες που θα
βγάλουν την αγροτιά από το τέλµα.
Θα ήθελα να κάνω δύο σχολιασµούς.
Ο ένας είναι στο άρθρο 14, για τη χρηµατοδότηση της ΠΑΣΕΓΕΣ και των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Στην ΠΑΣΕΓΕΣ, λοιπόν, θα διατίθεται ένα κονδύλιο -το οποίο δεν
διευκρινίζεται- για τις δαπάνες συνεταιριστικής εκπαίδευσης, µετεκπαίδευσης, επιµόρφωσης αιρετών στελεχών, υπαλλήλων
κ.λπ.. Επειδή στο παρελθόν έχουν δοθεί πάρα πολλά κονδύλια
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κι έχουν γίνει πάρα πολλά προγράµµατα κατάρτισης χωρίς να
έχουν αξιολογηθεί ποτέ τα αποτελέσµατα αυτών των προγραµµάτων, εγώ πιστεύω ότι ο ρόλος της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι να καθοδηγεί τι ανάγκες εκπαιδευτικές υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια, πού
πρέπει να γίνει µία Γεωργική Σχολή, όπως είναι η αντίστοιχη της
Θεσσαλονίκης, πού θα πρέπει να κατευθυνθούν για κατάρτιση οι
νέοι αγρότες, σύµφωνα µε τις ανάγκες της αγοράς, πού θα πρέπει οι συνεταιριστές οι αιρετοί, έτσι ώστε να έχουν µία πολύ καλή
διαχείριση και πού θα πρέπει να πηγαίνουν όλα τα µέλη τα οποία
θέλουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις.
Και µία ένσταση επίσης. Εκφράστηκε από πολλούς συναδέλφους. Ενισχύω κι εγώ την πρότασή τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Άρθρο 19, παράγραφος 10: Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πολλές φορές έχω πει από αυτό το Βήµα ότι το κάθε τι, η ευθύνη
έχει όνοµα. Και όταν έχεις την ευθύνη να διαχειριστείς συλλογικό
χρήµα, θα πρέπει να το διαχειριστείς σωστά. Αλλιώς θα πρέπει
να έχεις κυρώσεις. Και αυτές οι κυρώσεις δεν θα πρέπει να είναι
το ίδιο για όλους. Υπάρχουν συνεταιρισµοί που απλώς λόγω της
οικονοµικής ύφεσης δεν µπόρεσαν να καλύψουν τις εισφορές
στο ΙΚΑ ή στην εφορία –αυτοί θα πρέπει να ειδωθούν µε άλλο
πνεύµα- και υπάρχουν συνεταιρισµοί –θα µπορούσα να σας
δώσω πολλά παραδείγµατα και από το νοµό µου ακόµη- οι οποίοι
προχώρησαν σε πολλές αυθαιρεσίες. Ε, αυτοί δεν θα έχουν την
ίδια αντιµετώπιση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε την κ.
Ρενταρή.
Το λόγο έχει ο κ. Μιχάλης Τζελέπης, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το διήµερο αυτό ακούστηκαν πολλά στην Αίθουσα αυτή για το συνεταιριστικό κίνηµα. Το συµπέρασµα από όλους είναι ένα ότι είναι
αναγκαίος και χρήσιµος ο θεσµός αυτός µε την τριπλή του ιδιότητα: την οικονοµική, την αναπτυξιακή και την κοινωνική.
Από την άλλη πλευρά ακούστηκαν πολλά για το γιατί και πως
είναι εδώ το συνεταιριστικό κίνηµα. Ιδιαίτερα από την πλευρά της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ακούστηκε ότι από το ’81 και µετά
επικράτησε η κοµµατικοποίηση µε τα διαφορετικά ψηφοδέλτια.
Θα ήθελα να τους θυµίσω ότι µέχρι το ’81 είχαµε τους εγκάθετους, µόνιµους συνεταιριστές και δεν µπορούσε να εισχωρήσει
κανείς άλλος για να εκλεγεί. Καλώς τότε επήλθε ο νόµος αυτός,
για να µπουν και άλλες δυνάµεις µέσα στη διοίκηση του συνεταιριστικού κινήµατος.
Αυτοί οι οποίοι διέλυσαν για πρώτη φορά το συνεταιριστικό κίνηµα εν έτη ’89 έως ’93 ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, µε τον κ. Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Τότε διέλυσε για
πρώτη φορά συνεταιριστικές οργανώσεις µε τα περίφηµα προγράµµατα εξυγίανσης και εν µια νυκτί έκλεισε συνεταιριστικές
οργανώσεις που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για την αγροτική ανάπτυξη και την ενίσχυση του εισοδήµατος. Θα θυµίσω: ΚΗΔΕ,
ΣΠΕ, ΣΠΕΚΑ, ΣΥΝΕΛ, µια σειρά από συνδικαλιστικές οργανώσεις
που έκλεισαν σε µια νύχτα. Να µην χύνονται, λοιπόν, κροκοδείλια
δάκρυα για το συνεταιριστικό κίνηµα και ιδιαίτερα από µια παράταξη που ποτέ δεν πίστεψε σ’ αυτό και το είχε µόνο για να µεταβιβάζει κοµµατικές εντολές στη βάση της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ανακαλύπτουµε σήµερα τον
τροχό γύρω από το συνεταιριστικό κίνηµα, ούτε ο συνεταιρισµός
είναι εφεύρηµα µιας κυβερνητικής πρωτοβουλίας ούτε κατασκεύασµα νοµοθέτη, αλλά δηµιούργηµα ανάγκης για να βελτιώσουν οικονοµικά τη θέση τους οι οικονοµικά αδύναµοι αγρότες.
Γι’ αυτό άλλωστε και τόνισα χθές ότι πρώτα δηµιουργήθηκε
το συνεταιριστικό κίνηµα το 1914 και µετά το 1927 το Υπουργείο
Γεωργίας και το 1929 η Αγροτική Τράπεζα. Άλλωστε, αν θέλουµε
ένα νοµοθέτηµα να χαρακτηρίζει το συνεταιρισµό, αυτά τα οποία
πρέπει να είναι σεβαστά, είναι οι βασικές αρχές και αξίες του συνεταιρισµού, όπως αυτές προβλέπονται σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσµιο επίπεδο και αυτές είναι γνωστές, δεν χρειάζεται να τις
απαριθµήσω. Δηλαδή, µε υποχρεωτικά πρότυπα και αναγκαστι-
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κούς όρους στην οργάνωση, δοµή και λειτουργία δεν µπορούν
να ευδοκιµήσουν οι συνεταιρισµοί, ούτε επίσης µε κρατικό εναγκαλισµό, κοµµατικές παρεµβάσεις. Θα πρέπει να είναι, πραγµατικά, ελεύθερο, ανεξάρτητο, αυτοδύναµο και ακηδεµόνευτο το
συνεταιριστικό κίνηµα. Όλα αυτά µας οδήγησαν εδώ που µας
οδήγησαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή ακούµε πολλές κριτικές
από τον καθένα µας, έχοντας όλοι το δικό µας οπτικό πεδίο εντός
της περιφέρειάς µας, δεν µπορούµε να κρίνουµε το συνεταιριστικό κίνηµα µόνο από τη λειτουργία του σε τοπικό επίπεδο. Αυτό
δεν ισχύει οριζόντια. Η λειτουργία του συνεταιριστικού κινήµατος
είναι διαφοροποιηµένη από νοµό σε νοµό, από διοίκηση σε διοίκηση, από συνεταιρισµό σε συνεταιρισµό. Έχουµε συνεταιρισµούς σήµερα που είναι leaders στην αγορά, που πραγµατικά
προσφέρουν έργο.
Πάω στις επιµέρους επισηµάνσεις µου σε σχέση µε τα άρθρα.
Τόνισα και χθες ότι η έκτη συνεταιριστική αρχή προβλέπει ότι οι
συνεταιρισµοί υπηρετούν τα µέλη τους πιο αποτελεσµατικά και
ισχυροποιούν το συνεταιριστικό κίνηµα συνεργαζόµενοι µεταξύ
τους µέσω οργανώσεων τοπικού, εθνικού και περιφερειακού επιπέδου.
Εµείς εδώ προβλέπουµε µε το νοµοσχέδιο µια βαθµίδα συνεταιρισµού, την πρωτοβάθµια. Αποκλείουµε δεύτερη βαθµίδα συνεταιρισµού. Πως θα δηµιουργήσουµε οικονοµίες κλίµακος όταν
τις εταιρικές συµπράξεις τις έχουµε στον εµπορικό νόµο, τον
ν.2120 και οι πρωτοβάθµιοι συνεταιρισµοί είναι στο νόµο περί συνεταιρισµών; Ιδιαίτερα διαλύουµε αναγκαστικά και τις δευτεροβάθµιες οργανώσεις, οι οποίες σήµερα έχουν καθαρή οικονοµική
θέση και επιτελούν ένα σηµαντικό έργο.
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό, κύριε Υπουργέ, όπως κατέθεσα
χθές για το άρθρο 19 παράγραφος 3 µία τροπολογία γι’ αυτές
τις οργανώσεις τις δευτεροβάθµιες, οι οποίες έχουν καθαρή οικονοµική θέση, να επισηµάνω ότι θα πρέπει να υπάρξει ειδική µέριµνα, ούτως ώστε να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, χωρίς να
συµµετέχουν στην ΠΑΣΕΓΕΣ για να δηµιουργούν εκλογικά αποτελέσµατα, αλλά θα πρέπει όχι αναγκαστικά να οδηγηθούν στην
εκκαθάριση. Έχω το δικαίωµα της επιφύλαξης ως προς την ψηφοφορία σε σχέση µε το άρθρο 19 στην παράγραφο 3 µε τη διάλυση των υγιών δευτεροβάθµιων συνεταιριστικών οργανώσεων.
Επίσης, σε σχέση µε το άρθρο, όπου προβλέπεται η µέριµνα
για τους συνεταιριστικούς υπαλλήλους, θα ήθελα να τονίσω ότι
έχουµε καταθέσει µία τροπολογία. Διότι και πάλι µε αυτά τα
οποία προβλέπονται, οδηγούνται, όπως τόνισα προηγουµένως,
αρκετές χιλιάδες υπαλλήλοι στην ανεργία µε το κλείσιµο και την
εκκαθάριση των συνεταιριστικών οργανώσεων. Τι θα γίνει µε αυτούς τους υπαλλήλους; Αυτό, το οποίο προβλέπεται εδώ ότι θα
µπουν σε ειδικά προγράµµατα του ΟΑΕΔ, όπως τόνισε και άλλος
συνάδελφος προηγουµένως, αυτοδίκαια το έχουν. Το ζητούµενο
είναι να υπάρξει µέριµνα, ούτως ώστε να εξασφαλιστούν αυτοί
οι εργαζόµενοι. Όταν πριν από ένα µήνα ψηφίσαµε νοµοσχέδιο
για τη βιοµηχανία ζάχαρης µέσα στο νοµοσχέδιο για το ΣΕΠΕ…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Σε ποιο νοµοσχέδιο;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Του Υπουργείου Εργασίας.
Αυτό, όµως, το έχουµε θέσει εδώ και ένα µήνα. Υποτίθεται ότι
θα συνεργαζόταν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης µε εκείνο του Υπουργείου Εργασίας για να εξασφαλίζαµε σήµερα τους εργαζόµενους όπου µε αναγκαστικό νόµο
τους οδηγούµε σε απόλυση. Για το λόγο αυτό έχω και τις επιφυλάξεις µου, σε σχέση µε την ψήφιση αυτού του άρθρου και µε
την αναγκαιότητα που επιβάλλει ως προς τη διάλυση των συνεταιρισµών.
Άλλωστε, όπως επισηµαίνει και η Πρώτη Διεύθυνση των Επιστηµονικών Μελετών του Τµήµατος Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας
Σχεδίων και Προτάσεων, υπάρχει επιφύλαξη ως προς τη συνταγµατικότητα του νόµου στο άρθρο 19 που προανέφερα για την
αναγκαστική διάλυση, που οδηγεί σε εκκαθάριση τις συνεταιριστικές οργανώσεις. Διαφωνώ και µε την τροπολογία που ήρθε
σε σχέση µε το άρθρο 19, όπου κάνουµε την Αγροτική Τράπεζα
πραγµατικά εκκαθαριστή του συνεταιριστικού κινήµατος για να
σώσει το χαρτοφυλάκιό της. Θα πρέπει αυτή η τροπολογία να
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βγει µέσα από το νοµοσχέδιο. Οι συνεταιριστικές οργανώσεις
και το συνεταιριστικό κίνηµα έχει δεινοπαθήσει µία φορά την περίοδο ’90-’93 από τα σχέδια εξυγίανσης της Αγροτικής Τράπεζας.
Όσον αφορά το συνδικαλιστικό κίνηµα των αγροτών πολύ
σωστά απεδέχθη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης ένα και ενιαίο συνδικαλιστικό κίνηµα. Δεν δέχοµαι σήµερα τη διαφοροποίηση της χρηµατοδότησης, όπως είναι στο
νοµοσχέδιο στις δύο καθοριστικές συνδικαλιστικές οργανώσεις
και να βάζουµε και άλλες βάσει ηλικιακών κριτηρίων. Πού είδαµε
το συνδικαλίζεσθαι πέρα από την επαγγελµατική ιδιότητα να έχει
και ηλικιακά χαρακτηριστικά; Πρέπει να τελειώνουµε µε τη ΓΕΣΑΣΕ, τη ΣΥΔΑΣΕ κ.λπ.. Πρέπει να έχουµε µία συνδικαλιστική οργάνωση, όπου αυτή θα χρηµατοδοτείται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οποιοδήποτε νοµοθέτηµα και
να έρθει στη Βουλή, ιδιαίτερα για τους συνεταιρισµούς, για να
εφαρµοστεί, θα πρέπει πρώτα απ’ όλα οι αγρότες -όπου εξαρτάται και διακυβεύεται η επαγγελµατική τους τύχη καθηµερινά
από την εφαρµογή αυτού του νοµοθετήµατος- να αντιληφθούν
την αδήριτη ανάγκη αυτοπροστασίας µέσω του συνεταιρισµού
και να συµµετέχουν ενεργά.
Φοβάµαι ότι µε αυτές τις διατάξεις θα οδηγηθούµε την επόµενη ηµέρα σε έναν κυκεώνα δικαστικών αντικλίσεων και θα οδηγήσουµε ένα συνεταιριστικό κίνηµα εκεί που είναι υγιές –γιατί
υπάρχουν αρκετές υγιείς συνεταιριστικές οργανώσεις- και είναι
σε αδράνεια. Και µέχρι να δηµιουργήσουµε τα νέα σχήµατα, εάν
και εφόσον τα δηµιουργήσουµε, πραγµατικά τότε οι ιδιώτες θα
απολαµβάνουν πολύ ευνοϊκές µέρες εις βάρος των αγροτών.
Θα πρέπει, επίσης, όλες οι πολιτικές δυνάµεις -γιατί αυτό είναι
ένα νοµοσχέδιο το οποίο δεν προβλέπεται από το µνηµόνιο, δεν
µας το επιβάλλει κανένας, είναι ένα νοµοσχέδιο για να στηρίξουµε την ανάπτυξη της υπαίθρου και το αγροτικό εισόδηµαπραγµατικά οµόθυµα την επόµενη µέρα για την υλοποίηση αυτού
του νοµοσχεδίου να σταθούν και αυτοί αρωγοί στην προσπάθεια
που θα γίνει τόσο για την εξυγίανση του συνεταιριστικού συστήµατος που προανέφερα µε ποιες προϋποθέσεις µπορεί να γίνει,
αλλά και γιατί είναι ένα εργαλείο αναπτυξιακό και χρήσιµο για
τους αγρότες.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η κ. Αθανασία Μερεντίτη, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα ιδιαιτέρως σηµαντικό νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο που έχει να κάνει µε
το παρόν και το µέλλον της παραγωγικής διαδικασίας της χώρας
µας, µε το µέλλον των αγροτών µας και το πώς µπορούµε να διαµορφώσουµε ένα καινούργιο περιβάλλον και status για το τι παράγουµε, πώς το παράγουµε, πού το πουλάµε, σε τι τιµές το
πουλάµε. Γι’ αυτό και εγώ είµαι ιδιαιτέρως χαρούµενη -είχα τη
δυνατότητα και την ευκαιρία να το πω και στην τοποθέτησή µου
επί της αρχής- διότι αυτό το νοµοσχέδιο πραγµατικά από όλες
τις παρατάξεις, µε τον τρόπο του καθένας και καθεµιά Βουλευτής, αναλόγως µε το χώρο τον οποίο υπηρετούν, παραδέχθηκαν
ότι είναι µια σοβαρή προσπάθεια, έχει µόνο θετικά σηµεία και είµαστε εδώ όλες τις µέρες, όπως και στην επιτροπή, για να διορθώσουµε όπου υπάρχει παράλειψη, λάθος ή ολιγωρία.
Ξεκινώντας, θέλω να πω ότι δεν θα αναφερθώ στα θετικά κοµµάτια του νοµοσχεδίου. Εξάλλου, είναι τόσα πολλά που δεν έχει
νόηµα. Θέλω, όµως, να αναφερθώ σε αυτά που θεωρώ ότι µπορούµε έστω και τώρα να κάνουµε µια διόρθωση.
Κατ’ αρχάς, πάω στην τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο
όσον αφορά τη γη υψηλής παραγωγικότητας. Θέλω να χαιρετίσω την παρέµβασή σας, κύριε Υπουργέ, που ήταν έγκαιρη και
σωστή. Ικανοποιείτε απολύτως όποιες παρατηρήσεις υπήρχαν.
Έτσι θα στείλουµε και το µήνυµα στο σύνδεσµο εταιρειών φωτοβολταϊκών, που είχε κάποιες µικρές, ουσιαστικές όµως ενστάσεις και καλύφθηκε µε τις αλλαγές.
Η δεύτερη τροπολογία είναι αυτή που κατέθεσε ο κ. Μουσουρούλης, την οποία συνυπογράφω και εγώ, όσον αφορά τα νησιά
µε µικρό αριθµό αγροτών.
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Κύριε Υπουργέ, δεν θέλω να σας επαινέσω, επειδή είµαστε
φίλοι, αλλά πραγµατικά ήταν πολύ σωστή η αποδοχή αυτής της
τροπολογίας. Ήταν ένα θέµα που δεν το είχατε προσέξει στο νοµοσχέδιο. Πρέπει να δούµε τι θα γίνει στα νησιά στα οποία δεν
µπορούν να υπάρχουν είκοσι αγρότες, για να κάνουν ένα συνεταιρισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Έχουν τα Τρίκαλα
νησί; Εγώ τα Γιάννενα ξέρω.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Τα Τρίκαλα δεν έχουν τέτοιο πρόβληµα, κύριε Πρόεδρε. Εσείς ξέρετε καλύτερα, απ’ όταν ήσασταν Υπουργός Γεωργίας -όλοι είχαµε απολαύσει εκείνη την
περίοδο και πρέπει να το ξαναπώ από εδώ ότι η παρουσία σας
ήταν ιδιαιτέρως θετική για τον αγροτικό κόσµο- αλλά και εµείς
έχουµε υποστεί το τι είναι καλός και σωστός συνεταιρισµός και
τι είναι αρνητικός. Ως εκ τούτου, όλες οι τοποθετήσεις µου αυτές
τις ηµέρες έτσι ακριβώς ξεκινούν. Έχω βιώσει και ξέρω τι σηµαίνει συνεταιρίζεσθαι µε όραµα, αγάπη και µεράκι και τι σηµαίνει
συνεταιρίζεσθαι για την προσωπική «κονόµα» της παρέας. Αυτά
καλούµαστε να πολεµήσουµε εδώ πέρα.
Έρχοµαι στο άρθρο για την ΠΑΣΕΓΕΣ και τη χρηµατοδότησή
της. Διαβάζω στο άρθρο 14 ότι θα διατίθενται τα χρήµατα αποκλειστικά για δαπάνες συνεταιριστικής εκπαίδευσης, µετεκπαίδευσης, επιµόρφωσης αιρετών στελεχών και όχι µόνο.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε καλύτερα από εµένα ότι η υπηρεσία
εκπαίδευσης της ΠΑΣΕΓΕΣ έχει προ πολλού σταµατήσει να
υπάρχει. Υποτίθεται ότι και αυτά τα χρόνια, που έχει καταργηθεί
η υπηρεσία εκπαίδευσης, η ΠΑΣΕΓΕΣ επιµόρφωνε. Το τι επιµόρφωνε δεν χρειάζεται να το πούµε.
Για εµένα, λοιπόν, είναι ζητούµενο να µην ξαναζήσουµε τις καταστάσεις που ζήσαµε, το να µην ξέρουµε πού πάνε τα χρήµατα
του ελληνικού λαού και εν προκειµένω των αγροτών, και γι’ αυτό
επανέρχοµαι στην πρότασή µου να είναι ξεχωριστός κωδικός η
εισφορά υπέρ ΠΑΣΕΓΕΣ. Γιατί όποιον αγρότη και αν συνάντησα,
κανείς δεν ήξερε τι πλήρωνε τόσα χρόνια και µέσω ποίου κωδικού στην ΠΑΣΕΓΕΣ. Θέλω να σας ζητήσω αυτήν την εκπαίδευση
να την συνδέσουµε µε τα πανεπιστήµια, κύριε Υπουργέ, για να
µπορούµε να ξέρουµε τι και αν γίνεται, για να προλάβουµε καταστάσεις που ζήσαµε, που ανεχθήκαµε, που κάποιοι –και δεν
θέλω να πιστέψω ότι υπήρχαν Βουλευτές- συντήρησαν συνειδητά για λόγους που ξέρουµε και δεν χρειάζεται να αναφέρουµε.
Εδώ, επίσης, κύριε Υπουργέ, θέλω να επαναφέρω το θέµα της
χρηµατοδότησης της ΠΑΣΕΓΕΣ και θέλω να δεσµευτείτε ότι σε
ένα χρονικό διάστηµα, που να το συζητήσουµε, να το καθορίσουµε αν θα είναι µία φορά το εξάµηνο, µία φορά το χρόνο, να
γίνεται ένας απολογισµός µέσα στην Επιτροπή Παραγωγής και
Εµπορίου της Βουλής. Γιατί ειδικά τις µέρες που περνάµε και µε
όλα αυτά που ανακαλύπτουµε -γιατί για εµένα ισχύει το ρήµα
«ανακαλύπτω» και τρέµω για το πώς επιτρέψαµε, πώς νοµοθετήσαµε τέτοια πράγµατα- πρέπει κάθε φορά που νοµοθετούµε να
είµαστε πολύ σοβαροί και πολύ αυστηροί, για να µην υπάρξουν
ξανά τέτοια φαινόµενα.
Άρθρο 14 παράγραφος 3 ως προς τις χρηµατοδοτήσεις της
ΓΕΣΑΣΕ ΣΥΔΑΣΕ.
Κύριε Υπουργέ, είχα πει και στην επιτροπή της Βουλής ότι δεν
συµφωνώ για τις επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν πριν από την
ισχύ του παρόντος νόµου προς τις ανωτέρω συνδικαλιστικές οργανώσεις, διότι δεν αναζητούνται επιπλέον δικαιολογητικά.
Βλέπω στις διορθώσεις που µας δώσατε, πως γράφετε ότι δεν
αναζητούνται δικαιολογητικά. Δηλαδή, βγάλαµε και το επιπλέον.
Τι γίνεται; Ό,τι έγινε, έγινε; Αν αυτά ισχύσουν, κύριε Υπουργέ,
εγώ έχω ένα µεγάλο προβληµατισµό για το τι µηνύµατα δίνουµε
-να το διευκρινίσετε, γιατί για εµένα είναι σηµαντικό- και κυρίως
στην τοπική αυτοδιοίκηση, εκείνη την εν πολλαίς αµαρτίαις περιπεσούσα…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε µια διακοπή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ εσάς και την κυρία συνάδελφο
που µου δίνει τη δυνατότητα να διευκρινίσω ένα θέµα που έχει
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τεθεί από πάρα πολλούς και από πρώτη ανάγνωση πράγµατι δηµιουργεί πρόβληµα, όταν λέµε ότι δεν απαιτούνται δικαιολογητικά. Πάει ο νους ότι µπορούµε να δίνουµε άκριτα χρήµατα,
χωρίς να δίνουµε λογαριασµό σε κανέναν. Δεν είναι έτσι.
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα πρόβληµα µε τις οργανώσεις.
Επειδή είναι διορισµένες από το Πρωτοδικείο, µέσα στα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι και το δικαιολογητικό της εκλογής. Ίσα-ίσα, διευκρινίζω και λέω τώρα ότι βεβαίως και τα
χρειάζονται όλα τα παραστατικά και µάλιστα θα φέρουν και την
απόφαση του Πρωτοδικείου του διορισµού τους. Αυτό είναι το
δικαιολογητικό που λέµε ότι δεν απαιτείται.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Έτσι όµως όπως το γράφετε, κύριε
Υπουργέ, δεν είναι κατανοητό. Εγώ, λοιπόν, λέω να το διορθώσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Γι’ αυτό κάνω τη διευκρίνιση και λέω ότι βεβαίως και θα απαιτούνται όλα τα δικαιολογητικά, όλα τα
παραστατικά, εκτός από το τυπικό χαρτί της εκλογής τους, το
οποίο δεν µπορεί να είναι διότι έχουν διοριστεί. Αυτό είναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ωραία, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ.
Έχετε και το συνεργάτη σας, τον παριστάµενο εδώ νοµικό, και
περιµένω να κάνει τις απαιτούµενες αλλαγές, διότι εδώ υπάρχει
κίνδυνος να παρεξηγηθεί η διάταξη.
Πάµε στο άρθρο 19, παράγραφος 3, που αφορά τους γυναικείους συνεταιρισµούς. Πρόκειται για µια ιστορία, που εγώ τουλάχιστον ονειρεύτηκα ότι µπορούσε να αλλάξει το καθεστώς
στην ελληνική ύπαιθρο και όχι µόνο. Δεν προχώρησε όπως
έπρεπε. Ελπίζω, κύριε Υπουργέ, να έχουµε τη δυνατότητα στα
αµέσως επόµενα νοµοσχέδια που θα φέρετε, να συζητήσουµε
πώς µπορούµε να ενισχύσουµε την παρουσία και τη λειτουργία
των γυναικείων συνεταιρισµών, γιατί εγώ πιστεύω ότι και τα ξεχασµένα χωριά µας µπορούν να πάρουν ζωή από τους γυναικείους συνεταιρισµούς. Μπορούν να επιλέξουν οι νεαρές κοπέλες
να δραστηριοποιηθούν, να παντρευτούν, να κάνουν οικογένεια
στα αποµακρυσµένα χωριά τους, όταν εµείς τους δώσουµε διέξοδο για παραγωγική δραστηριότητα µέσα από τους γυναικείους
συνεταιρισµούς.
Σας είπα, κύριε Υπουργέ, περιµένω ότι στο αµέσως επόµενο
νοµοσχέδιό σας θα το συζητήσουµε. Όµως, δεν κατανοώ γιατί
εξαιρούνται από το παρόν νοµοσχέδιο. Υπάρχουν και εδώ προβλήµατα. Νοµίζω ότι όσοι µε ακούτε, έχετε να αναφέρετε ένα ή
δύο παραδείγµατα από την περιοχή σας. Άρα θεωρώ ότι πρέπει
να βάλουµε και τους γυναικείους συνεταιρισµούς στις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις του παρόντος νοµοσχεδίου, διότι
υπάρχουν ανενεργοί συνεταιρισµοί. Το τονίζω και δεν κατανοώ,
γιατί πρέπει να τους εξαιρέσουµε. Θα βρούµε, επαναλαµβάνω,
άλλους τρόπους για να βοηθήσουµε τους γυναικείους συνεταιρισµούς και θα το κάνουµε ειδικά για τον αγροτοδιατροφικό
τοµέα. Εκεί µπορούν οι γυναίκες να συµβάλουν. Βεβαίως, σε
καµµία περίπτωση δεν πρέπει να παραµείνει αυτό το «φτιάχνουν
όλες οι γυναίκες µαρµελάδες και δεν µπορούν να τις διοχετεύσουν». Μπορούν άλλες να παράγουν, άλλες να προωθούν, άλλες
να βελτιώνουν. Μπορούµε να κάνουµε ένα δίκτυο των γυναικείων
συνεταιρισµών ανά την Ελλάδα που µεταξύ να ξέρουν τι παράγουν, ποιες, πού, πώς και ποιοι γυναικείοι συνεταιρισµοί µπορούν
να προωθήσουν τα προϊόντα. Όµως πρέπει να πάµε και στην εκκαθάριση.
Έρχοµαι τώρα στο άρθρο 19, παράγραφος 10. Ειπώθηκε και
από τους άλλους συναδέλφους, όµως, εγώ θέλω να σας πω,
κύριε Υπουργέ, ότι αν δεν διορθωθεί, δεν θα ψηφίσω την παράγραφο αυτή. Είπα και στο νοµοσχέδιο για τα αυθαίρετα και θα
το επαναλάβω πως έχω ένα πρόβληµα, γιατί κινδυνεύουµε να µετατραπούµε σε κολυµβήθρα του Σιλωάµ εδώ µέσα. Ο κάθε παράνοµος µπορεί να περιµένει µια τροπολογία δικιά µας κάποια
στιγµή, µέσα από την οποία µπορεί να περάσει και να βγει καθαρός και αλώβητος. Και δεν είναι µόνο ότι αυτόν τον καθαρίζουµε
εµείς, αλλά τι αισθάνεται ο νοµιµόφρονας. Στο τέλος θα καταλήξουµε να είµαστε εδώ µέσα µόνο για να νοµοθετούµε και να ταλαιπωρούµε τους πολίτες που θέλουν να σέβονται τους νόµους.
Δεν είµαι νοµικός, αλλά θεωρώ όσο το διαβάζω ότι όλα αυτά
τα προβλέπει ο Αστικός Κώδικας. Γιατί πρέπει να βάλουµε εµείς
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αυτήν την παράγραφο που µπορεί µέσα απ’ αυτή –το επαναλαµβάνω και το τονίζω και πιστεύω ότι µε ακούει ο κύριος Υπουργός- να απαλλάξουµε ανθρώπους οι οποίοι ενοχοποιούνται για
εγκλήµατα; Πρόκειται για διοικήσεις που πήραν υγιέστατες συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις κατέστρεψαν εν ονόµατι της παρέας τους.
Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω τίποτα που να τους
απαλλάσσει. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ πολύ να το δείτε.
Αν µείνει έτσι η παράγραφος –το τονίζω- εγώ τουλάχιστον δεν
την ψηφίζω.
Κατά τα άλλα, ψηφίζω το νοµοσχέδιο το οποίο θεωρώ ότι είναι
επαναστατικό και έχει δυνατότητα να είναι επανάσταση για τον
αγροτικό τοµέα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χθες, κύριε Υπουργέ, µίλησα για τις προϋποθέσεις προσαρµογής στη διεθνή πραγµατικότητα που εξασφαλίζουν τη βιωσιµότητα και την πολυλειτουργικότητα του αγροτικού τοµέα.
Μίλησα, επίσης, και για τη χρηµατοδότηση των προϋποθέσεων
αυτών στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και
τέλος, ανέδειξα, πιστεύω καλά, τους γενικούς, αλλά και ειδικούς
κινδύνους που αντιµετωπίζει η χώρα µας.
Στο πλαίσιο αυτό σας προέτρεψα, πρώτον, για ευρωπαϊκή
εγρήγορση και δεύτερον, για εξειδικευµένη στρατηγική µε βάση
τα ιδιαίτερα τοπικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά και έφερα
ως παράδειγµα τα νησιά που, όπως καλά γνωρίζετε, αντιµετωπίζουν υψηλό κόστος παραγωγής και µεταφοράς αγροτικών προϊόντων.
Για το λόγο αυτό, κατέθεσα δύο τροπολογίες για τις νησιωτικές περιοχές και χαίροµαι που αποδεχθήκατε τουλάχιστον τη
µια. Θεωρώ όµως ότι πρέπει να αποδεχθείτε και τη δεύτερη, για
τους εξής βασικούς λόγους: Ο πρώτος είναι ότι στα νησιά, η τοπική απασχόληση εξαρτάται σηµαντικά από τη γεωργική και την
αλιευτική δραστηριότητα και ο δεύτερος και πιο βασικός είναι
ότι πρέπει να κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν για να σταµατήσουµε
την περαιτέρω αποδιάρθρωση του κοινωνικοοικονοµικού τους
ιστού.
Με την πρώτη τροπολογία, στην οποία αναφέρθηκε και η κ.
Μερεντίτη, που τη συνυπογράφει, τροποποιείται η παράγραφος
1 του άρθρου 3 του ν.2810/2000 προκειµένου για τα µικρά νησιά
που, σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή, έχουν πληθυσµό
κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό κατοίκους, να είναι δυνατόν να
µειωθεί ο αριθµός των φυσικών προσώπων που απαιτούνται για
τη σύσταση ενός αγροτικού συνεταιρισµού ή µιας οµάδας παραγωγών, ακριβώς λόγω του µειωµένου πληθυσµού τους. Την
καταθέτω στα Πρακτικά.
Με τη δεύτερη τροπολογία, η οποία γίνεται στο άρθρο 16 παράγραφος 6, επιτρέπεται να υπολογίζονται στο απαιτούµενο συνεταιριστικό κεφάλαιο των υφιστάµενων αγροτικών συνεταιρισµών
και τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία, εκτάσεις, αποθήκες, µηχανήµατα κ.ο.κ.. Και γιατί αυτό; Αντιλαµβάνεστε ότι δεν έχουν οι
νησιώτες την ίδια οικονοµική δυνατότητα και να συγκεντρώσουν
τις εισφορές που απαιτούνται για να καλύψουν το κεφάλαιο, αλλά
και για να προβούν σε εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων
µέσα στις προθεσµίες που θέτει ο νόµος.
Καταθέτω και αυτήν την τροπολογία στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες τροπολογίες, οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ πάντως θερµά που την αποδεχθήκατε την πρώτη
και παρακαλώ µέχρι το πέρας της σηµερινής συζήτησης, να έχω
µια απάντηση και για τη δεύτερη.
Δεν χρειάζεται, κύριοι συνάδελφοι, ιδιαίτερη τεκµηρίωση, για
τους περιορισµούς του πρωτογενή τοµέα στα νησιά, όπως η
έκταση, οι φυσικοί πόροι, το υψηλό κόστος των υποδοµών, αλλά
και το υψηλό κόστος της παραγωγής, η χαµηλή προστιθέµενη
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αξία της, ο πολυτεµαχισµός του κλήρου, η απουσία οικονοµικών
κλίµακας και τέλος, η ανταγωνιστική χρήση της αγροτικής γης
µε την τουριστική δραστηριότητα. Σε αυτά θα ήθελα να δώσετε
ιδιαίτερη έµφαση.
Τώρα για τα µικρά νησιά δεν χρειάζεται να πω τίποτε. Όλοι
αναγνωρίζουµε ότι η λειτουργικότητά τους είναι υποτυπώδης.
Άφησα για το τέλος το επιχείρηµα του αυξηµένου κόστους µεταφοράς και εκτός νοµοσχεδίου, το συνδέω µε το νέο πρόβληµα
που προέκυψε µε τα νησιά και που οι περισσότεροι συνάδελφοι
γνωρίζουν να το αναλύσω λίγο παραπάνω. Πρόκειται για την
πλήρη διακοπή της ακτοπλοϊκής σύνδεσης από και προς τα
νησιά, δηλαδή για την αποµόνωσή τους, για την αποκοπή τους
από τον υπόλοιπο κόσµο.
Καταθέτω στα Πρακτικά επιστολή δηµάρχου, καθώς και σχετικά δηµοσιεύµατα.
Το θέµα, κύριοι συνάδελφοι, ανέκυψε µε την άρση ισχύος των
πιστοποιητικών αξιοπλοΐας και κατάταξη πλοίων σε κλάση που
έχει εκδώσει ο Ρωσικός Νηογνώµονας που είναι εξουσιοδοτηµένος και υποτίθεται ελεγχόµενος από τη Διεύθυνση Κανονισµών
και Εποπτείας Οργανισµών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Το θέµα αυτό δεν είναι µόνο αποτέλεσµα του αποσυντονισµού των ελέγχων που έχει προκαλέσει η
αποµάκρυνση του Λιµενικού Σώµατος, αλλά και των περιφερειακών του υπηρεσιών από τον Κλάδο Επιθεώρησης Πλοίων, αλλά
και από την αρµόδια Διεύθυνση Κανονισµών και Εποπτείας Οργανισµών. Γι’ αυτό, ευθύνεται ο Πρωθυπουργός που αποφάσισε
τη διάλυση του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας, επί των ερειπίων του οποίου σήµερα µάχονται Υπουργοί για το ποιος θα έχει
την πρωτοκαθεδρία.
Το ζήτηµα το επανέφερε ο πρώην Υπουργός κ. Χ. Παµπούκης
που παραιτήθηκε πριν από λίγες µέρες. Ο Υπουργός κ. Χρυσοχοΐδης έχει τεράστιες προσωπικές πολιτικές ευθύνες, αφού
µόλις προχθές αποφάσισε να ασχοληθεί µε το θέµα των πιστοποιητικών που ήταν ήδη γνωστό από τον περασµένο Μάιο, όπως
αναφέρει ανακοίνωση του Αρχηγείου του Λιµενικού Σώµατος,
την οποία επίσης καταθέτω στα Πρακτικά. Με καθυστερηµένα
αντανακλαστικά αποφάσισε να ακινητοποιήσει τα πλοία και να
ζητήσει έρευνα από τον Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, ενώ
δεν παρέλειψε τις γνωστές εξαγγελίες περί «πλήρους ανασύνταξης του θεσµικού πλαισίου και των αρµοδίων υπηρεσιών».
Όλα αυτά τα ακούω βερεσέ. Αν ο Υπουργός ήθελε να λύσει
το πρόβληµα, θα έπρεπε πριν αποµονωθούν, πριν αποκοπούν τα
νησιά από τον υπόλοιπο κόσµο, να είχε ενεργοποιήσει τη διαδικασία έκτακτης επιθεώρησης, σύµφωνα µε τους Κοινοτικούς Κανονισµούς ή να πράξει αυτό που του προτείναµε χθες, δηλαδή
να επιλύσει µερικώς και προσωρινά το πρόβληµα, θέτοντας σε
ισχύ, µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, το άρθρο 11 του Προεδρικού Διατάγµατος 32 του 1997, σύµφωνα µε το οποίο δεν
απαιτείται ένταξη σε κλάση για τα επιβατικά πλοία κάτω των χιλίων πεντακοσίων κόρων ολικής χωρητικότητας και έτσι να απεµπλέξει ένα σηµαντικό αριθµό πλοίων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Και αν γίνει ένα ατύχηµα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Για µένα η ανικανότητα
και η ανευθυνότητα της Κυβέρνησης δεν αντέχεται άλλο. Και
επειδή µου είπατε για ατύχηµα, σας λέω ότι τα πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί είναι σε ισχύ, ακόµη και αν έχουν δηµιουργηθεί
εσωτερικά προβλήµατα σε έναν Νηογνώµονα. Είναι όπως ένα
πτυχίο αγγλικής γλώσσας που έχει χορηγήσει το Cambridge
µέσω παραρτήµατος την άδεια του οποίου στη συνέχεια ανακαλεί άλλος. Το θέµα είναι τεχνικό, και δεν θα σταθώ σε αυτό, αλλά
στο δυσβάσταχτο κοινωνικό κόστος που έχει προκύψει στα νησιά
από την υποχρεωτική τους αποµόνωση. Το αλαλούµ και ο εξευτελισµός της διακοπής συγκοινωνίας και του εφοδιασµού των
νησιών, επηρεάζουν επίσης και τον τουρισµό. Σήµερα κατέθεσα
ερώτηση για το θέµα. Και θα σας τα αποδείξω όλα αυτά. Δεν
µιλώ για αλαλούµ έτσι στον αέρα.
Πρώτον, καταθέτω χθεσινό έντυπο σήµα, µε ηµεροµηνία 7 Σεπτεµβρίου και ώρα 10.30’, του Κλάδου Επιθεώρησης Εµπορικών
Πλοίων του Υπουργείου προς το Λιµεναρχείο Χίου, το οποίο αναφέρει ότι το πλοίο «ΟΙΝΟΥΣΣΑΙ ΙΙΙ» αν και έχει ήδη ακινητοποιηθεί
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στη γραµµή Χίος-Οινούσσες, µπορεί να εκτελεί διεθνείς πλόες,
δηλαδή τη σύνδεση Χίου-Τσεσµέ, αφού, όπως λέει το σήµα, δεν
απαιτείται, λόγω χωρητικότητας, η ύπαρξη πιστοποιητικού κλάσης. Είναι πολύ σηµαντικό, κύριε Υπουργέ. Ακούστε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Δεν αµφιβάλλω ότι είναι σηµαντικότατο,
αλλά τώρα µιλάµε για το νοµοσχέδιο ως προς τους συνεταιρισµούς. Αφού έχετε καταθέσει ερώτηση στον αρµόδιο Υπουργό,
θα πάρετε την απάντηση. Αν θέλετε να το πείτε, απλώς για να το
πείτε, δικαίωµά σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Είµαι νέος Βουλευτής.
Έχω ανέβει σε αυτό το Βήµα πάνω από εκατό φορές και δεν λέω
τίποτα για κανέναν άλλο λόγο, παρά µόνο όταν υπάρχει ουσία.
Πάνω από τριάντα οκτώ νησιά σήµερα είναι αποµονωµένα από
τον υπόλοιπο κόσµο. Δεν υπάρχει εφοδιασµός, οι µαθητές που
ζουν στα νησιά, άλλα βρίσκονται εκτός, δεν µπορούν να επιστρέψουν στα σχολεία τους, οι τουρίστες έχουν εγκλωβιστεί και γενικά έχει δηµιουργηθεί ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτηµα.
Κύριε Υπουργέ, το πρόβληµα αυτό το συνέδεσα µια χαρά µε
τις τροπολογίες που κατέθεσα στο νοµοσχέδιο που κατέθεσα για
τους αγροτικούς συνεταιρισµούς. Σας ευχαρίστησα µάλιστα και
για την τροπολογία που δεχθήκατε. Δεν µπορώ, όµως, να µην
αναφερθώ διεξοδικά στο θέµα και να αποδείξω τα λεγόµενά µου
µε στοιχεία.
Συνεχίζω, λοιπόν, µε το δεύτερο σηµερινό σήµα από την ίδια
υπηρεσία, το οποίο αναφέρει ότι το συγκεκριµένο πλοίο, που
χθες µπορούσε να εκτελεί διεθνείς πλόες, σήµερα δεν µπορεί.
Αυτό, κύριε Υπουργέ, είναι το απίστευτο αλαλούµ. Είναι δυνατόν
να συµβαίνει αυτό;
Με πληροφορούν επίσης, ότι στην Επιθεώρηση Εµπορικών
Πλοίων δεν απαντούν στα τηλέφωνα ή απαντούν επιλεκτικά. Οι
κάτοικοι στα Ψαρά, στις Οινούσσες και σε όλα τα µικρά νησιά
που αντιµετωπίζουν αυτό το πρόβληµα, αλλά και οι επαγγελµατίες έχουν βρεθεί σε απόγνωση.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε την παράκληση να παρέµβουµε ως
Σώµα και να δείξουµε την ευαισθησία µας. Γι’ αυτό σας ζητώ να
ενηµερώσετε προσωπικά τον κ. Πετσάλνικο. Αν ο Υπουργός είχε
επίγνωση της κατάστασης και αν αναλογιζόταν τις ευθύνες του,
θα είχε ήδη παραιτηθεί. Ζητώ επίσης, από τον Πρωθυπουργό να
παρέµβει εδώ και τώρα, αυτήν τη στιγµή, για να λυθεί το πρόβληµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μουσουρούλη. Προφανώς, το θέµα που ανέφερε είναι εξόχως
σηµαντικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το δελτίο των επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 9
Σεπτεµβρίου 2011.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 129 παράγραφοι 2 και 3 και 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1221/6-9-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αικατερίνης
Μπατζελή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, σχετικά µε το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ).
2. Η µε αριθµό 1230/6-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γρηγορίου Αποστολάκου προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε την υπαγωγή της περιοχής της Μάνης στο νοµικό καθεστώς του άρθρου 62 ν. 998/1979.
3. Η µε αριθµό 1235/6-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χαράλαµπου Χαραλάµπους προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε τη στέγαση των φοιτητών του Ιόνιου
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Πανεπιστηµίου.
4. Η µε αριθµό 1219/87/6-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τις απόπειρες «τουρκοποίησης» της Θράκης.
5. Η µε αριθµό 1217/85/6-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας υγείας και της πρόνοιας.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1229/6-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευτύχιου Δαµιανάκη προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
σχετικά µε την ταχυδροµική εξυπηρέτηση των πολιτών στο Νοµό
Χανίων.
2. Η µε αριθµό 1231/6-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σπυρίδωνος Γαληνού προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων και των
επιπτώσεών του στο Νοµό Λέσβου.
3. Η µε αριθµό 1234/6-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Πρωτούλη
προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Τµήµατος Ινοκυστικής του Νοσοκοµείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».
4. Η µε αριθµό 1238/6-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αλέξανδρου Χρυσανθακόπουλου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την παρακράτηση από τις συντάξεις Εισφοράς
Αλληλεγγύης των Συνταξιούχων.
5. Η µε αριθµό 1226/6-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αποτυχία
των κυβερνητικών µνηµονιακών επιλογών και τη λήψη πρόσθετων µέτρων.
6. Η µε αριθµό 1225/6-9-2011 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Αθανασίου Λεβέντη προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την ολοκλήρωση
των εργασιών της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας – Θήβας.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ κ. Αντωνακόπουλος για οκτώ λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι ήταν κατάλληλη και επίκαιρη η νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης µε το να φέρει αυτόν το νόµο που αλλάζει τα πράγµατα στο λεγόµενο «συνεταιριστικό αγροτικό κίνηµα».
Και λέω «λεγόµενο», γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια ο συνεταιρισµός ήταν ταυτισµένος µόνο µε τις διοικήσεις των ενώσεων, διότι ο πρωτοβάθµιος συνεταιρισµός ουσιαστικά δεν ήταν
ζωντανό κύτταρο. Ήταν, αν θέλετε, το εφαλτήριο εκλογής αντιπροσώπων για να πηγαίνουµε σε εκλογές της διοίκησης των ενώσεων.
Η πιο γνωστή και προσοδοφόρα λειτουργία των ενώσεων ήταν
η διαχείριση των επιδοτήσεων, όπου βεβαίως, µε όρους ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου, είχαµε το εξής παράτυπο ή παράνοµο, να κρατούν κλειστό το λογισµικό των επιδοτήσεων για να
αξιοποιείται οικονοµικά υπέρ των ενώσεων. Αυτή είναι µια
σκληρή πραγµατικότητα.
Θα έπρεπε όµως κάθε αγρότης, κάθε παραγωγός, να έχει τη
δυνατότητα, όπως κάνει τη φορολογική του δήλωση µέσα από
το διαδίκτυο, να µπορεί και να υποβάλλει τα δικαιώµατά του και
να πληρώνεται µέσω του διαδικτύου. Αυτή ήταν µία ελληνική
πρωτοτυπία και πιστεύω να µη συνεχιστεί.
Βεβαίως, σήµερα χρειάζεται µία νέα συλλογικότητα, που θα
στηρίζεται στη διαφάνεια, την αποτελεσµατικότητα και θα λαµβάνει υπ’ όψιν της σε ποιο οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον
ζούµε. Αυτή η συλλογικότητα, νοµίζω ότι µπορεί να υπηρετηθεί
από το συζητούµενο νοµοσχέδιο που σε λίγο θα γίνει νόµος.
Σήµερα συζητούµε για τα άρθρα. Θα ήθελα να σταθώ κυρίως
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στο άρθρο 11, που αφορά τα δηµοπρατήρια. Νοµίζω ότι είναι µία
τοµή. Έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Παλαιότερα,
τα λέγαµε περιφερειακές αγορές. Σήµερα, τα λέµε δηµοπρατήρια, µε παρατηρητήρια τιµών. Είναι η γνωστή έκφραση όσον
αφορά την τιµή από το χωράφι στο ράφι, αλλά δυστυχώς όλοι
το µνηµονεύουµε αυτό ως παράδειγµα εδώ και σαράντα χρόνια
σ’ αυτήν τη χώρα και, δυστυχώς, παρατηρούµε να φθάνουν προϊόντα στην κατανάλωση µε πενταπλάσια τιµή από την τιµή που
αγοράζονται από τον παραγωγό. Όλοι είµαστε, λοιπόν, παρατηρητές σε µία τέτοια κατάσταση.
Βεβαίως, υπάρχουν και εγγενείς αδυναµίες µέσα στον αγροτικό κόσµο, γιατί πολλές φορές συµβάλλουν και οι παραγωγοί
στη δική τους αποµείωση του εισοδήµατος, εκδίδοντας τιµολόγια υψηλότερα στις τιµές, για να µπορούν να νοµιµοποιούνται
αυτοί που πολλαπλασίαζαν τις τιµές στην αγορά.
Αυτά πρέπει να χτυπηθούν, διότι τελικά έτσι συντελείται η
άδικη διανοµή του όποιου παραγόµενου πλούτου σε αυτή τη
χώρα. Μία από τις ελάχιστες τάξεις που παράγουν πραγµατικό
προϊόν και διακινούν υπηρεσίες σε αυτήν τη χώρα είναι οι αγρότες.
Τα δηµοπρατήρια, λοιπόν, πρέπει να γίνουν άµεσα. Έχω να
κάνω µία παρατήρηση, όµως. Σαφώς και πρέπει να συµµετέχουν,
να είναι και µε όρους κοινωνίας η σύνθεσή τους και η διοίκησή
τους, βλέπω όµως, ότι το 51% είναι µε όρους κράτους ουσιαστικά, διότι υπάρχει αυτό το ενιαίο διοικητικό ελληνικό σύστηµα,
που είναι το κράτος, οι περιφέρειες και οι διάφοροι θεσµοί της
αυτοδιοίκησης. Είναι µεν αναπτυξιακοί θεσµοί, αλλά είναι και διοίκηση αυτοί οι θεσµοί.
Άρα βλέπουµε ότι πάλι θα είναι εταίρος µειοψηφίας ο παραγωγός, ο αγρότης, το επιµελητήριο, ο συνεταιρισµός. Πρέπει να
διασφαλιστεί να έχει τον κύριο λόγο ο παραγωγός σε αυτό το
νέο σχήµα και να µην είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά θα ακολουθήσει την πρωτοβουλία του κράτους, διότι φαίνεται ότι αν τελικά θα γίνουν αυτά τα δηµοπρατήρια έγκειται στο αν το κράτος,
το Υπουργείο, η περιφέρεια πάρει την πρωτοβουλία και αν υπάρξει αυτή η πρωτοβουλία, τότε θα έρθουν και οι αγρότες και οι
συνεταιρισµοί. Ε, όχι, νοµίζω ότι πρέπει να πάµε κάπως ανάποδα.
Πρέπει να κάνουµε αντίστροφα: να κάνουµε την αποκέντρωση
πράξη. Νοµίζω πρέπει να δώσουµε ρόλο στις κοινωνίες της περιφέρειας και ρόλο στις παραγωγικές τάξεις, τις οποίες ενδιαφέρει πολύ.
Παράλληλα µε αυτήν την αποκέντρωση των δοµών πρέπει να
γίνει και αποκέντρωση επιστηµονικού δυναµικού, πρέπει να γίνει
αποκέντρωση εκπαιδευτικών µονάδων. Το λέω αυτό να το ακούσει και ο παριστάµενος Υφυπουργός, γιατί δεν το ξέρει. Δεν είναι
δυνατόν, για παράδειγµα, όσοι αποφοιτούν από τις κτηνιατρικές
σχολές, να κάνουν το «αγροτικό» τους στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και να µην υπάρχουν κτηνίατροι στις αγροτικές περιοχές όπου εκεί υπάρχουν κτηνοτροφικές µονάδες.
Νοµίζω ότι αυτά είναι η κρίση λόγου και πράξης. Είναι η αντίφαση µεταξύ των διακηρύξεων και των πράξεων. Δεν µπορεί να
µην αναπτύξουµε και άλλες αγροτικές σχολές και άλλα αγροτικά
λύκεια και να µείνουµε µόνο στη µετονοµασία των γεωργικών
σχολών σε αγροτικά λύκεια. Αυτά υπήρχαν. Πρέπει να κάνουµε
καινούργια και πρέπει να µπούµε σε νέα επίπεδα της παραγωγής, για να υπάρξει η αφοµοίωση µίας νέας τεχνογνωσίας, που
είναι απαραίτητη για να είσαι ανταγωνιστικός στην παραγωγή,
αλλά και στη διάθεση του προϊόντος.
Κύριε Υφυπουργέ, νοµίζω ότι όλα θα κριθούν όχι από τη βούληση του νοµοθέτη, αλλά από την υλοποίηση στην πράξη. Γιατί
πολλά έχουµε πει για τους αγρότες, αλλά δυστυχώς συνεχώς το
αγροτικό εισόδηµα σε ένα ποσοστό του ΑΕΠ µειώνεται συνεχώς.
Έχουµε φθάσει στο 3%. Βλέπουµε συνεχώς, ο αγροτικός πληθυσµός να γηράσκει. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει µία προσπάθεια βεβαίως µέσα από το κίνηµα των νέων αγροτών, µέσα από
το κίνηµα της βιολογικής καλλιέργειας να υπάρξει µία αποκέντρωση, να ξαναβγεί η νέα γενιά στην αγροτική διαδικασία, στην
παραγωγή. Αυτό όµως, θέλει στήριξη. Όλα παίζονται στην
αγορά. Ζούµε στην εποχή της οικονοµίας της αγοράς, ευτυχώς
ή δυστυχώς. Άλλοι συµφωνούµε, άλλοι διαφωνούµε, αλλά αυτή
είναι η πραγµατικότητα. Η ζωή είναι πραγµατική λειτουργία, δεν
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είναι υπόθεση και φαντασία µόνο. Είναι και practice.
Άρα καθηµερινά πρέπει να δούµε πώς παρεµβαίνουµε –επανέρχοµαι στο θέµα του δηµοπρατηρίου- σε αυτές τις αγορές.
Διασφαλίζουµε πραγµατικά να κλείσει αυτή η ψαλίδα υπέρ του
παραγωγού ή, εν πάση περιπτώσει, πηγαίνουµε πάλι µε ευρήµατα και διακηρύξεις, οι οποίες ουσιαστικά δεν θα αγγίξουν το
θέµα;
Νοµίζω ότι οι συνεταιρισµοί, όπως προτείνονται σήµερα µε το
νοµοσχέδιο, µπορούν να παίξουν κάποιοι ρόλο, κυρίως στη διαδικασία διακίνησης και εµπορίας. Εκεί, λοιπόν, πρέπει να δούµε
σε ποια µεγέθη θα αναφέρονται τα νέα σχήµατα: Μόνο σε επίπεδο µίας διοικητικής περιφέρειας που είναι µεγάλη και εν πάση
περιπτώσει, αποξενώνεται από τους παραγωγούς; Από την άλλη,
βεβαίως, υπάρχει ο κίνδυνος ενός έντονου κατακερµατισµού: να
έχουµε σε κάθε νοµό σήµερα πέντε-έξι οµάδες παραγωγών για
το ίδιο προϊόν.
Όλα αυτά νοµίζω ότι πρέπει να συνεκτιµηθούν και στη φάση
της λειτουργίας. Και επειδή ο νόµος αφήνει αρκετά περιθώρια
για υπουργικές αποφάσεις, για προεδρικά διατάγµατα, εάν δεν
υπάρξει µία πολιτική συµφωνία µε ένα γνήσιο αγροτικό συνεταιριστικό κίνηµα από τους αγρότες, από αυτούς που πράγµατι ανήκουν ταξικά στην αγροτική τάξη και έχουν την αγωνία να πάει
καλά αυτή η τάξη, νοµίζω ότι δεν θα πάµε καλά. Γιατί; Διότι σε
αυτόν τον τόπο, δυστυχώς, υπάρχει ο επαγγελµατισµός. Πολύ
µιλούν πολλά χρόνια τώρα για άλλες τάξεις, χωρίς να έχουν την
ταξική νοµιµοποίηση µέσα σε αυτές τις τάξεις. Και αυτό είναι το
µεγάλο πρόβληµα.
Δεν µπορούµε να κάνουµε άλλο πολιτικές και οικονοµικές καριέρες πάνω στην αγωνία κάποιων άλλων τάξεων. Αυτό το µοντέλο συνδικαλιστικής διοίκησης και πρακτικής έχει χρεοκοπήσει
στη χώρα και πρέπει να αφήσουµε τις πραγµατικές δυνάµεις παραγωγής να εκφραστούν µε τις ατέλειές τους, τις αδυναµίες
τους. Δεν νοµίζω ότι είναι απαραίτητο πια να είµαστε σωτήρες
σε κάποιους ανθρώπους. Μπορούν να σώσουν τον εαυτό τους
µόνοι τους. Κάποιοι που έχουµε παραστήσει πάρα πολλά χρόνια
τους προστάτες τους, δεν το έχουµε καταφέρει.
Ας αφήσουµε, λοιπόν, τους πραγµατικούς αγρότες, τους
πραγµατικούς παραγωγούς να αποφασίσουν αυτοί. Όχι πια άλλο
µε όρους αθηνοκεντρικού κράτους να διοικείται αυτή η χώρα και
στην τελευταία λεπτοµέρειά της.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Βουλευτή Ηλείας του ΠΑΣΟΚ κ. Παναγιώτη Αντωνακόπουλο.
Το λόγο έχει η Βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ κ. Βασιλική
Αλεξανδρίδου, για οκτώ λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Για πρώτη φορά µιλάει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Α, πάρα πολύ
ωραία!
Εποµένως, να σας ευχηθούµε καλή επιτυχία, καλό κουράγιο
και όλα τα καλά!
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Να είστε καλά!
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή
αποτελούσε και αποτελεί έναν από τους βασικούς µοχλούς ανάπτυξης της χώρας τόσο µε τη συνεισφορά της στο ΑΕΠ όσο και
στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. Βασικός συντελεστής της
µεγιστοποίησης του αγροτικού εισοδήµατος που επήλθε τα τελευταία τριάντα χρόνια, ήταν οι επιδοτήσεις των παραγόµενων
γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων.
Η αλλαγή των πολιτικών των επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, σε συνδυασµό µε την άσχηµη οικονοµική συγκυρία που
βιώνουµε, ανέδειξαν τα δοµικά προβλήµατα του κλάδου, τα
οποία συνδέονται άµεσα µε την εγκατάλειψη της γεωργικής γης,
τη µείωση της απασχόλησης, τη γήρανση του αγροτικού δυναµικού.
Σήµερα, η αγροτική παραγωγή οφείλει να στραφεί στην ποιότητα και την παραγωγή νέων, ανταγωνιστικών, καινοτόµων και
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βιολογικών προϊόντων, εκµεταλλευόµενοι τις ιδανικές κλιµατολογικές συνθήκες της χώρας µας, καθώς και την πλούσια εµπειρία που διαθέτει ο αγροτικός µας κόσµος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει χρόνος για αδράνεια. Απαιτούνται αποφάσεις και µεταρρυθµίσεις. Η Κυβέρνηση
µε το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων επιχειρεί µια βαθιά µεταρρύθµιση στο θεσµικό πλαίσιο
για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, τις συλλογικές οργανώσεις
και την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου.
Σκοπός του νοµοσχεδίου είναι η µεταρρύθµιση του ισχύοντος
νοµικού πλαισίου, που αφορά τους αγροτικούς συνεταιρισµούς
και τις συλλογικές οργανώσεις του αγροτικού κόσµου, η διασύνδεση της συνεταιριστικής ιδέας µε την ανταγωνιστική αγορά και
η διεύρυνση της ανταγωνιστικής επιχειρηµατικότητας. Έτσι, η
δηµιουργία Εθνικού Μητρώου Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων, στο οποίο θα καταχωρηθούν οι αγροτικοί συνεταιρισµοί,
οι οµάδες παραγωγών, οι Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις και οι
διεπαγγελµατικές οργανώσεις, καταγράφει τις συνεταιριστικές
οργανώσεις, οργανώνει τη διασύνδεση σε συνεργασία αυτών και
βάζει σε σωστές βάσεις την εποπτεία του κράτους.
Μια σηµαντική τοµή του νοµοσχεδίου είναι η δηµιουργία των
διεπαγγελµατικών οργανώσεων. Με τη δηµιουργία αυτών ενισχύεται η τοπική συνεργασία των παραγωγικών οργανώσεων και
φορέων, προωθείται η σύναψη συµφωνιών µεταξύ των µελών,
οργανώνεται η διαχείριση των αγορών µε διαφάνεια, προωθούνται προγράµµατα ποιοτικής βελτίωσης των προϊόντων και δίνεται η δυνατότητα προσανατολισµού των παραγωγών στη
βιολογική καλλιέργεια και στην παραγωγή προϊόντων προέλευσης. Τέλος, προσανατολίζουν τους παραγωγούς σε ορθολογική
διαχείριση των φυσικών πόρων, καθιστώντας µε τον τρόπο αυτό,
τους παραγωγούς υπεύθυνους στην προστασία του περιβάλλοντος.
Ένα άλλο σοβαρό θέµα που αντιµετωπίζεται µε το νοµοσχέδιο
αυτό είναι η δυνατότητα πρόσβασης των ενεργών και υγιών
αγροτικών συνεταιρισµών και των οµάδων παραγωγών στον αναπτυξιακό νόµο και σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα. Αυτό θα
βοηθήσει σηµαντικά στον παραγωγικό εκσυγχρονισµό των αγροτικών οργανώσεων και τη σύνδεσή τους µε την αγορά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα προβλήµατα στην αγροτική
οργάνωση και παραγωγή είναι πολλά και η µη αντιµετώπισή τους
οδηγεί ένα σηµαντικό δυναµικό και παραδοσιακό τοµέα της εθνικής µας οικονοµίας σε συνεχή οπισθοχώρηση και αδράνεια.
Προτεραιότητα και στόχος των ενεργειών µας πρέπει να είναι
η σωστή οργάνωση, η εξυγίανση, η επιχειρηµατικότητα και ο
προσανατολισµός στην ποιότητα και σε νέες δυναµικές, καινοτόµες και οικολογικές διαδικασίες παραγωγής προϊόντων.
Η Κυβέρνηση, µε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και τις προτεινόµενες µεταρρυθµίσεις
που περιέχει, κάνει ένα σηµαντικό, τολµηρό και αναγκαίο βήµα
προς την κατεύθυνση εξυγίανσης και πλήρους ανασυγκρότησης
της αγροτικής οργάνωσης, παραγωγής και διακίνησης των παραγόµενων προϊόντων και µετατρέπει τις αγροτικές και συνεταιριστικές οργανώσεις σε πραγµατικά επιχειρηµατικούς φορείς
όλων των αγροτών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Βασιλική Αλεξανδρίδου και για τη συνέπεια στο χρόνο και για
την πρώτη της πολύ καλή εµφάνιση.
Το λόγο έχει η κ. Αικατερίνη Μπατζελή, Βουλευτής Φθιώτιδας
του ΠΑΣΟΚ, για οκτώ λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Αγαπητοί συνάδελφοι, κάθε διαρθρωτική µεταρρύθµιση στους τοµείς της οικονοµίας, όπου θεωρούµε ότι θα παίξει σηµαντικό ρόλο για το µέλλον της χώρας
µας, όπως είναι ο αγροδιατροφικός, ο τοµέας της γεωργίας, θα
πρέπει να αντιµετωπιστεί σαν µία πολιτική αναπτυξιακή, αλλά και
µία πολιτική η οποία –πέρα από το αν εντάσσεται επισήµως στο
µνηµόνιο, δηλαδή στο µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα- θα πρέπει να
µην υποτιµηθεί.
Αυτήν τη στιγµή συζητάµε µία από τις µεγαλύτερες µεταρρυθµίσεις, που έπρεπε να είχαµε κάνει, όπως και πάρα πολλές άλλες
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µεταρρυθµίσεις τις οποίες έπρεπε να έχουµε περάσει στην ελληνική οικονοµία, πέρα και έξω από τις εντολές ή τις συµφωνίες
που έχουµε κάνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Συζητάµε, λοιπόν, µία µεταρρύθµιση, της οποίας ο τρόπος
εφαρµογής της θα έχει οικονοµικές επιπτώσεις, όπως είναι αυτή
των εργαζόµενων στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι οποίοι θα
βρεθούν σε µία διαπραγµάτευση µε την αγορά εργασίας ή σε
µία διαδικασία ένταξής τους στον ΟΑΕΔ ή πιθανά σε µία ενεργοποίηση µιας παλιάς πρότασης, η οποία και υλοποιήθηκε σε
πάρα πολλές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οργανώσεις: δηλαδή,
της πρόωρης εξόδου τους ή της συνταξιοδότησης στα είκοσι
πέντε. Θα µπορούσε να γίνει, παραδείγµατος χάριν, κύριε
Υπουργέ, στα τριάντα χρόνια.
Πρόκειται, λοιπόν, για ένα κοµβικό σηµείο, το θέµα των εργαζόµενων, όπου σε συνεργασία τους επόµενους µήνες µε το
Υπουργείο Εργασίας θα µπορούσε να συζητηθεί η πρόωρη έξοδος των εργαζοµένων των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, πέραν
αυτών που προβλέπονται στο σηµερινό νοµοσχέδιο, το οποίο συζητάµε.
Έρχοµαι στο δεύτερο θέµα: τα δηµοπρατήρια. Είναι πραγµατικά µία πολύ µεγάλη τοµή στον τρόπο της εµπορίας, της διαχείρισης, αλλά και της συµβολαιακής γεωργίας στον τόπο µας.
Είναι µία µεταρρύθµιση, η οποία θα αυξήσει τη διαφάνεια, θα ενισχύσει τις εµπορικές τιµές των αγροτικών προϊόντων, παρά το
γεγονός ότι βρισκόµαστε σε µία περίοδο ύφεσης.
Πιστεύω, λοιπόν, ακράδαντα ότι η λογική των δηµοπρατηρίων,
πέραν του κόστους, το οποίο πιθανά θα δηµιουργήσει σε επίπεδο κράτους –διότι απαιτούνται εγκαταστάσεις για να γίνουν
αυτές οι µεγάλες παρεµβάσεις, οι µεγάλες δοµές- είναι το πρώτο
βήµα που είναι πολύ θετικό και το οποίο θα πρέπει να το αποδεχθούµε.
Φυσικά εδώ, κύριε Υπουργέ, υπάρχει και το εξής ενδεχόµενο
για το οποίο, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να είµαστε προετοιµασµένοι σχετικά µε αγρότες ή συνεταιριστικές επιχειρήσεις,
οι οποίες δεν µπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους µέσα από
τα δηµοπρατήρια, εφόσον αυτό έχει µία ισχυρή κρατική µορφή:
να µην δεχθούµε τα βέλη –και κυρίως το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης- της απορρόφησης ή της αποζηµίωσης των προϊόντων, τα οποία δεν πωλούνται διά µέσω των δηµοπρατηρίων.
Αυτό το θέτω υπ’ όψιν σας, διότι στην εφαρµογή θα δούµε και
τα συν και τα πλην για τον τρόπο εφαρµογής και όχι για το θέµα
της αρχής.
Όσον αφορά το συνδικαλιστικό κίνηµα. Είναι πολύ θετικό ότι
όλοι µας συµφωνούµε ότι πρέπει να υπάρχει ενιαίο συνδικαλιστικό κίνηµα, έστω και αν πολιτικά δεν µπορούµε να παρέµβουµε. Πιστεύουµε ότι είµαστε µια χώρα όπου τα συµφέροντα
είναι ενιαία και έτσι θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά.
Όσον αφορά τις παρατηρήσεις σχετικά µε την είσοδο των
νέων αγροτών, της ΠΕΝΑ, ουδείς µπορεί να διαφωνήσει.
Όµως θα πρέπει να επισηµάνουµε το εξής, κύριε Υπουργέ. Η
ΠΕΝΑ µε βάση το σηµερινό της καταστατικό, ήδη χρηµατοδοτείται από το Ταµείο Κτηνοτροφίας και Γεωργίας του Υπουργείου
Γεωργίας. Τουλάχιστον έτσι γράφεται στο καταστατικό, ασχέτως
αν έχουν λάβει χρηµατοδότηση ή όχι. Αυτό θα το εξετάσετε
εσείς. Συνεπώς θα πρέπει να διαγραφεί από το καταστατικό τους
αυτή η διάταξη, ώστε να µην λαµβάνουν δύο επιδοτήσεις.
Το δεύτερο που πρέπει να επισηµάνουµε είναι ότι θα πρέπει
να γίνει πολιτική κατ’ αρχάς συµφωνία µε την ΠΕΝΑ, ότι θα δεχθούν την ενιαιοποίηση του συνδικαλιστικού κινήµατος, έστω και
αν αυτή η χρηµατοδότηση θα δοθεί για ένα χρόνο.
Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να γίνει ενιαία συνδικαλιστική
οµπρέλα, στην οποία θα πρέπει να εισαχθεί και ο κτηνοτροφικός
τοµέας, εφόσον η βάση του κλαδικού συνδικαλιστικού αιτήµατος
–και σε αυτό διαφοροποιείται από τους συνεταιρισµούς- θα είναι
κλαδικοί σύλλογοι ή συνοµοσπονδίες.
Συνεπώς δεν βλέπω το λόγο να µην µπουν και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που αφορούν την κτηνοτροφία, έτσι ώστε να
υπάρχει µία καθετοποίηση της οργάνωσης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Του ΣΕΚ δηλαδή;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Του ΣΕΚ. Νοµίζω, κύριε Ροντούλη,
ότι γινόµαστε κατανοητοί.
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Θα ήθελα, όµως, χωρίς να θέλω να σας κουράσω µε επαναλήψεις της χθεσινής µου τοποθέτησης, να κάνω τρεις επιπλέον παρατηρήσεις.
Όσον αφορά το άρθρο 16, παράγραφος 2, όπου εκεί γίνεται
υποχρεωτικά η διακίνηση του 80% της παραγωγής των µελών
ενός συνεταιρισµού, επιτρέψτε µου να σας πω ότι είναι πολύ αισιόδοξο για την ελληνική πραγµατικότητα, αλλά και για τον
τρόπο µε τον οποίο διακινείται το ελληνικό προϊόν και για τη διαφοροποίηση η οποία υπάρχει. Γι’ αυτό πρότεινα –και νοµίζω ότι
έχω καταθέσει και σχετική τροπολογία- το ποσοστό διάθεσης
του παραγωγού προς την οργάνωση να είναι 50% και 80%. Να
είναι δηλαδή διευρυµένη η έννοια της συναλλαγής, δηλαδή να
αγοράζει εφόδια, να χρησιµοποιεί υπηρεσίες και όλα τα άλλα τα
προϊόντα τα οποία διαθέτει σε τρίτους.
Εγώ θα σας παραθέσω ένα πολύ απλό παράδειγµα. Εγώ καλλιεργώ αρωµατικά φυτά. Είµαι µέλος του Συνεταιρισµού Λαµίας,
εφόσον µετατραπεί. Ο Συνεταιρισµός Λαµίας, όµως, δεν εµπορεύεται αρωµατικά φυτά. Τότε εγώ δεν µπορώ να είµαι µέλος
του Συνεταιρισµού Λαµίας; Αυτό, λοιπόν, θα πρέπει να το αντιµετωπίσουµε, έτσι ώστε να µη δηµιουργηθούν προβλήµατα.
Θα ήθελα να επανέλθω στο θέµα του άρθρου 19.3, το οποίο
θεωρώ ότι είναι κοµβικής σηµασίας για την επιτυχία αυτού του
νοµοσχεδίου, που θεωρώ ότι είναι µία από τις µεγαλύτερες µεταρρυθµίσεις. Ο κ. Σκανδαλίδης θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι
ιδιαίτερα ευτυχής πολιτικά, που θα περάσει αυτό το νοµοσχέδιο
της µεγάλης µεταρρύθµισης.
Επαναλαµβάνω ότι η υποχρεωτική εκκαθάριση δεν µπορεί να
ισχύσει, ότι θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα ως προς τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις, στις οποίες µειώνονται φορολογικά κίνητρα και άλλα, όπως παραδείγµατος χάριν η µη συµµετοχή στις
εκλογές της ΠΑΣΕΓΕΣ, η µη συµµετοχή στο ΟΣΔΕ, έτσι ώστε οι
γενικές συνελεύσεις των ΕΑΣ να πάρουν την απόφαση της µετατροπής τους ή συγχώνευσής τους.
Επιπλέον, θα έπρεπε να είχε περάσει ότι συγχώνευση µε απορρόφηση και µετατροπή µίας ένωσης θα µπορούσε να γίνει και
χωρίς εκκαθάριση.
Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ θα ήθελα να διαφοροποιηθώ ως
προς το άρθρο 19.2, πιστεύοντας ότι θα δυσχεράνει τη διαδικασία.
Κλείνοντας, όµως, θεωρώ ότι το νοµοσχέδιο το οποίο έχει παρουσιάσει αυτήν τη στιγµή το Υπουργείο είναι µία µεγάλη τοµή
στην αγροτική οικονοµία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε και
εµείς την κ. Αικατερίνη Μπατζελή, Βουλευτή Φθιώτιδας του
ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει η κ. Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη, Βουλευτής
Βοιωτίας του ΠΑΣΟΚ, για οκτώ λεπτά.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συνεταιριστικό κίνηµα στη χώρα µας έχει ταυτιστεί µε πολυετείς αγώνες
και θυσίες και έχει καταφέρει να µετατρέψει τους αγώνες αυτούς
σε επιτυχίες διαχρονικά, παρά τις δυσκολίες των καιρών.
Πράγµατι, πολλοί συνεταιρισµοί έχουν καταφέρει να πρωτοπορήσουν στην αγροτική οικονοµία και να χαράξουν µία επιτυχή
πορεία. Όµως αυτή είναι η καλή όψη του νοµίσµατος, γιατί υπάρχει και η άσχηµη όψη που έχει καταστήσει πολλούς απ’ αυτούς
τους συνεταιρισµούς ανενεργούς, όχι µόνο λόγω των δυσκολιών,
αλλά λόγω των πελατειακών και χωρίς κανόνες συναλλαγών
τους, γεγονός που τους οδήγησε στο να χάσουν τον προσανατολισµό τους, να γίνουν αντιπαραγωγικοί και αναποτελεσµατικοί.
Μάλιστα, κατάντησαν συνεταιρισµοί που διαθέτουν µόνο µία
σφραγίδα.
Το παρόν ριζοσπαστικό, καινοτόµο και φιλόδοξο πραγµατικά
νοµοσχέδιο αποτελεί µία τοµή στον αγροτικό τοµέα και στο χώρο
των αγροτικών συνεταιρισµών που επιτέλους πρέπει να βγουν
από το τέλµα και να αποκτήσουν ένα σύγχρονο και εξελιγµένο
βηµατισµό. Πράγµατι είναι γεγονός ότι γίνεται αποδεκτό από το
σύνολο σχεδόν των αγροτικών συνδικαλιστικών ενώσεων στη
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χώρα µας.
Η Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, παρά τις ασφυκτικές
πιέσεις που δέχεται σε όλους τους τοµείς, τολµά και ανοίγει τον
ορίζοντα της αγροτικής επιχειρηµατικότητας, ώστε να αναπτυχθεί η ανταγωνιστικότητα σε εθνικό και κοινοτικό πεδίο, να δοθούν ευκαιρίες στους νέους αγρότες.
Το νοµοσχέδιο διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια: Στο
άρθρο1 δίνονται οι βασικές έννοιες του παρόντος νοµοσχεδίου
και διευκρινίζονται οι νέες µορφές αγροτικών συνεταιριστικών
οργανώσεων που συγκροτεί το νοµοσχέδιο, δηλαδή των αγροτικών συνεταιρισµών, των αγροτικών εταιρικών συµπράξεων µε τη
µορφή κεφαλαιουχικής εταιρείας, ανώνυµης εταιρείας ή ΕΠΕ,
οµάδων παραγωγών, όπως επίσης τίθενται περιορισµοί και οριοθετήσεις.
Το σηµαντικό είναι ότι αυτές οι οµάδες µπορούν πλέον να συγκροτούνται και σε επίπεδο περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ενώ
παράλληλα καθιερώνεται το καλάθι της περιφέρειας σαν βασική
αρµοδιότητα των αγροδιατροφικών συµπράξεων της περιφέρειας και αυτό ρυθµίζεται στο άρθρο 9 του παρόντος νοµοσχεδίου.
Στο άρθρο 2 καθιερώνεται η ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, το
µητρώο, ώστε να υπάρξει ουσιαστική ενεργοποίηση και εντατικοποίηση της κρατικής εποπτείας των αγροτικών συνεταιρισµών.
Στο άρθρο 3 θεσπίζεται η αξιολόγησή τους, ώστε να µπορούν
να καταχωρούνται στο µητρώο.
Στο άρθρο 4 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την καταχώριση
των αγροτικών συνεταιρισµών στο µητρώο και τη διαδικασία
τους.
Στο άρθρο 5 υπάρχουν ρυθµίσεις για τα θέµατα σχετικά µε τις
οµάδες παραγωγών όµοιων ή οµοειδών αγροτικών προϊόντων,
τη λειτουργία τους και τα δικαιώµατά τους.
Στο άρθρο 6 υπάρχει η πρόβλεψη ώστε οι συνεταιρισµοί και
οι οµάδες παραγωγών να συγκροτήσουν τις αγροτικές εταιρικές
συµπράξεις, δηλαδή ανώνυµες εταιρείες αναγνωρισµένες και καταχωρισµένες στο µητρώο. Ορίζεται η διαδικασία αναγνώρισής
τους και η διαγραφή τους σε περίπτωση αδρανοποίησής τους.
Στο άρθρο 7 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία και
τη διοίκηση της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Στο άρθρο 8 υπάρχουν τα θέµατα που αφορούν στη σύσταση,
αναγνώριση, εποπτεία, έλεγχο και χρηµατοδότηση των διεπαγγελµατικών οργανώσεων και την αναγνώρισή τους σε εθνικό επίπεδο.
Στο άρθρο 10 γίνεται ρύθµιση των µελλοντικών πωλήσεων των
αγροτικών προϊόντων µέσω γραπτών συµβάσεων, διαµέσου των
ΣΑΟ, ώστε να βελτιώνεται η διαπραγµατευτική ισχύς των αγροτών µε στόχο την ενίσχυση του εισοδήµατός τους.
Στο άρθρο 11 προβλέπεται η ίδρυση δηµοπρατηρίων και ρυθµίζονται τα σχετικά θέµατα µε την οργάνωση, τη διοίκηση και τη
σύνθεσή τους. Αυτή είναι µία σηµαντική καινοτοµία του παρόντος νοµοσχεδίου.
Στο άρθρο 12 καθορίζεται το δικαίωµα πρόσβασης σε παροχές και κίνητρα του νοµοσχεδίου, ώστε να συνδέεται η προνοµιακή δράση του δηµοσίου µε την εκ µέρους του άσκηση
εποπτείας επί των ΣΑΟ.
Στο άρθρο 13 θεσπίζονται κίνητρα αναπτυξιακού χαρακτήρα.
Στο άρθρο 14 θεσπίζεται η άµεση χρηµατοδότηση της ΠΑΣΕΓΕΣ και των αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, ώστε να
αντιµετωπίζονται τα έξοδα ίδρυσης και ανάπτυξής τους.
Στο άρθρο 15 θεσπίζονται υπέρ των ΣΑΟ φορολογικά κίνητρα,
ώστε να αναπτύσσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
Στο άρθρο 16 περιλαµβάνονται τροποποιήσεις του ν.
2810/2010, ώστε να εναρµονίζεται πλήρως µε το παρόν σχέδιο
νόµου.
Στο άρθρο 17 προβλέπονται τροποποιήσεις του ν. 1361/1983
περί αγροτικών συνεταιρισµών που αφορούν τον αγροτικό συνδικαλισµό, µε κυριότερη αυτή που προβλέπει ότι οι αγροτικοί
σύλλογοι έχουν κλαδικό αντικείµενο και διακρίνονται σε ζωικής,
φυτικής και αλιευτικής πολιτικής.
Στο άρθρο 19 περιλαµβάνονται οι µεταβατικές διατάξεις σχετικά µε την πρώτη εγγραφή στο µητρώο αγροτικών συνεταιρισµών, των οµάδων παραγωγής και των αγροτικών εταιρικών
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συµπράξεων, όπως επίσης και µεταβατικές διατάξεις που αφορούν τους γυναικείους και δασικούς συνεταιρισµούς.
Στο άρθρο 20 µετατρέπονται οι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισµών σε ΕΑΣ και ΑΕΣ, ρυθµίζονται τα θέµατα κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, όπως και οι προϋποθέσεις σύνθεσής τους.
Προσοχή βεβαίως χρειάζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 10
για το αν µπορεί στο παρόν σχέδιο νόµου να υπάρξει νοµοθετική
εξουσιοδότηση, ώστε να απαλλάσσονται δολίας συµπεριφοράς
µέλη των ΔΣ των ΕΑΣ των καταργουµένων και των αγροτικών
συλλόγων, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη διωχθεί και δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση. Θέλει µια προσοχή και πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι χρειάζεται µια διευκρίνιση
για το κατά πόσο µπορεί το σώµα να υποκαταστήσει τις τυπικές
διατάξεις που ισχύουν για τον ειδικό νόµο για τη µη καταβολή
των ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών.
Τέλος, θέλω να επισηµάνω τη σπουδαιότητα του άρθρου 9 του
παρόντος σχεδίου νόµου, όπου γίνεται πρόβλεψη, ώστε µε πρωτοβουλία των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων της χώρας να µπορούν να συστήνονται αγροδιατροφικές συµπράξεις, αστικές µη
κερδοσκοπικές εταιρείες µε κύριο σκοπό την ανάδειξη, προβολή
και προώθηση των διατροφικών προϊόντων, «καλάθια της περιφέρειας» που παράγονται στα διοικητικά όρια της κάθε περιφέρειας και θα αναλάβουν το συντονισµό της προβολής των
τοπικών προϊόντων και του αντίστοιχου «καλαθιού της περιφέρειας». Τα προϊόντα που θα προωθούνται θα είναι υψηλής διατροφικής αξίας µε σηµαντική εµπορική και εξαγωγική προοπτική,
ώστε να ενισχυθεί η αγορά.
Στη σηµερινή συγκυρία που η χώρα µας κλυδωνίζεται βίαια
από µια πρωτόγνωρη πολυεπίπεδη και βαθύτατη κρίση, το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων προτάσσει την
ανάγκη αλλαγής τού µέχρι τούδε στρεβλού µοντέλου ανάπτυξης
και συγχρόνως προτάσσει την ανάγκη ανάδειξης των εθνικών
µας προϊόντων, που θα τονώσουν όχι µόνο την εξαγωγική µας
δυναµική, αλλά και την εσωτερική κατανάλωση.
Χαίροµαι που µε στόχο να µετατραπεί σε θετικό ισοζύγιο, το
Υπουργείο προωθεί «το καλάθι των αγροτικών προϊόντων» και
κατ’ επανάληψη έχει δηλώσει ο Υπουργός µας ότι πράγµατι εκεί,
περιλαµβάνονται και προϊόντα της βοιωτικής γης.
Αυτή η ευλογηµένη γη της Βοιωτίας περιλαµβάνει την Κωπαΐδα, το θηβαϊκό κάµπο, τον κάµπο των Βαγίων, τον Παρνασσό,
τον Ελικώνα, τον Κιθαιρώνα. Παράγει όχι µόνο λάδι και βαµβάκι,
αλλά και πληθώρα προϊόντων γεωργικής προέλευσης, κηπευτικά
προϊόντα, όσπρια, κτηνοτροφικά προϊόντα, τη φέτα των Πλαταιών, τη φορµαέλα του Παρνασσού, µεγάλη ποικιλία αλιευτικών
από τον Κορινθιακό και το Νότιο Ευβοϊκό Κόλπο, παράγει το κατσικάκι προστατευοµένης προέλευσης Παρνασσού, τοπικούς οίνους, όπως της Άσκρης και της Ασωπίας Θηβών, όλα προϊόντα
αρίστης ποιότητας.
Θα πρέπει, λοιπόν, το Υπουργείο στη σχεδιαζόµενη πολιτική
του να τα λάβει σοβαρά υπ’ όψιν και να τα αξιολογήσει ανάλογα,
ώστε να περιληφθούν στο καλάθι της νοικοκυράς. Δεν είναι µόνο
επιθυµία δική µου, αλλά και των αγροτών και των φορέων όλων
των συµπολιτών µας στη Βοιωτία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου αλλάζει
τη δοµή και τη διαδικασία ανάπτυξης του πρωτογενούς τοµέα
στην πλέον πολύπαθη περίοδο της χώρας µας και σηµατοδοτεί
την ανάπτυξη. Γι’ αυτό και σας καλώ να το υπερψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Βασιλική Τσόνογλου-Βυλλιώτη, Βουλευτή Βοιωτίας του
ΠΑΣΟΚ.
Τελευταία στον κατάλογο είναι η κ. Μαρία Μίχου, Βουλευτής
Πιερίας του ΠΑΣΟΚ.
Κυρία Μίχου, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Ολοµέλεια
σήµερα συζητούµε µία σηµαντική µεταρρύθµιση για τους αγρό-
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τες, το θεσµικό πλαίσιο που εισάγεται για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, για τις συλλογικές οργανώσεις, για την επιχειρηµατικότητα του αγροτικού κόσµου, για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς που έζησαν την άνοδο, την πτώση και πολλές
φορές τη λεηλασία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµιουργία των αγροτικών
οργανώσεων και συνεταιρισµών πριν από περίπου εκατό χρόνια
είχε σκοπό την προστασία του αγροτικού εισοδήµατος από την
κερδοσκοπία. Μετά από έναν αιώνα, η ύπαρξη των συνεταιρισµών και αυτή η ανάγκη είναι ακριβώς η ίδια.
Αυτό που έχει αλλάξει σήµερα, είναι το οικονοµικό και παραγωγικό πλαίσιο που υπάρχει και µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο πρέπει
να δραστηριοποιηθούν και οι αγροτικοί συνεταιρισµοί και οι συλλογικές αγροτικές οργανώσεις. Αυτό το πλαίσιο πλέον τώρα, που
είναι η παγκοσµιοποίηση των οικονοµικών συναλλαγών, η ελεύθερη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων και των υπηρεσιών
µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η ανάπτυξη του διεθνούς
εµπορίου, διαµορφώνει µια διαφορετική κατάσταση, στην οποία
η ανταγωνιστικότητα βέβαια, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για
να επιβιώσουµε.
Είναι ανάγκη να υπάρξουν ισχυρές συµπράξεις και συµµαχίες.
Κανένας µόνος τουδεν είναι σε θέση να αντιµετωπίσει εµπορικούς συλλόγους, κολοσσούς ουσιαστικά και πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλα τα µήκη και πλάτη του
κόσµου.
Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι αγρότες αντιλήφθηκαν
έγκαιρα την ανάγκη και προσαρµόστηκαν και απάντησαν µε συνενώσεις συνεταιρισµών και δυναµική είσοδό τους στην τυποποίηση, στη διακίνηση, αλλά και στην εµπορία απ’ αυτούς των
αγροτικών προϊόντων. Δηµιουργήθηκαν έτσι συνεταιρισµοί πρότυπα που έχουν µία ισχυρή θέση στην παγκόσµια αγορά. Νοµίζω
ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι η κοινή εταιρεία προµηθειών η «COOP ORDEN», η οποία εκπροσωπεί σήµερα και λειτουργεί για λογαριασµό περίπου δύο χιλιάδων
επιχειρήσεων στις σκανδιναβικές χώρες.
Αντίθετα, όµως, στην Ελλάδα για ακόµη µία φορά δεν καταφέραµε να προσαρµοστούµε στις ανάγκες των καιρών, να τις παρακολουθήσουµε. Έτσι σήµερα, έχουµε ένα συνεταιριστικό
κίνηµα το οποίο είναι απαξιωµένο, είναι διαλυµένο και έχει ένα
πολύ µικρό µερίδιο στην αγορά. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα υπάρχουν έξι χιλιάδες τριακόσιοι εβδοµήντα συνεταιρισµοί που παράγουν 1 δισεκατοµµύριο
κύκλο εργασιών, ενώ αντίστοιχα αν πάρουµε ένα παράδειγµα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Δανία έχει δεκατέσσερις συνεταιρισµούς και παράγει 18 φορές µεγαλύτερο κύκλο εργασιών. Νοµίζω ότι δεν χρειάζεται κανείς άλλο επιχείρηµα, για να σκεφθεί
ότι αυτή η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στη χώρα µας δεν
πάει άλλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συντριπτική πλειοψηφία των
αγροτικών συνεταιρισµών σήµερα, εξυπηρετεί συµφέροντα που
καµµιά σχέση σχεδόν δεν έχουν µε τον αρχικό σκοπό της σύστασης αυτών των συνεταιρισµών. Ουσιαστικά, εξαντλείται στη γραφειοκρατική διεκπεραίωση για τους αγρότες και µάλιστα, πολλές
φορές δεν το κάνει κι αυτό το έργο της µε σωστό τρόπο και τους
ταλαιπωρεί.
Θεωρώ ότι το παρόν σχέδιο νόµου έχει στόχο από τη µια
πλευρά να απεγκλωβίσει και να απελευθερώσει τις υγιείς δυνάµεις του αγροτικού κόσµου, αλλά και από την άλλη πλευρά να
αφήσει µια και καλή πίσω, µακριά πλέον, τα φαινόµενα της διαφθοράς, αλλά και της διασπάθισης δηµόσιου χρήµατος.
Βέβαια, αυτό που µένει είναι πράγµατι να διευκρινιστεί µε απόλυτη σαφήνεια η παράγραφος 10 του άρθρου 19, που αναφέρθηκε από πάρα πολλούς οµιλητές εδώ, ώστε να µη µείνει καµµιά
σκιά για τις πιθανές ευθύνες –και σίγουρα υπάρχουν ευθύνες,
όλοι το γνωρίζουµε- για µέλη διοικητικών συµβουλίων αγροτικών
συνεταιρισµών. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουµε ιδιαίτερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Παρ’ ότι βρισκόµαστε, λοιπόν, σε µια δύσκολη οικονοµική συγκυρία, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ξεκάθαρα ότι είναι η πιο
κατάλληλη στιγµή για τον αγροτικό κόσµο να κάνει ένα βήµα
µπροστά. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει δώσει
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η Πανελλήνια Ένωση και ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εξαγωγέων
και το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών, οι εξαγωγές αγροτικών
προϊόντων έχουν αυξηθεί κατά 5,3% το πρώτο εξάµηνο του 2011,
σε σχέση µε το αντίστοιχο του 2010.
Επιπλέον τα µέτρα τα οποία λαµβάνονται και οι στόχοι των δύο
Υπουργείων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχουν διαµορφώσει ένα ελκυστικό πλαίσιο για προσέλκυση επενδύσεων.
Ένα από τα πιο σηµαντικά, κατά την άποψή µου, είναι το πρόγραµµα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για
διανοµή εκτάσεων σε ανέργους και νέους αγρότες. Είναι ένα
πρόγραµµα το οποίο, απ’ όσο γνωρίζω, θα ξεκινήσει να εφαρµόζεται από τα µισά του Σεπτέµβρη µε απόλυτη διαφάνεια, µε υποβολή των αιτήσεων µε ηλεκτρονικό τρόπο, ώστε πολύ σύντοµα
να καταλήξει στη διανοµή αυτών των εκτάσεων σε νέους ανθρώπους, σε ανέργους που είµαι σίγουρη ότι θα τα αξιοποιήσουν.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα και τη µείωση της ανεργίας και
την αύξηση του αγροτικού εισοδήµατος, αλλά και την αύξηση
του ΑΕΠ.
Τα προγράµµατα των επιδοτήσεων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης για µηχανολογικό εξοπλισµό, αλλά και για ενοικίασή
του, είναι ένα από τα θετικά µέτρα που ήδη έχουν θεσπιστεί.
Να τονίσω ότι στο «καλάθι των αγροτικών προϊόντων» που
είναι για την κεντρική Μακεδονία, τα προϊόντα της Πιερίας συµµετέχουν σχεδόν κατά το 90%.
Το νοµοσχέδιο µε το άρθρο 9, δίνει τη δυνατότητα, λοιπόν, στο
Νοµό Πιερίας να έχει µια ισχυρή παρουσία στην αγροτοδιατροφική σύµπραξη που διαµορφώνεται στην κεντρική Μακεδονία.
Σύµφωνα µε το παρόν νοµοσχέδιο και η αναδιάρθρωση των
αγροτικών συνεταιρισµών είναι ένα από τα καινοτόµα µέτρα.
Είναι µία καινοτόµος προσπάθεια για την εξυγίανση των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, αλλά και της αγροτικής επιχειρηµατικότητας. Ακόµη και το πρόγραµµα, που είναι προς
επεξεργασία από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, ύψους 40 εκατοµµυρίων ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των αγροτικών προϊόντων.
Όλα αυτά αποτελούν ένα ισχυρό κίνητρο για την ενασχόληση
και των ενεργών αγροτών αλλά και των µελλοντικών.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας θυµίσω την εξαγγελία -βέβαια την εξαγγελία την είχε κάνει ο κ. Σκανδαλίδης- στις 29-32011 για τη δηµιουργία δηµοπρατηρίου µε βάση το άρθρο 11,
αλλά και το κέντρο διαµετακόµισης αγροτικών προϊόντων και
εφοδίων στην κεντρική Μακεδονία. Είναι δύο µέτρα που επίσης
θα ενισχύσουν και θα βοηθήσουν ακόµη περισσότερο τους αγρότες. Θεωρώ ότι το Υπουργείο κινείται σε σωστούς στόχους, µε
σωστό πρόγραµµα. Αν η Κυβέρνηση εφαρµόσει αυτά τα µέτρα
άµεσα και ουσιαστικά, θα έχουµε και σύντοµα αποτελέσµατα για
την καταπολέµηση της ανεργίας.
Να κάνω µια πρόταση. Στο άρθρο 14 προβλέπεται η χρηµατοδότηση των αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων από τις εισφορές του ΕΛΓΑ. Θεωρώ ότι µπορεί να συµπεριληφθεί εδώ και
η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών. Αποτελεί το 30% των ενεργών αγροτών και σίγουρα θα είναι το 100% των µελλοντικών
αγροτών στη χώρα µας. Έτσι θα αποδείξουµε ότι τους στηρίζουµε έµπρακτα.
Χωρίς πόρους, γνωρίζετε πολύ καλά, ότι το δύσκολο έργο
τους θα γίνει απλά πιο δύσκολο. Νοµίζω ότι αν πραγµατικά ενδιαφερόµαστε για τους νέους αγρότες, για την ανάπτυξη της
υπαίθρου, για την αύξηση του αγροτικού προϊόντος, αλλά και για
την καινοτόµο τους προσπάθεια, θα πρέπει να το δείξουµε
έµπρακτα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Μαρία Μίχου, Βουλευτή Πιερίας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, προφανώς θα
«κοµίσω γλαύκα εις Αθήναις», µιλώντας µετά από τις κυρίες που
έχουν προηγηθεί. Άλλωστε εκπροσωπούν και αγροτικές περιφέρειες. Η κ. Μπατζελή και ως Ευρωβουλευτής και ως Υπουργός
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γνωρίζει τα θέµατα. Η κ. Μίχου µας εκπλήσσει πάντοτε µε την
εµβρίθεια και τον πλούτο των γνώσεών της. Αναφέροµαι και στις
άλλες κυρίες που µίλησαν, την κ. Τσόνογλου, την κ. Κυριακοπούλου, την κ. Μερεντίτη και τη συνάδελφο εκ δεξιών µου την κ. Μανωλάκου.
Γι’ αυτό το λόγο δεν θέλω να µπω σε λεπτοµέρειες. Να διατυπώσω µόνο µερικές σκέψεις. Στην εποχή µας πολλές έννοιες πια
έχουν «διακορευθεί». Δεν έχουν φθαρεί από την κοινή, απλή
χρήση, αλλά βιαίως έχουν αποσυντεθεί, για να µπορεί καθένας
πλέον, ως κοινής χρήσεως προϊόντα να τις χρησιµοποιεί όπως
θέλει.
Αυτό κατά τη γνώµη µου έχει συµβεί µε την ιδεολογία του φιλελευθερισµού.
Αν είχαµε εµπεδώσει και λειτουργήσει την αστική δηµοκρατία,
τότε θα είχαµε κατορθώσει στις νέες εποχές, στις µεγάλες και
βαθιές αλλαγές των παραγωγικών σχέσεων και της δηµιουργίας
δυνάµεων, προ των οποίων η µη οργανωµένη κοινωνία και η µη
εδραιωµένη δηµοκρατία δεν µπορούν πια να αντισταθούν, να
υλοποιήσουµε αυτό που εµείς το ΠΑΣΟΚ επικαλούµεθα ως
όραµά µας και στόχο: τον προοδευτικό κοινωνικό µετασχηµατισµό, το σοσιαλισµό µε δηµοκρατία.
Το ίδιο ισχύει και για άλλες δυνάµεις, που βλέποντας ίσως το
αδιέξοδο κάθε προσπάθειας οµαλής αλλαγής και προόδου της
ελληνικής κοινωνίας, οδηγήθηκαν στο µεγάλο στρατηγικό λάθος
να επιχειρήσουν τη βίαιη µεταβολή µιας αστικής δηµοκρατίας,
που δεν είχε καν κατορθώσει να σταθεί στα πόδια της.
Στην ουσία η δηµοκρατία µας, ήταν η έκφραση, αν θέλετε, το
εποικοδόµηµα άνευ ουσιαστικής εσωτερικής δύναµης και βαρύτητας ενός κράτους της ολιγαρχίας των διαφόρων φεουδαρχών,
επί της αστικής οικονοµίας, είτε της αγροτικής οικονοµίας είτε
του τριτογενή τοµέα, της ανθρώπινης εργασίας και του ανθρώπινου ιδρώτα.
Δεν θα ξεχάσω όταν αποτολµούσαµε µια τοµή στο εργατικό
συνδικαλιστικό κίνηµα τη στάση µιας οµάδας επιχειρηµατιών
στην οδό Φιλελλήνων, που έφερε τον τίτλο «Σύνδεσµος Ελλήνων
Βιοµηχάνων», χωρίς να έχει καν σχετική εντολή από τη βιοµηχανία και κυρίως τη βιοτεχνία -που είναι ακόµα η βάση της εθνικής
µας οικονοµίας των άλλων διαµερισµάτων της χώρας, διαπραγµατεύετο µε την εκάστοτε κυβέρνηση. Λέω εδώ κοντά γιατί εδώ
κοντά ήταν στο Σύνταγµα και το Υπουργείο Συντονισµού. Αποφάσιζαν και έτσι κατέστρεψαν και το Λεκανοπέδιο, το τσιµεντοποίησαν.
Φτάσαµε µέχρι τις µέρες µας που ακόµα και τώρα, ενώ η οικονοµία µας είναι σ’ αυτήν την κατάσταση, κάποιοι οικονοµικοί
παράγοντες των αυτών αντιλήψεων, ουσιαστικά αυτό που έχουν
στο µυαλό τους είναι πώς θα γίνουν οι οδικοί άξονες εδώ στο Λεκανοπέδιο, πώς θα τρυπήσουµε τον Υµηττό, πώς θα βάλουµε και
άλλο τσιµέντο στο Λεκανοπέδιο, φυσικά χρησιµοποιώντας σε µεγάλο ποσοστό ανασφάλιστων Πακιστανών, για να πυροβολούν
µετά την όποια κυβέρνηση ή τον όποιο αρµόδιο Υπουργό, ότι δεν
κάνει καλά τα πράγµατα και όταν διαµαρτύρεται, να του λέµε
«έλα το βράδυ στο κανάλι µας, να απαντήσεις αν σε αδικούµε».
Έτσι κατάντησε η δηµοκρατία µας. Γι’ αυτό και έχουµε 11 εκατοµµύρια Ελλήνων σήµερα, σχεδόν που καθένας έχει τη δική του
αντίληψη για το τι θα γίνει σ’ αυτήν τη χώρα.
Τι συνέβη από το 1914; Ας το πάρουµε ως αφετηρία, γιατί
έκτοτε έχουµε τη νοµοθεσία για το αγροτικό συνδικαλιστικό κίνηµα πέντε χρόνια µετά το Κιλελέρ.
Έχουµε τη νοµοθεσία για το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα.
Δεν έχουµε µόνο τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, αλλά και
τους αστικούς συνεταιρισµούς, τους καταναλωτικούς συνεταιρισµούς. Και, βέβαια, έχουµε τα θεµέλια για την οικοδόµηση ενός
κράτους, µιας πραγµατικής κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας.
Αυτό είναι ο φιλελευθερισµός, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι µόνο
η οικονοµική δηµοκρατία, που έχει εκφυλιστεί στις µέρες µας σε
ασυδοσία των αγορών. Ο φιλελευθερισµός είναι η κοινωνική δηµοκρατία, είναι πρωτίστως η πολιτική δηµοκρατία.
Αυτό πού να το διδαχθούν οι λαοί µας; Τους επεβλήθη αυτό
που ζούµε.
Και βλέπετε, όπως συµβαίνει µε το άγριο θηρίο που γίνεται
όλο και πιο επικίνδυνο στα τελευταία του, αυτό συµβαίνει µε την
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περίφηµη οικονοµική δηµοκρατία, δηλαδή το νεοφιλελευθερισµό. Από αυτόν µαστίζεται σήµερα η Ευρώπη, όλος ο κόσµος.
Στην Αµερική κάνουν κάποια προσπάθεια, αλλά έχουν ήδη παγιδευτεί στα «κόµµατα του τσαγιού», τους αρτηριοσκληρωτικούς
της αµερικάνικης ακροδεξιάς. Και προσπαθούµε εµείς, η φτωχή
και µικρή Ελλαδίτσα και ο υπόλοιπος νότος, οι µόνοι που δεν
έχουµε κυβερνήσεις δεξιών κοµµάτων, νεοφιλελεύθερων και µε
όλα αυτά τα αµαρτήµατά τους, να επιβιώσουµε και να βγάλουµε,
όπως λέει ο Αντιπρόεδρος, ο κ. Βενιζέλος, το κεφάλι µας, διότι
έτσι και µείνουµε κι άλλο κάτω από το νερό, θα σκάσουµε.
Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω πραγµατικά να σας επαινέσω γι’
αυτό το νοµοσχέδιο. Ναι, προσπαθείτε να εκκαθαρίσετε την
κόπρο του Αυγεία. Προσέξτε, όµως: Να µην υποκύπτουµε στη
λογική του «συλλήβδην και αθρόως», όπως άκουσα χθες από ένα
µέλος της Κυβερνήσεως, το οποίο ιδιαιτέρως εκτιµώ.
Γιατί αυτή η απαξία εκατοντάδων χιλιάδων εργαζοµένων που
βλέπουν ότι πυροβολούνται;
Να ξέρουµε ότι αυτοί που πυροβολούν, δεν θέλουν απλώς ένα
σύγχρονο κράτος. Αν ήταν έτσι, θα έλεγαν: Μικρό µεν, αλλά αποτελεσµατικό κράτος. Θέλουν να συνεχίσουν να είναι ασύδοτοι µε
ένα κράτος στο οποίο θα τους τρέµουν οι πάντες εκεί µέσα, αν
δεν υπακούουν στη θέληση των ισχυρών οικονοµικών συµφερόντων.
Δεν είναι τόσο απλά, λοιπόν, τα πράγµατα, να λέµε ότι βασανίζουν τον ελληνικό λαό όσοι εργάζονται στο ελληνικό δηµόσιο.
Έλεος! Θα πρέπει κάποτε –και το οφείλουµε- ο πολιτικός κόσµος
να υπερασπιστεί τους θεσµούς.
Επίσης, θεωρώ εντελώς αναχρονιστικά όσα λέγονται για να
περιγράφουν τη σηµερινή ελληνική πραγµατικότητα και να τη συγκρίνουν µε άλλες εποχές.
Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να παρακαλέσω για το εξής, αφού επαινέσω –το επαναλαµβάνω- τον κύριο Υπουργό γι’ αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο αποτελεί τοµή. Χρειάζεται προσοχή. Εδώ βλέπω
εκκαθάριση για τους πάντες και τα πάντα. Αν υπάρχουν συνεταιρισµοί που δεν έχουν πρόβληµα, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει
να µπουν σε εκκαθάριση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Λέτε, «οι συνεταιρισµοί τίθενται
υπό εκκαθάριση». Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν κάπου το ξεχωρίζετε. Δώστε µου να το καταλάβω. Αν υπάρχουν συνεταιρισµοί οι οποίοι δεν έχουν πρόβληµα, συνεχίζουν την πορεία τους.
Σας µιλώ και ως δικηγόρος. Ξέρετε τι γίνεται στις πτωχεύσεις ή
γενικά όπου ορίζεται εκκαθαριστής. Τελειώνει όποτε εκείνος
θέλει.
Δεν θέλω να είµαι απόλυτος και κλείνω.
Όσον αφορά τη διάταξη για την οποία τόσες απόψεις ακούστηκαν, σωστά η επιστηµονική υπηρεσία έλεγε ότι είναι αµφίβολη και η συνταγµατικότητά της. Είναι περίπου µια αµνηστία
που δίδεται έτσι γενικώς και αορίστως. Δεν βοηθάει αυτούς -και
όπως κατάλαβα, κύριε Υπουργέ, δεν έχετε υπ’ όψιν σας να διευκολύνετε τον οποιοδήποτε λυµεώνα- που ουσιαστικά αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο δίωξης, διότι οι υπηρεσίες των συνεταιρισµών
τους είτε αµέλησαν είτε δεν κατέβαλαν, όπως όφειλαν, ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων.
Δυστυχώς, αυτό που θέλετε να κάνετε -και που θα συµφωνούσαµε µαζί σας- δεν το επιτυγχάνετε µ’ αυτήν τη διάταξη. Είναι
µια πολύ πρόχειρη διάταξη και θα κάνετε κακό σ’ όλον αυτόν τον
κόσµο, διότι θα καταλήγουν µέχρι τον Άρειο Πάγο, ώσπου η νοµολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου να αποφασίσει για το θέµα.
Το ίδιο συµβαίνει µε µια διάταξη που µπήκε στην ασφαλιστική
νοµοθεσία για το ΙΚΑ, πάλι για διοικητικά συµβούλια επιχειρήσεων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που η µη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων, αντί δίωξη
του υπευθύνου οικονοµικών του Οργανισµού, δυστυχώς οδηγεί
σε διώξεις των µελών των Διοικητικών Συµβουλίων των Οργανισµών.
Εκεί έρχονται τα δικαστήρια και δεν εφαρµόζουν τη διάταξη
αυτή. Απλώς δηµιουργούνται εκκρεµοδικίες και δεν λύνεται και
το πρόβληµα που θέλαµε να λύσουµε.
Πάρτε τη διάταξη αυτή πίσω, φέρτε τη σε οποιοδήποτε νοµο-
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σχέδιο δικό σας, οικονοµικό, ασφαλιστικό ή άλλο και είµαι βέβαιος ότι όλη η Αίθουσα µια ξεκάθαρη διάταξη θα τη δεχτεί,
κύριε Υπουργέ. Σ’ αυτήν εάν επιµείνετε δεν λύνετε το πρόβληµα,
αντίθετα δηµιουργείτε και σ’ αυτούς τους άµεσα ενδιαφερόµενους µεγαλύτερο πρόβληµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
πρώην Πρόεδρο της Βουλής, κ. Απόστολο Κακλαµάνη.
Το λόγο έχει τώρα ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, κ. Ιωάννης Δριβελέγκας, για οκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ
(Υφυπουργός
Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο αγαπητός σ’ όλους µας, πιστεύω, Πρόεδρος κ. Κακλαµάνης,
«κοµίζει γλαύκα εις Αθήνας». Αυτό το κάνει πάρα πολλά χρόνια
µε την αγάπη του λαού της Αττικής και των Αθηνών.
Το θέµα, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι µε την οµιλία σας «κοµίζετε
γλαύκα» και στην περιφέρεια. Αυτό είναι το θέµα µας. Εµείς το
νοµοσχέδιο αυτό το κάνουµε για να δώσουµε µια ώθηση, µια νέα
πνοή στην ανάπτυξη της περιφέρειας. Γι’ αυτό σωστά το είπατε,
ότι επιχειρούµε µια τοµή.
Για να ξεκαθαρίσω τα πράγµατα, επειδή ακούστηκαν πάρα
πολλές κουβέντες, θέλω να πω το εξής: Δεν ξυπνήσαµε µια µέρα
στο Υπουργείο και είπαµε: «Άντε να κάνουµε ένα νόµο για τους
συνεταιρισµούς», γιατί δεν είχαµε κάτι άλλο να κάνουµε. Έχουµε
να κάνουµε πάρα πολλά.
Απλά, ανταποκριθήκαµε: Πρώτον, στις ανάγκες των καιρών.
Χρειάζονται καινούργια εργαλεία, που πρέπει να προωθήσουν το
αγροτικό προϊόν. Δεύτερον, στην απαίτηση της κοινωνίας. Όπου
και να πάτε, όπου και να πάµε όλοι µας -και το ξέρουµε αυτόδεν υπάρχει αγρότης που να λέει ότι τα πράγµατα πρέπει να µείνουν όπως είναι σήµερα, µε τις ενώσεις και τους συνεταιρισµούς,
µε την υπάρχουσα κατάσταση. Εγώ απορώ πως κάποιοι από
τους συναδέλφους παραµένουν προσκολληµένοι σε µια κατάσταση που έχει αποδοκιµαστεί από όλη την κοινωνία. Αυτά τα
δύο πράγµατα κάνουµε.
Επίσης αυτό που δεν διαπραγµατευόµαστε µε την έννοια της
λογικής και της απαίτησης, είναι η καθολική ψηφοφορία. Στενοχωριέµαι ιδιαίτερα, όταν κάποιοι από την Αριστερά λένε ότι δεν
είναι καλό το σύστηµα εκλογής, το πιο δηµοκρατικό σύστηµα της
απευθείας και άµεσης εκλογής.
Αυτό δεν µπορώ να το κατανοήσω, εκτός αν υποκρύπτει κάποιες άλλες σκοπιµότητες που εµείς τέτοιες σκοπιµότητες δεν
τις έχουµε. Και δεν έχουµε τέτοιες σκοπιµότητες, γιατί τα έχουµε
βάλει µε το κατεστηµένο και ιδιαίτερα µε το δικό µας αγροτοσυνδικαλιστικό κατεστηµένο, κύριε Πρόεδρε και αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν έχουµε να φοβηθούµε τίποτα,
γιατί έχουµε την κοινωνία µπροστά σε αυτό το θέµα.
Θα ήθελα να πω το εξής: Δεν έχω καταλάβει καθόλου ειλικρινά
τη θέση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Είχαµε µια πάρα πολύ
ωραία συζήτηση στην επιτροπή τόσες µέρες, ανοιχτή όπως
πάντα και δεχθήκαµε ένα σωρό προτάσεις. Μάλιστα, ο εισηγητής
της Μειοψηφίας συνέβαλε αποφασιστικά στη διαµόρφωση του
νοµοσχεδίου. Για το λόγο αυτό, κάναµε και δεκτές εννιά από τις
δέκα παρατηρήσεις. Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε, µε τη µακρά σας
εµπειρία αν γνωρίζετε να έχει ξαναγίνει σε άλλο νοµοσχέδιο
αυτό, η Κυβέρνηση να δέχεται από τις δέκα προτάσεις τις εννιά.
Αυτό έγινε σε αυτό το Υπουργείο. Παρ’ όλα αυτά, µε έκπληξη
ακούσαµε ότι το νοµοσχέδιο καταψηφίζεται επί της αρχής. Δεν
το κατανοώ αυτό. Βέβαια, αυτό το γνωρίζω, αλλά δεν το κατανοεί
η απλή λογική. Όλοι όµως, γνωρίζουµε ότι υπάρχει το πρόβληµα
-το αντιµετωπίζουν όλα τα κόµµατα- κάποιοι ιδιαίτερα από το
χώρο της Νέας Δηµοκρατίας να είναι προσκολληµένοι για δικούς
τους λόγους σε κατεστηµένα αποδοκιµασµένα από την κοινωνία.
Αυτό είναι δικό τους πρόβληµα.
Εγώ µένω στο θετικό σηµείο. Ποιο είναι το θετικό σηµείο; Είναι
ότι όλες οι πτέρυγες και όλοι οι συνάδελφοι έχουν καταθέσει
πάρα πολλές προτάσεις. Το επαναλαµβάνω και το επισηµαίνω
αυτό γιατί είναι πολιτική απόφαση αυτού του Υπουργείου να είναι
ανοιχτό σε προτάσεις, όχι µόνο της Βουλής και των συναδέλφων,
αλλά και όλων των εµπλεκόµενων φορέων. Και αυτό έχει εµπε-
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δωθεί ήδη και στον αγροτικό κόσµο.
Δεν θέλω να πω περισσότερα πάνω σε αυτό το γενικό πλαίσιο.
Σηµασία έχει ότι εµείς επιχειρούµε µέσα σε αυτήν την κρίση,
γιατί έτσι επιβάλλει η κατάσταση, να αλλάξουµε τα πράγµατα για
να βοηθήσουµε τη χώρα. Και τι κάνουµε; Κάνουµε αυτό, το οποίο
γίνεται σε ολόκληρο τον κόσµο. Κάνουµε συνεταιρισµούς παραγωγικούς, εξαγωγικούς, συνεταιρισµούς που πρέπει να έχουν ως
µόνο στόχο και σκοπό την παραγωγή και την προώθηση των
προϊόντων, για να έχουν αυξηµένο εισόδηµα και οι παραγωγοί
και η χώρα. Δηµιουργούµε πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς και
δεν κάνουµε τίποτε το αναγκαστικό. Κακώς δίνεται αυτή η εντύπωση.
Και εκεί που είναι υγιείς συνεταιρισµοί, δεν έχουν να φοβηθούν
τίποτε οι ενώσεις. Θα πρέπει να φοβούνται, επειδή δηλαδή, θα
αλλάξουν ταµπέλα; Από τις εκατό περίπου ενώσεις, οι δεκαπέντε, οι είκοσι περίπου που είναι καλές, ποιο είναι το πρόβληµά
τους; Το να λέγονται πρωτοβάθµιοι συνεταιρισµοί; Επειδή δηλαδή είναι πρωτοβάθµιοι, είναι χαµηλό το επίπεδο και έχουµε τη
µεγαλοµανία; Μα εδώ τεράστιες πολυεθνικές είναι πρωτοβάθµιοι
συνεταιρισµοί. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εµείς θα κάνουµε δικά
µας µοντέλα; Θα δηµιουργούµε συµβούλια, παρασυµβούλια, θέσεις, προέδρους, αντιπροέδρους, διευθυντές και βάλε, για να
έχουµε όλοι ένα αξίωµα; Όχι. Σε αυτό είµαστε κάθετοι και δεν το
διαπραγµατευόµαστε, όπως κάναµε όλο αυτό το διάστηµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Εν τάχει θα αναφερθώ στις παρατηρήσεις των συναδέλφων
που, όπως είπα, είµαστε ανοιχτοί µέχρι και την τελευταία στιγµή.
Έχω σηµειώσει εδώ τα εξής: Πρώτον, όσον αφορά το θέµα των
συνεταιρισµών για τα µικρά νησιά, πράγµατι είναι λογική η παρατήρηση.
Κάναµε δεκτή την τροπολογία των συναδέλφων για περιοχές
µέχρι τρεις χιλιάδες εκατό κατοίκους να µπορούν δέκα άτοµα να
κάνουν συνεταιρισµό. Θα προξενήσει ίσως εντύπωση γιατί το
όριο είναι τρεις χιλιάδες εκατό και όχι τρεις χιλιάδες. Θέλω να
το διευκρινίσουµε, γιατί και σε εµένα έκανε εντύπωση και το
έψαξα. Ο αριθµός τρεις χιλιάδες εκατό είναι το όριο της Στατιστικής Υπηρεσίας για µικρά ή µεγάλα νησιά. Έτσι, λοιπόν, εκεί
θα µπορούν δέκα άτοµα να κάνουν συνεταιρισµό.
Έγινε λόγος στο σηµείο που λέµε για τις οργανώσεις…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν µίλησα επί της
αρχής, να διευκρινίσω κάποια θέµατα. Θα είµαι σύντοµος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεχίστε, κύριε Υφυπουργέ. Το κουδούνι χτύπησε αυτοµάτως.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την κατανόηση.
Σαφέστατα, ίσως να µην έγινε κατανοητό ότι, όταν λέµε πως
για την επιχορήγηση στις συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν απαιτούνται παραστατικά, ισχύει το ανάποδο. Ζητούνται και θα ζητούνται και παραστατικά και δικαιολογητικά, αλλά έχουν ένα
πρόβληµα. Για τις δαπάνες κ.λπ., βεβαίως, ζητούνται και θα ζητούνται τα παραστατικά. Αλλοίµονο, εάν δεν γινόταν αυτό!
Όµως, µέσα στα παραστατικά που ζητούνται, υπάρχει και ένα
έγγραφο που αναφέρει την εκλογή τους. Είναι το πρακτικό εκλογής τους. Αυτές οι οργανώσεις δεν έχουν κάνει εκλογές και διορίστηκαν από τα πρωτοδικεία. Μόνο γι’ αυτό το έγγραφο µιλάµε.
Να το διευκρινίσουµε.
Επίσης, θα κάνω δεκτό το αίτηµα όλων των πτερύγων της Βουλής να επιχορηγηθούν οι νέοι αγρότες, γιατί πράγµατι κάνουν
πολύ καλή δουλειά -ήδη, το τριήµερο που µας έρχεται έχουν ένα
συνέδριο στη Χίο, στην περιφέρεια και αυτό είναι, επίσης, πολύ
σηµαντικό- µε το 10% του συνολικού ποσού που επιχορηγούµε
τις οργανώσεις.
Εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι που γνωρίζετε, ότι αυτό ισχύει
µόνο για φέτος για όλες τις οργανώσεις. Κάποιοι, ιδιαίτερα από
την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, µας κατηγόρησαν για κοµµατισµό. Εµείς κάνουµε ακριβώς το αντίθετο. Τι κάνουµε δηλαδή;
Εκεί που έχουµε το πλεονέκτηµα, την πλειοψηφία, εκεί εµείς θέ-
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λουµε να την καταργήσουµε και λέµε ότι θα ενωθούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, για να µην είναι «πράσινες», «µπλε»,
«κόκκινες», «ροζ» ή δεν ξέρω και τι άλλο. Θέλουµε µία συνδικαλιστική οργάνωση των αγροτών, γιατί έτσι θα είναι και σοβαρή
και ισχυρή και δεν θα είναι κοµµατική. Πώς είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγµατα; Το εντελώς ανάποδο ισχύει, εκτός βέβαια, εάν λέµε κάποια πράγµατα µόνο για να τα λέµε.
Δηµιουργείται, λέει, πρόβληµα για τους εργαζόµενους µε τη
διάλυση των συνεταιρισµών. Εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής: Συνεταιρισµοί οι οποίοι είναι ανενεργοί, που δεν κάνουν τίποτα,
έχουν εργαζόµενους; Ένα το κρατούµενο. Και αν κάποιοι έχουν,
πώς πληρώνονται; Μιλώ για ανενεργούς συνεταιρισµούς.
Είπα και πριν ότι όλοι οι εργαζόµενοι θα πάνε αµέσως στους
υπό ίδρυση συνεταιρισµούς, για να απορροφηθούν. Υπάρχει ενδεχόµενο -και είναι αλήθεια- να υπάρξει ένα πρόβληµα µε κάποιους εργαζόµενους. Είπαµε ότι αυτό θα το συζητήσουµε. Ήδη, ο
κύριος Υπουργός είπε εδώ, στην οµιλία του επί της αρχής, ότι
είναι σε επαφή µε τον κ. Κουτρουµάνη, το συναρµόδιο Υπουργό,
για να δουν το θέµα όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκά σε σχέση µε
τους εργαζόµενους.
Έρχοµαι στα δηµοπρατήρια, που είναι η µεγαλύτερη τοµή.
Μάλλον κάποιοι δεν έχουν καταλάβει τι είναι. Ακούω να λέγεται:
Γιατί να γίνει ένα δηµοπρατήριο και όχι δύο, τρία ή τέσσερα; Δεν
χρειάζεται. Μιλάµε για ένα δηµοπρατήριο στην περιφέρεια και
λέµε ότι θα υπάρχουν οι σταθµοί των προϊόντων.
Σε κάθε περίπτωση, όταν θα συσταθεί η πράξη για τα δηµοπρατήρια και ο κανονισµός, εκεί να δούµε τις λεπτοµέρειες. Γιατί
ακούστηκε εδώ από κάποιον –δεν θέλω να αναφέρω συγκεκριµένη πτέρυγα- αν θα υπάρχουν οι πλάστιγγες, λες και ο νόµος
θα καθορίσει τις πλάστιγγες και όλα τ’ άλλα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ήθελε να πει υλικοτεχνική υποδοµή,
όχι συγκεκριµένα τις πλάστιγγες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Ροντούλη, µην κάνετε το συνήγορο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: (Δεν ακούστηκε)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Όχι, δεν το είπε αυτό. Άλλο είπε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μην το απαξιώνετε αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Εάν έχετε τη µύγα, εγώ πάντως δεν εννοούσα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Εγώ δεν εννοούσα αυτό, αυτό λέω. Αν εσείς
το εννοείτε, δικό σας θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, δεν έχουµε χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Είναι πολύ σηµαντικό θέµα και πρέπει να δοθούν οι διευκρινήσεις. Λέω, επίσης, ότι όλα αυτά θα έρθουν µετά,
το τι θα γίνει και πώς θα γίνει.
Λύνουµε το τεράστιο θέµα της γης υψηλής παραγωγικότητας.
Και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που µε τις προτάσεις
τους συνέβαλαν στο να λύσουµε ένα τόσο σηµαντικό θέµα.
Ο αγαπητός συνάδελφος κ. Κεγκέρογλου –και όχι µόνο αυτός,
αλλά και πάρα πολλοί συνάδελφοι- είπε ότι δίνουµε τα σχέδια
εξυγίανσης να εγκρίνονται από την τράπεζα, άρα εµείς δεν κάνουµε τίποτε άλλο παρά να βοηθούµε την Αγροτική Τράπεζα και
τις τράπεζες.
Πρέπει να το βλέπουµε λίγο συνολικά. Προφανώς δεν έχετε
δει ότι σε περίπτωση διαφωνίας για το σχέδιο εξυγίανσης, υπάρχει η εποπτική αρχή όπου θα είναι ο διαµεσολαβητής. Εποµένως,
δεν υπάρχει πρόβληµα.
Κλείνοντας, θα ολοκληρώσω µε αυτό που είπε στην αρχή ο
αγαπητός Πρόεδρος κ. Κακλαµάνης, για τα διοικητικά συµβούλια
των ΕΑΣ που έχουν προβλήµατα.
Γνωρίζετε όλοι την πολιτική διαδροµή του Υπουργού κ. Σκανδαλίδη και βεβαίως και τη δική µου. Περιττό δε να σας πω ότι
εγώ προέρχοµαι από αυτόν τον χώρο. Υπηρέτησα αυτόν τον
χώρο και είµαι από αυτούς που το έχω πει εδώ και καιρό ότι έχει
τελειώσει αυτός ο ρόλος που είχαν οι συνεταιρισµοί, γι’ αυτό και
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πρέπει να πάµε µπροστά και όχι να δίνουµε µάχες οπισθοφυλακής.
Υπάρχουν τραγικές περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε µικρούς συνεταιρισµούς, όπου οι άνθρωποι αυτοί καταστρέφονται, χωρίς να
έχουν καµµία ευθύνη. Βεβαίως, υπάρχει ο κίνδυνος –πολύ σωστά
το επισήµανε εδώ ο κύριος Πρόεδρος- µε τη ρύθµιση που κάνουµε, ότι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, θα δώσουµε
άφεση αµαρτιών σε κάποιους οι οποίοι έχουν ευθύνες γι’ αυτά
τα θέµατα. Όµως, πρέπει να το κάνουµε, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν δίνετε ούτε σε αυτούς
λύση. Η διάταξη όπως είναι, δεν τους βοηθά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Όχι, δίνουµε, κύριε Πρόεδρε. Απ’ ό,τι µε διαβεβαιώνει η Νοµική Υπηρεσία και είναι και επιθυµία του κυρίου
Υπουργού, να δώσουµε λύση. Κάνουµε αυτό που είπατε όλες οι
πτέρυγες της Βουλής και δίνω τη διευκρίνηση, η οποία, εάν χρειάζεται, µπορεί να καταγραφεί στα Πρακτικά: ότι αυτό το άρθρο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αφορά τα µέλη των συνεταιρισµών που έχουν πρόβληµα σε
σχέση µε τις ασφαλιστικές εισφορές και µε τα χρέη προς το δηµόσιο. Γι’ αυτό, λοιπόν, σβήνουµε εδώ τις λέξεις «δόλια συµπεριφορά» και το κάνουµε «δόλο», αυτό που είναι το δόκιµο.
Διαγράφουµε, όπως πολύ σωστά επεσήµαναν η κ. Κυριακοπούλου και άλλοι συνάδελφοι το «αµετάκλητα» και γράφουµε
όλο αυτό που είπα πριν. Η δε εφαρµογή της διάταξης αυτής
εφαρµόζεται αποκλειστικά για ποινικές διώξεις που έχουν ασκηθεί για τη µη καταβολή ληξιπρόθεσµων χρεών προς το ελληνικό
δηµόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς.
Επίσης, η απαλλαγή από την αστική ευθύνη δεν ισχύει για µέλη
διοικητικών συµβουλίων που παρίστανται ως εγγυητές σε δανειακές συµβάσεις.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ Ιωάννης Δριβελέγκας καταθέτει για τα Πρακτικά την
προαναφερθείσα τροποποίηση, η οποία έχει ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΗ ’ - 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

16711

16712

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Πιστεύω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ολοκληρώνουµε σήµερα ένα πάρα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο. Εγώ
πέρα από τις όποιες συµπεριφορές, κοµµατικές σκοπιµότητες
που ανάγκασαν ή δεν ανάγκασαν κάποιους να µην ψηφίσουν επί
της αρχής, η όλη διαδικασία –και το ξέρουµε όλοι µας- έδειξε ότι
υπάρχει πολύ µεγάλη συναίνεση στο να προχωρήσει αυτό το νοµοσχέδιο. Λοιπόν, αυτήν την επιθυµία, αυτήν τη βούληση µαζί θα
τα χρησιµοποιήσουµε, για να βάλουµε µπροστά µία µεγάλη αλλαγή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ιωάννη Δριβελέγκα.
Οι αλλαγές που επέφερε ο κύριος Υπουργός έχουν ήδη καταγραφεί στα Πρακτικά.
Παρακαλείται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας να πάρει το λόγο για οκτώ
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας προσήλθε σε αυτή τη συζήτηση µε ειλικρινή διάθεση συναίνεσης. Άλλωστε δεν είναι η
πρώτη φορά που το κάνουµε αυτό. Το έχουµε κάνει σχεδόν σε
όλα τα νοµοσχέδια. Από την τοποθέτηση του εισηγητή µας, τόσο
επί της αρχής, όσο και επί των άρθρων, φάνηκε ξεκάθαρα ότι είχαµε όλη την καλή διάθεση, όχι µόνο να ασκήσουµε εποικοδοµητική κριτική, αλλά ακόµα να σας δώσουµε και θετική ψήφο.
Αυτή η ψήφος, όµως, κύριε Υπουργέ, δεν θα µπορούσε ποτέ να
δοθεί σε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο να υπαγορεύει στους συνεταιρισµούς να λειτουργούν µε καταναγκασµό, µε παρεµβατισµούς, µε εκβιαστικά διλήµµατα.
Κύριε Υπουργέ, κανένας δεν αµφισβητεί σήµερα ότι το συνεταιριστικό κίνηµα βρίσκεται σε βαθιά κρίση, µία κρίση που οι
ρίζες του βρίσκονται στην ωµή προσπάθεια των κυβερνήσεων
του ΠΑΣΟΚ, κυρίως, στη δεκαετία του ’80 να θέσουµε το συνεταιριστικό κίνηµα υπό κοµµατική κηδεµονία. Αυτή η νοσηρή κατάσταση δεν επέτρεψε ποτέ στους συνεταιρισµούς να
λειτουργήσουν ως οικονοµικές µονάδες στην υπηρεσία του
αγρότη. Αντίθετα, έγιναν κοµµατικά µαγαζάκια, ανενεργοί συνεταιρισµοί και συνεταιρισµοί «µαϊµούδες» που ανασταίνονταν
κάθε τέσσερα χρόνια, προκειµένου ως Λάζαροι να διαµορφώσουν τα εκλογικά αποτελέσµατα στις διαδικασίες για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των συνεταιρισµών. Αυτό, όµως,
σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει να αποτελέσει άλλοθι για τη
διάλυση του συνεταιριστικού κινήµατος.
Οι όποιες αλλαγές για τη δηµιουργία νέων οργανώσεων θα
πρέπει να είναι στο πνεύµα, ώστε πραγµατικά οι συνεταιρισµοί,
οι νέες µονάδες που θα δηµιουργηθούν να αποτελέσουν ελατήριο, να αποτελέσουν αναπτυξιακό µοχλό για την ανάπτυξη της
περιφέρειας.
Σαν Νέα Δηµοκρατία, κύριε Υπουργέ, καταθέσαµε προτάσεις
τεκµηριωµένες, κοστολογηµένες, επεξεργασµένες, προτάσεις
συγκεκριµένες: Προτάσεις οι οποίες δεν περιορίστηκαν στην κριτική επί των δικών σας θέσεων, αλλά ήρθαν ως αποτέλεσµα ενός
εξαντλητικού διαλόγου µε το σύνολο του αγροτοσυνεταιριστικού
χώρου. Προτείναµε την εξυγίανση των αδρανών και χρεωµένων
συνεταιρισµών µε πλήρη απενεργοποίησή τους σε πρώτη φάση
και οριστική εκκαθάριση στη συνέχεια. Αυτό θα διασφάλιζε την
επανεκκίνηση των συνεταιρισµών σε υγιή βάση.
Αντίθετα, εσείς µ’ αυτό το νοµοσχέδιο δίνετε την ευκαιρία και
τη δυνατότητα στους χρεοκοπηµένους συνεταιρισµούς να ενταχθούν στις νέες µονάδες.
Έχετε καµµία αµφιβολία, κύριε Υπουργέ, ότι οι πρώτοι συνεταιρισµοί που θα επιδιώξουν να ενταχθούν στους πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς, που θα δηµιουργηθούν από την διάλυση
των ενώσεων, θα είναι ζηµιογόνοι και χρεοκοπηµένοι; Έτσι,
όµως, κύριε Υπουργέ, υπονοµεύετε εκ προοιµίου της οικονοµική
τους βιωσιµότητα, διότι «προίκα» σε αυτούς τους καινούργιους
συνεταιρισµούς δεν θα είναι τίποτε άλλο, από τα χρέη και τις
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υποχρεώσεις των ζηµιογόνων συνεταιρισµών.
Προτείναµε την κλαδικότητα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό υπαγορεύει η διεθνής εµπειρία, έτσι κινούνται και όλοι οι πετυχηµένοι
ευρωπαϊκοί συνεταιρισµοί. Εσείς, κύριε Υπουργέ, κάνετε ακριβώς το αντίθετο. Ένας συνεταιρισµός µε ποικίλα προϊόντα, µε
αλληλοσυγκρουόµενα συµφέροντα, χωρίς καµµία συνοχή, είναι
ποτέ δυνατόν να υπηρετήσει τα µέλη του;
Αυτήν τη σύνθεση θα έχουν, κύριε Υπουργέ, οι πρωτοβάθµιοι
συνεταιρισµοί που θα προκύψουν από τη µετατροπή των ενώσεων. Γιατί είναι σίγουρο πως και οι λίγοι κλαδικοί συνεταιρισµοί
που υπάρχουν σήµερα, για παράδειγµα οι οινοποιητικοί και οι
ελαιουργικοί, θα παραµείνουν µόνοι τους.
Το τρίτο βασικό κριτήριο για εµάς είναι η αναδιοργάνωση των
συνεταιριστικών οργανώσεων σε επιχειρηµατική βάση µε οικονοµικά κριτήρια, σε µια βάση που απαιτεί συλλογικότητα, που
απαιτούν υγιείς, µεγάλες συνεταιριστικές οργανώσεις, µε εξειδικευµένο αντικείµενο, που θα µπορούν να εξασφαλίσουν καλές
τιµές στον παραγωγό, χαµηλό καλλιεργητικό και λειτουργικό κόστος, που θα µπορούν να παράξουν υπεραξία στα παραγόµενα
προϊόντα. Διαφορετικά κερδισµένες, κύριε Υπουργέ, θα είναι
µόνο οι µεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι µεσάζοντες που
διακινούν, τυποποιούν και µεταποιούν τα αγροτικά προϊόντα.
Αυτό το νοµοσχέδιο, δεν το διασφαλίζει, αυτό, διότι αφήνει διασπασµένο και κατακερµατισµένο το συνεταιριστικό χώρο.
Κύριε Υπουργέ, παρά τις βελτιώσεις που φέρατε και που είναι
προς τη θετική κατεύθυνση, παραµένουν στο νοµοσχέδιο δύο
βασικά σηµεία που για µας αποτελούν κόκκινες γραµµές. Το
πρώτο είναι ο πειθαναγκασµός, τον οποίο χρησιµοποιείτε για να
υποχρεώσετε τις ενώσεις να διαλυθούν. Δεν µπορούµε σε καµµία περίπτωση να αποδεχτούµε το εκβιαστικό δίληµµα «µετατροπή ή διάλυση». Το επισήµανε και ο εισηγητής σας στο τέλος
της οµιλίας του επί των άρθρων, το επισήµαναν και πολλοί συνάδελφοι σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, το επισήµανε και ο σεβαστός πρώην τέως Πρόεδρος της Βουλής, κ. Κακλαµάνης, το έχει
επισηµάνει και η έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής.
Το δεύτερο κοµβικό σηµείο για ‘µας, κύριε Υπουργέ, είναι η
διάλυση των υγιών ενώσεων. Το ανέφεραν και συνάδελφοι της
Πλειοψηφίας παραθέτοντας συγκεκριµένα παραδείγµατα που
αφορούν τις περιφέρειές τους. Δεν αλλάζουν απλώς ταµπέλα,
όπως είπατε κύριε Υπουργέ, οι ενώσεις. Σας αποδείξαµε, ότι οι
υγιείς συνεταιρισµοί δεν θα συµµετάσχουν στον πρωτοβάθµιο
συνεταιρισµό που θα προκύψει από τη µετατροπή µιας ένωσης.
Είναι σίγουρο ότι θα αποχωρήσουν, αφού δεν θα θέλουν να συγχωνευτούν µε άλλους ζηµιογόνους συνεταιρισµούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ενάµισι λεπτό θέλω ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Σε αυτήν την περίπτωση, κύριε Υπουργέ, θα αποχωρήσουν και
θα κρατήσουν την περιουσία τους, θα πάρουν τη συντριπτική
πλειοψηφία των µελών και στη συνέχεια θα διεκδικήσουν και την
περιουσία που αναλογεί στο ποσοστό που είχαν στην ένωση από
την οποία φεύγουν.
Σας ανέφερα χθες το συγκεκριµένο παράδειγµα της ΕΑΣ Νεµέας, µίας ΕΑΣ η οποία είναι υγιής, η οποία προσφέρει σηµαντικές υπηρεσίες στα µέλη της και η οποία στηρίζει το αγροτικό
εισόδηµα. Όταν θα την υποχρεώσετε να µετατραπεί σε πρωτοβάθµιο αγροτικό συνεταιρισµό, είναι σίγουρο ότι θα φύγουν τα
µεγάλα ενεργά µέλη της, όπως για παράδειγµα ο Οινοποιητικός
Συνεταιρισµός Νεµέας, ο οποίος είναι µια µεγάλη και υγιής µονάδα που παράγει τα περίφηµα κρασιά ΠΟΠ Νεµέας και βεβαίως, φεύγοντας θα συµπαρασύρει και θα πάρει µαζί του και το
70% των µελών.
Και σας ερωτώ, κύριε Υπουργέ. Αυτός ο συνεταιρισµός που
προέκυψε από τη µετατροπή της ένωσης, πώς θα λειτουργήσει,
µε ποια µέλη, πώς θα αντιµετωπίσει τις οφειλές και τα χρέη που
θα επωµιστεί από την αποχώρηση των υγιών και τη συγχώνευση
των χρεωµένων συνεταιρισµών; Γιατί δίνετε τη δυνατότητα
στους χρεοκοπηµένους συνεταιρισµούς να αποφύγουν την εκκαθάριση; Έχετε καµµία αµφιβολία ότι θα συµπαρασύρουν στο
βυθό και τους συνεταιρισµούς που θα προέλθουν από τη µετα-
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τροπή των υγιών ενώσεων;
Κύριε Υπουργέ, κατανοούµε τις προθέσεις σας. Θέλετε να δώσετε µια ευκαιρία στους υπάρχοντες συνεταιρισµούς. Ανεξάρτητα από την κατάστασή τους θέλετε να τους δώσετε τη
δυνατότητα να επιζήσουν, να ενωθούν και να συνεχίσουν µαζί µε
άλλους σε µεγαλύτερα σχήµατα µήπως και εξυγιανθούν. Καλές
µεν οι προθέσεις, ευσεβείς οι πόθοι.
Κύριε Υπουργέ, δεν µπορείτε µε αυτές τις διατάξεις να πετύχετε το θετικό αποτέλεσµα που προσδοκάτε. Οι συγχωνεύσεις
υγιών συνεταιρισµών µε αδρανείς και χρεοκοπηµένες άλλες µονάδες δεν πρόκειται να δουλέψουν. Σε ό,τι αφορά τις ενώσεις
που έχουν ήδη πρόβληµα, αυτά τα προβλήµατα θα επιδεινωθούν, τα χρέη θα µεγαλώσουν και η πιθανότητα εξυγίανσης θα
αποµακρυνθεί ακόµα περισσότερο.
Βεβαίως, σας είπαµε χθες, ότι οι δανειστές διαπιστώνοντας
την αλλαγή του νοµικού καθεστώτος και την οικονοµική κατάρρευση, θα σπεύσουν µία ώρα αρχύτερα να εισπράξουν. Σας το
είπε και ο συνάδελφος της Πλειοψηφίας, κ. Κεγκέρογλου. Στο
άρθρο 19 διασφαλίζετε, κύριε Υπουργέ, τα συµφέροντα των τραπεζών. Νοµιµοποιείτε τις τράπεζες να εγκρίνουν τα σχέδια εξυγίανσης. Αυτή η τράπεζα πώς θα εγκρίνει ένα σχέδιο, κύριε
Υπουργέ; Μόνο όταν εξυπηρετεί τα συµφέροντά της, µόνο όταν
θα βάλει χειρότερους όρους σε βάρος του οφειλέτη, µόνο όταν
θα βγάλει στο σφυρί την περιουσία της, για να διασφαλίσει τα
συµφέροντά της. Και κάπου αλλού στο νοµοσχέδιο λέτε ότι
αυτήν την περιουσία την υποθηκευµένη που τη διεκδικούν οι τράπεζες, εσείς θα την ενοικιάζετε για µια δεκαετία.
Σε ό,τι αφορά δε εκείνους που έφεραν το συνεταιρισµό σε
αυτήν την κατάσταση, τα κάθε είδους τρωκτικά, τα λαµόγια, τις
παρέες, εκείνους που µε συγκεκριµένες πράξεις πλούτισαν σε
βάρος του αγρότη και έφεραν τις οργανώσεις σ’ αυτό το χάλι,
παρ’ όλες τις τροποποιήσεις που κάνατε, κύριε Υπουργέ, δυστυχώς τις αφήσατε στο απυρόβλητο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Αν µου επιτρέπετε, επειδή εγώ δεν δέχοµαι
αυτά τα θέµατα και προπαντός ο Υπουργός, αποσύρω την παράγραφο 10 και όταν συνεννοηθούν όλα τα κόµµατα, τότε θα
έρθει. Εγώ δεν θα αφήσω εδώ πεδίο, να γίνει µικροκοµµατική
αντιπαράθεση και να µας διαβάλουν, λέγοντας ότι εµείς θέλουµε
να καλύψουµε κάποιους. Την αποσύρω, λοιπόν, και όταν συνεννοηθούν, σε επόµενο νοµοσχέδιο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν πρόκειται περί απαντήσεως, λοιπόν, αλλά περί δηλώσεως.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν µπορεί να την αποσύρει ο κύριος Υφυπουργός. Μόνο ο Υπουργός µπορεί να αποσύρει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, δεν σας έδωσα το λόγο. Κάνει µια δήλωση ο κύριος Υφυπουργός. Θα αφήσω υπό αίρεση τη δήλωση του Υπουργού; Να
τη σχολιάσετε µετά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μόνο ο Υπουργός µπορεί να την
αποσύρει. Αυτό ήθελα να σας πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ. Ο κύριος Υφυπουργός κάνει δήλωση για την παράγραφο 10.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνω τη
δύσκολη θέση στην οποία έχετε περιέλθει ιδιαίτερα και µετά τις
τοποθετήσεις των συναδέλφων της Πλειοψηφίας που µίλησαν
ξεκάθαρα για µια διάταξη η οποία υπηρετεί τα συµφέροντα των
πιστωτριών τραπεζών. Και βεβαίως αυτό το βάλατε από την
αρχή, για να δώσετε συγχωροχάρτι σε όλους αυτούς που έφεραν τις συνεταιριστικές οργανώσεις σε αυτό το χάλι…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Δεν καταλάβατε τι αποσύρω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Καταλάβαµε πάρα πολύ καλά τι
εννοείτε. Διασφαλίζετε την περίπτωση του δόλου, δεν διασφαλίζετε, όµως, πράξεις από παραλείψεις, από σκοπιµότητες, από
εκείνα τα θαλασσοδάνεια που έλαβαν κάποιοι από τους συνεταιρισµούς και που στη συνέχεια δεν ξέρουµε σε ποιες τσέπες κατέληξαν.
Και γιατί τα κάνατε αυτά; Για να µπορέσετε να τους δώσετε
συγχωροχάρτι, να τους απαλλάξετε από προσωπικές ευθύνες
και τους δίνετε αντάλλαγµα να προχωρήσουν σε αποφάσεις για

16713

τη µετατροπή των ενώσεων σε πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς.
Για τους εργαζόµενους δεν είπατε ούτε µία κουβέντα. Τι θα
απογίνουν, κύριε Υπουργέ, οι υπάλληλοι των συνεταιριστικών
ενώσεων, αφού πάρα πολλές απ’ αυτές θα διαλυθούν; Ο στόχος
του νοµοσχεδίου είναι να γίνουν λίγες, οργανωµένες και υγιείς.
Πού θα τους στείλετε; Στο ταµείο;
Τη διάταξη για την οποία λέτε ότι θα έρθει µελλοντικά -ή οποιαδήποτε υπουργική απόφαση- έπρεπε να είχατε φροντίσει να την
έχετε έτοιµη και να έχετε έρθει σε συνεννόηση µε τον αντίστοιχο
Υπουργό. Σας είχε κατατεθεί εµπρόθεσµα και η συγκεκριµένη
τροπολογία. Τουλάχιστον, έπρεπε να δεσµευθείτε σ’ αυτήν εδώ
την Αίθουσα ότι θα τους απασχολήσετε στα δηµοπρατήρια. Δεν
το κάνατε ούτε αυτό, γιατί έχετε την πρόθεση σ’ αυτές τις νέες
µονάδες να διορίσετε δικούς σας ανθρώπους, όπως το κάνετε
τώρα και µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις.
Κλείνοντας, επαναλαµβάνω, ότι δεν µπορούµε να αποδεχθούµε την υποχρέωση των γενικών συνελεύσεων να αποφασίζουν µε το πιστόλι στον κρόταφο ανάµεσα στη διάλυση ή τη
µετατροπή. Δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε σε µία διαδικασία
συγχωνεύσεων που τους βάζει όλους στο ίδιο τσουβάλι και καταδικάζει σε βέβαιο θάνατο τις υγιείς συνεταιριστικές µονάδες.
Αλλαγές στα δύο αυτά µεγάλα ζητήµατα δεν είδαµε και βεβαίως δεν µπορούµε να συναινέσουµε, γι’ αυτό και καταψηφίσαµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Η Νέα Δηµοκρατία σύντοµα
θα καταθέσει τις προτάσεις της σαν πρόταση νόµου, µία πρόταση µακριά από κοµµατικές σκοπιµότητες που θα εξυπηρετεί
τη συλλογικότητα, την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηµατική
οργάνωση, που θα υπηρετεί τον Έλληνα αγρότη και την περιφέρεια. Γιατί δεν µπορεί να υπάρξει, κύριε Υπουργέ, περιφέρεια
χωρίς αγρότη ούτε χώρα χωρίς περιφέρειες.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν
θα εξαντλήσω όλο το χρόνο µου.
Ο κύριος Υπουργός είπε ότι το νοµοσχέδιο αυτό εντάσσεται
στα καινούργια εργαλεία της Κυβέρνησης. Πράγµατι, µας έχει
εφοδιάσει µε αρκετά εργαλεία που συµβαδίζουν µε την καπιταλιστική βαρβαρότητα, που χτυπούν τα λαϊκά στρώµατα, όπως και
αυτό χτυπάει τη µικροµεσαία αγροτιά.
Δεν περίµενα, όµως, να εξυµνείτε τόσο πολύ το άδικο πλειοψηφικό σύστηµα στις συνεταιριστικές οργανώσεις. Άλλο η καθολική εκλογή και άλλο το εκλογικό σύστηµα. Εδώ δεν είναι µόνο
πλειοψηφικό µε το ενιαίο ψηφοδέλτιο, προκειµένου να πνιγούν
φωνές που διαφωνούν µαζί σας, αλλά δεν υπάρχει και µία ψήφος
ανά µέλος. Έχουµε συνεταιρισµούς κεφαλαίων και όχι κεφαλών.
Οι επιχειρήσεις έχουν τρεις ψήφους.
Η αλήθεια είναι ότι επικεντρωθήκατε αποκλειστικά στους συνεταιρισµούς. Το ίδιο έκαναν και οι οµιλητές. Εµείς αναπτύξαµε
τη θέση µας µέσω του εισηγητή µας κ. Μωραΐτη. Όµως, το θέµα
για τους αγροτικούς συλλόγους πνίγηκε. Υπάρχει ωµή παρέµβαση στους αγροτικούς συλλόγους. Επιβάλλεται να µην µπορούν να συνέρχονται οργανωµένα, να συζητούν και να
αποφασίζουν στο χωριό τους.
Κανονικά, πρέπει να αποσύρετε αυτό το άρθρο και, αν θέλετε,
να συζητήσουµε για τον αγροτικό συνδικαλισµό. Αφορά άλλο
νόµο και πρέπει να γίνει σε άλλη συζήτηση, γιατί σε τελευταία
ανάλυση δεν έχετε ηθικά το δικαίωµα να κάνετε τέτοιες παρεµβάσεις. Είναι σαν να τους βάζετε στο γύψο.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα λάθος στο νοµοσχέδιο. Το θέµα
της αλιείας, το αντικείµενο της αλιείας έχει φύγει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν µπορείτε, λοιπόν, στο άρθρο 17
να µιλάτε για αγροτικούς συλλόγους αλιείας. Είναι απλό. Για γεωργία και κτηνοτροφία µπορείτε, για αλιεία όχι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Για τους συνεταιρισµούς.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Και για τους συνεταιρισµούς αντίστοιχα. Δεν υπάρχει το αντικείµενο στο δικό σας Υπουργείο. Επιπλέον, δεν µπορείτε να αρπάζετε λεφτά των αγροτών που
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δίνονται στον ΕΛΓΑ και µάλιστα, τσουχτερά χαράτσια για να πάνε
στους αγροτοπατέρες, ούτε ΓΕΣΑΣΕ, ούτε ΣΥΔΑΣΕ, ούτε ΠΕΝΑ
κ.λπ.
Σε όλο το συνδικαλιστικό κίνηµα υπάρχει εισφορά του µέλους.
Με ποιο δικαίωµα εσείς παίρνετε λεφτά του ΕΛΓΑ και µάλιστα,
όταν ο νόµος του ΕΛΓΑ είναι τόσο άδικος, που, όταν δεν έχει
λεφτά, δεν αποζηµιώνει τους αγρότες;
Σήµερα -το βάζω και σαν ερώτηµα, αν θέλετε- µέχρι τώρα που
µιλάµε, βγήκε µε ανακοίνωση ο διοικητής του ΕΛΓΑ και είπε ότι
συγκέντρωσε από τα δύο τρίτα των αγροτών 145.000.000, 60%
επάνω από ό,τι πέρυσι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Που δεν πλήρωνε.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ναι. Σας ρωτάµε, λοιπόν: Θα τους
αµείψετε ακόµα περισσότερο; Διότι µε αυτά τα νούµερα µόνο η
ΠΑΣΕΓΕΣ πρέπει να πάρει πάνω από 3.000.000. Είναι πρόκληση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Δεν το διαβάσατε.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Το διάβασα. Λέω: Φέτος θα ισχύσει; Διότι το νοµοσχέδιο λέει ότι θα ισχύσει από το 2012, τη
στιγµή µάλιστα που ο ΕΛΓΑ δεν αποζηµιώνει το πράσινο σκουλήκι στο βαµβάκι, αφήνει ξεκρέµαστους χιλιάδες αγρότες.
Επίσης, δίνετε αµνηστία σε ποινικές παραβάσεις. Αυτό είναι
πρόκληση. Και το φέρατε µε τροπολογία. Αναφέρθηκαν και άλλοι
συνάδελφοι.
Θα ήθελα να σας πω ότι το αγροτικό σας µοντέλο είναι σε
βάρος της µικρής και µεσαίας αγροτιάς. Δεν µπορεί να έχει ανάπτυξη υπέρ του λαού, γιατί είναι δέσµια της κοινής αγροτικής
πολιτικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης του κεφαλαίου. Και θα
σας το πω καθαρά: Δεν µπορείτε να αναπτύξετε, παραδείγµατος
χάριν, τη βιοµηχανία ζάχαρης. Γκρεµίζετε τα εργοστάσια. Καταστρέφετε ουσιαστικά παραγωγικές δυνάµεις. Το ζούµε αυτό
φέτος. Εισάγουµε ζάχαρη, αν και µπορούµε να παράγουµε καλύτερης ποιότητας. Δεν µπορείτε να σταµατήσετε τις εισαγωγές
οµοειδών προϊόντων και να προστατεύσετε τη ντόπια παραγωγή.
Σε κινητοποιήσεις είναι κάθε µέρα οι αγρότες διαφόρων προϊόντων και οι κτηνοτρόφοι. Λύση δεν είναι το νοµοσχέδιο αυτό,
αλλά είναι ένα ακόµα εργαλείο εξόντωσης µικροµεσαίων αγροτών και υποβάθµισης του αγροτικού τοµέα.
Σε αυτήν τη ρότα είναι και η διάλυση-κατάργηση των τεσσάρων οργανισµών του Υπουργείου Γεωργίας, που συµβάλλει και
στην υποβάθµιση στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης. Και µάλιστα, αρνήθηκε ο Υπουργός Οικονοµικών ακόµα και να συναντήσει τους εκπροσώπους των συλλόγων αυτών των οργανισµών.
Είναι απαράδεκτο και το καταγγέλλω και από αυτό το Βήµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, το λόγο έχει
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, ο κ. Αστέριος Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα ήθελα να αρχίσω από το άρθρο
19 παράγραφος 10, που αφορά στην άρση αστικών ποινικών ευθυνών-καταλογισµών σε φυσικά πρόσωπα.
Δεν µπορείτε, κύριε Υφυπουργέ, εκ του νόµου να διαγράψετε
τίποτα, να αφαιρέσετε τίποτα. Εκ του νόµου δεν µπορείτε. Αυτό
µπορεί να γίνει µόνο από τον Υπουργό. Άρα κοινοβουλευτικό
πραξικόπηµα δεν θα δεχθούµε. Να έρθει ο κ. Σκανδαλίδης στην
Αίθουσα και να πει «διαγράφω, αποσύρω και οτιδήποτε άλλο
τροποποιώ». Ο Υφυπουργός δεν µπορεί. Τελεία και παύλα.
Άρα, λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Φέρτε τον κ. Σκανδαλίδη
µε διαστηµόπλοιο, φέρτε τον µε ελικόπτερο, αλλά θα τηρηθεί η
κοινοβουλευτική νοµιµότητα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ροντούλη, µου επιτρέπετε µία διακοπή;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ.
Ορίστε, κύριε Κουτρουµάνη, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Θέλω να πω, επειδή το θέµα στο οποίο
αναφέρεστε είναι θέµα που αφορά και τα ασφαλιστικά ταµεία,
ότι κάνω αποδεκτή την πρόταση του κ. Δριβελέγκα, µε τον
οποίο….

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν είναι δικό σας νοµοσχέδιο,
όµως, για να διαγράψετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): …και αποσύρεται…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εγώ κατανοώ. Δεν είναι δικό σας νοµοσχέδιο, όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν θα κρίνετε, όµως,
µόνος σας, κύριε Ροντούλη, το τι θα γίνει στην Ολοµέλεια. Ο κύριος Υπουργός κάνει δήλωση και παρακαλώ να τον ακούσουµε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μα δεν είναι αρµοδιότητος του κυρίου Υπουργού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεχθήκατε να τον ακούσουµε. Σας παρακαλώ πολύ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μα δεν είναι αρµοδιότητάς του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ωραία. Θέτετε την ένστασή σας, αλλά δεν µπορείτε διαρκώς να απαγορεύετε…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ωραία, να καταργήσουµε και το Κοινοβούλιο. Κάντε τα εσείς όπως θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Να ακουστεί η δήλωση
του κυρίου Υπουργού.
Ορίστε, κύριε Κουτρουµάνη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Επειδή το θέµα αφορά και ασφαλιστικές
εισφορές των ταµείων, η πρόταση που έκανε ο κ. Δριβελέγκας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Είναι συναρµόδιος
Υπουργός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): ….είναι απόλυτα συµβατή µε αυτό που
πρέπει να κάνουµε, δηλαδή επεξεργασία, έτσι ώστε να µην υπάρξει κανένα πρόβληµα σε σχέση µε τις υποχρεώσεις απέναντι στα
ασφαλιστικά ταµεία. Σε ό,τι µε αφορά, είµαι απόλυτα σύµφωνος
µε την πρόταση που έκανε ο κ. Δριβελέγκας.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Άρα δεν υπάρχει καµµία απόσυρση
από την πλευρά της Κυβέρνησης. Γιατί ακούγαµε τον κύριο Υφυπουργό, που έλεγε: «Αποσύρω, αποσύρω». Άρα δεν υπάρχει
απόσυρση. Δεν υπάρχει. Αυτό είπατε τώρα, ότι συµφωνείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα τι λέτε τώρα; Ο κύριος Υπουργός έκανε …
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Αυτό πρόβληµά σας είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ πολύ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Συµφωνία µε την απόσυρση. Αποσύρεται
η συγκεκριµένη διάταξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Υπουργέ, συµφωνείτε µε την απόσυρση της παραγράφου 10;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Το είπα και τρίτη φορά το επαναλαµβάνω,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συµφωνείτε µε την απόσυρση;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Συµφωνώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δηλαδή, άλλος Υπουργός αποσύρει
διάταξη σε άλλο νοµοσχέδιο. Εντάξει. Έλεος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, σχολιάστε το.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Άλλος Υπουργός! Δηλαδή, να έρθει
ο Υπουργός Ανάπτυξης τώρα και να αποσύρει διάταξη του
Υπουργείου Οικονοµικών. Έλεος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, κύριε
Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Δεν έγινε ξανά εδώ. Εδώ γίνεται κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα και το καταγγέλλουµε, κύριε Πρόεδρε, .
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μάλιστα. Πολύ καλά,
ακουστήκατε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Τι πολύ καλά; Να καταργήσουµε τα
πάντα, να κάνετε ό,τι θέλετε τότε. Να µη µιλάµε, να σηκωθούµε
και να φύγουµε. Να υπαγορεύετε και τι θα λέµε κιόλας. Σ’ αυτό
το σηµείο φτάσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Καλώς. Μην υπερβάλ-
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λετε, όµως.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι. Εγώ ζητάω να έρθει στην Έδρα
ο κ. Πετσάλνικος, ο Πρόεδρος της Βουλής, για να αποκατασταθεί η κοινοβουλευτική νοµιµότητα ή να έρθει ο κ. Σκανδαλίδης.
Αλλιώς, δεν γίνεται, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θέλετε, δηλαδή, να διακόψουµε;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι, να διακόψει η Βουλή και να
έρθει ο κ. Πετσάλνικος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, συνεχίστε,
κύριε Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μα είναι δυνατόν;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
Να έρθει ο κ. Πετσάλνικος, ο Πρόεδρος της Βουλής, διαφορετικά καταλύετε Σύνταγµα, νόµους, κοινοβουλευτικά ήθη. Τα
καταλύετε όλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ, κύριε
Ροντούλη. Θα καλέσω τον επόµενο οµιλητή.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εγώ σας παρακαλώ. Να διακόψει η
Βουλή και να έρθει ο Πρόεδρος της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δεν είναι αποδεκτό το
αίτηµά σας περί διακοπής.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εσείς θα το κρίνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Εγώ θα το κρίνω. Ποιος
θα το κρίνει;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Εσείς θα το κρίνετε;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Για ποιο λόγο; Μα, επικαλούµαι το
Σύνταγµα, επικαλούµαι τη νοµιµότητα, επικαλούµαι τα κοινοβουλευτικά ήθη κι εσείς λέτε «εγώ αποφασίζω».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Ροντούλη, κάνω
έκκληση προς εσάς να ηρεµήσετε. Πέστε ό,τι θέλετε και κατά
τον Κανονισµό της Βουλής…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εγώ είµαι πάρα πολύ ήρεµος και
ψύχραιµος. Εσείς έχετε χάσει την ψυχραιµία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ!
Το αίτηµα περί διακοπής δεν γίνεται δεκτό. Θέλετε να συνεχίσετε την οµιλία σας;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Αφού το ψηφίζει το νοµοσχέδιο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Είναι τραγικό αυτό το πράγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Τι να κάνουµε τώρα;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κυρία Μανωλάκου, είδατε τι ψηφίσαµε; Είδατε χθες; Παρακολουθήσατε;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ναι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Είδατε να δίνουµε θετική ψήφο; Το
είδατε;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Το µεσηµέρι.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Το είδατε αυτό; Σας παρακαλώ
τώρα. Σας παρακαλώ, ενηµερωθείτε.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ακούω.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι θα γίνει; Περιµένουµε να έρθει ο κ. Πετσάλνικος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Πάλι τα ίδια.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι, τα ίδια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μη γελοιοποιείτε τώρα
τη διαδικασία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εσείς τη γελοιοποιείτε τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας παρακαλώ πολύ!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κάνετε «κουρέλι» το νόµο και το Σύνταγµα. Τα κουρελιάζετε όλα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, συνεχίστε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Περιµένω να έρθει ο Πρόεδρος της
Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεχίστε, σας λέω.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Δεν µπορεί να
συνεχιστεί η διαδικασία αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Είναι πρωτοφανής η συµπεριφορά αυτή Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, είναι συµπερι-

16715

φορά νοµιµότητας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Είναι πρωτοφανής!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Έρχεται άλλος Υπουργός, για να
αποσυρθεί διάταξη άλλου Υπουργείου σε άλλο νοµοσχέδιο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Ροντούλη, σας
καλώ εις την τάξη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μην µου κάνετε συστάσεις. Είσαστε
εν αδίκω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Απολύτως σας κάνω.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ωραία, να έρθει ο Πρόεδρος της
Βουλής και να µας πει ότι ένας Υφυπουργός είναι στην Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κύριος Πρόεδρος της
Βουλής εκπροσωπείται δι’ εµού.
Παρακαλώ συνεχίστε την αγόρευσή σας, αν επιθυµείτε, αλλιώς παρακαλώ, κατέλθετε του Βήµατος, διότι δηµιουργείτε πρόβληµα στη διαδικασία. Σας παρακαλώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Συνεχίζω, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι. Συνεχίζω µε το άρθρο 14 του νοµοσχεδίου. Το άρθρο 14
του νοµοσχεδίου αφορά χρηµατοδότηση προς την ΠΑΣΕΓΕΣ,
ΓΕΣΑΣΕ και ΣΥΔΑΣΕ.
Θα ήθελα να σας κάνω µία πρόταση, κύριε Υφυπουργέ, γιατί
αφειδώς σε µία δύσκολη περίσταση εµφανιζόµεθα να δίνουµε
1.800.000, 1.000.000 κ.λπ.. Σας κάνω, λοιπόν, µία πρόταση. Όσον
αφορά τον αγροτικό συνδικαλισµό, πρέπει να κάνουµε ένα γενναίο άλµα. Τι να κάνουµε δηλαδή; Πρέπει να ενοποιήσουµε όλα
τα αγροτικά συνδικαλιστικά όργανα, µε άλλα λόγια θα πρέπει να
υπάρχει µία ενιαία αγροτική συνδικαλιστική έκφραση που θα
λαµβάνει ενιαία χρηµατοδότηση, δηλαδή ΣΕΚ, ΠΕΚ, ΠΕΝΑ, οτιδήποτε, ΓΕΣΑΣΕ, ΣΥΔΑΣΕ κ.λπ., όλα ένα. Θα λαµβάνουν ενιαία
χρηµατοδότηση, τηρουµένης της κλαδικότητας. Άρα, λοιπόν, θα
υπάρχει µία ενιαία αγροτική συνδικαλιστική έκφραση µε επιµέρους κλάδους, η οποία θα λαµβάνει ενιαία χρηµατοδότηση.
Θα ήθελα να κάνω µια δεύτερη παρατήρηση επί του άρθρου
14, που πρέπει να ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπ’ όψιν. Πολύ
ωραία δίνουµε µέσω του ΕΛΓΑ κάποιες επιχορηγήσεις στην ΠΑΣΕΓΕΣ, στη ΓΕΣΑΣΕ, ΣΥΔΑΣΕ κ.λπ.. Εµείς θεωρούµε ότι είναι
αδήριτος ανάγκη να συνεχιστεί και να υλοποιηθεί το πρόγραµµα
υποτροφιών στα αγροτόπαιδα, σε παιδιά δηλαδή τα οποία προέρχονται από αγροτικές οικογένειες, οικογένειες αγροτών κατά
κύριο επάγγελµα και φοιτούν σε µία σχολή, η οποία έχει ένα γνωστικό αντικείµενο συναφές µε τον αγροτικό τοµέα της ελληνικής
οικονοµίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχω χρόνο, κύριε Πρόεδρε, έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Έχετε χρόνο. Συνεχίστε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι σε µία τέτοια δύσκολη συγκυρία πρέπει
τµήµα των επιχορηγήσεων προς ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ, ΣΥΔΑΣΕ να
κοπεί και να δοθεί εν είδει υποτροφίας σε αγροτόπαιδα, µε δύο
προϋποθέσεις, ότι αυτά τα παιδιά θα αριστεύουν στις σπουδές
τους και ότι το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδηµα θα είναι χαµηλό.
Άρα, πρόταση του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού είναι,
τµήµα των επιχορηγήσεων αυτών να κοπεί –και µπορεί να καθοριστεί τώρα στο νόµο- και να δοθεί εν είδει υποτροφιών στα παιδιά αυτά.
Τώρα θέλω να κάνω την εξής παρατήρηση: Φανταστείτε την
εξής κατάσταση πραγµάτων. Ο κ. Δριβελέγκας έχει δέκα στρέµµατα -παραδείγµατος χάριν λέω- αµπέλι στη Σάµο. Το λέω έτσι
τυχαία, κύριε Υφυπουργέ. Δεν µπορεί την αγροτική του παραγωγή να την πουλήσει στη Λάρισα. Δεν µπορεί να κάνει οινοποιείο. Ένας τρίτος δεν µπορεί να πάει στο νησί και να εγκαταστήσει
µια οινοποιητική µονάδα. Απαγορεύεται.
Εσείς, λοιπόν, ως Κυβέρνηση που είστε υπέρ του ανοίγµατος
των επαγγελµάτων, της οικονοµικής ελευθερίας του ατόµου και
όλα τα συναφή, το δέχεστε αυτό το πράγµα; Δέχεστε αυτήν την
κατάσταση πραγµάτων; Σας ερωτώ, το δέχεστε; Θα µου απαντήσετε τώρα, κύριε Υφυπουργέ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
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ξης και Τροφίµων): Όταν έρθει η ώρα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όταν έρθει η ώρα. Άρα, λοιπόν, θα
ήθελα –και θα ακούσω µε µεγάλη προσοχή- την απάντηση στο
ερώτηµα αυτό, αν η Κυβέρνηση ανέχεται µία τέτοια κατάσταση
πραγµάτων.
Τέλος, θα ήθελα να κάνω δύο προτάσεις: Εµείς περιµέναµε,
αφού µε το νοµοσχέδιο αυτό έγιναν και κάποια θετικά βήµατα,
περιφερειακές αγροτοδιατροφικές συµπράξεις, δηµοπρατήρια
κ.λπ. που ήταν εκπεφρασµένες θέσεις του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού και τα κυνηγούσαµε όλα αυτά τα χρόνια να γίνουν
και έγιναν- να κάνετε και ένα τολµηρό βήµα.
Περιµέναµε, δηλαδή, να δηµιουργήσετε τα αγροτικά επιµελητήρια. Δεν µπορούµε να καταλάβουµε γιατί οι άλλοι επαγγελµατίες έχουν τέτοια, δηλαδή οι έµποροι το Εµπορικό Επιµελητήριο,
οι µηχανικοί το ΤΕΕ, οι δικηγόροι τους δικηγορικούς συλλόγους
κ.λπ. Δεν µπορούµε να καταλάβουµε γιατί να µην έχουν και οι
αγρότες την επαγγελµατική τους ενσωµάτωση εν είδει επιµελητηρίου.
Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να γίνουν τέτοιου είδους τοµές, γιατί οι
αγρότες χρειάζονται πληροφόρηση, ενηµέρωση, κατάρτιση, τα
οποία θα τους πάνε µπροστά. Άρα, λοιπόν, περιµένουµε από την
Κυβέρνηση σε επόµενο νοµοσχέδιο να γίνει η δέουσα επεξεργασία, προκειµένου να προχωρήσει αυτός ο θεσµός του Αγροτικού
Επιµελητηρίου.
Θα ήθελα να κάνω και µια τελευταία πρόταση. Ήρθε η ώρα να
προχωρήσουµε σε ένα κτηνοτροφικό «ΤΕΜΠΜΕ». Το ακούµε συνεχώς και δεν βλέπουµε να υλοποιείται, γιατί αυτήν τη στιγµή
υπάρχει ένα µεγάλο πρόβληµα ρευστότητας και χρηµατοδότησης στον κτηνοτροφικό κόσµο της χώρας. Πολλοί κτηνοτρόφοι
εξαιτίας αυτού του προβλήµατος εγκαταλείπουν τις κτηνοτροφικές τους εκµεταλλεύσεις και φεύγουν από το επάγγελµα, χωρίς
να αφήσουν διαδόχους.
Επιτέλους, πρέπει να καταλάβουµε ότι τα ζώα δεν περιµένουν
να βγει η Ελλάδα από την οικονοµική κρίση για να φάνε! Χρειάζονται το καθηµερινό τους συσσίτιο. Τώρα, όµως, υποσιτίζονται!
Πεθαίνουν κυριολεκτικά!
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι ο κτηνοτρόφος ζητά λίγα πράγµατα για να πάρει µπροστά η µηχανή της κτηνοτροφίας που µπορεί να τραβήξει µπροστά όλο τον αγροτικό τοµέα της ελληνικής
οικονοµίας. Χρειάζεται µία χρηµατοδότηση, όπως σας είπα,
µέσω ενός κτηνοτροφικού ΤΕΜΠΜΕ. Χρειάζεται ένα πρόγραµµα
πραγµατικής γενετικής βελτίωσης και εκρίζωσης κάποιων ζωονόσων, όπως είναι ο µελιταίος πυρετός που ακόµα ταλαιπωρεί
τα κοπάδια. Χρειάζονται απλά πράγµατα, όπως το να χτυπήσουµε τις παράνοµες ελληνοποιήσεις.
Βεβαίως, αυτό που απαιτείται πάνω από όλα είναι να δώσουµε
ένα σήµα στον κτηνοτρόφο «προχώρα, η ελληνική πολιτεία είναι
πίσω σου». Ήδη θα γίνει ένα θετικό βήµα µε το fast track στην
αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. Είναι θετικό,
κύριε Υπουργέ, αλλά πρέπει να το βελτιώσουµε αυτό το σύστηµα
στήριξης του κτηνοτρόφου. Μπορούν να γίνουν τρία-τέσσερα
απλά πραγµατάκια, όπως αυτά που σας είπα.
Εµείς, λοιπόν, θεωρούµε –το λέµε και πάλι- ότι το νοµοσχέδιο
έχει κάποια θετικά βήµατα. Αν ακολουθήσετε τις προτάσεις µας,
αυτά τα θετικά βήµατα θα πολλαπλασιαστούν. Μπορείτε να το
κάνετε σε επόµενο νοµοσχέδιο. Γι’ αυτό, ο Λαϊκός Ορθόδοξος
Συναγερµός κάποια άρθρα θα τα υπερψηφίσει, ενώ βεβαίως κάποια άλλα άρθρα, στα οποία υπάρχουν ασάφειες, αµφισβητήσεις
και διφορούµενα σηµεία, θα τα καταψηφίσει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Αστέριο Ροντούλη, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΛΑΟΣ.
Παρακαλείται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Παναγιώτης Λαφαζάνης να λάβει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν µπορώ στην αρχή να µην αναφερθώ στην πληροφόρηση
που είχα για την επιστολή εννέα Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, οι
οποίοι τάσσονται κατά της εργασιακής εφεδρείας. Είναι µία πολύ
θετική πρωτοβουλία, όπως νοµίζω. Την έννοια της εργασιακής
εφεδρείας –άκρως αντιεργατική έννοια- την είχε εισάγει εδώ η

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Νέα Δηµοκρατία παλιά, αν θυµάστε και είχε αντιδράσει τότε το
ΠΑΣΟΚ ως Αντιπολίτευση και είχε βγει στα κεραµίδια και πολύ
σωστά.
Τώρα την εισάγετε ξανά και την γενικεύετε, κύριοι! Δεν έχετε
την πλειοψηφία. Το λέω σε εσάς γιατί παρίστασθε. Δεν είστε ο
αρµόδιος ούτε ο υπεύθυνος. Δεν έχετε την πλειοψηφία να προωθείτε τέτοιου είδους ρυθµίσεις εργασιακής εφεδρείας, όταν
εννέα τουλάχιστον Βουλευτές σας αντιδρούν δια δηµόσιας επιστολής. Δεν έχετε τη δυνατότητα να περνάτε µέτρα και ρυθµίσεις που ενισχύουν τις λογικές, αντικοινωνικές και αντιεργατικές
επιλογές του µεσοπρόθεσµου, διότι όλες αυτές οι επιλογές δεν
έχουν έρθει ούτε προς συζήτηση ούτε προς επικύρωση στην ελληνική Βουλή.
Το λέω παρεµπιπτόντως, διότι όλο το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα το οποίο εφαρµόζεται και το οποίο έχει οδηγήσει και την
αγροτική οικονοµία, αλλά και τους αγρότες σε απελπιστική κατάσταση προχωράει διά κοινοβουλευτικών πραξικοπηµάτων και
µε τον πλέον αντιδηµοκρατικό τρόπο. Απαράδεκτο, όνειδος!
Όσον αφορά τώρα το σχέδιο νόµου, είχα κάνει δύο παρατηρήσεις, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά τα δηµοπρατήρια και όσον
αφορά και τα συµβόλαια µελλοντικής πώλησης. Δεν είδα να κάνετε κάποια παρέµβαση ή κάποια διόρθωση. Υπογραµµίζω, λοιπόν, εκ νέου αυτά τα δύο σηµεία, διότι θα έχουµε αρνητικότατες
έως επικίνδυνες εξελίξεις από αυτά τα οποία εισάγετε µε ρυθµίσεις στο σχέδιο νόµου σας.
Θεωρώ εντελώς απαράδεκτο –και το λέω για τους συναδέλφους και της πτέρυγας του ΠΑΣΟΚ- το γεγονός ότι αφήνετε
ανοιχτό το ενδεχόµενο τα δηµοπρατήρια να ελέγχονται από ιδιώτες και µάλιστα ούτε καν αγρότες, αλλά οποιουσδήποτε ιδιώτες.
Διότι όταν λέει ότι δίνει συν περιφέρεια, συν δηµόσιο και πρέπει
να έχουν το 51%, τότε κάλλιστα εφόσον ένας ιδιώτης έχει το 49%
και οι άλλοι τρεις είναι διασπασµένοι, ελέγχει πλήρως το δηµοπρατήριο, ελέγχει, αν θέλετε και τη διοίκηση και τη διεύθυνσή
του. Άρα, στην ουσία εισάγετε ιδιωτικά δηµοπρατήρια.
Εισάγοντας τα ιδιωτικά δηµοπρατήρια, ανοίγετε το δρόµο για
µια άγρια χρηµατιστηριακού τύπου κερδοσκοπία επί των αγροτικών προϊόντων και επί της εµπορίας των αγροτικών προϊόντων.
Εγώ αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Αν και εσείς συµµερίζεστε
κατά τι µια τέτοια άποψη, παρακαλώ αν δεν έχετε τη δυνατότητα
σ’ αυτό το σχέδιο νόµου, να κάνετε κάτι για να διορθώσετε αυτήν
την πτυχή σε ένα επόµενο σχέδιο νόµου.
Δεύτερον, όσον αφορά τα συµβόλαια µελλοντικής πώλησης,
γιατί τα εισάγετε µε νοµοθετική ρύθµιση; Εγώ αν θέλω µπορώ
να κάνω ένα οποιοδήποτε συµβόλαιο µε οποιονδήποτε ότι θα του
πουλήσω µετά από ένα χρόνο, δύο, τρία ή τέσσερα χρόνια οτιδήποτε. Τι σας ενδιαφέρει εσάς; Γιατί φέρνετε ρύθµιση;
Θα σας πω γιατί φέρνετε ρύθµιση. Βεβαίως µπορεί –λέω µπορεί- να µην έχετε συνείδηση αυτήν την ώρα της ρύθµισης που
κάνετε. Όµως, αν έχετε, να ξέρετε ότι ανοίγετε το δρόµο για να
περάσουµε σε άγριες κερδοσκοπικές λογικές…
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ: Το αντίθετο!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν χρειαζόταν ρύθµιση. Κάνοντας ρύθµιση, κωδικοποιείτε και θέτετε σε µητρώα αυτές τις συναλλαγές. Αµέσως επ’ αυτών µπορούν να διαµορφωθούν
ασφαλιστήρια συµβόλαια. Δηλαδή, εγώ πουλάω εκατό κιλά στάρι
τρία χρόνια στην τάδε τιµή. Ο άλλος για να το ασφαλίσει –γιατί
οι τιµές διακυµαίνονται- πάει και κάνει συµβόλαιο ασφάλισης.
Όµως, όταν η πράξη είναι εντελώς ιδιωτική, το συµβόλαιο ασφάλισης δεν µπορεί να σταθεί. Εποµένως, η νοµοθετική κάλυψή της
και η καταχώρησή της σε µητρώα µπορεί να δώσει µια εγκυρότητα σε τέτοιου είδους συναλλαγές.
Ανοίγετε ένα δρόµο άκρως επικίνδυνο, τον οποίο δεν καταλαβαίνω γιατί τον εισάγετε νοµοθετικά, αν δεν υπάρχει αυτός ο
λόγος τον οποίο ισχυρίζοµαι τώρα. Γιατί το βάζετε νοµοθετικά;
Ο οποιοσδήποτε θα µπορούσε να το κάνει. Ιδιώτης είναι. Αν εγώ
θέλω να πουλήσω το σπίτι µου µετά από δέκα χρόνια, χρειάζεται
να φέρετε εσείς νόµο για να το κάνω; Θα κάνω ένα συµβόλαιο,
ένα συµφωνητικό και γίνεται. Γιατί το βάζετε µε νοµοθετική ρύθµιση;
Αυτά είναι τα παράγωγα προϊόντα, όπως ξέρετε. Αυτά ισχύουν
τώρα διεθνώς. Ισχύουν µε τη χρηµατιστηριοποίηση των αγροτι-
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κών προϊόντων. Υπάρχουν συµβόλαια µελλοντικής πώλησης που
γίνονται και ασφαλιστήρια συµβόλαια, παράγωγα επί των παραγώγων κ.ο.κ.. Αυτό προσπαθείτε να εισάγετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Εδώ απαγορεύονται και το ξέρετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, αλλά δεν καταλάβατε. Βέβαια, είναι και λίγος ο χρόνος που έχω στη διάθεσή
µου. Εγώ δεν είπα ότι δεν απαγορεύετε την πώληση των συµβολαίων. Την απαγορεύετε. Όµως, και τώρα αν την απαγορεύσετε,
αύριο θα επιτραπεί, διότι η δυναµική που ανοίγεται µε την αγορά,
δεν µπορεί να χαλιναγωγηθεί µε τέτοιου είδους νοµοθετικές αναγορεύσεις. Όµως, εγώ δεν συζητάω επ’ αυτού. Δεν λέω γι’ αυτό.
Όπως καταλάβατε, µιλάω για άλλο πράγµα. Λέω ότι γίνεται ένα
συµβόλαιο και γίνεται ασφαλιστήριο επί του συµβολαίου, για να
µη ζηµιωθεί είτε ο πωλών είτε ο αγοράζων. Και αυτά γίνονται. Και
επ’ αυτού θα αναπτυχθεί µια νέα αγορά.
Αυτό γίνεται και διεθνώς µε αποτέλεσµα να έχουµε οδηγηθεί
σε τροµακτικές καταστάσεις. Αυτά είναι που εισάγετε.
Γιατί στην ουσία φοβούµαι ότι όλη η προσπάθεια που κάνετε
µε τους συνεταιρισµούς δεν είναι κυρίως στο να εξυγιάνετε τους
συνεταιρισµούς από ένα πράγµατι απαράδεκτο αγροτοσυνδικαλιστικοσυνεταιριστικό κατεστηµένο κατά τεκµήριο δικοµµατικό,
για να µην πω αποκλειστικά -δεν το κάνετε κυρίως αυτό- αλλά το
κάνετε µέσα στη λογική της φιλελευθεροποίησης και αγοραιοποίησης της λειτουργίας του συνεταιρισµού, ο οποίος πρέπει να
ενταχθεί σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Διότι ο συνεταιρισµός, όπως
υπαινίχθηκα, έχει µια άλλη λειτουργία και η συνεταιριστική οργάνωση της αγροτικής παραγωγής, της λειτουργίας, µε όλα τα
συναφή στοιχεία, είναι µια ολόκληρη επανάσταση στην ελληνική
κοινωνία.
Αυτήν την επανάσταση η οποία έχει όχι µόνο διαχειριστικό χαρακτήρα, αλλά κυρίως βαθύ χαρακτήρα µετασχηµατισµού της
ίδιας της αγροτικής παραγωγής και χαρακτήρα κοινωνικό, θα
έλεγα, και αναπτυξιακό, δεν θέλετε να την κάνετε. Κάνετε παρεµβάσεις, κυρίως για να αντιµετωπίσετε ως ένα βαθµό κάποιες
ακραίες καταστάσεις κατεστηµένων στο χώρο των συνεταιρισµών, αλλά πολύ φοβούµαι ότι έτσι θα δηµιουργήσετε και νέα
κατεστηµένα.
Μου κάνει εντύπωση γιατί δεν εισάγετε και τη λογική της
απλής αναλογικής στη διοίκηση των συνεταιρισµών. Έτσι, πολύ
µεγάλοι αγρότες που έχουν δυνατότητα επιρροής και κυρίως, τα
γνωστά κόµµατα θα ξαναµπούν στο παιχνίδι των συνεταιρισµών
και της διαχείρισής τους, χωρίς κανέναν έλεγχο συχνά στη διοίκησή τους και από άλλες ευρύτερες παρατάξεις, ανεξαρτήτων
κ.λπ..
Για όλους αυτούς τους λόγους είναι προφανές ότι είµαστε
κατά του νοµοσχεδίου, όπως είµαστε και κατά της τροπολογίας
την οποία έχετε φέρει, µε την οποία δίνεται η δυνατότητα γη
υψηλής παραγωγικότητας να χρησιµοποιηθεί για σκοπούς ΑΠΕ,
οι οποίοι δεν αφορούν αποκλειστικά τον αγρότη και την παραγωγή του, αλλά σκοπούς ΑΠΕ οι οποίοι µπορεί να έχουν σχέση
µε µεγάλα εταιρικά και πολυεθνικά συµφέροντα. Αυτό είναι µέγα
λάθος και αποτελεί και πλήγµα στην αγροτική παραγωγή και
στην αγροτική προοπτική.
Κλείνοντας, θα πω µια κουβέντα µόνο για την ασφάλεια του
λόγου. Είµαστε αντίθετοι µε την παράγραφο 10 του άρθρου 19.
Καλά θα κάνετε –επιτρέψτε µου εµένα τη γνώµη- να αποσυρθεί,
αν έχετε την έγκριση βεβαίως του Υπουργού, η οποία είναι προφανές ότι χρειάζεται. Εγώ τουλάχιστον έχω την εµπιστοσύνη, αν
τη µεταφέρετε σωστά τη βούληση του Υπουργού ότι θέλει να
αποσύρει αυτή τη διάταξη, θα το δεχθώ, προσωπικά δηλαδή
λέω, όχι σαν ΣΥΡΙΖΑ. Νοµίζω ότι θα ήταν µία θετική κίνηση από
την πλευρά σας να διευκρινιστούν τα σχετικά θέµατα και να το
φέρετε σε ένα άλλο νοµοσχέδιο να το συζητήσουµε καλύτερα
και χωρίς παρεξηγήσεις, αν είναι θέµα παρεξηγήσεων βεβαίως.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
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ξης και Τροφίµων): Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Υφυπουργέ, θέλετε το λόγο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ναι, κύριε Πρόεδρε, για τη δευτερολογία
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Δευτερολογία κάνετε
αφού ακούσετε τους εισηγητές, αν το κρίνετε εσείς. Όποτε θέλετε µπορείτε να ζητήσετε το λόγο, αλλά εάν κρίνετε, να ακούσουµε πρώτα τους εισηγητές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Παπαδόπουλε.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιος
Κασαπίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Όρθιος, κύριε Κασαπίδη. Δεν είµαστε σε επιτροπή, αλλά στην Ολοµέλεια. Αλλά ο κ.
Παπαδόπουλος ήρξατο χειρών αδίκων. Κάνατε τη δήλωση
καθήµενος και παρασύρατε τον κ. Κασαπίδη.
Ορίστε, κύριε Κασαπίδη, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Να διευκρινίσουµε τις θέσεις µας επί
των άρθρων.
Επί της αρχής δεν συµφωνούµε µε το νοµοσχέδιο, δεδοµένου
ότι υπάρχει αυτή η διατύπωση στο άρθρο 19, όπου δηµιουργεί
αρκετές δυσκολίες και έντονες αντιθέσεις. Μάλιστα, µπορεί να
θέσει σε αµφισβήτηση και την εφαρµογή του νόµου ως προς την
αναγκαστική εκκαθάριση των ενώσεων που δεν θα αποφασίσουν
τη µετατροπή τους σε αγροτικούς συνεταιρισµούς.
Είχαµε εκφράσει και την επιφύλαξή µας στα περισσότερα
άρθρα στη συζήτηση στην επιτροπή. Καταθέσαµε ωστόσο αρκετές προτάσεις οι οποίες και έγιναν αποδεκτές, οπότε αλλάζουν
και αρκετές θέσεις µας επί των άρθρων.
Ψηφίζουµε τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Το άρθρο 9 δεν το ψηφίζουµε, διότι είναι αποσπασµατική η
προσπάθεια που γίνεται. Δεν υπάγεται σε µια γενικότερη, κεντρική στρατηγική για τη χώρα. Πρώτα θα έπρεπε να µιλήσουµε
για το εθνικό καλάθι της χώρας, που θα εµπεριέχονται πέντε, έξι,
εφτά βασικά προϊόντα της πατρίδας µας και µετά να πάµε στις
περιφέρειες. Σαφώς θεωρούµε ότι είναι θετική κίνηση. Όµως
έτσι όπως εισάγεται, αυτή τη στιγµή, δεν µπορεί να αποδώσει.
Κι αυτό γιατί δεν έρχεται να συµπληρώσει την προσπάθεια που
πρέπει να γίνει κατ’ αρχάς µε το εθνικό καλάθι.
Το άρθρο 10 το ψηφίζουµε. Και να κάνω µία επισήµανση. Εδώ
υπάρχει και µία δυνατότητα, που µέχρι σήµερα δεν την έχουµε
δει στην πατρίδα µας να εφαρµόζεται. Όταν µεταξύ παραγωγών
γίνονται συµβάσεις που καλύπτονται και από θεσµικό πλαίσιο,
µπορούν να παρακαµφθούν και οι µεσάζοντες και οι µεσίτες.
Μπορεί ο παραγωγός να συµφωνεί µε τον κτηνοτρόφο και να
πουλάει ο παραγωγός στον κτηνοτρόφο τη ζωοτροφή σε µία
σταθερή τιµή για µια πενταετία. Το καλαµπόκι, παραδείγµατος
χάριν φέτος είχε τριάντα λεπτά, πέρυσι είχε είκοσι λεπτά και του
χρόνου µπορεί να έχει σαράντα λεπτά. Μπορούν να συµφωνήσουν για µια πενταετία σε µια τιµή που θα συµφέρει και τον παραγωγό και τον κτηνοτρόφο.
Θεωρούµε ότι µε αυτό το θεσµικό πλαίσιο µπορεί να καλυφθεί
µια τέτοια σύµβαση µακρόχρονη, µελλοντικής πώλησης, µεταξύ
όµως παραγωγών. Έχει θετικές προθέσεις και αποτελέσµατα
αυτή η διάταξη. Αυτό µπορούµε και πρέπει να το καλλιεργήσουµε προς τον κόσµο. Παρακάµπτονται και αποµακρύνονται οι
µεσάζοντες.
Ψηφίζουµε επίσης τα άρθρα 11, 12, 13.
Στο άρθρο 14 έχουµε την επιφύλαξή µας. Πρέπει να διευκρινιστούν οι ρυθµίσεις που εκκρεµούν σχετικά µε τα παραστατικά
και τα δικαιολογητικά που αναζητούνται, για τις χρηµατοδοτήσεις που δόθηκαν. Θα µπορούσε, παραδείγµατος χάριν, να ρυθ-
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µιστεί ότι από τα µελλοντικά έσοδα και τις µελλοντικές χρηµατοδοτήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων, να παρακρατηθεί
αυτό το ποσό, που δεν µπόρεσαν να το δικαιολογήσουν γιατί δεν
υπάρχουν αυτά τα παραστατικά.
Ψηφίζουµε το άρθρο 16.
Το άρθρο 17 δεν το ψηφίζουµε. Διαφωνούµε ως προς τον περιορισµό των συλλογικών οργανώσεων κατά δήµο σε έναν.
Ψηφίζουµε τα άρθρα 18 και 20.
Το άρθρο 19 δεν το ψηφίζουµε. Εδώ είναι και η µεγάλη µας
ένσταση. Η ΕΑΣ οι οποίες δεν έλαβαν απόφαση για τη µετατροπή, διαγράφονται από το µητρώο. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος
οι υγιείς ενώσεις –µπορεί να είναι λίγες, τριάντα ίσως και λιγότερες- που δεν θα πάρουν αυτή την απόφαση, να πάνε αναγκαστικά σε εκκαθάριση και να δηµιουργηθούν πολλές επιπλοκές.
Επίσης, δεν ψηφίζουµε και την τροπολογία για τη γη υψηλής
γονιµότητας γιατί θεωρούµε ότι αυτή η γη που έχουµε είναι λίγη
και πρέπει να αξιοποιηθεί στη γεωργική παραγωγή. Δεν αντιλαµβανόµαστε την αντίφαση που µπορεί να υπάρχει ότι θέλετε τώρα
να µοιράσετε γη. Και καλά κάνετε. Από τη στιγµή όµως που
έχουµε γη και τη δεσµεύουµε για άλλη χρήση και όχι για γεωργική αυτό, δηµιουργεί µια αντίθεση στην εικόνα που δίνετε.
Ως προς την τροπολογία τώρα για την απαλλαγή των ευθυνών
των µελών των διοικητικών συµβουλίων των συνεταιριστικών οργανώσεων που αφορά τις οφειλές τους, θεωρούµε ότι δεχόµαστε την απαλλαγή αυτών όταν δεν υπάρχει δόλος ή όταν δεν
υπάρχει αµέλεια ή όταν δεν υπάρχει κάποια σκοπιµότητα. Απλά
όταν αυτοί κληρονοµούν αυτά τα χρέη, θεωρούµε ότι πρέπει να
απαλλάσσονται και να ερευνάται η ευθύνη όλων αυτών επί των
ηµερών των οποίων δηµιουργήθηκαν αυτά τα χρέη. Και αν υπάρχει κάποιος δόλος, ή κάποια σκοπιµότητα, ή κάποια βαριά αµέλεια, ή κάποια άλλη τέτοια υποψία που µπορεί να τους προσάψει
µια τέτοια κατηγορία, αυτή να διευκρινίζεται δικαστικώς. Επίσης,
να γίνει ξεκάθαρο ότι δεν θα διαγραφούν και δεν θα χαθούν οι
οφειλές των νοµικών αυτών προσώπων προς το δηµόσιο ή προς
τα ασφαλιστικά ταµεία. Αυτό εφόσον διατυπωθεί, θεωρούµε ότι
µπορεί να γίνει δεκτή αυτή η τροπολογία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ. Γεώργιο Κασαπίδη, εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας.
Παρακαλείται ο κ. Νικόλαος Μωραΐτης, ειδικός αγορητής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, να λάβει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Και µετά τις όποιες αλλαγές, τροπολογίες, διορθώσεις έγιναν
εµείς θεωρούµε ότι δεν αλλάζει ο αντιδραστικός χαρακτήρας
αυτού του νοµοσχεδίου. Είναι αυτό που είχαµε πει και στην
πρώτη τοποθέτηση και κατ’ άρθρον ότι προσπαθεί να φτιάξει
τους συνεταιρισµούς των µεγαλοαγροτών και να διώξει µια ώρα
νωρίτερα τη φτωχοµεσαία αγροτιά από την παραγωγική διαδικασία. Επιτίθεται και µε βαρβαρότητα σε ό,τι αφορά το αγροτικό
συνδικαλιστικό κίνηµα που έχει στόχο να το καθυποτάξει για το
πέρασµα αυτής της πολιτικής.
Όπως δηλώσαµε, καταψηφίσαµε και επί της αρχής και καταψηφίζουµε και όλα τα άρθρα και µετά τις διορθώσεις-τροποποιήσεις που έγιναν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον ειδικό
αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Νικάλαο
Μωραΐτη.
Παρακαλείται η κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, Βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ να λάβει το λόγο.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Και από την επιτροπή
ακόµη είχαµε πει ότι καταψηφίζουµε τα άρθρα του νοµοσχεδίου
και είχαµε µια επιφύλαξη για το κοµµάτι των δηµοπρατηρίων που
περιµέναµε διευκρινίσεις προς όφελος και προστασία των ίδιων
των παραγωγών.
Δυστυχώς, µέσα από τις τροπολογίες που έχει φέρει το
Υπουργείο δεν είδαµε αυτό να διασφαλίζεται και βέβαια καταψηφίζουµε όλα τα άρθρα του νόµου, διότι θεωρούµε ότι δεν µπορούν οι συνεταιρισµοί να λειτουργούν ως κεφαλαιουχικές
εταιρείες, να αλλάζουν οι µετοχές, οι συνεταιριστικές µερίδες
ανάλογα µε το τι διαδικασία κάνει ο καθένας και τι συναλλαγές
έχει: αν έχει περισσότερες ή λιγότερες. Άρα, φεύγουµε από τη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λογική του υγιούς συνεταιρισµού, της συνεταιριστικής ιδέας,
όπως αυτή αρχικά έχει στοιχειοθετηθεί και βάσει αυτής πήγαινε
για χρόνια το συνεταιριστικό κίνηµα. Γνωρίζουµε όλες τις στρεβλώσεις του συνεταιριστικού κινήµατος, όπως και του συνδικαλιστικού. Η εξυγίανση όµως, δεν έρχεται µέσα απ’ αυτό το σχέδιο
νόµου.
Και δυο λόγια για την τροπολογία, για τη γη υψηλής παραγωγικότητας. Στον ν. 3851/2010, το νόµο δηλαδή, για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, είχαµε πει ότι δεν θεωρούµε ότι η γη
υψηλής παραγωγικότητας µπορεί να δίνεται για κάτι άλλο εκτός
από την καλλιέργεια, εκτός από την παραγωγή.
Υπ’ αυτή την έννοια, δεν µπορούµε να στηρίξουµε την τροπολογία που έχετε καταθέσει, για να είµαστε και ακόλουθοι µε αυτό
που είχαµε ψηφίσει όταν συζητούσαµε το ν. 3851/2010.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε την κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου – Πασχαλίδου, ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, Βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης
του ΠΑΣΟΚ, έχει το λόγο για προτασσόµενη δευτερολογία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δύο λόγια, κύριε Πρόεδρε.
Έγιναν αποδεκτές κάποιες προτάσεις από τον κύριο Υπουργό.
Θεωρώ ότι η ρύθµιση για τα δηµοπρατήρια µε την είσοδο του
συλλογικού φορέα των ιδιωτών, δηλαδή των επιµελητηρίων, διασφαλίζει τη συµµετοχή των ιδιωτών και θα µπορούσε να µην προβλέπεται καθόλου η συµµετοχή τους. Έτσι κι αλλιώς, όµως,
χρειάζεται τεχνική βελτίωση, γιατί αναφέρονται δύο φορές οι
ιδιώτες. Και µετά τη λέξη «ΟΤΑ» και µετά τη λέξη «επιµελητήρια».
Θα µπορούσε να απαλειφθεί µία από τις δύο αν επιµένετε να
είναι ιδιώτες.
Ακόµα κι αν επιµείνετε, όµως, να είναι ιδιώτες, ας µπει σε ανώτερο ποσοστό 20%. Να µπει ένα ανώτερο πλαφόν. Νοµίζω ότι
έτσι λύνεται και το θέµα που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεύτερον, σε σχέση µε τους εργαζόµενους εγώ θα παρακαλούσα η δυνατότητα να απασχοληθούν σε άλλες συλλογικές
αγροτικές εταιρείες οι οποίες θα παραµείνουν και θα µπορούν
να το κάνουν, να υπάρχει και από τα δηµοπρατήρια. Κανείς δεν
υποχρεώνει, αλλά σαν δυνατότητα να υπάρχει. Είναι µία προτροπή, µία ευχή, αν θέλετε, η οποία, όµως, καλό είναι να υπάρχει.
Είναι συνεταιριστικά ουσιαστικά και τα δηµοπρατήρια µαζί µε την
αυτοδιοίκηση, διότι έφυγε το 51%, αλλά µπήκε η περιφερειακή
αυτοδιοίκηση και οι αγροτικές οργανώσεις να έχουν το 51%.
Το τρίτο –και τελειώνω µε αυτό- αφορά στη διαδικασία του
σχεδίου αναδιάρθρωσης. Εγώ θα επιµείνω όχι γιατί η Αγροτική
Τράπεζα, παραδείγµατος χάριν -η οποία εξάλλου παραµένει υπό
τον έλεγχο του δηµοσίου- δεν θα κάνει σωστά τη δουλειά της,
αλλά γιατί σε πολλές οργανώσεις δεν είναι η κύρια τράπεζα που
κάνει κουµάντο και δεν θα ονοµατίσω. Οποιαδήποτε άλλη τράπεζα εξουσιοδοτείται να κάνει δουλειά του δηµοσίου, που το δηµόσιο είναι αυτό που µε τα όργανά του θα εγκρίνει ή θα
απορρίψει ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης.
Έτσι, λοιπόν, τι προτείνω; Το σχέδιο αναδιάρθρωσης γίνεται
από τις εταιρείες εγνωσµένου κύρους –πιστοποιηµένες ελεγκτικές εταιρείες- υποβάλλεται στους πιστωτές και οι πιστωτές εκφράζουν την άποψή τους και ζητούν πιθανές τροποποιήσεις.
Όλα αυτά πάνε στην εποπτική αρχή που δηµιουργείται στο
Υπουργείο -για να έχει κι ένα σοβαρό θέµα να ασχοληθεί, πέρα
από το µητρώο που είναι επίσης, σοβαρό- και µε τη σύµφωνη
γνώµη της εποπτικής αρχής εγκρίνει ή απορρίπτει ο Υπουργός.
Δεν είναι πολιτική η απόφαση, είναι µε τη σύµφωνη γνώµη. Με
αυτό τον τρόπο δεν εκχωρείται ο εποπτικός κι ο ελεγκτικός
ρόλος του δηµοσίου σε ιδιώτες, είτε τράπεζες είτε πιστωτές.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας θα ήθελα να πω το εξής: Αναφέρθηκε ο κ. Λαφαζάνης σε µία επιστολή εννέα Βουλευτών. Επειδή
την υπογράφω και µάλιστα πρώτος, θα ήθελα να πω ότι εµείς
διαφορετικά πράγµατα λέµε µέσα. Λέµε, πριν την εφαρµογή
οποιουδήποτε σχεδίου, να ακουστούν οι προτάσεις που έχουν
να κάνουν µε την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού που
υπηρετεί στο δηµόσιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κ. Τζελέπης έχει το
λόγο για τρία λεπτά.
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ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα απλώς να ενισχύσω την τοποθέτηση του προηγούµενου συναδέλφου, του κ. Κεγκέρογλου, σε σχέση µε το άρθρο
19 και την παράγραφο 9, που αναφέρεται στους εργαζόµενους
οι οποίοι θα µείνουν στην ανεργία από τις επιχειρήσεις που θα
οδηγηθούν σε εκκαθάριση.
Η τροπολογία που κατατέθηκε από την πολιτική ηγεσία προβλέπει να ενταχθούν σε προγράµµατα ειδικής επιδότησης του
ΟΑΕΔ, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Αυτό δεν σηµαίνει τίποτα. Πέρα από την τροπολογία που
έχουµε κάνει και δεν έχει γίνει δεκτή για να ισχύσουν τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων, όπως ήταν µέχρι τις
31/12/2010, µέχρι να ολοκληρωθεί η µετάβαση των συνεταιρισµών, που είναι 30/06/2012 που ζητάµε να ισχύσουν αυτά, τουλάχιστον να προστεθεί εδώ ότι θα δηµιουργηθεί ειδικό
πρόγραµµα επιδότησης του ΟΑΕΔ που θα καλύπτει τους εργαζόµενους για µια πενταετία για µια επανένταξη. Εδώ, ο ΟΑΕΔ συνεισφέρει τις ασφαλιστικές εισφορές αλλά το Υπουργείο από την
πλευρά του θα πρέπει να έχει ένα ειδικό κονδύλιο για να καλύψει
τους εργαζόµενους.
Θα ήθελα, επίσης, να επιστήσω στο άρθρο 19 και στην παράγραφο 3 την ιδιαίτερη προσοχή, όπως επισήµανα και στην κατ’
άρθρο τοποθέτηση µου σχετικά µε τις υγιείς συνεταιριστικές οργανώσεις, µε τις οργανώσεις δηλαδή που έχουν καθαρά οικονοµική θέση και ιδιαίτερα τις δευτεροβάθµιες. Να µην οδηγήσουµε
υγιείς οργανώσεις µε το άρθρο αυτό, όπως είναι, σε κλείσιµο και
να µη δηµιουργήσουµε επιπλέον ανέργους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κ.
Τζελέπη.
Το λόγο έχει ο κ. Ροντούλης, για τρία λεπτά.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά το
άρθρο 19 παράγραφος 10, νοµίζω ότι έγινε αντιληπτό στην Αίθουσα ότι η αγωνία του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού για τη
νοµοθετική αυτή διάταξη προκύπτει από το ερώτηµα εάν συµπαρασυρθεί και η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στα ταµεία. Αυτό είναι το ερώτηµα.
Άρα, λοιπόν, δεν θα έχουµε κανένα απολύτως πρόβληµα εάν
ο Υπουργός αποσύρει την επίµαχη διάταξη κι έρθει σε ένα άλλο
νοµοσχέδιο ως τροπολογία, προκειµένου να δούµε τη νέα ρύθµιση.
Δεύτερον, περιµένω µια απάντηση από τον κ. Δριβελέγκα στα
ερωτήµατα που του έθεσα και αφορούν µια πραγµατικότητα που
έχει δηµιουργηθεί σε κάποιες περιοχές της χώρας.
Βεβαίως, όσον αφορά το ζήτηµα των υπαλλήλων των συνεταιρισµών, που µετά τις συγχωνεύσεις, τις αλλαγές που θα γίνουν,
οι άνθρωποι θα βρεθούν κυριολεκτικά στο δρόµο, νοµίζω ότι η
ευαισθησία έχει καταδειχθεί από όλες τις πτέρυγες της Βουλής.
Δεν έχουµε ακούσει, όµως, την υπεύθυνη πολιτική ηγεσία πως
θα διαχειριστεί το ζήτηµα. Μια τροπολογία που κατετέθη, δεν
έγινε δεκτή. Εµάς η τροπολογία µας βρίσκει σύµφωνους. Πρέπει
να αντιληφθούµε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα µείνουν κυριολεκτικά
στο δρόµο, ξεκρέµαστοι.
Άρα, λοιπόν -και χθες το επισήµανα στον κύριο Υπουργό- πρέπει σήµερα, τουλάχιστον, να γίνει µια δήλωση, η οποία θα καταγραφεί στα Πρακτικά, για τη διαχείριση του εργασιακού
µέλλοντος των ανθρώπων αυτών. Δεν είναι δυνατόν να κλείνει
ένα νοµοσχέδιο και να µην ξέρουµε τι θα πούµε στους ανθρώπους αυτούς για το εργασιακό τους µέλλον. Νοµίζω ότι στην παρούσα φάση θα είναι ιδιαιτέρως ευεργετική µια δήλωση,
τουλάχιστον, από την πλευρά του Υπουργού.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Λαφαζάνης έχει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα ήθελα να κάναµε µια έκκληση
στον κύριο Υπουργό και στον κύριο Υφυπουργό, στους παριστάµενους, για το θέµα των εργαζοµένων σε συνεταιρισµούς, οι
οποίοι είτε θα συγχωνευτούν είτε θα κλείσουν, είτε θα διαλυθούν
δηλαδή.
Εκεί έχουµε πάρα πολλούς εργαζόµενους, δεκάδες εργαζόµενους, οι οποίοι είναι µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
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νου και ορισµένοι εξ αυτών δουλεύουν για πάρα πολλά χρόνια,
απ’ όσο ξέρω και για δεκαετίες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν µπορούν
να καλυφθούν µε προγράµµατα του ΟΑΕΔ. Δεν είναι δυνατόν η
διέξοδος να είναι ένα πρόγραµµα του ΟΑΕΔ. Αυτοί οι άνθρωποι,
αν τους εντάξετε σε προγράµµατα του ΟΑΕΔ, είναι σαν να µένουν ξεκρέµαστοι στο δρόµο στην ουσία.
Νοµίζω ότι πρέπει να υπάρξει µέριµνα είτε για απορρόφηση
από τους άλλους συνεταιρισµούς, όπου µπορεί να υπάρξει µια
διευκόλυνση, είτε ακόµα µε λήψη µέτρων µετάταξης στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
Πάντως σε κάθε περίπτωση πρέπει να κάνετε κάτι. Δεν είναι
δυνατόν να αφεθούν στην τύχη των προγραµµάτων του ΟΑΕΔ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Υπουργέ, να
ακούσουµε και τον κ. Παπαγεωργίου;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Κύριε Υπουργέ, εξέφρασα
χθες την επιφύλαξη -και την εκφράζω και σήµερα- για τη χρησιµότητα του άρθρου 19 αναφορικά µε την εκκαθάριση υγιών δευτεροβάθµιων οργανώσεων, εν η περιπτώσει δεν µετατρέπονται
σε πρωτοβάθµιες. Θεωρώ ότι αυτή η αναγκαστικού χαρακτήρα
διάταξη θα σας δηµιουργήσει προβλήµατα αναποτελεσµατικότητας του νόµου. Αυτό είναι το πρώτο.
Λέω, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι έχετε εργαλεία και όπλα για
να πιέσετε. Να µην τους βάλετε στο µητρώο, να µην τους εντάξετε στο ΟΣΔΕ. Δεν θα κάνετε αυτά, τα οποία είναι στην αρµοδιότητά σας να τα αποφασίσετε. Δεν µπορεί, όµως, µία υγιής
επιχείρηση, µια υγιής οργάνωση, η οποία δεν θέλει να εκπροσωπείται στην ΠΑΣΕΓΕΣ και δεν θέλει να µετατραπεί να συµµετάσχει στο εκλογικό σύστηµα. Και υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις.
Πώς θα την κλείσετε ξαφνικά αυτήν την επιχείρηση; Ποιος θα
πάρει την ευθύνη να την κλείσει αυτήν την επιχείρηση, να την
πάει σε εκκαθάριση, όταν κύριε Υπουργέ δεν παίρνετε –και δεν
πήρε κανένας προηγούµενος Υπουργός- ευθύνη να κλείσει τις
έξι χιλιάδες εταιρείες ανύπαρκτες στις σφραγίδες. Αυτό είναι ένα
ζήτηµα, το οποίο το θέτω. Αυτό, κατά τη γνώµη µου άρει και τις
τριβές µε την ΠΑΣΕΓΕΣ και το συνεταιριστικό κίνηµα.
Σας λέω, λοιπόν, ότι είναι πάρα πολύ αποτελεσµατικό το να
τους βγάλεις από το µητρώο, το να µην τους εντάσεις στο ΟΣΔΕ,
να µην τους εντάσεις σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, τους πιέζεις
κατά κάποιον τρόπο, αλλά δεν τους πας, σε εκκαθάριση.
Η άποψή µου είναι –και έχω µία επιφύλαξη σε αυτό, κατά τ’
άλλα χαιρέτισα το νοµοσχέδιο και το χαιρετώ- κύριε Υπουργέ,
ότι έστω και την τελευταία στιγµή πρέπει να δείτε διατάξεις, οι
οποίες δηµιουργούν ένα πλαίσιο, ένα περιβάλλον, αλλά δεν είναι
αναγκαστικού χαρακτήρα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Ιωάννης Δριβελέγκας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτον, θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο και εγώ σε αυτό που
είπε ο κ. Λαφαζάνης για την επιστολή, την οποία δεν γνωρίζω,
αλλά διευκρίνισε ο κ. Κεγκέρογλου. Λίγο-πολύ µας είπε, ότι διά
της επιστολής δεν έχει την πλειοψηφία η Κυβέρνηση. Απορώ πώς
ένας Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος τόσο έµπειρος µας λέει ότι
καταργείται η πλειοψηφία µιας Κυβέρνησης διά επιστολής και
όχι µέσα στο Κοινοβούλιο διά της ψήφου.
Ας µπούµε στα θέµατα τώρα, τα οποία µας έχουν απασχολήσει. Ειλικρινά έχω µία απορία: Συζητάµε τόσες ηµέρες, τόσον
καιρό για τα θέµατα των νοµοσχεδίων, ιδιαίτερα για το άρθρο 10
και δεν ακούστηκε από πουθενά ισχυρή ένσταση και ξαφνικά δηµιουργείται θέµα. Μάλιστα, κάποιοι –δεν νοµίζω ότι το έκαναν
συνειδητά- πήγαν να βάλουν και σκιές. Δήλωσα πριν –και µόνο ο
κ. Λαφαζάνης τουλάχιστον το διευκρίνισε- ότι το µόνο που δεν
δεχόµαστε –και γι’ αυτό αντέδρασα εκρηκτικά, µεταφέροντας
και τη βούληση του Υπουργού- είναι τέτοιου είδους σκηνές, διότι
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είναι γνωστές οι διαδροµές µας οι πολιτικές και ιδιαίτερα του
Υπουργού ανά την Ελλάδα. Εάν είναι δυνατόν! Για να µην υπάρχει, λοιπόν, οποιαδήποτε σκιά, µεταφέροντας και τη βούληση του
Υπουργού, αποσύρουµε τη διάταξη –θα το επιβεβαιώσει και ο
ίδιος- για να δοθεί και τέλος στην παράσταση που ως συνήθως
δίνει ο κ. Ροντούλης, για να δοθεί ένα τέλος. Και θα είναι ευτυχές
το τέλος στις παραστάσεις που δίνετε, κύριε Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Είδατε ότι ήλθε, όµως, ο Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Λέω ότι δίδεται ένα τέλος στις παραστάσεις…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ντροπή σας, κύριε Δριβελέγκα!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Ροντούλη, σας
παρακαλώ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ντροπή σας, κύριε Δριβελέγκα!
Εσείς δίνετε θεατρικές παραστάσεις και µάλιστα κακές. Αρκετά
σας ανεχτήκαµε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Είναι γνωστό και κάθε φορά φαίνεται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Ροντούλη, µην κάνετε διακοπές και µη µιλάτε µε αυτόν τον τρόπο στον κύριο
Υπουργό. Τώρα, στο τέλος, µην δηµιουργήσουµε και πάλι θέµατα.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριοι συνάδελφοι, θα επιβεβαιώσει ο κύριος Υπουργός την παράγραφο 10.
Σε ό,τι αφορά τα θέµατα των δηµοπρατηρίων και των συµβολαίων θα πω δύο λόγια, γιατί θα µιλήσει και ο κύριος Υπουργός.
Νοµίζω ότι αναλύθηκαν τα θέµατα. Το συµβόλαιο κυρίως χρειάζεται, γιατί έτσι υπάρχει και η απόδειξη, σύµφωνα µε το νόµο που
ψηφίσαµε για το µητρώο εµπόρων, να µπορεί να έχει το ισχυρό
στοιχείο του συµβολαίου, για να του κάνει και την απαιτούµενη
αγωγή. Ξέρετε από τι υποφέρουν οι αγρότες. Δεν τους πληρώνουν διάφοροι τα προϊόντα.
Θέλω να πω δύο λόγια για το θέµα της γης υψηλής παραγωγικότητας. Μάλλον δεν έχει γίνει κατανοητό. Ξέρετε, καµµιά
φορά, άµα δεν γνωρίζουµε το θέµα, τότε είναι που κάνουµε
διπλά λάθη. Πρώτον, δίνουµε λάθος πληροφορία στον κόσµο,
ότι εµείς είµαστε εναντίον της γης υψηλής παραγωγικότητας. Το
ανάποδο κάνουµε. Το καταλάβατε; Ξέρετε πώς; Προφανώς, δεν
γνωρίζετε το θέµα, δεν γνωρίζετε ότι δεν υπάρχουν ζώνες γης
υψηλής παραγωγικότητας καθορισµένες. Αυτό είναι το πρώτο.
Τι κάνουµε εµείς ως Υπουργείο; Ήδη, έχει υπογράψει ο κύριος
Υπουργός για 140.000 ευρώ, για να γίνουν ζώνες υψηλής παραγωγικότητας στη χώρα, πράγµα που δεν υπήρχε ποτέ. Μέχρι να
γίνει αυτό, που, όπως λένε οι υπηρεσίες, εντός εννέα µηνών θα
έχει τελειώσει, θέλουµε να δούµε και να τακτοποιήσουµε ένα
αλαλούµ που έχει γίνει σε όλη τη χώρα. Χιλιάδες συµβόλαια είναι
άκυρα.
Επίσης, τι θέλουµε να κάνουµε µε αυτό και µέχρι να καθοριστούν οι ζώνες; Σε αυτά έχουν γίνει αγοραπωλησίες, αλλά δεν
µπορούν να µεταβιβαστούν σε παιδιά και έχει δηµιουργηθεί τεράστιο πρόβληµα, κύριε Κασαπίδη. Απορώ πώς εσείς δεν το ξέρετε ή δεν σας το έχουν πει. Ο παρακαθήµενός σας, ο κ.
Κόλλιας, το γνωρίζει και µάλιστα υπάρχει έτερο πρόβληµα στο
νοµό του. Ας µας πει ότι δεν το θέλετε. Μη λέτε, όµως, πράγµατα
έτσι, όπως ότι εµείς είµαστε εναντίον της γης υψηλής παραγωγικότητας. Λύνουµε ένα τεράστιο πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί από τη γραφειοκρατία.
Κλείνοντας, επαναλαµβάνω πως ήταν θετική και γόνιµη η κουβέντα σε αυτό το νοµοσχέδιο. Μάλιστα δείξαµε µεγάλη ανεκτικότητα µέχρι και την τελευταία στιγµή, γιατί µπορούσατε
συνεχώς να υποβάλετε τροποποιήσεις, ενώ είχαµε και άνεση
χρόνου σε όλες τις διαβουλεύσεις. Η καλή µας πρόθεση πολλές
φορές µπορεί να παρεξηγηθεί. Έχουµε πολλά νοµοσχέδια να φέρουµε το επόµενο διάστηµα.
Για να τελειώνουµε µια και καλή, τι είπατε; Σας λέω ότι δεν
πρέπει να λέτε πράγµατα που δεν τα γνωρίζετε. Δεν κλείνουµε
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κανέναν. Δεν εξαναγκάζουµε κανέναν. Αφού είναι καλοί και σωστοί, ας λειτουργήσουν. Να είναι, όµως, πρωτοβάθµιοι συνεταιρισµοί. Το έχουµε πει χιλιάδες φορές και το έχουµε εξηγήσει. Τι
άλλο παραπάνω να κάνουµε;
Παρ’ όλα αυτά, είµαι βέβαιος ότι και εσείς το καταλαβαίνετε,
ιδιαίτερα στη Νέα Δηµοκρατία και το γνωρίζετε καλά ότι αυτό το
νοµοσχέδιο είναι προς πολύ θετική κατεύθυνση, όπως το γνωρίζουν και οι περισσότεροι συνάδελφοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας ότι είναι το σωστό νοµοσχέδιο.
Είπα: Λόγοι συγκυρίας; Θέλετε έκθεση; Να απορρίψουµε να
είµαστε εναντίον της Κυβέρνησης; Θέλετε ότι κάποιοι Βουλευτές
σας δίνουν µάχη οπισθοφυλακής; Αυτά δεν µας ενδιαφέρουν.
Αυτό που εγώ κρατάω είναι η θετική συµβολή ιδιαίτερα του εισηγητή της Μειοψηφίας, καθώς και όλων των εισηγητών και
όλων των συναδέλφων, στη διαµόρφωση ενός καλού νοµοσχεδίου και θα εργαστούµε όλοι µαζί για να το κάνουµε αυτό πράξη.
Κλείνοντας, πρώτα απ’ όλα θέλω να σας ευχαριστήσω και στη
συνέχεια θέλω να επιβεβαιώσετε, κύριε Υπουργέ, αυτά που είπαµε πριν για το άρθρο 19, παράγραφος 10.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ιωάννη Δριβελέγκα.
Ο κύριος Υπουργός έχει ζητήσει το λόγο.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Νοµίζω ότι µε την παρουσία του κυρίου
Υφυπουργού και µε τη δική µου παρουσία στη σηµερινή διαδικασία, αλλά και την προηγούµενη, χθες, έγινε µια συζήτηση ουσιώδης στη γραµµή που από την αρχή είχα χαράξει, να γίνει η
καλύτερη δυνατή προσπάθεια, µέσα στις βασικές αρχές και
αξίες που διέπουν αυτό το νοµοσχέδιο. Έγινε η καλύτερη δυνατή
προσπάθεια και θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ γι’ αυτό.
Μία µόνο παρατήρηση. Εµείς εδώ δεν θέλουµε να κλείσουµε
καµµία οργάνωση. Δεν κλείνουµε καµµία οργάνωση, δεν αναγκάζουµε να κλείσει καµµία οργάνωση. Με βάση τη συνταγµατική
επιταγή που δίνει τη δυνατότητα στο νοµοθέτη να καθορίζει κάθε
φορά τις µορφές οργάνωσης εποπτείας, αλλά και τις µορφές οργάνωσης που αναγνωρίζει για τους συνεταιρισµούς, στο πλαίσιο
του Συντάγµατος και του σχετικού άρθρου, θεωρούµε ότι οι συνεταιρισµοί πρέπει να είναι µόνο πρωτοβάθµιες οργανώσεις.
Πολύ εύκολα οι υγιείς δευτεροβάθµιες συνεταιριστικές οργανώσεις µπορούν να µετατραπούν σε πρωτοβάθµιες, εάν ο κύκλος
εργασιών τους είναι τέτοιος και οι εταιρείες που έχουν στη διάθεσή τους είτε είναι θυγατρικές µπορούν να τους µετατρέψουν
πάρα πολύ εύκολα σε εταιρεία. Οι υγιείς δεν φοβούνται κανέναν
έλεγχο, καµµία διαδικασία, δεν καταργείται κανένα τους προνόµιο, δεν υφίστανται ζηµιά στα περιουσιακά τους στοιχεία, δεν γίνεται τίποτα που να τους εµποδίσει να συνεχίσουν και να πάρουν
τα κίνητρα για να αναπτυχθούν ακόµη περισσότερο.
Είναι, λοιπόν, µία θεσµική παρέµβαση που κάθε άλλο παρά
θέλει να τους κλείσει. Θέλει να τους αναπτύξει. Για εµάς, οι υγιείς συνεταιρισµοί, είτε είναι ενώσεις που θα µετατραπούν είτε
είναι πρωτοβάθµιοι, που πολλοί απ’ αυτούς και σήµερα δίνουν
τη µάχη τους µε τις καλύτερες δυνατές προοπτικές και προϋποθέσεις, αυτοί θα κινητροδοτηθούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό και
µαζί τους θα προχωρήσουµε στο να αναπτύξουµε επιτέλους παραγωγικούς συνεταιρισµούς, που να έχουν τεράστια παρέµβαση
στην αγορά και τη δυνατότητα να µπουν και να διαµορφώσουν
τιµές υπέρ των παραγωγών.
Αυτή είναι η προσπάθειά µας και θα αποδειχθεί στην πράξη
από την επόµενη µέρα που θα δηµοσιευθεί ο νόµος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ότι εννοούµε όχι µόνο την εφαρµογή
του νόµου, αλλά και µε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις.
Να είστε βέβαιοι ότι θα το κάνουµε µε µεγάλη δυναµική και µε
διάλογο πάντα µε όλους, ακόµη και µε αυτούς που σήµερα διαφωνούν και εννοώ κάποια όργανα του συνεταιριστικού κινήµατος. Και µε αυτούς που συµφωνούν και µε αυτούς που
διαφωνούν θα πάµε από κοινού να φτιάξουµε αυτήν την καινούργια κατάσταση, που νοµίζω ότι την έχει ανάγκη η χώρα, και που
κατά βάση στη συζήτηση όλες σχεδόν οι παρατάξεις το παρα-
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δέχθηκαν έµµεσα ή άµεσα -δεν έχει σηµασία- σε σχέση µε την
ψήφιση του νοµοσχεδίου. Αυτό είναι το γενικό µου σχόλιο.
Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέµατα. Το πρώτο
αφορά τους εργαζόµενους. Άκουσα τον κ. Λαφαζάνη. Στη λογική
του νόµου, στη λογική αυτή του άρθρου που έχουµε εδώ, της
παραγράφου 9, του άρθρου 19 η συγχώνευση ή µετατροπή δεν
επιτρέπει οµαδικές απολύσεις. Γι’ αυτό µπαίνει αυτό το άρθρο.
Εγώ θέλω να δηλώσω εδώ ευθαρσώς ότι θα δουλέψουµε, για
να εξειδικεύσουµε αυτή τη διαδικασία όσο γίνεται καλύτερα για
τους εργαζόµενους και αν χρειαστεί, σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Εργασίας, θα κάνουµε εξειδίκευση σε κάποια επιπλέον ρύθµιση.
Αν αυτή δεν καλύψει ικανοποιητικά το ζήτηµα –δεν λέω απόλυτα γιατί αυτή η λέξη είναι λίγο παρακινδυνευµένη σήµεραεµείς θα δώσουµε µάχη να µπορέσουµε να µην υπάρξουν οµαδικές απολύσεις από το συνεταιριστικό χώρο. Αυτή είναι η επίσηµη δήλωσή µου και δέσµευσή µου.
Δεύτερον, όσον αφορά την παράγραφο 10, του άρθρου 19,
θυµάστε και το µεσηµέρι που ήµουν εδώ, υπήρξε µία διαδικασία
στην οποία –επαναλαµβάνω ότι δεν έχω ιδιαίτερη σχέση µε τα
νοµικά- οι σύµβουλοί µου και το Υπουργείο έφεραν µία παράγραφο, η οποία πίστευαν κατ’ αρχάς ότι λύνει ικανοποιητικά το
θέµα σε δύο κατευθύνσεις. Εγώ τους έδωσα κατεύθυνση να µην
υπάρξει ούτε υπόνοια χαρισµατικής πράξης για κάποιους που
έκαναν ποινικά κολάσιµες πράξεις, είτε είναι καταδολίευση είτε
είναι πλασµατικές εγγυήσεις για δάνεια είτε οτιδήποτε άλλο είτε
είναι κακοδιαχείριση στους συνεταιρισµούς. Αντιµετώπιζα, όµως,
ένα πρόβληµα που είναι πολύ κρίσιµο. Το συνάντησα παντού
όπου πήγα. Ήρθαν από τα διοικητικά συµβούλια ενώσεων, τα διοικητικά συµβούλια συνεταιρισµών και µου είπαν ότι χάνουν την
προσωπική τους περιουσία, γιατί είναι εννέα µήνες πρόεδροι και
τους γίνονται καταλογισµοί, µε αποτέλεσµα να τους αφαιρείται
η προσωπική τους περιουσία. Είναι ένα τεράστιο θέµα αυτό.
Εγώ, λοιπόν, έδωσα αυτήν την κατεύθυνση και είναι λογικό να
δώσω αυτήν την κατεύθυνση, γιατί επαναλαµβάνω µε κανέναν
τρόπο, κανέναν παράνοµο δεν θα ήθελα να καλύψω κανέναν παράνοµο. Στην πορεία, λοιπόν, αυτή, στη διατύπωση, επειδή υπήρχαν και παλαιότερες υποθέσεις που υπήρχαν πάλι µέλη
διοικητικών συµβουλίων, που δεν είχαν σχέση µε κακοδιαχειρίσεις ή οτιδήποτε άλλο, αλλά εξαιτίας πράξεων άλλων έφθασαν
σε σηµείο να τους δεσµεύεται η περιουσία κ.λπ., προσπαθήσαµε
λίγο να το εξειδικεύσουµε, έτσι ώστε να καλύψει όσο γίνεται δίκαια αυτούς που δεν είχαν ανάµειξη σε οποιαδήποτε πράξη καταδολίευσης και µπορούσαν ουσιαστικά να γλυτώσουν τις
περιουσίες τους. Ήταν µία απίστευτη κοινωνική αδικία. Ήρθε,
λοιπόν, αυτή η διάταξη εδώ. Συνάντησε δύο πλευρές, όπου η µία
φοβόταν, όταν αρχίσαµε να την εξειδικεύουµε, γιατί έγινε δύοτρεις φορές διαµόρφωση του κειµένου –και στις επιτροπές που
συνεδριάσαµε και εδώ- προκειµένου να γίνει όσο γίνεται πιο
σαφές και πιο οριοθετηµένο. Το µεσηµέρι εγώ κατάλαβα ότι δεν
ήταν πολύ εύκολο να συµφωνήσουµε όλα τα κόµµατα σήµερα,
γιατί αυτό είναι µία διάταξη που όλα τα κόµµατα την θέλουν κατά
βάση, αλλά πολλοί Βουλευτές την εννοούν διαφορετικά. Νοµίζω
ότι είναι µία σωστή απόφαση, η απόφαση του κ. Δριβελέγκα να
αποσύρει τη διάταξη. Εγώ συνεννοήθηκα µε τον κ. Κουτρουµάνη
και πρέπει να σας πω ότι αύριο το πρωί, από τη Δευτέρα δηλαδή,
θα ορίσει το κάθε κόµµα από έναν Βουλευτή, προκειµένου να καταλήξουµε σε µία κοινή πρόταση. Καθαρά στο διαµορφωτικό
πεδίο, δεν το δεσµεύει σε τίποτα.
Μπροστά µας έχουµε δύο νοµοσχέδια που καταθέτει το
Υπουργείο, το ένα είναι για τα αδέσποτα και το άλλο είναι για τα
φυτοφάρµακα, που επίσης είναι σηµαντικό νοµοσχέδιο και µπορούµε να τη φέρουµε ξανά. Εάν έρθει πιο γρήγορα ακόµα ένα
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, δεσµεύθηκε ο κ. Κουτρουµάνης ότι θα φέρουµε τη συµφωνηµένη διάταξη στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Άρα, δεσµευόµαστε από εδώ ότι αυτό θα λυθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν ήµασταν ώριµοι σήµερα να συµφωνήσουµε στην ακριβή διατύπωση. Θα την κάνουµε στην επόµενο
νοµοσχέδιο µε την παρουσία, τη συναίνεση και τη συµµετοχή
όλων των κοµµάτων.
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Για µία ακόµα φορά θέλω να σας ευχαριστώ και ελπίζω ότι η
εφαρµογή αυτού του νόµου θα διασκεδάσει τους φόβους που
διατυπώθηκαν, που είναι πολλοί και σοβαροί και θα δώσει µία
καινούργια ανάσα, έναν καινούργιο αέρα στο συνεταιριστικό µας
κίνηµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υπουργό.
Ο κ. Ροντούλης έχει το λόγο για λίγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς χαίροµαι
που βρίσκεστε στην Αίθουσα, πιστοποιώντας µε την παρουσία
σας και την έλευσή σας στη Βουλή την ορθότητα της αντίδρασης
του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού, γιατί αυτός που αποσύρει
διατάξεις, έστω και αν κάποιοι διακατέχονται από το σύνδροµο
µικροµεγαλισµού, είναι κατά το νόµο και το Σύνταγµα µόνο ο
Υπουργός και κανένας άλλος. Χαιρόµαστε, λοιπόν, για την παρουσία σας στη Βουλή.
Δεύτερον, έρχοµαι στο ζήτηµα των εργαζοµένων. Όταν µοιράσατε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, υπήρξε µια αλλαγή στην
εξής κατεύθυνση, ότι οι εργαζόµενοι θα καλυφθούν από ένα πρόγραµµα ειδικής επιδότησης µέσω ΟΑΕΔ.
Ερώτηµα: Μπορείτε να µας πείτε για πόσο χρόνο είναι αυτό
το πρόγραµµα της ειδικής επιδότησης και τι θα γίνει στη συνέχεια; Για να ξέρουµε για ποιο πράγµα µιλάµε. Γιατί η όλη ρύθµιση
έµεινε εκεί, στο πρόγραµµα ειδικής επιδότησης µέσω ΟΑΕΔ.
Έχουµε συγκεκριµένα ερωτήµατα. Για πόσο χρόνο; Νοµίζω ότι
δεν υπερβαίνει την πενταετία. Τι θα γίνει από εκεί και πέρα; Είναι
ερωτήµατα τα οποία θα πρέπει να απαντήσετε.
Επίσης, έθεσα ένα ερώτηµα στο λαλίστατο, κατά τα άλλα,
Υφυπουργό σας, ο οποίος αφού µας είπε οτιδήποτε άλλο, εκστοµίζοντας και προσβλητικά σχόλια -τα αντιπαρέρχοµαι- απάντηση
δεν έδωσε. Περιµένω να δώσετε εσείς τώρα. Ακούστε το ερώτηµα, γιατί ήσασταν απών: Είναι ένας παραγωγός σε ένα νησί,
παραδείγµατος χάριν στη Σάµο και έχει δέκα στρέµµατα αµπέλι.
Δεν µπορεί ο άνθρωπος αυτός να δώσει την παραγωγή του, το
αγροτικό του προϊόν στη Λάρισα. Δεν µπορεί να κάνει οινοποιείο.
Δεν µπορεί ένας τρίτος να πάει στη Σάµο και να κάνει οινοποιείο
για να απορροφήσει την παραγωγή που υπάρχει ή για να δώσει
κάποια διαπραγµατευτική ικανότητα στον τοπικό παραγωγό, στη
διαµόρφωση των τιµών των προϊόντων του.
Εσείς δέχεστε αυτήν την κατάσταση καταναγκασµού που
υπάρχει σε κάποιες περιοχές της χώρας; Γιατί εγώ ξέρω ότι η
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ της ελευθερίας των οικονοµικών επιλογών, υπέρ του ανοίγµατος των επαγγελµάτων. Εσείς,
λοιπόν, δέχεστε αυτήν την πραγµατικότητα καταναγκασµού που
υφίσταται σε κάποιες περιοχές της χώρας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο κύριος Υπουργός έχει
το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το πρώτο θέµα,
θέλω να επαναλάβω ότι όσον αφορά στην εξειδίκευση του µέτρου που απαιτεί µια µελέτη που σήµερα ψηφίζουµε -µιλήσατε
για προγράµµατα του ΟΑΕΔ- έχουµε κάνει µια µεγάλη συζήτηση
και στο ΠΑΣΟΚ και µε τους Βουλευτές µας…
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εσείς το λέτε αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Μιλάω για το πρώτο θέµα που θέσατε.
Γι’ αυτό που αναφερθήκατε µιλάω. Είπα τι είπατε. Γιατί αρπάζεστε αµέσως;
Έχουµε κάνει συζήτηση ήδη. Υπάρχουν πάρα πολλοί υπάλληλοι, που είναι πολλά χρόνια συνεταιριστικοί υπάλληλοι και είναι
άνθρωποι που σε λίγο καιρό µπορούν να βγουν στη σύνταξη.
Πρέπει να το δούµε το θέµα πολύ συγκεκριµένα και να δούµε
πώς θα προσαρµόσουµε αυτά τα προγράµµατα, έτσι ώστε να
µην υπάρξουν κοινωνικές αδικίες.
Δεν µπορούσε να γίνει πριν µια µελέτη συγκεκριµένη. Και
έχουµε εδώ Βουλευτές που έχουν δουλέψει σε αυτό. Ο κ. Τζελέπης είναι ένας από αυτούς που έχει δουλέψει χρόνια σε αυτό το
χώρο και το ξέρει, υπήρξε συνεταιριστικός υπάλληλος, και ξέρουµε πολύ καλά ότι αυτό το θέµα απαιτεί µια ιδιαίτερη προσοχή.
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Θέλω να δηλώσω και κάτι ακόµα. Στο Υπουργείο έχει συγκροτηθεί ήδη οµάδα που θα αποτελέσει τη βάση της Διεύθυνσης της
Εποπτικής Αρχής. Και µόλις δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης ο νόµος, έχουµε ετοιµάσει επιστολή που ζητάµε µέχρι
το τέλος του χρόνου -ουσιαστικά θα έχουµε δυόµισι µε τρεις
µήνες µπροστά µας- τα στοιχεία από όλους τους συνεταιρισµούς
που θα αφορούν τα πάντα, και τους εργαζόµενους καθώς και ό,τι
πρέπει να ζητήσουµε προκειµένου να τους εγγράψουµε στο µητρώο. Με βάση, λοιπόν, αυτά τα στοιχεία για τους εργαζόµενους
κ.λπ., εµείς να µπορούµε να εξειδικεύσουµε αυτό το πρόγραµµα.
Ένα είναι αυτό.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το θέµα που είπατε, θέλω να σας πω
το εξής: Στο πλαίσιο των αγροδιατροφικών συµπράξεων που
εµείς ζητήσαµε και προβλέπεται από το νόµο, λέµε ότι στα µεγάλα νησιά, που δεν είναι η περιφερειακή αυτοδιοίκηση της στεριάς, ας πούµε, όπως είναι η Θεσσαλία που µπορεί άνετα να γίνει
µια σύµπραξη σε επίπεδο περιφέρειας, θα γίνεται στο πλαίσιο
των δήµων που είναι ένας δήµος κατά νησί. Δηλαδή, η πρωτοβουλία της περιφέρειας εξ αντικειµένου θα προσδιορίσει το
πεδίο της σύµπραξης στη Ρόδο, για παράδειγµα, στη Σάµο, στη
Μυτιλήνη.
Εκεί, λοιπόν, πρέπει να ενισχύσουµε αυτή τη σύµπραξη για να
µπορεί ο µονήρης παραγωγός, ας πούµε, να µπει σε µια διαδικασία παρέµβασης και προστασίας του προϊόντος του.
Επιπλέον, πρέπει να βρούµε και τις δυνατότητες -δεν λέω ότι
είµαστε σε µια φάση που όλα τα πράγµατα λειτουργούν καλά,
ούτε όλοι οι παραγωγοί, ίσα-ίσα που ο πιο µικρός παραγωγός
υφίσταται τη µεγαλύτερη εκµετάλλευση- και να δούµε επί τόπου
σε κάθε περιοχή και σε αυτό θα βοηθήσουν πολύ οι νέοι συνεταιρισµοί που θα καλύπτουν ένα ευρύτερο, εξαιτίας της µετατροπής, πεδίο από αυτό που µέχρι τώρα είχαµε, δηλαδή
ουσιαστικά µία ένωση σε µία επαρχία µε δεκαπέντε και είκοσι συνεταιρισµούς από κάτω. Για να µπορούµε να βοηθήσουµε τον µεµονωµένο παραγωγό µέσα στο πλαίσιο του δυνατού
συναιτερισµού και της αγροτοδιατροφικής σύµπραξης, να υποστηρίξει όσο γίνεται καλύτερα τα συµφέροντά του είτε για τη µεταφορά τους είτε για οτιδήποτε άλλο.
Από εκεί και µετά είναι πρόβληµα και της πολιτείας να παίρνει
κάθε φορά τα µέτρα που ανακουφίζουν µε παρόµοιες διαδικασίες ή που κινητροδοτούν ή ενισχύουν. Είµαστε ανοιχτοί σε όλη
αυτήν την προσπάθεια παρά την οικονοµική κρίση και τα προβλήµατα που περνά η χώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της ενότητας των άρθρων και των τροπολογιών 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» και θα
γίνει η ψήφισή τους χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 18
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 19
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 20
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε αριθµό
521/3, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς η τροπολογία
µε αριθµό 521/3, έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και θα αποτελέσει ίδιο άρθρο
του νοµοσχεδίου.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το ακροτελεύτιο άρθρο
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
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 κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Τρίτης
2 Αυγούστου 2011 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς τα Πρακτικά
της Τρίτης 2 Αυγούστου 2011 επικυρώθηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 18.00’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 9 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα
10.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό
έλεγχο: α) συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) συζήτηση της
υπ’ αριθµόν 60/37/30-8-2011 επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών
της Νέας Δηµοκρατίας προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη συµµετοχή µη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) στα προγράµµατα «κοινωφελούς εργασίας».
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