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ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 6169
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας Αττικής,
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1ο Γυµνάσιο Αγίου Νικολάου Λασιθίου, το Γυµνάσιο Ξηροκαµπίου Λακωνίας, το Γυµνάσιο Παραλίας Τυρού Αρκαδίας,
το 10ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων και το 2ο Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου Λασιθίου, σελ. 6174, 6179, 6191, 6193, 6207, 6223,
6230, 6237
3. Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Αχαΐας κ. Γ. Νταβρή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Εάγγελο Μεϊµαράκη
µε την οποία γνωστοποιεί την προσχώρηση του στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών, σελ. 6169 - 6170
4. Ανακοινώνεται επιστολή του Βουλευτή Κιλκίς κ. Θ. Παραστατίδη προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, µε την οποία αποδέχεται την ένταξη του κ. Γ.
Νταβρή στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών, σελ. 6169, 6171
5. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 6179, 6217, 6238, 6239,
6240
6. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 6173, 6176, 6179, 6181,
6184, 6191, 6193, 6194, 6195, 6198, 6199, 6200, 6201, 6215,
6217, 6228, 6229, 6235, 6240
7. Ανακοινώνεται απόφαση του Προέδρου της Βουλής κ.
Ευάγγελου Μεϊµαράκη µε την οποία συγκροτείται η προβλεπόµενη από το άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής, Ειδική Μόνιµη Επιτροπή παρακολούθησης των αποφάσεων του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου,
σελ. 6219 - 6221
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 24 Ιανουαρίου 2014, σελ. 6169
2. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας:
i) σχετικά µε τις αξιολογήσεις των ασφαλιστικών ταµείων,
σελ. 6172
ii) σχετικά µε τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργατών στην επιχείρηση "COCA
COLA 3E", σελ. 6174
β) Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την υλοποίηση του προγράµµατος πρόσθετης διδακτικής στήριξης στα σχολεία της χώρας, σελ. 6175
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην
εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων», σελ. 6179
2. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει
την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµι-

κών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Κράτους του Γκέρσνεϋ για
την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε φορολογικά θέµατα», σελ. 6222
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ B’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ’
Πέµπτη 23 Ιανουαρίου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 23 Ιανουαρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.53’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 22-1-2014
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της OA’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης
22 Ιανουαρίου 2014, σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολό του
σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους
φόρους επί του εισοδήµατος και επί του κεφαλαίου η οποία υπογράφηκε στο Άµπου Ντάµπι στις 18 Ιανουαρίου 2010, καθώς και
του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Συµφωνία αυτή, το οποίο
υπογράφηκε στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου 2013».
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων
ερωτήσεων της Παρασκευής 24 Ιανουαρίου 2014.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής
1. Η µε αριθµό 456/21-1-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
A’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικολάου Βούτση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τη
δηµιουργία και τη λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.
2. Η µε αριθµό 460/21-1-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Δωδεκανήσου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Δηµητρίου Κρεµαστινού προς τον Υπουργό Εσωτερικών, σχετικά
µε την έλλειψη υποδοµών σε τουριστικές περιοχές της Ρόδου.
3. Η µε αριθµό 446/21-1-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Νοµού Αττικής του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής της ανακρίτριας στη δικαστική υπόθεση της Χρυσής Αυγής.
4. Η µε αριθµό 450/21-1-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Α’ Πειραιώς της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Μαρίας Ρεπούση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά µε την
ακτοπλοϊκή σύνδεση Πειραιά-Κυθήρων –Αντικυθήρων.
5. Η µε αριθµό 461/21-1-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου

Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη διασφάλιση των
εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων στα προγράµµατα
κοινωφελούς εργασίας.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 457/21-1-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μαρίας Τριανταφύλλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε τους τρόπους αξιοποίησης της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.».
2. Η µε αριθµό 447/21-1-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Ελένης
Ζαρούλια προς τους Υπουργούς Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε «το προβληµατικό καθεστώς των αδειών
των κρατουµένων».
3. Η µε αριθµό 451/21-1-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λαρίσης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Θωµά Ψύρρα προς τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που «παγώνει»
ξανά την εκτροπή του Αχελώου.
4. Η µε αριθµό 462/21-1-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδωνος Χαλβατζή προς τους Υπουργούς Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε τη µη εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας και της δικαστικής απόφασης από την εταιρεία «ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.».
Ανακοινώνεται προς το Σώµα ότι ο Βουλευτής Αχαΐας κ. Νταβρής Γεώργιος, µε επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής
κ. Μεϊµαράκη µας γνωστοποιεί: «Σύµφωνα µε το άρθρο 16, παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής των Ελλήνων σας ενηµερώνω ότι προσχωρώ στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των
Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών».
Ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ.
Παραστατίδης, σύµφωνα µε το άρθρο 16, παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής, αποδέχεται την ένταξη του κ. Νταβρή στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθενται στα Πρακτικά οι προαναφερθείσες επιστολές οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 444/20-1-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Μαγνησίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη προς τον Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις
αξιολογήσεις των ασφαλιστικών ταµείων.
Κυρία Χρυσοβελώνη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στις 7-1-2014 ο κ. Βρούτσης απαντώντας σε
σχετική ερώτησή µου, απέφυγε ακόµα µία φορά να εξηγήσει για
ποιο λόγο δεν καταθέτει στη Βουλή τις εκθέσεις αξιολόγησης
και τα στάδια στελέχωσης των ασφαλιστικών ταµείων που φέρεται να έχουν αξιολογηθεί µέχρι τώρα. Θυµίζω πως πρόκειται για
τέσσερα ταµεία, το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, τον ΕΤΕΑ και τον ΟΓΑ.
Οι αξιολογήσεις των εν λόγω φορέων υποτίθεται ότι εγκρίθηκαν στις 26 Αυγούστου και στις 13 Σεπτεµβρίου από το Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης.
Θα σας παρακαλούσα να κρατήσετε αυτές τις ηµεροµηνίες
γιατί έχουν κάποια σηµασία για τη συνέχεια.
Εν πάση περιπτώσει αφού οι αξιολογήσεις αυτές οριστικοποιήθηκαν, αποφάσισα και εγώ, λοιπόν, να τις ζητήσω.
Κατέθεσα έτσι την πρώτη ερώτηση-ΑΚΕ στις 28 Αυγούστου
και τη δεύτερη στις 23 Σεπτεµβρίου 2013, ζητώντας το προφανές, τα πλήρη κείµενα και όχι περιλήψεις ή συµπεράσµατα των
εκθέσεων αυτών. Φυσικά δεν έλαβα τίποτα.
Αυτό που συνέβη, όµως, είναι ότι εσείς λάβατε από τον Υπουργό κ. Μητσοτάκη στις 21 Σεπτεµβρίου ένα έγγραφο που σας ζητούσε να απαντήσετε στη Βουλή για όσα ζητούσα. Το ίδιο έπραξε και ο κ. Σταµάτης την 1η Οκτωβρίου 2013 µε δικό του έγγραφο
προς το Υπουργείο Εργασίας. Τα δύο έγγραφα θα τα καταθέσω
στα Πρακτικά.
Πέρασαν, λοιπόν, πέντε µήνες χωρίς καµµία απάντηση από το
Υπουργείο σας. Δεν έλαβα καµµία έκθεση αξιολόγησης ασφαλιστικών ταµείων. Το µόνο που µου έστειλε ο κ. Βρούτσης πριν από
δύο εβδοµάδες µετά από νέα ερώτηση την οποία υπέβαλα, είναι
η υπενθύµιση ότι τα σχετικά πορίσµατα βρίσκονται αναρτηµένα
στην ιστοσελίδα minpress.gr.
Ο κ. Βρούτσης, σωστά µιλάει για πορίσµατα καθώς σε αυτά
στα οποία αναφέρεται δεν είναι οι εκθέσεις αξιολόγησης τις
οποίες είχα ζητήσει. Οι εκθέσεις αυτές, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, πρέπει κανονικά να περιέχουν πλήθος στοιχείων όπως είναι
η ακολουθούµενη µέθοδος αξιολόγησης, οι δείκτες µέτρησης,
τυχόν παραδοχές που ελήφθησαν υπ’ όψιν. Δεν είναι κείµενα µερικών σελίδων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, να µου το αφαιρέσετε από τη δευτερολογία µου.
Αντίθετα τα εν λόγω πορίσµατα περιέχουν µόνο κάποια διαγράµµατα ανά φορέα και γενικόλογες διακηρύξεις µεταρρυθµιστικών δράσεων χωρίς τα απαιτούµενα αριθµητικά δεδοµένα
που θα υποστήριζαν τα νέα οργανογράµµατα ή θα περιέγραφαν
τη νέα στελέχωση της νέας οργανικής µονάδος. Πρόκειται εποµένως για συνοπτικά κείµενα µε αρκετές αοριστίες και ανύπαρκτο σκεπτικό.
Το µόνο συγκεκριµένο κοινό τους σηµείο, ήταν ο αριθµός των
καταργούµενων οργανικών µονάδων και θέσεων εργασίας, έτσι
ώστε να µπορέσουν να βγουν τα νούµερα για τις διαθεσιµότητες.
Για αυτό αναγκάζοµαι να σας ξαναζητήσω σήµερα για πολλοστή
φορά να καταθέσετε στη Βουλή τις εκθέσεις αξιολόγησης και τα
σχέδια στελέχωσης όλων τα ασφαλιστικών ταµείων που έχετε
στα χέρια σας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινω-

νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, οι αξιολογήσεις ως εισηγήσεις προς το Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης δεν είναι απόλυτες και
µπορούν να είναι στη διάθεση αυτών οι οποίοι αιτούνται µέσα
από τη συγκεκριµένη διαδικασία της Βουλής που υπάρχει ή και
σε περίπτωση που γίνει ειδική συνεδρίαση της αρµόδιας κοινοβουλευτικής Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων.
Βεβαίως, οι τελικές αποφάσεις, όπως και εσείς είπατε, είναι
δηµοσιοποιηµένες, τουλάχιστον στο µέρος που ήταν τη συγκεκριµένη περίοδο προς εφαρµογή. Το µόνο που δεν δηµοσιοποιείται, όπως γνωρίζετε, είναι οι συζητήσεις και τα Πρακτικά του
Κυβερνητικού Συµβουλίου Μεταρρύθµισης και άλλων συλλογικών κυβερνητικών οργάνων. Δεν είναι µόνο γι’ αυτό.
Εποµένως, δεν υπάρχει κανείς λόγος να µη λάβουν οι Βουλευτές τις αξιολογήσεις των φορέων. Δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα
σε αυτό. Είναι στη διάθεσή σας µέσα από τη διαδικασία που προβλέπεται, προκειµένου να αξιολογηθούν οι εκθέσεις αξιολόγησης και από εσάς και από όλους.
Δεν έχω επί της ουσίας καµµία αντίρρηση σε αυτό που ρωτάτε. Δηλαδή, ρωτάτε: «Θα καταθέσετε τελικά στη Βουλή τις εκθέσεις αξιολόγησης, τα πλήρη κείµενα σε ηλεκτρονική µορφή,
έντυπη κ.λπ. όλων των ασφαλιστικών ταµείων, που αναδιαρθρώσατε; Εάν όχι, γιατί;». Ναι, λοιπόν, τα καταθέτουµε. Άρα, το «γιατί», δεν υπάρχει. Επίσης, στο «τι φοβάστε;». Τίποτα. Και µέσα
από τη διαδικασία που προβλέπεται µπορούν να έρθουν όλα τα
σχέδια αξιολόγησης. Κανένα πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Εποµένως, κύριε Υπουργέ, σήµερα
που µιλάµε δεν φέρνετε να καταθέσετε εδώ τις εκθέσεις αξιολόγησης. Και το λέω αυτό, διότι το έχω ζητήσει µε τη νόµιµη, την
προβλεπόµενη διαδικασία πάρα πολλές φορές.
Περίµενα ότι τουλάχιστον σήµερα θα ερχόσασταν να καταθέσετε τις συγκεκριµένες εκθέσεις αξιολόγησης. Κάτι αντίστοιχο
έπραξα και προχθές µε το Υπουργείο Υγείας. Εν πάση περιπτώσει, κάποιες εκθέσεις αξιολόγησης τις έφερε ο Υφυπουργός και
τις κατέθεσε. Σήµερα έχετε να καταθέσετε παρόµοιες εκθέσεις
αξιολόγησης; Διότι µε την προβλεπόµενη διαδικασία το ζήτησα
πολλές φορές. Εδώ, λοιπόν, είµαστε σήµερα και σας ερωτώ. Τις
έχετε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εγώ, πάντως, µιλώ ελληνικά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Διότι, εάν δεν υπάρχουν, καταλαβαίνετε ότι η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης αυτήν τη στιγµή
είναι άνευ αντικειµένου και δεν υπάρχει κανένας απολύτως
λόγος να επανέλθω στο θέµα. Η απάντηση είναι µια και µοναδική,
ότι για άλλη µια φορά οι εκθέσεις αξιολόγησης δεν κατατίθενται.
Αυτό, λοιπόν, το οποίο απλώς έχω να επισηµάνω, για να δούµε
και πόσο σοβαρή εργασία είναι αυτή η οποία έγινε, είναι ότι από
τη συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης µέχρι την κατάθεση
των πορισµάτων στο Υπουργείο µεσολαβούν κατά µέσο όρο
τρεις εβδοµάδες. Σας ερωτώ, επειδή είστε σοβαρός πολιτικός
και άνθρωπος: Θεωρείτε, κύριε Κεγκέρογλου, ότι είναι σοβαρές
και αξιόπιστες οι αξιολογήσεις τεράστιων οργανισµών, όπως για
παράδειγµα είναι το ΙΚΑ, οι οποίες έγιναν µόλις µέσα σε είκοσι
ηµέρες; Εάν µου απαντήσετε σε αυτό, ίσως να µπορέσουµε να
βρούµε κάποια άκρη. Εάν όµως συνεχίσετε να δικαιολογείτε τα
αδικαιολόγητα και να υπερασπίζεστε κατ’ αυτόν τον τρόπο τον
Υπουργό, τον κ. Βρούτση, ο οποίος, εάν θέλετε, µεθόδευσε όλη
αυτήν την ιστορία, νοµίζω ότι απλώς αντιλαµβάνεστε διαφορετικά από εµένα το τι είναι σοβαρό, τι είναι αξιόπιστο και τι αναξιόπιστο.
Θα σας παρακαλούσα, λοιπόν, για να διευκολυνθεί η διαδικασία, έστω και τώρα να καταθέσετε τις εκθέσεις αξιολόγησης, για
να µπορέσουµε και εµείς να κάνουµε τον απαιτούµενο έλεγχο
και κατ’ επέκταση να µπορέσει να ενηµερωθεί, να λάβει γνώση
κάποιων σοβαρών ουσιωδών πραγµάτων και ο ελληνικός λαός.
Αυτήν την έννοια έχει η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης και
όχι να µου πείτε «ελάτε να τα πάρετε κάποια στιγµή».
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη κατα-
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θέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας και Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Επειδή πρέπει να είµαστε σοβαροί, όπως είπε η κυρία συνάδελφος, θα πρέπει να ακολουθούµε και τις διαδικασίες που προβλέπονται, για να έχουµε αποτέλεσµα. Το έχω πει και άλλη φορά, η διαδικασία και ο Κανονισµός γίνονται ουσία όταν τηρούνται, ακριβώς για να µην υπάρχουν κάποιοι -οποιοιδήποτε είναι αυτοί- οι οποίοι δεν θέλουν να
υπηρετήσουν την ουσία, αλλά τις εντυπώσεις.
Είπα, λοιπόν, στην πρωτοµιλία µου, απαντώντας στην ερώτηση, ότι εδώ υπάρχει µια επίκαιρη ερώτηση σήµερα, η οποία
λέει: «Θα καταθέσετε τελικά στη Βουλή τις αξιολογήσεις, τα σχέδια στελέχωσης, τα πλήρη κείµενα, σε ηλεκτρονική µορφή όλων
των ασφαλιστικών ταµείων που αναδιαρθρώσατε; Εάν όχι, γιατί;
Τι φοβάστε;».
Απαντώ στην ερώτηση. Βεβαίως και πρέπει να κατατεθούν µε
τις διαδικασίες που προβλέπονται και κατατίθενται τα πάντα.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Πότε θα κατατεθούν;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εγώ, ως Βουλευτής, έχω µια
αποθήκη γεµάτη µε έγγραφα από το δηµόσιο. «Εάν όχι», ρωτάτε,
«γιατί;». Αφού δεν ισχύει το «όχι», δεν υπάρχει και γιατί. Άρα, δεν
υπάρχει και η απάντηση στο «τι φοβάστε;». Δεν φοβάµαι τίποτα,
αλλά ελπίζω. Και ελπίζω τι; Ότι θα κατανοήσετε ποια είναι η διαδικασία, την οποία θα µου επιτρέψετε να σας την πω. Όταν κάνετε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων ή µόνο αίτηση
κατάθεσης εγγράφων σε έναν Υπουργό και αυτός δεν δίνει τα
στοιχεία ή δίνει πληµµελή στοιχεία, η επόµενη κοινοβουλευτική
ενέργεια του Βουλευτή, είναι να καταθέσει επερώτηση µε βάση
το άρθρο 134. Εάν καταθέσει επερώτηση µε βάση το άρθρο 134,
ασκεί το επόµενο κοινοβουλευτικό µέσο, το πιο ισχυρό και προβλέπεται µε τον Κανονισµό µε ποιον τρόπο συζητείται και τι γίνεται.
Εδώ έχουµε µια επίκαιρη ερώτηση, όχι µια επερώτηση του άρθρου 134.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Έχω ζητήσει µε τόσες ερωτήσεις…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Σας παρακαλώ πολύ! Μην υποβιβάζετε τον εαυτό σας!
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Δικαιολογίες υπάρχουν πολλές,
κύριε Υπουργέ. Δεν θέλετε να τις καταθέσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Χρυσοβελώνη,
σας παρακαλώ πολύ!
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Μα, τι να πω τώρα, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Να µην πείτε. Ξέρετε
πώς να µιλάτε και µιλάτε πολύ καλά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Να µιλούµε αλλά να έχουν και
ουσία.
Έχω πει ότι η δευτεροµιλία µας πρέπει να είναι µε βάση την
πρωτοµιλία και την απάντηση που λαµβάνουµε. Η απάντηση, λοιπόν, η οποία σας έδωσα είναι ότι είναι στη διάθεσή σας.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Με ποιον τρόπο, κύριε Υπουργέ;
Είναι στη διάθεσή µου! Τόσες φορές σας τις έχουµε ζητήσει
αλλά δεν τις δίνετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ε, όχι µε φέιγ βολάν, κυρία
Χρυσοβελώνη. Με απλή αίτηση κατάθεσης εγγράφων ή…
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Σας παρακαλώ, το έχω κάνει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Χρυσοβελώνη,
δεν νοµίζω ότι ο κύριος Υπουργός σας αρνείται κάτι. Δεν υπάρχει
λόγος τώρα…
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Το έχω κάνει επανειληµµένα, κύριε
Πρόεδρε…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Το πρόβληµα είναι ακριβώς ότι
δεν αρνιόµαστε και ότι είναι στη διάθεσή σας.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν είναι λόγος
αυτός, όµως, για να υπάρχει ένταση.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Να µην κοροϊδευόµαστε εδώ µέσα
και κυρίως να µην κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Όπως έγινε µε
τον Υπουργό Υγείας θα µπορούσε να γίνει και σήµερα µε το δικό
σας Υπουργείο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κυρία συνάδελφε, εξωκοινοβουλευτικές διαδικασίες δεν θα µου επιβάλλετε. Μόνο
κοινοβουλευτικές.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Είστε υποχρεωµένος να ενηµερώσετε τον ελληνικό λαό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Για ποιο λόγο τώρα…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ενηµερώνω, λοιπόν, ότι τα
σχέδια αξιολόγησης είναι στη διάθεση και της κοινοβουλευτικής
επιτροπής εφόσον γίνει σύγκλιση σύµφωνα µε τα οριζόµενα και
του κάθε Βουλευτή, ο οποίος θα τα ζητήσει. Το µόνο που δεν
είναι στη διάθεση…
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: …τότε, κύριε Υπουργέ, τώρα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Τι να σας πει κανείς, κυρία
µου; Δεν µε αφήνετε να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Δυο φορές το αιτήθηκα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Σας εξηγώ πάρα πολύ απλά
ότι εάν στην πρώτη φάση που κάνατε αίτηση δεν ανταποκρίθηκε
το αρµόδιο Υπουργείο και ο αρµόδιος Υπουργός, το επόµενο κοινοβουλευτικό µέτρο ελέγχου είναι η επερώτηση του άρθρου 134.
Μην παρεµβαίνετε σε αυτό.
Εγώ, λοιπόν, σας προτρέπω στο να ασκήσετε το δικαίωµα και
σε αυτό, αλλά επειδή τότε που είχατε υποβάλει την αίτηση, µπορεί για διάφορους λόγους –δεν θυµάµαι τις ηµεροµηνίες και όλα
αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρατε- να µην ήταν ο Υπουργός
έτοιµος να σας τα δώσει, σας λέω ότι υπάρχουν όλα αυτά και ότι
η έκθεση αξιολόγησης είναι στο Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης από το οποίο βγαίνει το τελικό πόρισµα για κάθε
φορέα.
Τις επόµενες µέρες µάλιστα, θα δούµε την προκήρυξη για την
κάλυψη των αναγκαίων θέσεων, όπως βγήκαν από την αξιολόγηση για τον κάθε φορέα µέσω της κινητικότητας, την πρώτη
προκήρυξη της κινητικότητας. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης θα προβεί στην πρώτη προκήρυξη, προκειµένου αυτοί
οι οποίοι είναι σε διαθεσιµότητα και περιλαµβάνονται στις ειδικότητες της αντίστοιχης προκήρυξης, να καλυφθούν. Είναι µια
συνεχής δηλαδή διαδικασία, δεν είναι ότι έγινε κάποια στιγµή και
τελείωσε. Εποµένως, και στη διάθεσή σας είναι οι εκθέσεις αξιολόγησης παρ’ ότι µπορεί να µην τις θέλετε…
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Να µας πείτε σε πόσο διάστηµα καταρτίστηκαν και από πόσες σελίδες απαρτίζονται.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Η ερώτηση είναι συγκεκριµένη.
Θα καταθέσετε τελικά στη Βουλή…
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: …(Δεν ακούστηκε)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κοιτάξτε, ελληνικά µιλάµε. Η
ερώτηση είναι συγκεκριµένη, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, δεν
υπάρχει λόγος, ολοκληρώστε.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Και εγώ µιλώ ελληνικά και µάλιστα…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Μα, κύριε Πρόεδρε, επιτρέπετε τις παρεµβολές; Εγώ ευχαρίστως να δώσω το χρόνο, αλλά
η ερώτηση λέει. Θα καταθέσετε τελικά στη Βουλή τις εκθέσεις
αξιολόγησης; Ναι. Ηλεκτρονικά; Ναι. Και έντυπη µορφή. Όλων
των ασφαλιστικών ταµείων; Ναι, θα τις καταθέσω. Και επειδή
κρατώ ένα στικάκι, αν το θέλει σε ηλεκτρονική µορφή µπορεί να
το παραλάβει, αν το θέλει σε έντυπη µπορούµε να το τυπώσουµε
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αλλά αυτό δεν είναι διαδικασία ούτε της αίτησης κατάθεσης εγγράφων ούτε της επερώτησης του άρθρου 134. Είναι άτυπη διαδικασία. Μετά που θα τελειώσει η ερώτηση θα σας δώσω µια
έκθεση αξιολόγησης αλλά να ακολουθήσετε την κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν είναι γειτονιά ούτε καφενές η Βουλή.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Θα το παραλάβω έστω και σε στικάκι. Να το δώσετε τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, τριάντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις
εκπαιδευτικοί από το 6ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας
Νοµού Αττικής.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 441/20-1-2014 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου της Βουλευτού Α’ Θεσσαλονίκης του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δέσποινας Χαραλαµπίδου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργατών στην επιχείρηση «COCA
COLA 3E».
Η συνάδελφος κ. Δέσποινα Χαραλαµπίδου έχει τον λόγο.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, την κατάσταση τη γνωρίζετε. Η «COCA COLA
3E» που είναι µέρος του δεύτερου µεγαλύτερου εµφιαλωτή παγκόσµιων προϊόντων της αµερικάνικης πολυεθνικής εταιρίας έχει
απολύσει τα τελευταία χρόνια εκατοντάδες εργαζόµενους από
την Ελλάδα και ήδη έχει µεταφέρει την παραγωγή της από το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης έξω από τα σύνορα της χώρας µας.
Στα τέλη Σεπτεµβρίου, απέλυσε τους τελευταίους εργαζόµενους από το εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στη
βιοµηχανική περιοχή Θέρµης, οδηγούς και βοηθούς οδηγούς, µε
σκοπό να κλείσει το τµήµα διανοµής και να αναθέσει τη λειτουργία αυτή σε εργολαβικές εταιρείες είτε στους .ίδιους τους εργαζόµενους σαν διανοµείς ανεξάρτητους είτε µειώνοντας µε αυτόν
τον τρόπο τα λειτουργικά και τα εργασιακά κόστη. Επιπλέον, ενώ
οι εργαζόµενοι της Θεσσαλονίκης είναι ακόµα σε κινητοποιήσεις,
η εταιρεία την ίδια στιγµή που διαφήµιζε το κοινωνικό της πρόσωπο µε χορηγίες και ταυτόχρονα κατηγορούσε τους απεργούς
για συκοφαντία και έσερνε µε απαράδεκτο τρόπο τους εργαζόµενους στα δικαστήρια, προχώρησε µόλις την προηγούµενη
εβδοµάδα σε απόλυση άλλων πενήντα δύο εργαζοµένων από το
προσωπικό της µονάδας που έχει στο Βόλο, συρρικνώνοντας
έτσι τµήµατα του εργοστασίου.
Σήµερα, λοιπόν, οι εργαζόµενοι στη Θεσσαλονίκη που έχουν
συµπληρώσει εκατόν είκοσι µέρες υποδειγµατικού απεργιακού
αγώνα, διεκδικώντας να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο, πετυχαίνοντας την πλήρη στήριξη και υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, όχι µόνο στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή
της Θεσσαλονίκης αλλά σε όλη τη βόρεια Ελλάδα, ποια ήταν η
αντίδραση της εταιρείας; Έστησε πρώτα έναν απεργοσπαστικό
µηχανισµό µε εξωτερικά φορτηγά για τη διανοµή και µετά πέρασε σε συκοφαντία, προσπάθειες τροµοκράτησης και απίθανες
αγωγές εκατοµµυρίων ευρώ προς τους απεργούς και το σωµατείο. Τι θα κάνετε για όλα αυτά, κύριε Υπουργέ;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο κύριος Υπουργός
έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, η
αγαπητή κυρία συνάδελφος φέρνει ένα θέµα, το οποίο απασχολεί από το Σεπτέµβριο του εργαζόµενους στην «COCA COLA 3E»
και βεβαίως την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα την Τρίτη
που δεν µπορούσα να παρευρεθώ, υπήρχε αντίστοιχη ερώτηση
του συναδέλφου κ. Κωνσταντινίδη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Είναι ένα θέµα, για το οποίο έχουν υπάρξει ενέργειες από
την πλευρά του ΣΕΠΕ και βεβαίως συµφιλιωτική συνάντηση στο
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πλαίσιο του νόµου, προκειµένου να εξευρεθεί λύση, η οποία
έγινε εδώ στην Αθήνα στο Υπουργείο.
Να πούµε ότι εµείς και πολιτικά και επί της ουσίας είµαστε αντίθετοι σε αυτό που επιλέγουν πολλοί επιχειρηµατίες. Η πρώτη
ενέργεια µείωσης πιθανόν ή εξορθολογισµού του κόστους να
αφορά τους εργαζόµενους ή τη µεταφορά δραστηριοτήτων,
όπως ειπώθηκε σε άλλες χώρες. Και αυτό, γιατί έχει αποδειχθεί
ότι ο εξορθολογισµός του κόστους λειτουργίας µιας επιχείρησης
έχει πάρα πολλούς παράγοντες και βεβαίως δεν µπορείς να ξεκινάς από τον παράγοντα άνθρωπο, από αυτόν δηλαδή που ενεργοποιεί και µετουσιώνει σε προϊόν και αγαθό όλους τους άλλους
παράγοντες. Γι’ αυτό, λοιπόν, είµαστε και επί της ουσίας αντίθετοι σε αυτές τις επιλογές.
Από εκεί και πέρα, έχουµε συγκεκριµένο θεσµικό πλαίσιο, συγκεκριµένη νοµοθεσία που πρέπει να τηρείται, ακόµη κι όταν λαµβάνονται τέτοιου είδους αποφάσεις. Έτσι, λοιπόν, είχαµε µια
διαδικασία στο Υπουργείο που ήλθε ως αποκορύφωµα µιας αντιπαράθεσης που υπήρχε για να υπάρξει συµφιλίωση. Διαπιστώθηκε ότι η διοίκηση της επιχείρησης δεν αποδέχεται τις προτάσεις των εργαζοµένων. Οι εργαζόµενοι δεν αποδέχθηκαν το σκεπτικό της επιχείρησης, δηλαδή δεν υπήρξε πεδίο συνεννόησης,
παρ’ ότι ζήτησα να υπάρξει δεύτερη ευκαιρία.
Η διαπίστωσή µου, η οποία δηµοσιοποιήθηκε κιόλας, ήταν ότι
δεν υπήρξε η απαραίτητη διαβούλευση επί της ουσίας όπως
προβλέπεται και από το νόµο και από το π.δ 240, προκειµένου
να ληφθούν αποφάσεις. Όµως, ήρθαν δυο δικαστικές αποφάσεις
στη συνέχεια, οι οποίες για συγκεκριµένες πράξεις της διοίκησης
δικαίωσαν τη διοίκηση ότι υπήρξε η απαραίτητη διαβούλευση.
Αυτό το λέω, επειδή δηµοσιοποιήθηκε η άποψή µου πως εγώ
θεωρώ ότι ελήφθησαν οι αποφάσεις αυθαίρετα χωρίς την τήρηση του θεσµικού πλαισίου.
Ήρθαν δυο αποφάσεις να τοποθετηθούν για συγκεκριµένα θέµατα. Βεβαίως, το θέµα επί της ουσίας δεν το απαντούν οι δικαστικές αποφάσεις. Το ΣΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη προέβη σε εργατική διαφορά στις 25 Οκτωβρίου. Τα θέµατα ήταν η παράνοµη
απόλυση πέντε συνδικαλιστικών στελεχών και βεβαίως οι απολύσεις του τµήµατος διακίνησης των είκοσι οκτώ ανθρώπων που
εργάζονταν στο τµήµα στη Θεσσαλονίκη.
Όλα τα θέµατα που κρίνονται στο δικαστήριο, ασφαλώς και
δεν µπορούν να είναι αντικείµενο απόφασης σε σχέση µε οποιοδήποτε όργανο. Όµως, οι απαραίτητες ενέργειες προκειµένου
να κριθούν από το δικαστήριο ή οι απαραίτητες, οι αναγκαίες, οι
επιβαλλόµενες αποφάσεις για πράξεις που δεν είναι σύννοµες,
είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου και του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και έχει προβεί µέχρι τώρα σε όλες τις ενέργειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς
πρέπει να σας υπενθυµίσω ότι εδώ δεν µιλάµε για µια οποιαδήποτε εταιρεία. Μιλάµε για µια από τις πιο ισχυρές βιοµηχανικές
επιχειρήσεις του ελληνικού καπιταλισµού. Με βάση µόνο τους
ισολογισµούς που δηµοσιεύθηκαν, η COCA COLA ήταν µεταξύ
των τριών πιο κερδοφόρων οµίλων της χώρας για το 2012, ενώ
και το 2013, η εταιρεία παρουσίασε υψηλή κερδοφορία παρά την
κρίση.
Τώρα, τι έχει συµβεί στη Θεσσαλονίκη; Από την αρχή η διοίκηση της επιχείρησης πρότεινε στους απολυµένους, δηλαδή
στους εργαζόµενους που είχαν δουλέψει πάρα πολλά χρόνια
στην ίδια εταιρεία να αναλάβουν το έργο της διανοµής µε δικά
τους µέσα. Υπάρχει ένα ερώτηµα γιατί το έκανε αυτό.
Όλοι οι εργαζόµενοι, κύριε Υπουργέ, είναι µέλη του τοπικού
κλαδικού συνδικάτου εµφιαλωµένων ποτών που υπογράφει εδώ
και χρόνια συλλογικές συµβάσεις εργασίας, ισχυρές συλλογικές
συµβάσεις εργασίας και πάντα αποτέλεσµα µεγάλων απεργιακών κινητοποιήσεων που έκανε αυτό το συνδικάτο. Από αυτήν τη
συλλογική σύµβαση προσπαθεί η επιχείρηση να απαλλαγεί, µειώνοντας µε τον τρόπο αυτόν το εργατικό κόστος και µεταφέροντας το κόστος που απαιτεί η συντήρηση δικού της δικτύου
διανοµής στους ίδιους τους εργαζόµενους. Με την πρακτική
αυτή υποκρύπτεται η εξαρτηµένη σχέση εργασίας, της εργασίας
τους και µετατρέπονται τυπικά οι συµβάσεις τους σε άλλη
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µορφή, δηλαδή συλλογική σύµβαση παροχής έργου ή σύµβαση
παροχής υπηρεσιών. Έτσι η εργοδοσία αποφεύγει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργασιακή και την ασφαλιστική
νοµοθεσία.
Επίσης, συνολικά η εξαγωγή των παραγωγικών δραστηριοτήτων προς τη Βουλγαρία αλλά και άλλες χώρες, είναι µια στρατηγική επιδίωξη της εταιρείας για να µειώσει τα κόστη παραγωγής,
εκµεταλλευόµενη τα χαµηλά µεροκάµατα σ’ αυτές τις χώρες.
Μετά τι κάνει αυτή η εταιρεία; Εισάγει τα προϊόντα της στην ελληνική αγορά. Απόδειξη για το γεγονός αυτό είναι ότι µόλις πριν
από µια εβδοµάδα, όπως σας είπα, έκλεισε τη γραµµή παραγωγής στο Βόλο και µετακόµισε, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόµενοι, τη δραστηριότητα αυτή στη Βουλγαρία.
Πρότεινε, λέει, η εταιρεία -αυτή είναι η επιχειρηµατολογία της
και αυτό είπε και στο Υπουργείο Εργασίας- εθελούσιες αποχωρίσεις. Όµως, κύριε Υπουργέ, οι εθελούσιες αποχωρίσεις είναι
απόλυση και αυτό το παραµύθι κάποια στιγµή πρέπει να τελειώσει. Και ο εργαζόµενος, όταν τίθεται θέµα εθελούσιας αποχώρησης, απόλυσης ουσιαστικά, µε το «πιστόλι στον κρόταφο» άλλη
επιλογή δεν έχει.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, πιστεύουµε ότι οι ευθύνες της Κυβέρνησης είναι µεγάλες και για την αποβιοµηχάνιση και για την
τεράστια ανεργία της περιοχής και για την κοινωνική και
παραγωγική καταστροφή που εντείνεται κάθε µέρα.
Η «COCA COLA 3E», που παρεµπιπτόντως είναι και χορηγός
του Υπουργείου Παιδείας και κάθεται εκπρόσωπος από το
Υπουργείο Παιδείας, ο Υφυπουργός, δίπλα σας, ακολουθεί την
πρακτική µιας µεγάλης µερίδας του ελληνικού κεφαλαίου. Αξιοποιεί µνηµονιακούς νόµους που θέσπισαν όλες οι νέες κυβερνήσεις, αξιοποιηθεί τις φθηνές απολύσεις µε άλλοθι την οικονοµική κρίση, µεταφέρει την παραγωγική δραστηριότητα σε γειτονικές χώρες µε χαµηλά και φθηνά µεροκάµατα και, πατώντας
πάνω σε αυτήν την ίδια αντεργατική πολιτική, επιστρατεύει τα
δικαστήρια µε στόχο να τροµοκρατήσει και να φιµώσει τους αγώνες των εργαζοµένων. Και αυτό είναι απαράδεκτο.
Κι επειδή –επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε- χαµογελάσατε
προηγουµένως όταν ανέφερα ότι η «COCA COLA 3E» είναι χορηγός του Υπουργείου Παιδείας, υπάρχουν πολλά σχολεία µε ειδικό πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας, τα οποία εξωραΐζει η
COCA COLA και αυτό κατά τη γνώµη µου είναι παντελώς απαράδεκτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε
το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κατ’ αρχάς, ξέχασα να αναφερθώ στην πρώτη τοποθέτησή µου στον χαρακτηρισµό ότι το
Υπουργείο είναι «απαθές». Αυτό όχι µόνο δεν ισχύει αλλά
δηµιουργεί και ένα κακό κλίµα. Διότι δεν λαµβάνει υπ’ όψιν και
δεν αξιοποιεί τις κουβέντες που έχουν γίνει στο Υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπονται για την
προώθηση των θεµάτων και την ενίσχυση της πλευράς των
εργαζοµένων, όπως λέει η κυρία συνάδελφος. Δεν αναφέρει
τίποτα, όµως, από αυτά για τα οποία έχει ενηµερωθεί και για τις
ενέργειες που έχουν γίνει αλλά αναφέρεται ξανά σε διαπιστώσεις που είναι σωστές. Οι διαπιστώσεις αυτές είναι σωστές.
Τις είχαµε κάνει και στην πρώτη συνάντηση που σας είπα στο
Υπουργείο.
Το ζήτηµα είναι ότι το θέµα του επιχειρηµατικού σχεδίου της
κάθε επιχείρησης δεν το καθορίζω ούτε εγώ ούτε εσείς αλλά
µπορούµε να το επηρεάσουµε στο πλαίσιο της συµφιλιωτικής
διαδικασίας. Αυτή ήταν η πρότασή µου: Να δοθεί µία δεύτερη
ευκαιρία στην απασχόληση στη Θεσσαλονίκη, στην εργασία της
τοπικής κοινωνίας που ουσιαστικά είναι και αυτή που καταναλώνει και τα προϊόντα. Η εργοδοτική πλευρά ήταν άκαµπτη.
Δεν υποχρεούνταν άλλωστε να συµφωνήσει.
Όµως, εµείς και την άποψή µας την είπαµε και για το πώς
µπορεί να προχωρήσει µε κοινωνική ειρήνη το θέµα µιλήσαµε,
ούτως ώστε αυτοί οι οποίοι καταναλώνουν τα προϊόντα σε µία
περιοχή στη χώρα µας να είναι και αυτοί οι οποίοι απολαµβάνουν
ένα µέρος των κερδών, το κοινωνικό µέρισµα, µέσω της αµοιβής
της εργασίας τους. Αυτή είναι βασική αρχή.
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Εκεί πρέπει να στραφούµε και είναι βεβαίως πολιτικό το
ζήτηµα. Δεν υπάρχει κανένας πρόσφατος νόµος που να έχει
επιτρέψει αυτά τα οποία αποφάσισε η επιχείρηση ή αυτά που
κάνει. Δεν είναι ζήτηµα νόµου. Αυτήν την επιλογή κάνει.
Βεβαίως, δεν υπάρχει καµµία εφηµερίδα, όπως ξέρετε, που να
µην έχει διαφήµιση της συγκεκριµένης εταιρείας. Καµµία! Το λέω
αυτό, γιατί θα πρέπει να δούµε ότι προφανώς αξιοποιεί µια
δεσπόζουσα θέση που έχει στην αγορά σε σχέση µε την κατανάλωση.
Προφανώς και την αξιοποιεί, όµως, λείπει το στοιχείο εκείνο
να συνδέει –και το λέω µετά λόγου γνώσεως και των συνεπειώντο κοινωνικό µέρισµα που πρέπει να πάει στον τόπο που καταναλώνει τα προϊόντα και που προσφέρει το εισόδηµα, τα έσοδα,
στη συγκεκριµένη εταιρεία. Επιτέλους!
Αυτό, όµως, δεν είναι ζήτηµα της α’ ή της β’ παραγράφου κάποιου νόµου, ούτε που καταργήθηκε ούτε που ισχύει. Είναι ζήτηµα πολιτικής µίας επιχείρησης και είναι και ζήτηµα αντιµετώπισης
µιας επιχείρησης από µία κοινωνία. Δεν µπορώ να επιβάλω εγώ
τον τρόπο που θα οργανωθεί ως πρόσωπο ούτε ως Υπουργείο
αλλά τα δικαιώµατα των εργαζοµένων –όπως σωστά είπατε- µε
κάθε τρόπο και µε βάση το θεσµικό πλαίσιο που έχουµε στη
διάθεσή µας, θα πρέπει να εξαντλήσουµε κάθε περιθώριο για να
προστατεύονται.
Ωστόσο, άλλα θέµατα είναι δικαιοδοσίας του δικαστηρίου να
αποφασίσει, όπως είναι η προσφυγή που κλήθηκε το σωµατείο
και οι εργαζόµενοι να κάνουν, καταθέτοντας τη µηνυτήρια αναφορά για τα θέµατα των απολύσεων καθώς και οι υποχρεώσεις
και οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών σε σχέση και µε την επιβολή
προστίµων και βεβαίως µε την εκτίµηση για το αν τηρείται η
νοµοθεσία ή όχι.
Εγώ επαναλαµβάνω, παρά τις αποφάσεις των δικαστηρίων, ότι
η επί της ουσίας συνεννόηση, η οποία έπρεπε να υπάρξει µε τους
ανθρώπους που παράγουν, δεν υπήρξε, άσχετα από την τυπική
εφαρµογή του νόµου ή όχι –και µιλάω επί της ουσίας πάντα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Συνεχίζουµε µε την τέταρτη µε αριθµό 443/20-1-2014 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Λαρίσης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την υλοποίηση
του προγράµµατος πρόσθετης διδακτικής στήριξης στα σχολεία
της χώρας.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ερώτηση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος αφορά την υλοποίηση του προγράµµατος της πρόσθετης διδακτικής στήριξης.
Ήδη όλοι γνωρίζουµε ότι βρισκόµαστε στο δεύτερο ήµισυ της
σχολικής χρονιάς και ενώ µπαίνουµε παράλληλα και στην τελική
ευθεία για τις πανελλαδικές εξετάσεις, τα προβλήµατα που βιώνουν οι µαθητές, τα παιδιά µας, στα σχολεία, που προέρχονται
κυρίως από λαϊκές οικογένειες, συνεχώς οξύνονται. Οι ελλείψεις
σε εκπαιδευτικό προσωπικό, η κατάργηση ειδικοτήτων στα
ΕΠΑΛ, αλλά και η µη διδασκαλία παράλληλα ακόµη και σήµερα
πανελλαδικώς εξεταζόµενων µαθηµάτων σε πολλά από αυτά, η
κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και τµηµάτων και βεβαίως
στα τµήµατα κατεύθυνσης των λυκείων, µε την αύξηση του αριθµού µαθητών ανά τµήµα δυναµιτίζει τη µαθησιακή διαδικασία.
Με βάση αυτά τα δεδοµένα, ουσιαστικά προδιαγράφεται µία
πορεία στο χώρο της εκπαίδευσης, που συνδυαζόµενη µε την
πολιτική βεβαίως, που ακολουθεί το Υπουργείο, ακυρώνει παράλληλα στην πράξη και τη διαδικασία του προγράµµατος της
πρόσθετης διδακτικής στήριξης που σηµειωτέον είναι αναγκαία
σε πολλές περιπτώσεις σε µεγάλο αριθµό µαθητών.
Ερωτάται, λοιπόν, ο Υπουργός, το Υπουργείο, η Κυβέρνηση.
Τι µέτρα θα πάρει, ώστε να ξεκινήσει άµεσα η διαδικασία υλοποίησης της πρόσθετης διδακτικής στήριξης, έστω και αργοπορηµένα; Και δεύτερον, τι θα κάνει στην κατεύθυνση, ώστε να
προσληφθούν καθηγητές που απαιτούνται, προκειµένου να στελεχώσουν τη διαδικασία αυτή, δηλαδή την πρόσθετη διδακτική
στήριξη και να δοθεί έτσι η δυνατότητα στα παιδιά να ανταπε-
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ξέλθουν στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν στο σχολείο τους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο Υπουργός κ. Κεδίκογλου έχει τον λόγο.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, νοµίζω ότι έχουµε καθιερώσει την εβδοµαδιαία µας συνάντηση. Κάθε εβδοµάδα είµαστε εδώ. Αυτό σηµαίνει ότι ενδιαφέρεστε κι εσείς πολύ για τα θέµατα παιδείας και
να πω λίγο χιουµοριστικά ότι αν δεν σας δω κάποια βδοµάδα, θα
αρχίσω να ανησυχώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Να φροντίσουµε, κύριε Υπουργέ,
να βρισκόµαστε κάθε βδοµάδα αλλά τα προβλήµατα είναι που
µας φέρνουν εδώ.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Βεβαίως, τα προβλήµατα µας φέρνουν εδώ. Είναι
γεγονός.
Θίγετε, λοιπόν, ένα πολύ σηµαντικό θέµα, αυτό της ενισχυτικής διδασκαλίας ή αυτό της αντισταθµιστικής εκπαίδευσης, όπως αρχικά είχε οριστεί και θέλω να πω ότι είναι ένας θεσµός
που ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία του ’80 από το ΠΑΣΟΚ, άρα
είναι ένας θεσµός που εµείς προφανώς τον βλέπουµε θετικά.
Όµως, στην πορεία, όπως πάρα πολλές ενέργειες, ενώ ξεκίνησε µε τις καλύτερες των προθέσεων, κάπου δεν γίνεται σωστή
εφαρµογή, πάσχει στην εφαρµογή και σιγά-σιγά ο θεσµός ευτελίζεται.
Θα σας πω, λοιπόν, τα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε πριν έρθω στο σκέλος αυτό, που θα σας απαντήσω για το
τι σκοπεύουµε να κάνουµε. Αµαρτίες παλιότερες κατά τη λειτουργία του θεσµού, µάς έφεραν τα τελευταία χρόνια να έχουµε
απολέσει τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος από ευρωπαϊκά
κονδύλια και από εκεί που εφαρµοζόταν ανεξέλεγκτα, ευρέως
έως και εικονικά –και θα σας εξηγήσω τι εννοώ- περιοριζόµαστε
σήµερα να στηρίζουµε το θεσµό µε τη συµπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών.
Γνωρίζετε, κύριε συνάδελφε, ότι τα εικονικά τµήµατα υπήρξαν
συχνή πρακτική µέχρι το 2008, ότι υπήρχε ένα σχολείο µε τριάντα οκτώ τµήµατα πρόσθετης διδακτικής στήριξης, γιατί και ο διευθυντής του σχολείου έπαιρνε λεφτά ανάλογα µε τα πόσα τµήµατα λειτουργούσε; Υπήρχε, δηλαδή, θεσµοθέτηση ότι ανάλογα
µε τα πόσα τµήµατα υπήρχαν, πληρωνόταν ο διευθυντής. Κάναµε αβέρτα τµήµατα, τα οποία πολλά από αυτά ήταν εικονικά,
καθώς δινόταν προτροπή στα παιδιά να δηλώνουν συµµετοχή
για να συµπληρωθούν τµήµατα, που έµεναν στα χαρτιά, αφού
στην πράξη τα παιδιά δεν τα παρακολουθούσαν αφού δεν
υπήρχε ανάγκη. Έλεγαν, δηλαδή «ελάτε, παιδιά, δηλώστε τώρα
να κάνουµε ένα τµήµα, να πάρει την αµοιβή του ο διευθυντής,
να συµπληρώσουµε και το ωράριο των εκπαιδευτικών συναδέλφων και µετά βλέπουµε, κάντε ό,τι θέλετε». Κι ήταν η «ώρα του
παιδιού». Δεν λειτουργούσαν στην πράξη ποτέ αυτά τα τµήµατα.
Αντίστοιχα, όταν γίνονταν έλεγχοι, ακόµα και αυτοί ήταν εικονικοί από τους διευθυντές εκπαίδευσης, γιατί αµείβονταν για
τους ελέγχους, αλλά δεν καταγράφονταν οι παρατυπίες.
Ας µην αναφέρω τι γινόταν µε τα µεταφορικά στην επαρχία,
για ταξί που δήλωναν διπλές διαδροµές για παιδιά που έµεναν
µαζί κ.ο.κ..
Επίσης, τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών δεν ήταν διαφανή, όπως γίνεται στην ενισχυτική διδασκαλία σήµερα µε τον
ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, µε αποτέλεσµα, οι διευθυντές εκπαίδευσης να γίνονται αποδέκτες αιτηµάτων και από πολιτικά
γραφεία που πίεζαν για κάποιον ψηφοφόρο τους εκπαιδευτικό.
Με όλα αυτά, το 2008 µε τη λήξη του τότε προγράµµατος δεν
ανανεώθηκε η χρηµατοδότησή του. Δεν το ήθελε πια κανείς έτσι
όπως είχε γίνει και λειτούργησε αρνητικά. Το ξέρετε ότι ακόµα
και σήµερα υπάρχουν εκκρεµείς υποθέσεις για εικονικές εγγραφές, ότι πέντε χρόνια µετά το πρόγραµµα ακόµα δεν έχει κλείσει;
Έτσι, περάσαµε στις επόµενες χρονιές µε περιορισµένη εµβέλεια και χρηµατοδότηση, ενώ από πέρυσι επεκτάθηκε πάλι σε
πανελλαδικό επίπεδο µε συµπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου,
όπως ισχύει και φέτος.
Επειδή, λοιπόν, δεν θα «µασήσω τα λόγια µου», θα σας πω ότι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δεν είµαι ικανοποιηµένος από την εφαρµογή του θεσµού τη φετινή χρόνια και επειδή πιστεύω στον θεσµό, έχω προχωρήσει σε
µία ενέργεια, που αισιοδοξώ ότι θα αλλάξει το τοπίο.
Μετά από ενέργειες προς την Ειδική Γραµµατεία Ευρωπαϊκών
Πόρων και σε συνεργασία µε τον ειδικό γραµµατέα της διαχειριστικής αρχής του Υπουργείου, καταφέραµε να µετατρέψουµε τη
δαπάνη για την πρόσθετη διδακτική στήριξη σε επιλέξιµη, που
σηµαίνει ότι έγινε το αναγκαίο βήµα για να µπορέσουµε να χρηµατοδοτήσουµε τη δράση από ευρωπαϊκά προγράµµατα την
επόµενη σχολική χρονιά. Είναι κάτι που το αν το είχαµε κάνει και
νωρίτερα, πριν το καλοκαίρι, πριν αναλάβω κι εγώ στο Υπουργείο, θα εξασφαλίζαµε περισσότερα κονδύλια και για την τρέχουσα χρονιά.
Θα επανέλθω στη δευτερολογία µου µε περισσότερα στοιχεία
για την πρόσθετη διδακτική στήριξη αλλά και µία νέα καινοτόµα
δράση για την ενίσχυση, κυρίως, της λαϊκής οικογένειας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε συνάδελφοι,
έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η πρόθεση δεν είναι να βρισκόµαστε στη
Βουλή εβδοµαδιαίως. Τα προβλήµατα και η µη λύση των προβληµάτων είναι που µας φέρνουν εδώ και εσάς και εµάς τους
Βουλευτές στην κατεύθυνση που λέµε του ελέγχου του κοινοβουλευτικού ή του έργου της Κυβέρνησης. Συνεπώς, τα προβλήµατα µας οδηγούν και µας οδηγούν ξανά εδώ.
Όπως αναφέρατε, όσον αφορά την πρόσθετη διδακτική στήριξη, πέραν του ότι εφαρµόζεται, όπως είπατε, εδώ και πάρα
πολλά χρόνια, σηµειώσατε µια σειρά από προβλήµατα, που όφειλαν οι διάφορες κυβερνήσεις, οι έως τώρα κυβερνήσεις και οι
πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Παιδείας να τα έχουν λύσει.
Όµως, είναι εδώ τώρα.
Θα ανοίξω µία παρένθεση, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε µου να
ξεφύγω από την ερώτηση και να πω πώς χειραγωγούσαν και
τους εκπαιδευτικούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το Κοµµουνιστικό
Κόµµα και να ξεφύγει, στη γραµµή είναι. Δεν υπάρχει πρόβληµα.
Δεν ξεφεύγετε ποτέ εσείς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Με βάση αυτά που ανέφερε ο κύριος Υπουργός, θα αφήσω κάποιες αιχµές, αν θέλετε, χωρίς να
παρεξηγήσετε τη λέξη «αιχµή».
Αξιοποιούνταν, βεβαίως µε τεράστιες πολιτικές ευθύνες των
κυβερνήσεων, τέτοια προγράµµατα, προκειµένου να χειραγωγούν και εκπαιδευτικούς ενδεχοµένως. Όµως, ποιο ήταν το αποτέλεσµα; Το αποτέλεσµα ήταν, πως όποια παιδιά –διαχρονικά,
αν θέλετε- χρειάζονταν αυτήν τη στήριξη, δεν την είχαν. Και εδώ
είναι οι τεράστιες πολιτικές ευθύνες των Υπουργείων και των κυβερνήσεων έως τώρα, όπως και της παρούσης.
Βεβαίως και αναφερθήκατε. Και εµείς θεωρούµε ότι αυτό το
τοπίο, το ζοφερό τοπίο που έχει διαµορφωθεί και στο χώρο της
εκπαίδευσης –πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας αλλά και τριτοβάθµιας- είναι απόρροια µιας συγκεκριµένης πολιτικής. Εµείς τη
λέµε αντιλαϊκή, αντιεκπαιδευτική πολιτική και της παρούσης Κυβέρνησης αλλά και των προηγούµενων κυβερνήσεων.
Τα προγράµµατα συγκεκριµένα της διδακτικής στήριξης, θα
µπορούσαν να αποτελέσουν µέτρο ενίσχυσης και στήριξης της
µαθησιακής και κατ’ επέκτασιν της εκπαιδευτικής διαδικασίας
των µαθητών.
Συνεπώς, οι ευθύνες της Κυβέρνησης και του Υπουργείου
είναι τεράστιες, αφού σε όλους γίνεται κατανοητό ότι θα έπρεπε
έγκαιρα να προγραµµατιστεί και να οργανωθεί η πρόσθετη διδακτική στήριξη, ήδη από την αρχή της σχολικής χρονιάς, κύριε
Υπουργέ.
Παρ’ όλα αυτά, έστω και καθυστερηµένα έρχεται το Νοέµβριοστις 26 Νοεµβρίου συγκεκριµένα- το Υπουργείο Παιδείας και εκδίδει εγκύκλιο που προβλέπει την έναρξη λειτουργίας της πρόσθετης διδακτικής στήριξης από τις 28 Νοεµβρίου 2013. Όµως,
δεν έχει ληφθεί κανένα µέτρο από το Υπουργείο για την υλοποίηση αυτής της εγκυκλίου έστω, έως σήµερα. Σηµειώνουµε εδώ
ότι στις 13 Νοεµβρίου 2013, δεκαπέντε µέρες δηλαδή πριν την
εγκύκλιο που προανέφερα, µε αντίστοιχη εγκύκλιο το Υπουργείο
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Παιδείας έρχεται να καθορίσει ακόµα για την πρόσθετη διδακτική στήριξη ότι θα απασχοληθεί µόνιµο προσωπικό ή αναπληρωτές, για τη συµπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.
Ωστόσο, την ίδια στιγµή υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις, όπως
προείπα, και σε καθηγητές όλων των αντικειµένων αλλά κυρίως
ειδικοτήτων στα σχολεία.
Εµείς λέµε το εξής, ότι άµεσα, έστω και καθυστερηµένα, έστω
και αυτήν την περίοδο, το Υπουργείο θα πρέπει να προχωρήσει
στην κατεύθυνση υλοποίησης του προγράµµατος αυτού. Είναι
αναγκαίο για τα παιδιά και, όπως είπα και στην πρωτοµιλία µου,
είναι αναγκαίο επίσης για τα παιδιά ειδικά των ΕΠΑΛ, για τα
οποία καταργήθηκαν οι ειδικότητες και δεν διδάσκονται το αντικείµενό τους, στο οποίο –σηµειωτέον- θα εξετασθούν στις πανελλαδικές. Αυτά τα παιδιά όχι µόνο δεν έχουν πρόσθετη διδακτική στήριξη αλλά δεν έχουν και καθηγητές να τους διδάξουν
το αντικείµενο αυτό.
Συνεπώς, εµείς λέµε το εξής: Να βρείτε τα κονδύλια, εφόσον
το ανάγετε στο οικονοµικό θέµα, ότι «χάσαµε ένα πρόγραµµα,
προσπαθούµε…» κ.λπ.. Βρείτε τα λεφτά εδώ και τώρα και να ξεκινήσει άµεσα. Εδώ δεν χωράει καµµία αναµονή πλέον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Αγαπητέ συνάδελφε, σας είπα τις δράσεις στις
οποίες θα προχωρήσουµε, αφού αναφέρθηκα στην κατάχρηση
του προγράµµατος µέχρι το 2008 που οδήγησε στην υποβάθµιση
του θεσµού. Από την ερχόµενη όµως χρονιά µπαίνουµε σε νέα
φάση αφού, όπως σας είπα, η δαπάνη αυτή θα είναι επιλέξιµη.
Ερχόµαστε τώρα στο τι κάνουµε τη φετινή χρονιά και αυτό
είναι πολύ σηµαντικό. Κατ’ αρχάς πρέπει να πούµε ότι αυτήν τη
φορά το οργανώνουµε διαφορετικά. Οι προσλήψεις γίνονται
µέσω του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών, µε κλειστό προϋπολογισµό εξαρχής, για να κάνουµε σωστά τον έλεγχο. Γίνονται, λοιπόν, µε έλεγχο και πλήρη διαφάνεια.
Πάντως, η βούληση να ενισχύσουµε το θεσµό υπάρχει και αποτυπώθηκε και στην υπουργική απόφαση που βρίσκεται προς δηµοσίευση, να απασχολούνται και αναπληρωτές πέραν των τεσσάρων ωρών που υπήρχε ως περιορισµός σε προγενέστερη υπουργική απόφαση. Αποτυπώθηκε ακόµα στην απόφαση, να εµπλέξουµε τους περιφερειακούς διευθυντές που συντονίζουν την όλη
διαδικασία.
Κάποιες ακόµα προτάσεις στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του
θεσµού που θέτω προς την εκπαιδευτική κοινότητα, είναι να µπει
η πρόσθετη διδασκαλία στα κριτήρια αξιολόγησης και γιατί όχι,
να προηγείται έναντι άλλων προγραµµάτων στη συµπλήρωση
ωραρίου.
Ξέρετε ότι πέρα από την αντικειµενική δυσκολία που επιφέρει
η οικονοµική κατάσταση υπάρχει και µια άλλη διάσταση. Θα µπορούσαµε να είχαµε µεγαλύτερη συµµετοχή από τους εκπαιδευτικούς στο να στηρίξουν την πρόσθετη διδακτική στήριξη στη
συµπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου έναντι άλλων
προγραµµάτων, περιβαλλοντικών, υγείας κ.λπ..
Αντ’ αυτού, παρατηρείται να επιλέγονται άλλα προγράµµατα
και η πρόσθετη διδακτική στήριξη, που απαιτεί παραµονή πέραν
της λήξης του ωραρίου του σχολείου µετά τις 2 η ώρα, να µένει
πίσω. Αυτός είναι ένας λόγος που δεν έχουµε αρκετή συµµετοχή
από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, µε αποτέλεσµα το πρόγραµµα να µένει πίσω.
Άφησα για το τέλος µια δράση, που είχαµε σκοπό να την ανακοινώσουµε ως Υπουργείο µερικές µέρες µετά αλλά µου δίνετε
την ευκαιρία µε αυτή σας την ερώτηση να το κάνω τώρα, µια
δράση που τη θεωρώ πολύ σηµαντική. Είναι καινοτόµος δράση
και θα ήθελα να την ανακοινώσω. Μιλάω για το «κοινωνικό φροντιστήριο». Το κοινωνικό φροντιστήριο, ή όπως αλλιώς θα το ονοµάσουµε, είναι µια ιδέα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της
εποχής, µε κίνητρο την ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας που
δοκιµάζεται και την ποιοτική αναβάθµιση της δηµόσιας δωρεάν
παιδείας. Είναι η απάντηση του κοινωνικού κράτους, µε τον εξής
διπλό στόχο. Να απασχολήσει νέους άνεργους εκπαιδευτικούς
κάτω των τριάντα ετών και µακροχρόνια άνεργους εκπαιδευτικούς. Άρα, σε αυτό το πρόγραµµα θα συµµετέχουν είτε νέα παι-
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διά που έχουν τελειώσει τη σχολή τους και είναι άνεργα είτε εκπαιδευτικοί που είναι άνεργοι για πολλά χρόνια. Δεν θα µείνουµε,
δηλαδή, στο γνωστό πίνακα που υπάρχει.
Δεύτερον, θα παράσχει διδακτική στήριξη σε µαθητές οικογενειών που αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα, που
παρουσιάζουν δηλαδή χαµηλούς κοινωνικοοικονοµικούς δείκτες.
Εάν αυτές οι οικογένειες είναι στα όρια της φτώχειας ή εν
πάση περιπτώσει είναι µε ένα πολύ χαµηλό κριτήριο, αυτό θα το
εξειδικεύσουµε.
Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος θα γίνει µέσω ΕΣΠΑ. Θα
παρέχεται στο λύκειο, διαµορφώνοντας µικρά φροντιστηριακά
τµήµατα, µικρότερα των δέκα ατόµων, ώστε, πραγµατικά, να λειτουργήσουν µε την έννοια του φροντιστηρίου.
Στόχος είναι, να εφαρµοστεί πιλοτικά το τελευταίο τετράµηνο
της τρέχουσας σχολικής χρονιάς σε κάποιες επιλεγµένες πόλεις,
ώστε να σταθµίσουµε τα αποτελέσµατά του για την επόµενη διεύρυνσή του. Είναι µία δράση για την οποία θα έχουµε πολλά να
πούµε και νοµίζω ότι θα συµφωνήσετε και εσείς ότι είναι µία
δράση που, κυρίως, αναφέρεται και προσέχει τα παιδιά των φτωχών λαϊκών οικογενειών.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, και
εµείς, κύριε Υπουργέ.
Η πέµπτη µε αριθµό 435/20-1-2014 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Μαγνησίας των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Παρίση Μουτσινά προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, σχετικά µε την εξαίρεση υποχρέωσης τήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων για τους αγρότες µε χαµηλά εισοδήµατα,
δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η τρίτη µε αριθµό 439/20-1-2014 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου της Βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας της Δηµοκρατικής
Αριστεράς κ. Νίκης Φούντα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τη νέα απόφαση
του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για την ακύρωση της
εκτροπής του Αχελώου, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του
κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η πρώτη µε αριθµό 437/20-1-2014 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου
κύκλου της Βουλευτού Καστοριάς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαρίας Αντωνίου προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
σχετικά µε τη δηµιουργία τµήµατος του Πανεπιστηµίου Δυτικής
Μακεδονίας στην Καστοριά, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος
του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η έβδοµη µε αριθµό 434/20-1-2014 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Κιλκίς των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Θεόδωρου Παραστατίδη προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα «Βιοµηχανικά
Σφαγεία Κιλκίς Α.Ε.», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η έκτη µε αριθµό 442/20-1-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τη χαµηλή τιµή των επιτραπέζιων και χυµοποιήσιµων πορτοκαλιών του Νοµού Άρτας, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του
κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Η πέµπτη µε αριθµό 438/20-1-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικολάου Τσούκαλη προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε
την καθυστέρηση της αξιοποίησης των δεσµευµένων (παγωµένων) καταθέσεων, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 445/20-1-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Νοµού Αττικής του Λαϊκού Συνδέσµου –
Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε τα κριτήρια
επιλογής της ανακρίτριας στη δικαστική υπόθεση της Χρυσής
Αυγής, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού
και διαγράφεται.
Η δεύτερη µε αριθµό 440/20-1-2014 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
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κύκλου της Βουλευτού Ηρακλείου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μαρίας Διακάκη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαµόρφωση ενός απλού, καθολικού και
λειτουργικού µηχανισµού για τον άµεσο συµψηφισµό απαιτήσεων µεταξύ φορολογουµένων και δηµοσίου, δεν θα συζητηθεί
λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Τέλος, η πρώτη µε αριθµό 436/20-1-2014 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Χανίων της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Μανούσου Βολουδάκη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, σχετικά µε τη θέση της Κυβέρνησης στις προτά-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σεις του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ) για το ελαιόλαδο, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του
κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
Θα διακόψουµε για σαράντα λεπτά περίπου και θα επανέλθουµε µε την ηµερήσια διάταξη της νοµοθετικής εργασίας.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση και 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: «Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των
τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των
ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων».
Θα ξεκινήσουµε µε τις οµιλίες των εισηγητών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ποιων εισηγητών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ο κ. Κόλλιας έχει τον
λόγο…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Δεν έχει κανένας τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Είχαµε µια συζήτηση που σταµάτησε πιθανόν λόγω υποχρεώσεων του Υπουργού. Έµειναν οµιλητές που δεν µίλησαν στην προηγούµενη συνεδρίαση.
Εµείς κρίνουµε σκόπιµο να συνεχιστούν οι οµιλίες των εγγεγραµµένων συναδέλφων επί της αρχής του νοµοσχεδίου. Το ίδιο
έχουµε εφαρµόσει και άλλες φορές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, µη λέτε πράγµατα που δεν ισχύουν.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εσείς πείτε αυτό που
θέλετε και το Προεδρείο θα σας απαντήσει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Εδώ υπάρχει µια ιδιαιτερότητα και
αυτή είναι το ότι έχουµε ένα νοµοσχέδιο που ουσιαστικά είναι
άρθρα που άπτονται πολλών ζητηµάτων του αγροτικού χώρου.
Απ’ αυτήν την άποψη, λοιπόν, θα υπάρξει αναγκαιότητα να τοποθετηθούν επί των άρθρων και οι οµιλητές που τοποθετήθηκαν
επί της αρχής, όπως επίσης θα υπάρξει η προθυµία –όπως αντιλαµβανόµαστε και θα το δούµε στην πορεία- να µιλήσουν κι
άλλοι πολλοί συνάδελφοι.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε από σήµερα το γεγονός ότι υπάρχει
αναγκαιότητα για τρίτη συνεδρίαση. Εσείς προσπαθείτε να συµπτύξετε το νοµοσχέδιο στη σηµερινή συνεδρίαση. Εµείς διαφωνούµε. Να τελειώσουν οι οµιλητές που έχουν αποµείνει από την
επί της αρχής συνεδρίαση και µετά να δούµε πόσοι θα εγγραφούν, ώστε να κανονίσουµε την υπόλοιπη διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία.
Κύριε Αποστόλου, πρώτον, είπατε ότι αυτή η διαδικασία δεν
έχει γίνει ποτέ. Συνεχίζουµε κανονικά µε τους εισηγητές. Δεύτερον, έχει αποφασιστεί στη Διάσκεψη των Προέδρων η διαδικασία. Παρ’ όλα αυτά, το κρατάµε, είµαστε ανοικτοί. Ανάλογα µε
τις εγγραφές των οµιλητών κ.λπ., θα δούµε µέχρι τη λήξη αν
υπάρχει δυνατότητα και ανάγκη και τρίτης συνεδρίασης, παρ’
ότι, όπως έχω πει, στη Διάσκεψη των Προέδρων είχαµε αποφασίσει να ολοκληρωθεί το νοµοσχέδιο µέχρι σήµερα. Παρ’ όλα
αυτά, σας λέω, για να ικανοποιήσω το αίτηµά σας, ότι µπορεί να
πάµε και σε τρίτη συνεδρίαση.
Σε ό,τι αφορά δε τους συναδέλφους µπορούν να τοποθετηθούν και επί της αρχής και επί των άρθρων και επί των τροπολογιών.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν υπάρχει κανένα
θέµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Περιµένουµε από το πρωί και ξεκινάµε στις 12.00’.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τι θέλετε να πείτε,
κύριε Πετράκο; Είµαι σαφής. Σας είπα…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Θέλω να πω ότι είµαστε από το
πρωί, περιµένουµε ως τις 12.00’, υπάρχουν και άλλες δουλειές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μία είναι η δουλειά,
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στο Κοινοβούλιο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Εδώ είµαστε, όµως. Οι άλλοι δεν
είναι εδώ. Δεν κατάλαβα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τι θέλετε να πείτε
τώρα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ότι θα συνεχίσουµε µε τους οµιλητές και µετά θα µιλήσουν οι εισηγητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εσείς θα το επιβάλετε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ναι, θα το επιβάλω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Το επιβάλλει η κοινή λογική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ πάρα
πολύ! Μη δηµιουργείτε ένταση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Εµείς δηµιουργούµε ένταση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Είστε και νέος Βουλευτής και οι διαδικασίες είναι σαφείς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Οι διαδικασίες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και σας λέω…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Αυτό είναι αυταρχισµός και πραξικόπηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα δεν έχετε τον
λόγο! Απήντησα διά µέσου του εκπροσώπου σας ότι…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Δεν κατάλαβα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ακούτε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Δεν ακούω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αν δεν ακούτε, δεν
υπάρχει λόγος να συζητάµε. Ό,τι ήταν να πούµε το είπαµε, εφόσον δεν ακούτε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Η κοινή λογική επιβάλλει τα πράγµατα κι αυτή πρέπει να ακολουθηθεί.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Μία παράκληση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κυρία Πιπιλή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Μία προσωπική παράκληση θα ήθελα να
απευθύνω, κύριε Πρόεδρε. Επειδή τη Δευτέρα θα λείπω στο
Στρασβούργο για το Συµβούλιο της Ευρώπης και υπολογίζω έτσι
όπως έγινε ότι δεν θα προλάβω σήµερα να τοποθετηθώ, ζητώ,
αν γίνεται, από το Προεδρείο να µου δοθεί κατ’ εξαίρεση -δεν
ξέρω αν το προβλέπει ο Κανονισµός- η δυνατότητα να µιλήσω
κάποια στιγµή σήµερα, γιατί έχω αναλάβει ένα βάρος µόνο και
µόνο για τις διατάξεις που αφορούν στα ζώα. Έχω τοποθετηθεί
και θέλω να έχω τη δυνατότητα να πω από το Βήµα της Βουλής
τις σκέψεις µου, µε δεδοµένο ότι δεν θα µπορώ να είµαι σε επόµενη συνεδρίαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία συνάδελφε,
αυτό είναι θέµα όχι του Προεδρείου. Είναι θέµα της Κοινοβουλευτικής σας Οµάδας να σας προτάξει έναντι κάποιου συναδέλφου, µε τον οποίο βεβαίως µπορείτε να συνεννοηθείτε.
Ας µην καταναλώνουµε το χρόνο και ας προχωρήσουµε στις
οµιλίες των εισηγητών.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Παρακαλώ, κύριε
Γλέζο. Σας ακούµε.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Λυπούµαι που αναφέροµαι σε προσωπικό θέµα.
Επειδή οι γιατροί µου λένε να έρχοµαι στη Βουλή, να λέω «καληµέρα» και να φεύγω και δεν το κάνω, ζητώ από τους εισηγητές,
αν θέλουν, να προηγηθώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ναι, κύριε Γλέζο,
αλλά το θέµα είναι εντελώς αντίθετο µε το καταστατικό, καθώς
πρώτα πρέπει να ακουστούν οι εισηγητές των κοµµάτων. Να παρακαλέσουµε, βεβαίως, τους συναδέλφους να δεχθούν να είστε
ο πρώτος µετά τους εισηγητές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν 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, είκοσι πέντε µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί από το Β’ Τµήµα του 2ου Γυµνασίου Παλλήνης.
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Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Κόλλια, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Θα ήθελα λίγο περισσότερο
χρόνο, κύριε Πρόεδρε, γιατί αντιλαµβάνεστε ότι έχουµε πολλά
θέµατα να συζητήσουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που συζητούµε διακρίνεται
σε τρία µέρη. Το πρώτο µέρος περιλαµβάνει τριάντα έξι άρθρα.
Είναι κατά κύριο λόγο κυρωτικό, δηλαδή θεσπίζει τα µέσα, τις
διαδικασίες επιβολής και το είδος των κυρώσεων για όσους παραβιάζουν τη σχετική εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία. Πρόκειται
για σηµαντικές ρυθµίσεις κυρίως αναφορικά µε την ασφάλεια
των αγροτικών προϊόντων, την προστασία των καταναλωτών και
τη διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας.
Με τα άρθρα 4-12, περιγράφονται τα διοικητικά µέτρα συµµόρφωσης που δύνανται να επιβληθούν και οι διαδικασίες που
ακολουθούνται σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία
στους τοµείς των τροφίµων και ζωοτροφών.
Με τα άρθρα 13-15, προβλέπονται διοικητικά µέτρα και διαδικασίες συµµόρφωσης ανάλογα µ’ αυτά του Πρώτου Κεφαλαίου,
αλλά αυτήν τη φορά για τον τοµέα της υγείας και προστασίας
των ζώων.
Με τα άρθρα 16-21, θεσπίζονται τα διοικητικά µέτρα συµµόρφωσης και οι διαδικασίες επιβολής τους στον τοµέα διαχείρισης
των ζωικών υποπροϊόντων και των παραγώγων τους.
Με τα άρθρα 22-27, περιγράφεται η δυνατότητα και τα µέσα
επιβολής µέτρων συµµόρφωσης, ο τρόπος είσπραξης προστίµων, καθώς και επιπλέον διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
Τέλος, στα άρθρα 29-36, προβλέπονται µεταξύ άλλων οι διαδικασίες συνδροµής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα
κράτη-µέλη, το δικαίωµα προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια,
η δυνατότητα τήρησης µητρώου κυρώσεων και, βεβαίως, οι απαραίτητες εξουσιοδοτικές διατάξεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το άρθρο 37, εισερχόµαστε
στο δεύτερο πολύ σηµαντικό µέρος του νοµοσχεδίου, το οποίο
χρήζει µεγαλύτερης ανάλυσης, καθώς αφορά πληθώρα θεµάτων
και φορέων.
Το άρθρο 37, περιέχει τροποποιήσεις στο νόµο για τη διαχείριση και προστασία των ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων προβλέπει την απλοποίηση των διαδικασιών και την αύξηση των δικαιούχων για κατά χρήση παραχώρηση ακινήτων σε γεωργούς και κτηνοτρόφους. Πρόκειται για
ρυθµίσεις, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα σε περισσότερους αγρότες να αξιοποιήσουν περισσότερη γη.
Θα ήθελα να κάνω δύο επισηµάνσεις στην παράγραφο 16 του
εν λόγω άρθρου. Η µία αφορά το ύψος του προστίµου που καλούνται να πληρώσουν οι δικαιούχοι.
Κύριε Πρόεδρε, το πρόστιµο υπολογίζεται βάσει της αντικειµενικής αξίας, η οποία, όπως γνωρίζετε, είναι πλέον υπερδιπλάσια της πραγµατικής. Επιπλέον, παρ’ όλο που πολλά από τα
παραχωρηθέντα ακίνητα φέρονται εντός οικισµών, αυτοί οι οικισµοί δεν υπάρχουν, δεν έχουν διαµορφωθεί, µε αποτέλεσµα η
πραγµατική αξία να είναι ακόµα χαµηλότερη.
Επειδή, κύριε Υπουργέ, αυτοί οι δικαιούχοι έχουν ήδη πληρώσει το τίµηµα που προβλεπόταν το 1985 και επειδή η οικονοµική
δυσπραγία θα στερήσει απ’ αυτούς τους ανθρώπους τη γη τους,
στηρίζω τη µείωσή του στο 1/4 της αντικειµενικής τους αξίας µε
αύξηση των ετήσιων δόσεων.
Επίσης, στηρίζω την τροπολογία µε ειδικό αριθµό 21, σχετικά
µε την ακύρωση κάποιων αποφάσεων ανάκλησης της παραχώρησης οικοπέδων. Αφορά ελάχιστες περιπτώσεις δικαιούχων, οι
οποίοι έχουν καταβάλει το τίµηµα εξαγοράς των εκτάσεων, πλην
όµως δεν έχτισαν σ’ αυτές αλλά τις αξιοποίησαν µε άλλους τρόπους.
Αν και εκπρόθεσµη, θα παρακαλούσα να τη λάβετε υπ’ όψιν
σας, κύριε Υπουργέ.
Με το άρθρο 40, τροποποιούνται οι διατάξεις του Μητρώου
Αγροτών µε ιδιαίτερα θετικές ρυθµίσεις για τους νέους αγρότες.
Με το άρθρο 43, τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4056/2012
για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
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Θα κάνω µία παρατήρηση µόνο, κύριε Υπουργέ, αναφορικά µε
τις αποστάσεις κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από κατοικηµένες περιοχές. Υπάρχουν εκµεταλλεύσεις, οι οποίες, όταν δηµιουργήθηκαν, βρίσκονταν στη νόµιµη απόσταση, πλην όµως οι
οικισµοί επεκτάθηκαν και πλέον οι εκµεταλλεύσεις αυτές δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει
µία πρόβλεψη και γι’ αυτές τις περιπτώσεις.
Στο άρθρο 44, προβλέπονται τροποποιήσεις του ν. 4036/2012
για τη διάθεση και την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκων.
Στο άρθρο 46, προβλέπονται τροποποιήσεις στο ν. 4039/2012
για τα ζώα συντροφιάς. Θα αναφερθώ συνοπτικά σε ορισµένες
από τις διατάξεις. Ο ορισµός του επικίνδυνου ζώου χρειάζεται
να γίνει σαφέστερος, ώστε ο νόµος να µην επιτρέπει υποκειµενική εκτίµηση της επιθετικότητας.
Στο θέµα της εκτροφής, µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που
είδα τελευταία στιγµή, κύριε Υπουργέ, διαπιστώνω ότι διαχωρίζετε τον απλό ιδιοκτήτη από τον εκτροφέα είτε είναι ερασιτέχνης
είτε είναι επαγγελµατίας. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό, γιατί µε
βάση αυτήν τη βελτίωση, ο απλός κάτοχος που δεν εκτρέφει
πρέπει βεβαίως να έχει υποχρεώσεις που να διασφαλίζουν την
ιχνηλασιµότητα των νεογνών αλλά εφόσον δεν εκτρέφει για εµπορικούς σκοπούς, δεν µπορεί να υποχρεούται να εκδίδει άδεια
,όταν αναπαράγει το ζώο του. Κατά τα λοιπά, βλέπω ότι είναι θετικότατη και η θεσµοθέτηση του ερασιτέχνη εκτροφέα.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, στο θέµα της απαγόρευσης εκτροφής
και αναπαραγωγής σκύλων που είναι ακρωτηριασµένοι, πρέπει
να διευκρινιστεί στη σχετική διάταξη ότι µε τη λέξη «εκτροφή»,
σε αυτήν τη περίπτωση δεν νοείται σε καµµία περίπτωση η απλή
κατοχή. Θα πρέπει να το ορίσετε µε σαφή τρόπο.
Επίσης, θα αναφερθώ και στην εισήγηση του Κοινοβουλευτικού µας Εκπροσώπου, του κ. Βορίδη, ο οποίος ζήτησε να διευκρινίσετε και νοµοθετικά ότι η λέξη «ακρωτηριασµός» δεν
αναφέρεται σε όσους γίνονται για ιατρικούς σκοπούς, ότι δηλαδή η διάταξη δεν αφορά για παράδειγµα ένα σκυλάκι που
τραυµατίστηκε στο πόδι ή στην ουρά και πρέπει να ακρωτηριαστεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ δύο λεπτά ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Σ’ ό,τι αφορά τους ακρωτηριασµούς που γίνονται για αισθητικούς σκοπούς, µάλιστα πολλές φορές µε τρόπους βασανιστικούς για τα ζώα, επιβάλλεται να απαγορευτούν και µάλιστα να
θεσπιστούν κυρώσεις και για τους κτηνιάτρους που τους εκτελούν. Πλην όµως, πιστεύω και θα το επαναλάβω, κύριε Υπουργέ,
ότι πρέπει να εξαιρεθούν από την απαγόρευση ελάχιστες κυνηγετικές ράτσες. Μιλάµε για φυλές µετρηµένες στα δάκτυλα του
ενός χεριού που τραυµατίζουν συχνά την ουρά τους κατά τη
διάρκεια του κυνηγιού, µολύνονται, υποβάλλονται σε επώδυνες
θεραπείες και ενίοτε πεθαίνουν.
Καταθέτω στα Πρακτικά, κύριε Υπουργέ, φωτογραφίες από
κυνηγετικούς σκύλους που µετά από µία κυνηγετική µέρα αντιµετωπίζουν τεράστια προβλήµατα, αφού αιµορραγούν. Τη γνησιότητα αυτής της φωτογραφίας την υπογράφουν και διακεκριµένοι συµπολίτες µας.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για να µη συµβαίνει αυτό, θα πρέπει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να θεωρείται επιβεβληµένη µία προληπτική επέµβαση
στην ουρά σε µικρή ηλικία µε µοναδικό σκοπό την προστασία της
ευζωίας του ζώου. Αυτή η πρακτική επιτρέπεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερµανία, η Γαλλία, η Αγγλία, η Ιρλανδία, η Δανία. Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι θα πρέπει να γίνεται και
εδώ σε ελάχιστες περιπτώσεις και πάντα µόνο από τον κτηνίατρο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου δύο λεπτά.
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Επίσης, θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να αναφερθώ σε µία πάγια
και απαράδεκτη πρακτική, ιδιαίτερα στην επαρχία, που αποτελεί
ντροπή για τον πολιτισµό µας. Αφορά ζώα που ζουν και πεθαίνουν δεµένα, τα επονοµαζόµενα «βαρελόσκυλα». Το νοµοσχέδιο
προβλέπει πρόστιµα σε ιδιοκτήτες που έχουν µόνιµα δεµένα τα
ζώα τους. Αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν µπορεί µε κανένα τρόπο να
αποδειχθεί.
Εάν θέλουµε, πράγµατι, να είναι εφαρµοστέες οι κυρώσεις,
πρέπει να τεθούν προϋποθέσεις και διευκρινίσεις, ώστε να διασφαλιστεί ότι το δέσιµο θα τιµωρείται σε κάθε περίπτωση που
διαπιστώνεται ότι συνιστά κακοποίηση κατά την έννοια του ν.
4039.
Σε ό,τι αφορά τη σήµανση, υπάρχει το πρόβληµα µε την αδυναµία του Υπουργείου, κύριε Υπουργέ, να υλοποιήσει λόγω ελλείψεως προσωπικού και προτείνω αυτή η αρµοδιότητα να δοθεί
προσωρινά στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, ο οποίος διαθέτει ηλεκτρονική διαδικτυακή βάση σήµανσης και καταγραφής.
Στο άρθρο 49, θεσπίζονται σηµαντικές διατάξεις µε βάση και
την ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τα λιπάσµατα.
Στο άρθρο 50, προβλέπονται σωστές ρυθµίσεις για το Μητρώο
Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων και Εφοδίων.
Στο άρθρο 52 δίνεται ο ορισµός της έννοιας του πολυαγροκτήµατος ως ειδικής κατηγορίας αγροτουριστικής εκµετάλλευσης µε συγκεκριµένες προδιαγραφές και κατοχύρωση ειδικού
σήµατος. Είναι πολύ σηµαντική η νοµοτεχνική βελτίωση, κύριε
Υπουργέ, όπου πλέον δεν προβλέπεται ως υποχρεωτική η διανυκτέρευση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Θα ήθελα να κάνω µια παρατήρηση για το άρθρο 55 για τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
Κύριε Υπουργέ, είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι ανακοινώθηκε
ήδη στο «Διαύγεια» η πρόσληψη ερευνητών µέσω των προγραµµάτων για µεταδιδακτορικούς και µεταπτυχιακούς επιστήµονες,
πλην όµως εκκρεµούν ήδη εκατό προσλήψεις υπογεγραµµένες
από Υπουργούς. Προκειµένου να γίνουν αυτές οι προσλήψεις και
να διασφαλιστεί η διαφάνεια σε επόµενες, προτείνω η παράγραφος 3 να τροποποιηθεί, ώστε να καθορίζονται τα απαιτούµενα
προσόντα και οι διαδικασίες σύµφωνα µε το άρθρο 17 του
ν.1845/1989.
Με το άρθρο 56, προβλέπεται µια ακόµα εξαιρετική, σηµαντική
πρωτοβουλία, αυτή για την αγορά παραγωγών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Ήδη έχετε µιλήσει έντεκα λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το άρθρο 60, εισάγει το θεσµό του κτηνιάτρου εκτροφής, µια
πολύ σηµαντική νοµοθετική ρύθµιση, αφού πρόκειται για ένα
πολύ σηµαντικό θεσµό για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου,
του εισοδήµατος του παραγωγού, της δηµόσιας υγείας, µε την
καταπολέµηση των ζωοανθρωπονόσων αλλά και, βεβαίως, και
την προστασία της εθνικής οικονοµίας.
Τέλος, θα σας επαναλάβω, κύριε Υπουργέ, και µια πολύ σηµαντική παρατήρηση στο άρθρο 63, για την εξαίρεση από κατεδάφιση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Θεωρούνται νόµιµες
µόνο οι αιτήσεις που διεκπεραιώθηκαν, δηλαδή αυτές για τις
οποίες έχουν ήδη βγει αποφάσεις εξαίρεσης. Αυτές όµως είναι
ελάχιστες και θα πρέπει η ρύθµιση να επεκταθεί σε όλες τις αιτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε,
στον επίλογό µου, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, να ξαναδείτε το
θέµα, γιατί είναι κρίσιµο για χιλιάδες κτηνοτρόφους.
Νοµίζω ότι περιλαµβάνει κάτι η νοµοτεχνική βελτίωση, το
οποίο δεν µπόρεσα να το δω αναλυτικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι έχουµε στα χέρια
µας ένα νοµοθέτηµα που µπορεί να συνδράµει την πολιτεία στο
έργο της προστασίας της δηµόσιας υγείας, του περιβάλλοντος,
των καταναλωτών, του αγροτοδιατροφικού τοµέα. Συµφωνούµε
µε τον πυρήνα και το περιεχόµενο των προτεινόµενων διατάξεων
του νοµοσχεδίου και ως εκ τούτου προτείνουµε την υπερψήφιση
όλων των άρθρων.
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Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
Κόλλια.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Κοδέλας για οκτώ λεπτά.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Μου έχουν δώσει προτεραιότητα οι κύριοι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Γλέζο, είπα…
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Μου έχουν δώσει προτεραιότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Η προτεραιότητα
είναι µετά τους εισηγητές, αλλά εάν θέλετε…
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Μου την παραχώρησαν.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Δώστε τον λόγο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία.
Σας παρακαλώ, κύριε Κασσή. Δεν χρειαζόµαστε συνήγορο.
Δηλαδή εννοώ ότι κάνουµε εφαρµογή του Κανονισµού. Προηγούνται πάντα οι εισηγητές για να ακούσουν οι Βουλευτές και
να µιλήσουν. Εάν δεν ακούσεις τους εισηγητές, µιλάς µόνο για
τα δικά σου.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Ήταν ανάγκη να µου κάνετε παρατήρηση,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εν πάση περιπτώσει,
επειδή υπάρχει ιδιαίτερος λόγος και επειδή κάνουν την παραχώρηση οι εισηγητές, έχετε το λόγο, κύριε Γλέζο, για οκτώ λεπτά.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Ζητάω συγγνώµη, αγαπητοί συνάδελφοι,
αλλά, όπως σας είπα, οι γιατροί µου λένε: «Πήγαινε στη Βουλή,
λέγε καληµέρα και φεύγα». Όπως βλέπετε, δεν το κάνω και προσπαθώ να συµµετάσχω και να συµβάλω σε όλη αυτήν την ιστορία
που αφορά την ανόρθωση της χώρας µας και την έξοδο από την
κρίση.
Ο τοµέας της αγροτικής οικονοµίας, που περιλαµβάνει τη γη,
την κτηνοτροφία, την αλιεία, τη σηροτροφία και τη µελισσοκοµία,
είναι ο πρωτογενής τοµέας της οικονοµίας. Και εδώ είναι το µεγάλο πρώτο λάθος. Μιλάνε και λένε για πρωτογενές πλεόνασµα.
Από την αγροτική οικονοµία έχουµε πλεόνασµα; Όχι. Πρόκειται
για δηµοσιονοµικό πλεόνασµα, όχι για πρωτογενές πλεόνασµα.
Και το βασικό στοιχείο για µια χώρα που θέλει να αντεπεξέλθει
απέναντι στην κρίση είναι τι κάνει ακριβώς στον πρωτογενή τοµέα. Βοηθάει; Προσπαθεί να αντιµετωπίσει τον πρωτογενή τοµέα; Διότι αυτός είναι ο τοµέας παραγωγής αγαθών, τα οποία
χρειάζεται η χώρα και ταυτόχρονα µπορούµε να εξάγουµε στο
εξωτερικό.
Λησµονούµε, δυστυχώς, ότι η χώρα µας έχει ορισµένα πλεονεκτήµατα εξαιτίας του εδάφους, του πολυσχιδούς των ακτών
και εξαιτίας της ηλιοφάνειας. Θα µου πείτε, τι αξία έχουν αυτά;
Για έναν που δεν ξέρει, αναφέρω µονάχα ένα παράδειγµα. Από
τη θάλασσα στα χίλια µέτρα ύψος φτάνουν τα σταγονίδια. Καταλαβαίνετε τι σηµαίνει αυτό για όλες τις παράκτιες ακτές που εµποτίζονται από το αλάτι της θάλασσας και γι’ αυτό γίνονται
νόστιµα τα χόρτα.
Αλλά πέρα από όλα αυτά, αναφέρω. Οι άλλες χώρες της Ευρώπης παράγουν µαστίχα; Οι άλλες χώρες της Ευρώπης παράγουν το κίτρο της Νάξου; Οι άλλες χώρες της Ευρώπης παράγουν το σταµναγκάθι της Κρήτης; Οι άλλες χώρες της Ευρώπης
παράγουν τους χουρµάδες της Κρήτης; Οι άλλες χώρες της Ευρώπης παράγουν τη µαύρη σταφίδα της Πελοποννήσου; Οι
άλλες χώρες της Ευρώπης παράγουν τον κρόκο της Κοζάνης;
Αναφέρω επιλεκτικά όσα θυµάµαι. Και επειδή έχω µεγάλη εµπιστοσύνη στον σηµερινό Υπουργό, αν τον άφηναν –το λέω καθαρά- να διευθύνει αυτός την αγροτική οικονοµία, θα είχαµε
κάνει θαύµατα.
Το λέω αυτό για να δείξω πόσο σας εκτιµώ, αγαπητέ Υπουργέ.
Αλλά δεν σας αφήνει η παραπάνω διοίκηση. Δεν δίνει τα απαραίτητα και αναγκαία χρήµατα προς την αγροτική οικονοµία, ώστε
και να αναπτύξουµε παραγωγή ανταγωνίσιµη µε τους ξένους και
να µπορούµε να προωθήσουµε τον ανταγωνισµό των προϊόντων
µας, να κάνουµε εξαγωγή. Τι µας λείπει; Παραδείγµατος χάριν,
µας λείπουν οι ζωοτροφές. Θα µπορούσαν να υπάρχουν ζωοτροφές στη χώρα µας; Θα µπορούσαν.
Να αναφέρω µονάχα τι η αγροτική αντίληψη, χωρίς να ξέρει
το λόγο, έκανε σχετικά µε την αµειψισπορά. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα στην Κίναρο.
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Στην Κίναρο, η αγροτική οικογένεια που είναι και ψαράδικη
ταυτόχρονα, έχει κόψει το νησί στη µέση. Ξέρετε γιατί; Για δύο
λόγους: Γιατί πρέπει να αναπτυχθεί η οικονοµία της γης από τη
µια πλευρά αλλά κυρίως για το τσιµπούρι. Το τσιµπούρι έχει δύο
ζωές. Μία στη γη και µία πάνω στο ζώο. Όταν εσύ δεν του επιτρέπεις να βρει το ζώο, πεθαίνει. Και γι’ αυτόν το λόγο έχουν χωρίσει στη µέση την Κίναρο. Τη µια χρονιά εδώ, την άλλη χρονιά
εκεί.
Εάν, µε βάση και την επιστήµη, καταφέρναµε στο θέµα της
αµειψισποράς να χρησιµοποιήσουµε όλα τα ψυχανθή, τα οποία
γνωρίζετε πολύ καλά ότι µε τις ρίζες τους γονιµοποιούν το έδαφος, τότε θα είχαµε πολύ καλύτερα αποτελέσµατα. Εδώ χρειάζεται η εµπειρία των ντόπιων από τη µια και η επιστηµονική
διεργασία από την άλλη πλευρά.
Έχεις, Κουκουλόπουλε, κανένα πρόβληµα;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, συµφωνώ!
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Συνεπώς, το θέµα είναι, εάν συµφωνούν
όλες οι πτέρυγες, για ποιο λόγο να µη ρίξουµε όλες µας τις προσπάθειες στον πρωτογενή τοµέα, για να έχουµε πρωτογενή παραγωγή; Και να µπορέσει από κει και πέρα να αξιοποιηθεί η
µεταποιητική βιοµηχανία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Μόνο από τα κρέατα είναι 2 δισεκατοµµύρια.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Θα τα πεις στην οµιλία σου, Γιάννη µου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Φεύγω εγώ. Δεν θα µιλήσω. Μόνο οι
εισηγητές θα µιλήσουν.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Ή προσέχουµε, λοιπόν, τον πρωτογενή
τοµέα ή όχι. Ή αξιοποιούµε τον πρωτογενή τοµέα ή όχι. Εδώ
χρειάζεται η εµπειρία των κατοίκων και η επιστηµονική έρευνα
από τους Έλληνες επιστήµονες, ερευνητές, αγρονόµους, δασονόµους και όλοι όσοι συσχετίζονται µε το θέµα για το πώς µπορούν να τον αξιοποιήσουµε.
Θα ήθελα να επανέλθω σε ένα βασικό τοµέα, όπως έχω τονίσει
και άλλη φορά. Το κύριο, αυτό που µας χρειάζεται και που µας
λείπει είναι το νερό. Για τον εµπλουτισµό των εδαφών, όµως,
είναι φανερό ότι χρειάζεται να κάνουµε ορισµένα έργα και αυτά
είναι τα έργα που έχουν συµφωνήσει όλα τα πανεπιστήµια της
χώρας, καθώς κι αυτό που θεωρητικά ανέπτυξα πριν από χρόνια
και πειραµατικά απέδειξα ότι µπορεί να γίνει. Αναφέροµαι στα
µικρά φράγµατα πάνω στα βουνά ώστε να εµποδίσουµε την κατρακύλα των νερών, των βροχοπτώσεων προς τη γη. Δεν είµαστε
στην Ελβετία όπου το νερό κάνει µέρες να βγει στη Μάγχη αλλά
θα βγει την άλλη µέρα. Αν, λοιπόν, το συγκρατήσεις, θα εµπλουτίσεις τους υδροφορείς.
Δεύτερον, θα καταφέρουµε να σταµατήσει το γύµνωµα της
γης που κάθε χρόνο, το τονίζω, δεκαετίες τώρα χάνουµε έδαφος
καλλιεργήσιµο όσο µία Πάτµος. Δεν είναι δική µου η διαπίστωση,
είναι των επιστηµόνων που το έχουν µελετήσει. Γιατί κάθε χρόνο
να χάνουµε καλλιεργήσιµο έδαφος όσο µία Πάτµος;
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι το πρωταρχικό είναι η φυτοκάλυψη, αναχλόαση, αναθάµνωση, αναδάσωση. Αυτό είναι το
πρώτο στοιχείο, ώστε να µπορούµε να έχουµε και νερό και όλα
τα καλά που φέρνει ένα δάσος, πέρα από την υλοτόµηση και την
αξιοποίηση της υλοτοµίας και όχι να έχουµε το φαινόµενο του
να κόβουµε συνέχεια δέντρα.
Εξαιτίας των βενετοτουρκικών πολέµων ξεγυµνώθηκε η γη µας
και πρέπει οπωσδήποτε να την αναδασώσουµε. Αυτός είναι ο
πρώτος στόχος και από εκεί και πέρα ακολουθούν όλα τα άλλα.
Οι επιστήµονες που παρακολουθούν όλο το έργο που έχει γίνει,
κατανοούν και καταλαβαίνουν τι πρέπει να κάνουµε. Με την ελπίδα και όχι µε την αυταπάτη ότι επιτέλους θα καταλάβουν τους
αγρότες εκείνοι που δεν είναι αγρότες, θα καταλάβουν τους επιστήµονες εκείνοι που δεν είναι επιστήµονες της γεωπονίας.
Τελείωσε ο χρόνος µου. Διακόπτω και σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
Γλέζο που τηρεί τον Κανονισµό, παρ’ ότι είχε να πει και άλλα σηµαντικά θέµατα.
Ο κ. Κοδέλας έχει το λόγο για οκτώ λεπτά και να αποτελέσει
παράδειγµα για όλους τους επόµενους οµιλητές.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Λάθος άνθρωπο βρήκατε, κύριε Πρό-
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εδρε. Θα ζητήσω την ανοχή σας γιατί είναι πολλά τα ζητήµατα.
Κύριε Υπουργέ, εµείς συζητάµε και οι αγρότες της χώρας βρίσκονται στους δρόµους και στις πλατείες, υποκινούµενοι από την
ανάγκη τους να επιβιώσουν και να ζουν αξιοπρεπώς από την καλλιέργεια της γης τους.
Βρίσκονται στους δρόµους γιατί έχετε εξαπολύσει µια άνευ
προηγουµένου φορολογική επίθεση, µε φόρο στα σπίτια, στα
χωράφια, εξοντωτική φορολογία εισοδήµατος και γιατί τα προϊόντα τους εξευτελίζονται και η παραγωγή απαξιώνεται. Όµως
σας ξαναλέω πως το αγροτικό ζήτηµα, το αγροτικό πρόβληµα,
δεν είναι πρόβληµα µόνο µίας τάξης, µίας κοινωνικής κατηγορίας. Αφορά ολόκληρη την κοινωνία, αφού αυτό που κρίνεται
είναι αν η Ελλάδα θα είναι µία χώρα που θα παράγει και θα µπορεί, εποµένως, να έχει µία ανεξαρτησία και αυτονοµία ή αν θα
κατεδαφιστεί και αυτή η εναποµείνασα, ύστερα από είκοσι πέντε
χρόνια ευρωπαϊκών και εθνικών-πολιτικών, παραγωγική δυνατότητα της χώρας.
Εδώ υπάρχει ένα κεντρικό ερώτηµα. Τα πράγµατα πάνε καλύτερα για τη γεωργία ή χειρότερα;
Κι εδώ, κύριε Υπουργέ, η πραγµατικότητα είναι πεισµατάρα
και δυστυχώς δεν συναινεί µε την εικόνα που θέλετε να φτιάξετε.
Το 2012, συνεχίστηκε η τάση εγκατάλειψης της αγροτικής γης
και είχαµε µείωση κατά 3,4% στην απασχόληση στον πρωτογενή
τοµέα. Είχαµε µείωση της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας
κατά 4,4% το 2012 και κατά 3,9% το 2011. Είχαµε µείωση του
αγροτικού εισοδήµατος κατά 20% περίπου την περίοδο 20092012. Είχαµε τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής κατά περίπου 22% την τετραετία 2009-2012, ενώ το κόστος ενέργειας
αυξήθηκε κατά 64%, υπερβαίνοντας το 2012 το 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ. Είχαµε ήδη αύξηση της φορολογίας κατά 93% για
το 2013, ενώ έχουµε πλέον και την εφαρµογή του νέου φορολογικού για τους αγρότες µε µηδενικό αφορολόγητο και φορολόγηση 13% από το πρώτο ευρώ των κερδών.
Ακόµη µέχρι σήµερα, δεν γνωρίζουν οι αγρότες εάν θα πληρώνουν το τέλος επιτηδεύµατος, 650 ευρώ. Παρ’ όλα όσα είπατε, δεν υπάρχει απάντηση από το Υπουργείο Οικονοµικών. Θα
επιβαρυνθούν µε τα λογιστικά έξοδα, µε το φόρο, όπως είπα
πριν, στα σπίτια, τα χωράφια, παντού.
Μέρα µε τη µέρα, λοιπόν, εγώ αυτό που βλέπω είναι η αγροτική γη και η παραγωγή να εγκαταλείπεται. Και δυστυχώς,
έχουµε χαθεί όλοι στη µετάφραση των δήθεν διευκρινιστικών,
που αφήνουν πολλά αδιευκρίνιστα όµως, εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Κύριοι Βουλευτές, όλα αυτά και είναι καταστροφικά και δεν
µπορούν να εφαρµοστούν µε τον τρόπο και τα χρονοδιαγράµµατα που τα golden boys του Υπουργείου Οικονοµικών και της
τρόικας, τα οποία µπέρδεψαν τον αγρότη µε τον επιχειρηµατία
και το χωράφι µε σούπερ µάρκετ, σχεδιάζουν κατ’ αυτόν τον
τρόπο.
Η άποψη των αγροτών είναι µία. Πάρτε πίσω το φορολογικό
και ανοίξτε µία συζήτηση για ένα δίκαιο τρόπο φορολόγησης των
αγροτών που πρώτον, θα είναι σύµφωνος µε το Σύνταγµα και ο
καθένας θα φορολογείται σύµφωνα µε τις δυνατότητές του και
δεύτερον, δεν θα υπονοµεύει την παραγωγική διαδικασία και δυνατότητα της χώρας.
Επιπλέον, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά τα εξαγώγιµα προϊόντα, για τα οποία κάνετε συχνά λόγο, πρέπει να είµαστε ειλικρινείς και πραγµατικοί. Έχετε την αίσθηση ότι, πραγµατικά, ο
ελαιοκοµικός τοµέας στη χώρα µας, καθώς το ελαιόλαδο είναι
τρίτο στις εξαγωγές προϊόντων πηγαίνει καλά; Στον παραγωγό,
πόσα παραπάνω χρήµατα έφτασαν από τις εξαγωγές; Έχετε καταλάβει ότι οι αγρότες αφήνουν τις ελιές τους αµάζευτες, γιατί
δεν τους συµφέρει να τις µαζέψουν µε βάση τις τιµές πώλησης
που υπάρχουν; Δεύτερον όσον αφορά τα πορτοκάλια που είναι
το δωδέκατο εξαγώγιµο προϊόν, ξέρετε πόσο είναι η τιµή τους
σήµερα στο χωράφι; Έχει εξευτελιστεί πλήρως και κινδυνεύει η
παραγωγή να µείνει πάνω στο δέντρο. Τρίτον, όσον αφορά τα
πυρηνόκαρπα, αν µιλήσουµε για τις τιµές στην κοµπόστα και το
χυµό θα µας πιάσει κατάθλιψη, όπως έπιασε κατάθλιψη τους παραγωγούς, όταν τις µέρες συγκοµιδής πήγαν να εµπορευτούν
τα προϊόντα τους. Και τα καρτέλ επίσης εκεί δρουν ανενόχλητα
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και η αναδιάρθρωση καλλιεργειών δεν µπορεί να περπατήσει
όπως θα έπρεπε, καθώς δεν έχουν καµµία στήριξη από το
Υπουργείο.
Να πάµε στο θέµα της κτηνοτροφίας όπου είναι καταιγιστικά
τα νούµερα. Παραγωγή πρόβειου γάλατος από πεντακόσιους πενήντα δύο χιλιάδες τόνους το 2010, σε τετρακόσιους ενενήντα
επτά χιλιάδες το 2012. Παραγωγοί πρόβειου γάλατος από σαράντα οκτώ χιλιάδες το 2006, σε τριάντα εννέα χιλιάδες το 2012.
Παραγωγή γιδινού γάλατος από εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες τόνους το 2010 σε εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες το 2012. Παραγωγοί
γιδινού γάλατος από είκοσι χιλιάδες πεντακόσιους το 2006 σε
δεκατέσσερις χιλιάδες το 2012. Παραγωγοί αιγοπρόβειου από
πεντακόσιους πενήντα τρεις χιλιάδες σε τετρακόσιους ενενήντα
επτά χιλιάδες το 2010. Παραγωγοί αγελαδινού από δώδεκα χιλιάδες τετρακόσιους το 2000-2001 σε πέντε χιλιάδες –λιγότεροι
από τους µισούς έµειναν- τη διετία 2008-2009.
Εποµένως, ναι, η χώρα µας παράγει, οι αγρότες παράγουν.
Όµως, παράγει όλο και λιγότερο και παράγονται τα προϊόντα
αυτά από όλο και λιγότερους και κάποιοι αδιαφορούν αν θα συνεχίσει να παράγει.
Την παραπάνω εικόνα την αναφέρω όχι για να αναδείξω αυτό
που όλος ο κόσµος καταλαβαίνει και βιώνει αλλά γιατί είναι άλλη
η πολιτική αν εκτιµάς ότι πάµε καλά κι άλλη αν εκτιµάς ότι υπάρχει σοβαρό πρόβληµα, εποµένως απαιτούνται άλλοι χειρισµοί,
άλλες ανατροπές κι άλλες πολιτικές. Και πέραν αυτών, έχουµε
και τις παρεµβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης που είναι επίσης
καταστροφικές είτε αφορούν τη φέτα είτε την κατάργηση της
υποχρεωτικής αναγραφής της χώρας προέλευσης στα γαλακτοκοµικά προϊόντα και την αντικατάστασή του από ένα προαιρετικό
σήµα.
Και αλήθεια, µιας και συζητάµε για το θέµα των τροφίµων, πώς
συνδέεται η κατάργηση της υποχρεωτικής αναγραφής της χώρας προέλευσης, δηλαδή αποστέρηση από τον καταναλωτή να
γνωρίζει από ποια χώρα προέρχεται η πρώτη ύλη των γαλακτοκοµικών προϊόντων;
Τις τελευταίες µέρες, αναζωπυρώνεται επίσης παρ’ όλα όσα
λέτε –δεν σας λογαριάζουν δυστυχώς- η συζήτηση για την επιµήκυνση της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος. Είναι µια
επιλογή καταστροφική για την κτηνοτροφία και θα µετατρέψει
τη χώρα σε θάλασσα εισαγωγών.
Μέχρι και η έκθεση του ΟΟΣΑ, αφού παραδέχεται ότι η συγκεκριµένη ρύθµιση θα επιδράσει αρνητικά στις µικρές κτηνοτροφικές µονάδες που δεν αντέξουν στον ανταγωνισµό, –η έκθεση
του ΟΟΣΑ το αναφέρει αυτό- αναφέρει στην τελευταία παράγραφό της ότι η προτεινόµενη αλλαγή αποτελεί µία εκτίµηση αυτό που χρησιµοποιεί ως θέσφατο ο κ. Χατζηδάκης, µιλάει για
εκτίµηση- και συµπληρώνει επίσης ότι αυτή η εκτίµηση, δεν προκύπτει από µια πλήρη ανάλυση κόστους-οφέλους και πιο ειδικά
δεν λαµβάνει υπ’ όψιν τις δυνητικά αρνητικές συνέπειες στην
πλευρά των παραγωγών.
Όµως, θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Χατζηδάκη, την Κυβέρνηση
και τους Βουλευτές που τη στηρίζουν: Αν πραγµατικά νοιάζεστε
για το πώς θα φθηνύνει το γάλα για να πίνει ο άνεργος πιο εύκολα και οι Έλληνες που έχουν πρόβληµα, γιατί δεν µειώνετε το
ΦΠΑ που είναι στο 13%; Γιατί δεν αντιµετωπίζετε αυτό που αναφέρει πάλι η ίδια η έκθεση του ΟΟΣΑ ότι η Ελλάδα έχει τη µεγαλύτερη ψαλίδα ανάµεσα στον παραγωγό και τον καταναλωτή
που φτάνει το 35% από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη; Και επίσης η
έκθεση του ΟΟΣΑ αφορά και το ελαιόλαδο, για το οποίο δεν
έχετε πει τίποτα, αφορά και το γιαούρτι, αφορά και την αντικατάσταση του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών από κώδικα βέλτιστων
πρακτικών. Η έκθεση του ΟΟΣΑ είναι κουρελόχαρτο και τίποτα
από αυτή δεν πρέπει να υλοποιηθεί.
Συνεχίζω γιατί ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά. Ακούσαµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ να λέει στη συζήτηση την
προηγούµενη εβδοµάδα πως προσπαθούµε να γυρίσουµε σαράντα χρόνια πίσω.
Πραγµατικά, κύριε Κουκουλόπουλε, θέλει µεγάλο θράσος να
το λέτε αυτό. Θέλει µεγάλο θράσος, αυτοί που µετέτρεψαν τη
χώρα σε µια χώρα παρασιτισµού, υπεργολαβίας και µεταπρατισµού –ή δεν είναι έτσι;- να θέλουν να εµφανιστούν ως κοµίζοντες
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τη σωτηρία και υποστηρίζοντας την παραγωγή αυτής της χώρας.
Δηλαδή, αυτοί οδήγησαν στο να έχουµε τα τελευταία δέκα χρόνια αθροιστικά 23 δισεκατοµµύρια αρνητικό αγροτικό εµπορικό
ισοζύγιο, µια τέτοια αιµορραγία, και θέλετε να πούµε ότι εµείς
θέλουµε να γυρίσουµε την Ελλάδα σαράντα χρόνια πίσω, αυτοί
που τελικά θέλετε να εφαρµόσετε µια µεταµοντέρνα φεουδαρχία, όπου λίγα µονοπώλια θα ελέγχουν τους πόρους και τη διακίνηση των προϊόντων.
Όσον αφορά το µέρος του νοµοσχεδίου που αφορά τα τρόφιµα, επιχειρείται η ενοποίηση του κοινωνικού συστήµατος µέσα
σε ένα πλαίσιο ασάφειας και επικαλυπτόµενων αρµοδιοτήτων,
στελεχιακής αποδιοργάνωσης των υπηρεσιών µε ένα µεγάλο
εύρος προστίµων που επιδέχεται υποκειµενισµό και πιέσεων.
Θα ήθελα να σας αναφέρω µία επιστολή που έλαβα από µία
εργαζόµενη στον ΕΦΕΤ, που είναι σε διαθεσιµότητα και η οποία
αναφέρει. «Ερώτηµα που είχαµε καταθέσει στο Υπουργείο ζητώντας απάντηση για τις δεκαπέντε διαθεσιµότητες στον ΕΦΕΤ,
δυστυχώς δεν έχει απαντηθεί ακόµα από το αρµόδιο Υπουργείο».
Και προσθέτει: «Με αφορά άµεσα, καθώς είµαι στη δυσάρεστη
θέση των απολυµένων από τον οργανισµό, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται στις µέρες µας, µετά από δεκατρία χρόνια υπηρεσίας
χωρίς αξιολόγηση. Σίγουρα είναι χιλιάδες άνθρωποι σαν εµένα
και δεν έχω απαίτηση ιδιαίτερης µεταχείρισης. Όµως, θεωρώ
απαράδεκτο να υπάρχει ερώτηµα που εσείς θέσατε και που σίγουρα θα βοηθήσει να δικαιωθούν δεκαπέντε άνθρωποι γνωρίζοντας ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την αποχώρησή µας δεν ήταν διαφανείς».
Και κλείνει, κύριε Υπουργέ, απευθυνόµενη σε εµένα: «Άρα, λοιπόν, γιατί κάνετε ερωτήσεις; Ποιος θα απαντήσει; Πότε; Μέχρι,
λοιπόν, να λυθούν οι απορίες µου από εσάς, απαντώ στα ερωτήµατα που θέτω, λέγοντας ότι όλα είναι για την ψήφο και για τα
µάτια του κόσµου».
Κύριε Υπουργέ, εγώ ένιωσα ντροπή µόλις µου έστειλε αυτήν
την επιστολή. Και νοµίζω ότι αυτά είναι που, πραγµατικά, θίγουν
και απαξιώνουν τη Βουλή και τη δηµοκρατία.
Όσον αφορά ειδικά άρθρα του νοµοσχεδίου, για τη διαχείριση
περιουσίας έχουµε τοποθετηθεί. Για το Μητρώο Εµπόρων, κρίνεται ανεπαρκής η ρύθµιση. Παραπέµπει σε έκδοση υπουργικής
απόφασης για τις εγγυητικές επιστολές και είναι αµφίβολο το
πώς θα υλοποιηθεί.
Για την εµπορία φαρµάκων, αποσύρατε καλώς τη νοµοθετική
βελτίωση που είχατε καταθέσει. Παρ’ όλα αυτά, παραµένει ο
υπάλληλος-πωλητής µε ψευτοκατάρτιση, χωρίς επιστηµονικά να
διαθέτει ούτε καν τα στοιχειώδη προσόντα για να εκτελέσει,
πραγµατικά, τα καθήκοντα της εµπορίας φαρµάκων.
Απαξιώνεται το γεωτεχνικό επάγγελµα και η γεωπονική επιστήµη. Για εµάς δεν νοείται εµπορία γεωργικών φαρµάκων χωρίς
τη συνεχή και αυτοπρόσωπη παρουσία του υπεύθυνου επιστήµονα.
Όσον φορά τους κτηνίατρους εκτροφής διαφωνούµε, γιατί
λαµβάνετε ως δεδοµένο τη διαρκή υποστελέχωση και κατάρτιση
των δηµόσιων κτηνιατρικών υπηρεσιών.
Χρειάζεται, πράγµατι, πολιτική για την υγεία των ζώων και για
την εκτροφή. Αυτό, όµως δεν µπορεί να γίνει χωρίς την ύπαρξη
ενός, πραγµατικά, δηµόσιου τοµέα που να είναι στρατευµένος
να στηρίξει αυτήν τη διαδικασία. Εσείς έχετε εγκλωβίσει τους γεωτεχνικούς, τους γεωπόνους στα γραφεία, πνιγµένους από τη
γραφειοκρατία, µε περιορισµούς στις µετακινήσεις, κατακερµατισµένους ανάµεσα σε Υπουργείο, περιφέρειες και δήµους.
Όσον αφορά τις αγορές παραγωγών, τοποθετούµαστε θετικά
παρ’ ότι επιδέχεται πολλών βελτιώσεων και σας είπαµε πολλές
παρατηρήσεις.
Για τις ρυθµίσεις του ΕΛΓΑ είµαστε θετικοί. Όλες αυτές οι
πρωτοβουλίες είναι αποσπασµατικές. Δεν αντιµετωπίζουν τα βασικά προβλήµατα του ΕΛΓΑ. Επίσης, δεν λείπει και η επιλεκτική
αντιµετώπιση ζητηµάτων κατόπιν πιέσεων, υποθέτουµε.
Το άρθρο 51, για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα είναι πραγµατικά γραµµένο «στο πόδι» και µε επιλεκτικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώνετε,
κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Νοµίζω ότι πρέπει να το πάρετε
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πίσω. Με υπευθυνότητα, µε διαβούλευση µε τους επιστηµονικούς φορείς και µε αµεροληψία να ξαναέρθει. Υπάρχουν κλάδοι
που θίγονται και, πραγµατικά, δείχνει αυτή η ρύθµιση να µην έχει
πάρει πολλά κριτήρια υπ’ όψιν για να εξασφαλιστεί ότι είναι µια
ρύθµιση αντικειµενική και µε πραγµατικά επιστηµονικό υπόβαθρο.
Για τους κτηνοτρόφους είχα αναφέρει και στην επιτροπή ότι
πρέπει να προσθέσετε στη ρύθµιση για την εξαίρεση από κατεδάφιση και αυτούς των οποίων εκκρεµούν οι αιτήσεις ενώ δηλώθηκαν εµπρόθεσµα.
Για το «Μπενάκειο», καθιερώνεται µια ιδιωτικοοικονοµική λειτουργία. Δυστυχώς θα πρέπει να πληρώνουν οι αγρότες και οι
γεωπόνοι για να ζητήσουν τις επιστηµονικές συµβουλές του.
Είναι κρίσιµος ο ρόλος του και διαφωνούµε µ’ αυτήν τη λειτουργία.
Συµφωνούµε ότι πρέπει να χρηµατοδοτηθεί η Τράπεζα Γενετικού Υλικού. Κακώς την έχετε απαξιώσει. Είναι έγκληµα. Πρέπει
να διατηρηθεί ως κόρη οφθαλµού όµως όχι µε τον τρόπο που
επιλέγεται εδώ από το παράρτηµα ευρωπαϊκής παραγωγής και
φυτωρίων αλλά από τον τακτικό προϋπολογισµό και τις δηµόσιες
επενδύσεις.
Για τους ζωολογικούς κήπους καλώς πήρατε πίσω τη διάταξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε. Ξεπεράσατε τα δώδεκα λεπτά, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε.
Ως προς τις υδατοκαλλιέργειες πρέπει να το ξαναδείτε. Σας
είπαµε να το φέρετε µαζί µε το νοµοσχέδιο που σκέφτεστε να
φέρετε για τις υδατοκαλλιέργειες, να το συζητήσουµε οργανωµένα, αλλιώς είναι φωτογραφική η διάταξη και ανοίγει παράθυρα.
Για τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ υπάρχει από την Ένωση Ερευνητών
µια παρέµβαση που ζητά να τεθούν κάποιες προϋποθέσεις για
τον τρόπο που κρίνονται.
Τελειώνω µε δυο παρατηρήσεις που αφορούν στις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μιλάτε δεκατρία
λεπτά. Σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Πολύ σύντοµα θα µιλήσω.
Ξεκινώ από την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, που
στην πρώτη παράγραφο έχει να κάνει µε θέµατα θρησκευµάτων.
Κακώς φέρνετε και εµπλέκετε σ’ αυτήν την τροπολογία ένα τέτοιο θέµα. Υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήµατα. Θα τοποθετηθούν
άλλοι βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ πιο αναλυτικά για το ζήτηµα
αυτό.
Εγώ θέλω να µείνω στο θέµα των καθηγητών-εκπαιδευτικών
σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ που είναι σε διαθεσιµότητα. Πρέπει να υιοθετήσει ο Υπουργός µια πρόταση της ΟΛΜΕ, έτσι ώστε να αποσυρθούν διακόσιους δώδεκα θέσεις ώστε να µη µείνει κανείς εκπαιδευτικός χωρίς δουλειά µε το φάντασµα της απόλυσης. Δεν συζητώ για τους χιλιάδες µαθητές που έχασαν απίστευτες ώρες και
για πανελλαδικά εξεταζόµενα θέµατα. Πρέπει άµεσα να πάρετε
διακόσιους δώδεκα επιπλέον, να προκηρυχθούν άµεσα µε
υπουργική απόφαση για να µην περάσουν οι προθεσµίες και
απολυθούν οι άνθρωποι και επίσης οι θέσεις αυτές να είναι κοντά
στον τόπο διαµονής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κοδέλα, παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε το
θέµα του εικοσιπεντάευρου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι. Τελειώσατε. Παρακαλώ. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι έχετε κάνει κατάχρηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Καλώς. Θα τοποθετηθούν άλλοι Βουλευτές γι’ αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Κοδέλας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εγώ ευχαριστώ.
Ανέφερα και το παράδειγµα του κ. Γλέζου και πιστεύω ότι και
εσείς, κύριε Κασσή, θα τον ακολουθήσετε στην τήρηση του χρό-
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νου.
Έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Είναι γεγονός ότι χρειάζεται χρόνος για ένα
πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο το οποίο έρχεται µε καθυστέρηση,
χωρίς να οφείλεται κατά κύριο λόγο σε εσάς, κύριε Υπουργέ.
Είναι γενικότερο θέµα της Κυβέρνησης το ότι ζητήµατα και
προβλήµατα που απασχολούν τον αγροτικό τοµέα και τον αγροτικό κόσµο θα έπρεπε να είναι σε πρώτη προτεραιότητα, αν
πραγµατικά θέλουµε να πιστεύουµε αυτά που λέµε ότι ο πρωτογενής τοµέας είναι η ατµοµηχανή της ανάπτυξης.
Να πω ότι το ΠΑΣΟΚ, έχει συνδεθεί µε το συγκεκριµένο χώρο
από την ίδρυσή του και έχει προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο
µε όλα τα λάθη και τις παραλείψεις. Τα λάθη πρέπει να µας γίνουν µάθηµα, προκειµένου να τα διορθώσουµε για να βοηθήσουµε, πραγµατικά, τον αγροτικό κόσµο.
Στο παρόν νοµοσχέδιο, επιχειρείται µία περιγραφή του θεσµικού πλαισίου σχετικά µε διοικητικά µέτρα και κυρώσεις σε παραβάτες της νοµοθεσίας είτε είναι εθνική είτε κοινοτική, στους
τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών, της υγείας και της προστασίας των ζώων. Βέβαια, όπως έχω πει στο παρόν νοµοσχέδιο
θα ήταν πιο χρήσιµο εάν κωδικοποιήσει το σύνολο της σχετικής
νοµοθεσίας, της οποίας η εκτενής λίστα δίνεται στο άρθρο 65.
Βέβαια, κύριε Υπουργέ, όλα αυτά για να γίνουν έχουν µία βασική προϋπόθεση: την ουσιαστική λειτουργία των υπηρεσιών και
τη διαφάνεια των διαδικασιών ιδιαίτερα στις αρµόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αλλά
και του εποπτευόµενου πλέον φορέα του ΕΦΕΤ.
Έχουν γίνει πάρα πολλές και σηµαντικές θα έλεγα νοµοτεχνικές βελτιώσεις, σύµφωνα µε αυτά τα οποία ακούστηκαν από
τους φορείς και συζητήθηκαν στην αρµόδια επιτροπή και νοµίζω
ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Σε σχέση µε τη συζήτηση επί των άρθρων θέλω να κάνω κάποιες επισηµάνσεις, τις οποίες θεωρώ σηµαντικές και ζητάµε να
γίνουν αυτές οι αλλαγές και οι προσθέσεις.
Στο άρθρο 6 της παραγράφου 1, η «δέσµευση» να γίνει «κατάσχεση», όπως προτείνεται από το ΓΕΩΤΕΕ, ενώ στην παράγραφο 6, πρέπει να φύγουν οι περιπτώσεις «αλλαγής χρήσης»
και «επαναποστολής» των κατασχεθέντων αφού κάτι τέτοιο ακυρώνει τους λόγους για τους οποίους γίνεται η κατάσχεση και
στην ουσία αθωώνει τις επιχειρήσεις που διακινούν επικίνδυνα
προϊόντα.
Στο άρθρο 7 παράγραφο 10 σηµείο β’, υποσηµείο ββ’, να γίνει
η διατύπωση «τρεις γεωπόνους πανεπιστηµιακού τοµέα ή τεχνολόγους-γεωπόνους τεχνολογικού τοµέα» που νοµίζω ότι έχουν
γίνει οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις, αλλά να γίνει και στο άρθρο 7.
Στο άρθρο 8 παράγραφος 2, πρέπει να υιοθετήσουµε όλες τις
παρατηρήσεις του ΓΕΩΤΕΕ και να συµπεριληφθούν για ανάκληση ή απόσυρση οι περιπτώσεις, όπου «τρόφιµα ή ζωοτροφές
πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας αλλά δεν πληρούν τα προβλεπόµενα κριτήρια ποιοτικών προδιαγραφών» και όταν και «δεν
πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας αλλά δεν έχουν εξέλθει της
εγκατάστασης».
Στο άρθρο 23 παράγραφος ε’ σηµείο 1, η διατύπωση να διαµορφωθεί «µη συµµόρφωση του υπευθύνου εκτροφής µε την
ανάθεση της φροντίδας των ζώων σε πρόσωπα µε κατάλληλες
ικανότητες, γνώσεις και επαγγελµατικά προσόντα».
Στο άρθρο 37 παράγραφος 14, να προστεθεί το εξής: «Στην
παράγραφο 10 του άρθρου 36, προστίθεται το εξής επιπλέον
εδάφιο: Και οι αποκατασταθέντες ακτήµονες διατηρούν πλήρες
δικαίωµα κυριότητας όπως αυτό καθορίζεται από τις αποφάσεις
των επιτροπών εκούσιας απαλλοτρίωσης ή τις οικείες πράξεις
του Υπουργείου Γεωργίας».
Στο άρθρο 39, έγιναν οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις που αφορούν
και τη συµµετοχή των γεωπόνων τεχνολογικής εκπαίδευσης στις
επιτροπές αναδασµού.
Στο άρθρο 43 παράγραφος 3 σηµείο η’, να γίνει η αντικατάσταση της αναφοράς σε ΑΕΙ και ΤΕΙ µε το «ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης» όπως αυτό έχει θεσµοθετηθεί.
Στο άρθρο 44 παράγραφος 4 στο σηµείο 1, να προστεθεί «…
διαθέτουν υπεύθυνο επιστήµονα πλήρους απασχόλησης» που
νοµίζω ότι αυτό έχει συµπληρωθεί, ενώ το σηµείο β’ πρέπει να
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αλλάξει συνολικά και η διατύπωσή του να είναι: «Ως υπεύθυνοι
επιστήµονες, ορίζονται γεωπόνοι πτυχιούχοι πανεπιστηµιακού
τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης ή τεχνολόγοι-γεωπόνοι πτυχιούχοι τεχνολογικού τοµέα ανώτατης εκπαίδευσης των Τµηµάτων
Φυτικής Παραγωγής, Θερµοκηπίων Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας και Διοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων, σύµφωνα µε το
π.δ. 109/1989 Α47 και του Τµήµατος Βιολογικής Γεωργίας, σύµφωνα µε το π.δ. 312/2003 ή κάτοχος πτυχίου ή διπλώµατος ή κάτοχος ισοτίµου πτυχίου ή διπλώµατος αντίστοιχης ειδικότητας
της σχολής της ηµεδαπής ή κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε βάση την αρχή
της αµοιβαιότητας».
Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται όλες οι ειδικότητες που αφορούν τον τοµέα αυτό και δεν θα γίνονται παρεξηγήσεις. Επιπλέον
στο άρθρο 44 και στις παραγράφους 4δ, 5α και 6β και 9 πρέπει
να υιοθετηθούν οι διατυπώσεις που έχει καταθέσει το ΓΕΩΤΕΕ.
Στο άρθρο 50, όπου συµφωνούµε µε το γενικό πλαίσιο αλλαγών του Μητρώου Εµπορικών Αγροτικών προϊόντων, θα ήθελα
απλά µία διευκρίνιση από το Υπουργό, αν έχει εξετάσει το θέµα
που βάζουν οι έµποροι της λαχαναγοράς της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης σχετικά µε τις εγγυητικές επιστολές.
Το άρθρο 57 για τα «Θεσµοφόρια», θεωρούµε ότι πρέπει να
καταργηθεί, γιατί νοµίζω ότι πρέπει να βρεθεί άλλος αποδοτικός
τρόπος συνεργασίας στους τοµείς παραγωγής. Και σίγουρα εκεί
χρειάζεται να δαπανήσουµε χρήµατα αλλά να είναι προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της τυποποίησης και των δικτύων εξαγωγών.
Σχετικά µε το άρθρο 60, για το οποίο έγινε πολλή συζήτηση,
για τον λεγόµενο κτηνίατρο εκτροφής, εκτιµώ πως πρέπει και
ονοµασία να αλλάξει – να µιλάµε πια για επιστήµονα εκτροφής
κτηνοτροφικών µονάδων – και οι ειδικότητες που έχουν τη δυνατότητα απόκτησης του τίτλου να διευρυνθούν µε πτυχιούχους
του συνόλου της ανωτάτης εκπαίδευσης.
Θεωρούµε ότι είναι ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο. Ο πρωτογενής
τοµέας, µπορεί να γίνει βασικός πυλώνας της αναγκαίας ανάπτυξης που χρειάζεται η χώρα, η οποία δεν έρχεται µε ευχολόγια,
αλλά µε πολλή δουλειά. Και βέβαια, δεν µπορεί να υπάρξει ανάπτυξη µόνο στους αριθµούς. Πρέπει πρωτίστως να αφορά τους
ανθρώπους και ειδικά τους παραγωγούς. Και για το λόγο αυτό
σας καλώ, κύριε Υπουργέ, να προχωρήσετε µε µεγαλύτερη ταχύτητα και µε µεγαλύτερο εύρος δραστηριοτήτων, προκειµένου
να ενισχυθεί ο πρωτογενής τοµέας.
Όσον αφορά στις τροπολογίες, πέραν από τις υπουργικές
έχουν κατατεθεί και τροπολογίες από πλευράς µας. Η µία αφορά
τα «κόκκινα» δάνεια, για τα οποία είχατε δεσµευτεί, κύριε Υπουργέ. Η άλλη τροπολογία, αφορά κάποιες ρυθµίσεις του ΙΚΑ σε
σχέση µε τη µετατροπή του ν. 4015/2011. Γιατί πολύς κόσµος,
εργαζόµενοι σε συνεταιρισµούς, είναι αυτήν τη στιγµή εκτεθειµένοι και δεν µπορούν να συνταξιοδοτηθούν αλλά και από την
άλλη πλευρά δεν µπορούν να έχουν τα ίδια δικαιώµατα που είχαν
πριν από τη µετατροπή.
Όσον αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, θεωρούµε ότι οι αλλαγές που προβλέπονται ειδικότερα για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν µπει σε διαθεσιµότητα
είναι στη σωστή κατεύθυνση και έρχονται να λύσουν ένα πρόβληµα που αυτό το διάστηµα είναι στην επικαιρότητα.
Βέβαια, θα γίνει περισσότερη κουβέντα σε ό,τι έχει να κάνει
µε τις τροπολογίες και δεν ξέρω αν η τροπολογία που αφορά την
τροποποίηση του ν. 4015 θα συζητηθεί σήµερα. Αλλά πιστεύω
ότι χρειάζεται κάποιο χρόνο και καλό είναι να γίνει σε επόµενη
συνεδρίαση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Κασσή.
Τον λόγο ο ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Γιοβανόπουλος για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, στις 10 Ιουνίου του 2013 είχαµε µια τροµακτική χαλαζόπτωση στη βόρειο Ελλάδα – και όχι µόνο – από την
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οποία καταστράφηκαν στέγες σπιτιών, αυτοκίνητα και φυσικά
δεν έµεινε ροδάκινο, δεν έµεινε ακτινίδιο, δεν έµεινε τίποτα, σε
ποσοστό 100%. Στις 13 Ιουνίου, ο «άρχοντας» του ΟΓΑ, που τον
έβλεπα πριν από λίγο εδώ, επισκέφτηκε διά ζώσης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ο Πρόεδρος του
ΟΓΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ο πρόεδρος, ο πρόεδρος. Με την καλή έννοια του όρου το είπα, κύριε Πρόεδρε.
Μην ανησυχείτε.
Επισκέφτηκε επί τόπου τα κτήµατα µαζί µε τον κ. Χαρακόπουλο, που ήταν πριν από λίγο εδώ και – εκεί ήθελα να καταλήξω
– µε µια αρχοντική διάθεση είπαν ότι οι αποζηµιώσεις από αύριο
το πρωί ετοιµάζονται, έρχονται, ήταν γενικότερο το φαινόµενο,
ήταν µια απόλυτη καταστροφή.
Στις 23 Ιανουαρίου, σήµερα, δεν έχουν ολοκληρωθεί καν τα
πορίσµατα. Ακόµα τα πορτµπαγκάζ κάποιων εκτιµητών είναι γεµάτα µε φύλλα, τα οποία θα βγουν για να έρθουν να επικαιροποιηθούν, να αναρτηθούν, να µείνουν δέκα-δεκαπέντε µέρες
στην ανάρτηση και µετά να δούµε τον Φεβρουάριο, Μάρτιο,
Απρίλιο, τι θα γίνουν άνθρωποι που µπήκαν στη νέα καλλιεργητική περίοδο και δεν έχουν 1, 2, 5, 10 ευρώ σήµερα να ζήσουν
τα σπίτια τους, γιατί πρέπει ταυτόχρονα να πηγαίνουν στα κλαδέµατα, πρέπει να ρίχνουν λιπάσµατα, πρέπει να προβούν σε
όλες τις απαραίτητες καλλιεργητικές υποχρεώσεις τους, δεν
έχουν σήµερα τα προς το ζην.
Κύριε Υπουργέ, µπορεί να µας πει ο επικεφαλής, ο διοικητής
του ΕΛΓΑ, γιατί από τις 10 Ιουνίου µέχρι σήµερα, δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτά τα πορίσµατα;
Έρχεται, βέβαια, το σηµερινό νοµοσχέδιο για το οποίο σύσσωµος ο αγροτικός κόσµος λέει ότι ζεσταίνει τις µηχανές και τα
τρακτέρ. Δεν ξέρω, δεν είµαι ο άνθρωπος, ο οποίος θα οδηγήσω
κανέναν ή θα τον ποδηγετήσω να βγει ή να µη βγει στους δρόµους, να κάνει µπλόκα ή να µην κάνει. Δεν βλέπω αυτό. Δεν µπορούµε να µην έχουµε µια συνεννόηση γιατί εσείς δεν εννοείτε να
καταλάβετε ότι οι ρυθµίσεις που φέρνετε και για τις οποίες αντιδράτε και δεν ακούτε –γι’ άλλη µια φορά η κώφωση είναι εκείνο
το χαρακτηριστικό που σας διέπει στην κατάρτιση ενός νόµουέρχονται και καταδυναστεύουν επιθετικά το αγροτικό εισόδηµα.
Καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής υπόµνηµα από σύσκεψη
των Αγροτικών Συλλόγων Βέροιας, Νάουσας, Αλεξάνδρειας,
όπου –τι λένε οι άνθρωποι, ποια είναι η πρωτοβουλία που έχουν
πάρει οι αγρότες;- αναφέρει ότι τα βιβλία και στοιχεία τα οποία
θέλετε να εισάγεται είναι αδύνατον να εφαρµοστούν ειδικά µε
την εγκύκλιο από 20 Φεβρουαρίου. Είναι αδύνατον πρακτικά, ρεαλιστικά, στην πραγµατική οικονοµία. Είναι αδύνατον. Καταθέτω,
λοιπόν, στα Πρακτική τη συγκεκριµένη πρωτοβουλία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, βέβαια, δεν είναι µόνο αυτοί οι άνθρωποι, είναι οι κοινοπραξίες συνεταιρισµών και οµάδων παραγωγών –να µιλήσω
για την Ηµαθία στην οποία εκλέγοµαι- «Νέος Αλιάκµων, Βέροια
Venus», η ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ο «Aσόπ Επισκοπής» ο «Α.Σ. Μέσης», η
«Μελίκη», ο «Ασενοπ Νάουσας, ο «Α.Σ. Νάουσας».
Υπάρχει υπόµνηµα, όπου οι άνθρωποι λένε τα εξής: «Δεν µπορεί να προχωρήσουµε σε συγκεντρωτικές καταστάσεις πωλήσεων, αγορών και δαπανών έτσι όπως το ρυθµίζετε». Ας γίνει µια
φορά το χρόνο. Δεν µπορεί, λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί να υποχρεωθούν σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων γιατί έτσι θέλετε. Δεν
µπορεί οι άνθρωποι αυτοί να φύγουν και να πάνε σε ένα συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ όταν µάλιστα το όριο είναι 10.000
ευρώ όταν µάλιστα µιλάµε για επτά στρέµµατα.
Καταθέτω, λοιπόν, στα Πρακτικά της Βουλής το συγκεκριµένο
έγγραφο, µε το οποίο διαµαρτύρονται και ελπίζουν να µην είναι
εις ώτα µη ακουόντων, να καταλάβετε ποιο είναι αυτήν τη στιγµή
το αγροτικό πρόβληµα και να µην το επιτείνετε ακόµα περισσότερο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Δι-
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εύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ταυτόχρονα, βλέπουµε διαµαρτυρίες των τευτλοπαραγωγών
Ορεστιάδος. Εδώ είναι ένα τεράστιο πρόβληµα µε εκείνες τις θυγατρικές εταιρείες κάτω από την Αγροτική Τράπεζα, την οποία
την ξεπουλήσατε έναντι πινακίου φακής. Και δεκαπέντε χιλιάδες
οικογένειες από όλη την Ελλάδα διαµαρτύρονται για τον τρόπο
µε τον οποίο χειρίζεστε τη διαχείριση των ζαχαροτεύτλων και δεν
πάτε να διερευνήσετε το ζήτηµα, λες και είναι µια ήσσονος σηµασία περίπτωση την οποία µπορείτε να την αφήσετε και στην
άκρη. Δεν µπορείτε να την αφήσετε στην άκρη.
Το αγροτικό ζήτηµα και για τους τευτλοπαραγωγούς και για
τη βιοµηχανία ζάχαρης από την Ορεστιάδα, από τις Σέρρες, από
το Πλατύ –µέχρι όπου µπορείτε να φανταστείτε- πρέπει να το λύσετε. Υπάρχουν άνθρωποι που επιδοτήθηκαν και πήραν δάνεια
για να µπορέσουν να προβούν σε καλλιεργητικές ικανότητες και
τώρα απλώς τους έµειναν τα µεγάλα τρακτέρ και τα ειδικά εργαλεία, ενώ κλείνουν τα εργοστάσια.
Καταθέτω, λοιπόν, στα Πρακτικά της Βουλής και τη συγκεκριµένη διαµαρτυρία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ελπίζω να την λάβετε υπ’ όψιν σας. Εύχοµαι να την λάβετε υπ’
όψιν σας. Θα δείξει η πορεία του τρόπου µε τον οποίο πολιτεύεστε. Ας πούµε αυτήν την εποχή που µιλάµε οι πορτοκαλεώνες σε
όλη την Πελοπόννησο, ενώ υπήρχε εκείνος ο ωραίος θεσµός µε
τον οποίο αγοράζατε τα υπόλοιπα των πορτοκαλιών για να µπορέσουν να διανεµηθούν σε άπορες οµάδες συµπολιτών µας, σε
σχολεία, σε ΑΜΕΑ, σε τριτέκνους, φέτος τα πορτοκάλια σαπίζουν
στους πορτοκαλεώνες µέσα γιατί τους εγκαταλείψατε και αυτούς.
Γιατί αυτή η πολιτική ερηµοποίησης να συνεχίζεται χωρίς να
ακούτε; Πιστεύετε ότι κάνουµε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση; Πιστεύετε ότι ήρθαµε εδώ απλώς να ωρυόµεθα λες και
έχουµε κάτι προσωπικό εναντίον σας; Εσείς ήρθατε στα κτήµατα,
εσείς περπατούσατε όταν ήταν στρωµένα κάτω τα µικρά ροδάκινα, τα µικρά ακτινίδια, βλέπατε τις πληγές σε ένα-ένα και λέγατε: Ναι ήταν ο κ. Χαρακόπουλος. Ναι, το βλέπω είναι οφθαλµοφανές. Πού είναι οι αποζηµιώσεις;
Βλέπω, ειρήσθω εν παρόδω, µία τροπολογία που φέρνετε και
ελπίζω να αφορά την ακαρπία. Σας έχουµε παρακαλέσει και µε
ερωτήσεις και µε εισηγήσεις, να καλυφθεί η περίπτωση της
ακαρπίας από συγκεκριµένα κονδύλια, για ανθρώπους οι οποίοι
επλήγησαν από ένα δυσµενές καιρικό φαινόµενο, το οποίο,
όµως, µέχρι σήµερα ο ΕΛΓΑ δεν το καλύπτει.
Στέλνει έγγραφο η Ένωση Εργαζοµένων στον ΕΛΓΑ και σας
λέει: «Προσέξτε, µην περιλάβετε την ακαρπία, αν δεν έχετε εξασφαλίσει τα συγκεκριµένα κονδύλια». Ταυτόχρονα, γίνεται δεκτή
η εισήγηση κι εµείς την υπερψηφίζουµε και λέµε ότι ναι, θέλουµε
για τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες, αν αφορούν την ακαρπία,
να αποζηµιώνονται όχι µέσω ΠΣΕΑ αλλά µέσω συγκεκριµένων εισφορών, αποζηµιώσεων του ΕΛΓΑ.
Εγώ θα συµφωνήσω, να βάλουµε στο ασφάλιστρο του ΕΛΓΑ
1 ευρώ, 2 ευρώ –θα το βρούµε το ποσό- αλλά να αποζηµιώνει ο
ΕΛΓΑ. Αν έχετε σκοπό να κάνετε δεκτή τη συγκεκριµένη τροπολογία, να την κάνετε δεσµευόµενος ότι η ακαρπία θα αποζηµιώνεται, ότι τα κονδύλια θα είναι νόµιµα, ότι δεν θα τρέχουν πάλι οι
δικηγόροι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να αναζητούµε
τις παράνοµες επιδοτήσεις που δόθηκαν µε τα τσουβάλια, τα
φτυάρια, µε τις πλατφόρµες, τις παράνοµες επιδοτήσεις στους
κοµµατικούς σας φίλους, στους φίλιους συνεταιρισµούς, σε ανθρώπους για τους οποίους εµείς τώρα ξαφνικά πρέπει να απολογηθούµε για να δείξουµε ότι δεν είµαστε ελέφαντες.
Για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο να επιµείνω. Ακούστε τις διαµαρτυρίες των ζωοφιλικών σωµατείων. Τα αδέσποτα ανήκουν
στους δήµους. Δεν ανήκουν σε κανέναν άλλο και όπου ανατέθηκε η διαχείρισή τους σε άλλους, αυτό είναι παράνοµο. Βέβαια,
αν κάποιος δήµαρχος προχωράει σε µία τέτοια πράξη, νοµίζω
ότι θα πρέπει να κατηγορηθεί για την παράβαση καθήκοντος.
Επίσης, σκεφθείτε ότι πρέπει να εφαρµοστεί αµέσως η απα-
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γόρευση αναπαραγωγής και εκτροφής ακρωτηριασµένων σκύλων. Είναι ένδειξη παιδείας η συµπεριφορά µας στα αδέσποτα.
Πρέπει µε ευζωία να ζήσουν κι αυτά. Το καταθέτω στα Πρακτικά
της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Διαπιστώνω ότι έχουµε µία σειρά από διαµαρτυρίες, ειδικά
από την Ένωση Ελλήνων Χηµικών, από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Χηµικών Μηχανικών και την Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστηµόνων.
Η διαµαρτυρία τους είναι πως το συγκεκριµένο άρθρο 51, το
οποίο εισάγετε, αποτελεί, όπως λένε οι ίδιοι, επιστηµονικό πραξικόπηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν θα αργήσω, κύριε Πρόεδρε. Δείξτε λίγη ανοχή και θα ολοκληρώσω άµεσα.
Λένε λοιπόν ότι αποτελεί επιστηµονικό πραξικόπηµα, αποκλειστικά για να εξυπηρετηθούν κάποια συντεχνιακά συµφέροντα.
Δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν διάφορες επιστηµονικές κοινότητες.
Αυτοί οι άνθρωποι τώρα υφίστανται έναν αποκλεισµό µέσω της
γενικεύσεως. Καταθέτω το συγκεκριµένο έγγραφο διαµαρτυρίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Παρακαλώ να µας δώσετε λίγο προσοχή. Κύριε Γραµµατέα,
αφήστε λίγο τον Υπουργό. Εδώ µιλάµε για σοβαρά ζητήµατα.
Εσείς συνεργάζεστε µέρα-νύχτα εκεί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Με συγχωρείτε, κύριε συνάδελφε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, κύριε Υπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Το έχουµε αλλάξει αυτό. Με τις τροπολογίες που
κατατέθηκαν το έχουµε αλλάξει αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα τα πείτε στην οµιλία σας, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ειδικά για τις τροπολογίες, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ προσέξτε λίγο το κτηνοτροφικό ζήτηµα. Σας έχω επιστήσει την προσοχή για το ζήτηµα της
ευλογιάς, το οποίο έρχεται στην περιοχή της Θράκης. Να δούµε
εκεί τους κτηνοτρόφους µας, πώς θα τους αντιµετωπίσουµε ζωογόνα.
Εµείς βέβαια θα υπερψηφίσουµε το άρθρο 60. Ναι, είµαστε
υπέρ των κτηνιάτρων. Δεν θα ψηφίσουµε το άρθρο 46. Θα υπερψηφίσουµε επίσης το άρθρο που λύνει µερικά ζητήµατα της Εκκλησίας. Επίσης, παρ’ ότι έρχεται µία συγκεκριµένη ρύθµιση του
Υπουργείου Παιδείας µέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κι έχει δεσµευτεί ο Πρόεδρος της Βουλής ότι δεν θα έρχονται τέτοιες τροπολογίες άλλου ύφους, άλλου είδους, άλλου
επιστηµονικού τοµέα, άλλου Υπουργείου σε νοµοσχέδιο Υπουργείου που δεν έχει καµµία σχέση µε αυτές, εντούτοις η συγκεκριµένη τροπολογία από εµάς θα βρει δικαίωση και θα την υπερψηφίσουµε.
Κλείνω µε το εξής: Τα «κόκκινα δάνεια» των Ελλήνων αγροτών,
κύριε Υπουργέ, είναι ένα παλλαϊκό αίτηµα της ελληνικής κοινωνίας. Για τα «κόκκινα δάνεια», κύριε Υπουργέ, για να µη φτάσουµε σήµερα να λέµε για άλλες οµάδες που είναι στην απόλυτη
ανέχεια -και µιλάω για τους αγρότες- πρέπει σε ό,τι αφορά τα
ενυπόθηκα να µην τολµήσετε να τα παραχωρήσετε σε οίκους του
εξωτερικού, σε hedge funds, σε άλλους ανθρώπους πλην εκείνων οι οποίοι πραγµατικά περιµένουν να δώσουν λύσεις.
Ρυθµίστε τα «κόκκινα δάνεια». Σας περιµέναµε µήνες, σας περιµέναµε εβδοµάδες, είπατε προχθές «σε λίγες ώρες». Ήρθε η
Παρασκευή, η Τρίτη, η Τετάρτη, η Πέµπτη, νέα Παρασκευή και
σήµερα, κύριε Κεγκέρογλου, περιµένουµε, όλος ο αγροτικός κόσµος περιµένει, να ακούσουµε µε χαρά.
Δεν πρέπει να αναµένουµε δικαστικές αποφάσεις. Οι ένστολοι
δικαιώθηκαν. Χαίροµαι για τη δικαίωση των ενστόλων µέσω δι-
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καστικής αποφάσεως του Συµβουλίου της Επικρατείας. Πρέπει
να ακολουθήσουν και άλλες κοινωνικές οµάδες.
Τους αγρότες, όµως, προστατέψτε τους. Λίγο ως πολύ, όλοι
από την περιφέρεια είµαστε και κυρίως όλοι από την περιφέρεια
ζούµε. Θυµηθείτε το αυτό εδώ, στο άστυ των Αθηνών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού ΣυνδέσµουΧρυσή Αυγή κ. Μίχος για οκτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο εισάγετε µια προσθήκη-τροπολογία που
αφορά φορολογία καπνικών σε νοµοσχέδιο που ρυθµίζει µείζονα
ζητήµατα τα οποία απασχολούν τον αγροτικό και κτηνοτροφικό
κλάδο.
Υπόγεια και µεθοδευµένα επιδιώκετε να επιβάλετε επιπλέον
φορολόγηση σε καπνικά προϊόντα, κάτι που επανειληµµένως
πράττετε από τότε που καταδικάσατε τη χώρα µας µε τις µνηµονιακές σας επιλογές. Ήδη, µέσα σε ένα έτος -το 2010- ο κ. Σαχινίδης επέβαλε αύξηση του φόρου τρεις φορές.
Τι πιστεύετε δηλαδή; Ότι προστατεύετε µε αυτόν τον τρόπο
τους καπνοπαραγωγούς και τους λιανέµπορους; Έχει εκτιναχθεί
το λαθρεµπόριο σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό. Έχουν συρρικνωθεί τα ποσοστά κέρδους των λιανεµπόρων. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει κλείσιµο περιπτέρων και καταστηµάτων µε ψιλικά, αύξηση
της ανεργίας και για την Κυβέρνηση, που µάλλον δεν το καταλαβαίνει, µείωση εσόδων από τα ασφαλιστικά ταµεία.
Εδώ θέλω να κάνω µια παρένθεση, για να θυµηθούµε τον τραγελαφικό τρόπο µε τον οποίο ασκούσε πολιτική η µνηµονιακή κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου. Όταν ήρθε στη Βουλή τροπολογία
για µείωση φορολογίας καπνικών προϊόντων και όλα τα κόµµατα
τότε συµφωνούσαν, την τελευταία στιγµή ο κ. Παπακωνσταντίνου, µετά από εντολή του κ. Παπανδρέου, θεσµοθέτησε ισχύ της
τροπολογίας µόνο για έξι µήνες. Αυτό που του υπαγόρευσαν οι
ξένες εταιρείες, αυτό έκανε! Και πάντα αυτό κάνουν όλες οι κυβερνήσεις από το 1974 και µετά. Ό,τι υπαγορεύουν οι ξένοι
πράττουν οι εδώ κυβερνήσεις.
Το κυριότερο πρόβληµα όµως σήµερα, που όχι µόνο δεν επιλύεται µε την προσθήκη-τροπολογία που εισάγετε, αλλά διογκώνεται, δεν είναι άλλο από τη δεσπόζουσα θέση των καπνοβιοµηχανιών στην Ελλάδα σε βάρος των λιανεµπόρων. Η ελληνική
Κυβέρνηση, κάνοντας παιχνίδι ήδη από το 2012 µε τη «PHILLIP
MORRIS», αποδυνάµωσε τις µικρές καπνοβιοµηχανίες, µείωσε
τη φορολογία στα τσιγάρα µε ονοµαστική αξία άνω των 3,40
ευρώ -διότι leader εκεί είναι η «PHILLIP MORRIS»- ενώ αύξησε
την φορολογία στα φτηνά τσιγάρα.
Από το 2012 ως σήµερα, έχει διευρυνθεί το δίκτυο διανοµής
για την ξένων συµφερόντων εταιρεία, σε βάρος των ελληνικών
χονδρεµπόρων. Το λόµπι των καπνοβιοµηχανιών, αρχικά χωρίς
έλεγχο, ορίζει την ονοµαστική τιµή των προϊόντων και εν συνεχεία επιβαρύνεται και ο καταναλωτής µε ειδικό φόρο κατανάλωσης.
Αυτά που συµβαίνουν στη χώρα µας, δεν ισχύουν σε κανένα
άλλο ευρωπαϊκό κράτος και θα συνεχίσουν, κατά τη γνώµη µου
και τη γνώµη του κόµµατός µας, να ισχύουν. Παντού στην Ευρώπη το κόστος λιανικής πώλησης το βαρύνεται η καπνοβιοµηχανία µέσα από το 60,4% της αποφορολογηµένης αξίας που
κρατάει για την ίδια. Στην Ελλάδα, όµως, από το υπόλοιπο 39,6%
που πρέπει να λάβουν οι λιανέµποροι, οι αντιπρόσωποι κρατούν
από 15% ως 25%, ανάλογα µε το σήµα και το είδος του εµπορεύµατος καπνικών.
Ας θεσµοθετηθεί το αυτονόητο που ισχύει σε όλη την Ευρώπη,
δηλαδή ως κατώτατη προµήθεια για τους λιανέµπορους το
39,6% επί της αποφορολογηµένης αξίας.
Αντί να επιβάλλετε τόσο αυστηρή φορολογία για την πάταξη
της λαθρεµπορίας -τελείως προσχηµατικός λόγος- εµείς αναρωτιόµαστε, και σε αυτό εκφράζουµε και την ανησυχία των λιανεµπόρων, γιατί δεν προβαίνετε σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες
προκειµένου να τεθεί σε ισχύ το σύστηµα ιχνηλασιµότητας που
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προβλέπεται ήδη µε το υπ’ αριθµόν 3943/2011 σύστηµα, που ήδη
εφαρµόζει µε επιτυχία η Τουρκία.
Από την Τουρκία, όπως ξέρετε κύριε Υπουργέ, έρχονται εκατοµµύρια πακέτα τσιγάρα το χρόνο. Συγκεκριµένα, στην περιοχή
µου, στον Αλµυροπόταµο, το λιγότερο τρία µε τέσσερα καράβια
ξεφορτώνουν κάθε χρόνο. Δεν ξέρω αν το έχετε υπ’ όψιν σας
αυτό. Μιλάµε µόνο για τσιγάρα, εκτός από όλα τα άλλα.
Γιατί δεν εφαρµόζετε την ειδική σήµανση, την ταινία που δεν
παραχαράσσεται; Πρακτικά τι σηµαίνει αυτό; Η ταινία αυτή διαβάζεται και εντοπίζει αµέσως την αλυσίδα του προϊόντος. Σήµερα, όποιο τσιγάρο παράγεται ή εισάγεται στην Ελλάδα θα
µπορεί λαθραία να διακινείται, αφού όσο δεν εφαρµόζετε το σύστηµα ιχνηλασιµότητας, δεν εντοπίζεται ο κατασκευαστής ή εισαγωγέας του προϊόντος.
Μάλλον δεν είναι η αύξηση των κρατικών εσόδων που ενδιαφέρει την Κυβέρνηση τη δική σας αλλά η εξαθλίωση του ελληνικού λαού και η ισχυροποίηση των ξένων εταιρειών στην ελληνική
αγορά. Όπως πάντα, οι ξένες εταιρείες πάλι! Αυτές έκαναν κουµάντο και αυτές θα συνεχίσουν να κάνουν κουµάντο στην πατρίδα µας, κύριε Υπουργέ. Το ξέρετε κι εσείς και το ξέρουµε όλοι
µας πολύ καλά. Πάντα οι πολυεθνικές µπροστά και µετά όλοι οι
υπόλοιποι!
Θα προχωρήσω στο θέµα για το µέλι. Ξέρετε πόσους παραγωγούς µελιού έχει η Ελλάδα, πόσο µέλι µπορεί να παράγει και
αυτήν τη στιγµή µας επιβάλλουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να
µην υπάρχει έλεγχος, να µην υπάρχει ταµπελίτσα πάνω στο µέλι,
για το αν είναι γενετικά τροποποιηµένη η γύρη ή για το από πού
παράγεται και είναι το µέλι.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά για τις εισαγωγές από την Κίνα. Είναι
τεράστιες. Αυτήν τη στιγµή, έχουν φτάσει στο 50% της αγοράς
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συνεχιστούν µάλλον µε ανοδική
τάση να έρχονται. Τώρα το τι θα γίνουν οι Ευρωπαίοι και κυρίως
οι Έλληνες παραγωγοί µελιού δεν το ξέρουµε. Όπως βλέπουµε,
θα πάνε κι αυτοί στην άκρη.
Φυσικά δεν υπάρχει και καµµία προστασία του καταναλωτή,
γιατί όλα τα µέλια που έχουν χηµικά µέσα, είναι και καρκινογόνα.
Αυτό το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
Τέλος, θα προχωρήσω σε ένα θέµα που έχει γίνει µε τους οικολόγους και αυτούς τους «ευαίσθητους» ανθρώπους που έχουµε στην πατρίδα µας, όσον αφορά τα ζώα εργασίας –όχι για
τα ζώα που είναι στο σπίτι- και συγκεκριµένα για τα σκυλιά εργασίας. Έχει γίνει ένα πολύ µεγάλο θέµα, να µην κόβονται οι
ουρές και τα αφτιά. Έχει δουλέψει κανένας από αυτούς στην
ύπαιθρο, κύριε Υπουργέ; Ξέρουν τι θα πει δουλειά στην ύπαιθρο;
Έχει πάει κανένας να κυνηγήσει;
Πρώτα απ’ όλα, οι ελληνικοί ποιµενικοί έχουν να αντιµετωπίσουν λύκους και αρκούδες. Το πρώτο πράγµα που θα χτυπήσει
ο λύκος ή η αρκούδα είναι τα αφτιά του σκύλου. Γι’ αυτό και τα
κόβουν οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι.
Από εκεί και πέρα, θα προχωρήσω στα κυνηγετικά σκυλιά και
θα σας πω για µια συγκεκριµένη ράτσα, τα kurzhaar, τα οποία
είναι πολύ διαδεδοµένα στην πατρίδα µας. Μπαίνουν µέσα σε
θάµνους, µπαίνουν µέσα σε αγκάθια, σε δύσβατες περιοχές.
Έχω εδώ και µία φωτογραφία τού πώς γίνεται η ουρά των ζώων
και θα την καταθέσω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Μίχος καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα φωτογραφία, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αν χτυπήσει µια φορά το ζώο την ουρά του, δεν πρόκειται να
ξαναστρώσει, κύριε Υπουργέ. Μένει για πάντα σηµαδεµένο. Με
το παραµικρό άγγιγµα τρέχει αίµα ασταµάτητα και το ζώο παιδεύεται.
Είµαστε, λοιπόν, υπέρ στο να κόβεται η ουρά σε πάρα πολύ
µικρή ηλικία από κτηνίατρο. Ένα λαστιχάκι βάζεις και πέφτει
µόνη της.
Ας αφήσουν οι οικολόγοι τα δικά τους, που έχουν γεµίσει όλη
την ύπαιθρο µε υβρίδια λύκων που χτυπάνε τα ζώα. Συγκεκριµένα, στην περιοχή τη δική µου, µας γέµισαν µε οχιές. Το µόνο
που ξέρουν να κάνουν, είναι να παίρνουν λεφτά από µη κυβερνητικές οργανώσεις και να τα εκµεταλλεύονται όπως αυτοί θέ-
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λουν και να δουλεύουν για ξένους παράγοντες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μίχο.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Θωµάς Ψύρρας, για οκτώ λεπτά, µε τη γνωστή ανοχή.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, οι νόµοι που αφορούν τον πρωτογενή
τοµέα έπρεπε να είναι, ίσως, οι πιο σαφείς, οι πιο ξεκάθαροι, οι
νόµοι χωρίς παραποµπές, να µην παραπέµπουν καν σε αρχαίες
εποχές –έως το 1929 που φτάνει ο δικός µας- και πάντοτε να
είναι επικεντρωµένοι σε ένα θέµα. Γιατί εδώ, στο νοµοσχέδιο που
έχουµε µπροστά µας, έχουν ριφθεί ατάκτως θέµατα για ανόµοια
πράγµατα, όπως φυτοφάρµακα, ψάρια, αγροκτήµατα, λιπάσµατα, ζώα συντροφιάς, κυρώσεις, έλεγχοι, υπηρεσίες.
Τελικά, θέλω να πω ότι για να υπάρχει µία εµπνευσµένη και
αποτελεσµατική νοµοθέτηση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να
υπάρχει η θεµατική ενότητα, γιατί τότε ο νοµοθέτης δείχνει ακριβώς τι θέλει, τι επιδιώκει, τι θέλει να πετύχει. Νοµοσχέδια σαν
ετούτο εδώ αποδεικνύουν απλώς ότι υπάρχει άγχος, ότι πάνε να
µπαλωθούν και όχι να λυθούν προβλήµατα.
Και αυτό επιτείνεται περαιτέρω όταν συνοδεύονται και από
λογής άσχετες προσθήκες, σαν αυτή που επιχειρεί να περάσει
µε τη δική του προσθήκη το Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή δίπλα
στο θέµα για τα αιγοπρόβατα να υπάρχει το θέµα που αφορά την
πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Περνώ στα άρθρα. Στο πρώτο µέρος υπάρχει µία σοβαρή,
κατά τη γνώµη µας, ένσταση. Υπάρχει αναγκαιότητα ο ΕΦΕΤ να
εξακολουθήσει να λειτουργεί ρητά –το τονίζω- ως ανεξάρτητος
οικονοµικά, διοικητικά και λειτουργικά εποπτευόµενος από το
ΥΠΑΑΤ φορέας.
Για αυτό έχουµε καταθέσει σχετική τροπολογία που προσθέτει
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 εδάφιο α’ µια πρόταση που νοµίζουµε ότι ρητά δείχνει την πορεία του ΕΦΕΤ. Συγκεκριµένα λέµε:
«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων διά των αρµοδίων, κατά περίπτωση, υπηρεσιών του και του εποπτευόµενου
από αυτό Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ) που είναι ο
καθ’ ύλην αρµόδιος φορέας για τον έλεγχο των τροφίµων στη
χώρα». Αυτό το πράγµα νοµίζουµε ότι πρέπει να φανεί. Για το
πρώτο µέρος ήδη έχουµε πει αρκετά.
Έρχοµαι στο άρθρο 37. Στο άρθρο 37, τα προβλήµατα είναι
ιδιαίτερα πολλά. Εµείς ζητήσαµε να αποσυρθεί και δεν θα το ψηφίσουµε, εφόσον παραµείνει, γιατί πιστεύουµε ότι θίγει θέµατα
που θα έπρεπε να επιλυθούν από κοινού µε το ΥΠΕΚΑ και ότι σε
πάρα πολλές περιπτώσεις αυτά τα θέµατα που αναφέρονται στο
άρθρο 37, αντίκεινται στις αρχές του πολεοδοµικού σχεδιασµού
και την ακριβή αποτύπωση που ζητάµε και στις δηµόσιες γαίες,
σύµφωνα µε όσα ορίζει το Εθνικό Κτηµατολόγιο.
Στα άρθρα 40 και 41, νοµίζουµε ότι είναι λάθος να θεωρείται
επαγγελµατίας αγρότης κάποιος που αντλεί µόνο το 35% του εισοδήµατός του από αγροτικές δραστηριότητες. Το πιο λογικό
είναι ένα ποσοστό 50% επί του συνολικού εισοδήµατος να είναι
από αγροτικές δραστηριότητες.
Επίσης, δεν µπορούµε να δεχθούµε να θεωρείται αγρότης
ένας ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά και µόνο µε φωτοβολταϊκά, να θεωρείται η παραγωγή ενέργειας µέσω φωτοβολταϊκών
ως αγροτική εργασία.
Στο άρθρο 43, που αφορά ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και
τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις –το οποίο είναι ένα πρόβληµαπροτείνουµε να υπάρξει αλλαγή της διατύπωσης, να ξεκαθαρίσει
ότι µπορεί να παραχωρηθεί µια έκταση από τον δασάρχη στις
υφιστάµενες θέσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, εάν δεν
υπάρχει πρόβληµα µε τις αποστάσεις, όπως προβλέπεται από
τους νόµους.
Στο άρθρο 44, για τη διάθεση των γεωργικών φαρµάκων, τα
προβλήµατα είναι επίσης αρκετά. Δεν µπορούµε να αντιληφθούµε το εξής. Γιατί να εισαχθεί το «µερικής απασχόλησης»;
Διότι, αυτό ουσιαστικά καταργεί το επάγγελµα του γεωτεχνικού
και κάνει το νοµοθέτηµα σαν να είναι δώρο σε κάποιες επιχειρήσεις. Μη µου πείτε, όµως, ότι είναι ζήτηµα που σχετίζεται µε το
άνοιγµα των επαγγελµάτων. Εδώ ουσιαστικά επιχειρείται η αντι-
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κατάσταση του γεωτεχνικού επιστήµονα από φυσικά πρόσωπα
χωρίς πτυχίο.
Ταυτόχρονα µε τη µερική απασχόληση του υπεύθυνου επιστήµονα, του γεωπόνου στα καταστήµατα εµπορίας δίνεται και η δυνατότητα να υπάρχει και υπεύθυνος, πρόσωπο που κατέχει
πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας το οποίο χορηγείται
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης µετά από κατάρτιση.
Συνεπώς, οι πενταετείς σπουδές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
µαζί µε όλες τις παραµέτρους που διαρκούν χρόνια, ισοφαρίζονται όσον αφορά την αξία τους µε σεµινάρια εκπαίδευσης από
υπαλλήλους-πωλητές. Πρέπει αυτό να µην υπάρχει εκεί µέσα.
Και φυσικά πρέπει να αντιµετωπίσουµε και κάποιους επιµέρους
παραλογισµούς, όπως για παράδειγµα το να επιβάλλουµε πρόστιµο 5.000 ευρώ, όταν στο σηµείο πώλησης λιπασµάτων δεν
υπάρχει υπεύθυνος επιστήµονας και από την άλλη, όταν κάποιος
πωλεί γεωργικά φάρµακα, που είναι πολύ πιο επικίνδυνη η χρήση
τους, να εµπιστευόµαστε πρακτικούς που έχουν κάνει κάποια
ωριαία σεµινάρια.
Στο άρθρο 46 εκφράσαµε την αντίθεσή µας σε πάρα πολλά
σηµεία που αφορούν τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα, τους
ακρωτηριασµούς, τις ιστορίες µε τα δελφίνια µε τους εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δεν θεωρούµε ότι έχει γίνει σηµαντική πρόοδος
και περιµένουµε να δούµε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που θα
προτείνει ο κύριος Υπουργός.
Έρχοµαι στο άρθρο 52, στο «πολυαγρόκτηµα». Αφήνουµε
κατά µέρος ότι το «πολυαγρόκτηµα» ως όρος είναι εντελώς αδόκιµος. Πρόκειται, όµως, για µια πολύ σηµαντική πρακτική, η
οποία έρχεται πάρα πολύ βιαστικά να «βουλιάξει» καθώς υποτιµάται η σηµασία της. Φοβάµαι την υποτίµηση του θεσµού. Χωρίς
να έχουµε δει καν πώς έχει εξελιχθεί έως σήµερα ο αγροτουρισµός, τι έχει γίνει γι’ αυτόν το σκοπό έως τώρα, τι έχει γίνει µε
τα «LEADER», τι έγινε µε τα διάφορα πάρκα, τις προστατευόµενες περιοχές και τους οργανισµούς που τους εποπτεύουν, την
ανάδειξη αρχαιοτήτων, των τοπίων φυσικού κάλλους, των ιστορικών τόπων, χωρίς να έχουµε µια ολοκληρωµένη εικόνα όσον
αφορά αυτό, ερχόµαστε να θεσπίσουµε το «πολυαγρόκτηµα».
Είναι ένα πολύ βιαστικό πράγµα, που ουσιαστικά είναι ανούσιο
έτσι όπως παρουσιάζεται µέσα στο νοµοσχέδιο.
Από την άλλη πλευρά, µένει απέξω από το νοµοθέτηµα ένα
πολύ ουσιαστικό ζήτηµα, το «πειραµατικό αγρόκτηµα», δηλαδή
το αγρόκτηµα, που σε συνέργεια µε τους δήµους και τα ερευνητικά ινστιτούτα, µπορεί να προάγει και την καινοτοµία και την εκπαίδευση αγροτών και ταυτόχρονα να καλύπτει και τις επιδιώξεις
επισκεψιµότητας. Είναι ένας πολύ σοβαρός θεσµός που συµπιέζεται από το παρόν νοµοθέτηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, έρχοµαι στις ρυθµίσεις του ελληνικού γεωργικού οργανισµού «ΔΗΜΗΤΡΑ». Υπάρχει ένα πρόβληµα. Το εντοπίσαµε και στις επιτροπές. Προτείναµε -και
έχουµε υποβάλει αντίστοιχη τροπολογία- µια παράγραφος να
αναδιατυπωθεί ως εξής: «Τα απαιτούµενα προσόντα, η διαδικασία πρόσληψης, προαγωγής και τοποθέτησης των ερευνητών καθορίζονται από το ν.1845/1989». Είναι απαραίτητο να υπάρχει
αυτό το πράγµα και να µην αφήσουµε να καθορίζονται τα κριτήρια µε την εκάστοτε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, γιατί
αλλιώς θα υπάρξουν και πολύ σύντοµα, κύριε Υπουργέ, εµπλοκές και µε το Υπουργείο Εργασίας.
Κλείνοντας, αναφέροµαι στον κτηνίατρο εκτροφής. Αναρωτιέµαι. Γιατί κτηνίατρος και όχι γεωτεχνικός εκτροφής; Γιατί αφήνουµε στο περιθώριο τους γεωπόνους-ζωοτέχνες που έχουν
πενταετείς σπουδές στη ζωική παραγωγή;
Θα έπρεπε να οριστεί, επίσης, εδώ το µέγεθος της εκµετάλλευσης που θα έχει υποχρέωση για κτηνίατρο εκτροφής, το µέγεθος των εκµεταλλεύσεων που απαλλάσσονται απ’ αυτήν την
υποχρέωση, όπως επίσης και η παροχή υπηρεσιών εκ µέρους
του κτηνιάτρου εκτροφής σε ενωσιακά προγράµµατα. Πρέπει να
λάβουµε υπ’ όψιν µας εκείνες τις µικρές εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται σε αποµακρυσµένες περιοχές, κυρίως ορεινές, που
λόγω µεγέθους και απόστασης δεν θα µπορούν να συµβληθούν
µε κτηνίατρο. Τι θα γίνει µε αυτούς;
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Αυτά ήθελα να πω και περιµένουµε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις παρακαλώντας σας, κύριε Υπουργέ, να δείτε ευµενώς τις
τροποποιήσεις που έχουµε καταθέσει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
Ψύρρα.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Νικόλαος Μωραΐτης για οκτώ λεπτά µε τη γνωστή
ανοχή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η συζήτηση του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, γίνεται σε µια χρονική στιγµή που η φτωχοµεσαία αγροτιά δέχεται ολοµέτωπη επίθεση σε όλους τους
τοµείς από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων, επίθεση στο εισόδηµα µε τιµές εξαθλίωσης,
µε προϊόντα που σαπίζουν ή όταν πωλούνται, δεν πληρώνονται.
Σήµερα, κύριε Υπουργέ, ήταν να συζητηθεί µια επίκαιρη ερώτηση για τους παραγωγούς πορτοκαλιού στην Άρτα, όπου εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι σαπίζουν πάνω στα δέντρα και δεν
πρόκειται να προστατευθούν αυτοί οι παραγωγοί ούτε µε το
άρθρο 50 για το Μητρώο των Εµπόρων. Ήδη βρίσκονται σε απόγνωση. Δεν ήρθατε, όµως, να απαντήσετε, επικαλεστήκατε κώλυµα.
Έχουµε φορολογική επιδροµή, φόρο από το πρώτο ευρώ στο
καθαρό εισόδηµα, µε συντελεστή 13%. 0ι φτωχοµεσαίοι αγρότες, θα πληρώσουν ενιαίο φόρο στα σπίτια, στα χωράφια τους.
Έχουµε δικαστικές διώξεις. Κατάργηση του ασύλου της κατοικίας. Παρακρατήσεις για αγροτικά χρέη µέσα από τους λογαριασµούς των αγροτών. Η Κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως να
γίνονται παρακρατήσεις για τα χρέη του ΟΓΑ, του ΕΛΓΑ. Απειλούνται χιλιάδες αγρότες άµεσα µε κατασχέσεις των σπιτιών
τους, των χωραφιών τους, επειδή δεν µπορούν να πληρώσουν
παλαιότερα χρέη προς την τράπεζα. Η φτωχή αγροτιά στενάζει
από τα χαράτσια που της έχετε επιβάλει, όπως οι αυξήσεις στο
αγροτικό ρεύµα που πλησιάζουν το 160%, αυξήσεις στο πετρέλαιο, στις εισφορές στον ΕΛΓΑ, στον ΟΓΑ. Πληρώνουν ΟΣΔΕ,
ενεργοποίηση δικαιωµάτων, τεράστια ποσά. Σας το βάλαµε, κύριε Υπουργέ, πολλές φορές. Κάνετε ότι δεν ακούτε. Μας ακούν,
όµως, αυτοί που πληρώνουν. Πληρώνουν χαράτσια για τις αδειοδοτήσεις των γεωτρήσεων, για τις ηλεκτρονικές σηµάνσεις των
ζώων.
Τώρα, µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε συνεχίζεται η φοροµπηχτική πολιτική. Χαράτσια για τη νοµιµοποίηση των σταβλικών
εγκαταστάσεων. Θα πληρώσουν γεωπόνο για τη συνταγογράφηση των φυτοφαρµάκων, θα πληρώσουν τον κτηνίατρο εκτροφής που αναφέρεται στο άρθρο 60.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε δεν πρόκειται να δώσει λύσεις
στα βάσανα και στα προβλήµατα της δοκιµαζόµενης φτωχής
αγροτιάς ούτε στοχεύει, όπως λέτε, σε ποιοτικά, σε ασφαλή και
σε προσιτές τιµές τρόφιµα για τα πλατιά λαϊκά στρώµατα, για τις
εργατικές λαϊκές οικογένειες. Σας το είπε άλλωστε στην ακρόαση φορέων, ο εκπρόσωπος των εργαζοµένων του ΕΦΕΤ, ότι ο
έλεγχος αυτός δεν θα γίνει, γιατί οδηγείτε σε διάλυση τον ΕΦΕΤ
και τους δηµόσιους ελεγκτικούς µηχανισµούς.
Θα µπορούσε, όµως, η εξέλιξη της επιστήµης, η τεχνολογία,
να συµβάλλει στη βελτίωση του ελέγχου της διατροφής. Αυτό,
όµως, δεν µπορεί να γίνει όσο κυριαρχεί ο καπιταλιστικός τρόπος
παραγωγής. Η διατροφή είναι παραδοµένη στο κέρδος. Δεν θα
µπορούσε να υπάρχει άλλη κατάσταση στο υπάρχον σύστηµα
και όπως αυτό εξελίσσεται, η ποιότητα και η ασφάλεια της διατροφής του λαού βρίσκονταν και εξακολουθούν να βρίσκονται
στα χέρια των µονοπωλίων. Το ενδιαφέρον που δείχνει η συγκυβέρνηση, συνολικά τα κόµµατα του ευρωµονόδροµου, για τον
πρωτογενή τοµέα και την ανάπτυξή του δεν είναι καθόλου υποκριτικό, µιας και ο αγροτικός τοµέας είναι άµεσα συνδεδεµένος
µε τη βιοµηχανία τροφίµων και τους αντίστοιχους µεγαλοεπιχειρηµατικούς οµίλους του κλάδου, τα συµφέροντα των οποίων
εξυπηρετούν µε απόλυτη συνέπεια οι δυνάµεις που έχουν θεό
τους την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν µπορεί κάποιοι να µιλάνε για
καλά, ποιοτικά και φθηνά τρόφιµα για τις λαϊκές οικογένειες και
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να αποδέχονται ότι µπορεί να συνυπάρξουν οι υγιείς επιχειρηµατίες και οι λαϊκές ανάγκες. Και όλα αυτά, µέσα στη λυκοσυµµαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό αποτελεί τουλάχιστον
πολιτική εξαπάτηση ο ισχυρισµός του ΣΥΡΙΖΑ ότι µπορεί να
υπάρχουν µέτρα προστασίας της εγχώριας παραγωγής, την ώρα
που αποδέχεται την ενιαία αγορά, την Ευρωπαϊκή Ένωση των
πολυεθνικών.
Είναι αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΚΑΠ,
που όλα αυτά τα χρόνια έκανε τη χώρα που είχε θετικό αγροτικό
ισοζύγιο πριν την ένταξη στην τότε ΕΟΚ να είναι σήµερα χώρα
εισαγωγέας αγροτικών προϊόντων που µπορούν να παραχθούν
στη χώρα σε αυτάρκεια και σε άριστη ποιότητα. Αλλά οι ελευθερίες που πρεσβεύει η λυκοσυµµαχία, η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων και εµπορευµάτων δεν µπορεί και βέβαια δεν θέλει να
βάλει περιορισµούς στις αθρόες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τρίτες χώρες.
Σε αυτήν την κατεύθυνση, κινείται και το νοµοσχέδιο που συζητάµε. Δεν είναι τίποτε άλλο, από ένα βήµα περαιτέρω προσαρµογής του εθνικού κανονιστικού πλαισίου στο ευρωενωσιακό.
Αυτό συµβαίνει στο πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου, από το
πρώτο άρθρο µέχρι το 36, που ενσωµατώνονται µία σειρά ευρωπαϊκοί κανονισµοί. Είναι κάποια άρθρα διαδικαστικά, όπου θα τοποθετηθούµε στην ψηφοφορία ονοµαστικά στο καθένα.
Στο δεύτερο µέρος υπάρχουν τροποποιήσεις αρκετών νόµων
που -όπως αναφέραµε και στην πρώτη συζήτηση- θα µπορούσαν
να είναι αυτοτελή νοµοσχέδια. Όµως, όλα αυτά δεν έχουν καµµία
βελτίωση για τη ζωή των φτωχοµεσαίων κτηνοτρόφων.
Κάναµε κάποιες προτάσεις ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το άρθρο
43 και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, που φέρνουν µια ανάσα
στα προβλήµατα των φτωχών κτηνοτρόφων, που οι υπουργικές
αποφάσεις και οι εγκύκλιοι όχι µόνο δεν απλουστεύουν, απεναντίας δυσκολεύουν και βάζουν ανυπέρβλητα εµπόδια και σωρό
από χαρτιά για τη νοµιµοποίηση των σταβλικών εγκαταστάσεων.
Τα είχαµε αναφέρει όταν συζητιόταν ο 4056/2012, που αφορούσε την κτηνοτροφία. Τότε έµπαιναν τα ζητήµατα των σταβλικών εγκαταστάσεων.
Είχαµε τονίσει ότι αυτός ο νόµος κινείται στην κατεύθυνση λειτουργίας καπιταλιστικών κτηνοτροφικών επιχειρήσεων µε σύγχρονες υποδοµές. Αυτό απαιτούσε κεφάλαια για να δηµιουργηθούν οι επιχειρήσεις και σε αυτό δεν θα µπορούσαν να προσαρµοστούν οι φτωχοί κτηνοτρόφοι και ιδιαίτερα οι ηλικιωµένοι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δυστυχώς αποτελούν ένα µεγάλο ποσοστό
στον κλάδο.
Είχαµε κάνει προτάσεις που επαναφέρουµε και σήµερα, όπως,
για παράδειγµα, οι υφιστάµενοι στάβλοι να λάβουν άδεια εγκατάστασης άµεσα, χωρίς ιδιαίτερες διατυπώσεις και κανέναν περιορισµό και ιδιαίτερα οι παλιοί στάβλοι να ενταχθούν στις
πρόχειρες κατασκευές και στον ν. 4056/2012 να εντάσσονται οι
νέες κατασκευές.
Δεύτερον, να προβλεφθεί η δυνατότητα µεταβίβασης των
αδειών ελευθέρας βοσκής, που έχουν εκδοθεί χωρίς κτηριακές
εγκαταστάσεις, να µεταβιβάζονται σαν άδειες πρόχειρου χαρακτήρα. Επίσης, να λαµβάνονται υπ’ όψιν σαν τίτλοι κυριότητας
το Ε9, η δήλωση του ΟΣΔΕ, συµβολαιογραφικές πράξεις µαρτύρων και να υπάρξουν παντού στα ποιµνιοστάσια δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 44, τα είπαµε και στην επιτροπή και
στη συζήτηση επί της αρχής. Είναι επικίνδυνο για τη δηµόσια
υγεία και το περιβάλλον να µην έχει την αποκλειστική ευθύνη των
φυτοφαρµάκων ο γεωπόνος. Ιδιαιτέρως, σας ζητάµε να αποσύρετε το άρθρο που αφορά τα ζώα συντροφιάς, γιατί είναι ζωτικής
σηµασίας η προστασία της δηµόσιας υγείας και η σωστή διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Πρέπει όλα αυτά να γίνονται µε επιστηµονικά κριτήρια. Άλλωστε, ήταν κάθετη η αντίθεση για το
άρθρο αυτό από φορείς, όπως κυνηγετικοί σύλλογοι, κτηνιατρικοί σύλλογοι και φιλοζωικές οργανώσεις. Σας καταθέτουµε στα
Πρακτικά ανακοίνωση της Πανεπιστηµονικής Κίνησης Κτηνιάτρων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Μωραΐτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
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Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κλείνοντας, αναφερόµαστε στη φτωχή αγροτιά και τους λέµε
ότι σήµερα έχουν αρκετή πείρα. Μπορούν και πρέπει να βγάλουν
συµπεράσµατα. Δεν πρέπει να έχουν αυταπάτες για το µέλλον
που τους επιφυλάσσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κόµµατα του
ευρωµονόδροµου, η νέα ΚΑΠ. Εάν δεν παλέψουν για την ανατροπή αυτής της βάρβαρης πολιτικής, το ξεκλήρισµά τους, η
χρεοκοπία τους είναι δεδοµένη και αναπόφευκτη.
Αυτό γίνεται όλο και πιο κατανοητό από όλο και µεγαλύτερα
τµήµατα της φτωχοµεσαίας αγροτιάς. Γι’ αυτό σήµερα η φτωχή
αγροτιά είναι στους δρόµους του αγώνα. Κατανοούν ότι χωρίς
σύγκρουση και ρήξη µε την αντιαγροτική πολιτική δεν έχουν µέλλον.
Το ΚΚΕ στηρίζει τους αγώνες. Καλεί τη φτωχή αγροτιά µαζί µε
την εργατική τάξη και τα άλλα πλατιά λαϊκά στρώµατα να συγκροτήσουν τη λαϊκή συµµαχία των κοινωνικών δυνάµεων που
έχουν συµφέρον να παλέψουν σε αντιµονοπωλιακή, αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, µε βασικά συνθήµατα την κοινωνικοποίηση
των µονοπωλίων της γης, τον αγροτικό παραγωγικό συνεταιρισµό, τη µονοµερή διαγραφή του χρέους και την αποδέσµευση
από τη λυκοσυµµαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε εργατική
λαϊκή εξουσία.
Καταθέσαµε δυο τροπολογίες και ζητάµε την ψήφισή τους. Η
µια αφορά τα αγροτοδικεία που έχετε στήσει από τη µια άκρη
της χώρας έως την άλλη. Ζητάµε την αναστολή, την παραγραφή
κάθε αδικήµατος για τους αγωνιζόµενους αγρότες. Με τη δεύτερη τροπολογία ζητάµε την κατάργηση κάθε χαρατσιού στην
υγεία για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Γεώργιος Κασαπίδης για οκτώ λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σε µία περίοδο ιδιαίτερα κρίσιµη για τη χώρα,
κρίσιµη για την οικονοµία, κρίσιµη και για την κοινωνία ως προς
τις εξελίξεις που πρόκειται να ακολουθήσουν, χωρίς ωστόσο να
έρχεται και µία ισχυρή νότα αισιοδοξίας µέσα από τον πρωτογενή τοµέα, στον οποίο όλοι προσβλέπουν και ελπίζουν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Εδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, όπως αναφέραµε και στη συζήτηση επί της αρχής, είναι ουσιαστικά ένα διαχειριστικό σχέδιο
νόµου το οποίο στο πρώτο µέρος ενσωµατώνει την ενωσιακή νοµοθεσία και στο δεύτερο µέρος δίνει µία γεύση κάποιων θεµάτων
που άπτονται της αγροτικής πολιτικής.
Ωστόσο, αυτά είναι ασύνδετα, διάσπαρτα, χωρίς συγκεκριµένη
στόχευση και αποσπασµατικά. Δεν είναι αυτό που περίµεναν οι
Έλληνες γεωργοί εδώ και είκοσι µήνες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, για να εµπνευστούν και να πειστούν ότι αυτό που λένε οι πολιτικοί από τα µπαλκόνια το εννοούν και το κάνουν πράξη. Δηλαδή ότι η Ελλάδα µπορεί να στηριχτεί στον πρωτογενή τοµέα, ότι η Ελλάδα µπορεί να αυξήσει
το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της, ότι η Ελλάδα µπορεί να
δώσει νέες µόνιµες θέσεις εργασίας σε νέους ανθρώπους, πρωτίστως στον πρωτογενή τοµέα, να αυξήσει την παραγωγή των
αγροδιατροφικών προϊόντων, για να µεγιστοποιήσει την αυτάρκεια της χώρας σε τρόφιµα, αλλά και, πάνω από όλα, να δώσει
περισσότερα πλεονεκτήµατα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις της
χώρας µας µέσα από τα ποιοτικά πλεονεκτήµατα της αγροτικής
µας παραγωγής. Δεν βλέπουµε τίποτα συγκεκριµένο από όλα
αυτά, που θεωρούνται και αυτονόητα, αλλά δυστυχώς ακόµα τα
περιµένουν οι Έλληνες παραγωγοί, γι’ αυτό και αρχίζουν και διαµαρτύρονται.
Έρχονται, λοιπόν, µέσα από µία σειρά µέτρων Υπουργοί της
Κυβέρνησης να θεσµοθετήσουν ουσιαστικά δεκατέσσερις πράξεις οι οποίες επιβαρύνουν, άλλες άµεσα και άλλες έµµεσα φορολογικά τους Έλληνες αγρότες. Όπως και οι ίδιοι επισηµαίνουν
στα ψηφίσµατα διαµαρτυρίας που κατέθεσαν στις κινητοποιήσεις που έχουν γίνει µέχρι σήµερα, αυτές οι πράξεις αφορούν
κατ’αρχάς την επιβολή φόρου από φέτος για πρώτη φορά µέσω
των βιβλίων εσόδων-εξόδων για τους αγρότες. Επιπλέον, µέσα
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από αυτήν τη νοµοθεσία θα πληρώνουν ένα τέλος επιτηδευµατία,
την εισφορά αλληλεγγύης, τον φόρο εισοδήµατος, τον ΦΠΑ και
την αµοιβή του λογιστή.
Πέραν των άλλων, έχουµε και τη µείωση των συντάξεων του
ΟΓΑ, την αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς του ΟΓΑ, τη µείωση της επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες, τη µείωση του ειδικού φόρου πετρελαίου στους αγρότες και άλλα µέτρα, που
συνολικά ανέρχονται στα δεκατέσσερα στον αριθµό, τα οποία
έρχονται να µειώσουν ουσιαστικά το αγροτικό εισόδηµα.
Εδώ θα ήθελα να καταθέσω αυτό το ψήφισµα του συλλαλητηρίου των αγροτών, που έγινε στις 20 Δεκεµβρίου, και αφορά τις
διαµαρτυρίες των παραγωγών ως προς τη φορολόγηση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κασαπίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν ψήφισµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής.)
Όµως, οι ίδιοι δεν µένουν χωρίς αντιπρόταση, κύριε Υπουργέ.
Ακούσαµε να αναλύετε το θέµα µε τα βιβλία εσόδων-εξόδων.
Ωστόσο, αυτά ουσιαστικά έρχονται και µπλέκουν ακόµα περισσότερο τη σύνθετη γραφειοκρατική διαδικασία ως προς τη φορολόγηση που θα ισχύσει και για τους αγρότες. Και αυτό γιατί
τους αναγκάζει ανά τρίµηνο να κάνουν τη συγκεντρωτική κατάσταση για την απόδοση του ΦΠΑ, κάθε µήνα να συγκεντρώνουν
τα τιµολόγια και ουσιαστικά είναι υποχρεωµένοι να συνεργάζονται και µε έναν λογιστή και αυτό αποτελεί ένα πρόσθετο κόστος
για τις επιχειρήσεις τους.
Αυτό, λοιπόν, το πρόβληµα έρχονται να ξεπεράσουν, αντιπροτείνοντας συγκεκριµένη πρόταση, οι παραγωγοί της κεντρικής
Μακεδονίας, κυρίως αυτοί που έχουν την έδρα τους στην Ηµαθία
και στη δυτική Μακεδονία. Κάνουν µία πρόταση, η οποία απλοποιεί τη διαδικασία που έρχεται να εφαρµόσει το Υπουργείο Οικονοµικών, στοχεύοντας ουσιαστικά ναι µεν στη δίκαια φορολόγηση, αλλά όχι στην αύξηση της φορολογίας.
Αυτή η πρόταση, κύριε Υπουργέ, συνίσταται στο εξής. Ναι, δέχονται να φορολογηθούν στο εισόδηµά τους µε τον ορισµό ενός
συντελεστή επί του ακαθαρίστου εισοδήµατος των γεωργών, επί
του οποίου θα οριστεί ο συντελεστής φορολόγησης στο 13%.
Αυτό µέχρι σήµερα ήταν σύµφωνα µε τη φορολόγηση των αγροτών ειδικού καθεστώτος, όπου το 20% θεωρούνταν κέρδος από
το αγροτικό εισόδηµα και επί του οποίου µπορεί να θεσπιστεί
ένας συντελεστής φορολόγησης.
Μάλιστα, για να απλοποιηθεί η διαδικασία, προτείνω η συγκέντρωση των τιµολογίων, γιατί χρειάζεται πραγµατικά ένας έλεγχος για την αποφυγή νοθειών και πάσης φύσεως παρατυπιών να
γίνεται ετησίως σε µια κατάσταση και να κατατίθεται στις εφορίες, ώστε να γίνεται και διασταυρωτικός έλεγχος. Έτσι αποφεύγουµε όλη αυτήν τη γραφειοκρατική διαδικασία -καταθέτω κι
αυτό το έγγραφο- και την επιβάρυνση των παραγωγών η οποία,
κύριε Υπουργέ, ανέρχεται στο ύψος των 80 µε 90 εκατοµµυρίων
ευρώ ετησίως.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κασαπίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτά τα χρήµατα θα φύγουν επιπλέον από τις τσέπες των
αγροτών και θα πάνε σε κάποια λογιστικά γραφεία ή σε κάποιες
εταιρείες υπηρεσιών που βλέπουν το φως της δηµοσιότητας τις
ηµέρες µας, που συµµετέχουν και κάποιες τράπεζες και κάποιες
συνεταιριστικές οργανώσεις που έρχονται να διεκδικήσουν ένα
κοµµάτι από αυτήν την πίτα.
Επίσης, ένα άλλο γενικό θέµα που θα ήθελα να το αποφύγω,
κύριε Υπουργέ, αλλά δυστυχώς η δηµοσιότητα δεν το επιτρέπει,
αφορά τη φέτα. Δεν έχουµε καµµία εµµονή µε τη φέτα. Δεν βλέπουµε να γίνεται τίποτα, όµως, αντιθέτως τα πράγµατα να δυσκολεύουν. Αυτό αφορά µία έκθεση του Γενικού Προξενείου της
Ελλάδας στη Νέα Υόρκη από τον Αύγουστο του 2012 όπου αναφέρει συγκεκριµένα: «Από το 2011 η Ένωση Αµερικανών Παραγωγών Γαλακτοκοµικών Προϊόντων έγινε µέλος της διεθνούς
πρωτοβουλίας εναντίον της προστασίας τροφίµων µέσω του καθεστώτος ΠΟΠ και ΠΓΕ.».
Τι σηµαίνει αυτό, κύριε Υπουργέ; Οι Αµερικάνοι, οι Καναδοί
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και άλλοι παραγωγοί τρίτων χωρών συνασπίζονται εναντίον της
προστασίας των ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων εντός της Ευρώπης
πλέον και σε αυτούς εµείς χαρίζουµε το όνοµα της φέτας. Δεν
ξέρουµε αν το ξέρετε, αλλά λάβετέ το υπ’όψιν. Είναι πολύ σοβαρή παρατήρηση. Έρχεται ουσιαστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών και θα πρέπει να λάβει γνώση και ο Υπουργός Εξωτερικών και µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντισταθούµε σε αυτό
που θέλουν οι τρίτες χώρες, να ισοπεδώσουν ουσιαστικά.
Καταθέτω και αυτό το έγγραφο του Προξενείου της Νέας Υόρκης.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κασαπίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα αναφερθώ και σε κάτι που σας είχα υποσχεθεί, κύριε
Υπουργέ, και αφορά το ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων, το
οποίο είναι ελλειµµατικό. Σας είπα ότι τη δεκαετία που µας πέρασε συνολικά η χώρα µας εισήγαγε αγροτικά προϊόντα αξίας
63 δισεκατοµµυρίων ευρώ και εξήγαγε -που µου το ζητήσατεαγροτικά προϊόντα αξίας 44 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Καταθέτω και αυτόν τον πίνακα, για να επαναπροσδιορίσει το
Υπουργείο τους στόχους του ως προς τη µεγιστοποίηση της αυτάρκειας της χώρας αλλά και την αύξηση της εξωστρέφειας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κασαπίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, καταθέτω και το συνολικό εµπορικό ισοζύγιο της
χώρας µαζί µε τις κυριότερες χώρες από όπου εισάγουµε ή εξάγουµε προϊόντα, για να φανεί ξεκάθαρα ότι οι δανείστριες χώρες
της Ελλάδας, που µας δάνεισαν 110 δισεκατοµµύρια και θα τα
αποπληρώσουµε εν ευθέτω χρόνω, ουσιαστικά περιµένουν από
εµάς, σύµφωνα µε την περασµένη δεκαετία, από τις εισαγωγές
που κάνουµε από αυτές σε πάσης φύσεως προϊόντα: η Γερµανία
69 δισεκατοµµύρια, ενώ µας δάνεισε 22, η Γαλλία 32 δισεκατοµµύρια, ενώ µας δάνεισε 16, και η Ιταλία 65 δισεκατοµµύρια, ενώ
µας δάνεισε 14. Αυτά είναι τα ποσά που δαπάνησε η χώρα µας
την περασµένη δεκαετία, συνολικά 549 δισεκατοµµύρια, για να
εισαγάγει αγροτικά προϊόντα από το εξωτερικό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Κασαπίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω.
Ως προς το σχέδιο νόµου, όπως αναφέραµε, επί της αρχής
ψηφίσαµε «ΠΑΡΩΝ», θεωρώντας ότι είναι διαχειριστικό. Επί των
άρθρων θεωρούµε ότι από το άρθρο 1 ως το άρθρο 36, άρθρα
τα οποία αφορούν τις κυρώσεις ενωσιακής νοµοθεσίας, ουσιαστικά δηµιουργούνται πρόσθετα προβλήµατα αν εφαρµοστούν
ως έχουν αυτά τα άρθρα, διότι αφορούν διατάξεις που ελέγχουν
και ορθώς πρέπει να ελέγξουν την παραγωγική διαδικασία. Επισείουν πρόστιµα, αλλά δεν είναι έτοιµη η παραγωγική υποδοµή
στη χώρα και το δίκτυο των παραγωγικών επιχειρήσεων να υποστούν αυτές τις κυρώσεις, αν προηγουµένως δεν γίνει κατάλληλη ενηµέρωση. Σε αυτά δηλώνουµε «ΠΑΡΩΝ». Δεν µπορούµε
να τα καταψηφίσουµε.
Επί των άρθρων του δευτέρου µέρους θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Ως προς το άρθρο 41, θεωρούµε ότι δεν πρέπει να θεωρείται γεωργός κατ’ επάγγελµα όποιος ασχολείται αποκλειστικά και µόνο µε τη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Δεν το ψηφίζουµε αυτό.
Στο άρθρο 44 θεωρούµε αναγκαία την πλήρη απασχόληση του
γεωπόνου επιστήµονα στην πώληση των γεωργικών φαρµάκων.
Στο άρθρο 46, που αφορά τα ζώα συντροφιάς, αναφέρεται ότι
γίνεται καταχώριση µέσα στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, η
οποία, βάσει του προηγούµενου νόµου, δεν έχει ακόµα υλοποιηθεί, κύριε Υπουργέ.
Ως προς παρατηρήσεις που αφορούν το άρθρο 52, το «πολύαγρόκτηµα», το υπερψηφίζουµε, µε την επισήµανση ότι δεν θα
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πρέπει να είναι υποχρεωτική και η εστίαση και η φιλοξενία σ’
αυτά τα αγροκτήµατα.
Για τα «Θεσµοφόρια» δηλώνουµε «ΠΑΡΩΝ», δεδοµένου ότι
είναι πολύ γενικό και αόριστο αυτό που θέλετε να δηµιουργήσετε. Θεωρούµε ότι πρέπει να συγκεκριµενοποιηθούν κάποια
πράγµατα, να στοχεύσει η χώρα ποια προϊόντα θέλει ν’ αναδείξει
και να προωθήσει στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και µετά,
σαφώς, να υποστηριχτεί µε τέτοιες δράσεις και συνέργειες και
µε άλλα Υπουργεία Τουρισµού και Πολιτισµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το 56ο άρθρο θεωρούµε ότι ήταν το πρώτο βήµα, αλλά διστακτικό µεν, για να ανοίξει η αγορά και να είναι ουσιαστικά ένα κίνητρο για τους παραγωγούς, για να έχουν πρόσβαση άµεσα οι
ίδιοι στις αγορές των παραγωγών, χωρίς µεσάζοντες. Γι’ αυτό
εδώ θεωρούµε ότι πρέπει να δοθεί δυνατότητα και περισσότερες
µέρες να λειτουργούν αυτές οι αγορές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό
λεπτό.
Τέλος, θεωρούµε πολύ θετική και τη θέσπιση του κτηνιάτρου
εκτροφής και, µάλιστα, µε κύριο αντικείµενο απασχόλησης την
εκρίζωση των ζωονόσων και ζωοανθρωπονόσων, που είναι ένα
θέµα που ταλαιπωρεί δεκαετίες τη χώρα και θα δηµιουργήσει
πολύ περισσότερα προβλήµατα αν δεν επιλυθεί. Πιστεύουµε ότι
µε αυτήν την παρέµβαση και τη σωστή εφαρµογή στην πράξη θα
έχουµε καλά αποτελέσµατα.
Επισηµάναµε σε ποια άρθρα ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ», από το 1
έως το 36, και σε ποια άρθρα δεν ψηφίζουµε από το δεύτερο
µέρος, ενώ τα υπόλοιπα τα ψηφίζουµε.
Ευχαριστώ και για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των εισηγητών.
Η παράκλησή µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι από
εδώ και πέρα να είστε όσο γίνεται πιο κοντά στον χρόνο, επειδή
ο κατάλογος είναι µακρύς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής τριάντα µαθητές και µαθήτριες και
τρεις εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το 8ο Γυµνάσιο Νέας Σµύρνης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλώ, κύριε Κεφαλογιάννη, έχετε τον λόγο για οκτώ
λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µόλις πριν από λίγες ηµέρες η
χώρα µας ανέλαβε επίσηµα για το επόµενο εξάµηνο την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σηµατοδοτώντας την επανέναρξη για την πατρίδα µας.
Σ’ αυτήν τη νέα περίοδο πρέπει ν’ αφήσουµε πίσω ό,τι µας
πλήγωσε, έτσι ώστε να βάλουµε τις βάσεις για την υπέρβαση της
κρίσης, την ανάκαµψη της οικονοµίας και την αποκατάσταση των
µη προνοµιούχων. Πρέπει ν’ αξιοποιήσουµε τη σηµαντική αυτή
ευκαιρία, έτσι ώστε να ενισχύσουµε έτι περαιτέρω την αξιοπιστία
της χώρας. Περιθώρια για εφησυχασµούς δεν υπάρχουν. Μαγικές λύσεις, επίσης, δεν υπάρχουν. Η Κυβέρνηση καθηµερινά
αγωνίζεται, προκειµένου να ολοκληρωθεί µε επιτυχία η ανασυγκρότηση της εθνικής µας οικονοµίας.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, από την άλλη, αρκείται στο να
δυσφηµεί τη χώρα µας και να απουσιάζει από διαδικασίες που
υπερβαίνουν την παραδοσιακή λογική της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Είναι απόλυτη προτεραιότητα να επενδύσουµε στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας, υλοποιώντας ένα εθνικό σχέδιο
διείσδυσης στις προνοµιακές αγορές, µε την εκµετάλλευση των
δυνατοτήτων τυποποίησης και δηµιουργίας επώνυµων προϊόντων µε την ευρωπαϊκή προστασία των προϊόντων µε γεωγραφική
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ένδειξη.
Το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου αποτελεί µία ουσιαστική, πολυθεµατική νοµοθετική πρωτοβουλία, που έχει ως στόχο να ξεκαθαρίσει και, ταυτόχρονα, να εκσυγχρονίσει το πλαίσιο που
διέπει τους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της προστασίας των ζώων.
Παράλληλα, η προωθούµενη ρύθµιση αποτελεί τον πρώτο ενοποιηµένο νόµο ως προς τα µέτρα συµµόρφωσης, τις διαδικασίες
και τις κυρώσεις που προβλέπονται από την εφαρµογή της νοµοθεσίας στα προαναφερθέντα πεδία.
Οι διατάξεις που αναλύθηκαν προηγουµένως από τους εισηγητές του νοµοσχεδίου θεσπίζουν ένα ενιαίο, κωδικοποιηµένο,
νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο έρχεται να καλύψει τόσο το έλλειµµα επικαιροποίησης, σε σχέση µε τις απαιτήσεις της ενωσιακής νοµοθεσίας όσο και την ύπαρξη διαφορετικών νοµικών
βάσεων, που µέχρι σήµερα οδήγησε στη µη αναλογική αντιµετώπιση οµοειδών περιπτώσεων.
Παράλληλα, η συστηµατοποίηση των ρυθµίσεων οδηγεί στην
απλοποίηση των διαδικασιών και την εύρυθµη λειτουργία της
αγοράς, µέσα από τη θεµελίωση ενός σύγχρονου, δίκαιου και
αποτελεσµατικού συστήµατος επιβολής κυρώσεων και διοικητικών µέτρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο βασικός λόγος για τον οποίο
θεωρώ ότι το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου αποτελεί µία σηµαντική µεταρρυθµιστική προσπάθεια προκύπτει από το γεγονός ότι
οι προωθούµενες ρυθµίσεις λειτουργούν αποτρεπτικά, οριοθετώντας ένα σαφές και, ταυτόχρονα, διαφανές θεσµικό σύστηµα,
που αφ’ ενός θα βοηθήσει τους παραγωγούς στο δύσκολο έργο
τους και αφ’ ετέρου θα προασπίσει τη δηµόσια υγεία και την προστασία των καταναλωτών.
Οφείλουµε να στηρίξουµε το αγροτικό δυναµικό της χώρας
µας, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας µία σταθερή, µακροπρόθεσµη αγροτική πολιτική µε έµφαση στην εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα.
Είναι τουλάχιστον θλιβερό το παράδειγµα του ελαιολάδου
στην Ελλάδα, όπου εξάγεται το 50% της παραγωγής και η συµµετοχή του τυποποιηµένου ελαιολάδου περιορίζεται στο 5%.
Το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου αποτελεί µια πρώτη οργανωµένη προσπάθεια βελτίωσης των ελεγκτικών µηχανισµών, έτσι
ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν στο πλαίσιο λειτουργίας
της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς. Η στήριξη των νέων αγροτών, η
θέσπιση του ενιαίου κυρωτικού συστήµατος, η επικαιροποίηση
των προδιαγραφών των αγροτικών φαρµάκων και λιπασµάτων
που κυκλοφορούν στην αγορά αποτελούν ουσιαστικές πρωτοβουλίες εναρµόνισης του εθνικού και του ευρωπαϊκού πλαισίου.
Στο συγκεκριµένο σηµείο θα ήθελα να τονίσω κάποιες σηµαντικές ρυθµίσεις, οι οποίες αποτελούν µια ουσιαστική προσπάθεια
στήριξης των αγροτών και δη των νέων. Με τα άρθρα 40 έως 42
θεωρούνται ως επαγγελµατίες αγρότες όλοι όσοι έχουν δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών, χωρίς να απαιτείται να
συγκεντρώνουν το προβλεπόµενο εισοδηµατικό κριτήριο και την
ασφάλισή τους στον ΟΓΑ για τα δύο πρώτα έτη της αγροτικής
τους δραστηριότητας. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται µια ουσιαστική ανάσα σε όλους τους νέους που αποφασίζουν να ξεκινήσουν την πορεία τους στον πρωτογενή τοµέα.
Επιπρόσθετα, µε το άρθρο 43 και την κοινή υπουργική απόφαση που θα ακολουθήσει καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών πάρκων,
που µπορούν να αποτελέσουν οργανωµένες κτηνοτροφικές µονάδες, µέσα από τις οποίες θα επιτευχθεί η εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας.
Επιπλέον, µε τη θεσµοθέτηση και τη λειτουργία αγορών παραγωγών δίνεται έµφαση στην προώθηση τοπικών προϊόντων και
ως εκ τούτου στην ενίσχυση του αγροτικού εισοδήµατος.
Εξίσου σηµαντικές ρυθµίσεις αποτελούν και η διασύνδεση του
Ενιαίου Μητρώου Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και
Εισροών µε την ηλεκτρονική βάση του ΓΕΜΗ και ο καθορισµός
της έννοιας του αγροκτήµατος µε τη δυνατότητα ανάπτυξης
εναλλακτικών µορφών τουρισµού, εκπαίδευσης, πρόληψης της
υγείας και αθλητισµού, που θα αποτελέσουν µια ουσιαστική σύνδεση του πρωτογενούς τοµέα µε τον τουρισµό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθώ στο άρθρο 59, όπου δίνεται
λύση για τις οκτώµισι χιλιάδες περίπου προσφυγές παραβατών
της αλιευτικής νοµοθεσίας µέσα από την απλοποίηση της διαδικασίας µετατροπής των κυρώσεων.
Τέλος, µια ρύθµιση την οποία θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντική είναι
η απαλλαγή των γεωργών που εντάχθηκαν στο µέτρο 3,1 για τη
βελτίωση της ηλικιακής σύνδεσης του αγροτικού πληθυσµού
από την υποχρέωση επιστροφής της πρώτης δόσης της ενίσχυσης που τους καταβλήθηκε. Αυτό ισχύει βέβαια και για όσους
κτηνοτρόφους εντάχθηκαν στο µέτρο 3,7 «Πρόγραµµα απειλούµενων µε εγκατάλειψη Φυλών Αγροτικών Ζώων».
Η ρύθµιση αυτή δίνει διέξοδο σε έναν µεγάλο αριθµό νέων παραγωγών, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιήσει σηµαντικές δαπάνες,
δραστηριοποιούνται σε µειονεκτικές περιοχές και υφίστανται τις
συνέπειες της οικονοµικής κρίσης, βλέποντας τις τιµές των προϊόντων τους να µειώνονται καθηµερινά. Είναι µια ρύθµιση την
οποία, τόσο προσωπικά, όσο και συντονισµένα µε άλλους συναδέλφους, είχαµε ζητήσει µε παρεµβάσεις µας στο Υπουργείο, εκφράζοντας τη βούληση και τις αγωνίες χιλιάδων νέων αγροτών.
Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες των
νέων αυτών ανθρώπων προς το Υπουργείο, για την υιοθέτηση
αυτών των µέτρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε βάση τα προαναφερθέντα,
το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο αποτελεί µια σηµαντική νοµοθετική
πρωτοβουλία, από την οποία προκύπτουν κοινωνικά, καταναλωτικά, λειτουργικά και δηµοσιονοµικά οφέλη. Με αίσθηµα ευθύνης
απέναντι σε όλους τους Έλληνες παραγωγούς και καταναλωτές,
σας καλώ να το υπερψηφίσετε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ο κ. Λεονταρίδης έχει τον λόγο.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων επιλύει πολλά ζητήµατα που αφορούν την αγροτική και τη
ζωική παραγωγή, αναφορικά µε την ασφάλεια των γεωργικών
προϊόντων, την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση
της δηµόσιας υγείας, αλλά και µε τη στήριξη των παραγωγών
του αγροτικού και κτηνοτροφικού τοµέα. Ταυτόχρονα εισάγει και
σηµαντικές καινοτοµίες για την αγροτική ανάπτυξη.
Θεωρώ σηµαντικές τις διατάξεις που βελτιώνουν το καθεστώς
παραχώρησης γης για γεωργική εκµετάλλευση σε αγρότες και
κτηνοτρόφους. Με τον νέο νόµο που ψηφίζουµε τώρα, οι κατά
κύριο επάγγελµα αγρότες που µίσθωναν πριν από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου αγροτικά ακίνητα µπορούν, µε αίτησή τους
προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της
οικείας περιφερειακής ενότητας της χώρας, να ζητήσουν την παραχώρηση ακινήτων για χρονικό διάστηµα έως τρία έτη, το οποίο
δε δύναται να παραταθεί.
Η απόφαση παραχώρησης χρήσης εκδίδεται από τον οικείο
περιφερειάρχη. Το τίµηµα της παραχώρησης είναι ετήσιο και ορίζεται µέχρι 5 ευρώ το στρέµµα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών έχουµε τη διαχείριση των εκτάσεων στις ζώνες έργων στον
ποταµό Στρυµόνα, στην τάφρο της Μπέλιτσας και της λίµνης
Κερκίνης.
Υπάρχουν, όµως, κάποια ερωτήµατα που πρέπει να διευκρινιστούν. Για παράδειγµα, οι προσωρινές εκµισθώσεις γίνονταν µε
κοινωνικά κριτήρια και εκτός των κατά κύριο επάγγελµα αγροτών µίσθωναν µικρότερες εκτάσεις και µικροεπαγγελµατίες ως
µέτρο συµπλήρωσης εισοδήµατος. Τι θα γίνει τώρα µε αυτές τις
κατηγορίες; Τι θα γίνει, επίσης, µε τις εκτάσεις που έχουν µπει
στη διαδικασία δηµοπράτησης µε τον προηγούµενο νόµο και
είναι σε εξέλιξη;
Επίσης, θετική είναι η διάταξη που επιλύει πολλά προβλήµατα,
σύµφωνα µε την οποία το δηµόσιο δεν προβάλλει δικαιώµατα κυριότητος επί προσώπου που κατέχει οικόπεδο οικισµού κυρωµένης διανοµής στις εξής περιπτώσεις:
Πρώτον, εάν εγκαταστάθηκε στον οικισµό µε πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων χωρίς στη συνέχεια να εκδοθεί παραχωρητήριο και στερείται
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εποµένως τίτλου κυριότητος.
Δεύτερον, εάν κρίθηκε δικαιούχος αποκατάστασης σύµφωνα
µε το άρθρο 26 του Αγροτικού Κώδικα, του παραχωρήθηκε γεωργικός κλήρος και εκδόθηκε το σχετικό παραχωρητήριο, πλην,
όµως, δεν µνηµονεύεται στο οικείο παραχωρητήριο ο αντίστοιχος οικοπεδικός κλήρος που αποτελεί παρακολούθηµα του γεωργικού κλήρου και εποµένως ο κληρούχος κατέλαβε έκταση και
εγκαταστάθηκε στοn συνοικισµό.
Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται η έκδοση τίτλου κυριότητος στο όνοµα του αρχικού δικαιούχου.
Θεσµοθετούνται οι αγορές παραγωγών µε απευθείας πώληση
των αγροτικών προϊόντων από τους ίδιους τους παραγωγούς
στους καταναλωτές χωρίς τη µεσολάβηση ενδιάµεσων. Αυτό πιστεύουµε ότι θα συµβάλει στη µείωση των τιµών, ιδιαίτερα σε
αυτήν την κρίσιµη οικονοµική συγκυρία που διέρχεται η χώρα.
Εκσυγχρονίζεται το θεσµικό πλαίσιο διακίνησης και εµπορίας
φυτοφαρµάκων. Θα πρέπει, όµως, κύριε Υπουργέ, να ξαναδείτε
τη νοµοτεχνική βελτίωση µε την οποία διαγράφεται ο αρµόδιος
επιστήµονας.
Διασυνδέεται το Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων µε
την ηλεκτρονική βάση του Γενικού Εµπορικού Μητρώου, ώστε η
εµπορία αγροτικών προϊόντων να γίνεται µε καθαρούς κανόνες
και οι έµποροι να υποχρεούνται να καταθέτουν εγγυητική επιστολή, ώστε να περιοριστούν τα φαινόµενα µε εµπόρους-φαντάσµατα που φεσώνουν την αγορά. Βλέπουµε τι γίνεται στις γαλακτοβιοµηχανίες, που πληρώνουν τους παραγωγούς µετά από
έναν χρόνο.
Διευκολύνεται η άµεση εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών νεοεισερχόµενων που επιθυµούν να ασχοληθούν µε τη γεωργία και
την κτηνοτροφία και να χαρακτηριστούν ως επαγγελµατίες αγρότες, καθώς δεν χρειάζεται η τήρηση του εισοδηµατικού κριτηρίου για δύο έτη από αγροτική εκµετάλλευση και δεν απαιτείται
να είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ. Έτσι, οι νεοεισερχόµενοι αγρότες µπορούν να εντάσσονται άµεσα σε προγράµµατα αγροτικής
ανάπτυξης.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν πολλά τρέχοντα επίκαιρα ζητήµατα
που αφορούν τον αγροτικό τοµέα και πρέπει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών,
να δώσει άµεσα λύση:
Πρώτον, υπάρχει το θέµα τήρησης βιβλίων εσόδων του αγροτικού κόσµου. Υπάρχουν πολλές ασάφειες, µεγάλη σύγχυση και
παραπληροφόρηση από επιτήδειους που εµπαίζουν τους αγρότες. Είναι αναγκαία η σύνταξη ενός εξειδικευµένου καταλόγου
αναγνωρίσιµων φορολογικά δαπανών, όπως τόκοι, ασφάλιστρα
ΟΓΑ, αποσβέσεις, σπόροι, πολλαπλασιαστικό υλικό, λιπάσµατα,
φυτοπροστατευτικά προϊόντα κ.λπ., που προβλέπονται από τους
ισχύοντες νόµους, τον ν. 4172/2013, άρα δεν χρειάζεται να λέµε
τα αυτονόητα.
Όσον αφορά το τέλος επιτηδεύµατος, σύµφωνα µε τις εξαιρέσεις του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 ισχύουν τα εξής: Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, πρώτον,
όσοι ελεύθεροι επαγγελµατίες ασκούν τη δραστηριότητά τους
σε χωριά µε πληθυσµό έως πεντακοσίους κατοίκους και σε νησιά
µε πληθυσµό κάτω των τριών χιλιάδων κατοίκων. Δεύτερον, εξαιρούνται ελεύθεροι επαγγελµατίες και ατοµικές επιχειρήσεις,
εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και ατοµικές επιχειρήσεις στις οποίες για τον επιτηδευµατία υπολείπονται τρία έτη από το έτος συνταξιοδότησής
του
Άρα οι αγρότες, χαρακτηριζόµενοι ως νέοι επιτηδευµατίες,
πρέπει να απαλλαχθούν από το τέλος επιτηδεύµατος για πέντε
χρόνια.
Προτείνω –και αυτό µπορούµε να το συζητήσουµε- πρώτον,
την αύξηση του ορίου εισοδήµατος από 10.000 ευρώ σε 20.000
ευρώ. Αυτό το συζητήσαµε και πέρυσι και το φέραµε ως πρόταση, ιδίως στον Υπουργό Οικονοµικών. Συνακόλουθο αυτού
είναι το όριο των 5.000 ευρώ ενιαίας ενίσχυσης, επιδότησης, δηλαδή, για όσους θα τηρούν βιβλία.
Δεύτερον, να υπολογίζεται έκπτωση από το εισόδηµα σε αγροτικές οικογένειες όπου δύο, τρία µέλη της οικογένειας απασχολούνται στην αγροτική εκµετάλλευση και τα οποία ασφαλίζονται
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στον ΟΓΑ, προκειµένου να υπάρχει κίνητρο για την παραµονή
των αγροτών στην καλλιέργεια της γης.
Τρίτον, να γίνει ρύθµιση από τα Υπουργεία Οικονοµικών και
Εργασίας, µε την οποία θα προστατεύεται η σύνταξη του ΟΓΑ
των συνταξιούχων αγροτών που διατηρούν δικαιώµατα.
Ως προς τα προβλήµατα των τευτλοπαραγωγών, καταθέσαµε
ερώτηση, τονίζοντας τη συρρίκνωση της τευτλοκαλλιέργειας,
εξαιτίας της τιµολογιακής πολιτικής που εφήρµοσε η «Ελληνική
Βιοµηχανία Ζάχαρης». Η αγωνία των τευτλοπαραγωγών παρατείνεται, επειδή πρόθεση της διοίκησης είναι η µείωση των τιµών
τη νέα καλλιεργητική περίοδο, καθώς και το τι µέλλει γενέσθαι
µε τα εργοστάσια Σερρών, Ορεστιάδος και Πλατέος. Επίσης, δεν
έχουν πληρωθεί ακόµα οι τευτλοπαραγωγοί από την εφαρµογή
του Προγράµµατος Ολοκληρωµένης Διαχείρισης της παραγωγής τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Επειδή οι αγρότες θέλουν να σπείρουν τεύτλα και τα εργοστάσια να λειτουργήσουν κανονικά, αλλά και η οικονοµία να κινηθεί,
ζητάµε από εσάς, κύριε Υπουργέ, και από τον Υπουργό Οικονοµικών να στηρίξετε τους τευτλοπαραγωγούς και τα εργοστάσια,
που δυστυχώς απαξιώνονται. Γι’ αυτό προτείνουµε τη διατήρηση
της τιµής τουλάχιστον στα περσινά επίπεδα.
Σας καταθέτω για τα Πρακτικά της Βουλής πίνακα, όπου φαίνονται αναλυτικά τα έξοδα που απαιτούνται ανά στρέµµα για την
καλλιέργεια τεύτλων, όπως επίσης φαίνεται ότι µε τις σηµερινές
τιµές παραγωγού είναι ασύµφορη η καλλιέργεια.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεοφίλος Λεονταρίδης καταθέτει για τα Πρακτικά της Βουλής τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας
της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, όπως δεσµευθήκατε στην επιτροπή, περιµένουµε να
πληρωθούν το πρώτο δεκαήµερο του Φεβρουαρίου την ενιαία
ενίσχυση όσοι, ιδίως κτηνοτρόφοι, δεν πληρώθηκαν, εξαιτίας του
προβλήµατος των βοσκοτόπων.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, οφείλω να σας συγχαρώ που κάνατε
δεκτή την πρόταση-τροπολογία των είκοσι έξι Βουλευτών, µε επικεφαλής τον κ. Καρασµάνη, για την ένταξη της ακαρπίας, που
οφείλεται σε ακραία καιρικά φαινόµενα λόγω κλιµατικών αλλαγών, στις αποζηµιώσεις από τον ΕΛΓΑ.
Οι απότοµες διακυµάνσεις θερµοκρασιών, µε παγετό τον µήνα
Μάρτιο µετά από ήπιο χειµώνα, ισχυρούς ανέµους στη διάρκεια
της ανθοφορίας, έντονες βροχοπτώσεις και άλλα, συντέλεσαν
την περσινή χρονιά στην εµφάνιση εκτεταµένης ακαρπίας στις
δενδροκαλλιέργειες και απώλεια µεγάλου µέρους της παραγωγής.
Επειδή ο υπάρχων κανονισµός του ΕΛΓΑ δεν προβλέπει την
κάλυψη τέτοιου είδους ζηµιών, µια και η σύνταξή του έχει γίνει
προ πολλών ετών, είναι θετικό που ο Υπουργός έκανε δεκτή την
τροπολογία, προκειµένου, έστω και καθυστερηµένα, να υπάρξει
ανακούφιση των πληγέντων αγροτών και η απαιτούµενη αναπλήρωση του χαµένου εισοδήµατος, για να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση τριάντα πέντε µαθητές και
µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο Αγίου Νικολάου Λασιθίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κ. Ζαρούλια για οκτώ λεπτά.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Πριν αναφερθώ στο νοµοσχέδιο, θέλω να
υποβάλω τα συλλυπητήριά µου στη δηµοκρατία, που µας έχει
αφήσει χρόνους πολλούς, αλλά και στη δικαιοσύνη, που είναι στα
νύχια µερικών αριστεριστών ανθελλήνων. Είναι κρίµα ένα λειτούργηµα να έχει πέσει τόσο χαµηλά και να χαρακτηρίζεται ολόκληρη δικαιοσύνη από µία κλίκα εγκάθετων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Ζαρούλια, πιστεύω να έχετε επίγνωση αυτών που λέτε για τον θεσµό της δηµοκρατίας.
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ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Μάλιστα, θα το διορθώσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μάλιστα.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Όταν επί µήνες τα µνηµονιακά µέσα αποβλάκωσης πρόβαλλαν εντελώς παράνοµα στοιχεία της δικογραφίας, για να πλήξουν τη Χρυσή Αυγή, αυτό ήταν το πρώτο θέµα
στα δελτία ειδήσεων. Τώρα, όµως, που το κίνηµά µας έχει άλλους τρεις Βουλευτές προφυλακισµένους, επειδή η ανακρίτρια
που τους εξέτασε είναι κοµµατική εγκάθετη και δίκασε µε βάση
τα πιστεύω και τις ιδέες και όχι τα αληθινά περιστατικά, ουδείς
διαµαρτύρεται γι’ αυτόν τον εξόφθαλµο βιασµό της δικαιοσύνης.
Έστω και έτσι, εµείς επαναλαµβάνουµε ότι πιστεύουµε στο δίκαιο και πως τον θεσµό της δικαιοσύνης, στα χέρια της οποίας
κρίνεται το ιερό δώρο της ελευθερίας του κάθε ανθρώπου, δεν
τον αντιπροσωπεύουν άτοµα που καταδικάζουν από µίσος, ιδεοληψία και κοµµατικά κριτήρια. Όπως κρίνουν, έτσι και θα κριθούν από την ιστορία, αν και ήδη στη συνείδηση του ελληνικού
λαού είναι καταδικασµένοι και ηθικά ηττηµένοι.
Πώς αλλιώς µπορεί να χαρακτηριστεί η εν λόγω ανακρίτρια
πέρα από ακατάλληλη, όταν στο ενεργητικό της έχει χειριστεί
υποθέσεις κατά τις οποίες όλοι αδιακρίτως και συλλήβδην οι κατηγορούµενοι προφυλακίζονται, χωρίς να λαµβάνει υπ’ όψιν της
ούτε τον πρότερο έντιµο βίο ή αν έχουν πίσω τους οικογένειες,
όπως ο κ. Ηλιόπουλος –όπου προφυλάκισε πατέρα µε µόλις δέκα
ηµερών νεογνό- ή και αν είναι όντως ύποπτοι φυγής. Δηλαδή, το
άρθρο 282 το έχει καταστρατηγήσει η κυρία αυτή, για να αθωωθούν αργότερα στη δίκη.
Για του λόγου το αληθές, καταθέτω στα Πρακτικά τις σχετικές
υποθέσεις που έχει χειρισθεί η κ. Κλάπα, που έχει βάλει αθώους
ανθρώπους να εκτίουν ποινή προκαταβολικά και µετά αθωώθηκαν.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ελένη Ζαρούλια καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι άλλο πέρα από επικίνδυνη µπορεί να θεωρηθεί, όταν για τη
λήψη αποφάσεων επηρεάζεται από το σύζυγό της, ηγετικό στέλεχος της ΔΗΜΑΡ;
Όλα αυτά υπέστησαν επιπλέον και οι τρεις προφυλακισµένοι
Βουλευτές µας, οι οποίοι απολογήθηκαν για άρθρα, για ιδέες και
για κείµενα. Κάθε εχέφρων αντιλαµβάνεται ότι το αδίκηµα για το
οποίο εν τέλει κατηγορούµεθα δεν είναι άλλο από το αδίκηµα
γνώµης, κάτι το οποίο όµως στην Ελλάδα δεν ισχύει, αφού δεν
υπάρχει στον Ποινικό µας Κώδικα. Τα οπλοστάσια, οι σφαγές και
τα πτώµατα πήγαν περίπατο. Πολύ απλά όλα αυτά ήταν µέσα στο
επικοινωνιακό παιγνίδι σας, ψέµατα, και, όταν καταλάβατε ότι το
χάνετε, βάλατε επίορκους δικαστές να µας δικάσουν για τα πιστεύω µας.
Και ιδού ο αντίκτυπος της δηµοκρατικότητάς σας: Η Βουλή
πλέον λειτουργεί µε διακόσιους ενενήντα τέσσερις Βουλευτές
και είναι θέµα χρόνου να προφυλακίσετε και όλους τους υπόλοιπους εναποµείναντες του εθνικιστικού κινήµατος, όχι επειδή είµαστε εγκληµατίες, αλλά επειδή πιστεύουµε σε υπέρτατες διαχρονικές αξίες, όπως πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, τιµή, αξιοπρέπεια.
Επί παραδείγµατι, ο Βουλευτής Παναγιώτης Ηλιόπουλος δεν
πληρώνει –τάχα µου- κάτι µικροκούτια λαθραίων µικροπωλητών,
αλλά την αποκάλυψη του Τούρκου πράκτορα του ΠΑΣΟΚ Χατζή
Οσµάν, που έφερε στη Βουλή. Όµως, αυτές οι αποκαλύψεις δεν
αρέσουν στο σύστηµα και έτσι η Βουλή θα λειτουργεί µε λιγότερους Βουλευτές, αλλά αυτό δεν φαίνεται ούτε να σας ενοχλεί
ούτε να σας προβληµατίζει. Το αντίθετο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Ζαρούλια,
ακούστε µισό λεπτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι, δεν τελειώνετε.
Μισό λεπτό να ακούσετε κάτι, διότι αυτά που λέτε είναι σοβαρά.
Ζητάτε…
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Είναι αλήθειες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Περιµένετε λίγο.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Είναι αλήθειες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Περιµένετε λίγο. Ζη-
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τάτε, λοιπόν, δικαιοσύνη, αλλά κατηγορείτε ως επίορκους τους
δικαστές.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Οι συγκεκριµένοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Επικαλείστε σωστά
το τεκµήριο της αθωότητας, αλλά κατηγορείτε συλλήβδην εκείνους που ασκούν το λειτούργηµά τους.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Περιµένετε λίγο.
Κατηγορείτε Βουλευτές ως πράκτορες µέσα στο Κοινοβούλιο.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Το αποδείξαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αποφασίστε τι θέλετε να κάνετε. Αν συµµετέχετε εδώ µέσα, πρέπει να τηρείτε κάποιους κανόνες.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εγώ το µόνο που
µπορώ να πω είναι τα Πρακτικά είτε να διαγραφούν, αν θέλετε…
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Διαγράψτε τα. Δεν πειράζει! Η ιστορία δεν
διαγράφεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αν επιµείνετε, να
πάνε στη Διάσκεψη των Προέδρων, να δούµε τι θα κάνουµε επιτέλους µε αυτό το θέµα.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Δηλαδή, η Βουλή δεν λειτουργεί µε λιγότερους Βουλευτές; Είναι ψέµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αναφέρθηκα στα
συγκεκριµένα θέµατα, κυρία Ζαρούλια. Δεν είµαστε σε διάλογο
µαζί σας.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Είστε, λοιπόν, τόσο βαθειά προσκυνηµένοι στους εντολοδότες σας, ώστε δεν σέβεστε τη λαϊκή βούληση
και την ετυµηγορία του ελληνικού λαού. Και αυτό, γιατί, όπως
ισχυρίζεστε, υποτίθεται ότι αυτός αποφασίζει, αυτός κρίνει,
αυτός έχει την τελευταία λέξη για όλα τα δηµόσια πράγµατα σ’
αυτήν τη χώρα.
Σύντοµα, όµως, θα διαπιστώσετε την οργή του και την αγανάκτησή του, γιατί αυτός πλέον σιχάθηκε την υποκρισία σας, τα
σκάνδαλά σας, τις µίζες και τα χρήµατα που κλέβετε επί δεκαετίες, χωρίς ποτέ κανείς σας να αντιµετωπίσει τις συνέπειες του
νόµου. Μόλις χθες πάλι δεν στείλατε τον Υπουργό στη δικαιοσύνη για απιστία. Μερικές εκατοντάδες εκατοµµυριάκια χάθηκαν
στο δρόµο. Τέλος πάντων!
Αυτή είναι και η µεγάλη µας διαφορά. Εσείς παριστάνετε τους
δηµοκράτες, ενώ είστε η µεγαλύτερη χούντα που γνώρισε ποτέ
όχι µόνο ο ελληνικός λαός, αλλά, πολύ λυπάµαι, και ολόκληρη η
υφήλιος. Εµείς, από την άλλη, είµαστε οι µοναδικοί εγγυητές για
την εύρυθµη λειτουργία του πολιτεύµατος, γιατί σε κρίσεις
έχουµε αποδείξει ωριµότητα, συνέπεια και αξιοπρέπεια. Εσείς
και ο Πρωθυπουργός σας, µπροστά στο ενδεχόµενο να χάσετε
το εκλογικό παιγνίδι, κατασκευάζετε ενόχους, διαλύετε τη Βουλή
και κάνετε το Σύνταγµα κουρελόπανο.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο: «Διοικητικά µέτρα, διαδικασίες
και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της
υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων», θα
αναπτύξω τις θέσεις µας ως προς το άρθρο 46, τροποποίηση του
ν. 4039/2012, και το άρθρο 47, τροποποίηση του άρθρου 8 του
ν. 1197/1981.
Για να κατανοηθεί η καταψήφιση των εν λόγω άρθρων από µέρους µας, κατ’ αρχάς αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι ο Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή είναι κάθετα αντίθετος στην
παραβίαση όχι µόνο των προσωπικών δεδοµένων και της προσωπικότητας του ανθρώπου, αλλά αναγνωρίζει ιδιαίτερη αξία
στα ζώα συντροφιάς και δεν τα θεωρεί αντικείµενα προς χρήση
από την πολιτεία και τον άνθρωπο.
Όπως είµαστε αντίθετοι στην επεξεργασία των προσωπικών
δεδοµένων των Ελλήνων πολιτών µε τη βιοµετρική µέθοδο της
δακτυλοσκόπησης, καθώς έχουµε επισήµως ταχθεί κατά της
Κάρτας του Πολίτη µε σχετικές ερωτήσεις προς τους αρµόδιους
Υπουργούς, έχουµε αντιταχθεί στην ηλεκτρονική σήµανση των
ζώων συντροφιάς µε εµφύτευση µικροποµπού, το microchip. Παρουσιάσαµε, µάλιστα, σχετική αµερικανική µελέτη στις 31-72012, µε αριθµό πρωτοκόλλου 537, µέσω του κοινοβουλευτικού
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ελέγχου, που αποκαλύπτει ότι το microchip είναι παράγοντας
ανάπτυξης καρκίνου στα ζώα –έστω και σε µέρος αυτών- και ζητήσαµε την αντικατάστασή του µε ήπιες µορφές καταγραφής,
ανάλογες των ενωτίων των ζώων.
Ως προς το άρθρο 46 –γι’ αυτόν τον λόγο πρωτευόντως και οικονοµικά δευτερευόντως- όπως επισηµάναµε και στην επιτροπή,
αρνούµεθα να ψηφίσουµε υπέρ της παραγράφου 1, διότι προσθέτει το Λιµενικό Σώµα-Ελληνική Ακτοφυλακή ως αρµόδιο όργανο για τη βεβαίωση των παραβάσεων, τη στιγµή κατά την
οποία στην ειδική έκθεση του άρθρου 75 του Συντάγµατος προβλέπεται εφάπαξ δαπάνη ποσού 220.000 ευρώ από την αγορά
κατάλληλων ανιχνευτών.
Για τον ίδιο λόγο είµαστε κατά της παραγράφου 2 του άρθρου
46, που µε την περίπτωση β καθιστά υποχρεωτική την ηλεκτρονική σήµανση στους σκύλους που χρησιµοποιούνται για τη φύλαξη ποιµνίων, όπως επίσης και µε την περίπτωση στ της παραγράφου 2, διότι προσθέτει το Λιµενικό Σώµα-Ελληνική Ακτοφυλακή στους φορείς αναγνώρισης των ιδιοκτητών δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς που φέρουν ηλεκτρονική σήµανση.
Επίσης, είµαστε κατά της παραγράφου 3, διότι προσθέτει
στον ιδιοκτήτη δεσποζόµενου ζώου συντροφιάς την υποχρέωση
να προσκοµίζει ή να αποστέλλει ταχυδροµικά επί αποδείξει στον
οικείο δήµο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήµανσης του ζώου του.
Μάλιστα, είµαστε της άποψης ότι, επειδή ακριβώς τα ζώα συντροφιάς δεν είναι προς κατανάλωση, δεν πρέπει να τηρούνται
αυστηροί επαγγελµατικοί όροι, αλλά πρέπει να λαµβάνεται πάντοτε πρωταρχικά υπ’ όψιν το ζώο ως σύντροφος του ανθρώπου.
Εξαιτίας αυτής της σχέσεως συντροφιάς που αναπτύσσεται
µεταξύ ανθρώπου και γάτας ή σκύλου, δεν συµφωνούµε µε την
περίπτωση α του άρθρου 4, αναφορικά µε την υποχρέωση αδειοδότησης εκτροφής, αναπαραγωγής και εµπορίας ζώων συντροφιάς, έστω και ενός θηλυκού σκύλου που µπορεί κάποιος να έχει
προς οικιακή χρήση, και µε τη θέσπιση αντίστοιχης άδειας και
για ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γατών τη στιγµή που δεν
υπάρχει επαγγελµατική ιδιότητα.
Επίσης, διαφωνούµε µε την περίπτωση β του άρθρου 4, αναφορικά µε την επέκταση των απαγορεύσεων, διότι τη βλέπουµε
ως περαιτέρω αστυνόµευση της κατοχής ζώων συντροφιάς και
µε την παράγραφο 9, επειδή οι περαιτέρω απαγορεύσεις και περιορισµοί θέτουν τα ζώα συντροφιάς εκτός κάθε επαφής µε την
κοινωνία.
Είµαστε δε αντίθετοι µε την ποινικοποίηση κάθε συµπεριφοράς που απορρέει από τη σχέση ανθρώπου µε ζώο συντροφιάς,
όπως καθιερώνεται µε την παράγραφο 11 του άρθρου 46. Είµαστε υπέρ της ποινικοποίησης, όταν υπάρχει πρόθεση θανάτου
του ζώου –µε φόλες, για παράδειγµα- καθώς και κακοποίησή
του, η οποία θα ερµηνεύεται µε αυστηρούς αντικειµενικούς όρους, όπως µε σωµατικές κακώσεις, και όχι αυθαίρετα.
Τοποθετούµεθα δε και κατά της παραγράφου 12, διότι προβλέπει αυστηρότερα πρόστιµα των ήδη υπαρχόντων, αλλά και
νέα, όπως τις περιπτώσεις παραβάσεων 1, 3, 4, 15, 19, 21, 22,
25, 27 και 41 του Πίνακα Διοικητικών Κυρώσεων και Προστίµων
της περίπτωσης α της παραγράφου 12. Αυτό που διαπιστώνουµε
για άλλη µία φορά –διότι δεν αφορά µόνο το παρόν νοµοσχέδιοείναι ότι η Κυβέρνηση προσπαθεί να δείξει το ενδιαφέρον της για
τα ζώα µέσω της βιοµηχανίας προστίµων ως προς τους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι –αν µη τι άλλο- χωρίς καµµία οικονοµική ενίσχυση τα συντηρούν σε τόσο δύσκολες εποχές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Αν, δηλαδή, ένας ιδιοκτήτης δεν θέλει να σηµανθεί το ζώο του
µε microchip, γιατί θέλει να αποκλείσει την εµφάνιση καρκίνου,
ενδιαφερόµενος για την ευζωία του, πρέπει να πληρώσει 300
ευρώ πρόστιµο, επειδή του το επιβάλλει το κράτος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώνετε, κυρία Ζαρούλια.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Ολοκληρώνω σε µισό λεπτό.
Αν, αντίστοιχα, ένας κτηνίατρος το αφαιρέσει, πρέπει να πληρώσει 3.000 ευρώ και να του αφαιρεθεί η άδεια, λες και είναι κανένας εγκληµατίας;
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Τα περισσότερα πρόστιµα είναι παράλογα και εξοντωτικά.
Πρόστιµα θα έπρεπε να υπάρχουν µόνο για ήσσονες παραβάσεις, που δεν απειλούνται µε φυλάκιση ή χρηµατική ποινή, διότι
η φυλάκιση µετατρέπεται σε χρηµατική ποινή και ο ιδιοκτήτης
αποθαρρύνεται να αναλάβει ένα ζώο συντροφιάς µε την επέκταση της ποινικοποίησης. Οι καιροί είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολοι και δεν βρίσκουµε το λόγο να τους δυσκολεύουµε περισσότερο. Εδώ έγινε ολόκληρη φασαρία για τον απειλούµενο χαράτσι
των 25 ευρώ για νοσηλεία σε νοσοκοµείο και θα αναλάβει ένας
ιδιοκτήτης να συντηρήσει ένα ζώο, όταν απειλείται µε πρόστιµα
από 100 έως 20.000 ευρώ;
Φοβάµαι ότι πάσα έννοια κοινής λογικής έχει απωλεσθεί από
την παρούσα συγκυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ. Για τον ίδιο οικονοµικό λόγο τασσόµαστε και κατά του
άρθρου 47.
Ως Κοινοβουλευτική Οµάδα καταψηφίζουµε το παρόν νοµοσχέδιο τόσο επί της αρχής όσο και επί των άρθρων και όσον
αφορά τα άρθρα 46 και 47 βάσει της αιτιολογίας που αναπτύξαµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Ο κ. Πετράκος έχει τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι, κατά τον Κανονισµό, δεν µπορείτε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Θέλω να γνωστοποιήσω
κάτι στο Προεδρείο σας, µετά την παρατήρηση την οποία εκάνατε, αν βεβαίως µου επιτρέψετε, µόνο µε µία λέξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Με την άδεια του Σώµατος έχετε τον λόγο, διότι είµαστε εκτός διαδικασίας.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Όσον αφορά το θέµα της εµπιστοσύνης εις την δικαστικήν
εξουσίαν, οπωσδήποτε δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία. Όµως,
διαβάζω σε µία διάταξη απορριπτική µιας αιτήσεως προσωρινής
απολύσεως από την συγκεκριµένη εφέτη ανακρίτρια τον χαρακτηρισµό για την Χρυσή Αυγή «το κόµµα-εγκληµατική οργάνωση», κάτι που ως ποινικολόγοι τόσων ετών δεν το έχουµε δει
ποτέ ούτε καν σε παραπεµπτικό βούλευµα. Λέµε, για παράδειγµα, ο δράστης ή ο Παπαδόπουλος, ο Νικολόπουλος, ο Παυλόπουλος κ.λπ..
Μας χαρακτηρίζει αβασάνιστα εγκληµατική οργάνωση. Γι’
αυτό, κύριε Πρόεδρε, ζήτησα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Καταλαβαίνω το σκεπτικό σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
που µου δώσατε τον λόγο. Ευχαριστώ θερµά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Λοιπόν, ζητάτε να γίνουµε τώρα εδώ το δικαστήριο.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Όχι, βέβαια. Ήθελα να το
γνωστοποιήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μισό λεπτό! Εγώ
σας θέτω το εξής ερώτηµα: Προεδρεύετε του Σώµατος του Κοινοβουλίου και ακούτε να κατηγορούνται οι δικαστές ως επίορκοι
δικαστές.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Όχι συλλήβδην, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία. Θέλετε, δηλαδή, να ακούγονται αυτά τα πράγµατα...
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Όχι, όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): ...ή τα άλλα, όπως
«πράκτορες»;
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Όχι συλλήβδην, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έτσι θα γίνει ζούγκλα η πολιτική µας ζωή, εκτός και αν το επιδιώκετε.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, το εξήγησα για το Προεδρείο σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε Πετράκο, έχετε τον λόγο.

6196

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση
µε το παρόν νοµοσχέδιο δεν αντιµετωπίζει τα κύρια ζητήµατα
που απασχολούν τον αγροτικό κόσµο, αλλά ούτε και τα διαχειριστικά ζητήµατα. Το νοµοσχέδιο ούτε καν διαχειριστικό δεν είναι.
Ουσιαστικά η Κυβέρνηση συνολικά µε τις αποφάσεις της και την
πολιτική της επιδιώκει, ανεξάρτητα από προθέσεις, να αφανίσει
τον αγροτικό κόσµο. Διότι, για να υπάρξει αγροτική παραγωγή,
πρέπει να λυθούν τα ουσιώδη.
Τα ουσιώδη είναι: Πρώτον, η µείωση του κόστους παραγωγής.
Τι κάνει η Κυβέρνηση; Αυξάνει το κόστος παραγωγής. Έχουµε
αύξηση της τιµής του αγροτικού ρεύµατος, αύξηση των καυσίµων, µείωση της επιστροφής του ΦΠΑ. Έρχονται και τα τελευταία µέτρα, όπου φορολογείτε τα χωράφια από το πρώτο στρέµµα, φορολογείτε τους αγρότες, εκτός λέτε «αν έχουν ακαθάριστο εισόδηµα κάτω από 10.000 ευρώ». Σοβαρά µιλάτε; Δηλαδή
κοροϊδεύετε τον κόσµο! Αυτό, το «ακαθάριστο», πιάνει όλο τον
κόσµο. Ή λέτε «εκτός αν η επιδότησή τους είναι κάτω από 5.000
ευρώ». Από πού και ως πού;
Κύριε Υπουργέ, τις επιδοτήσεις, την ενιαία ενίσχυση η οποία
δίνετο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ισοστάθµισµα των απωλειών που υφίσταται ο αγροτικός κόσµος από τις συµφωνίες που
κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου, την απελευθέρωση γενικότερα, αυτήν υπολογίζετε στο
αγροτικό εισόδηµα και πάτε να τους φορολογήσετε και το βάζετε
ως κριτήριο; Από πού κι ως πού µπορούν να ισχύσουν αυτά;
Λέτε µάλιστα ότι θα φορολογούνται οι αγρότες και οι συνεταιρισµοί µε 13% από το πρώτο ευρώ, θα επιβαρυνθούν µε το ειδικό
τέλος επιτηδεύµατος 650 ευρώ ετησίως και θα φορολογείτε τα
χωράφια. Αυτό σηµαίνει µείωση του κόστους παραγωγής ή τροµακτική αύξηση του κόστους παραγωγής; Μπορεί να επιβιώσουν
έτσι οι αγρότες;
Από την άλλη µεριά, δεν υπολογίσατε ούτε και σε αυτήν τη διαχειριστική λογική τα στοιχειώδη. Για πείτε µου, λοιπόν, πώς εξηγείτε το εξής: Όταν η επιδότηση για τους ελαιοπαραγωγούς έχει
υπολογιστεί µε βάση τον µέσο όρο της τετραετίας –διότι είναι
δενδρώδης καλλιέργεια, που δεν παράγει κάθε χρόνο- εσείς, αντιστοίχως, για να υπολογίσετε τον φόρο του ελαιοπαραγωγού,
δεν το υπολογίζετε στην τετραετία!
Ούτε τα στοιχειώδη, όχι την ουσία του πράγµατος, δεν έχετε
λύσει! Ούτε τα στοιχειώδη διαχειριστικά πράγµατα δεν έχετε
λύσει µε αυτά που έχετε κάνει, η Κυβέρνησή σας και εσείς.
Έχετε ευθύνη κι εσείς. Μην απαλλάσσετε τον εαυτό σας, επειδή
ο κ. Θεοχάρης και ο κ. Στουρνάρας είναι κράτος εν κράτει εδώ
πέρα και δεν δίνουν λογαριασµό σε κανέναν. Είστε ενιαία Κυβέρνηση και έχετε ενιαία ευθύνη.
Δεύτερον, τι χρειάζεται ο αγροτικός κόσµος; Χρειάζεται χρηµατοδοτικά εργαλεία.
Τι κάνατε εσείς; Ξεπουλήσατε την Αγροτική Τράπεζα, του δώσατε και 4,5 δισεκατοµµύρια παραπάνω του κ. Σάλλα απ’ ό,τι θα
χρειαζόταν, αν ανακεφαλαιωνόταν από το ελληνικό κράτος, και
δεν υπάρχει κανένα χρηµατοδοτικό εργαλείο. Πείτε µου: πού βρίσκονται αυτήν τη στιγµή τα πέντε χιλιάδες σχέδια βελτίωσης των
αγροτών και πόσα έχουν υλοποιηθεί; Θα ήθελα να µου απαντήσετε πόσα έχουν υλοποιηθεί. Τι θα γίνει µε τα σχέδια που έχουν
εγκριθεί και απαιτεί ο νόµος ο οποίος λέει ότι «αν σε έναν χρόνο
δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίησή τους, τέλος οι αποφάσεις»; Θα
δώσετε τουλάχιστον παράταση στην έναρξη υλοποίησης του
έργου αυτού; Δεν φταίει ο αγρότης για το ότι δεν έχει ξεκινήσει,
αλλά φταίει η πολιτική σας, γιατί δεν υπάρχει χρηµατοδοτικό εργαλείο.
Φτιάξατε το περίφηµο Ταµείο µε την Πειραιώς. Έχει λειτουργήσει αυτό; Όχι. Άρα µε ποιο χρηµατοδοτικό εργαλείο θα υπάρξουν επενδύσεις; Τα σχέδια βελτίωσης είναι 1,5 δισεκατοµµύριο.
Δίνετε το 50% δωρεάν στον αγρότη από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και δεν υπάρχει κάποια τράπεζα να του δώσει το άλλο 50%. Κατά
τα άλλα, εσείς είστε υπέρ των επενδύσεων και εµείς δεν θέλουµε
επενδύσεις!
Τρίτο ζήτηµα και µεγάλο πρόβληµα που υπάρχει είναι τα κόκκινα δάνεια. Από την πρώτη στιγµή µάς είπατε ότι θα φέρετε τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια. Τίποτα δεν έχετε φέρει. Σας
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έχουµε καταθέσει, λοιπόν, συγκεκριµένη πρόταση και σας λέµε
ότι θα πρέπει να ρυθµίσετε τα δάνεια των αγροτών, θα πρέπει
να απαγορευθεί να πάρουν τα ξένα funds το χωράφι και το σπίτι
του αγρότη, θα πρέπει να υπάρξει κούρεµα ανάλογα µε τη µείωση που έχει υποστεί το αγροτικό εισόδηµα την τελευταία πενταετία, θα πρέπει να υπάρξει επιµήκυνση τουλάχιστον είκοσι
χρόνια και θα πρέπει να µειωθούν τα επιτόκια. Πώς θα επιβιώσει
ο αγρότης, αν δεν κάνετε τίποτα ούτε για τα κόκκινα δάνεια;
Να, λοιπόν, γιατί οι αγρότες βρίσκονται σε αναβρασµό και ξεκίνησαν κινητοποιήσεις εχθές στην Αργολίδα κι αύριο-µεθαύριο
ξεκινάνε στη βόρεια Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα, στην Κρήτη,
παντού θα ξεκινήσουν κινητοποιήσεις, όχι για να διεκδικήσουν
αύξηση του εισοδήµατός τους, αλλά για να διεκδικήσουν την επιβίωσή τους και να µπορούν να παράγουν.
Γι’ αυτό, λοιπόν, και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δίπλα στους αγρότες και
θα στηρίξει αυτόν τον αγώνα τους, για να υπάρξει µέλλον σε
αυτόν τον τόπο. Γιατί χωρίς πρωτογενή παραγωγή δεν υπάρχει
µέλλον.
Μήπως όµως αυτό το νοµοσχέδιο επιλύει και ειδικά ζητήµατα;
Τι επιλύει για τους µη φερέγγυους εµπόρους; Δεν ξέρετε για
τους κτηνοτρόφους πάνω από όλα, ότι τους παίρνουν το γάλα
και δεν πληρώνει κανένας µετά; Δεν ξέρετε για τους αγρότες,
που πουλάνε τοµάτες ή οποιαδήποτε οπωροκηπευτικά, ότι τους
τα παίρνουν οι έµποροι και φεύγουν; Τι έχετε κάνει γι’ αυτό το
ζήτηµα; Τι έχετε κάνει για τα καρτέλ, τα οποία έχουν µειώσει το
εισόδηµα του αγροτικού κόσµου και µε την αύξηση της τιµής των
εφοδίων και µε τις εναρµονισµένες πρακτικές που ακολουθούν;
Τι έχετε κάνει για τις ελληνοποιήσεις, που είναι το τρίτο ζήτηµα;
Ερχόµαστε, λοιπόν, να πούµε για ένα άλλο ειδικό ζήτηµα, για
τους ελαιοπαραγωγούς. Είπε ο κ. Λεονταρίδης: «Ευχαριστούµε
πάρα πολύ, γιατί ελύθη το θέµα για την ακαρπία.». Πολύ σωστά,
ελύθη το θέµα για την ακαρπία. Οι ίδιες καιρικές συνθήκες και
τα ίδια αίτια, αγαπητέ συνάδελφε, για την ακαρπία που υπήρξαν
στη βόρεια Ελλάδα υπάρχουν και στη νότια Ελλάδα. Στην Κρήτη
και στην Πελοπόννησο έχουµε ελαιοπαραγωγή. Αυτοί, λοιπόν, τι
είδους παιδιά είναι; Τα µεν παιδιά από τα πάνω έχουν µάνα, τα
δε παιδιά, οι ελαιοπαραγωγοί, από την κάτω Ελλάδα δεν έχουν
µάνα; Γιατί, λοιπόν, δεν πρέπει να αποζηµιωθούν και οι ελαιοπαραγωγοί, οι οποίοι είναι χιλιάδες αυτήν την ώρα, στην Κρήτη και
στη νότια Πελοπόννησο, που έχουν κάνει το 10% έως 20% της
παραγωγής που έκαναν τα προηγούµενα τρία-τέσσερα χρόνια;
Πώς θα επιβιώσουν αυτοί; Τι λέτε, λοιπόν, ότι λύνετε το ζήτηµα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εδώ θα µου πείτε ότι δεν προβλέψατε το απαράδεκτο µέτρο
της φορολόγησης των ανθρώπων να πηγαίνει στον µέσο όρο της
τετραετίας.
Τι έχετε κάνει για το λάδι; Σας κάναµε ερώτηση για τις ανεξέλεγκτες εισαγωγές που γίνονται και γι’ αυτά που είπε ο ΟΟΣΑ,
να γίνεται νόµιµη η πρόσµειξη, και µας απαντήσατε «η νοµοθεσία
προβλέπει, κύριοι συνάδελφοι, ότι θα γίνεται πρόσµειξη». Σας
ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ξέρουµε τη νοµοθεσία. Δεν σας ρωτήσαµε να επαναλάβετε τη νοµοθεσία, σας είπαµε να πάρετε όλα
εκείνα τα µέτρα, ώστε να απαγορεύεται η πρόσµειξη, να µην κυκλοφορεί τέτοιο λάδι στην Ελλάδα, µιας και το έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο είναι το 95% του ελληνικού ελαιολάδου που παράγεται κι είναι το συγκριτικό µας πλεονέκτηµα. Δεν έχετε κάνει τίποτα.
Τι κάνατε για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις; Κάνατε µισό
βήµα µετά την πίεσή µας, που σας είπαµε ότι δεν είναι δυνατόν
να την πληρώνει ο αγρότης, επειδή δεν προβλέψατε στις 30 Ιουνίου γι’ αυτούς οι οποίοι είχαν εγκριθεί και δεν είχε προλάβει να
υπογράψει ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Γιατί δεν το προχωράτε, όπως σας είπε και ο εισηγητής µας;
Να πείτε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν καταθέσει έγκαιρα -µέχρι
τις 30 Ιουνίου- όλο τον φάκελό τους, ανεξαρτήτως αν είχαν προλάβει από τις υπηρεσίες να ελεγχθούν, είναι νόµιµοι, είναι νόµιµα τα χαρτιά τους και να προχωρήσει η νοµιµοποίηση. Μισό
βήµα κάνετε παντού και αυτό µετά από πίεση.
Τι κάνατε, επίσης, µε τα ειδικά προϊόντα, για τη φέτα και τις
ελιές Καλαµάτας; Όχι µόνο µε τον Καναδά έχετε υπογράψει,
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αλλά και µε τη Σιγκαπούρη. Έχω δώσει σε πέντε νοµικούς να
µου ερµηνεύσουν τι λέει αυτό που κάνατε µε τη Σιγκαπούρη για
τις ελιές Καλαµάτας. Τι έχει υπογράψει ο κ. Μηταράκης και τι συνέπειες έχει αυτό στα προϊόντα ΠΟΠ, δηλαδή στη φέτα και στις
ελιές Καλαµάτας; Ξεπουλήσατε τα προϊόντα! Έρχεστε και λέτε
εδώ ότι φέρνετε ένα µέτρο για να στηρίξετε τον αγροτικό κόσµο.
Όχι, δεν στηρίζεται ο αγροτικός κόσµος µε αυτά! Αντίθετα, αφανίζεται ο αγροτικός κόσµος µε την πολιτική την οποία εφαρµόζετε. Γι’ αυτό πρέπει να υπάρξει ριζική αλλαγή εδώ και τώρα στον
τόπο, για να φύγει αυτή η Κυβέρνηση, η οποία καταστρέφει τους
αγρότες και για να ανέβει µε τη δύναµη του λαού µια κυβέρνηση
της Αριστεράς, µια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για να µπορέσει να
στηρίξει την πρωτογενή παραγωγή, για να µπορέσει να υπάρξει
έξοδος από την κρίση.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Πετράκο.
Τον λόγο έχει η κ. Βαµβακά.
ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΒΑΜΒΑΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, οι ρυθµίσεις του
νέου φορολογικού για τους αγρότες όσο και ο τρόπος εφαρµογής και υλοποίησής τους έχουν δηµιουργήσει µεγάλη ανησυχία
και νοµίζω ότι έχει µικρή σηµασία το ότι συζητάµε εδώ τώρα για
το υπόλοιπο νοµοσχέδιο, αν πραγµατικά δεν δούµε σοβαρά την
υπόθεση της φορολογίας των αγροτών. Με περισσότερο χρόνο,
εννοώ.
Σε µία κρίσιµη περίοδο, όπου όλοι θεωρούν ότι ο αγροτικός
τοµέας µπορεί να συµβάλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση
της χώρας, η Κυβέρνηση όχι µόνο δεν επιλύει κανένα πρόβληµα
στον αγροτικό τοµέα, αλλά και επιχειρεί µια ληστρική φορολογική επιδροµή στο εισόδηµα και στην περιουσία του.
Η εισαγωγή στον ΕΝΦΙΑ των εργαλείων που υπηρετούν την
αγροτική δραστηριότητα, όπως είναι το χωράφι, και η αλλαγή
του τρόπου µε τον οποίο θα φορολογούνται οι αγρότες από εδώ
και πέρα, µε την τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων, θα προκαλέσει
µεγάλη αφαίµαξη στο εισόδηµα των Ελλήνων αγροτών. Μιλάµε
για φορολογία στο σπίτι του αγρότη, όπως και όλων των Ελλήνων, για φορολογία στο χωράφι και για φορολογία 13% από το
πρώτο ευρώ µαζί µε όλα τα άλλα έξοδα και δαπάνες που αφορούν στο τέλος επιτηδεύµατος, γιατί αντιµετωπίζονται πλέον ως
επιτηδευµατίες και στα λογιστικά έξοδα. Όλα αυτά δεν µπορούν
να πληρωθούν. Είναι δήµευση της αγροτικής περιουσίας και,
στην πορεία, της αγροτικής γης.
Βυθίζετε την αγροτική οικονοµία σε βάλτο µέσα από το νοµοσχέδιο αυτό, που θα οδηγήσει σε πιο ακριβά τρόφιµα, τη στιγµή
που η κοινωνία ζητάει πιο φθηνό τρόφιµο. Ανεβάζοντας, όµως,
έτσι το κόστος παραγωγής και τα έξοδα, δεν µπορούν να πέσουν
οι τιµές στα τρόφιµα. Οδηγείτε σε ύφεση την οικονοµία της περιφέρειας, καθώς η αγροτική οικονοµία επηρεάζει πολύ συνολικότερα την οικονοµία της περιφέρειας και της υπαίθρου και το
γνωρίζουµε αυτό όλοι πάρα πολύ καλά.
Η σωστή παραγωγική λειτουργία είναι µοχλός εξόδου από την
κρίση στη χώρα µας. Αυτό, όµως, δεν υπάρχει στους στόχους
σας. Για τον ΣΥΡΙΖΑ ο αγροτικός τοµέας είναι πυλώνας ανάπτυξης και διεξόδου από την κρίση. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ένα νέο
παραγωγικό και αναπτυξιακό µοντέλο, στη βάση της οικονοµίας
των κοινωνικών αναγκών.
Στήσατε το σκηνικό για την πιο βίαιη καπιταλιστική αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τοµέα µε την ιδιωτικοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας, µε τους συνεταιρισµούς, τις ανώνυµες εταιρείες
και τον ΕΛΓΑ σαν αγροτική ασφάλιση µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια.
Ο τρόπος λειτουργίας σήµερα του ΕΛΓΑ δεν τον τιµάει και δηµιουργεί προβλήµατα στους αγρότες, οι οποίοι πληρώνουν υπέρογκα ποσά για ασφάλιστρα και δεν έχουν τις αντίστοιχες
υπηρεσίες. Τα τρύπια καλάθια της περιφέρειας, η διάλυση των
δηµόσιων υπηρεσιών γεωργικής έρευνας, ποιότητας, εκπαίδευσης, η ακόµη πιο νεοφιλελεύθερη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ, όλα
αυτά είναι δηµιουργήµατά σας.
Όσον αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, θα
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ήθελα να επισηµάνω ότι είναι η τρίτη φορά που κατατίθεται η
συγκεκριµένη τροπολογία. Η τροπολογία περιλαµβάνει θέµατα
που δεν έχουν καµµία συνάφεια µε το νοµοσχέδιο, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η τροπολογία περιλαµβάνει θέµατα της Εκκλησίας και θέµατα εκπαίδευσης, δηλαδή άσχετα µε το νοµοσχέδιο αυτό, γεγονός που
υπονοµεύει την κοινοβουλευτική διαδικασία και δυσχεραίνει το
έργο των Βουλευτών.
Η τροπολογία, που έρχεται σε ένα µόνο άρθρο, περικλείει και
θετικές αλλά και αρνητικές ρυθµίσεις, µε αποτέλεσµα να µη µας
δίνει τη δυνατότητα να ψηφίσουµε τις µεν θετικά και τις άλλες
αρνητικά. Μας τις φέρνετε, δηλαδή, σε ένα πακέτο, µε το οποίο
δεν µας δίνετε τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε την ψήφο
µας ανάλογα, φυσικά για να περάσετε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι εύλογο.
Στην παράγραφο 1 αναφέρονται θέµατα της Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων, εκ των οποίων ορισµένα είναι θετικά, άλλα
πάλι είναι αρνητικά. Εκ παραδροµής τακτοποιούνται επιτέλους
συνταξιοδοτικά και εργασιακά θέµατα των ιερέων, κάτι το οποίο
είναι θετικό.
Ιδιαίτερα, όµως, προβληµατική φαίνεται η παράγραφος 7, µε
την οποία δίνετε τη δυνατότητα στα νοµικά πρόσωπα της Εκκλησίας να ιδρύουν κάθε µορφής εταιρειών, ακόµη και µονοπρόσωπες εταιρείες, έχοντας ως αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη
θρησκευτικού, µορφωτικού, πολιτιστικού και φιλανθρωπικού
σκοπού.
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονίσω κάτι που όλοι οι νοµικοί
κύκλοι το γνωρίζουν καλά. Αυτός που ιδρύει µονοπρόσωπη εταιρεία, αυτόµατα παίρνει την ιδιότητα του εµπόρου. Τι σηµαίνει
αυτό; Σηµαίνει πως µε τη δυνατότητα αυτή τα νοµικά αυτά πρόσωπα θα αποκτήσουν την εµπορική ιδιότητα, πλέον. Πώς το
έχετε στο µυαλό σας; Εµπόριο και φιλανθρωπία; Εµπόριο και πολιτισµός; Εµπόριο και µόρφωση; Είναι έννοιες τελείως αντιφατικές.
Στα επόµενα σηµεία της τροπολογίας, που αφορούν θέµατα
του Υπουργείου Παιδείας, ορθά µετατρέπονται οι διοικητικές θέσεις σε εκπαιδευτικές. Παρ’ όλα αυτά, από τον συνολικό αριθµό
εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα υπολείπονται
ακόµη διακόσιοι πενήντα εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ, οι οποίοι
ακόµα περιµένουν να επανατοποθετηθούν. Αυτό είναι το αρνητικό στην τροπολογία. Πρέπει να συµπεριλάβει και τους υπόλοιπους διακόσιους πενήντα.
Αυτήν την τροπολογία, έτσι όπως ήρθε, χωρίς τις αλλαγές που
πρέπει να γίνουν, δεν µπορούµε να την ψηφίσουµε, όπως φυσικά
δεν µπορούµε να ψηφίσουµε ολόκληρο το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Καρασµάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την ευκαιρία της σηµερινής
συζήτησης του πρώτου αγροτικού νοµοσχεδίου θα ήθελα να
αναφερθώ σε ένα επίκαιρο θέµα, αυτό της φορολόγησης των
αγροτών. Κι αυτό γιατί τις τελευταίες ηµέρες επικρατεί µία κατάσταση, τραγελαφική θα την ονόµαζα, σε ένα ζήτηµα που θεωρητικά είναι τόσο απλό. Εντούτοις, δηµιουργεί ένα κλίµα σύγχυσης και φόβου σε χιλιάδες αγρότες µας. Κι αυτό διότι η παραπληροφόρηση οδηγεί τους αγρότες σε κατάσταση αβεβαιότητας
για το τι θα αντιµετωπίσουν αύριο µε τη φορολόγησή τους.
Ο νόµος για την τήρηση και από τους αγρότες βιβλίων εσόδων-εξόδων ψηφίστηκε στα τέλη του 2012 και σαφώς όριζε ως
ηµεροµηνία εφαρµογής του µέτρου την 1-1-2014. Η µοναδική εκκρεµότητα που παρέµενε ήταν ο καθορισµός του ποσού πάνω
από το οποίο οι αγρότες θα ήταν υποχρεωµένοι να τηρούν βιβλία. Κι αυτό καθορίστηκε στα τέλη του περασµένου έτους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την πρώτη στιγµή είχα επισηµάνει ότι ο προσδιορισµός του φορολογητέου εισοδήµατος,
για την τήρηση βιβλίων εσόδων και εξόδων, πρέπει να γίνει µε
βάση τις επιστροφές ΦΠΑ του περασµένου έτους. Επίσης, είχα
προσδιορίσει ότι αυτό πρέπει να γίνει µέχρι του ποσού των 2.000
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ευρώ και για όσους δεν έχουν επιστροφή ΦΠΑ, όπως οι κτηνοτρόφοι, ο προσδιορισµός να γίνεται µε βάση το εισόδηµα που
θα αντιστοιχούσε στις επιστροφές ΦΠΑ της τάξης των 2.000
ευρώ. Σε αυτήν την πρότασή µου συνταυτίστηκε και η ΠΑΣΕΓΕΣ.
Θα ήθελα δε να προσθέσω ότι κάτι αντίστοιχο είχαν προτείνει
προς την ηγεσία τους και οι ίδιες οι υπηρεσίες του Υπουργείου
Οικονοµικών, µε τη διαφορά ότι είχαν προτείνει µικρότερο ποσό
επιστροφής ΦΠΑ.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε σε µία
άλλη κατάσταση, όπου η πολιτεία ενώ είχε τη δυνατότητα εδώ
και έναν χρόνο να προετοιµάσει την εύρυθµη εφαρµογή του µέτρου, εµφανίζεται αδρανούσα και αφυπνίζεται µόλις µετά την
έναρξη του τρέχοντος έτους, δίνοντας παρατάσεις, έως ότου ξεκαθαρίσει η διαδικασία τήρησης βιβλίων εσόδων και εξόδων. Η
πρακτική αυτή ενσπείρει αµφιβολίες στους αγρότες. Παρέχει τη
δυνατότητα σε ορισµένες πλευρές -είτε καλοπροαίρετα είτε όχινα «κάνουν παιχνίδι», όπως λέει ο λαός µας, σε βάρος των ίδιων
των αγροτών, αλλά και της εν γένει λειτουργίας της παραγωγικής δραστηριότητας.
Έτσι, αιωρούνται διάφορες εικασίες, διάφορες παραλλαγές
για το ίδιο θέµα. Ο καθένας λέει το µακρύ του και το κοντό του,
µε συνέπεια ο αγρότης να µην ξέρει αυτή τη στιγµή τι του γίνεται.
Το θέµα, όµως, είναι πάρα πολύ απλό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Όλα τα ζητήµατα τα οποία αφορούν τον αγροτικό µας
κόσµο και τη φορολόγησή του είναι λυµένα από τις υφιστάµενες
γενικές και ειδικές διατάξεις, οι οποίες διέπουν τη λειτουργία του
κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ.
Αναλυτικότερα, όλα τα έξοδα, όλες οι δαπάνες που αφορούν
την παραγωγική διαδικασία, όπως πληρωµή ασφαλιστικών εισφορών ΟΓΑ και ΕΛΓΑ, σπόροι, λιπάσµατα, καύσιµα, φάρµακα,
φυτοφάρµακα, λήψη υπηρεσιών από επιτηδευµατίες, συσκευασίες αγροτικών προϊόντων, επισκευές µηχανηµάτων, αγορά πάγιου µηχανολογικού εξοπλισµού -και όχι µόνο-, τοκοχρεωλυτική
αποπληρωµή δανείων που αφορούν την αγροτική παραγωγή,
όλα αποτελούν δαπάνες οι οποίες λαµβάνονται υπ’ όψιν για τη
διαµόρφωση του καθαρού φορολογητέου εισοδήµατος και µπορεί ο αγρότης στο τέλος να βγάλει και ζηµία, χωρίς να πληρώσει
ούτε ένα ευρώ.
Παράδειγµα: Αν βαµβακοπαραγωγός των εκατό στρεµµάτων
ή ροδακινοπαραγωγός των τριάντα στρεµµάτων τηρήσει βιβλία
εσόδων και εξόδων -που θα τηρήσει- τα οφέλη είναι πολλαπλά
από το προηγούµενο καθεστώς, το ειδικό καθεστώς -δεν έχω τον
χρόνο να το αναλύσω. Όσον αφορά το τέλος επιτηδεύµατος και
εδώ έχουµε καταθέσει συγκεκριµένη πρόταση πριν από τρεις
µήνες, στην ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών. Μάλιστα,
επειδή για πρώτη φορά οι αγρότες αναλαµβάνουν υποχρεώσεις
ελεύθερου επαγγελµατία, τήρησης βιβλίων εσόδων και εξόδων,
µπορούν για µία πενταετία, µετά από µία διευκρινιστική εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονοµικών, να απαλλαγούν.
Υπάρχει, όµως, ένα πρόβληµα µε τους συνταξιούχους αγρότες που συνεχίζουν την παραγωγική διαδικασία και κινδυνεύουν
να υποστούν µείωση στη σύνταξή τους. Αυτό, όµως, είναι θέµα
του Υπουργείου Εργασίας και µπορεί άµεσα να λυθεί.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο, που είναι το πρώτο αγροτικό
νοµοσχέδιο και το οποίο πράγµατι επιλύει σηµαντικά θέµατα. Πιστεύω -όπως άλλωστε και ο ίδιος ο Υπουργός δήλωσε- ότι σύντοµα πρέπει να υπάρξει συνέχεια, µε νέες αναγκαίες, θεσµικές
παρεµβάσεις στον χώρο της αγροτικής παραγωγής, όπως, για
παράδειγµα, είναι η ασφάλιση της αγροτικής δραστηριότητας,
ο καθοριστικός παράγοντας της έρευνας στον πρωτογενή τοµέα
και άλλα πολλά.
Θα ήθελα να σταθώ για λίγο στην τροπολογία που κατέθεσα
και την οποία συνυπογράφουν άλλοι είκοσι πέντε συνάδελφοί
µου, εκφράζοντας την ικανοποίησή µου για την αποδοχή της από
τον κύριο Υπουργό, διότι πραγµατικά αυτή η τροπολογία δίνει
µία βαθιά ανάσα στις χιλιάδες δενδροκαλλιεργητές σε ολόκληρη
τη χώρα, οι καλλιέργειες των οποίων υπέστησαν ιδιαίτερα σοβαρές ζηµιές από δυσµενείς καιρικές συνθήκες την περασµένη
χρονιά και µε βάση τον αναχρονιστικό ασφαλιστικό Κανονισµό
του ΕΛΓΑ εξακολουθούν µέχρι και σήµερα να στερούνται αποζηµιώσεων για τις απώλειες παραγωγής, του εισοδήµατος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Βρίσκονται, δηλαδή, στα όρια της απόγνωσης και αντιµετωπίζουν προβλήµατα επιβίωσης οι ίδιοι και οι οικογένειές τους και
αδυνατούν να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα.
Με την τροπολογία αυτή επιλύεται ένα τεράστιο πρόβληµα,
που ταλάνιζε εδώ και πολλούς µήνες τους πληγέντες δενδροκαλλιεργητές. Παράλληλα θα έλεγα πως η νοµοθετική αυτή ρύθµιση ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην αναζήτηση πρόσφορων λύσεων για τα προβλήµατα που έχουν καταγραφεί στη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήµατος της αγροτικής µας παραγωγής και της εν γένει λειτουργίας του ΕΛΓΑ. Είµαι από
αυτούς που πίστευαν και πιστεύουν στην ανάγκη επανεκτίµησης
του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας της ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας.
Με χαρά, οµολογώ, άκουσα τον Υπουργό να δηλώνει ότι θα
επανεξετάσει το νοµοθετικό πλαίσιο, υπό το πρίσµα των αλλαγών που επιφέρει στον τοµέα η εφαρµογή της καινούργιας ΚΑΠ.
Είναι αλλαγές που έχουν να κάνουν µε τα λεγόµενα ταµεία αλληλοβοήθειας για την ασφάλιση του αγροτικού εισοδήµατος
έναντι των διακυµάνσεων των τιµών στην αγορά των αγροτικών
προϊόντων, καθώς επίσης και την κοινοτική συνδροµή στη στήριξη της ασφάλισης της συγκοµιδής από απώλειες που σχετίζονται µε φυσικές καταστροφές, δυσµενή καιρικά φαινόµενα,
ασθένειες και προσβολές από επιβλαβείς οργανισµούς. Γίνεται
σήµερα, λοιπόν, ένα πρώτο και ιδιαίτερα σηµαντικό βήµα µε
αυτήν την τροπολογία η οποία υιοθετείται και πιστεύω ότι τα επόµενα βήµατα θα είναι γρήγορα και ουσιαστικά.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, οφείλω να σας πω ότι την απόφασή σας να αποδεχτείτε αυτήν την τροπολογία οι αγρότες την
αναγνωρίζουν και σας την πιστώνουν θετικά. Όµως, σας παρακαλώ, δροµολογήστε άµεσα τις διαδικασίες των αποζηµιώσεων.
Υπάρχουν αγροτικές οικογένειες που έχουν εξαντλήσει τα όρια
ανοχής και αντοχής τους. Δώστε τους τη δυνατότητα να επιβιώσουν. Αρκεί να σας πω ότι τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά
πέρασαν δύσκολα. Δεν κατάλαβαν γιορτές και ακόµα υποφέρουν.
Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώνοντας θα σας δώσω ένα παράδειγµα. Ένας παραγωγός ο οποίος το 2012 είχε συγκοµιδή ροδάκινων εκατόν είκοσι τόνους, το 2013 µόλις µετά βίας
συγκόµισε δεκαεπτά τόνους. Και σαν αυτόν υπάρχουν πάρα πολλοί και όλοι αυτοί περιµένουν να πάρουν αποζηµιώσεις για να
επιβιώσουν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Θα µιλήσει τώρα ο Υπουργός κ. Τσαυτάρης για οκτώ λεπτά
και µετά ο κ. Βλάχος, που ήταν στη Διάσκεψη των Προέδρων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Εµείς τι θα κάνουµε, θα µας πείτε;
Είναι η δεύτερη µέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Πάµε κανονικά, µε τη
σειρά. Υπάρχει κατάλογος των οµιλητών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν πρέπει
να τελειώσουν οι εγγραφέντες...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όπως γνωρίζετε,
µετά τους έξι οµιλητές µπορεί να µιλήσει ο Υπουργός.
Η Διάσκεψη των Προέδρων προτείνει να πάµε σήµερα µέχρι
τις 20.00’ και να συνεχίσουµε την ερχόµενη εβδοµάδα. Έτσι δεν
είναι, κύριε Βλάχο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: ... (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Προχωρούµε κανονικά. Είναι µια πρόοδος αυτό. Δεν είµαστε πλήρως ικανοποιηµένοι, αλλά και οι εισηγητές Βουλευτές είναι!
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Την προηγούµενη φορά γινόταν πάλι
το ίδιο! Ο πίνακας των οµιλητών της προηγούµενης φοράς δεν
έχει φτάσει στο µισό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο πίνακας προχωράει κανονικά και θα έχουµε τον χρόνο να µιλήσετε όλοι, µε κάποια προσπάθεια.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µετά τον
Υπουργό θα µιλήσουν οι Κοινοβουλευτικοί;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι. Μετά θα πάµε
σε κάποιους Βουλευτές. Οι Κοινοβουλευτικοί µπορούν να ζητήσουν τον λόγο όποτε θέλουν. Απλώς να τηρήσουµε κάποιον ρυθµό. Θα µιλήσει ο Υπουργός, κάποιοι Βουλευτές, οι Κοινοβουλευτικοί. Ακούσατε και τη διαµαρτυρία προηγουµένως.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το πολυνοµοσχέδιο που σήµερα
συζητούµε -και έχει συζητηθεί εκτενέστατα και στην αρµόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου επί τέσσερις συνεδριάσεις- θα
έλεγα ότι είναι αποτέλεσµα µιας δηµοκρατικής και ανοιχτής διαδικασίας. Είναι αποτέλεσµα µιας µακράς διαβούλευσης, τόσο µε
τους αρµόδιους φορείς, όσο και µε τις ελεγκτικές αρχές. Όλοι
αυτοί οι φορείς πέρασαν επανειληµµένα από το Υπουργείο για
να βοηθήσουν στη σύνταξή του και σας θυµίζω ότι και στην αντίστοιχη συζήτηση της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου
ήρθαν επίσης να καταθέσουν τις απόψεις τους είκοσι επτά ποικίλοι φορείς από διάφορους χώρους. Είναι κάτι που υποδεικνύει
ξανά ότι είναι ένα νοµοσχέδιο σηµαντικό. Αφορά πάρα πολλούς
ανθρώπους και φορείς.
Όπως είπα είναι µια πρωτοβουλία που έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα. Θα εξηγήσω.
Όπως ειπώθηκε, στο πρώτο του µέρος παρεµβαίνουµε ουσιαστικά στους τοµείς και της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων
και των ζωοτροφών, της διαχείρισης του ζωικού κεφαλαίου και
των υποπροϊόντων και φυσικά και της διαχείρισης και προστασίας των ζώων συντροφιάς.
Θεσπίζουµε για πρώτη φορά ένα νοµοθετικό πλαίσιο που καθιερώνει ένα ενιαίο, αναλογικό, προληπτικό και αποτρεπτικό σύστηµα για την επιβολή διοικητικών µέτρων και κυρώσεων στις
περιπτώσεις µη συµµόρφωσης. Ήταν αίτηµα πολλών κάποια
στιγµή να ενιαιοποιηθεί αυτή η διαδικασία, για να µην έχουµε
τρεις και τέσσερις διαφορετικές επιχειρήσεις να κάνουν την ίδια
δουλειά σε διαφορετικούς χρόνους, µε διαφορετικό τρόπο, µε
διαφορετικό ύψος κυρώσεων κ.λπ..
Σας εξήγησα ότι αυτό κατέστη δυνατό χάρη στην έλευση του
Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων -ένας οργανισµός εγνωσµένης αξίας, δοκιµασµένος, ο οποίος καταπιανόταν όµως µε ένα
τµήµα αυτού του ελέγχου, αυτό που αφορά στη µεταποιητική
βιοµηχανία, τη δουλειά στο εργοστάσιο και τη βιοτεχνία µέχρι
τον καταναλωτή- πίσω στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, που ήταν κατ’ επίφαση µόνο «Τροφίµων», αφού ένα
µεγάλο κοµµάτι των τροφίµων ελέγχονταν εκτός του Υπουργείου. Έτσι, γίνεται για πρώτη φορά ο έλεγχος του πρωτογενούς
τοµέα, αυτός, δηλαδή, που, όπως είπα και στην επιτροπή, καταπιανόταν µε το να ελέγξει την τοµάτα που θα πάει κατευθείαν
στο τραπέζι του καταναλωτή αν πραγµατικά είναι ασφαλής, αν
πραγµατικά έχει υπολείµµατα φυτοφαρµάκων ή το σταφύλι που
θα πάει στον καταναλωτή. Δεν ήταν µόνο τα σταφύλια που πήγαιναν να γίνουν κρασί ή η τοµάτα που έπρεπε να γίνει σάλτσα
και θα µπορούσε να ελεγχθεί στο εργοστάσιο το σύνολο της
ανάγκης αυτού του ελεγκτικού µηχανισµού. Αυτό για πρώτη
φορά ενοποιείται.
Εκσυγχρονίζουµε, µε τον τρόπο παρακολούθησης, ελέγχου
και επιβολής των κυρώσεων σε µια σειρά θεµάτων που ο χρόνος
δεν µου επιτρέπει να περιγράψω. Το κάνουµε µε διαφάνεια,
σωστό και αναλογικό τρόπο, κωδικοποιώντας και απλοποιώντας
για πρώτη φορά τη νοµοθεσία που ρυθµίζει τον συγκεκριµένο
χώρο.
Για πρώτη φορά αφ’ ενός µεν µαζεύτηκε σε ένα σηµείο αυτή
η νοµοθεσία, αποφάσεις, διατάγµατα κ.λπ. που διέπουν το συγκεκριµένο θέµα. Από την άλλη µεριά, χάρη σ’ αυτήν την προσπάθεια που γίνεται σήµερα, πληθώρα αντίστοιχων τέτοιων ρυθµίσεων αποσύρεται, προκειµένου να διευκολυνθούν και οι επιχειρηµατίες και ο παραγωγικός κόσµος στον πρωτογενή τοµέα,
αλλά και ο ελεγκτικός µηχανισµός.
Συγκεντροποιούµε σε ένα ενιαίο νοµοθέτηµα σκόρπιες διατάξεις, που ήταν σε πάρα πολλά υπουργεία. Ενισχύουµε τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας, αλλά, για πρώτη φορά, και την
προστασία του καταναλωτή. Γιατί µέχρι τώρα οι θεσµοί λειτουρ-
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γούσαν σε µια προσπάθεια να προστατεύσουµε την υγεία των
καταναλωτών από τυχόν κινδύνους της υγείας τους. Όµως τι θα
γινόταν µε τις απάτες; Τι γινόταν µε τις παρατυπίες; Τι γινόταν
µε κάποιον που νόµιζε ότι αγόραζε µια φέτα, αλλά δεν ήταν; Τι
γινόταν µε κάποιον που πήγαινε να πάρει ένα φασόλι Πρεσπών,
που ήταν ΠΟΠ, αλλά δεν ήταν; Αυτό δεν ήταν αναγκαστικά θέµα
ασφάλειας, δεν κινδύνευε, δηλαδή, απ’ αυτήν την παρατυπία ο
καταναλωτής, δεν παύει όµως να είναι µια εξαπάτηση. Αν θέλουµε πραγµατικά, όπως είπατε –και το κάνουµε- να υποστηρίξουµε τα προϊόντα ποιότητας, πρέπει να λύσουµε και το συγκεκριµένο θέµα.
Παρέχουµε σ’ όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες που είναι επιφορτισµένες µε αυτόν τον έλεγχο των τροφίµων, των ζωοτροφών,
των ζωικών προϊόντων κ.λπ. εκείνα τα εργαλεία, µέσω των οποίων γίνεται για πρώτη φορά εφικτό να µπορούν και να διαπιστωθούν οι παραβάσεις και να γίνει άσκηση του ελέγχου µε τα
επιβαλλόµενα µέτρα συµµόρφωσης κ.λπ..
Εις ό,τι αφορά το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου, εκεί περιλαµβάνονται σηµαντικές διατάξεις, που ρυθµίζουν σηµαντικά ζητήµατα του κλάδου και εισάγεται µια σειρά βελτιώσεων. Πολλά
απ’ αυτά ήταν αποτέλεσµα ανάγκης. Πολλά απ’ αυτά και εσείς
οι ίδιοι τα εισηγηθήκατε µε µια σειρά επερωτήσεων στο Κοινοβούλιο και δεσµευθήκαµε να τα κάνουµε. Σας αναφέρω, για παράδειγµα, τις βελτιώσεις για τις διαδικασίες παραχώρησης γης
σε αγρότες. Σας είπα και στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου ότι είναι χρονίζοντα προβλήµατα, δεκαετιών, από την εποχή
των προσφύγων ακόµα, από µετανάστες. Δόθηκαν χωράφια που
τα καλλιεργούν οι άνθρωποι για δεκαετίες. Έχουν φτάσει στα εγγόνια τους και δεν µπορούν να τα µεταβιβάσουν.
Κάποια στιγµή πρέπει να λύσουµε αυτά τα προβλήµατα για να
πάµε στο µέλλον πιο καθαρά, πιο ξάστερα, να ξέρει κάποιος τι
έχει, τι καλλιεργεί, ότι είναι δικό του, ότι µπορεί να το αξιοποιήσει, µπορεί να κάνει την εκµετάλλευσή του κ.λπ..
Εκσυγχρονίζουµε για πρώτη φορά -αυτό είναι και κοινοτική
απαίτηση- το θεσµικό πλαίσιο για την εµπορία των φυτοφαρµάκων. Δεν θα πρέπει πλέον, για λόγους και σωστής εµπορίας και
υποστήριξης του ανταγωνισµού, αλλά και προστασίας του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, να θεσµοθετηθεί σωστά αυτή η
διαδικασία;
Μέχρι τώρα µιλώντας για τη φυτοπροστασία –ας το πούµε των
εντόµων- µιλούσαµε πάντοτε για µία χηµική φυτοπροστασία, δηλαδή για χηµικά φυτοφάρµακα. Τώρα, για πρώτη φορά, επειδή
µπήκε η βιολογική γεωργία στην πράξη, χρησιµοποιούνται βιολογικά σκευάσµατα. Χρειάζεται ένα έντοµο να καταπολεµήσεις
ένα άλλο έντοµο, χρειάζεται ένας µύκητας να καταπολεµήσεις
κάτι άλλο. Αυτά τα λεγόµενα βιοκτόνα έπρεπε κάποια στιγµή να
ρυθµιστούν. Θα πρέπει να ελέγξουµε την εµπορία τους, να προστατεύσουµε και πάλι και τον καταναλωτή, να τα υποστηρίξουµε,
υποστηρίζοντας τη βιολογική γεωργία, και φυσικά να προστατεύσουµε το περιβάλλον.
Στα θέµατα της αδειοδότησης των υποδοµών των κτηνοτροφικών µονάδων, είτε αυτά αφορούσαν υπάρχοντες στάβλους και
έπρεπε να νοµιµοποιηθούν, σας εξηγήσαµε ότι αυτά ήταν και τα
αιτήµατα από πέρυσι των κτηνοτρόφων και δικά σας. Εσείς µε
επερωτήσεις επανειληµµένα ζητήσατε να ρυθµιστούν τα θέµατα
αυτά, κάτι που κάναµε για το ένα σκέλος σε συνεργασία µε το
ΥΠΕΚΑ και σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις. Κάνουµε
τώρα και την αδειοδότηση νέων.
Ζητήσατε, επίσης, να ρυθµιστεί το θέµα κάποιων κτηνοτρόφων
που έτυχε να είναι πραγµατικά νόµιµοι, πραγµατικά εκτός των
σχεδίων και επειδή ο δήµος έκανε επέκταση του σχεδίου πόλεως, ξαφνικά βρέθηκαν εντός αυτού του οικισµού. Αυτούς θα
τους βοηθήσουµε. Χρειάζεται χρόνος και µε προγράµµατα θα
βοηθήσουµε για πρώτη φορά τη µετεγκατάστασή τους.
Θα µπορούσα να πω αντίστοιχα πράγµατα για τις άλλες εισροές της φυτικής παραγωγής, που αφορά τα λιπάσµατα, που
αφορά τον σπόρο και το πολλαπλασιαστικό υλικό. Όλοι µιλούµε
για τη σηµασία των γενετικών πόρων, τη βιοποικιλότητα του
τόπου µας, τις παραδοσιακές µας ποικιλίες. Δεν πρέπει να ρυθµιστούν και να αξιοποιηθούν όλα αυτά;
Αναφέρετε και εσείς φυσικά τους θεσµούς και τις τοµές που
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κάνει αυτό το νοµοσχέδιο, όπως είναι, για παράδειγµα, το Μητρώο Αγροτών και το Μητρώο των Αρχηγών των Εκµεταλλεύσεων. Εσείς δεν ζητήσατε αυτός ο χώρος να ξεκαθαριστεί, να
µιλήσουµε για πρώτη φορά όχι µόνο για το φυσικό πρόσωπο
αγρότη, αλλά για τον αρχηγό της εκµετάλλευσης, γιατί αυτός ο
αρχηγός µε την εκµετάλλευσή του, είναι αυτός µε τον οποίο συνεταιρίζονται, προκειµένου δύο µαζί, τρεις µαζί ή δέκα να ενώσουν τις δυνάµεις, να ενώσουν το µέγεθος των εκµεταλλεύσεών
τους;
Θεσµοθετούνται για πρώτη φορά -αφού τις δοκιµάσαµε για
µερικούς µήνες να δούµε πώς θα εφαρµοστεί στον τόπο µας- οι
λεγόµενες αγορές παραγωγών, όπως και ο θεσµός της οικοτεχνίας. Αυτό είναι προς τιµήν της χώρας µας, διότι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί τον θεσµό αυτό να τον επεκτείνει σε
όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θεσµοθετείται η έννοια των πολυλειτουργικών αγροκτηµάτων,
κάτι που όλοι ζητούσαµε. Δείτε πώς γίνεται στο εξωτερικό και
στην Ιταλία και στη Γαλλία και αλλού Ένας γεωργός που έχει µία
εκµετάλλευση να µπορεί αυτήν την εκµετάλλευση, αυτόν τον
οπωρώνα, αυτήν την κτηνοτροφική µονάδα να την κάνει επιδείξιµη και να µπορεί να επιµορφώσει και άλλους, να βρουν τα παιδιά και να εκπαιδευτούν µε αυτήν τη διαδικασία. Μάλιστα, τώρα
το πρόγραµµα της υγιεινής διατροφής των παιδιών -όπως σας
εξήγησα- που αφορούσε τη διανοµή φρούτων και προσπαθούσε
να εξοικειώσει το παιδί µε το τελικό προϊόν, προσπαθεί να γυρίσει πίσω και να εξοικειώσει όλο τον κόσµο µε το παραγωγικό γίγνεσθαι. Γιατί να µην πάνε να δουν πώς παράγεται αυτό το µήλο,
πώς λειτουργεί ένας οπωρώνας, πώς εκτρέφεται ένα ζώο;
Με τον τρόπο αυτό και η κοινωνία µας θα εξοικειωθεί µε την
παραγωγική διαδικασία, αλλά και θα εκτιµήσει τον ιδρώτα του
γεωργού. Πρέπει να δει κάποιος τι τραβάει ένας κτηνοτρόφος
για να εκθρέψει αυτά τα ζώα. Με τον τρόπο αυτό θα συµπληρώσει το εισόδηµα και του γεωργού, µέσω αυτών των λεγόµενων
πολυλειτουργικών αγροκτηµάτων και µάλιστα εφόσον τα αγροκτήµατα αυτά µπορούν να προσφέρουν και φαγητό ή ακόµα και
διανυκτέρευση. Γι’ αυτό, µε τον τρόπο αυτό θα επιτραπεί -εάν
γίνει µέχρι εκεί η δραστηριότητά τους- και το Υπουργείο Τουρισµού, µέσω του ΕΟΤ, θα ρυθµίσει αυτό το θέµα εις ό,τι αφορά
τις διανυκτερεύσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, αν θέλετε, να ολοκληρώσετε εδώ και µετά στη δευτερολογία πάλι µπορείτε να επανέλθετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Δυο-τρεις θεσµοί
ακόµη και έχω τελειώσει.
Εις ό,τι αφορά τον κτηνίατρο της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης, δηµιούργησε µια σύγχυση η έννοια της εκτροφής. Για τους
γεωτεχνικούς η έννοια της εκτροφής είναι συνυφασµένη µε την
εκµετάλλευση. Μην τη συγχέετε µε την έννοια της διατροφής.
Δεν κάνουµε κάποιον να πει πώς θα διατρέφεται, ποιο θα είναι
το σιτηρέσιο ενός ζώου, για να πείτε «ναι, αν είναι έτσι, να το
κάνει και ο γεωπόνος, να το κάνει και κάποιος άλλος». Όχι, αυτήν
τη φορά µιλούµε ειδικά για τα προβλήµατα των ζωονόσων.
Η χώρα µας, ένεκα του γεγονότος ότι περιβάλλεται από χώρες
που δεν είναι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ακολουθούν
τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τους εµβολιασµούς, την προστασία του ζωικού κεφαλαίου, που επιβάλλει η Ευρώπη στα δικά της σύνορα, είναι αναγκασµένη να δέχεται προβλήµατα από τον περίγυρο. Δείτε πρόσφατα τα προβλήµατα της λύσσας που είχαµε κ.λπ.. Αυτό πήγαµε και το είπαµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το δέχτηκε ως ένα µεγάλο
πρόβληµα του τόπου µας, ότι ο τόπος έχει αυξηµένες ανάγκες
ζωοπροστασίας, και γι’ αυτό επιδοτεί τον µισθό αυτών των κτηνιάτρων, που θα αξιοποιηθούν κατά 75%. Εποµένως πού είναι η
γιγάντια επιβάρυνση που επικαλούνται ορισµένοι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας διακόψω, γιατί είµαστε στα δωδεκάµισι λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Πολύ ωραία. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε µια
λέξη, αφού πω δυο-τρία πράγµατα, γιατί ειπώθηκαν και προσπαθώ να κερδίσουµε λίγο χρόνο στη συνεδρίαση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Να πω, για παράδειγµα, ότι και από αυτό το Βήµα επανειληµµένα τόνισα ότι δεν είναι ορισµένα πράγµατα όπως τα περιγράφετε, ότι δεν παράγουµε, ότι τα πορτοκάλια σαπίζουν κ.λπ.. Σας
δείχνω τα στοιχεία που η µεγάλη Ένωση των Φρέσκων Φρούτων
και Λαχανικών έδωσε για το 2013. Και είναι τα επίσηµα στοιχεία
της οργάνωσης αυτής. Λέει ότι τα φρούτα και τα λαχανικά έκλεισαν το 2013 µε αύξηση του όγκου, αλλά – κυρίως – και της αξίας
των εξαγωγών τους. Σας δίνω τα συγκεκριµένα ποσοστά: 10% οι
τοµάτες, 22% πάνω τα αγγούρια, 11,9% τα πορτοκάλια, 24,5%
πάνω τα µήλα στις ποσότητες των εξαγωγών. Δεν θέλω να φάω
τον χρόνο µου αναφέροντας όλα αυτά. Πώς ξαφνικά εξαφανίστηκε η παραγωγή; Τότε τι ήταν αυτές οι εξαγωγές; Άδεια τελάρα; Και τα πλήρωσαν οι ξένοι; Γιατί δίπλα έχει τα χρήµατα που
πήρε ο τόπος µας εξάγοντας αυτά τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Μας πλήρωναν για άδεια τελάρα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τελειώνω. Ειπώθηκαν ορισµένα πράγµατα για την τήρηση των
βιβλίων εσόδων-εξόδων. Δεν θέλω να επανέλθω στο θέµα, είναι
νέος θεσµός, εξηγήθηκε από τον κ. Καρασµάνη πολύ αναλυτικά.
Είχαµε δύο χρόνια που γίνεται αυτό το πράγµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
δώστε µου ένα επιχείρηµα γιατί να το κάνω αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θέλω να πω κάτι σηµαντικό, κύριε Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι µεγάλο θέµα το
θέµα του κ. Καρασµάνη. Δώστε του λίγο χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τι λέτε; Να αφήσω
τον Υπουργό να µιλήσει; Αυτή είναι η πρότασή σας; Ευχαρίστως.
Εσείς διαµαρτυρηθήκατε πριν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν θέλω να χρονοτριβώ. Ειπώθηκαν αρκετά
πράγµατα για τα βιβλία εσόδων-εξόδων. Πιστεύω ότι είναι ένας
νέος θεσµός. Ήδη γίνονται συζητήσεις. Έπρεπε να είχαν γίνει
νωρίτερα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας. Συµφωνώ, να
ετοιµαστούµε καλύτερα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, νοµίζω ότι
µπορούµε να φέρουµε σε πέρας τον θεσµό και αν χρειαστεί προσαρµογές, θα γίνουν και αυτές. Ούτως ή άλλως µιλάµε για µια
µεταβατική περίοδο ενός έτους. Μην ξεχνάτε ότι οι περισσότεροι
των αγροτών, οι µεγάλοι, που είχαν τις εκµεταλλεύσεις τους, τηρούσαν βιβλία εσόδων και εξόδων και έτσι όπως γίνεται αυτήν
την ώρα αµφιβάλλω αν πάνω από το 25% των αγροτών θα αναγκαστούν πάλι να τηρήσουν.
Θέλω όµως να κλείσω µε ένα θέµα που ήταν πάρα πολύ σηµαντικό, ήταν και δικό σας αίτηµα και αφορούσε τα ενυπόθηκα
δάνεια των αγροτών που έµειναν στην παλαιά ΑΤΕ. Σας θυµίζω
ότι ήταν περίπου 20% των δανείων αυτών. Επειδή ήταν ένα σηµαντικό θέµα, µας ζητήσατε όλοι να κάνουµε µια προσπάθεια, να
βοηθήσουµε να αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα των αγροτών.
Είµαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι η Κυβέρνηση αποφάσισε να βοηθήσει στην αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού µε τρεις τρόπους. Και να µου επιτρέψετε να τους
εξηγήσω.
Αν αρχίσουµε και πούµε: O Τσαυτάρης ήταν αγρότης και είχε
πάρει ένα δάνειο 1.000 ευρώ. Είχε πληρώσει ίσως τα 300 ευρώ
και του έµεναν 700 ευρώ. Και επειδή η ΑΤΕ δεν πλήρωνε τέλος
για τις υποθήκες, ο αγρότης που είχε ένα χωράφι δέκα, είκοσι
στρεµµάτων -όπως ξέρετε τα αγροτεµάχια αυτά δεν τεµαχίζονταν- για ένα τόσο µικρό δάνειο έβαζε είκοσι στρέµµατα ενέχυρο.
Άρα, λοιπόν, έχουµε µια γιγάντια υπερυποθήκευση των αγροτών στην παλαιά ΑΤΕ. Είναι γύρω στις πεντακόσιες χιλιάδες
στρέµµατα, µισό εκατοµµύριο στρέµµατα. Δεν µπόρεσε να το
πληρώσει, διογκώνονταν µε τόκους υπερηµερίας, αυξηµένα επιτόκια επί των τόκων και αυτό το υπόλοιπο των 700 ευρώ έχει φτάσει να είναι 2.000 και 3.000 ευρώ για κάποιον. Φυσικά τώρα µε
τις δυσκολίες αδυνατεί να πληρώσει αυτά τα ποσά.
Δεν θέλουµε, όµως, εµείς -και νοµίζω ότι όλοι θα συµφωνήσετε- αυτό να γίνει αιτία να χάσει ο αγρότης τα χωράφια του.
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Ποιος θα ήθελε να πάρει τώρα αυτό το µισό εκατοµµύριο στρέµµατα από τον αγρότη;
Από την άλλη µεριά, όµως, και η πολιτεία λέει: «Ναι, πρέπει να
πληρώσεις τα υπόλοιπα 700 ευρώ που µένουν.». Εκεί ερχόµαστε
να τον διευκολύνουµε. Δηλαδή, τι κάνουµε; Αποµειώνουµε το
έξτρα λίπος των τόκων υπερηµερίας των υψηλών επιτοκίων σε
ένα ποσό, δίνουµε τη δυνατότητα στον αγρότη και θα πούµε ότι
τώρα µέσα σε επτά, δέκα χρόνια πρέπει να δώσεις µε ετήσιες
δόσεις το ποσό αυτό. Ας πούµε ότι είναι 700 ευρώ, επί επτά χρόνια θα δίνεις 100 ευρώ να το ξεπληρώσεις. Περίπου στο 120%
του υπολοίπου θα µείνει, ενώ ταυτόχρονα αποµειώνουµε και το…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ να γραφτεί στα Πρακτικά ότι η διαδικασία γίνεται µε έντονη διαφωνία
του Προεδρείου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ολοκληρώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η διαδικασία αυτή
γίνεται µε έντονη δική µου διαφωνία. Να γραφτεί στα Πρακτικά.
Προχωρήστε όσο θέλετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Και, όµως, είναι απαραίτητο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εγώ δεν έχω να πω τίποτα εκτός από τις προσπάθειες που κάνουµε να βοηθήσουµε προς την κατεύθυνση
αυτή. Σας είπα τους τρεις τρόπους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και αυτήν την ασυνέπεια από ορισµένους συναδέλφους Βουλευτές δεν την καταλαβαίνω!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αν µάλιστα ο ίδιος δεν µπορεί να το πληρώσει,
του δίνουµε τη δυνατότητα είτε στον…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, δεν µπορεί να βάζετε ένα τέτοιο ζήτηµα χωρίς να έχετε συγκεκριµένη πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Αποστόλου,
θέλετε να συνεχίσουµε έτσι;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Αφήστε τον να µιλήσει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Επαναλαµβάνω. Θα το συζητήσουµε. Θα έχετε
την ευκαιρία να το πείτε. Δεν θέλετε να κάνουµε αυτήν τη βοήθεια στους αγρότες; Θέλετε, είµαι σίγουρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, θέλετε να ολοκληρώσετε;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι θα είχα τελειώσει
τώρα λέγοντας και το τρίτο πράγµα.
Δίνουµε, επίσης, την ευκαιρία -επαναλαµβάνω και κλείνω µε
αυτό-, εάν δεν µπορεί ο ίδιος να το κάνει, επειδή νοικιάζει το χωράφι του σε έναν διπλανό, να πάρει το ενοίκιο από εδώ ο ίδιος ο
ενοικιαστής και να πληρώσει το δάνειο, προκειµένου να µη χαθεί
το χωράφι του αγρότη. Επίσης και για το παιδί του που το κληρονόµησε ισχύει το ίδιο. Δίνουµε και τη δυνατότητα αν θέλει κάποιος να πει «ξέρετε εγώ θέλω να τελειώσω µε αυτήν την ιστορία,
δεν µπορώ να περιµένω, κάντε µου µια δυνατότητα περαίωσης»,
θα του δώσουµε την ευχέρεια ακόµα µιας έκπτωσης, να µη χρειαστεί άλλη µια επταετία για να το ξεπληρώσει, προκειµένου να
τελειώσει αυτή η γάγγραινα. Πρέπει να πάµε µπροστά, βλέποντας µπροστά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Πότε; Πότε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Τώρα η τροπολογία κατατίθεται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ προεδρεύω δύο ώρες. Στις 15:30’ τελειώνει το
δικό µου ωράριο. Επιτρέψτε µου, όµως, να κάνω µια επισήµανση.
Οι κανόνες ή ισχύουν για όλους ή δεν ισχύουν καθόλου. Περί
αυτού πρόκειται. Δεν έχω καµµία διάθεση να αντιδικώ µαζί σας,
αλλά δεν µπορούµε τη µια στιγµή να δέχεται το Προεδρείο διαµαρτυρία διότι καθυστερούν οι Βουλευτές να µιλήσουν, µε κίνδυνο να µη µιλήσουν, και την άλλη στιγµή να δέχεται το Προε-
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δρείο πίεση, που δεν αφήνει τον Υπουργό από τα οκτώ λεπτά να
πάει στα είκοσι.
Λοιπόν, µε βάση και την παρατήρηση του κ. Ιωαννίδη, η πρόταση του Προεδρείου είναι να πάµε µέχρι τον κατάλογο τον χθεσινό, δηλαδή µέχρι και τον κ. Σκρέκα, µετά να µιλήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και µετά συνεχίζουµε κανονικά τον κατάλογο.
Τώρα, λοιπόν, τον λόγο έχει ο κ. Βλάχος. Μισό λεπτό να διαβάσω τον κατάλογο, επειδή έγιναν κάποιες µικρές αλλαγές. Είναι
ο κ. Βλάχος, είναι ο κ. Κουτσούκος, είναι ο κ. Κουρουµπλής, είναι
ο κ. Ιωαννίδης, είναι η κ. Ουζουνίδου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Μα, είµαι τρίτος, κύριε Πρόεδρε. Έτσι
όπως το διαβάζετε, κατεβήκαµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι, όχι. Μισό λεπτό
Έχετε εµπιστοσύνη, κύριε Ιωαννίδη. Ο κ. Βλάχος ήταν να µιλήσει
στην αρχή, αλλά ήταν στη Διάσκεψη των Προέδρων, γι’ αυτό µιλάει τώρα. Είστε δέκατος στον κατάλογο. Είναι η κ. Ουζουνίδου,
ο κ. Σκρέκας, ο κ. Βογιατζής. Ο κ. Αναστασιάδης γράφτηκε σήµερα. Εκεί θα διακόψουµε για τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι σωστό αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα σταµατήσουµε
στον κ. Βογιατζή. Εκεί θα παρεµβληθούν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, αυτό εννοώ όταν λέω θα σταµατήσουµε και µετά θα
συνεχίσουµε µε τον κατάλογο. Πρέπει να βρούµε µία λύση. Δεν
υπάρχει πρόβληµα, απλώς να βρούµε µία λύση διαδικαστικά σύννοµη.
Ο κ. Βλάχος έχει τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, συζητάµε ένα
νοµοσχέδιο το οποίο περιλαµβάνει πάρα πολλές ρυθµίσεις και
µέσα από τη συζήτηση που έγινε και στην επιτροπή αλλά και
στην Ολοµέλεια, πρέπει να πούµε ότι γίνονται βελτιώσεις προς
το καλύτερο.
Θέλω να επαινέσω, λοιπόν, τον κύριο Υπουργό για την αποκατάσταση του δικαίου σχετικά µε τη λειτουργία των καταστηµάτων και την απάλειψη της µερικής απασχόλησης από τους γεωτεχνικούς, έτσι ώστε να µη χαθεί η ουσία της λειτουργίας των
καταστηµάτων.
Νοµίζω, παρ’ ότι υπάρχουν φωνές για τον υπάλληλο-πωλητή,
είναι ξεκάθαρο από τον νόµο ότι αυτός είναι βοηθός, έρχεται και
αναπληρώνει. Σε καµµία περίπτωση, κύριε Υπουργέ, δεν έρχεται
να υποκαταστήσει τον επιστηµονικό ρόλο του υπεύθυνου επιστήµονα. Νοµίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο και πρέπει να το πούµε,
να το πείτε κι εσείς, για να µην υπάρχει σύγχυση σε διάφορους
συναδέλφους.
Πρέπει, επίσης, να επαινέσω τη βελτίωση που έγινε σχετικά µε
τη λειτουργία των αγροκτηµάτων, εναλλακτικά έτσι όπως διατυπώθηκε. Επί τη ευκαιρία, θέλω να πω αυτές οι διατυπώσεις να
µας δοθούν και πάλι, να δούµε πώς καταγράφονται. Ας ετοιµαστούν ώστε να δοθούν, γιατί είναι πολλά τα άρθρα. Να δούµε
πώς αυτές οι βελτιώσεις διαµορφώνουν το τελικό νοµοσχέδιο.
Να πω, επίσης, ότι η βελτίωση που γίνεται σχετικά µε τους πτυχιούχους των ΤΕΙ της Βιολογικής Γεωργίας, να µπορούν να πωλούν βιολογικά προϊόντα, είναι σωστή. Το είπαµε και στην
επιτροπή. Να το δούµε κι αυτό να καταγράφεται: «Οι Τεχνολόγοι
Βιολογικής Γεωργίας µόνο βιολογικά προϊόντα.». Εξάλλου αυτό
είναι το επιστηµονικό τους αντικείµενο, αυτό ξέρουν, αυτό πρέπει να διαχειρίζονται.
Επίσης, είπαµε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ξεκαθάρισµα ακριβές σχετικά µε τις αναλύσεις, µε το τι κάνουν οι χηµικοί, τι κάνουν
οι τεχνολόγοι, οι τεχνολόγοι τροφίµων, όλες αυτές οι κατηγορίες, για να µην υπάρχει σύγχυση. Περιµένουµε να δούµε πώς
θα διατυπωθούν οι τελικές ρυθµίσεις.
Έρχοµαι σε δύο σηµαντικά θέµατα τώρα, τα οποία αφορούν
τον ν.4061.
Κατά τη γνώµη µου, κύριε Υπουργέ –το προτείνω και θέλω την
άποψή σας, έχει γίνει συνεννόηση µε τους συνεργάτες σας-, πρέπει να απαλειφθεί το εδάφιο 2 της περίπτωσης γ του άρθρου 22
του ν.4061/2012, διότι, πράγµατι εκεί υπάρχει µία ανισότητα.
Υπάρχει µία διαφορετική µεταχείριση διαφόρων περιοχών. Αυτό
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πρέπει να αποκατασταθεί. Δεν πρέπει να στέλνουµε για το αυτονόητο τους πολίτες να πηγαίνουν στα δικαστήρια να δικαιωθούν για να έρθει να αλλάξει ο νόµος. Πρέπει η πρωτοβουλία να
είναι δική σας, στο πνεύµα που µιλήσατε νωρίτερα. Δηλαδή, οι
σηµερινοί αγρότες να κληρονοµήσουν λιγότερες εκκρεµότητες
στα παιδιά τους. Αν αυτές τις εκκρεµότητες τις πάµε από γενιά
σε γενιά, δεν θα τις λύσει η ζωή, απλά τα προβλήµατα µεγαλώνουν, οι περιοχές αλλάζουν µορφή, αλλάζουν εικόνα και τα προβλήµατα αυτά διογκώνονται. Θα έλεγα, λοιπόν –έχουµε συµφωνήσει εν πάση περιπτώσει στις συζητήσεις-, ότι είναι δίκαιο να
απαλειφθεί το εδάφιο 2, όπως είπα, της περίπτωσης γ του άρθρου 22.
Επίσης, η κατάργηση της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του
ν.4061 επιβάλλεται πια, διότι η γενικευµένη, ανεπιφύλακτη και
χωρίς διάκριση κατάργηση των εξαιρετικών διατάξεων δηµιουργεί πρόβληµα και σύγχυση στην εφαρµογή των διατάξεων της
σχετικής νοµολογίας που αφορούν την αγροτική και δασική νοµοθεσία. Και αυτό επιβάλλεται. Η παράγραφος 2 του άρθρου 37
του ν.4061.
Είναι δύο περιπτώσεις, είναι σηµαντικές και δεν χρειάζονται
πια. Δεν έχουν αντικείµενο, µόνο προβλήµατα δηµιουργούν. Δεν
γίνεται κάτι παράνοµο, κάτι παράλογο. Είναι λογικότατο, στο
πλαίσιο της ισονοµίας των πολιτών και των διαφόρων περιοχών.
Ξεφεύγω από αυτά κι έρχοµαι στο θέµα των λιπασµάτων.
Κύριε Υπουργέ, το άρθρο 49 χρειάζεται βελτίωση. Με ακούν και
οι συνάδελφοι εδώ.
Μιλάµε για καταστροφή λιπασµάτων. Πρέπει όµως να ξεκαθαριστεί πώς ακριβώς θα γίνεται η καταστροφή. Διότι δεν αρκεί
µόνο να ρυθµίζουµε τι πρέπει να γίνει, αλλά το πώς θα γίνει. Αλλιώς, θα έλεγα ότι ο νόµος είναι αποδυναµωµένος.
Για τα εργαστήρια ελέγχου µίλησα.
Επίσης, θα έλεγα ότι το απαραίτητο είναι η διακίνηση, η αλλοίωση, η καταστροφή αυτού του αντικειµένου που συνεχώς επεκτείνεται, δηλαδή τα λιπάσµατα, θα πρέπει να γίνουν ξεκάθαρες.
Έρχοµαι τώρα στο άρθρο 56, στις περίφηµες «Farmer’s Markets». Προφανώς, κανείς δεν µπορεί να διαφωνήσει µε την ιδέα.
Όπως, όµως, είπαµε και στην επιτροπή, κύριε Υπουργέ, αυτή η
πρωτοβουλία ξεκινάει µε αδυναµίες, µε άλυτα προβλήµατα. Θα
πρέπει, λοιπόν, εδώ το θέµα να ξεκαθαρίσει ή να το αφήνετε
ανοιχτό, ώστε µε υπουργικές αποφάσεις στο µέλλον να ξεκαθαρίσει το πώς θα λειτουργούν οι αγορές. Ποιος θα παίρνει την
πρωτοβουλία, αν θα πληρώνουν, πού θα γίνονται. Δεν µπορούν
να µαζεύονται κάποιοι και να το παίζουν παραγωγοί. Ποιος τους
ελέγχει;
Επιτρέψτε µου, όµως, να πω ότι στον νόµο λέτε πως «δικαίωµα
συµµετοχής δεν έχουν οι κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών
αγορών». Γιατί να µην έχουν; Αυτοί είναι παραγωγοί δεύτερης
κατηγορίας; Αυτό πρέπει να απαλειφθεί. Πρέπει να αφήνουµε
ανοιχτές τις αγορές αυτές για τους παραγωγούς.
Αν ο καθένας -που οι περισσότεροι έτσι είναι- έχει παραγωγική
άδεια, προφανώς δεν θα µπορεί να πάει σε όλες τις αγορές. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο εδώ. Διότι εγώ µπορεί να είµαι παραγωγός στη Λακωνία. Μου λέτε ότι έχω τη δυνατότητα να έρθω
στην Αθήνα. Την ίδια ηµέρα όµως µπορεί να γίνονται τέτοιες αγορές σε δέκα σηµεία της Αθήνας. Ποιος θα πάει να πουλήσει;
Εγώ, ο παραγωγός, θα πάω στη µία. Στις άλλες θα στέλνω υπαλλήλους;
Μήπως ανοίγουµε τον δρόµο στην εµπορία αγροτικών προϊόντων µε αρκετές παρανοµίες, κύριε Υπουργέ; Σε κάθε περίπτωση,
δεν πρέπει να υπάρχει εξαίρεση κανενός παραγωγού. Πρέπει
όλοι να έχουν τη δυνατότητα.
Επίσης, θα πρέπει να κρατήσετε ανοιχτό, όπως είπα, το θέµα,
για να επανέλθετε µε υπουργικές αποφάσεις για τη λειτουργία
αυτών των αγορών, αλλιώς κινδυνεύουµε να χάσουµε την ουσία.
Έρχοµαι τώρα στα αιτήµατα της Κυνηγετικής Συνοµοσπονδίας. Εκεί κάνατε κάποιες ρυθµίσεις. Θα έλεγα ότι είναι προς τη
θετική κατεύθυνση. Πρέπει, όµως, να δείτε κάποιες εκκρεµότητες που υπάρχουν.
Ακούστηκε από διάφορους άλλους συναδέλφους ότι υπάρχει
ένα θέµα σχετικά µε κάποιες ράτσες κυνηγετικών σκυλιών. Είναι
δύο, τρεις ή τέσσερις κατηγορίες. Αυτές πρέπει να αντιµετωπι-
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στούν διαφορετικά. Διότι προφανώς αυτά τα ζώα ανήκουν σε κατόχους που τα αγαπούν, που τα λατρεύουν, τολµώ να πω, που
τα προστατεύουν και προφανώς θέλουν µόνο το καλό τους. Άρα
πρέπει να εισακουστούν για τον τρόπο µε τον οποίο θα συντηρηθούν αυτά τα ζώα.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα του ΕΦΕΤ. Είναι σωστό αυτό που είπατε, κύριε Υπουργέ. Το Υπουργείο Γεωργίας διά των Διευθύνσεων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής παρακολουθεί την πρωτογενή παραγωγή. Ο ΕΦΕΤ ήταν και πρέπει να παραµείνει, ανεξάρτητα σε ποιο Υπουργείο υπάγεται. Από την πρώτη µεταποίηση
και µετά, αν υπάρχει σύγχυση και δεν ξεκαθαρίσει αυτό που πρέπει να είναι απόλυτα ξεκάθαρο, πολύ φοβάµαι ότι στο µέλλον θα
µπούµε σε περιπέτειες και σε µεγάλα προβλήµατα.
Επίσης, σας µίλησα για τους εµπόρους των κεντρικών αγορών
Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Μου είπατε ότι θα εξαιρεθούν από
αυτές τις εγγυητικές επιστολές. Δώστε µας τις βελτιώσεις, για
να δούµε πώς θα διατυπωθεί, ώστε να το ξέρουµε και να µην
επανερχόµαστε.
Κλείνω µε ένα τελευταίο ζήτηµα. Μας εξηγήσατε πολύ σωστά
τι εννοείτε µε τον όρο «κτηνίατρος εκτροφής». Προφανώς, µε τη
δική σας εξήγηση δεν διαφωνεί κανείς. Τουλάχιστον, εγώ δεν
διαφωνώ. Η ονοµασία «κτηνίατρος εκτροφής», όµως, εξακολουθεί να δηµιουργεί προβλήµατα. Αν, για παράδειγµα, από την
αρχή η ονοµασία ήταν «κτηνίατρος της µονάδος», δεν θα υπήρχε
κανένα πρόβληµα. Διότι θα καταλαβαίναµε όλοι ότι το αντικείµενό του είναι η αντιµετώπιση των νόσων.
Πράγµατι, καλά κάνετε και το αναβαθµίζετε, αλλά αυτό πρέπει
να αλλάξει. Διότι µπερδεύουµε την εκτροφή µε τη διατροφή.
Πρέπει να είναι «κτηνίατρος της µονάδος», για να είναι το τοπίο
ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα, αν για τα σιτηρέσια θέλει ο κάθε
παραγωγός να έχει ζωοτέχνη, κτηνίατρο ή κάποιον άλλον, ας το
αποφασίσει ο ίδιος.
Κύριε Υπουργέ, µε αυτές τις παρατηρήσεις εγώ περιµένω
πραγµατικά να µας δώσετε τις βελτιώσεις, για να µην επανερχόµαστε και λέµε τα ίδια. Διότι γινόµαστε κουραστικοί και σε εσάς.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Κουτσούκος
έχει τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, έτσι κι αλλιώς µια συζήτηση για τα θέµατα του πρωτογενούς τοµέα είναι ιδιαίτερα σηµαντική, µιας και
όλοι εκτιµούµε και συµφωνούµε ότι µπορεί να αποτελέσει τον
βραχίονα που θα οδηγήσει τη χώρα µας στην έξοδο από την
κρίση.
Θεωρώ ότι η συζήτηση που κάνουµε έγινε ακόµα πιο σηµαντική, ιδιαίτερα από την ώρα που ο προ ολίγου κατελθών από το
Βήµα Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων έκανε αποδεκτή την τροπολογία που είχαµε την πρωτοβουλία οι Βουλευτές
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ να καταθέσουµε και
την οποία έχουν συνυπογράψει και Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και να πω ότι, παρακολουθώντας τη συζήτηση στην επιτροπή, έχω αντιληφθεί ότι υπήρχε πίεση και από τους Βουλευτές
όλων των πτερύγων για να ρυθµίσουµε, επιτέλους, το ζήτηµα
των ληξιπροθέσµων δανείων των αγροτών, στην υπό εκκαθάριση
ΑΤΕ.
Διότι αντιλαµβάνεστε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι αυτές οι πεντακόσιες χιλιάδες στρέµµατα, στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος
Υπουργός, ναι µεν αυτήν τη στιγµή είναι στην κατοχή και στην
παραγωγική διαδικασία των ίδιων των αγροτών, αλλά το γεγονός
ότι είναι υποθηκευµένα δεν τους επέτρεπε να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δραστηριότητά τους, να τα µεταβιβάσουν, να αποκτήσουν τίτλους και εν τέλει τούς καθιστούσε δέσµιους µιας διαδικασίας, η οποία είχε πάρα πολλά προβλήµατα.
Έτσι, λοιπόν, µε τη ρύθµιση αυτή, το γεγονός ότι περικόπτεται
το υπερβάλλον του κεφαλαίου µέχρι το 120, ότι δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης µε δόσεις εις τον χρόνον και ότι για εκείνους
που δεν µπορούν να τα εξοφλήσουν δίνεται η δυνατότητα µια
ανακεφαλαίωσης και µιας ρύθµισης µε ένα χαµηλό επιτόκιο,
θεωρώ ότι είναι ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα που αντιµετωπίζουµε στο Κοινοβούλιο αυτήν την περίοδο.
Και µιας και στον σχεδιασµό της οµιλίας µου είχα να ανα-
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φερθώ στην πιστωτική ασφυξία των αγροτών ως µία προϋπόθεση που έπρεπε να την αντιµετωπίσουµε για να ενισχύσουµε
την παραγωγή, θέλω να το σηµειώσω ως ένα ιδιαίτερα θετικό γεγονός, κύριε Υπουργέ, για να σας συγχαρώ για τις προσπάθειές
σας, γιατί φαντάζοµαι ότι αυτό έχει γίνει και σε συνεννόηση µε
τους αρµόδιους Υπουργούς της Κυβέρνησης, καθώς γνωρίζω τι
δυσκολίες αντιµετωπίζουν θέµατα που άπτονται των κόκκινων
δανείων του αγροτικού τοµέα. Πιστεύω ότι µπορεί να γίνει ένα
καλό σηµάδι, ένας προάγγελος, για να βρούµε και άλλες τέτοιες
ρυθµίσεις και για άλλες κατηγορίες δανειοληπτών.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο. Είπα εισαγωγικά για την κρισιµότητα των διατάξεων κάθε φορά όταν συζητούµε θέµατα του
αγροτικού τοµέα, µιας και όλοι υπερασπίζουµε το συγκριτικό
πλεονέκτηµα που έχει η χώρα µας στον αγροτοδιατροφικό
τοµέα, αυτό που συνδέεται, δηλαδή, µε την ποιότητα, µε την ταυτότητα των προϊόντων µας και τις διαδικασίες που τις κατοχυρώνουν, δηλαδή, την ιχνηλασιµότητα, τις διαδικασίες κατά της
απαγόρευσης των ελληνοποιήσεων.
Το νοµοσχέδιο κάνει ορισµένες βελτιώσεις, πολύ σηµαντικές
θα έλεγα, ιδιαίτερα του πρώτου κεφαλαίου, που αφορούν την
υγεία και την προστασία των ζώων, την παραγωγή των τροφίµων
και των ζωοτροφών, για να έχουµε αυτά τα τρόφιµα της ποιότητας. Γιατί µας τροµάζει όλους, κύριε Υπουργέ και αγαπητοί συνάδελφοι, η είδηση που ακούσαµε την προηγούµενη εβδοµάδα
–συνέπεσε µε την έναρξη της συζήτησης του νοµοσχεδίου- ότι
οι Κινέζοι θα παράγουν κλωνοποιηµένα χοιρινά για να ταΐσουν
τον πληθυσµό. Σκεφτείτε πού οδηγείται η ανθρωπότητα, αν δεν
κατοχυρώσουµε την υγιεινή και προστατευόµενη παραγωγή των
τροφίµων. Επαναλαµβάνω ότι εκεί είναι το πλεονέκτηµά µας.
Παράλληλα, υπάρχουν βελτιωτικές διατάξεις, που αφορούν
τους στάβλους και τη νοµιµοποίησή τους. Το πρόβληµα αυτό,
κύριε Υπουργέ, έρχεται από παλιά. Έχουν γίνει προσπάθειες να
λυθεί, αλλά κάθε φορά οι προσπάθειες αυτές σκοντάφτουν. Θυµίζω ότι µειώσαµε τις ενδεκαµελείς επιτροπές σε τριµελείς και
παρά ταύτα δεν αντιµετωπίστηκαν γραφειοκρατικά ζητήµατα.
Ελπίζω αυτήν τη φορά να αντιµετωπιστούν.
Υπάρχουν βελτιώσεις που αφορούν την πολιτική γης, γιατί
πρέπει να συνεχίσουµε να δίνουµε τα χωράφια ιδιοκτησίας του
δηµοσίου στους αγρότες. Κύριε Υπουργέ, έχω καταθέσει δύο
βελτιωτικές διατάξεις, που διευκολύνουν τους αγρότες της
πρώην λίµνης Αγουλινίτσας, αλλά και άλλους. Δηλαδή, όταν θα
τα παραχωρήσουµε σε συνέχεια των διατάξεων του π.δ. 95, να
λάβουµε υπ’ όψιν µας και τους ανέργους και φυσικά να δώσουµε
µερικά παραπάνω µόρια στους κατοίκους των περιοχών στους
οποίους ανήκουν αυτές οι περιοχές των προς ενοικίαση αγροτεµαχίων, ώστε να µην έλθει ένας ξένος να τους πάρει το χωράφι,
αυτό που καλλιεργούν πατροπαράδοτα.
Επίσης, θεωρώ πολύ σηµαντική τη ρύθµιση µε την οποία ο
ΕΦΕΤ επανέρχεται στον φυσικό του χώρο, καθότι πρέπει να
υπάρχει µια ενιαία διαδικασία ελέγχου στην παραγωγή και στη
διακίνηση των τροφίµων, όπως και το ζήτηµα των βελτιώσεων
στον ΕΛΓΑ. Από παλιά είχα θέσει το θέµα των επίσπορων καλλιεργειών, µια που όπως ξέρετε προέρχοµαι από την Ηλεία,
όπου, λόγω των καιρικών συνθηκών, έχουµε καλλιέργειες που
καλλιεργούνται δύο φορές και δεν µπορούσαν οι άνθρωποι να
τις ασφαλίσουν. Και προοπτικά, κύριε Υπουργέ, πρέπει να δούµε
και την αύξηση του ορίου, γιατί αυτό θα συµφέρει και τον ΕΛΓΑ.
Αυτά, λοιπόν, είναι τα θετικά του νοµοσχεδίου.
Επιτρέψτε µου, όµως, σε αυτήν τη συγκυρία να θέσω µερικά
ζητήµατα σε δύο βασικούς άξονες. Ο ένας είναι αυτός που ξεκίνησα, για το πώς ενισχύουµε την παραγωγή. Το ζήτηµα της ρευστότητας, πιστωτική ασφυξία στην αγορά, αφορά όλους τους
παραγωγούς. Αφορά και τους αγρότες.
Έχω ακούσει, κύριε Υπουργέ, τις εξαγγελίες σας για να δηµιουργήσουµε µε βάση αυτό το κεφάλαιο που θα βάλετε αυτό το
σύστηµα το οποίο µέσα από τη µόχλευση θα δώσει κεφάλαια κίνησης στους αγρότες. Αυτό πρέπει να γίνει. Κανένας σήµερα δεν
πιστώνει τον αγρότη. Το δεύτερο θέµα ήταν τα δάνεια. Γίνεται
µια προσπάθεια, το είπα στην αρχή. Το τρίτο είναι το ζήτηµα του
πετρελαίου, της ενέργειας.
Είχαµε κάνει συζητήσεις πέρυσι στο Υπουργείο µε τον κ. Χα-
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ρακόπουλο, όταν είχα έρθει µε τους συγκεντρωµένους αγρότες
της Ηλείας, για την πολιτική που θα έδινε το πετρέλαιο µε βάση
την κάρτα. Αφού πλέον έχουµε µηχανοργανώσει την αγροτική
µας καλλιέργεια και την παρακολουθούµε, ξέρουµε τι παράγει ο
καθένας και τι δικαιούται και του το επιστρέφουµε εν τέλει, γιατί
να µην εκσυγχρονίσουµε αυτήν τη διαδικασία µε την κάρτα του
πετρελαίου;
Το επόµενο κεφάλαιο που θέλω να θίξω είναι το ζήτηµα της
προστασίας του µόχθου. Διότι, τελικά παράγει ο αγρότης, αλλά
την προστιθέµενη αξία δεν την παίρνει ο ίδιος. Την παίρνουν κάποιοι άλλοι. Πρόσφατα είδαµε την έρευνα του ΟΟΣΑ για το
άνοιγµα της ψαλίδας µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. Παρ’
ότι οι τιµές έχουν πέσει λόγω της κρίσης, εντούτοις το άνοιγµα
παραµένει.
Εγώ θεωρώ ότι εργαλεία νοµοθετηµένα και ψηφισµένα, όπως
είναι τα δηµοπρατήρια, όπως είναι οι διατροφικές συµπράξεις,
όπως είναι η ενίσχυση των υγιών συνεταιρισµών, όπως είναι οι
ελεγκτικοί µηχανισµοί –αναφέρθηκα νωρίτερα-, πρέπει να τα ενισχύσουµε.
Το Μητρώο των Εµπόρων είναι ένα νοµοθέτηµα το οποίο ευελπιστούσαµε ότι θα βγάλει από την αγορά τους απατεώνες, αυτούς που κοροϊδεύουν τους αγρότες. Βλέπουµε σηµαντικές
καθυστερήσεις. Φέρτε σήµερα βελτιωτικές ρυθµίσεις να επιταχύνετε την υλοποίησή του.
Και το τελευταίο κεφάλαιο µε το οποίο θα κλείσω, αγαπητοί
συνάδελφοι, είναι τα επείγοντα και καυτά ζητήµατα. Πρώτο θέµα
το φορολογικό. Έγινε µια προσπάθεια το προηγούµενο διάστηµα
να τροµοκρατήσουν τους αγρότες, ότι θα φορολογήσουµε τους
στάβλους, τα κοτέτσια, τις εγκαταστάσεις τους.
Έγινε µία µάχη στη Βουλή. Το αποφύγαµε για όλους τους παραγωγούς. Δεν πέσαµε στην ψεύτικη αντίθεση, που καλλιεργούσαν ορισµένοι µεγαλοϊδιοκτήτες, των αστών και των αγροτών.
Απαλλάξαµε τις παραγωγικές µονάδες και των αγροτών και των
βιοτεχνών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Τώρα υπάρχει φορολογική τροµοκρατία, λόγω ακριβώς της
διαδικασίας να ανοίξουν βιβλία οι αγρότες. Εάν µας είχε ακούσει
η Κυβέρνηση και εµένα και την εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας, που προτείναµε το όριο των 20 χιλιάδων, θα είχαµε βγάλει
αυτήν τη στιγµή τους µικρούς αγρότες έξω από αυτήν τη φθοροποιό διαδικασία. Και τελικά δεν θα είχε και κανένα αρνητικό
αποτέλεσµα για το κράτος, γιατί φορολογούνται µε το αντικειµενικό σύστηµα.
Σας καλώ, κύριε Υπουργέ, να αναλάβετε µία πρωτοβουλία
προς τη µεριά της Κυβέρνησης για να λύσουµε και αυτό το ζήτηµα, όπως και το ζήτηµα των αλλοδαπών εργατών γης που απασχολεί τους παραγωγούς της Ηλείας. Είτε µαζεύουν ελιές είτε
πορτοκάλια είτε φράουλες, να τους κυνηγάει η οικονοµική αστυνοµία και να µην µπορούν να βγάλουν εργόσηµα στους αλλοδαπούς εργάτες. Έχουµε καταθέσει συγκεκριµένες τροπολογίες
επανειληµµένες φορές και υπάρχει µία άρνηση του Υπουργού
Δηµοσίας Τάξης. Γιατί, σε άλλη χώρα ζουν; Δεν ξέρουν ποιοι µαζεύουν την παραγωγή; Πρέπει να υπάρχει µια δική σας πρωτοβουλία, κύριε Υπουργέ, προς ενίσχυση της παραγωγής.
Με αυτά και για σεβασµό στον χρόνο, τον οποίο παραβίασα
κατά ένα λεπτό µε την ανοχή του Προεδρείου, σταµατώ.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και τις ευχαριστίες
του Προεδρείου, κύριε Κουτσούκο.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωαννίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινώ µε ένα ερώτηµα: Κύριε Υπουργέ, όσον αφορά τις πεντακόσιες χιλιάδες στρέµµατα και όλα αυτά τα οποία παραχωρήθηκαν στους παραγωγούς, στους αγρότες, έχουν εξασφαλιστεί
όλοι οι αγρότες ή δεν έχουν εξασφαλιστεί; Θέλω αυτό το ερώτηµα να απαντηθεί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν παραχωρήσαµε κάτι, ήταν εγγυοδοτήσεις
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έναντι των δανείων τους. Τα έχουν αυτά τα κτήµατα και τα καλλιεργούν, αλλά είναι υποθηκευµένα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Είναι όλοι; Έχει λυθεί το θέµα µε
όλους τους αγρότες;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Φυσικά, µε αυτούς που είναι, επαναλαµβάνω,
στην παλαιά ΑΤΕ. Γι’ αυτό µιλούσαµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Στην παλιά ΑΤΕ, εντάξει, συνεννοηθήκαµε. Εγώ ήµουν γεωπόνος της Αγροτικής τόσα χρόνια.
Πριν αναφερθώ στις παρατηρήσεις µου για επιµέρους άρθρα,
θα ήθελα να πω ότι σίγουρα είναι θετικό ότι µε τις διατάξεις τους
θεσπίζεται ένα κωδικοποιηµένο νοµοθετικό πλαίσιο για την εφαρµογή συστήµατος επιβολής διοικητικών µέτρων στους τοµείς των
τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των
ζώων. Το αρνητικό είναι ότι µέχρι σήµερα, παρά τη σοβαρότητα
των θεµάτων και την ύπαρξη νόµου, δεν υπήρχε ενιαίος και άµεσος τρόπος εφαρµογής. Αντίθετα, υπήρξαν πάρα πολλές ελλείψεις και προβλήµατα στις διαδικασίες, αλλά και πολλά περιθώρια
στην ακύρωση της έννοιας της αποτρεπτικότητας, όπως άλλωστε υπάρχει η παραδοχή και στην αιτιολογική έκθεση.
Επιπρόσθετα, πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί, δεδοµένου
ότι η κτηνοτροφία και γενικά ο πρωτογενής τοµέας της χώρας
µας αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα, ενώ έχουν τις δυνατότητες να είναι στην πρώτη γραµµή στον αγώνα για την ανάπτυξη.
Γι’ αυτό και οφείλουµε να βρίσκουµε έγκαιρα λύσεις.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, όταν έχουµε
2,3 δισεκατοµµύρια στο ισοζύγιο πληρωµών µείον από τα κρέατα
και τις ζωοτροφές, -2 δισεκατοµµύρια είναι από τα κρέατα και
300 εκατοµµύρια από τις ζωοτροφές- πώς θα έχουµε πρωτογενές πλεόνασµα; Είχαµε 603 εκατοµµύρια. Για εµένα, είναι το
άλφα και το ωµέγα το να δώσετε κίνητρα σε νέους αγρότες, για
να µπορούν να ασχολούνται. Όλη η δυτική Μακεδονία είναι γεµάτη από βελανίδια. Μιλάµε για ζωοτροφές. Η καλύτερη ζωοτροφή είναι το βελανίδι. Πάνε τόνοι χαµένοι. Για να βγούµε από
την κρίση, πρέπει να ξεπουλήσουµε ορισµένα πράγµατα ή να
µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε θέσεις εργασίας, να είναι κύριοι και να υπάρχουν οι µονάδες; Είναι δυνατόν να έχουµε 10%
αρτιότητα στο κόκκινο κρέας και 30% στο χοιρινό; Είναι το µόνο
εύκολο.
Με τον τελευταίο νόµο που περάσαµε από την προηγούµενη
Κυβέρνηση µπορεί να γίνει µια µονάδα µε λαµαρίνες. Μόνο δυο
µεγάλες µονάδες υπάρχουν στην Ελλάδα. Άρα, λοιπόν, µε τις
λαµαρίνες, τις σκεπές κ.λπ., µπορούν να γίνουν µονάδες και να
µην έχουµε κανένα πρόβληµα. Αυτό είναι το βασικότερο. Αν δεν
το κάνουµε αυτό, εµείς που έχουµε σχέση –εγώ ως γεωπόνος,
εσείς ως καθηγητής πανεπιστηµίου και Υπουργός, οι άλλοι ως
άνθρωποι που υπηρετούν την περιφέρεια κ.λπ. και ειδικά τη γεωργία και κτηνοτροφία- θα πρέπει να ντρεπόµαστε, γιατί έχουµε
όλα τα καλά του κόσµου και δεν τα εκµεταλλευόµαστε.
Στο άρθρο 6 και συγκεκριµένα στην παράγραφο 1α δεν είναι
επιτρεπτό να προβλέπεται απλή δέσµευση τροφίµων τα οποία
είναι νοθευµένα. Θα πρέπει να γίνει κατάσχεση. Τα δεσµεύουµε
για ποιον λόγο; Για να τα φυλάµε, για να πληρώνουµε; Η διαδικασία της κατάσχεσης προβλέπεται στο άρθρο 7, αλλά εκεί
αφορά τα µη ασφαλή προϊόντα. Δηλαδή, ο συντάκτης αφήνει να
εννοηθεί ότι µπορεί να υπάρχουν τρόφιµα νοθευµένα, που είναι
όµως απόλυτα ασφαλή για την υγεία.
Υπάρχει δέσµευση στην περίπτωση τροφίµων, η χρήση των
οποίων µπορεί να προκαλέσει αρνητικές συνέπειες στην υγεία
συγκεκριµένων καταναλωτών. Στο σηµείο αυτό πρέπει τα άρθρα
να επαναδιατυπωθούν και να διευκρινιστεί περαιτέρω η έννοια
«αρνητικές συνέπειες στην υγεία» και να προσδιοριστούν οι λεγόµενοι «συγκεκριµένοι καταναλωτές».
Γενικά, είναι απαράδεκτο, όταν εντοπίζονται νοθευµένα τρόφιµα, θέµα σοβαρότατο για τη δηµόσια υγεία, οι παραβάτες να
αντιµετωπίζονται µε χάδια και να διευκολύνεται ακόµη και η επιστροφή των τροφίµων στον αρχικό αποστολέα τους, χωρίς περαιτέρω συνέπειες.
Στο άρθρο 14 και στην παράγραφο 3αα πρέπει δεσµευτικά και
όχι εναλλακτικά στη σύνθεση της επιτροπής που θα εξετάζει τις
ενστάσεις να περιλαµβάνονται κτηνίατροι ή γεωπόνοι, κατά πε-
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ρίπτωση, και όχι απλοί υπάλληλοι.
Στο άρθρο 23 εκτιµώ ότι τα προβλεπόµενα κατώτερα πρόστιµα είναι πολύ χαµηλά σε ορισµένες εξόφθαλµες περιπτώσεις,
όπως, για παράδειγµα, τα 500 ευρώ για τη λειτουργία χωρίς
άδεια των εγκαταστάσεων τροφίµων ή το ισόποσο για την παραγωγή και διάθεση νοθευµένων τροφίµων.
Στο άρθρο 41 θα ήθελα να µάθω από πού προκύπτει ότι επαγγελµατίας αγρότης πρέπει να θεωρείται και αυτός που ασχολείται αποκλειστικά µε την εκµετάλλευση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, όπως αναγράφεται στις παραγράφους 1α, 1δ και 1στ.
Ξέχασα να πω στον συνάδελφο του ΠΑΣΟΚ που µίλησε προηγουµένως -και προς την Κυβέρνηση- ότι στην επιτροπή για το
θέµα των αγροτών, το οποίο λύσατε, δεν υπήρξε καµµία πλευρά
της Βουλής η οποία να µη συµφώνησε. Ήταν οµόφωνο και θα
πρέπει, αν θέλουµε να είµαστε πραγµατικά σωστοί, να λέµε και
για την Αντιπολίτευση ότι το ζήτησε και η Αντιπολίτευση. Δεν γίνεται όλα τα καλά να τα κάνουµε εµείς.
Επίσης, στο άρθρο 46 πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι δεν θα αλλάξει ο ισχύων σήµερα ν. 4039/2012, σχετικά µε την απαγόρευση
παραστάσεων µε τη συµµετοχή ζώων. Σας το είπε κατ’ ιδίαν και
η κ. Πιπιλή. Εµείς είµαστε ζωόφιλοι µε όλη την έννοια. Και µέσα
στο σπίτι µας τα βάζουµε, όχι στην αυλή, που λένε κάποιοι. Εάν
πάµε στην πλατεία της Λάρισας, έχει πεντακόσια σκυλιά. Άλλο
να το βάλεις στο σπίτι σου και άλλο να το έχεις έξω.
Στην παράγραφο 9 αναγράφεται ότι εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγονται εκπαιδευτικές παραστάσεις και εκπαιδευτικά προγράµµατα ευαισθητοποίησης. Αυτός είναι ένας
τρόπος -το λέω ωµά- να κάνουµε αβάντα σε κάποιον δικό µας,
για να µπορεί ο δικός µας να εκµεταλλεύεται αυτό το πράγµα
που άλλος δεν µπορεί να το εκµεταλλευθεί. Τα µονοπώλια πάµε
να τα καταργήσουµε και όχι να δηµιουργήσουµε µονοπώλιο σε
δικούς µας ανθρώπους.
Θα µου επιτρέψετε να συµπληρώσω ότι η συγκεκριµένη ορολογία, εκ των πραγµάτων, αφήνει πολλά περιθώρια να επιστρέψουν από το παράθυρο τα γνωστά από παλαιότερα τσίρκα, αλλά
και να επανέλθουν στις µνήµες µας οι τρόποι συµπεριφοράς
προς τα ζώα που συµµετέχουν σε παραστάσεις και σαφώς δεν
εξυπηρετούσαν εκπαιδευτικούς σκοπούς και ούτε αποτελούσαν
χαρακτηριστικό πολιτισµού.
Για το άρθρο 49, επειδή δεν έχω χρόνο, υπερθεµατίζω αυτά
που είπε ο κ. Βλάχος.
Στο άρθρο 51, εφόσον µιλάµε για εργαστηριακές αναλύσεις
και χηµικές, µοριακές και µικροβιολογικές αναλύσεις τροφίµων,
ίσως πρέπει να εµπλακούν στις σχετικές διαδικασίες και οι πτυχιούχοι χηµικοί, πέρα από τις ειδικότητες γεωπόνων, κτηνιάτρων
και τεχνολογίας τροφίµων.
Για το ζήτηµα του κτηνιάτρου εκτροφής, που προβλέπεται από
τις διατάξεις του άρθρου 60, ελπίζω πραγµατικά να πετύχει
αυτός ο νέος θεσµός, που αποτελεί και ευρωπαϊκή υποχρέωση,
όπως ακούστηκε στην προηγούµενη συνεδρίαση. Η επιβάρυνση,
πάντως, για τον απλό κτηνοτρόφο, που ήδη αντιµετωπίζει αρκετά
προβλήµατα, θα είναι σηµαντική και γι’ αυτό θα πρότεινα για τις
πολύ µικρές εκµεταλλεύσεις να υπάρχει η δυνατότητα παροχής
βοήθειας προς τους κτηνοτρόφους από τη δηµόσια κτηνοτροφική υπηρεσία, η οποία θα είναι κατάλληλα και επαρκώς βέβαια
στελεχωµένη.
Πιστεύω, όµως, ότι την ίδια επιµέλεια θα έπρεπε να επιδείξουµε και για την υποχρεωτική πρόσληψη γεωπόνου-ζωοτέχνη,
δεδοµένου ότι οι επιστηµονικές γνώσεις και των δύο ειδικοτήτων,
δηλαδή του κτηνιάτρου και του γεωπόνου, είναι εξίσου απαραίτητες. Εµείς πήραµε τους γεωπόνους και τους βάλαµε στα γραφεία, για να κάνουν τι στα γραφεία; Να γίνουν γραφιάδες; Θα
πρέπει να είναι πάνω από τους αγρότες. Εξάλλου, µερικές από
τις αναφερόµενες στην παράγραφο αρµοδιότητες αποτελούν
αντικείµενο του έργου του γεωπόνου, όπως, για παράδειγµα,
όσα σχετίζονται µε τις ζωοτροφές.
Ο ΕΦΕΤ πρέπει να µείνει ανεξάρτητος. Έχει γίνει πόλεµος αν
πρέπει να είναι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή στο
Υπουργείο Εµπορίου κ.λπ.. Από την πρώτη στιγµή που βγαίνει
πρέπει να ελέγχεται από τον ΕΦΕΤ. Πρέπει να έχουµε αυτές τις
βελτιώσεις τις οποίες προσφέρει και την ασφάλεια.
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Ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα επαναλάβω ένα πράγµα:
Εάν τυχόν στην πατρίδα µας, που έχει αυτήν τη στιγµή τέτοιο τεράστιο πρόβληµα, καταλάβουµε ότι µπορούµε να το λύσουµε µε
τον πρωτογενή τοµέα, ότι πρέπει να χτυπήσουµε στον πρωτογενή τοµέα για να έχουµε πλεονάσµατα, τότε θα έχουµε πολλά
πλεονάσµατα. Θα µπορούµε να πληρώσουµε τους µισθούς και
τις συντάξεις και από εκεί και πέρα θα έχουµε καινούργιες θέσεις
εργασίας, για να µπορέσουµε να ξεπεράσουµε αυτήν την κρίση.
Ευχαριστώ και για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο συνάδελφος κ.
Κουρουµπλής έχει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πράγµατι
συζητούµε ένα πολύ κρίσιµο και µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον ζήτηµα που αφορά τον πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας µας. Είµαστε µια χώρα η οποία πραγµατικά για αιώνες, µέσα από
µεγάλες δυσκολίες που έζησε, αντιµετώπισε αυτές τις δυσκολίες
γιατί είχε ρίξει το βάρος στον πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας
της.
Σήµερα, λοιπόν, βλέπουµε ότι τα τελευταία χρόνια εµφιλοχωρούν φαινόµενα που πραγµατικά δεν δίνουν λύσεις σε αυτό το
πολυσυζητηµένο ζήτηµα, ενώ κάθε φορά εκδηλώνουµε εδώ –
πολλές φορές µε υποκρισία- την αγωνία µας. Διότι ακούω όλους
να παροτρύνουν τους νέους να γίνουν αγρότες, αλλά δεν ξέρω
κανέναν Βουλευτή να έχει παροτρύνει το παιδί του να γίνει αγρότης.
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Εγώ, κύριε Κουρουµπλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Και γιατί να πάει, όταν δεν
έχουµε φτιάξει ένα πραγµατικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τους
νέους αγρότες, που να τους καθιστά µικρούς, οργανωµένους
επαγγελµατίες και να τους δίνει πραγµατική στήριξη, ώστε να
δουλέψουν, αλλά και να αµειφθούν.
Μιλούµε, λοιπόν, για τους µεσάζοντες. Πρέπει να µας το επισηµάνει ο ΟΟΣΑ ότι υπάρχει τεράστια απόκλιση µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή; Δηλαδή ο καταναλωτής πληρώνει και ο
παραγωγός δεν αµείβεται; Δεν υπάρχει καµµία πολιτική ευθύνη
όλα αυτά τα χρόνια, που φωνάζουν Βουλευτές από όλα τα κόµµατα; Ακούω Βουλευτές όλων των κοµµάτων να διαµαρτυρόµαστε γι’ αυτό το ζήτηµα. Γιατί εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η
απόκλιση; Τι συµβαίνει; Τι συµφέροντα είναι αυτά που εµφιλοχωρούν σε µια χώρα, που συµβαίνουν αυτά;
Έπρεπε πρωτίστως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την Ελλάδα, και η φίλη µας η Γερµανία
να πουν κάποτε στον ελληνικό λαό για την ποσόστωση αγελαδινού γάλακτος που έχουµε, όπου, ενώ η χώρα έχει ανάγκη από
ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες τόνους –µια χώρα κυρίως
αγροτική-, της περιόρισαν το ποσοστό στις εξακόσιες χιλιάδες
τόνους! Αυτή είναι η µεταχείριση που επιφυλάχθηκε στην Ελλάδα, για να είµαστε κοντά στην πραγµατικότητα.
Κύριε Υπουργέ, ως απλός πολίτης και ως ένας άνθρωπος που,
όπως πάρα πολλοί Βουλευτές του Κοινοβουλίου, προέρχοµαι
από αγροτική οικογένεια, διερωτήθηκα, όταν δίναµε αυτές τις
περίφηµες άδειες στις αλυσίδες τροφίµων, γιατί δεν τους υποχρεώσαµε ποτέ το 15% των ραφιών να είναι ποιοτικά προϊόντα
συνεταιρισµών. Πώς θα στηρίξουµε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες µε ποιοτικά προϊόντα, όταν δεν δίνουµε τη δυνατότητα ώστε
πραγµατικά το προϊόν να έχει µια διείσδυση στην αγορά;
Ένα άλλο ζήτηµα που τίθεται αυτές τις µέρες είναι το θέµα το
φορολογικό. Κύριε Υπουργέ, άκουσα Βουλευτές όλων των κοµµάτων –και δικούς µας Βουλευτές, του ΣΥΡΙΖΑ- να λένε ότι αυτό
το ακαθάριστο ποσό των 10.000 ευρώ είναι πάρα πολύ λίγο σε
ό,τι αφορά τη φορολογία των αγροτών.
Όλες οι πλευρές ζήτησαν ένα µεγαλύτερο ποσό. Νοµίζω ότι
είναι εύλογο το ζήτηµα και αφού έρχεται από όλες τις πτέρυγες
να επιδείξετε µια κατανόηση, για να αυξηθεί σε ένα επίπεδο που
πραγµατικά να ανταποκρίνεται στις σηµερινές ανάγκες.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Υπάρχει ένα άλλο ζήτηµα, που αφορά το πετρέλαιο που πρέπει να χρησιµοποιούν, κάτι που θα σας έλεγα κι εγώ, κύριε
Υπουργέ. Επειδή πραγµατικά βρίσκονται σε µεγάλη κρίση και δεν
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µπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της άρδευσης, θα µπορούσατε να κάνετε ένα πρόγραµµα το λεγόµενο «πρόγραµµα
της πράσινης ενέργειας», δηλαδή φωτοβολταϊκά, να τους δανειοδοτήσετε χαµηλότοκα στους ΤΟΕΒ και µε ένα τέτοιο πρόγραµµα να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες, γιατί χρωστούν εκατοντάδες χιλιάδες στη ΔΕΗ.
Αλλιώς, αν δεν υπάρξουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες πραγµατικής στήριξης των αγροτών, αν δεν υπάρξει πρωτοβουλία
προστασίας των ελληνικών προϊόντων από το περίφηµο βάπτισµα, κύριε Υπουργέ –είτε είναι κρέατα είτε είναι άλλα γεωργικά
προϊόντα-, πώς θα µπορέσουµε να πείσουµε έναν νέο άνθρωπο
ότι διαµορφώσαµε ένα περιβάλλον τέτοιο, που πραγµατικά τον
ενδιαφέρει και όπου θα ζήσει αξιοπρεπώς κάνοντας µια τέτοια
επιλογή;
Δώστε τα δηµόσια κτήµατα στους αγρότες, στους ακτήµονες,
σε νέους και σε ανέργους και κυρίως στους ανθρώπους της περιοχής στην οποία βρίσκονται τα κτήµατα αυτά, γιατί δεν είναι
εύκολο ένας άνθρωπος να φύγει από µία περιοχή και να πάει σε
µία άλλη περιοχή και να δηµιουργήσει κατάσταση για οικογένεια.
Πρέπει να είµαστε κοντά στην πραγµατικότητα.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει και ένα ζήτηµα που αφορά τα ζώα.
Ακούγονται πάρα πολλές απόψεις µε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Πράγµατι, εγώ το θεωρώ ειλικρινές αυτό το ενδιαφέρον από
όλους. Θα πρέπει όσοι λέµε ότι ενδιαφερόµαστε γι’ αυτά τα
πλάσµατα να το εννοούµε, γιατί πολλές φορές τα χρησιµοποιούµε για µία ικανοποίηση και µετά τα πετάµε στους δρόµους.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι πρέπει να διαχωριστεί η έννοια «εκτροφής»
και «παραγωγής». Πιστεύω επίσης ότι οι ερασιτεχνικές άδειες,
κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να ξεκινούν όταν έχει κάποιος από
δύο µητέρες και πλέον.
Υπάρχει και ένα άλλο ζήτηµα, το οποίο εγώ το θεώρησα
πράγµατι ενοχλητικό, κύριε Υπουργέ. Αφού υπάρχει ένα επίκτητο
πρόβληµα σε ένα τέτοιο πλάσµα, γιατί στα πέντε χρόνια απαγορεύετε να συµµετέχει στην αναπαραγωγή; Νοµίζω ότι είναι και
ρατσιστικό αυτό και πραγµατικά δεν το κατανοώ, όπως επίσης
δεν κατανοώ και γιατί δεν πρέπει να συµµετέχουν στις εκθέσεις.
Νοµίζω ότι υπάρχουν αιτήµατα από πολλούς συναδέλφους
Βουλευτές αλλά και από τους φορείς. Δεν έχουν κανένα κόστος
και θα έλεγα ότι πρέπει να τα αντιµετωπίσετε µε ιδιαίτερη
κατανόηση.
Επίσης, σε ό,τι αφορά, κύριε Υπουργέ, την παλιά ΑΤΕ, τα
παλιά αγροτικά δάνεια, ξέρουµε τα προβλήµατα που έχουν
προκύψει και την άνιση µεταχείριση που υφίσταται ο αγρότης, ο
οποίος έπρεπε να θέσει σε υποθήκη ολόκληρη την περιουσία του
για ένα δάνειο που µπορεί να ήταν το 10% της αξίας της
περιουσίας του. Αυτή είναι µία αντισυνταγµατική διάταξη, που
ίσχυε δυστυχώς για πάρα πολλά χρόνια, και δεσµεύει πάρα
πολλές περιουσίες αγροτών. Εάν θέλουµε, λοιπόν, να απελευθερώσουµε αυτόν τον κόσµο από αυτές τις γάγγραινες, θα
πρέπει να επιδείξουµε την κατάλληλη γενναιότητα.
Κύριε Πρόεδρε, το Υπουργείο Παιδείας έφερε ορισµένες
τροπολογίες. Θα ήθελα να µου επιτρέψετε πρώτον, να κάνω µία
αναφορά στο µαρτύριο που ζουν οι σχολικοί φύλακες. Όλοι
ξέρουµε -και όλοι έχουµε την ίδια ευαισθησία, δεν µονοπωλούµε
καµµία ιδιαιτερότητα-, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι οι
πιο χαµηλοπληρωµένοι δηµόσιοι υπάλληλοι αυτοί οι άνθρωποι.
Είχαν αµοιβές των 600 και 650 ευρώ. Και είναι άνθρωποι που
πρέπει να οµολογήσουµε -και νοµίζω ότι το οµολογούµε όλοι- ότι
ήταν ουσιαστική η συνεισφορά τους. Δεν ήταν αργόσχολοι αυτοί
οι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι προστάτευαν τα σχολεία µας
από τα ναρκωτικά. Σε τελική ανάλυση, το θέµα αυτό αφορά
όλους όσοι έχουν αποφασίσει να στέλνουν τα παιδιά τους σε
δηµόσια σχολεία και είναι ένα πολύ κρίσιµο ζήτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ
τελειώνετε, κύριε Κουρουµπλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι, λοιπόν, ένα ζήτηµα το οποίο πραγµατικά θα πρέπει να
λάβουµε όλοι µαζί υπ’ όψιν µας. Είναι ένα ζήτηµα που µπορεί να
αντιµετωπιστεί, όπως αντιµετωπίστηκαν και οι δηµοτικοί αστυνοµικοί, και νοµίζω ότι όλη η Βουλή σε αυτό το θέµα έχει κοινή
άποψη και κοινή θέση.
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Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά δεν έχω καµµία διάθεση να αντιδικώ
κάθε φορά µε το Προεδρείο, αλλά είχαµε συµφωνήσει -και είχε
τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος της Βουλής επί του θέµατος- ότι
δεν θα έρχονται τροπολογίες επί παντός επιστητού. Δεν µπορεί
να έρχονται τροπολογίες οι οποίες εκµεταλλεύονται µία αδυναµία του Κανονισµού. Επιτέλους, επιλύστε το, κύριε Πρόεδρε! Δεν
µπορεί να ψηφίζουµε όλα τα νοµοσχέδια κατ’ άρθρον και να
έρχονται τροπολογίες µε πέντε άρθρα, µε δέκα άρθρα, µε είκοσι
άρθρα και να τις ψηφίζουµε ενιαία. Υποβαθµίζει το Κοινοβούλιο
αυτή η λογική, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώνετε,
κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Μας αναγκάζετε πολλές
φορές να έχουµε αρνητική θέση σε όλα, ενώ η τροπολογία αυτή
έχει διατάξεις για τις οποίες µπορεί να έχουµε θετική άποψη,
όπως, παραδείγµατος χάριν, για τα ζητήµατα της Εκκλησίας ή
για άλλα ζητήµατα των εκπαιδευτικών στα οποία µπορεί να δοθεί
µία λύση. Δεν λέµε ότι όλες οι διατάξεις είναι αρνητικές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Μας αναγκάζετε, όµως, να
έχουµε µία αρνητική θέση, λόγω του ζητήµατος της διαδικασίας.
Θα πρέπει, λοιπόν, επιτέλους να πάρει µια θέση το Προεδρείο
της Βουλής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Δεν µπορείτε να τοποθετείστε στη Βουλή, κύριε Πρόεδρε, και να µας λέτε ότι δεν θα ξαναέρθουν αυτού του είδους οι τροπολογίες µε εγκατεσπαρµένες
διατάξεις που ξεκινούν από την εκπαίδευση και φτάνουν στην
Εκκλησία και να µας καλεί ο Υπουργός µετά να ψηφίσουµε ή να
µην ψηφίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κατεγράφη
αυτό το οποίο είπατε.
Σας ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο Υφυπουργός κ. Κεγκέρογλου για ένα
λεπτό.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε,
για τον χρόνο.
Δεν θα µιλήσω βέβαια για το νοµοσχέδιο, παρ’ ότι είναι ενδιαφέρον, γιατί πολλά θεσµικά ζητήµατα εισάγονται, λύνονται, ανοίγονται καινούργιοι δρόµοι για την αγροτική παραγωγή και κυρίως λύνονται πολλά θέµατα, όπως αυτό των κόκκινων δανείων,
που είναι πολύ σηµαντικό θέµα.
Θέλω να πω δύο κουβέντες για την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, η οποία, επίσης, λύνει κάποια θέµατα. Έχει να
κάνει µε τη διαδικασία ίδρυσης φιλανθρωπικών ιδρυµάτων, την
οποία κανονικοποιεί, και έχει αυτό σχέση µε τις αρµοδιότητες
του Υπουργείου µας, σε σχέση µε την πρόνοια. Όµως, έχει προκύψει ένα θέµα για το οποίο θέλω εδώ στην Αίθουσα να κάνουµε
µια ξεκάθαρη τοποθέτηση, γιατί ρυθµίζει τα θέµατα µόνον όσον
αφορά την Εκκλησία της Ελλάδος. Δεν έχει λάβει, πλην των
τριών πρώτων παραγράφων, µέριµνα και πρόνοια για το πώς
αυτά τα θέµατα θα ρυθµιστούν για την Εκκλησία της Κρήτης και
τις Μητροπόλεις που υπάγονται απευθείας στο Πατριαρχείο και
αυτό έχει την εξήγησή του. Ασφαλώς χρειάζεται η διαβούλευση
και η απόφαση των αρµοδίων οργάνων της Εκκλησίας της Κρήτης, προκειµένου να νοµοθετήσει το Υπουργείο Παιδείας.
Έχουµε επικοινωνήσει µε τον Υπουργό Παιδείας και γνωρίζω ότι
έχετε κάνει κι εσείς την ίδια επικοινωνία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ναι, έχω µιλήσει
κι εγώ µε τον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος δεσµεύτηκε στο
πρώτο νοµοσχέδιο που θα φέρει το Υπουργείο Παιδείας, το
οποίο θα είναι πολύ σύντοµα, να υπάρχει τροπολογία που θα
λύνει αντίστοιχα τα ίδια προβλήµατα της Εκκλησίας της Κρήτης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ακριβώς.
Μόλις ολοκληρωθεί, λοιπόν, η διαδικασία της διαβούλευσης
και της συνεννόησης, θα έρθει ολοκληρωµένο το πλαίσιο που θα
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αφορά και την Εκκλησία της Κρήτης και τις Μητροπόλεις Δωδεκανήσου, ούτως ώστε να µην έχουµε νοµοθέτηση µόνο για ένα
τµήµα της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για τον χρόνο που µου δώσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει
τώρα η κ. Ουζουνίδου.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι ο αγροτικός τοµέας της χώρας
βρίσκεται σε παρατεταµένη κρίση, ενώ ο αγροτικός κόσµος υποφέρει και αδυνατεί να τα βγάλει πέρα. Η ανυπαρξία στοιχειώδους
εθνικού σχεδιασµού και η πολιτική της παθητικής προσαρµογής
στη νεοφιλελεύθερη ΚΑΠ που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ οδήγησαν στη σηµερινή οδυνηρή κατάσταση, γεγονός που αναγκάζει τους αγρότες να κατέβουν δικαιολογηµένα για άλλη µια φορά στα µπλόκα.
Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, οι αριθµοί και οι στατιστικές, τους οποίους συχνά αρέσκεστε να επικαλείστε, είναι
αµείλικτοι επί του ζητήµατος. Οι κυβερνήσεις σας έχουν πάρει
µόνο αρνητικά µέτρα για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.
Παράλληλα, έχετε µειώσει τις αγροτικές συντάξεις και έχετε καταργήσει τα δώρα. Έχετε µετατρέψει µια πλεονασµατική σε
αγροτικά προϊόντα χώρα σε ελλειµµατική και ενισχύετε συνεχώς
τις εισαγωγές.
Το κόστος παραγωγής εκτινάχθηκε κυρίως στην ενέργεια, στις
ζωοτροφές και στα εφόδια. Το άνοιγµα της ψαλίδας των τιµών
παραγωγού-καταναλωτή εντείνεται όλο και περισσότερο. Έχουµε µία ασυδοσία αγοράς, καρτέλ, κυριαρχία πολυεθνικών αλυσίδων από σουπερµάρκετ, αθρόες ελληνοποιήσεις προϊόντων. Οι
αγροτικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις είναι υπερχρεωµένες.
Προσθέτοντας στα παραπάνω και τη µνηµονιακή λαίλαπα που
σαρώνει τον αγροτικό χώρο, µε κορυφαία πράξη την εκχώρηση
της Αγροτικής Τράπεζας στον Όµιλο Πειραιώς, ο πρωτογενής
τοµέας οδηγείται ραγδαία στην πλήρη αποσάθρωσή του. Με τις
πολιτικές σας η αγροτική οικονοµία βυθίζεται σε ύφεση και εγκαταλείπεται. Αντί για πυλώνα ανάπτυξης που ευαγγελίζεστε και
µοχλό εξόδου από την κρίση, την οδηγείτε σε τέλµα. Και πραγµατικά εκπλήσσοµαι, όταν ακούω Βουλευτές της συγκυβέρνησης να λένε ότι διαθέτουµε εργαλεία στήριξης του αγροτικού και
κτηνοτροφικού κόσµου.
Ποια, άραγε, είναι αυτά; Έχετε εκποιήσει την Αγροτική Τράπεζα, έχετε ξεπουλήσει τη «Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων», έχετε δώσει σε ιδιώτες την πλέον υγιή επιχείρηση, τη
«ΔΩΔΩΝΗ», επιβάλατε τον ενιαίο φόρο ακινήτων και µονιµοποιήσατε και επεκτείνατε τα χαράτσια πέρα από την κατοικία, και
σε χωράφια, βοσκοτόπια, ελαιώνες, δένδρα κ.λπ. και κάποιοι
υποστηρίζουν πως έχουν εργαλεία. Αν είναι δυνατόν! Τα µόνα
εργαλεία που έχετε είναι εργαλεία καταστροφικά για τον τόπο
και τον παραγωγικό ιστό του.
Θέλω να θίξω ακόµη ένα σηµείο. Προέρχοµαι από µία Περιφέρεια, αυτήν της Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριµένα της Κοζάνης, όπου η κτηνοτροφία αποτελεί βασική δραστηριότητα για
ένα σηµαντικό κοµµάτι του πληθυσµού, για ένα κοµµάτι του πληθυσµού που σηκώνει πλέον τα χέρια, ανήµπορο να αντεπεξέλθει
στις υποχρεώσεις του εξαιτίας των πολιτικών σας.
Η ελληνική κτηνοτροφία βρίσκεται σήµερα σε οριακό σηµείο.
Τα προβλήµατα των κτηνοτρόφων απειλούν όχι µόνο την εθνική
οικονοµία, αλλά και τη διατροφική επάρκεια του πληθυσµού. Οι
κτηνοτρόφοι σήµερα βρίσκονται σε απόγνωση, εξαιτίας του υψηλότατου κόστους παραγωγής, των δανείων και της φορολογικής
λαίλαπας που έχετε εξαπολύσει εναντίον τους.
Παράλληλα, η έλλειψη ενιαίας και ολοκληρωµένης πολιτικής
στον τοµέα των τροφίµων είναι πολιτική επιλογή σας και αυτό
αποτυπώνεται στο προτεινόµενο νοµοσχέδιο, καθώς, µέσω των
ηµίµετρων τεχνικής κωδικοποίησης που παρουσιάζει, κρύβει
προσεκτικά την ανεπάρκεια του συστήµατος επίσηµων ελέγχων
της χώρας, µε αποτέλεσµα την αναποτελεσµατικότητα, την αδιαφάνεια, την πιθανή ανοµία και την προστασία που παρέχει στα
µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα, αποδυναµώνοντας έτσι τις
υγιείς παραγωγικές δοµές της χώρας.
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Για εµάς, τον ΣΥΡΙΖΑ, η ανατροπή της µνηµονιακής συγκυβέρνησης και η κατάργηση των µνηµονίων αποτελεί τη θεµελιώδη προϋπόθεση για την ανασυγκρότηση του αγροτικού τοµέα. Για να ανοίξει ο δρόµος για την παραγωγική ανασυγκρότηση και να υλοποιηθούν οι αναγκαίες ριζοσπαστικές µεταρρυθµίσεις, είναι απόλυτη προτεραιότητα να σταµατήσει η καταστροφή του παραγωγικού ιστού και να διασφαλιστεί η συνέχεια της
παραγωγικής διαδικασίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της αγροτικής
οικονοµίας, τον επαναπροσανατολισµό των στόχων της και την
ποιοτική και ποσοτική αναβάθµισή της αποτελεί η στήριξη -θεσµική, επιστηµονική, χρηµατοπιστωτική- από έναν ισχυρό και
αποτελεσµατικό δηµόσιο τοµέα.
Ο δηµοκρατικός εκσυγχρονισµός της Δηµόσιας Διοίκησης,
που θα βασίζεται στη δηµιουργία ενός άλλου µοντέλου λειτουργίας, προσανατολισµένου σ’ ένα συνεκτικό σύστηµα κεντρικής
περιφερειακής τοπικής διοίκησης, αποτελεί αδήριτη ανάγκη για
την παραγωγική ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τοµέα. Ακρογωνιαίο λίθο αποτελεί ο δηµόσιος σχεδιασµός κλαδικών, χωρικών πολιτικών και η παροχή τεχνικών συµβουλευτικών υπηρεσιών προς τους αγρότες, καθώς και η διάχυση των αποτελεσµάτων της έρευνας.
Τα προηγούµενα χρόνια είδαµε ένα σηµαντικό παράγοντα για
την αγροτική οικονοµία και ανάπτυξη, τους συνεταιρισµούς, να
απαξιώνονται και να διαλύονται από τις δυνάµεις της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, δυνάµεις που, αφού τους «αφυδάτωσαν», τους έστειλαν στον «Καιάδα».
Αντίθετα, για τον ΣΥΡΙΖΑ, η ενίσχυση και η επέκταση ισχυρών
συνεργατικών σχηµάτων παραγωγής και µεταποίησης υλικών
αγαθών, υπηρεσιών και η διαµόρφωση εναλλακτικών συστηµάτων διανοµής και εµπορίου αποτελούν κεντρικό µοχλό της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της ανάπτυξης του αγροτικού
χώρου.
Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να καταργηθούν οι συνεταιρισµοί«σφραγίδες», να εκκαθαριστούν τα µητρώα µελών των ενεργών
συνεταιρισµών και να ρυθµιστούν τα χρέη τους µετά από λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο.
Επίσης, είναι αναγκαία η χαµηλή φορολόγηση, η ευνοϊκή χρηµατοδότηση, καθώς και η παροχή τεχνικοοικονοµικής βοήθειας
για επενδύσεις που θα πληρούν αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά
και κοινωνικά κριτήρια.
Επιβάλλεται να ληφθούν άµεσα µέτρα µείωσης του κόστους
παραγωγής, όσο και µέτρα που θα επιτρέπουν στους παραγωγούς να συµµετέχουν µε ευνοϊκότερους όρους στην κατανοµή
του παραγόµενου πλούτου, µε ενίσχυση της διαπραγµατευτικής
τους θέσης στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απαιτούνται στοχευµένα
µέτρα στη στήριξη των µικρών και οικογενειακών εκµεταλλεύσεων µε αναδιανοµή εις όφελός τους των ενισχύσεων, κοινοτικών και εθνικών.
Ο πρωτογενής τοµέας µπορεί να αποτελέσει µία βιώσιµη διέξοδο για την αύξηση της απασχόλησης και την καταπολέµηση
της ανεργίας, όπως επίσης να προσφέρει συµπληρωµατικό εισόδηµα σε ένα µεγάλο αριθµό νοικοκυριών και να συµβάλει καθοριστικά στη διατήρηση των φυσικών πόρων και της περιβαλλοντικής ισορροπίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα
ακόµα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, το Κτηµατολόγιο: Κτηµατολόγιο
και Χωροταξία πρέπει να υπάρξουν παντού. Επιτέλους, πρέπει
να ολοκληρωθεί το Εθνικό Κτηµατολόγιο, να αποτυπωθούν οι δηµόσιες εκτάσεις που παραµένουν γεωργικά αναξιοποίητες, να
υπάρξει χωροταξικός σχεδιασµός για κάθε παραγωγική δραστηριότητα και παρεµπόδιση κερδοσκοπικών αλλαγών χρήσης γης
σε βάρος της γεωργικής γης. Αυτό το είδαµε στα ρουσφέτια για
τα φωτοβολταϊκά. Πρέπει να υπάρξει πολιτική διαχείρισης της
γεωργικής γης, αναδασµοί, προστασία γεωργικής γης υψηλής
παραγωγικότητας, παροχή κινήτρων για αποφυγή κατάτµησης
της γεωργικής γης, φορολογικά αντικίνητρα για όσους κατέχουν
γεωργική γη και δεν την καλλιεργούν. Επίσης, πρέπει να υπάρξει
ένα ολοκληρωµένο σχέδιο αειφόρου διαχείρισης των φυσικών
πόρων.
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Καταλήγοντας, θα ήθελα να τονίσω µία σειρά από µέτρα που
επιβάλλεται να ληφθούν άµεσα, ώστε να ανακουφίσουν τον
αγροτικό κόσµο και έχουν να κάνουν, πρώτον, µε την επαναφορά
του ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια στα προ-µνηµονιακά επίπεδα.
Δεύτερον, µε την καθιέρωση φθηνού αγροτικού πετρελαίου σε
ποσότητα που θα καθορίζεται από την ετήσια δήλωση καλλιέργειας κάθε παραγωγού. Τρίτον, µε το µειωµένο τιµολόγιο της
ΔΕΗ για όλη την καλλιεργητική περίοδο. Τέταρτον, µε την κάρτα
αγρότη, γεωργού, κτηνοτρόφου, αλιέα, για τη χορήγηση χαµηλότοκων βραχυπρόθεσµων δανείων µε οικονοµικό πλαφόν βασισµένο στα στοιχεία των δηλώσεων της τελευταίας διετίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο αγροτικός τοµέας για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κεντρικός, κοµβικός τοµέας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν 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, πενήντα ένας µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Ξηροκαµπίου Λακωνίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Βογιατζής.
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώ από ένα κοµµάτι στο
λόγο του κ. Κουρουµπλή, ότι κανένας δεν στρέφει τα παιδιά του
στον αγροτικό, στον πρωτογενή τοµέα. Δεν είναι αληθές αυτό.
Όµως, µπορούµε να δώσουµε την εξήγηση, που είναι η εξής: Για
να ασχοληθεί ένας νέος άνθρωπος σήµερα µε τον πρωτογενή
τοµέα, πρέπει να αισθάνεται υπερήφανος γι’ αυτό που θα ασχοληθεί. Αυτό το πράγµα δεν υπάρχει και χάθηκε µέσα από τα χρόνια, όπως χάθηκε µια καλλιεργητική σοφία παλαιών ανθρώπων,
οι οποίοι εκλείπουν σιγά-σιγά και τα παιδιά τους δεν ασχολήθηκαν και έτσι όλη αυτή η γνώση χάνεται.
Υπάρχει ένα εξαιρετικό νοµοσχέδιο, εάν θυµάµαι καλά του
1955 ή του 1957, το οποίο δεν κατατέθηκε ποτέ στη Βουλή, αλλά
σχεδιάστηκε από τον Σπυρίδωνα Μαρκεζίνη, που µιλάει για τις
αγροτοπόλεις.
Αν το διαβάσετε σήµερα αυτό το νοµοσχέδιο, θα µπορούσε να
είναι ένα εξαιρετικό νοµοσχέδιο για τον κόσµο που πρέπει να
ασχοληθεί µε τον πρωτογενή τοµέα. Εκεί, λοιπόν, η κατάληξη και
το όλο πνεύµα του νοµοσχεδίου ήταν ότι πρέπει να αισθάνεται
υπερήφανος ο αγρότης για τη δουλειά του. Αυτό δεν γίνεται µε
λόγια. Κατακτάται µε συγκεκριµένες πράξεις.
Θα ήθελα να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι το νοµοσχέδιο είναι
σε θετική κατεύθυνση. Το πρώτο µέρος, από το άρθρο 1 έως το
άρθρο 36, που είναι και εναρµόνιση µε κοινοτικές οδηγίες, είναι
απολύτως θετικό και είναι και προς όφελος των καταναλωτών.
Και το δεύτερο µέρος, επίσης, δίνει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους, απλουστεύοντας διαδικασίες, να ασχοληθούν µε τον
πρωτογενή τοµέα.
Επίσης, είναι εξαιρετικά σηµαντική η τροπολογία που δεχθήκατε, η οποία ρυθµίζει τα κόκκινα δάνεια των αγροτικών νοικοκυριών, πολλά εκ των οποίων ξεκινούν από παλαιότερες γενεές
και συνεχίζονται µέχρι σήµερα. Και αυτό είναι θετικό.
Εδώ τελειώνουν τα καλά και πάω στα κακά. Ξεκινώ από ένα
προσωπικό παράπονο, κύριε Υπουργέ. Έχω καταθέσει µία επίκαιρη ερώτηση επτά φορές, την οποία δεν ήρθατε ποτέ να απαντήσετε. Καταλαβαίνω µία φορά να είχατε κάποιο πρόβληµα,
καταλαβαίνω δύο, τρεις, καταλαβαίνω τέσσερις, αλλά µιλάµε για
επτά φορές! Επιµένω, αν και δεν είναι επίκαιρο το θέµα, αλλά
είναι πολύ σηµαντικό. Έχει να κάνει µε την κτηνοτροφία στο
Νοµό Λέσβου.
Όπως ξέρετε, εξαιτίας στρεβλής, κατά την άποψή µου, εκτίµησης του ΟΠΕΚΕΠΕ χάνεται µία τεράστια περιοχή η οποία δηλωνόταν µε βάση τον πληθυσµό των ζώων. Ο Νοµός Λέσβου
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είναι ο τρίτος παραγωγικός νοµός γάλακτος από αιγοπρόβατα,
µετά από την Αιτωλοακαρνανία και τη Λάρισα. Ο πληθυσµός είναι
περίπου τριακόσιες πενήντα χιλιάδες.
Ας δούµε πού έγινε η στρέβλωση και εκεί έπρεπε να έχετε
κύριο λόγο. Γι’ αυτό ενδεχοµένως το ΟΠΕΚΕΠΕ έπρεπε να είναι
κάτω από τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Γεωργίας και να µην
λειτουργεί αυτόνοµα. Θα σας εξηγήσω. Στη Λέσβο υπήρχαν βυρσοδεψεία. Υπήρχε το µεγαλύτερο βυρσοδεψείο των Βαλκανίων,
το οποίο έκλεισε για περιβαλλοντικούς λόγους το 1990, αν θυµάµαι καλά, γιατί άλλαξε τον τρόπο επεξεργασίας. Από το βελανίδι πήγε σε χηµικά. Όµως και στα τρία νησιά και στη Λέσβο και
στη Λήµνο και στον Άγιο Ευστράτιο υπάρχουν βελανιδιές τις
οποίες καλλιεργούσαν για να πουλάνε τα βελανίδια.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ως οπωρώνες.
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Ναι, ως οπωρώνες. Όπως καλλιεργούµε εµείς τις ελιές, αυτοί καλλιεργούσαν τα βελανίδια.
Έρχεται, λοιπόν, σήµερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ και λέει «δασική περιοχή». Μα δεν είναι δασική περιοχή. Για να µην πω και τι εννοούµε λέγοντας «δασική περιοχή» στη Λήµνο, που το µεγαλύτερο
δέντρο της είναι ο βασιλικός. Πού την είδαν, δηλαδή, τη δασική
περιοχή; Εκεί επίσης το Υπουργείο Γεωργίας πρέπει να έχει σηµαντική παρέµβαση, διότι αν χαρακτηρίζεις στη Λήµνο δασικές
περιοχές τις χορτολιβαδικές, µε συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι
λάθος. Σας είπα, στη Λήµνο το µεγαλύτερο δέντρο είναι ο βασιλικός.
Έτσι όµως χάθηκαν και κινδυνεύουν να χαθούν έντεκα εκατοµµύρια ευρώ από τον προϋπολογισµό του Νοµού Λέσβου.
Είναι ένα θέµα πολύ σηµαντικό. Δεν δόθηκε, λόγω των υποχρεώσεών σας, η απάντηση εδώ και γι’ αυτό θα σας παρακαλέσω
να το εξετάσετε. Ξέρω ότι έχουν γίνει προτάσεις και από τους
παραγωγούς και από τους µελετητές που υποβάλλουν τα έντυπα
για τις επιδοτήσεις. Πρέπει να το ξαναδείτε. Είναι τελείως διαφορετικό πράγµα η πολιτική που ασκείται στην ηπειρωτική Ελλάδα από την πολιτική που ασκείται στα νησιά.
Σε αυτό το σηµείο πάµε στο δεύτερο παράπονο. Κύριε
Υπουργέ, έχει θεσµοθετηθεί -και αυτό είναι ένα γενικό παράπονο
προς όλους τους Υπουργούς- ότι σε κάθε νοµοσχέδιο θα υπάρχει η ρήτρα νησιωτικότητας, πράγµα το οποίο δεν υφίσταται σε
κανένα νοµοσχέδιο. Νοµίζω, όµως, ότι στα νοµοσχέδια του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έπρεπε να υφίσταται, γιατί
πραγµατικά οι παραγωγές και τα προβλήµατα στα νησιά είναι τελείως διαφορετικές σε σύγκριση µε την ηπειρωτική Ελλάδα.
Θέλω επίσης να πω ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
άκουσε τα παράπονα όλων των συναδέλφων Βουλευτών. Ως µη
όφειλαν, έκαναν τα παράπονά τους σε εσάς αναφορικά µε το φορολογικό νοµοσχέδιο για τους αγρότες. Εκεί θα έπρεπε να κάνετε παρέµβαση. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να
ξέρει µέχρι πού µπορεί ένας αγρότης να επιβαρυνθεί. Νοµίζω ότι
το 13% θα οδηγήσει στο να αποδυναµώσουµε περαιτέρω αντί να
αναπτύξουµε τον πρωτογενή τοµέα.
Υπάρχουν δύο απόψεις. Η µία άποψη λέει να επενδύσουµε
στην τεχνολογία ως χώρα που βρισκόµαστε σε κρίση. Υπάρχει
και η άλλη άποψη που λέει ότι ο πρωτογενής τοµέας είναι αυτός
που µπορεί να µας βγάλει από την κρίση. Εγώ έρχοµαι να πιστέψω ότι ο πρωτογενής τοµέας είναι αυτός που µπορεί να µας
βγάλει από την κρίση και σε ακόµα µεγαλύτερη κρίση µπορεί να
σώσει την πατρίδα µας.
Όσον αφορά τους συνεταιρισµούς, νοµίζω ότι είναι ντροπή
στη σηµερινή εποχή που ζούµε, κύριε Υπουργέ, από φιλελεύθερες κυβερνήσεις ή κυβερνήσεις πάντως που ασπάζονται την
ελεύθερη οικονοµία, να επιτρέπουµε τη συνέχιση των αναγκαστικών συνεταιρισµών.
Ξέρετε ότι δεν είναι προς όφελος των αγροτών. Είναι προς
όφελος κάποιων στελεχών των συνεταιρισµών, αλλά όχι προς
όφελος των αγροτών. Θα ήθελα λοιπόν, µια και εναρµονιζόµαστε
µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, να µην παραπέµπουµε το θέµα
στις καλένδες, µε αποτέλεσµα να φτάσουµε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να καταδικαστούµε ώστε να το δεχτούµε τότε.
Φέτος, χάθηκε από το νησί της Σάµου εξαγωγή κρασιών εξαιτίας του ότι η Ένωση Συνεταιρισµών δεν έδωσε τη βεβαίωση για

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

να κάνει την εξαγωγή παραγωγός από τη Σάµο µε εξαιρετική ποιότητα προϊόντος. Και επειδή είναι σηµαντική η ποιότητα του προϊόντος, θέλω να σας πω ότι αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει να
τελειώσει εδώ και τώρα.
Πολλά θα µπορούσα να σας πω, αλλά τελειώνω λέγοντας ότι
είµαι υπερήφανος που είµαι αγρότης και δεν είµαι καθόλου υπερήφανος που εγκατέλειψα την αγροτική µου παραγωγή, τις ελιές
και τα µελίσσια που είχα για να ασχοληθώ µε την πολιτική.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, µπορείτε παραλλήλως να ασχοληθείτε. Ξέρετε πόσο ευχάριστο είναι το Σαββατοκύριακο και τις άλλες µέρες να
ασχολείστε µε αυτά;
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Όταν ήµουν Δήµαρχος και Νοµάρχης,
κύριε Πρόεδρε, δεν µπορούσα να ασχοληθώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Τέθηκε και από άλλους Βουλευτές το θέµα των
βοσκοτόπων. Μέχρι το τέλος του 2013, δηλαδή µέχρι πριν από
λίγες εβδοµάδες ίσχυε η προηγούµενη Κοινή Αγροτική Πολιτική
που όριζε τους βοσκοτόπους, όπως έχω τονίσει σε αυτήν την Αίθουσα, ως µία ποώδη βλάστηση µε ετήσια κυρίως φυτά.
Όπως σας είπα, όµως, στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, ο ορισµός
αυτός έχει αλλάξει. Για πρώτη φορά επιλέξιµες εκτάσεις µπορούν να αξιοποιηθούν για βόσκηση, πέραν της ποώδους βλαστήσεως δηλαδή, οι φρυγανώδεις, ακόµα και οι ξυλώδεις βλαστήσεις, όπως είναι τα πουρνάρια ή τα βελανίδια που τονίσατε.
Άρα, είχαµε αυτό το πρόβληµα και σωστά ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ακολουθώντας το προηγούµενο θεσµικό πλαίσιο, δεν µπορούσε να
δεχθεί τις ξυλώδεις βλαστήσεις που αναφέρατε. Μάλιστα πήγα
και τα είδα ο ίδιος για να πεισθώ ότι είναι έτσι τα πράγµατα. Από
τον τρόπο που είναι σπαρµένα καταλαβαίνει κανείς ότι ήταν ένας
παλιός οπωρώνας. Δεν είναι τυχαία δηλαδή. Δεν παύει όµως να
είναι µία πολύτιµη πηγή πλούτου για την κτηνοτροφία του τόπου
µας.
Γι’ αυτό και δώσαµε µάχη και µε τη βοήθεια των Ελλήνων Ευρωβουλευτών περάσαµε το νέο ορισµό και προσπαθούµε τώρα
να δούµε πώς θα εφαρµοστεί σωστά χωρίς να πειράξουµε το περιβάλλον. Μάλιστα όταν θα συζητήσουµε τις σχετικές προσπάθειες, θα δείτε ότι θα βελτιώσουµε έτι περαιτέρω αυτό το σηµαντικό πλούτο.
Όσον αφορά αυτό που είπατε για τους αναγκαστικούς συνεταιρισµούς, η χώρα µας από το 1930 περίπου έχει τρεις τέτοιους
συνεταιρισµούς ακόµα. Ο ένας είναι αυτός του κρόκου Κοζάνης.
Όπως έχει συρρικνωθεί η παραγωγή, µακάρι να σταµατήσει. Το
λένε και οι ίδιοι για να ανεβεί η παραγωγή κρόκου, η οποία φέτος
έχει περιοριστεί στον έναν περίπου τόνο. Μόνο το Ιράν παράγει
διακόσιους τόνους και άλλους τόσους ετοιµάζεται να παράξει το
Κασµίρ στην Ινδία. Άρα, λοιπόν, έχουµε µεγάλα περιθώρια να
πάµε και σε νέα χωράφια.
Ο δεύτερος αναγκαστικός συνεταιρισµός είναι αυτός των αµπελώνων Σαντορίνης για τα κρασιά της. Οι ίδιοι είπαν ότι πρέπει…
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Αυτόν τον έκαναν µόνοι τους, κύριε
Υπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Οι ίδιοι είπαν «πρέπει να τον σπάσουµε» και τον
έσπασαν για να δώσουν την ευκαιρία, αν δεν µπορούν να µεταποιήσουν, ας πούµε, τα εκατό κιλά σταφύλια που παράγουν, να
µπορούν να µεταποιήσουν τα είκοσι. Έτσι είπαν «ας έρθουν
άλλοι δύο-τρεις εδώ να επενδύσουν για να παραγάγουµε µεταποίηση».
Δυστυχώς, δεν τελείωσε ακόµη το θέµα µε τη Σάµο. Υπάρχει
η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν επιτρέπει να κρατούµε πλέον αναγκαστικούς συνεταιρισµούς. Εµείς προσφύγαµε
έναντι αυτής για να δούµε εάν µπορεί να εξαιρεθεί η Σάµος. Είναι
σε εξέλιξη η διαδικασία αυτή. Πιστεύω ότι σε ένα χρόνο θα έχει
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ξεκαθαρίσει και θα δούµε τι θα κάνουµε. Δεν είναι των δικαστηρίων. Είναι αποφάσεις της επιτροπής. Δεν έχουµε πάει στα δικαστήρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει, κύριε
Υπουργέ. Ευχαριστούµε πολύ.
Όπως µου είπε ο κ. Δραγασάκης, τον οποίο διαδέχθηκα στην
Έδρα, έχει συµφωνηθεί µετά τον κ. Βογιατζή να µιλήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Εσείς θέλετε να µιλήσετε, κύριε Αποστόλου;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ζητά τον λόγο
και ο κ. Μαριάς και απ’ ό,τι βλέπω και όλοι οι Κοινοβουλευτικοί.
Ορίστε, κύριε Αποστόλου, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, για τους βοσκοτόπους τα έχουµε πει. Η αναγκαστικότητα είναι ένα ζήτηµα που
και γι’ αυτό έχουµε µιλήσει.
Εγώ, όµως, θα σταθώ στο τέλος της οµιλίας σας…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τι είπατε για τον αναγκαστικό;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Μη µου αφαιρείτε χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε, µη διακόπτετε τον οµιλητή.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Τα έχουµε πει. Εννοείται ότι
έχουµε συζητήσει, έχουµε εκφράσει τις διαφωνίες µας. Εκεί, βεβαίως, είµαστε στη διάθεση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να καταθέσουµε πρόταση που ουσιαστικά λύνει το πρόβληµα. Δεν το κάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν είναι
της ώρας.
Εγώ θέλω να σταθώ στο εξής. Πραγµατικά µου επιβεβαιώσατε
µε την τοποθέτησή σας στο τέλος ότι κάπου η κυβερνητική πρωτοβουλία στο νοµοθετικό έργο έχει µπει σε καινούργια φάση. Δεν
θέλω να σας στενοχωρήσω, αλλά πραγµατικά αυτή η ανυπαρξία
νοµοθετικού έργου τόσον καιρό, όπως φαίνεται και η αδυναµία
σας ουσιαστικά να αντιδράσετε, έχει δηµιουργήσει µία εικόνα ότι
πλέον η νοµοθετική πρωτοβουλία ανήκει στους Βουλευτές της
συγκυβέρνησης. Είναι θετικό να γίνονται δεκτές τέτοιες πρωτοβουλίες, αλλά όταν εσείς, για παράδειγµα, τόσο στην επιτροπή
όσο και στην Ολοµέλεια αναφερόσασταν σχετικά µε το µεγάλο
ζήτηµα των κόκκινων δανείων, της υπερχρέωσης του αγροτικού
χώρου, της συµπεριφοράς του εκκαθαριστή, λέγατε ότι «περιµένουµε µία απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση». Και σας λέγαµε το εξής: Μας δίνετε αυτή την επιστολή ή το αίτηµά σας που
έχετε καταθέσει για να το δούµε; Διότι αυτό προέκυψε ξαφνικά.
Βρεθήκαµε πριν από λίγο στην αποδοχή από τη δική σας
πλευρά της τροπολογίας που ήδη είχε κατατεθεί πριν δύο ώρες,
απ’ ό,τι έχω πληροφορηθεί -δεν έχει ακόµη συγκεντρώσει το
σύνολο των υπογραφών που ήθελαν να έχουν αυτοί που πήραν
την πρωτοβουλία- και όπως αντιλαµβάνεσθε, αυτή η πρωτοβουλία ξεκινά από άλλες διαδικασίες.
Σας το λέω αυτό, διότι προχθές είχαµε εδώ, µε το κλείσιµο της
περασµένης χρονιάς, τροπολογία για τους συνεταιρισµούς που
κατέθεσαν οι Βουλευτές, ενώ ήταν υποχρέωση της Κυβέρνησης
-εσείς ο ίδιος το είχατε πει- και σήµερα πάλι το πρωί είδαµε τροπολογία του ΕΛΓΑ, όταν προχθές συζητούσαµε για ζητήµατα του
ΕΛΓΑ και επιµένατε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αποσπασµατικά
να αντιµετωπίσουµε ζητήµατα, διότι υπάρχει σε εξέλιξη µία αναλογιστική µελέτη. Βλέπουµε τώρα ότι θα γίνει η αναλογιστική µελέτη ειδικά για ένα συγκεκριµένο κοµµάτι.
Δεν είναι ότι διαφωνούµε όσον αφορά το περιεχόµενο. Και
εκεί, βεβαίως, θα τα πούµε. Όµως, το ζήτηµα είναι ότι αυτή η µεθοδολογία που ουσιαστικά ακολουθείτε είχε ένα στόχο, αυτό το
στόχο που είχατε και τότε, στις αρχές του 2013, όταν φέρατε αντίστοιχο νοµοσχέδιο και είχατε µέσα ρυθµίσεις που όντως προσπαθούσαν να αγγίξουν προβλήµατα του χώρου. Βεβαίως,
είχατε στόχο να ανακόψετε τις αγροτικές κινητοποιήσεις που
είχαν ξεκινήσει. Κάτι τέτοιο φαίνεται τώρα µε την όλη µεθόδευση
που έχει γίνει ότι έχετε ως βασικό στόχο.
Δεν θα αποφύγω την εντολή ουσιαστικά που έχουµε από πλευράς του αγροτικού κόσµου να προσεγγίσουµε πραγµατικά και
αυτά που έρχονται την τελευταία στιγµή. Φέρνετε µία τροπολογία που αφορά τα κόκκινα δάνεια. Κατ’ αρχάς, θα θέλαµε να ξεκαθαρίσουµε ένα πράγµα. Εµείς σας έχουµε καταθέσει τροπο-
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λογία, η οποία έχει συγκεκριµένο αντικείµενο που δεν αντιµετωπίζεται από την εν λόγω τροπολογία. Λέµε πολύ απλά ότι αυτήν
την ώρα ένα µεγάλο µέρος των κόκκινων δανείων που βρίσκονται
στον εκκαθαριστή έχει ήδη πάει σε συγκεκριµένες εταιρείες, οι
οποίες έχουν ξεκινήσει διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης των
συγκεκριµένων οφειλών.
Αυτό, λοιπόν, ούτε καν αναφέρεται. Δηλαδή, πολύ απλά έπρεπε να υπάρχει συγκεκριµένη διάταξη που να λέει ότι όλες αυτές
οι διαδικασίες, ακόµα και αναδροµικά, επιστρέφουν στην προτέρα κατάσταση. Αυτό είναι ένα ζήτηµα, λοιπόν, γιατί δεν είναι
όλος ο κόσµος διασφαλισµένος.
Το δεύτερο ζήτηµα είναι το εξής: Έχετε ως βασική προϋπόθεση ότι οι ενυπόθηκες διασφαλίσεις φθάνουν µέχρι το 120% ή
πηγαίνουν στο διπλάσιο, εφόσον οι οφειλές είναι πάνω από το
διπλάσιο.
Σας παρακαλώ! Ποιους εµπαίζετε; Εµάς; Τους αγρότες; Γι’
αυτά τα κόκκινα δάνεια οι οφειλές όχι απλώς έχουν ξεπεράσει
το διπλάσιο, αλλά έχουν ξεπεράσει και το τριπλάσιο. Είναι δάνεια
της αλήστου εποχής του 26%, του 28%, του 30%. Πραγµατικά
δίνονταν και δάνεια έναντι επιχορηγήσεων που έφθαναν στα
36%. Εκεί ήταν που πραγµατικά συνέβη ένα έγκληµα µε τις πρόσθετες εγγραφές υποθηκών και θα δείτε ότι σ’ αυτήν τη διαδικασία πάρα πολύς κόσµος στον οποίο εγγράφηκαν υποθήκες εκ
των υστέρων µε βάση το προνόµιο της Αγροτικής Τράπεζας, δεν
θα µπορέσουν να απαλλαγούν από τη συµβατική υποχρέωση
που είχαν από την αρχή. Δηλαδή, για πολλές εκ των υστέρων
υποθήκες θα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβληµα. Άρα, λοιπόν, µη
µιλάµε για ανακούφιση.
Εκείνο, όµως, που είναι πάρα πολύ σηµαντικό είναι το θέµα
σχετικά µε τις διαδικασίες εκµίσθωσης ή ενοικίασης µέσω του
ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις
στοιχειώδεις υποχρεώσεις του για να µπορέσει να διαχειριστεί
τις αποζηµιώσεις, τις ενισχύσεις, κ.λπ.. Με ποιο προσωπικό, µε
ποια δυνατότητα και µε ποια τεχνογνωσία τον βάζετε να µπει ουσιαστικά σε τέτοιες διαδικασίες, για να µπορέσει να αντιµετωπίσει ένα τεράστιο πρόβληµα; Είναι τεράστιο το πρόβληµα, όπως
είπατε κι εσείς, γιατί αφορά ουσιαστικά όλη την Ελλάδα.
Απ’ αυτήν την άποψη, λοιπόν, χρειαζόταν τουλάχιστον µεγαλύτερη προσοχή. Πόσω µάλλον από εσάς, καθώς είναι αδιανόητο να έρχεται µία τέτοια τροπολογία την τελευταία στιγµή
που να έχει τέτοιες και τόσες πολλές παραµέτρους και να λέτε
«το προσεγγίζουν θετικά». Δεν µπορώ να αναφερθώ σε λεπτοµέρειες, γιατί αντιλαµβάνεστε ότι µέσα σε µισή ώρα δεν µπορείς
να τα πιάσεις όλα τα επιµέρους ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν από τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Κλείνοντας, θα σας αναφέρω µόνο την τελευταία παράγραφο
που λέει πάρα πολύ απλά ότι σε περίπτωση που η εκµίσθωση –
εννοεί για όλα αυτά τα ακίνητα τα οποία είναι υποθηκευµένα και
έχουν τις αντίστοιχες οφειλές, διαδικασία την οποία θα κάνει ο
ΟΠΕΚΕΠΕ, κ.λπ.- για οποιονδήποτε λόγο δεν υλοποιηθεί ή για
οιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η εξόφληση της οφειλής
από τα µισθώµατα, ο εκκαθαριστής κινεί τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί του βεβαρηµένου αγροτικού ακινήτου για
το µη εξοφληθέν ποσό.
Ξέρετε, αυτές οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης δεν παραµένουν µόνο στις αντίστοιχες υποθήκες. Επειδή πρόκειται για
ατοµικές οφειλές κυρίως όσον αφορά τον αγροτικό χώρο, ανήκουν στην υπόλοιπη περιουσία την οποία εσείς υποτίθεται πριν
από λίγο είχατε απαλλάξει από τις ενυπόθηκες υποχρεώσεις.
Επιτρέψτε µου να πω δύο λόγια µόνο για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, το οποίο πραγµατικά δεν λύνει κανένα ουσιαστικό
πρόβληµα. Κυρίως δεν λύνει προβλήµατα τα οποία βιώνει ο
αγροτικός χώρος. Ειπώθηκαν και θα ειπωθούν πολλά –γιατί αποτελεί κυρίαρχο αίτηµα του αγροτικού χώρου που κινητοποιείταιγια τη ληστρική φοροεπιδροµή που υφίσταται ο αγροτικός χώρος ιδιαίτερα από το 2014 και δώθε.
Από το πρώτο ευρώ οι αγρότες θα πληρώσουν 55% προκαταβολή φόρου συν τέλος επιτηδεύµατος. Κι έρχεστε λοιπόν και τον
υποχρεώνετε σε βιβλία εσόδων-εξόδων. Ουσιαστικά, ορίζοντας
ως 10.000 ευρώ αφορολόγητο ακαθάριστο εισόδηµα για τον
αγροτικό χώρο, µιλάµε για ένα εισόδηµα το οποίο δεν του επι-
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τρέπει όχι απλώς να επιβιώσει, αλλά κυρίως τον οδηγεί στη διάλυση της επιχείρησής του.
Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου δύο λεπτά ακόµη.
Υπάρχουν και πάρα πολλές τροπολογίες. Ιδιαίτερα µε την τροπολογία που αφορά θέµατα που έχουν σχέση µε τη διαχείριση
της περιουσίας των νοµικών προσώπων της Εκκλησίας, κάνετε
κάτι πραγµατικά εξωφρενικό.
Κατ’ αρχάς, σας «φορτώνουν» µία τροπολογία την οποία είχαν
«φορτώσει» και σε άλλους δύο Υπουργούς. Εκεί αντέδρασαν οι
Υπουργοί και την πήραν πίσω. Όµως, στην προκειµένη περίπτωση υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι δεν είναι µόνο το κοµµάτι που
αφορά τη διαχείριση της περιουσίας των νοµικών προσώπων,
είναι και άλλα ζητήµατα, όντως, πάρα πολύ σοβαρά που αφορούν την εκπαίδευση.
Εµείς θέλουµε να δείξουµε ότι παλεύουµε, βεβαίως, µε τους
εργαζόµενους και δεν είµαστε αντίθετοι µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση. Όµως, τι κάνετε; Στην ίδια ουσιαστικά τροπολογία βάζετε
δύο ζητήµατα, προσπαθώντας να εκµεταλλευτείτε ουσιαστικά
τις τυχόν αντιδράσεις που µπορεί να υπάρχουν από τους εργαζόµενους. Εµείς είµαστε δίπλα τους και παλεύουµε. Όµως, δεν
µπορούµε να ανεχτούµε τέτοιες τροπολογίες και τέτοιες συµπεριφορές.
Όσον αφορά το ισοδύναµο µέτρο µε την αύξηση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης, βεβαίως, και αυτό σας το έχουν «φορέσει»
από άλλο Υπουργείο, είναι το γνωστό χαράτσι των 25 ευρώ.
Όµως, αν έρθετε σε επαφή µε τους ανθρώπους που είναι του
χώρου και κυρίως αν παρακολουθήσετε τι γίνεται κάθε φορά που
τσιµπάει λίγο η συγκεκριµένη φορολογία, θα δείτε τι βιώνει αντίστοιχα η αγορά από πλευράς λαθρεµπορίου και τι χάνει το δηµόσιο στη συγκεκριµένη διαδικασία.
Τελειώνοντας, θέλω να σταθώ στις άλλες δύο τροπολογίες
που έχουµε. Η µία, επιτέλους, αφορά την ποινική δίωξη των
αγροτών. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, θυµάστε όταν είχαµε τις προηγούµενες κινητοποιήσεις που πάλι είχατε φέρει τροπολογία η
οποία αφορούσε τις ποινικές διώξεις των αγροτών. Μόλις οι
αγρότες σταµάτησαν τις κινητοποιήσεις την πήρατε και δεν τη
φέρατε ουσιαστικά να γίνει νόµος του κράτους µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε συνάδελφε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Είναι ευκαιρία τώρα, λοιπόν, να τη
δεχτείτε, όπως πρέπει να δεχθείτε και την τροπολογία που
έχουµε προτείνει. Ήδη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα
λυθεί το πρόβληµα που αφορά τους αγρότες γεννηµένους το ’48
και ’49, σχετικά µε τα συνταξιοδοτικά τους θέµατα. Πάντως, περιµένουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
κύριε συνάδελφε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Σας τονίζουµε για µια ακόµη φορά
ότι η τωρινή νοµοθετική σας πρωτοβουλία, αυτή η αποσπασµατική και η πρόχειρη, δείχνει πραγµατικά ότι ο αγροτικός χώρος,
που όλοι στηρίζουµε και όλοι λέµε ότι µπορεί να µας βγάλει από
το αδιέξοδο και να αποτελέσει εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, οδηγείται σε διάλυση. Και δυστυχώς η
ευθύνη ανήκει και σε εσάς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, µια ανοχή της τάξεως των δύο, τριών λεπτών το καταλαβαίνω. Όµως, θα παρακαλούσα οι υπόλοιποι οµιλητές,
επειδή είναι πάρα πολλοί εγγεγραµµένοι για να µιλήσουν, να µην
κάνουν κατάχρηση του χρόνου και να περιοριζόµαστε στα οκτώ
λεπτά, όπως προβλέπεται.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο για λίγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θέλω να πληροφορήσω το Σώµα ότι οι συνάδελφοι του Υπουργείου Παιδείας θα βρίσκονται εδώ και θα εξηγή-
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σουν τι ακριβώς περιλαµβάνει η συγκεκριµένη τροπολογία και
πώς είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εντάξει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Πότε;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τη Δευτέρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Φαντάζοµαι και σήµερα και τη Δευτέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα συνεχίσουµε
και τη Δευτέρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας θυµίζω, όµως, ότι η τροπολογία δεν ήρθε
και απεσύρθη. Ήρθε γιατί δεν ήταν σύµφωνη µε τις ηµεροµηνίες
και απεσύρθη για να κατατεθεί εµπρόθεσµα. Γι’ αυτό και ήρθε σ’
αυτό το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Έχω όµως χρέος, κύριε Βουλευτά, να υποστηρίξω τον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί αναφερθήκατε σχετικά µε το πώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα
διαχειριστεί τώρα τα πεντακόσιες χιλιάδες στρέµµατα. Σας θυµίζω ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαχειρίζεται και δίνει ενισχύσεις σε τριάντα
δύο εκατοµµύρια καλλιεργούµενα στρέµµατα και σε είκοσι τρία
εκατοµµύρια βοσκοτόπια, δηλαδή περίπου πενήντα πέντε εκατοµµύρια εκτάσεις. Πώς είναι δυνατόν να µη µπορεί να χειριστεί
άλλες πεντακόσιες χιλιάδες στρέµµατα;
Επίσης σας γνωρίζω -το ξέρετε, αλλά δεν θέλετε να το παραδεχθείτε, κύριε Αποστόλου- ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σήµερα ο πιο
τεχνολογικά, δηλαδή ψηφιακά, αναβαθµισµένος οργανισµός του
τόπου.
Γι’ αυτό και τα καταφέρνει, παρά το ανέλπιστο όλων, να δώσει
έγκαιρα και τις προκαταβολές των ενισχύσεων και την εξόφληση
τους το Δεκέµβριο.
Και σε ότι αφορά τώρα το κοµµάτι της…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, δεν θέλω να µου
πείτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Να ολοκληρώσω και θα το πείτε.
Σας είπα µε ακρίβεια γιατί αυτό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Αποστόλου, παρακαλώ!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Αλλά ένα µεγάλο µέρος του, γιατί
µου λέτε τώρα ότι …
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας είπα επί λέξει γιατί καθυστερούσε η συγκεκριµένη τροπολογία.
Εµείς έχουµε σαν χώρα µία Κοινή Αγροτική Πολιτική, άρα δηλαδή ελεγχόµεθα για το κάθε ευρώ που θα δώσουµε στον
αγρότη, προκειµένου να µην φανεί ότι είναι κρυµµένη επιδότηση.
Δηλαδή η ρύθµιση αυτή γίνεται προκειµένου να αποµειωθεί ένα
τµήµα του υπερτοκισµού, που και εσείς είπατε «ναι, είναι υψηλός». Θα πρέπει να σιγουρέψουµε ότι θα πει και η Ευρωπαϊκή
Ένωση «ναι, είναι επιτρεπτό να γίνει γιατί δεν θεωρείται επιδότηση».
Αυτή ήταν όλη η φασαρία που εξέφρασε και το Υπουργείο Οικονοµικών. Και θα συµφωνείτε ότι δεν πρέπει να κάνουµε κάτι
παράτυπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βορίδης.
Ορίστε, κύριε Βορίδη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φοβάµαι ότι θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ
να αναπροσαρµόσει κάπως την αντιπολιτευτική του ρητορική και
τούτο, διότι φαίνεται ότι αλλάζουν και οι οικονοµικές συνθήκες.
Το λέω αυτό, διότι έχετε συνηθίσει από κεκτηµένη ταχύτητα
στη µόνιµη επωδό της διαφωνίας και του µηδενισµού του έργου
της Κυβερνήσεως. Τώρα, βέβαια, προσέξτε σε τι δύσκολα µονοπάτια σάς οδηγεί αυτό. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρει τώρα τι να κάνει. Έρχεται µία τροπολογία,
πράγµατι βουλευτική, πράγµατι µε πρωτοβουλία των Βουλευτών
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που ρυθµίζει µε τρόπο
αποτελεσµατικό τα κόκκινα δάνεια των αγροτών, τα οποία έχουν
µεταφερθεί στη λεγόµενη «κακή Αγροτική Τράπεζα». Τη ρυθµίζει,
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λοιπόν, µε τρόπο αποτελεσµατικό -θα δούµε µε ποιον τρόπο- και
τι βρίσκει να πει ο ΣΥΡΙΖΑ επ’ αυτού; Γιατί έρχεται αυτή ως βουλευτική τροπολογία; Γιατί δεν ήταν νοµοθετική πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης και είναι πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου;
Αυτό είναι το πρόβληµα; Αυτό σας στεναχωρεί; Δεν σας απασχολεί το ότι ρυθµίζονται τα δάνεια αυτά; Δεν σας απασχολεί και
δεν είναι θετικό ότι οι αγρότες τυγχάνουν εδώ ευµενούς µεταρρυθµίσεως; Δεν σας απασχολεί ότι περιορίζεται το ύψος των
υποθηκών και απελευθερώνονται αγροτικές γαίες και εποµένως,
οι άνθρωποι αυτοί ανακτούν την περιουσία τους που ήταν δεσµευµένη και µάλιστα, υπερδεσµευµένη από υπερεξασφαλίσεις
εδώ και χρόνια; Αυτά δεν σας απασχολούν; Δεν σας απασχολεί
ότι στο ζήτηµα των δανείων µπαίνει όριο και ανώτατο πλαφόν
ύψους αποπληρωµής και ουσιαστικά έχουµε µία µορφή κουρέµατος των δανείων όπως, επίσης ό,τι υπάρχουν ευµενείς και ευνοϊκοί τρόποι αποπληρωµής των δανείων αυτών τα οποία
βαραίνουν σήµερα τον αγροτικό κόσµο; Το ότι ουσιαστικά διαµορφώνεται ένα πλαίσιο που θα επιτρέψει στους ανθρώπους να
βγάλουν από πάνω τους έναν βραχνά και µάλιστα, αυτό χωρίς
να διακυβευτεί η σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος,
χωρίς να υπάρξουν επιβαρύνσεις για τους φορολογούµενους,
χωρίς στην πραγµατικότητα να υπάρξει οποιαδήποτε δυσλειτουργία µέσα στο ευρύτερο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, γι’
αυτό δεν επιχαίρετε; Και εκείνο που βρίσκετε να κάνετε ως κριτική είναι γιατί ήρθε ως βουλευτική τροπολογία και δεν είναι πρωτοβουλία της Κυβέρνησης;
Μα είναι πρωτοβουλία των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ την οποία αποδέχεται η Κυβέρνηση. Τι σας ενοχλεί, λοιπόν; Τι σας πειράζει; Ο τρόπος νοµοθέτησης;
Και εδώ να πω κάτι -σε Βουλευτές απευθύνοµαι. Πόσες φορές
µέσα στη Βουλή οι Βουλευτές δεν έχουµε κάνει κριτική στην Κυβέρνηση για το ότι δεν ακούει επαρκώς το Κοινοβούλιο, για το
ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει αρκετές δυνατότητες να ακουστεί
και να παρέµβει σε αυτό που είναι η νοµοθεσία η κυβερνητική;
Όταν γίνεται αυτό –ακούστε τώρα στενοχώρια, δείτε µικροψυχία, δείτε κακοµοιριά από τη µεριά του ΣΥΡΙΖΑ!- αντί να το χειροκροτήσετε και να πείτε ναι σε πολλά δύσκολα, επαχθή, αλλά
αναγκαία µέτρα που έπρεπε να ληφθούν όλο αυτό το διάστηµα,
µα και µέτρα που, επειδή ακριβώς αλλάζει η οικονοµικοκοινωνική
συγκυρία επιτρέπουν παρεµβάσεις ανακουφιστικές σε ανθρώπους που έχουν βάρη, αντί να το χειροκροτήσετε αυτό, αντί
ασµένως να πείτε ναι, έρχεστε και λέτε: «Πώπω! Ήρθε από τους
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ!». Είναι κριτική
αυτή;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Είναι. Πώς δεν είναι;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ακούστε. Συνεχίζει η κακοµοιριά…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Δεν συµφωνούµε µε την τροπολογία
απόλυτα και δεν την φέρατε στην επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Συνεχίζει η κακοµοιριά, όταν λέτε ότι
δεν την φέρατε στην επιτροπή. Πείτε µας το εξής..
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Στο καφενείο θα τη συζητήσουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε συνάδελφε!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πείτε µας και άλλα. Πείτε µας και
ότι δεν πρέπει να το κάνουµε δεκτό, διότι ήρθε καθυστερηµένα
και είναι εκπρόθεσµο. Πείτε ότι δεν πρέπει να το κάνει αυτό η
Κυβέρνηση. Πείτε µας τέτοια.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Πάµε στο καφενείο να τα συζητήσουµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Πείτε τα, να τα ακούσουν αυτά, τι
λέτε δηλαδή εσείς για τους αγρότες που είναι βεβαρηµένοι µε
δάνεια. Πείτε το αυτό, ότι για λόγους διαδικαστικούς δεν πρέπει
να γίνει δεκτή η τροπολογία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Τα είπαµε στην επιτροπή.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Συµφωνούµε. Διότι αυτό έχετε µεγάλη ανάγκη να κάνετε µπροστά στο τυφλό σας πια αντιπολιτευτικό µένος!
Δεν σας ενδιαφέρει το αντικείµενο της ρυθµίσεως. Αυτό το
οποίο φέρνει η Κυβέρνηση είναι κακό. Δεν πάει να φέρνουµε ένα
νοµοθέτηµα µε το οποίο να χαρίζουµε τσουβάλια λεφτά, θα το
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καταψηφίσετε, διότι έρχεται από την Κυβέρνηση. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα. Αυτή είναι η αντιπολιτευτική σας τύφλωση!
Σαφώς, όµως, θα αναπτυχθεί και περαιτέρω λεπτοµερέστερα
το περιεχόµενο της τροπολογίας από άλλους αγορητές. Εδώ
αποκαλύπτονται πραγµατικά τα πράγµατα, δηλαδή ο σκοπός και
ο ρόλος που υπηρετεί η Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Έρχοµαι σε άλλα θέµατα του νοµοσχεδίου.
Κύριε Υπουργέ, άκουσα αυτό που λέτε περί αναγκαστικών συνεταιρισµών. Εγώ δεν είµαι ειδικός περί τα αγροτικά, αλλά αν
καταλαβαίνω καλά, µε τους αναγκαστικούς συνεταιρισµούς κανείς δεν µπορεί να διαθέσει το αγροτικό προϊόν το οποίο παράγει
σε άλλο φορέα εκτός από τον αγροτικό συνεταιρισµό.
Πού είµαστε; Στη χώρα των σοβιέτ; Πού είµαστε; Δεν έχω καταλάβει. Έχω δηλαδή εγώ αγροτική παραγωγή, δεν µπορώ να
την πουλήσω εκεί που θέλω, δεν µπορώ να διαπραγµατευθώ
ελεύθερα την τιµή, …
ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ: Ούτε να το τυποποιήσει δεν µπορεί.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: … δεν µπορώ και να τον τυποποιήσω
και άµα είναι και χρεωµένος ο αναγκαστικός συνεταιρισµός, ίσως
να µην µπορεί καν να µου πληρώσει τα χρήµατα της παραγωγής
µου, γιατί τα χρωστάει, γιατί δεσµεύονται, γιατί δεν έχει τις δυνατότητες να κάνει επενδύσεις. Για όλους αυτούς τους λόγους.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Όταν είσαι µέλος του συνεταιρισµού, δεν
µπορείς να πας πουθενά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Κασσή,
παρακαλώ!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άρα, λοιπόν,…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Είναι θέµα καταστατικού, κύριε
συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ! Το Βήµα είναι εδώ, όχι εκεί!
Κύριε Βορίδη, εσείς αγορεύετε κανονικά, αγνοώντας τις διακοπές.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αυτό µπορεί να καταδικάσει µία
ολόκληρη περιοχή σε µαρασµό, σε οικονοµική αστοχία και δυσπραγία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι µπορεί να έχουν προϊόντα, που να µην µπορούν να τα διαθέσουν, µε αποτέλεσµα
δυσµενές όχι µόνο από τους ίδιους, αλλά για όλον τον τόπο.
Εφόσον τα πράγµατα είναι έτσι, τι περιµένουµε; Άκουσα ότι
περιµένουµε ένα χρόνο µία απόφαση κατά της οποίας έχουµε
προσφύγει κ.λπ.. Τι µας νοιάζει τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση; Γιατί
δεν τα καταργούµε αυτά αύριο το πρωί; Γιατί δεν λύονται αυτά,
όπως ιδρύθηκαν. Είπατε ότι ιδρύθηκαν µε νόµο. Αν θυµάµαι
καλά, πρέπει να είναι ένας αναγκαστικός νόµος της δεκαετίας
του ’30. Γιατί αυτά δεν τα καταργούµε αύριο το πρωί µε µία νοµοθετική σας πρωτοβουλία; Γιατί να περιµένουµε τώρα τις επιτροπές, τι θα πει ο ένας και ο άλλος;
Στο σηµείο αυτό περιµένω µία απάντησή σας στο θέµα του
ΕΦΕΤ. Ποιο ζήτηµα έχει τεθεί στο άρθρο 2; Το ζήτηµα της συναρµοδιότητας κεντρικών υπηρεσιών και ΕΦΕΤ. Αν υπάρχει τέτοια συναρµοδιότητα, όπως την καταλαβαίνω εγώ ή µία
διευκρίνισή σας γιατί, κατά τη γνώµη σας και σύµφωνα µε τη νοµοτεχνική παρέµβαση που κάνετε, είναι τακτοποιηµένο το ζήτηµα αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελευταία παρατήρηση. Κάνατε, κατά τη γνώµη µου, δύο σηµαντικές παρεµβάσεις µε τις νοµοτεχνικές σας βελτιώσεις στα
θέµατα που είχαν τεθεί, µε την προσθήκη και µε τη διευκρίνιση
ότι για την εκτροφή των θηλυκών σκύλων δεν υφίσταται ανάγκη
εκδόσεως αδείας, από τη στιγµή που η εκτροφή δεν είναι για
εµπορικούς σκοπούς.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι αποσαφηνίζεται ότι όλο αυτό δεν αφορά
τα οικόσιτα ζώα, τους ανθρώπους δηλαδή που έχουν ζώα συντροφιά στο σπίτι τους και δεν κάνουν εµπορία ή αναπαραγωγή
για εµπορικούς σκοπούς. Νοµίζω ότι λύνεται αυτό.
Στο ζήτηµα της απαγορεύσεως της εκτροφής και αναπαραγωγής σκύλων που είναι ακρωτηριασµένοι µετά την πάροδο πενταετίας, επίσης κάνατε µία παρέµβαση. Αφαιρέθηκε το ζήτηµα της
πενταετίας, αφαιρέθηκε το ζήτηµα της εκτροφής και µένει µόνο
η απαγόρευση αναπαραγωγής ακρωτηριασµένων σκύλων.
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Χωρίς να θέλω να µπω σε ένα µεγάλο επιχείρηµα πάνω σε
αυτό θεωρώ ότι θα ήταν εδώ ίσως πληρέστερη η διάταξη, εάν
εξαιρούσε τους σκύλους που έχουν ακρωτηριαστεί για ιατρικούς
λόγους. Δηλαδή, τι; Αντιλαµβάνοµαι ότι δεν θέλουµε να αναπαράγεται µία, ας το πω, κουλτούρα ακρωτηριασµένων ζώων. Και
καταλαβαίνω ότι αυτό όταν έχει γίνει για λόγους αισθητικούς
προφανώς είναι κάτι το οποίο πρέπει να µην συνεχίσουµε να το
επιτρέπουµε. Το καταλαβαίνω αυτό, το σέβοµαι και είναι σωστό.
Αλλά αν, όµως, ο ακρωτηριασµός έχει γίνει για ιατρικούς λόγους, τότε θεωρώ ότι θα έπρεπε να δώσουµε εδώ τη δυνατότητα, µία εξαίρεση, ώστε το ίδιο το ζώο να έχει τη δυνατότητα
να αναπαράγεται και ο ιδιοκτήτης του να έχει αυτήν τη χαρά κι
αυτήν τη δυνατότητα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Ο κ. Κουκουλόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ, έχει τον λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα το πρωί στο ξεκίνηµα
της συζήτησής µας ένα σύµβολο της ελληνικής δηµοκρατίας,
έναν άνθρωπο που κοσµεί πραγµατικά το Κοινοβούλιο -και νοµίζω τον σεβόµαστε και τον αγαπάµε όλοι- το Μανώλη Γλέζο να
κάνει µία πολυσήµαντη οµιλία από το Βήµα της Βουλής, δηλώνοντας την πίστη του στις δυνατότητες του πρωτογενούς τοµέα
και µιλώντας µε ιδιαίτερα πειστικά επιχειρήµατα που είχαν και
βιωµατικό χαρακτήρα.
Στη συνέχεια ανέβηκε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ και µας επανέφερε στην τάξη. Προς στιγµή νόµιζα ότι καταφέραµε σε ένα από
τα κρισιµότερα σηµεία για την έξοδό µας από την κρίση να
βρούµε έναν κοινό τόπο. Αλλά φευ, δεν ήταν έτσι.
Υπάρχουν δύο λογικές στην Αίθουσα αλλά και στην κοινωνία.
Παλεύει το παλιό µε το καινούργιο. Δυστυχώς, συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζετε µε απόλυτα αξιόπιστο τρόπο το παλιό. Αυτό
είναι το πρόβληµά σας.
Δεν έφερε το µνηµόνιο την κρίση. Έφερε η κρίση τα µνηµόνια.
Θα το λέµε κάθε φορά σε κάθε τοποθέτησή µας από το Βήµα
της Βουλής. Όταν λοιπόν µε αγωνιώδη τρόπο, µε επώδυνο, καθόλου ευθύγραµµο προσπαθεί να διατυπωθεί ένας λόγος για να
συµβάλει στη γέννηση του καινούργιου, σε κανέναν δεν δίνουµε
δικαίωµα να µας λέει ποιοι είστε εσείς που είστε φορείς της κρίσης και άρα δεν δικαιούστε να οµιλείτε, όπως έλεγε ένας αείµνηστος κάποτε, απευθυνόµενος στη Νέα Δηµοκρατία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Δεν είπε έτσι. Δεν µιλάτε κανονικά.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι. Δεν επιτρέπουµε σε κανέναν, λοιπόν, να έχει τέτοιες προσεγγίσεις, για έναν πάρα πολύ
απλό λόγο. Γιατί εσείς απευθύνεστε στον ελληνικό λαό και λέτε
«εµείς θα σας γυρίσουµε εκεί που ήσασταν το 2009». Ουδέν ψευδέστερο, ουδέν ατυχέστερο και ουδέν πιο καταστροφικό για την
ίδια τη χώρα και για τους πολίτες της. Αυτό είναι όλο το ζήτηµα.
Και πώς αποτυπώνεται αυτή η λογική; Με τη µαγική λέξη «προστασία» γύρω από την οποία έχετε κεντήσει όλες τις τοποθετήσεις όλοι οι Βουλευτές της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Προστασία, προστασία, προστασία. Άλλαξαν οι εποχές. Κι όταν βέβαια καταρρίπτονται στερεότυπα, τότε είµαστε αµήχανοι. Καταρρίφθηκε ένα στερεότυπο νωρίτερα.
Δεν θέλω να απαντήσω στον κ. Βορίδη, είναι εύκολη η απάντηση σε αυτά τα ερωτήµατα που ρητορικά έλεγε από το Βήµα.
Η αµηχανία του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ συγκεκριµένη και πάρα
πολύ απλή. Πέρασε καλά µήνες τώρα µε την ιστορία της Αγροτικής Τράπεζας. Έφυγε η Αγροτική Τράπεζα, στείλαµε στα νύχια
των τραπεζιτών τους αγρότες, τους αφήνουµε αβοήθητους, θα
δηµευθεί η γη κ.οκ..
Όλο αυτό το στερεότυπο είναι εύκολο, είναι µανιχαϊστικό. Είναι
άσπρο-µαύρο. Πάµε στα καφενεία και µε µία φράση «κάνουµε
πολιτική». Και έρχεται και καταρρέει αυτό το στερεότυπο από
πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ, την
οποία συνυπέγραψαν και Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και
έκανε αποδεκτή ο κύριος Υπουργός και το χαιρετίζουµε, κύριε
Υπουργέ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ρυθµίζει µε αξιοπρέπεια και ευθύνη τα δάνεια των αγροτών.
Διώχνει κάθε σκιά φόβου που έχει να κάνει µε τη γη και είµαστε
εµείς οι ίδιοι που βάζουµε την ίδια στιγµή –το είπε και ο εισηγητής µας ο κ. Κασσής και ο κ. Κουτσούκος και εγώ- το ζήτηµα της
ρευστότητας, κύριε Υπουργέ. Το ΕΤΕΑΝ των αγροτών! Πάρτε
την πρωτοβουλία, µπείτε µπροστά να σας στηρίξουµε. Είχα προτείνει προχθές –και το επαναλαµβάνω και σήµερα- ότι πρέπει να
εκπέµπουµε µηνύµατα από τη Βουλή. Το µήνυµα έχει τεράστια
σηµασία στη Βουλή, που φυσικά πρέπει να πατάει σε συγκεκριµένες διατάξεις και όχι να είναι ρητορικό µήνυµα.
Είχαµε πει λοιπόν και προτείναµε ένα µέρος από το πρωτογενές πλεόνασµα –που ήδη τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους το επιβεβαιώνουν- ότι πρέπει να πάρει
τη µορφή αναπτυξιακού µερίσµατος και να πάει στον πρωτογενή
τοµέα.
Σας είχα προτείνει ότι θα µπορούσε, για παράδειγµα, να πάει
στα νερά. Εξηγήσατε ότι έχουν αρθεί τα εµπόδια που υπήρχαν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τα έργα υδροδότησης,
άρδευσης κ.λπ.. Άκρως εξαιρετική εξέλιξη τη χαρακτηρίζω.
Μια εναλλακτική πρόταση –δεν ψάχνω να βρω την πρόταση
από εδώ, διάλογο προσπαθώ να προκαλέσω ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- θα µπορούσε να είναι το εξής. Για
παράδειγµα τα 200 εκατοµµύρια στον πρωτογενή τοµέα να είναι
τα λεφτά εκείνα που δεν θα πετάξουν, αλλά θα είναι η πρόσθετη
εγγύηση για το ΕΤΕΑΝ των αγροτών και να ξεκινήσει η µόχλευση. Να δώσουµε έτσι µήνυµα ότι θα δώσουµε δάνεια στους
αγρότες για άµεσες ανάγκες είτε κεφαλαίου είτε κίνησης µε 4%
επιτόκιο, όπως δίνει το ΕΤΕΑΝ και τα άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία, κύριε Υπουργέ.
Μπείτε µπροστά και εµείς σας στηρίζουµε. Να φύγουµε από
τις γραφειοκρατίες, να στείλουµε µήνυµα στην αγροτιά. Να γίνει
αυτό που είπα και προχθές ότι δηλαδή ψάχνουµε µε αγωνία
τρόπο και τόπο να κατασκευάσουµε διάδροµο για να απογειωθεί
ο Έλληνας αγρότης. Αυτό είναι που χρειάζεται από εµάς σήµερα. Χρειάζεται εµπιστοσύνη και να του παράσχουµε όλα εκείνα
τα εργαλεία. Όσοι θέλουν να συνεχίζουν να κάνουν πολιτικές µε
στερεότυπα και ψευδεπίγραφα µηνύµατα, κάθε µέρα θα διαψεύδονται.
Χθες µόλις ο αρµόδιος για την ανάπτυξη Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σταθάκης µάς είπε την αλήθεια για το επαχθές χρέος. Σε
αυτήν την Αίθουσα έχω τέσσερα χρόνια και κάτι µήνες, πενήντα
µήνες περίπου Βουλευτής. Δεν έχω ακούσει καµµία φράση περισσότερο από ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητους Έλληνες από τη
φράση «επαχθές χρέος». Και ακούσαµε χθες από τον αρµόδιο
Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να µας λέει –που παρακολουθεί και τις
τράπεζες λόγω αρµοδιότητος- ότι το επαχθές που έχει µείνει
είναι 5% του ΑΕΠ. Φυσικά, αφού το PSI το τρισκατάρατο κατ’
εσάς οδήγησε στη διαγραφή του 53,5% και σε παρούσα αξία το
75% του χρέους που είχαν στα χέρια τους οι ιδιώτες πριν από
δύο χρόνια, όταν σε αυτήν την Αίθουσα δηµιουργούσατε στερεότυπα.
Άλλο στερεότυπο είναι ότι καταστρέψαµε µε το PSI από τα
ασφαλιστικά ταµεία. Θα το πάρετε και αυτό πίσω µε τα στοιχεία
που σας έχω υποσχεθεί στη Βουλή. Το ΙΚΑ που ακολούθησε την
οδηγία του Υπουργείου Οικονοµικών και του τότε Υπουργού του
Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Βενιζέλου, έχει σήµερα ένα χαρτοφυλάκιο που είναι πολύ µεγαλύτερο από το χαρτοφυλάκιο την ηµέρα του PSI.
Να απευθύνετε τα βέλη σας στις διοικήσεις των άλλων ασφαλιστικών ταµείων που δεν άκουσαν αυτήν την οδηγία και ειρωνεύονταν ή κατήγγειλαν. Αν θέλουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πάει µπροστά η πατρίδα, πρέπει να ξεφύγουµε από
τα στερεότυπα. Αυτό προσπαθώ να πω πραγµατικά µε αγωνία
από το Βήµα της Βουλής. Δεν ισχυρίζεται κανένας από εµάς ότι
κατέχει καµµία αλήθεια, αλλά να µη µένουµε σε στερεότυπα και
να µιλάµε συγκεκριµένα.
Πρέπει να µιλήσουµε συγκεκριµένα για το ποιες υποδοµές
πρέπει να ιεραρχήσουµε. Πρέπει να σταθούµε δίπλα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίµων, έτσι ώστε η γεωργία και η κτηνοτροφία να απογειωθούν. Πρέπει να βάλουµε πλάτη σε αυτό που
ονόµασα και προχτές «νέα» γεωργία. Πρέπει, εφόσον ξεκινήσαµε
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µε τα δάνεια κύριε Υπουργέ, να δούµε και ποια άλλα προβλήµατα
ταλανίζουν την παραδοσιακή, εκτατική γεωργία και να κάνουµε
µια καθαρή συµφωνία µε τους αγρότες ότι δεν πρόκειται να γυρίσουµε πίσω και πρέπει να βάλουµε µία γραµµή.
Πρέπει να φύγουν βάρη, όπως έφυγαν πριν από λίγο µε τη
συγκεκριµένη γενναία σας πράξη να αποδεχτείτε τη νοµοθετική
µας πρωτοβουλία για τη ρύθµιση των δανείων των αγροτών, έτσι
ώστε όλη η αγροτιά να «φύγει» µπροστά. Ας µπει µπροστά το
πρόγραµµα της υπαίθρου, από τη συγκοινωνία µέχρι την επί
τόπου εξυπηρέτηση του πολίτη και να λύσουµε εδώ και τώρα τα
προβλήµατα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν καθυστερήσεις διότι αργούν
οι έλεγχοι. Πρέπει να βρούµε τρόπο στο πλαίσιο της κινητικότητας να ενισχύσουµε συγκεκριµένες υπηρεσίες. Δεν µπορούµε
πια ζητήµατα καθυστερήσεων που αφορούν τον πρωτογενή
τοµέα να τα βλέπουµε µε τον παραδοσιακό τρόπο. Οι ενέργειες
και οι πράξεις µας πρέπει να είναι το αντίδωρό µας στην αγροτιά
κι όχι ελεηµοσύνη προς τον αγρότη. Αυτή πρέπει να είναι η κεντρική αντίληψη, γιατί πρέπει να εναρµονιστούµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την αλλαγή νοοτροπίας που συντελείται
αυτήν τη στιγµή στην ύπαιθρο πρώτα από όλα και σε όλη τη
χώρα.
Οι νέοι άνθρωποι που µια ολόκληρη γενιά περίµεναν µία θέση
στο δηµόσιο, σήµερα περιµένουν µε αγωνία το πρόγραµµα νέων
αγροτών. Εδώ θα έπρεπε να γίνεται συζήτηση µε µεγάλη ένταση
για το πώς θα διευρύνουµε τα όρια ηλικίας και τα διαθέσιµα
ποσά για το πρόγραµµα των νέων αγροτών. Αυτή θα ήταν µία γόνιµη και παραγωγική συζήτηση για να στέλνουµε θετικά και αισιόδοξα µηνύµατα στην κοινωνία, τα οποία βέβαια θα πατούν σε
πραγµατικές βάσεις. Αυτό είναι το ζήτηµά µας.
Όσοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιµένουν σε µία παλιά
αντίληψη νοµίζω ότι θα µείνουν πίσω από τα πράγµατα. Δεν είµαστε εδώ για να διαπιστώνουµε, αλλά για να δίνουµε λύσεις.
Με αφορµή την τελευταία συζήτηση και τη διακοπή που έγινε
στον προηγούµενο Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, θα ήθελα να
πω –εφόσον ρυθµίζουµε, κύριε Υπουργέ, κάποια θέµατα συνεταιριστικών οργανώσεων, συλλόγων και έχουµε και το θέµα µε
τις προθεσµίες τον Απρίλιο κ.λπ.- µία µεγάλη αλήθεια που έχει
ακουστεί πολλές φορές από το Βήµα της Βουλής, από πάρα πολλούς συναδέλφους και στην προηγούµενη Βουλή και σε προηγούµενες περιόδους, όχι µόνο πρόσφατα. Αν πραγµατικά
θέλουµε να µιλήσουµε για νέα γεωργία, θα πρέπει να βρούµε
τρόπο, έτσι ώστε να σταµατήσει να νοµοθετεί το Υπουργείο και
η Βουλή τον τρόπο οργάνωσης των παραγωγών και των αγροτών.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, καλύτερα από µένα ότι χώρες που
έχουν υψηλότατο κατά κεφαλήν εισόδηµα από τον πρωτογενή
τοµέα, όπως η Δανία, έχουν έναν εντελώς άλλον τρόπο οργάνωσης, που τον αποφασίζουν οι ίδιοι οι αγρότες µε συµφωνηµένους
όρους που θέτει η πολιτεία και από εκεί και πέρα αυτή αποσύρεται. Δεν είναι δουλειά του Κοινοβουλίου να παρεµβαίνει και να
ρυθµίζει την µία έτσι, την άλλη αλλιώς, την άλλη αλλιώτικα τους
συλλόγους και τους συνεταιρισµούς. Αν πραγµατικά εννοούµε
ότι θέλουµε να απαλλάξουµε την αγροτιά και τον πρωτογενή
τοµέα από βάρη για να απογειωθούν, θα πρέπει να λειτουργήσουµε έτσι.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαριάς, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι
Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, θα ξεκινήσω από τις παρατηρήσεις
του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ σε σχέση µε
αυτό που αποκάλεσε «επαχθές» χρέος, έτσι όπως προσδιορίστηκε και αναφέρθηκε από τον συνάδελφό µου στο Πανεπιστήµιο της Κρήτης κ. Σταθάκη.
Κατ’ αρχάς, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε τις έννοιες και επειδή
ασχολούµαι εδώ και πολλά χρόνια µε αυτό το θέµα επιστηµονικά,
είχα ζητήσει από την αρχή να ξεκαθαρίσουµε αν λέγεται «επαχθές» χρέος ή «απεχθές» χρέος, διότι έχει µεγάλη σηµασία. Αυτό
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που εννοούµε είναι αυτό που ονοµάζεται στα αγγλικά «odious
debt». Επειδή, λοιπόν, υπήρχε µία µεγάλη σύγχυση, έκανα µία
πρόταση πριν τρία χρόνια να το αποκαλούµε επονείδιστο χρέος.
Έτσι, δεν έχουµε το πρόβληµα, διότι το απεχθές ή επονείδιστο
χρέος ή odious debt έχει µία συγκεκριµένη αναφορά στο Διεθνές
Δίκαιο και προϋποθέσεις, υπό τις οποίες µπορεί µονοµερώς ένα
κράτος να το διαγράψει, ενώ το επαχθές σηµαίνει απλά αυξηµένους τόκους χωρίς να είναι και επονείδιστο. Για να µην µπερδεύουµαι τα θέµατα, αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση.
Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι ένα χρέος θεωρείται επονείδιστο όταν υπάρχει µία συµπαιγνία της οικονοµικής και πολιτικής
ελίτ µε τους δανειστές, προκειµένου τα δανειζόµενα κεφάλαια
να µην πηγαίνουν υπέρ της ανάπτυξης του τόπου και υπέρ του
λαού, αλλά να αξιοποιούνται σε περιοχές, για τις οποίες δεν δηµιουργείται προστιθέµενη αξία και ταυτόχρονα σε µεγάλο βαθµό
να καλύπτουν διαδικασίες που έχουν σχέση και µε µαύρο πολιτικό χρήµα. Αυτά είναι σηµαντικά θέµατα.
Το επόµενο στοιχείο είναι ότι δεν χρειάζεται ή δεν απαιτείται,
προκειµένου να έχουµε επονείδιστο χρέος, το κράτος το οποίο
λειτουργεί µε αυτό τον τρόπο να είναι ένα κράτος δικτατορικό.
Μπορεί να είναι ένα κράτος δηµοκρατικό. Και το επόµενο στοιχείο είναι ότι έχουν προσδιοριστεί ήδη από το 1926 όταν ο
Ρώσος θεωρητικός Ζαξ προσδιόρισε τους όρους και είπε πώς
βγαίνει το επονείδιστο χρέος. Αυτά, λοιπόν, είναι τα δεδοµένα
και στο βαθµό που υπάρχουν µπορεί να τα επικαλεστεί µία χώρα
για να προχωρήσει µονοµερώς στη διαγραφή του επονείδιστου
χρέους.
Έχουµε, λοιπόν, τον κ. Γιούνκερ ο οποίος ήταν µαζί µε τους
υπόλοιπους και είχε τη δυνατότητα ως Πρόεδρος του Eurogroup
να παρακολουθεί την υπερχρέωση της χώρας. Με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την υποχρέωση να έχει χρέος µόνο 60%
του ΑΕΠ. Αυτό το έβλεπαν οι εποπτικές αρχές και δεν έκαναν τίποτα. Ο ίδιος συνοµολογεί ότι γνώριζε και αυτός και ο κ. Τρισέ
και οι υπόλοιποι ότι η Ελλάδα υπερχρεώνεται. Όµως, σε δηλώσεις του το 2010 στην εφηµερίδα «ΚΕΡΔΟΣ» είπε ότι δεν έκανε
τίποτα. Και δεν έκανε τίποτα, διότι γνώριζε ότι µε τα δανεικά αυτά
στην Ελλάδα υπάρχει αγορά γαλλικών και γερµανικών προϊόντων, όπου οι χώρες αυτές έκαναν τεράστιες εξαγωγές. Τι καλύτερη οµολογία πλέον για τη λειτουργία του επονείδιστου χρέους!
Όταν µπήκε η Ελλάδα στην ευρωζώνη το χρέος ήταν 130 δισεκατοµµύρια ευρώ, 330 δισεκατοµµύρια ευρώ ήταν το χρέος
την ηµέρα που µπήκε η Ελλάδα στο µνηµόνιο και για την ακρίβεια
329,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Δηµιουργήθηκαν 200 δισεκατοµµύρια ευρώ µε τη λογική της υπερχρέωσης υπό την κάλυψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν τώρα έχουµε και τη διαδικασία
ελέγχου της τρόικας και των ευθυνών, δηµιουργούνται όλες οι
προϋποθέσεις για να δούµε πόσο είναι το επονείδιστο χρέος, το
οποίο πάντοτε προσδιορίζεται από µια επιτροπή λογιστικού ελέγχου. Δεν έχει σηµασία τι λέει ο άλφα ή ο βήτα.
Κατά την έννοια αυτή σήµερα το επονείδιστο χρέος είναι τεράστιο σε σχέση µε τη χώρα µας και θεωρώ λάθος έτσι όπως
προσδιορίστηκε εκ των προτέρων από τον συνάδελφο τον κ. Σταθάκη στο 5%, διότι από τη µια πλευρά ούτε επιστηµονικά µπορεί
να προσδιοριστεί αυτήν τη στιγµή και από την άλλη µεριά, χρειάζεται επιτροπή λογιστικού ελέγχου, στην οποία συµµετέχω και
µε την κ. Σακοράφα και µε άλλους από τότε που ιδρύθηκε, πριν
από αρκετά χρόνια. Αυτό είναι το µονοµερές δικαίωµα που έχεις.
Υπάρχει και το συναινετικό κούρεµα. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό µπορεί να γίνει σε διαπραγµάτευση µε τους δανειστές.
Το σηµείο που πρέπει να επισηµάνω και που διαπίστωσα από
αυτά που είπε ο συνάδελφος κ. Σταθάκης είναι που είπε για 5%
το επονείδιστο χρέος. Το πιο σηµαντικό είναι ότι θεωρεί πως πρέπει να γίνει κούρεµα της τάξεως του 35%.
Δηλαδή, σήµερα µε τα δεδοµένα όπου το χρέος είναι 174%
του ΑΕΠ και έχει φτάσει στα 317 δισεκατοµµύρια ευρώ, η θέση
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είναι το 5% επονείδιστο χρέος
–µονοµερής διαγραφή- και 35% το άλλο. Δηλαδή, είναι 40% επί
του τεράστιου ποσού των 317 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Θεωρώ ότι έτσι προσδιορίζεται ως θέση του ΣΥΡΙΖΑ, µε την
οποία οι Ανεξάρτητοι Έλληνες διαφωνούν ριζικά και κάθετα. Εµµένουµε στην πάγια θέση µας για τη διαγραφή του επονείδιστου
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χρέους. Ξεκαθαρίζω τη θέση αυτή για να µην υπάρχουν προβλήµατα.
Το δεύτερο θέµα έχει να κάνει µε την τροπολογία που καταθέσατε. Εµείς δεν έχουµε αντίρρηση. Να κατατίθενται τροπολογίες. Βεβαίως το εκπρόθεσµο έχει να κάνει περισσότερο µε το
αν έχει την ευκαιρία να τη διαβάσεις και αν έχεις το χρόνο. Δηλαδή, εγώ, ακούγοντας τον κ. Βορίδη, ζήτησα την τροπολογία
και τη διάβαζα όση ώρα µιλούσατε και εσείς, κύριε Κουκουλόπουλε.
Ο εισηγητής µας δεν την έχει διαβάσει για να έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί. Κατά την έννοια αυτή υπάρχουν πάρα
πολλά προβλήµατα, αλλά αυτό που διάβασα δεν είναι έτσι όπως
παρουσιάστηκε από τον κ. Βορίδη. Πρώτα απ’ όλα άκουσα και
τον κ. Βορίδη που µιλούσε για κοινή τροπολογία ΠΑΣΟΚ και
Νέας Δηµοκρατίας. Εγώ κοίταξα τις υπογραφές των Βουλευτών
και είδα µόνο τις υπογραφές του ΠΑΣΟΚ. Αν µιλάµε για την ίδια.
Δεν είδα Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Μιλάω για την κατατεθειµένη τροπολογία µε αριθµό 1108. Το ήλεγξα και µε άλλους συναδέλφους. Αλλά δεν είναι εκεί το πρόβληµα.
Τι λέτε εδώ; Ότι θα γίνει ένα κούρεµα του χρέους των αγροτών που θα έρθει το πολύ στο 120%, οι οποίοι έχουν το χρέος
στην Αγροτική Τράπεζα. Ξέρουµε τις διαδικασίες µε τις οποίες
η Αγροτική χωρίστηκε σε καλή και κακή. Ξέρουµε επίσης την
προίκα των 7,5 δισεκατοµµυρίων για να πάει η «καλή» Αγροτική
στην Τράπεζα Πειραιώς. Αλλά ακόµα και αν γίνει αυτό τι λέτε
στους αγρότες; Στους υπερχρεωµένους αγρότες λέτε ότι θα
έχουν την ευκαιρία σε δύο χρόνια να εξοφλήσουν. Κι αν δεν εξοφλήσουν αυτό το δάνειο που είναι ενυπόθηκο, δίνετε δικαίωµα
διά νόµου στην τράπεζα να πάρει δικαιώµατα χρήσης και εκµετάλλευσης επί του ακινήτου και να το µισθώσει υποχρεωτικά σε
κάποιον, από εκεί να εξοφλούνται τα χρήµατα, οι δόσεις και αν
δεν εξοφλούνται να προχωρεί σε κατασχέσεις. Δεν είναι πλήρης
η προστασία που εσείς θεωρείτε ότι παρέχετε. Τα δύο έτη που
δίνετε στον αγρότη για να εξοφλήσει είναι πολύ λίγα εν όψει της
οικονοµικής πολιτικής που έχετε εφαρµόσει. Είναι υπερχρεωµένοι οι αγρότες.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εφτά χρόνια. Δεν τα διαβάσατε
καλά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αυτά διάβασα. Αυτά
λέει.
«Σε περίπτωση µη εξόφλησης εντός δύο ετών από την εγγραφή, τότε µετατρέπεται το δάνειο και έχει τη δυνατότητα µισθώσεων».
Αυτά συµβαίνουν µε βάση την τροπολογία σας. Δεν είναι πλήρης, αλλά σε κάθε περίπτωση ο εισηγητής µας τη Δευτέρα θα
τοποθετηθεί αναλυτικά. Αυτές είναι οι πρώτες παρατηρήσεις που
κάνουµε. Θεωρούµε ότι δεν καλύπτεται το ζήτηµα αυτό.
Τη Δευτέρα δεν θα είµαι εδώ, επειδή θα είµαι σε αποστολή µε
τους υπόλοιπους συναδέλφους στο Συµβούλιο της Ευρώπης.
Προφανώς οι άλλοι συνάδελφοι των Ανεξαρτήτων Ελλήνων θα
αναπτύξουν το θέµα.
Τα θέµατα των αγροτών είναι κυρίαρχα σήµερα. Έχει ξεσηκωθεί η αγροτιά γιατί υπάρχει µία ανάλγητη κοινωνική πολιτική µε
πάρα πολλά προβλήµατα. Να επισηµάνω ενδεικτικά µόνο για το
Νοµό Ηρακλείου: ακαρπία ελαιολάδου. Είναι βασικό θέµα γιατί
δεν µπορούν να έχουν ένα συγκεκριµένο εισόδηµα οι αγρότες.
Τι θα γίνει µε αυτό; Πιέζουµε για να υπάρχει αποζηµίωση. Στις
καλένδες!
Ως προς τη φορολόγηση, όσοι έχουν από 10.000 ευρώ και
πάνω µικτό εισόδηµα πρέπει να τηρούν βιβλία και στοιχεία. Σας
είπαµε ότι είναι λάθος. Το ψηφίσατε παραµονές Χριστουγέννων.
Δηµιουργούνται τεράστια προβλήµατα. Προβλήµατα σε όλα τα
επίπεδα.
Διαβάζω αναφορές που κατέθεσα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από τις 18 Δεκεµβρίου και µετά: «Συνταξιούχοι
αγρότες στις ορεινές περιοχές», «Χαµηλή τιµή πώλησης ελαιολάδου για τους ελαιοπαραγωγούς», «Εξαθλίωση των κατ’ επάγγελµα αγροτών». Αλλά και σε αυτούς τους αγρότες που θέλουν
να πάνε να πληρώσουν που έχουν σχέση και υποχρεώσεις στον
ΟΓΑ, τους λέει «θα πηγαίνετε δύο φορές σε συγκεκριµένους
µήνες». Αν πας τώρα να πληρώσεις, δεν σε δέχονται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τι θα κάνετε µε την κρητική τσικουδιά; Τι θα κάνετε µε τα
αγροτικά εισοδήµατα; Αυτές όλες είναι αναφορές που έχουµε
υποβάλει προς το Υπουργείο για να δει τα θέµατα αυτά. Φυσικά
το ίδιο γίνεται και για το εργοστάσιο ζάχαρης.
Από εκεί και πέρα, αντιµετωπίζετε και θέµατα που έχουν σχέση
και µε την προστασία των δασών. Έχουµε παράνοµη υλοτοµία.
Είχατε υποχρέωση να προσλάβετε πυροσβέστες. Δεν προσλαµβάνετε και καταργείτε τις διαδικασίες πρόσληψης των πυροσβεστών του διαγωνισµού του 2003, που δικαιώθηκαν µε απόφαση
του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Θέλω να πω δυο λόγια σε σχέση µε τις δύο τροπολογίες του
Υπουργείου Παιδείας επειδή δεν θα είµαι τη Δευτέρα. Κύριε
Πρόεδρε, έχω λάβει µια επιστολή από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης στις 15 Ιανουαρίου 2014. Απευθύνεται σε µένα και τους άλλους Βουλευτές της Κρήτης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε
που σας διακόπτω, αλλά για να ενηµερωθείτε επί του θέµατος
επειδή δεν ήσασταν προηγουµένως µέσα, θα ήθελα να σας πω
ότι υπάρχει συνεννόηση µε τον Υπουργό Παιδείας -επειδή χρειάζεται κάποια διαδικασία- ο οποίος θα φέρει νοµοσχέδιο την επόµενη εβδοµάδα κι εκεί θα την καταθέσουµε -αν θέλετε και όλοι
µαζί οι Κρητικοί Βουλευτές- και θα την κάνει δεκτή όπως µου
υπεσχέθη.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Να πω µόνο για ένα
λεπτό ως προς το θέµα αυτό ότι εγώ, λαµβάνοντας αυτήν την
επιστολή από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της
Κρήτης –φαντάζοµαι ότι την πήρατε κι εσείς, κύριε Πρόεδρε- κατέθεσα τροπολογία, τη 1100/23, η οποία υπάρχει και δεν έκανα
τίποτε άλλο παρά να ενσωµατώσω σε αυτήν αυτά που προτείνει
ο νοµικός σύµβουλος της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου. Πιστεύουµε ως αρχή –το αναφέρω διότι δεν θα είµαι εδώ τη Δευτέρα- ότι πρέπει να υπάρξει ίση µεταχείριση της Εκκλησίας της
Κρήτης και να ισχύσουν γι’ αυτήν οι διατάξεις που ισχύουν για
την Εκκλησία της Ελλάδος. Κλείνει το θέµα αυτό.
Δεύτερον, συµφωνούµε στην τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας για τις διακόσιες οργανικές θέσεις που προσδιορίζονται
για προσωπικό ΙΕΚ, ΣΕΚ και θα τα αναλύσει αυτά η κ. Ξουλίδου.
Απλώς θα ήθελα να παρατηρήσω ότι υπάρχει µία µεγάλη αδικία
σε σχέση µε νοσηλευτές καθηγητές και µε αυτούς οι οποίοι θα
έχουν τη δυνατότητα να προσληφθούν στην Περιφέρεια της
Κρήτης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, τελειώνετε, παρακαλώ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δώστε
µου δέκα δευτερόλεπτα να πω µία κουβέντα και τελειώνω.
Κύριοι συνάδελφοι, είχα θέσει ένα θέµα την ηµέρα που συζητούσαµε µία επίκαιρη επερώτηση της ΔΗΜΑΡ -ήταν ηµέρα Παρασκευή- για την καταστροφή του χηµικού οπλοστασίου της
Συρίας και είχα πει ότι είναι ένα θέµα σοβαρό και ότι η µέθοδος
που έχει αποφασιστεί από τον ΟΗΕ, δηλαδή να καταστραφεί
αυτό εν πλω µεταξύ Κρήτης και Ιταλίας, είναι µία επικίνδυνη µέθοδος. Δεν µου απάντησε τότε η Κυβέρνηση, µου απάντησε η κ.
Βούλτεψη, λέγοντας ότι αυτά που λέω δεν ισχύουν. Το θέµα
πλέον έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Η παρέµβαση του κ. Βενιζέλου θεωρούµε ότι δεν καλύπτει αυτήν τη στιγµή το σοβαρότατο αυτό θέµα που πρέπει να προσέξουµε, δεδοµένου ότι και
το πλοίο στο οποίο έχουν φορτώσει τα χηµικά από τη Συρία προς
την Ιταλία, είναι επικίνδυνο. Καλούµε την Κυβέρνηση να έχει µία
δραστήρια θέση πάνω στα ζητήµατα αυτά και να παρέµβει- κι
ενηµερώνω το Σώµα ότι εγώ τη Δευτέρα στο Συµβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο µιλώντας στην Ολοµέλεια θα θέσω το
θέµα αυτό- γιατί είναι πολύ σοβαρό διεθνές ζήτηµα, για τη µεταφορά του χηµικού οπλοστασίου της Συρίας και την καταστροφή
του. Θέλει προσοχή το ζήτηµα αυτό κι έχουν παρέµβει και οι οικολογικές οργανώσεις.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Κακλαµάνη, έχετε ζητήσει τον λόγο. Έχει ζητήσει επίσης
το λόγο και ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Κεδίκογλου, για να αναπτύξει την τροπολογία που έχει κατατεθεί για τα θέµατα της Εκ-
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κλησίας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν είναι όµως εδώ τώρα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Να τελειώσουµε, κύριε Πρόεδρε, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και µετά ας πάρει τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με παρακάλεσε
προηγουµένως να σας παρακαλέσω να προηγηθεί επειδή έχει
κάποιο πρόβληµα, αλλά αφού δεν είναι εδώ, ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Πριν λίγο µίλησε ο κ.
Κουκουλόπουλος από το ΠΑΣΟΚ. Να µιλήσουν τώρα οι Κοινοβουλευτικοί και µετά ας µιλήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με συγχωρείτε,
αλλά ξέρετε ότι ο Κανονισµός λέει πως οι Υπουργοί, ο Πρόεδρος
και οι πρώην Πρόεδροι της Βουλής παίρνουν το λόγο όποτε τον
ζητήσουν. Τι να κάνω; Ο Κανονισµός τα λέει αυτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Όποτε θέλει κανείς
παίρνει τον λόγο;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Πάντα όταν µιλάει η Χρυσή Αυγή
συµβαίνουν αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Κεδίκογλου, έχετε το λόγο. Εκτιµώ άλλωστε ότι δεν θα µακρηγορήσετε.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και για
την κατανόηση από το Σώµα.
Θα ήθελα να υποστηρίξω τις δύο τροπολογίες του Υπουργείου
Παιδείας που αφορούν τα θέµατα Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων και τα θέµατα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Για τα υπόλοιπα θα σας µιλήσει ο Υφυπουργός κ.
Γκιουλέκας.
Θα ήθελα να πω, επειδή αναφέρθηκε προηγουµένως το θέµα
µε την Κρήτη, ότι εµείς εφόσον έρθει το αίτηµα από την Εκκλησία
της Κρήτης –επειδή, όπως ξέρετε, δεν είναι στην αυτοκέφαλη
Εκκλησία της Ελλάδος και χρειάζεται και η συναίνεση του Πατριαρχείου- και µε τη συναίνεση του Πατριαρχείου, πολύ ευχαρίστως θα προχωρήσουµε και θα ισχύσει για την Κρήτη ό,τι και
για την υπόλοιπη Ελλάδα.
Θα αναφερθώ λοιπόν στις προτεινόµενες ρυθµίσεις λέγοντας
στην αρχή τρία γενικά σηµεία: Πρώτον, ότι προστατεύουν τη
θρησκευτική ελευθερία, δεύτερον, δίνουν τη δυνατότητα στην
Εκκλησία να αξιοποιήσει την περιουσία της σύµφωνα µε τους κείµενους νόµους, αλλά µόνο για φιλανθρωπικούς σκοπούς και τρίτον, διατηρούν τον έλεγχο και την εποπτεία του κράτους,
επιτρέποντας ταυτόχρονα την αυτοοργάνωση της Εκκλησίας.
Θα αναφερθώ τώρα στις δέκα παραγράφους µε δύο λόγια για
την κάθε µία, για να ξέρουµε για τι πράγµα µιλάµε.
Πρώτη παράγραφος. Υπάρχουν κληρικοί των οποίων η πράξη
διορισµού δεν είχε δηµοσιευθεί σε ΦΕΚ στο παρελθόν. Αυτοί οι
κληρικοί θα αντιµετωπίσουν προβλήµατα στο πλαίσιο της αξιολόγησής τους αλλά και στη διαδικασία της συνταξιοδότησής
τους
Με την προτεινόµενη ρύθµιση επιλύεται αυτό το ζήτηµα,
καθώς δίνεται η δυνατότητα δηµοσίευσης αυτών των διορισµών
σε ΦΕΚ. Όριο αυτής της τακτοποίησης είναι το 2010, διότι
έκτοτε, µε την εφαρµογή του νέου νοµοθετικού πλαισίου για
τους διορισµούς και τη µισθοδοσία, δεν υπάρχουν ανάλογες παρατυπίες.
Παράγραφος 2. Με την δεύτερη παράγραφο ορίζεται ότι οι
µουφτείες είναι δηµόσιες υπηρεσίες επιπέδου γενικής διεύθυνσης, ενισχύεται ο θεσµός της µουφτείας σε συνέπεια µε τον υφιστάµενο νόµο του 1991, που ορίζει ότι ο µουφτής είναι δηµόσιος
υπάλληλος που κατέχει θέση και αποδοχές γενικού διευθυντή.
Η τρίτη παράγραφος αφορά σε θρησκευτικά νοµικά πρόσωπα
που λειτουργούν ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Έτσι,
κατοχυρώνεται σαφώς η ελευθερία αυτοδιοίκησης στα εσωτερικά ζητήµατα οργάνωσης και περιουσιακής διαχείρισης των
θρησκευτικών νοµικών προσώπων ως απόρροια των διακριτών
ρόλων εκκλησιών και κράτους και του δικαιώµατος θρησκευτικής
ελευθερίας, το κράτος δεν παραιτείται από τον διαχειριστικό
έλεγχο των κοινωνικών πόρων που διαχειρίζονται τα θρησκευτικά

6215

νοµικά πρόσωπα και οι κανόνες νόµιµης, κανονικής και χρηστής
διαχείρισης του δηµόσιου χρήµατος δεσµεύουν και τα θρησκευτικά νοµικά πρόσωπα, όταν αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρηµατοδοτούνται ή επιχορηγούνται από το κράτος ή την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Τέταρτη και πέµπτη παράγραφος. Με τις παραγράφους αυτές
αποσαφηνίζεται ότι οι µητροπόλεις, ενορίες και µονές µπορούν
να συνιστούν ιδρύµατα για φιλανθρωπικούς, µορφωτικούς και
άλλους σκοπούς.
Έκτη παράγραφος. Με την έκτη παράγραφο παρέχεται εξουσιοδότηση στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο να εκδίδει εσωτερικούς κανονισµούς για τον τρόπο διαχείρισης κάθε µητρόπολης, ενορίας
ή µονής. Μέχρι τώρα για τέτοια ζητήµατα αποφάσιζε η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας, δηλαδή η ολοµέλεια των ογδόντα δύο Μητροπολιτών, σύστηµα το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, ήταν
προφανώς δυσκίνητο και στην πράξη από το 1977 έως σήµερα
δεν λειτούργησε ποτέ.
Έβδοµη παράγραφος. Η ρύθµιση αυτή αφορά στη δυνατότητα της Εκκλησίας να συστήνει ανώνυµες εταιρείες και ΕΠΕ.
Σύµφωνα µε την προτεινόµενη τροπολογία δεν απαιτείται η έκδοση ειδικού νόµου για τη σύσταση αυτή, αλλά ορίζεται ότι
όποια κι αν είναι η νοµική µορφή τους, οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να έχουν ως σκοπό στο καταστατικό τους την υποστήριξη
θρησκευτικού, µορφωτικού, πολιτιστικού έργου και ότι απαγορεύεται η συµµετοχή στις εταιρείες αυτές ιδιωτών ή νοµικών
προσώπων που έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
Όγδοη παράγραφος. Η προτεινόµενη ρύθµιση στόχο έχει να
σταµατήσει η κερδοσκοπική εκµετάλλευση ιδιωτικών ιερών ναών
και η εµπορευµατοποίηση των µυστηρίων. Σύµφωνα µε αυτήν,
απαγορεύεται ναός που έχει καθιερωθεί µε ειδική τελετουργία
από ορθόδοξο Μητροπολίτη να χρησιµοποιηθεί χωρίς την άδειά
του από πιστούς ή θρησκευτικούς λειτουργούς ετερόθρησκης,
ετερόδοξης ή και οµόδοξης θρησκευτικής οµάδας.
Ένατη παράγραφος. Με την παράγραφο αυτή διευκολύνεται
η µεταβίβαση των εκκλησιαστικών ακινήτων για αµιγώς κοινωφελείς χρήσεις, η οποία γίνεται χωρίς έξοδα µεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο, χωρίς να εισάγεται καµµία νέα φορολογική απαλλαγή.
Και τέλος, µε τη δέκατη παράγραφο δίδονται κίνητρα για την
αξιοποίηση της εκκλησιαστικής γης µε την παραχώρηση του δικαιώµατος επιφάνειας σε τρίτους, προκειµένου τα ακίνητα αυτά
να αξιοποιηθούν, ακόµα κι αν αυτό δεν µπορεί να το πράξει η Εκκλησία.
Και θέλω να κλείσω µε τα θέµατα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Θα ήθελα την προσοχή σας. Είναι δύο
τροπολογίες, τις οποίες εισηγήθηκα και αισθάνοµαι περήφανος
που ενσωµατώνονται σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Με την πρώτη παράγραφο ορίζεται ότι αν ο εκπαιδευτικός
λάβει εκπαιδευτική άδεια και δεν προσκοµίσει, όπως οφείλει, τον
τίτλο που απέκτησε, υποχρεούται να επιστρέψει τις αποδοχές
και τις πρόσθετες αποζηµιώσεις που έλαβε κατά τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής άδειας. Η ρύθµιση αυτή ίσχυε κατά την αρχική
διατύπωση του νόµου 2986/2002, αλλά τροποποιήθηκε µε διάταξη του νόµου 3687/2008 επί υπουργίας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη,
έτσι ώστε η αθέτηση της υποχρέωσης του εκπαιδευτικού να παρουσιάσει τον τίτλο σπουδών, για τον οποίον έλαβε εκπαιδευτική
άδεια, να µην έχει καµµία πρακτικά επίπτωση.
Μετά από αυτήν την τροποποίηση παρουσιάστηκε το φαινόµενο εκπαιδευτικοί να λαµβάνουν εκπαιδευτική άδεια, χωρίς να
προσκοµίζουν ποτέ τον µεταπτυχιακό τίτλο, ενώ αµείβονταν κανονικά κατά τη διάρκεια της απουσίας τους από τα εκπαιδευτικά
τους καθήκοντα. Μια τέτοια πρακτική δεν είναι µόνο απαράδεκτη
υπηρεσιακά, αλλά και στιγµατίζει τον εξαιρετικά χρήσιµο θεσµό
των εκπαιδευτικών αδειών. Δηλαδή, είχαµε εκπαιδευτικούς που
έπαιρναν την εκπαιδευτική άδεια, πληρώνονταν κανονικά, αλλά
δεν ήταν υποχρεωµένοι να αποδείξουν ότι πραγµατικά σπούδασαν και να φέρουν τον µεταπτυχιακό τους τίτλο. Τώρα πια θα
πρέπει στο τέλος, στο πέρας να αποδείξουν ότι πράγµατι η άδειά
τους πήγε για το σκοπό αυτό.
Με τη δεύτερη παράγραφο της προτεινόµενης τροπολογίας
ορίζεται ότι δεν µπορούν να γίνουν στελέχη εκπαίδευσης εκπαι-
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δευτικοί που έχουν καταδικαστεί για πειθαρχικό παράπτωµα µε
την ποινή της προσωρινής παύσης. Ήδη σύµφωνα µε το νόµο
3848/2010 η επιβολή της ποινής της οριστικής παύσης αποτελεί
κώλυµα για το διορισµό της θέσης στελέχους εκπαίδευσης. Τα
στελέχη εκπαίδευσης, δηλαδή περιφερειακοί διευθυντές, διευθυντές εκπαίδευσης, σχολικοί σύµβουλοι, διευθυντές σχολείων,
καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα δύσκολο έργο, να ρυθµίσουν κρίσιµα ζητήµατα της σχολικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ως πειθαρχικά
προϊστάµενοι όπου αυτό προβλέπεται.
Στο πλαίσιο αυτό θεωρούµε ότι δεν µπορεί να υπάρχει καµµία
υπόνοια για το πρόσωπο των στελεχών αυτών.
Για το λόγο αυτό µε την κατατεθείσα τροπολογία προτείνουµε
η ποινή της προσωρινής παύσης, που επιβάλλεται προφανώς σε
βαριά πειθαρχικά αδικήµατα, να αποτελεί και αυτή κώλυµα για
την πλήρωση των θέσεων των στελεχών εκπαίδευσης.
Είναι δύο τροπολογίες οι οποίες πιστεύω, επειδή είναι αυτονόητες και είναι µέσα στο δίκαιο που θα πρέπει να υπάρχει στη
χώρα µας, να υποστηριχθούν από όλες τις πτέρυγες της Βουλής.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
έχετε το λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα κουραστώ να επαναλαµβάνω ότι δεν έχω τη δυνατότητα λήψεως αστυνοµικών µέτρων, ώστε είτε από την πλευρά της Κυβερνήσεως
είτε από την πλευρά των διαφόρων κοµµάτων της Αιθούσης να
αρχίσουµε κάποτε να σεβόµαστε, όπως συνέβαινε µέχρι πριν
από µερικά χρόνια, τον Κανονισµό του Κοινοβουλίου.
Φοβούµαι ότι και η οικονοµική κρίση αξιοποιείται τελικώς σε
βάρος του κύρους του Κοινοβουλίου, αφού δεν βελτιώνεται η
ποιότητα του παραγόµενου νοµοθετικού έργου ή του ελέγχου
που γίνεται προς την Κυβέρνηση ή µάλλον που δεν γίνεται. Διότι,
όπως έχω πει πολλές φορές, αν κοιτάξει κανείς µέσα στο έτος
τον αριθµό ηµερών Δευτέρας και Παρασκευής που ασκείται κοινοβουλευτικός έλεγχος, θα διαπιστώσει ότι ούτε το 1/3 των ηµερών αυτών δεν απασχόλησε τη Βουλή η Αντιπολίτευση αλλά και
οι άλλοι Βουλευτές που δικαιούνται να καταθέσουν επερωτήσεις,
για τον έλεγχο της Κυβέρνησης. Ο έλεγχος πια έχει καταντήσει
να γίνεται από το Βήµα, όταν συζητείται ένα νοµοσχέδιο µε την
ευκαιρία κάποιων δηµοσιευµάτων στον Τύπο ή όπως κάθε φορά
έδοξε τω ρήτορι.
Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν να νοµοθετούµε έτσι για τα
τρόφιµα, για την κτηνοτροφία µας, για τη γεωργία, για την υγιεινή των τροφίµων, των προϊόντων, για την ανάπτυξη. Άκουσα µε
πολλή ικανοποίηση από τον κύριο Υπουργό, ότι έχουµε σηµαντική αύξηση των εξαγωγών φρούτων και άλλων προϊόντων της
ελληνικής γης. Αν σκεφτόµασταν σωστά θα έπρεπε αυτό να
δώσει αφορµή σε όλους µιλώντας από το Βήµα να κάνουµε µια
έκκληση σε όλους τους Έλληνες. Επιτέλους, έχουµε τη δυνατότητα τα προϊόντα της ελληνικής γης, της δικής µας αγροτικής οικονοµίας να προτιµώνται προς όφελος όλων.
Αντ’ αυτού και πάλι για το δηµόσιο χρέος άκουσα πριν από
λίγο από εκλεκτό συνάδελφο, που ασχολείται συνεχώς µε αυτό.
Εγώ έχω και προσπαθώ να διατηρώ τον κοινό νου…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Και ο κ. Κουκουλόπουλος µίλησε λίγο πριν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ πάρα πολύ µην διακόπτετε! Αν θέλετε όταν θα δευτερολογήσετε
απαντήστε, όχι τώρα όµως σας παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο κοινός νους λέει, λοιπόν, ότι
το Κοινοβούλιο δεν είναι η τηλεόραση, όπου για τις ανάγκες της
τηλεθέασης -διότι εκεί οι πολίτες δεν είναι τηλεακροατές, ούτε
τηλεαναγνώστες, είναι τηλεθεατές- δεν πρέπει να αφήνεται κανείς να ολοκληρώσει µια φράση, αλλά πρέπει κάποιος άλλος να
τον διακόπτει που πολλές φορές είναι έτοιµος από πριν να διακόψει. Γι’ αυτό διαπαιδαγωγούµαστε από την τηλεόραση τριάντα
ολόκληρα χρόνια τώρα, να µην συζητούµε, αλλά να µονολογούµε διακοπτόµενοι ή διακόπτοντες τους άλλους.
Εγώ αυτά σας τα λέω µε όλο το σεβασµό και µε αγάπη πραγµατικά. Λένε ότι το Κοινοβούλιο χρειάζεται ανανέωση. Μα, υπάρχει Κοινοβούλιο εδώ και σαράντα χρόνια µε πιο βαθιά ανανέωση
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από αυτό το σηµερινό Κοινοβούλιο; Ποιό είναι όµως το θέαµα,
που παρουσιάζουµε; Ποια είναι η ποιότητα του λόγου, ποια είναι
η ποιότητα και του νοµοθετικού µας έργου;
Κύριε Πρόεδρε, λέω δι’ υµών και στον Υπουργό, µε όλο το σεβασµό και την εκτίµηση στο έργο του στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης –το οποίο εγώ το ήξερα ως Υπουργείο Γεωργίας,
αλλά οι κυβερνήσεις αλλάζουν κάθε φορά και τις ονοµασίες των
Υπουργείων- το εξής: Δεν έχουµε δεσµευθεί ότι τροπολογίες
άσχετες µε το νοµοσχέδιο που συζητούµε, δεν θα εισάγονται; Το
λέω για όλους µας. Αυτήν την εβδοµάδα µόνο µία µέρα έχουµε
νοµοθετικό έργο, σήµερα Πέµπτη. Και την Τρίτη και την Τετάρτη
ενώ µπορούσαµε δε νοµοθετήται.
Ο συνάδελφος, ο εκλεκτός φίλος, ο Υφυπουργός Παιδείας –
διότι ο κύριος Υπουργός δεν είναι εδώ, αλλά αφού απουσιάζει
ας µην πω τον κακό µου λόγο, να µας πει τι σχέση έχει η Γενική
Γραµµατεία Θρησκευµάτων του Υπουργείου Παιδείας, τα θέµατα
της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα θέµατα της Εκκλησίας της Κρήτης µε το νοµοσχέδιο αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
ο θεός όλα τα σκεπάζει και όλα τα προστατεύει!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ακούστε. Χρησιµοποιώ τον κοινό νου. Προφανώς, υπάρχουν ζητήµατα, ένα
κοµµάτι αφορά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Με όλα τα
άλλα κι εγώ δεν διαφωνώ, αλλά δεν πρέπει να έρθει γίνονται ένα
άλλο νοµοσχέδιο;
Σας λέγω, επειδή έχετε και άµεσο ενδιαφέρον εσείς, ως Βουλευτής Χανίων, ότι ξέρω από τότε που ήµουν Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων για µία τετραετία, πριν από είκοσι πέντε χρόνια, ότι δεν κάνω εγώ, η ελληνική πολιτεία, τίποτα για την Εκκλησία της Κρήτης, όσο σοφό και σπουδαίο κι αν είναι, αν δεν έχει
στοιχειώδη ενηµέρωση το Οικουµενικό Πατριαρχείο.
Δεν είµαι αντίθετος σε όλα αυτά. Όµως, όταν νοµοθετούµε
σωστά, τότε δεν θα κάνουµε λάθη. Βλέπω νοµοσχέδια που πέρασαν από εδώ, ιδιαίτερα εκείνα που νοµοθετήθηκαν ουσιαστικά
µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και εν συνεχεία εµείς
έπρεπε να τα κυρώσουµε, διότι θα άνοιγαν την επόµενη ηµέρα
τα χρηµατιστήρια και θα είχαµε όλα εκείνα τα προβλήµατα που
φοβούµαστε. Όµως, εκεί πολλές φορές µπήκαν διατάξεις άσχετες µε την οικονοµική κρίση και αυτό συνεχίζεται. Εγώ οφείλω –
και τι άλλο µπορώ να κάνω;- να διαµαρτύροµαι.
Κύριε Πρόεδρε, πρέπει δι’ ολίγων να θέσω υπ’ όψιν του Σώµατος την άποψή µου. Πρώτα απ’ όλα κάθε τροπολογία, ακόµα κι
αυτή που λέµε για τους αγρότες, αν -είτε διότι θέλουν κάτι παραπάνω είτε διότι θέλουν κάτι παρακάτω- υπάρχουν κόµµατα τα
οποία δεν θέλουν να ψηφιστεί να το πουν ευθέως. Είχαµε εµείς,
οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, αυτήν την πρωτοβουλία για τα αγροτικά δάνεια. Αρκετοί Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας είπαν ότι
συµφωνούν.
Απευθύνοµαι ιδιαίτερα στον κ. Αποστόλου, ο οποίος ξέρω ότι
γνωρίζει καλύτερα από εµένα τα θέµατα αυτά. Το πρόβληµά µας,
λοιπόν, είναι: συµφωνούµε σε αυτό που προτείνεται που δεν είναι
µόνο για δύο χρόνια, η ρύθµιση όπως άκουσα, αλλά είναι δύο
χρόνια και στη συνέχεια γίνεται µεσοπρόθεσµο το δάνειο για
πέντε µέχρι δέκα χρόνια;
Δηλαδή, εγώ θα έλεγα, αν αυτήν τη στιγµή ξέρουµε ότι υπάρχουν πεντακόσιες χιλιάδες στρέµµατα τα οποία είναι δεσµευµένα, και οι ιδιοκτήτες τους δεν µπορούν να δώσουν -προίκα το
λέγαµε παλιά- γονική παροχή, όπως το λέµε τώρα –ούτε να τα
µοιράσουν, να τα αξιοποιήσουν ή να κάνουν οτιδήποτε. Ό,τι γίνεται καλό, να µην το αρνούµαστε εν ονόµατι του καλύτερου. Να
επιµένουµε στο καλύτερο, αλλά όχι να εµποδίζουµε το καλό. Αντίθετα να προσέχουµε διάφορα άλλα που περνάνε µε διάφορες
τροπολογίες. Αυτά πρέπει να τα σταµατούµε.
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, όσον αφορά
ιδιαίτερα την τροπολογία για τους εκπαιδευτικούς, ξέρουµε ότι
είναι δύο χιλιάδες τώρα -αφού τους κατήργησε εν ονόµατι της
κρίσης- και ξέρουµε όλοι ότι χωρίς αναβάθµιση των σπουδών,
των προγραµµάτων στην τεχνική και επαγγελµατική δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση προχωρούµε σε ό,τι αφορά το
εκπαιδευτικό µας σύστηµα στον ίδιο στραβό δρόµο. Λίγα χρόνια
µόνο προσπαθήσαµε -τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1980-
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να αντιστρέψουµε την πορεία, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη
και στις άλλες χώρες των Βαλκανίων. Εκεί το 80% των νέων στρέφονται στην τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση. Εδώ συµβαίνει
το αντίθετο. Το 80% σπουδάζουν γιατροί και δικηγόροι…
Εγώ είµαι αντίθετος σε αυτήν την τροπολογία. Εδώ πενήντα
τµήµατα µε ειδικότητες στις επαγγελµατικές σχολές έχουν καταργηθεί. Τι προσφέρουµε σαν προοπτική ανάπτυξης στη χώρα;
Τέλος, θα ήθελα να πω κάτι µε αφορµή αυτήν την διάταξη εµείς την προτείναµε, για να σταµατήσει η καταβολή των 25
ευρώ, που υπό άλλες συνθήκες νοµοθετήθηκε- η οποία έγινε
αποδεκτή από την Κυβέρνηση µε το ισοδύναµο της αύξησης του
ειδικού φόρου κατανάλωσης των καπνικών προϊόντων.
Κύριε Πρόεδρε, αν νοµοθετούσαµε σωστά, θα ξέραµε κάθε
φορά και σε βάθος τι συµβαίνει. Εγώ ξέρω, επειδή είµαι εδώ
πολλά χρόνια, ότι η πρώτη «στραβοτιµονιά» στο θέµα αυτό έγινε
το 1992, που τάχα περιορίσαµε το κέρδος του λιανοπωλητή, των
περιπτεράδων, των ψιλικατζήδων, κατά 1% από 9% στο 8,5%.
Αυτό σήµαινε επί δεκαπέντε περίπου χρόνια πολλά κέρδη για
τους καπνοβιοµηχάνους, αφού δεν πήγαιναν όπως θα έπρεπε
στο δηµόσιο ταµείο. Έκτοτε έχουµε φτάσει να πέσει η συµµετοχή των λιανοπωλητών στην τιµή των τσιγάρων στο 3%.
Με παρακολουθείτε, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακολουθώ, αλλά παρακολουθώ και τους υπόλοιπους συναδέλφους.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ταυτόχρονα έχουµε µία αύξηση της λαθραίας διακίνησης καπνικών προϊόντων, από 3-4%
που φτάνει κατά το Ινστιτούτο Οικονοµικών και Βιοµηχανιών
Ερευνών του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών, όπου προΐστατο ο κ. Στουρνάρας µέχρις ότου έγινε Υπουργός, στο 2530%. Αυτό είναι το επίσηµο ποσοστό. Φαίνεται ότι είναι πολύ πιο
πάνω, αν λάβει κανείς υπ’ όψιν του ότι, παρά τις αλλεπάλληλες
αυξήσεις στις τιµές τα τελευταία χρόνια, χωρίς να έχει µειωθεί
το κάπνισµα -οι άνθρωποι σήµερα καπνίζουν περισσότερο- τα
έσοδα του τακτικού προϋπολογισµού από 3 σχεδόν δισεκατοµµύρια έχουν πέσει στα 2 δισεκατοµµύρια.
Σταµατώ για να µην πάρω άλλο χρόνο.
Αυτό είναι ένα παράδειγµα, για να καταλάβουµε ότι αν στις
Επιτροπές κατά κύριο λόγο -γιατί δεν είναι η Αίθουσα αυτή για
λεπτοµέρειες- δεν εµβαθύνουµε, αλλά συζητούµε εξήντα άρθρα
σε πέντε λεπτά, νοµοθετούµε λάθος.
Ως προς το θέµα που έθεσε ο κ. Βλάχος για τους τεχνολόγους
τροφίµων και τους τεχνολόγους περιβάλλοντος, νοµίζω ότι ο κύριος Υπουργός το αντιµετωπίζει σε αυτό το νοµοσχέδιο. Εντάσσονται οι πρώτοι σε ό,τι αφορά τα τρόφιµα και οι άλλοι για την
πώληση των προϊόντων.
Σιωπώντος του Υπουργού, υποθέτω ότι συµφωνεί. Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Ρωµαίοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα το δούµε
αυτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Μαριά,
για ποιον λόγο θέλετε τον λόγο;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρά το γεγονός ότι δεν αντελήφθην να υφίσταται προσωπικό ζήτηµα, έχετε
τον λόγο για ένα λεπτό και µόνο για να εξηγήσετε ποιο είναι το
προσωπικό αυτό θέµα.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ο κύριος συνάδελφος,
ο κ. Κακλαµάνης, αναφέρθηκε σαφέστατα σε εµένα, βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι µόνο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αφήστε να το εξηγήσω.
Αναφέρθηκε σε εµένα λέγοντας ότι µίλησα εκτός Κανονισµού.
Αυτό δεν ισχύει.
Να πω µία κουβέντα µόνο, µέσα σε ένα λεπτό. Το θέµα του
επονείδιστου χρέους έχει άµεση σχέση µε την ανάπτυξη της
αγροτικής οικονοµίας, γιατί δεν µπορεί να γίνει.
Δεύτερον, τοποθετήθηκα επί τοποθετήσεως του συναδέλφου
κ. Κουκουλόπουλου.
Τρίτον, κύριε Πρόεδρε, εσείς λέτε να τηρήσουµε τον Κανονισµό και καλούµαστε να τοποθετηθούµε σε µία τροπολογία που

6217

µοιράστηκε πριν πέντε λεπτά, εκπρόθεσµα. Αυτό, κύριε Πρόεδρε, είναι εντός Κανονισµού;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Μαριά,
αυτό δεν είναι προσωπικό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Είναι προσωπικό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε.
Δεν είναι απαραίτητο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
είµαστε όλοι εκτός Κανονισµού.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έκανα µία εκτίµηση. Είπα ότι
εάν οι τροπολογίες δεν εισέλθουν από κόµµα, δεν ψηφίζονται.
Να µην ψηφιστεί είπα εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
είµαστε όλοι εκτός Κανονισµού.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς
τη θέση µας την είπαµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εσείς είστε
υπέρµαχος της τήρησης του Κανονισµού και τώρα τον παραβιάζετε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Λέω λοιπόν, ακριβώς επειδή
πρέπει να τηρούµε τον Κανονισµό, ότι εγώ τουλάχιστον ως Πρόεδρος ουδέποτε εισήγαγα τροπολογία, αν δεν συµφωνούσαν
όλα τα κόµµατα, αν ήταν εκπρόθεσµη.
Εδώ, λοιπόν, αν τα κόµµατα διαφωνούν, δεν ψηφίζεται. Απλούστατα.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Δεν είναι γι’ αυτό το
θέµα. Αναφέρατε ότι µίλησα για το θέµα του επονείδιστου χρέους.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εγώ είπα ότι ακούµε τώρα για
το χρέος. Τελειώνει το µνηµόνιο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Είπατε ότι είµαι εκτός
Κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είµαστε όλοι εν
αταξία τώρα.
Κύριε Υπουργέ, προηγουµένως που ζήτησε τον λόγο ο συνάδελφος κ. Κεδίκογλου υπήρξε εκ µέρους της Αιθούσης µία αντίδραση, διότι µιλούν τώρα οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και
έχουν µείνει ακόµα τρεις Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι για να
τελειώσουµε.
Ο Υπουργός παίρνει το λόγο όποτε τον ζητήσει. Αυτό είναι γεγονός. Αν τον ζητήσετε και επιµείνετε, θα τον πάρετε. Θα σας
παρακαλούσα όµως, αν θέλετε, επειδή είναι είκοσι τέσσερα
λεπτά ο χρόνος που απαιτείται για να τελειώσουν οι τρεις Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι...
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Μπορώ να έχω ένα λεπτό για να εξηγήσω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε τον λόγο
για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Φυσικά, κύριε Πρόεδρε, θα προηγηθούν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των κοµµάτων και µετά θα πάρω το
λόγο, εάν οι ίδιοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι το θελήσουν.
Απλώς, σε δύο θέµατα της κατατεθείσης τροπολογία που αφορούν στον τοµέα ευθύνης το δικό µου, στην κατάρτιση, εάν θα
ήθελαν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να ακούσουν και αυτήν
την τοποθέτηση για να τοποθετηθούν εκείνοι συνολικά, αυτό
είναι δικό τους θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχουν και τη
δευτερολογία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Άλλως, εγώ θα περιµένω σαφώς να τελειώσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και θα µιλήσω µετά.
Θα ήθελα να καταθέσω στο Σώµα για να µοιραστεί στους συναδέλφους ένα κείµενο µε νοµοτεχνικές βελτιώσεις για την τροπολογία και µετά τους συναδέλφους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους θα πάρω το λόγο.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων
κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Κουκούτσης έχει τον
λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άλλη µία οµιλία, άλλη µία µέρα σε µία Βουλή –ας µου επιτραπεί η έκφραση- κολοβή τον αριθµό, λόγω της έλλειψης του Αρχηγού της Χρυσής Αυγής και άλλων κοινοβουλευτικών µελών, οι
οποίοι βρίσκονται παρανόµως φυλακισµένοι.
Ο κ. Κακλαµάνης είπε ουσιαστικά ότι αυτή η Βουλή δεν έχει
την ποιότητα των προηγουµένων συνθέσεών της. Φανταστείτε
δηλαδή ότι οι προηγούµενες συνθέσεις ήταν πάρα πολύ καλύτερες. Τότε, λοιπόν, γιατί φτάσαµε σε αυτά τα χάλια; Η σηµερινή
Βουλή φταίει και η διαφορά επιπέδου που είχε;
Μιλήσατε πριν για ρύθµιση αγροτικών δανείων. Εµείς προτείνουµε να τα χαρίσετε. Το έκαναν κι άλλοι. Ρωτήστε τον κ. Χριστογιάννη. Προχθές το είπε. Δεν ξέρω πώς την έλεγε την Κυβέρνηση εκείνη.
Έχω την εντύπωση ότι µιλώντας εδώ έχουµε µπερδέψει κάποια πράγµατα. Υπάρχουν αγρότες και αγρότες. Υπάρχουν οι
αγρότες της δεκαετίας του ’80, του ’90, τα κοµµατόσκυλα µε τις
επιδοτήσεις που έπαιρναν τα εκατοµµύρια -όταν άλλοι δούλευαν
σαν είλωτες πάνω στα τρακτέρ- που έφαγαν τις επιδοτήσεις στα
µπαρµπούτια, στα µπουζούκια και στα χαµαιτυπεία του Κάµπου
και της Μεσσαράς. Και υπάρχουν και οι άλλοι αγρότες που παιδεύονται να µεγαλώσουν παιδιά και να τα σπουδάσουν µε πέντε,
έξι στρέµµατα. Μην µπερδεύουµε. Υπάρχουν αγρότες και αγρότες. Άλλο τα κοµµατόσκυλα και άλλο η αγροτιά που υπέφερε,
υποφέρει και θα υποφέρει.
Θα ήθελα να πω, κύριε Υπουργέ, κάποια πράγµατα. Μιλήσαµε
εδώ για όλους, αλλά δεν αναφέραµε κάποια πράγµατα για τους
γεωπόνους. Είναι και αυτοί µία τάξη η οποία αυτήν τη στιγµή
είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ανοίγουν τα καταστήµατά
τους µε άγχος και αβεβαιότητα. Το µεγάλο πρόβληµα βέβαια δεν
είναι ότι προσπαθούν να πουλήσουν 100 ευρώ ληγµένα φάρµακα, αλλά τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ φέσια που έχουν. Πρέπει να πούµε και την αλήθεια. Χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε
σήµερα καθόλου γεωργία. Αυτοί είναι που δίνουν τα εφόδια, τα
φάρµακα, τους πόρους µε πίστωση και αυτοί υποφέρουν. Ας µην
τους κλείσουµε εµείς τα µαγαζιά τους.
Κάποιοι αποφάσισαν αυθαίρετα ότι τα γεωργικά φάρµακα λήγουν σε δύο χρόνια. Αυτό δεν είναι επιστηµονικά αποδεκτό. Δηλαδή, µέσα σε µια ηµέρα το φάρµακο είναι ακατάλληλο, όταν
παίρνει µια ιατρική αντιβίωση για τον άνθρωπο που έχει τέσσερα,
πέντε χρόνια διάρκεια;
Να φυλάσσονται –λέει- εφόσον λήγουν σε ειδικό χώρο. Το κόστος της απόσυρσης, της αγοράς, το λογιστικό κόστος ποιο
είναι; Δεν γνωρίζει κανένας. Η λύση, λοιπόν, είναι πρόστιµα και
ποινές; Έχουµε τα ανακληθέντα φυτοφάρµακα. Θα τα αποθηκεύουν για χρόνια; Θα πληρώνουν αυτοί για την καταστροφή
τους; Μήπως καταλήξουν σε χωµατερές λόγω της επιβολής προστίµων ή του κόστους απόσυρσης; Για να λέµε τα πράγµατα µε
το όνοµά τους. Βοήθεια και συνεργασία θέλουν. Όχι ποινές και
πρόστιµα.
Για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ξέρετε ότι το παραµικρό που πωλείται τώρα σε ένα γεωπονικό κατάστηµα καταγράφεται και µάλιστα επάνω εκεί θα καταγραφεί και το πότε θα
χρησιµοποιηθεί και γιατί; Αυτό ισχύει και για την γιαγιά που θα
έχει δύο ρίζες ντοµάτες έξω από την πόρτα της στο χωριουδάκι;
Είναι και για τα προϊόντα που θα έχουν –ας το πούµε έτσι- οικιακή
χρήση; Και τι χρειάζεται το διπλότυπο, εφόσον είναι καταγεγραµµένο στο κοµπιούτερ; Μιλάµε πάλι για τραστ; Μιλάµε πάλι για
πολυεθνικές; Μιλάµε για αυτή την υπέροχη εταιρεία που εδρεύει
στην Ολλανδία; Ή να κάνουµε και εµείς µε τους αγρότες αυτό
που έγινε στην Αµερική;
Τελειώνοντας µε αυτό το θέµα, θα ήθελα να µιλήσω για την
τροπολογία µε τη ρύθµιση των θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Εκτός του συνήθους
γεγονότος -το οποίο υποτίθεται ότι θα αποφεύγατε ως Κυβέρ-
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νηση- δηλαδή, την προσθήκη άσχετων τροπολογιών σε άσχετα
νοµοσχέδια, η Κυβέρνηση επαναλαµβάνει τον κακό της εαυτό.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Εξηγούµαστε: Διατάξεις που αφορούν τα θέµατα Γενικής
Γραµµατείας Θρησκευµάτων και που σοβούν για έτη αρρύθµιστα
χωρίς καν πιθανότητα εισαγωγής µεταβατικής διάταξης µετά
από πολλές αλλαγές του νοµοθετικού πλαισίου, τις φέρνετε πρόχειρα χωρίς καµµία διαβούλευση και χωρίς να έχει γνωµοδοτήσει
καν οποιοδήποτε αρµόδιο όργανο, όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι η Ιερά Σύνοδος ή οι Μητροπόλεις.
Αυτό που ουσιαστικά σας ενδιαφέρει δεν είναι η ρύθµιση της
πνευµατικής αποστολής των εκκλησιαστικών ιδρυµάτων των µητροπόλεων και των µονών, αλλά προφανέστατα η διευκόλυνσή
σας για τον έλεγχο των πόρων, απ’ όπου και αν αυτοί προέρχονται, οι οποίοι καταλήγουν στα ιδρύµατα αυτά.
Η προχειρότητα για την οποία µιλήσαµε παραπάνω αποδεικνύεται τόσο από τη γενική διατύπωση µε την οποία φέρονται
αυτές οι διατάξεις όσο και από την παντελή έλλειψη ερµηνείας
των διατάξεων στις οποίες αναφέρονται.
Παραδείγµατος χάριν, η διατύπωση ότι «τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου αυτού του αντικειµένου υπάγονται στις διατάξεις που διέπουν τη γενική κυβέρνηση και το δηµόσιο τοµέα ως
προς την οργάνωση και τη διοίκησή τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από κάποια συγκεκριµένη διάταξη, παρά ταύτα, συνεχίζουν να ισχύουν οι εφαρµοζόµενες µέχρι σήµερα διατάξεις που
αφορούν την εποπτεία τους, το δηµοσιονοµικό έλεγχο, την πρόσληψη και την κατάσταση του προσωπικού τους».
Ερωτούµε: Τι είναι αυτό που θέλετε να πετύχετε ειδικά µε τις
διατάξεις των περιπτώσεων 2 έως 7 της παραγράφου 1; Γιατί δεν
δεσµεύεστε ρητά, αντί να πελαγοδροµείτε αενάως µέσα σε σωρεία άσχετων διατάξεων, για το τι είναι εκείνο που θέλετε να πετύχετε; Θέλετε να ασκήσετε σκληρό δηµοσιονοµικό έλεγχο στο
στιλ του αγαπηµένου σας Θεοχάρη στα εκκλησιαστικά ιδρύµατα.
Θέλετε να εφαρµόσετε τον ασφυκτικό έλεγχο που έχετε εισαγάγει κατ’ εντολή των εργοδοτών σας στα πνευµατικά ιδρύµατα και
ντρέπεστε να το πείτε.
Είµαστε κατά οποιασδήποτε αλλαγής ή εκσυγχρονισµού,
όπως λέτε εσείς, της παρούσας νοµοθεσίας, εφόσον δεν µας παρέχετε τις απαραίτητες, τις απαιτούµενες ασφάλειες για τον
τρόπο λειτουργίας των νέων προσθηκών και αλλαγών που φέρνετε. Είµαστε κατά της αποσπασµατικής και πρόχειρης εξάντλησης αυτών των θεµάτων µε την παρούσα τροπολογία και επιθυµούµε να τοποθετηθούµε συνολικά επί των ζητηµάτων που αφορούν τα εκκλησιαστικά ιδρύµατα, τις µητροπόλεις, τις µονές και
το κοινωνικό τους έργο µε διαφορετικό νοµοθετικό πλαίσιο.
Εξάλλου, θεωρούµε αδιανόητη τη σώρευση των ίδιων διατάξεων
για διαφορετικού µεγέθους και προορισµού εκκλησιαστικά ιδρύµατα, όπως για παράδειγµα την ενιαία αντιµετώπιση των ορθόδοξων µονών και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συµβουλίου, της
Εκκλησίας της Ελλάδος και των ιδρυµάτων της µε τις µουφτείες.
Τόσο οι διατάξεις όσο και η ύπουλη µεθόδευση της εισαγωγής
τους αποδεικνύουν ότι δεν έχει η Κυβέρνηση το θάρρος της γνώµης της, δεν έχει το θεό της!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κουκούτση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ανακοινώσω
ότι µε την υπ’ αριθµόν 668/415, από 23-1-2014, απόφαση του
Προέδρου της Βουλής συγκροτήθηκε η προβλεπόµενη από το
άρθρο 43Α του Κανονισµού της Βουλής Ειδική Μόνιµη Επιτροπή
παρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου.
Η σχετική απόφαση θα καταχωριστεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
(Στο σηµείο αυτό καταχωρίζεται στα Πρακτικά η προαναφερθείσα απόφαση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτει την έκθεσή της στο
σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
του Κράτους του Γκέρσνεϋ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε φορολογικά θέµατα».
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικόλαος Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Έχω την υποχρέωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκινήσω από το θέµα που συζητείται αυτήν τη στιγµή στην Ολοµέλεια και αφορά την εκπρόθεσµη τροπολογία που κατατέθηκε
από Βουλευτές σε σχέση µε τη ρύθµιση του τεράστιου ζητήµατος των κόκκινων αγροτικών δανείων.
Εδώ, λοιπόν, πέρα από οποιαδήποτε µιζέρια, πέρα από οποιαδήποτε γκρίνια –και αυτό το αναφέρω, επειδή έγινε ειδική αναφορά από τον κ. Βορίδη και τον κ. Κουκουλόπουλο- πρέπει να
τονιστεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µια περίεργη µεθόδευση.
Πρώτα απ’ όλα, κύριε Υπουργέ, να πούµε ότι σαν Δηµοκρατική
Αριστερά αντιµετωπίζουµε την τροπολογία κατ’ αρχάς θετικά και
θα τη δούµε µε λεπτοµέρειες τη Δευτέρα. Όµως, εδώ έχει ανακύψει ένα θέµα, το οποίο θα µου επιτρέψετε να πω ότι σαν Κυβέρνηση πρέπει να το αξιολογήσετε µε τη δέουσα προσοχή.
Η ρύθµιση αυτών των θεµάτων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ήταν βασικός όρος της συµφωνίας των τριών κοµµάτων στην Κυβέρνηση του Ιουνίου 2012. Ο κ. Στουρνάρας σε απάντηση που
έδωσε σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα, επ’ ευκαιρία επίκαιρης ερώτησης, στις 28 Αυγούστου 2012 ανέφερε: «θα καταθέσουµε µαζί
µε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης το συντοµότερο δυνατό
ειδική νοµοθετική ρύθµιση για τα µη ενήµερα δάνεια».
Και συµπληρώνει ότι η γη που έχει υποθηκευθεί σε δάνεια που
δεν εξυπηρετούνται, δεν θα πάει στον εκκαθαριστή. Η ίδια δέσµευση επαναλαµβάνεται και από τον κ. Σαµαρά στην επίκαιρη
επερώτηση στην οµιλία του στις 28 –αν δεν κάνω λάθος- ή 26
Φεβρουαρίου 2013.
Υπάρχει, λοιπόν, µία κυβερνητική δέσµευση για να λυθεί αυτό
το θέµα. Υπάρχει διαβούλευση µεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Οικονοµικών. Όµως, µέχρι
την κατάθεση του νοµοσχεδίου φαίνεται ότι δεν έχει καταστεί
δυνατό να γεφυρωθούν οι διαφορές ή οι απόψεις των δύο κορυφαίων Υπουργείων πάνω σε αυτό το κρίσιµο ζήτηµα. Έχουµε,
λοιπόν, µία βουλευτική πρωτοβουλία προς αυτήν την κατεύθυνση και κατατίθεται µία εκπρόθεσµη τροπολογία που ρυθµίζει
καταρχήν το κρίσιµο αυτό ζήτηµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Βουλή, ως Βουλευτές και µε
αυτή την ιδιότητα έχουµε υποχρέωση να δώσουµε συγχαρητήρια
στους συναδέλφους που είχαν αυτήν την πρωτοβουλία και κατάφεραν να επιβάλλουν µε την τροπολογία αυτήν τη ρύθµιση.
Βαθµολογία στη Βουλή –και να πω- και στην Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ: Δέκα! Αξιολόγηση της Κυβέρνησης, κύριε
Υπουργέ: Μηδέν!
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Η Κυβέρνηση δεν την
αποδέχτηκε, κύριε Τσούκαλη;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κατανοώ απολύτως
αυτό το οποίο λέτε, ότι την αποδέχθηκε η Κυβέρνηση, αλλά η
Κυβέρνηση είχε συγκεκριµένη υποχρέωση να το κάνει και δεν το
έκανε. Εποµένως, βαθµολογία άριστη στους Βουλευτές που κατάφεραν και γεφύρωσαν τις απόψεις των δύο Υπουργών, γιατί
µέχρι πρότινος, µέχρι προχθές δεν υπήρχε συµφωνία των δύο
Υπουργών. Αυτό προκύπτει.
Ήρθε, λοιπόν, µόνο η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ όχι και της Νέας Δηµοκρατίας- και καταθέτει αυτή την τροπολογία. Φαντάζοµαι, κύριε Υπουργέ, ότι η συγκεκριµένη ρύθµιση
είναι εν γνώσει και γίνεται αποδεκτή από το Υπουργείο Οικονοµικών. Φαντάζοµαι ότι υπάρχει συνεννόηση. Μην έχουµε παρεπόµενα.
Όµως, παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριµένη τροπολογία, σας λέω
ότι έχει ένα πρόβληµα. Έχει πολλά προβλήµατα, αλλά ένα είναι
το βασικό. Δεν είναι εδώ κάποιος από την Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ για να απευθυνθώ. Είναι η τελευταία παρά-
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γραφος. Εδώ πέρα υπάρχει ανακολουθία µεταξύ λόγων και
έργων.
Είναι η τελευταία παράγραφος της τροπολογίας, η µε αριθµό
6, όπου λέει ότι σε περίπτωση που εκµίσθωση για οποιοδήποτε
λόγο δεν υλοποιηθεί ή για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η εξόφληση της οφειλής από τα µισθώµατα, ο εκκαθαριστής κινεί τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί του βεβαρηµένου αγροτικού ακινήτου για το µη εξοφληθέν ποσό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, ουσιαστικά µιλάµε για περιπτώσεις οι οποίες για τους αγρότες -τους συγκεκριµένους οφειλέτες- είναι νεκρή περίπτωση, δηλαδή έχουν
χάσει, έχουν πλήρη αδυναµία να εξοφλήσουν.
Πού είναι η ανακολουθία; Σας το διάβασα προηγουµένως.
Όλες οι αγροτικές γαίες που θα κατευθυνθούν στην κακή τράπεζα δεν θα αφορούν τον εκκαθαριστή. Και βεβαίως, η δήλωση
του κυρίου Πρωθυπουργού ότι αυτές οι γαίες δεν θα χαθούν για
τους αγρότες είναι η πολιτική δέσµευση. Εδώ, λοιπόν, τι λέτε
τώρα; Ότι αυτοί οι αγρότες που βρίσκονται σε απόγνωση και που
δεν έχουν καµµία ελπίδα να εξοφλήσουν, ουσιαστικά θα χάσουν
τη γη τους. Αυτή, λοιπόν, είναι η πρώτη µας παρατήρηση σε
σχέση µε αυτό το θέµα.
Όµως, υπάρχει και ένα άλλο ένα θέµα. Υπάρχει η εκκρεµότητα των ενήµερων δανείων, όπου έχουν κατευθυνθεί στην Αγροτική Τράπεζα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι πολλά από τα
ενήµερα αυτή τη στιγµή είναι ενήµερα µε θυσίες, µε αίµα των
αγροτών. Εδώ, λοιπόν, δεν θα υπάρξει ρύθµιση; Δεν θα υπάρξει
προσαρµογή; Δεν υπάρχει πρόβλεψη εδώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Το κάνει η τράπεζα χωρίς τη δική µας παρέµβαση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ναι. Θα µου επιτρέψετε να σας πω
ότι έχει δυνατότητα παρέµβασης και το ίδιο το Κοινοβούλιο,
όπως και να υποχρεώσει.
Η Τράπεζα Πειραιώς, τυπικά τουλάχιστον, είναι υπό τον έλεγχο
του ελληνικού δηµοσίου. Πρέπει, λοιπόν, να υπάρχει δέσµευση.
Και το τρίτο, σας το είπα και την προηγούµενη φορά, είναι ότι
υπάρχει ακόµα εκκρεµότητα όσον αφορά την εξάλειψη των
υποθηκών. Υπάρχει δέσµευση να µην καταβάλλονται τα έξοδα
από τους αγρότες για την εξάλειψη και να γίνεται ατελώς. Αυτή
η ρύθµιση δεν έχει ολοκληρωθεί.
Όπως καταλαβαίνετε, τον περισσότερο χρόνο της οµιλίας µου
τον κατανάλωσα σε αυτήν την τροπολογία, γιατί είναι πάρα
πολλοί αυτοί που την περιµένουν. Διατύπωσα την ανακολουθία
ή αν θέλετε το παράδοξο της συγκεκριµένη διαδικασίας. Θεωρούµε ότι το Υπουργείο, εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση βεβαίως ως εκτελεστική εξουσία, δεν έπραξε αυτά που έπρεπε.
Συγχαρητήρια στους συναδέλφους που είχαν αυτήν την
πρωτοβουλία.
Κυρία Πρόεδρε, θα τελειώσω λέγοντας ότι τα µεγάλα
ζητήµατα της ανάπτυξης του πρωτογενούς τοµέα είναι µπροστά
µας. Η αξιολόγηση για τις διατάξεις του νοµοσχεδίου διατυπώθηκε από τον ειδικό αγορητή µας, Θωµά Ψύρρα, και θα
διατυπωθούν και από τους άλλους συναδέλφους της Δηµοκρατικής Αριστεράς που θα ακολουθήσουν στο Βήµα. Όµως τα
µεγάλα ζητήµατα, τα µεγάλα ερωτήµατα είναι µπροστά µας.
Ήδη από 1-1-2014, κύριοι Υπουργοί, έχει ξεκινήσει η νέα
χρηµατοδοτική περίοδος, το ΣΕΣ, το οποίο προβλέπει γενναία
χρηµατοδότηση για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς
τοµέα. Αυτήν τη στιγµή η χώρα, δυστυχώς, για αυτή τη µεγάλη
πρόκληση και, αν θέλετε, τη µοναδική δυνατότητα χρηµατοδότησης ουσιαστικά στερείται ενός συγκροτηµένου σχεδίου
ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τοµέα.
Το ερώτηµα αιωρείται ακόµα. Ευχόµαστε να µην αιωρείται για
πολύ. Με ποιο πρόγραµµα ουσιαστικά θα κληθούµε να αξιοποιήσουµε αυτά τα κονδύλια, να δηµιουργήσουµε µεγάλη προστιθέµενη αξία, ούτως ώστε να µπορέσουµε να ανταπεξέλθουµε
σε αυτόν τον κρίσιµο τοµέα;
Το σχέδιο αυτό είναι απαραίτητο. Υπάρχει αδήριτη ανάγκη να
διαµορφωθεί. Μαζί µε αυτό το σχέδιο, όµως, θα πρέπει να ακολουθήσουν ως απαραίτητες προϋποθέσεις και κάποια πάρα πολύ
βασικά ζητήµατα.
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Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το µέλλον για την ανάπτυξη του
πρωτογενούς τοµέα έχει ως βασική προϋπόθεση να διαµορφώσουµε, να διατυπώσουµε το νέο στερεότυπο του Έλληνα
αγρότη, του σύγχρονου αγρότη, ο οποίος πρέπει να λειτουργεί
και να επιχειρεί µε νέες συνθήκες, µε οργανωµένες υποδοµές.
Απαιτούνται δοµές, απαιτείται αποκέντρωση, απαιτείται µε λίγα
λόγια αναδιάρθρωση όχι µόνο του µηχανισµού αλλά και της ίδιας
της κοινωνίας.
Προς αυτήν την κατεύθυνση βρισκόµαστε ακόµα στο σηµείο
µηδέν. Και αναφέροµαι στα θέµατα της έρευνας, στην αναδιάρθρωση των περιφερειακών δοµών που θα στηρίξουν όλο αυτό το
νέο εγχείρηµα. Αντί, λοιπόν να ενισχύονται όλα αυτά, ουσιαστικά
απαξιώνονται. Δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη και δυστυχώς µέσα
στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της δηµόσιας διοίκησης αυτό
το οποίο παρακολουθούµε είναι η περαιτέρω υποβάθµιση των
περιφερειακών δοµών, κάτι το οποίο εκτιµούµε ως Δηµοκρατική
Αριστερά ότι θα στοιχίσει στην τεράστια προσπάθεια ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τοµέα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Τσούκαλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν 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, σαράντα µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Παραλίας Τυρού
Αρκαδίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του Κοµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, η κ. Διαµάντω Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε
από τις Βρυξέλλες. Ενηµερώσατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου για το πρόγραµµα της Ελληνικής
Προεδρίας και αναφερθήκατε και στις οικογενειακές εκµεταλλεύσεις απ’ ότι είδαµε και στο βίντεο. Όµως τις ηµέρες που εσείς
λείπατε συνεχίζουν και σήµερα και αύριο και όλη την εβδοµάδα,
εκατοντάδες τρακτέρ να βγαίνουν από τα χωράφια και να συγκεντρώνονται στις πλατείες των χωριών. Και µεταδίδεται από
χωριό σε χωριό µε ενθουσιασµό και αύριο, Παρασκευή οι αγρότες θα εκφράσουν τη διαµαρτυρία τους έξω από τις εφορίες σε
όλους τους νοµούς της χώρας. Είναι, ξέρετε, αγρότες οικογενειακών αγροτικών εκµεταλλεύσεων, κύριε Υπουργέ.
Εµείς, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, χαιρετίζουµε την
αγωνιζόµενη αγροτιά που σηκώνει το κεφάλι και ξέρουµε καλά
ότι η φορολογική αδικία που την νοιώθουν έντονα, είναι που
κάνει το ποτήρι να ξεχειλίσει στην κυριολεξία. Γιατί οι µικροµεσαίοι αγρότες δεν αρνούνται να πληρώσουν φόρους, αρνούνται,
όµως, να πληρώσουν από αυτά που δεν έχουν. Και το ξέρετε ότι
ακόµη και κυβερνητικοί Βουλευτές εξαναγκάζονται να προτείνουν µέσα από τροπολογίες µικροαλλαγές χωρίς αντίκρισµα για
να αποφύγουν τη λαϊκή κατακραυγή.
Φορολογείτε και τη φτωχολογιά, αυτούς που έχουν υποθηκευµένα τα χωράφια γιατί δεν µπορούν να πληρώσουν. Και όταν
λέτε ότι φορολογείτε και υποχρεώνετε σε βιβλία αυτόν που έχει
τζίρο 10 χιλιάδες ευρώ, σηµαίνει καθαρό εισόδηµα λιγότερα από
5 χιλιάδες ευρώ το χρόνο, δηλαδή δεν µπορεί να ζήσει. Φορολογείτε τη φτωχολογιά όταν είναι δεδοµένο ότι το εισόδηµά τους
έχει µειωθεί δραστικά και µε τη νέα ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2014-2020 θα µειωθεί και άλλο, αφού µειώνονται οι ενισχύσεις και αλλάζει προς το χειρότερο ο τρόπος
κατανοµής των επιδοτήσεων για τους µικροκληρούχους και τους
καλλιεργητές παραδοσιακών καλλιεργειών, όπως είναι το βαµβάκι, το λάδι, τα αµπέλια, η βιοµηχανική ντοµάτα κ.ά..
Ήδη η τευτλοκαλλιέργεια έχει απαξιωθεί και χιλιάδες τευτλοπαραγωγών και εργαζοµένων στη Βιοµηχανία Ζάχαρης είναι ανάστατοι και µέσα στην αβεβαιότητα για το αύριο, είναι απλήρωτοι
και νιώθουν ότι τους έχετε κοροιδέψει µε τιµές κάτω του κόστους
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και επιπλέον οδηγείτε και τα τελευταία εργοστάσια ζάχαρης που
έχουµε στο κλείσιµο. Αγρότες και εργαζόµενοι θα οδηγηθούν
στην ανεργία. Εµείς καταθέτουµε τις διαµαρτυρίες που εκφράζουν µέσα από τις ανακοινώσεις τους και σας ρωτάµε: αυτή είναι
η ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής;
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Διαµάντω Μανωλάκου, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας ενηµερώνω ότι εργαζόµενοι και τευτλοπαραγωγοί αναµένουν από εσάς να τους πείτε τι µέλει γενέσθαι, κύριε Υπουργέ.
Τι τους απαντάτε; Αυτήν τη στιγµή παρακολουθούν και την Ολοµέλεια και περιµένουν από εσάς απαντήσεις.
Βεβαίως, δεν είναι το µοναδικό πρόβληµα. Είπατε κάποια στοιχεία στην οµιλία σας για τις εξαγωγές των πορτοκαλιών το 2013.
Γεωπόνος είστε και το ξέρετε ότι η εµπορική περίοδος είναι δύο
χρονιές. Άρα δεν µπορούµε να πούµε για το 2013, γιατί η εµπορική περίοδος συνεχίζεται και τον Ιανουάριο του 2014. Και αν αµφισβητείτε ότι σαπίζει η παραγωγή πάνω στα δέντρα και οι τιµές
είναι εξευτελιστικές, σας προκαλούµε να κάνετε περιοδείες στην
Αργολίδα, στην Λακωνία, στην Άρτα, στα Χανιά, να συζητήσετε
µε τους αγρότες, αν δεν έχουν βγει µέχρι τότε µε τα τρακτέρ
στους δρόµους. Διαφορετικά στα µπλόκα, κύριε Υπουργέ, τι να
κάνουµε;
Ακόµη είναι γνωστό -και είναι στοιχεία δικά σας, δεν είναι δικά
µας- ότι το 50% των αγροτών δεν έχει ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, γιατί δεν έχει να πληρώσει την εισφορά του στον ΟΓΑ και
επιλέγει να έχει ασφράγιστο βιβλιάριο µε ό,τι συνέπειες έχει
αυτό.
Ποιοι είναι αυτοί; Οι µεγαλοαγρότες επιχειρηµατίες; Όχι, βέβαια. Είναι µικροί και ένα µέρος µεσαίων γεωργών και κτηνοτρόφων, που ήδη τους έχετε εξοντώσει µε απανωτά χαράτσια στο
σπίτι, το χωράφι, την αποθήκη, το πετρέλαιο, το ρεύµα, τον
ΕΛΓΑ, τον ΟΓΑ, τις γεωτρήσεις, την υγεία, τη µείωση επιστροφής
του ΦΠΑ και τελειωµό δεν έχετε. Τους κρατούν και από τις επιδοτήσεις για χρέη, χωρίς να τους ρωτάτε και πάνε να πάρουν
από τον λογαριασµό και βρίσκουν µισοάδειο τον λογαριασµό.
Είναι παράνοµο. Το ξέρετε και, ορίστε, καταθέτουµε την ερώτηση και την απάντηση που έκαναν οι Ευρωβουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας για να υπάρχει στα Πρακτικά και
να ενηµερωθούν και οι άλλοι.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κυρία Διαµάντω Μανωλάκου
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εµείς σας ρωτάµε: ποιος θα επιβιώσει µε αυτήν την άγρια πολιτική; Μόνο ο µεγαλοϊδιοκτήτης, που θα γίνει µεγαλύτερος από
τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής και που θα µαζέψει
από τους κατεστραµµένους µικρούς.
Χρησιµοποιείτε όλα αυτά τα εργαλεία µαζί και τη φορολόγηση
της φτωχής αγροτιάς σε συντονισµό µε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κοινή Αγροτική Πολιτική, για βίαιο, γρήγορο
ξεκλήρισµα µικροµεσαίων, ώστε να λύσετε άµεσα το διαρθρωτικό πρόβληµα του µεγάλου ποσοστού που υπάρχει µικρού και
πολυτεµαχισµένου κλήρου µε γρηγορότερο τρόπο, ώστε να δηµιουργηθούν οι µεγάλες καπιταλιστικές αγροτικές µονάδες, καταστρέφοντας φτωχούς ανθρώπους, τη στιγµή που σήµερα σε
συνθήκες βαθιάς οικονοµικής κρίσης και ανεργίας, που ξεπερνάει το 30%, εναλλακτική λύση για άλλη πηγή εισοδήµατος δεν
υπάρχει.
Ο αγώνας, λοιπόν, των φτωχών αγροτών είναι αγώνας επιβίωσης. Έτσι, όµως, είναι τα πράγµατα. Γι’ αυτό το καπιταλιστικό
σύστηµα είναι βάρβαρο και απάνθρωπο, γιατί στο κέντρο του δεν
έχει τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, αλλά την κερδοφορία των
καπιταλιστών.
Όµως, το πιο εντυπωσιακό είναι ότι τα προβλήµατα τα περιγράφουν και οι Βουλευτές των άλλων κοµµάτων και Συµπολίτευσης και Αντιπολίτευσης. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε και συγκεκριµένα
νούµερα που αποδεικνύουν τη χειροτέρευση της οικονοµικής
θέσης των αγροτών. Βέβαια, οι συνέπειες είναι πιο βαριές και κα-
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ταστροφικές στους µικρούς και αρκετούς µεσαίους αγρότες για να είµαστε πιο ακριβείς- και γι’ αυτούς εµείς, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, ενδιαφερόµαστε, τους στηρίζουµε και
τους υπερασπιζόµαστε.
Όµως, θέλω να πω ότι τριάντα τρία χρόνια είµαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε την Κοινή Αγροτική Πολιτική, την ΚΑΠ, µε την
οποία συµφωνούν και υλοποιούν οι ελληνικές κυβερνήσεις και
παίρνουν και επιπλέον µέτρα για να την προωθούν, όπως, παραδείγµατος χάριν, το φορολογικό εργαλείο.
Γιατί, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αποσιωπάτε τις
καταστροφικές επιπτώσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην
αγροτιά; Γιατί; Γιατί ο ανταγωνισµός Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Κυβέρνησης για την εξουσία σας ωθεί να κρύβετε -αν και
είσαστε διαφορετικά κόµµατα- ότι έχετε την ίδια στρατηγική και
προσκυνάτε κι εσείς µε το δικό σας τρόπο την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Λέει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ: «τρόικα…» - δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο- «…και Κυβέρνηση µπέρδεψαν τον αγρότη µε τον
επιχειρηµατία». Μα, γιατί το κρύβετε; Οι αγρότες το νοιώθουν
και το λένε ότι η Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν
µόνο επιχειρηµατικής µορφής αγροτικές µονάδες, δηλαδή καπιταλιστικές, µεγάλες µονάδες. Γι’ αυτό η νέα ΚΑΠ 2014-2020 το
προωθεί µε γρηγορότερο και πιο άµεσο τρόπο. Ακόµα, γιατί φοβόσαστε για την έκθεση του ΟΟΣΑ; Μα, τα συµφέροντα των µονοπωλίων προωθούν και υποβαθµίζουν τη διατροφή των λαών
για να κερδίζουν αυτά περισσότερα.
Έτσι είναι η κατάσταση. Ή αντιπαλεύεις τον καπιταλισµό ή
προσπαθείς να τον ζωγραφίσεις µε όµορφα χρώµατα.
Επί του νοµοσχεδίου, οι Βουλευτές δεχθήκαµε τα περισσότερα υποµνήµατα για το άρθρο 46. Φαντάζοµαι θα έφθασαν και
σε σας, κύριε Υπουργέ. Είναι πολλές οι παρατηρήσεις τους και
αρκετές είναι σωστές. Ο εισηγητής µας ζήτησε την απόσυρσή
του, για να µπορέσουµε να µιλήσουµε εκτενέστερα µε τους φορείς και κυρίως για την προστασία της δηµόσιας υγείας. Ξέρετε
για το πρόβληµα των αδέσποτων σκύλων και της λύσσας, καθώς
και άλλα προβλήµατα.
Εµείς στηρίζουµε τις θέσεις της Πανεπιστηµονικής των Κτηνιάτρων, όπου είναι πάρα πολύ αναλυτικά τα προβλήµατα που
έχει το άρθρο 46 και πώς θα λυθούν. Κατατέθηκε η ανακοίνωσή
τους στα Πρακτικά και θέλουµε να γίνει γνωστή, για να έχουµε
µία ευκαιρία να βελτιωθεί αυτό το άρθρο.
Έρχοµαι στην τροπολογία για τα χρέη. Κοιτάξτε να δείτε, κύριοι συνάδελφοι και από το ΠΑΣΟΚ που την καταθέσατε, αυτό
δεν είναι καινούριο. Αυτό υπήρχε σαν άρθρο στο νοµοσχέδιο,
που είχε κρεµαστεί από τον Ιούλιο του 2013. Δεν ρυθµίζουν δάνεια υπέρ των αγροτών, αλλά υπέρ των τραπεζών και µάλιστα σε
σηµείο που η τράπεζα να δηµεύει και την περιουσία του αγρότη,
όταν δεν µπορεί να εξοφλήσει ακόµα και µε τα επιµέρους, δηλαδή µέσα σε δύο χρόνια ή σε δέκα πέντε ή και µε τα ενοίκια. Είσαστε υπέρ των τραπεζιτών, αυτό κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Εξάλλου, να πω για να έχουµε και
µια συνέχεια. Ο κ. Στουρνάρας µε τον κ. Προβόπουλο, όταν χωριζόταν η Αγροτική Τράπεζα σε «καλή» και «κακή», είπανε –και
αυτό υπάρχει στα Πρακτικά- ότι από την «κακή» Αγροτική Τράπεζα θα προσπαθήσουν να κάνουν δύο πράγµατα: Πρώτον, ενώ
η υποθήκη ήταν στο 200%, θα το έκαναν 120% -όπως το προωθείτε- και, δεύτερον, ότι θα µάζευαν 2,5 δισεκατοµµύρια, τα
οποία θα πηγαίνανε στην Τράπεζα Πειραιώς. Αυτό υλοποιεί και
αυτή η τροπολογία. Τώρα κοροϊδευόµαστε; Δείτε τα Πρακτικά,
είναι δεσµεύσεις. Αναφέρουν ότι «το ενοικιαζόµενο για εξόφληση
µέσα από την ενοικίαση, όταν δεν αρκεί το ενοίκιο, τότε δηµεύεται η περιουσία». Είναι ξεκάθαρο!
Εµείς σας το λέµε ότι όχι µόνο θα το καταψηφίσουµε. Θα ενηµερώσουµε και την αγροτιά για το τι τους περιµένει, ούτως ώστε
να δώσουν τον αγώνα τους µε περισσότερο πείσµα. Ταυτόχρονα
λέµε και καθαρά ότι λύση είναι η διαγραφή των τόκων υπερηµερίας και όσων έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί, το κούρεµα 30% των
χρεών µέχρι 300.000 ευρώ, καµµία δήµευση πρώτης κατοικίας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και αγροτικής εκµετάλλευσης µικροµεσαίου αγρότη.
Σε ό,τι αφορά το χρέος, επειδή πολλά ειπώθηκαν και για το
5% του κ. Σταθάκη, έχουµε συνηθίσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, λέει-ξελέει, έτσι και αλλιώς και ανάποδα. Λύση είναι µόνο µία: µονοµερής διαγραφή του χρέους, αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και φιλολαϊκή οικονοµία, δηλαδή την εξουσία να την έχει
πραγµατικά ο λαός.
Κύριε Υπουργέ, µπορεί να λέτε ότι µε δηµοκρατικό τρόπο συζητήσατε για το πολυνοµοσχέδιο και ότι ήταν αποτέλεσµα δηµοκρατικών διαδικασιών, όµως πρέπει να σας πω κάτι: Ό,τι θετικό
είχε το αποσύρατε. Υπήρχε το ανθυγιεινό επίδοµα των κτηνιάτρων και θα µπορούσατε µε βάση αυτό το άρθρο να το προεκτείνετε και το αποσύρατε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα σας πω γιατί.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Βάζετε µία τροπολογία που δεν
ξέρει κανείς το πότε αυτό θα υλοποιηθεί και αν υλοποιηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε
παρακαλώ.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Τελειώνω.
Με την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας εµείς διαφωνούµε
και θα πούµε περισσότερα τη Δευτέρα. Η τροπολογία του
Υπουργείου Παιδείας έχει θετικά και αρνητικά και θα πούµε αναλυτικά και περισσότερα τη Δευτέρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία Μανωλάκου.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να απαντήσετε επ’ αυτού για ένα
λεπτό;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε τον λόγο
για δύο λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Να διευκρινίσω κάτι, για να µην υπάρχει καµµία παρεξήγηση.
Η τροπολογία για το ανθυγιεινό των κτηνιάτρων δεν απεσύρθη
γιατί δεν θέλαµε να γίνει, αλλά γιατί θα έρθει µία τροπολογία για
το ανθυγιεινό και άλλων υπαλλήλων που κάνουν ανθυγιεινή δουλειά, είτε είναι γιατροί είτε κάτι άλλο. Άρα, θα έρθει µία συνολική
ρύθµιση για όλους.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Πότε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίφων): Δεν κατάλαβα ειλικρινά τι είπατε στην οµιλία
σας. Δηλαδή κάνουµε τη ρύθµιση για να βοηθήσουµε, να µειώσουµε αυτήν την υπερ-υποθήκευση, να µειώσουµε το δάνειο
του αγρότη και εσείς λέτε ότι την κάνουµε για να του τα πάρουµε
τα χωράφια; Δεν θέλετε να την κάνουµε; Πείτε µου.
Και, δεύτερον, είπατε ότι νοιάζεστε…
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Είναι ρύθµιση υπέρ των τραπεζών
και όχι των αγροτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μην φωνάζετε,
κυρία Μανωλάκου. Ούτως ή άλλως δεν γράφονται αυτά που
λέτε. Λυπάµαι. Δεν έχετε ζητήσει το λόγο και ο κύριος Υπουργός
δεν µπορεί να παρακολουθήσει έτσι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Προσπαθώ να καταλάβω.
Εις ό,τι αφορά το δεύτερο, είπατε ότι «εµείς νοιαζόµαστε για
τον µικρό». Τα δάνεια για τα οποία µιλάµε αν δει κανείς τα στατιστικά στοιχεία, πρόκειται για ποσά 2.000, 3.000, 4.000 ευρώ. Γι’
αυτά τα νούµερα µιλάµε κατά µέσο όρο. Αυτοί είναι πραγµατικά
µικροί αγρότες, για να µην χάσουν τα χωράφια τους.
Και εσείς έρχεστε και λέτε να πάµε αυτήν τη ρύθµιση στις
300.000 ευρώ, δάνεια 300.000 ευρώ; Αυτοί είναι οι µικροί, για
τους οποίους νοιάζεστε;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Μιλάµε για κούρεµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Τώρα είπατε να το πάµε το κούρεµα στα 300.000
ευρώ. Άρα νοιάζεστε για το µεγαλοαγρότη επιχειρηµατία και όχι
για τους µικρούς που µας λέτε. Οι µικροί κινούνται σε αυτά τα
νούµερα που σας είπα κατά µέσο όρο. Γι’ αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο Υφυπουργός
κ. Γκιουλέκας έχει τον λόγο για δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Θα είµαι εξαιρετικά σύντοµος, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να αναφερθώ εν συντοµία στην παράγραφο 3 και
στην παράγραφο 4 της τροπολογίας που περιλαµβάνει ρυθµίσεις
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Στην παράγραφο 3, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ρυθµίζονται
θέµατα που αφορούν σε ειδικές κατηγορίες του εργαστηριακού
και διδακτικού προσωπικού των πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ. Ειδικότερα, ρυθµίζονται τα εξής σηµεία:
Τα ήδη υπηρετούντα µέλη διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού εντάσσονται αυτοδικαίως και χωρίς την ανάγκη έκδοσης του οργανισµού του ιδρύµατος στις νέες αντίστοιχες κατηγορίες που προβλέπει ο ν. 4009/2011. Μάλιστα -και αυτό είναι
σηµαντικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και πρέπει να το προσέξουµε λίγο- εδώ υπάρχει ειδική ρύθµιση για εκείνους οι οποίοι
υπηρετούν, δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, όπως απαιτεί ο
παραπάνω νόµος, για την ένταξή τους στις αντίστοιχες κατηγορίες και έτσι ιδρύονται προσωποπαγείς θέσεις για να µπορέσει
και να εξασφαλιστεί η εργασιακή τους συνέχεια και να µην βρεθούν οι άνθρωποι αυτοί στο δρόµο, αλλά και µετά τη λήξη της
θητείας τους πλέον η θέση αυτή να πάψει να υφίσταται.
Επίσης, στην παράγραφο 3 προσδιορίζεται η διαδικασία κάλυψης των κενών θέσεων των ιδρυµάτων σε διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό µέσω της αξιολόγησης των αναγκών από
τα ίδια τα ιδρύµατα, µε την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης
των Υπουργών Παιδείας, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Οικονοµικών και, τέλος, µε διαδικασία προκήρυξης επιλογής από τριµελείς επιτροπές που θα συσταθούν στα ίδια τα ιδρύµατα.
Τέλος, σε συνέχεια της αναδιάρθρωσης των ιδρυµάτων στις
διοικητικές τους δοµές το Υπουργείο Παιδείας προχωρεί στον
εξορθολογισµό των δοµών των ιδρυµάτων µέσω της κάλυψης
των θέσεων που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες του διδακτικού
και εργαστηριακού προσωπικού.
Πραγµατικά πιστεύουµε ότι µε αυτές τις διατάξεις κάνουµε
ένα σηµαντικό βήµα σε κάποια θέµατα που είχαν τεθεί επανειληµµένως από την πλευρά των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
Στην παράγραφο 4, θα ήθελα να πω ότι µε το νόµο που ψηφίστηκε το Σεπτέµβριο, το ν. 4186/2013, προβλεπόταν τριακόσια
είκοσι πέντε άτοµα, τα οποία προορίζονταν για να εξυπηρετήσουν τις δοµές της παιδείας, όπως αναφέρεται ακριβώς στο
άρθρο 26 παράγραφος 10 και αντίστοιχα στην παράγραφο 14
του άρθρου 27 προβλέπονταν εννιακόσια είκοσι επτά άτοµα για
διδακτικό έργο, για να καλύψουν δηλαδή εκπαιδευτικές ανάγκες.
Επειδή φέτος λόγω της κρίσης και λόγω της αναβάθµισης που
κάναµε στο χώρο της κατάρτισης είχαµε πολύ µεγαλύτερη,
αθρόα θα έλεγα, προσέλευση νέων ατόµων στις δοµές αυτές και
για να καλύψουµε τις διδακτικές ανάγκες µεταφέραµε διακόσια
άτοµα στο εκπαιδευτικό –ας το πούµε έτσι- προσωπικό ή καλύτερα στο προσωπικό που καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες. Άρα
τα εννιακόσια είκοσι πέντε άτοµα γίνονται χίλια εκατόν είκοσι
πέντε και αντίστοιχα µειώσαµε κατά διακόσια από τα τριακόσια
είκοσι πέντε άτοµα στα εκατόν είκοσι πέντε άτοµα, δηλαδή ουσιαστικά είναι µεταφορά κάποιων αριθµών µε αντίστοιχη µεταφορά εργαζοµένων στο χώρο της κατάρτισης.
Αυτό –επαναλαµβάνω και κλείνω- γίνεται ακριβώς γιατί για
εµάς απόλυτη προτεραιότητα και νοµίζω για όλους, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, είναι το να καλύψουµε τις εκπαιδευτικές µας
ανάγκες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ, έτσι καλύπτονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες, µε τη µεταφορά
που κάνατε; Καλύπτεται όλο το µέγεθος των αναγκών; Διευκρινίστε το, αν θέλετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ (Υφυπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων): Μια και µου δώσατε την αφορµή, θέλω να σας
πω ότι φέτος στον τοµέα της κατάρτισης έχουν γίνει σηµαντικά
βήµατα. Επειδή είναι ένας τοµέας που έχω την ευθύνη να παρακολουθώ και να εποπτεύω, σας λέω ειλικρινά ότι είναι για εµάς

6225

πολύ σηµαντικό το ότι έχουµε περισσότερο από 60% προσέλευση νέων ανθρώπων. Προσφέραµε περισσότερες και πιο αναβαθµισµένες ειδικότητες και µιλώ πάντα για τα δηµόσια ΙΕΚ.
Επίσης, το πιο σηµαντικό είναι ότι όλες αυτές οι υπηρεσίες
προσφέρονται εντελώς δωρεάν από φέτος. Ενώ µέχρι πέρυσι
γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπήρχε το σύστηµα των διδάκτρων µε
αντίστοιχη επιστροφή κάποιων χρηµάτων µέσω των voucher,
φέτος οι υπηρεσίες προσφέρονται εντελώς δωρεάν. Θεωρούµε
ότι είναι κάποια πολύ σηµαντικά βήµατα για να αναβαθµίσουµε
το χώρο της κατάρτισης.
Μια και µου δώσατε την ευκαιρία, θέλω να πω το εξής, γιατί
φαντάζοµαι ότι ενδιαφέρει το Σώµα. Πολύ γρήγορα θα ανακοινώσουµε ότι ιδρύονται πιλοτικά από φέτος το Φεβρουάριο δύο
ΙΕΚ –δηµόσια πάντοτε- Ειδικής Αγωγής για άτοµα µε αναπηρίες,
για συνανθρώπους µας που µέχρι τώρα δεν είχαν δυνατότητα
πρόσβασης σε αυτήν τη βαθµίδα της εκπαίδευσης και από το Σεπτέµβριο –αφού πρώτα θα λειτουργήσουν πιλοτικά από το Φεβρουάριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη- θα γενικεύσουµε τη
λειτουργία αυτή και σε άλλα σηµεία της επικράτειας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ για την πληροφόρηση.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Μουτσινάς.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω
από το τελευταίο. Κύριε Υφυπουργέ Παιδείας, τα κενά στα σχολεία είναι πάρα πολλά και νοµίζω ότι έχετε υποχρέωση ένα µέρος
αυτών να το καλύψετε άµεσα από τους νέους ανθρώπους που
περιµένουν τη σειρά τους στην επετηρίδα, ώστε να καλυφθούν
τα κενά και στην πρωτοβάθµια και στη µέση εκπαίδευση. Η τροπολογία κατά τα άλλα είναι θετική, δεν το αρνούµαστε. Όµως
πρέπει άµεσα να καλυφθούν τα κενά γιατί και τα σχολεία και οι
µαθητές έχουν ανάγκη, αλλά και οι καθηγητές θέλουν να προσφέρουν.
Όσον αφορά αυτό το νοµοσχέδιο, θα ξεκινήσω από τα στερεότυπα στα οποία αναφέρθηκε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΠΑΣΟΚ κ. Κουκουλόπουλος. Εγώ περίµενα να ακούσω τα θέσφατα, τα καινοτόµα, τις καινοτόµες προτάσεις. Τελικά όµως τι
άκουσα; Ένα σύνθηµα για τη νέα γεωργία.
Όµως τα στερεότυπα παραµένουν, κύριε Κουκουλόπουλε και
κύριε Υπουργέ. Αυτά είναι ακριβώς ότι η αγροτική ανάπτυξη παραµένει προσδεδεµένη στον αυτόµατο πιλότο των επιδοτήσεων.
Μα, θα µου πείτε ότι τώρα έρχεται ένα νοµοσχέδιο, έστω και
µετά από δεκαεννιά µήνες, που φέρνει κάποιες ρυθµίσεις.
Κατ’ αρχάς από τα άρθρα 1 έως 36 είναι προσαρµογή στην ευρωενωσιακή νοµοθεσία και αφορά κυρίως διοικητικές κυρώσεις
και πρόστιµα για τους αγρότες, κυρίως για τους κτηνοτρόφους,
ως προς παραλείψεις και αστοχίες.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε πραγµατικά κάνει το καθήκον µας απέναντι στους αγρότες; Έχουµε στηρίξει την αγροτική οικονοµία,
τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, ώστε να είναι
σήµερα σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτή την ολοµέτωπη επίθεση µε τα πρόστιµα; Το ύψος των προστίµων είναι απαράδεκτο,
γιατί θα γονατίσουν τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις. Πρέπει να τα προσαρµόσετε σε ένα χαµηλό επίπεδο.
Η πολιτική µας πρέπει να είναι πολιτική ενηµέρωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων. Επίσης, η πολιτική µας πρέπει να αναβαθµιστεί ώστε κάποια στιγµή να είµαστε σε θέση να επιβάλλουµε και πρόστιµα –και πρέπει να το κάνουµε- για σοβαρές παραλείψεις κυρίως στον τοµέα της δηµόσιας υγείας. Πρέπει όµως
να δούµε αυτό το θέµα µε µια διαλεκτική προσέγγιση.
Συνολικά για το νοµοσχέδιο είδα ότι έχουµε προσαρµογή
νόµων και αλλαγή άρθρων. Εγώ µέτρησα είκοσι δύο νόµους –
µπορεί να είναι και παραπάνω- από το 1938 έως σήµερα, προεδρικά διατάγµατα που αλλάζουν σε κάποιες παραγράφους,
πράξεις υπουργικού συµβουλίου, υπουργικές αποφάσεις, οδηγίες κ.λπ..
Αυτό πράγµατι είναι ένα νοµοσχέδιο που υπηρετεί τη σύγχρονη αντίληψη για την ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα; Δεν θα
έλεγα ναι. Θα έλεγα ότι τελικά χρειαζόµαστε µια απλούστευση
και µια κωδικοποίηση του νοµοθετικού πλαισίου. Πρέπει να το
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κάνετε επιτέλους και όχι µόνο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά για αυτό µιλάµε σήµερα και σε αυτό θα σταµατήσω.
Πρέπει να γίνει για να είναι εύρυθµη και εύκολη η εφαρµογή των
νόµων.
Πάνω απ’ όλα, κύριε Υπουργέ, θα έλεγα ότι χρειάζεται µια συνολική αναδιάρθρωση στο δηµόσιο τοµέα. Γιατί αν µιλήσουµε
µόνο για τα πρόστιµα και τις κυρώσεις, θα σας πω ότι όλη αυτή
η ιστορία θα µείνει ένα γράµµα κενό.
Ο δηµόσιος τοµέας, το Υπουργείο, δεν είναι αποδοτικός. Πρέπει να δούµε, κατ’ αρχάς, την εφαρµογή της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Αν δεν το κάνουµε αυτό, θα είµαστε ανακόλουθοι.
Δεν µπορούµε στις σύγχρονες συνθήκες να πορευόµαστε µε τα
παλιά εργαλεία.
Αυτά είναι τα στερεότυπα, κύριε Κουκουλόπουλε και αυτά πρέπει να τα αλλάξουµε.
Πρέπει, λοιπόν, να δουλέψουν οι µηχανές του δηµοσίου τοµέα
και πρέπει επιπλέον να προσλάβουµε γεωτεχνικούς, κύριε
Υπουργέ, γιατί η µεσαία αγροτική εκµετάλλευση είναι µικρή εκµετάλλευση, µικρός ο κλήρος και χρειάζονται οι γείτονες γεωτεχνικοί και οι άλλοι επιστήµονες να καθοδηγήσουν τους αγρότες
στα πρώτα βήµατα για να µπορέσουν να ορθοποδήσουν και να
καλλιεργήσουν σωστά. Αλλιώς, θα πάρουν τα µηνύµατα και τις
πληροφορίες από τον Τύπο, από τους δηµοσιογράφους, που
κάθε φορά βγάζουν και ένα φυτό ή µια εκτροφή, για να µπορούν
να πουν ότι να, αυτό είναι το επόµενο βήµα για την ανάπτυξη της
χώρας.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, λοιπόν, έχει επιτελικό
ρόλο και αυτό τον ρόλο όσο διατηρούνται οι αποκεντρωµένες
περιφέρειες πρέπει να τον έχουν και αυτές. Δεν πρέπει να αναµιγνύονται οι ρόλοι της αποκεντρωµένης περιφέρειας µε αυτούς
της αιρετής περιφέρειας. Πρέπει η αιρετή περιφέρεια να είναι
αυτή που θα εφαρµόζει τους νόµους και θα ελέγχεται από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο δήµος µε το νόµο του «Καλλικράτη» 3852/2010 ορίστηκε πλέον ως ένα επίπεδο αγροτικής
πολιτικής. Δεν µπορεί να κάνει αγροτική πολιτική ο δήµος. Ο
δήµος µπορεί να συµπληρώνει, να βοηθάει επικουρικά τα µηνύµατα αυτά από την περιφέρεια και από το Υπουργείο.
Όσον αφορά το πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης, χρειάζεται
µια θεσµοθέτηση, µια θεσµική κατοχύρωση. Αναφέρεστε µέσα
µε αλλαγές των άρθρων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αγροτών, στο
Ηλεκτρονικό Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Εµπόρων Γεωργικών Φαρµάκων, Λιπασµάτων,
στο Ηλεκτρονικό Συνταγολόγιο κ.λπ. Όλα αυτά είναι καλά.
Όµως, εγώ φοβάµαι ότι τελικά θα ακολουθήσει άλλη µια περίοδος αδράνειας, γιατί έχουµε δει νόµους να µην εφαρµόζονται,
επειδή δεν βγαίνουν οι ανάλογες υπουργικές αποφάσεις.
Είστε αποφασισµένος, κύριε Υπουργέ, να προχωρήσετε γρήγορα σ’ αυτές τις δοµές, σ’ αυτούς τους θεσµούς για να µπορέσει να λειτουργήσει το σύστηµα; Αν δεν το κάνετε τώρα αυτό,
είναι χαµένη ευκαιρία, είναι λόγια γραµµένα σε κάποιο χαρτί τα
οποία δεν έχουν καµµία αξία. Πρέπει όλα αυτά να λειτουργήσουν
ηλεκτρονικά και µε συµβατική τεχνολογία το σύστηµα να λειτουργεί συνολικά για όλο το αγροτικό πεδίο.
Ως προς τις χρηµατοδοτήσεις, κύριε Υπουργέ, άκουσα σήµερα και τον κ. Βορίδη, όπως και τον κ. Κουκουλόπουλο, να λέει
ότι η Αγροτική Τράπεζα ήταν, αν θέλετε, η δαιµονοποίηση της
πολιτικής της τρικοµµατικής Κυβέρνησης, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς πραγµατικά ανταποκρίθηκε. Ανταποκρίθηκε πράγµατι
στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, στην εφαρµογή των προγραµµάτων; Η δουλειά µου είναι αυτή και έχω
άµεση σχέση µε τους αγρότες. Δεν µπορούν να καλλιεργήσουν
τα χωράφια τους -το ξέρετε πάρα πολύ καλά- και αυτό γίνεται
µε µεγάλο αγώνα. Στην ουσία έχουν γίνει οι γεωπόνοι των καταστηµάτων των προµηθειών οι νέες τράπεζες που δανειοδοτούν
τους αγρότες. Αυτό, βέβαια, δεν µας τιµά.
Επιπλέον έχουµε τα κόκκινα δάνεια της «κακής Αγροτικής, δυστυχώς, όλο αυτό το σκάνδαλο µε την παραχώρηση της Αγροτικής στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία ήταν πολύ χειρότερη -το
έχω ξαναπεί- σε κριτήρια και σε δείκτες τράπεζα. Το έχω αποδείξει και αν χρειαστεί, κάποια στιγµή θα τα πούµε και αυτά.
Έχετε, λοιπόν, τα κόκκινα δάνεια τα οποία είναι στον εκκαθα-
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ριστή και φέρατε σήµερα µία ρύθµιση η οποία, κύριε Υπουργέ,
είναι µία τρέχουσα ρύθµιση. Βέβαια, το δόλωµα είναι το επιτόκιο
3%.
Όµως, όλη αυτή η διαδικασία της ρύθµισης δεν υπηρετείται,
κύριε Υπουργέ, ούτε από τους µικρούς αγρότες, φυσικά, γιατί
είναι δοµικά τα προβλήµατα των αγροτών και η κρίση είναι πολύ
βαθιά και επιπλέον, όπως θα έχετε καταλάβει, οι αγρότες επιβαρύνονται µε δέκα τουλάχιστον νέους φόρους. Δεν αντέχουν,
είναι σε απόγνωση. Δεν µπορεί να υπηρετηθεί αυτό. Θα το κάνετε µόνο και µόνο για να υπάρχει µια ανάσα, να πάµε λίγο παραπίσω. Κάποια στιγµή, όµως, θα µιλήσουµε σοβαρά για ένα
σοβαρό κούρεµα σε αγρότες οι οποίοι έβαλαν τα δάνειά τους σε
αναπτυξιακές µονάδες, σε σωστές επενδύσεις και όχι βέβαια αυτούς οι οποίοι έκαναν βίλες και κότερα. Εννοείται ότι αυτό θα το
κάνουµε.
Ως προς τις αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών και τη στήριξη της
κτηνοτροφίας, αυτά είναι µεγάλα ζητήµατα, αν θέλουµε να µιλήσουµε για την αγροτική ανάπτυξη. Σήµερα µιλούσα στην Οµάδα
Φιλίας της Γαλλίας µε τον Πρέσβη της Γαλλίας και αναφέρθηκα
στη φέτα µεταξύ των άλλων. Είπα το εξής: «Είναι δυνατόν η Ευρώπη, που πρέπει να γίνεται προασπιστής της ασφάλειας και της
στήριξης των προϊόντων ΠΟΠ κ.λπ., να εγκαταλείπει στην τύχη
τους τα προϊόντα ΠΟΠ, τα οποία για την Ελλάδα µπορεί να αποτελέσουν, αν θέλετε, έναν πυλώνα ανάπτυξης»; Μου είπε ότι
«οπωσδήποτε είναι ένα µεγάλο θέµα» και οµολόγησε ότι «εµείς
τα τυριά µας τα σεβόµαστε πολύ, γιατί µας βοηθούν στην οικονοµία µας».
Σίγουρα η φέτα βοηθά στην αγροτική ανάπτυξη και δεν είναι
σωστή η εξέλιξη αυτή.
Αυτό λοιπόν, είναι ένα θέµα που το καταλαβαίνουν οι άλλοι,
όχι όµως εµείς, το αρµόδιο Υπουργείο, η υπεύθυνη Κυβέρνηση.
Αυτό είναι ένα θέµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα-ενάµισι λεπτό θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε, περίπου για
να ολοκληρώσω.
Θέλω να πω για τους συνεταιρισµούς και έχω θέσει το ζήτηµα
από την αρχή, από τον Οκτώβριο του 2012, µαζί µε άλλα θέµατα,
για την εξυγίανση και τη δυνατότητα να στηρίξουν την αγροτική
παραγωγή, την προβολή και την τυποποίηση κ.λπ..
Δεν γίνεται τίποτα απ’ αυτά. Θεωρώ ότι η τροπολογία που
ήρθε από Βουλευτές, δυστυχώς ήρθε καθυστερηµένα.
Κύριε Χαρακόπουλε, είχαµε κάνει µία κουβέντα µαζί πριν από
ένα χρόνο και είχαµε συµφωνήσει ότι θα έπρεπε να έχει κοπεί
ήδη η ενίσχυση της ΠΑΣΕΓΕΣ και της ΓΕΣΑΣΕ, προκειµένου να
γίνουν αυτοδύναµες, να µπορέσουν να σταθούν, να δουλέψουν
για να παραγάγουν χρήµα και να στηρίξουν αυτές τις οργανώσεις. Δυστυχώς, αυτό γίνεται µε καθυστέρηση από τους Βουλευτές, αλλά είναι προς τιµή τους. Θα το στηρίξουµε; Θα προχωρήσουµε στην εξυγίανση του συνεταιριστικού κινήµατος σε
βάθος; Θα φέρουµε το νόµο των συνεταιρισµών για άλλη µία
φορά, προκειµένου να δούµε τα τρωτά και να αλλάξουµε κάποια
πράγµατα, για να µπορέσουν να λειτουργήσουν και οι οµάδες
παραγωγών που είναι δυνατές οµάδες και δεν µπορούν σήµερα
να λειτουργήσουν γιατί υπάρχουν αντιφατικές διατάξεις, νόµοι
και οδηγίες;
Θα µιλήσουµε, επίσης, για το κόστος παραγωγής που σήµερα
επιβαρύνεται µε αύξηση στους φόρους κατά 93%, για την ενέργεια που επιβαρύνεται κατά 64%, τις προµήθειες, κ.λπ.; Αυτά
είναι µεγάλα ζητήµατα. Αυτά είναι ζητήµατα που πρέπει να τα
δούµε άµεσα.
Θα αναφερθώ στο άρθρο 2 που αφορά τους ελεγκτικούς µηχανισµούς. Πρέπει να υπάρξει µία Υπηρεσία ή µία Ειδική Γραµµατεία, όπου θα συµπεριληφθούν όλες οι υπηρεσίες ελέγχου
στον πρωτογενή τοµέα και ο ΕΦΕΤ στα τρόφιµα. Αυτό πρέπει να
γίνει άµεσα, προκειµένου ένας ενισχυµένος και σοβαρά αναβαθµισµένος ΕΦΕΤ να µπορέσει να παίξει ένα ρόλο σε ενιαία βάση
ελέγχου. Πρέπει να έχουµε πια µία πολιτική ελέγχου που θα είναι
από τον πρωτογενή τοµέα στο δευτερογενή, από τα προϊόντα
στα τρόφιµα, προκειµένου να µπορέσουµε να έχουµε και αποτέλεσµα.
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Θα ήθελα κλείνοντας να επισηµάνω µόνο ότι θεωρώ πως το
άρθρο 44 για το Μπενάκειο είναι φωτογραφικό, κύριε Υπουργέ.
Να πάνε «50-50», γιατί το Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
χρειάζεται ενίσχυση. Το «50-50» είναι λογικό. Είναι φωτογραφική
η διάταξη «70-30».
Όσον αφορά το άρθρο 50 για το Μητρώο Εµπόρων, πρέπει να
προχωρήσει, όπως είπα προηγουµένως.
Το άρθρο 52 για το «Αγρόκτηµα και ολοκληρωµένη ανάπτυξη»
πραγµατικά είναι σηµαντικό. Το επικροτώ και επαυξάνω.
Όµως, κύριε Υπουργέ, πρέπει να δούµε και τα πολλά πρόσωπα
του κράτους. Δυστυχώς, δεν αφήνετε αυτό το µοντέλο να προχωρήσει. Έρχονται τα ταµεία, το ΙΚΑ, το ΤΕΒΕ, κ.λπ. και χιµούν
στον αγρότη που έχει κάνει ένα ξενώνα πέντε δωµατίων, τον περνούν στο ΤΕΒΕ, του φορτώνουν και το ΤΕΒΕ, του φορτώνουν και
τον ΟΓΑ. Αυτά πρέπει να τα δούµε συγχρόνως µ’ αυτό το άρθρο
και να ξεκαθαριστούν.
Όσον αφορά το άρθρο 56 για τις αγορές, είπα να λειτουργούν
τρεις φορές την εβδοµάδα –κατά τα άλλα συµφωνώ µε τις τροποποιήσεις που έγιναν- για να µπορέσουν πραγµατικά να αποτελέσουν έναν πυλώνα ανάπτυξης και επαφής µε τον καταναλωτή.
Όσον αφορά το άρθρο 57 για τα Θεσµοφόρια, όπως είπε και
ο κ. Κασαπίδης, πρέπει να το αποσύρετε και να το φέρετε ολοκληρωµένο, για να έχουµε µία διαφάνεια στην κατανοµή των πιστώσεων, προκειµένου να πιάσουν τόπο οι πιστώσεις σε φορείς
οι οποίοι έχουν σχέση µε την ανάπτυξη της υπαίθρου και όχι µε
τις πελατειακές σχέσεις, όπως γίνεται κάθε φορά.
Θα ήθελα να σας πω, επίσης, κύριε Χαρακόπουλε, ότι έχουµε
συζητήσει ένα θέµα. Επειδή η κτηνοτροφία µας και η δηµόσια
υγεία µαστίζονται από τις ζωονόσους και δεν υπάρχουν κτηνίατροι να ασκήσουν το έργο τους στα χωριά, στις περιφέρειες,
πρέπει να προχωρήσετε και να προσλάβετε κτηνιάτρους –έστω
και µε οκτάµηνα- πέρα από τους γεωτεχνικούς, για τους οποίους
έχω κάνει και προτάσεις, γιατί συνολικά χρειάζονται και αυτοί.
Χρειάζονται άµεσα, όµως, κτηνίατροι, κύριε Χαρακόπουλε.
Τέλος, όσον αφορά τους κτηνοτρόφους, κύριε Υπουργέ,
υπήρχε µία πρόταση της Ένωσης Συνεταιρισµών Βόλου για τη
ρύθµιση των εγγυηµένων δανείων. Είναι µία παράγραφος που
πρέπει να την περάσουµε στο νοµοσχέδιο. Είναι ανάγκη. Στη
ρύθµιση δεν αναφέρετε καθόλου τα εγγυηµένα δάνεια των κτηνοτρόφων και αυτοί κρύβονται στα ποιµνιοστάσια, για να µη συλληφθούν.
Πρέπει να καταλάβετε, λοιπόν, ότι είναι ανάγκη να γίνουν αυτά
σήµερα, αν θέλετε πραγµατικά να προχωρήσουµε δυνατά και να
ελέγξουµε την κατάσταση. Εγώ δεν είµαι λαϊκιστής. Δεν θέλω να
πω ότι οι αγρότες δεν πρέπει να φορολογούνται. Να µιλήσουµε
και για βιβλία εσόδων-εξόδων. Όµως, να καθίσουµε σοβαρά να
ενηµερώσουµε και να αυξήσουµε την αξιοπιστία µας. Πρέπει να
ενισχύσουµε την πίστη των αγροτών απέναντι σε µας. Πρέπει να
καταλάβουν ότι έχουµε καλές προθέσεις για την ανάπτυξη και
γι’ αυτούς.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Γεωργαντάς έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, είµαι πολύ µικρό διάστηµα σ’ αυτήν την Αίθουσα για να
µπορώ να κάνω υποδείξεις σε συναδέλφους. Όµως, τολµώ να
πω κάτι, χωρίς να αναφέροµαι στον προηγούµενο συνάδελφο. Η
τήρηση του χρόνου που µας δίδεται από το Προεδρείο και ο αυτοπεριορισµός ενός εκάστου εξ ηµών δεν είναι απλά προτέρηµα
του καθενός αλλά είναι και υποχρέωσή µας.
Πρέπει να ξεκινάµε από αυτό το βασικό, την τήρηση των καθορισµένων ορίων, την ανάπτυξη όποιων από τα ζητήµατα θεωρούµε ότι είναι κρίσιµα και χρήσιµα για εµάς που τα γνωρίζουµε
καλύτερα και να σεβόµαστε και τον επόµενο οµιλητή αλλά και
όλους όσοι παρακολουθούν µία τέτοια διαδικασία.
Σήµερα, πέραν του γεγονότος αυτού που παρατηρήθηκε περισσότερο ίσως από άλλες φορές, αυτό που µου έµεινε ως
γεύση από µία συζήτηση η οποία έχει να κάνει µε τον αγροτικό
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κόσµο είναι ότι τελικά µιλάµε όλοι σε µονολόγους χωρίς ο ένας
να ακούει τον άλλον, χωρίς να µπορούµε πραγµατικά να σχολιάσουµε θέσεις, χωρίς να µπορούµε πραγµατικά να ενισχύσουµε
τα επιχειρήµατα ή τα αντεπιχειρήµατα των άλλων και να συγκλίνουµε τελικά σε κάποιες θέσεις.
Ακούστηκε από πολλές πλευρές ότι το παρόν νοµοσχέδιο, το
νοµοσχέδιο που έρχεται, κατά την άποψη αρκετών, µετά από
πολλούς µήνες καθυστέρηση, δεν είναι ένα ουσιαστικό νοµοσχέδιο που να δηµιουργεί µια ανατροπή στα δεδοµένα των αγροτών,
της αγροτικής παραγωγής και της αγροτικής νοµοθεσίας. Όµως
όσοι αναφέρουν µία τέτοια άποψη παραβλέπουν το γεγονός ότι
ακόµη και στα πολύ αυτονόητα και δεδοµένα ζητήµατα, τα οποία
τέθηκαν από το νοµοσχέδιο αυτό ή από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν, δεν µπορέσαµε να συγκλίνουµε πουθενά. Δεν µπορέσαµε να καταλήξουµε, άσχετα από την πολιτική µας τοποθέτηση, από τις πολιτικές µας σκοπιµότητες και από το πολιτικό
εφαλτήριο του καθενός, στο ότι κάποιες από τις προτάσεις πραγµατικά πρέπει να στηριχθούν ή να βελτιωθούν και κάποιες ίσως
να αποκλειστούν. Όµως, αυτό πρέπει να γίνει µε ουσιαστικά επιχειρήµατα, µε µια αντικειµενική αντιµετώπιση των ζητηµάτων και
όχι µε µια στείρα αντιπαράθεση πολιτικών ουσιαστικά επιχειρηµάτων.
Δράττοµαι της ευκαιρίας να κάνω αυτή την παρέµβαση σε
σχέση µε την τροπολογία η οποία κατατέθηκε για τα λεγόµενα
«κόκκινα δάνεια» των αγροτών στην υπό εκκαθάριση παλιά ΑΤΕ.
Τι λογικότερο και τι πιο αναµενόµενο από το να αποδεχθούµε
όλοι αρχικά µε ικανοποίηση αυτή την πρωτοβουλία των Βουλευτών της συγκυβέρνησης και στη συνέχεια να κάνουµε ίσως και
τις επιµέρους παρατηρήσεις µας για τη βελτίωση αυτής της πρόβλεψης, αυτής της πρωτοβουλίας;
Αντί, όµως, να δούµε την ουσία της πρωτοβουλίας αυτής η
οποία -θα αναφερθώ παρακάτω- πραγµατικά δίδει τη δυνατότητα
σε αγρότες δανειολήπτες, οι οποίοι δεν είχαν καµµιά δυνατότητα
να αποπληρώσουν τις οφειλές τους, να µπορέσουν να λειτουργήσουν την αγροτική επιχείρησή τους, αντί, λοιπόν, να δούµε επί
της ουσίας ότι είναι ένα πολύ θετικό βήµα που έρχεται σήµερα
σε συζήτηση στην Ολοµέλεια, αναλωνόµαστε σε διαδικαστικές
υπεκφυγές, µιλάµε όχι επί της ουσίας αλλά επί του τύπου, αναφερόµαστε σε πράγµατα τα οποία δεν υπάρχουν στην πρωτοβουλία αυτή των Βουλευτών και τελικά χάνεται η ουσία.
Η ουσία είναι ότι σήµερα έρχονται αυτοί οι Βουλευτές να καταθέσουν µία τροπολογία η οποία κατά το ένα µέρος της ίσως
ήταν αναµενόµενη και προβλεπόµενη από παλιά, όπως είπε η
αγορήτρια του ΚΚΕ, σε σχέση δηλαδή µε τον περιορισµό των
υποθηκών -πράγµατι, αυτό ήταν µία πρόβλεψη που υπήρχε στον
νόµο περί ειδικής εκκαθάρισης- όµως πουθενά δεν υπήρχε πρόβλεψη για τον περιορισµό του οφειλόµενου ποσού. Σήµερα µε
την πρωτοβουλία αυτή -η οποία τουλάχιστον επί της αρχής,
όπως δήλωσε ο Υπουργός, βλέπουµε ότι θα γίνει δεκτή από την
Κυβέρνηση και οι λεπτοµέρειες φαντάζοµαι ότι θα εξεταστούν
αργότερα- έχουµε µία πολύ σηµαντική εξέλιξη. Οι αγρότες, οι
οποίοι έχουν οφειλόµενα δάνεια στην παλαιά ΑΤΕ, στην υπό εκκαθάριση ΑΤΕ, έχουν τη δυνατότητα ρυθµίσεων µε πολύ ευνοϊκούς όρους.
Και παλαιότερα υπήρξε µία τέτοια δυνατότητα µε τα λεγόµενα
«πανωτόκια», όπως τα αναφέρουµε. Δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο αυτό που γίνεται σήµερα. Με αυτόν τον τρόπο και χρήµατα θα εισπραχθούν από κάποιους οι οποίοι ήταν απογοητευµένοι και πίστευαν ότι ποτέ δεν θα µπορέσουν να εξοφλήσουν
την οφειλή τους και οι ίδιοι θα µπορέσουν να σταµατήσουν όλα
τα αναγκαστικά µέτρα σε βάρος της περιουσίας τους.
Προέρχοµαι από έναν αγροτικό νοµό και έγινα µάρτυρας περιπτώσεων αγροτών οι οποίοι δεν µπόρεσαν να εισπράξουν τις
επιδοτήσεις τους τον Δεκέµβριο, κύριε Υπουργέ, ακριβώς επειδή
ήταν δεσµευµένοι οι λογαριασµοί τους από αυτές τις παλιές
οφειλές στην ΑΤΕ. Με αυτήν την πρωτοβουλία δίνετε ουσιαστικά
τη δυνατότητα να µπορέσει να ξαναγίνει βιώσιµη η επιχείρησή
τους. Αυτά ως προς το ένα γενικό θέµα που ήθελα σήµερα να
σχολιάσω.
Υπάρχει και ένα ειδικότερο θέµα, κύριε Υπουργέ, που αφορά
σε µεγάλο βαθµό την περιοχή µου, το Νοµό Κιλκίς. Είναι σχετικό
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-και χαίροµαι πολύ που βλέπω την πρωτοβουλία αυτή της Κυβερνήσεως- µε τα λεγόµενα «εποικιστικά οικόπεδα», δηλαδή µε τα
οικόπεδα που δόθηκαν από τις Διευθύνσεις Πολιτικής Γης για να
αποκατασταθούν κάποιοι και να αποκτήσουν την κύρια κατοικία
τους.
Πολλοί εκ των δικαιούχων αυτών δεν κατόρθωσαν να ανεγείρουν τις κατοικίες τους µέσα στον προβλεπόµενο χρόνο και οι
περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία εξ αυτών, δεν το έκαναν
για λόγους οικονοµικής αδυναµίας. Ένας είναι ο λόγος της οικονοµικής αδυναµίας και ένας δεύτερος σηµαντικός λόγος και
παράµετρος, την οποία µπορώ να γνωρίζω, είναι ότι οι κατάλληλες υποδοµές που έπρεπε να υπάρχουν στους οικισµούς αυτούς,
στην επέκταση αυτών των οικισµών, είτε µε τους δρόµους είτε
µε την ηλεκτροδότηση είτε µε την υδροδότηση δεν υπήρχαν,
οπότε δεν µπορούσε ο άλλος να ανεγείρει ένα κτίσµα µέσα στο
πουθενά.
Έρχεται σήµερα µία πρωτοβουλία, η οποία είναι σηµαντικότατη, για να λύσει µε έναν οριστικό τρόπο –επαναλαµβάνω- αυτό
το ζήτηµα για να µην είναι κανένας όµηρος κανενός, µε έναν
τρόπο ο οποίος θεωρώ ότι τακτοποιεί τα πράγµατα, µε µία µόνο
διόρθωση η οποία, κατά την άποψη µου, κύριε Υπουργέ, πρέπει
να γίνει. Το ποσό της αποζηµίωσης, του προστίµου το οποίο επιβάλλεται είναι δυσανάλογο σε σχέση και µε την αξία αυτών των
οικοπέδων πλέον, αλλά και µε τις δυνατότητες των δικαιούχων.
Το ½ της αντικειµενικής αξίας που προβλέπεται είναι ουσιαστικά
η αγοραία αξία η σηµερινή, όπως έχει διαµορφωθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Προτείνω, κύριε Υπουργέ, να είναι το της αντικειµενικής αξίας,
γιατί πρέπει να πάρουµε υπ’ όψιν µας το γεγονός ότι όλοι αυτοί
έχουν πληρώσει ένα πρώτο τίµηµα µε βάση το προεδρικό διάταγµα µε το οποίο τους δόθηκαν αυτά τα οικόπεδα, επίσης το
γεγονός ότι πράγµατι όσον αφορά την αντικειµενική αξία ενώ
φαίνεται ότι είναι εντός οικισµών το οικόπεδο, πολλά εξ αυτών
είναι ουσιαστικά εκτός οικισµών και τυπικά µόνο είναι εντός, γιατί
δεν έχουν γίνει οι υποδοµές τις οποίες προανέφερα και µε βάση
την οικονοµική κρίση και την έλλειψη αγοραστικού ενδιαφέροντος, εάν µείνουµε στο ποσό το οποίο εσείς αναφέρετε, ουσιαστικά είναι σαν να κάνουν µία αγορά πάνω από την πραγµατική
αξία του οικοπέδου.
Θέλοντας να µείνω στο χρόνο µου, όπως προείπα, κύριε
Υπουργέ, µε τις δύο αυτές παρατηρήσεις κλείνω. Χαίροµαι πολύ
για την πρωτοβουλία για τα «κόκκινα δάνεια», όχι για την πρωτοβουλία των Βουλευτών που ήταν υποχρέωσή τους, αλλά για την
αποδοχή επί της αρχής της πρωτοβουλίας αυτής και ελπίζω,
όταν ξεκαθαρίσουν οι όροι, να δουν οι αγρότες ότι πραγµατικά
τους δίνεται µία ουσιαστική δυνατότητα.
Κύριε Υπουργέ, σας απευθύνω θερµή παράκληση να δείτε
πάλι το θέµα αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Προλάβατε να
είστε συνεπής, διότι θα σας έκανα παρατήρηση εάν ξεπερνούσατε το χρόνο. Γιατί και εσείς κάνατε παρατήρηση προηγουµένως.
Ορίστε, κύριε Χαρακόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ας µιλήσουν πρώτα οι
δύο Θεσσαλονικείς συνάδελφοι που θέλουν να φύγουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι ας µιλήσουν δύο- τρεις συνάδελφοι, όπως σας είπε το Προεδρείο, οι
Θεσσαλονικείς που θέλουν να φύγουν.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Εγώ είµαι από το πρωί εδώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Σάββας
Αναστασιάδης έχει το λόγο, αµέσως µετά η κ. Φωτεινή Πιπιλή και
µετά ο κύριος Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Αναστασιάδη, έχετε τον λόγο.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Έχει πάρει τόση παράταση η σηµερινή τοποθέτησή µας στη
Βουλή που συγγνώµη για τον εκνευρισµό, αλλά έπρεπε να είχαµε
µιλήσει στις 15.00’ και είναι ήδη 19.00’ και κινδυνεύουµε να µεί-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νουµε εδώ.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα και φέρνετε, κύριε
Υπουργέ, στη Βουλή για ψήφιση, βεβαίως κινείται προς τη θετική
κατεύθυνση, έστω και αν ήρθε µε καθυστέρηση δύο χρόνων η
νοµοθετική σας πρωτοβουλία. Όµως δεν κατάλαβα και δεν κατανοώ τη στόχευσή του. Δεν καταλαβαίνω την πολιτική του, προς
τα πού κατευθύνεται, ποια είναι η κατεύθυνσή του. Γιατί αναφέρατε στην τοποθέτησή σας ότι το νοµοσχέδιο αυτό είναι αναπτυξιακό, αλλά επιτρέψτε µου να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι δεν
βλέπω καµµία αναπτυξιακή διάσταση σε αυτά που περιλαµβάνει
αυτό το νοµοσχέδιο που, όπως προείπα, έχει διατάξεις θετικές
που λύνουν χρόνια προβλήµατα και απασχολούν τον αγροτικό
τοµέα.
Υπάρχει απουσία εθνικής στρατηγικής για τον αγροτικό τοµέα
και πιστεύω ότι µετά από δύο χρόνια το νοµοσχέδιο που θα
έπρεπε να είχε έρθει στη Βουλή, έπρεπε να ήταν ολοκληρωµένης, συγκροτηµένης στρατηγικής που να καταστήσει τον αγροτικό τοµέα πράγµατι αναπτυξιακό πυλώνα και αιχµή του δόρατος
του εξαγωγικού τοµέα της χώρας µας.
Δεν ξέρουµε ακόµα και δεν µας αναφέρατε πουθενά πώς θα
αξιοποιήσουµε τη νέα ΚΑΠ, πού θα διοχετευθεί. Πώς γίνεται η
προσέγγιση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης; Στις µελέτες, στην παραγωγή; Ήδη είµαστε στο 2014.
Τι θα κάνετε µε τους κτηνοτρόφους και τον κτηνοτροφικό
τοµέα, όπου, όπως προείπε και συνάδελφος, υπάρχει ένα έλλειµµα δύο δισεκατοµµυρίων ευρώ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών; Δεν θα έπρεπε αυτός ο τοµέας να ενθαρρυνθεί, να
στηριχθεί, έτσι ώστε να κλείσει αυτή η ψαλίδα, αλλά να µπουν
και νέοι άνθρωποι σε αυτόν τον χώρο της κτηνοτροφίας, που τον
έχει πολλή ανάγκη η χώρα µας;
Τι γίνεται µε τη γραφειοκρατία του Υπουργείου; Τι γίνεται µε
τα σχέδια βελτίωσης που κάνουν τρία µέχρι πέντε χρόνια να ολοκληρωθούν; Τι γίνεται µε τους φακέλους των νέων αγροτών,
των νέων κτηνοτρόφων, µε τις βιολογικές καλλιέργειες;
Όλα αυτά είναι θέµατα καθηµερινότητας που αντιµετωπίζουν
οι αγρότες, που συζητούν οι αγρότες, που µας επισηµαίνουν οι
αγρότες και, δυστυχώς, δεν βλέπω να λύνονται µε αυτό το νοµοσχέδιο, που, όπως προείπα, είναι µία θετική παρέµβαση και
δίνει λύσεις σε πολλά και χρόνια προβλήµατα.
Θα ανέµενα, κύριε Υπουργέ, µία ολοκληρωµένη στόχευση και
κατεύθυνση για τον αγροτικό τοµέα. Γιατί σήµερα ξέρουµε ότι
το µεγαλύτερο ποσοστό όσων απασχολούνται στον αγροτικό
τοµέα είναι περίπου πενήντα χρονών. Αν δεν γίνουν οι κατάλληλες παρεµβάσεις, αν δεν σταµατήσει η γραφειοκρατία, αν δεν
απλοποιηθούν όλες οι διαδικασίες, τότε σε µερικά χρόνια ο
αγροτικός τοµέας -είτε αυτός είναι η κτηνοτροφία είτε η αλιεία
είτε είναι η φυτική παραγωγή- θα φθίνει και θα φθίνει µε γεωµετρική πρόοδο.
Είπατε προηγουµένως στην τοποθέτησή σας ότι στα φρούτα
και στα οπωροκηπευτικά έχουµε αύξηση στις εξαγωγές. Βεβαίως, είναι θετικό. Τι γίνεται, όµως, µε τα άλλα προϊόντα; Ποιες
είναι οι παρεµβάσεις του Υπουργείου, για να αλλάξουν αυτά;
Σήµερα -και όχι µόνο σήµερα, αλλά εδώ και πολλά χρόνια- ο
αγροτικός τοµέας και όσοι ασχολούνται µε τον αγρότη έχουν αντίπαλο το κράτος. Οι οργανωµένοι επιχειρηµατίες αγρότες δεν
έχουν φόβο από τον ανταγωνισµό, εάν το κράτος βάλει το πλαίσιο και πάρει τα κατάλληλα µέτρα που χρειάζονται, για να αναπτυχθούν. Το κράτος µε τις χρονοβόρες και δαιδαλώδεις διαδικασίες του είναι αντικίνητρο σε νέους ανθρώπους να µπουν στον
αγροτικό τοµέα.
Βεβαίως, όπως είπα, στηρίζουµε το νοµοσχέδιο, διότι κινείται
σε σωστή και θετική κατεύθυνση. Στηρίζουµε, λοιπόν, την προσπάθεια της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού.
Δύο-τρεις παρατηρήσεις µόνο για το άρθρο 61. Είναι πολύ θετική αυτή η παρέµβαση. Όµως, θα µπορούσαν να ενταχθούν σε
αυτό και αυτοί που δεν έχουν περάσει στη δεύτερη φάση, αλλά
πληρούν τις προϋποθέσεις, κύριε Υπουργέ.
Όπως και για τον κτηνίατρο εκτροφής θέλω να πω ότι εγώ δεν
έχω καταλάβει τι σηµαίνει κτηνίατρος εκτροφής και πώς µπορεί
να υποχρεούται ο αιγοπροβατοτρόφος µε εκατό πρόβατα να έχει
υποχρεωτικά κτηνίατρο.
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Θα σταµατήσω, όµως, εδώ, κύριε Υπουργέ, διότι σήµερα πήρα
µία απάντησή σας σε µία ερώτησή µου και επ’ ευκαιρία της απάντησής σας, παρακαλώ την προσοχή σας. Θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις.
Πήρα µία απάντηση στις 14 Ιανουαρίου στην ερώτηση την
οποία είχαµε καταθέσει στις 28 Νοεµβρίου δεκαπέντε Βουλευτές
και αφορούσε τον προβληµατισµό και τον φόβο της µαταίωσης
του επισιτιστικού προγράµµατος, µε το γνωστό θέµα του ρυζιού,
που αφορά κυρίως την περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Η απάντηση, βέβαια, έχει κάποιες αβάσιµες, κατ’ εµέ, δικαιολογίες, δηλαδή ενστάσεις ασφαλιστικών µέτρων, δικαστικών προσφυγών κ.λπ..
Κύριε Υπουργέ, ξέρατε πολύ καλά ότι το πρόγραµµα αυτό
έπρεπε να πληρωθεί µέχρι τις 15 Οκτωβρίου, αφού έχουν γίνει
όλες οι διαδικασίες και έχει ανατεθεί σε ανάδοχο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και εσείς εν γνώσει σας, ενώ ξέρατε ότι θα χάνατε τα χρήµατα, στις 15 Οκτωβρίου δεν πληρώσατε. Και δεν είχατε τότε
ούτε δικαστικές αποφάσεις ούτε καµµία παρέµβαση. Σας το λέω
αυτό -διότι έχω και δεύτερη απάντηση για συγκεκριµένες ερωτήσεις- για να µην πάρω την ίδια απάντηση, διότι στις 15 Οκτωβρίου υπήρχαν βέβαια ενστάσεις στα δικαστήρια, αλλά δεν σας
δέσµευαν εσάς –δική σας ευθύνη είναι- να πληρώσετε, κύριε
Υπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Λάθος κάνετε.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Δεν κάνω καθόλου λάθος.
Και, εν τοιαύτη περιπτώσει, εσείς φέρατε το νεωτεριστικό πρόγραµµα των τριών ζωνών. Στις δύο ζώνες υπήρχαν ενστάσεις,
γιατί φέρατε σε πολύ δύσκολη θέση τους κατοίκους της περιοχής και την εταιρεία την οποία αδικήσατε.
Την Α’ ζώνη γιατί δεν την πληρώσατε, για την οποία δεν
υπήρχε καµµία παρέµβαση; Να µας απαντήσετε. Θέλω να µου
απαντήσετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και θέλω να απαντήσετε στους αγρότες της περιοχής –ένα
λεπτό, κυρία Πρόεδρε- που δεν µπορούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους εξαιτίας αυτού του γεγονότος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ. Περιµένουν κι άλλοι συνάδελφοι.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Γιατί είπατε πριν από δέκα µέρες
σε µία συγκέντρωση που σας έκαναν εκεί στη Σίνδο οι κοµµατικοί
σας φίλοι ότι θα σταµατήσει η αθρόα εισαγωγή ρυζιού από τις
χώρες της Νοτιανατολικής Ασίας. Πώς το προεξοφλείτε αυτό;
Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Θα σταµατήσει η εξαγωγή…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εξαγωγή;
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: ...η εισαγωγή από τις χώρες αυτές;
Νοµίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέµα. Πιστεύω ότι η απόφασή σας
ήταν πολύ επιζήµια για τους αγρότες, γιατί πέραν του γεγονότος
ότι χάθηκε το φετινό πρόγραµµα, τα επόµενα χρόνια θα έχουµε
και µείωση των κονδυλίων κατά 20%.
Και, βεβαίως, µε τον ίδιο τρόπο κινδυνεύετε να χάσετε και το
πρόγραµµα των φρούτων που αύριο λήγει. Δεν ξέρω ποιος σας
συνέστησε αυτήν την πρόταση και τη δεχτήκατε και εσείς. Διότι
αν κάνουµε έναν απλό υπολογισµό, ένα φρούτο µε 20 λεπτά θέλετε να πάει πέντε φορές σε σχολεία µαζί µε όλα τα διαφηµιστικά
και άλλα έξοδα. Πιστεύετε ότι αύριο θα έχετε κάποιους να δεχτούν αυτό το πρόγραµµα;
Κύριε Υπουργέ, είναι πολύ σοβαρά αυτά τα θέµατα και η χώρα
έχει πάρα πολύ µεγάλη ανάγκη τα κονδύλια της Ευρώπης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Αναστασιάδη. Κλείστε, παρακαλώ.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Θα συνιστούσα να είστε πολύ προσεκτικοί και στις αποφάσεις σας αλλά και στη δικαιοσύνη σας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Αναστασιάδη.
Η κ. Φωτεινή Πιπιλή έχει τον λόγο.
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Συγγνώµη, δεν ήµουν εγώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, δεν είναι
έτσι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Μπορώ να απαντήσω σε κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
τι να σας πω τώρα; Καθυστερούµε και οι συνάδελφοι όλοι
έχουν…
Απαντήστε. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν γίνεται έτσι. Ακούγονται θέµατα που δεν
είναι απολύτως σωστά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Μαζέψτε τα να µας απαντήσετε σε
όλα µαζί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κατ’ αρχάς, η καθιέρωση των τριών ζωνών
έδωσε την ευκαιρία σε πάρα πολλούς διαγωνιζόµενους να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό, γιατί δεν χρειάζονταν µία πολύ µεγάλη, γιγάντια εγγυητική επιστολή. Και εκ των υστέρων απεδείχθη ότι το πρόγραµµα ήταν πετυχηµένο.
Ό,τι έγινε για τα άλλα τέσσερα προϊόντα…
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Γι’ αυτό χάθηκε η …
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας παρακαλώ, αφήστε µε να µιλήσω. Δεν σας
διέκοψα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν κάνουµε
διάλογο, κύριε Αναστασιάδη. Ακούστε τώρα τον Υπουργό σε
αυτά που θα πει. Τι να κάνουµε τώρα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας το έχω εξηγήσει κατ’ ιδίαν δέκα φορές. Δεν
θέλετε να το καταλάβετε. Θέλετε να τα ακούσετε δηµόσια; Θα
τα ακούσετε τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον στηρίζετε
τον Υπουργό εσείς. Ακούστε τα τώρα.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Βεβαίως.
Λέω, λοιπόν, πως ό,τι κάναµε για τα άλλα τρόφιµα, κάναµε και
γι’ αυτόν το διαγωνισµό, µε τις ίδιες ακριβώς διαδικασίες. Τα
άλλα τέσσερα τρόφιµα µοιράστηκαν και µάλιστα µε επιτυχία.
Έτσι είναι κατά γενική οµολογία. Οι συγκεκριµένες εταιρείες που
συµµετείχαν στον διαγωνισµό του ρυζιού έκαναν ασφαλιστικά
µέτρα και µάλιστα µας έκαναν…
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Δεν σας δέσµευαν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας παρακαλώ, επειδή εγώ έχω τα αποτελέσµατα των ασφαλιστικών µέτρων, έδωσε ρητή εντολή το δικαστήριο να ακυρώσω…
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Μην το λέτε αυτό. Δεν έγινε έτσι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν µπορώ να µιλήσω έτσι. Δεν είναι δυνατόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Αναστασιάδη, κάντε µία επίκαιρη ερώτηση και να σας τα πει αυτά ο κύριος Υπουργός.
Έχετε τελειώσει, κύριε Υπουργέ;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Καταλαβαίνω τι λέει, αλλά πρέπει να πω κι εγώ
την άποψή µου. Σέβοµαι τη δική του. Ας σεβαστεί κι αυτός τη
δική µου.
Μας έδωσε εντολή το δικαστήριο να µην υλοποιηθεί η σύµβαση και µου έκανε εντύπωση, διότι έδωσε και σε µένα εντολή
να µην υλοποιηθεί η συγκεκριµένη σύµβαση. Υπ’ όψιν ότι τα
ασφαλιστικά µέτρα πρέπει να εκδικάζονται εντός µιας εβδοµάδος.
Η προθεσµία δεν έληγε στις 15 Οκτωβρίου. Στις 30 Σεπτεµβρίου λήγει η προθεσµία να πληρωθούν τα συγκεκριµένα έργα,
γι’ αυτό και ζητήσαµε την παράταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση
ειδικά για το ρύζι να µας επιτρέψει µια εβδοµάδα να εκδικαστούν
τα µέτρα, για να δούµε αν θα µας επιτρέψουν να υλοποιήσουµε
ή όχι τη σύµβαση.
Το δικαστήριο, όµως, έστειλε την απόφασή του σε είκοσι µία
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ηµέρες. Δεν µπορούσαµε να κάνουµε τίποτα. Όταν την έστειλε,
ήταν πολύ αργά, γιατί γνωρίζετε ότι το οικονοµικό έτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης λήγει στις 15 Οκτωβρίου και γι’ αυτό πήγε
µέχρι εκεί.
Εις ό,τι αφορά στους αγρότες, τους είπα ότι θα δώσουµε ρύζι
στους ανθρώπους από εθνικούς πόρους. Έτσι θα κάνουµε. Αυτή
είναι η απόφαση της Κυβέρνησης. Μάλιστα, αν θα δείτε σήµερα
στον Τύπο, υπάρχει και η δηµοσίευση της σχετικής διακήρυξης.
Το περιµένουν και θα το κάνουµε.
Εις ό,τι αφορά στα φρούτα, ο διαγωνισµός των φρούτων έγινε
µε τον ίδιο τρόπο πέρυσι. Ήταν πετυχηµένος και µοιράστηκε. Θα
δούµε αν και κατά πόσο φέτος θα έρθουν εταιρείες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει η κ. Φωτεινή Πιπιλή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι σε οτιδήποτε συζητείται στη Βουλή οφείλουµε να
προσδίδουµε έναν χαρακτήρα παιδαγωγικό, έναν χαρακτήρα
που να συνάδει µε τον πολιτισµό της σύγχρονης Ελλάδος.
Είναι γνωστό στον Υπουργό και τα µέλη της επιτροπής ότι εγώ
αναφέροµαι µόνο στη διάταξη για την προστασία των ζώων.
Ξεκινάω την οµιλία µου θυµίζοντας σε όλους σας το σοκ που
υποστήκαµε παγκοσµίως από το αποτρόπαιο για τα δυτικά βλέµµατα και νοοτροπία θέαµα των κατακρεουργηµένων δελφινιών
στην Ιαπωνία. Οι αντιδράσεις του δυτικού κόσµου είναι πάρα
πολύ έντονες. Στην Ιαπωνία απλώς ακόµη δεν έχει ψηφιστεί
νόµος που να προβλέπει την προστασία των θαλασσίων κητών.
Κάνω αυτήν τη σύγκριση γιατί η Ελλάδα πέρασε από µία περίοδο αγριότητας. Κατηγορήθηκε γι’ αυτό για τη συµπεριφορά
µας ως προς τα ζώα, όµως έχει κάνει όµως πολύ σηµαντικά άλµατα και πρέπει να το πούµε. Αναφέροµαι στις νοµοθετικές ρυθµίσεις.
Η πρώτη που υπεγράφη από την Ελλάδα ήταν το 1992. Μιλάω
για την ευρωπαϊκή σύµβαση για την προστασία των ζώων συντροφιάς του Συµβουλίου της Ευρώπης, που από τότε απαγόρευε, για παράδειγµα, τις χειρουργικές επεµβάσεις και την τροποποίηση της εξωτερικής εµφάνισης του ζώου συντροφιάς για
µη θεραπευτικούς σκοπούς, κυρίως το κόψιµο ουράς και αυτιών
για µη ιατρικούς λόγους. Το λέω για να τα ξεχωρίζουµε.
Η Ελλάδα επίσης από το 2012 και µετά, χάρη στις κυβερνητικές αποφάσεις και τη δράση της δικαιοσύνης, µπορεί να υπερηφανεύεται ότι ήδη έχει είκοσι µία καταδικαστικές αποφάσεις για
κακοποίηση ζώων, κάτι που δεν υπήρχε ποτέ στο παρελθόν. Από
στοιχεία των δυο εισαγγελέων των ζώων µόνο το 2013 υπάρχουν
εκατόν τριάντα επτά δικογραφίες αλλά και τριάντα επτά αποφάσεις-διατάξεις της δικαιοσύνης για την αφαίρεση ζώων από δεσπότες που τα κακοποιούσαν.
Θέλω, λοιπόν, να πω να µην επιτρέπουµε, κύριε Υπουργέ, σε
κανέναν να κάνει την παραµικρή αλλαγή τώρα που η Ελλάδα έχει
µπει στο ευρωπαϊκό µέτωπο στο θέµα της προστασίας των ζώων
και της φύσης.
Επίσης, µου κάνει εντύπωση που, ενώ ο ν. 4039 ψηφίστηκε και
χαιρετίστηκε µόλις τον Απρίλιο του 2012, κάποιοι παράγοντες
κάνουν συνεχείς προσπάθειες νύχτα-µέρα να αλλάξει. Να τους
καταστήσουµε σαφές ότι αυτό δεν πρόκειται να συµβεί.
Ήµουν η πρώτη που σήκωσε τη «λευκή» σηµαία για να προστατευθούν οι διατάξεις του νόµου του 2012 για τις παραστάσεις
µε δελφίνια.
Αποσύρετε απ’ ό,τι µαθαίνω και το θέµα της επαναφοράς για
µία πενταετία του δικαιώµατος για εκτροφή και αναπαραγωγή
των ακρωτηριασµένων ζώων.
Ήθελα να σας κάνω µερικές σύντοµες παρατηρήσεις για τους
συµβούλους σας, κύριε Υπουργέ.
Στην τροπολογία για το «επικίνδυνο ζώο συντροφιάς» έχω ζητήσει, όταν είναι επιθετικό, να προστεθούν οι λέξεις «αποδεδειγµένα έντονη και κατ’ επανάληψη επιθετικότητα του ζώου» για να
πηγαίνει µετά για ευθανασία, έτσι ώστε να µη δίνουµε δικαιώµατα στον κάθε έναν «κανίβαλο» να καταγγέλλει ένα ζώο ότι είναι
επιθετικό και να µην οδηγούµε σε σφαγή τα ζώα, εάν δεν υπάρξει
η συνεχής εµφάνιση από τον κτηνίατρο που θα το κρίνει ή από
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ένα γιατρό κρατικού νοσοκοµείου.
Η δεύτερη πρότασή µου είναι –και επιµένω για να µην έχουµε
προβλήµατα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- η εξής: Εσείς λέτε να
εξαιρούνται της πιστοποίησης οι κτηνίατροι υπήκοοι κρατώνµελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επειδή είµαστε όλοι µέλη
της ίδιας οικογένειας να εξαιρούνται οι ξένοι κτηνίατροι µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µόνο από την πρόσβαση στα ελληνικά δεδοµένα.
Υπάρχει, λοιπόν, η πρόταση από τη δική µου πλευρά -και επιµένω- για την ηλεκτρονική σήµανση και καταγραφή έκδοσης διαβατηρίου και βιβλιαρίου υγείας, δηλαδή το πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 5 όπως εσείς θέλετε να το τροποποιήσετε, όπου
ζητάτε από κτηνιάτρους που έχουν πιστοποιηθεί και ασκούν νόµιµα το κτηνιατρικό επάγγελµα στην Ελλάδα –εννοούµε αλλοδαπούς- να διαθέτουν και αριθµό φορολογικού µητρώου, που σηµαίνει ότι πρέπει να διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ. Αυτό δυσκολεύει
πάρα πολύ. Εγώ προτείνω να βρείτε έναν άλλον τρόπο, σύµφωνο
µε τα δικά τους ευρωπαϊκά οικονοµικά δεδοµένα, για να τους
ελέγχει βεβαίως το ελληνικό δηµόσιο.
Πάµε τώρα στο θέµα που έχει προκαλέσει θύελλα. Είµαι θύµα
ύβρεων στο διαδίκτυο και στον Τύπο -βεβαίως «δεν µασάω» και
µε συγχωρείτε για την έκφραση- από διαφόρους οι οποίοι µε το
χυδαιότερο τρόπο µου επιτίθενται επειδή επιµένω ότι δεν πρέπει
ποτέ η Ελλάδα να γυρίσει τριάντα χρόνια πίσω για το θέµα της
εκτροφής, αναπαραγωγής και εµπορίας ακρωτηριασµένων σκύλων κυνηγιού.
Εννοείται ότι για αισθητικούς λόγους αυτό απαγορεύεται.
Εδώ, λοιπόν, πρέπει να καταλάβουν ορισµένα συµφέροντα κυνηγετικών σκύλων ότι από το ’92 έως το ’14 η Ελλάδα έχει υπογράψει σύµβαση και κάθε τρία χρόνια παρατείνεται για πέντε
χρόνια ή για τρία το να έχει κάποιος ένα σκυλί ακρωτηριασµένο,
να το βάζει να γεννάει, να πουλάει την ειδική ράτσα -γιατί πρέπει
να σας πω και να τονίσω ότι είναι λίγες, πανάκριβες οι ράτσες
που φέρνουν Έλληνες κυνηγοί για λόγους ανταγωνισµού ή δεν
ξέρω εγώ τι άλλο- που δεν µπορεί να κυνηγήσει στα δύσβατα ελληνικά εδάφη. Θα το καταλάβουµε αυτό; Ο Εσκιµώος, για παράδειγµα, δεν µπορεί να κάνει ψάρεµα µε 40 βαθµούς Κελσίου, το
εξειδικευµένο σκυλί της πεδινής Ευρώπης δεν µπορεί να κυνηγήσει στους λόγγους, στα βουνά και στα βάτα, µε αποτέλεσµα
να τραυµατίζεται αναγκαστικά το ζωντανό, επειδή θέλει ένας να
επιδείξει µια ράτσα που δεν συνάδει µε τη µορφολογία του εδάφους.
Αυτό δεν πρέπει να περάσει µε τίποτα και είµαι σίγουρη ότι
δεν θα το περάσετε. Πρέπει να καταλάβουν και οι κυνηγοί ότι
όπως και οι άνθρωποι έτσι και τα ζώα έχουν φυσικό περιβάλλον.
Και το τελευταίο ζήτηµα σχετικά µε τη λεισµανίαση, πρέπει να
το προσέξετε λίγο για να µη φτάσουν πολλοί µε το σκυλί που έχει
λεισµανίαση να λένε «να το θανατώσουµε». Θα το δουν οι εξειδικευµένοι κτηνίατροι και θα θεραπευθεί. Το σκυλάκι δεν µπορεί
να θανατώνεται –επαναλαµβάνω- επειδή κάποιος αδαής νοµίζει
ότι η λεισµανίαση κολλάει στους ανθρώπους.
Αυτά είναι µερικά λεπτά πράγµατα. Χαίροµαι που µε ακούσατε, κύριε Υπουργέ, και δεν µε ενδιαφέρει αν µε υβρίζουν οι έµποροι κυνηγοί. Θα τους πολεµώ όσο µπορώ, γιατί είµαι
Ευρωπαία πολίτης και όχι πολίτης του «Καφριστάν».
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία συνάδελφε.
Τελικά µαθαίνουµε διάφορα και ενδιαφέροντα σε αυτήν την
Αίθουσα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και έξι
εκπαιδευτικοί-συνοδοί από το 10ο Γυµνάσιο Ιωαννίνων.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η κ. Αικατερίνη Μάρκου έχει τον λόγο, για να προλάβει το αεροπλάνο της.
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Γιατί είµαστε και από επαρχία. Σας
ευχαριστώ, κύριε Χαρακόπουλε, για την κατανόηση.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο
που συζητάµε σήµερα επιχειρεί να ρυθµίσει µια σειρά θεµάτων
που έχουν να κάνουν µε τον τοµέα της αγροτικής παραγωγής,
τον κλάδο που έχει ίσως σήµερα τις µεγαλύτερες προοπτικές να
δώσει µια αναπτυξιακή ώθηση στην οικονοµία της χώρας. Σε γενικές γραµµές οι ρυθµίσεις του σχεδίου κρίνονται θετικές, παρ’
όλο που απουσιάζουν µια σειρά κρίσιµων θεµάτων, όπως είναι οι
αγροτικοί συνεταιρισµοί, η αναδιάταξη του ΕΛΓΑ, το συνταξιοδοτικό των αγροτών που είναι γεννηµένοι το 1948 και το 1949,
το αγροτικό πετρέλαιο και άλλα.
Θέλω να πω δυο κουβέντες για την τροπολογία που έχει καταθέσει η Δηµοκρατική Αριστερά σχετικά µε τον ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ». Πέρα από την αναγκαία αποσαφήνιση του νοµοθετικού
πλαισίου που διέπει τον οργανισµό, όπου πρέπει, για παράδειγµα, να διευκρινιστεί ότι στους σκοπούς του περιλαµβάνονται
και οι σκοποί των συγχωνευθέντων σε αυτόν νοµικών προσώπων,
η ρύθµιση που προτείνουµε είναι κρίσιµη για να απεµπλακεί
άµεσα η διαδικασία πρόσληψης εκατό νέων ερευνητών. Η χρηµατοδότηση έχει ήδη διασφαλιστεί, µε βάση όµως τα κριτήρια
και τη διαδικασία που ορίζει ο ν. 1845/1989, όχι αυτά που τυχόν
θα αποφασίσει το διοικητικό συµβούλιο, όπως προτείνεται µε το
νοµοσχέδιο. Εξάλλου, σχετικά µε τον νοµοθετικό καθορισµό των
κριτηρίων επιλογής, αξιολόγησης και προαγωγής του ερευνητικού προσωπικού διασφαλίζεται σίγουρα περισσότερη διαφάνεια.
Θα θέλαµε µια τοποθέτηση από τον κύριο Υπουργό επί του θέµατος.
Θα ήθελα όµως να αναφερθώ και σε ένα θέµα που απασχολεί
πραγµατικά πολύ κόσµο και έρχεται σε ένα σηµαντικό, αλλά
εκτενές νοµοσχέδιο, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζεται περίπου
ως υποσηµείωση. Μιλάω για την επιχειρούµενη αναµόρφωση του
ν. 4039/2012 για τα αδέσποτα και τα δεσποζόµενα ζώα.
Συνήθως, όταν αναθεωρείται ένα νοµοθετικό καθεστώς, αυτό
γίνεται µε βάση την εµπειρία στην εφαρµογή του, τη διαπίστωση
συγκεκριµένων δυσλειτουργιών και πάντα προς την κατεύθυνση
της βελτίωσης. Δυστυχώς η πλειονότητα των ρυθµίσεων, που έρχονται µε ένα άρθρο, οδηγεί µάλλον σε οπισθοδρόµηση παρά
σε καλυτέρευση του θεσµικού πλαισίου για την προστασία των
ζώων.
Ήδη από την πρώτη παράγραφο τροποποιείται ο ορισµός του
επικίνδυνου ζώου, µε την αφαίρεση της λέξης «αποδεδειγµένα».
Αναρωτιέµαι ποιος ο σκοπός της αλλαγής αυτής, ποια δυσκολία
δηµιουργούσε η προηγούµενη διατύπωση και έπρεπε να αλλάξει.
Επειδή εδώ µιλάµε για ενδεχόµενη θανάτωση ενός ζώου, η επικινδυνότητα και η επιθετικότητα πρέπει να τεκµηριώνονται µε
αποδείξεις και γνωµάτευση απ’ τον κτηνίατρο.
Τίθεται ακόµα το ζήτηµα του ακρωτηριασµού των σκύλων. Η
Ελλάδα έχει κυρώσει µε το ν. 2017/1992 την Ευρωπαϊκή Σύµβαση
για την προστασία των ζώων συντροφιάς χωρίς καµµία επιφύλαξη, η οποία σύµβαση απαγορεύει ρητά µη θεραπευτικές επεµβάσεις σε ζώα. Το καθεστώς αυτό ενισχύθηκε ακόµα περισσότερο µε το ν. 4039. Για ποιο λόγο ξαφνικά… – συγγνώµη, συνεχίζω
σε άλλο θέµα, το έχετε πάρει πίσω αυτό.
Συνεχίζω µε το θέµα της χρησιµοποίησης ζώων σε παραστάσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Ξέρετε ότι όσο διασκεδαστικά κι
αν βρίσκουµε τα ζώα που εκτελούν παραστάσεις, δεν πρέπει
ποτέ να ξεχνάµε ότι αυτή δεν είναι η φυσική τους κατάσταση. Κι
εδώ παρατηρούµε οπισθοχώρηση του νόµου.
Το µείζον πρόβληµα όµως, που απέτυχε να αντιµετωπίσει ο
προηγούµενος νόµος, ήταν η διαχείριση των αδέσποτων ζώων.
Και εδώ, απ’ ό,τι φαίνεται, πρέπει να ανακαλύψουµε ξανά την πυρίτιδα, παρά τα πολλά επιτυχηµένα παραδείγµατα από άλλες
χώρες που κατάφεραν να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα αυτό,
χωρίς να καταφύγουν σε ακραίες και απάνθρωπες λύσεις. Τα
πράγµατα είναι απλά. Η διαχείριση απαιτεί ολοκληρωµένα µέτρα
και ριζικές τοµές στο νοµοθετικό πλαίσιο. Απαιτεί στειρώσεις των
αδέσποτων ζώων, απαιτεί την πάταξη του παράνοµου εµπορίου,
απαιτεί µια πολιτική ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών ήδη από το σχολείο, µε την εισαγωγή ειδικού µαθήµατος
για την ευθύνη που συνεπάγεται η διατήρηση ενός ζώου.
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Απαιτεί, τέλος, ουσιαστική εµπλοκή των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία µε φιλοζωικές οργανώσεις και σωµατεία. Είναι, πράγµατι, ντροπή οι εικόνες φρίκης που βλέπουµε
στα δηµοτικά κυνοκοµεία, κολαστήρια στην πραγµατικότητα, µε
εξαθλιωµένα και υποσιτισµένα ζώα.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
έχει ελέγξει αν οι χώροι αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις του
νόµου;
Συνοψίζοντας, το άρθρο 46, παρ’ όλο που περιέχει κάποιες
ελάχιστες βελτιώσεις, σε µεγάλο βαθµό αποτελεί οπισθοχώρηση
σε σχέση µε το ν.4039, αλλά και µε το καθεστώς προστασίας των
ζώων που ισχύει διεθνώς µε βάση συµβάσεις που έχει κυρώσει
και η χώρα µας.
Σε τελική ανάλυση, όµως, η προστασία και η φροντίδα που
πρέπει να δείχνουµε προς τα ζώα δεν πρέπει να είναι θέµα νοµικής δέσµευσης, είναι θέµα πολιτισµικών αξιών και επιπέδου ανάπτυξης µιας κοινωνίας και ως τέτοιο µας αφορά όλους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήµουν και παραµένω οπαδός
της άποψης ότι για να βγούµε από την κρίση ένα είναι το γιατρικό: να παράγουµε. Και για να παράγουµε, θα πρέπει να πάρουµε τον δρόµο από την αρχή, από τη βάση της παραγωγής,
που είναι η πρωτογενής παραγωγή, αυτή που λησµονήσαµε, που
σνοµπάραµε, που παρατήσαµε στα χρόνια της ψευδοευµάρειας.
Αυτό είναι το κλειδί για τη σωτηρία της χώρας. Πρέπει να παράγουµε, να πετύχουµε θετικούς δείκτες στο εµπορικό µας ισοζύγιο, να καλύψουµε στο υψηλότερο δυνατό σηµείο µε δικά µας
προϊόντα την εσωτερική ζήτηση και µε εγγυηµένη ποιότητα να
βγούµε στις διεθνείς αγορές. Εάν αυτό δεν συµβεί, όλες οι θυσίες του ελληνικού λαού θα πάνε στο βρόντο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την πρώτη στιγµή που ο
Πρωθυπουργός µού ανέθεσε τη θέση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, προσπάθησα να υπηρετήσω αυτόν το
σκοπό. Στο µέτρο του δυνατού, που προσδιορίστηκε εξαρχής
από τις περιορισµένες -είναι η αλήθεια- αρµοδιότητες που µου
ανατέθηκαν, επεδίωξα να δώσουµε λύσεις σε χρονίζοντα ζητήµατα του αγροτικού κόσµου, να κόψουµε τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας των παθογενειών που µας έφεραν στο χείλος της
χρεοκοπίας. Στάθηκα µε προσωπικό πολλές φορές κόστος απέναντι σε κατεστηµένα συµφέροντα και ξεπερασµένες αντιλήψεις.
Δεν επέλεξα την ωραιοποίηση της κατάστασης µε παχιά λόγια
που δηµιουργούν εντυπώσεις στους ανύποπτους πολίτες.
Θεωρώ ότι µίλησα τη γλώσσα της αλήθειας, που συχνά είναι
πικρή και γι’ αυτό δεν αρέσει. Το πού µας οδήγησαν, όµως, τα
ψεύτικα τα λόγια τα µεγάλα, το βιώνουµε στο πετσί µας τα τελευταία χρόνια.
Έχω ήσυχη τη συνείδησή µου ότι υπηρέτησα µε αυταπάρνηση
τους στόχους της Κυβέρνησης Εθνικής Σωτηρίας του Αντώνη
Σαµαρά για την έξοδο της Ελλάδας από την επιτροπεία των µνηµονίων και της τρόικας. Μετά από ενάµιση χρόνο δεν έχω αλλάξει ούτε ένα «ι» από τις πεποιθήσεις µου. Δεν έχω βάλει νερό στο
κρασί µου. Πιστεύω τα ίδια που πίστευα, αγωνίζοµαι για τους ίδιους στόχους που αγωνιζόµουν: την άρση στρεβλώσεων και την
ανάδειξη της ποιότητας και της εξωστρέφειας των αγροτικών
µας προϊόντων.
Όσον αφορά στις στρεβλώσεις, ενδεικτικά θυµίζω την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης νέων κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. Πλέον, όπως ξέρετε, δεν χρειάζονται περιβαλλοντικές
µελέτες, αρκεί η υπαγωγή τους στις πρότυπες περιβαλλοντικές
δεσµεύσεις.
Στην ανάδειξη της ποιότητας και της εξωστρέφειας των αγροτικών µας προϊόντων στοχεύει και η υπογραφή χθες της κοινής
υπουργικής απόφασης για το Εθνικό Κέντρο Ταξινόµησης και Πι-
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στοποίησης Βάµβακος στην Καρδίτσα. Δεν αρκεί το βαµβάκι µας
να είναι ποιοτικό για να κερδίσει τις διεθνείς αγορές, χρειάζεται
τυποποίηση και ταξινόµηση, ώστε να είναι αναγνωρίσιµο και η
ποιότητα του εγγυηµένη, έτσι θα αποκτήσει πρόσθετη αξία που
θα καρπωθούν και οι παραγωγοί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα σίγουρα χρειάζεται µεταρρυθµίσεις και βαθιές τοµές για να πάει µπροστά, αλλά τοµές
πραγµατικά ριζοσπαστικές, µεταρρυθµίσεις που θα οικοδοµήσουν ένα αναπτυξιακό µοντέλο που δεν θα είναι παρασιτικό, που
δεν θα βασίζεται στην υπερκατανάλωση, στις εισαγωγές ή στο
αεριτζίδικο χρήµα, ένα µοντέλο, δηλαδή, που θα έχει πυρήνα τον
Έλληνα παραγωγό, τον Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφο.
Από αυτήν την πεποίθηση, εκκινά και η κριτική που ασκώ στις
σκέψεις για τις αλλαγές στη διάρκεια ζωής του φρέσκου γάλακτος, µε βάση την έκθεση του ΟΟΣΑ. Για µία έκπτωση της τάξης
των 5, άντε 10 λεπτών την ηµέρα για κάθε τετραµελή οικογένεια
-και αυτή αµφίβολη- θα εξοντώσουµε έναν ολόκληρο κλάδο της
παραγωγής, όπως είναι οι αγελαδοτρόφοι; Αν για την ακριβή τιµή
του φρέσκου γάλακτος φταίει η διάρκειά του, τότε γιατί το µακράς διάρκειας γάλα είναι ακριβότερο;
Είναι δυνατόν σε µία εποχή που κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν να
περιορίσουµε το έλλειµµα του αγροτικού εµπορικού ισοζυγίου,
να θέλουµε να το εκτοξεύσουµε µε τις αθρόες εισαγωγές γάλακτος; Είναι δυνατόν, ενώ έχουµε ένα δυναµικό και εξωστρεφή
κλάδο, όπως αυτός των γιαουρτιών, µε όνοµα και ταυτότητα αναγνωρισµένη διεθνώς, εµείς να το νοθεύουµε µε ρυθµίσεις που
θα επιτρέπουν τη χρήση της σκόνης γάλακτος για την παραγωγή
γιαουρτιών; Ή µήπως θα βοηθήσει τη φήµη του ελληνικού ελαιόλαδου η δυνατότητα πρόσµιξής του µε σπορέλαια.
Μιας και µιλάµε για µεταρρυθµίσεις, προφανώς και δεν είναι
δυνατόν να συνεχίζεται το παρωχηµένο και αδιαφανές καθεστώς
επιχορηγήσεων από τον ΕΛΓΑ στις αγροτικές οργανώσεις, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ και ΣΥΔΑΣΕ. Αναφέρθηκε νωρίτερα και ο κ.
Μουτσινάς. Είναι δέσµευση του Πρωθυπουργού η κατάργηση
της αδικαιολόγητης χρηµατοδότησης στον κρατικοδίαιτο αγροτοσυνδικαλισµό και η απόδοση αυτών των χρηµάτων ως επίδοµα
σε πολύτεκνες οικογένειες αγροτών και κτηνοτρόφων. Ελπίζω
ότι σύντοµα η δέσµευσή µας αυτή θα υλοποιηθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση του πολυνοµοσχεδίου πραγµατοποιείται εν µέσω αγροτικών κινητοποιήσεων. Δεν
θα υποδείξω εγώ στους αγρότες τους τρόπους διεκδίκησης των
αιτηµάτων τους. Θυµίζω, όµως, ότι σήµερα διεξάγεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεµβούργου η δίκη για το λεγόµενο
«πακέτο Χατζηγάκη». Η χώρα σέρνεται πολλές φορές στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για αστοχίες, αλλά και διότι η κοµµατική διαπάλη οδηγεί σε υπερβολές που µας εκθέτουν. Δυστυχώς, στην
Ελλάδα µιλούµε πολύ και πολλές φορές χωρίς να γνωρίζουµε
επακριβώς τα θέµατα, δηµιουργώντας προβλήµατα. Έτσι, µε µεγάλη ευκολία κάποιοι χαρακτήριζαν ως ενισχύσεις τις αποζηµιώσεις των αγροτών, αγνοώντας τις συνέπειες για τη χώρα. Ας
είµαστε, λοιπόν, όλοι από εδώ και πέρα πιο προσεκτικοί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η καθιέρωση βιβλίων στους
αγρότες είναι σηµαντική µεταρρύθµιση. Αντιµετωπίζει το πρόβληµα των ελληνοποιήσεων και δίνει ένα καίριο χτύπηµα στην
ψαλίδα των τιµών από το ράφι στο χωράφι. Δυστυχώς, καθυστερήσεις στην έκδοση των διευκρινιστικών εγκυκλίων δηµιούργησαν αναστάτωση στους αγρότες, υπονοµεύοντας αυτήν την ίδια
την αξία της µεταρρύθµισης. Θέλω να πιστεύω ότι οι αρµόδιοι
θα λάβουν υπ’ όψιν τις παρατηρήσεις και θα ανακοινώσουν σύντοµα τις αναγκαίες διευκρινίσεις.
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, µε µία αναφορά στην τροπολογία για
τα κόκκινα δάνεια. Η γενναία ρύθµιση των κόκκινων δανείων στην
παλιά ΑΤΕ βγάζει το βρόγχο από χιλιάδες αγρότες που βρέθηκαν
αλυσοδεµένοι µε υπερβολικές υποθήκες και τόκους υπερηµερίας. Θα περίµενα, λοιπόν, από την Αντιπολίτευση αντί να µεµψιµοιρεί να αναγνωρίσει ως θετική τη σηµαντική αυτή παρέµβαση που βάζει φρένο, σταµατάει κάθε διαδικασία πλειστηριασµού της αγροτικής γης που µε µεγάλη ευκολία υποθήκευε η παλαιά Αγροτική Τράπεζα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, «έξω από
τον χορό πολλά τραγούδια», λέει ο λαός. Αν, ο µη γένοιτο, βρε-
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θείτε στην κυβέρνηση, θα αντιληφθείτε τη µεγάλη απόσταση των
εύκολων υποσχέσεων από την πολυπλοκότητα των προβληµάτων. Ευτυχώς, οι αγρότες δεν παρασύρονται από τη δηµαγωγία
και από τα παχιά σας λόγια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Ο κ. Κουτσογιαννακόπουλος Κωνσταντίνος έχει τον λόγο και
µετά θα πάρει τον λόγο ο κ. Μουσουρούλης.
Ορίστε, κύριε Κουτσογιαννακόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, καίτοι ακτήµων, δεν κέκτηµαι ούτε σπιθαµή γεωργικής γης, έχω αποκτήσει
σχεδόν µονοµανία µε το αντικείµενο αυτό, γιατί εκεί είναι η µήτρα
και η φύτρα τού κατά φύση βιούν, ζειν, δραν και δηµιουργείν.
Εις βάρος του αγροτικού τοµέα θεωρώ ότι για δεκαετίες έχει
συντελεστεί ένα έγκληµα κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση,
το οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι η πολιτεία ουδέποτε έπραξε
αυτό που έπρεπε να πράξει, να φροντίσει να εξασφαλίσει, ούτως
ώστε να διαχέεται η αναγκαία γνώση σε αυτό το εξαιρετικά δυναµικό και παραγωγικό προσωπικό, το οποίο διαθέτει η χώρα
µας. Δυστυχώς αυτό εξακολουθεί και σήµερα να υφίσταται.
Εγώ δεν θα σταθώ στα όσα µέχρι τώρα ακούστηκαν. Το νοµοσχέδιο είναι τακτοποιητικό, συµµαζεύει πράγµατα, αλλά µετά
από ενάµιση χρόνο θεωρώ ότι πέρα από αυτά έπρεπε να συζητάµε κεντρικά, καθοδηγητικά, κοµβικά αυτό το οποίο σε σπέρµα
διατάξεως φαίνεται να ενυπάρχει.
Είναι το άρθρο 55, κύριε Υπουργέ, όπου γίνεται αναφορά στον
ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ». Εκεί προβλέπεται να συσταθεί επιστηµονικό
συµβούλιο, το οποίο θα έχει ως κύρια αρµοδιότητα να συµβουλεύει τη διοίκηση στα ζητήµατα της έρευνας.
Μόλις προχθές την Τρίτη κι ενώ είχα την εντύπωση -και όχι
µόνον εγώ, αλλά και οι πολιτειακοί παράγοντες και οι Υπουργοίότι οι εποπτευόµενοι φορείς από το Υπουργείο σας ήταν τέσσερις ή πέντε, ανακαλύψαµε ότι σε αυτήν την µπάµπουσκα υπάρχουν τουλάχιστον άλλα τριάντα τέσσερα ερευνητικά κέντρα,
ινστιτούτα κ.λπ. συν όλα τα ΚΕΚ.
Είχαµε µπροστά µας έναν εξαιρετικό επιστήµονα, µε τον οποίο
είχα µια πολύ χρήσιµη και εποικοδοµητική συζήτηση. Από τη συζήτηση αυτή συνδύασα την ερώτηση που σας είχα απευθύνει και
στην οποία µου απαντήσετε ότι σκοπεύετε στον ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ» να προσλάβετε εκατό ερευνητές και εκατόν πενήντα µεταδιδακτορικούς.
Σήµερα, βλέπω επίσης εδώ ότι φτιάχνετε το επιστηµονικό συµβούλιο και κάτω απ’ αυτό φτιάχνετε επιτροπές αξιολόγησης για
την πρόσληψη και προαγωγή ερευνητικού έργου κ.λπ..
Θα ήθελα πάνω σε αυτό να ακούσω, κύριε Υπουργέ, ποια θα
είναι η πρωτοβουλία του Υπουργείου, ποια θα είναι η πρωτοβουλία σας. Διότι όσο κι αν καταπολεµηθεί η γραφειοκρατία, που δεν
καταπολεµάται, καθώς όλες οι γεωργικές υπηρεσίες έχουν γίνει
γραφειοκρατικοί µηχανισµοί, το προσωπικό υπηρετεί αυτήν τη
γραφειοκρατία, οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες πνίγονται µέσα σε
αυτήν τη γραφειοκρατία και προσφεύγουν στους ανάλογους ειδικούς επιστήµονες, λογιστές, κ.λπ., όµως για την παραγωγή, τη
µείωση του κόστους παραγωγής -που εκεί είναι το κύριο και βασικό κλειδί για µένα- δεν κάνουµε κάτι.
Αν δεν το κάνουµε τώρα, έστω και την υστάτη, θα χάσουµε και
αυτά τα ελάχιστα περιθώρια. Γιατί όσο και αν αξιοποιήσουµε τα
κοινοτικά χρήµατα µέχρι το 2020, θα τα χρησιµοποιήσουµε, θα
τα εξαντλήσουµε και µετά το ερώτηµα θα παραµένει. Τι θα γίνει;
Πρέπει να υπάρξει συστηµατοποίηση του τοµέα της έρευνας.
Σωστά λέτε να πάρετε ερευνητές. Συµφωνώ. Και να πάρουµε και
περισσοτέρους. Συµφωνώ. Δεν ξέρουµε, όµως, ποια από αυτά
τα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα θα παραµείνουν, πώς θα τα
συγχωνεύσετε, πώς θα τα αναδιατάξετε, τι θα ερευνά το καθένα,
τι θα παράγει και κυρίως πού και πώς θα διαχέεται αυτή η γνώση
–που για µένα είναι το πρωταρχικό. Γιατί αν η έρευνα δεν υπηρετήσει τη µείωση του κόστους παραγωγής, του τρόπου της
καλλιέργειας, του τρόπου της εκτροφής, το παιχνίδι είναι χαµένο. Πρώτο αυτό.
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Επίσης, εάν δεν ενεργοποιήσουµε µηχανισµούς –συνδυαστικούς τουλάχιστον απ’ ό,τι µέχρι τώρα έχω δει- εάν δεν επιστρατεύσουµε την αρµόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών,
τη Δ8, τον Οργανισµό Προωθήσεως Εξαγωγών και τις κεντρικές
υπηρεσίες του Υπουργείου σας, για να ανοίξουµε νέους δρόµους και νέες αγορές στο εξωτερικό για εξαγωγές, θαυµάσια θα
οµιλούµε εδώ για τα προϊόντα ΠΟΠ, θα τα συσσωρεύουµε, θα
φτιάχνουµε καλάθια τάδε –όπως είπατε προηγουµένως- και
τώρα θα φτιάχνουµε ανθοφορίες ή κάπως έτσι. Στο τέλος θα
φτιάξουµε και Θεσµοφοριάζουσες και ο παρονοµαστής θα είναι
ο ίδιος.
Θα σας πω και το τρίτο, γι’ αυτό και επεδίωκα τη συνάντηση
µαζί σας αλλά δυστυχώς δεν κατέστη δυνατή. Το γκρέµισµα του
κόστους παραγωγής, κύριε Υπουργέ, πρέπει να ξεκινήσει από τη
διαχείριση των επιφανειακώς ρεόντων υδάτων µας.
Εάν αυτό το βάλουµε σε έναν χρονικό ορίζοντα µιας δεκαετίας
ή µιας δεκαπενταετίας, σε έναν εθνικό στρατηγικό σχεδιασµό,
θα έχουµε επιτύχει ταυτόχρονα τα εξής:
Πρώτον, θα διαχειριστούµε τα ρέοντα ύδατα, για τα οποία η
Κοινότητα µας κυνηγά και που πολύ σύντοµα θα αρχίσουµε να
καλούµαστε να πληρώσουµε πρόστιµα.
Δεύτερον, θα δώσουµε µε υπόγεια αρδευτικά δίκτυα τη δυνατότητα στους αγρότες-παραγωγούς να παραγάγουν, µε ελαχιστοποίηση του κόστους, σε απίστευτα χαµηλό βαθµό. Θα τους
απαλλάξουµε από τις τεράστιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται σήµερα πληρώνοντας ρεύµα –ξέρετε πόσες χιλιάδες το
χρόνο και µε τι δυσκολίες και πώς όλα αυτά επαναλαµβάνονταικαι τις δαπάνες συντηρήσεως όλων των γεωτρήσεων κ.λπ..
Παράλληλα δε, θα έχουµε δώσει απασχόληση σε πολλές χιλιάδες Έλληνες -από τον απλό εργατοτεχνίτη µέχρι τον εξειδικευµένο επιστήµονα- µέσα από τον τεχνικό κόσµο κατά τη
διάρκεια αυτής της απασχολήσεως.
Θα µπορούσα να σας πω, ότι πάρα πολλά µαζί µε αυτά θα µπορούσαν να γίνουν, όπως φράγµατα, αναβαθµίδες, αναβίωση και
αναζωογόνηση υδροβιοτόπων, δηµιουργία νέων χώρων επισκεψιµότητας. Ενδεχοµένως, θα µπορούσαν να γίνουν παράλληλα
υδρευτικά δίκτυα, µαζί µε τα αρδευτικά, όπου χρειάζεται και
όπου απαιτείται και οι ανάγκες είναι γνωστές σε αρκετά σηµεία
της χώρας. Το έθεσα ως ερώτηση στον αρµόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, αν µπορούµε αυτά να τα κάνουµε µε ΣΔΙΤ. Μου απάντησε: «Ναι, µπορούν να γίνουν και µε ΣΔΙΤ».
Να πάρουµε την πρωτοβουλία να καλέσουµε τον τεχνικό
κόσµο, να καλέσουµε τις τράπεζες και να καθίσουµε να φτιάξουµε ένα τέτοιο εθνικό στρατηγικό σχέδιο για να λύσουµε µια
και καλή τεράστια προβλήµατα. Και σε συνδυασµό µε την έρευνα
–θα πρέπει να οργανωθεί άµεσα και γρήγορα και θα περιµένω
το σχετικό νοµοσχέδιο από εσάς- να πάρουµε τις τεχνικές και τις
µεθόδους εκείνες που η παραγωγή και η εκτροφή στον πρωτογενή τοµέα θα συµπιέσει ακόµη περισσότερο το κόστος παραγωγής.
Να πάρουµε, επίσης, τις πρωτοβουλίες για τη δραστηριοποίησή µας προς το εξωτερικό και τις εξαγωγές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τι µένει;
Μένει ένα πράγµα. Αντένες σε κάθε νοµό για την άνιση διάχυση
της γνώσης, όπως αυτή θα παράγεται µέσα από αυτά τα ερευνητικά εργαστήρια, κέντρα και ινστιτούτα, αλλά άµεσα. Η γνώση
δεν µπορεί να είναι των ερευνητών και των ερευνώντων. Η γνώση
πρέπει να είναι κτήµα των παραγόντων.
Και κλείνω εδώ. Επί της ουσίας και επί της επαγγελµατικής
διαστροφής, της νοµικής, θέλω να σας πω ότι στον πρώτο πίνακα
των κυρώσεων και προστίµων το εύρος είναι τεράστιο. Θα προκύψουν και προβλήµατα και στην εφαρµογή και νοµικά. Έχουµε
απόκλιση από 1.000 µέχρι 30.000 ευρώ, 61.000 ευρώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Φοβάµαι ότι
θα αντιµετωπίσουµε σοβαρές δυσχέρειες κατά την εφαρµογή
και ενδεχοµένως και ζητήµατα συνταγµατικότητος.
Στο άρθρο 31 ζητάµε προκαταβολή του 50% του προστίµου.
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Θεωρώ ότι είναι υψηλό. Πρέπει να το χαµηλώσουµε λίγο ακόµη.
Και το τελευταίο που ήθελα να παρακαλέσω είναι µια νοµοτεχνική βελτίωση. Δεν είναι «καταχωρισµένα» στοιχεία. Είναι καταχωρούµενα ή καταχωρηµένα εκ του καταχωρώ και όχι εκ του
καταχωρίζω. Δεν είναι µόνο αυτό το νοµοσχέδιο, είναι πολλά.
Αλλά και αυτό να το δούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον αγροτικό τοµέα δεν υπάρχει πρόβληµα πολιτικής κατεύθυνσης. Ίσως να υπάρχει πρόβληµα πολιτικής διεύθυνσης µε την έννοια των ρυθµίσεων και
του προγραµµατισµού.
Τα πάντα είναι γνωστά, οι εθνικές ανάγκες και δυνατότητες.
Πού πρέπει να πάµε, δηλαδή σε ποια προϊόντα; Τι πρέπει να κάνουµε στον τοµέα της παραγωγής, της µεταποίησης του µάρκετινγκ, έτσι ώστε να είµαστε ανταγωνιστικοί στις διεθνείς αγορές
και φιλικοί προς το περιβάλλον; Τι πρέπει να κάνουµε για να προσελκύσουµε νέους στο αγροτικό επάγγελµα; Έχουν ξεκαθαρίσει
όλα αυτά.
Έρχοµαι στον τοµέα της διεύθυνσης µε την έννοια των ρυθµίσεων και του σωστού προγραµµατισµού. Κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι οι νόµοι πρέπει να θέτουν το γενικό πλαίσιο και στη
συνέχεια οι όποιες εξειδικεύσεις να υλοποιούνται µέσω υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγµάτων.
Στην περίπτωση του νοµοσχεδίου που συζητάµε τώρα και ειδικά στο δεύτερο κεφάλαιο έχουµε αρκετές αλλαγές σε σχέση
µε παλαιότερους νόµους, εκτεταµένες αλλαγές. Και θα ήθελα να
ρωτήσω –νοµίζω ότι όλοι θα συµφωνήσουµε- αυτές οι αλλαγές
που οφείλονται, ποιοι είναι οι λόγοι; Διότι, µιλάµε για πρόσφατους νόµους.
Ο πρώτος προφανής λόγος είναι ότι οι νόµοι θα ήταν ελλιπείς.
Ποιος φταίει για αυτό; Η Κυβέρνηση που τους εισηγήθηκε και η
Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου που τους επεξεργάστηκε.
Ο δεύτερος λόγος είναι –αυτός που υπονόησα- ότι οι ρυθµίσεις είναι εξαντλητικές, είναι λεπτοµερείς. Παράδειγµα, οι κυρώσεις στο νοµοσχέδιο, αλλά και οι ρυθµίσεις που παρουσιάζονται
στο νόµο σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις αρµοδιότητες επαγγελµατικών ή επιστηµονικών φορέων. Πάρα πολλά πράγµατα,
κύριε Υπουργέ! Καταλαβαίνω ότι οι φορείς επιθυµούν να κατοχυρώσουν –πιστεύουν ότι κατοχυρώνουν- µέσα από τη νοµοθεσία διάφορα τέτοια δικαιώµατα. Η εξήγηση είναι προφανής. Δεν
θέλω να επεκταθώ. Καλύτερα να προχωρήσω σε ορισµένα επιµέρους άρθρα.
Το πρώτο –και πολύ θετικό- είναι το γεγονός ότι για την έναρξη
της αγροτικής δραστηριότητας δεν πρέπει πλέον να λαµβάνεται
υπ’ όψιν το εισόδηµα και δεν θα αποτελεί προαπαιτούµενο η διετής συνεχόµενη ασφάλιση στον ΟΓΑ. Αυτό σε σχέση µε αυτό που
είπα για την πολιτική είναι θετικό για τους νεοεισερχόµενους
στον τοµέα και µπράβο!
Έχω κάποιους ενδοιασµούς σε σχέση µε τη διαχείριση των
ΑΠΕ, των µικρών κάτω από 100KW και τη λειτουργία αγροτοτουριστικών µονάδων έως δέκα δωµατίων. Εκεί βέβαια έχουµε χρόνια ένα θέµα µε την ασφάλιση, ΟΑΕΕ ή ΟΓΑ. Έπρεπε να τα
είχαµε λύσει ως Κυβέρνηση. Έστω και τώρα, αν δεν τα έχουµε
λύσει, ας τα λύσουµε.
Αντιλαµβάνοµαι την ανάγκη για τις ΑΠΕ, πολύ δε περισσότερο
όταν η ίδια η πολιτεία έσπρωξε τους αγρότες να «φυτέψουν» φωτοβολταϊκά. Για να χαρακτηρίσουµε, όµως, κάποιον επαγγελµατία αγρότη, αν µη τι άλλο θα πρέπει να υπάρχει και µία ελάχιστη
αγροτική δραστηριότητα.
Ο θεσµός των αγορών των παραγωγών είναι σωστός. Πιστεύω
πως ναι, θα πρέπει να συµπεριληφθούν και οι ενώσεις και οι συλλογικοί φορείς των αγροτών.
Ένα σηµαντικό µέτρο, όπως ειπώθηκε από πολλούς συναδέλφους, για να λειτουργήσει σωστά µία κτηνοτροφική επιχείρηση,
είναι και ο κτηνίατρος εκτροφής. Σας άκουσα. Δικαιολογήσατε
αυτήν τη ρύθµιση για γεωγραφικούς λόγους, δηλαδή ότι είµαστε
κοντά σε τρίτες χώρες κ.λπ.. Εντάξει, ωραίο και αυτό, όµως οι
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λόγοι που σας οδήγησαν στη ρύθµιση είναι το γεγονός ότι οι δηµόσιες υπηρεσίες δεν έχουν κτηνιάτρους και ιδίως στην περιφέρεια. Είναι και αυτό ένα θέµα. Δεν λέω ότι πρέπει να προσλάβουµε δηµόσιους υπαλλήλους, λέω όµως ότι εάν αυτή η ρύθµιση, που είναι τεστ, αποδώσει στην πράξη -και πιστεύω ότι θα
αποδώσει, παρά τις γκρίνιες- θα µπορούσε να γίνει κάποια αντίστοιχη στο µέλλον, όπως ειπώθηκε και στην επιτροπή, για το γεωπόνο αγροτικής εκµετάλλευσης.
Είναι σαφές ότι δεν αρκεί η εµπειρία. Την έχουν οι Έλληνες
αγρότες. Οι επιστηµονικές συµβουλές θα έχουν αντίκρισµα και
στην ποιότητα και στην τιµή του προϊόντος, για να το συνδέσω
αυτό και µε τη γενικότερη ανταγωνιστικότητα, που είναι ο βασικός στόχος της πολιτικής µας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλη αυτή τη συζήτηση έχει διαπιστώσει ότι αυτά
που λέµε εδώ είναι πολυτέλεια. Είναι µία συζήτηση, λέει, άκαιρη
για τους παραγωγούς, ακριβώς διότι η οικονοµική τους κατάσταση δεν τους επιτρέπει να εµβαθύνουν σε αυτά.
Εγώ πιστεύω ότι ασφαλώς και όλα αυτά τους αφορούν. Ασφαλώς και αφορά αυτό το νοµοσχέδιο τους παραγωγούς. Όµως,
κύριοι συνάδελφοι, ο καηµός σας είναι άλλος. Ποιος είναι; Είναι
να φύγετε από την ευθεία της ουσίας και να στρέψετε τη συζήτηση πού; Στα οικονοµικά προβλήµατα, στα αγροτικά δάνεια. Και
αυτό δεν το κάνετε µόνο εδώ, αλλά σε κάθε νοµοσχέδιο. Πρόσφατο νοµοσχέδιο είναι το ενεργειακό και θα επανέλθω σε αυτό.
Εγώ πιστεύω πως ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –
απευθύνοµαι προς αυτήν την πτέρυγα- δεν πρόκειται να αλλάξει
ποτέ. Νοµίζω ότι έχει πει ο Αριστοφάνης ότι είναι αδύνατο να διδάξεις στο καβούρι να πηγαίνει ευθεία. Πάντα θα κάνετε αυτές
τις στροφές. Θα συζητούµε για την ουσία και εσείς θα λέτε ό,τι
σας βολεύει για τη γνωστή ψηφοθηρική πολιτική σας.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να πω κάτι ακόµη. Ποτέ δεν τελειώνουµε
µε την ψήφιση των ρυθµίσεων ενός νόµου. Χρειάζεται παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχος. Θα αναφέρω δύο παραδείγµατα. Η βάση δεδοµένων του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα µητρώα, η
εγγραφή στα οποία αποτελεί προϋπόθεση και για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων, αλλά και για να λειτουργήσουν οι ρυθµίσεις. Το ερώτηµά µου είναι εάν επικαιροποιούνται αυτές οι
βάσεις δεδοµένων, εάν συµπληρώνονται, εάν είναι προσβάσιµες
σε όλους.
Το ίδιο ισχύει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και για τη διάταξη
νόµου του 2011, σχετικά µε τις κρατικές επιχορηγήσεις προς την
ΠΑΣΕΓΕΣ και τις αγροτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, η οποία
απ’ ότι φαίνεται –και πώς φαίνεται; από την αντίστοιχη έκθεση
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το οποίο έκανε οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο- δεν είχε θέσει αυστηρές προϋποθέσεις ορθολογικής και διαφανούς διαχείρισης. Αντίστοιχες
περιπτώσεις θα δούµε και στα ενεργειακά την άλλη εβδοµάδα,
όπου είµαι εισηγητής σε ένα νοµοσχέδιο. Γι’ αυτό µε την τροπολογία που καταθέσαµε µε τους συναδέλφους από την Κρήτη, τον
κ. Βολουδάκη και τον κ. Σενετάκη, αλλά και τον κ. Στύλιο από την
Άρτα δεν βάλλουµε κατά των θεσµών, αντίθετα προασπίζουµε
την ανεξαρτησία των θεσµών έναντι του κράτους. Το γεγονός ότι
ορισµένες χρηµατοδοτήσεις προς αυτές τις οργανώσεις δόθηκαν µέσα από τον ΕΛΓΑ, δηλαδή πληρώθηκαν από τους αγρότες,
αποτελεί ένα λόγο παραπάνω για να υπερψηφίσετε και να αποδεχθείτε αυτήν τη ρύθµιση.
Θα θέσω δύο τελευταία θέµατα. Το ένα αφορά τους ετεροεπαγγελµατίες αγρότες, δηλαδή δηµοσίους υπαλλήλους, δικηγόρους και συνταξιούχους. Όσοι εξ αυτών υπερβαίνουν τα χαµηλά
όρια που έβαλε µια πρόσφατη ΠΟΛ υποχρεούνται να τηρούν βιβλία. Εάν αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν αλλάξει, σηµαντικές καλλιέργειες στην περιφέρεια και κυρίως στη νησιωτική Ελλάδα, οι
οποίες στηρίζονται σε ετεροεπαγγελµατίες αγρότες, κινδυνεύουν να ατονήσουν. Ένα παράδειγµα είναι η µαστίχα Χίου,
όπου οι παραδόσεις έχουν ανασταλεί µέχρι να διευκρινιστεί το
καθεστώς. Η συντριπτική πλειοψηφία των µαστιχοπαραγωγών
δεν είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. Έχω καταθέσει ερώτηση προς τους αρµόδιους Υπουργούς, όχι σε εσάς, στους άλλους, αλλά δείτε την.
Να θυµίσω και κάτι ακόµη. Ο ν.4150/2013 του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου επιβάλλει –δεν είναι υποχρέωση, είναι πα-
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ραβίαση νόµου για όποιον δεν το εφαρµόζει- να έχουµε διακριτή
µεταχείριση, κύριε Υπουργέ, στις νησιωτικές περιοχές.
Παρακαλώ όλους τους συναδέλφους –όσοι έχουν ευαισθησία
βεβαίως- να το αναφέρουν ρητά. Αφορά και τον γεωργικό τοµέα.
Το τελευταίο θέµα αφορά στην πυρκαγιά της Χίου το 2012. Θέλω
να ευχαριστήσω από αυτό το Βήµα για την πολύ καλή συνεργασία που είχαµε µε τον Υπουργό και τα στελέχη του, µε την οποία
πετύχαµε πολύ γρήγορη έγκριση του προγράµµατος αποκατάστασης και αποζηµίωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Επίσης, θέλω να αναφέρω τη συνεργασία που είχε ο Γενικός
Γραµµατέας σας µε την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, τον
ΕΛΓΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις λύσεις που βρέθηκαν, προκειµένου να µη µείνουµε σε ένα συντριπτικά χαµηλό ποσοστό
αποζηµίωσης των δικαιούχων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Νικόλαος Συρµαλένιος έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο
το οποίο συζητείται σήµερα είναι ένα αποσπασµατικό νοµοσχέδιο του οποίου το πρώτο µέρος αφορά κυρώσεις σε εφαρµογή
κοινοτικής ευρωπαϊκής οδηγίας και το δεύτερο µέρος είναι αποσπασµατικές διατάξεις, οι οποίες σε καµµία περίπτωση δεν µπορούν να απαντήσουν στο συνολικό αγροτικό πρόβληµα που έχει
σήµερα η χώρα.
Έχουµε µια αγροτική οικονοµία που καταρρέει. Έχουµε έναν
αγροτικό κόσµο ο οποίος και αυτός βρίσκεται σε δεινή θέση. Το
νοµοσχέδιο αυτό σε καµµία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται µετά
από ενάµιση χρόνο διακυβέρνηση της χώρας από τη συγκεκριµένη αυτή Κυβέρνηση στις ανάγκες του αγροτικού κόσµου.
Εγώ θα αναφερθώ σε τέσσερα ζητήµατα. Δεν αφορούν όλα το
νοµοσχέδιο. Όµως, κατά τη γνώµη µου, είναι πολύ µεγάλης σηµασίας και πρέπει να τύχουν της ανάλογης προσοχής.
Το πρώτο θέµα στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι το θέµα
της µελισσοκοµίας. Κύριε Υπουργέ, πρόσφατα το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο την περασµένη εβδοµάδα, στις 16 Ιανουαρίου,
απέρριψε τροπολογία για υποχρεωτική σήµανση γενετικά τροποποιηµένης γύρης στο µέλι. Έτσι, οι καταναλωτές δεν µπορούν
να κρίνουν και να επιλέγουν την ποιότητα του προϊόντος. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσµα να πλήττονται είκοσι χιλιάδες µελισσοκόµοι
–πολλοί από αυτούς είναι στα νησιά µας, παραδείγµατος χάριν,
στις Κυκλάδες- διότι εξοµοιώνονται τα µοναδικής ποιότητας προϊόντα µε το βιοµηχανικό και χαµηλής ποιότητας προϊόν άλλων
χωρών. Επίσης, έτσι ακυρώνεται το συγκριτικό πλεονέκτηµα των
Ελλήνων µελισσοκόµων έναντι άλλων τρίτων χωρών που χρησιµοποιούν µεταλλαγµένο µέλι.
Καταγγέλλουµε τη στάση της ελληνικής Κυβέρνησης γι’ αυτό
που ζήτησε από τους Ευρωβουλευτές της –γνωρίζω ότι καταψήφισαν η Δεξιά, οι Συντηρητικοί, οι Φιλελεύθεροι- στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο σχετικά µε την τροπολογία αυτή. Ευνοούνται έτσι
µεγάλες εταιρείες συσκευασίες και εισαγωγής µελιού έναντι των
Ελλήνων παραγωγών. Ξέρετε ότι βασικοί εξαγωγείς µελιού στην
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Κίνα και ο Καναδάς. Η Κυβέρνηση, λοιπόν, οφείλει να λογοδοτήσει απέναντι στους Έλληνες µελισσοκόµους.
Δεύτερο θέµα είναι η φέτα. Με τους χειρισµούς που κάνατε
µετά τις αγορές του Καναδά και της Σιγκαπούρης σε συνδυασµό
µε την απροστάτευτη θέση της σε Αυστραλία και Ισραήλ, λόγω
της συµφωνίας ελεύθερου εµπορίου µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά, κινδυνεύουν να χαθούν και άλλες αγορές, όπως
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, που έχει τεράστια σηµασία αφού το 2011 πουλήθηκαν στα µεγάλα σούπερ µάρκετ οκτώ
χιλιάδες τόνοι σηµειώνοντας αύξηση 6,4% σε σύγκριση µε το
2010.
Το τρίτο θέµα σχετίζεται µε το άρθρο 56. Στο άρθρο 56 θέλω
να χαιρετίσω –και προσωπικά- τη συµπερίληψη συµµετοχής στις
αγορές παραγωγών της Αττικής και των παραγωγών του νοτίου
Αιγαίου, δηλαδή και των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου βεβαίως, που έγινε µετά από δική µας παρατήρηση, όπως και για
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τη συµπερίληψη των διατάξεων της οικοτεχνίας που ανοίγουν το
δρόµο για προώθηση και των παραδοσιακών προϊόντων στους
κατ’ επάγγελµα αγρότες και στην οικογενειακή εκµετάλλευση.
Θα πρέπει όµως το παράθυρο αυτό που ανοίγει να το διεκδικήσουµε µέχρι τέλους για την κατοχύρωσή τους ως προϊόντα ονοµασίας προέλευσης.
Τέταρτον, σε ό,τι αφορά την τροπολογία, που µόλις πήραµε,
για τη διαχείριση των ενυπόθηκων δανείων των αγροτών, δεν θα
σταθώ στο γιατί δεν ήλθε στην επιτροπή, που για ένα τόσο σοβαρό θέµα αποτελεί σοβαρό ατόπηµα.
Θα σταθώ σε µία τακτική που ακολουθεί τελευταία η Κυβέρνηση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ που επειδή καταρρέει, προσπαθεί να
εµφανιστεί περίπου ως το κακό και το καλό κοµµάτι του ΠΑΣΟΚ
κατά τα πρότυπα της καλής και κακής Αγροτικής Τράπεζας. Το
κακό ΠΑΣΟΚ είναι οι Υπουργοί του ΠΑΣΟΚ που συµµετέχουν
στην Κυβέρνηση και το καλό ΠΑΣΟΚ είναι οι Βουλευτές -κάποιοι
Βουλευτές- που εκ των υστέρων προσπαθήσουν να λειτουργήσουν σαν από µηχανής θεοί για να διασώσουν την εικόνα της Κυβέρνησης, φέρνοντας, υποτίθεται, σωτήριες τροπολογίες.
Το ερώτηµα είναι αν για ένα τόσο σοβαρό θέµα που απασχολεί
δεκάδες χιλιάδες αγρότες είναι σύµφωνος ο Υπουργός Οικονοµικών. Και αν είναι, γιατί δεν εµφανίζεται ο ίδιος ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιος από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ώστε
να γίνει έγκυρο το περιεχόµενό της; Και, εν πάση περιπτώσει, µία
τέτοια τροπολογία που αφορά δεκάδες χιλιάδες αγρότες δεν θα
µπορούσε να έχει πολύ ευρύτερη, ίσως και καθολική, υποστήριξη, εάν ερχόταν µε τεκµηριωµένο τρόπο στην επιτροπή και
λαµβάνονταν υπ’ όψιν όλες οι παράµετροι και όλες οι προτάσεις
από όλες τις πτέρυγες;
Παραδείγµατος χάριν, στη δική µας τροπολογία που
προτείνουµε να απαγορευτεί τελείως η άµεση ή η έµµεση µεταβίβαση προς τρίτους, καθώς και κάθε είδους απαιτήσεων που
προκύπτουν εξ αυτών, των πάσης µορφής αγροτικών δανείων
που συνήφθησαν µεταξύ Ελλήνων πολιτών, µονίµων κατοίκων
Ελλάδας, πάσης µορφής εταιρειών µε έδρα την Ελλάδα και της
Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος που σήµερα βρίσκεται σε
εκκαθάριση, δεν θα µπορούσε και αυτό να συµπεριληφθεί; Υπάρχουν και πολλές άλλες ρυθµίσεις που θέλουν πολύ µεγαλύτερη
εξειδίκευση και εµβάθυνση για να δούµε τελικά πού το πάνε.
Υπάρχει και ένα τελευταίο θέµα, κύριε Υπουργέ, σε σχέση µε
την κατάργηση-τροποποίηση του ν.4015/2011. Δεν θα αναφερθώ
εδώ σε αυτό, διότι έχετε δεσµευτεί ότι θα φέρετε ειδικό νόµο
που θα καταργεί το ν.4015/2011. Πάνω σε αυτό υπάρχουν πολύ
µεγάλα ζητήµατα και εκκρεµότητες που αφορούν τους αγροτικούς συνεταιρισµούς. Έχουµε σωρεία αιτηµάτων γύρω από
αυτά τα ζητήµατα. Θα το αφήσουµε να το κουβεντιάσουµε, όταν
θα φέρετε ολοκληρωµένο το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Συρµαλένιε.
Το λόγο έχει η κ. Φούντα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να πω κάτι για το µέλι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
κύριε Υπουργέ, εάν είναι δυνατόν να τελειώσουν πρώτα οι κύριοι
συνάδελφοι και µετά τοποθετείστε επί του συνόλου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Το λέω, επειδή θα φύγουν οι συνάδελφοι που
είναι εδώ και θέλω να απαντήσω επ’ αυτού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο, αφού θέλουν να ακούσουν οι
συνάδελφοι την απάντησή σας. Εγώ προτείνω να κάνετε δυοτρεις επισηµάνσεις στο τέλος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Καλώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρία Φούντα,
έχετε το λόγο.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, η Δηµοκρατική Αριστερά
προσπαθεί να είναι πάντοτε πολύ προσεκτική όταν θέλει να αποδώσει ευθύνες. Έγινε µία τοποθέτηση από τον κ. Αναστασιάδη,
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τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας και θα αναφερθώ και εγώ
στο ίδιο θέµα, αυτό του ρυζιού. Πρόκειται ουσιαστικά για το θέµα
των πέντε εκατοµµυρίων ευρώ αυτού του προγράµµατος που χάθηκε, µιας και πλέον υπάρχει καταδικαστική απόφαση για το συγκεκριµένο θέµα και έχει φτάσει και η δικογραφία και στη Βουλή.
Κύριε Τσαυτάρη, θέλω να ρωτήσω ποιος ευθύνεται που χάθηκαν πέντε εκατοµµύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για αυτό
το πρόγραµµα για το ρύζι. Και θέλω να ρωτήσω αν είναι καιροί
αυτοί που ζούµε, τέτοιας κρίσης και τέτοιων θυσιών από τον ελληνικό λαό, που να µπορούµε να δώσουµε πέντε εκατοµµύρια
ευρώ από κρατικούς πόρους, µόνο και µόνο επειδή το δικό σας
Υπουργείο δεν ζήτησε παράταση για τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καιροί να έρχεστε τώρα και να λέτε τόσο
απλά ότι ουσιαστικά θα αποδοθούν από το ελληνικό κράτος αυτά
τα πέντε εκατοµµύρια ευρώ; Θα ήθελα να µου δοθεί µία απάντηση για αυτό, όπως και για τα θέµατα των φρούτων.
Μπαίνω στο κύριο θέµα της ηµέρας τώρα, τα ενυπόθηκα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια των αγροτών που είναι ένα τόσο σηµαντικό θέµα για τόσους πολλούς αγρότες. Πρόκειται για ένα θέµα
ουσίας.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει στα σταυρόλεξα µια σπαζοκεφαλιά –
να την πω έτσι- που λέγεται «Βρείτε τις διαφορές». Έψαξα, λοιπόν, να βρω τις διαφορές µεταξύ των δύο τροπολογιών που
έχουν κατατεθεί και µαντέψτε: Η µόνη διαφορά µεταξύ των δύο
τροπολογιών, της µίας που δεν δεχτήκατε και της άλλης που κάνατε δεκτή, ήταν οι υπογραφές των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας. Φοβούµαι πως βαδίζουµε προς τα πίσω, φοβούµαι πως
φτάσαµε και γυρίζουµε πάλι στις εποχές που η φράση «κατόπιν
των ενεργειών µου» ήταν το µοναδικό ζητούµενο.
Και ρωτάω: Για ένα τόσο σηµαντικό θέµα αυτή είναι η αντιµετώπιση από το Κοινοβούλιο; Έτσι θα γίνονται τα πράγµατα από
εδώ και πέρα; Και µιας και αυτή η τροπολογία είχε συνδιαµορφωθεί όσο η Δηµοκρατική Αριστερά ήταν στην τρικοµµατική Κυβέρνηση, γιατί δεν µας ζητήσατε κι εµάς να την συνυπογράψουµε; Θα τη συνυπογράφαµε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Δεν σας χρειάζονται τώρα!
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Όλοι θα τη συνυπογράφαµε. Λύνει τόσα προβλήµατα. Έπρεπε να έρθει από Βουλευτές; Πόσο καιρό φωνάζουµε γι’ αυτήν την τροπολογία;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ποτέ δεν είναι αργά. Πείτε ότι συµφωνείτε.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Εµείς συµφωνούµε και θα την ψηφίσουµε,
κύριε Τσαυτάρη.
Μιλάµε τώρα επί της διαδικασίας και για το κατά πόσον ουσιαστικά είναι αυτός τρόπος που σέβεται το Κοινοβούλιο, αλλά και
τους Έλληνες αγρότες που ταλαιπωρούνται.
Επίσης, στην αρχή της οµιλίας µου έθεσα το θέµα για τα 5 εκατοµµύρια όσον αφορά το ρύζι. Μιλούσατε και δεν µε ακούσατε.
Σας παρακαλώ πολύ να µου πείτε αν είναι αυτές οι εποχές που
ζούµε τέτοιες, που να µπορούµε να δώσουµε από κρατικούς πόρους 5 εκατοµµύρια ευρώ γι’ αυτούς τους διαγωνισµούς για το
ρύζι και για τα φρούτα, επειδή δεν ζητήσαµε µία παράταση από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να διευθετηθεί δικαστικά το θέµα.
Αυτό θέλω να µου απαντήσετε έπειτα, αν µπορείτε.
Δεν θα πω τίποτα άλλο για τα ενυπόθηκα, για τα «κόκκινα δάνεια» των αγροτών. Μίλησε εκτενώς ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος κ. Τσούκαλης για το πόσο σηµαντική θεωρούµε αυτή
τη ρύθµιση και για το πόσο προσπαθήσαµε, όταν κι εµείς ήµασταν µέλος της τρικοµµατικής Κυβέρνησης, να την καταστήσουµε πραγµατικότητα για τους Έλληνες αγρότες, µια πραγµατικότητα όµως που χωρίς νοµοθετική ρύθµιση για τους συνεταιρισµούς -το ξαναλέω και θα το λέω σχεδόν σε κάθε µου τοποθέτηση, κύριε Υπουργέ- δεν θα είναι ποτέ αυτή που πρέπει.
Μια ολοκληρωµένη εξυγίανση, λοιπόν, του συνεταιριστικού γίγνεσθαι και εµπιστοσύνη προς το κράτος από τους αγρότες θα
είναι η µοναδική λύση όλων αυτών των παθογενειών και των χρόνιων προβληµάτων. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλύτερα από µένα ότι
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όλα αυτά τα χρόνια ήταν ένα
Υπουργείο που είχε τους πόρους, απλώς αυτοί οι πόροι κάπου
χάνονταν στην πορεία.
Την πρότασή µας για τους συνεταιρισµούς την κατέθεσα και
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στην προηγούµενή µου οµιλία στην επί της αρχής συζήτηση και
την έχουµε καταθέσει ως Δηµοκρατική Αριστερά. Προτείνουµε,
λοιπόν, την άρση της αναγκαστικότητας και ευέλικτες οµάδες
παραγωγών που θα µπορούν επιτέλους να συνεταιρίζονται µε το
σωστό τρόπο και να προωθούν τα επιµέρους συµφέροντα του
κλάδου τους.
Ολοκληρώνοντας και αυτήν την παρένθεση, να ρωτήσω το
εξής: Πού κολλάει τελικά αυτός ο νόµος; Γιατί και αυτόν τον είχαµε συζητήσει όσο ήµασταν τρικοµµατική Κυβέρνηση. Θα πείτε
ειλικρινά και να κάνουµε µια σοβαρή συζήτηση στη Βουλή και
στην επιτροπή γι’ αυτό το θέµα; Μέχρι και η ΠΑΣΕΓΕΣ στα ενηµερωτικά φυλλάδια που µας κατέθεσε ζητούσε ουσιαστική
πλήρη εξυγίανση και πλήρη διαφάνεια.
Πρέπει να ξανακάνουµε υγιές το αγροτικό κίνηµα εν όψει και
της νέας ΚΑΠ, η οποία παρέχει 18,5 δισεκατοµµύρια ευρώ στους
Έλληνες αγρότες. Παλέψατε γι’ αυτό και είναι καιρός αυτά τα
λεφτά επιτέλους να πάνε στους σωστούς ανθρώπους και στις
σωστές δράσεις και καλλιέργειες.
Θέλω να πω όσο µου το επιτρέπει ο χρόνος και δύο πράγµατα
για το νοµοσχέδιο. Στην προηγούµενη οµιλία µου είπα για το τι
δεν έχει αυτό το νοµοσχέδιο. Για εµάς είναι πιο σηµαντικά αυτά
που δεν περιέχονται, δυστυχώς, σε αυτό το νοµοσχέδιο, παρά
στα άρθρα και στις επιµέρους λεπτοµέρειες που ασχολείται και
λύνει. Συµφωνούµε, όµως, µε αυτά που φέρνει το Υπουργείο µε
το κυρωτικό σκέλος, να το πω έτσι, όλης αυτής της διαδικασίας,
µιας που είναι ενοποιητική και τεχνικά ορθή. Έχει ληφθεί υπ’ όψιν
η κοινοτική νοµοθεσία, ενώ οι διατάξεις επικεντρώνονται στην
ευθύνη των επιχειρήσεων και στον αυτοέλεγχο.
Τα προτεινόµενα πρόστιµα είναι αναλογικά και γίνεται µία προσπάθεια να υπάρξει αποσυµφόρηση των υποθέσεων στη δικαιοσύνη. Γι’ αυτό και υπερψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο, καταψηφίζοντας ρητά ορισµένα άρθρα τα οποία είναι εντελώς άλλης λογικής.
Μιλήσαµε για την ανακολουθία, βέβαια, στον τρόπο διαχείρισης όλων των σχετικών ζητηµάτων. Ένας κυρωτικός µηχανισµός
έρχεται πριν από οποιοδήποτε οργανόγραµµα στο Υπουργείο και
πριν από οποιονδήποτε έλεγχο.
Αυτό είναι κάτι που δεν µπορεί να εξηγήσει –φαντάζοµαι- το
Υπουργείο, αλλά και η κοινή λογική.
Επίσης, πρέπει να πούµε ότι µολονότι το σχέδιο περιλαµβάνει
πληθώρα σηµαντικών διατάξεων, όπως η λειτουργία αγορών παραγωγών, µε έµφαση στον τοπικό χαρακτήρα και την ενεργοποίηση, όπως είπαµε, του Ενιαίου Μητρώου Εµπόρων, εντοπίζονται
αστοχίες και προβλήµατα τόσο στη λογική που υιοθετεί το
ΥΠΑΑΤ απέναντι στο θέµα των δηµοτικών κτηνιατρείων µε την
υποβάθµιση, την αφαίρεση αρµοδιοτήτων κ.λπ., αλλά τελικά και
όσον αφορά στην περαιτέρω επιβάρυνση του παραγωγού.
Τις έντονες επιφυλάξεις µας διατυπώνουµε και για το άρθρο
46, που αφορά στα δεσποζόµενα ζώα, κυρίως όσον αφορά τη
συµµετοχή των ζώων σε θεάµατα, εκπαιδευτικά και θεραπευτικά
προγράµµατα και το ασαφές του όρου «απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα», καθώς, επίσης, και για το γεγονός ότι στο
άρθρο 44 δεν υπάρχει, δυστυχώς, δικλίδα για την αποφυγή του
ενδεχοµένου της υπερσυνταγογράφησης φυτοπροστατευτικών
προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, διαφωνούµε µε τη µερική απασχόληση υπεύθυνου επιστήµονα.
Ωστόσο -και αυτό θα προσπαθήσω να αναπτύξω- το άρθρο 37
θεωρούµε ότι έχει τα περισσότερα προβλήµατα και γι’ αυτό θα
µιλήσω.
Στην παράγραφο 1 γίνεται η διαχείριση των γεωτρήσεων για
αγροτικούς και υδρευτικούς σκοπούς. Οφείλει να γίνει σύµφωνα
µε µια ΚΥΑ του ΥΠΕΚΑ και του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά
και από το Μητρώο του ΥΠΕΚΑ.
Κύριε Υπουργέ, έχει ήδη συσταθεί αυτό το µητρώο. Άρα δεν
καταλαβαίνουµε τον λόγο αυτής της παραγράφου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Στην παράγραφο 2, βεβαίως, είναι θετική η προβλεπόµενη παραχώρηση γης σε ακτήµονες. Ωστόσο, όπως είπαµε, η χρήση
γης δεν µπορεί να καθορίζεται µόνο µε απόφαση του Γενικού
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Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Θα πρέπει έστω ένα
συλλογικό όργανο να συµµετέχει. Μία νοµοτεχνική βελτίωση
είναι αυτή. Θα µπορούσε να το καταστήσει βιώσιµο όλο αυτό.
Έχουµε διαφωνία και µε τις διατάξεις στην παράγραφο 3 που
ευνοούν την εκτός σχεδίου δόµηση.
Όσον αφορά την παράγραφο 7 κατανοούµε ότι οι καταπατήσεις, στις οποίες αναφέρονται, πηγαίνουν πίσω στον χρόνο και
θα έπρεπε µε κάποιον τρόπο να διευθετηθούν. Είναι εξαιρετικά
προβληµατικές όµως τέτοιου τύπου διατάξεις, οι οποίες δηµιουργούν προηγούµενο και λειτουργούν ως «παραθυράκια», ώστε
να µπουν διάφοροι που θα ήθελαν.
Εµείς εισηγούµαστε µερική απόσυρση του άρθρου 37 και να
τις δούµε ξανά και ουσιαστικά και µε το ΥΠΕΚΑ για να µπορέσουµε να τις συζητήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κλείνοντας θέλω να σηµειώσω την αναγκαιότητα το Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να µεταβάλει τη
στάση αναµονής του αναφορικά µε την προώθηση σηµαντικών
ζητηµάτων. Περιµένουµε να προχωρήσει άµεσα σε όλα αυτά που
µας έχει υποσχεθεί ότι θα θέσει στην Ολοµέλεια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Η κ. Μαρία Ρεπούση έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα αναφερθώ κατά κύριο λόγο στην προσθήκη-τροπολογία
του Υπουργείου Παιδείας, αλλά θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να µε
ακούσετε. Πριν απ’ αυτό θέλω να θέσω υπ’ όψιν σας µερικά ζητήµατα που ταλαιπωρούν τους νησιώτες και, κατά την άποψή
µου, συνιστούν εµπόδια για την αγροτική ανάπτυξη της χώρας.
Το πρώτο έχει να κάνει µε τα σφαγεία. Είµαι σίγουρη ότι το
γνωρίζετε το πρόβληµα. Αναγκάζουµε τους νησιώτες είτε να παρανοµήσουν, να σφάξουν τα ζώα µε παράνοµο τρόπο, είτε να τα
ταξιδέψουν, µε συνέπειες για το κόστος και την τιµή που πουλούν. Έχετε υποσχεθεί ένα προεδρικό διάταγµα που θα ρυθµίζει
το ζήτηµα και ακόµα το προεδρικό διάταγµα αυτό δεν υπάρχει.
Η ταλαιπωρία είναι µεγάλη για τους νησιώτες και τα µικρά νησιά.
Το δεύτερο ζήτηµα είναι τα συνεταιριστικά ελαιοτριβεία. Αλλάξατε τον νόµο για τα κριτήρια και τους όρους για τη δηµιουργία ελαιοτριβείων. Πολλοί συνεταιρισµοί, όµως, είχαν ξεκινήσει
τα ελαιοτριβεία τους ακολουθώντας τις προηγούµενες νόρµες.
Κατά την άποψή µου, θα πρέπει να υπάρξει µεταβατική διάταξη
για όσους έχουν ολοκληρώσει τα ελαιοτριβεία ακολουθώντας τις
παλιές προδιαγραφές µέχρι να περάσουν στις καινούργιες.
Θα περιµένω να µου απαντήσετε, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι τώρα,
κύριε Υπουργέ.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Το τρίτο ζήτηµα αφορά τις νοµικές ρυθµίσεις. Φέρνω συγκεκριµένο παράδειγµα: Απαγορεύεται η βοσκή
ζώων στα Κύθηρα. Πού θα βοσκήσουν τα ζώα τους οι άνθρωποι
αυτοί; Υπάγονται στην Περιφέρεια Αττικής, όπου σωστά απαγορεύεται η βοσκή, τα βοσκοτόπια. Το ίδιο ισχύει και για τα Κύθηρα.
Είναι άλλο ένα παράδειγµα που υποχρεώνουµε τους ανθρώπους να παρανοµήσουν.
Επόµενο ζήτηµα είναι οι συνεταιρισµοί. Η Δηµοκρατική Αριστερά έχει θέσει το ζήτηµα των συνεταιρισµών µε έναν γενικότερο τρόπο. Εγώ θα αναφερθώ σε ένα επιµέρους πρόβληµα, που
µπορείτε πάρα πολύ εύκολα να το λύσετε. Είναι υποχρεωµένοι
να προσλάβουν κανονικά γεωπόνο ή κτηνίατρο, αν τον χρειάζονται, αλλά δεν µπορούν να προσλάβουν έναν εξωτερικό συνεργάτη που να τους δώσει µια συµβουλή εφάπαξ και να τον πληρώσουν µε ένα µπλοκάκι. Άρα ξαναδείτε τα θέµατα της λειτουργίας των αγροτικών συνεταιρισµών.
Επόµενο θέµα είναι ο καθορισµός των ζωνών στις τουριστικές
περιοχές. Για παράδειγµα, στην Αίγινα απαγορεύεται η κτηνοτροφία και τα οικόσιτα. Σε ένα νησί που πλήττεται η τουριστική
του κίνηση επειδή όλος ο Αργοσαρωνικός µετά τη µεταφορά του
αεροδροµίου έχει κάθετη πτώση της τουριστικής κίνησης, δεν
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µπορούν να έχουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους µία κότα! Διότι
όλο το νησί είναι τουριστική περιοχή και απαγορεύεται η οικόσιτη
κτηνοτροφία. Δείτε, λοιπόν, αυτά τα ζητήµατα µε έναν τρόπο,
έτσι ώστε να διευκολύνουµε τη ζωή των νησιωτών και την αγροτική ανάπτυξη.
Περνάω τώρα στα ζητήµατα της προσθήκης-τροπολογίας του
Υπουργείου Παιδείας. Δυστυχώς δεν είναι εδώ ο Υπουργός ή ο
αρµόδιος Υφυπουργός για να µε ακούσει. Είναι πάγια πλέον τακτική του Υπουργείου Παιδείας να φέρνει προσθήκες-τροπολογίες σε άσχετα σχέδια νόµου, χωρίς να τις περάσει από την
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Αυτό το κάνει κατά κόρον.
Εµείς είµαστε αντίθετοι ως Δηµοκρατική Αριστερά και θα καταψηφίσουµε αυτήν την προσθήκη-τροπολογία, παρ’ όλο που έχει
θετικές διατάξεις.
Θα περάσω στις αρνητικές. Πρώτον: στην παράγραφο 1, σηµείο πρώτο. Λέει ότι οι διορισµοί κληρικών των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδας και των άλλων Εκκλησιών που
δεν δηµοσιεύθηκαν εκ παραδροµής στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, παρ’ ότι οι κληρικοί αυτοί µισθοδοτούνται, επιτρέπεται
να δηµοσιευθούν. Μα, πώς µισθοδοτούνται οι κληρικοί αυτοί,
εφόσον δεν έχει δηµοσιευθεί ο διορισµός τους; Και εδώ δεν θέλουµε µία απάντηση που να είναι ότι «εµείς αναλάβαµε τον Ιούνιο
του 2012», γιατί το κράτος έχει συνέχεια. Εδώ πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις µισθοδοσίας κληρικών,
χωρίς να έχει δηµοσιευθεί ο διορισµός τους στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Πάτε, λοιπόν, µε αυτόν τον τρόπο να νοµιµοποιήσετε µία παρατυπία.
Σηµείο δεύτερο, που είναι θετικό: «Οι µουφτείες θεωρούνται
δηµόσια υπηρεσία». Είναι µια θετική ρύθµιση.
Σηµείο τρίτο: Εξαιρείτε όχι µόνο τους λειτουργούς, αλλά και
το προσωπικό που εργάζεται στα εκκλησιαστικά ιδρύµατα οποιωνδήποτε ρυθµίσεων νοµοθετήσετε στο εξής και οι οποίες αφορούν το σύνολο του δηµόσιου τοµέα.
Εξαιρέσατε τους ιερείς από την αξιολόγηση. Μας είπε την
άλλη φορά ο κ. Βορίδης, που είναι ειδικός επί της αξιολογήσεως
των ιερέων, ότι δεν µπορούν να αξιολογηθούν οι ιερείς. Τους
εξαιρέσατε από τη διαθεσιµότητα, από το πρόγραµµα µετακινήσεων. Τώρα εισάγετε µία διάταξη µε την οποία τους εξαιρείτε
από όλες τις άλλες ρυθµίσεις, εκτός αν ορίζεται ρητά. Αναρωτιέµαι αν πρόκειται για ένα κοσµικό ή για ένα θρησκευτικό κράτος!
Επίσης, επιτρέπετε σε όλα τα ιδρύµατα να συστήσουν εταιρείες κάθε νοµικής µορφής, ακόµα και µονοπρόσωπες. Ποια
ανάγκη εξυπηρετεί αυτή η ρύθµιση; Θέλει κάποιο εκκλησιαστικό
ίδρυµα να φτιάξει µονοπρόσωπη εταιρεία και δίνετε µε αυτόν τον
τρόπο αυτό το δικαίωµα;
Περνάω στα θέµατα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Μας είπε ο κ. Κεδίκογλου ότι θεωρεί τιµή του την εισαγωγή της διάταξης που αφορά την εκπαιδευτική άδεια. Πρέπει
να ξέρετε ότι το εκπαιδευτικό µας σύστηµα είχε και µερικά πράγµατα πάρα πολύ καλά, όπως ήταν ο θεσµός της εκπαιδευτικής
άδειας. Τι ήταν αυτός; Εφόσον ο εκπαιδευτικός είχε τις προϋποθέσεις και γινόταν δεκτός από ένα πανεπιστηµιακό τµήµα για να
εκπονήσει µεταπτυχιακό ή διδακτορικό, µπορούσε να απουσιάσει
από την υπηρεσία του ανάλογα -αν ήταν µεταπτυχιακό µπορούσε
να απουσιάσει για ένα χρόνο και αν ήταν διδακτορικό, για τρία
χρόνια- και να αµείβεται στη διάρκεια της εκπόνησης του διδακτορικού.
Τι λέει τώρα η ρύθµιση; Λέει ότι εάν δεν φέρει το πτυχίο στο
τέλος, θα πρέπει να επιστρέψει τα χρήµατα. Μας είπε εδώ ο κ.
Κεδίκογλου –που είναι η µισή αλήθεια- ότι µέχρι τώρα δεν ήταν
υποχρεωµένος να προσκοµίσει το πτυχίο. Ήταν, όµως, υποχρεωµένος κάθε χρόνο να προσκοµίζει στην υπηρεσία του την υπεύθυνη ετήσια έκθεση προόδου. Αυτή είναι που διασφαλίζει το
δηµόσιο και το θεσµό της εκπαιδευτικής άδειας. Διότι εάν απαιτήσουµε διδακτορικό στο τέλος, ξέρετε ότι πολλοί ξεκινούν διδακτορικό και λίγοι καταφέρνουν να το ολοκληρώσουν. Δεν
µπορεί ο εκπαιδευτικός ξεκινώντας την εκπόνηση διδακτορικού
να ξέρει εκ των προτέρων ότι θα πάρει το πτυχίο στο τέλος. Ή
εάν θέλετε να το κάνουµε έτσι -να είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει το διδακτορικό- πρέπει να του δώσουµε την πενταετία,
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όπως δίνουµε και στον φοιτητή, και όχι τρία χρόνια συν ένα για
να προσκοµίσει το διδακτορικό, γιατί µε αυτόν τον τρόπο στην
ουσία καταργούµε αυτόν τον πολύ καλό θεσµό που είχαµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε και εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν 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, σαράντα δύο µαθητές και µαθήτριες και πέντε
εκπαιδευτικοί από το 2ο Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου Λασιθίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι θα µιλήσουν ακόµα η κ. Δριτσέλη, η κ. Αραµπατζή, η κ. Γεροβασίλη και ο κ. Στύλιος και µετά
θα κλείσουµε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα πολύ σύντοµα, πριν
ξεκινήσω την αναφορά µου στα θέµατα τα οποία επεξεργάζεται
το παρόν νοµοσχέδιο που έχει έρθει προς συζήτηση στην Ολοµέλεια της Βουλής, να σχολιάσω τη σύντοµη τοποθέτηση που
έκανε η συνάδελφος από τη Δηµοκρατική Αριστερά.
Αναφέρθηκε στον έλεγχο και στην αξιολόγηση των κληρικών.
Πραγµατικά δεν µπορώ να καταλάβω την εµµονή που έχει η συγκεκριµένη συνάδελφος, αλλά και πολλοί άλλοι συνάδελφοι σε
αυτήν την Αίθουσα, σε ό,τι αφορά τη θρησκεία, το Χριστιανισµό
και τον τρόπο που εφαρµόζεται και λειτουργεί στην ελληνική κοινωνία.
Θα ήθελα να πω ότι η Ελλάδα είναι σύνορα, η Ελλάδα είναι
γλώσσα, η Ελλάδα είναι πολιτισµός και είτε το θέλουµε είτε όχι
η Ελλάδα είναι και Χριστιανισµός, είναι και Ορθοδοξία. Αυτό είναι
η Ελλάδα, µεταξύ πολλών άλλων.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Κυρία Πρόεδρε, να µου δώσετε µετά τον
λόγο για να απαντήσω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Θα ήθελα, λοιπόν, να πω ότι οι
κληρικοί, κυρία συνάδελφε, αξιολογούνται και αξιολογούνται
κάθε Κυριακή, αξιολογούνται από τους συνανθρώπους µας χριστιανούς, όποιοι επιλέγουν να επισκέπτονται τις εκκλησίες. Αυτοί
οι οποίοι δεν αξιολογούνται ως σωστοί, έχουν άδειες εκκλησίες,
ενώ αυτοί που αξιολογούνται ως σωστοί έχουν γεµάτες εκκλησίες.
Θα σας πω ότι σε οτιδήποτε άλλο έχει σχέση µε το δηµόσιο
και όσον αφορά οποιονδήποτε άλλο δηµόσιο λειτουργό, για παράδειγµα τους εκπαιδευτικούς, δυστυχώς δεν υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξει ο πολίτης ποιος είναι καλός και ποιος είναι
κακός και να πάει στον κακό ή να πάει στον καλό. Άρα εκεί πραγµατικά πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση, για παράδειγµα, του δασκάλου ή του καθηγητή, γιατί όταν εγώ ή εσείς ή οι υπόλοιποι
Έλληνες στέλνουµε τα παιδιά µας στο σχολείο να µορφωθούν,
θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι τα µορφώνουν, αυτοί οι
άνθρωποι, οι οποίοι τα εκπαιδεύουν, αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι
τους µεταφέρουν τον ελληνικό πολιτισµό αλλά και την ιστορία,
είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει από µία ελάχιστη αξιολόγηση και εάν µεν είναι κατάλληλοι, συνεχίζουν, εάν δεν είναι
κατάλληλοι, µπορούµε να τους βάλουµε να κάνουν κάποια άλλη
δουλειά σε κάποια άλλη διοικητική θέση.
Αυτά για να κλείσω πολύ σύντοµα και να περάσω στο θέµα το
οποίο επεξεργάζεται ο παρών νόµος και το οποίο αφορά έναν
από τους σηµαντικότερους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας
-και όχι µόνο- στην Ελλάδα, τον αγροτοκτηνοτροφικό τοµέα.
Αυτός ο τοµέας είναι σηµαντικός γιατί αξίζει να αναφέρουµε ότι
συµµετέχει περίπου κατά 4% στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας, αλλά
ακόµη περισσότερο σηµαντικό είναι το ότι απασχολεί το 12% του
εργατικού, του ανθρώπινου δυναµικού αυτής της χώρας.
Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, ότι είναι ένας τοµέας όπου το 12%
των συνανθρώπων µας, του ενεργού πληθυσµού, απασχολείται
στον αγροτικό τοµέα.
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Και επειδή πάρα πολλές φορές ακούγεται ότι η Ελλάδα δεν
παράγει πολλά ή δεν παράγει τίποτα κ.λπ., θα πω ότι η Ελλάδα
είναι για παράδειγµα η πρώτη χώρα σε παραγωγή βαµβακιού
στην Ευρώπη, η δεύτερη σε παραγωγή λαδιού και ελιών, η τρίτη
σε παραγωγή ντοµάτας, καρπουζιών και άλλων αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων. Υπάρχουν όµως πολλές διαρθρωτικές αδυναµίες στον τρόπο που λειτουργεί και ο αγροτικός και ο κτηνοτροφικός τοµέας στην Ελλάδα.
Κατ’ αρχάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα παρατηρήσουµε
ότι ο αγροτοκτηνοτροφικός τοµέας στην Ελλάδα είναι γηρασµένος και αυτό ισχύει όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά γενικότερα στην
Ευρώπη. Ειδικά στην Ελλάδα έχουµε µία µικρή κατά κεφαλήν
καλλιεργούµενη έκταση ή παραγωγή αγροτοκτηνοτροφικών
προϊόντων σε σχέση µε το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Αυτή τη στιγµή
διαπιστώνεται µία έλλειψη ρευστότητας, όπως αυτή άλλωστε παρατηρείται και στους άλλους οικονοµικούς κλάδους και δραστηριότητες.
Επίσης, µαζί µε όλα αυτά θα παρατηρήσουµε, αν βγούµε στην
περιφέρεια –προέρχοµαι από έναν αγροτοκτηνοτροφικό νοµό,
το Νοµό Τρικάλων- πως πάρα πολλοί αγρότες καλλιεργούν και
σήµερα σχεδόν µε παραπλήσιο τρόπο αυτά που καλλιεργούσαν
και οι παππούδες µας. Αυτό σηµαίνει ότι δυστυχώς έχουν γίνει
λίγες επενδύσεις σε ό,τι αφορά την καινοτοµία, έχουν αφιερωθεί
λίγοι πόροι σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της τεχνογνωσίας σε νέες
καλλιέργειες και όλα αυτά δηµιουργούν ένα πολύ σύνθετο και
δύσκολο πρόβληµα. Αυτός ο σηµαντικός, ο απαραίτητος και για
την Ελλάδα και για την Ευρώπη, αλλά και για τον υπόλοιπο
κόσµο, αγροτικός και κτηνοτροφικός τοµέας, που παράγει προϊόντα που χρειαζόµαστε για να επιβιώσουµε ως ανθρώπινο είδος,
έχει πολύ σηµαντικά προβλήµατα στη χώρα µας.
Θέλει λοιπόν χρήµα, θέλει χρόνο, θέλει νέους να µπουν στις
καλλιέργειες και στην κτηνοτροφία και -το σηµαντικότερο απ’
όλα- θέλει στρατηγική κατεύθυνση και συγκεκριµένη πολιτική.
Ήδη στα δύο χρόνια που βρισκόµαστε στη διακυβέρνηση και ο
Υπουργός και το επιτελείο του έχουν δείξει ξεκάθαρα προς τα
πού πρέπει να κινηθεί αυτή η χώρα, όπως σε προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας που προωθούν έναν αειφόρο τρόπο καλλιέργειας των εδαφών, που διασφαλίζουν τη µακροβιότητα και τη
µακροχρόνια καλλιέργεια και παραγωγή ποιοτικών προϊόντων
στην Ελλάδα. Αυτά έχουν υπεραξία και µπορούν να διατεθούν
στις ευρωπαϊκές αγορές σε καλύτερες τιµές απ’ αυτές που διατίθεντο χρόνια πριν.
Όλα αυτά χρειάζονται επιπλέον βοήθεια από το κράτος, όπως
είναι, παραδείγµατος χάριν, τα εξαγωγικά γραφεία που πρέπει
να στηθούν και να βοηθήσουν τους εµπορικούς ακολούθους στις
πρεσβείες, εξαγωγικά γραφεία σε µεγάλες αγορές που απορροφούν ελληνικά προϊόντα, όπως είναι η Ρωσία, η Γερµανία και
άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Αυτά πρέπει να ενισχυθούν και
να ασχοληθούν µε την προώθηση και τη διανοµή των ελληνικών
προϊόντων.
Επίσης, θα πρέπει να προχωρήσουµε στην τυποποίηση αυτών
των προϊόντων, όχι να πουλάµε πια χύµα το λάδι, αλλά να πουλάµε τυποποιηµένα προϊόντα υψηλής αξίας, να πουλάµε κρασί,
όχι σταφύλια. Είναι γεγονός ότι και εξαιτίας της κρίσης η ιδιωτική
πρωτοβουλία και η νέα επιχειρηµατικότητα –που και αυτά χρειάζονται σ’ αυτόν τον κλάδο- δείχνουν σηµάδια πως το µέλλον
της Ελλάδας ως προς αυτό το κοµµάτι µπορεί να είναι πραγµατικά λαµπρό.
Θα ήθελα όµως πολύ γρήγορα να αναφερθώ σε κάτι που απασχολεί αυτό το διάστηµα τους αγρότες και αφορά την τήρηση
βιβλίων και στοιχείων που ναι µεν είναι ένα καλό µέτρο εκσυγχρονισµού, διότι είναι γεγονός ότι πολλοί αγρότες καλλιεργούν
και στην πραγµατικότητα δεν ξέρουν πόσο κοστίζει αυτό που
καλλιεργούν και στο τέλος της σεζόν ή στο τέλος του χρόνου
δεν ξέρουν πόσα χρήµατα έχουν βγάλει, αλλά γι’ αυτό ακριβώς
το θέµα θα ήθελα να σχολιάσω δύο πράγµατα.
Πρώτον, η παραγωγή αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων έχει τεράστιες αντιξοότητες που δεν προσοµοιάζουν µε καµµία άλλη οικονοµική δραστηριότητα. Θα σας πω για παράδειγµα
ότι οι καιρικές συνθήκες, οι παθογόνοι µικροοργανισµοί και
άλλες απρόβλεπτες περιβαλλοντικές συνθήκες µπορούν να µε-
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ταβάλλουν και το κόστος παραγωγής και την ποσότητα παραγωγής και την ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος. Αυτό είναι το
πρώτο.
Το δεύτερο είναι το εξής: Η τιµή πώλησης των παραγόµενων
προϊόντων και αυτή, δυστυχώς, τις περισσότερες φορές εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες οι οποίες είναι ξένες προς τον
παραγωγό. Με λίγα λόγια, ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος παράγει
ή προγραµµατίζει να παράγει την επόµενη σεζόν προϊόντα για
τα οποία δεν ξέρει ποιο είναι το τελικό τους κόστος και δεν ξέρει
και ποια είναι η τελική τιµή πώλησης. Όλα αυτά συνθέτουν ένα
εκρηκτικό µείγµα δυσκολιών στο να παράγει κάποιος σήµερα
αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ.
Άρα αυτήν τη στιγµή ως Κυβέρνηση έχουµε θέσει και έχουµε
ψηφίσει ότι θα τηρηθούν βιβλία και στοιχεία και έχουµε εξαιρέσει
κάποιους αγρότες. Ποιοι είναι αυτοί που έχουµε εξαιρέσει; Είναι
αυτοί οι οποίοι έχουν έσοδο, όχι εισόδηµα, δηλαδή συνολικό ετήσιο τζίρο µέχρι 10.000 ευρώ ή 5.000 ευρώ επιδότηση τον χρόνο.
Πάνω σε αυτό, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας αναφέρω
τρεις δικές µου προτάσεις, τις οποίες θα ήθελα να συζητήσετε
εσείς και αφορούν ακόµη περισσότερο το Υπουργείο Οικονοµικών. Καταλαβαίνετε ότι 10.000 ευρώ συνολικός τζίρος ή έσοδο
µπορεί να σηµαίνει ένα καθαρό εισόδηµα για τον αγρότη περίπου της τάξεως των 1.000 ευρώ ή 2.000 ευρώ και αν. Άρα αυτό
µπορεί να αυξηθεί στις 20.000 ευρώ έσοδο-τζίρο και πάλι ίσως
δεν είναι αρκετό να εξαιρέσει τους µικρούς και πολύ µικρούς
αγρότες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μόνο τις προτάσεις σας. Μην τις επεξηγείτε, γιατί έχετε υπερβεί τον χρόνο
σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Δεύτερον, τέλος επιτηδεύµατος.
Αυτοί οι νέοι αγρότες οι οποίοι θα τηρήσουν βιβλία για τρία χρόνια και εκ του νόµου δεν θα πληρώσουν τέλος επιτηδεύµατος.
Να τους εντάξουµε, όπως τους επαγγελµατίες οι οποίοι εκδίδουν
ένα τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών προς έναν προµηθευτή έως
τρία, µε το ένα να είναι στο 70% του συνολικού τζίρου, οι οποίοι
τελικά δεν πληρώνουν καθόλου τέλος επιτηδεύµατος κατά τη
διάρκεια της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας. Άρα 650
ευρώ είναι πολλά για έναν αγρότη ο οποίος έχει εισόδηµα 3.000
ευρώ ή 4.000 ευρώ ή 5.000 ευρώ τον χρόνο.
Τρίτον, πρέπει να εξετάσουµε το θέµα της έκπτωσης φόρου.
Ξαναλέω ότι υπάρχουν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες -ισχύει γι’ αυτούς οι οποίοι έχουν έναν µόνο προµηθευτή- οι οποίοι µπαίνουν
στην κλίµακα των µισθωτών υπηρεσιών και οι οποίοι έχουν έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ. Αυτό µπορούµε να το συνυπολογίσουµε και έτσι να εξαιρέσουµε τους µικρούς και πολύ µικρούς
αγρότες, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά της επόµενης γενιάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε. Κλείστε, παρακαλώ. Έχετε φθάσει τα δέκα
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Τέλος, σας έχουµε καταθέσει µία ρύθµιση αγροτικών δανείων,
ληξιπρόθεσµων, «κόκκινων» δανείων, τα οποία έχουν περάσει
στην «bad» bank, στην «κακή» τράπεζα της Αγροτικής, την οποία
τροπολογία θα θέλαµε να δείτε -την έχουµε καταθέσει µε τους
υπόλοιπους συναδέλφους από τη Νέα Δηµοκρατία και το
ΠΑΣΟΚ- και να την αποδεχθείτε, γιατί θα δώσει λύση σε χιλιάδες
αγρότες και θα βοηθήσει να επανεκκινηθεί ο αγροτικός τοµέας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πολύ.
Η κ. Δριτσέλη έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Κυρία Πρόεδρε, ζητώ το λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ακούστε κάτι.
Πρέπει να σας πω ότι και εσείς τοποθετηθήκατε έτσι όπως κρίνατε και ο συνάδελφος έτσι όπως κρίνει.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Μα αναφέρθηκε σε µένα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει. Είναι
πολιτικό το θέµα, δεν είναι προσωπικό.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Τι θα πει «είναι πολιτικό»; Δεν αναφέρθηκε,
κυρία Πρόεδρε, σ’ εµένα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι. Είναι προσωπικό το θέµα; Τοποθετηθήκατε εσείς ως προς κάποια δική σας
θέση και τοποθετήθηκε ο κύριος συνάδελφος ως προς µία δική
του θέση.
Παρακαλώ, η κ. Παναγιώτα Δριτσέλη έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Μα, µου απέδωσε εµµονή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχω δώσει τον
λόγο στην κ. Δριτσέλη. Θα σας δώσω τον λόγο µετά για ένα
λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Πάντως, δεν έχω πρόβληµα η κ. Ρεπούση να απαντήσει τώρα, αν
θέλει.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Θα τοποθετηθώ µετά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ελπίζω να µη χαλάσω το ωραίο κλίµα που δηµιούργησε ο συντοπίτης µου συνάδελφος κ. Κώστας Σκρέκας, αλλά
θεωρώ ότι αυτό το νοµοσχέδιο έρχεται σε µία πολύ κρίσιµη συγκυρία για το µέλλον του αγροτικού κόσµου, καθώς από τη µια, η
αγροτική οικονοµία της χώρας βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, από την άλλη, η αγροτική γη και η υποδοµή της ετοιµάζονται να ξεπουληθούν όσο-όσο.
Τα αγροτικά ενυπόθηκα µη εξυπηρετούµενα δάνεια τής υπό
εκκαθάριση ΑΤΕ σχεδιάζετε να περάσουν στα χέρια ξένων funds
και τα δικαιώµατά τους να παραχωρηθούν σε εισπρακτικές εταιρείες, µε στόχο την άµεση είσπραξη ή διαφορετικά, τη δήµευση
και την εκποίηση. Είναι γνωστό ότι η Κυβέρνηση έχει συναινέσει
σε αυτήν την εξέλιξη µε το ξεπούληµα της ΑΤΕ και το καθεστώς
εκκαθάρισης των «κόκκινων» δανείων των αγροτών.
Αναφορικά µε την τροπολογία που έφεραν Βουλευτές για τα
µη εξυπηρετούµενα ληξιπρόθεσµα δάνεια, θέλω να πω το εξής.
Είναι πάλι φανερό ότι για ακόµη µια φορά, όπως συνηθίζει άλλωστε η Κυβέρνηση, φέρνει µια πολύ σηµαντική ρύθµιση, χωρίς
καν να συζητηθεί στην επιτροπή της Βουλής, να τοποθετηθούν
όλοι οι Βουλευτές και οι αρµόδιοι Υπουργοί επ’ αυτού, προφανώς µόνο και µόνο για να εξυπηρετήσει τις γνωστές επικοινωνιακές µεθοδεύσεις από τη µία και από την άλλη για να αποτρέψει
αυτό το κύµα αγροτικών κινητοποιήσεων που έχει ξεκινήσει τις
τελευταίες µέρες, όπου οι αγρότες είναι αποφασισµένοι να διεκδικήσουν το δίκιο τους.
Επίσης, είναι µία τροπολογία η οποία δεν αναφέρεται παρά
µόνο σπασµωδικά και αποσπασµατικά σε πολύ σοβαρά θέµατα.
Δεν ξέρουµε ούτε καν το ποσοστό των αγροτών που θα αφορά
αυτή η ρύθµιση. Δεν ξέρουµε ποιος θα διαχειρίζεται αυτό το καίριο ζήτηµα της διαδικασίας την οποία επιβάλλετε µε αυτήν τη
ρύθµιση. Δεν ξέρουµε πού θα πάνε αυτά τα χρήµατα που θα εισπράττονται από τα µισθώµατα, κύριε Υπουργέ…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αναφέρεται µέσα στην τροπολογία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΡΙΤΣΕΛΗ: Δεν γνωρίζουµε και θα θέλαµε να
µας πείτε. Δεν είµαι και ειδήµων, αλλά από τα λίγα που διάβασα
αυτήν την ώρα, δεν κατάλαβα.
Επίσης, δίνετε τη δυνατότητα στην τράπεζα να εκµισθώνει ένα
αγροτικό ακίνητο και να εκχωρεί το µίσθωµα µέχρι την εξόφληση
του δανείου. Όλη αυτή η διαδικασία θα γίνεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ µε διακήρυξη που θα παραµένει ανοιχτή στο διαδίκτυο για
δεκαπέντε ηµέρες. Σε περίπτωση –έτσι λέει µέσα- που αυτή η
διαδικασία είναι άγονος, θα γίνει άλλη µία φορά η ανάρτησή του
στο διαδίκτυο. Και µετά απ’ αυτό, τι θα γίνεται; Θα δηµεύεται
απλώς η περιουσία του αγρότη.
Αυτό το λέει η διάταξη 6, κύριε Υπουργέ, όπως είπε και προηγουµένως ο κ. Αποστόλου. Σε περίπτωση που η εκµίσθωση δεν
υλοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο ή δεν καταστεί δυνατή για οιονδήποτε λόγο, ο εκκαθαριστής κινεί τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.
Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ κρίσιµο ζήτηµα. Είναι καλύτερα να το σκεφτείτε δύο και τρεις φορές και να δώσετε την
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πρωτοβουλία σε όλους τους Βουλευτές να τοποθετηθούν, προκειµένου αν είναι να γίνει κάτι, να γίνει σωστά και να αφορά
όλους τους αγρότες που αυτήν τη στιγµή κινδυνεύουν να χάσουν
την περιουσία τους, αλλά και τη δουλειά τους.
Κατά τα άλλα, έχουµε όλο αυτό το διάστηµα τον αγροτικό
κόσµο, ο οποίος δεν έχει σταµατήσει να βρίσκεται στο στόχαστρο της Κυβέρνησης. Έχετε αυξήσει τα όρια συνταξιοδότησης
στον ΟΓΑ, µειώσατε τις επιστροφές ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, επιβάλατε φορολόγηση από το
πρώτο ευρώ και χαράτσι στα χωράφια, εκποιήσατε τη «ΔΩΔΩΝΗ», διαλύσατε την αγροτική βιοµηχανία και άλλα πολλά που
θα µπορούσαµε να πούµε για ώρες.
Εδώ και ενάµιση χρόνο ακούµε από το αρµόδιο Υπουργείο δεσµεύσεις για επίλυση πολύ σοβαρών ζητηµάτων, αλλά και αυτών
των ζητηµάτων, µε ένα σχέδιο νόµου, το οποίο τελικά έρχεται
µετά από τόσο καιρό. Ενώ, όµως, το περιµέναµε όλοι –και οι
αγρότες κυρίως ως µάννα εξ ουρανού, θα λέγαµε- ουσιαστικά
δεν υπάρχει καµµία πρόθεση αλλαγής της γενικής πολιτικής κατεύθυνσης και δεν αγγίζει τίποτα απ’ όλα αυτά τα καυτά θέµατα.
Υπάρχουν τεχνικές, κωδικοποιήσεις και επιφανειακές ρυθµίσεις
σε διάσπαρτα άρθρα. Προφανώς δεν επιδιώκεται η επίλυση κανενός προβλήµατος.
Οι κτηνοτρόφοι της χώρας βρίσκονται σήµερα ανάµεσα στις
συµπληγάδες του κόστους παραγωγής και των άλυτων γραφειοκρατικών προβληµάτων που εµποδίζουν τη δραστηριότητά
τους. Παρ’ όλο που τα άρθρα 37 και 43 υποτίθεται ότι αναθεωρούν το προηγούµενο πλαίσιο, πολλές εγκαταστάσεις εξακολουθούν να παραµένουν χωρίς άδεια, ενώ υπάρχουν θετικές
ρυθµίσεις, όπως είναι η δηµιουργία κτηνοτροφικών πάρκων, οι
οποίες όµως πάλι παραπέµπονται στις ελληνικές καλένδες
υπουργικών αποφάσεων που ως συνήθως δεν πρόκειται να έρθουν ποτέ.
Αντίθετα, έχουµε τους κτηνοτρόφους να επιβαρύνονται µε νέα
έξοδα, όπως αυτό της υποχρεωτικής σύµβασης µε ιδιώτη κτηνίατρο εκτροφής, την ίδια στιγµή που οι δηµόσιες κτηνιατρικές
δοµές της χώρας είναι υποστελεχωµένες και µάλιστα κλείνουν η
µία µετά την άλλη. Ενώ, δηλαδή, βασικές υπηρεσίες παρέχονταν
δωρεάν από τα δηµόσια κτηνιατρεία, όπως ήταν οι εµβολιασµοί
για το µελιταίο πυρετό και οι αιµοληψίες των ζώων, τώρα όλα
αυτά θα γίνονται µε οικονοµική επιβάρυνση των ίδιων των κτηνοτρόφων. Μάλιστα, δεν υπάρχει πουθενά και καµµία τιµολογιακή προστασία. Δεν υπάρχει, δηλαδή, ένα πλαφόν τιµής, το
οποίο θα ορίζεται από το Υπουργείο.
Στο άρθρο 37 προβλέπεται η δυνατότητα παραχώρησης εκτάσεων του Υπουργείου µέχρι οκτώ στρέµµατα χωρίς πλειστηριασµό, σε περίπτωση ύπαρξης µόνο ενός ενδιαφεροµένου. Δεν
διευκρινίζετε, όµως, τι θα γίνει σε περιοχές όπου πάρα πολλοί
κτηνοτρόφοι ενδιαφέρονται να λύσουν τα ζητήµατα εγκατάστασης που τους ταλαιπωρούν για χρόνια.
Στο άρθρο 43, µε το οποίο υποτίθεται ότι θα απλοποιούνταν
οι διαδικασίες αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, παραµένει η ίδια άγονη λογική του προηγούµενου νόµου.
Προωθείται ένα πλαίσιο παράτασης του προσωρινού καθεστώτος προεγκρίσεων, ενώ κατά τα άλλα οι διαδικασίες παραµένουν
ακόµη και πολύπλοκες και χρονοβόρες.
Σε ό,τι αφορά τους βοσκοτόπους, κραυγάζει διά της απουσίας
της οποιαδήποτε ρύθµιση που θα έλυνε τα προβλήµατα χαρτογράφησης και χαρακτηρισµού τους. Αυτές οι ελλείψεις ευθύνονται και για το «πάγωµα» των κοινοτικών επιδοτήσεων σε πάρα
πολλούς κτηνοτρόφους.
Αναφορικά µε το άρθρο για τις αγορές παραγωγών θα λέγαµε
ότι και εδώ η Κυβέρνηση νοµοθετεί και νωχελικά αλλά και αναποτελεσµατικά. Δεν υπάρχει καµµία αναφορά στους βιοκαλλιεργητές. Υπάρχουν περιορισµοί των αγορών παραγωγών σε
αυστηρά τοπικό επίπεδο και για µία µόνο µέρα την εβδοµάδα.
Εµείς προσεγγίζουµε µία άλλη κατεύθυνση, µία άλλη λογική
των θεµάτων που αφορούν στις λαϊκές αγορές και στα δίκτυα
άµεσης πώλησης προϊόντων, η οποία πιστεύουµε ότι θα συµβάλλει στην οικονοµική ανάταση του αγροτικού κόσµου και στην
αναβάθµιση της διατροφικής ποιότητας του καταναλωτή.
Ως ΣΥΡΙΖΑ έχουµε καταθέσει στο πλαίσιο της συζήτησης και
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ορισµένες τροπολογίες µε τις οποίες επιχειρείται να δοθεί λύση
σε µια σειρά από πολύ σοβαρά θέµατα που απασχολούν τον
αγροτικό κόσµο.
Σε ό,τι αφορά την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, ζητάµε
να εξαιρεθούν τουλάχιστον οι αγρότες οι οποίοι έχουν γεννηθεί
το 1948 και το 1949. Υπενθυµίζουµε ότι µε παραινέσεις του ΟΓΑ
πολλοί από αυτούς τους αγρότες έσπευσαν να προπληρώσουν
τις ασφαλιστικές τους εισφορές και αρκετοί µάλιστα είχαν µεταβιβάσει και τις καλλιέργειές τους.
Τέλος, για τις δίκες των αγροτών που συµµετέχουν στις αγροτικές κινητοποιήσεις σας καλούµε και πάλι να σταµατήσετε τα
πρωτοδικεία, την ποινικοποίηση των αγροτικών αγώνων και
αυτές τις απαράδεκτες διαδικασίες στις οποίες υποβάλλονται
πάρα πολλοί αγρότες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Αυτήν τη στιγµή, λοιπόν, που συζητάµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο αγροτικός κόσµος βρίσκεται σε πολύ µεγάλη ανησυχία.
Πρέπει όλοι να καταλάβουµε ότι οι αγρότες δεν κινητοποιούνται
µόνο για τα µεγάλα οικονοµικά βάρη που τους φορτώνει η Κυβέρνηση για άλλη µια φορά στην πλάτη τους, αλλά διαµαρτύρονται κυρίως για τον τεράστιο κίνδυνο αρπαγής της γης τους.
Η στήριξη του αγροτικού κόσµου θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουµε ότι δεν είναι µόνο στήριξη της ελληνικής παραγωγικής βάσης, αλλά είναι κυρίως η διασφάλιση της διατροφικής
ασφάλειας όλων µας, είναι η διασφάλιση της ίδιας της ζωής µας.
Εµείς το λέµε ξεκάθαρα και το τονίζουµε σε όλα τα επίπεδα
ότι θα συνεχίσουµε να παλεύουµε για την επιβίωση του αγροτικού κόσµου και για την προστασία της ελληνικής υπαίθρου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Κυρία Ρεπούση, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ: Πολύ σύντοµα θα δώσω µία απάντηση
στον κύριο συνάδελφο. Εγώ µίλησα για τρία πράγµατα. Παρατήρησα ότι δεν απαντήσατε σε κανέναν. Βγάλατε έναν γενικό δεκάρικο περί Χριστιανισµού. Εκτός και αν δεν έχετε διαβάσει την
προσθήκη-τροπολογία στην οποία αναφερθήκατε.
Πρώτον, πώς είναι δυνατόν να µισθοδοτούνται κληρικοί χωρίς
να έχει δηµοσιευτεί ο διορισµός τους στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης; Εσείς συµφωνείτε µε αυτή την πρακτική; Ναι ή όχι;
Δεύτερον, το 3 της παραγράφου αναφέρεται όχι µόνο στους
ιερείς, αλλά και στο προσωπικό όλων των ιδρυµάτων. Δηλαδή η
εξαίρεση δεν αφορά µόνο τους ιερείς, αλλά όλο το σύνολο του
προσωπικού που µισθοδοτείται από τους Έλληνες φορολογούµενους και εξαιρούνται από όλες τις διατάξεις που αφορούν τον
υπόλοιπο δηµόσιο τοµέα.
Η τρίτη µου παρατήρηση αφορά στη δυνατότητα σύστασης
από τα ιδρύµατα αυτά µονοπρόσωπης εταιρείας. Δεν άκουσα κανένα επιχείρηµα, παρά µόνο, σας είπα, τον δεκάρικο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε τον λόγο
για ένα λεπτό, κύριε Σκρέκα.
Αν ήταν εδώ ο αρµόδιος Υπουργός, θα σας απαντούσε. Όµως,
τώρα ας ακούσουµε τον κ. Σκρέκα, µιας και αυτός αναφέρθηκε
σχετικά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω
στην κυρία συνάδελφο ότι εγώ δεν είµαι ο αρµόδιος Υπουργός
για να απαντήσω στις ερωτήσεις της, αλλά έχω το δικαίωµα και
την υποχρέωση ως συνάδελφος Βουλευτής να σχολιάσω κάτι το
οποίο άκουσα και µου κέντρισε ιδιαίτερα την περιέργεια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Σκρέκα. Τη Δευτέρα φαντάζοµαι ότι θα είναι εδώ ο
κύριος Υπουργός και θα µπορεί να απαντήσει, αν χρειαστεί.
Τον λόγο έχει η κ. Όλγα Γεροβασίλη.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπήρξε κυβέρνηση που να πέρασε από αυτόν τον
τόπο που να µην έβαλε στο επίκεντρο της πολιτικής, τουλάχιστον
στα λόγια, την αγροτική οικονοµία. Επίσης, δεν υπήρξε πολιτικός
Αρχηγός και Πρωθυπουργός που να µη µίλησε για την παραγω-
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γική ανασυγκρότηση της χώρας. Δεν υπήρξε ταυτόχρονα πιο συστηµική απαξίωση της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας από αυτή που έχουµε βιώσει τις τελευταίες δεκαετίες.
Έχει αποδυναµωθεί ο πρωτογενής τοµέας σε τέτοιο σηµείο
που δεν είµαστε σε θέση να καλύψουµε τις επισιτιστικές ανάγκες
του λαού. Φυσικά δεν µιλάµε για αναπτυξιακή προοπτική. Ειπώθηκαν πολλοί λόγοι και δεν θα τους επαναλάβω.
Ήταν που ήταν ζοφερό το περιβάλλον, προστέθηκαν και τα
µνηµόνια και νεοφιλελεύθερες πολιτικές άλωσαν τα πάντα.
Μνηµόνιο για τον αγρότη και την οικογένειά του σηµαίνει:
Υπερφορολόγηση, πληρώνω φόρο για το σπίτι, τα χωράφια, φορολογούµαι από το πρώτο ευρώ για το εισόδηµα µου. Σηµαίνει
φόρος που υπολογίζεται από το πρώτο ευρώ µε 13% συντελεστή. Σηµαίνει κατάργηση των δώρων από τις συντάξεις του ΟΓΑ
και βγαίνω στη σύνταξη µετά θάνατον. Και, βέβαια, σηµαίνει αδυναµία να αποπληρώσω τα δάνεια µου µε κίνδυνο να χάσω την
υποθηκευµένη γη και, βεβαίως, και το σπίτι µου.
Οι αγρότες επιβαρύνθηκαν φορολογικά δύο δισεκατοµµύρια
-είναι που δεν φορολογούνται- όσο δηλαδή το ύψος των ενισχύσεων που τους δόθηκε. Από τη µια τσέπη µπήκαν, από την άλλη
βγήκαν, τους τα πήρατε δηλαδή.
Κύριε Υπουργέ, µας είπατε πριν για αύξηση της τιµής των
αγροτικών προϊόντων. Να σας πω το παράδειγµα της περιοχής
µου; Στον κάµπο της Άρτας παράγονται περίπου διακόσιοι πενήντα περίπου τόνοι επιτραπέζια και χυµοποιήσιµα εσπεριδοειδή
διαφόρων ποικιλιών, το 70% της παραγωγής είναι αδιάθετο και
σαπίζει στα χωράφια. Ξέρετε πόσο πωλούνται; Τα επιτραπέζια 8
λεπτά και τα χυµοποιήσιµα 3 λεπτά. Πώς να µη φτάσουν οι αγρότες σε οικονοµικό αδιέξοδο; Για ποια αύξηση τιµών µιλάτε; Πού
να βρουν τα χρήµατα οι αγρότες να ζήσουν, που να βρουν χρήµατα να καλλιεργήσουν, που να βρουν χρήµατα για τις δόσεις
των «κόκκινων δανείων»; Πώς θα προστατευθούν οι καταχρεωµένες αγροτικές οικογένειες που δανείζονταν για να πάρουν λιπάσµατα και µηχανήµατα από την Αγροτική Τράπεζα και τώρα
πάνε και βλέπουν την πινακίδα της Τράπεζας Πειραιώς, που τους
παίρνουν τηλέφωνο εισπρακτικές εταιρείες και του λένε ότι θα
δηµευθούν οι περιουσίες τους λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών;
Όπως καταγγέλθηκε και από άλλους οµιλητές καλούνται στις
ΔΟΥ να υποβάλουν δήλωση που λένε «θα χρησιµοποιήσω την κατοικία µου ως επαγγελµατική στέγη κάνοντας άρση του ασύλου
της κατοικίας», για να τους ελέγξουν µέσα στα σπίτια τους για
τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες. Αν έχετε το θεό σας!
Μια µόνο νοµοθετική πράξη οφείλατε να κάνετε, που δεν την
κάνατε και τώρα φέρνετε µερικές τροπολογίες.
Είναι νοµίζω µια τροπολογία τριάντα δύο Βουλευτών της Νέας
Δηµοκρατίας απέναντι και ενάντια σε αυτά που ψήφισαν πριν
έναν µήνα για τη φορολόγηση των αγροτών. Και σήµερα αυτοί
οι Βουλευτές που ψήφισαν πριν έναν µήνα, φέρουν τροπολογία
να αλλάξει η φορολογία κατόπιν ενεργειών τους. Νοµίζω ότι δεν
µπορούν να κοροϊδέψουν κανέναν, είναι οφθαλµοφανές.
Είµαι µια τροπολογία στην οποία αναφέρθηκαν και οι συνάδελφοι µου για τη ρύθµιση των «κόκκινων δανείων». Ξέρετε είµαστε υποψιασµένοι –και όχι αδικαιολόγητα- ότι όσες ρυθµίσεις
έχετε φέρει για διευκολύνσεις, συνήθως αφορούν ελάχιστο ποσοστό των ενδιαφεροµένων και πρακτικά καταλήγουν να µη λύνουν κανένα πρόβληµα. Η συγκεκριµένη, την οποία θα την
αναλύσουµε λίγο περαιτέρω βέβαια, δεν νοµίζουµε ότι είναι σε
άλλη κατεύθυνση, αλλιώς δεν θα είχε καν την έγκριση του
Υπουργείου Οικονοµικών. Είµαστε σίγουροι γι’ αυτό.
Εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ καταθέσαµε τροπολογία µε την οποία ζητάµε
απαγόρευση της άµεσης ή έµµεσης µεταβίβασης αγροτικών δανείων προς τρίτους. Υπάρχουν εισπρακτικές εταιρείες που τους
στέλνουν τα έγγραφα και επιστολές στο σπίτι και τους ανακοινώνουν ότι από εδώ και πέρα τα δεδοµένα των αγροτών µε τα
ληξιπρόθεσµα δάνεια διαβιβάζονται σε τέσσερις εισπρακτικές
εταιρείες. Αυτές θα διαπραγµατευθούν τον χρόνο, τον τρόπο και
τους όρους αποπληρωµής των δανείων.
Ο ΣΥΡΙΖΑ µε την προτεινόµενη τροπολογία ζήτησε να απαγορευθεί η µεταβίβαση δανείων. Ζήτησε τυχόν µεταβιβάσεις και
παροχές προς τρίτους που έλαβαν χώρα µετά τη δηµοσίευση
του νόµου να είναι αυτοδικαίως άκυρες και ζητήσαµε ο ειδικός
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εκκαθαριστής της Αγροτικής Τράπεζας να υποχρεούται να ενηµερώσει εντός δύο µηνών όσους τα δάνειά τους έχουν τιτλοποιηθεί και εκχωρηθεί καθώς και σε ποιους οργανισµούς τα έχουν
εκχωρήσει.
Οίκοι του εξωτερικού και hedge funds θα καταληστεύσουν την
αγροτική γη. Θα γυρίσουµε πίσω στα τέλη του προηγούµενου
αιώνα, όταν η γη ήταν στα χέρια των τσιφλικάδων. Θα το πω από
εδώ να ακουστεί καθαρά: οι αγρότες θα γίνουν κολίγοι στα χωράφια τους.
Τα µέτρα που έχει προωθήσει η Κυβέρνηση οδηγούν σε ξεκλήρισµα του αγροτικού κόσµου, ξεκλήρισµα µε την κυριολεκτική σηµασία της λέξης. Θα χάσουν οι αγρότες τον κλήρο της
γης που έχουν, για να δουλεύουν και να τρέφουν τις οικογένειές
τους. Οι κτηνοτρόφοι τα κοπάδια. Οι ψαράδες τις βάρκες.
Στην περιοχή µου, στην Άρτα, έχουµε ζήσει τέτοιες εποχές
µετά την απελευθέρωση µε τον Καραπάνο. Στον Καραπάνο ανήκαν χωριά, βοσκοτόπια, αγροί. Μετά έγινε και Βουλευτής. Η περιοχή το θυµάται πολύ καλά και φοβάται µην επιστρέψει εκεί. Το
σκέφτονται ήδη, δηλαδή το λένε και το συζητάνε.
Βλέπουµε τις τελευταίες µέρες ότι οι αγρότες οργανώνονται
και φαίνεται να είναι οµόφωνη η εκτίµηση πως η αγωνιστική διεκδίκηση των λύσεων είναι µονόδροµος. Εµείς χαιρετίζουµε τις
αγωνιστικές διεκδικήσεις τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η πολιτική
δύναµη που προεκλογικά ανεβαίνει στα τρακτέρ και µετεκλογικά,
όταν γίνει Κυβέρνηση, στέλνει τα µατ να σκάσουν τα λάστιχα από
τα τρακτέρ.
Καλούµε τον αγροτικό κόσµο να σχεδιάσουµε και να υλοποιήσουµε ένα σχέδιο που θα ενεργοποιήσει τον πρωτογενή τοµέα
και θα ξαναζωντανέψει την ύπαιθρο. Δεν θέλουµε να γυρίσουµε
εκεί που ήµασταν, ξέρετε. Έχει κάνει και ο αγροτικός κόσµος τα
λάθη του και οφείλει να αναστοχαστεί πάνω σ’ αυτά. Είναι τέτοιες, όµως, οι εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και τόσο τραγική η
κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, που καθιστούν
εξαιρετικά επείγουσες και επιτακτικές πολλές διαρθρωτικές αλλαγές και δράσεις.
Για µας, τον ΣΥΡΙΖΑ, ανασυγκρότηση σηµαίνει διασύνδεση µεταξύ των κλάδων του πρωτογενή τοµέα, ανασύνταξη του συνεταιριστικού κινήµατος, αλλαγή στα παραγωγικά πρότυπα και
στην ποιότητα των προϊόντων, αναδιάρθρωση της κοινοτικής και
αγροτικής παραγωγής.
Σηµαίνει, επίσης, διαχείριση υδάτων, σοβαρή πολιτική γης µε
δασικούς χάρτες, προστασία της γης υψηλής παραγωγικότητας,
αντιµετώπιση της διατροφικής υποβάθµισης.
Σηµαίνει, επίσης, υποδοµές υγείας, εκπαίδευσης και πολιτισµού στην περιφέρεια, γιατί δεν µπορεί να υπάρξει βιώσιµη ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα παραγωγής σε µία κοινωνικά,
πολιτιστικά και οικονοµικά απαξιωµένη ύπαιθρο.
Προτείνουµε έναν δρόµο, ο οποίος δεν είναι σπαρµένος µε
λουλούδια. Προϋποθέτει και αλλαγή νοοτροπίας. Έχει κόπο, έχει
µόχθο, αλλά θα ξηµερώσει καινούργια µέρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Γεώργιος Στύλιος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο έχει ιδιαίτερη αξία και σηµασία για όλους τους
Βουλευτές της ελληνικής περιφέρειας. Πραγµατοποιεί την αναγκαία πρόσθεση σε µια σειρά από άλυτα µέχρι σήµερα ζητήµατα
που ταλάνιζαν τον αγροτικό κόσµο.
Η Ελλάδα, εδώ και δεκαετίες, όσον αφορά στην αγροτική της
παραγωγή, πορευόταν χωρίς σχέδιο, χωρίς µοντέλο ανάπτυξης
και χωρίς κανόνες. Παρά τις κοινοτικές ενισχύσεις, τα κοινοτικά
πλαίσια στήριξης και τα άλλα ευρωπαϊκά προγράµµατα πορευόµασταν χωρίς προσανατολισµό. Χάσαµε πολλές ευκαιρίες, τις
οποίες άλλες χώρες –είτε του Νότου είτε του Βορρά- τις εκµεταλλεύτηκαν και σήµερα έχουν να παρουσιάσουν αξιόλογα αποτελέσµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την είσοδο της Ελλάδας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα εύκολα λεφτά και το κυνήγι των επι-
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δοτήσεων δηµιουργήθηκε ένας πρωτογενής τοµέας και µια
αγροτική οικονοµία έντονα ελλειµµατική, µε βασικές διαρθρωτικές αδυναµίες και χαµηλή παραγωγικότητα. Από τα πλεονάσµατα του 1981 της τάξης των σαράντα εκατοµµυρίων ευρώ σε
σηµερινές τιµές φθάσαµε το 2008 να έχουµε εµπορικό έλλειµµα
της τάξεως των δύο δισεκατοµµυρίων ευρώ στα αγροτικά προϊόντα.
Εάν συνδυάσουµε τα παραπάνω ποσά µε το έλλειµµα των
τριών δισεκατοµµυρίων ευρώ στα γαλακτοκοµικά και στα κρέατα, αποδεικνύεται το επίπεδο της ένδειας στον τοµέα της παραγωγής. Στην περίπτωση της Ελλάδας δεν είναι µόνο ότι
χάθηκαν οι ευκαιρίες τις οποίες εκµεταλλεύτηκαν ανταγωνίστριες χώρες. Είναι το γεγονός ότι η όποια ανάπτυξη υπήρξε
στον αγροτικό τοµέα πραγµατοποιήθηκε µε στρεβλό τρόπο.
Σήµερα, όµως, βρισκόµαστε µπροστά σε µία δύσκολη πραγµατικότητα, όπου και πάλι καλείται ο πρωτογενής τοµέας να βγάλει την Ελλάδα από τη δύσκολη θέση, όχι µόνο να θρέψει τους
Έλληνες, αλλά και να τους οδηγήσει στην ανάπτυξη. Ήρθε η
ώρα της ρήξης µε το παρελθόν, δηλαδή να βάλουµε τέλος στις
παθογένειες και στη νοοτροπία που µας έφερε ως εδώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ανάγκη να επιχειρήσουµε
µια ουσιαστική και σοβαρή µεταρρύθµιση στον αγροτικό µας
τοµέα, να στηρίξουµε επιστηµονικά τον πρωτογενή τοµέα. Η επιστηµονική υποστήριξη είναι σηµαντική στη φυτοπροστασία, στη
διακίνηση του πολλαπλασιαστικού υλικού και στη θρέψη των
φυτών. Επίσης, είναι σηµαντική και για τη ζωική παραγωγή.
Είναι θετικό ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο θεσµοθετείται ο κτηνίατρος εκτροφής. Αλλά για να αποφευχθούν οι όποιες στρεβλώσεις, θα πρέπει οι επισηµάνσεις που ακούστηκαν στη Βουλή για
τη βελτίωση του θεσµού να γίνουν αποδεκτές.
Όπως επίσης, κύριε Υπουργέ, περιµένουµε τις νοµοτεχνικές
βελτιώσεις στο άρθρο 44, ώστε ο γεωπόνος και ο γεωτεχνικός
να είναι πλήρους απασχόλησης και πραγµατικά υπεύθυνος επιστήµονας για την πώληση των γεωργικών φαρµάκων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξίζει σε αυτό το σηµείο να σηµειώσω ότι η νέα ΚΑΠ ενθαρρύνει την παραπάνω προσέγγιση µε
τη θεσµοθέτηση των γεωργικών συµβούλων, ένας θεσµός τον
οποίο οφείλει η Κυβέρνηση να τον αξιοποιήσει, ώστε να βοηθήσει τον Έλληνα αγρότη, µεταποιητή, εξαγωγέα, επιχειρηµατία
και τελικά τον Έλληνα καταναλωτή.
Είναι γεγονός ότι χρειαζόµαστε µια νέα δοµή στο δηµόσιο,
ώστε να καταστεί λειτουργικό και να αξιοποιήσει τις γνώσεις και
την εµπειρία του υπάρχοντος επιστηµονικού προσωπικού. Οι αλλαγές που προτείνετε µε το παρόν νοµοσχέδιο έχουν θετικό πρόσηµο.
Όπως θετικό πρόσηµο, κύριε Υπουργέ, έχει η διάταξη που
προβλέπει τη διασύνδεση του Μητρώου Εµπόρων Αγροτικών
Προϊόντων µε την ηλεκτρονική βάση του ΓΕΜΗ. Θεσµοθετούνται
καθαροί κανόνες στην εµπορία αγροτικών προϊόντων, µπαίνει
τέλος στα φέσια και στα κανόνια.
Κύριε Υπουργέ, επιβάλλεται να ξεκαθαριστεί άµεσα και πλήρως το πλαίσιο των βιβλίων εσόδων-εξόδων για τους αγρότες.
Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι δεν θα πληρώνουν τέλος επιτηδεύµατος για τρία χρόνια κι ότι υπολογίζονται στις δαπάνες τα
έξοδα για λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, οι τόκοι για τα δάνεια και
όλες οι άλλες δαπάνες που προβλέπονται από τα βιβλία Β’ τάξης.
Με το συγκεκριµένο µέτρο χτυπιούνται οι ελληνοποιήσεις προϊόντων και αναµένουµε µείωση των τιµών στο ράφι. Βέβαια υπάρχουν προτάσεις των επιστηµονικών φορέων, για παράδειγµα του
Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, οι οποίες θα µπορούσαν
να ληφθούν υπ’ όψιν, ώστε να έρθουν οι απαραίτητες βελτιώσεις
και να υπάρξει δικαιοσύνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλουµε να εκµεταλλευτούµε
τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την ενίσχυση των δοµών µε νέο, επιστηµονικά καταρτισµένο και κατά αντικείµενο εξειδικευµένο προσωπικό.
Κύριε Υπουργέ, επεσήµανα στην επιτροπή τις αντιρρήσεις µου
και τις ενστάσεις µου όσον αφορά τον επιστηµονικό οργανισµό
ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και ελπίζω να τις λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν.
Από την άλλη, θα πρέπει να εκµεταλλευτούµε στο έπακρο την
επιστηµονική γνώση και του ιδιωτικού τοµέα. Να επενδύσουµε
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στην εκπαίδευση και τη διά βίου µάθηση των αγροτών. Να ενισχύσουµε την έρευνα και την καινοτοµία στον αγροτικό τοµέα.
Στο συγκεκριµένο πεδίο η νέα ΚΑΠ παρέχει µεγάλες δυνατότητες.
Ανάπτυξη της αγροτικής πολιτικής δεν σηµαίνει κάλυψη απλά
των αναγκών µας. Αγροτική ανάπτυξη σηµαίνει εξωστρέφεια,
όραµα, στρατηγικός σχεδιασµός και συµβουλευτική υποστήριξη
από τις κρατικές δοµές. Μπορούµε να αφουγκραστούµε τις αγορές και να διεισδύσουµε µε αξιώσεις σε αυτές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα χαρακτηριστικό της αγροτικής οικονοµίας στην Ελλάδα είναι η ύπαρξη µικρών κλήρων.
Από τη µια πλευρά αυτό υποστηρίζει τον κοινωνικό ιστό, επιχειρησιακά, όµως, δυσχεραίνει την εξωστρέφεια και τον συντονισµό. Μόνο µέσω των συλλογικών οργάνων των αγροτών µπορεί
να επιτευχθεί. Το πετυχαίνουµε σήµερα; Δυστυχώς, όχι. Και ξέρουν όλοι γιατί.
Κύριε Υπουργέ, κατέθεσα στην επιτροπή –και αναφέρθηκα
εκτενώς- το δηµοσίευµα της εφηµερίδας της προηγούµενης Κυριακής της «REAL NEWS» που αναφερόταν στο πόρισµα των οικονοµικών εισαγγελέων όσον αφορά τις αγροτικές οργανώσεις,
την ΠΑΣΕΓΕΣ, τη ΓΕΣΑΣΕ και τη ΣΥΔΑΣΕ.
Επίσης, χθες, µαζί µε τον κ. Μουσουρούλη, τον κ. Βολουδάκη
και τον κ. Σενετάκη, καταθέσαµε τροπολογία, µε την οποία ζητούµε να µπει πλέον ένα τέλος στη χρηµατοδότηση αυτών των
οργανώσεων.
Να καταλάβουν όλοι ότι υπάρχει δικαιοσύνη και τιµωρία. Δεν
µένει τίποτα κρυφό. Δεν µπορούν να κατασπαταλούνται τα χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου. Χρειάζονται σήµερα όσο
ποτέ γενναίες µεταρρυθµίσεις και µεγάλες αποφάσεις.
Κύριε Υπουργέ, είναι θετικό ότι δεχθήκατε την τροπολογία που
κατατέθηκε από Βουλευτές µε πρώτο τον κ. Καρασµάνη. Έχω
και εγώ υπογράψει. Η τροπολογία κάνει δεκτή την αποζηµίωση
της ακαρπίας των δενδρωδών καλλιεργειών στον κανονισµό του
ΕΛΓΑ και αναµένουµε την εξειδίκευση και τις διοικητικές αποφάσεις.
Επίσης, είναι θετική η τροπολογία που καταθέσαµε µαζί µε άλλους Βουλευτές και αφορά στα κόκκινα δάνεια των αγροτών, τα
οποία η Κυβέρνηση αποδέχεται.
Δίνεται µια ευκαιρία στη χώρα µας να εκµεταλλευθεί τα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν οι υπάρχουσες υποδοµές σε ανθρώπινο δυναµικό, σε εγκαταστάσεις, σε επιστήµονες, σε τεχνικούς και σε υπηρεσίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η βασική δύναµη παραµένει ο
αγρότης. Τόσο τον έχει ανάγκη η ελληνική οικονοµία.
Μέσα απ’ αυτήν τη θεώρηση αυξάνεται και η κοινωνική αποδοχή τού επαγγέλµατος και αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες
ανέργους νέους. Κυριολεκτικά ελπίζουµε σε νέους µορφωµένους αγρότες, επιχειρηµατίες που θα βάλουν τα θεµέλια της
ανάκαµψης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Τελευταία έχει τον λόγο η κ. Αραµπατζή.
Ορίστε, κυρία Αραµπατζή.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε µεγάλη καθυστέρηση συζητούµε σήµερα µετά από δεκαεννιά µήνες διακυβέρνησης το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,
ενός Υπουργείου του οποίου οι νοµοθετικές παρεµβάσεις
έπρεπε να είναι στην κορυφή της ατζέντας της νοµοθετικής πρωτοβουλίας.
Σε µια εποχή βαθιάς οικονοµικής κρίσης η ρεαλιστική προοπτική της ανάκαµψης δεν µπορεί παρά να προέλθει από τον
πρωτογενή τοµέα, ο οποίος δυστυχώς -και αποτελεί βεβαίως παραδοξολογία- συνεχίζει και φορτώνει µε τη σειρά του µε ελλείµµατα το ισοζύγιο τρεχουσών εµπορικών συναλλαγών.
Χρειαζόµαστε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, από ένα Υπουργείο,
όπως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ισότιµο µε το Υπουργείο Οικονοµικών, ανατρεπτικές παρεµβάσεις και πρωτοβουλίες,
κατευθυντήριες πολιτικές µε όρους µάρκετινγκ και όχι διαχειριστική διευθέτηση της επιδοµατικής πολιτικής των ευρωπαϊκών
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κονδυλίων.
Μπαίνοντας στην κατ’ άρθρο συζήτηση θα ήθελα να αναφερθώ στο άρθρο 37 του παρόντος και στις τροποποιήσεις που
έρχονται να δώσουν λύση στο γνωστό πρόβληµα των προσωρινών διανοµών, το οποίο δηµιουργήθηκε τόσο από τον ν. 4061 και
την αλυσιτελή ερµηνεία του όσο και τον µετέπειτα, υποτίθεται,
διευκρινιστικό ν. 4099.
Η θεσµοθέτηση της µίσθωσης των εκτάσεων του δηµοσίου
ασφαλώς µπορεί να ειδωθεί θετικά και µε πλεονεκτήµατα, γιατί
και προσπορίζει έσοδα στο κράτος και είναι µια ανοιχτή διαδικασία. Πλην όµως ο νόµος δηµιούργησε πλείστα όσα προβλήµατα
σε περιπτώσεις γης, όπως αυτές των ζωνών εποικισµού και των
ζωνών έργου που διατίθενται µε κοινωνικά κριτήρια, τόσο σε µεγαλοεισοδηµατίες ακτήµονες όσο και σε νέους οικογενειάρχες
αγρότες, γιατί ανέστειλε στην πράξη τις προσωρινές διανοµές.
Η πολυαναµενόµενη βελτίωση του ν.4099/2012, εννιά µήνες
αργότερα, δεν έλυσε το πρόβληµα, δυστυχώς, γιατί η αποδεδειγµένη προϋπόθεση της χρήσης πενταετίας που απαιτούσε για την
ανανέωση των προσωρινών διανοµών έθετε εκποδών -και αυτό
µε ευθύνη των υπηρεσιών που δεν κρατούσαν επικαιροποιηµένα
αρχεία- τους δικαιούχους. Είναι, λοιπόν, θετικό που στο παρόν
νοµοσχέδιο απαλείφεται η προϋπόθεση της πενταετίας. Ωστόσο
πρέπει να γίνουν ορισµένες αναγκαίες διευκρινίσεις.
Το ανέφερα και στην επιτροπή, επαναλαµβάνω και τώρα, ότι
η νοµοτεχνική διατύπωση της παραγράφου 13 που λέει «κατά
κύριο επάγγελµα αγρότες που µίσθωναν πριν τη δηµοσίευση του
παρόντος» πρέπει να αλλάξει κι αυτό γιατί εξαιρεί από την έννοια
των προσωρινών διανοµών τους νέους ακτήµονες, τους οικογενειάρχες αγρότες που πληρούν τα κριτήρια και θέλουν να µπουν
τώρα στις ευνοϊκές ρυθµίσεις του νόµου των προσωρινών διανοµών. Πρέπει να µεριµνήσουµε ώστε να ανανεωθούν οι υπάρχουσες διανοµές, να φύγουν οι συνταξιούχοι, οι µεταναστεύσαντες, να προστεθούν οι νέοι επαγγελµατίες αγρότες. Εποµένως η φράση «µίσθωναν πριν τη δηµοσίευση» πρέπει να απαλειφθεί.
Δεύτερον, το Υπουργείο σας θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ρητά
και κατηγορηµατικά -και νοµίζω ότι το παρόν νοµοσχέδιο είναι
µια πολύ καλή ευκαιρία- τις ασάφειες που κόλλησαν τις υπηρεσίες και πάγωσαν τόσο τις προσωρινές διανοµές όσο και τις δηµοπρασίες. Οι ζώνες έργων είναι τεράστιες εκτάσεις, κύριε
Υπουργέ, σε έναν νοµό, για παράδειγµα όπως ο Νοµός Σερρών,
λόγω της παραστρυµόνιας έκτασης περισσότερης από εκατό χιλιάδες στρέµµατα. Να διασαφηνιστεί ότι εξαιρούνται από εδώ
και πέρα από το καθεστώς των δηµοπρασιών.
Τρίτον, τι µέλλει γενέσθαι µε τις δηµοπρασίες του 4061/2012
που ήδη έχουν τρέξει και οι ενδιαφερόµενοι είναι σε αναµονή;
Θα ανασταλούν για µία τριετία όσο διαρκούν οι προσωρινές
διανοµές; Η γνώµη µου είναι πως όχι. Θα πρέπει να συνεχιστούν
γι’ αυτούς που έχουν ήδη ξεκινήσει για δύο λόγους: Πρώτον,
γιατί αυτό σηµαίνει έσοδα για τα κρατικά ταµεία και, δεύτερον,
γιατί το κράτος πρέπει να έχει συνέπεια και συνέχεια.
Έρχοµαι στο µείζον θέµα των βοσκοτόπων. Από 21 Μαΐου,
κύριε Υπουργέ, σας έχω θέσει το θέµα –ειδικά για το Νοµό Σερρών που αντιµετωπίζει πραγµατικά τροµερό πρόβληµα- µε ερωτήσεις, αναφορές, παρεµβάσεις στις αρµόδιες επιτροπές και
συσκέψεις στο Υπουργείο σας µε πρωτοβουλία σας. Τα έχω
θέσει και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και εγγράφως, αλλά προφανώς εκεί
ισχύει η φράση «στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα».
Εκεί, προφανώς, τους ενδιαφέρει η επίλυση του προβλήµατος
σε ό,τι αφορά τις πρώην εκλογικές τους περιφέρειες, δηλαδή τη
Λακωνία, την πατρίδα του Προέδρου κ. Αποστολάκου, την Πιερία, ιδιαίτερη πατρίδα του Αντιπροέδρου και τη Ροδόπη, ιδιαίτερη πατρίδα του Γενικού Διευθυντή τού ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου και
απευθύνουν τα σχετικά συγχαρητήρια δελτία Τύπου.
Δύο χρόνια συνεχών λαθών, µε αποκορύφωµα τους πέντε τελευταίους µήνες που η απροετοίµαστη κρατική µηχανή έτρεξε
να προλάβει τις κοινοτικές απαιτήσεις, είχαν ως αποτέλεσµα την
απώλεια του 40%-50% των επιλέξιµων εκτάσεων βοσκοτόπων σε
βάρος των κτηνοτρόφων.
Η πέτρα του σκανδάλου βρίσκεται, βεβαίως, στον πληµµελή
χειρισµό του θέµατος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πούµε, µάλιστα,
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ότι για την επικαιροποίηση των χαρτών πληρώσαµε για το περίφηµο σχέδιο δράσης που υποσχόταν το ξεκαθάρισµα των επιλέξιµων εκτάσεων 2.604.000 ευρώ και παρ’ όλα αυτά το πρόβληµα
συνεχίζει να υπάρχει.
Προσωπικά, λοιπόν, δεν µπορώ να ανεχτώ όταν έχουν περικοπεί µισθοί, συντάξεις κι επιδόµατα, οι καθηµαγµένοι κτηνοτρόφοι
να χάνουν χιλιάδες ευρώ επειδή οι διορισµένοι πρόεδροι και δεν
κάνουν καλά τη δουλειά τους και χρεώνουν το κράτος µε έξοδα
µελετών που προφανώς δεν φτάνουν για να καλύψουν την αναποτελεσµατικότητα και την αβελτηρία τους.
Για το Νοµό Σερρών, λοιπόν –παρά τις διαβεβαιώσεις της αντιπροέδρου, της κ. Χαλκιά, σε σύσκεψη στο Υπουργείο σας το
Μάιο του 2013 ότι οι επιλέξιµες εκτάσεις υπερεπαρκούν για την
ενεργοποίηση των δικαιωµάτων- χιλιάδες ευρώ έχουν χαθεί και
εκατοντάδες κτηνοτρόφοι έχουν µείνει απλήρωτοι. Πάνω από
2.200.000 ευρώ λιγότερα –κι αυτά είναι σύµφωνα µε επίσηµα
στοιχεία των ΕΑΣ- έχουν εισπράξει οι κτηνοτρόφοι.
Βεβαίως, στην πραγµατικότητα το έλλειµµα είναι πολύ µεγαλύτερο, γιατί στις λίστες απλά δεν περιλαµβάνονται περιπτώσεις
κτηνοτρόφων που είχαν µηδενικές επιλέξιµες εκτάσεις, οι οποίοι
βεβαίως πέρυσι και στο παρελθόν έπαιρναν κανονικά τις ενισχύσεις. Έχουµε τριάντα επτά χιλιάδες στρέµµατα µείον στην περιοχή της Βισαλτίας στις Σέρρες και µε µεγάλο πρόβληµα για
την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων που διαβεβαίωνε η αντιπρόεδρος ότι υπερεπαρκούν.
Θέλω να µου πείτε, κύριε Υπουργέ, τι απαντάµε σε αυτούς
τους ανθρώπους; Θα πληρωθούν και πότε; Πού θα πάρουν βοσκοτόπους; Θα ισχύσει η Τράπεζα Γης, δηλαδή η διανοµή βοσκοτόπων σε όµορους νοµούς και σε τι απόσταση; Τι θα γίνει µε
τα πολύ σηµαντικά προγράµµατα της βιολογικής κτηνοτροφίας,
το πρόγραµµα των απειλούµενων µε εγκατάλειψη σπάνιων
φυλών και αυτό της εξισωτικής, που επηρεάζεται από την αποµείωση των βοσκοτόπων; Τι θα γίνει µε τα προγράµµατα των
νέων αγροτών που πρέπει να είναι το πρώτιστο ενδιαφέρον µας,
οι οποίοι εντάχθηκαν το 2005, 2006 και 2009 µε κτηνοτροφική
κατεύθυνση κι έχουν έδρα των εκµεταλλεύσεων τους ως επί το
πλείστον τις ορεινές περιοχές, οι οποίες απειλούνται µε την µη
επιλεξιµότητα των βοσκοτόπων;
Τέλος, έχετε δηλώσει επανειληµµένα –και δεν έχουµε κανένα
λόγο να το αµφισβητήσουµε- ότι σε επίπεδο διαπραγµάτευσης
µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πετύχατε οι ξυλώδεις και φρυγανώδεις εκτάσεις να µη θεωρούνται δασικές και άρα να επιλέγονται
ως βοσκότοποι. Επειδή κατά την ενηµέρωση του κ. Τσιόλος στην
Επιτροπή µάς δηµιουργήθηκαν κάποιες αµφιβολίες, ζητούµε την
επίσηµη αλληλογραφία, γιατί είναι εξέχουσας σηµασίας για τη
νέα ΚΑΠ.
Τέλος, πολύ σύντοµα θα αναφερθώ στο άρθρο 49, σε ό,τι
αφορά τις κυρώσεις που προβλέπει. Έχω την αίσθηση, κύριε
Υπουργέ, ότι το πρόβληµα δεν λύνεται µε µία πολιτική προστίµων. Η παντελής έλλειψη ελέγχων και η ανυπαρξία στελεχωµένων εργαστηρίων ελέγχων των λεγόµενων ΚΕΠΠΥΕΛ είναι
σίγουρα το πρόβληµα. Διότι, εάν κι εφόσον γίνουν οι έλεγχοι,
µέχρι να βγει το σχετικό πόρισµα περνάνε τουλάχιστον τρεις
µήνες, οπότε ο έµπορος, ο οποίος προµηθεύει την αγορά µε
ακατάλληλα, επικίνδυνα, υποβαθµισµένα, αλλοιωµένα αγροτικά
εφόδια, έχει κάνει ήδη τη δουλειά του, έχει βγάλει αρκετά χρήµατα και τα πρόστιµα που καλείται να πληρώσει –εάν πιαστείείναι ελάχιστα σε σχέση µε τα χρήµατα που έχει βεβαίως παρανόµως προσποριστεί.
Κυρίως, όµως, το πρόβληµα συνδέεται άρρηκτα –και πρέπει,
κύριε Υπουργέ, να το εξετάσετε ως πρώτη προτεραιότητα µε το
Υπουργείο Οικονοµικών- µε την αιµορραγία που υφιστάµεθα από
τα αφύλακτα σύνορά µας. «Πύλες παραεµπορίου» τα χαρακτήρισα σε πρόσφατη επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονοµικών κι αναφέροµαι στον Προµαχώνα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, σε τριάντα δευτερόλεπτα.
Εκεί εξακόσια φορτηγά αυτοκίνητα εισέρχονται καθηµερινά,
σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία, µε συνθήκες πληµµελέστατων
ελέγχων, πολλά απ’ αυτά µε λιπάσµατα από τη Βουλγαρία ή
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ακόµα χειρότερα από τη Ρουµανία ή ακόµη και από το Καζακστάν και παίρνουν παράνοµα µέσω Βουλγαρίας πιστοποιητικό
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρτι παραεµπορίου, πληγή για τα
εθνικά ταµεία, πλήγµα για τους Έλληνες εµπόρους, ωρολογιακή
βόµβα γι’ αυτά που παίρνουν τελικά και βάζουν οι παραγωγοί στα
χωράφια τους.
Κλείνοντας υποστηρίζω την υπ’ αριθµόν 1079 τροπολογία.
Σας ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή σας στον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο κύριος Υπουργός για δύο λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θέλω να µιλήσω για δυο-τρία θέµατα, γιατί ειπώθηκαν πράγµατα που, αν τα αφήσουµε, πάλι µέχρι το τέλος
της Δευτέρας θα τα ακούµε, ενώ έτσι θα κερδίσουµε χρόνο.
Αρχίζω ανάποδα, γιατί είναι τα πιο φρέσκα. Τα πρόστιµα που
θέτουµε δεν είναι µικρά ή µεγάλα, γι’ αυτό και τα βάλαµε αναλογικά. Είπαµε 3% επί του τζίρου. Αν είναι µια µεγάλη επιχείρηση,
θα είναι και το πρόστιµο µεγάλο. Αν είναι µια µικρή επιχείρηση,
θα είναι και το πρόστιµο µικρό. Θα είναι λάθος να πει κανείς «ναι,
βάζω 3 εκατοµµύρια ευρώ σε µια επιχείρηση γιατί κάνει 100 και
να βάλω και σε µια µικρή επιχείρηση το ίδιο» ή να κάνουµε το αντίθετο, δηλαδή να βάλουµε 30.000 ή 300.000. Για τη µεγάλη επιχείρηση θα είναι «θόρυβος». Γι’ αυτό µπήκαν αναλογικά, για να
λυθεί αυτό το πρόβληµα.
Εις ό,τι αφορά τα βοσκοτόπια, σας είπα επανειληµµένως ότι
όλα αυτά ίσχυαν µέχρι την 31-12-2013, γιατί από την 1-1-2014
ισχύουν νέοι κανονισµοί. Και δεν είναι γράµµα του Τσιόλος. Είναι
τυπωµένος ο κανονισµός µε προχθεσινές ηµεροµηνίες. Θα σας
στείλω τον κανονισµό, για να δείτε πώς ορίζονται πλέον τα βοσκοτόπια. Δεν είναι ούτε γράµµα ούτε χαρτί του Τσιόλος ούτε
του Τσαυτάρη. Κάναµε αγώνα γι’ αυτό –και είναι σηµαντικό
πράγµα- για να λύσουµε αυτό το πρόβληµα και θα το λύσουµε.
Εις ό,τι αφορά τους γεωτεχνικούς πλήρους απασχόλησης,
έχω πει πολλές φορές ότι προχτές δυστυχώς δεν πρόλαβαν να
ενσωµατωθούν στον κορµό του νοµοσχεδίου όλα αυτά που κάναµε δεκτά στο τέλος της πρώτης συνεδρίασης που έγινε εδώ
επί της αρχής. Δεν πρόλαβαν να τυπωθούν, γιατί επαναλαµβάνονται τα ίδια πράγµατα. Το έχουµε λύσει αυτό για το ότι µόνο
γεωτεχνικός πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης θα έχει
το δικαίωµα να είναι υπεύθυνος ενός καταστήµατος που πουλάει
φάρµακα.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν µπορεί να είναι δίπλα ένας πωλητής
που µπορεί να υλοποιήσει µια απλή συνταγή. Και στα κανονικά
φαρµακεία για τον άνθρωπο υπάρχει ένας φαρµακοποιός, που
θα δει κάτι πολυπλοκότερο ή θα ρωτηθεί, αλλά αν πάει κάποιος
να αγοράσει κάτι, µπορεί να του το πουλήσει ένα παιδί που έχει
χαµηλότερη εκπαίδευση. Δεν αντικαθιστά ο ένας τον άλλον, δεν
υποκαθίσταται η έννοια του υπεύθυνου επιστήµονα. Και πρώτη
φορά καθιερώνεται αυτό και είναι προς το συµφέρον όλων.
Εις ό,τι αφορά την αύξηση, είπα για αύξηση των εξαγωγών και
σας παρουσίασα και τα στοιχεία. Δυστυχώς, αν µιλώ για το βαµβάκι, λέτε «ναι, αλλά τα άλλα προϊόντα;». Σας λέω για τα φρούτα,
λέτε «τα άλλα προϊόντα;». Σας µίλησα για τα κρασιά, λέτε «άλλα
προϊόντα;». Από τα δέκα κορυφαία προϊόντα που εξάγει αυτός ο
τόπος, τα πέντε-έξι είναι γεωργικά. Γιατί θέλετε να τα σβήσουµε;
Εις ό,τι αφορά την πρόωρη συνταξιοδότηση των ανθρώπων
που ήταν στο πρόγραµµα πρόωρης συνταξιοδότησης, το έχουµε
λύσει για τους αγρότες, το έχουµε ανακοινώσει. Λύθηκε γιατί
επεκτάθηκε, βρέθηκαν τα χρήµατα γι’ αυτά τα δύο έτη. Μένουν
εκατόν τριάντα δύο αλιείς. Θα το λύσουµε και γι’ αυτούς, γιατί
και αυτοί δικαιούνται να αντιµετωπιστούν κατά τον ίδιο τρόπο.
Εις ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επαναλαµβάνω ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ
κάνει διαχείριση τέτοιων εκτάσεων και τώρα. Εποµένως δεν είναι
άπειρος, δεν είναι άσχετος εις ό,τι αφορά το πώς θα διαχειριστεί
αυτήν τη γη, εάν πάει σε αυτή τη διαδικασία, εάν κάποιος δεν
µπορέσει να το πληρώσει.
Και σας λέω υπεύθυνα ότι σε καµµία δηµοπρασία που βγήκε
ένα αγροτεµάχιο δεν ήταν περίπτωση να µην έρθουν αγρότες να
διαγωνιστούν να το πάρουν.
Εις ό,τι αφορά τα βιβλία εσόδων-εξόδων ειπώθηκαν πολλά. Να
µην αγνοείτε ότι πολλοί ήδη κρατούσαν βιβλία εσόδων-εξόδων
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και ήθελαν να κρατούν, διότι –επαναλαµβάνω- το βρίσκουν ωφέλιµο να δηλώνουν και τα έξοδα τους για να µη νοµίζουν οι άνθρωποι ότι έχουµε µόνο έσοδα. Κοιτάξτε ποια είναι τα έξοδά µας
και θα λύσει, όπως είπε και ο κύριος Αναπληρωτής και τόνισα και
εγώ, πάρα πολλά θέµατα.
Εσείς φωνάζετε για πλαστά τιµολόγια. Εσείς φωνάζετε για ελληνοποιήσεις. Εσείς φωνάζετε για παράνοµη επιστροφή ΦΠΑ
όπου µπορούσε κάποιος µε µια ελάχιστη παραγωγή να πάει και
να διεκδικήσει ένα σωρό χρήµατα. Τώρα τα λύνουµε και φωνάζετε γιατί τα λύνουµε. Είναι µια σηµαντική τοµή. Καταλαβαίνω τη
δυσκολία. Κάθε καινούργιο είναι δύσκολο.
Εις ό,τι αφορά την τυποποίηση, κάναµε µεγάλη προσπάθεια
να υποστηριχθεί η τυποποίηση γι’ αυτό και µάλιστα έχουµε και
ακόµα µια προκήρυξη για να βοηθήσουµε προς την κατεύθυνση
αυτή. Άκουσα να λέγεται εδώ αντί να κάνουµε σταφύλια, να κάνουµε κρασί. Όχι, θα κάνουµε και σταφύλια επιτραπέζια και
κρασί. Λέω µάλιστα ότι τα επιτραπέζια σταφύλια δεν κάνουν
κρασί, που νοµίζει κάποιος ότι µπορεί να προσθέτουµε αξία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εις ό,τι αφορά τους εµπορικούς ακολούθους,
συµφωνώ απολύτως. Εµείς πήραµε στο Υπουργείο άνθρωπο από
το Υπουργείο Εξωτερικών από αυτό το Σώµα για να µας βοηθήσει και επιµένουµε στις κύριες µεγάλες πρεσβείες να υπάρχει
αυτό το πράγµα.
Εις ό,τι αφορά το ξεκαθάρισµα των συνεταιρισµών, σας είπα
το εξής: Ούτε παρατάσεις ούτε τίποτα. Πρέπει να ξεκαθαρίσει
το πρώτο κύτταρο, ο πρωτοβάθµιος συνεταιρισµός. Όσο µέναµε
µε 5.000-6.000, εκ των οποίων οι 3.000-4.000 ήταν σφραγίδες,
δεν έχει νόηµα να µιλάµε για το πώς θα εξυγιάνουµε παραπάνω
τον ιστό που φτιάχνεται από κύτταρα που δεν είναι υπαρκτά. Γι’
αυτό και αγωνιούµε. Το ξεκαθαρίσαµε. Σας εξήγησα που βρίσκεται αυτήν τη στιγµή το ξεσκαρτάρισµα, πού φτάσαµε, ποια είναι
τα νούµερα, ποιες είναι οι ενδείξεις και θα γίνουν και τα υπόλοιπα. Γι’ αυτό δόθηκε το διάστηµα για να γίνουν οι έλεγχοι για
τα συµπληρωµατικά στοιχεία.
Επίσης, να µην ξεχάσω κάτι να πω για τα µικρά νησιά. Η Ευρώπη και εµείς επιµένουµε να υπάρχει πρόγραµµα για τα νησιά.
Υπάρχει στη νέα ΚΑΠ. Επιµέναµε να βοηθήσουµε και µε την εξισωτική αποζηµίωση. Καθιερώσαµε στη νέα ΚΑΠ σήµα προϊόντων
από την νησιώτικη παραγωγή. Καθιερώθηκε για πρώτη φορά ειδικό πρόγραµµα νησιωτικής παραγωγής, όπως και ορεινής παραγωγής.
Επειδή αναφερθήκατε στα σφαγεία, που ήταν ένα πρόβληµα,
έχει βγει προεδρικό διάταγµα. Το έχουµε ανακοινώσει για τα
µικρά σφαγεία των νήσων για αυτόν το σκοπό, για να λύσει αυτό
το οξύ πρόβληµα. Λύθηκε, όµως. Πρέπει να το αναγνωρίσουµε.
Εις ό,τι αφορά τις διαδικασίες για το µέλι, θα ήθελα να πω κάτι
γιατί ειπώθηκαν ανακρίβειες. Κατ’ αρχάς δεν ψηφίζει η Κυβέρνηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Τι διαδικασία είναι αυτή; Πηγαίνω
εγώ να ψηφίσω στο Ευρωκοινοβούλιο; Οι Ευρωβουλευτές ψηφίζουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Τι έγινε, λοιπόν; Στο ΕυρωκοινοβούΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

λιο το µέλι έχει δυνατότητα να έχει έως 0,1% στερεές ύλες, δηλαδή κάποιο υπόλειµµα από το έντοµο, κάποιο ποδάρι, κάποιο
γυρεόκοκκο, κλπ. Πάνω από το 0,1% δεν επιτρέπεται να υπάρχουν στερεές ύλες µέσα στο µέλι.
Όταν ήρθε, λοιπόν, η πρόταση της οδηγίας για την επισήµανση -σας θυµίζω ότι η επισήµανση των γενετικών τροποποιηµένων οργανισµών έχει όριο 0,9%, πάνω από 0,9% επιβάλλεται
αυτή η επισήµανση- εκεί, λοιπόν, δηµιουργήθηκε η αντίφαση
µέσα στο Κοινοβούλιο και για αυτό δεν µπόρεσα να βγάλω συµπέρασµα. Αν δεχτούµε ότι, ναι, θα υπάρχει επισήµανση όταν είναι
πάνω από το 0,9%, τότε όµως λένε ότι άµα έχει 0,9% ή 0,8% δεν
είναι µέλι πλέον, αφού απαγορεύεται να υπάρχουν στερεές ύλες
στο µέλι πάνω από 0,1%. Πιστεύω ότι θα λυθεί αυτό το πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΤΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θέλω, κυρία Πρόεδρε, την ανοχή σας για µερικά
λεπτά για να πω κάτι που δεν είναι δίκαιο.
Εµείς αναλάβαµε το Υπουργείο, καθώς τέλειωνε η τρέχουσα
προγραµµατική περίοδος. Προσπαθήσαµε το υπόλοιπο διάστηµα µέχρι να τελειώσει η τρέχουσα ΚΑΠ να αξιοποιήσουµε
όσο καλύτερα µπορούσαµε τους πόρους, να κάνουµε εκείνες τις
αναγκαίες τοµές που θα µπορούσαν να βοηθήσουν και να ετοιµάσουν τον τόπο, να δηµιουργήσουµε τα εργαλεία που τώρα περιγράφουµε, να είµαστε έτοιµοι για τη νέα ΚΑΠ.
Διαπραγµατευτήκαµε σκληρά και ο Πρωθυπουργός και όλοι
στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξασφαλιστούν πόροι για τη νέα
ΚΑΠ. Δώσαµε µάχη για να βάλουµε την ελληνική σφραγίδα σε
ό,τι αφορά το κανονιστικό πλαίσιο και µάλιστα τώρα το εφαρµοστικό πλαίσιο θα το χειριστούµε στο ξεκίνηµα µε την Ελληνική
Προεδρία. Πιστεύω ότι αυτή είναι η µεγάλη ευκαιρία να την αξιοποιήσουµε, για να πάει µπροστά ο τόπος κάνοντας τη γεωργία
πυλώνα.
Όµως, επαναλαµβάνω, οι ευκαιρίες είναι εκεί, η στρατηγική
επιλογή που κάναµε να στρέψουµε την προσοχή µας από µία γεωργία χαµηλού κόστους σε µία γεωργία ποιότητας, αρχίζει να
αποδίδει καρπούς. Υπάρχει µεγάλη στροφή των ανθρώπων προς
τον γεωργικό τοµέα. Μην απογοητεύετε µε αρνητισµούς αυτούς
τους ανθρώπους που θέλουν να βάλουν αυτό το µεράκι στον γεωργικό τοµέα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 20.46’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
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