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ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΗ’
Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2012
Αθήνα, σήµερα στις 11 Ιανουαρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.14’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΡΟΔΟΥΛΑΣ ΖΗΣΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων
ερωτήσεων της Πέµπτης 12 Ιανουαρίου 2012.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 352/9-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Πυθαγόρα Βαρδίκου προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις προµήθειες και τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις των
νοσοκοµείων.
2. Η µε αριθµό 350/9-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη Λαµπρόπουλου προς τον
Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την επαναλειτουργία του
Κέντρου Εκπαίδευσης Διαβιβάσεων στην Καλαµάτα και την παραµονή σε λειτουργία της 77 Μονάδας Επιστράτευσης στο στρατόπεδο «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ».
3. Η µε αριθµό 353/9-1-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σοφίας Καλαντίδου
προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στη χαρτοβιοµηχανία Θράκης «DIANA».
4. Η µε αριθµό 356/9-1-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ουρανίας Παπανδρέου Παπαδάκη προς τους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την
εφαρµογή της βραχυθεραπείας για την αντιµετώπιση του καρκίνου του προστάτη από ιδιωτικά κέντρα στην Ελλάδα.
5. Η µε αριθµό 348/9-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Παπαδηµούλη προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την τακτοποίηση του
σκανδάλου «SIEMENS» και τη λειτουργία των έτοιµων σταθµών
του µετρό.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 347/9-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευτύχιου Δαµιανάκη προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
σχετικά µε την ολοκλήρωση της στελέχωσης και την έναρξη των
δραστηριοτήτων της εταιρείας «Υποδοµές Κρήτης Α.Ε.».

2. Η µε αριθµό 351/9-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς την
Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των περιστατικών υποσιτισµού µαθητών
σε σχολεία.
3. Η µε αριθµό 357/9-1-2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κωνσταντίνου Κιλτίδη
προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη µεταφορά της
383ης Μοίρας αεροσκαφών CL-415 από τη Θεσσαλονίκη στην
Ελευσίνα και την κατάργηση της 113 Πτέρυγα Μάχης.
4. Η µε αριθµό 349/9-1-2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευαγγελίας Αµµανατίδου - Πασχαλίδου προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και
Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
επίλυση του προβλήµατος της µεταφοράς µαθητών στα σχολεία
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης καθώς και τα
ειδικά σχολεία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, εξήντα έξι µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από τα Ράλλεια Πειραµατικά Δηµοτικά Σχολεία του
Πανεπιστηµίου της Αθήνας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
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: «Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
Στη χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκε και ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν
τα άρθρα και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως µια ενότητα.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Νικόλαος Σαλαγιάννης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Χθες επί της αρχής ανέπτυξα µε όσο πιο αδρές γραµµές µπορούσα τη σπουδαιότητα αυτού του νοµοσχεδίου σ’ ένα εξαιρετικά δύσκολο θέµα, όπως είναι τα φυτοφάρµακα, η ωφέλεια από
τη χρήση τους αλλά και οι επιπτώσεις που µπορεί να έχουν στην
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υγεία των ανθρώπων και στο περιβάλλον. Μπορούν επίσης να
επηρεάσουν πολύ σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων.
Σηµείωσα ότι υπάρχουν δύο κανονισµοί, ο κανονισµός
1107/2009 και ο 396/2005, ότι παίρνουµε συµπληρωµατικά µέτρα
για την εφαρµογή τους και ότι στο νοµοσχέδιο υπάρχει αυτούσια
και αναλυτική η οδηγία 128/2009. Υπάρχουν όµως και συµπληρωµατικές διατάξεις που στο εθνικό πεδίο βοηθούν στην εφαρµογή αυτής της οδηγίας στην πράξη.
Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα σε µερικά άρθρα που τα θεωρώ
κρίσιµα. Να µην περιδιαβώ όλα τα άρθρα, διότι δεν νοµίζω ότι
έχει καµµία σηµασία.
Θα ήθελα κατ’ αρχάς να επισηµάνω και να υπογραµµίσω τη
συµφωνία µας στην κεντρική επιλογή που κάνει το Υπουργείο να
διακρίνει τις αρχές σε τρεις συνολικά, οι οποίες διαχειρίζονται
το όλο θέµα της έγκρισης της άδειας κυκλοφορίας, της αξιολόγησης και της διαχείρισης του πιθανού κινδύνου από τη χρήση
των φυτοφαρµάκων και των υπολειµµάτων, καθώς και στην αρχή
που βλέπει και εξετάζει τις ενστάσεις.
Θα συµφωνήσω επίσης µε την επιλογή του ότι το Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο αναλαµβάνει να αξιολογήσει τον κίνδυνο και µε τη διαδικασία του ότι η Διεύθυνση Φυτοπροστασίας
του Υπουργείου επικεντρώνεται πια στο να δώσει την άδεια και
να διαχειριστεί τους πιθανούς κινδύνους. Επίσης, θα συµφωνήσω µε την επιλογή του να µπορεί η επιστηµονική επιτροπή, µε
εξειδικευµένους επιστήµονες, να γνωµοδοτήσει για τα φυτοφάρµακα και ταυτόχρονα να κρίνει τις ενστάσεις.
Θεωρώ ότι το όλο κύκλωµα των φυτοφαρµάκων είναι εξαιρετικά ισχυρό από οικονοµική άποψη. Η αγορά δοµείται µονοπωλιακά σ’ αυτόν το χώρο. Υπάρχουν καρτέλ στο χώρο αυτόν.
Εποµένως, η διαδικασία αποτελεσµατικότερης διαχείρισης και
µε διαφανέστερο τρόπο είναι µια επιδίωξη που καταγράφεται
στα συγκεκριµένα άρθρα του νοµοσχεδίου και θέλω να υπογραµµίσω την πλήρη υποστήριξή µας σ’ αυτήν.
Όπως είχα πει και στη συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή στο
θέµα των προστίµων, νοµίζω ότι το εύρος που δίνεται, αφήνει
πολλά περιθώρια. Θα µπορούσαµε να δούµε έναν τρόπο, ώστε
µε κάποια κριτήρια να κρίνονται τα πρόστιµα και οι διοικητικές
και ποινικές κυρώσεις. Για παράδειγµα, δεν µπορώ να εννοήσω,
κάποιος ο οποίος εισάγει ένα φάρµακο µε απαγορευµένες ουσίες και το διακινεί, να µην έχει τη µέγιστη ποινή που µπορεί να
υπάρξει από την ελληνική πολιτεία. Αυτόν πρέπει να τον διακρίνω
ως µια εντελώς ξεχωριστή περίπτωση, στην οποία πρέπει να επιβληθεί η µέγιστη των ποινών.
Υπάρχει µια άλλη κατηγορία κάποιου, ο οποίος εισάγει ένα φυτοφάρµακο που σε άλλη χώρα της Κοινότητας µπορεί να έχει εγκριθεί η κυκλοφορία -άρα δεν φαίνεται να είναι επικίνδυνο, µια
και κυκλοφορεί σε χώρα της Ευρώπης- αλλά να µην έχει πάρει
άδεια εδώ και να το κυκλοφορεί. Αυτό είναι µια δεύτερη κατηγορία, που επίσης πρέπει να επισύρει ποινές αλλά δεν είναι στην
ίδια κατηγορία µε την προηγούµενη. Και υπάρχει και µια άλλη
κατηγορία, που περιλαµβάνει όλες τις υπόλοιπες. Δηλαδή όλες
οι υπόλοιπες µπορούν να τεθούν σε µια άλλη κατηγορία αξιολόγησης για τις κυρώσεις.
Νοµίζω ότι θα πρέπει αυτά να τα ξεκαθαρίσουµε λίγο και γιατί
είναι πιο δίκαιο να είναι αναλογικές οι ποινές και για να µην αφήνουµε περιθώρια µεγάλου εύρους για να παίζεται ένα παιχνίδι
γύρω από τις ποινές. Δεν το λύσαµε αυτό το πρόβληµα και νοµίζω ότι πρέπει να το λύσουµε, κύριε Υφυπουργέ.
Στο άρθρο 20, όπως και στο άρθρο 35, µπαίνει ένα ζήτηµα που
είναι η ουσία της συνταγογράφησης -χωρίς να το λέµε, και εγώ
συµφωνώ σε αυτό- να µπορούµε να έχουµε πλήρη καταγραφή
των φυτοφαρµάκων, πού πάνε, σε ποιον πάνε και ακόµα σε ποια
καλλιέργεια και γιατί, να έχουµε τα στοιχεία, να µπορούµε να κρίνουµε, αλλά να µην µπούµε ακόµα στη λογική της συνταγογράφησης για να µην επιβαρύνουµε και τους αγρότες µε αµοιβές
συνταγών. Μπορεί να ακούγεται καλό να υπάρχει ο αρµόδιος επιστήµονας που συνταγογραφεί, νοµίζω όµως ότι όπως κινείται σήµερα η αγορά στο χώρο αυτό, καλό θα είναι να το αποφύγουµε
σε αυτήν τη φάση.
Θέλω να συµφωνήσω στις παρατηρήσεις που έχουν γίνει στο
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άρθρο 35, σε ό,τι αφορά τους ειδικούς επιστήµονες. Ας τους
ονοµάσουµε πια. Οι ειδικοί επιστήµονες είναι οι γεωπόνοι και
είναι και οι τεχνολόγοι τροφίµων. Ας ονοµάσουµε ποιοι είναι οι
ειδικοί επιστήµονες, για να µην έχουµε ασάφειες γύρω από αυτό
και παιχνίδια που παίζονται γύρω από αυτό.
Σε ό,τι αφορά το θέµα του ελέγχου των τιµών, εγώ νοµίζω ότι
πρέπει να γίνει µια σοβαρή συνεργασία µε το Υπουργείο Ανάπτυξης για να δούµε πώς µπορούµε να ελέγξουµε στοιχειωδώς τις
τιµές στην αγορά των φυτοφαρµάκων, γιατί γενικότερα η αγορά
εισροών των φυτοφαρµάκων, των λιπασµάτων, κ.λπ. στον αγροτικό τοµέα, είναι ανεξέλεγκτη. Νοµίζω ότι αν δεν υπάρξει µια
στενή συνεργασία και ένας συντονισµός όλων των αρµοδίων
υπηρεσιών δεν µπορούµε να επιτύχουµε αποτέλεσµα. Το έχω
επισηµάνει πάρα πολλές φορές, αλλά δεν το βλέπω να γίνεται
στην πράξη. Είναι ανεξέλεγκτη η αγορά στον αγροτικό τοµέα και
στις τιµές.
Αυτά ήθελα να προσθέσω, κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ
πάρα πολύ που µε ακούσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, κ. Νικόλαο Σαλαγιάννη.
Παρακαλείται ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Γεώργιος
Βλάχος, να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Βλάχο, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη συζήτηση επί των άρθρων
ενός σηµαντικού, όπως είπα εχθές, νοµοσχεδίου που έρχεται να
δώσει, πραγµατικά, λύσεις σε αρκετές εκκρεµότητες που υπάρχουν σχετικά µε τη διακίνηση των φυτοφαρµάκων, εγώ θα χωρίσω την τοποθέτησή µου σε τρία µέρη.
Το πρώτο µέρος αφορά τα άρθρα από το 1 έως το 14, όπου
περιλαµβάνονται γενικές διατάξεις, καθώς επίσης και τα αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής του κανονισµού 1107
του 2009, της οδηγίας 396/2005 και της οδηγίας 128/2009.
Πρώτον, η δηµιουργία συντονιστικής εθνικής αρχής στο
άρθρο 3, η οποία θα είναι υπεύθυνη για το συντονισµό των αρµοδίων αρχών αλλά και την εφαρµογή του παρόντος νόµου, είναι
σωστή µεν, όχι αρκετή δε, αφού παραπέµπει σε υπουργική απόφαση ή σε κοινή υπουργική απόφαση τον καθορισµό των αρµοδίων αρχών και των αρµοδιοτήτων τους. Άρα, µέχρι σήµερα
κάνουµε ένα βήµα και µάλιστα και αυτό είναι µισό.
Επίσης, ο ορισµός του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου ως αρµόδια αρχή για την αξιολόγηση των υποβληθέντων
στοιχείων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά κινδυνεύει να αποδειχθεί στην πράξη αναποτελεσµατική και γραφειοκρατική διαδικασία, αν δεν ξεκαθαρίσει το σύνολο των αρµοδίων αρχών τις
αρµοδιότητές τους, να ξεκαθαριστούν οι διακριτοί –κατά τη
γνώµη µας ρόλοι- άρα και η ανάληψη ευθύνης που αναλογεί στον
καθένα, καθώς και τα χρονοδιαγράµµατα –και είναι σηµαντικό
αυτό, κύριε Υπουργέ- εντός των οποίων πρέπει να κινούνται για
να αποφασίζουν.
Για παράδειγµα, είπατε χθες ότι όταν πήγατε στο Υπουργείο
είχατε σαράντα προτάσεις για κατ’ εξαιρέσεις εγκρίσεις, όµως
δεν ρωτήσατε όλους αυτούς που σας τις έφερναν γιατί λίµναζαν
όλες αυτές οι αποφάσεις και δεν προχωρούσαν. Προφανώς, κάποιοι εκεί δεν έκαναν τη δουλειά τους.
Προϋπόθεση, λοιπόν, για την αποτελεσµατικότητα κάθε αρχής
είναι βεβαίως η στελέχωση µε το απαραίτητο δυναµικό όλων των
βαθµίδων και όλων των κατηγοριών. Άρα στο άρθρο 3, επιγραµµατικά να αναφέρω πως θέλουµε να υπάρχουν διακριτοί ρόλοι
και συµφωνούµε την έκδοση της άδειας να την έχει η διεύθυνση
του Υπουργείου Γεωργίας και την αξιολόγηση των κινδύνων το
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.
Δεύτερον, σχετικά µε την άδεια παράλληλου εµπορίου και τις
άδειες πειραµατισµού που υποβάλλονται από φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, αυτό να έχει έδρα την Ελλάδα, κύριε Υπουργέ –ή έστω
αντιπρόσωπο- και να αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις του απέναντι
στο ελληνικό κράτος και τους πολίτες. Μιλώ για το άρθρο 4 παράγραφος 3.
Τρίτον, σχετικά µε το µητρώο κατοχών άδειας διάθεσης στην
αγορά που διατηρεί η ΣΕΑ θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά
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της έδρας της ή των εγκαταστάσεών της και περιγραφή της δραστηριότητας σε κάθε µία, ιδιαίτερα για τις εγκαταστάσεις που
βρίσκονται στην περιφέρεια. Έτσι, τόσο η ΣΕΑ όσο και ο περιφερειακός ελεγκτικός µηχανισµός θα έχει την πλήρη εικόνα κάθε
εµπορικής και βιοµηχανικής µονάδας. Μιλώ για το άρθρο 4 παράγραφος 10.
Ως προς την επιστηµονική επιτροπή γεωργικών φαρµάκων,
δεν θα πρέπει να συµµετέχουν αξιολογητές στην επιτροπή που
εξετάζει ενστάσεις. Αυτό είναι µια ανακολουθία και καταλαβαίνετε ότι υποκρύπτει αρκετούς κινδύνους. Μιλώ, κύριε Υπουργέ,
για το άρθρο 5 παράγραφος 6β.
Επίσης, να προβλεφθεί στην απαρτία των πέντε µελών να παρευρίσκεται υποχρεωτικά ο εκπρόσωπος του ΕΣΥΦ –άρθρο 5 παράγραφος 7- και ακόµη καλύτερα ως απαρτία θα µπορούσε να
ορίζεται η πλειοψηφία των µελών. Η συµµετοχή εκπροσώπου του
ΓΕΩΤΕ που εµείς προτείνουµε, πέραν της ουσιαστικής αντιπροσώπευσης ενός σηµαντικότατου επιµελητηρίου, όπως είναι το
Γεωτεχνικό Επιµελητήριο, θα έκανε µονό τον αριθµό των µελών
της Επιτροπής Έγκρισης Γεωργικών Φαρµάκων (ΕΕΓΦ) και δεν
θα χρειαζόταν η διπλή ψήφος του προέδρου σε περιπτώσεις ισοψηφίας.
Σχετικά µε τις διοικητικές κυρώσεις επί των παραβάσεων σε
θέµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων ζητήσαµε την αναλογικότητα των προστίµων. Μιλώ για το άρθρο 9. Εδώ πρέπει να µην
αφεθεί στην τύχη «από τόσο µέχρι τόσο» γιατί ξέρετε ότι οι υπηρεσίες, πολλές φορές µε λάθος κριτήρια –δεν θέλω να πω µε
σκοπιµότητες κατ’ ανάγκη-, καταλογίζουν διάφορα πρόστιµα και
µάλιστα πολύ βαριά. Θα έλεγα, λοιπόν, εδώ να προσδιοριστεί
από τώρα η αναλογικότητα.
Επίσης, για περιπτώσεις υποτροπής να προβλέπεται πιο βαριά
τιµωρία, ιδιαίτερα για παραβάσεις µη αδειοδοτηµένων και µη εγκεκριµένων φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων.
Στο άρθρο 9 παράγραφος 2, πρέπει να υποχρεώνεται γνωστοποίηση –προσέξτε, κύριε Υπουργέ, εδώ είναι κάτι σηµαντικό και
µας ξεφεύγει ίσως- και όχι άδεια από την εταιρεία –παραγωγό
ή συσκευαστή- αφού υπάρχει κίνδυνος να µπλοκαριστούν οι εξαγωγές. Υπάρχουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα οποία προορίζονται µόνο για εξαγωγή, αφού παράγονται στην Ελλάδα
µόνο για εξαγωγή και όχι για την ελληνική αγορά. Άρα πρέπει να
έχουν διαφορετική διαδικασία και αντιµετώπιση.
Δεν έχουµε λόγο εµείς, αυτούς που το προϊόν τους δεν απευθύνεται στην ελληνική αγορά, να τους βάλουµε στον κυκεώνα
της αδειοδότησης. Από την άλλη µεριά, όµως, αν γίνει και έλεγχος στη βιοµηχανία ή στη βιοτεχνία που παράγεται το συγκεκριµένο προϊόν, οι άνθρωποι να µην κινδυνεύουν να χρεωθούν µε
κάποιο υψηλό πρόστιµο επειδή απλά συσκευάζουν προϊόν για
εξαγωγή.
Για αποκλίσεις στην ετικέτα που εµφανώς οφείλονται σε τυπογραφικά λάθη -όλοι καταλαβαίνουµε τι σηµαίνει τυπογραφικό
λάθος- η τιµωρία µπορεί να είναι ακόµη και µια γραπτή επίπληξη.
Σε κάθε περίπτωση ο νόµος πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά
και όταν παραβιάζεται, η τιµωρία πρέπει να είναι δίκαιη, όχι ισοπέδωση και όχι εκδίκηση. Δεν πρέπει να ανακαλείται η άδεια φυτοπροστατευτικού προϊόντος για λάθη στην ετικέτα.
Για ουσιαστικές αποκλίσεις, την ευθύνη πρέπει να την έχει η
εταιρεία που παράγει το προϊόν και όχι ο πωλητής, δηλαδή ο
διακινητής του προϊόντος. Μιλώ για το άρθρο 9, παράγραφοι
4,5,6. Δηλαδή εάν η εταιρεία έχει σκόπιµα αποκλίσεις στο προϊόν
που έχει συσκευάσει, δηλαδή άλλα γράφει στην ετικέτα και άλλα
περιέχει, θα φταίει αυτός που το πωλεί, ο γεωπόνος δηλαδή που
το διακινεί; Με συγχωρείτε πάρα πολύ! Εδώ είναι ξεκάθαρο το
ποιος έχει την ευθύνη. Απορώ γιατί ταλαντευόµαστε. Η ευθύνη
πρέπει να αποδοθεί σε αυτόν που παράγει το σκεύασµα.
Άρθρο 9, παράγραφος 17. Ακόµη συµφωνούµε τα πρόστιµα
να επιβάλλονται από τον Υπουργό -το είπατε και εσείς, κύριε
Υπουργέ, και είναι πολύ σηµαντικό - ύστερα από εισήγηση της
ΣΕΑ και να ακολουθεί η δηµοσιοποίηση των προστίµων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα λίγο χρόνο, κυρία Πρόεδρε.
Υπεύθυνα για τις κυρώσεις πρόσωπα να είναι τα οριζόµενα στο

3023

άρθρο 11, εκτός από τις ανώνυµες εταιρείες. Το είπαµε και στην
επιτροπή. Εµείς προτείνουµε να είναι ο διευθύνων σύµβουλος ή
και ο διαχειριστής ή κάποιο πρόσωπο που έχει οριστεί και όχι τα
µέλη του διοικητικού συµβουλίου –όσοι υπερψήφισαν το σχέδιο
νόµου λέει ο νόµος - αφού συνήθως αυτά τα πρόσωπα είναι που
αποφασίζουν και όχι το διοικητικό συµβούλιο. Δηλαδή, αποφασίζει ο διευθύνων σύµβουλος και όχι το διοικητικό συµβούλιο.
Άρα, λοιπόν, και σε αυτό να πάµε στο διαχειριστή, στο διευθύνοντα σύµβουλο ή στο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο και όχι στο
σύνολο των µελών του διοικητικού συµβουλίου.
Στο άρθρο 13, παράγραφος 3, να συµπληρωθεί, η ευθύνη για
την έλλειψη στοιχείων ιχνηλασιµότητας να φτάνει έως την πρώτη
µεταποίηση -µιλώ για φυτικά προϊόντα πρώτης µεταποίησης- και
να µη σταµατάµε µόνο στα προϊόντα. Να καταλαβαίνουν, λοιπόν,
όλοι όσοι δεν σέβονται τους χρόνους του ψεκασµού ότι θα µπορούν να ελεγχθούν ακόµη και στη µεταποίηση του προϊόντος.
Η τήρηση δε του χρόνου συγκοµιδής από τον τελευταίο ψεκασµό θα γίνει πραγµατικότητα, εάν γνωρίζουν όλοι οι παραγωγοί ότι θα ελέγχονται δειγµατοληπτικά τα προϊόντα που φτάνουν
στην αγορά και µέσω της ιχνηλασιµότητας και του κωδικού που
συνοδεύει τον κάθε παραγωγό θα βρίσκεται εύκολα ποιος είναι
ο παραγωγός που δεν σέβεται την κοινωνία. Αλλιώς όλα τα υπόλοιπα που λέµε είναι θεωρία. Μόνο εάν γνωρίζει ότι είναι ξεκάθαρο το τοπίο, ο καθένας θα σεβαστεί το ρόλο του.
Επειδή ακούστηκε για ψεκασµούς σε θερµοκήπια, θέλω να πω
ότι ο καθένας λέει ό,τι ξέρει και ό,τι άκουσε. Μόνο που τα πράγµατα δεν είναι έτσι. Πρέπει να πούµε εδώ -για να µην τροµάζουµε
τον κόσµο ότι στα θερµοκήπια τη µία µέρα ψεκάζουν, την άλλη
γίνεται συγκοµιδή- ότι στα περισσότερα θερµοκήπια πια γίνεται
βιολογική καταπολέµηση για να µπορούν οι παραγωγοί να κάνουν καθηµερινά συγκοµιδή. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και όχι
οτιδήποτε άλλο ακούγεται εδώ σαν κινδυνολογία η οποία τροµάζει τον κόσµο. Αυτό, όσοι έχουν σχέση µε το αντικείµενο, το γνωρίζουν πολύ καλά.
Έρχοµαι πολύ σύντοµα στο δεύτερο µέρος που αφορά τα
άρθρα από το 15 έως το 31, όπου αποτυπώνεται η οδηγία
128/2009. Χρειάζονται παρ’ όλα αυτά κάποιες διευκρινίσεις. Στο
άρθρο 17 παράγραφος 2, ο όρος «διανοµέας» µάλλον περιπλέκει
τα πράγµατα και πιθανόν και τις ευθύνες και γι’ αυτό δεν µπορεί
να ταυτίζεται ο παραγωγός-συσκευαστής, δηλαδή η εταιρεία
που παράγει το προϊόν ή ο χονδρέµπορος που το διακινεί, που
διαθέτει δηλαδή τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα στη χονδρική
αγορά µε τον πωλητή–γεωπόνο σε ιδιωτική ή συνεταιριστική επιχείρηση και φυσικά µε τους προµηθευτές που λέτε, αν εννοείτε
τους χρήστες.
Στο άρθρο 17 παράγραφος 3, υπάρχει ο όρος «σύµβουλος».
Λέτε ότι είναι κάθε πρόσωπο που έχει αποκτήσει επαρκείς γνώσεις. Πώς µετρούνται οι επαρκείς γνώσεις; Νοµίζω ότι δεν είναι
σοβαρή διατύπωση και µάλλον αποκρύπτει σκοπιµότητες. Εδώ
θέλουν κάποιοι να ασχολούνται µε πράγµατα που δεν γνωρίζουν,
που δεν τα ξέρουν και που, εν πάση περιπτώσει, πιθανόν τους
εντυπωσιάζει η οικονοµική κινητικότητα που υπάρχει και θέλουν
να ασχοληθούν.
Στο άρθρο 18 παράγραφος 1, θεσπίζονται εθνικά σχέδια δράσης. Από ποιον; Να αναφερθεί από τη ΣΕΑ. Θα κάνω αναφορά
γι’ αυτό και στο άρθρο 32, κύριε Υπουργέ.
Στο άρθρο 19, υπάρχουν απορίες για το ποιοι είναι οι φορείς
κατάρτισης.
Επίσης, ποιος, πότε και µε ποια κριτήρια δίνει το πιστοποιητικό
και ποια είναι τα άλλα µέσα εκτός από την κατάρτιση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού. Διότι, λέτε για κατάρτιση µε οποιοδήποτε µέσο. Ποιο είναι το άλλο µέσο, εκτός από την
κατάρτιση, εκτός από την ενηµέρωση; Δεν το καταλαβαίνω.
Η ίδια ασάφεια υπάρχει και στο άρθρο 20.
Στο άρθρο 23, σχετικά µε τους αεροψεκασµούς, η παράγραφος 1 δεν χρειάζεται, διότι κατά τη γνώµη µου, υπάρχει αλληλοαναίρεση. Νοµίζω ότι η διατύπωση της παραγράφου 2 για
αεροψεκασµό είναι αρκετή. Στην Ελλάδα οι αεροψεκασµοί απαγορεύονται, εκτός κάποιων συγκεκριµένων εξαιρέσεων που περιγράφονται στην παράγραφο 2 και πρέπει να µείνει αυτή για να
µη λέµε ότι στη µία απαγορεύονται και στην άλλη τι επιτρέπεται.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Θέλω λίγο την κατανόησή σας και
δεν θα δευτερολογήσω.
Στο τρίτο µέρος του νοµοσχεδίου, από το άρθρο 32 έως το
τέλος, το άρθρο 53, δηλαδή, έχουµε τη λήψη µέτρων από την
πλευρά της Ελλάδος, προκειµένου να συµµορφωθεί προς τις
απαιτήσεις της οδηγίας 128/2009.
Στο άρθρο 32, υπάρχει, κατά τη γνώµη µου, η σύγχυση. Αφού
συµφωνούµε στην παράγραφο 3 ότι η ΣΕΑ είναι αρµόδια για την
κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρµογής του εθνικού σχεδίου δράσης, όλα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 2, κινδυνεύουν να αποδειχθούν θεωρία και γραφειοκρατική διαδικασία
και µάλιστα -αν αµειφθούν αυτές οι επιτροπές που προβλέπονταµε σηµαντικό κόστος.
Προτείνω την απλούστευση της διαδικασίας για το εθνικό σχέδιο δράσης, µε τη ΣΕΑ να καταρτίζει το σχέδιο και στη συνέχεια,
να το δίνει προς δηµόσια διαβούλευση στους φορείς και έπειτα,
να φτάνει στη Βουλή, σε επιτροπή, κάτι που ακούστηκε και χθες
από τη µεριά του Υπουργείου και εµάς µας βρίσκει σύµφωνους.
Στο άρθρο 33, κυριαρχεί το ίδιο πνεύµα. Συµφωνούµε µε την
κατάρτιση και την έκδοση πιστοποιητικών όσων συµµετέχουν
στα προγράµµατα. Όµως, εκτός από τους χρήστες που η επιµόρφωσή τους είναι απαραίτητη για την ορθολογική χρήση των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των πωλητών γεωπόνων,
που συµπληρωµατικά, µε επικαιροποιηµένες επιστηµονικές δηµοσιεύσεις και κείµενα πρέπει να βελτιώνουν την εικόνα γύρω
από το φάρµακο, όλα τα υπόλοιπα είναι γραφειοκρατία, που,
όπως δεν δούλεψε στο παρελθόν, έτσι δεν θα δουλέψει και
τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, κύριε
Βλάχο, σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
Είναι κρίµα να νοµοθετήσουµε κάτι το οποίο δεν θα εφαρµοστεί στην πράξη.
Προτείνουµε, λοιπόν, την απλούστευση της διαδικασίας και να
φαίνεται ξεκάθαρα ποιος καταρτίζει ποιον και µε ποια κριτήρια,
όπως είπαµε και στο άρθρο 19.
Στο άρθρο 34, εφόσον µιλάµε για το ίδιο µητρώο, ισχύει ό,τι
είπαµε στο άρθρο 4 παράγραφος 10. Γενικά, συµφωνούµε µε τη
δηµιουργία µητρώου εταιρειών και µητρώου εµπόρων γεωργικών φαρµάκων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Στο άρθρο 35 παράγραφος 1, επισηµάναµε και έγινε δεκτή
από τον Υπουργό η σαφής αναφορά στο γεωπόνο ΑΕΙ ή τον τεχνολόγο ΤΕΙ Φυτικής Παραγωγής, ο οποίος θα µπορεί να κάνει
τη λιανική πώληση είτε πρόκειται για ιδιωτικά είτε για συνεταιριστικά καταστήµατα. Δηλαδή, για να ξέρουµε, δεν ταυτίζεται
πάντα η επιστηµονική µε την εµπορική ιδιότητα.
Επίσης στην παράγραφο 3, θα µπορούσε η γνωστοποίηση να
είναι αρκετή. Η διαδικασία που αναφέρεται για την αδειοδότηση
αφορά το άρθρο 3 του ν. 3919/2011, αυτό που άνοιξε τα επαγγέλµατα. Δεν υπάρχει πια έντυπη άδεια, αλλά µόνο γνωστοποίηση, αναγγελία από τον πολίτη στην αρµόδια υπηρεσία. Αν σε
ένα τρίµηνο δεν έχει απαντήσει αρνητικά η υπηρεσία, αυτοδίκαια
ξεκινά τις εργασίες του ο κάθε πολίτης. Ο επιτόπιος έλεγχος,
επίσης, από την περιφέρεια πρέπει να αφορά µόνο πιστοποίηση
των δηλωθέντων και τεκµηριωµένων από τα νοµιµοποιητικά στοιχεία -παραδείγµατος χάριν, πιστοποιητικό πυροσβεστικής κ.λπ.και δεν πρέπει να υπάρχει κάποιο τέτοιο έγγραφο που να ελέγχεται ξανά από την περιφέρεια. Διότι πάνε και προσπαθούν να
ελέγξουν έγγραφα τα οποία είναι άλλων υπηρεσιών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στο άρθρο 36, ζητήσαµε την εξαίρεση των ερασιτεχνών χρηστών, οι οποίοι συνήθως χρησιµοποιούν σκευάσµατα µικρά σε
περιεχόµενο. Τα στοιχεία που καταγράφονται από τους ερασιτέχνες, εκτός από τη γραφειοκρατική διαδικασία, από την εξατοµίκευση, καµµία ουσιαστική αξιολόγηση δεν παρέχουν. Τα
στοιχεία που καταγράφουν στη συνολική ερασιτεχνική κατανάλωση προκύπτουν εύκολα από τους συγκεκριµένους κωδικούς
των εταιρειών που τα διακινούν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ, κύριε
Βλάχο, πάρα πολύ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω την κατανόησή
σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ, δεν είναι
θέµα ανοχής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Πρέπει να µπω και στα υπόλοιπα άρθρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Δεν γίνεται, όµως. Ο εισηγητής της Πλειοψηφίας ολοκλήρωσε σε επτά λεπτά.
Σας παρακαλώ πολύ, ολοκληρώστε. Είναι µεγάλη η υπέρβαση
του χρόνου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Αν αυτά, όµως, που λέω είναι σηµαντικά,
τι να κάνω; Πρέπει να µιλήσουµε για τα άρθρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε µέσα σε µισό λεπτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Σε µισό δεν θα µπορέσω, αλλά θα προσπαθήσω.
Προτείναµε, λοιπόν, για τους επαγγελµατίες χρήστες στο
άρθρο 36 5α, 5η και 5θ τα στοιχεία να περιλαµβάνονται στα τιµολόγια. Άρα, καλώς να ισχύουν. Τα 5β και 5γ αναφέρονται υποχρεωτικά στη δήλωση καλλιέργειας στην οποία υποχρεούνται
όλοι όσοι παράγουν προϊόντα που προορίζονται για διάθεση
στην αγορά. Στα 5δ και 5ε σκευάσµατα και δοσολογία προτείναµε να καταχωρούνται. Προτείνουµε την απάλειψη του 5στ και
5ζ, αφού ζητάµε από το γεωπόνο να καταγράφει καλλιέργεια και
ασθένεια που ο ίδιος δεν είδε ποτέ, κατά δήλωση του αγοραστή.
Επίσης, στο άρθρο 36 παράγραφος 6, γίνεται προσπάθεια
υπόδειξης στον επιστήµονα πώς θα κάνει γνωµάτευση, καθώς
και του φαρµάκου που πρέπει να δώσει. Προτείνω να απαλειφθεί.
Στο άρθρο 38, γίνεται προσπάθεια ελέγχου ψεκαστικών εξοπλισµών. Είναι πραγµατικά δύσκολα εφαρµόσιµο, καθώς η χώρα
µας είναι σε πρώιµο στάδιο. Πρέπει να υπάρξει φορέας -ίσως το
Μπενάκειο- που θα είναι αρωγός της αρµόδιας διεύθυνσης του
Υπουργείου για την πιστοποίηση των ελεγκτών των µηχανηµάτων
και θα πιστοποιεί τους ελεγκτές των ψεκαστικών µηχανηµάτων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δύο άρθρα έχω, κυρία Πρόεδρε.
Στο άρθρο 42, πρόβληµα προκύπτει από τη διάθεση του ψεκαστικού διαλύµατος που αποµένει, τον καθαρισµό του εξοπλισµού, καθώς και τη διαχείριση των κενών συσκευασίας µετά τη
χρήση τους. Ίσως η συλλογή των κενών από τα καταστήµατα πώλησης, να µπορεί να αποτελεί λύση, καθώς και η τριπλή έκπλυση
της συσκευασίας, που την καθιστά µη τοξικό απόβλητο, ώστε να
µπορούµε να το διαχειριστούµε ως ανακυκλώσιµο υλικό.
Η αναγραφή τιµής στο άρθρο 47 παράγραφος 1, από τα καταστήµατα και σήµερα µπορεί να γίνεται -ο καθένας να γράφει
µια τιµή επάνω- αλλά δεν έχει καµµία πρακτική αξία για τον αγοραστή, αφού οι τιµές διαµορφώνονται ελεύθερα. Αξία θα είχε αν
µπορούσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων να
επιβάλει την αναγραφή από τις εταιρείες παραγωγούς προσδιορίζοντας το κέρδος λιανικής πώλησης. Αυτό, όµως, είναι ανέφικτο. Κάθε άλλη λύση είναι ευχή. Βέβαια, µε την τεκµηρίωση των
τιµών στις ενδοοµιλικές συναλλαγές µπορούµε να ελέγξουµε τις
τιµές και εκεί να δούµε αυτό που ακούστηκε από συναδέλφους,
γιατί το ίδιο σκεύασµα πωλείται σε µια άλλη χώρα στην άλφα
τιµή και εδώ είναι στα δύο ή στα τρία άλφα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μια παράγραφο ακόµη, κυρία Πρόεδρε.
Στο άρθρο 47, εξήγησα στην επιτροπή γιατί είναι ανέφικτη η
ρύθµιση για την ανάρτηση τιµοκαταλόγων, αφού πρόκειται για
εκατοντάδες σελίδες τιµοκαταλόγων. Προτείνω να απαλειφθεί,
αλλιώς κινδυνεύουµε µε πρόστιµα στα καταστήµατα, αφού όλοι
κατανοούµε το ανέφικτο της ρύθµισης.
Στο ίδιο άρθρο, εάν υπάρχει επιµονή προσκόµισης τιµοκαταλόγου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, τότε
σε συνεννόηση µε το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας να καταργηθεί η προσκόµιση σ’ αυτό. Η διπλή κατάθεση τιµοκαταλόγων αυξάνει το κόστος και τη γραφειοκρατία
και επί της ουσίας δεν παρέχει καµµία εξασφάλιση στον αγορα-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΗ’ - 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

στή.
Όσο για την παράγραφο δ’, σχετικά µε το Παρατηρητήριο
Τιµών πρέπει να απαλειφθεί γιατί δεν µπορεί να λειτουργήσει,
όπως δεν λειτουργεί και για τα τρόφιµα, όπως ξέρετε, αλλά και
αν ακόµη λειτουργήσει καµµία αξία δεν θα είχε αφού το σύνολο
των αγροτών ψωνίζουν µε πίστωση πολλών µηνών. Άρα το να
ζητάς από τον πωλητή φυτοπροστατευτικών προϊόντων να δεσµευθεί για την τιµή όταν πρόκειται να πληρωθεί µετά από ένα
χρόνο, είναι λάθος και αν θεσµοθετηθεί, δεν θα λειτουργήσει. Το
Παρατηρητήριο δεν κάνει τα φυτοφάρµακα πιο φθηνά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, δεν ωφελεί σε τίποτα η κινδυνολογία για κυκλοφορία
φυτοφαρµάκων που έχουν απαγορευθεί, γιατί απλά δεν κυκλοφορούν τέτοια σκευάσµατα στην αγορά. Αντίθετα, έχουµε εισαγωγή φυτικών προϊόντων ψεκασµένων µε φυτοφάρµακα, που
απαγορεύονται στην Ελλάδα αλλά επιτρέπονται σε άλλες χώρες.
Εδώ καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αθέµιτος ανταγωνισµός.
Κλείνοντας, κυρία Πρόεδρε, θέλω να πω ότι το επίπεδο των
αγροτών µας είναι σε πολύ καλό βαθµό. Η βελτίωση πρέπει να
είναι συνεχής. Δεν χρειάζεται, όµως, να συκοφαντούµε όταν δεν
έχουµε στοιχεία. Όσο µπορούµε όλοι, ο καθένας από εκεί που
είναι, ας βοηθήσουµε τους αγρότες και την αγροτική οικονοµία.
Αυτό νοµίζω ότι είναι το πνεύµα της οδηγίας και των κανονισµών
και σ’ αυτό πρέπει όλοι να ανταποκριθούµε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για την κατανόηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Βλάχο.
Όµως, αν υπερδιπλασιάζεται ο χρόνος, κύριε Βλάχο, είστε µεν
εσείς ικανοποιηµένος από τη µη τήρηση του Κανονισµού, αλλά
είναι και οι συνάδελφοι.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Νικόλαος Μωραΐτης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αναφερθήκαµε και χθες ότι µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε,
στοχεύετε στη µεταφορά της ευρωενωσιακής νοµοθεσίας στη
χώρα, των δύο κανονισµών και της οδηγίας 2009/128. Το κάνατε
βεβιασµένα κάτω από την πίεση και χωρίς να σας απασχολεί ότι
στη χώρα µας υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες και δεν τις λαµβάνετε καθόλου υπ’ όψιν σας. Δεν διευκρινίζετε τον τρόπο και τα
µέτρα προσαρµογής. Σχεδόν όλα τα παραπέµπετε σε υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγµατα και αυτά στο µέλλον
είναι αόριστα.
Κατά τη γνώµη µας, είναι ψευδεπίγραφο και το δικό σας ενδιαφέρον και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί χρόνια τώρα µε την
πολιτική σας τα µονοπώλια υπηρετείτε και αυτά στηρίζετε. Τους
παραγωγούς τους παραδίνετε χειροπόδαρα στις ορέξεις των µεσαζόντων, των µεγαλοεισαγωγέων.
Αυτό κάνετε και µε τα φυτοφάρµακα. Μεγαλώνοντας το κόστος παραγωγής, θέλετε να διώξετε τους µικρούς παραγωγούς
µία ώρα αρχύτερα και να µείνουν οι επιχειρηµατίες αγρότες που
θα µπορούν να τα βγάλουν πέρα.
Σε αυτήν την κατεύθυνση στοχεύει και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εσείς υπηρετείτε, µια πολιτική που στόχο
έχει το µάζεµα γης και παραγωγής σε λίγα χέρια. Προετοιµάζετε,
διαµορφώνετε τις συνθήκες, το έδαφος για την ΚΑΠ που θα
εφαρµοστεί το 2014-2020, που θα είναι πιο βάρβαρη, πιο ολέθρια
για τη φτωχοµεσαία αγροτιά.
Μπροστά σε αυτήν την εκρηκτική κατάσταση που επιδεινώνεται µέρα µε τη µέρα οι µικροµεσαίοι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι καλούνται να παλέψουν, για να βάλουν φρένο σε αυτήν την άγρια
πολιτική και να δώσουν και προοπτική για το µέλλον τους, µε την
ανατροπή αυτής της βάρβαρης πολιτικής να διεκδικήσουν ανάπτυξη του γεωργικού, του κτηνοτροφικού τοµέα, έτσι όπως συµφέρει το λαό και τη χώρα, τους µικροµεσαίους αγρότες και
κτηνοτρόφους και όχι τους µεγαλοεπιχειρηµατίες και τα µονοπώλια. Μόνο έτσι θα υπάρξει λαϊκή ευηµερία, µε κεντρικό σχεδιασµό, µε κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής και της γης.
Και ας πανηγύριζε χθες ο κ. Δριβελέγκας ότι δεν ήταν φιέστα
αυτό που έγινε στην Ξάνθη. Κύριε Δριβελέγκα, είπα και χθες ότι
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στη χώρα µας υπάρχουν τρία εκατοµµύρια στρέµµατα ακαλλιέργητα. Έχει απαγορεύσει την καλλιέργεια η πολιτική σας, γιατί το
κόστος παραγωγής είναι υπέρογκο. Όταν υπάρχουν εκατοµµύρια στρέµµατα ακαλλιέργητα, δεν σώζονται οι παραγωγοί, όταν
εσείς τους δίνετε δέκα και δώδεκα στρέµµατα και αυτά είναι διάσπαρτα. Ήταν φιέστα και θα συνεχίσετε. Δεν θα καταφέρετε,
όµως, µε αυτό να σταµατήσετε τους αγώνες της φτωχοµεσαίας
αγροτιάς, γιατί υπάρχουν αγώνες σήµερα και αυτό θα το πω.
Εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να υπάρξει κοινωνικοποίηση της
γης, πρέπει να µπορούν να αξιοποιηθούν οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας µε κριτήριο όχι το κέρδος των µονοπωλίων
αλλά την κάλυψη των σύγχρονων διατροφικών λαϊκών αναγκών,
µειώνοντας το κόστος παραγωγής, αξιοποιώντας την επιστήµη,
την τεχνολογία, προστατεύοντας τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. Αυτό θα γίνει, όταν τα µέσα, τα εφόδια, τα φυτοφάρµακα
θα παράγονται και θα ελέγχονται από µεγάλες κρατικές µονάδες, που θα παρέχουν κρατική επιστηµονική στήριξη των γεωπόνων στο χωράφι, κοντά στον παραγωγό που θα τους
συµβουλεύει, θα τους δίνει οδηγίες, θα υπάρχουν εργαστήρια,
θα υπάρχουν κτηνίατροι, θα υπάρχει πλήρης στελέχωση όλων
των εργαστηρίων, των κτηνιατρικών υπηρεσιών µε µόνιµο προσωπικό, µε εργαστήρια, µε σύγχρονο εξοπλισµό, για να αντιµετωπίζουν έγκαιρα, αποτελεσµατικά τις διάφορες ασθένειες των
ζώων και να προφυλάσσουν τους κτηνοτρόφους, τους καταναλωτές και στα φυτικά προϊόντα και τους παραγωγούς και τους
καταναλωτές.
Για µια τέτοια πολιτική καλούµε τη φτωχοµεσαία αγροτιά να
παλέψει σε συµπόρευση, σε κοινή δράση µε το εργατικό λαϊκό
κίνηµα, καθώς έχουν κοινά συµφέροντα, κοινά προβλήµατα και
είναι κοινός ο εχθρός που τα δηµιουργεί, που δεν είναι άλλος
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις ελληνικές κυβερνήσεις
που εφαρµόζουν αυτές τις πολιτικές.
Οι φτωχοµεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι µπορούν και πρέπει να
βγάλουν συµπεράσµατα κόντρα στον τρόµο που χθες προσπάθησε να περάσει ο κ. Δριβελέγκας. Ακούστηκε ότι πρέπει να καθίσουν φρόνιµα, να καθίσουν στα σπίτια τους, να µην
κινητοποιηθούν. Κάνει τα πάντα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε αυτήν την κατεύθυνση. Θέλετε να βάλετε φρένο στις
κινητοποιήσεις. Δεν είστε, όµως, µόνο εσείς. Σε αυτή σας την
προσπάθεια έχετε αρωγούς, έχετε συµµάχους τις συµβιβασµένες, τις ξεπουληµένες ηγεσίες του συνεταιριστικού και συνδικαλιστικού κινήµατος που κάνουν τα πάντα για να µποϊκοτάρουν
τους αγώνες της αγροτιάς. Άλλωστε, γι’ αυτό επιχορηγείτε µε
χρήµατα του ΕΛΓΑ τους καρεκλοκένταυρους, για να στηρίζουν
αυτήν την πολιτική.
Οι φτωχοµεσαίοι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι δεν πρέπει να έχουν
καµµία αυταπάτη για το µέλλον που τους επιφυλάσσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ελληνικές κυβερνήσεις του κεφαλαίου, η σηµερινή συγκυβέρνηση του «µαύρου µετώπου» ΠΑΣΟΚ, Νέας
Δηµοκρατίας, ΛΑΟΣ. Τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις στηρίζουν
και αυτές ενισχύουν µέσα από τη χρεοκοπία των αγροτών, των
κτηνοτρόφων και των άλλων λαϊκών νοικοκυριών.
Γι’ αυτό, ο αγώνας για τη φτωχοµεσαία αγροτιά είναι µονόδροµος. Οι φτωχοµεσαίοι αγρότες, κύριε Δριβελέγκα, είναι στο
δρόµο καθηµερινά, είναι µαζί µε τους εργάτες, µαζί µε τη νεολαία και αυτό σας ανησυχεί. Γι’ αυτό έχετε στήσει µια βιοµηχανία
αγροτοδικείων σε όλη τη χώρα. Δεν θα τα καταφέρετε. Έγιναν
κινητοποιήσεις και θα γίνουν και το επόµενο διάστηµα. Έγιναν
κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων στη Δωδώνη, σε όλη τη χώρα.
Το ΚΚΕ καλεί τη µικροµεσαία αγροτιά, µαζί µε τα άλλα πλατιά
λαϊκά στρώµατα, να πάρουν µαζικά µέρος στις πολύπλευρες κινητοποιήσεις που σας ανησυχούν, στις κινητοποιήσεις του τρίτου δεκαηµέρου του Γενάρη που οργανώνει η Παναγροτική
Αγωνιστική Συσπείρωση, το συνεπές αγροτικό κίνηµα σε όλη τη
χώρα, ενάντια στην πολιτική που ξεκληρίζει τους φτωχοµεσαίους
αγρότες και κτηνοτρόφους.
Όσον αφορά στην κατ’ άρθρον συζήτηση, θα ψηφίσουµε ό,τι
κατά τη γνώµη µας είναι θετικό, όπως τα άρθρα που προβλέπουν
την ορθολογική χρήση των φυτοφαρµάκων, για την προστασία
της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Όµως, είµαστε
σίγουροι ότι αυτά δεν θα εφαρµοστούν. Θα σκοντάψουν στη
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δίψα για κέρδη των πολυεθνικών και των καρτέλ φυτοφαρµάκων.
Στο βάρβαρο καπιταλιστικό σύστηµα, αυτό είναι το πρωτεύον
που υπηρετούν οι κυβερνήσεις και οι µηχανισµοί του συστήµατος, όπως και η σηµερινή συγκυβέρνηση του µαύρου µετώπου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ειδικό
αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαο Μωραΐτη.
Καλείται τώρα να λάβει το λόγο ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ηλίας Πολατίδης.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι δεδοµένο ότι το παρόν νοµοσχέδιο έχει καλές προθέσεις
και προσπαθεί να λύσει ορισµένα προβλήµατα. Όµως, ένα από
τα δύο µεγαλύτερα προβλήµατα τα οποία ξεφεύγουν από τους
στόχους του παρόντος νοµοσχεδίου, είναι το τι θα γίνει τελικά
µε τις τιµές. Υπάρχει µία πρόβλεψη, αλλά το πρόβληµα είναι ότι
υπάρχει καρτέλ γεωργικών φαρµάκων στην Ευρώπη. Καλώς ή
κακώς, η έρευνα µπορεί να υλοποιηθεί µόνο από τις µεγάλες
εταιρείες, άρα οι µικρότερες ελληνικές εταιρείες µένουν υποχρεωτικά στο περιθώριο. Επιπρόσθετα, βέβαια, οι πολυεθνικές εταιρείες έχουν ένα µεγάλο πλεονέκτηµα ότι µπορούν να διαθέσουν
πολλά χρήµατα αλλά και τρόπους διαφήµισης και µάρκετινγκ,
κάτι το οποίο φυσικά δεν µπορεί να γίνει από άλλες εταιρείες.
Το δεύτερο µεγάλο πρόβληµα που ανέφερα και χθες, κύριε
Υπουργέ, είναι ότι όλο το νοµοσχέδιο τείνει να απαξιωθεί από
την ανεξέλεγκτη ιδιωτική εισαγωγή φαρµάκων από τρίτες χώρες
στην Ελλάδα, όπως από τη Βουλγαρία που είναι κοινοτική χώρα,
αλλά και από µη κοινοτικές, όπως τα Σκόπια –όπως συµβαίνει κυρίως- αλλά και την Τουρκία.
Άρα δεν µπορούµε να µιλάµε για µία ουσιαστική και ορθολογική χρήση φαρµάκων, όταν εµείς δεν µπορούµε πλήρως να
ελέγξουµε το τι γίνεται. Όλα αυτά τα οποία αναφέρετε, είναι
αυτά στα οποία αναφέρθηκε και ο κ. Ροντούλης χθες, ότι δηλαδή
έχουµε υποχρέωση να δίνουµε αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία και
να καταγράφουµε µία πληθώρα στοιχείων, όπως ο αριθµός του
αγροτοτεµαχίου και η αιτία για την οποία θα χρησιµοποιηθεί το
συγκεκριµένο σκεύασµα. Όµως, στην πράξη αυτό ακυρώνεται,
γιατί εκτός από τη νόµιµη διακίνηση, θα έχουµε και µία παράνοµη
διακίνηση, την οποία δεν µπορεί µε κάποιον τρόπο το Υπουργείο
να την ελέγξει. Φαντάζοµαι ότι αυτό ίσως γίνει µόνο µε στατιστικούς τρόπους. Όµως, πόσο αξιόπιστοι θα είναι αυτοί;
Άρα, για το συγκεκριµένο πρόβληµα το οποίο είναι πολύ µεγάλο, προτείνω να γίνει ποινικό αδίκηµα η αγορά και χρήση γεωργικών φαρµάκων από το εξωτερικό. Εδώ θα υπάρξει η µεγάλη
συζήτηση κατά πόσον αυτό µπορεί να εφαρµοστεί. Το θέµα είναι
να υπάρχει, γιατί βλέπουµε εδώ να βγαίνουν σε διάφορους τηλεοπτικούς διαύλους και να λένε «εγώ πήγα και πήρα τα φάρµακα από την τάδε χώρα και είναι πολύ φθηνότερα», κ.λπ..
Προτείνω να γίνει αυτή η ποινικοποίηση, γιατί τότε θα έχει νόηµα
και η υπόλοιπη συζήτηση. Αλλιώς, σε ένα µεγάλο µέρος της επικράτειας –και σας είπα χθες ότι φθάνει τουλάχιστον µέχρι τη
Θεσσαλία- γίνεται προµήθεια γεωργικών φαρµάκων από το εξωτερικό. Φαντάζοµαι και αλλού, ενδεχοµένως και από την Κρήτη.
Δεν είναι και κάτι δύσκολο να γίνει αυτό. Άρα προτείνω να µπει
άρθρο που να ποινικοποιεί αυτήν την πρακτική και στο επίπεδο
του µεµονωµένου αγρότη ή να υπάρξουν τέλος πάντων κάποια
αντικίνητρα, γιατί η σηµερινή κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη.
Όσον αφορά τώρα στα άρθρα: στο άρθρο 9 για τις ποινές,
ανέφερα επί της αρχής και θα το πω και τώρα ότι πρέπει να προστεθεί η δηµοσιοποίηση, δηλαδή να υπάρχει κάποιος συγκεκριµένος τρόπος µε τον οποίο να δηµοσιοποιούνται όσες εταιρείες
έχουν κάνει τις συγκεκριµένες ατασθαλίες και πρέπει να µπει µία
αναλογικότητα στα πρόστιµα.
Επειδή κατανοώ ότι είναι αρκετά περίπλοκο το θέµα, εγώ προτείνω να υπάρχουν δύο παράγοντες µε σχετικούς συντελεστές
βαρύτητας: Πρώτον, το συνολικό όφελος το οποίο έχει προσπορίσει η συγκεκριµένη εταιρεία ή το συγκεκριµένο φυσικό πρόσωπο από την παράνοµη διακίνηση του συγκεκριµένου
φαρµάκου και να είναι τουλάχιστον δύο φορές το κέρδος απ’ όλη
την παρτίδα, ακόµα κι αν δεν έχει πωληθεί. Δεύτερον, να είναι το
µέγεθος της εταιρείας. Δεν µπορεί ένα κατάστηµα µε τζίρο των
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50.000 ή των 100.000 ή των 150.000 ευρώ να έχει την ίδια αντιµετώπιση µε την εταιρεία που έχει δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ
κύκλο εργασιών. Άρα πρέπει αυτά να ληφθούν υπ’ όψιν.
Επειδή όµως υπάρχει αυτό το πρόβληµα, προτείνω να προβλεφθεί επιπλέον -γιατί εφόσον µπαίνει στο νόµο είναι δύσκολη η
διαδικασία της αλλαγής- και µία εξουσιοδότηση του Υπουργού
µε υπουργική απόφαση στο µέλλον, ώστε να µπορέσει εύκολα
να αλλάξει το συγκεκριµένο τρόπο τιµωρίας για να έχει κάποιο
νόηµα, διότι αλλιώς, πραγµατικά, αυτά τα πρόστιµα θα χρησιµοποιηθούν είτε για εξόντωση ορισµένων µη αρεστών είτε για κάποιο χάδι σε ορισµένους αρεστούς και µετά µπορεί να υπάρξουν
και παράνοµες διαδροµές χρήµατος, αλλά ας µην µπούµε σ’
αυτήν τη διαδικασία.
Στο άρθρο 13, γράφετε ότι ελέγχεται και τιµωρείται όποιος εισάγει ή εξάγει τρόφιµα τα οποία έχουν υπολείµµατα. Υπάρχει
κάποια αµοιβαιότητα στο συγκεκριµένο; Διότι δεν είναι άρθρο
οδηγίας το συγκεκριµένο. Λέτε «εισάγει» ή «εξάγει». Αν πρέπει
να γίνει έλεγχος σ’ αυτό που θα εξαχθεί το προϊόν και γίνει επανέλεγχος στη χώρα εισαγωγής, δεύτερη κι άρα γίνει δύο φορές
έλεγχος, ξέρουµε ότι ιδιαιτέρως για τα νωπά προϊόντα αυτό είναι
πρόβληµα γιατί έχουµε καθυστερήσεις. Άρα θα πρέπει εδώ να
υπάρχει µόνο το όποιος εισάγει. Από εκεί και πέρα εφόσον εξάγεται από την Ελλάδα, την υποχρέωση την έχει η χώρα στην
οποία γίνεται και θα γίνει τελική χρήση του προϊόντος, αλλιώς θα
πρέπει µε κάποιον τρόπο να αναιρεθεί αυτή η καθυστέρηση και
η υποβάθµιση του προϊόντος και τελικά της αξίας του.
Στο άρθρο 33, που µιλάει για την πιστοποίηση, υπάρχει ένα
πρόβληµα. Λέτε πώς θα γίνει η πιστοποίηση, αλλά δεν αναφέρετε
το παραµικρό για το τι διαφορά θα έχει ο πιστοποιηµένος από
το µη πιστοποιηµένο. Υπάρχει κάποια υποχρέωση αν δεν είναι
πιστοποιηµένος; Δεν γράφεται τουλάχιστον πουθενά εδώ, µέσα
στο νόµο. Ούτε υπάρχει κίνητρο ούτε θετικό ούτε αρνητικό για
να γίνει πιστοποίηση, λέτε απλώς ότι θα γίνει πιστοποίηση. Αν
κάποιος χρήστης ή κάποιος έµπορος δεν κάνει την πιστοποίηση,
τι ακριβώς θα γίνει; Τίποτα. Δεν προβλέπεται κάτι σχετικό.
Όσον αφορά στο άρθρο 36 για τα απαιτούµενα στοιχεία -µίλησε χθες και ο κ. Ροντούλης- όλα αυτά τα οποία ζητάτε, ο αριθµός, η αιτία κ.λπ., είναι εξαιρετικά δύσκολα, διότι πολλές φορές
ξέρουµε ότι σε συγκεκριµένες καλλιέργειες, ιδιαιτέρως στις δενδρώδεις, γίνονται και προληπτικές χρήσεις φαρµάκων και προϊόντων, ειδικά εναντίον των µυκήτων. Εκεί τι ακριβώς θα γράφετε
στην αιτία; Λέτε ότι θα δηµιουργηθεί υποδοµή στο Υπουργείο εδώ λέτε «δηµιουργείται», αλλά προφανώς δεν δηµιουργείταιστο µέλλον. Δεν υπάρχει σήµερα αυτή η ηλεκτρονική υποδοµή
ούτε οι εφαρµογές, οι οποίες θα την υποστηρίξουν και δεν ξέρω
αν υπάρχει είτε εντός είτε εκτός -ως εξωτερικός σύµβουλοςαπαιτούµενο προσωπικό.
Όµως από δω και πέρα, εφόσον δεν υπάρχει αυτό το συγκεκριµένο προσωπικό και δεν υπάρχουν συγκεκριµένες εφαρµογές, θα συλλέγονται κάποια στοιχεία τα οποία µόνο θα
δηµιουργούν πρόβληµα.
Προτείνω, λοιπόν, κι εδώ, για να υπάρξει η αναγκαία ευελιξία,
να ορίζονται τα στοιχεία αυτά µε υπουργικές αποφάσεις και µε
κάποιο χρονοδιάγραµµα, για να µπορέσουµε να ξεκινήσουµε
από λιγότερα στοιχεία και όσο βελτιώνεται η υποδοµή να αυξάνεται σιγά-σιγά ο αριθµός αυτών των απαιτούµενων και των
αγροτεµαχίων.
Διότι, όπως είπα στην αρχή για το θέµα των παράνοµων εισαγωγών, δεν θα έχουν και πολύ νόηµα τα στατιστικά αυτά στοιχεία, γιατί από όλο το σύνολο για το οποίο θα πρέπει να δίνουµε
λεπτοµερή στοιχεία για ό,τι αγοράστηκε από την Ελλάδα, θα είχε
χρησιµοποιηθεί και ένας µεγάλος αριθµός φαρµάκων από τρίτες
χώρες ή από άλλες κοινοτικές χώρες, τα οποία δεν θα ξέρουµε
πού ακριβώς έχουν πέσει.
Άρα, ας µην πάµε µαξιµαλιστικά στο τέλειο, αλλά ας ξεκινήσουµε βήµα-βήµα και ας προχωρήσουµε, γιατί πολλές φορές το
πρόβληµα στους νόµους που νοµοθετούµε εδώ είναι ότι πάνε
απευθείας στο µέγιστο, είναι αδύνατον να εφαρµοστούν και τελικά δεν εφαρµόζεται τίποτα.
Όσον αφορά στο άρθρο 37 που αφορά τις τιµές, εδώ υπάρχει
ένα θέµα που πρέπει να συζητήσουµε, γιατί χθες ακούσαµε όσον
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αφορά την Επιτροπή Ανταγωνισµού ότι πρέπει να έρθει, να εµπλακεί και να δει. Κάνω, λοιπόν, την εξής απλή ερώτηση: πού
είναι το πρόβληµα και τα φάρµακα είναι ακριβά στην Ελλάδα;
Δηλαδή, όσον αφορά τα φάρµακα, έρχεται το συγκεκριµένο
σκεύασµα, πουλιέται προς 9 ευρώ από την πολυεθνική στη Βουλγαρία και 9 ευρώ στην Ελλάδα και εδώ κερδοσκοπούν τα καταστήµατα; Ή πουλιέται µε 9 ευρώ στη Βουλγαρία και µε 40 ευρώ
στην Ελλάδα, οπότε και µε ζηµία να το πουλήσει το κατάστηµα,
πάλι θα είναι πολύ ακριβό; Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε.
Και εφ’ όσον δεν µπορούµε να το ξεκαθαρίσουµε εµείς, υπάρχει
και Επίτροπος Ανταγωνισµού.
Θα πρέπει, λοιπόν, η Ελλάδα και το Υπουργείο να προσφύγουν
στον Επίτροπο Ανταγωνισµού και να δουν πώς είναι δυνατόν να
ανταγωνιστούµε κάποιον, όταν αναφέρθηκε εδώ χθες από συνάδελφο ότι στη Γαλλία υπάρχουν πέντε φορές χαµηλότερες τιµές.
Πώς είναι δυνατόν ο Έλληνας αγρότης µε µικρότερο κλήρο, µε
τα προβλήµατα που υπάρχουν και µε πενταπλάσιες τιµές φαρµάκων να µπορέσει να ανταγωνιστεί το Γάλλο ή το Γερµανό ή
τον οποιοδήποτε άλλο αγρότη;
Άρα, εδώ πρέπει να υπάρξει µια σοβαρή αντιµετώπιση. Δεν
πρέπει απλώς «να κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας» και να
λέµε ότι πρόκειται για ευρωπαϊκές οδηγίες, ότι δεν µπορούµε να
κάνουµε τίποτα και ότι δεν µπορούµε να λειτουργήσουµε.
Θα πρέπει, λοιπόν, να κινητοποιηθούµε σ’ αυτήν την κατεύθυνση και στον Επίτροπο Ανταγωνισµού και σε οποιονδήποτε,
γιατί δεν µπορεί να υπάρχει µια ενιαία αγορά σε επίπεδο τροφίµων και σε επίπεδο τελικών προϊόντων, αλλά σε επίπεδο συντελεστών παραγωγής να είµαστε πολύ ακριβότεροι εµείς και να
προσπαθούµε να ανταγωνιστούµε τους άλλους.
Επίσης, θα πρέπει µέσα στο άρθρο που αφορά το Παρατηρητήριο Τιµών να αναφέρεται ότι αυτό θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει και τις τιµές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ούτως ώστε να
τιµωρείται όποια εταιρεία κερδοσκοπεί εναντίον των Ελλήνων.
Θα πρέπει, δηλαδή, να υπάρχει και αυτό το κριτήριο.
Όσον αφορά τώρα στο άρθρο 38 που αφορά το θέµα του εξοπλισµού, εδώ πραγµατικά είναι απορίας άξιο το αν υπάρχει το
απαιτούµενο προσωπικό στην αρµόδια διεύθυνση, η οποία επιφορτίζεται και µε επιπλέον τακτικούς ελέγχους του εξοπλισµού,
όπως αν υπάρχει το απαιτούµενο προσωπικό και µάλιστα σ’
αυτές τις συνθήκες µε τις εφεδρείες και µε όλα αυτά, ούτως
ώστε να κάνει τους συγκεκριµένους ελέγχους. Σ’ αυτά, δηλαδή,
πρέπει να είµαστε λίγο φειδωλοί.
Εµείς θα δούµε τα συγκεκριµένα άρθρα στα οποία θα γίνουν
δεκτές ορισµένες παρεµβάσεις και µετά και την παρέµβαση του
Υπουργού, θα καθορίσουµε ποια άρθρα θα ψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον ειδικό
αγορητή του ΛΑΟΣ κ. Ηλία Πολατίδη.
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Αναφέρθηκα και εγώ στην επιτροπή, αλλά άκουσα χθες και άλλους Βουλευτές να αναφέρονται σε ένα συγκεκριµένο γεωργικό
φάρµακο, το φυτοφάρµακο Lebaycid, που είχε χρησιµοποιηθεί
για τη δακοκτονία και το οποίο είναι ένα απαγορευµένο γεωργικό
φάρµακο, γιατί βάζει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών, αλλά και
την εµπορική τύχη και πορεία των αγροτικών προϊόντων.
Παρ’ όλα αυτά, είχε κατ’ εξαίρεση δοθεί η δυνατότητα να χρησιµοποιείται, όταν ήδη είχε λήξει.
Είχαµε καταθέσει στις 15 Απριλίου 2010 µαζί µε άλλους συναδέλφους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ µία ερώτηση και είχαµε κάνει
αίτηση κατάθεσης εγγράφων. Τότε είχαµε ζητήσει να µας κατατεθεί το σχετικό µε τη δακοκτονία πόρισµα του ΣΕΕΔ, καθώς και
το έγγραφο, µε το οποίο ενηµερώθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για την κατ’ εξαίρεση έγκριση του Lebaycid για τα έτη 2008,
2009. Ποτέ δεν µας δόθηκαν αυτά τα στοιχεία. Ποτέ δεν δόθηκε
καµµία απάντηση στην ερώτηση που είχαµε καταθέσει, καθώς
και στην ΑΚΕ.
Όλο αυτό που συζητούµε είναι τραγικό. Πέραν αυτού, τα γεωργικά φάρµακα και η εντατική χρήση τους από αγρότες έχουν
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κατηγορηθεί για την επίδρασή τους - πέραν όλων των άλλων, βέβαια- στη γενετική των αγροτών. Ερευνητές αναφέρουν, µετά
από µακρόχρονη παρακολούθηση ειδικά των αγροτών που καλλιεργούσαν καπνά, αλλά και θερµοκήπια, πως η χρήση -και
ακόµη περισσότερο η αλόγιστη χρήση- ισχυρών φυτοφαρµάκων
είχε ως αποτέλεσµα είτε καρκινογενέσεις είτε χαµηλή αναπαραγωγή στους άνδρες χρήστες γεωργικών φαρµάκων από τη
στιγµή που και τα µέτρα ασφαλείας, όπως µάσκες, αδιάβροχες
φόρµες, κλπ, δεν ήταν στην κουλτούρα τους την ώρα του ψεκασµού. Διότι ποτέ κανένας δεν ενηµέρωσε µε µία ειδική καµπάνια
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας τα προηγούµενα χρόνια για όλα
όσα συζητούµε και για όλες αυτές τις επιπτώσεις. Και βεβαίως,
δεν πρόκειται για κινδυνολογία, αλλά είναι µία πραγµατικότητα.
Γιατί άκουσα νωρίτερα τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας να
αναφέρεται σε κινδυνολογία.
Βεβαίως, η επίδραση στο περιβάλλον και στο τελικό προϊόν
είναι δεδοµένη, µετά από όλα όσα προανέφερα. Άρα, η συζήτηση για τα γεωργικά φάρµακα και τη φυτοπροστασία είναι παρά
πολύ σοβαρή και δεν µπορεί να είναι αποσπασµατική, όπως ανέφερα χθες και εγώ, αλλά και η συνάδελφός µου, η κ. Ηρώ Διώτη.
Χωρίς ένα εθνικό σχέδιο δράσης, χωρίς επιστηµονική έρευνα,
χωρίς ενηµέρωση των χρηστών, χωρίς παρακολούθηση αποτελεσµάτων, αλλά και των εισαγωγών και των τιµών, αλλά και των
παράνοµων εισαγωγών που γίνονται στη χώρα µας, χωρίς συνταγογράφηση, χωρίς επιτακτικούς και συνεχείς ελέγχους και
αυτό το νοµοσχέδιο θα είναι απλά ένα ακόµη νοµοθέτηµα, που
θεωρητικά θα φαίνεται να είναι σε θετική κατεύθυνση, αλλά θα
είναι τελείως ανεφάρµοστο.
Επίσης, σηµαντικό είναι να έχουµε την κατεύθυνση της µείωσης του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων και την
αύξηση της ποιότητάς τους, ώστε να δηµιουργηθεί επιτέλους ο
µοχλός παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, για να
βγούµε από την κρίση όπου µας βύθισαν οι πολιτικές όλων των
προηγούµενων κυβερνήσεων. Βεβαίως, το πιο σκληρό µέτωπο
είναι αυτό που βλέπουµε σήµερα από την τρικοµµατική Κυβέρνηση.
Στο άρθρο 3, στην παράγραφο 4, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο επιβάλλεται να λειτουργεί από εδώ και πέρα,
κύριε Υπουργέ, χωρίς την πολιτική σκέπη κανενός Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Στο άρθρο 7, που αφορά τον εργαστηριακό έλεγχο των γεωργικών φαρµάκων και τον έλεγχο υπολειµµάτων γεωργικών φαρµάκων στα αγροτικά προϊόντα, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί και να
αναφερθεί η συνεισφορά των διαπιστευµένων πλέον εργαστηρίων του συγκεκριµένου ινστιτούτου που προανέφερα, δηλαδή
του Μπενάκειου, διότι είναι το εθνικό εργαστήριο αναφοράς
ελέγχου υπολειµµάτων.
Ερώτηση: αναφέρεστε στο σχέδιο νόµου στην κατάρτιση των
χρηστών που θα εφαρµόζουν τα γεωργικά φάρµακα στις καλλιέργειές τους. Ποιος, λοιπόν, θα είναι αυτός ο φορέας κατάρτισης είτε των χρηστών είτε των διανοµέων, ακόµη και των
γεωπόνων; Αυτοί θα πρέπει, βεβαίως, να ενταχθούν σε ένα άλλο
πλαίσιο, διότι έχουν την επιστηµονική τεκµηρίωση και θα πρέπει
να διαχωριστούν από όλους τους υπόλοιπους. Γιατί οι επιστήµονες γεωπόνοι, οι τεχνολόγοι, θα πρέπει απλά να επικαιροποιήσουν την κατάρτιση για τα συγκεκριµένα γεωργικά φάρµακα,
τα οποία συνεχώς βελτιώνονται και µετονοµάζονται.
Στο άρθρο 19: ποια θα είναι και µε ποιον τρόπο και µε ποια κριτήρια θα δίνεται η χορήγηση πιστοποιητικού µέσω αυτής της κατάρτισης ή µε άλλα µέσα στο κοµµάτι των διανοµέων;
Όσον αφορά το κοµµάτι των διανοµέων, πολύ σωστά αναφέρθηκε και στην επιτροπή µε τους φορείς ότι θα πρέπει να απασχολείται το απαραίτητο επιστηµονικό προσωπικό µε τα προσόντα
που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και σε όποιο άλλο
προσωπικό αυτό απαιτείται. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, γιατί
µιλάµε για τη δηµόσια υγεία. Πέραν αυτού, όµως, θα πρέπει να
αναφερθούµε και στους χρήστες. Είναι σηµαντικό να γνωρίζει
ένας χρήστης, ο αγρότης το επιστηµονικό προσωπικό που θα καταρτιστεί και ποιος θα πληρώσει όλη αυτήν την κατάρτιση. Είναι
σηµαντική.
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Θυµάµαι ότι είχε αναφερθεί ο κύριος Υπουργός κ. Σκανδαλίδης σε ένα πλαίσιο που θα έµπαινε για την κατάρτιση των χρηστών στους αγρότες µέχρι σαράντα ετών, δηλαδή να
καταρτιστούν οι νέοι αγρότες. Μπαίνει και ένα χρονοδιάγραµµα
µέχρι το Νοέµβριο του 2013 για την κατάρτιση. Είναι ένα σύστηµα το οποίο είναι πολύ δύσκολο, ειδικά στις σηµερινές συνθήκες, να υλοποιηθεί. Ο διανοµέας, που θα διανέµει το γεωργικό
φάρµακο θα πρέπει να ενηµερώσει µε επιστηµονική τεκµηρίωση
το χρήστη. Είναι πολύπλοκο όλο αυτό το σύστηµα -το είχα πει κι
εγώ, το ανέφεραν κι άλλοι Βουλευτές- στη λειτουργία του. Φαίνεται πάρα πολύ καλό όταν το διαβάζουµε. Τι θα γίνει, όµως,
όταν θα πάµε να το εφαρµόσουµε;
Σε ότι αφορά το άρθρο 22, για την επιθεώρηση του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού εφαρµογής γεωργικών φαρµάκων,
αναφέρετε στην παράγραφο 1 υπηρεσίες οι οποίες έχουν σοβαρότατο θέµα στη λειτουργία τους. Με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»,
αλλά και µε τις απολύσεις, τις εφεδρείες και ό,τι άλλο θα νοµοθετηθεί και αύριο θα το δούµε µε το πολυνοµοσχέδιο, δεν θα
µείνει κανένα προσωπικό. Άρα, για ποιες υπηρεσίες µιλούµε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Στο άρθρο 23, µε τους αεροψεκασµούς κατ’ εξαίρεση υπάρχει
ένα σοβαρότατο θέµα που δεν το έχει δει το Υπουργείο τελικά.
Από τη µια θα απαγορεύονται οι αεροψεκασµοί, αλλά από την
άλλη µεριά κατ’ εξαίρεση θα χρησιµοποιούνται. Αυτό δεν είναι
µόνο ανακόλουθο, αλλά είναι και επικίνδυνο, ειδικά όταν έχουµε
περιπτώσεις όπως προείπα στην αρχή µε το Lebaycid το οποίο
είναι απαγορευµένο, είχε λήξει, αλλά χρησιµοποιήθηκε.
Στο άρθρο 27, στο χειρισµό και στην αποθήκευση γεωργικών
φαρµάκων και τη διαχείριση συσκευασιών και του εναποµείναντος γεωργικού φαρµάκου, τι γίνεται εδώ; Πώς θα γίνεται ο χειρισµός των συσκευασιών του γεωργικού φαρµάκου; Ποια θα είναι
η νοµοθεσία για τα απόβλητα;
Επειδή πολλά ακούγονται τελευταία, θα το ξαναπώ -το είπα
στην Επιτροπή, θα το πω και τώρα- θα γίνουν οι ειδικές οικονοµικές ζώνες, θα γίνουν εργοστάσια καύσης µέσα σ’ αυτές για τέτοια υπολείµµατα και εργοστάσιο για υγρά υπολείµµατα στην
περιοχή του Ασωπού. Εγείρονται πολλά ζητήµατα στην όλη διαχείριση γενικότερα των αποβλήτων, των στερεών και των υγρών
και των συσκευασιών. Πώς διασφαλίζεται η καλύτερη διαχείριση
για να µην έχουµε την περαιτέρω καταστροφή του περιβάλλοντος;
Είναι σίγουρο ότι κάποιοι από πίσω θα κερδοσκοπήσουν και
επειδή η Ελλάδα βρίσκεται σ’ αυτή την τραγική οικονοµική κατάσταση και εκχωρείται και δηµόσιος πλούτος και ακούµε συνεχώς για τις επενδύσεις είτε εγχώριες είτε από το παγκόσµιο
οικονοµικό lobby –γιατί εκεί µας έχουν φέρει οι δικές σας πολιτικές- κάποιοι θα βρουν τα φιλέτα κερδοσκοπίας που αυτοί θέλουν και εσείς θα τα εκχωρήσετε και στη δική µας πλάτη θα
καταστρέψουν ό,τι έχει αποµείνει.
Εµείς µιλάµε για την αγροτική παραγωγή, µιλάµε για τη δηµόσια υγεία, µιλάµε για το περιβάλλον και για όλη αυτή τη διασφάλιση, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω καµµία ευαισθητοποίηση προς
αυτή την κατεύθυνση.
Στο άρθρο 33, το πρόγραµµα κατάρτισης στην ορθολογική
χρήση των γεωργικών φαρµάκων, στο κοµµάτι που αφορά τους
γεωπόνους, καθώς και το αντίστοιχο πιστοποιητικό, θεωρώ ότι
υπάρχουν κι εδώ θέµατα, όπως έχουν και όλα τα άρθρα.
Έχουν γίνει βελτιώσεις, µπορώ να πω, από το αρχικό σχέδιο
νόµου που συζητούσαµε στην επιτροπή, αλλά δεν φθάνει µόνο
αυτό. Και το πιο σηµαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν εθνικά σχέδια
δράσης και δεν θα µπορέσουν να υλοποιηθούν µέσα σ’ αυτή τη
συγκυρία µε την αποδιοργάνωση όλων των φορέων της δηµόσιας διοίκησης. Γι’ αυτό θεωρούµε ότι είναι ένα σχέδιο νόµου,
που απλά θα µείνει στα χαρτιά.
Όπως καταψηφίσαµε στην επιτροπή, όπως καταψηφίσαµε και
επί της αρχής, έτσι και στην Ολοµέλεια καταψηφίζουµε και τα
άρθρα του σχεδίου νόµου, διότι δεν πρόκειται να υλοποιηθούν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την ειδική
αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου Πασχαλίδου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα
«Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το
1ο Δηµοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει. Καλή χρονιά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρόνια πολλά και µια καλύτερη
χρονιά για όλους, µε λιγότερες απογοητεύσεις, µε αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των προβληµάτων της χώρας και µε δυναµική υπεράσπιση του ανθρώπου. Αυτήν τη χρονιά µας
περιµένουν δύσκολες στιγµές, ισχυρές προκλήσεις που πρέπει
να αντιµετωπίσουµε και να ανταποκριθούµε αποτελεσµατικά.
Συζητάµε ένα ειδικό θέµα, το οποίο όµως είναι σηµαντικό για
τρεις βασικούς λόγους: Πρώτα απ’ όλα, για την προστασία της
υγείας όλων των εµπλεκοµένων, από το χωράφι µέχρι το πιάτο,
για την προστασία του περιβάλλοντος και, βέβαια, για την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών προϊόντων, µεταποιηµένων και µη.
Δηλαδή για την ασφάλεια του ανθρώπινου, του φυσικού και του
οικονοµικού κεφαλαίου.
Ως χώρα, ως παραγωγή, ούτε ελέγχουµε ούτε µπορούµε να
επηρεάσουµε ποσοτικά καµµία από τις διεθνείς αγορές αγροτικών προϊόντων. Μπορούµε, όµως, να προσαρµοστούµε στις διεθνείς απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας -δηλαδή σ’ αυτή τη
στροφή που κάνει η παγκόσµια γεωργία- φθάνει να απεγκλωβιστούµε από τη θεοποιηµένη ποσοτική γεωργία και τον αυτοσκοπό των επιδοτήσεων.
Εάν η καλλιεργητική µέθοδος δεν εξασφαλίζει το αύριο της
παραγωγής, τότε το κόστος θα είναι δυσανάλογο σε σχέση µε
το όφελος. Δεν είναι, λοιπόν, όλα θέµα ποιότητας και τιµής.
Η ορθολογική χρήση των µέσων παραγωγής και ειδικά των γεωργικών φαρµάκων, είναι µία από τις βασικότερες, αν όχι η βασικότερη, παράµετρος ασφάλειας και ποιότητας. Πρόκειται για
µια εργασία που απαιτεί, κατά τη γνώµη µου, υπευθυνότητα, αλλαγή νοοτροπίας και πάνω απ’ όλα σωστή γνώση και δεξιότητες.
Ας τα πάρουµε ένα-ένα.
Υπευθυνότητα απ’ όλους, από τους παραγωγούς, τις εταιρείες, τους επιστήµονες, τους εισαγωγείς, τους διακινητές και
τους ελεγκτικούς µηχανισµούς. Η επιστηµονική δουλειά των γεωπόνων είναι κορυφαίο ζήτηµα. Όταν κάθε γεωπόνος γράφει ένα
φυτοφάρµακο, είναι υπεύθυνος, τόσο για τη διάγνωση όσο και
για την ορθή χρήση. Και εδώ θα αναφέρω ένα παράδειγµα που
µου µετέφεραν στην ιδιαίτερη πατρίδα µου, τη Χίο. Σε µία καλλιέργεια αµπελιού χορηγήθηκε φυτοφάρµακο για άλλου είδους
καλλιέργεια, για καλλιέργεια ζαρζαβατικών. Όταν, λοιπόν, αναζητήθηκε στον παραγωγό η συνταγογράφηση, δεν βρέθηκε. Αν
υπήρχε, τότε θα µπορούσαν να είχαν καταλογιστεί ευθύνες και
το έργο των ελεγκτικών µηχανισµών θα ήταν πιο απλό.
Ο γεωπόνος, οφείλει επίσης να κατευθύνει και να υποστηρίξει
τον παραγωγό στη χρήση άλλων µέσων. Υπάρχουν µηχανικά
µέσα, φυσικά µέσα, αλλά και καλλιεργητικές τεχνικές που µπορούν να περιορίσουν τη χρήση των φυτοφαρµάκων και έτσι να
προσδώσουν προστιθέµενη αξία στην παραγωγή.
Το δεύτερο στοιχείο, που ανέφερα είναι η νοοτροπία η οποία
χαρακτηρίζεται κατ’ αρχάς από υποτίµηση αλλά και από άγνοια
του κινδύνου για την υγεία του ίδιου του παραγωγού. Μάλιστα,
ως κοινωνική οµάδα, οι αγρότες έχουν τον υψηλότερο δείκτη νεοπλασµάτων. Επίσης υποτιµάται ο κίνδυνος για την υγεία των
φυτών, αλλά και για την ίδια τη διατροφική αλυσίδα ή ακόµα και
το ενδεχόµενο πρόκλησης ενός εµπορικού πολέµου. Είδαµε τι
είχε γίνει πριν από αρκετό καιρό στην Ισπανία.
Το τρίτο στοιχείο, είναι οι γνώσεις και οι δεξιότητες. Η κατάρτιση στην ορθολογική χρήση του φαρµάκου είναι απαραίτητη.
Σύµφωνα µε στοιχεία, σε κάθε έναν Έλληνα αγρότη που καταρτίζεται αντιστοιχούν είκοσι πέντε Ισπανοί και σαράντα εννέα Ολλανδοί. Αυτό τι δείχνει; Δείχνει κατ’ αρχάς ότι οι αγρότες µας δεν
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αισθάνονται την ανάγκη να καταρτισθούν ή ότι δεν υπάρχει προσφορά οργανωµένης, µαζικής ή εξειδικευµένης κατάρτισης ή και
τα δύο µαζί. Κάποιες προβλέψεις υπάρχουν στο νοµοσχέδιο. Βέβαια, χωρίς κατάρτιση δεν έχει νόηµα να µιλάµε για φυτοπροστασία.
Εκτιµώ λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι το Υπουργείο σας θα πρέπει να εκπονήσει ένα συγκεκριµένο σχέδιο σ’ αυτή την κατεύθυνση ανά περιφέρεια, αλλά και ανά περιφερειακή ενότητα για
τις νησιωτικές περιοχές. Το λέω αυτό εν όψει και της επόµενης
περιόδου 2014-2020 όπου τα κονδύλια για τον πυλώνα 2 ενσωµατώνονται στο νέο ΕΣΠΑ. Εκεί, όπως γνωρίζετε –το έχουµε συζητήσει αρκετές φορές στην αρµόδια επιτροπή- θα υπάρχει
υποχρεωτική κατανοµή, υποχρεωτική ποσόστωση των πόρων
που θα διατεθούν για δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, σε ποσοστό 30%. Ως εκ τούτου θα πρέπει από τώρα να
υπάρξει προετοιµασία προκειµένου το Υπουργείο σας να τους
απορροφήσει µε αποτελεσµατικότητα.
Θα δώσω ένα στοιχείο που «αλίευσα» από το Περιφερειακό
Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. Σύµφωνα µε το δειγµατοληπτικό έλεγχο που έγινε τη διετία
2009-2010 σε δείγµατα αγροτικών προϊόντων εισαγόµενων και
µη, το 51% δεν είχε ανιχνεύσιµα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων.
Το 49% όµως είχε, ευτυχώς όχι πάνω από τα επιτρεπόµενα όρια.
Άρα, λοιπόν, χρειάζεται και ένας στόχος, να υπάρξει ένας ποσοτικός περιορισµός όσον αφορά στα ανιχνεύσιµα υπολείµµατα
φυτοφαρµάκων.
Ας δούµε κάποια παραδείγµατα έµµεσων επιπτώσεων. Στη
χώρα µας κυκλοφορούν, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από τριακόσιες δέκα δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων και
βιοκτόνων που έχουν όλες τις επίσηµες εγκρίσεις. Η µεγαλύτερη
κατηγορία σ’ αυτές τις ουσίες είναι τα µυκητοκτόνα και τα εντοµοκτόνα. Η εφαρµογή τους έχει όµως προβλήµατα. Τα εντοµοκτόνα που χρησιµοποιούµε για να ψεκάσουµε την αυλή µας
έχουν κι άλλες έµµεσες επιπτώσεις, για παράδειγµα την απώλεια
των µελισσών. Το θέµα δεν σχετίζεται απλώς µε τη µικρότερη
παραγωγή µελιού και άρα την αύξηση της τιµής, αλλά µε το ρόλο
επικονίασης που παίζουν οι µέλισσες στις διάφορες καλλιέργειες. Εδώ θα θυµίσω τον Αϊνστάιν που έλεγε ότι αν κάποτε εξαφανιστούν οι µέλισσες, θα εξαφανιστεί και το ανθρώπινο είδος.
Άρα, λοιπόν, ας έχουµε υπόψη µας και τις έµµεσες επιπτώσεις
των φυτοφαρµάκων.
Κλείνω µε κάποιες ειδικότερες παρατηρήσεις για διάφορα θέµατα. Η πρώτη αφορά στη χρήση σκευασµάτων στα εισαγόµενα
προϊόντα. Βεβαίως, η εισαγωγή και η κατανάλωση εισαγόµενων
αγροτικών προϊόντων είναι θέµα Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών συµφωνιών εµπορίου, όµως θα πρέπει η χώρα µας να δείξει
ιδιαίτερη προσοχή.
Ένα δεύτερο θέµα, είναι η καταστροφή των φυτοφαρµάκων.
Πάλι θα αναφερθώ σ’ ένα παράδειγµα από την πατρίδα µου, τη
Χίο, όπου φαίνεται ότι η συλλογή των ληγµένων φυτοφαρµάκων
δηµιουργεί. Και αυτό φαίνεται ότι συµβαίνει και σε άλλες περιοχές της χώρας, καθώς αποτελούν επικίνδυνα φορτία που πρέπει
να ταξιδέψει υπό συγκεκριµένες συνθήκες µέχρι τον Πειραιά, να
φορτωθεί σε ειδικά φορτηγά και να καταλήξει για καταστροφή –
συνήθως µε καύση- στη Γερµανία. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, το
υψηλό κόστος για να γίνει κάτι τέτοιο, µε αποτέλεσµα να συσσωρεύονται ληγµένα σκευάσµατα σε αποθήκες.
Ενδεχοµένως να έχετε, κύριε Υπουργέ, κάποια στοιχεία να µας
δώσετε σχετικά µε τις ποσότητες που υπάρχουν στις αποθήκες
της χώρας. Αν δεν υπάρχουν αυτά, ζητήστε τα από τις περιφερειακές υπηρεσίες, γιατί το θέµα µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα
επικίνδυνο.
Ένα τρίτο ζήτηµα αφορά την τιµή των φυτοφαρµάκων και γενικότερα των γεωργικών εφοδίων και την επίδραση που έχουν
στην τελική τιµή των προϊόντων. Το Παρατηρητήριο Τιµών είναι
βεβαίως ένα βήµα, αλλά δεν θα λύσει το πρόβληµα. Ίσως θα
πρέπει να αναζητήσουµε το ρόλο που µπορούν να παίξουν οι συνεταιρισµοί, δεδοµένου ότι αυτοί διαµορφώνουν τη ζήτηση. Αυτό
το θέµα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τα νησιά µας καθώς πέρα
από την περιορισµένη παραγωγή λόγω του χώρου, υπάρχει και
το πρόβληµα του επιπλέον κόστους.
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Εδώ, µε την ευκαιρία να πω ότι ο µειωµένος ΦΠΑ στα νησιά
αντισταθµίζει ένα πολύ µικρό µέρος του κόστους που όµως για
µας αποτελεί προϋπόθεση, προκειµένου να µπορέσουµε να
έχουµε ανταγωνιστική αγροτική και τουριστική δραστηριότητα
στα νησιά µας. Γι’ αυτό και δεν το συζητάµε σε περίπτωση που
το θέµα επανέλθει από τη σηµερινή Κυβέρνηση.
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, µε το θέµα της έρευνας, σε συγκεκριµένες ασθένειες επί των καλλιεργειών. Και εδώ θα πρέπει να γίνουν σηµαντικά βήµατα. Χρειάζεται προσπάθεια από το
Υπουργείο σας. Δεν µπορεί το Νοέµβριο να αποδεσµεύονται 19
εκατοµµύρια ευρώ για χρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων σε επτά κράτη-µέλη και η Ελλάδα να είναι απούσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη, Βουλευτή Χίου της Νέας Δηµοκρατίας.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά
θεωρεία παρακολουθούν την συνεδρίαση αφού πρώτα ξεναγήθηκαν στην Έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής είκοσι ένας µαθητές και
µαθήτριες και ένας εκπαιδευτικός από το 13ο Δηµοτικό Σχολείο
Αιγάλεω.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Καλή χρονιά σε όλους µε υγεία. Και µη χειρότερα, δηλαδή, να
ευχηθούµε, µε όλα αυτά που έχουν συµβεί τα τελευταία χρόνια
στην πατρίδα µας.
Είναι γνωστή η ρήση ότι στην Ελλάδα αυτό που χρειάζεται
είναι ένας νόµος που να επιβάλλει την τήρηση των υπολοίπων
νόµων. Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο µπορεί να θεωρηθεί ως µια
θετική πρωτοβουλία, µια προσπάθεια αντικατάστασης του σηµερινού νοµοθετικού πλαισίου έγκρισης και λειτουργίας γεωργικών
φαρµάκων που ισχύει πάνω από τριάντα χρόνια. Προφανώς είναι
θετική και η ενσωµάτωση των κοινοτικών κανονισµών και της
οδηγίας 128/2009 για την ορθολογική χρήση των γεωργικών
φαρµάκων.
Επίσης, θετικό είναι ότι αξιοποιείται η σύγχρονη τεχνολογία
για την καταγραφή των φυτοφαρµάκων, τη διαµόρφωση εθνικής
βάσης δεδοµένων για τεκµηρίωση των πολιτικών, καθώς και την
παρακολούθηση της χορήγησης φυτοφαρµάκων και άλλων γεωργικών φαρµάκων. Από την άλλη φυσικά δεν είναι κανείς σίγουρος αν θα προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις για τους λίγους,
ατυχώς, εναποµείναντες γεωργούς, οι οποίοι θα δουν να αυξάνει
και άλλο το κόστος παραγωγής τους.
Η Ελλάδα είδε τα τελευταία τριάντα χρόνια της συµµετοχής
µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση –τότε ΕΟΚ- µια πρωτοφανή συρρίκνωση της γεωργικής της παραγωγής. Από γεωργική χώρα µετετράπη σε χώρα εισαγωγής γεωργικών προϊόντων. Έτσι έχουµε
σήµερα ακρότητες, όπως για παράδειγµα να βρίσκουµε στα µανάβικα σκόρδα Χιλής, λεµόνια Τυνησίας, πορτοκάλια Μαρόκου,
αλλά και λάδι Γερµανίας, το οποίο εξάγουµε και µας το στέλνουν
πίσω συσκευασµένο. Και όχι µόνο αυτό. Φτάσαµε και στον τραγέλαφο να εισάγουµε, όπως µε ενηµέρωσε γραπτώς η ΕΛΣΤΑΤ,
η Ελληνική Στατιστική Αρχή, λεµονόκουπες από τα Σκόπια για
ζωοτροφές.
Δίνουµε και άλλα 3 εκατοµµύρια ευρώ –αν είναι δυνατόν ποτέγια εισαγωγή κοπριάς. Θα καταθέσω στα Πρακτικά το έγγραφο
που υπογράψει ο κ. Χρυσοχοΐδης, απαντώντας σε ερώτηση που
υπέβαλα στη Βουλή, όπου φαίνεται ότι δώσαµε πέρυσι 900.000
ευρώ για εισαγωγή κοπριάς από την Ιταλία, 700.000 ευρώ εισαγωγή κοπριάς από την Ισπανία, 350.000 ευρώ για εισαγωγή κοπριάς από την Αυστρία. Μέχρι και από την Αµερική φέραµε. Πώς
ήρθε η κοπριά από την Αµερική είναι απορίας άξιο. Ο κ. Χρυσοχοΐδης, λοιπόν, µε ενηµερώνει ότι 3 εκατοµµύρια ευρώ έδωσε η
υπό κατάρρευση, η υπό χρεοκοπία Ελλάδα για να εισάγει κοπριά
από όλο τον κόσµο. Αυτά είναι τα ασύλληπτα που συµβαίνουν µε
την γεωργική παραγωγή της Ελλάδας, που έχει καταρρεύσει.
Ζήτηµα, λοιπόν, πολύ σηµαντικό για όλους εµάς που ζούµε
στις πόλεις και καταναλώνουµε φυσικά αγροτικά προϊόντα, είναι
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τι είδους φυτοφάρµακα χρησιµοποιούνται. Ποιος µας προστατεύει από όλους αυτούς που χρησιµοποιούν ό,τι τους κάνει κέφι
και δηµιουργούν υπερφυσικές ντοµάτες, εξωπραγµατικά καρπούζια, τεράστια πεπόνια γίγαντες, υπερµεγέθη πορτοκάλια
κ.ο.κ..
Από την άλλη, κανείς δεν είναι σίγουρος πως όταν µιλάµε για
βιολογικά προϊόντα, εννοούµε βιολογικά προϊόντα. Και πανάκριβα είναι και υπάρχουν αµφιβολίες για το αν είναι πράγµατι
αυτό που δηλώνουν, δηλαδή βιολογικά. Ο λόγος της αµφιβολίας
είναι και πάλι το κράτος, το οποίο δεν έχει πείσει ότι διαθέτει τις
δοµές και τη θέληση, την πολιτική βούληση, για να επιβάλει το
νόµο. Και αυτό δεν συµβαίνει µόνο εδώ. Συνέβαινε και στο Βέλγιο
που ζούσα, όπου ήταν και ο κ. Μουσουρούλης. Υπήρχε µία καχυποψία: είναι βιολογικά; Είναι πανάκριβα. Πληρώνω παραπάνω.
Είναι, όµως, 100% σίγουρο ότι ελέγχει το κράτος µε τρόπο σοβαρό τα βιολογικά προϊόντα;
Το άρθρο 9 του νοµοσχεδίου, αναφέρεται στα ληγµένα γεωργικά φάρµακα. Άλλο τεράστιο θέµα. Πράγµατι, είναι βάσιµες οι
αιτιάσεις ότι δεν υφίσταται σύστηµα διαχείρισης των ληγµένων
φαρµάκων, των διαφόρων σκευασµάτων κ.ο.κ..
Συναφές, όµως, µε την ποιότητα των γεωργικών φαρµάκων
είναι και το ζήτηµα της παράνοµης εισαγωγής και διακίνησης
σκευασµάτων από τις γειτονικές χώρες, οι οποίες, δυστυχώς,
δεν είναι ανεπτυγµένες. Είναι οι γνωστές χώρες που ξέρουµε.
Δυστυχώς, δεν είχαµε την ευτυχία να συνορεύουµε µε την Ολλανδία ή µε την Ελβετία. Έχουµε τα Σκόπια, την Αλβανία, τους
Τούρκους κ.ο.κ., οι οποίοι µας γεµίζουν µε σκευάσµατα, µε φάρµακα σε µικρότερες τιµές από αυτές που υπάρχουν στην εγχώρια αγορά.
Άρα, λοιπόν, µιλάµε για φυτοφάρµακα χωρίς έγκριση, χαµηλής ποιότητας και άρα επικίνδυνα για τη δηµόσια υγεία. Δίνουµε,
δηλαδή, εµείς την εντύπωση ότι ως χώρα είµαστε ένα ξέφραγο
αµπέλι όπου ο κάθε τριτοκοσµικός µπορεί να µας «φουσκώσει»
ό,τι θέλει, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία των Ελλήνων.
Εκεί ειλικρινά –και θα ήθελα να ακούσω τον κύριο Υπουργόδεν βλέπω πώς η νέα νοµοθετική ρύθµιση, που συζητούµε, θα
µπορούσε να ξεριζώσει στην κυριολεξία αυτό το φαινόµενο της
παράνοµης εισαγωγής επικίνδυνων σκευασµάτων και φυτοφαρµάκων και να επιβάλει παραδειγµατικές κυρώσεις σε Σκοπιανούς, Τούρκους, Βουλγάρους, Αλβανούς κ.ο.κ. λαθρεµπόρους
φυτοφαρµάκων.
Η όλη συζήτηση, όµως, για τα φυτοφάρµακα, για τη φυτοπροστασία κ.λπ., για τα αγροτικά προϊόντα, τα ελληνικά γεωργικά
προϊόντα είναι θλιβερή. Είναι θλιβερή η συζήτηση που κάνουµε!
Είναι σαν µνηµόσυνο! Διότι χρησιµοποιείς φυτοφάρµακα και
σκευάσµατα όταν έχεις καλλιεργούµενες εκτάσεις, όταν έχεις
πολλούς αγρότες που δουλεύουν, όταν έχεις πολλά γεωργικά
προϊόντα τα οποία παράγονται και βρίσκουν το δρόµο για τις
αγορές. Εδώ µιλάµε για µία πρωτοφανή συρρίκνωση της γεωργικής µας παραγωγής.
Είπα και πριν ότι από χώρα αγροτική µετατραπήκαµε σε χώρα
εισαγωγής αγροτικών προϊόντων. Πλέον, η συµµετοχή της άλλοτε κραταιάς γεωργικής Ελλάδας, η συµµετοχή της γεωργίας
στο ελληνικό ΑΕΠ είναι µόλις 3,8%. Ασφαλώς, δεν µπορεί να
φταίει για όλα το κράτος, αν και οι ευθύνες του δικοµµατισµού –
αυτό το ξέρουµε όλοι- είναι τεράστιες τα τελευταία τριάντα χρόνια. Δεν υπήρξε φαντασία ούτε από το κράτος, αλλά ούτε και
από τους αγρότες.
Για χρόνια βλέπαµε –το βλέπαµε στα σούπερ µάρκετ του Βελγίου- να πωλούνται τούρκικα βασιλικά σύκα στα βελγικά σούπερ
µάρκετ προς ενάµιση ευρώ το σύκο. Στην Ελλάδα τα σύκα τα πετάµε, σαπίζουν στο δρόµο. Οι Τούρκοι βρήκαν τον τρόπο, προερχόµενοι από µία χώρα που βρίσκεται µακρύτερα από εµάς από
τα κέντρα κατανάλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να στέλνουν
σύκα και να βγάζουν από τη µέση τα ελληνικά προϊόντα ή να µη
βρίσκουν καν τα ελληνικά προϊόντα το δρόµο της κατανάλωσης
από τους πλούσιους λαούς της Ευρώπης.
Δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι έχουµε µερικά από τα πιο
ποιοτικά αγροτικά προϊόντα στον κόσµο, τα οποία µένουν απούλητα, επειδή δεν υπάρχει στοιχειώδης πολιτική προώθησης, την
οποία πολιτική έχουν ακόµα και οι τριτοκοσµικοί Τούρκοι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όλοι, λοιπόν, οι απίθανοι πατάνε πάνω στην ανυπαρξία µας,
στον ωχαδερφισµό µας, αλλά και στο δικοµµατικό «χαβαλέ» που
σαρώνει αυτή τη χώρα τα τελευταία τριάντα χρόνια, αυτό τον
τόπο µε τις τεράστιες δυνατότητες, αλλά µε τους πραγµατικά
πυγµαίους πολιτικούς.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη.
Το λόγο έχει η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Ευαγγελία Κουρουπάκη.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί
µία εξαιρετική πρόταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων που έρχεται να βάλει κανόνες σε έναν από τους
κύριους άξονες της αγροτικής πολιτικής, τη φυτοπροστασία.
Με την καλλιεργητική πρακτική της φυτοπροστασίας επιτυγχάνει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών γεωργικών προϊόντων τόσο σε όρους διεισδυτικότητας στην αγορά
όσο και διαµόρφωσης του κόστους παραγωγής. Το σηµαντικότερο, όµως, είναι ότι καταφέρνει να περιφρουρήσει την υγεία του
χρήστη-παραγωγού, του καταναλωτή και συγχρόνως να προστατεύσει το περιβάλλον. Αναδεικνύεται πολύ εύστοχα η άµεση
σχέση που έχει η χρήση των φυτοφαρµάκων µε την υγεία των
παραγωγών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, καθώς
εγκαθίσταται από την πολιτεία ένα αυστηρό και ορθολογικό πλαίσιο χρήσης τους.
Με την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στο Eυρωπαϊκό
Kανονιστικό Pλαίσιο, καθώς και τη θέσπιση συµπληρωµατικών
εθνικών µέτρων πολιτικής που εξορθολογίζουν τη χρήση των φυτοφαρµάκων το νοµοσχέδιο επανακαθορίζει το πλαίσιο µιας σύγχρονης αγροτικής πολιτικής. Γίνεται, επιτέλους, αντικατάσταση
ενός νοµοθετικού πλαισίου έγκρισης και κυκλοφορίας γεωργικών
φαρµάκων που έχει ηλικία τριάντα χρόνων. Πιο συγκεκριµένα, η
Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε το άρθρο 3 ορίζεται ως
Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ) για την εφαρµογή των εξής διατάξεων: Πρώτον, του κανονισµού 1107/2009 σχετικά µε τη διάθεση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά.
Δεύτερον, του κανονισµού 396/2005 για τα ανώτατα όρια υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές. Και
τρίτον, της οδηγίας 128/2009 που αφορά τον καθορισµό του πλαισίου πιλοτικής δράσης για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρµάκων.
Οι κυριότερες διατάξεις αναφέρονται στις νέες διαδικασίες
χορήγησης ή ανάκλησης άδειας κυκλοφορίας γεωργικών φαρµάκων. Πολύ σωστά γίνεται σαφής διαχωρισµός των αρχών που
εµπλέκονται στις σχετικές διαδικασίες. Έτσι η αρχή που κρίνει
τους κινδύνους από την κυκλοφορία ενός φυτοφαρµάκου είναι
διαφορετική από την αρχή που δίνει την άδεια κυκλοφορίας του
στην αγορά ώστε να επιτυγχάνεται η διαφάνεια. Το Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο είναι η αρµόδια αρχή που θα αξιολογήσει τους κινδύνους µε βάση τα επιστηµονικά δεδοµένα και
η Συντονιστική Εθνική Αρχή είναι η αρχή που θα δίνει την άδεια
και θα διαχειρίζεται τους πιθανούς κινδύνους από ένα φυτοφάρµακο.
Επίσης, µε το άρθρο 5 του νοµοσχεδίου συστήνεται µια τρίτη
επιτροπή, η Επιστηµονική Επιτροπή Γεωργικών Φαρµάκων που
θα γνωµοδοτεί σε θέµατα αδειοδότησης και κυρίως ενστάσεων
όσων κρίνουν ότι υπάρχει πρόβληµα µε τη διαχείριση της αίτησης τους.
Εξίσου σηµαντικός είναι και ο εξορθολογισµός στη χρήση των
φαρµάκων που αναφέρεται στο άρθρο 18 ως µέρος της οδηγίας
128/2009. Προβλέπεται, λοιπόν, η θέσπιση εθνικών σχεδίων δράσης που θα καθορίσει στόχους πολιτικής και δεικτών παρακολούθησης των επιπτώσεων των φυτοφαρµάκων και ένταξης
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εναλλακτικών τεχνικών φυτοπροστασίας µε σκοπό τη µείωση της
εξάρτησης από τα φυτοφάρµακα. Αυτά τα σχέδια θα οριστικοποιηθούν έπειτα από ουσιαστική διαβούλευση µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.
Με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής καταγραφής της διακίνησης των φυτοφαρµάκων, η οποία προβλέπει τη διασύνδεση όλων
των καταστηµάτων λιανικής πώλησης µε ένα κέντρο, όπως πολύ
σωστά προβλέπει το νοµοσχέδιο, δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα να δηµιουργηθεί µια έγκυρη βάση δεδοµένων. Με άλλα
λόγια, να έχουµε στη διάθεσή µας έγκυρα στατιστικά δεδοµένα
που θα βοηθήσουν την ελληνική πολιτεία να διαµορφώσει ακόµη
πιο στοχευµένες και ρεαλιστικές πολιτικές.
Με τα άρθρα 9 έως 13 του πρώτου κεφαλαίου, ορίζονται οι κυρώσεις και οι έλεγχοι που θα πραγµατοποιούνται. Δηλαδή: Πρώτον ο έλεγχος -προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας
ενός φυτοφαρµάκου, δεύτερον ο έλεγχος για την ορθολογική
χρήση των φυτοφαρµάκων -αυτό σχετίζεται µε τον εξοπλισµό
που χρησιµοποιείται και µε τα µέτρα πρόληψης κατά τη χρήση
του- και τρίτον ο έλεγχος των υπολειµµάτων που αφήνουν εσωτερικά και εξωτερικά στα προϊόντα, αλλά και στις ζωοτροφές φυτικές και ζωικές.
Επιπλέον, µε το τέταρτο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου θεσπίζονται αυστηρές προδιαγραφές και πρακτικές για την παρέκκλιση
από την απαγόρευση των αεροψεκασµών, την προστασία του
υδάτινου περιβάλλοντος και τη µείωση ή πλήρη απαγόρευση
χρήσης φυτοφαρµάκων σε προστατευόµενες περιοχές.
Τα υπόλοιπα άρθρα για την οµαλή λειτουργία της αγοράς των
φυτοφαρµάκων στη χώρα µας προβλέπουν πιστοποίηση αυτών
που θα καταρτίζονται και θα εκπαιδεύονται για την ορθολογική
χρήση των φυτοφαρµάκων και ορίζονται ως επαγγελµατίες χρήστες. Επίσης, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την καταλληλότητα και χρήση του εξοπλισµού, αλλά και στο πολύ σηµαντικό
θέµα της καταστροφής του εναποµείναντος φαρµάκου.
Τέλος, είναι πολύ σηµαντικό να γίνει αναφορά στο άρθρο 47
του νοµοσχεδίου, που αφορά στις τιµές των γεωργικών φαρµάκων. Θεσπίζονται µέτρα που αφορούν τον τρόπο αναγραφής των
τιµών λιανικής, την κοινοποίηση του καταλόγου χονδρικής πώλησης στις αρµόδιες αρχές και την ίδρυση παρατηρητηρίου παρακολούθησης τιµών. Αυτό το θέµα πρέπει να το εξετάσει το
Υπουργείο µε µεγαλύτερη ευαισθησία, καθώς πρόκειται, κύριε
Υπουργέ, για µια οµάδα πολιτών, τους αγρότες, που καλούνται
να ανταπεξέλθουν µέσα σε δυσµενείς συγκυρίες και οι τιµές των
φαρµάκων µπορεί να επηρεάσουν τόσο τη σοδειά τους, όσο και
το εισόδηµα τους.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να επισηµάνω το εξής:
θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητο, ότι επιβάλλεται, ότι
είναι το πιο σηµαντικό σηµείο αυτού του νοµοσχεδίου η ενηµέρωση του αγροτικού κόσµου. Ο αγροτικός κόσµος πρέπει να
ενηµερωθεί σωστά και αναλυτικά για το παρόν νοµοσχέδιο, ώστε
να γίνει πλήρως κατανοητό απ’ όλους ότι η αλόγιστη χρήση των
φυτοφαρµάκων είναι αυτοκαταστροφική, έχει εξαιρετικά δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία, τόσο των ίδιων των παραγωγών και
των οικογενειών τους, όσο και των καταναλωτών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ )
Δυστυχώς, σήµερα, υπάρχει ένα κενό γνώσης στον αγροτικό
πληθυσµό σε θέµατα ασφαλούς, αποτελεσµατικής χρήσης και
σωστής επιλογής των γεωργικών φαρµάκων. Οι αγρότες προµηθεύονται τα εν λόγω χηµικά, τα δηλητήρια µε αυθαίρετο κριτήριο. Τα ερευνητικά στοιχεία που αποδεικνύουν την έξαρση των
ασθενειών που συνδέονται µε τη χρήση αυτών των ουσιών -όπως
δυστυχώς, συµβαίνει και στο νοµό µου, το Νοµό Χανίων- δεν κατανοούνται, δεν αξιολογούνται επαρκώς από τους ίδιους τους
γεωργούς, τους αγρότες διότι δεν έχουν ενηµερωθεί, δεν έχουν
διδαχθεί, δεν έχουν καθοδηγηθεί από κανέναν ειδικό και έτσι δεν
θεωρούν τα στοιχεία αυτά των ερευνών αξιόπιστα και δεν θεωρούν ότι εκφράζουν αυτή τη θλιβερή, την τραγική πραγµατικότητα: ότι, δηλαδή, οι ασθένειες αυτές που καταλήγουν πολλές
φορές στο θάνατο των χρηστών έχουν σχέση µε τη χρήση των
φυτοφαρµάκων. Βέβαια, µέσα από αυτά τα στοιχεία δεν κατανοούν ούτε τη σοβαρότητα µε την οποία πρέπει να αντιµετωπίσουν
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τη χρήση των φαρµάκων.
Είναι υποχρέωση της πολιτείας, κύριε Υπουργέ, να καλύψει
αυτό το κενό µέσω του επιστηµονικού δυναµικού της και να καταρτίσει τους αγρότες στο θέµα της φυτοπροστασίας, έτσι ώστε
να έχει στη συνέχεια το δικαίωµα να ενεργήσει µε αυστηρότητα
και να επιβάλει τις ανάλογες κυρώσεις όταν παρατηρείται αλόγιστη χρήση επιζήµιων και επικίνδυνων φαρµάκων για όλους µας.
Με το παρόν νοµοσχέδιο και την εφαρµογή του θεωρώ ότι κάνετε το πρώτο βήµα. Θεσπίζεται ένα ικανοποιητικό και σύγχρονο
πλαίσιο φυτοπροστασίας που ανταποκρίνεται τόσο στις σύγχρονες παραγωγικές απαιτήσεις, όσο και στις ανησυχίες όλων µας
για ασφαλή ποιοτικά προϊόντα, υγιείς καταναλωτές, αλλά και παραγωγούς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Κουρουπάκη.
Παρακαλείται η κ. Αθανασία Μερεντίτη, Βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Τρικάλων, να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κυρία Μερεντίτη, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα συζητάµε ένα νοµοσχέδιο στα πλαίσια της απ’ όλους
µας παραδεκτής ανάγκης ύπαρξης ενός ενιαίου σχεδίου µιας
ολοκληρωµένης αγροτικής πολιτικής -αν εφαρµοστεί- µαζί µε
άλλες τοµές και πρωτοβουλίες, όπως αυτή των συνεταιρισµών.
Τα νοµοσχέδια που θα έρθουν στη συνέχεια για τις αγροτικές
και τις σταυλικές εγκαταστάσεις και όχι µόνον, που θα δηµιουργήσουν µια καινούρια πραγµατικότητα, µια άλλη µορφή στον
αγροτικό τοµέα.
Είναι κοινά παραδεκτό –ειπώθηκε απ’ όλους µας- ότι υπήρξε
–και υπάρχει- αλόγιστη χρήση γεωργικών φαρµάκων. Αυτό επηρέασε –και επηρεάζει- το κόστος παραγωγής των προϊόντων και
την ποιότητα ζωής και των χρηστών, αλλά και αυτών που χρησιµοποιούν τα προϊόντα.
Άρα, είναι ανάγκη να υπάρξει αυτό το νοµοσχέδιο, διότι εναρµονίζεται η χώρα µας µε µια κοινοτική οδηγία. Πρέπει να παραδεχθώ και την παρατήρηση συναδέλφων άλλων κοµµάτων ότι το
νοµοσχέδιο αυτό έρχεται καθυστερηµένα. Έστω όµως και καθυστερηµένα, πρέπει να το αναγνωρίσουµε.
Δεν κατανοώ την τοποθέτηση της συναδέλφου από το ΣΥΡΙΖΑ,
που δεν το ψηφίζουν, ενώ αναγνωρίζουν ότι κινείται προς τη
σωστή κατεύθυνση όλο το νοµοσχέδιο, γιατί δεν θα εφαρµοστεί.
Πρώτη φορά υπάρχει τέτοια τοποθέτηση.
Είµαστε εδώ για να συζητήσουµε πώς και πότε µπορούµε να
φτιάξουµε ένα άλλο µοντέλο σωστό, να ελέγξουµε την παραγωγή και να υπηρετήσουµε το αγροτοδιατροφικό µοντέλο. Αυτό
είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ σκληρά
συµφέροντα. Τα συµφέροντα που εµπλέκονται γύρω από τα φυτοφάρµακα είναι τεράστια και αναπτύσσονται και εξελίσσονται
µε φοβερή ταχύτητα, γιατί η τεχνογνωσία και η τεχνολογία γύρω
από το φυτοφάρµακο είναι µεγάλη και είναι σε ιλιγγιώδη απόσταση από την ταχύτητα µε την οποία εκπαιδεύεται το ανθρώπινο δυναµικό.
Πρέπει, λοιπόν, να προχωρήσουµε ώστε και να ενθαρρυνθούν,
αλλά και να αναγκαστούν οι αγρότες µας να χρησιµοποιούν
σωστά το σωστό φάρµακο στη σωστή δοσολογία και στο σωστό
χρόνο. Διότι, κύριε Υπουργέ, ειπώθηκε εδώ ότι και ο χρόνος που
χρησιµοποιείται το φυτοφάρµακο έχει τεράστια σηµασία για την
ποιότητα του προϊόντος, αλλά και για τη ζωή και την υγεία των
χρηστών και των καταναλωτών των προϊόντων.
Το νοµοσχέδιο προσπαθεί να χρησιµοποιήσει και την τεχνολογία προς τη σωστή κατεύθυνση. Αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία, για να καταγράψει τις πωλήσεις των φυτοφαρµάκων, για να
δηµιουργηθεί µια εθνική βάση δεδοµένων, για να υπάρχει τεκµηρίωση στις πολιτικές που ακολουθούνται. Προσπαθεί να θεσπίσει
ένα αξιόπιστο ελεγκτικό σύστηµα όλης της αλυσίδας, δηλαδή
της παραγωγής, της διάθεσης, της διακίνησης και κυρίως της
ορθολογικής χρήσης φυτοφαρµάκων.
Όµως, εγώ θέλω να σταθώ στην ενηµέρωση και στην κατάρτιση, κύριε Υπουργέ. Όσες νοµοθετικές πρωτοβουλίες και να πάρουµε εµείς, εάν δεν υπάρχει σωστή και έγκυρη ενηµέρωση µε
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έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα προς τους παραγωγούς και τους
καταναλωτές, δεν θα κάνουµε τίποτα. Πρέπει να ενηµερώνονται
συνεχώς και ολοκληρωµένα οι αγρότες, αλλά να υπάρχει και κατάρτιση αυτών που έχουν την ευθύνη της πώλησης των φυτοφαρµάκων, για να µπορούµε να έχουµε τη σωστή τους χρήση
και για να ενηµερωθούν οι αγρότες ότι µπορούν να καλλιεργούν
και άλλα προϊόντα, ότι δεν χρειάζονται και τόσα φυτοφάρµακα
και να στραφούν σ’ αυτό που λέµε αγροδιατροφικό µοντέλο.
Άρα, χρειάζονται κατάρτιση και ενηµέρωση όσο γίνεται περισσότερη και όσο γίνεται πιο έγκυρη.
Κύριε Υπουργέ, παίρνοντας το λόγο γι’ αυτό το νοµοσχέδιο,
θέλω να σταθώ και σε µία άλλη παράµετρο. Δεν έχει άµεση
σχέση µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, αλλά έχει να κάνει µε τη
λειτουργία όλου του αγροτικού τοµέα. Κακώς νοµοθετήσαµε την
ανάγκη υποχρεωτικού τοπογραφικού στα αγροτεµάχια, δηλαδή
στις µεταβιβάσεις να υπάρχει εξηρτηµένο τοπογραφικό. Αυτό
ανεβάζει το κόστος της όποιας µεταβίβασης, αλλά και το κόστος
της αγροτικής γης. Θα πρότεινα, λοιπόν, σήµερα εδώ να πάρετε
µία πρωτοβουλία, µε τη δική µας έγκριση, να συνεννοηθείτε µε
τον αρµόδιο συνάδελφό σας Υπουργό, ώστε όπου υπάρχει τουλάχιστον αναδασµός, αυτό να µην χρειάζεται. Διότι στα κτήµατα
που έχουν αναδασµό, όχι µόνο είναι εκ του περισσού, αλλά δεν
καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υποχρεώνουµε τους αγρότες να δίνουν τα 500 και τα 1.000 ευρώ για κτήµατα που πιθανόν να µην
έχουν και αυτήν την αξία.
Ειπώθηκε από πολλούς συναδέλφους -το ξέρουµε όλοι µαςότι δεν έχουµε ανταγωνιστικά αγροτικά προϊόντα. Στην παρούσα
δύσκολη οικονοµική συγκυρία που περνά η χώρα µας, όλοι πρέπει να υπηρετήσουµε αυτόν το σκοπό. Είναι επιτακτική ανάγκη
να στραφούµε στην αγροτική παραγωγή όσο γίνεται πιο γρήγορα, πιο σωστά, µε τα σωστά προϊόντα, ρίχνοντας όµως και το
κόστος παραγωγής. Αυτά που συζητάµε εδώ είτε πολύ είτε λίγο
επηρεάζουν και την ποιότητα και το κόστος παραγωγής. Μπορώ
να µιλήσω για το Θεσσαλικό κάµπο, τον οποίο ξέρω καλύτερα
από άλλες περιοχές της χώρας, αν και σε γενικές γραµµές είναι
το ίδιο µοντέλο παντού. Αλόγιστη χρήση φυτοφαρµάκων επηρέασε και τον υδροφόρο ορίζοντα και το περιβάλλον και το παραγόµενο προϊόν. Θα χρειαστούν πολλά χρόνια, για να επανέλθουν
όλα αυτά στις σωστές συνθήκες. Άρα, εµείς πρέπει µε συντονισµένες κινήσεις να συµβάλλουµε σε αυτόν τον τοµέα και σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει να επιβαρύνουµε την αγροτική
παραγωγή. Γι’ αυτό έβαλα το θέµα µε τα τοπογραφικά.
Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ στην τροπολογία για τις ευθύνες των συµµετεχόντων σε αγροτικούς συνεταιρισµούς. Είµαι
απόλυτη σ’ αυτό το θέµα και το έχω πει πολλές φορές. Κανείς,
µα κανείς, δεν πρέπει να απαλλάσσεται από τις ευθύνες του,
όταν αυτές µάλιστα έχουν καταστροφικές διαχρονικές συνέπειες
για το φορέα στον οποίο υπηρέτησε. Μακράν από εµένα η λογική
ότι η Βουλή εδώ πρέπει να χρησιµοποιείται σαν κολυµβήθρα του
Σιλωάµ.
Όµως, πρέπει να δούµε λίγο και τις περιπτώσεις των ανθρώπων που εµπλέκονται αδίκως και πιθανώς κινδυνεύουν να χάσουν
τις περιουσίες τους ή και την ελευθερία τους από κάποια τέτοια
θέµατα. Γι’ αυτό προτείνω να ξαναδείτε το θέµα και να φέρετε
τη νοµοθετική ρύθµιση. Μετά από διαχειριστικούς ελέγχους, βεβαίως, και να τιµωρούνται απ’ αυτούς που υπηρέτησαν στα διοικητικά συµβούλια όσοι είναι επίορκοι, αλλά όχι συλλήβδην όλοι,
γιατί µετά ισχύει και αυτό που λέει ο λαός «κοντά στα ξερά, καίγονται και τα χλωρά».
Και έτσι µε µία ενοχοποίηση των πάντων καλύπτεται εκεί µέσα
και ο πραγµατικά ένοχος διότι όταν υπάρχει γενική ενοχή, δεν
αποδίδονται πραγµατικά οι ευθύνες σε αυτόν που τις έχει και ως
εκ τούτου είτε στην κοινή γνώµη είτε ως προς τις ποινικές ευθύνες, περνάει ακροθιγώς και αυτό δεν πρέπει. Άρα, κύριε
Υπουργέ, δείτε σας παρακαλώ αυτήν την τροπολογία, για να τη
φέρετε έγκαιρα και σωστά. Σε καµµία περίπτωση –επαναλαµβάνω- να µην αθωωθούν οι ένοχοι, αλλά και σε καµµία περίπτωση
να µην ενοχοποιούνται οι αθώοι, διότι έχουµε ευθύνες για τους
ανθρώπους και για τις οικογένειές τους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Μερεντίτη.
Παρακαλείται ο κ. Νικόλαος Καντερές, Βουλευτής Νέας Δηµοκρατίας Νοµού Αττικής να λάβει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΤΕΡΕΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω την
τοποθέτησή µου ευχόµενος σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χρόνια πολλά, µε υγεία και καλή δύναµη στο νέο έτος που
όλοι θέλουµε να είναι καλύτερο από το 2011.
Συζητάµε σήµερα ένα ιδιαίτερα σηµαντικό νοµοσχέδιο για
ολόκληρο τον αγροτικό κόσµο που λόγω των οικονοµικών συγκυριών πλήττεται εξίσου σκληρά, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόµενοι που δραστηριοποιούνται στον δευτερογενή και τριτογενή
τοµέα της εθνικής µας οικονοµίας. Καθώς η νέα χρονιά βρίσκει
τη χώρα σε µία συνεχιζόµενη οικονοµική δυσπραγία και η κατάσταση απαιτεί ακόµη πιο αποφασιστικά µέτρα για να ορθοποδήσει η ελληνική παραγωγή και η εγχώρια αγορά, ο τρόπος που
νοµοθετεί η Κυβέρνηση πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεγµένος
και να έχει ορίζοντα τις επόµενες δεκαετίες.
Κάνω τη συγκεκριµένη αναφορά καθώς το εν λόγω σχέδιο
νόµου επί της ουσίας έρχεται να καλύψει κενά του παρελθόντος,
που όµως, πρέπει να καλυφθούν άµεσα ούτως ώστε η επόµενη
ηµέρα να βρει τον αγροτικό µας κόσµο καλύτερα εφοδιασµένο
και προετοιµασµένο για το µέλλον.
Προηγήθηκε χθες η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου
και σήµερα εστιάζουµε επί των 53 άρθρων, που απαρτίζουν το
παρόν νοµοσχέδιο. Τα άρθρα 1 έως 14 που αποτελούν στην
ουσία την πρώτη ενότητα αφορούν στα αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα για την εφαρµογή των διατάξεων του ευρωπαϊκού κανονισµού 1107/2009, τα άρθρα 15 έως 31 που αντίστοιχα
αποτελούν τη δεύτερη ενότητα και ενσωµατώνουν αυτούσια την
οδηγία 128/2009 και τέλος κατ’ ουσία η τρίτη ενότητα και συγκεκριµένα τα άρθρα 32 µέχρι 53 που ρυθµίζουν τα µέτρα που θα
εφαρµόσει η χώρα µας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας
128/2009.
Από τη συζήτηση που προηγήθηκε ακούσαµε τη θέση της
Νέας Δηµοκρατίας. Ο εισηγητής µας ήδη από τη χθεσινή συνεδρίαση τόνισε ότι στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο υπάρχουν από
την πλευρά µας κάποιες παρατηρήσεις. Επί της αρχής δεν είµαστε αρνητικοί. Επιφυλασσόµεθα, όµως, επί αρκετών άρθρων.
Σας καταθέσαµε µάλιστα περισσότερες από τριάντα πέντε παρατηρήσεις. Αυτές οι παρατηρήσεις έγιναν καθώς υπάρχουν αρκετές αστοχίες και ασάφεια στο σχέδιο νόµου στην παρούσα του
µορφή. Αυτές οφείλονται κυρίως στη µεταφορά του κειµένου της
οδηγίας στην ελληνική γλώσσα.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι αυτά τα σηµεία θα πρέπει να διευκρινιστούν άµεσα, ώστε να µεταφερθούν οι ρυθµίσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας στο τελικό κείµενο µε σωστό τρόπο. Δεν θέλω να
εισέλθω σε λεπτοµέρειες όσον αφορά τα άρθρα στα οποία εκφράσαµε επιφυλάξεις. Αυτά ήδη καλύφθηκαν από τους προλαλήσαντες συναδέλφους. Θα µου επιτρέψετε, όµως, να κάνω µία
πολύ σύντοµη αναφορά σε δύο σηµεία που σχετίζονται µε τον
κανονισµό 1107/2009 και ρυθµίζονται στα άρθρα 1 έως 14.
Πρώτο σηµείο είναι ότι µε την εφαρµογή των διατάξεων του
κανονισµού προωθείται η αξιολόγηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων από ένα κράτος-µέλος µόνο για λογαριασµό ολόκληρης
της γεωγραφικής ζώνης. Ως γνωστόν, έχουµε τρεις ζώνες στην
Ευρωπαϊκή Ένωση: τη βόρεια, την κεντρική και τη νότια ζώνη.
Κατά συνέπεια δίδεται µία ουσιαστική ώθηση στις αµοιβαίες
εγκρίσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων, χωρίς την αναγκαστική αξιολόγησή τους από κάθε κράτος-µέλος χωριστά. Αυτή η
εξέλιξη είναι αρκετά σηµαντική και θετική για την ελληνική γεωργία και τον παραγωγό.
Δεύτερο σηµείο: Ο κανονισµός θέσπισε τα κριτήρια εξέτασης
της απόσυρσης των δραστικών ουσιών βάσει των ενδογενών χαρακτηριστικών τους. Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος
αξιολόγησης των δραστικών ουσιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σηµειώθηκε µεγάλη µείωση των δραστικών ουσιών, αφού περίπου
το 70% των παλαιών δραστικών ουσιών αποσύρθηκαν από την
Ευρώπη. Πρόκειται για ένα εξίσου σηµαντικό ζήτηµα, καθώς
αυτή η απόσυρση ωφέλησε τόσο το περιβάλλον όσο και τους κα-
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ταναλωτές. Θετικό µεν, που δηµιούργησε όµως, και σ’ ένα µεγάλο αρνητικό.
Ποιο είναι αυτό; Το τεράστιο ζήτηµα της ανταγωνιστικότητας
των Ευρωπαίων και δη των Ελλήνων παραγωγών. Πρόκειται για
ένα ιδιαίτερα κρίσιµο σηµείο. Σήµερα περισσότερο από το 60%
των γεωργικών προϊόντων που πωλούνται στην ελληνική αγορά
προέρχονται από εισαγωγές. Είναι προϊόντα που παράγονται πιο
φθηνά σε άλλες χώρες, εκτός Ευρώπης, όπως για παράδειγµα
από τη γειτονική µας Τουρκία. Αυτά τα προϊόντα περιέχουν δραστικές ουσίες που απαγορεύονται στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση έχουν και πολύ µειωµένο κόστος παραγωγής, όµως η
Ευρώπη δεν απαγορεύει την εισαγωγή τους. Αποτέλεσµα τούτου
είναι οι Έλληνες γεωργοί να µην µπορούν να καλλιεργήσουν
λόγω του ανταγωνισµού και οι πολίτες να καταναλώνουν προϊόντα που καλλιεργούνται µε απαγορευµένες δραστικές ουσίες.
Αυτό είναι παραλογισµός. Πρέπει να εξετάσουµε πολύ σοβαρά
τόσο σε εθνικό όσο βέβαια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι θα κάνουµε για να το αλλάξουµε αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµιουργία ενός θεσµικού
πλαισίου που θα επιτρέπει τη σωστή εφαρµογή των φυτοφαρµάκων και την ακίνδυνη παραγωγή γεωργικών προϊόντων είναι απαραίτητη και θεµιτή. Οφείλουµε όµως, ταυτόχρονα να θέσουµε
αυστηρούς όρους παραγωγής όχι µόνο στα ενδοευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα, αλλά και στα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες στην Ευρώπη και στη χώρα µας βέβαια. Αυτό είναι το
θέµα που χρήζει άµεσης επίλυσης.
Επίσης, ένα δεύτερο θέµα που θα πρέπει να εξετάσουµε
άµεσα είναι αυτό των τιµών των γεωργικών φαρµάκων που προµηθευόµαστε στην Ελλάδα. Είναι ένα εξίσου σηµαντικό ζήτηµα
που επηρεάζει πολύ αρνητικά το κόστος παραγωγής και οφείλεται κυρίως στις στρεβλώσεις της ελληνικής αγοράς και στα µονοπωλιακά µορφώµατα που υπάρχουν στη χώρα µας. Δεν µπορεί
σήµερα να εφαρµόζεται µία τιµολογιακή πολιτική µε τόσες διαφορές ανάµεσα στην Ελλάδα και στα άλλα κράτη της Ευρώπης
που έχει ως αποτέλεσµα το ίδιο σκεύασµα σε άλλες χώρες να
πωλείται στον παραγωγό στο 1/3 της τιµής από την τιµή που το
διαθέτουν οι αντιπρόσωποι στην Ελλάδα. Έλεος πια! Και στα γεωργικά φάρµακα ο Έλληνας γεωργός πρέπει να πληρώνει τα
υπόλοιπα 2/3. Μπορείτε να αναλογιστείτε τι θα γίνει στην αγορά
εάν λόγω έλλειψης ρευστότητας υπάρξει δραστικός περιορισµός
των εισαγωγών και την ίδια ώρα τα χωράφια µας να µένουν ακαλλιέργητα;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εάν την ώρα που οι έµποροι δεν
θα έχουν την ρευστότητα να εισάγουν προϊόντα εµείς δεν έχουµε
αποτρέψει την έλλειψη ελληνικών γεωργικών προϊόντων στα
ράφια, τότε θα έχουµε ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Τονίζω
ότι εν µέσω οικονοµικής κρίσης και δη πανευρωπαϊκής, όπως
ήδη έχει γίνει, η ελληνική γεωργία θα παίξει καταλυτικό ρόλο
στην πορεία της χώρας. Πρέπει να αποκαταστήσουµε τη χαµένη
στρατηγική και τον πρωτογενή τοµέα παραγωγής. Αυτό θα
έχουµε κατά νου, γιατί πάντα η Ελλάδα ήταν µία γεωργική χώρα.
Θα πρέπει, λοιπόν, να γυρίσουµε πάλι στη γη µας, να µπορέσουµε να βγάλουµε τα προϊόντα πιο φθηνά και να τα δώσουµε
στους Έλληνες που αυτήν τη στιγµή τα έχουν ανάγκη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον συνάδελφο κ. Καντερέ.
Παρακαλείται ο κ. Γεώργιος Κασαπίδης, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας Κοζάνης, να προσέλθει στο Βήµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να δώσω και εγώ τις ευχές µου, από το Βήµα της Βουλής τόσο
σε εσάς κύριε Πρόεδρε, αλλά και σε όλους τους συναδέλφους
και σε όλους τους Έλληνες πολίτες ο νέος χρόνος να επιφυλάσσει ευχάριστες εκπλήξεις σε όλους µας. Αναγκαία προϋπόθεση
όµως, είναι να φροντίσουµε εµείς γι’ αυτό. Εκτιµώ ότι µε καλή
συνεργασία, πνεύµα συναίνεσης και µε τη βοήθεια του Θεού θα
τα καταφέρουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Καλές οι ευχές σας, δηλωτικές του ήθους σας, όπως και όλων των συναδέλφων που διαδέχονται στο Βήµα. Αντεύχοµαι και εγώ υγεία και δύναµη και από
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τη Βουλή αποφασιστικότητα για την ευδόκιµη υπηρέτηση του
λαού, να υπηρετήσουµε το λαό σωστά.
Ορίστε, κύριε Κασαπίδη, συνεχίστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Και είναι βέβαιο, κύριε Πρόεδρε, ότι
εφόσον το πιστέψουµε όλοι µπορούµε να µιλάµε µετά από πέντε
χρόνια για το θαύµα της Ελλάδας, για το θαύµα της χώρας µας
που µπορεί να εµπνεύσει όλους µας και να ξεκινήσει από τον
πρωτογενή τοµέα, από τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία µας που είναι βέβαιο ότι δεν βρίσκονται και στο καλύτερό
τους σηµείο. Αυτό είναι και µία πρόκληση για όλους µας, ώστε
να βοηθήσουµε να δηµιουργηθεί ένα σχέδιο το οποίο θα υλοποιηθεί και σε µία πενταετία κυριολεκτικά όλοι οι «φίλοι µας» θα τρίβουν τα µάτια τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όλα τα γραπτά, όλα τα
κείµενα, όλες οι προτάσεις που έρχονται από την ιστορία λένε
ότι ο πρωτογενής τοµέας είναι όρος επιβίωσης ενός λαού γενικώς, αλλά και ειδικώς του ελληνικού λαού.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Για να δώσουµε και µία διάσταση,
κύριε Πρόεδρε, για τη µοναδικότητα και τον πλούτο της πατρίδας µας, αρκεί να πούµε ότι ως προς τη βιοποικιλότητα που είναι
ένας δείκτης πλούτου γενικότερα στη βιολογία, η χώρα µας διαθέτει έναν από τους µεγαλύτερους δείκτες στον κόσµο.
Μάλιστα στην εύκρατο ζώνη, αν µετρήσουµε τα φυτά που
φύονται στην πατρίδα µας, αυτά ανέρχονται περίπου στον
αριθµό των πεντέµισι χιλιάδων ειδών και τα ενδηµικά –αυτά δηλαδή, που µόνο στην Ελλάδα φυτρώνουν- ανέρχονται περίπου
στα χίλια διακόσια. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για φυσικά µονοπώλια, για πλεονεκτήµατα µοναδικά –όχι συγκριτικά- της πατρίδας µας, που στον πρωτογενή τοµέα µπορούν να δώσουν µια
τέτοια ώθηση που κανένας µας δεν µπορεί να φανταστεί.
Μόνο να αναλογιστούµε ότι η µαστίχα της Χίου, που είναι ένα
ενδηµικό προϊόν από τα χίλια διακόσια, µπορεί και συντηρεί είκοσι µε εικοσιπέντε χωριά στο ακριτικό µας νησί. Καταλαβαίνετε
ότι αν από τα χίλια διακόσια µπορέσουµε τουλάχιστον το 10% –
δηλαδή, εκατόν είκοσι τέτοια φυτά- να τα οργανώσουµε στην
καλλιέργεια και στην εµπορία, όπως τη µαστίχα της Χίου, τότε
έχουµε κυριολεκτικά, κύριε Πρόεδρε, όπως είπατε, θέσει τα θεµέλια για τη σωτηρία αλλά και την ευηµερία στην πατρίδα µας.
Τώρα, επί του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, θα ήθελα κατ’
αρχάς να αναφερθώ σ’ ένα θέµα το οποίο µας στεναχώρησε, θα
έλεγα, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση. Αυτό αφορά την τροπολογία
που είχε κατατεθεί για την οργάνωση των συνεταιριστικών φορέων της πατρίδας µας, όπου µετά από την απόσυρση της συγκεκριµένης διατάξεως που υπήρχε στο νοµοσχέδιο για τους
συνεταιρισµούς από τον παριστάµενο Υφυπουργό και µε την παραίνεση του κυρίου Υπουργού να διαβουλευτούν τα κόµµατα και
να φέρουµε τροπολογία, που θα υπογράφονταν από τους Βουλευτές όλων των κοµµάτων και θα κατατίθετο αυτή σ’ επόµενο
νοµοσχέδιο, αυτό κατέστη εφικτό στο σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα. Αλλά χθες ηγέρθησαν κάποιοι συνάδελφοι και έφεραν τις αντιρρήσεις τους λέγοντας µάλιστα κιόλας πολύ
υπερβολικά ότι πρόκειται για µια σκανδαλώδη τροπολογία. Αισθάνοµαι κι εγώ προσβεβληµένος, κύριε Πρόεδρε, διότι ακούγοντας την συνάδελφο κ. Τζάκρη να λέει ότι πρόκειται για µια
σκανδαλώδη τροπολογία ένοιωσα ότι συµµετείχα κι εγώ σ’ ένα
σκάνδαλο.
Όµως, ποιο είναι το σκάνδαλο; Όταν, όπως προανέφερα, η
συγκεκριµένη διάταξη απεσύρθη από τον κ. Δριβελέγκα, είπε ο
κύριος Υπουργός να συµφωνήσουν όλα τα κόµµατα, όπερ και
εγένετο. Μάλιστα η συγκεκριµένη τροπολογία συνετάχθη µε τη
συνδροµή της νοµικής υπηρεσίας του Υπουργείου, αλλά το είδαν
και άλλοι νοµικοί σύµβουλοι και όπως είπαν και οι ειδικότεροι εξ
ηµών στα νοµικά, υπήρχε και πλεονασµός για τη διασφάλιση
ακριβώς του γεγονότος ότι δεν θα απαλλάσσονταν άνθρωποι
που λειτουργούσαν παράνοµα µέσα στις ενώσεις.
Αυτό, λοιπόν, ήρθαν και το διέβαλαν κάποιοι συνάδελφοι από
την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ και αναγκάστηκε ο κύριος Υπουργός,
για να ικανοποιήσει το αίτηµά τους, να την αποσύρει δηµιουργώντας όµως, επιπρόσθετη αγωνία και πρόβληµα σε αρκετούς
συµπολίτες µας, οι οποίοι διώκονται αυτήν τη στιγµή. Αρκετοί
απ’ αυτούς αδίκως, γιατί παρέλαβαν χρέη από τις ενώσεις τις
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οποίες αναγκάστηκαν να διοικήσουν για να υπάρχει µια συνέχεια
και τώρα διώκονται από τις υπηρεσίες του κράτους, γιατί ακριβώς είναι εκτεθειµένοι ως προς σφάλµατα και αµαρτίες των προηγουµένων διοικήσεων.
Θα ήθελα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αυτό να το δροµολογήσουµε το συντοµότερο δυνατόν. Από την πλευρά µας η συγκεκριµένη πρόταση, που έχει κατατεθεί και γραπτώς, ισχύει και
µάλιστα αν διασφαλίζει και ικανοποιεί και τους συναδέλφους οι
πλεονάζοντες όροι, όπως λένε οι νοµικοί, να ενταχθούν και αυτοί
µέσα και µάλιστα να γίνει και οικονοµικός και διαχειριστικός έλεγχος όχι µόνο σ’ αυτές τις συνεταιριστικές οργανώσεις, αλλά να
γίνει και στην ΠΑΣΕΓΕΣ και στην ΓΕΣΑΣΕ και στη ΣΥΔΑΣΕ, ακριβώς για να µην υπάρχει η παραµικρή σκιά ότι κάτι στραβό γίνεται
εδώ.
Τώρα, επί των συγκεκριµένων άρθρων, κύριε Υπουργέ, θα
ήθελα να επισηµάνω κι εγώ µε τη σειρά µου, πέραν των όσων
ανέφερε ο αγαπητός µας εισηγητής κ. Βλάχος, κάποιες παρατηρήσεις που τις είχαµε καταθέσει και στην επιτροπή.
Θα ήθελα όµως, να τις ξαναδείτε γιατί δεν έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις.
Ως προς το άρθρο 3 παράγραφις 4 που αναφέρει για την αρµόδια αρχή της αξιολόγησης των στοιχείων για την χορήγηση
άδειας κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που
καταθέτουν οι ενδιαφερόµενες εταιρείες, µέχρι σήµερα είναι το
Μπενάκειο. Εσείς φέρνετε ένα εδάφιο που δίνει την δυνατότητα
στον Υπουργό να αναθέσει και σε άλλους. Εκτιµώ, κύριε
Υπουργέ, ότι δεν υπάρχει λόγος να αποδυναµώσουµε ουσιαστικά το ρόλο του Μπενακείου, διότι µέχρι σήµερα εδώ και χρόνια αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση αυτός ο φορέας, αυτό το
ινστιτούτο στη δουλειά που κάνει και στη συγκεκριµένη εξειδικευµένη εργασία αλλά και γενικότερα στη φυτοπροστασία στον
αγροτικό τοµέα και µάλιστα το ξέρουµε όλοι όσοι έχουµε φοιτήσει στη Γεωπονική ότι πολλά δεδοµένα ήταν µέσα από το Μπενάκειο.
Θέλω, λοιπόν, να σας παρακαλέσω να αποσύρετε αυτήν τη
διάταξη ώστε µε αυτόν τον τρόπο να δώσουµε το στίγµα ότι ενισχύουµε και επιβραβεύουµε όλους όσους κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και το Μπενάκειο το έχει αποδείξει.
Δεύτερη παρατήρηση. Αφορά το άρθρο 9 παράγραφος 4 και
5, όπως επίσης και το άρθρο 10 παράγραφοι 4 και 5 όπου αναφέρεται ότι σε περιπτώσεις όπου υπάρχει µη επιτρεπτή απόκλιση
στην περιεκτικότητα της δραστικής ουσίας που έχει µέσα το προϊόν σε σχέση µε αυτό που αναγράφεται έξω στη συσκευασία,
τότε επιβάλλετε πρόστιµο ή φυλακίζετε τους ανθρώπους που το
διακινούν ή το εµπορεύονται ενώ αφήνετε ανεπηρέαστους αυτούς που το παρασκευάζουν.
Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι εδώ θα πρέπει τουλάχιστον να
προστεθεί ότι την κύρια ευθύνη την έχει αυτός που το παρασκευάζει και το συσκευάζει και το κυκλοφορεί στην αγορά.
Αυτός εν γνώσει του το κάνει, εφόσον πρόκειται για µη επιτρεπτές αποκλίσεις και αυτός θα πρέπει να διώκεται ή να φυλακίζεται και όχι αυτός που το διακινεί και το εµπορεύεται. Διαφορετικά
θα πρέπει ο κάθε γεωπόνος να κάνει αναλύσεις σε όλα τα σκευάσµατα που παίρνει στο µαγαζί του πριν τα διαθέσει στην αγορά.
Επίσης µια άλλη παρατήρηση αφορά το άρθρο 17 παράγραφος 1 σχετικά µε τους ορισµούς. Λέτε ότι η επαγγελµατίας χρήστης των φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων είναι κάθε
πρόσωπο που χρησιµοποιεί γεωργικά φάρµακα κατά την επαγγελµατική δραστηριότητα. Είχαµε προτείνει να αλλάξει η επαγγελµατική δραστηριότητα και να µπει κάθε πρόσωπο που
χρησιµοποιεί τα φάρµακα κατά τη γεωργική δραστηριότητα
ώστε να συµπεριληφθούν και ετεροεπαγγελµατίες και όχι µόνο
οι επαγγελµατίες γεωργοί, γιατί καλώς ή κακώς τα φάρµακα τα
χρησιµοποιούν και ετεροεπαγγελµατίες.
Επίσης στο άρθρο 32, σχετικά µε την επιτροπή κατάρτισης των
εθνικών σχεδίων δράσης συµµετέχουν έξι φορείς αλλά δεν συµµετέχει ο επιστηµονικός σύµβουλος του κράτους που είναι το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο. Θεωρώ ότι είναι παράλειψη και σας το
επισηµαίνω για να το προσθέσετε.
Μια έκτη παρατήρηση αφορά το άρθρο 35 παράγραφος 1
όπου, όπως τονίσαµε και επανειληµµένα, θα πρέπει ο υπεύθυνος
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στα καταστήµατα γεωργικών φαρµάκων να ονοµατίζεται και να
ορίζεται ότι είναι είτε γεωπόνος είτε τεχνολόγος γεωπονίας.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, µία παρατήρηση για το άρθρο 36 παράγραφος 5. Όπου αναφέρεται ότι η χρήση των φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων γίνεται από «επαγγελµατία χρήστη», να
αντικατασταθεί µε τον όρο «από κάθε χρήστη γεωργικών φαρµάκων» ώστε να µην περιορίζεται η χρήση των γεωργικών φαρµάκων µόνο στους επαγγελµατίες γεωργούς.
Εκτός από αυτές τις επισηµάνσεις, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
να καταθέσω ακόµα µία παρατήρηση που αφορά τα βιοκτόνα ή
τις φεροµόνες, κάποιες άλλες ουσίες για τις οποίες δεν προβλέπεται κάποια διαδικασία στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και είναι
µια παράλειψη για τη χώρα µας, διότι πρόκειται για ουσίες οι
οποίες δεν αφήνουν υπολείµµατα είτε στο περιβάλλον είτε στα
προϊόντα. Δυστυχώς δεν έχει συµπεριληφθεί κάποια πρόβλεψη
µε αποτέλεσµα, επειδή είναι πολύ αποτελεσµατικά αυτά τα
σκευάσµατα και εντελώς φιλικά προς το περιβάλλον, να αναγκάζονται οι γεωργοί να τα εισάγουν από το εξωτερικό και µερικές
φορές µε ανορθόδοξο τρόπο. Θα ήθελα, λοιπόν, να το προβλέψουµε κι αυτό ώστε τουλάχιστον τα βιοκτόνα και οι φεροµόνες
να προβλεφθούν και στο παρόν σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή του χρόνου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κασαπίδη.
Έχουµε δυο προτασσόµενες δευτερολογίες, κύριε Υπουργέ.
Να ολοκληρωθεί η συζήτηση µε αυτές τις δυο προτασσόµενες
δευτερολογίες.
Το λόγο έχει ο κ. Εµµανουήλ Στρατάκης, Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, για τέσσερα λεπτά.
Ορίστε, κύριε Στρατάκη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, να πω χρόνια πολλά σε όλους επ’ ευκαιρία των
εορτών και να έχουµε πάντως υπ’ όψιν µας ότι η δύναµη και η
υποµονή πάνε µαζί στην αντιµετώπιση των προβληµάτων και
αυτή θα πρέπει να συστήνουµε στον ελληνικό λαό, αλλά κυρίως
εµείς εδώ να δείχνουµε ότι έχουµε τη δύναµη να υπερβούµε δύσκολες καταστάσεις που περνάει η χώρα.
Συζητάµε ένα νοµοσχέδιο που πράγµατι ήρθε µε αρκετή καθυστέρηση. Θυµάµαι την πρώτη συζήτηση στα αρµόδια όργανα
της Βουλής πριν ένα χρόνο περίπου, αλλά όµως αυτό δεν αλλοιώνει ή εν πάση περιπτώσει δεν µειώνει τη µεγάλη του σηµασία,
γιατί µε το νοµοσχέδιο αυτό επιχειρείται πράγµατι να µπει µία
τάξη στη διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, αλλά κυρίως να δούµε πώς αντιµετωπίζουµε το ζήτηµα της ορθολογικής
χρήσης των φαρµάκων που είναι και το κύριο ζήτηµα που πρέπει
να µας απασχολήσει.
Ασφαλώς όλες οι διατάξεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση
και περί αυτού δεν υπάρχει καµµία αµφισβήτηση. Εξάλλου οµολογείται σχεδόν από το σύνολο των πτερύγων της Βουλής.
Θέλω, όµως, κύριε Υπουργέ, να τονίσω ότι, πέρα από την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας σε κανονισµούς, οδηγίες και
όλα αυτά τα οποία συµπεριλαµβάνονται στο παρόν σχέδιο νόµου
αλλά και των άλλων ρυθµίσεων που αφορούν την αδειοδότηση
και αλλάζουν στην πράξη ένα καθεστώς που ισχύει εδώ και
τριάντα χρόνια και αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό γιατί το εκσυγχρονίζουν και του δίνουν τη δυνατότητα να λειτουργήσει πιο
αποτελεσµατικά, εκείνο που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό και πρέπει να το λάβετε υπ’ όψιν σας -εξάλλου έγινε και από
άλλους συναδέλφους η παρατήρηση και η παράκληση για διόρθωση- είναι ότι οι επιστηµονικοί φορείς της πολιτείας που είναι
εκ των πραγµάτων και σύµβουλοι του Υπουργείου σας, του κράτους δηλαδή, όπως είναι το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο, παραλείπονται από πάρα πολλές δοµές που συστήνονται εδώ, όπως είναι
η επιστηµονική επιτροπή για τα φάρµακα κ.λπ., και θα ήταν χρήσιµο για εσάς περισσότερο αλλά βέβαια και για τους πολίτες και
τους αγρότες, αυτοί να συµµετέχουν. Διότι µην ξεχνάτε ότι αυτή
την ώρα, για παράδειγµα, το Υπουργείο έχει στέρηση επιστηµονικού δυναµικού. Ξέρω παράδειγµα συγκεκριµένο πρόσφατο που
συνάδελφος γεωπόνος βγήκε στην εφεδρεία, ενώ είναι ο µοναδικός ιολόγος στην Ελλάδα. Άρα, πώς θα καλύψετε αυτές τις επι-
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στηµονικές πτυχές, όταν δεν υπάρχουν στις αρµόδιες υπηρεσίες
ειδικοί που θα µπορούσαν για παράδειγµα να αντιµετωπίσουν
παρεµφερή θέµατα;
Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, που όλοι αυτοί υπάγονται στο Γεωτεχνικό Επιµελητήριο και θα µπορούσαν να τους αξιοποιήσουν
προς όφελος του Υπουργείου και των αγροτών, θεωρώ ότι είναι
χρήσιµο ο φορέας που λέγεται Γεωτεχνικό Επιµελητήριο να συµµετέχει σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Και αν αυτό το κάνουµε
πράξη, ωφελείται η πολιτεία, ωφελείται το σύνολο των αγροτών.
Διότι ενδεχόµενες πτυχές που δεν µπορεί να δει µια επιτροπή ή
ένα ινστιτούτο που δεν έχει τον κατάλληλο επιστήµονα, µπορεί
να συνδράµει στην επίλυσή τους το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο
µέσα από τους ειδικούς επιστήµονες που διαθέτει και που
θεωρώ ότι είναι όχι µόνο χρήσιµο αλλά και αναγκαίο να αξιοποιούνται στον καλύτερο δυνατό βαθµό. Αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι
πάρα πολύ σηµαντικό.
Επίσης, θέλω να τονίσω κάτι και θεωρώ ότι συµπεριλαµβάνεται
µέσα στο νοµοσχέδιο, αλλά σηµασία δεν έχει αν είναι γραµµένο
σε ένα χαρτί κάτι, σηµασία έχει πώς µπορεί να εφαρµοστεί στην
πράξη και αναφέροµαι στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει
να είναι εκπαίδευση των γεωτεχνικών. Μην ξεχνάτε ότι στα γεωργικά φάρµακα ίσχυσε για πρώτη φορά, σύµφωνα τουλάχιστον
µε τα υπάρχοντα στοιχεία, η καταγραφή των φαρµάκων και η
γνωστοποίηση του τι φάρµακα πρέπει να χρησιµοποιήσουν οι
αγρότες για τις διάφορες ασθένειες µε βάση τη δραστική ουσία.
Αυτό κάπου έχει εγκαταλειφτεί, γιατί δυστυχώς οι γεωργικές
εφαρµογές στην Ελλάδα -και το ξέρετε και εσείς πάρα πολύ
καλά- έχουν ατονήσει, δεν λειτουργούν όπως λειτουργούσαν
όταν ιδρύθηκαν και δεν µπορούν να λειτουργήσουν κάτω από τα
δεδοµένα που έχουν διαµορφωθεί και τη µείωση του προσωπικού όπως υπάρχει και βεβαίως έχουν κυριαρχήσει στο χώρο οι
παρεµβάσεις των εταιρειών φαρµάκων. Και είναι λογικό οι εταιρείες να ενδιαφέρονται για τα συµφέροντά τους. Αγνοούµε για
παράδειγµα, γι’ αυτό µίλησα για την εκπαίδευση, ότι πολλές
φορές η δοσολογία των φαρµάκων, όταν είναι µικρότερη από
αυτή που προβλέπεται ακόµα και στη σύνθεση του φαρµάκου,
είναι πολύ επωφελέστερη στην καταπολέµηση των ασθενειών για
πάρα πολλές καλλιέργειες και κυρίως δεν εθίζονται τα αίτια που
προκαλούν την ασθένεια ώστε να χρειαζόµαστε όσο πάει και περισσότερα φάρµακα.
Άρα, λοιπόν, η εκπαίδευση και η ενηµέρωση όχι µόνο των ειδικών επιστηµόνων που θα συµµετέχουν µε το να δίνουν συµβουλές, αλλά κυρίως των αγροτών, είναι κάτι πολύ επείγον.
Σηµασία έχει ότι συµπεριλαµβάνετε µεν στο σχέδιο νόµου διατάξεις που καλύπτουν αυτό, είναι όµως χρησιµότερο και ακόµη
πιο σπουδαίο αν µπορέσουµε αυτό να το κάνουµε πράξη.
Δεν είναι κατ’ ανάγκη υποχρεωτικό να γίνει µέσα από διαδικασίες που θα προβλέπονται εδώ. Μπορούν να θεσπιστούν διαδικασίες συνεννόησης, συνύπαρξης, ενηµέρωσης των φορέων και
µέσα από άλλες ανοιχτές διαδικασίες, όπως θυµάµαι εγώ από τα
πρώτα µου χρόνια ως γεωπόνος που κάναµε σε επίπεδο περιφέρειας.
Οι γεωπόνοι όλης της Κρήτης βρισκόµασταν µαζί µε τα ερευνητικά ιδρύµατα και παίρναµε όλη τη γνώση που ήταν καταγεγραµµένη εκείνη την περίοδο, ώστε να υπάρχει πλήρης
ενηµέρωση. Αυτό, όταν παίρνει διαστάσεις δηµοσιοποίησης, καταλαβαίνετε ότι εµπλουτίζει τη γνώση των αγροτών, την οποία
είναι αναγκαίο να έχουν.
Με αυτές τις παραινέσεις, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ,
θέλω να πιστεύω ότι το Υπουργείο θα διαµορφώσει -µέχρι την
τελική ψήφιση- ένα τέτοιο σχέδιο νόµου που θα έχει τη δυνατότητα να παρέµβει αποτελεσµατικά στο να λυθούν προβλήµατα.
Επίσης, θα πρέπει να µην αφήνει περιθώρια να µην µπορούν να
λυθούν άλλα προβλήµατα, που ίσως θα δηµιουργηθούν, µε τις
διαδικασίες που θέτουµε εδώ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Στρατάκη.
Το ηθικό δίδαγµα ή το απόλυτο συµπέρασµα από τη συζήτηση
είναι ότι πρέπει να γίνεται χρήση των φυτοφαρµάκων µετά φειδούς. Αυτό ελπίζω να κατοχυρώνεται και µε τη νοµοθετική πρό-
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βλεψη και µε τη διοικητική πράξη µε τους γεωπόνους.
Τελείωσε ο κατάλογος, κύριε Υπουργέ και παρακαλείστε να
λάβετε το λόγο, ώστε να τοποθετηθείτε επί των άρθρων.
Κύριε Δριβελέγκα, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Εκ των πραγµάτων και όχι εκ της θέσης µου θέλω να συµφωνήσω απόλυτα µαζί σας στο ότι η αγροτική παραγωγή -και ιδιαίτερα µε τη σηµερινή συγκυρία για τη χώρα µας- είναι ίσως η
µοναδική διέξοδος άµεσου αποτελέσµατος.
Προς αυτήν την κατεύθυνση κάνουµε µεγάλες προσπάθειες.
Έχουµε ορατά αποτελέσµατα, ιδιαίτερα ενθαρρυντικά που έχουν
σχέση µε τις εξαγωγές και κυρίως µε τη µείωση του ελλείµµατος
αγροτικού ισοζυγίου. Σε λίγο θα πάρουµε και τα καινούργια στοιχεία.
Τα περσινά στοιχεία πάντως δείχνουν ότι από 2.400.000.000
ευρώ που είχαµε έλλειµµα αγροτικού εµπορικού ισοζυγίου, είχαµε φθάσει στο 1.800.000.000 ευρώ. Φέτος ευελπιστούµε να
πάµε στο 1.500.000.000, ίσως και πολύ παρακάτω. Αυτό είναι
πολύ ενθαρρυντικό, γιατί γίνονται επαναλαµβάνω ενέργειες να
παράγουµε κυρίως ασφαλή, υγιεινά και ποιοτικά προϊόντα.
Αυτό το νοµοσχέδιο που συζητάµε -το είπα και χθες- δεν λέµε
ότι λύνει όλα τα προβλήµατα, ιδιαίτερα της ελληνικής γεωργίας
ή ότι είναι το καθοριστικό νοµοσχέδιο που θα φέρει την ανάπτυξη
της ελληνικής γεωργίας. Βοηθάει, όµως, πάρα πολύ.
Από το 1970 περίπου έχει να αλλάξει αυτή η νοµοθεσία. Εναρµονιζόµαστε έστω και καθυστερηµένα, όπως παραδεχθήκαµε, µε
το κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο και απαιτήσεις. Γι’ αυτό και
πάρα πολλά πράγµατα που εδώ θεωρούµε ότι είναι εκ του περισσού, επιβάλλονται µέσω των Κανονισµών και της οδηγίας.
Πρέπει να είµαστε απολύτως συνεπείς στην οδηγία που σήµερα
ψηφίζουµε.
Επαναλαµβάνω –το έχουν πει και οι άλλοι συνάδελφοι- ότι
αυτό που κάνει κάπως ξεχωριστό αυτό το σχέδιο νόµου από την
οδηγία είναι ένα και µοναδικό στοιχείο, ότι δηλαδή η άδεια και η
έγκριση κυκλοφορίας των φυτοφαρµάκων δεν δίνονται από µία
και µοναδική υπηρεσία, όπως γινόταν µέχρι τώρα. Το Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο θα κάνει τον έλεγχο και την άδεια θα
την χορηγεί η υπηρεσία. Είναι δύο ξεκάθαρες αρµοδιότητες.
Δίνουµε όµως τη δυνατότητα, εάν υπάρξει ανάγκη, –λέµε εδώ
«και άλλο εγκεκριµένο ινστιτούτο ή ίδρυµα»- το Πανεπιστήµιο
Κρήτης ή Θεσσαλονίκης ή το Γεωπονικό Αθηνών, για παράδειγµα, να παρέµβει σε µια εξειδικευµένη περίπτωση. Εµείς το
Μπενάκειο ορίζουµε, αλλά δίνουµε και τη δυνατότητα µιας εξειδικευµένης παρέµβασης σ’ ένα άλλο επιστηµονικό ίδρυµα.
Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να αναφερθώ σ’ αυτούς οι οποίοι,
µε όλο το δηµοκρατικό δικαίωµα που έχουν, κάνουν κριτική και
καταψηφίζουν αυτό το σχέδιο νόµου, παρότι παραδόξως το θεώρησαν πολύ θετικό. Η αιτιολογία της καταψήφισής του εκ µέρους τους είναι ότι έχουν την αίσθηση, τη βεβαιότητα ότι δεν θα
εφαρµοστεί. Άρα, όλοι αναγνωρίζουν ότι το νοµοσχέδιο είναι στη
θετική κατεύθυνση του να εξορθολογίσει τα πράγµατα σε σχέση
µε τη χρήση των γεωργικών φαρµάκων, όπου πράγµατι βρισκόµαστε πάρα πολύ πίσω.
Μπορώ εδώ να διαβεβαιώσω το Σώµα ότι οι αγρότες είναι πιο
µπροστά από την πολιτεία. Οι ίδιοι έχουν καταλάβει τον κίνδυνο
που υφίστανται τόσα χρόνια όσον αφορά την υγεία τους. Κι
επειδή και οι ίδιοι είναι καταναλωτές αλλά και λόγω του ότι από
την εξαγωγή αυτών των προϊόντων εξαρτάται και η επιβίωσή
τους, προσέχουν πάρα πολύ. Γι’ αυτό, όπως έχω πει και στην επιτροπή, µειώθηκε κατά 50% η χρήση των γεωργικών φαρµάκων.
Όσοι είµαστε από επαρχία ξέρουµε τι γινόταν παλιά. Πήγαιναν
στα καταστήµατα και για µια συγκεκριµένη ασθένεια τους φόρτωναν µε πέντε και δέκα φάρµακα. Αυτό δεν συµβαίνει τώρα.
Επαναλαµβάνω µετά λόγου γνώσης ότι οι αγρότες είναι ίσως
πιο µπροστά κι από µας. Αυτό, βέβαια, δεν σηµαίνει ότι δεν πρέπει ακόµη περισσότερο εµείς να φροντίζουµε για την καλή χρήση
αυτών των φαρµάκων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Επίσης, κύριε Υπουργέ,
πρέπει να καταστρωθούν συστηµατικά προγράµµατα για τη
φειδώ όσον αφορά το νερό, δηλαδή την άριστη χρήση του υπάρ-
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χοντος νερού. Θυµάµαι, διερχόµενος τον Θεσσαλικό Κάµπο, να
είναι τα «κανονάκια» εν πλήρει δράσει στις 2.00’ η ώρα το µεσηµέρι. Αυτό δεν έχει λογική. Ρωτούσα και ξαναρωτούσα γι’ αυτό.
Έπαιρνα κάποιες απαντήσεις, αλλά δεν επείσθην ποτέ. Χρειάζονται, λοιπόν, προγράµµατα για τη µετά φειδούς χρήση του νερού
στο πότισµα.
Με συγχωρείτε για τη διακοπή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Παρακαλώ. Είναι ουσιαστική η παρέµβασή
σας, κύριε Πρόεδρε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πράγµατι, αυτό είναι
ένα άλλο τεράστιο θέµα. Σε λίγο θα έρθουµε στη Βουλή να
δούµε και να εξετάσουµε και αυτό το πολύ σηµαντικό θέµα που
είναι, θα έλεγα, ίσως το πιο σηµαντικό θέµα της χώρας µας, ιδιαίτερα για τα επόµενα είκοσι –τριάντα χρόνια.
Να πάµε όµως στο σηµερινό θέµα. Λέω, λοιπόν, ότι είναι εκ
των ων ουκ άνευ, όπως σωστά είπατε, η ενηµέρωση των αγροτών
για τη χρήση των φαρµάκων. Γι’ αυτό κι ένα από τα πρώτα προγράµµατα που έχει αναλάβει ο καινούργιος οργανισµός που ψηφίσαµε και υλοποιήσαµε, δηλαδή ο ελληνικός οργανισµός
«ΔΗΜΗΤΡΑ», είναι αυτό της ενηµέρωσης των αγροτών για τη
χρήση των αγροτικών φαρµάκων.
Αγαπητέ κύριε εισηγητά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, δεν
είπα αυτά που βάζετε στο στόµα µου. Εγώ δεν είπα ούτε απείλησα τους αγρότες να καθίσουν στο σπίτι τους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Όµως θα καθίσουν ούτως ή άλλως!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Τώρα, αν εσείς θέλετε για δικό σας λόγο να
βάζετε τέτοια λόγια στο στόµα µου, για τους δικούς σας σκοπούς, κάντε το. Αλλά οι αγρότες έχουν καταλάβει αυτό που είπα
χθες, ότι εµείς κάνουµε τεράστια προσπάθεια και σε πολλά
πράγµατα ήµασταν συνεπείς σε αυτά που είπαµε και αυτό το
εκτιµούν.
Επίσης, πάλι δεν µπορώ να καταλάβω γιατί εσείς δεν επικροτείτε αυτό που κάναµε. Ποιο δηλαδή; Το να κοινωνικοποιήσουµε
τη δηµόσια περιουσία. Αυτό έπρεπε να το έχετε σηµαία εσείς.
Μας λέτε ότι δώσαµε σε έντεκα ανθρώπους. Ναι, πράγµατι,
αυτό αρχίσαµε. Και λέω τα λόγια σας, τρία εκατοµµύρια στρέµµατα θα δώσουµε …
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ακαλλιέργητα και όχι αυτά που…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): … τα οποία αυτήν τη στιγµή ήταν ακαλλιέργητα, όπως είπα και τα δίνουµε σε ποιους; Σε νέους, ανέργους
ανθρώπους. Όλοι το έχουν επικροτήσει.
Να σας δώσω και µία είδηση, ότι µας πήρε και το BBC να
έρθει να κάνει εκποµπή, για να εφαρµόσει ανάλογο πρόγραµµα
στην Αγγλία. Και λέω, είναι δυνατόν και αυτό να δέχεται κριτική;
Παρακαλώ ιδιαίτερα από του Βήµατος της Βουλής, τους περιφερειάρχες και τους αντιπεριφερειάρχες να βοηθήσουν σε
αυτήν την προσπάθεια, που όπως είπε και ο Πρόεδρος µπροστά
εδώ ότι είναι εθνική προσπάθεια και εθνική ανάγκη η αγροτική
παραγωγή.
Όπως είπε και ο Υπουργός κάνουµε πολλές ουσιώδεις παρεµβάσεις και προσθήκες για την καλύτερη λειτουργία αυτού του
νοµοσχεδίου.
Πρώτον, από όλους µα από όλους τους συναδέλφους µπήκε
το θέµα του ειδικού επιστήµονα. Όταν λέµε ειδικό επιστήµονα,
εµείς εννοούµε, αλλά το διευκρινίζουµε, ότι θα προσθέσουµε στο
άρθρο 35, µία παράγραφο, την παράγραφο 13, όπου ως υπεύθυνος επιστήµονας ορίζεται: «Οι γεωπόνοι πτυχιούχοι ΑΕΙ και
από τους πτυχιούχους ΤΕΙ ό,τι ορίζεται στα σχετικά άρθρα του
π.δ. 109/1989». Αυτό για να ικανοποιήσω όλους τους συναδέλφους και να κάνουµε απολύτως διακριτό ότι οι ειδικοί επιστήµονες είναι οι γεωπόνοι πτυχιούχοι των ΑΕΙ και οι πτυχιούχοι των
ΤΕΙ είναι πολλές ειδικότητες αλλά που ορίζονται στο π.δ. 109/89
τα επαγγελµατικά τους δικαιώµατα, για να είµαστε σύµφωνοι και
µε αυτό το προεδρικό διάταγµα.
ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Υπουργέ, θα σας
παρακαλούσα γι’ αυτή και αν έχετε και άλλες τέτοιες τροποποιήσεις νοµοτεχνικού χαρακτήρα να τις καταθέσετε γραπτώς για
τα Πρακτικά και να διανεµηθούν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ξης και Τροφίµων): Έρχοµαι στο άρθρο 36 επίσης, όπου θέλω
στο τέλος µετά το θ’ να διαγράψω τη φράση «προκειµένου για
ερασιτέχνες χρήστες στο ειδικό έντυπο αναγράφονται τα ίδια
στοιχεία». Διαγράφονται, λοιπόν, οι δύο τελευταίες σειρές στο
άρθρο 36, παράγραφος 5.
Τα άλλα, τα στοιχεία που λέτε, πράγµατι είναι γραφειοκρατικά,
αλλά δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά γιατί έτσι ζητούνται από
τον κανονισµό. Δεν είναι δηλαδή αυτά που εµείς προσθέτουµε ή
εµείς θέλουµε να κάνουµε µία γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά
έτσι ζητούνται από τον κανονισµό.
Σε κάθε περίπτωση έχουµε τη δυνατότητα, όπως είπε χθες ο
κύριος Υπουργός, στις υπουργικές αποφάσεις που θα συζητηθούν στη Βουλή να τροποποιήσουµε κάποια θέµατα από αυτά.
Βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την ιδέα του κ. Πολατίδη, σε
σχέση µε το ύψος των ποινών. Είναι µια ιδέα που εφαρµόζεται
σε πολλά κράτη –ιδιαίτερα απ’ ό,τι ξέρω εφαρµόζεται στην Αµερική- όπου οι ποινές είναι ανάλογες του κέρδους που έχουν οι
εταιρείες στο διπλάσιο, δηλαδή αν πουλάς κάτι και κερδίζεις ένα
άλφα ποσό, η τιµή να είναι «άλφα x 2». Αυτό θα έχουµε τη δυνατότητα, όπως σας είπα, κύριε Πολατίδη, να το δούµε σε αυτές
τις αποφάσεις.
Επίσης, µιλάµε για το θέµα των φορέων που εκπροσωπούνται.
Και αυτό το ζήτηµα θα έχουµε τη δυνατότητα να το δούµε.
Όµως, ξέρετε κάτι; Βάζουµε πάρα πολλούς φορείς –εγώ το αντιµετώπισα το πρόβληµα- και όταν έχουµε επείγοντα θέµατα, κάνουµε τουλάχιστον έναν µε δύο µήνες για να έχουµε απαρτία.
Δεν συµµετέχουν. Κάποια στιγµή –καλό είναι να είµαστε φιλικοί
µε όλους, αλλά δεν γίνεται- πρέπει να γίνουµε πρακτικοί, για να
µπορούµε να αντιµετωπίζουµε κάποια θέµατα.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ότι η υπόθεση
των φυτοφαρµάκων είναι µια πάρα πολύ µεγάλη υπόθεση και
από οικονοµικής άποψης –και έχει σηµασία που το λέω αυτό- και
θα συµφωνήσω µε την κ. Αµµανατίδου ότι οι κατ’ εξαίρεση αποφάσεις χορήγησης φαρµάκων κρύβουν πολλά πράγµατα. Γι’
αυτό και είπα χθες ότι από την πρώτη στιγµή που ανέλαβα δεν
έχει χορηγηθεί ούτε ένα κατ’ εξαίρεση φάρµακο –ούτε ένα!παρά µόνο µε εισήγηση του ΚΕΛΠΝΟ για το θέµα των κουνουπιών.
Σάββατο βράδυ ήλθα στο Υπουργείο και τους προειδοποίησα
ότι από φέτος –και ας το ακούσουν και στη Θεσσαλονίκη- αυτό
δεν θα ξαναγίνει, γιατί από το 2007 επαναλαµβάνουν την ίδια
ιστορία. Φέρνουν και εκβιάζουν την τελευταία µέρα ότι υπάρχει
κίνδυνος δηµόσιας υγείας και πρέπει να χορηγήσουν το τάδε
φάρµακο κατ’ εξαίρεση. Διερωτώµαι το εξής: αφού υπάρχει η
νόµιµη διαδικασία από το 2007, γιατί δεν την υποβάλλουν για να
πάρουν έγκριση; Τα συµπεράσµατα δικά σας.
Οι αεροψεκασµοί προβλέπονται µε συγκεκριµένους όρους
από τη νοµοθεσία και φέτος καλό θα είναι όσοι από τους περιφερειάρχες –θα τους στείλουµε και χαρτί- εµπίπτουν σε αυτούς
τους λόγους να προχωρήσουν σύντοµα στην εφαρµογή του
νόµου, σε ό,τι έχει σχέση µε τους αεροψεκασµούς και όχι να το
ζητούν την τελευταία στιγµή.
Το λέω σε εσάς για να έχω και τη συµπαράστασή σας. Δεν
πρόκειται να υπογραφεί καµµία κατ’ εξαίρεση απόφαση. Φτάνει
ως εδώ. Ή θα γίνουµε κράτος µε κανόνες ή θα λειτουργούµε στο
άρπα-κόλλα την τελευταία στιγµή µε όλες τις συνέπειες και στην
υγεία και στην τσέπη των πολιτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Μια τελευταία σκέψη, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώµη για την
υπέρβαση του χρόνου και σας ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Ως προς την τροπολογία που κατέθεσαν οι συνάδελφοι, πράγµατι, όπως θυµάστε στο νόµο για τους συνεταιρισµούς, εγώ είχα
αποσύρει την τροπολογία –µάλιστα είχε γίνει και µια σχετική φασαρία- και είπα ότι θα δεχθούµε αυτή την τροπολογία εάν συµφωνήσουν τα κόµµατα.
Για την αποκατάσταση της αλήθειας, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία συµφώνησαν, το ΛΑΟΣ δεν συµφώνησε. Έφεραν µία
τροπολογία την οποία είδαν και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
των κοµµάτων ιδιαίτερα της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν ήταν αρνητικοί, αλλά είπαν ότι υπάρχει πρόβληµα νοµοτεχνικής διατύπω-
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σης. Υπάρχει πρόβληµα, δηλαδή έτσι όπως ήταν διατυπωµένη.
Εµείς, ο Υπουργός –το εξήγησε χθες- τι είπαµε; Είπαµε να
βρούµε µία καλύτερη νοµική διατύπωση σε συνεργασία µε όλα
τα κόµµατα και θα την κάνουµε αποδεκτή. Διότι, προσέξτε, κάποιοι που δεν γνωρίζουν πάνε κακώς να ρίξουν ευθύνη στους
Βουλευτές ότι θέλουν να εξυπηρετήσουν διάφορα συµφέροντα
ή διάφορους ανθρώπους που έκαναν ατασθαλίες. Να σταµατήσουν, λοιπόν, αυτά και να δίνουν λαβή στα µέσα ενηµέρωσης.
Ίσα-ίσα πολύ σωστά έχουν κάνει οι Βουλευτές. Θέλουν να
προστατεύσουν ανθρώπους οι οποίοι στην κυριολεξία καταστρέφονται χωρίς να φταίνε. Για παράδειγµα ένας που ανέλαβε πρόεδρος χθες, προχθές, πριν από δεκαπέντε µέρες σε ένωση
συνεταιρισµών που έχει παλιά χρέη, θα κατασχεθούν σήµερα το
σπίτι του. Είναι παράλογο, εκ των ων ουκ άνευ. Και εδώ τώρα
επειδή εµείς βάζουµε µπροστά το ότι είµαστε οι αδιάφθοροι, καταστρέφουµε οικογένειες.
Γι’ αυτό είπαµε –και εγώ είµαι µαζί µε τους Βουλευτές που το
υποστηρίζουν- ότι, όχι αυτοί οι οποίοι ζηµίωσαν τους συνεταιρισµούς, τις ενώσεις και το αγροτικό κίνηµα, αλλά αυτοί που δεν
έχουν φταίξει καθόλου δεν πρέπει να πληρώσουν.
Γι’ αυτό, λοιπόν, είπε ο Υπουργός στο επόµενο νοµοσχέδιο να
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βρούµε µαζί µε τα κόµµατα µία τέτοια νοµοτεχνική διατύπωση
που να µην αφήνει καµµία υπόνοια για οτιδήποτε, για να λύσουµε
το θέµα.
Επίσης, έχουµε καταθέσει εµπρόθεσµα και έγκαιρα µία τροπολογία η οποία είναι εντελώς τυπική. Έδινε τη δυνατότητα στον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, µία υπεξουσιοδότηση, για να εκδίδει αποφάσεις για τα ΠΟΠ και τα ΠΓΕ, δηλαδή τα προϊόντα
ονοµασίας προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων. Αυτό –λέειαντίκειται στο Σύνταγµα διότι µε κανονιστική πράξη δεν µπορεί
να υπογράφεται εξουσιοδότηση και θέλει νόµο. Απλά, δηλαδή,
αυτό που έκανε µε υπογραφή, του δίνουµε τη δυνατότητα να περάσει και µέσα από το νόµο.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κύριε Υπουργέ, να δώσετε γραπτώς τις παρατηρήσεις που κάνατε στα Πρακτικά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Ιωάννης Δριβελέγκας καταθέτει στα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες τροποποιήσεις οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό, κ. Ιωάννη Δριβελέγκα.
Εισερχόµεθα στον κύκλο των παρεµβάσεων των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θα κάνω χρήση όλου
του χρόνου οµιλίας. Νοµίζω ο εισηγητής από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση κ. Βλάχος, ήταν απόλυτα κρυστάλλινος για τις απόψεις, τις παρατηρήσεις µας επί των άρθρων. Έγιναν κάποιες
διορθώσεις, όχι όλες, από τον Υπουργό.
Θέλω να πω ότι χαίροµαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία µετά την έρηµο του Δεκεµβρίου, ξεκίνησε
και πάλι -δεν αφορά το Προεδρείο, αφορά την Κυβέρνηση- έστω
µε µία ευρωπαϊκή συνθήκη που πρέπει να κυρωθεί. Αισθάνοµαι
ότι η χώρα πρέπει να ξεφύγει σύντοµα από τον κύκλο των αναγκαστικών µέτρων και να πάει σε εκείνα τα µέτρα τα οποία θα δώσουν δικαίωση σε αυτούς που τα εισηγούνται, ότι έχουν όραµα,
ότι έχουν προοπτική και ότι εν πάση περιπτώσει ο τόπος µπορεί
να προχωρήσει.
Έστω, λοιπόν, ξεκινάµε τη συζήτηση µετά από πάρα πολλές
εβδοµάδες κοινοβουλευτικής ερήµου σε ό,τι αφορά σχέδια
νόµου, µε µία συνθήκη.
Αναρωτιέµαι αν ο κύριος Υπουργός αισθάνεται ότι µε την κύρωση της συνθήκης το συγκεκριµένο θέµα αδειοδότησης των
γεωργικών φαρµάκων έχει τελειώσει. Ασφαλώς -άκουσα την εισήγησή σας και την τοποθέτησή σας- η χώρα έχει πολλά χρόνια
να ασχοληθεί µε αυτά τα ζητήµατα.
Όµως, αναρωτιέµαι συγχρόνως αν οι δικλίδες ασφαλείας οι
οποίες µπήκαν για την επιτήρηση της εφαρµογής αυτής της συνθήκης όλους εδώ στην Αίθουσα µας αφήνουν ήσυχους ότι αυτό
το οποίο θα ψηφίσουµε θα τηρηθεί. Πολύ φοβάµαι ότι το εξαιρετικά ανάποδο θα γίνει. Δηλαδή, για µια ακόµη φορά φορτώνουµε το δηµόσιο µε επιτροπές, φορτώνουµε την περιφερειακή
Δηµόσια Διοίκηση µε αρµοδιότητες, χωρίς να έχουµε σκεφθεί αν
αυτή η περιφερειακή διοίκηση, δηλαδή, οι αρµόδιοι στην περιφέρεια που ασχολούνται µε τον τοµέα της πρωτογενούς παραγωγής, στην κατεύθυνση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, αν
έχουν µέχρι τώρα αποδώσει, για να τους βάλουµε και άλλη δουλειά να κάνουν.
Η δική µου άποψη είναι ότι δεν έχουν αποδώσει και τους βάζουµε να κάνουν και άλλη δουλειά χωρίς όπλα. Βεβαίως, το
χρέος µας το κάναµε. Εναρµονιστήκαµε. Τώρα µένει να περιµένουµε την επόµενη φάση, όπου εάν κάτι δεν πάει καλά, θα πιάσουµε ή θα συλληφθεί στο εξωτερικό κάποια εξαγώγιµη
ποσότητα νωπών οπωροκηπευτικών µε αυξηµένη δοσολογία κάποιου φαρµάκου στην επιφάνεια. Έχει συµβεί στο παρελθόν,
έχουν τρέξει οι προηγούµενοι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης
να σώσουν τις εξαγωγές.
Κοντολογίς, δεν βλέπω να αλλάζει το µοντέλο. Δεν έχει σηµασία αν η Νέα Δηµοκρατία το ψηφίζει. Ασφαλώς είναι σωστό και
το ψηφίζει επί της αρχής. Βάλαµε, όµως, όλες εκείνες τις αναγκαστικές διευκρινιστικές ερωτήσεις για να πάρουµε κάποιες ελάχιστες απαντήσεις. Πάλι θα υπάρχει ένα ινστιτούτο το οποίο θα
εισηγείται στη Δηµόσια Διοίκηση και θα θέλουµε καµµιά δεκαπενταριά µέρες για να πάει η επιστολή, να το εξετάσει η Δηµόσια
Διοίκηση αν θα συµφωνήσει µε το ινστιτούτο και µπαίνουµε πάλι
στην ίδια διελκυστίνδα µιας ασύλληπτης γραφειοκρατίας, χρονοκαθυστέρησης και εκνευρισµού των πολιτών, χωρίς κανένα
χρονοδιάγραµµα, χωρίς δικλίδες ασφαλείας, χωρίς απολύτως τίποτα.
Αυτά τα οποία είναι εφαρµοστική πολιτική, κύριε Υπουργέ, που
ακολουθούν ένα συντονισµό της χώρας µε µια ευρωπαϊκή συνθήκη είναι ο πυρήνας της πολιτικής. Ε, λοιπόν, σ’ αυτόν τον πυρήνα της πολιτικής η Νέα Δηµοκρατία δεν αισθάνεται ότι η
πολιτική ηγεσία έχει πάρει τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίσει
την αποτελεσµατικότητα για τους χρήστες, για τους παραγωγούς, για το brand name της χώρας σε ό,τι αφορά τα εξαγώγιµα
προϊόντα, γι’ αυτό που όλοι οφείλουµε να κάνουµε.
Θα µου πείτε: περιµένετε από εµένα µετά από τόσα πολλά
χρόνια να τα τελειώσω όλα µεµιάς; Όχι, αλλά περίµενα κάποια
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χρονοδιαγράµµατα. Περιµέναµε κάποιες δικλίδες ασφαλείας, τις
οποίες δεν είδαµε.
Και, βέβαια, δεν χρειαζόταν η ευρωπαϊκή συνθήκη για να κάνουµε το αναγκαίο. Διότι το ξέρουµε. Το κάνουµε, όµως, έτσι. Αισθάνοµαι, λοιπόν -και αισθάνεται η Νέα Δηµοκρατία- ότι τα
πράγµατα στη χώρα πάνε όλο και πιο αργά. Τα βήµατά µας είναι
όλο και πιο αργόσυρτα. Τις περισσότερες φορές νοµοθετούµε
κάτω από την ανάγκη κάποιων ευρωπαϊκών συνθηκών ή κάτω
από την ανάγκη κάποιων υποχρεώσεων της χώρας µέσα από τις
δανειακές συµβάσεις και αυτήν την αλυσίδα των γεγονότων που
ζούµε τα δυο τελευταία χρόνια.
Πρέπει, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
η χώρα να φύγει απ’ αυτόν το φαύλο κύκλο. Η χώρα µπορεί να
φύγει απ’ αυτόν το φαύλο κύκλο και αυτό αποτελεί πρωτοβουλία
και υποχρέωση της κάθε πολιτικής ηγεσίας του οποιουδήποτε
Υπουργείου. Δεν αναφέροµαι στο συγκεκριµένο. Ευκαιρίας δοθείσης. Είναι υποχρέωσή µας να περιγράψουµε το όραµα στους
Έλληνες. Είναι υποχρέωσή µας να διασφαλίσουµε µε δικλίδες
ασφαλείας αυτό που νοµοθετούµε εδώ. Είναι υποχρέωσή µας η
αξιοπιστία του πολιτικού συστήµατος να στηρίζεται στην αποτελεσµατικότητα των νοµοθετηµάτων. Έξω, η κοινωνία λέει ότι
εσείς νοµοθετείτε, αλλά τίποτε δεν προχωράει. Πώς µπορούµε
να πείσουµε περί του αντιθέτου, όταν εδώ συνεχίζουµε το ίδιο
µοντελάκι και συνεχίζουµε να ψηφίζουµε πράγµατα που ξέρουµε
µέσα µας ότι είναι πολύ δύσκολο να τηρηθούν;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα χρειάζεται επειγόντως
αλλαγή σχεδιασµού.
Η χώρα, αφού τελειώσει τις άµεσες υποχρεώσεις για το «κούρεµα» του χρέους, αφού τελειώσει τη δανειακή σύµβαση, την
οποία έχουµε την υποχρέωση να την τελειώσουµε -είναι ο «οµφάλιος λώρος» µας µε το ευρωσύστηµα, την Ευρώπη και την Ευρωζώνη και αυτόν τον «οµφάλιο λώρο» οφείλουµε, µιλώ για
λογαριασµό της Νέας Δηµοκρατίας, να τον κρατήσουµε ανοιχτό
στην αµφοτερόπλευρη διέλευσή του µέσα, είναι «αιµοφόρο αγγείο» και για τη χώρα, αλλά και για τη συνοχή και την αλληλεγγύη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης- αφού, λοιπόν, τελειώσει αυτά που
είναι η αναγκαία και ικανή ευρωπαϊκή συνθήκη ουσίας για τη
χώρα, πρέπει να πάµε στην περιγραφή του οράµατος. Η περιγραφή του οράµατος περιλαµβάνει οπωσδήποτε τον ελληνικό
λαό. Περιλαµβάνει, δηλαδή, τη γνωµοδότηση εκ µέρους του ελληνικού λαού για το ποιο όραµα, ποιο δρόµο, ποια στρατηγική
και ποιους ανθρώπους θα ακολουθήσει.
Εµείς θα συνεχίσουµε να στηρίζουµε σ’ αυτήν την Αίθουσα και
έξω από αυτήν την Αίθουσα, στην ενεργό πολιτική, την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, να πιέζουµε αυτήν τη µεταβατική Κυβέρνηση να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει γρήγορα και σωστά
µε τις υποδείξεις µας, µε τη σύµφωνη γνώµη µας, µε τη διαφωνία
µας εκεί όπου θα χρειαστεί -διότι αυτό είναι πολιτική, δεν µπορεί
να ακυρωθεί, ούτε να «αγκυλωθεί» ένα πολιτικό σύστηµα στις
συνθήκες µιας µεταβατικής Κυβέρνησης- και να πάµε γρήγορα
στην ετυµηγορία µε την ασφάλεια του δοθέντος ότι είµαστε κοµµάτι του ευρωπαϊκού συστήµατος και της Ευρωζώνης.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαρκόπουλο.
Παρακαλείται η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντω Μανωλάκου να λάβει το
λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Καλή χρονιά και από εµένα και δυνατούς αγώνες θα έχουµε, κύριε Υπουργέ. Η ανάγκη τους κάνει
και η αγροτιά θα έχει ξεχωριστό και δυνατό ρόλο. Να είσαστε σίγουρος.
Ας έλθουµε στο νοµοσχέδιο. Το νοµοσχέδιο ουσιαστικά είναι
ευρωσυµµόρφωση προς τους κανονισµούς και την οδηγία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι’ αυτό έχει τη σφραγίδα του καρτέλ.
Εσπευσµένη είναι η προσαρµογή του αφού το χρονικό περιθώριο ήταν µέχρι τις 14 Δεκεµβρίου του 2011. Αυτό αποτυπώνεται στην αοριστολογία, τη γενικότητα, την αγνόηση ελληνικών
συνθηκών και την πληθώρα των υπουργικών αποφάσεων και
προεδρικών διαταγµάτων.
Συνεπώς δεν αποτελεί το νοµοσχέδιο αυτό µία επεξεργασία,
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που να αφορά την ορθολογική χρήση των φυτοφαρµάκων µε
µείωση του κόστους παραγωγής για τον αγρότη, µε ταυτόχρονη
προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, σύµφωνα και παίρνοντας πάντα υπ’ όψιν τις ελληνικές συνθήκες.
Μάλιστα, θα ήθελα να σας πω ότι θεωρούµε κοροϊδία αυτό
που ειπώθηκε ότι καλύφθηκε ένα κενό τριάντα χρόνων σε ό,τι
αφορά την εξέλιξη της νοµοθεσίας. Το µονοπώλιο προσαρµόστηκε µέσα από τους ευρωκανονισµούς, τις εξελίξεις της τεχνικής και της επιστήµης, πάντα, βεβαίως, προφυλάσσοντας και
αναπτύσσοντας το κέρδος του.
Επίσης, θέλω να πω το ότι είναι µία στείρα προσαρµογή φαίνεται γιατί καµµία συνεργασία δεν έγινε µε επιστηµονικούς και
συλλογικούς φορείς της χώρας µας και γι’ αυτό είναι στείρα και
στεγνή προσαρµογή στην ευρωκοινοτική νοµοθεσία, που φυσικά
εξυπηρετεί την πολιτική της και δεν είναι άλλη από την υπεράσπιση του κεφαλαίου σε κάθε έκφραση και µορφή του.
Μάλιστα, σε ό,τι αφορά το διαχωρισµό που ειπώθηκε υπηρεσιών, ελεγκτών και ελεγχόµενων, αυτό προωθείται τα τελευταία
χρόνια φουλ γιατί συµβάλλει στην ιδιωτικοποίηση των ελεγκτικών
υπηρεσιών. Αυτό γίνεται. Βέβαια, το κόστος το επωµίζεται ο τελικός χρήστης. Γι’ αυτό το νοµοσχέδιο συνοδεύεται µε παραπέρα ιδιωτικοποίηση αντικειµένου από αυτόν το λίγο που σήµερα
έχει αποµείνει στο δηµόσιο, µε παράβολα και «χαράτσια», που
είναι της µόδας και πέφτουν βροχή. Δυστυχώς, όµως, αυτά δεν
βαρύνουν τις βιοµηχανίες φυτοφαρµάκων -δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο το καρτέλ που υπάρχει- αλλά θα καταλήξουν στην πλάτη
της αγροτιάς και µετά λέτε για το κόστος παραγωγής, να γίνουν
ανταγωνιστικοί κ.ο.κ..
Εξάλλου, έχουµε νέες αυξήσεις και στις εισφορές του ΟΓΑ
κατά 23%, µε µείωση βεβαίως των ιατρικών και φαρµακευτικών
υπηρεσιών, καθώς και αύξηση στο αγροτικό ρεύµα κατά 9% µε
το χάραµα της νέας χρονιάς, ανεβάζοντας το κόστος παραγωγής ακόµα περισσότερο και όποιος αντέξει. Βέβαια, αυτοί που
θα αντέξουν είναι οι µεγάλοι που θα γίνουν µεγαλύτεροι!
Θέλετε να σας πω κάτι; Μπορεί να λέτε ότι απορροφάτε τα περισσότερα ευρωκοινοτικά λεφτά. Εντάξει. Και ποια είναι η κατάσταση της αγροτιάς; Και ποιοι τα παίρνουν; Αυτοί που τα
έπαιρναν χρόνια πριν, οι µεγάλοι, οι τυποποιητές. Η µικροµεσαία
αγροτιά; Μα, το εισόδηµά της έχει µειωθεί την τελευταία δεκαετία πάνω από 20%. Μόνο την περασµένη χρονιά µειώθηκε κατά
5,5% για συνεχή χρονιά.
Μετά µιλάτε για ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα για την αντιµετώπιση της κρίσης. Εδώ η παραγωγή έχει µειωθεί. Μπορεί να
λέτε –και εγώ δεν αµφισβητώ τα στοιχεία- ότι το αγροτικό εµπορικό ισοζύγιο µειώθηκε. Βεβαίως! Μα, µειώθηκαν συνολικά οι εισαγωγές λόγω καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης. Βέβαια, η
µείωση αυτή είναι και η αιτία µείωσης της αγοραστικής δύναµης.
Όλο και περισσότερος κόσµος µειώνει τις ανάγκες του ακόµη
και στα τρόφιµα.
Συνεπώς εµείς θεωρούµε κοροϊδία αυτό που λέγεται, γιατί η
άγρια πολιτική σας το µόνο που αυξάνει µε ταχύτητα είναι η
ανεργία, η φτώχεια, η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα, τα συσσίτια,
οι λιποθυµίες στα σχολεία των πεινασµένων παιδιών. Αυτά αυξάνονται δραµατικά.
Γι’ αυτό, το νοµοσχέδιο αυτό, παρά τα ευχολόγια, δεν προστατεύει την υγεία του χρήστη-παραγωγού, αφού πουθενά δεν τηρούνται, δεν υπάρχουν µετρήσεις, αν και τα ποσοστά
καρκινοπαθειών είναι πολύ πιο υψηλά και ειδικά σε περιοχές µε
εντατικές καλλιέργειες. Η υπολειµµατικότητα στα τρόφιµα ξέρετε πότε χρησιµοποιείται; Και αυτό είναι σύνηθες φαινόµενο.
Στους εµπορικούς ανταγωνισµούς και όχι σε συστηµατικό
έλεγχο για την προστασία του καταναλωτή. Έτσι είναι ο καπιταλισµός. Μόνο η κερδοφορία του κεφαλαίου ενδιαφέρει και αυτό
συµβαίνει και µε το καρτέλ φυτοφαρµάκων που κυριαρχεί. Η
υγεία των ανθρώπων και η προστασία του περιβάλλοντος δεν
έχουν αξία και γι’ αυτό δεν υπάρχουν οι αναγκαίες υποδοµές για
µετρήσεις και πολύ περισσότερο δεν υπάρχει προληπτική πολιτική, αν και τα φυτοφάρµακα επιδρούν στα γεωργικά οικοσυστήµατα και τα υπολείµµατά τους δρουν βλαπτικά στα τρόφιµα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1991 εξετάστηκαν λεπτοµερώς εννιακόσιες εξήντα εννιά δραστικές ουσίες. Μόνο εβδοµήντα επτά
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επιτρέπεται τώρα να κυκλοφορούν, ενώ για τετρακόσιες είκοσι
δεν έχει ληφθεί καµµία απόφαση, πράγµα επικίνδυνο. Ακόµα,
όµως και έτσι, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα εξακολουθούν
να αποτελούν πρόβληµα για το περιβάλλον. Σχεδόν εξ ορισµού
οι ουσίες είναι επιβλαβείς για το έµβιο περιβάλλον και αυτό µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα και ειδικά µε τα ραντίσµατα.
Κάθε χρόνο το µονοπώλιο φυτοφαρµάκων διαθέτει στην
αγορά περίπου πέντε δραστικές ουσίες. Αρκετά φάρµακα παράγονται µε βάση αυτές τις ουσίες. Η σχετική έρευνα είναι πολύπλοκη και δαπανηρή. Το κόστος για κάθε δραστική ουσία
ανέρχεται περίπου στα 200 εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή δεν κάνει
τις έρευνες δηµόσιος φορέας, αλλά οι ίδιες οι επιχειρήσεις-κολοσσοί, πάντα µε κίνητρο το κέρδος. Γι’ αυτό υπάρχει συγκέντρωση και συγκεντροποίηση τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς,
το καρτέλ.
Μάλιστα, για να εξασφαλίζουν µεγαλύτερο κέρδος, αναπτύσσουν φυτοφάρµακα µόνο για τις σπουδαιότερες καλλιέργειες,
κυρίως γι’ αυτές που είναι γνωστές ως οι µεγάλες πέντε: ρύζι,
σιτάρι, αραβόσιτος, σόγια και µπαµπάκι. Γι’ αυτό δεν προωθείται
και η ανάπτυξη των λιγότερο βλαβερών φυτοφαρµάκων ούτε καθορίζονται τα σαφή αντικειµενικά κριτήρια, για να προσδιοριστεί
ποιες ουσίες έχουν προφίλ χαµηλού κινδύνου.
Ουσιαστικά, δεν υπάρχουν φυτοφάρµακα που να αφορούν µικρότερες καλλιέργειες. Πολύ περισσότερο δε, οι ουσίες εγκρίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν και οι συνθήκες –έδαφος, νερό,
κλίµα- µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά, ακόµα και µέσα στην ίδια
ζώνη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Αυτό σηµαίνει ότι οι ευρωκοινοτικές προδιαγραφές, τα πρότυπα προστασίας και η χορήγηση αδειών φυτοφαρµάκων που
θεσπίζονται, δεν πρέπει να δεσµεύουν τα εθνικά προγράµµατα
δράσης για τα φυτοφάρµακα ούτε τα υγειονοµικά προγράµµατα,
αλλά να διενεργούνται και να αποφασίζονται µε βάση τις ειδικές
εθνικές συνθήκες. Αυτό το τονίζουµε, γιατί το θεωρούµε από
τους σηµαντικότερους λόγους για τους οποίους καταψηφίζουµε
το νοµοσχέδιο. Μάλιστα, δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν ότι συχνά χρησιµοποιούνται φυτοφάρµακα µε τη µορφή µειγµάτων και ότι
υπάρχουν πολλαπλά κατάλοιπα αναµεµειγµένα µε µολυντικές
ουσίες. Κατά την εξέταση, µάλιστα, των αδειών, αν και θα
έπρεπε, δεν συνεκτιµώνται οι επιπτώσεις.
Έπρεπε, λοιπόν, να θεσπιστούν αυστηρότερα κριτήρια απ’
αυτά που προβλέπει σήµερα αυτό το νοµοσχέδιο. Φυσικά, αυτό
δεν γίνεται, γιατί απλούστατα η ευρωνοµοθεσία και οι κυβερνήσεις, όπως και η δική σας του µαύρου µετώπου, εξυπηρετούν τα
µονοπώλια και τους επιχειρηµατικούς οµίλους. Γι’ αυτό και ορισµένοι επιστηµονικοί φορείς χαρακτηρίζουν επιεικώς το νοµοσχέδιο «γενικόλογο, αντιεπιστηµονικό και ασαφές» και σε πολλές
περιπτώσεις «µη εφαρµόσιµο». Ταυτόχρονα, επισηµαίνουν ότι
διάφοροι µηχανισµοί ελέγχου δεν µπορούν να λειτουργήσουν,
γιατί δεν το θέλετε. Μήπως το ίδιο δεν γίνεται µε το φορολογικό;
Μάλιστα, ειδικά τώρα µε την κρίση, τσακίζετε εργασιακά δικαιώµατα, ακόµα και το δικαίωµα στη δουλειά µε την εφεδρεία, οι
υγειοτεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
αποδεκατίζονται, ενώ οι ελλείψεις προσωπικού είναι µεγάλες και
µεγαλώνουν ακόµα περισσότερο!
Να, λοιπόν, ότι και στο ζήτηµα της διάθεσης και της ορθολογικής χρήσης των φυτοφαρµάκων αναδεικνύεται ότι είναι πολιτικό το ζήτηµα και όχι αποκλειστικά τεχνικό ή επιστηµονικό και
ότι ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής δεν προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, αλλά την κερδοφορία των µονοπωλίων. Γι’ αυτό είναι βλαβερός για τον άνθρωπο και τις
ανάγκες του.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ)
Να ξέρετε ότι η µαχόµενη αγροτιά είναι στους δρόµους µε
νέες µορφές πάλης, µαζί µε τους εργατοϋπαλλήλους και τους
αυταπασχολούµενους και δεν θα φοβηθεί ούτε τη βιοµηχανία
αγροτοδικείων που έχει ξεκινήσει.
Όσον αφορά στο θέµα της βιοµηχανίας φυτοφαρµάκων, όπως
και για τα άλλα συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής, εµείς λέµε κα-
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θαρά ότι πρέπει να κοινωνικοποιηθούν, δηλαδή να ανήκουν σε
όλη την κοινωνία και να γίνεται η παραγωγή µε κεντρικό σχεδιασµό και λαϊκό έλεγχο. Αυτό πρέπει να συµβεί και για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ώστε να είναι ελεγµένα για την υγεία
και φιλικότερα προς το περιβάλλον.
Επίσης, θα πρέπει να αναπτύσσονται και προϊόντα που επιτρέπουν το βιολογικό έλεγχο, γιατί δεν θα έχουν κίνητρο το κέρδος
και η χρήση τους θα εξειδικεύεται και θα προσαρµόζεται στις
εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες. Έτσι, θα παράγονται ποιοτικά,
φθηνά και καλά αγροτικά προϊόντα. Αυτό σηµαίνει σχεδιασµός
και ανάπτυξη ινστιτούτων επιστηµονικής στήριξης στην αγροτική
παραγωγή, η οποία βέβαια δεν θα βασίζεται στην ατοµική ιδιοκτησία και τον κατακερµατισµό, αλλά στη µεγάλη ενοποιηµένη
κοινωνική ιδιοκτησία που θα βελτιώνει την παραγωγικότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δηλαδή, θέλω να πω ότι η γη δεν θα είναι εµπόρευµα. Δεν θα
πουλιέται, δεν θα αγοράζεται. Θα αξιοποιείται για τις κοινωνικές
ανάγκες και θα χωρίζεται σε γεωργική, οικιστική, δασική, κλ.π..
Αυτή είναι για µας η κοινωνικοποίηση της γης και όχι οι φιέστες
µορφής κρίσης. Δηλαδή, η γη θα ανήκει σε όλους.
Μιλάµε, λοιπόν και παλεύουµε για ένα ανώτερο ποιοτικό σύστηµα, του οποίου η αναγκαιότητα και η ανωτερότητα αναδεικνύεται σήµερα σε κάθε βήµα απέναντι στην καπιταλιστική
βαρβαρότητα είτε µιλάµε για µισθούς και συλλογικές συµβάσεις
είτε για τις συντάξεις είτε για την παιδεία είτε για την υγεία των
ανθρώπων, αλλά και των φυτών, είτε για τα φάρµακα και τα φυτοφάρµακα.
Γι’ αυτό, υπάρχει µόνο µία διέξοδος και λύση, δηλαδή το τελείωµα του καπιταλιστικού συστήµατος που ήδη σαπίζει και βρωµάει! Θα έρθει η στιγµή και θα είναι ντάλα µεσηµέρι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούµε την κ.
Διαµάντω Μανωλάκου.
Πριν καλέσω τον επόµενο οµιλητή, επιτρέψτε µου να ευχηθώ
σε όλους και όλες καλή χρονιά µε υγεία και δύναµη, γιατί έρχονται δύσκολα.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ κ.
Χρυσανθακόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε. Το νοµοσχέδιο αυτό έχει βαρύνουσα σηµασία γιατί
άπτεται ζητηµάτων που έχουν να κάνουν µε την υγειονοµική
ασφάλεια των πολιτών. Βέβαια όλοι θέλουµε να υπάρξουν βελτιώσεις στο ζήτηµα της διαχείρισης της γης και όσον αφορά τις
παραγόµενες ποικιλίες στη χώρα µας να ενδυναµώσει η εσωτερική παραγωγή, για να αντιµετωπίσουµε το µεγάλο κίνδυνο υποκατάστασης της κατανάλωσης µε εισαγόµενα προϊόντα.
Αυτή είναι η πρώτη µάχη, η µάχη η οποία πρέπει να κερδηθεί
από τους Έλληνες αγρότες που φεύγουν από την εποχή της
αγρανάπαυσης και κατά δήλωσιν καλλιέργειας µε τις επιδοτήσεις και µπαίνουν στην περίοδο της µάχιµης προσφοράς, ενισχύοντας την εσωτερική παραγωγή και την κατανάλωση των
ελληνικών προϊόντων. Αυτό είναι το µεγάλο στοίχηµα για την επιβίωση της χώρας µας, γιατί τα δύσκολα που έρχονται απαιτούν
µία συνοχή κοινωνική, µία εναρµόνιση των παραγωγικών δυνάµεων για να βγούµε από την κρίση.
Το νοµοσχέδιο που αφορά τα γεωργικά φάρµακα είναι η συνέχεια µίας προϊστορίας. Θεσπίζει κάποιες επιτροπές και στηρίζεται πάνω στην παλιά γραφειοκρατία του Υπουργείου, κάτι το
οποίο δυσχεραίνει την αποτελεσµατικότητά του. Εµείς θέλουµε
πιο ευέλικτες µορφές, ταχύτερες µορφές, το Υπουργείο να έχει
επιτελικό χαρακτήρα, τα εργαστήρια ελέγχου να είναι σταθερά,
οι υπηρεσίες οι οποίες θα καθορίζουν το πλαίσιο δράσης να αποτελούν τµήµατα του Υπουργείου µε ταχύτητα στη λειτουργία
τους και όχι µε συνθέσεις επιτροπών, οι οποίες είναι δυσκίνητες,
δεν συνεδριάζουν συχνά, δεν αντιµετωπίζουν µε ετοιµότητα τα
τρέχοντα και µε αυτόν τον τρόπο δηµιουργούνται περισσότερα
προβλήµατα.
Σαν χώρα θα έπρεπε να έχουµε στρατηγική την ιδεολογική
καλλιέργεια. Αντικειµενικά στη χώρα µας, το 90% του ελληνικού
λαδιού και παραπάνω πηγαίνει αράντιστο, που σηµαίνει ότι δεν
έχει υπολείµµατα, ακόµα και χωρίς λιπάσµατα. Θα µπορούσαµε,
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λοιπόν, να αξιοποιήσουµε αυτό το προσόν και αυτή η τριετής µεταβατική περίοδς που χρειάζεται ο χαρακτηρισµός, να είναι µία
παρότρυνση στους Έλληνες αγρότες, σε όλες τις καλλιέργειες
να αποκτηθεί το βιολογικό σήµα, αυτό που τα 2 ευρώ του λαδιού
θα τα κάνει 5 και 10 στη διεθνή αγορά, για να έχουµε την υπεροχή και το πλεονέκτηµα στην εµπορία και µεγαλύτερα και ουσιαστικά αµειβόµενα εισοδήµατα για τους αγρότες, οι οποίοι
πασχίζουν αυτήν τη στιγµή και είναι ασύµφορες οι καλλιέργειες,
γιατί δεν έχουν το χαρακτηρισµό της ποιότητας.
Όσον αφορά την κατάχρηση των γεωργικών φαρµάκων, πρέπει να φύγουµε απ’ αυτό το µοντέλο. Η βιολογική καλλιέργεια
πρέπει να αποτελέσει στόχευση καθολική, ας θίγονται τα συµφέροντα. Έχουν δουλειά να κάνουν οι γεωπόνοι, ουσιαστική δουλειά, γιατί πλέον µπορούν να εµπορεύονται άλλα προϊόντα.
Θέλω να είµαι σαφής. Αν ο κύκλος αυτός συνεχιστεί στη λάθος
κατεύθυνση, που είναι µέχρι σήµερα, η χώρα µας κινδυνεύει. Την
προηγούµενη εικοσαετία-τριακονταετία περίπου καταστράφηκαν
τα πηγαδίσια νερά σε όλη την Ελλάδα. Εκεί που πίναµε νερό στα
αγροκτήµατα, στις αγροικίες, στα χωριά µας. Καταστράφηκαν
από τα νιτρώδη, τα υπολείµµατα τα τοξικά των φυτοφαρµάκων.
Άρα για να υπάρξει λύση, για να αναζωογονηθεί και ο υδάτινος
ορίζοντας αυτός και να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα ο υδάτινος πλούτος -τα πηγαδίσια νερά είναι ρηχά όπως γνωρίζουµε
και εξαιτίας των επιφανειακών υδάτων και των υπολειµµάτων δηµιουργείται ρύπανση- πρέπει να παρθούν µεγάλες αποφάσεις.
Ήδη υπάρχουν περιοχές που εντάσσονται στα κίνητρα για την
αντιµετώπιση, την απονιτροποίηση για παράδειγµα.
Όλα αυτά, όµως, πρέπει να εναρµονιστούν σε ένα γενικευµένο
σχεδιασµό που θα έχει πλήρη εξειδίκευση σε κάθε µια κατηγορία
και βέβαια µια πλατιά ενηµέρωση του κόσµου. Ο φυτοϋγειονοµικός έλεγχος πρέπει να είναι σταθερός, όπως και ο έλεγχος του
πολλαπλασιαστικού υλικού που φέρνει και ξένες ασθένειες και
δηµιουργεί και προβλήµατα στο έδαφος. Αυτά αποτελούν µόνιµα
εργαστήρια. Πρέπει να τελειώνουµε µε τις πολυδαίδαλες εξελίξεις. Πρέπει να είναι µόνιµα τα εργαστήρια των χηµικών, βιοχηµικών, βιολογικών και άλλων ελέγχων. Και αυτά πρέπει να είναι
κοµµάτι της πολιτείας ή, αν θέλετε, ιδιωτικού χαρακτήρα, αλλά
συµβεβληµένα µε την πολιτεία ή µε άλλες εταιρείες ιδιωτικού ενδιαφέροντος εξαγωγικού και µεταποιητικού χαρακτήρα, προκειµένου να υπάρχουν οι πιστοποιήσεις τις οποίες χρειάζεται το
δικό µας προϊόν για να είναι ανταγωνιστικό.
Πρέπει να φύγουµε οριστικά από τα παραθειούχα σκευάσµατα
τα οποία µπαίνουν στην αγορά και το µόνο που κάνουν είναι να
οδηγούν στην καρκινογένεση. Πρέπει να φύγουµε µακριά από
το πρόβληµα που δηµιουργούν τα διασυστηµικά φάρµακα, τα
οποία είναι τοξικά, µπαίνουν στους χυµούς των φυτών, δεν αποβάλλονται και στη συνέχεια καταναλώνονται από τους πολίτες.
Η δε διάσπαση αυτών των τοξικών στοιχείων δεν γίνεται αυτόµατα στη διάρκεια των είκοσι ή τριάντα ηµερών αφ’ ότου γίνει το
ράντισµα.
Θα πρέπει να µπούµε σε µια νέα λογική. Την πληρώνουµε
ακριβά αυτήν την εξέλιξη στη χώρα µας. Είναι εκατοντάδες οι
αγρότες οι οποίοι κυρίως στις θερµοκηπιακές καλλιέργειες παθαίνουν αυτές τις σοβαρές ασθένειες και τις µεταλλάξεις και νεοπλασίες εξαιτίας της χρήσης των τοξικών φυτοφαρµάκων. Και
το επόµενο βήµα απαιτεί βιολογικό προσανατολισµό.
Σύµφωνα µε τα επιστηµονικά στοιχεία που έχουµε, υπάρχει ο
αλευρώδης των θερµοκηπίων, οι αφίδες και ο τετράνυχος. Τα
πρώτα καταπολεµώνται µε χρήση ωφέλιµων εντόµων, ο τετράνυχος µε εντοµοπαθολογικούς βάκιλους, οι περονόσποροι µε παρασκευάσµατα χαλκού –και αυτό πλέον είναι εύκολο- και οι
µελίγκρες µε πολλαπλασιασµό των ωφέλιµων εντόµων, τα οποία
απαιτούν συγκεκριµένες παρεµβάσεις.
Το αν υπάρχουν και κάποιες ασθένειες, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη δυναµική ή ιώσεις ή έντοµα τα οποία δεν αντιµετωπίζονται
εύκολα µε κάποιον τρόπο ή χρειάζεται ορµονική παρέµβαση για
τη διαταραχή του πολλαπλασιασµού τους, όλα αυτά µπορούµε
να τα δούµε.
Όµως, πρέπει να δουλέψουµε συστηµατικά για να κερδίσουµε
στην παγκόσµια αγορά τον τίτλο ότι το ελληνικό προϊόν είναι βιολογικό και να διασώσουµε στο εσωτερικό της χώρας τον πληθυ-
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σµό, τους πολίτες, οι οποίοι υποφέρουν κάθε µέρα και υπόκεινται
στις συνέπειες της χρήσης των φυτοφαρµάκων, που ονοµάζονται «φυτοπροστατευτικά», αλλά στην ουσία είναι τοξικά και ως
εκ τούτου οι κίνδυνοι είναι µεγαλύτεροι.
Ο έλεγχος δε των εισαγόµενων θα πρέπει να είναι τόσο σκληρός και τόσο κατηγορηµατικός, ώστε να µπορέσουµε να προστατεύσουµε τα ελληνικά προϊόντα και να µπορέσουµε να
ενισχύσουµε την παραγωγή των ελληνικών προϊόντων, την ποιοτική τους υπεροχή και τη δυναµική την οποία οφείλουν να έχουν
στην εσωτερική και διεθνή αγορά µε εξαγωγικό προσανατολισµό.
Κύριε Υπουργέ, θεωρούµε ότι αυτό το σχέδιο νόµου είναι ένα
σχέδιο νόµου-µικρός κρίκος. Έχει ωφελιµότητα αλλά δεν έχει τη
µέγιστη αποτελεσµατικότητα την οποία εµείς θα ζητούσαµε. Θεωρούµε ότι ο συνολικός σχεδιασµός απαιτεί πολλές δραστικές
παρεµβάσεις. Όµως, κάτι που χάνεται διαρκώς είναι η ενηµέρωση τόσο των αγροτών όσο και των γεωπόνων. Αν οι γεωπόνοι
αντί να εµπορεύονται τοξικά φυτοπαρασκευάσµατα, εµπορεύονταν πληθυσµούς βιολογικών εντόµων για την καταπολέµηση των
εχθρών, δηλαδή των διαφόρων εντόµων που καταστρέφουν τις
καλλιέργειες, τα πράγµατα θα πήγαιναν πολύ καλά.
Αυτός είναι ο δρόµος που χρειάζεται να πάρουµε. Αν η κρατική
τηλεόραση δεν αναλαµβάνει την ευθύνη, η τηλεόραση της Βουλής –αφού η τηλεόραση των αγροτών χάθηκε- µπορεί να φιλοξενήσει κάποιες ώρες την εβδοµάδα αυτά τα θέµατα. Πρέπει να
παροτρύνουµε γι’ αυτό µέρα παρά µέρα. Τα κίνητρα πρέπει να
προσανατολιστούν προς τα εκεί. Αν θέλετε αναπτυξιακά κίνητρα,
αυτά είναι. Δεν υπάρχει κάτι πιο σηµαντικό για µας σαν χώρα,
από το να παλέψουµε σ’ αυτό το πεδίο στο οποίο τώρα υστερούµε. Η κατάχρηση έχει φθάσει σε σηµείο -δυστυχώς δεν έχει
υπάρξει κάτι επίσηµο στατιστικά- που είναι χιλιάδες τα θύµατα
των παραγωγών και εκατοντάδες χιλιάδες τα θύµατα των καταναλωτών.
Πιστεύουµε ότι είναι θετικό ο εναρµονισµός µε οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτήν την κατεύθυνση. Η πράξη, όµως,
είναι που θα κρίνει το αποτέλεσµα. Και στην πράξη οφείλουµε
τώρα να κάνουµε τις ενέργειες. Και αν θέλετε, να τεθεί ένα πλαίσιο, ώστε η επόµενη κυβερνητική θητεία -όποτε υπάρξει αυτήπου θα έχει µεγάλο χρονικό ορίζοντα, να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά και προγραµµατισµένα αυτά τα θέµατα, ώστε να βγούµε νικητές και στον τοµέα της οικονοµίας και
της υγείας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς ευχαριστούµε,
κύριε Χρυσανθακόπουλε.
Το λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Συζητούµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που θέλει να προστατεύσει
–υποτίθεται- την αγροτική παραγωγή και τα αγροτικά προϊόντα
από τα φυτοφάρµακα.
Τους ανθρώπους θα τους προστατεύσει η Κυβέρνησή σας,
κύριε Υφυπουργέ; Λέτε –και πολύ σωστά- ότι δεν θέλετε τα φυτοφάρµακα για την αγροτική παραγωγή και τα αγροτικά προϊόντα, άσχετα εάν το νοµοσχέδιο δεν είναι καθόλου
αποτελεσµατικό. Ρίχνετε, όµως, φυτοφάρµακα εξολόθρευσης
των ανθρώπων. Ψεκάζετε και καταστρέφετε έναν πληθυσµό ολόκληρο αυτήν την ώρα. Ψεκάζετε και καταστρέφετε έναν πληθυσµό ολόκληρο. Αυτό γίνεται.
Έχουµε έναν Πρωθυπουργό, ο οποίος µε µεγάλη άνεση βγήκε
και είπε: «Βεβαίως, πρέπει να µειωθούν οι κατώτατοι µισθοί». Να
κουτσουρευτούν. Στη λαιµητόµο οι κατώτατοι µισθοί. «Και εάν
δεν γίνει αυτό µε συµφωνία εταίρων, τότε θα προχωρήσουµε σε
νοµοθετικό πραξικόπηµα, προκειµένου να επιβάλουµε τη µείωση
των µισθών και του µισθολογικού κόστους». Άκουσον, άκουσον!
Οι άνθρωποι δουλεύουν και είναι µισθολογικό κόστος.
Στην ουσία και όχι στους τύπους έχουµε ένα Πρωθυπουργό,
ο οποίος είναι προϊόν κοινοβουλευτικού πραξικοπήµατος. Διότι,
σύµφωνα µε το Σύνταγµα και µε τον τρόπο που πολιτεύεται αυτή
η χώρα, ο Πρωθυπουργός εκλέγεται από το λαό. Ο Πρόεδρος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εκλέγεται από τη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός, όµως, εκλέγεται από
το λαό. Ποιος, λοιπόν, νοµιµοποίησε τον κ. Παπαδήµο, ο οποίος
µε τόση άνεση βγαίνει και µας λέει για µείωση των µισθών; Από
πού έχει τη λαϊκή έγκριση, τη λαϊκή νοµιµοποίηση να προχωράει
σε τέτοιου είδους αυθαίρετα πραξικοπήµατα, τα οποία δίνουν τη
χαριστική βολή σε όσους ήδη πένονται σε µία εργασιακή ζούγκλα και παίρνουν µισθούς εξαθλίωσης;
Εδώ έχει µεγάλη ευθύνη µια συγκυβέρνηση, διότι ο κ. Παπαδήµος είναι αποτέλεσµα µιας συγκυβέρνησης των τριών κοµµάτων του αστικού κατεστηµένου, το οποίο αυτήν τη στιγµή
κλιµακώνει µία µνηµονιακή πολιτική καταστροφής και λεηλασίας
της χώρας. Περί αυτού πρόκειται. Και δεν είναι µόνο αυτή η κατάφωρη αδικία και βαρβαρότητα εναντίον ανθρώπων. Το κεντρικότερο ακόµα πρόβληµα είναι ότι αυτές οι πολιτικές µπορεί να
έχουν αρχή, αλλά δεν έχουν τέλος. Και βουλιάζουν τη χώρα σε
έναν απέραντο φαύλο κύκλο.
Η ύφεση, σύµφωνα µε τον “ECONOMIST”, για το 2011 θα φθάσει το 7%. Αντιλαµβάνεστε σε τι µαύρη τρύπα έχετε ρίξει τη
χώρα αυτή και πού την οδηγείτε αυτήν την ώρα; Ουδέποτε είχαµε στα χρονικά του καπιταλισµού χώρα για πέντε συνεχή χρόνια σε βαθύτατη ύφεση σε ειρηνική περίοδο. Αυτά είναι τα
καταστροφικά έργα σας. Και αντί να αλλάξετε πολιτική, αντί να
αλλάξετε την πορεία των πραγµάτων –δεν µπορείτε να το κάνετε
φυσικά, δυστυχώς είσαστε αγκιστρωµένοι στο µονόδροµο
αυτόν- συνεχίζετε και κλιµακώνετε την ίδια κατεύθυνση και την
ίδια λογική.
Το νοµοσχέδιο που φέρνετε για τα φυτοφάρµακα κατ’ εντολήν
κάποιων οδηγιών και κάποιων κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι µία τρύπα στο νερό κυριολεκτικά, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του ΠΑΣΟΚ.
Διότι όποιος διαβάζει αυτό το νοµοσχέδιο θα δει ότι λέει: όλες
οι εξουσίες στον Υπουργό και τίποτα το συγκεκριµένο. Δεν υπάρχει καµµία σαφής κατεύθυνση για το ποια είναι τα όρια, ποιες
είναι οι προδιαγραφές, ποιοι είναι οι στόχοι, πού αποβλέπουµε,
ποια είναι τα χρονοδιαγράµµατα, τι θέλουµε να πετύχουµε. Είναι
όλα στον αέρα και όλα στην Κυβέρνηση, όλα στον Υπουργό, όλα
στη λεγόµενη αυτή επιτροπή, την αρµόδια αρχή -συντονιστική,
εθνική αρχή τη λέτε- η οποία είναι µία διεύθυνση στην ουσία, µία
υπηρεσία του Υπουργείου, χωρίς να µας λέτε ποιοι θα την απαρτίζουν, πώς θα την απαρτίζουν, µε τι κριτήρια, ποιες αξιολογήσεις, ποιες δυνατότητες θα έχει και βεβαίως, αφήνετε ανοιχτούς
τους δρόµους ιδιωτικοποίησης όλων των ελέγχων, χωρίς καµµιά
προδιαγραφή.
Στην ουσία αυτό το νοµοσχέδιο αποτελεί φύλλο συκής για να
συνεχιστεί µία κατάσταση η οποία είναι απολύτως απαράδεκτη
στον γεωργικό τοµέα και η οποία είναι, αν θέλετε, συναυτουργός
µιας κατάστασης η οποία έχει οδηγήσει το γεωργικό τοµέα σήµερα σχεδόν στα όρια του αφανισµού. Μια χώρα η οποία θα µπορούσε να είχε αγροτική παραγωγή ποιότητας, ασφάλειας,
ταυτοποίησης, υγιεινής, η οποία θα µπορούσε να ήταν ένα παράδειγµα και ένα πρότυπο στον αγροτικό, κτηνοτροφικό τοµέα,
ακόµα και στον τοµέα της αλιείας, δυστυχώς έχει φτάσει στα
πρόθυρα διάλυσης αυτών των πρωτογενών τοµέων και µε µία
απασχόληση σ’ αυτούς τους τοµείς η οποία αγγίζει πλέον τα όρια
του µηδέν!
Αυτό ήταν το εκσυγχρονιστικό έργο των τελευταίων δεκαετιών
στον πρωτογενή τοµέα. Συνετέλεσε σ’ αυτό, βεβαίως, και η αλόγιστη χρήση φυτοφαρµάκων και χηµικών ουσιών, η οποία δεν
επέφερε βεβαίως ούτε οφέλη στον αγρότη ούτε αναβάθµιση της
αγροτικής παραγωγής ούτε φυσικά οφέλη στην ελληνική οικονοµία. Αυτήν τη στιγµή δεν βλέπουµε ότι µπορεί µ’ αυτό το νοµοσχέδιο να µπει µία καινούργια βάση σε όλο αυτό το µέγα
πρόβληµα, το οποίο –όχι µόνο αυτό, αλλά και πολλά άλλα µαζίέχει καταστρέψει τη γη, έχει καταστρέψει και τα νερά, µε αποτέλεσµα να είναι προβληµατική πλέον η ίδια η προοπτική της αγροτικής µας παραγωγής και φυσικά του αγροτικού κόσµου και
ιδιαίτερα του µικρού αγροτικού κόσµου.
Δουλεύει η αγροτική παραγωγή, η αγροτιά, για πολυεθνικούς
κολοσσούς των φυτοφαρµάκων οι οποίοι ελέγχουν, λυµαίνονται
την αγορά και θα συνεχίσουν να το κάνουν, παρά το νοµοσχέδιο,
ενώ εµείς ή η χώρα αυτή χρειάζεται αυτήν τη στιγµή µία άλλη
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ποιότητα και µία άλλη κατεύθυνση ελέγχου όλων αυτών των λογικών και των εξαρτήσεων και µία προσπάθεια µιας ποιοτικής
αναβάθµισης µε στήριξη του µικρού αγρότη.
Για όλα αυτά, βεβαίως, έχει µιλήσει αναλυτικά η εισηγήτριά
µας, η κ. Αµµανατίδου, η κ. Ηρώ Διώτη και άλλοι οµιλητές από
το κόµµα µας. Επικροτώ και την εξαιρετική οµιλία της Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΚΚΕ, της κ. Μανωλάκου. Νοµίζω ότι
πάρα πολύ εµπεριστατωµένα ανέδειξαν προβληµατισµούς και
θέµατα γύρω απ’ αυτόν τον τοµέα οι οποίοι είναι άκρως επίκαιροι
και οι οποίοι είναι άκρως, θα έλεγα, καταδικαστικοί σε µία απόπειρα την οποία κάνετε, η οποία είναι ατελής και άνευ περιεχοµένου.
Αυτό που χρειάζεται σήµερα είναι µία µεγάλη στροφή στον
πρωτογενή τοµέα, στον αγροτοκτηνοτροφικό τοµέα της χώρας,
µια στροφή βεβαίως µε ποιοτικά χαρακτηριστικά αναβάθµισης
αυτού του τοµέα, µε µια προοπτική παραγωγικής ανασυγκρότησης συνολικά της οικονοµίας µας. Σε αυτήν την κατεύθυνση,
όµως, δεν βλέπω να οδηγείται αυτή η συγκυβέρνηση -και η προηγούµενη κυβέρνηση- και βεβαίως τα κόµµατα του αστικού κατεστηµένου τα οποία, δυστυχώς, έχουν εγκαταλειφθεί στους
µονοδρόµους της µνηµονιακής λεηλασίας, η οποία οδηγεί τη
χώρα στο απόλυτο µηδέν, στην απόλυτη καταστροφή, σε µία
ύφεση διαρκείας, την οποία δεν έχει ξαναγνωρίσει ποτέ χώρα σ’
αυτόν τον πλανήτη και η οποία έχει αρχή αλλά δεν έχει τέλος.
Δεν έχει υπάρξει χώρα σε ειρηνική περίοδο που να έχει ζήσει
αυτήν την κατάρρευση του βιοτικού επιπέδου και την κατάρρευση των µισθών. Αν µου πείτε ένα ιστορικό προηγούµενο, θα
πάρω πίσω αυτά που λέω. Δεν υπάρχει, όµως, κανένα ιστορικό
προηγούµενο.
Αυτήν τη στιγµή καταστρέφετε τη χώρα χωρίς καµµία προοπτική. Και, δυστυχώς, τα νοµοσχέδια που φέρνετε είναι φύλλο
συκής και δεν µπορούν να συµβάλουν σε µια λογική ανασυγκρότησης που χρειαζόµαστε, πέρα και έξω από τρόικες και µνηµόνια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαϊδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Εµµανουήλ Μπεντενιώτης.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να δοθεί µια απάντηση στα όσα ακούστηκαν
προηγούµενα από το Βήµα, για τους αφορισµούς και την τύχη
της πορείας της χώρας, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι χρειάζονται και προτάσεις και δεσµεύσεις και θέσεις. Διότι οι καταγγελίες
από οπουδήποτε κι αν προέρχονται, είναι µεν ενδιαφέρουσες για
συζήτηση, αλλά δεν προάγουν την προοπτική της ανάπτυξης που
δικαιούται αυτή η χώρα.
Με το σχέδιο νόµου που συζητάµε «για τη διάθεση των γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, αλλά και την ορθολογική χρήση
τους» τροποποιείται αλλά και συµπληρώνεται το νοµοθετικό
πλαίσιο που διέπει την έγκριση, τη διάθεση, την εµπορία, αλλά
και τη χρήση των γεωργικών φαρµάκων στη χώρα µας. Και ήταν
µια απαραίτητη συµπλήρωση και τροποποίηση ακριβώς για να
επικαιροποιηθεί το αναχρονιστικό πλαίσιο µέσα στο οποίο κινείται αυτή η νοµοθετική σήµερα πραγµατικότητα.
Βασικά επιδιώκεται, πρώτον, η προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο σχετικά µε τη φυτοπροστασία και, δεύτερον, η θέσπιση συµπληρωµατικών εθνικών
µέτρων πολιτικής για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρµάκων.
Έτσι ακριβώς εναρµονίζονται οι διαδικασίες αδειοδότησης,
διάθεσης των φυτοφαρµάκων στην αγορά. Διαµορφώνεται
εθνική βάση δεδοµένων για την τεκµηρίωση των ακολουθούµενων πολιτικών. Θεσπίζεται ένα αξιόπιστο ελεγκτικό σύστηµα
όλης της αλυσίδας, παραγωγής, διάθεσης, διακίνησης και ορθολογικής χρήσης των φυτοφαρµάκων. Εισάγεται ένα αποτρεπτικό
και αναλογικό σύστηµα κυρώσεων. Προσδιορίζεται ο ρόλος επιµέρους δηµοσίων αρχών στην εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων. Λαµβάνονται µέτρα ευαισθητοποίησης, ενηµέρωσης,
κατάρτισης και πληροφόρησης τόσο της κοινής γνώµης όσο και
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των καλλιεργητών.
Αναµφίβολα οι διατάξεις αυτές και τα µέτρα που θεσπίζονται,
ανταποκρίνονται σχεδόν απόλυτα στις σύγχρονες παραγωγικές
απαιτήσεις, καλύπτουν αναντίρρητα τις ανησυχίες των καταναλωτών για ασφαλή και ποιοτικά γεωργικά προϊόντα, αλλά καλύπτουν και την κοινωνία στην αγωνία της για την προστασία του
περιβάλλοντος.
Ειδικότερα, οι διαδικασίες χορήγησης, τροποποίησης ή ανάκλησης άδειας κυκλοφορίας των γεωργικών φαρµάκων ακολουθούν εναρµονισµένους κανόνες και κριτήρια, όπως αυτά που
ισχύουν στα άλλα µέλη-κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε
να διασφαλίζεται ένα ενιαίο επίπεδο προστασίας, αλλά και οι
αµοιβαιότητα και η διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών
προϊόντων. Με το διαχωρισµό δε της αρµόδιας διοικητικής
αρχής που αξιολογεί τον κίνδυνο ενός γεωργικού φαρµάκου, µε
βάση τα επιστηµονικά δεδοµένα, αλλά και της διοικητικής αρχής
που χορηγεί την άδεια, αλλά και διαχειρίζεται τον κίνδυνο, εξασφαλίζεται µια απόλυτη διαφάνεια, αλλά και τηρούνται οι κανόνες της χρηστής διοίκησης.
Περαιτέρω επιτυγχάνεται ο εξορθολογισµός της χρήσης των
γεωργικών φαρµάκων, αφού προσδιορίζεται δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα επεξεργασίας και θέσπισης ενός εθνικού σχεδίου
δράσης, ώστε να µειώνονται µέχρι και να µηδενίζονται οι κίνδυνοι
και οι επιπτώσεις από τη χρήση των γεωργικών φαρµάκων στην
υγεία των καταναλωτών, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Άλλωστε µε τη σύσταση της Επιστηµονικής Επιτροπής,
µε αρµοδιότητα τη γνωµοδότηση σε ζητήµατα φυτοπροστασίας,
αλλά και την ηλεκτρονική καταγραφή της διακίνησης των φυτοφαρµάκων µε τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων, που θα περιλαµβάνει όλα τα νόµιµα φυτοφάρµακα που κυκλοφορούν στη χώρα
µας, επιτυγχάνεται η δυνατότητα αντικειµενικών ελέγχων αλλά
και των απαιτούµενων παρεµβάσεων για τη διαφάνεια που επιδιώκουµε. Έτσι οι έλεγχοι και οι κυρώσεις µ’ ένα σύστηµα διαρθρωµένο σε τρία επίπεδα διασφαλίζουν την τήρηση των όρων
και την προστασία της χορήγησης αδείας, αλλά και τους ελέγχους της και διασφαλίζουν την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκων, ώστε να υπάρχει η εγγύηση και της ποιότητας
του παραγόµενου πρωτογενούς προϊόντος, αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος. Ακόµα θεσπίζεται, η ιδιαίτερη και µε αυστηρές προϋποθέσεις, ειδική µέριµνα για την παρέκκλιση από
την απαγόρευση των αεροψεκασµών, την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος αλλά και του πόσιµου νερού και ακόµα η µείωση και η πλήρης απαγόρευση –αν απαιτείται αυτό- της χρήσης
των φυτοφαρµάκων για να προστατεύονται οι ειδικότερες περιβαλλοντικές περιοχές. Επίσης γίνεται η θέσπιση του προγράµµατος κατάρτισης ορθολογικής χρήσης φυτοφαρµάκων, το
οποίο µπορούν να παρακολουθούν όλοι οι καλλιεργητές, οι διανοµείς, οι επαγγελµατίες και οι έµποροι των φυτοφαρµάκων,
αφού τους δίδεται η δυνατότητα να έχουν µία επαρκή γνώση για
τη διαχείριση και τη χρήση τους.
Επιπλέον, η ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν την καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων εξοπλισµών και τη διαχείριση
της συσκευασίας, µετά τη χρήση, την ορθή αποθήκευση αλλά
και την καταστροφή των ποσοτήτων που δεν χρησιµοποιήθηκαν,
διασφαλίζει την ιδιαίτερη φροντίδα που πρέπει να διέπει αυτή τη
διαδικασία στις καλλιέργειες της πρωτογενούς παραγωγής. Ειδικότερα, η ίδρυση του Παρατηρητηρίου παρακολούθησης των
τιµών των φυτοφαρµάκων, ο προσδιορισµός της τιµής, η αναγραφή και η δηµοσιοποίηση των τιµών, η κοινοποίηση των καταλόγων του χονδρικού και του λιανικού τιµολογίου αποτρέπουν
αισχροκέρδειες αλλά και ανεξέλεγκτες, υπέρµετρες κερδοσκοπίες.
Πέρα απ’ αυτές τις ιδιαίτερα σηµαντικές ρυθµίσεις για τον
αγροτικό τοµέα, πρέπει να απασχολήσει την Κυβέρνηση αλλά και
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το κόστος παραγωγής
αλλά και το κόστος διακίνησης των αγροτικών προϊόντων, ενώ
το Υπουργείο Ανάπτυξης θα πρέπει να παρακολουθεί τη διαµόρφωση των τιµών των αγροτικών προϊόντων από το χωράφι στο
ράφι των σηµείων πώλησης.
Αυτό που παρατηρείται σήµερα και που πρέπει να επισηµάνουµε µε έµφαση σε σχέση µε τις τιµές που επιτυγχάνονται είναι
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οι τιµές αυτήν την ώρα να µην καλύπτουν το κόστος παραγωγής
στον παραγωγό και να διαµορφώνουν επίπεδα αύξησης 42% έως
1.567% στους τόπους κατανάλωσης. Αξίζει εδώ να αναφερθούν
µερικά ενδεικτικά περιστατικά, ώστε να καταδειχθεί το χάος και
το χάσµα που επικρατεί. Γι’ αυτό η Κυβέρνηση πρέπει επιτέλους,
να αντιµετωπίσει το θέµα άµεσα και ριζοσπαστικά.
Τα καρότα φτάνουν στην αγορά σε τιµή 0,95 όταν στο χωράφι
πωλούνται 0,35. Έχουµε µία αύξηση 171%. Τα ξηρά κρεµµύδια
πωλούνται στο χωράφι 0,3 και φτάνουν 0,65 στην αγορά σηµειώνοντας αύξηση 117%. Τα µήλα από 0,5 στον τόπο παραγωγής
φτάνουν στην αγορά 1,14 µε αύξηση 128%. Τα κολοκυθάκια από
0,75 στο χωράφι φτάνουν στον καταναλωτή 1,74 µε αύξηση
132%. Το ρύζι από 0,35 στον τόπο παραγωγής φτάνει στον καταναλωτή στα 2 ευρώ µε αύξηση 471%. Ενώ η κοµπόστα του ροδάκινου από την τιµή 0,18 που εισπράττει ο παραγωγός φτάνει
στα σηµεία κατανάλωσης στα 3 ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση
1.567%.
Αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι το µεγάλο πρόβληµα
αυτή την ώρα, της προστασίας του παραγωγού, αλλά περαιτέρω
και της προστασίας του καταναλωτή. Γιατί αυτή την ώρα µε αυτά
τα συµπτώµατα οι φτωχοί καλλιεργητές γίνονται φτωχότεροι και
οι πάµπλουτοι των καρτέλ του λιανικού εµπορίου γίνονται πλουσιότεροι.
Ακριβώς γι’ αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς, πρέπει
να επιµείνουµε σε µια µεταρρύθµιση που πρέπει να γίνει στο
χώρο αυτόν για να επιστρέψει στην περιφέρεια ο κόσµος της
πρωτογενούς παραγωγής. Να επιµείνουµε στην ανάπτυξη της
αγροτικής οικονοµίας, που µαζί µε τη ναυτιλία και τον τουρισµό
αποτελούν τους πυλώνες ανάπτυξης της χώρας µας, που τόσο
ανάγκη έχουµε αυτήν την περίοδο, να στηρίξουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Έχουν ζητήσει το λόγο για δευτερολογία ορισµένοι εισηγητές.
Ξεκινάµε µε τον κ. Σαλαγιάννη, εισηγητή του ΠΑΣΟΚ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Στα δύο λεπτά που ζήτησα θέλω να επικροτήσω και να ενισχύσω την άποψη που εξέφρασε ο Υφυπουργός και χθες ο
Υπουργός, σχετικά µε την περίφηµη τροπολογία. Να µην κλείνουµε τα µάτια. Υπάρχει µια πραγµατικότητα. Να µην αθωώσουµε κανέναν ένοχο, κανένα λαµόγιο. Να µην καταδικάζουµε
όµως, και καταστρέφουµε υπολείψεις και ανθρώπους που δεν
φταίνε. Υπάρχει µια πραγµατικότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που
πέρασαν για λίγο καιρό από το προεδρείο µιας ένωσης και ξαφνικά τους χρεώνετε 2 εκατοµµύρια επειδή δεν µπορούσαν να
πληρώσουν ΦΠΑ.
Να µη σκεφτόµαστε όµως, ότι υπάρχουν µόνο οι ενώσεις.
Υπάρχουν και συνεταιρισµοί και µάλιστα µικροί. Με το νέο νόµο
τώρα θα πάνε κάποιοι σ’ ένα χωριό που δεν θα µπορεί να αντέξει
ο συνεταιρισµός, θα διαλυθεί και θα πληρώσει τα χρέη, όποιος
βρέθηκε πρόεδρος. Έχουµε µείζον πρόβληµα. Πρέπει να το
δούµε. Εγώ θα έλεγα µετά από διαχειριστικό έλεγχο, αν κάποιος
έχει την παραµικρή ευθύνη, να µην απαλλάσσεται. Αν όµως δεν
έχει, να µην τον κρεµάµε. Νοµίζω ότι υπάρχει ένα υπαρκτό ζήτηµα να το αντιµετωπίσουµε µε σοβαρότητα και µε αίσθηµα ευθύνης. Γι’ αυτό καλά κάνει και το κρατάει το θέµα αυτό ζωντανό
το Υπουργείο µέχρι το επόµενο νοµοσχέδιο να το µελετήσουµε
και να αποφασίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Ο κ. Γεώργιος Βλάχος, εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, έχει
το λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι θετικό ότι κάνατε την τροποποίηση σχετικά µε τον υπεύθυνο επιστήµονα, καθώς και την απάλειψη στην
υποχρέωση να συµπληρώνουν το έντυπο αυτό οι ερασιτέχνες.
Είναι και τα δυο στη σωστή κατεύθυνση.
Εγώ θα επιµείνω όµως, και θα σας πω ότι είπα και για µια σειρά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

άλλα πράγµατα, τα οποία δεν είναι θέµα να µη ρυθµιστούν. Θα
τα βρούµε εµπόδιο µπροστά µας το επόµενο διάστηµα και θα
δυσκολέψουν την εφαρµογή του νόµου. Αν θέλουµε να είµαστε
αποτελεσµατικοί, όσο χρόνο µένετε πρέπει να δείτε, για παράδειγµα, τι θα περιέχουν αυτές οι υπουργικές ή οι κοινές υπουργικές αποφάσεις για τους διακριτούς ρόλους που πρέπει να
έχουν οι αρµόδιες αρχές και κυρίως η ΣΕΑ και το Μπενάκειο, για
να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
Θα πρέπει να βάλετε χρονοδιάγραµµα το πώς θα απαντούν
στις αιτήσεις. Δεν µπορούν να απαντούν όποτε θέλουν. Είναι σοβαρό το αίτηµα αυτό.
Είπατε νωρίτερα ότι έχει µειωθεί κατά 50% η κατανάλωση φυτοφαρµάκων. Είναι δυο οι λόγοι: Ο πρώτος είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε το 70% των δραστικών ουσιών. Ο
δεύτερος είναι γιατί οι παραγωγοί έχοντας να αντιµετωπίσουν
αυξηµένες τιµές µειώνουν την κατανάλωση. Σε κάθε περίπτωση
θα πρέπει να το δείτε αυτό.
Επιµένω στην απάλειψη του 5 στ’ και του 5 ζ’. Τουλάχιστον γι’
αυτά τα δυο από τα ζητούµενα στο έντυπο. Το ένα είναι νοµίζω
το αίτιο. Έτσι κι αλλιώς αναγράφεται το σκεύασµα νωρίτερα.
Μειώστε αυτήν τη γραφειοκρατία, για να µπορέσουν να λειτουργήσουν τα υπόλοιπα.
Έρχοµαι σε κάτι ακόµη σηµαντικό, στην αναγραφή της τιµής.
Δεν µας είπατε πώς θα αναγράφεται η τιµή. Ο κάθε ένας λιανοπωλητής γράφει όποια τιµή θέλει; Διότι αυτό θα κάνει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι ελεύθερη αγορά. Δεν υπάρχει αγορανοµικώς ελεγχόµενο κέρδος. Γράφει όποια τιµή θέλει. Άρα τι αξία έχει µία τιµή
που θα τη γράφει ο λιανοπωλητής; Μηχανισµό άλλον δεν έχετε.
Άρα γιατί δεν το βάζετε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, ένα λεπτό.
Είπατε, επίσης, για την ανάρτηση των τιµοκαταλόγων. Σας
είπα τόσα. Πώς θα αναρτηθούν; Θα είναι παράβαση αν δεν αναρτήσει ο καταστηµατάρχης αυτούς τους τιµοκαταλόγους; Μην το
αφήνετε έτσι. Είναι κρίµα. Θα το βρουν εµπόδιο οι άνθρωποι
µπροστά τους.
Είπατε ακόµη, για την προσκόµιση τιµοκαταλόγων χονδρικής
και λιανικής. Αφαιρέστε το. Να το παίρνει ένα Υπουργείο ή το
ένα Υπουργείο να δίνει στο άλλο. Μην παιδεύουµε τους ανθρώπους µε το να µας φέρνουν ντοσιέ µε καταλόγους χονδρικής και
λιανικής. Άκουσα τον κ. Μπεντενιώτη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα. Δεν έχουµε σαφή εικόνα για το τι ακριβώς λέµε.
Είπατε για το Παρατηρητήριο Τιµών. Το Παρατηρητήριο Τιµών
δεν µειώνει τις τιµές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε. Έχετε υπερβεί κατά πολύ το χρόνο σας και στην πρωτολογία. Τυπικά δεν έχετε το δικαίωµα, αλλά…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Στο Παρατηρητήριο Τιµών δεν γίνονται πιο φθηνά τα φάρµακα. Προσπάθησαν να φτιάξουν Παρατηρητήριο Τιµών στη βενζίνη, όπου υπάρχει µόνο ένας κωδικός, της αµόλυβδης και δεν
προχωράει. Εδώ µιλάµε για πολλές εταιρείες, όπου η κάθε µία
έχει εκατοντάδες κωδικούς. Καταλαβαίνετε για τι µιλάµε.
Εγώ επέµεινα και στην ιχνηλασιµότητα µέχρι την πρώτη µεταποίηση, να υπάρχει ευθύνη γι’ αυτούς που ραντίζουν, γι’ αυτούς
που ψεκάζουν.
Κυρία Πρόεδρε, τελειώνω µε το εξής:
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να εξηγήσετε αυτά που ακούστηκαν.
Για το Lebaycid, για παράδειγµα, νοµίζουν όλοι ότι επειδή απαγορεύτηκε στην Ελλάδα, δεν κυκλοφορεί στον υπόλοιπο κόσµο.
Σας είπα ότι εισάγονται από γειτονικές χώρες προϊόντα ψεκασµένα µε φάρµακα απαγορευµένα στην Ελλάδα και υπάρχει αθέµιτος ανταγωνισµός. Να γίνει κατανοητό αυτό, γιατί εµείς
είµαστε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να δεχθούµε
την απόφαση για µείωση των δραστικών ουσιών.
Αυτά πρέπει να απαντηθούν, κύριε Υπουργέ. Είναι πολύ σηµαντικά, κατά τη γνώµη µου.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Βλάχο.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, κ. Μωραΐτης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Η πραγµατικότητα είναι ότι τα φυτοφάρµακα συµβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας των
αγροτικών προϊόντων. Δεν παύουν όµως, να έχουν αρνητικές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία και του χρήστη, του αγρότη και
του καταναλωτή, αλλά και στο περιβάλλον.
Συνεπώς, η χορήγηση άδειας φυτοφαρµάκων θα έπρεπε να
λαµβάνει υπ’όψιν τις εδαφικές, τις κλιµατικές συνθήκες, τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και να παίρνει µέτρα πρόληψης.
Με το παρόν νοµοσχέδιο αυτό δεν γίνεται για τη χώρα µας
όπου υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες. Αντίθετα, το νοµοσχέδιο
έχει πλήρη και στυγνή εφαρµογή των κοινοτικών κανονισµών και
της οδηγίας. Όσον αφορά το σχέδιο δράσης που θα εφαρµοστεί
–χωρίς να είναι σίγουρο- αργότερα, υπάρχουν γενικόλογες ασάφειες και πάρα πολλές υπουργικές αποφάσεις που θα παρθούν
στο µέλλον, αν παρθούν.
Εποµένως, είναι αυτό που τονίσαµε: η εσπευσµένη προσαρµογή στις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξυπηρετεί τα
καρτέλ των φυτοφαρµάκων. Γι’ αυτό διαφωνούµε και µε τα περισσότερα άρθρα του νοµοσχεδίου, γιατί η όλη παραγωγή, η διακίνηση είναι στις πολυεθνικές και στα καρτέλ. Κι εδώ, όπως
τονίσαµε, πρωτεύει το κέρδος και λίγη αξία έχει η ανθρώπινη
υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής του ΛΑΟΣ κ. Ηλίας Πολατίδης.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι θετικές οι δύο παρεµβάσεις τις οποίες
κάνατε και για το θέµα του ειδικού επιστήµονα –εξειδίκευση, δηλαδή, αυτού που λεγόταν «ειδικός επιστήµονας»- και για την κατάργηση των υποχρεώσεων για τους ερασιτέχνες που άλλωστε,
ήταν κάτι περιττό και γραφειοκρατικό.
Θα περιµένουµε να δούµε πώς οι υπουργικές αποφάσεις θα
ρυθµίσουν τα θέµατα και για τους επαγγελµατίες χρήστες, που
πάλι η γραφειοκρατία –επιµένω- δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα.
Σας έθεσα κάποια θέµατα στα οποία δεν έχετε απαντήσει. Ενδεχοµένως είναι και θέµατα άλλων Υπουργείων.
Το µεγάλο πρόβληµα, όµως, για τη λειτουργία αυτού του
νόµου είναι ότι εφόσον η Ελλάδα είναι διάτρητη από τα σύνορα
και είτε µπορούν να εισάγονται και να πωλούνται παράνοµα φάρµακα είτε µπορεί ο καθένας να πηγαίνει και να τα αγοράζει από
όµορες χώρες και να τα χρησιµοποιεί στην Ελλάδα, δεν µπορούµε να µιλάµε µετά για έλεγχο πραγµατικά του τι θα χρησιµοποιείται στην ελληνική γεωργική παραγωγή και τι τελικά θα
µολύνει το ελληνικό έδαφος εάν θεωρήσουµε ότι η προσπάθεια
αυτή να δώσουµε ακριβή στατιστικά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ή για δική µας χρήση έχει κάποια ουσιαστική σηµασία.
Θα έπρεπε ενδεχοµένως µε κάποιο άλλο νοµοσχέδιο που θα
στοχεύει πιο πολύ στον περιορισµό αυτής ακριβώς της διαδικασίας -ένα νοµοσχέδιο συµπληρωµατικό το οποίο θα πρέπει να
έρθει από το Υπουργείο και εκεί να έχει µεγαλύτερη εµπλοκή και
το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αλλά και το Υπουργείο
Οικονοµικών, δηλαδή των τελωνείων και της Αστυνοµίας- να σταµατήσουν αυτά τα φαινόµενα για να µπορέσει το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο να λειτουργήσει πραγµατικά προς όφελος της οικονοµίας και των αγροτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, θέτοντας επίσης το θέµα των τιµών,
το οποίο πάλι δεν απαντήθηκε. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβληµα.
Δεν απαντήθηκε αν οι αυξηµένες ελληνικές τιµές οφείλονται στα
καταστήµατα λιανικής ή στις εταιρείες, οι οποίες κάνουν τη διακίνηση στις µεγάλες πολυεθνικές. Χρειάζεται να απαντήσετε στο
τι µέτρα και ποιους στόχους έχει το Υπουργείο ούτως ώστε να
λύσει αυτό το απαράδεκτο φαινόµενο, γιατί όταν µιλάµε για µια
ενιαία αγορά ως προς τις τελικές τιµές πρέπει να µιλάµε και για
µια ενιαία αγορά ή τουλάχιστον µε συµβατές τιµές και στους
συντελεστές παραγωγής.
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Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει η κ. Αµµανατίδου, ειδική αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ,
επίσης για δύο λεπτά.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ – ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Φτάνουµε στο τέλος της συζήτησης. Συζητούµε εδώ και δύο
µέρες στην Ολοµέλεια ένα νοµοσχέδιο κάτω από συγκεκριµένες
συνθήκες πλήρους εξάρτησης από πολυεθνικούς κολοσσούς της
έρευνας, της παραγωγής και της διακίνησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αλλά και των µεταλλαγµένων, χωρίς να
έχουµε ένα εθνικό, συνεκτικό αλλά και ευέλικτο σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης και ενώ δεν έχει δηµιουργηθεί τόσα χρόνια,
απορώ πώς θα γίνει µέσα σε ένα πεντάµηνο.
Αυτό που βλέπουµε είναι ότι θα προχωρήσει και µε την αποδιάρθρωση της Δηµόσιας Διοίκησης µια πλήρης ιδιωτικοποίηση
της έρευνας αλλά και -το πιο σηµαντικό- των ελεγκτικών µηχανισµών.
Έχουµε από την άλλη µεριά έναν οικονοµικά εξουθενωµένο
αγρότη-παραγωγό της οικογενειακής και µικροµεσαίας γεωργίας που θα θέλαµε τη στήριξη του, ώστε να πέσει το κόστος παραγωγής, αλλά και να παράγει ποιοτικά προϊόντα, ώστε να
µπορεί να σταθεί σε αυτές τις πολύ σκληρές συνθήκες της οικονοµικής κρίσης και να µπορέσει να υπάρξει παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, το οποίο όµως δεν είναι στην κατεύθυνση
και αυτής της τρικοµµατικής κυβέρνησης.
Έχουµε κάνει όλες µας τις παρατηρήσεις, διότι πέραν όλων
των άλλων που ανέφερα και τώρα στο κλείσιµο µου αλλά και στις
προηγούµενες τοποθετήσεις µου, όπως και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης και η Ηρώ Διώτη, δεν υπάρχει νοµοσχέδιο που να µη
δίνει υπερεξουσία στον εκάστοτε Υπουργό. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέµα που πρέπει να το δει η ελληνική Βουλή.
Θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο. Ήταν επιβεβληµένη η νοµοτεχνική βελτίωση που κάνετε ότι οι υπεύθυνοι επιστήµονες θα
πρέπει να είναι γεωπόνοι, αλλιώς διακυβεύονται τα πάντα. Εµείς
διαφωνούµε, όµως, στο γεγονός ότι δεν πρόκειται τίποτα από
όλα αυτά που συζητούµε µε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου να
επιτευχθεί και γι’ αυτό το καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Πριν δώσω το λόγο στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης,
θα κάνει µια σύντοµη παρέµβαση ο κ. Αυγενάκης, Ανεξάρτητος
Βουλευτής Ηρακλείου.
Ορίστε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Προεδρείο, τον Υπουργό και τους συναδέλφους που
επέτρεψαν να παρέµβω για µόλις δυο λεπτά.
Θα µπω αµέσως στο θέµα που ήθελα να επισηµάνω, αγαπητέ
κύριε Υπουργέ. Αναφέροµαι σε παρελθοντικές προθέσεις του
Υπουργείου για κατ’ ουσίαν κατάργηση του επαγγέλµατος του
αποσταγµατοποιού τσικουδιάς ή τσίπουρου. Σύµφωνα µε τότε
ρύθµιση του Υπουργείου σε σχέδιο νόµου οι καζανάρηδες δεν
θα µπορούσαν να πουλούν την τσικουδιά που παράγουν. Θα
µπορούσαν µόνο να παράγουν το προϊόν µόνο για ιδιωτική
χρήση, να εξυπηρετούν άλλους αµπελουργούς και αν θέλουν να
πουλήσουν θα πρέπει να απευθυνθούν υποχρεωτικά –έλεγε τότεαποκλειστικά και µόνο σε ποτοποιό µε τον οποίο υποχρεούνται
να υπογράψουν σύµβαση.
Η Δηµοκρατική Συµµαχία ξεκαθαρίζει ότι τάσσεται ξεκάθαρα
στο πλευρό των αποσταγµατοποιών τσικουδιάς και τσίπουρου,
ενός παραδοσιακού επαγγέλµατος που είναι συνδεδεµένο µε τον
πολιτισµό αλλά και µε την τοπική οικονοµία της χώρας µας. Ζητούµε και βρισκόµαστε στη διάθεσή σας να κάνουµε ένα διάλογο
και να συνεργαστούµε, γιατί µπορεί να βρεθεί µια ουσιαστική
λύση βεβαίως πέρα και έξω από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή βάσει αυτών να εναρµονιστούµε µε την τοπική οικονοµία.
Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι ευχαριστούµε τον Υπουργό,
γιατί µέρος των προτάσεων που καταθέσαµε ως Δηµοκρατική
Συµµαχία έγιναν δεκτές. Γι’ αυτό και επί της αρχής αλλά και
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πάνω σε συγκεκριµένα άρθρα υπερψηφίζουµε το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο που σύντοµα θα γίνει νόµος του κράτους. Ευελπιστούµε το επόµενο διάστηµα µε ένα διάλογο ουσιαστικό και µε
µια προσπάθεια να σας πείσουµε, όπως κάναµε και στην επιτροπή και µε την πρωτολογία στη συζήτηση επί της αρχής και τα
άλλα ζητήµατα που αναδείξαµε να γίνουν αποδεκτά από την ηγεσία του Υπουργείου και να προχωρήσουµε σε νοµοθέτηση και
βεβαίως να γίνει και αυτό νόµος του κράτους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Τη συζήτηση θα κλείσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, κ. Δριβελέγκας.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δυο µέρες κάναµε ένα γόνιµο διάλογο και νοµίζω ότι καταλήξαµε σε ένα καλό –θα έλεγα- νοµοσχέδιο που έχει ένα σκοπό: την
προστασία και των προϊόντων και των ανθρώπων, δηλαδή τη φυτοπροστατευτική προστασία αλλά και την ανθρώπινη προστασία.
Θα ήθελα να διαβεβαιώσω –γιατί ακούγονται διάφορα- το
Σώµα και όλους τους Έλληνες καταναλωτές ότι στα ελληνικά
προϊόντα δεν υπάρχουν υπολείµµατα πάνω από τα επιτρεπτά
όρια. Τα υπολείµµατα είναι πολύ-πολύ λιγότερα. Τα προϊόντα
είναι απολύτως ασφαλή και υγιεινά. Ακούγεται ότι γίνεται πολύ
µεγάλη χρήση, υπερκατανάλωση φυτοφαρµάκων κ.λπ.. Δεν γίνεται αυτό, ίσα-ίσα είναι απολύτως ελεγµένα και απολύτως
ασφαλή τα προϊόντα.
Ενώ µε όλους τους συναδέλφους τα πήγαµε καλά, τα χαλάσαµε λίγο µε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, διότι πρέπει να κάνουν και αυτοί τη δουλειά τους. Άκουσα τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας να λέει ότι
πάει αργά η Κυβέρνηση και το Υπουργείο. Μάλλον δεν έχει παρακολουθήσει ότι ιδιαίτερα όσον αφορά το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων έχει τελειώσει και έχει ψηφιστεί ο
νόµος στη Βουλή για τους συνεταιρισµούς, που είναι πολύ µεγάλο βήµα. Σήµερα ψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο. Στην επιτροπή συζητείται ο νόµος για τα αδέσποτα και τα δεσποζόµενα.
Σε λίγο έρχονται άλλα δυο κορυφαία νοµοσχέδια που έχουν
πάρει έγκριση από το Υπουργικό Συµβούλιο. Ίσα- ίσα, λοιπόν,
αυτή η Κυβέρνηση τρέχει και πάρα πολύ. Ίσως να κάνει σύγκριση
αργά ή γρήγορα µε τα βήµατα που έκανε πριν δυο χρόνια όταν
ήταν ο ίδιος στην Κυβέρνηση.
Η κ. Μανωλάκου είπε τις θέσεις και τις απόψεις της, που ήταν
ξεκάθαρες. Διαφωνούµε και καλά κάνουµε. Ήταν, όµως, σε άλλο
κλίµα από τον εισηγητή.
Εκείνον που δεν έχω καταλάβει καθόλου τι ήθελε να πει, είναι
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ όταν έθεσε θέµα
αµφισβήτησης της νοµιµότητας του ίδιου του Πρωθυπουργού,
ο οποίος έχει πάρει τη µεγαλύτερη Κοινοβουλευτική Πλειοψηφία
µέσα από τη Βουλή.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Για τη διαδικασία είπε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Σας παρακαλώ, κυρία συνάδελφε.
Στον αγαπητό µου σύντροφο και φίλο τον Μανώλη Μπεντενιώτη να του πω ότι έχει απόλυτο δίκιο µε τη διαφορά τιµών παραγωγού και καταναλωτή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Και τι έχει γίνει µε αυτό,
κύριε Υπουργέ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ µη διακόπτετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τι έχει γίνει γι’ αυτό, κύριε
Υπουργέ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, δεν έχετε το λόγο. Αφήστε τον κύριο Υπουργό να ολοκληρώσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Γιατί δεν έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δεν έχετε το λόγο,
κύριε συνάδελφε. Δεν ζητήσατε το λόγο καν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τι έχει γίνει γι’ αυτήν την…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, κύριε συ-
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νάδελφε.
Δεν θα γράφονται στα Πρακτικά οι διακοπές!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεχίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Κουρουµπλή, ξέρω ότι είστε υπερασπιστής των δικαίων του αγρότη και µάλιστα µε πολύ έντονο
τρόπο που τον εκφράζεται κάθε φορά στη Βουλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: …
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υπουργέ, εσείς
απαντάτε ονοµαστικά και δίνετε το δικαίωµα να παίρνει ο καθένας το λόγο µόνος του και να ξεφωνίζει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: …
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Αν µε αφήσετε, κύριε Κουρουµπλή, θα σας
δώσω την απάντηση στην αγωνία που εκφράζεται µε τόσο έντονο
τρόπο.
Τα ζητήµατα αυτά…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: …
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Γιατί απαντάτε προσωπικά;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Δεν απαντώ προσωπικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Είπα στο συνάδελφο
ότι δεν έχει το λόγο. Παίρνει αυθαίρετα µόνος του το λόγο. Το
Προεδρείο δεν µπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ολοκληρώστε, για να
κλείσουµε τη συζήτηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Εντάξει. Αν δεν µπορεί να κάνει τίποτε άλλο,
πείτε το µας, αλλά νοµίζω ότι µπορεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δεν κατάλαβα, τι θέλετε να πείτε. Τι µπορεί;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Μα, µε διέκοψε, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Τι «µπορεί», κύριε
Υπουργέ, όταν απαντάτε εσείς προσωπικά στον καθέναν που
παίρνει µόνος του το λόγο; Σας παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Άρα, λοιπόν, δεν µπορείτε να µας προστατεύσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε συνάδελφε,
πόσες φορές πρέπει να σας πούµε ότι δεν µιλάµε χωρίς να ζητήσουµε λόγο; Σας παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Αφήστε τον κύριο συνάδελφο να µιλάει και ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Η απάντηση είναι µια και απλή. Δεν επιβάλλονται οι τιµές. Μπορούν να ωφεληθούν οι αγρότες όταν
διαχειριστούν το προϊόν τους, ό,τι δηλαδή συµβαίνει σε όλον τον
κόσµο, σε όλη την Ευρώπη. Κανένα κράτος δεν λέει: «τόσο θα
πουλήσεις, τόσο θα αγοράσεις». Έχουν κάνει τους συνεταιρισµούς. Ή λοιπόν θέλουµε να χαϊδεύουµε τα αυτιά και να λέµε
ότι έχει δίκιο ο αγρότης που πουλάει δέκα και το παίρνει ο καταναλωτής εκατό -γιατί είναι εύκολο να κάνουµε τη διαπίστωση και
να το λέµε για να ικανοποιούµε τον αγρότη- ή πρέπει να πούµε
στον αγρότη ότι µαζί µε τη βοήθεια του κράτους µέσα από τους
συνεταιρισµούς θα πρέπει να πετύχει την καλύτερη τιµή µέσα
από όλα τα εφόδια που δίνουµε. Είναι δυνατόν το λάδι να πουλιέται 1,80 ευρώ και 2 ευρώ και να µην κάνουµε τίποτα; Τι πρέπει
να γίνει δηλαδή; Να πάει ο Υπουργός να κάνει τη διαπραγµάτευση και να πουλήσει το λάδι; Όταν δίνουµε χρήµατα για την
προβολή, για τη διαφήµιση, για την τυποποίηση…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ολοκληρώστε, κύριε
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Υφυπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Όσοι θέλουν να λαϊκίζουν, µπορούν να λαϊκίζουν και το κάνουν πάρα πολλές φορές. Σε όσους, λοιπόν,
θέλουν να προσφέρουν στους αγρότες, να τους πούµε την αλήθεια και η αλήθεια είναι…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: …
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Τι είναι αυτά, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ! Σας είπα, δεν έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δεν έχετε το λόγο. Δεν
καταλαβαίνω από πού παίρνετε αυτό το δικαίωµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, έχω πει ότι
δεν θα γράφεται στα Πρακτικά τίποτε από αυτά τα οποία λέει ο
κ. Κουρουµπλής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Δριβελέγκα, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Το τι λέµε το ξέρει ο κόσµος ο αγροτικός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: …
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Σας παρακαλώ, δεν ήξερα ότι η επανάσταση
θα αρχίσει σήµερα Τετάρτη και ώρα 15.00’ από εδώ.
Λέω, λοιπόν, ότι η πραγµατικότητα είναι µια. Αν θέλουµε να είµαστε χρήσιµοι στον κόσµο, πρέπει να του πούµε και να τον βοηθήσουµε ώστε να αποκτήσει µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία, η
παραγωγή του.
Ούτε µε κραυγές, ούτε µε φωνές ούτε µε τίποτα. Αυτό πρέπει
να γίνει και πρέπει να βοηθήσουµε τον αγροτικό κόσµο.
Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για
τη συµβολή που είχαν στο να έχουµε ένα βελτιωµένο νοµοσχέδιο
και να πω και στον κ. Βλάχο ότι και η πρώτη και η δεύτερη παρατήρηση που έκανε θα γίνουν δεκτές ιδιαίτερα, όπως έχουµε πει
µέσα από την ΚΥΑ η οποία θα έρθει στην επιτροπή της Βουλής.
Αυτό όµως που δεν µπορεί να µη γίνει είναι ο κατάλογος και µάλιστα διαθέσιµος γιατί και οι τιµές δεν είναι δυνατόν σε ένα προϊόν να µην είναι αναγραφόµενες. Μπαίνεις µέσα σε ένα σούπερ
µάρκετ και βλέπεις ότι σε όλα τα προίόντα υπάρχει αναγραφόµενη τιµή. Έτσι, λοιπόν και στα φάρµακα θα υπάρχει υποχρεωτικά αναγραφόµενη τιµή.
Σας ευχαριστώ πολύ και νοµίζω ότι µε τον διάλογο εδώ κάναµε
ένα καλό νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ και
εγώ.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Μπεντενιώτη,
δεν έχετε το λόγο. Τη συζήτηση κλείνει ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, πράγµα που έγινε πριν από λίγο.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, έχω δικαίωµα
να δευτερολογήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Δεν δικαιούστε µετά το
κλείσιµο της συζήτησης.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Έχω ήδη προκληθεί από τον
κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Μετά το κλείσιµο του
Υπουργού δεν έχει το λόγο ούτε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Εν πάση περιπτώσει, για ένα λεπτό πείτε τι θέλετε, για να
συνεχίσουµε.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ: Θέλοντας να συµφωνήσω µε
αυτά που λέει ο κύριος Υπουργός, θέλω να υπογραµµίσω µε έµφαση ότι η Κυβέρνηση έχει ευθύνη και πρέπει να ασχοληθεί προς
αυτή την κατεύθυνση, ώστε οι τιµές µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή να µην παρουσιάζουν αυτό το χάος. Διότι δεν µπορεί,
κύριε Υπουργέ, το γιαούρτι που παράγεται στην Ελλάδα να έχει
ακριβότερα από ό,τι πουλιέται στις πρωτεύουσες των άλλων
κρατών. Η Κυβέρνηση έχει µια µεγάλη, κύρια και ξεχωριστή ευ-
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θύνη, γι’ αυτά τα στρώµατα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης,
Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση
κυρώσεων, περιλαµβανοµένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήµατα ρύπανσης (L255), η οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2009/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
21ης Οκτωβρίου 2009 (L280) και άλλες διατάξεις».
Κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό κηρύσσεται περαιωµένη
η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση
αυτών και συναφείς διατάξεις» και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό ως έχει 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.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): 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.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): 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: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 18
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 19
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 20
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 21
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 22
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 23
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 24
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 25
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 26
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 27
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 28
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 29
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 30
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 31
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 32
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 33
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 34
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 35
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 36
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 37
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 38
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 39
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 40
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 41
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 42
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 43
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έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 44
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 45
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 46
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 47
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 48
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 49
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 50
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 51
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς το άρθρο 52
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 635 και ειδικό 12 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 635 και ειδικό 12 έγινε δεκτή οµοφώνως και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το ακροτελεύτιο
άρθρο του νοµοσχεδίου έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: «Διάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορ-
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά
της Πέµπτης 17ης Νοεµβρίου 2011 και της Δευτέρας 21ης Νοεµβρίου 2011 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεπώς τα Πρακτικά
της Πέµπτης 17ης Νοεµβρίου 2011 και της Δευτέρας 21ης ΝοΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

εµβρίου 2011 επικυρώθηκαν.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 14.05’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 12 Ιανουαρίου 2012 και ώρα
9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό
έλεγχο: συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και συζήτηση επί της
εκθέσεως της διακοµµατικής επιτροπής «για την εξέταση του
σωφρονιστικού συστήµατος της χώρας και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουµένων» σύµφωνα µε το άρθρο 45 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

