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Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων", σελ. 6273
2. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
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και Δικαιοσύνης, καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: "Για την ενσωµάτωση των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης
Οκτωβρίου 2010 σχετικά µε το δικαίωµα σε διερµηνεία και
µετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (L 280) και 2012/
13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
22ας Μαΐου 2012 σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης στο
πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών (L 142)", σελ. 6272
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ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις", σελ. 6272
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ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ B’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΔ’
Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 27 Ιανουαρίου 2014, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 18.07’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι στη συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Δευτέρας 27 Ιανουαρίου 2014 στη
συνέχιση της συζήτησης επί 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» ορίζεται ως ειδικός αγορητής εκ µέρους των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
ο κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Βασίλειος Καπερνάρος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Βουλευτής κ. Μαρία Ρεπούση
ζητά άδεια απουσίας στο εξωτερικό για το διάστηµα από 27 Ιανουαρίου 2014 έως 3 Φεβρουαρίου 2014.

Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα την επιστολή που λάβαµε από τον κ. Πέτρο-Γεώργιο Τατσόπουλο:
«Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε,
Σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 5 του Κανονισµού της
Βουλής των Ελλήνων, σας ενηµερώνω ότι προσχωρώ στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών.
Τατσόπουλος Πέτρος-Γεώργιος
Βουλευτής Β’ Αθηνών »
Ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ.
Παραστατίδης, σύµφωνα µε το άρθρο 16, παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής, αποδέχεται την ένταξη του κ. Τατσόπουλου στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτων.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθενται στα Πρακτικά οι προαναφερθείσες επιστολές, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Ιωάννης Δριβελέγκας): Η Διαρκής Επιτροπή
Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει
την Έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων «Για την ενσωµάτωση
των Οδηγιών 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά µε το δικαίωµα σε
διερµηνεία και µετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (L 280)
και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά µε το δικαίωµα ενηµέρωσης
στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών (L 142)».
Επίσης, οι Υπουργοί Υγείας, Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Τουρισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κατέθεσαν σχέδιο νόµου «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), Αλλαγή Σκοπού ΕΟΠΠΥ και λοιπές διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το δελτίο αναφορών και ερωτήσεων της Τρίτης 28 Ιανουαρίου 2014, το οποίο έχει ως εξής:
Α. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 4547/4-12-2013 ερώτηση του Βουλευτή Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέα Ψυχάρη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την διασύνδεση των ταµειακών µηχανών µε το taxis.
2. Η µε αριθµό 3089/380/24-10-2013 ερώτηση-ΑΚΕ του Βουλευτή B’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Δηµητρίου Στρατούλη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τους επιστρατευµένους ερ-
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γαζόµενους στην «ΣΤΑΣΥ Α.Ε.».
3. Η µε αριθµό 1736/5-12-2013 αναφορά της Βουλευτού Μαγνησίας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη
προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα προβλήµατα στο Γηροκοµείο Βόλου.
4. Η µε αριθµό 4907/16-12-2013 ερώτηση του Βουλευτή
Νοµού Αττικής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Βασιλείου Οικονόµου προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά
µε την έγκριση χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων από ευρωπαϊκούς πόρους.
5. Η µε αριθµό 2233/1-10-2013 ερώτηση του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Θεοδόση
Κωνσταντινίδη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων από
την «COCA-COLA 3E» στο Νοµό Θεσσαλονίκης.
6. Η µε αριθµό 5073/21-12-2013 ερώτηση του Βουλευτή Μαγνησίας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Παρίση
Μουτσινά προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, σχετικά µε το Γηροκοµείο Βόλου.
Β. ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 2592/11-10-2013 ερώτηση του Βουλευτή Α’
Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικήτα Κακλαµάνη προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη νέα προγραµµατική σύµβαση µεταξύ Υπουργείου Υγείας και Δήµου Αθηναίων.
2. Η µε αριθµό 4433/535/2-12-2013 ερώτηση του Βουλευτή Αρκαδίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Κωνσταντίνου Ζαχαριά προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τη
διαχείριση του ιατροτεχνικού εξοπλισµού στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκοµείο Τρίπολης.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης 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».
Θα µιλήσουν, όπως έχουµε πει, οι εναποµείναντες εγγεγραµµένοι Βουλευτές.
Πρώτος είναι ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής, ο οποίος θα µιλήσει για
οκτώ λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Παρακαλώ, κύριε
Αποστόλου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µήπως είναι σκόπιµο να συµφωνήσουµε από τώρα για τη σηµερινή διαδικασία;
Επιτρέψτε µου, να σας εξηγήσω δύο-τρεις λόγους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τι να συµφωνήσουµε, κύριε Αποστόλου; Τι να πείτε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Θα σας προτείνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν µας είπατε τι να
συµφωνήσουµε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Θα σας προτείνω, κύριε Πρόεδρε,
για να αιτιολογήσω την πρότασή µου.
Επειδή την περασµένη Πέµπτη βιώσαµε µία εικόνα του να συζητάµε µια εκπρόθεσµη τροπολογία, η οποία ούτε καν είχε συγκεντρώσει τις απαραίτητες υπογραφές και εντούτοις την αποδεχόταν ο κύριος Υπουργός, να ξεκαθαρίσουµε ότι από πλευράς
του Υπουργού ότι δεν θα υπάρξει τέτοιος αιφνιδιασµός σήµερα,
από εδώ και πέρα. Αυτό είναι το ένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Αποστόλου,
ένα-ένα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να
ολοκληρώσω και βεβαίως εσείς µετά απαντάτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, ολοκληρώστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Το δεύτερο είναι το εξής: Ό,τι
βελτιώσεις έχει να κάνει ο κύριος Υπουργός, να τις κάνει τώρα,
πριν ξεκινήσουν οι οµιλητές, να τελειώσει αυτή η διαδικασία.
Τρίτον, επειδή είναι εγγεγραµµένοι πολλοί οµιλητές, αλλά
υπάρχει αναγκαιότητα τουλάχιστον από πλευράς των εισηγητών
για δευτερολογία, και βεβαίως και των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, αυτά θα πρέπει να τα συµφωνήσουµε, για να µην µπούµε
στη διαδικασία που θα πούµε ότι τελειώσαµε. Διότι αυτό το
πράγµα έχει συµβεί πολλές φορές, µόλις τελειώνουν οι οµιλητές,
να τελειώνει και η διαδικασία. Αυτό θέλω να σας πω και να συµφωνήσουµε σε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ας τα πιάσουµε, λοιπόν, ένα-ένα.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, αυτό αποτελεί αρµοδιότητα του
κυρίου Υπουργού.
Δεύτερον, όσον αφορά τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, µε ενηµέρωσε ήδη ο κύριος Υπουργός ότι έχουν κατατεθεί και τις αναµένουµε. Πιστεύω ότι θα διανεµηθούν σε λίγο.
Τρίτον, όσον αφορά τους οµιλητές, πράγµατι είναι είκοσι έξι
εγγεγραµµένοι οµιλητές και, όπως ξέρετε, έχουν δικαίωµα εκ του
Κανονισµού οκτώ λεπτά ο καθένας. Εποµένως, έχουµε αρκετό
χρόνο, αρκεί να τον τηρήσουµε και να τελειώσουµε απόψε. Ήδη
έχουµε καθυστερήσει και γι’ αυτό δίνω τον λόγο στον κ. Τζαµτζή
για οκτώ λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, να διασφαλίσουµε τις δευτερολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Αποστόλου, τα
είπαµε, δεν έχετε τον λόγο. Έχω δώσει ήδη τον λόγο στον κ.
Τζαµτζή. Θα πρέπει να ξέρετε –ο κ. Κουράκης που είναι δίπλα το
ξέρει- ότι όταν δίνουµε τον λόγο σε οµιλητή, έχει το δικαίωµα
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του λόγου ο οµιλητής.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Όλοι το ξέρουµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το λέω, σε περίπτωση που δεν το ξέρουν, κύριε Κουράκη.
Κύριε Τζαµτζή, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε το νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και ήδη έχω τοποθετηθεί και στην επιτροπή επί θεµάτων που συµπεριλαµβάνει
το νοµοσχέδιο. Πρόκειται για θέµατα τα οποία είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση, κύριε Υπουργέ, και δίνουν λύσεις.
Θέλω όµως να σταθώ στο µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν αυτή τη στιγµή οι αγρότες και αφορά τη φορολόγηση
των αγροτών. Δεδοµένου, µάλιστα, ότι επισκέφτηκα σηµεία στα
οποία έχουν συγκεντρωθεί οι αγρότες, θέλω να σας µεταφέρω
και το µήνυµα των αγροτών, οι οποίοι ζητούν από εσάς να µπείτε
µπροστά. Ξέρουν πολύ καλά ότι δεν είστε ο καθ’ ύλην αρµόδιος
Υπουργός, αλλά ζητούν από τον Υπουργό τους να µπει µπροστά.
Μιλάµε για εξορθολογισµό και απλοποίηση του συστήµατος.
Μιλάµε για µια πρόταση την οποία έχουµε καταθέσει, που την
υποστηρίζουν πάρα πολλοί Βουλευτές, για την κατάργηση του
τέλους επιτηδεύµατος από τους αγρότες και βεβαίως από τους
αγρότες οι οποίοι πηγαίνουν σε λαϊκές και πουλάνε τα αγροτικά
τους προϊόντα. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει σαφής διαχωρισµός
από τους επαγγελµατίες πωλητές των λαϊκών αγορών και από
τους αγρότες οι οποίοι πηγαίνουν συγκεκριµένη περίοδο, την περίοδο που έχουν το προϊόν, στις λαϊκές αγορές. Τέλος επιτηδεύµατος, λοιπόν, δεν πρέπει να υπάρξει για τον αγρότη, διότι δεν
είναι έµπορος, δεν είναι µεταπράτης, δεν είναι µεσάζων, είναι παραγωγός στην πηγή.
Δεύτερο θέµα είναι η προκαταβολή φόρου. Δεν µπορεί να
υπάρξει δυνατότητα καθορισµού προκαταβολής. Το λέµε αυτό
διότι γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα εδώ µέσα, κύριε Υπουργέ, ότι δεν µπορούµε να ξέρουµε ποιες θα είναι οι καιρικές
συνθήκες, γιατί το κτήµα είναι ανοικτό µαγαζί, είµαστε κάτω από
το Θεό, είµαστε στο έλεος καιρικών συνθηκών και δεν µπορείς
να υπολογίσεις εάν θα υπάρχει παραγωγή ή όχι.
Τρίτον, θα πρέπει να υπάρξει και εδώ µέριµνα για την κλιµακωτή φορολόγηση, αύξηση ορίου για την τήρηση των βιβλίων,
από 10.000 που έχει καθοριστεί, στις 20.000. Δέκα χιλιάδες είναι
µεικτό ένα κτήµα που έχει κάποιος. Δηλαδή κάθε εταιροεπαγγελµατίας, ακόµη κι ένας ο οποίος έχει πάρει ένα κτήµα δέκα
στρεµµάτων, ουσιαστικά έχει τη δυνατότητα παραγωγής και θα
πρέπει να κρατήσει βιβλία. Αυτός δεν µπορεί να χαρακτηριστεί
αγρότης. Επιπλέον, ακόµα κι ένας συνταξιούχος εµπλέκεται σ’
αυτή τη διαδικασία και θα ταλαιπωρείται.
Σχετικά µε τα εργόσηµα των αγροτών και των ξένων εργαζοµένων, θα πρέπει να πούµε ότι πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται τα εργόσηµα των ξένων, οι οποίοι έρχονται να
δουλέψουν. Εδώ υπάρχει ένα λεπτό σηµείο. Υπάρχουν άνθρωποι
οι οποίοι έρχονται απ’ έξω, από την Αλβανία κ.λπ., µε τρίµηνη
βίζα. Θα πρέπει να αλλάξει το καθεστώς αυτό σε συνεννόηση µε
το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γιατί µε τους τριµηνίτες που έρχονται µε βίζα δεν µπορεί ο αγρότης να δουλέψει,
δουλεύει παράνοµα, το κράτος χάνει έσοδα, ο αγρότης παρανοµεί και δεν µπορεί να τους δώσει εργόσηµο. Καταλαβαίνετε ότι
αυτό το καθεστώς θα πρέπει να αλλάξει.
Άλλη πρόταση είναι, οι εξαµηνίτες που έρχονται µε εξάµηνη
βίζα να έχουν τη δυνατότητα στο ενδιάµεσο να απουσιάσουν, δηλαδή να σπάει αυτό το εξάµηνο, ούτως ώστε να µπορεί ο αγρότης να τον χρησιµοποιήσει σε διαφορετικές περιόδους, γιατί δεν
έχει δουλειά όλο το διάστηµα αυτό.
Ένα άλλο θέµα είναι τα µεροκάµατα των Ελλήνων εργαζοµένων, οι οποίοι όµως είναι ήδη ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ. Αυτό είναι
ένα θέµα πολύ σοβαρό. Για παράδειγµα, ο δικός µου ο γείτονας
ο οποίος είναι αυτή τη στιγµή ασφαλισµένος στον ΟΓΑ, εάν τον
πάρω στο κτήµα µου για να δουλέψει, τι θα γίνει; Θα του κρατήσετε ξανά συµµετοχή από το εργόσηµο; Μα, πληρώνει συµµετοχή στον ΟΓΑ. Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα ταµεία.
Σχετικά µε τα µεροκάµατα των ίδιων των αγροτών, πρέπει να
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ξεκαθαρίσει αυτό, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι δυνατόν να λέµε ότι
ο αγρότης θα δουλεύει «για την ψυχή της µάνας του», δουλεύει
για να ζήσει. Άρα, θα πρέπει να υπάρξει ρύθµιση για να δικαιολογούνται τα µεροκάµατα του αγρότη. Στη χειρότερη των περιπτώσεων θα πρέπει να είναι περίπου τριακόσια είκοσι µεροκάµατα το χρόνο για τον αγρότη. Εκεί υπολογίζονται καλλιέργειες οι οποίες είναι εντατικές -δυναµικές καλλιέργειες, όπως λέγονται- και ο αγρότης έχει καθηµερινή παρουσία στο χωράφι. Θα
πρέπει, λοιπόν, να δούµε πάση θυσία το θέµα των ηµεροµισθίων
του ίδιου του αγρότη.
Ακόµη, σχετικά µε τους συνταξιούχους και µε τα βιβλία. Ένας
συνταξιούχος, έτσι όπως έχει βγει η συγκεκριµένη εγκύκλιος,
έχει πέντε χιλιάδες ενισχύσεις. Αυτός ο συνταξιούχος, µε τα 360
ευρώ που παίρνει, πρέπει να τηρήσει και βιβλία. Έχουµε αναλογιστεί ότι ουσιαστικά αίρεται η σύνταξή του; Γιατί ανοίγοντας τα
βιβλία, εάν τηρηθεί και η διάταξη περί πληρωµής του τέλους επιτηδεύµατος, πρέπει να σταµατήσει αυτός ο άνθρωπος να παίρνει
σύνταξη και να τηρήσει βιβλία για πέντε χιλιάδες. Τι βιβλία, όµως,
θα τηρήσει; Αυτός παίρνει απλά την ενιαία ενίσχυση, τα χωράφια
τα έχει δώσει στα παιδιά του, τα δουλεύουν τα παιδιά του, δεν
δουλεύει αυτός σε ηλικία εβδοµήντα πέντε ή ογδόντα χρονών.
Τι θα γίνει, λοιπόν; Τι θα περάσει µέσα; Δεν έχει ούτε έσοδα
ούτε έξοδα. Όλες αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Υπουργέ, πρέπει
να τις δούµε και να τις ρυθµίσουµε.
Τελειώνω µε το θέµα για τα πρόστιµα. Τα πρόστιµα είναι εξοντωτικά. Ζητάµε από ανθρώπους που σε πολλές περιπτώσεις είναι
αγράµµατοι και δεν έχουν τις γνώσεις, ζητάµε από ανθρώπους
που δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι παρόντες, γιατί είναι πάνω
στα βουνά στην κτηνοτροφία, αν κάνουν έστω και ένα λάθος, να
πέσουν στα απλογραφικά χίλια ευρώ πρόστιµο και στα διπλογραφικά δυόµισι χιλιάδες ευρώ πρόστιµο.
Βεβαίως, το θέµα των προστίµων είναι µεγαλύτερο και αφορά
όλα τα επαγγέλµατα, αλλά επειδή µιλώ αυτήν τη στιγµή για τους
αγρότες, γι’ αυτό και το αναφέρω. Πρέπει να ρυθµιστεί το θέµα
αυτό πάραυτα.
Έρχοµαι στο θέµα του ΕΛΓΑ: Πληρωµή αποζηµιώσεων στους
αγρότες και ιδιαίτερα στις περιοχές Πέλλας, Ηµαθίας και αλλού
–δεν γνωρίζω άλλες περιοχές- από τις ζηµιές που έχουν πάθει.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Και στον Έβρο έχουν υποστεί ζηµιές.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, κύριε
Υπουργέ, είναι ένα: Υπογράψτε, σας παρακαλώ πολύ! Δώστε επιπλέον προσωπικό στα υποκαταστήµατα του ΕΛΓΑ, που το έχουν
ανάγκη, για να µπορέσουν να πληρωθούν οι άνθρωποι. Είναι αλήθεια ότι αυτήν τη στιγµή για το χαλάζι δεν έχουν πληρωθεί. Ενώ
έχουν πάθει ολική καταστροφή όπου χτύπησε το χαλάζι, δεν
έχουν πάρει δεκάρα τσακιστή αυτοί οι άνθρωποι! Δεν µπορούν
ακόµη να πληρωθούν.
Ο ΕΛΓΑ καταβάλλει προσπάθειες. Δεν µπορεί να το παραγνωρίσει αυτό κανείς ούτε να τους αδικήσει. Όµως κάποια υποκαταστήµατα του ΕΛΓΑ χρειάζονται επιπλέον προσωπικό. Πρέπει να
γίνει µεταφορά προσωπικού για ένα διάστηµα από τη Θεσσαλονίκη και από την Κοζάνη στη Βέροια, για να µπορέσουν να τους
βοηθήσουν, ώστε να βγουν τα αποτελέσµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντοµα.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να ξεκαθαρίσετε τι θα γίνει µε την
ακαρπία. Πρέπει να το ξεκαθαρίσετε αυτό, διότι οι περιοχές µας
έχουν τροµακτικό πρόβληµα. Οι όψιµες ποικιλίες και κυρίως τα
συµπύρηνα ροδάκινα έπαθαν τεράστια ζηµιά. Το γνωρίζετε πολύ
καλά στο Υπουργείο, γιατί έχουµε κάνει συσκέψεις επί συσκέψεων. Το θέµα της ακαρπίας σάς το έθεσα από την πρώτη στιγµή
και όταν συζητούσαµε στην επιτροπή. Πρέπει να λυθεί. Πρέπει
να δώσετε σαφείς απαντήσεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε δύο προβλήµατα: Εξαγωγείς έµποροι δεν πληρώνουν την παραγωγή ακόµη στους αγρότες και βιοµηχανίες γάλακτος δεν πληρώνουν κτηνοτρόφους, εδώ και οκτώ
και δέκα µήνες και ένα χρόνο. Για οκτώ, δέκα µήνες και ένα
χρόνο µιλάµε!
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να υπάρξει παρέµβαση από το Υπουρ-
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γείο. Κάποιοι άνθρωποι είναι στο έλεος κάποιων επιτήδειων.
Μπορεί να έχουν και πραγµατικά προβλήµατα, αλλά θα πρέπει
να ξεκαθαριστεί αυτό το πράγµα. Βιοµηχανίες γάλακτος χρωστάνε λεφτά στη Βόρειο Ελλάδα και το ξέρετε, όπως και άλλες
εξαγωγικές επιχειρήσεις στα ροδάκινα και άλλα προϊόντα είναι
αυτές οι οποίες δεν έχουν πληρώσει.
Τέλος, υπάρχει το θέµα της αναγραφής της χώρας προέλευσης στο κουτί για το φρέσκο γάλα. Πρέπει να αφήσουµε να λειτουργήσει ο ανταγωνισµός. Πρέπει να ξέρει ο αγοραστής, ο
Έλληνας πολίτης ότι αυτό το γάλα έρχεται από τη Ρουµανία, το
άλλο έρχεται από τη Βουλγαρία και ότι αυτό είναι ελληνικό, ώστε
να ξέρει τι θα διαλέξει. Αυτό σηµαίνει υγιής ανταγωνισµός. Σε
αυτόν τον υγιή ανταγωνισµό πρέπει να µπουν και οι δικοί µας
κτηνοτρόφοι.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Τζαµτζή.
Τον λόγο έχει η κ. Έλενα Μακρή-Θεοδώρου για οκτώ λεπτά.
Μετά να ετοιµάζεται ο κ. Βολουδάκης.
ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ – ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
το παρόν σχέδιο νόµου διευθετεί µια σειρά από ζητήµατα, όπως
αυτό των τροφίµων, των ζωοτροφών, των υποπροϊόντων, αλλά
και της υγιεινής και της προστασίας των ζώων. Πρόκειται για διοικητική ενοποίηση διατάξεων εναρµονισµένη µε τις κοινοτικές
οδηγίες. Απλοποιεί κάποιες διοικητικές διαδικασίες του Υπουργείου. Αποκαθιστά αδικίες, συντελεί στη µείωση της γραφειοκρατίας και προφανώς συµφωνώ µε αυτό. Άλλωστε, δόθηκε η δυνατότητα σε πάρα πολλούς φορείς να τοποθετηθούν στην αρµόδια
επιτροπή, να κάνουν τις παρεµβάσεις τους και πολλές απ’ αυτές
να γίνουν αποδεκτές. Όµως, µε την ευκαιρία του παρόντος σχεδίου νόµου τέθηκε επί τάπητος το πιο σοβαρό θέµα: το θέµα του
πρωτογενούς τοµέα.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πολύ καλά τις διαρθρωτικές αδυναµίες της ελληνικής γεωργίας: µικρός αγροτικός κλήρος, χαµηλό ποσοστό αρδευόµενων εκτάσεων, γήρανση του αγροτικού
πληθυσµού, µηδενικός ρυθµός διαδοχής στη γεωργία, αυξηµένο
κόστος κατοχής γεωργικής γης, χαµηλή παραγωγικότητα, εξαιρετικά χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης, ελλείψεις στη γεωργική
έρευνα και τεχνολογία, επενδυτικό έλλειµµα, αδυναµία σύνδεσης
παραγωγής-τυποποίησης-εµπορίας αγροτικών προϊόντων, ελλείψεις Κτηµατολογίου και Δασολογίου, απαξίωση της γεωργικής
υποδοµής.
Η γεωργία δυνητικά αποτελεί ουσιαστική πηγή οικονοµικής
σταθερότητας και εγγύησης και έναν τοµέα απασχόλησης σηµαντικού ποσοστού του ενεργού πληθυσµού. Διαβουλεύσεις, συναντήσεις, αµέτρητες επιτροπές και µε τη συµµετοχή αγροτών
διαπιστώνουµε ότι δεν φέρνουν απτά αποτελέσµατα.
Το Υπουργείο σας έχει υποχρέωση να ανεβάσει ταχύτητες, να
ζεσταθούν οι µηχανές.
Υπάρχει µια σειρά ζητηµάτων τα οποία είναι καίρια και η επίλυσή τους δεν άπτεται τόσο οικονοµικού κόστους.
Νέα ΚΑΠ. Γνωστό το κανονιστικό πλαίσιο. Ποιο θα είναι το
εφαρµοστικό;
Έργα υποδοµής. Αναδασµοί, λιµνοδεξαµενές, αρδευτικά δίκτυα που βρίσκονται ακόµα στο έλεος γραφειοκρατικών αγκυλώσεων.
Διαχείριση υδάτων. Με συνεχείς παρατάσεις των αδειών χρήσης ύδατος µεταθέτουµε το πιο βασικό θέµα που απασχολεί τον
Έλληνα αγρότη, όταν µάλιστα η επιστηµονική κοινότητα κρούει
τον κώδωνα κινδύνου ερηµοποίησης.
Εδαφολογικοί χάρτες των περιοχών αναδασµού θα φέρουν
πληροφορίες όπως κατάταξη εδαφών σε καλλιεργητικές οµάδες,
σε κλάσεις αρδευσιµότητας, γεωικανότητας και χαρακτηριστικές
εδαφικές µονάδες. Η σύγχρονη αυτή µέθοδος θα εξαλείψει προβλήµατα που έχουν ανακύψει µε την κατηγοριοποίηση των εκτάσεων.
Πράξεις χαρακτηρισµού. Απαιτείται νοµοθετική ρύθµιση και
για αναδασµούς που βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχει εκδοθεί
ακόµα πράξη χαρακτηρισµού. Πώς θα αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα εάν οι περιοχές χαρακτηριστούν δασικές και οι αγρότες
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θα στερούνται τίτλων ιδιοκτησίας; Ή θα αναγκαστούν σε αγορά
της ίδιας τους της γης; Από ενηµέρωση που έχω από το ΥΠΕΚΑ
ξέρω ότι αναµένεται σύντοµα ένα σχετικό νοµοσχέδιο.
Κτηνοτρόφοι. Οι µη επιλέξιµοι βοσκότοποι µε αλλαγές στα κριτήρια επιλεξιµότητας και στη διανοµή των ιδιωτικών και δηµοτικών εκτάσεων, τους οδηγούν σε απώλεια πόρων από την ενιαία
ενίσχυση.
Σταβλικές εγκαταστάσεις. Παραµένει ακόµα σε εκκρεµότητα
η αδειοδότησή τους. Σωρεία νοµοσχεδίων και εγκυκλίων δεν
έχουν δώσει ακόµα οριστική λύση στο πρόβληµα.
Χρηµατοπιστωτική πολιτική. Τα ανοικτά δάνεια των αγροτών
η Αγροτική Τράπεζα τα χορηγούσε βάσει των καλλιεργειών, των
επιδοτήσεων και των δηλώσεων ΟΣΔΕ και έχουν παραταθεί
µέχρι το Μάιο σε όσους δεν οφείλουν. Οι υπόλοιποι αγρότες δεν
έχουν πρόσβαση σε καµµία χρηµατοδότηση.
Νέοι αγρότες. Πρώτον, η εξέταση των φακέλων για τα σχέδια
βελτίωσης χρειάζεται ακόµα µεγαλύτερη επιτάχυνση. Το έχουµε
συζητήσει και σε σχετική µου ερώτηση. Δεύτερον, περιµένουν
εδώ και δύο χρόνια τη διανοµή δικαιωµάτων από το εθνικό απόθεµα, που στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ υπάρχει πρόβλεψη το 3%
µετά το 2014 να αναδιανέµεται στους νεοεισερχόµενους αγρότες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µπορούσα να αναφερθώ και
σε µία σειρά τοπικών ζητηµάτων που αφορούν την εκλογική µου
περιφέρεια, τη Φθιώτιδα. Όµως, θα πρέπει να δούµε πρώτα το
δάσος και µετά το δέντρο.
Έχει γίνει πολύς λόγος για το φορολογικό των αγροτών. Από
το 2011 έχει ψηφιστεί το νέο καθεστώς φορολογίας και ακόµα
δεν έχουµε καταλήξει σε ένα σχέδιο απτό, κατανοητό, εύχρηστο,
αποτελεσµατικό, παρά µόνο πλειοδοτούµε για εξαιρέσεις που
φέρνουν αντιµέτωπους τους αγρότες µε άλλες κοινωνικές οµάδες.
Οι αγρότες πάντα φορολογούνταν σύµφωνα µε το φορολογικό
πλαίσιο που έθετε κάθε φορά η πολιτεία. Ήταν πάγιο αίτηµά
τους η τήρηση βιβλίων -το είχαν θέσει πολλές φορές- προκειµένου να αποφευχθούν οι ελληνοποιήσεις, τα πλαστά τιµολόγια και
η παράνοµη είσπραξη ΦΠΑ.
Όµως, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη µια σειρά παραµέτρων και
πραγµατικών προβληµάτων βάσει της ιδιαιτερότητας του επαγγέλµατός τους, έτσι ώστε να είναι αποτελεσµατικό. Διότι η λαθεµένη εφαρµογή, κυρίως στους µικρούς αγρότες και κτηνοτρόφους, θα έχει ως αποτέλεσµα την εγκατάλειψη της παραγωγής και της υπαίθρου.
Ζητάµε, παραδείγµατος χάριν, από έναν κτηνοτρόφο σε καθηµερινή βάση ή να παρίσταται ο ίδιος ή να προσλάβει υπάλληλο,
προκειµένου να παραδώσει το γάλα του, να εκδίδει τα αναγκαία
παραστατικά, να τηρεί τα απαραίτητα βιβλία, να διεκπεραιώνει
όλο το γραφειοκρατικό κοµµάτι.
Ζητάµε, δηλαδή, από ένα κτηνοτρόφο ο οποίος πρέπει να είναι
δίπλα στα ζωντανά του τριακόσιες εξήντα πέντε µέρες το χρόνο,
να τα εγκαταλείψει προκειµένου να κάνει τον µαθητευόµενο λογιστή. Προφανώς, θα απορρίψει αυτήν την προοπτική. Η χώρα,
όµως, θα χάσει ένα σηµαντικότατο κεφάλαιο που το έχει άµεσα
ανάγκη.
Σχετικά µε την τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια, κάποιοι προσπαθούν να ενεργοποιήσουν τον κοινωνικό αυτοµατισµό υποστηρίζοντας ότι χαρίζονται και ότι οι αγρότες απολαµβάνουν ένα
ειδικό καθεστώς. Απλώς, δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης αυτών
των δανείων µε ταυτόχρονη αναστολή των αναγκαστικών µέτρων
εκτέλεσης, διότι οι τόκοι υπερηµερίας άγγιζαν πολλές φορές και
το 36%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε την επανάσταση. «Να ξεσηκωθούν οι αγρότες», είπε χαρακτηριστικά. Νοµίζω ότι αυτές οι λογικές δοκιµάστηκαν. Θα µας
µείνουν αλησµόνητες οι εικόνες πολιτικών πάνω στα τρακτέρ,
εσείς µε οµπρέλα και οι δικοί µας –της δικής µου παράταξηςχωρίς οµπρέλα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Εσείς θα ανέβετε στα τρακτέρ.
ΕΛΕΝΑ ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Το µόνο, όµως, που κατάφεραν
ήταν να µεταθέσουν στο µέλλον τα προβλήµατα του αγροτικού
κόσµου.

6275

Κύριε Υπουργέ, οι ρυθµοί χελώνας δεν δίνουν καµµία ανάσα
στον πρωτογενή τοµέα, σε έναν βασικό πυλώνα ανάπτυξης για
τη χώρα. Οι αργές και δυσκίνητες διαδικασίες στερούν το οξυγόνο και οδηγούν στο θάνατο. Δεν χρειάζονται απλές ανάσες,
χρειάζονται βαθιές εισπνοές.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κυρία
Μακρή, που τηρήσατε και το χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Βολουδάκης και στη συνέχεια η κ. Τριανταφύλλου.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλώντας σήµερα για ζητήµατα
αγροτικά, αναγκαστικά ξεκινάει κανείς από ζήτηµα που δεν είναι
αρµοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει όµως
κρίσιµη σηµασία. Αναφέροµαι βέβαια, στο ζήτηµα της φορολόγησης των αγροτών. Δεν θέλω να επεκταθώ σ’ αυτό, γιατί και το
ίδιο το νοµοσχέδιο είναι πολύ κρίσιµο.
Πρέπει, όµως, κύριε Υπουργέ, αυτά τα οποία εσείς γνωρίζετε,
για τον τρόπο λειτουργίας του αγροτικού τοµέα, να φροντίσετε
να γίνουν κατανοητά και στο Υπουργείο Οικονοµικών, ώστε να
λυθούν ορισµένα θέµατα.
Θα ήθελα να αναφέρω µόνο επικεφαλίδες. Δεν είναι, το κόστος του νερού που πληρώνεται στον ΤΟΕΒ και είναι µία από τις
βασικές εισροές στον αγροτικό τοµέα, να µην µπορεί να καταχωρηθεί ως δαπάνη στα βιβλία των αγροτών, µε το αιτιολογικό
ότι δεν έχει ΦΠΑ. Πρέπει να λυθεί έστω και νοµοθετικά, διότι είναι
αδιανόητο.
Επίσης, για µία σειρά από παρεµφερείς λόγους, δεν είναι δυνατόν να λέµε σήµερα ότι µετά από τρία χρόνια θα επιβληθεί
τέλος επιτηδεύµατος στους αγρότες. Η λογική του τέλους επιτηδεύµατος δεν συνάδει προς της λογική της άσκησης του επαγγέλµατος του αγρότη και πραγµατικά δεν καταλαβαίνω ποιος
σκέφτηκε να θεσπίσει σήµερα, από τώρα, κάτι τέτοιο µε εφαρµογή σε τρία χρόνια από σήµερα. Είναι πολύ καλύτερα σε αυτό
το διάστηµα να κάνει κανείς αποτελεσµατικότερη τη λειτουργία
του συστήµατος, παρά να βασίζεται σε οριζόντια και τυφλά
µέτρα του τύπου του τέλος επιτηδεύµατος.
Πριν µπω στο ίδιο το νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, είµαι αναγκασµένος να αναφερθώ σε επίκαιρη ερώτηση που σας έχω καταθέσει, η οποία έχει προσδιοριστεί τρεις φορές για συζήτηση
στην Αίθουσα αυτή και στις οποίες έχετε δηλώσει «κώλυµα», µε
τελευταία την περασµένη Πέµπτη, που είχαµε συζήτηση του νοµοσχεδίου αυτού. Αναφέροµαι στην επίκαιρη ερώτησή µου σχετικά µε τις προτάσεις του ΟΟΣΑ για το ελαιόλαδο.
Οι προτάσεις του ΟΟΣΑ γενικά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και πιστεύω ότι θα είναι απαραίτητο να εφαρµοστούν οι
περισσότερες από αυτές ως µία βασική µεταρρύθµιση, απαραίτητη για τη λειτουργία της οικονοµίας της πατρίδας µας και της
αγοράς. Ειδικώς, όµως, στο ελαιόλαδο οι προτάσεις έχουν και
ένα λάθος. Αυτήν τη στιγµή δεν είναι ζητούµενοούτε θα βοηθήσει
σε τίποτε στα εµπόδια στην πραγµατική λειτουργία της αγοράς,
η παροχή της δυνατότητας σε όσους θέλουν να εµπορεύονται
προϊόν πρόσµιξης του ελαιολάδου µε άλλα λάδια. Αυτό δεν έχει
καµµία λογική.
Σας κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση και δεν έχετε απαντήσει ως
τώρα. Ενδεχοµένως και εδώ να µπορείτε να απαντήσετε. Αυτό,
βέβαια, χρειάζεται συζήτηση, γιατί αυτό το σκέλος της πρότασης
του ΟΟΣΑ είναι λάθος. Όµως, µέσα στην ίδια πρόταση υπάρχει
και κάτι σωστό. Υπάρχει η πρόταση της απελευθέρωσης της εµπορίας ελαιολάδου σε µεγαλύτερες συσκευασίες, κάτι που είναι
αίτηµα και της αγοράς στην Ελλάδα.
Μπαίνω τώρα στα ζητήµατα που αφορούν στο νοµοσχέδιο και
στις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Επειδή ο χρόνος είναι περιορισµένος, δεν θα αναφερθώ στην τροπολογία για τα κόκκινα
δάνεια που συνυπέγραψα κι εγώ και που συνυπέγραψαν και
άλλοι συνάδελφοι.
Θα αναφερθώ σε µία τροπολογία που υπογράψαµε λιγότεροι
και για την οποία δεν έχετε εκφράσει ακόµα άποψη και αφορά
στην κατάργηση της χρηµατοδότησης των αγροτοσυνδικαλιστικών οργανώσεων της ΠΑΣΕΓΕΣ και την ισόποση ενίσχυση µε
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τους ίδιους πόρους πολύτεκνων οικογενειών αγροτών και κτηνοτρόφων.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Αυτήν την τροπολογία θα την ψηφίσει και το ΚΚΕ.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Χαίροµαι ιδιαιτέρως που ακούω
ότι και το ΚΚΕ θα ψηφίσει αυτή την τροπολογία. Είµαι σίγουρος
ότι κι εσείς συµφωνείτε πως ο συνδικαλισµός δεν µπορεί να είναι
κρατικός συνδικαλισµός αφενός και αφετέρου δεν µπορεί να
υπάρχουν τέτοιου είδους χρηµατοδοτήσεις σήµερα, όπου η ελληνική κοινωνία υφίσταται τα όσα υφίσταται και όπου έχει τις οικονοµικές δυσκολίες που έχει. Δεν είναι δυνατόν χρήµατα των
αγροτών να πηγαίνουν για τη χρηµατοδότηση των οργανώσεων
αυτών, χωρίς µάλιστα εχέγγυα διαφάνειας στη διαχείριση. Ποιος
ο λόγος; Να καταργηθεί, λοιπόν, αυτή η χρηµατοδότηση και µε
τους πόρους αυτούς που είναι χρήµατα των αγροτών, να ενισχυθούν οι οικογένειες των πολυτέκνων αγροτών και κτηνοτρόφων.
Κύριε Υπουργέ, κάνετε µία σειρά από παρεµβάσεις –µε καλή
πρόθεση, πιστεύω- στον τρόπο της λειτουργίας του αγροτικού
τοµέα αλλά και της αγοράς που συνδέεται µ’ αυτόν τον τοµέα.
Φοβάµαι, όµως, ότι αυτές οι παρεµβάσεις δηµιουργούν προβλήµατα. Σας τα είπα και στην επί της αρχής συζήτηση.
Το µεγαλύτερο πρόβληµα για µένα αφορά αυτό το οποίο θεσπίζεται στο άρθρο 2 και συγκεκριµένα το πώς διαρθρώνονται
οι αρµοδιότητες µέσα στο Υπουργείο και µεταξύ Υπουργείου και
ΕΦΕΤ για τον έλεγχο των τροφίµων. Πιστεύω ότι από τη στιγµή
που έχετε µέσα στο Υπουργείο αρκετές γενικές διευθύνσεις, µε
αντικείµενα που αφορούν τρόφιµα και έχετε και τον ΕΦΕΤ ως µία
χωριστή αρχή που αφορά τα τρόφιµα, το να λέτε ότι αρµόδιες
αρχές είναι το Υπουργείο µε τις κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες και ο ΕΦΕΤ, αυτό µπορεί να δείχνει ότι όλα είναι κάτω από
την οµπρέλα του Υπουργείου, αλλά από τη στιγµή που δεν θεσπίζετε µέσα στο ίδιο νοµοσχέδιο ποιος κάνει τι, θεωρώ ότι
έχουµε βάλει µία ωρολογιακή βόµβα στη λειτουργία και στον
έλεγχο της αγοράς. Την επόµενη φορά που –ο µη γένοιτο- θα
έχουµε ξανά κάποιο διατροφικό σκάνδαλο απ’ αυτά που στο σύγχρονο κόσµο δυστυχώς κατά καιρούς επανέρχονται, όταν θα
έλθει το σήµα τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιος θα το χειριστεί;
Θα πηγαίνει µεταξύ των γενικών διευθύνσεων και του ΕΦΕΤ για
να δουν ποιος έχει την ευθύνη; Θα φτάσει στον Υπουργό, για να
λύσει αυτός το θέµα; Αυτό είναι λάθος, το τονίζω και το επισηµαίνω.
Είµαι αναγκασµένος να πω ότι το συγκεκριµένο άρθρο το καταψηφίζω επειδή διαφωνώ απολύτως. Μπορεί να µην έχουµε
ονοµαστική ψηφοφορία, όµως είµαι υποχρεωµένος να διατυπώσω την άποψή µου στο Κοινοβούλιο. Πρέπει να πω ότι ακόµα
κι αν λέγατε πως αρµόδια αρχή είναι το Υπουργείο, χωρίς καµµία
περαιτέρω διευκρίνιση, παρ’ ότι θεωρώ ότι αυτό θα ήταν λάθος,
θα ήταν όµως πολύ µικρότερο λάθος απ’ αυτό που έχετε κάνει
τώρα, γιατί πιστεύω ότι αυτό που έχετε κάνει τώρα προκαλεί σύγχυση.
Επισηµαίνω επίσης ως λάθος πνεύµα στην προσέγγιση του
ελέγχου της αγοράς αυτό που θεσπίζετε στο άρθρο 7, δηλαδή
το να υπάρχουν ορισµένες περιπτώσεις κατασχέσεων προϊόντων, έστω σχετικά µικρής αξίας ή µικρής ποσότητας, για τις
οποίες ο παραγωγός ή ο έµπορος ή ο επιχειρηµατίας δεν έχει
δικαίωµα ενστάσεως. Πού ξανακούστηκε αυτό, δηλαδή να καταργείται το δικαίωµα του διοικούµενου να ασκήσει ένσταση
κατά κάποιας ποινής που τού επιβλήθηκε;
Βέβαια, στο ίδιο κεφάλαιο στο άρθρο 23 θεσπίζετε τις ποινές
και τις διοικητικές κυρώσεις και δίνετε στα ελεγκτικά όργανα την
αρµοδιότητα να κρίνουν πρόστιµα εύρους από 500 ευρώ έως
60.000 ευρώ για την ίδια κατηγορία παραβάσεως, χωρίς να
προσδιορίζετε µε ποιον τρόπο πάει κανείς στα 500 ευρώ και µε
ποιον τρόπο πάει στα 60.000 ευρώ.
Αυτό προφανώς και αναποτελεσµατικό είναι και δηµιουργεί
την ασάφεια και τη σύγχυση που αποτελεί, κύριε Υπουργέ, το
έδαφος πάνω στο οποίο ανθεί η διαφθορά. Είναι κάτι πολύ χρήσιµο και πρέπει να το προσέξετε.
Παρά το ότι οι προθέσεις των συντακτών του νοµοσχεδίου
είναι ασφαλώς αγαθές και υπάρχουν αρκετές θετικές πρόνοιες,
όπως αυτή που αφορά τον υπεύθυνο κτηνίατρο της µονάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κ.ο.κ., αρκετά σηµεία τα οποία ανέφερα -όλα µαζί- δείχνουν µια,
κατά την άποψή µου, επιστροφή σε ένα παρωχηµένο πνεύµα, το
οποίο σε καµµία περίπτωση δεν είναι αυτό που θα µας βοηθήσει
να βγούµε από την κρίση, εκτός και αν κάποιος πιστεύει –και νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι εσείς δεν το πιστεύετε- ότι η έξοδος
από την κρίση θα ήταν ένα ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο που
θα µας πάει στη Σοβιετική Ένωση.
Σε αυτό το ίδιο πνεύµα πιστεύω ότι είναι και η γραφειοκρατική
εµµονή στο να ρυθµίζουν οι υπηρεσίες µέσα σε τόση σύγχυση
το τι θα γίνουν –η ενίσχυση της γραφειοκρατίας. Το ίδιο πνεύµα
είναι και η ενίσχυση των αγροτοσυνδικαλιστών, που θέλω να πιστεύω ότι θα το λύσετε αποδεχόµενος την τροπολογία. Και για
να πάω στα µικρότερα αλλά δηλωτικά πνεύµατος σηµεία του νοµοσχεδίου, το ίδιο πνεύµα υπάρχει και σε ρυθµίσεις όπως για
αυτές τις περίφηµες κρατικές γιορτές για την ανάδειξη των προϊόντων, τα θεσµοφόρια ή για ρυθµίσεις που λένε ότι για να έχει
κανείς ένα θηλυκό σκυλί στο σπίτι του, αν αυτό το σκυλί γεννά,
θα πρέπει να πάρει άδεια εκτροφέα. Αυτά, κύριε Υπουργέ, δεν
είναι το ζητούµενο.
Είµαι βέβαιος ότι θα το καταλάβετε και εσείς. Περιµένω να
ακούσω τις απόψεις σας για το ζήτηµα αυτό, για να µπορέσουµε
να έχουµε έναν πρωτογενή τοµέα που θα λειτουργεί φυσιολογικά και οµαλά µε την αγορά για να απελευθερώνει τις παραγωγικές δυνάµεις του τόπου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Να παρακαλέσω για µια ακόµη φορά να τηρούµε το χρόνο,
γιατί είναι πολλοί οµιλητές.
Κυρία Τριανταφύλλου, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα συζητάµε το πρώτο νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και βρίσκει αυτή η συζήτηση
τον αγροτικό κόσµο να καταρρέει κυριολεκτικά.
Νοµίζω ότι είναι αναγκαίο να µιλήσουµε λίγο για το τι έχει γίνει
µέχρι τώρα, όχι µόνο για τα πρόσφατα γενοκτόνα µέτρα, αλλά
και γενικότερα να αποτιµήσουµε τι γίνεται σε αυτό που λέµε παραγωγική ανασυγκρότηση, γενικά παραγωγικές δοµές.
Νοµίζω ότι είναι κοινός τόπος -τουλάχιστον το δείχνει η κατάσταση που επικρατεί ως σήµερα- ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις διακρίνονται για την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασµού στην
αγροτική παραγωγή. Αυτή η έλλειψη έρχεται σε αγαστή συνεργασία και µε την κοµµατική νοµενκλατούρα και µε την ταύτιση
εννοιών κράτους-φέουδου –αυτό υπήρχε στις αντιλήψεις όλως
των προηγούµενων κυβερνόντων- και µε τη ρουσφετολογική στελέχωση και µε την οργανωτική ανεπάρκεια. Όλα αυτά δηµιουργούν ένα περιβάλλον γραφειοκρατικό κατάλληλο να µην
απαντώνται υπεύθυνα οι ερωτήσεις: «τι θα παραχθεί και πώς»,
«ποιος υπολογίζει το τι θα παραχθεί». Δηλαδή και η γεωργία και
η κτηνοτροφία και η αλιεία και η δασική παραγωγή ελέγχονταν
και µέσω των ευρωπαϊκών χρηµάτων από συγκεκριµένα οικονοµικά συµφέροντα και καρτέλ.
Οι συνεργατικές συλλογικές δοµές παραγωγής και διανοµής
των προϊόντων που ευδοκίµησαν ήταν ελάχιστες, µε συνέπεια τη
βαθµιαία µετάβαση της διανοµής και της εµπορίας των αγροτικών προϊόντων σε πανίσχυρα εγχώρια και διεθνή ολιγοπωλιακά
συµφέροντα.
Έτσι, λοιπόν, σήµερα πραγµατικά έχουν παρθεί µια σειρά από
µέτρα που εξοστρακίζουν τους αγρότες και τους παραγωγούς
από την παραγωγική διαδικασία και οδηγούν στην υποκαλλιέργεια και στην εγκατάλειψη. Λίγα αλλά ενδεικτικά µέτρα δείχνουν
πως η εφαρµογή των µνηµονιακών πολιτικών και στον αγροτικό
τοµέα έχει οδηγήσει το χώρο αυτό σε τεράστια κρίση.
Μιλάµε για µείωση του αγροτικού εισοδήµατος που ξεπερνά
το 17%, µείωση της αξίας παραγωγής που ξεπερνά το 22%. Εδώ
να σηµειωθεί η συνεχής µείωση της αξίας της ζωικής παραγωγής, κυρίως ανάµεσα στα χρόνια 2009-2012, που παραµένει έντονα πτωτική σε δύο κρίσιµης σηµασίας προϊόντα, όπως το
αιγοπρόβειο κρέας, όπου µιλάµε για µία µείωση πάνω από 6%
και στο γάλα πάνω από 3,5%.
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Όταν αναρωτιόµαστε γιατί δεν πληρώνονται οι κτηνοτρόφοι
και µιλάµε για τα προβλήµατα των κτηνοτρόφων ας αναλογιστούµε λίγο τι έγινε στη «ΔΩΔΩΝΗ» που ήταν ένα δηµιούργηµα
των κτηνοτρόφων και όπου υπήρξε µια σκανδαλώδης εκποίηση.
Αλήθεια, εγώ θα ήθελα πραγµατικά να δούµε τι αποκοµίζει η
χώρα απ’ αυτό. Οι παραγωγοί, πάντως, ξέρουν καλά τι αποκόµισαν: µείωση των τιµών τους και µεγάλες καθυστερήσεις στις
πληρωµές.
Τρίτο σηµείο. Η χώρα µετατράπηκε από πλεονασµατική σε ελλειµµατική σε αγροτικά προϊόντα. Ενισχύθηκαν οι εισαγωγές ιδιαίτερα από χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέταρτο σηµείο είναι η υπερφορολόγηση. Ειπώθηκαν πολλά.
Πέραν των υπαρχόντων χαρατσιών φορολογείται και το εργαλείο
των αγροτών: η γη τους, το χωράφι τους. Δεν υπάρχει αφορολόγητο. Επιβάλλεται φορολογία 13% από το πρώτο ευρώ. Το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχθεί µε αυξήσεις-«φωτιά» σε εφόδια,
ζωοτροφές, ενέργεια. Έρχονται νέες αυξήσεις στις ΑΠΕ, δηλαδή
στο αγροτικό ρεύµα, που αγγίζουν το 157%.
Αφήνω κατά µέρος τον τρόπο υλοποίησης όλων αυτών των
πρόσθετων µέτρων. Ειπώθηκε και από συναδέλφους όλων των
παρατάξεων πόσο απροετοίµαστος είναι ο αγροτικός κόσµος να
κατανοήσει τις αλλαγές, να τις ενσωµατώσει και πόσο αδύναµες
είναι οι υποστελεχωµένες υπηρεσίες για να βοηθήσουν.
Αναφέρθηκαν παραδείγµατα που αφορούσαν στη χρήση του
µέτρου για τα βιβλία εσόδων-εξόδων. Ειπώθηκε πως για παραγωγή του 2014, που θα φορολογηθεί µε 13% επί του συνόλου
των ακαθάριστων εσόδων, δεν θα µπορεί να το περάσει στα
έξοδα που έκανε την προηγούµενη χρονιά για να βγει η σοδειά
του. Δεν υπεισερχόµαστε στο αν είναι δίκαιο ή άδικο το µέτρο.
Μιλάµε για την υλοποίησή του.
Πέµπτο σηµείο. Μαζί µε την υπερφορολόγηση ή συνεπεία της
υπερφορολόγησης θα έπρεπε τουλάχιστον να απασχολήσει το
Υπουργείο το ζήτηµα της χρηµατοδότησης και της αγροτικής πίστης, να το απασχολήσει δηλαδή η υπερχρέωση των αγροτών
και των συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
Ενδεικτικά θα σας πω ένα µικρό παράδειγµα από το χώρο της
κτηνοτροφίας. Συνεπεία όλων αυτών, περίπου τρεισήµισι χιλιάδες αγελαδοτρόφοι και επτά χιλιάδες προβατοτρόφοι εγκατέλειψαν το επάγγελµα κατά την τελευταία πενταετία.
Σύµφωνα µε την ΠΑΣΕΓΕΣ -πάλι ενδεικτικά αναφέρω ένα µικρό πίνακα των επιβαρύνσεων των αγροτών- υπάρχει µείωση συντάξεων του ΟΓΑ 750 εκατοµµύρια ευρώ, αύξηση ασφαλιστικής
εισφοράς ΟΓΑ 90 εκατοµµύρια ευρώ, µείωση επιστροφής ΦΠΑ
στους αγρότες 152 εκατοµµύρια ευρώ, µείωση επιδότησης του
ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου 130 εκατοµµύρια ευρώ,
µείωση προγραµµάτων γεωργίας κατά 25 εκατοµµύρια ευρώ,
έκτακτη εισφορά σε επαγγελµατίες αγρότες για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς 45 εκατοµµύρια ευρώ, επιβολή φόρου στους
αγρότες µε το ν. 4110/2013 ύψους 145 εκατοµµυρίων ευρώ, επιβάρυνση αγροτικού τιµολογίου ΔΕΗ ύψους 40 εκατοµµύρια
ευρώ.
Όλα αυτά ουσιαστικά οδηγούν στην ραγδαία µείωση της συµµετοχής του ΑΕΠ στον πρωτογενή τοµέα κάτω από 3%. Ενδεικτικά, το 1981 ήταν στο 17%. Ας αναλογιστούν, όσοι φωνάζουν
πως η Ελλάδα είναι µια χώρα που δεν παράγει, ποιος στήνει το
σκηνικό για την πιο βίαιη καπιταλιστική αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τοµέα µε την ιδιωτικοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας
της Ελλάδας, τους συνεταιρισµούς-ανώνυµες εταιρείες, τον
ΕΛΓΑ ως αγροτική ασφάλιση µε ιδιωτικο-οικονοµικά κριτήρια,
την αγροτική γη θυσία στις επιχειρήσεις φωτοβολταϊκών, τη συναίνεση στην ακόµα πιο νεοφιλελεύθερη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ,
πάνω απ’ όλα µε το δόγµα της περιβόητης ανταγωνιστικότητας
µε µοναδικό στόχο τη διασφάλιση της κερδοφορίας των κολοσσών της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας, των διεθνών κερδοσκόπων στα χρηµατιστήρια αγροτικών προϊόντων, των πολυεθνικών
εφοδίων και του πολλαπλασιαστικού υλικού, των γιγαντιαίων
αλυσίδων σούπερ µάρκετ και των επιχειρήσεων ενέργειας του
«πράσινου» καπιταλισµού, για να ολοκληρώσουν µαζί µε την εργασιακή και την κοινωνική εξόντωση των εργαζοµένων.
Μέσα σ’ αυτόν τον ορυµαγδό τέτοιων φονικών µέτρων έρχεται
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και το παρόν νοµοσχέδιο. Δεν ψηλαφίζει κάποιο από τα σηµαντικά προβλήµατα, παρά περιλαµβάνει στο πρώτο µέρος διατάξεις που αφορούν στο κυρωτικό σύστηµα για τα τρόφιµα. Επιδιώκεται ουσιαστικά η ενοποίησή του για τη διαχείριση ζωικών
υποπροϊόντων, για τις ζωοτροφές και άλλα. Επιχειρείται µια κωδικοποίηση χωρίς να υπάρχει ενιαίο σύστηµα ελέγχου.
Δυο πράγµατα θα ήθελα να πω σε σχέση µε τα τρόφιµα. Όταν
σήµερα βιώνουµε µια τέτοιας έκτασης διατροφική υποβάθµιση,
όταν ληγµένα τρόφιµα ξαναµπαίνουν στο ράφι µε την επίσηµη
σφραγίδα του κράτους, όταν ο ΟΟΣΑ στην έκθεσή του προτείνει
να νοµιµοποιηθεί η νοθεία –µείξη, όπως λέει- ελαιολάδου µε λάδι
φυτικής προέλευσης και βαφτίζει το γάλα µακράς διαρκείας φρέσκο, όπως και το γιαούρτι, όταν προκρίνει δηλαδή τη µείωση της
διατροφικής αξίας και όταν γίνεται αυτό αποδεκτό, δεν είναι τουλάχιστον εµπαιγµός αυτού του είδους οι κυρωτικές διατάξεις;
Επιπλέον, πρέπει να σκεφτείτε ποιος θα κάνει ελέγχους.
Τον ΕΦΕΤ τον εξαφανίζετε µε τις απολύσεις και τις διαθεσιµότητες και τους γεωτεχνικούς επιστήµονες τους απαξιώσατε.
Θέλω εδώ να µιλήσω πάρα πολύ γρήγορα για δύο τροπολογίες. Η πρώτη έχει να κάνει µε το Υπουργείο Παιδείας: Άλλη µία
φορά θα πρέπει να κατακεραυνώσουµε το γεγονός ότι φέρνετε
άσχετες τροπολογίες, αλλά και µέσα στην ίδια τροπολογία άσχετα πράγµατα. Σας καλώ, πραγµατικά, να σκεφτείτε αυτό που η
ίδια η ΟΛΜΕ ζήτησε και που υπάρχει πραγµατική ανάγκη στα
σχολεία, να πάρετε δηλαδή µέσα σε αυτήν την τροπολογία συν
διακόσια δώδεκα άτοµα, συναδέλφους που είναι σε διαθεσιµότητα από τα ΕΠΑΛ.
Πρέπει να σας πω εδώ –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- ότι
υπάρχουν πάρα πολλοί µαθητές και πάρα πολλά σχολεία στα
οποία δεν µπορούν να γίνουν ούτε τα µαθήµατα που θα δώσουν
τα παιδιά στις πανελλαδικές.
Δεύτερον, θα ήθελα να πω δύο πράγµατα: Υπάρχει η υιοθέτηση του ισοδύναµου µέτρου της αύξησης των τιµών των προϊόντων καπνού και πέρα από το ότι αυτό το γεγονός είναι ένας
άδικος έµµεσος φόρος, έχει εξίσου σηµαντικές παρενέργειες.
Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, οι προηγούµενες αυξήσεις του
ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα είχαν ως
αποτέλεσµα την αύξηση της διακίνησης λαθραίων τσιγάρων από
3% σε τουλάχιστον 25% και την απώλεια φορολογικών εσόδων
ύψους οκτακοσίων εκατοµµυρίων ευρώ ετησίως. Επιπρόσθετα,
οδήγησαν το 50% των σηµείων λιανικής πώλησης καπνικών προϊόντων στο κλείσιµο, λόγω της δραµατικής συρρίκνωσης του περιθωρίου κέρδους.
Επιπλέον, θα ήθελα να πω κάτι τελευταίο: Η Κυβέρνηση εξακολουθεί να µη διασφαλίζει ότι το κόστος της αύξησης του ειδικού φόρου καπνίσµατος δεν θα µετακυλιστεί στους περιπτεριούχους, οδηγώντας ουσιαστικά και αυτόν τον κλάδο σε περαιτέρω συρρίκνωση.
Τέλος, στο ερώτηµα αν η χώρα θα παράγει ή θα µετατραπεί
σε έρηµο, εµείς απαντάµε: θα παράγει, χωρίς µεγαλοστοµίες.
Μπορεί να παράγει και θα παράγει. Γι’ αυτό είµαστε αρωγοί στον
αγώνα των αγροτών, γιατί ο αγώνας τους µπορεί να σηµατοδοτήσει την έναρξη µιας πορείας αντίστροφης από αυτήν τη γενοκτόνα κατάσταση, µπορεί να σηµατοδοτήσει τη µετάβαση σε µία
Ελλάδα ανεξάρτητη και παραγωγική.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Πριν δώσω τον λόγο
στη κ. Πατριανάκου, έχει ζητήσει ο Υφυπουργός Παιδείας τον
λόγο, προκειµένου να καταθέσει µία νοµοτεχνική βελτίωση στην
τροπολογία του.
Ορίστε, κύριε Κεδίκογλου, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Λιγότερο από ένα λεπτό θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καταθέτω µία νοµοτεχνική βελτίωση για την τροπολογία που
έχουµε καταθέσει, η οποία έχει µικρή σηµασία. Θα µοιραστεί
στους συναδέλφους για να την δουν. Απλά την καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων
κ. Συµεών Κεδίκογλου καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να µοιραστεί στους
συναδέλφους.
Κυρία Πατριανάκου, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
συζητάµε σήµερα το πρώτο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα νοµοσχέδιο το οποίο είχε αναρτηθεί σε δηµόσια διαβούλευση περίπου πριν από ένα χρόνο και ήρθε σήµερα
µε µία αδικαιολόγητη –θα έλεγα- καθυστέρηση. Είναι ένα νοµοσχέδιο διεκπεραιωτικό και σε σωστή κατεύθυνση.
Άκουσα, όµως, από πάρα πολλούς συναδέλφους να µιλάνε και αυτό είναι, κύριε Υπουργέ, ένα θέµα το οποίο µας απασχολεί
όλους γιατί έχουµε την ίδια αγωνία µε εσάς, µοιραζόµαστε τις
ίδιες αγωνίες- για τη στρατηγική µας στον πρωτογενή τοµέα.
Όλοι έχουµε ένα παράδειγµα όπου σας φέρνουµε πολύ κρίσιµα ζητήµατα να συζητήσουµε στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου
και διαρκώς αναβάλλονται οι συζητήσεις. Καταθέτουµε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, µέσω της θεσµικής διαδικασίας και δεν παίρνουµε απαντήσεις. Υπήρχαν τροπολογίες που κατέθεσαν
πενήντα δύο Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, που αφορούσαν
την τροποποίηση του Κανονισµού του ΕΛΓΑ και δεν πήραµε καµµία απάντηση. Υπήρχαν κρίσιµα ζητήµατα τα οποία σας θέσαµε,
που αφορούσαν τα κόκκινα αγροτικά δάνεια, τα ανοιχτά αγροτικά
δάνεια, τη φορολόγηση των αγροτών, ζητήµατα που ούτως ή
άλλως είναι καίριας σηµασίας και όπου το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης θέλουµε να είναι µπροστάρης και δεν πήραµε απαντήσεις.
Δεν υπάρχουν δύσκολες ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις δεν µπορούν ποτέ να είναι δύσκολες. Οι απαντήσεις είναι δύσκολες και,
όταν δεν υπάρχουν, καθίστανται ακόµη δυσκολότερες.
Εν τω µεταξύ, όµως, τα προβλήµατα διογκώνονται. Οι αγρότες
καλούνται σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον να επιβιώσουν, µε µόνο τους πλεονέκτηµα το ποιοτικό προϊόν που παράγουν και αυτό σε ένα µη φιλικό κι ορθολογικά δοµηµένο διοικητικό περιβάλλον.
Ακόµη και σήµερα που συζητάµε, το Υπουργείο δεν έχει πριν
καταθέσει την πρότασή του για την εξειδίκευση προσαρµογής
της νέας ΚΑΠ. Την περιµένουµε. Οι µεταρρυθµίσεις, για να έχουν
κοινωνική αποδοχή, πρέπει να είναι σωστά σχεδιασµένες, ο χρόνος µετάβασης στο νέο καθεστώς να είναι ικανοποιητικός και να
είναι ξεκάθαροι οι στόχοι τους.
Παράδειγµα κακής εφαρµογής µεταρρύθµισης είναι το νέο καθεστώς φορολόγησης των αγροτών. Πρόκειται για µια διάταξη
που έχει ψηφιστεί πολλούς µήνες και ήρθε µε πολύ βεβιασµένο
τρόπο να εφαρµοστεί σήµερα. Και βεβαίως, γνωρίζω ότι δεν είναι
θέµα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά θέλουµε να
ξέρουµε τις θέσεις του Υπουργείου πάνω στο νέο καθεστώς φορολόγησης, διότι δεν ξέρουµε καν πόσους αγρότες αφορά. Εν
πάση περιπτώσει, ξέρουµε πόσοι είναι οι κατά κύριο επάγγελµα
αγρότες, οι οποίοι έχουν εισοδήµατα από αγροτική δραστηριότητα πάνω από 10.000 ευρώ; Γνωρίζουµε πόσοι είναι οι αγρότες
και πόσοι είναι οι κτηνοτρόφοι που λαµβάνουν ενιαία ενίσχυση
κάτω από 5.000 ευρώ;
Και εδώ έρχεται η παρέµβαση που ζητώ από το Υπουργείο.
Όπως στέλνει µηνυµατάκια ο αρµόδιος οργανισµός ΟΠΕΚΕΠΕ,
που λένε ότι «κατετέθη στο λογαριασµό σας η επιδότηση», θα
ήθελα να φύγει και ένα µήνυµα προς όλους τους αγρότες και
όλους τους κτηνοτρόφους που να λέει ότι «η ενιαία ενίσχυση που
πήρατε το 2012» - και αν δεν υπάρχει αυτό το δεδοµένο, για το
2011 – «είναι αυτό το ποσόν». Άρα, να γνωρίζουν οι αγρότες εάν
έλαβαν ενίσχυση πάνω ή κάτω από 5.000 ευρώ. Σήµερα ξέρετε
τι κάνουν; Παίρνουν τα βιβλιάρια της τραπέζης και πάνε στον φοροτεχνικό τους και τον ρωτάνε: «Πες µου σε παρακαλώ πόσα
πήρα».
Σας έχω καταθέσει µια ερώτηση και σας λέω: η δεύτερη δόση
της ενιαίας ενίσχυσης που κατετέθη στους αγρότες το Δεκέµβριο
ήταν µειωµένη από 2,5% έως 10%. Ένα εύλογο ερώτηµα, το
οποίο θα ήθελα αν µπορείτε να απαντήσετε, είναι: πού πήγαν
αυτά τα χρήµατα. Αυτό το 2,5% έως 10% για ποιο λόγο παρακρατήθηκε; Και αυτό το ποσό που παρακρατήθηκε υπολογίζεται
στις 5.000 ευρώ που πρέπει ο αγρότης να έχει λάβει ως ενιαία
ενίσχυση, προκειµένου να τηρεί ή να µην τηρεί βιβλία εσόδων-
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εξόδων;
Και βεβαίως, θα θέλαµε να ενώσετε τη φωνή σας µε όλους
τους αγρότες, που ζητούν, επειδή δεν είναι επιτηδευµατίες, την
εξαίρεση του τέλους επιτηδεύµατος, όχι ταµειακές µηχανές, να
µην περιµένουν οι κτηνοτρόφοι πότε θα περάσει το φορτηγό για
να του κόψουν δελτίο αποστολής. Είναι µερικά πράγµατα, τα
οποία πρέπει να ρυθµίζουµε µε απλό και αποτελεσµατικό τρόπο.
Τι γίνεται µε τα οικογενειακά µεροκάµατα;
Εν πάση περιπτώσει σε καµµία περίπτωση δεν πρέπει να
ισχύουν τα πρόστιµα. Τα πρόστιµα, έτσι όπως έχουν διαµορφωθεί σήµερα είναι εξοντωτικά για ανθρώπους που δεν έχουν µυηθεί και δεν γνωρίζουν αυτό το φορολογικό καθεστώς τα τήρησης
βιβλίων εσόδων-εξόδων.
Αποζηµιώσεις: κάνατε δεκτή µια τροπολογία συναδέλφων.
Ήταν σωστή η διόρθωση που έγινε, ούτως ώστε η ακαρπία να
περιλαµβάνεται στις ζηµιές του ΕΛΓΑ και θα εξεταστεί από ειδική
επιτροπή. Θέλω όµως να µου πείτε, αν είναι δυνατόν και αν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία, τι γίνεται µε το θέµα των εκτεταµένων
φαινοµένων ανθόπτωσης, καρπόδεσης-καρπόπτωσης στα ελαιόδενδρα, στα εσπεριδοειδή και σε άλλες καλλιέργειες δενδρώδεις, που λόγω ειδικών καιρικών συνθηκών είχαν µεγάλες
απώλειες.
Ένα πολύ απλό θέµα θα σας βάλω, κύριε Υπουργέ: το θέµα
του άρθρου 61. Στο άρθρο 61 ρυθµίζεται µια πραγµατική αδικία
για την οποία η πολιτεία ευθύνεται και αφορά κτηνοτρόφους οι
οποίοι είχαν ενταχθεί στο µέτρο 3.1 και στο µέτρο 3.7 το 2001,
έλαβαν την πρώτη δόση της ενίσχυσης και λόγω των προβληµάτων που έχει η αδειοδότηση των εγκαταστάσεών τους -δεν µπόρεσαν να διασφαλίσουν την άδεια λειτουργίας– ήρθε η πολιτεία
και τους έλεγε, όχι µόνο ότι δεν θα καταβάλει τη δεύτερη δόση,
αλλά να επιστρέψουν και την πρώτη.
Ζητούµε, λοιπόν, επειδή ήδη έχουν κινηθεί αυτές οι διαδικασίες, αν είναι δυνατόν να γίνει µια βελτίωση γι’ αυτούς από τους
οποίους ήδη ζητάνε και έχουν κινήσει διαδικασίες οι αρµόδιες
ΔΟΥ –και έχουν προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειµένου
να τύχουν της ευνοϊκής ρύθµισης που τυγχάνουν οι συνάδελφοί
τους, που εσείς προβλέπετε– και να εξαιρεθούν.
Κόκκινα αγροτικά δάνεια: Η ρύθµιση είναι σωστή και, για να
µην υπάρχουν παρανοήσεις, δεν χαρίζεται τίποτα στους αγρότες.
Αυτά που διευθετούνται κατ’ ουσίαν είναι τα πανωτόκια, να µην
υπερβούν το 200% του κεφαλαίου. Δεν ρυθµίζονται όµως όλα και
αυτό πρέπει να το συζητήσουµε.
Τι συµβαίνει µε τις αµιγώς αγροτικές επιχειρήσεις; Και αυτές
είχαν δάνεια, όχι µόνο τα φυσικά πρόσωπα. Γι’ αυτές δεν υπάρχει
καµµία πρόνοια.
Τι γίνεται µε τους συνεπείς οφειλέτες που λόγω της οικονοµικής κρίσης πλέον µε ιδρώτα και αίµα προσπαθούν να συντηρήσουν αυτά τα δάνεια, όµως αδυνατούν να το πετύχουν; Πρέπει,
λοιπόν, να τύχουν της µέριµνας του Υπουργείου και της πολιτείας.
Τι γίνεται µε την καταχρηστική πολιτική που ασκούν οι τράπεζες στους λογαριασµούς των αγροτών; Ασελγούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
Προχθές ένας αγρότης µε ενηµέρωσε ότι είχε στον λογαριασµό του 78 λεπτά και του τα πήραν! Θα πρέπει να βάλουµε όρια.
Οι ενιαίες ενισχύσεις δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα και µε τη δήλωση του αρµοδίου επιτρόπου στην αρµόδια
επιτροπή της Βουλής, για να ενισχύουν τον αγρότη και όχι για να
ενισχύουν την πολιτεία µέσω του αγρότη. Γι’ αυτό πρέπει να µπει
ένα ακατάσχετο όριο της ενιαίας ενίσχυσης. Πρέπει να το προσδιορίσουµε: µπορεί µέχρι το 1/3 να παρακρατείται, µέχρι το 1/3
για τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Καθόλου δεν επιτρέπεται.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Εγώ θα έλεγα καθόλου, κύριε
Πρόεδρε, αλλά τώρα τους το παίρνουν όλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και να θέλουν, δεν
µπορούν.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, τους το παίρ-
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νουν όλο οι τράπεζες σήµερα. Δεν αφήνουν τίποτα στους λογαριασµούς. Πρέπει να υπάρχει...
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Όχι µόνο οι τράπεζες, αλλά και οι
ΔΟΥ.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ:…το ακατάσχετο, λοιπόν, από την
ώρα που…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συγγνώµη, εκτός εάν
έχουν κάνει οι ίδιοι…
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό που λέτε εσείς αφορά για χρέη προς τις τράπεζες, για
χρέη προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία έρχονται και
κάνουν κατασχέσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Και τους ιδιώτες.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Επιπλέον, αυτήν τη στιγµή στα
ανοιχτά αγροτικά δάνεια υπάρχει πολύ µεγάλο θέµα, διότι κατ’
ουσίαν ανανεώνουν τα παλαιά δάνεια µε µεγαλύτερα επιτόκια
και όταν πάνε να πάρουν την πρώτη δόση πια του νέου δανείου
τούς παρακρατούν τις οφειλές των παλαιών, άρα βρίσκονται µε
µηδέν χρηµατοδότηση την πιο κρίσιµη στιγµή. Κατά συνέπεια,
θα πρέπει να δούµε µια σειρά από ζητήµατα.
Ένα θέµα που τρέχει τώρα είναι ότι το ΥΠΕΚΑ ζητά παράβολο
300 ευρώ, προκειµένου να δώσει αναστολή από άδεια κατεδάφισης στις σταβλικές εγκαταστάσεις για όλους τους αγρότες και
τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι, όµως, έχουν ήδη καταθέσει πλήρη
φάκελο, πληρώνοντάς τον από 1.500 έως 2.000 , προκειµένου να
πάρουν τις σχετικές αδειοδοτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Εδώ, λοιπόν, όσοι έχουν καταθέσει πλήρη φάκελο δεν θα πρέπει να πληρώνουν το παράβολο των
300 ευρώ.
Επιπλέον -κλείνω εδώ, κύριε Πρόεδρε- είναι τεράστιο το θέµα,
είναι αιτία πολέµου, υποθέτω ότι αποτελούν τα βασικά µας προϊόντα κάποια από αυτά που αφορούν οι προτάσεις του ΟΟΣΑ.
Ελαιόλαδο: όχι προσµείξεις µε άλλα φυτικά έλαια. Κάνουµε
µάχη, κάνουµε αγώνες για να καθιερώσουµε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Κάνουµε µάχη για να αποδείξουµε τη διατροφική και την ποιοτική του αξία. Αποκλείεται να δεχτούµε ποτέ
προτάσεις νόθευσης στο λάδι. Όπως, επίσης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ,
κυρία συνάδελφε.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Φτάσατε τα έντεκα
λεπτά.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Να µε συγχωρείτε πάρα πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να πω και να ξεκαθαρίσω από το Βήµα ότι θέλουµε το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να µπει πρωτοπόρο στη µάχη,
όχι σε µάχες χαµένες, όπως δείχνει να είναι αυτή του γάλακτος
που έρχεται, αλλά σε µάχες κερδισµένες για την ποιότητα των
αγροτικών προϊόντων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει η κ.
Σκόνδρα, για οκτώ λεπτά.
Κύριοι συνάδελφοι, όταν τηρούµε το χρόνο δείχνουµε ότι σεβόµαστε τους συναδέλφους. Είναι πάρα πολλοί οι εγγεγραµµένοι.
Ορίστε, κυρία Σκόνδρα, έχετε τον λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, κάθε συζήτηση
που αφορά τον πρωτογενή τοµέα είναι εξ ορισµού σοβαρή και
σηµαντική. Ο πρωτογενής τοµέας αφορά και την αυτάρκεια της
χώρας που αυτή σχετίζεται µε την εθνική κυριαρχία της χώρας,
γιατί ένα κράτος όταν δεν µπορεί να θρέψει το λαό του τότε χάνει
και από την εθνική κυριαρχία του.
Η πρωτογενής παραγωγή είναι η βάση του δευτερογενούς και
του τριτογενούς τοµέα. Αυτοί µπορούν να αποτελέσουν το θεµέλιο µίας νέας βιοµηχανοποίησης της ελληνικής επικράτειας,
δηµιουργώντας παράλληλα χιλιάδες θέσεις εργασίας, νέο πλούτο δηλαδή, που είναι σήµερα το ζητούµενο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι θα στηρίξω το σηµερινό σχέδιο νόµου, γιατί πιστεύω πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να συνηγορήσω υπέρ της
θέσης που υποστηρίζει την εξαίρεση σκυλιών της οµάδας 7 από
την απαγόρευση αφαίρεσης τµήµατος της ουράς για λόγους ευζωίας.
Είναι, όµως, πεποίθηση µου ότι χρειάζεται µία ριζική αγροτική
µεταρρύθµιση µε συγκεκριµένο σχεδιασµό και στρατηγική, που
να είναι ξεκάθαρη ως προς τους στόχους, µία µεταρρύθµιση εφ’
όλης της ύλης. Το αγροτικό ζήτηµα πιστεύω ότι πρέπει να το
αναδείξουµε ως εθνική προτεραιότητα.
Με απλά λόγια: Συρρικνώνουµε ή διευρύνουµε τον πρωτογενή
µας τοµέα; Εστιάζουµε σε συγκεκριµένες παραγωγές ή γενικά
σε όλες; Τι στήριξη θα παρέχουµε στους κτηνοτρόφους και
όλους τους αγρότες; Τι κίνητρα θα τους δώσουµε; Ποιος θα είναι
ο µηχανισµός εφαρµογής και ελέγχου της όποιας αγροτικής πολιτικής θα χαράξουµε;
Εδώ, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να πούµε και για την ανασυγκρότηση του ίδιου του Υπουργείου και των αγροτικών υπηρεσιών. Η καρδιά της αγροτιάς χτυπάει στην περιφέρεια και δυστυχώς, εκεί οι αγροτικές υπηρεσίες -όσες απέµειναν- δεν µπορούν να λειτουργήσουν. Χρειάζονται επάνδρωση και στελέχωση,
κυρίως µε γεωτεχνικούς. Οι γεωπόνοι και οι κτηνίατροι είναι οι
εφαρµοστές του κεντρικού σχεδιασµού. Γι’ αυτό πρέπει να προσηλωθούν στις καθ’ εαυτό αρµοδιότητες τους, δίπλα στον
αγρότη, µέσα στο χωράφι και να τους απαλλάξετε από διοικητικά, λογιστικά και γραφειοκρατικά γενικώς καθήκοντα.
Ένα σηµαντικό κοµµάτι είναι η έρευνα, που όλοι γνωρίζουµε
ότι είναι σχεδόν ανύπαρκτη.
Απλούστευση των διαδικασιών: Η γραφειοκρατία πνίγει τις
πρωτοβουλίες των αγροτών εν τη γενέσει τους. Εγρήγορση για
να µην χάνονται πολύτιµοι κοινοτικοί πόροι. Κινητροδότηση για
συγκρότηση οµάδων κοινής καλλιέργειας. Ζώνες παραγωγής σε
όλη την επικράτεια.
Έµφαση, όµως, πρέπει να δοθεί στην εµπορία και τη διακίνηση
των προϊόντων. Απαιτείται έρευνα αγοράς και συντονισµός υπηρεσιών, εµπορικών ακολούθων, συνεταιρισµών και παραγωγών,
ώστε να ανοίξουµε νέες αγορές και να συνάψουµε νέες συµφωνίες. Συµβολαιακή γεωργία. Σηµαντικότατο κεφάλαιο, κύριε
Υπουργέ.
Η µείωση του εισοδήµατος, αγαπητοί συνάδελφοι, των αγροτών τα τελευταία τρία χρόνια είναι µεγάλη. Στην περιφέρειά µου,
την Καρδίτσα, που είναι καθαρά αγροτική περιοχή, όλες οι συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από αυτό. Ο αγροτικός κόσµος
έχει τη θηλιά στο λαιµό και περιµένει από εµάς εδώ µέσα να
βρούµε λύσεις, ώστε να µπορέσει να επιβιώσει και σταδιακά να
απεγκλωβιστεί.
Ο ΕΛΓΑ χρειάζεται άµεση αναθεώρηση του κανονισµού του.
Είναι ένας καθαρά ασφαλιστικός φορέας, ασφαλίζει την αγροτική παραγωγή. Μάλιστα, οι αγρότες προπληρώνουν επί τεκµαρτής παραγωγής και όχι επί της πραγµατικής. Οι σοδειές τους,
όµως, δεν καλύπτονται, παρά µόνο για φυσικές καταστροφές.
Για τις εντοµολογικές προσβολές ή την ακαρπία δεν αποζηµιώνονται. Από εκεί, όµως, πλήττονται κυρίως.
Οι βαµβακοπαραγωγοί, για παράδειγµα, βρίσκονται σε δεινή
οικονοµική θέση όχι µόνο λόγω της κρίσης, αλλά διότι τα τρία
προηγούµενα χρόνια επλήγησαν βάναυσα από το πράσινο σκουλήκι. Δεν αποζηµιώθηκαν, φυσικά. Φέτος οι παραγωγές πήγαν
πολύ καλά, αλλά αυτό δεν µπορεί να καλύψει τις ζηµιές τριών
προηγουµένων ετών. Μάλιστα, το 2010 είχα ξεκινήσει προσωπικά
έναν αγώνα δρόµου για να συµπεριληφθούν στον υπό κατάρτιση
τότε κανονισµό οι αποζηµιώσεις από εντοµολογικές προσβολές.
Είχα δει και τον κ. Σαρρή και τον κ. Σκανδαλίδη. Τότε, όµως, ούτε
εγώ είχα το θεσµικό ρόλο, κύριε Υπουργέ ούτε υπήρχε και η ανάλογη πολιτική βούληση.
Επανέρχοµαι από αυτό το Βήµα, γιατί πλέον τα δύο προηγούµενα δεδοµένα έχουν αλλάξει. Η τήρηση των βιβλίων των αγροτών είναι µία σηµαντική µεταρρύθµιση, µε την οποία µπαίνει
φραγµός στις παράνοµες πρακτικές του παρελθόντος και κλείνουν τρύπες όπως η φοροδιαφυγή, η εκµετάλλευση του παρα-
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γωγού, η θυµατοποίηση του µικροκαλλιεργητή, του αγράµµατου
αγρότη, του ηλικιωµένου αγρότη. Μπαίνει φραγµός στις ελληνοποιήσεις αγροτικών προϊόντων και αγροτικών εφοδίων. Επίσης,
θα συµβάλουν σίγουρα και στη µείωση των τιµών ανάµεσα στο
χωράφι και το ράφι. Χρειάζονται όµως, σηµαντικότατες βελτιώσεις, διευκρινήσεις και τεχνικές διορθώσεις.
Ελπίζω οι προτάσεις µας προς τον αρµόδιο Υπουργό να βρουν
ανταπόκριση και να µην ισχύσει το τέλος επιτηδεύµατος, όπως
ακούστηκε από όλους τους προλαλήσαντες συναδέλφους. Δεν
χρειάζεται κάθε µήνα ο αγρότης να τρέχει στο λογιστή, όταν η
σοδειά και η πώληση στα περισσότερα προϊόντα γίνεται µια
φορά το χρόνο.
Επίσης, οι ενισχύσεις πρέπει να µείνουν έξω από το όριο των
10.000 ευρώ. Δεν είναι έσοδο από την παραγωγή τους οι ενισχύσεις. Το ίδιο ισχύει, φυσικά, και για τους κτηνοτρόφους.
Όσον αφορά τους συνταξιούχους αγρότες: Όταν κάποιος έχει
τη σύνταξή του και το τσεκ της ενίσχυσης και µόνο, ανεξαρτήτως
ποσού, δεν θα πρέπει να υποχρεούται να τηρήσει βιβλία.
Τι θα γίνει µε τις εργατοώρες του αγρότη και των µελών της
οικογένειάς του, και µε τον υπολογισµό των εργατοωρών των
κτηνοτρόφων; Πώς θα υπολογιστούν; Διότι καθ’ όλο το έτος,
καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο είναι δεσµευµένοι κοντά στα ζώα
τους.
Διευκρινίζω ότι οι αγρότες δεν είναι κατά της τήρησης των βιβλίων. Άλλωστε, φορολογούνται κανονικά. Θέλουν να συµβάλουν στην εξυγίανση της χώρας, αλλά ζητούν τα αυτονόητα: Η
διαδικασία να είναι απλή, εφαρµόσιµη, αντικειµενική και δίκαιη.
Αν ο πρωτογενής τοµέας επιβαρυνθεί αλόγιστα, όχι µόνο νέοι
αγρότες και επανεκκίνηση της αγροτικής οικονοµίας δεν θα
υπάρξουν, αλλά θα την οδηγήσουµε σε πλήρες ναυάγιο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πολύς λόγος έγινε για τα κόκκινα δάνεια των αγροτών.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι θα δεχτείτε την τροπολογία µας,
διότι θα δώσει λύσεις σε αυτό το µεγάλο χρόνιο πρόβληµα.
Κύριοι της Αντιπολίτευσης, που φωνασκείτε ανεύθυνα, πρέπει
να είµαστε προσεκτικοί.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Τα ίδια λέµε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΚΟΝΔΡΑ: Όχι. Φωνάζετε για τα κόκκινα δάνεια.
Σε οποιαδήποτε, όµως, οικονοµική αγροτική ρύθµιση χρειάζεται η σύµφωνη γνώµη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να µην εκληφθεί ως κρυφή εθνική επιδότηση. Μόνο έτσι θα αποφύγουµε το
ενδεχόµενο να προστεθεί άλλο ένα πρόστιµο στα ήδη υπάρχοντα. Άλλωστε, είναι κοινό µυστικό ότι οι εκάστοτε Αντιπολιτεύσεις εσωτερικά φωνάζουν, αλλά στη συνέχεια πάνε στο εξωτερικό και καταγγέλλουν.
Βέβαια, κύριε Υπουργέ, µε όλο το σεβασµό, οφείλω να πω ότι
και από πλευράς της πολιτείας υπάρχουν φαινόµενα ατολµίας.
Πρέπει να τελειώσει η ιστορία της παρακράτησης κοινοτικών ενισχύσεων από τις τράπεζες. Εδώ απαιτείται µια ισχυρή παρέµβαση από το κράτος υπέρ του αγρότη.
Και για να πάψει κάποια στιγµή η παρερµηνεία, οι αγροτικές
ενισχύσεις στη φιλοσοφία τους δεν δίδονται για αύξηση του εισοδήµατος. Δίδονται για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και για
εξισορρόπηση του ελλείµµατος κόστους παραγωγής και τιµής
πώλησης.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα ότι για
να υπάρχει αγροτιά, πρέπει να υπάρχουν δυο βασικά στοιχεία:
Γη και ύδωρ. Δόξα σοι ο Θεός γη καλή και εύφορη έχουµε και
το καλύτερο κλίµα διαθέτουµε και φως έχουµε και νερό έχουµε,
αλλά το αφήνουµε και χύνεται στη θάλασσα.
Ο µεγαλύτερος κάµπος της χώρας, ο Θεσσαλικός, αντλεί νερό
από βάθος τετρακοσίων, πεντακοσίων και πλέον µέτρων, νερό
επιβαρυµένο από φυτοφάρµακα, λιπάσµατα και ζιζανιοκτόνα. Με
αυτό ποτίζεται το σιτάρι που γίνεται ψωµί, το καλαµπόκι και το
τριφύλλι που τρέφονται τα ζώα. Σε πολλές περιοχές, µάλιστα,
ποτίζονται τα ζώα. Πίνουν, όµως, και άνθρωποι.
Τριάντα χρόνια περίµεναν την εκτροπή του άνω ρου του Αχελώου. Από προχθές οι Θεσσαλοί είναι ανάστατοι µε την απόφαση
του Συµβουλίου της Επικρατείας. Έχουν ξοδευτεί 700 εκατοµµύρια ευρώ, χρήµατα του ελληνικού λαού, γιατί είναι από τον
εθνικό προϋπολογισµό και για την αποκατάστασή του θα χρει-
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αστούν άλλα τόσα. Θα ξοδευτεί, δηλαδή, 1,5 δισεκατοµµύρια για
το τίποτα. Και ο κάµπος θα παραµένει άνυδρος και ο καρκίνος
θα συνεχίσει να θερίζει ανθρώπους. Επιβάλλεται, µε τη στήριξη
όλων µας, να γίνουν τα απαραίτητα για να τελειώσει το έργο.
Ερωτώ, λοιπόν, τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, που επισήµως
πολεµούν το έργο του Αχελώου, το εξής; Ποια είναι η οικολογική
τους συνείδηση αυτών και των άλλων οικολογούντων; Να πεθαίνουν άνθρωποι; Να µειώνεται και να µολύνεται δραµατικά ο
υδροφόρος ορίζοντας, για να µην ταραχθεί ενδεχοµένως το τοπίο, όταν γνωρίζουµε πολύ καλά ότι όχι µόνο δεν επιβαρύνεται
το φυσικό περιβάλλον αλλά αντιθέτως το προφυλάσσει και το
αξιοποιεί; Εκτός κι αν αυτή η θέση σας άλλαξε τώρα που από 4%
γίνατε 24% και κυριαρχούν στο κόµµα σας εκείνες οι δυνάµεις
που παραδοσιακά στήριζαν το έργο του Αχελώου. Αν είναι έτσι,
πείτε το.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Μεταπολίτευση έκλεισε τον
κύκλο της και οι φούσκες που δηµιούργησαν τον επίπλαστο
πλούτο έσπασαν. Τώρα, είναι η στιγµή που επιβάλλεται να στηρίξουµε και να αναπτύξουµε την πρωτογενή παραγωγή µας και
την περιφέρεια, που είναι αιµοδότης των αστικών κέντρων. Όταν
γονατίζει η περιφέρεια, τα αστικά κέντρα γκρεµίζονται. Η πατρίδα µας µπορεί και πρέπει να γίνει το περιβόλι της Ευρώπης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Κουράκη, τώρα έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχήν, να αναφερθώ στο παρόν νοµοσχέδιο και συγκεκριµένα στο άρθρο 51 που αναφέρει από ποιούς θα γίνονται οι
εργαστηριακές αναλύσεις τροφίµων και ότι αυτοί που θα τις αναλαµβάνουν, µπορούν να εκτελούν και να υπογράφουν χηµικές,
µοριακές και µικροβιολογικές αναλύσεις. Περιµένουµε να έρθει
η νοµοτεχνική βελτίωση από τον κύριο Υπουργό, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι αυτό το θέµα θα λυθεί µε ένα θετικό επιστηµονικό
τρόπο, δίνοντας τη δυνατότητα και στους χηµικούς και στους
βιολόγους να επιτελούν αυτές τις χηµικές, µοριακές και µικροβιολογικές εξετάσεις. Θα τo δούµε στην τροπολογία που θα κατατεθεί.
Τώρα θα ήθελα να κάνω µία γενική παρατήρηση:
Κύριε Υπουργέ, δεν έπρεπε να δεχθείτε την τροπολογία του
Υπουργείου Παιδείας. Έχουµε τη ρητή διαβεβαίωση του Προέδρου της Βουλής ότι τέτοιου είδους διεισδύσεις άσχετων τροπολογιών σε άλλα νοµοσχέδια θα γίνονταν για τελευταία φορά
πριν από λίγο καιρό που το συζητήσαµε. Εδώ έχουµε ουσιαστικότατα ζητήµατα του Υπουργείου Παιδείας και στο ζήτηµα της
εκπαίδευσης και στο ζήτηµα της Εκκλησίας, τα οποία δηµιουργούν πελώρια προβλήµατα. Δεν έχουν περάσει από την επιτροπή
όπου θα µπορούσαµε να τα συζητήσουµε.
Και το λέω αυτό, γιατί παρ’ όλο που ήρθαν σε άσχετο νοµοσχέδιο και τοποθετήθηκαν Βουλευτές, το Υπουργείο, κύριε
Υπουργέ, είχε την ευαισθησία -και τη χαιρετίζουµε- πάρα πολλές
από τις υποδείξεις και ηµών και των άλλων Βουλευτών από τα
άλλα κόµµατα να τις κάνει δεκτές. Και στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις, τις οποίες είδαµε, πραγµατικά υπήρχαν σηµαντικές βελτιώσεις. Θα έλεγα ότι ακόµη και η νοµοτεχνική βελτίωση, που πριν
από δευτερόλεπτα ήρθε για το ζήτηµα στο οποίο θα αναφερθώ
παρακάτω, είναι σε µία θετική κατεύθυνση.
Με την έννοια αυτή, θα παρακαλούσα πάρα πολύ σοβαρά να
δείτε το αίτηµα και του ΣΥΡΙΖΑ και της ΟΛΜΕ όσον αφορά τους,
οι οποίοι είναι σε διαθεσιµότητα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο αρχικός αριθµός ήταν χίλιοι οκτακόσιοι σαράντα πέντε. Κατά το µεγαλύτερο µέρος έχουν τακτοποιηθεί µε τον άλφα ή βήτα τρόπο.
Είναι θετικό ότι παίρνετε θέσεις από τους διοικητικούς που θα
πήγαιναν ως διοικητικοί υπάλληλοι και γυρνάνε στην εκπαίδευση.
Ζητάµε κάτι που µπορεί να γίνει και σήµερα. Όπως δεχθήκατε
άλλες υποδείξεις, προτάσεις και σκέψεις µας, να το κάνετε και
σήµερα. Ποιο είναι αυτό; Οι χίλιες εκατόν είκοσι πέντε εκπαιδευτικές θέσεις που ιδρύετε στην παράγραφο 4.2 να γίνουν χίλιες
τριακόσιες τριάντα επτά, δηλαδή να συσταθούν άλλες διακόσιες
δώδεκα θέσεις.
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Ξέρετε πάρα πολύ καλά -και απευθύνοµαι στην ευαισθησία
σας- ότι το οκτάµηνο της διαθεσιµότητας λήγει στις 22 Μαρτίου,
σε λιγότερο από δύο µήνες, και αυτοί οι άνθρωποι θα πεταχτούν
στο δρόµο, την ίδια στιγµή που έχουµε τροµακτικές ανάγκες στα
ΕΠΑΛ και στα ΕΠΑΣ και τη στιγµή που, όπως είπε και η συνάδελφός µας κ. Τριανταφύλλου προηγουµένως, δεν διδάσκονται
ακόµη και σήµερα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα.
Άρα, η πρότασή µας είναι να προστεθεί στην παράγραφο 4.2
ότι ιδρύονται άλλες διακόσιες δώδεκα θέσεις, οι οποίες προκηρύσσονται µέχρι τις 31 Ιανουαρίου και ότι µετατάσσονται σε
αυτές όλοι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε διαθεσιµότητα µε
το άρθρο 82 του ν. 4176/2013. Είναι κάτι που νοµίζω µέχρι το
πέρας της συνεδρίασης µπορεί να γίνει.
Προσπάθησα να επικοινωνήσω µε τον κύριο Υπουργό. Πρέπει
να σας πω ότι δεν µπόρεσα να µιλήσω µαζί του. Νοµίζω ότι είναι
πάρα πολύ µίζερο να έχει µείνει ένας µικρός αριθµός εκπαιδευτικών που είναι και πάρα πολύ χρήσιµοι. Θα µπορούσε περίφηµα
να λυθεί το θέµα.
Το δεύτερο, αφορά την ΚΥΑ. Νοµίζω ότι ο χρόνος έκδοσης της
κοινής υπουργικής απόφασης για τις κατηγορίες του ΕΔΙΠ και
τα κριτήρια που αφορούν τη διαδικασία προκήρυξης θα πρέπει
να επιταχυνθεί, ώστε να µην παρέλθει το οκτάµηνο των υπό διαθεσιµότητα διοικητικών υπαλλήλων και να καταστεί δυνατή η
ολοκλήρωση της διαδικασίας επανατοποθέτησής τους στο πλαίσιο της ενδοϊδρυµατικής κινητικότητας.
Το τρίτο που ήθελα να πω είναι ότι προκειµένου να υλοποιηθεί
πλήρως το πνεύµα που κι εσείς έχετε και δείξατε όσον αφορά
τους ΙΔΑX και τους ΕΔΙΠ, θα µπορούσε να προστεθεί η φράση
στην περίπτωση 5 ότι όλα όσα είναι να γίνουν, είναι πριν από τη
δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται στην
παράγραφο 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011.
Θα ήθελα να πω και κάτι για τις εκπαιδευτικές άδειες: Οι εκπαιδευτικές άδειες είναι ένας πάρα πολύ ωραίος θεσµός. Έχουν
αποδώσει πάρα πολύ για τους εκπαιδευτικούς. Βεβαίως, η Κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει περικόψει δραµατικά την χορήγησή τους. Και τώρα εισάγετε ποινές εάν οι εκπαιδευτικοί δεν
καταθέσουν τον τίτλο του διδακτορικού.
Το διδακτορικό στα πανεπιστήµια, στα ΤΕΙ και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα εν γένει, είναι τρία χρόνια, αλλά δίνεται µία
διετία επιπλέον για τη συγγραφή. Εδώ πέρα βάζετε ένα χρόνο.
Γιατί; Θα µπορούσατε να βάλετε άλλα δύο χρόνια.
Ξέρετε, οι εκπαιδευτικές άδειες δίνονται κάθε χρόνο µετά την
υποβολή ετήσιας προόδου. Κανένας δεν λέει οι εκπαιδευτικοί να
παίρνουν εκπαιδευτικές άδειες και να κάθονται ή να απουσιάζουν
αναιτιολόγητα από το σχολείο. Οι ποινές, όµως, που βάζετε νοµίζω ότι είναι υπερβολικές και θα µπορούσε να υπάρχει µία ρύθµιση ώστε να εξυπηρετηθεί το πνεύµα -που κι εµείς θέλουµε- και
να ουσιαστικοποιηθούν οι εκπαιδευτικές άδειες, αλλά όχι µε ένα
τιµωρητικό, θα έλεγα, τρόπο.
Σε σχέση µε την παράγραφο 1 θα έλεγα ότι υπάρχουν ορισµένες διατάξεις οι οποίες είναι θετικές, όπως είναι η τακτοποίηση
θεµάτων των κληρικών όσον αφορά το διορισµό τους -εικοσιπέντε χρόνια εκκρεµούν οι διορισµοί- όπου εξαιτίας αυτού οι κληρικοί έχουν και θα έχουν προβλήµατα στη συνταξιοδότησή τους.
Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Έπρεπε ήδη να έχει συµβεί.
Όπως είπα προηγουµένως, αυτό θα έπρεπε να έχει έρθει σε ξεχωριστό νοµοσχέδιο. Πλην όµως, εδώ πέρα υπάρχουν και διατάξεις όπου εξαιρούνται οι κληρικοί από τη διαθεσιµότητα. Εµείς
δεν είµαστε καθόλου, µα καθόλου της αντίληψης του κοινωνικού
αυτοµατισµού. Επειδή έχουν µπει άλλοι κλάδοι σε διαθεσιµότητα
να µπούνε και οι κληρικοί. Όχι, καθόλου. Κανένας κληρικός σε
διαθεσιµότητα, κανένας εργαζόµενος σε διαθεσιµότητα. Να καταργηθεί πλήρως το σχέδιο αυτό και η υλοποίηση της διαθεσιµότητας.
Αν δεν µπορείτε να το κάνετε συνολικά, να µην υπάρχει διαθεσιµότητα για κανέναν, µπορείτε να ονοµατίσετε όλους τους κλάδους, οι οποίοι εξαιρούνται της διαθεσιµότητας. Η µόνη διαθεσιµότητα που εµείς θα µπορούσαµε να δεχθούµε, είναι η διαθεσιµότητα της Κυβέρνησης, να φύγει µια ώρα αρχύτερα και να
µπούµε σε έναν άλλο δρόµο.
Πρέπει, όµως, να σας πω ότι παράλληλα µε το ότι λύνετε ζη-
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τήµατα, όπως αυτά που ανέφερα προηγουµένως, των κληρικών,
ταυτοχρόνως εισάγονται και ζητήµατα που έχουν σχέση µε τη
διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Η εκκλησιαστική περιουσία, βέβαια -κατά την άποψή µας κακώς- µπορεί να διευθετηθεί, αλλά θα έπρεπε να προηγηθεί το κτηµατολόγιο και το
περιουσιολόγιο. Υπάρχουν πάρα πολλά αµφισβητήσιµα σηµεία.
Είδαµε ότι γίνονται τέρατα και σηµεία στην περίπτωση της Μονής Βατοπεδίου κ.λπ.. Εδώ θα έλεγα ότι επιτείνεται αυτός ο αδιαφανής τρόπος διαχείρισής της, ιδιαίτερα µε την παράγραφο 7
όπου δίνεται η δυνατότητα στα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αλλά και στα ιερά προσκυνήµατα, εκκλησιαστικά ιδρύµατα, εκκλησιαστικά µουσεία, να ιδρύουν κάθε νοµικής µορφής
εταιρεία, µονοπρόσωπη ή µη, µε σκοπό την υποστήριξη του πολιτιστικού, µορφωτικού και λοιπού έργου.
Θα έλεγα ότι µε τη διάταξη αυτή θα µπορεί ο κάθε µητροπολίτης να ιδρύει µονοπρόσωπη εταιρεία, δηλαδή να είναι ο διευθυντής και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Έτσι, µε πρόσχηµα -ή όχιτην υποστήριξη του πολιτιστικού, µορφωτικού, θρησκευτικού και
φιλανθρωπικού έργου, θα µπορεί να ιδρύει µία τέτοια εταιρεία,
µε την οποία θα διαχειρίζεται όλη την περιουσία της εκκλησίας.
Ακόµη, θα έλεγα ότι µε την παράγραφο 5α της παρούσας τροπολογίας δίνεται η δυνατότητα στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο να συστήνει νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, να καθορίζει τους
κανόνες λειτουργίας και διαχείρισής τους και να χειρίζεται την
περιουσία τους, µε µόνο περιορισµό να µην έχουν κερδοσκοπικό
σκοπό. Θα έλεγα ότι, σε ελεύθερη µετάφραση, η εκκλησία θα
έχει τη δυνατότητα να ιδρύει εταιρείες εν λευκώ.
Αυτή είναι η τρίτη σας απόπειρα να το φέρετε εδώ. Έχει γίνει
απόπειρα, όπως γνωρίζετε, άλλες δύο φορές να έρθει σε άσχετα
νοµοσχέδια. Και έρχεται σε αυτό το νοµοσχέδιο. Θα έλεγα ότι
δεν είναι καλό πράγµα για κανέναν να προσπαθείτε, βάζοντας
θετικές διατάξεις, όπως αυτές που ανέφερα προηγουµένως, για
την εκπαίδευση και για τα εργασιακά ζητήµατα των κληρικών, να
βάζετε και τέτοιες διατάξεις, µείζονος σηµασίας, που έχουν
σχέση µε τη διαχείριση της περιουσίας της εκκλησίας, χωρίς να
έχει προηγηθεί περιουσιολόγιο και Κτηµατολόγιο. Θα έλεγα ότι
αυτό δεν είναι καλό πράγµα για κανέναν ούτε για τη δηµοκρατία,
ούτε για την εκκλησία ούτε για την κοινωνία.
Θα παρακαλούσα τον κύριο Υπουργό να αρνηθεί να προχωρήσουµε στην ψήφισή της τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας, που κατατίθεται σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Κύριε Υφυπουργέ Παιδείας, θεωρώ ότι αυτά τα ζητήµατα
γύρω από την εκπαίδευση -όπου έχετε κάνει, όπως είπα, βήµατα
προς πολύ θετική κατεύθυνση για τακτοποίηση θεµάτων συναδέλφων εκπαιδευτικών- καθώς και ζητήµατα που βάλαµε εµείς
όσον αφορά την πρόσληψη των διακοσίων δώδεκα εκπαιδευτικών της µέσης εκπαίδευσης θα µπορούσαν να έρθουν στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και σε πολύ σύντοµο χρονικό
διάστηµα να έχουµε έναν εποικοδοµητικό διάλογο, ώστε να λυθούν και αυτά τα ζητήµατα και τα ζητήµατα που έχουν σχέση µε
την εκκλησία εν τω συνόλω ή εν µέρει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Ζαχαριάς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ στην τροπολογία υπ’ αριθµόν
1094 του Υπουργείου Υγείας σύµφωνα µε την οποία καταργείται
η επιβολή του ποσού των 25 ευρώ σε κάθε εισαγωγή ασθενούς
για νοσηλεία στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ και επιβάλλεται σαν ισοδύναµο οικονοµικά µέτρο η αύξηση της φορολόγησης των καπνικών προϊόντων.
Λυπάµαι ιδιαίτερα που δεν είναι κάποιος από τη διοίκηση του
Υπουργείου σήµερα ούτε έκανε τον κόπο να έρθει να επιχειρηµατολογήσει για το µέτρο έως τώρα.
Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση, η µεταβολή επέρχεται για
να προστατευθεί ο δηµόσιος χαρακτήρας της παροχής υπηρεσιών υγείας και να µην επιβαρυνθούν οι πολίτες εν µέσω οικονοµικής κρίσης.
Και, όµως, κύριοι συνάδελφοι, θα περίµενε κανένας η ίδια συλλογιστική που καταργεί την επιβολή των 25 ευρώ στις εισαγωγές
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στα νοσοκοµεία να αφορά και την επιβολή του µέτρου της χρέωσης του ενός ευρώ ανά ιατρική συνταγή, ακόµη και του µέτρου
της χρέωσης 5 ευρώ ανά επίσκεψη στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων.
Αυτές οι διατάξεις και τα µέτρα που επιβάλλουν είναι διατάξεις
ισοδύναµες µε ρυθµίσεις ανισότητας και είτε έχουν διαδροµή µεγαλύτερη της εικοσαετίας και τις εφήρµοσαν διαδοχικά οι κυβερνήσεις Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ -όπως είναι η επιβολή
εισιτηρίου χιλίων δραχµών στην αρχή και µετά, σύµφωνα και µε
τις µνηµονιακές επιταγές, 3 και 5 ευρώ για τα τακτικά ιατρεία των
νοσοκοµείων- είτε είναι κατευθείαν µνηµονιακά µέτρα που θεσπίστηκαν µε το ν. 4093/2012 όπως τα 25 ευρώ για τις εισαγωγές
και το 1 ευρώ ανά συνταγή, στα πλαίσια του µεσοπρόθεσµου
σχεδίου του µνηµονίου.
Αναδεικνύουν όλες αυτές οι διατάξεις τη µεγάλη υποκρισία
της συγκυβέρνησης, η οποία, ενώ κόπτεται δήθεν για την προστασία της δηµόσιας υγείας, και αφαιρεί 25 ευρώ και πιθανολογεί απώλεια 45 εκατοµµυρίων για να επιβάλει το µέτρο στα καπνικά προϊόντα, διατηρεί το ένα ευρώ ανά συνταγή, που θα αποφέρει 60 εκατοµµύρια µε 70 εκατοµµύρια, δηλαδή θα επιβαρύνει
τους ασθενείς και θα αυξήσει τη συµµετοχή τους στα φάρµακα
-που ήδη είναι αυξηµένη- από 9% η ατοµική συµµετοχή το 2009
σε 11% το 2011, σε 25% σήµερα και σε 32% όταν εφαρµοστεί το
µέτρο του ενός ευρώ και της διεύρυνσης που επίκειται του καταλόγου των µη συνταγογραφούµενων φαρµάκων, που επιβαρύνουν, παρ’ όλο που είναι φάρµακα, αποκλειστικά τους ασθενείς.
Αυτήν την απύθµενη υποκρισία τη συναντούµε σε όλες τις αλληλοσυγκρουόµενες και αλληλοδιαψευδόµενες δηλώσεις της
Κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας για τη διάθεση των
ποσών που αναµένονται να εισπραχθούν.
Άλλοτε βλέπουν ότι αυτά τα ποσά θα συµβάλουν στη µείωση
του δηµοσιονοµικού χρέους, όπως έλεγε η αιτιολογική έκθεση
του ν. 4093 που τα επέβαλε. Άλλοτε καταγράφονται σαν ενισχύσεις του ΕΟΠΥΥ. Πρέπει από αυτό το Βήµα πρώιµα να καταγγείλω το συζητούµενο από αύριο νοµοσχέδιο, το οποίο προβλέπει την αλλαγή του ΕΟΠΥΥ σε ΠΕΔΥ, και ταυτόχρονα ψηφίσθηκε προϋπολογισµός για το 2014 µε 334 εκατοµµύρια ευρώ
µείωση αυτού του φιλόδοξου νέου σχεδιασµού, που πρόκειται
να απολύσει τέσσερις χιλιάδες γιατρούς και εργαζόµενους, να
ικανοποιήσει τις µνηµονιακές ανάγκες και να µετακυλίσει όλο
αυτό το κόστος στις τσέπες και τη φροντίδα των ιδίων των ασφαλισµένων.
Άλλοτε, ειδικά ο Υπουργός Υγείας, θεωρεί ότι µπορεί να αποτελέσει κουµπαρά για τους ανασφάλιστους. Για να οµολογήσει,
όµως, κυνικά ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης, απαντώντας σε επίκαιρη
ερώτηση του Μανώλη Γλέζου, δύο πράγµατα: Ότι, αν πληρώνεις
ένα ευρώ ανά συνταγή, δεν θα γράφεις φάρµακα για ψύλλου πήδηµα –έτσι είπε ο κύριος Υπουργός- και επίσης ότι η ιδέα που
επικράτησε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ότι δηµόσιο σηµαίνει τσάµπα είναι καταστροφική και οδηγεί στην απαξίωση του δηµοσίου.
Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι της
µνηµονιακής συγκυβέρνησης. Είναι η επιτοµή των ανάλγητων µέτρων, των κυνικών οµολογιών, των δολοφονικών εφαρµογών της
νεοφιλελεύθερης οικονοµίας και της αγοράς στην υγεία. Τα ισοδύναµα δηµοσιονοµικά µέτρα είναι παραµύθια. Η καθολική πρόσβαση στο σύστηµα υγείας, δηµόσιο, δωρεάν, αξιόπιστο, διαγράφεται δια µιας. Στην κοσµοαντίληψη του Υπουργού Υγείας,
στη ρατσιστική θεώρηση της Κυβέρνησης οι ασθενείς είναι υπεύθυνοι και φταίνε για την αρρώστια τους, γι’ αυτό πρέπει να πληρώσουν στις υπηρεσίες υγείας σε µια ολοκληρωµένη και απελευθερωµένη αγορά, που όλοι οµολογούν ότι εξοντώνει νοικοκυριά µε καταστροφικές δαπάνες, εξοντώνει τους φτωχούς, τους
άνεργους, τους ανασφάλιστους και τους χρονίως πάσχοντες, για
να µπορέσει µετά να θριαµβολογήσει η Κυβέρνηση ότι οι δαπάνες υγείας έπεσαν κάτω από το 6% του ΑΕΠ. Έτσι οδηγούµαστε
σε καρκινοπαθείς χωρίς φάρµακα, σε παιδιά χωρίς εµβόλια, σε
τρία εκατοµµύρια ανασφάλιστους, χωρίς ελπίδα υγειονοµικής
κάλυψης.
Ξαναγυρνώντας τώρα στη συζητούµενη τροπολογία, η αύξηση
του φόρου στα προϊόντα του καπνού όχι µόνο δεν αποτρέπει το
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κάπνισµα, αλλά ενισχύει το λαθρεµπόριο. Ανέφερε προηγουµένως η συνάδελφος κ. Τριανταφύλλου, την τροµερή αύξηση –
ίσως και οκταπλάσια αύξηση- του λαθρεµπορίου στην προηγούµενη αύξηση των προϊόντων καπνού. Εξοντώνει τους περιπτερούχους, διότι ήδη, µε τις συνθήκες αγοράς που επικρατούν σήµερα, έκλεισε το 50% των σηµείων µικρών περιπτερούχων. Όπως
είναι γνωστό, επίσης, όλες οι τροποποιήσεις των συντελεστών
που προτείνονται, δηλαδή η αύξηση του φόρου των καπνικών
προϊόντων, επιβαρύνουν µόνο τους περιπτερούχους, αφού και η
τιµή πώλησης και η τιµή αγοράς δεν έχουν περιθώρια, αλλά τους
επιβάλλονται και έτσι λειτουργούν εκτός ανταγωνισµού.
Επίσης, στις τροπολογίες αυτές υπήρξε κάτι το ακατανόητο,
κύριε Υπουργέ. Καταθέσατε την τροπολογία και στις 10 Ιανουαρίου και στις 13, την ίδια τροπολογία, αυτήν του Υπουργείου Υγείας, µε αποτέλεσµα στο ενδιάµεσο διάστηµα να εκτελωνίσουν
οι εταιρείες των καπνικών προϊόντων τα προϊόντα τους και ήδη
να έχει χαθεί αυτή η δυνατότητα της επιβολής του µέτρου, διότι
το έχουν ήδη κερδίσει µε τις παλιές τιµές. Θα έχουµε σηµαντικό
πρόβληµα στην ενίσχυση, έστω του ανάλογου κωδικού για την
υποβοήθηση της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
Θα ήθελα τώρα να πούµε σε ποιους κωδικούς και ποια ταµεία
κατευθύνονται µέχρι σήµερα τα έσοδα από την αύξηση της φορολογίας που έγινε το 1988 στα προϊόντα καπνού. Ποιες δαπάνες υγείας κάλυψε ο Υπουργός, παραδείγµατος χάριν, το 2013,
µε τα 9.190.000 ευρώ του κωδικού των εσόδων από τη φορολογία καπνού; Πώς ωφελήθηκαν οι δράσεις για την καπνιστική συνήθεια, αφού τέλος πάντων οµολογούµε ότι µπαίνουν σε ένα
επαχθές µέτρο του καπνίσµατος; Καµµιά δυνατότητα δεν υπάρχει σε αυτούς τους κωδικούς για την αντιµετώπιση των βλαβερών
συνεπειών του καπνίσµατος. Είναι χρήµατα που µπαίνουν σε
έναν ανοικτό κωδικό, για να τα χρησιµοποιεί ο Υπουργός Υγείας
και να µπαλώνει τρύπες όπου χρειάζεται.
Κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι ο προϋπολογισµός δεν χρειάζεται ισοδύναµα ανισότητας, που φορολογούν την αρρώστια
και στη φάση της πρόληψης και της εκδήλωσης και της αντιµετώπισής της. Η δηµόσια υγεία έχει άµεση ανάγκη από στήριξη
µε οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους. Ο ελληνικός λαός έχει
ανάγκη και αγωνίζεται καθηµερινά για υγεία και κυρίως για αξιοπρέπεια και µαζί του αγωνιζόµαστε και εµείς για την κατάργηση
κάθε φόρου υγείας, και του ενός και των πέντε και των είκοσι
πέντε ευρώ. Θα φροντίσουµε να αποκαταστήσουµε ένα δωρεάν,
αξιόπιστο και δηµόσιο σύστηµα υγείας.
Γι’ αυτό καταψηφίζουµε την υπουργική τροπολογία και υπερψηφίζουµε την τροπολογία που έχουν καταθέσει -και συµφωνούµε µαζί τους- οι συνάδελφοι του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπαρµπαρούσης για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, κάθε φορά που θα ανεβαίνω σ’ αυτό εδώ το Βήµα,
θα ξεκινώ την οµιλία µου, λέγοντας ότι ο Αρχηγός µας και οι συναγωνιστές Βουλευτές βρίσκονται παράνοµα και άδικα στη φυλακή και ότι η Βουλή πλέον αποτελείται από διακόσιους ενενήντα
τέσσερις Βουλευτές, για να το ακούει ο ελληνικός λαός και για
να µην ξεχνιόµαστε.
Έχουµε µπροστά µας ένα νοµοσχέδιο, που όχι µόνο δεν προστατεύει τους αγρότες, αλλά τους επιβάλλει και δυσβάσταχτα
φορολογικά µέτρα.
Θα σας αναφέρω ένα απλό παράδειγµα, κύριε Υπουργέ. Ένας
νέος αγρότης, παντρεµένος, µε δύο παιδιά, ο οποίος έχει µεικτά
έσοδα 10.000 ευρώ, αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να τηρήσει βιβλία εσόδων-εξόδων. Ας υποθέσουµε ότι λαµβάνει και 5.000
ευρώ επιδότηση, δηλαδή συνολικά έχει περίπου 15.000 µεικτά
έσοδα. Πάµε τώρα να δούµε τι έξοδα έχει αυτός ο άνθρωπος.
Έχουµε και λέµε: Θέλει 7.000 µε 8.000 ευρώ για έξοδα καλλιέργειας, ζωοτροφές, πετρέλαια και διάφορα άλλα. Αν πρέπει να
πληρώσει και γύρω στις 4.000 ευρώ για να ασφαλίσει τον εαυτό
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του και την οικογένειά του, τότε πάµε στις 11.000 µε 12.000
ευρώ, συν το ποσό που θα δώσει στον λογιστή για να τηρήσει τα
βιβλία, συν επιπλέον τεκµήρια για την επιδότηση που έχει ήδη
λάβει και για τα έσοδα που υποτίθεται ότι έχει και είµαστε µία η
άλλη, για να µην πω ότι µπορεί να είναι και µείον. Σας ερωτώ:
Πώς είναι δυνατόν να επιβιώσει αυτός ο άνθρωπος;
Επίσης, δεν γίνεται η χώρα µας να έχει παραγωγή καπνού –
και αναφέροµαι, εκτός των άλλων, και στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, απ’ όπου και κατάγοµαι- και να µην παρέχεται καµµία προστασία σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι ευθύνη της πολιτείας να ορίσει κατώτατη τιµή, βάσει της οποίας θα αγοράζουν
οι έµποροι το προϊόν από τους παραγωγούς. Είναι ευθύνη της
πολιτείας να προστατεύσει τους παραγωγούς από τους εµπόρους και όχι οι παραγωγοί µόνοι τους να κάνουν παζάρια και να
παίρνει ο έµπορος το προϊόν τους όσο-όσο και τις περισσότερες
φορές κάτω από την τιµή κόστους και µετά να έχουµε το φαινόµενο οι παραγωγοί να πωλούν µόνοι τους το προϊόν στη µαύρη
αγορά, γιατί δεν έχουν άλλη λύση.
Εσείς οι ίδιοι τούς οδηγείτε στην παρανοµία, διότι εγώ θυµάµαι ότι τα προηγούµενα χρόνια που ο καπνός είχε µια συµφέρουσα τιµή και, ενώ υπήρχε µεγάλη παραγωγή, η αγοραπωλησία
στη µαύρη αγορά ήταν πολύ µικρή, σε αντίθεση µε τώρα που, αν
και δεν έχουµε τόσο µεγάλη παραγωγή, το µεγαλύτερο µέρος
καπνού πωλείται στη µαύρη αγορά, διότι, όπως σας προανέφερα, οι έµποροι ζητούν το προϊόν κάτω από την τιµή κόστους.
Επειδή ο αγροτικός κόσµος πένεται, προτιµούν –και τους δικαιολογώ απολύτως- να πωλούν το προϊόν τους µόνοι τους, µε ό,τι
κινδύνους έχουν. Πάντως, πρέπει να ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι µέχρι χθες ήταν νοµοταγείς πολίτες απέναντι στο κράτος και
για τις όποιες φορολογικές απώλειες έχει το κράτος οι καπνοπαραγωγοί είναι οι τελευταίοι που φταίνε.
Επί της προσθήκης που αφορά την αύξηση του συντελεστή
πάγιου φόρου κατανάλωσης των τσιγάρων και ειδικού φόρου κατανάλωσης, έχω να αναφέρω ότι µε αυτόν τον τρόπο επέρχεται
αύξηση του πάγιου φόρου κατά 5 λεπτά του ευρώ ανά πακέτο
τσιγάρων. Οι εικόνες κατοχής θα αυξηθούν, µε το εµπόριο µε τα
χύµα τσιγάρα να ανθεί πλέον σε αρκετά περίπτερα και ψιλικατζίδικα της χώρας. Αρκεί να βγείτε µια βόλτα στην Οµόνοια και θα
δείτε να πωλούν λαθραία πακέτα τσιγάρων µε ένα ευρώ.
Μέσα σε διάστηµα µικρότερο των δώδεκα µηνών, το 2010, επιβλήθηκε φόρος-χαράτσι τρεις φορές σαν ειδικός φόρος κατανάλωσης στα προϊόντα καπνού, παρά το γεγονός ότι η σχετική
οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέβλεπε ότι ειδικά για τη
χώρα µας η φορολόγηση των καπνοβιοµηχανικών προϊόντων θα
έπρεπε να γίνει σταδιακά έως το 2016. Πρόκειται για µια εγκληµατική παρέµβαση και παράνοµη, που κάνει τα χατίρια των καπνοβιοµηχάνων, καθώς δεν δίδεται κανένα περιθώριο κέρδους
στους καπνοπώλες.
Με τα µνηµόνια και τις πολιτικές σας έχετε πλήξει κάθε ελληνική επιχείρηση που θέλει να επιβιώσει και να είναι σε µια υγιή
και βιώσιµη κατάσταση. Τώρα πάτε µε ύπουλο τρόπο να βάλετε
χέρι και στους αγρότες, οι οποίοι είναι ήδη εξαθλιωµένοι.
Αν θέλετε να πιάσετε τους µεγαλοαγρότες, που εσείς δηµιουργήσατε, βρείτε έναν άλλο τρόπο και αφήστε τον κοσµάκη
ήσυχο. Αν νοµίζετε ότι µε αυτά τα µέτρα βοηθάτε τους αγρότες,
που προτίµησαν να µείνουν στον τόπο τους, κάνετε πολύ µεγάλο
λάθος. Αν νοµίζετε ότι µε αυτά τα µέτρα θα δώσετε ώθηση και
σε νέους ανθρώπους να γυρίσουν πίσω στα χωριά τους και να
δουλέψουν εκεί, µάλλον είστε εκτός τόπου και χρόνου. Πρέπει
να καταλάβετε ότι η αγροτιά είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής
οικονοµίας. Ήδη την έχετε πλήξει πάρα πολύ και θα έπρεπε χθες
να είχατε λάβει σοβαρά µέτρα για να σταθεί στα πόδια του ο Έλληνας αγρότης και η πατρίδα µας να ξαναγίνει αυτάρκης.
Η Χρυσή Αυγή είναι ένα κόµµα που έχει σαφές πρόγραµµα και
συγκεκριµένες προτάσεις, προκειµένου ο αγροτικός πληθυσµός
-και όχι µόνο- να βγει απ’ το οικονοµικό αδιέξοδο αλλά και να
συµβάλει στην οικονοµική ανάταση της χώρας.
Κλείνοντας, στον λίγο χρόνο που µου αποµένει, θα ήθελα να
αναφερθώ στους τρεις ήρωες, Βλαχάκο, Γιαλοψό και Καραθανάση, που έπεσαν τη νύχτα των Ιµίων και αυτές τις ηµέρες κλείνουµε δεκαοκτώ χρόνια από τον ηρωικό θάνατό τους. Η Χρυσή
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Αυγή και φέτος, όπως κάνει ανελλιπώς κάθε χρόνο από το 1996
και µετά, θα τιµήσει τα τρία αυτά παλικάρια, όπως έχει υποχρέωση να κάνει. Το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου, όλοι οι Έλληνες ενωµένοι θα τιµήσουµε τη µνήµη των τριών παλικαριών στην πλατεία
Ρηγίλλης. Διότι -δεν θυµάµαι ποιος το είπε, όµως είναι πάρα
πολύ σοφή κουβέντα- οι άνθρωποι πεθαίνουν µόνο όταν τους ξεχνάµε. Εµείς αυτούς τους ήρωες δεν πρόκειται να τους ξεχάσουµε ποτέ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο κ.
Διαµαντόπουλος για οκτώ λεπτά και να ετοιµάζεται ο κ. Σταθάς.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, συζητάµε το
παρόν νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε µία
ασφυκτική πραγµατικότητα για τον αγροτικό κόσµο. Η εξοντωτική πλέον φορολογία, η οποία ξεκινάει από το πρώτο ευρώ, η
φορολογία από το πρώτο στρέµµα της αγροτικής γης, του εργαλείου παραγωγής, ακόµη και της τυπικής αγροτικής κατοικίας
µέσω του ΕΝΦΙΑ, που θα φορολογήσει και το ακίνητο- που κατά
κύριο λόγο προστατευόταν ως τώρα, διότι ο αγροτικός πληθυσµός είναι ένας πληθυσµός φτωχός- ακόµη και του οικοπέδου
που δεν χτίζεται, διότι είναι µονοκατοικία, έχουν δηµιουργήσει
αυτήν την ασφυκτική κατάσταση.
Αυτά έρχονται να προστεθούν όµως στις ασφαλιστικές εισφορές για τον ΟΓΑ, στη µείωση των συντάξεων αλλά και στις αυξηµένες εισφορές για τον ΕΛΓΑ. Το να αναφέρουµε το υπέρογκο
ενεργειακό κόστος αλλά και το υπέρογκο κόστος των αγροτικών
εφοδίων νοµίζω ότι είναι περιττό, είναι κάτι που το ζει ο αγροτικός πληθυσµός και τον έχει φτάσει σε ένα σηµείο οριακό για να
παραγάγει.
Όταν όλοι αυτοί και όλες αυτές που ασχολούνται µε την αγροτική γη αποφασίσουν να κινητοποιηθούν, διότι δεν βρίσκουν δίαυλο επικοινωνίας µε κανέναν -το κατήγγειλε η ΠΑΣΕΓΕΣ, το
καταγγέλλουν όλοι πως έστω τα προηγούµενα χρόνια υπήρχε
ένας προσχηµατικός διάλογος- δεν τους δέχονται. Όταν δεν σε
ακούει κάποιος, πρέπει να βρεις τρόπο να ακουστείς. Αυτή την
έννοια έχουν οι κινητοποιήσεις των αγροτών. Και πώς απαντάτε;
Με τον µόνο τρόπο που ξέρετε να συνδιαλέγεστε µε την ελληνική
κοινωνία, µε την καταστολή και µε τα ΜΑΤ.
Όλοι εδώ µέσα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, από όλες τις παρατάξεις αντιλαµβάνονται τη σηµασία του πρωτογενούς τοµέα
και πώς αυτός µπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και πολύ
περισσότερο στην ικανότητα να ασκήσεις πολιτική, ακόµη και
εξωτερική πολιτική, µέσω της αυτάρκειας που µπορεί να προσδώσει το αγροτοδιατροφικό σύµπλεγµα. Η ανάπτυξη αυτή όµως
θα πρέπει να συνδεθεί µε ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα, που είτε
η Κυβέρνηση δεν έχει είτε δεν µπορεί να συγκροτήσει. Δεν µπορεί να το συγκροτήσει, επειδή εξυπηρετεί συγκεκριµένα ιδιωτικά
συµφέροντα και όχι τον αγροτικό κόσµο, τα οποία έχουν γονατίσει τον αγροτικό πληθυσµό και δεν τον αφήνουν ουσιαστικά να
καλλιεργήσει τη γη του.
Το πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ είναι συντονισµένο µε αυτές τις
ανάγκες και δηλώνει πως τίποτα από αυτά δεν µπορεί να γίνει,
εάν δεν υπάρχουν χρηµατοδοτικά εργαλεία. Η τράπεζα ειδικού
σκοπού πρέπει να δηµιουργηθεί. Είναι η βάση στην οποία θα
εδράσει η κάθε Κυβέρνηση και συγκεκριµένα η αριστερή κυβέρνηση µε τον ΣΥΡΙΖΑ αυτοδύναµο, για να βγάλει από το αδιέξοδο
όλους αυτούς τους αγρότες. Μια τράπεζα η οποία είχε φτάσει
να λειτουργεί σαν εµπορική, αλλά είχε µια µέριµνα γι’ αυτό -η
Αγροτική- δόθηκε βορά στα νύχια της πιο υπερχρεωµένης τράπεζας στην Ελλάδα.
Άλλο ένα εργαλείο θα είναι τα συνεταιριστικά συνεργατικά κινήµατα, που δεν θα έχουν καµµία σχέση µε τον παλαιού τύπου
πιστωτικό συνεταιρισµό, τον οποίο καλλιέργησαν οι κυβερνήσεις
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και µας έχουν φτάσει σε
αυτό το σηµείο.
Πρέπει να γίνουν πολλά, όµως, κύριε Υπουργέ, για να φτάσει
η υπεραξία των προϊόντων σε αυτόν που τα παράγει, το οποίο
θα είναι προς το συµφέρον και του καταναλωτή. Μιλώ για τους
µεσάζοντες και µιλώ για τη µάστιγα των ελληνοποιήσεων, όσον
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αφορά τα ελληνικά προϊόντα.
Επειδή έχω την τύχη να είµαι και στην Επιτροπή Έρευνας και
Τεχνολογίας φιλοξενήσαµε τον πρόεδρο του «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ»,
ο οποίος µέσα σε όλα παραδέχθηκε ότι οι έλεγχοι στο προϊόν
έξω στην αγορά –δηλαδή, το πλέον σηµαντικό κοµµάτι αυτής της
διαδικασίας- είναι ελάχιστοι, δεν γίνονται.
Μάλλον δεν είναι τυχαίο που δεν έχει απαντηθεί η ερώτησή
µου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και όταν είχα την
τύχη να κληρωθεί σαν επίκαιρη ερώτηση, δυστυχώς είχατε κώλυµα. Αποδεικνύεται και µε την παρουσία σας στην Καστοριά
και το ενδιαφέρον σας γι’ αυτό το θέµα. Δεν θα έπρεπε να ήταν
µόνο δικό σας θέµα, θα έπρεπε να είναι και της Βουλευτού της
Νέας Δηµοκρατίας στην Καστοριά να σας ενηµερώσει µε λεπτοµέρεια. Εσείς, όµως, δηλώσατε ότι συναντήσατε τον πρόεδρο
της «AGROKA», µιας δηµοτικής επιχείρησης, και τον δήµαρχο,
δυο πρόσωπα, ενώ ταυτίζονται. Αυτό δείχνει τη µέριµνα του
Υπουργείου σας γι’ αυτό το σηµαντικό θέµα για ένα προϊόν ΠΓΕ,
το οποίο θα έπρεπε να προστατεύεται. Με αυτό το παράδειγµα
µπορώ να µετουσιώσω τα προηγούµενα που σας ανέπτυξα.
Αυτήν τη στιγµή οµάδες παραγωγών στην Καστοριά έχουν τη
δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν την ονοµασία, το ΠΓΕ. Για να
το κάνουν αυτό, όµως, θα πρέπει να στήσουν κάποιο διαλογητήριο. Αυτήν τη στιγµή η Κυβέρνησή σας έχει στραγγίξει από ρευστό, από πίστωση στην αγορά. Εδώ πατάει η τράπεζα ειδικού
σκοπού.
Δεύτερον. Όλα αυτά θα πρέπει να βοηθηθούν µε σύγχρονες
µεθόδους ιχνηλασιµότητας. Στην ερώτηση που είχα καταθέσει,
ανέφερα πως έχω πληροφόρηση πως έχετε στα συρτάρια σας
πρόταση από Τεχνολογικό Ίδρυµα της Ελλάδας, που σας δίνει
µια καινούργια µέθοδο ραδιοϊσοτόπων και ελπίζω να ανακοινωθεί
στην «AGROTICA» -θα είµαι παρών- γιατί έχω πληροφορηθεί ότι
θα υπάρξουν καινούργιες µέθοδοι ιχνηλασιµότητας. Αυτό µπορεί
να εντοπίσει και το χωράφι και όχι µόνο το σπόρο, το DNA. Είναι
βασικά εργαλεία και ελπίζω να µεριµνήσετε, κύριε Υπουργέ,
ούτως ώστε ο «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ» να αποκτήσει ένα νοµικό πλαίσιο. Διότι αυτήν τη στιγµή λειτουργεί µε ΚΥΑ.
Ένα ακόµη σηµαντικό και θα ολοκληρώσω µε αυτό είναι το
ΕΘΙΑΓΕ. Η βιοποικιλότητα της Ελλάδας µπορεί να γίνει το συγκριτικό πλεονέκτηµα µε τον υπόλοιπο κόσµο. Είµαστε µια χώρα
γεωγραφικά µικρή, µε ιδιοµορφίες, µικροκλίµα και η άµεση χρηµατοδότηση του ΕΘΙΑΓΕ, της τράπεζας σπόρων από τον προϋπολογισµό και η αναβάθµιση σε επιστηµονικό προσωπικό θα
είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό πρέπει να κάνετε και όχι
να λειτουργείτε αποσπασµατικά και να έχετε αυτήν τη στιγµή τον
πλούτο της Ελλάδας, όσον αφορά το αγροτικό ζήτηµα, ουσιαστικά να µη λειτουργεί.
Κλείνοντας, άκουσα από Βουλευτίνα της Νέας Δηµοκρατίας
να λέει πως αυτό που χρειάζεται για την παραγωγική ανασυγκρότηση είναι «γη και ύδωρ». Ναι, όντως. Αλλά, εσείς τα έχετε
δώσει στο ντόπιο και στο διεθνές κεφάλαιο σε αυτόν τον πόλεµο
και σε αυτήν τη µάχη που γίνεται όσον αφορά την επάρκεια προϊόντων και το αγροτοδιατροφικό σύµπλεγµα.
Εµείς καλούµε τον αγροτικό κόσµο, όλους τους Έλληνες και
όλες τις Ελληνίδες, να στρατευτούν µαζί µας, για να δηµιουργήσουν µια άλλη πολιτική, που θα δηµιουργήσει µια αυτάρκη χώρα,
η οποία θα µπορεί να ανταποκριθεί, θα µπορεί να συγκρουστεί,
για όλα αυτά που χρειάζεται η χώρα µας για να πάει µπροστά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ο κ. Σταθάς έχει τον
λόγο.
Μετά ακολουθεί ο κ. Κωνσταντόπουλος. Ανακοινώνω τα ονόµατα για να κερδίζουµε χρόνο και όχι για να καθυστερούµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Κύριε Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, σήµερα έχετε φέρει ένα νοµοσχέδιο, το οποίο, αν του ρίξουµε µια
µατιά, επί της ουσίας διαπιστώνουµε ότι έχει ως στόχο να βάλει
πρόστιµα -κατά κύριο λόγο- στους κτηνοτρόφους και στους
αγρότες. Αυτό βλέπουµε.
Πέρα από τα υπόλοιπα που γίνονται µε τους αγρότες, βλέπουµε ότι έχετε βάλει ανθρώπους αγράµµατους να κρατούν βιβλία και όταν δεν µπορέσουν στο χρονικό διάστηµα το οποίο

6285

έχετε βάλει, των τριών µηνών, πληρώνουν πρόστιµα των 1.000
ευρώ. Βλέπουµε εδώ πέρα και τα πρόστιµα τα οποία υπάρχουν
στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Αυτό που διαπιστώνουµε είναι ότι όλες αυτές οι αποφάσεις
παίρνονται µέσα από τα γραφεία. Δεν έχετε συνοµιλήσει πραγµατικά µε αυτούς οι οποίοι είναι στο χωράφι -όπως είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι-, να σας πουν τα πραγµατικά τους
προβλήµατα ποια είναι και ότι τα χρήµατα δεν υπάρχουν πουθενά.
Είδα τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας να διαµαρτύρονται και να σας κάνουν κριτική πάρα πολύ µεγάλη, πάρα πολύ έντονη. Όλα αυτά, αν τα άκουγε κάποιος ο οποίος είναι ουδέτερος,
θα έλεγε ότι είναι οι Βουλευτές της Αντιπολίτευσης, όχι της Κυβέρνησης, µε τα λεγόµενά τους.
Είπαν ότι δεν υπάρχει η αγροτική πολιτική, είπαν ότι δεν υπάρχει στρατηγική και όλα τα γνωστά που θα µπορούσε να πει κάποιος ο οποίος βρίσκεται στην αντιπολίτευση.
Όµως, αυτό που βλέπουµε -και το διαπιστώνουµε καθηµερινάείναι ότι δεν υπάρχει συντονισµός στην Κυβέρνηση. Θα φέρω
ένα παράδειγµα που έχει να κάνει µε τον Οργανισµό Κωπαΐδας.
Μιλάµε για τον Οργανισµό Κωπαΐδας, ο οποίος ποτίζει την Κωπαΐδα -πάνω από τριακόσιες χιλιάδες στρέµµατα- τον οποίο έφεραν µες στους οργανισµούς που είναι να καταργηθούν και δεν
έχουν συνεννοηθεί µεταξύ τους τα Υπουργεία. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης τον καταργεί, αλλά δεν ξέρει τι έργο
επιτελεί ο οργανισµός. Από την άλλη, το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης εδώ και τόσο καιρό δεν διευκρινίζει αν είναι υπό την
εποπτεία του Υπουργείου ή υπό την εποπτεία της περιφέρειας.
Έχει να κάνει µε το πατριωτικό καθήκον των εργαζοµένων και
των αγροτών, οι οποίοι ποτίζουν την Κωπαΐδα.
Έχουµε να κάνουµε, λοιπόν, µε την ασυνεννοησία που υπάρχει
στην Κυβέρνηση. Όµως, εγώ πιστεύω πως δεν είναι τυχαίο αυτό.
Εξυπηρετεί κάποια συµφέροντα. Και σίγουρα τα συµφέροντα
που εξυπηρετεί δεν είναι των αγροτών ούτε των κτηνοτρόφων.
Εξυπηρετεί συµφέροντα πολυεθνικών, γιατί βλέπουµε πώς οι
πολυεθνικές εκµεταλλεύονται τους αγρότες. Από το χωράφι στο
ράφι είναι τεράστια η διαφορά στην τιµή, δεν έχει καµµία σχέση.
Βλέπουµε ότι τα µέτρα που έρχονται δεν χτυπάνε αυτούς οι οποίοι κερδοσκοπούν απέναντι στον αγρότη, αλλά χτυπάνε πάλι
τον αγρότη. Του αγρότη πρέπει να του δίνουµε εφόδια. Αυτήν
τη στιγµή, η χώρα είναι σε µεγάλη κρίση, σε λίγο θα είναι σε µια
επισιτιστική κρίση.
Άκουσα για το ρεύµα ότι λέτε ναι, θα ανεβεί και άλλο το κόστος του ρεύµατος. Είναι οι συγκεκριµένες πολιτικές που το κάνουν αυτό.
Όσον αφορά τη χρηµατοδότηση, καταργήθηκε η Αγροτική
Τράπεζα, την πήρε η Πειραιώς. Πώς θα τροφοδοτήσει µε ρευστό
τους αγρότες; Είναι συγκεκριµένες πολιτικές της Κυβέρνησης,
ας το δούµε επί της ουσίας. Πρέπει να δούµε τι γίνεται σε αυτά.
Έχουµε τον ΕΛΓΑ να κάνει ελέγχους, για να βοηθήσει τους
αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Απόλυσαν τους εργαζόµενους
που ήταν στον ΕΛΓΑ, είναι σε διαθεσιµότητα. Πώς θα πάνε να
κάνουν έλεγχο από τη Λαµία, στη Λιβαδειά, στη Θήβα και πάει
λέγοντας; Δεν έχουν ούτε καν βενζίνη πολλές φορές, δεν έχουν
αυτοκίνητα.
Πώς θα βοηθήσουµε τον αγρότη, όταν βλέπουµε ότι όλες οι
υπηρεσίες που υπάρχουν είναι υποστελεχωµένες ή διαλύονται;
Ποια είναι τα εργαλεία τα οποία έχετε δηµιουργήσει εδώ και δύο
χρόνια που είστε Κυβέρνηση; Αυτήν τη φορά είναι πιο µεγάλη η
ανάγκη από ό,τι ήταν τις προηγούµενες εποχές για τον τόπο µας.
Διότι εδώ πέρα θα έχουµε επισιτιστική κρίση σε λίγο. Ποιος θα
πάει µε αυτήν την τιµή που έχει το πετρέλαιο να καλλιεργήσει
του χρόνου; Ποιος θα µπορέσει µε αυτήν την τιµή του ρεύµατος
να καλλιεργήσει και να ποτίσει πάλι; Αυτά έπρεπε να κουβεντιάζουµε εδώ. Για αυτά έπρεπε να έχουµε έτοιµες λύσεις, αλλά δεν
έχουµε.
Θα σας πω και κάτι άλλο, το οποίο το έθιξαν όλοι, διότι πιστεύω ότι αυτό έχει ενοχλήσει τους περισσότερους Βουλευτές
σε σχέση µε το Υπουργείο σας. Έχει να κάνει κυρίως µε το ότι
δεν απαντάτε στις ερωτήσεις τις οποίες κάνουµε. Και θα καταθέσω στα Πρακτικά µία ερώτηση, η οποία αφορά τις δεσµεύσεις
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που είχατε κάνει για τους κτηνοτρόφους που κάηκαν τα ποιµνιοστάσιά τους τον Αύγουστο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Σταθάς καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα ερώτηση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ήρθατε και εσείς τότε, ήσασταν και εσείς παρών και δεσµευτήκατε ότι θα δοθούν άτοκα δάνεια. Είπατε ότι θα τους βοηθήσετε κ.λπ.. Είναι αυτό που λέγαµε πριν. Δεσµεύτηκε ο Υπουργός
να δώσει δάνεια, αλλά η Τράπεζα Πειραιώς είναι ιδιωτική, δεν
µπορεί να κάνει πολιτική. Δεσµευτήκατε ότι θα κάνετε προσπάθειες να πάρουν άµεσα τις αποζηµιώσεις τους. Ούτε αυτό µπόρεσε να γίνει. Μόνο στον ΕΛΓΑ οφείλω να οµολογήσω ότι προσπαθούν πραγµατικά εκεί οι εργαζόµενοι να δίνουν άµεσα λύσεις
στα προβλήµατα, παρ’ όλες τις αντιξοότητες που έχουν. Πρέπει
να λέµε την αλήθεια για το τι συµβαίνει. Από εκεί και πέρα όµως;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Άρα τις πήραν τις αποζηµιώσεις.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Μόνο από τον ΕΛΓΑ πήραν αποζηµιώσεις
και µόνο για το ζωικό κεφάλαιο. Για τα υπόλοιπα, για τα ποιµνιοστάσια, τα οποία αυτήν τη στιγµή έχουν καταστραφεί, δεν έχουν
πάρει τίποτα από αυτά για τα οποία δεσµευτήκατε. Για τη γη που
πρέπει να αποχαρακτηριστεί, τις εκτάσεις που είναι χαρακτηρισµένες ως «βοσκότοποι» πάλι δεν έχει γίνει τίποτα. Όλα αυτά
είναι στον αέρα αυτήν τη στιγµή.
Αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουν; Θα γίνουν κλέφτες; Ρωτάω,
τι θα κάνουν; Αυτήν τη στιγµή έχουν καταστραφεί. Αν δεν υπήρχε
η αλληλεγγύη των αγροτών και των κτηνοτρόφων της περιοχής,
ώστε να µαζέψουν από µόνοι τους ζωοτροφές, αυτήν τη στιγµή
θα είχαν διαλυθεί στην κυριολεξία.
Αυτά δεν µπορείτε να τα κάνετε, γιατί έχετε καταστρέψει τα
εργαλεία µε τα οποία θα µπορούσατε να τα κάνετε. Αυτό είναι
το βασικότερο από όλα. Πώς θα κάνεις ανάπτυξη άµα δεν έχεις
εργαλεία; Είδα και την κ. Πατριανάκου, η οποία ήταν καταγγελτική προς τον Υπουργό.
Είδα και κάτι άλλο, όµως, που είναι απερίγραπτο. Πάνε να
κάνουν µείξη του ελαιόλαδου, κάτι που είναι απαράδεκτο. Είναι
απαράδεκτο, δηλαδή, ένα προϊόν, το οποίο αυτήν τη στιγµή στην
Αµερική πουλιέται πενταπλάσια και δεκαπλάσια από ό,τι στη
χώρα µας, εµείς να προσπαθούµε να το αλλάξουµε. Αν είναι δυνατόν! Αυτό που πρέπει σίγουρα να αλλάξει είναι αυτή η πολιτική.
Θα ήθελα να πω και κάτι σχετικά µε τις κινητοποιήσεις των
αγροτών. Αυτή είναι η προσωπική µου άποψη και πάντα θα τη
λέω. Όποιος και να είναι κυβέρνηση, οι αγρότες, οι µικροµεσαίοι,
οι εργάτες και όλοι οι πολίτες πρέπει πάντα να διεκδικούν και να
µην κάνουν ανάθεση σε κανέναν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι
κυβέρνηση, αυτό πρέπει να κάνουν. Γιατί όταν κάνουν ανάθεση,
βλέπουµε τα αποτελέσµατα.
Δεν πρέπει να φοβούνται κανέναν. Πρέπει να διεκδικούν το
δικαίωµά τους στην αξιοπρέπεια και την κοινωνική δικαιοσύνη, η
οποία δεν υπάρχει αυτήν τη στιγµή. Πρέπει να είναι πάντα στον
δρόµο, γιατί οι τραπεζίτες, οι βιοµήχανοι, οι έχοντες και κατέχοντες είναι µέσα στα υπουργικά γραφεία, ανάλογα µε την
κυβέρνηση. Και αυτοί είναι οι καλύτεροι συνδικαλιστές από όλους και διεκδικούν µε τον καλύτερο τρόπο τα συµφέροντά τους.
Βλέπω, ως Βουλευτής, πώς φέρνουν στο Κοινοβούλιο φωτογραφικές τροπολογίες, για να προωθήσουν τα συµφέροντά τους.
Αυτά τα λέω, επειδή µιλήσατε για τις κινητοποιήσεις των αγροτών και των υπολοίπων που διεκδικούν την αξιοπρέπειά τους.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να πω το εξής: Πρέπει
επιτέλους να αλλάξει η πολιτική που έχουµε. Και µάλιστα άµεσα
πρέπει να αλλάξει κυρίως η αγροτική πολιτική, γιατί -να θυµάστε
αυτό που θα σας πω τώρα- σε λίγο καιρό θα έχουµε επισιτιστικό
πρόβληµα. Και θα το έχουµε, γιατί αυτήν τη στιγµή ο κόσµος δεν
µπορεί να πληρώσει τα χαράτσια και του βάζουµε επιπλέον
βάρη.
Πώς θα γυρίσει αυτήν τη στιγµή πίσω στη γη ο νέος να την
καλλιεργήσει; Πρέπει να του δώσουµε ένα κίνητρο. Όχι, όµως,
µε τον τρόπο που γίνεται τώρα, µε τα δεκαπεντοχίλιαρα που τους
γυρίζουν πίσω χωρίς στόχευση και µεθαύριο θα καταλήξουν να
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είναι χρεωµένοι και αυτοί. Θέλει στόχευση και δεν την έχουµε
στην αγροτική πολιτική, όπως δεν την έχουµε και στα υπόλοιπα.
Και αυτό µε λυπεί.
Πρέπει να συναινέσουµε όλοι για να υπάρξει αυτή η στόχευση.
Έχουµε όλοι ευθύνη. Ο καθένας πρέπει να καταθέσει τις προτάσεις του. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτάσεις και θα τις υλοποιήσει, αλλά
θέλει και τον κόσµο δίπλα του. Δεν θέλουµε τον κόσµο να είναι
στον καναπέ και να κάνει κριτική.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να πω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ζητώ συγγνώµη για την παρέµβαση, αλλά έρχεται και επανέρχεται ένα θέµα και είναι άδικο. Λέτε ότι δεν ερχόµαστε να απαντήσουµε στη Βουλή. Η Βουλή δηµοσιεύει στο
τέλος της περιόδου τα στοιχεία και δείχνει σε πόσες σε αριθµό
επερωτήσεις έχει απαντήσει ο κάθε Υπουργός. Και στις δύο
φορές στην αξιολόγηση ο Υπουργός Τσαυτάρης ήταν νούµερο
ένα. Εποµένως πώς το λέτε; Μακάρι να είχα τον χρόνο…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Επειδή οι άλλοι είναι νούµερο
µείον. Επειδή οι άλλοι είναι απόντες.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας θυµίζω ότι το Υπουργείο έχει πάρα πολλές
υποχρεώσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και µακάρι να είχα περισσότερο χρόνο, γιατί δεν το αποφεύγω.
Επίσης, σε ό,τι αφορά το κοµµάτι αυτό των γραπτών επερωτήσεων, σας είπα ότι πολλές φορές ερωτώµαι πράγµατα τα οποία δεν είναι της αρµοδιότητάς µου. Είναι θέµατα του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας ή του Υπουργείου Ανάπτυξης, µας
αφορούν και σαφέστατα και έχω εκφράσει τη θέση για µια σειρά
θεµάτων. Δεν ακούσατε σήµερα ποια είναι η θέση του Τσαυτάρη
για το γάλα και για τα άλλα θέµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα τα πείτε στην οµιλία σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν είναι τα θέµατα αυτά που συζητούµε αυτήν
την ώρα. Τα θέµατα αυτά θα έρθουν στη Βουλή, αφού θα γίνει
νοµοσχέδιο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα έχετε όλοι την
ευκαιρία και εσείς και εγώ να εκφράσουµε τις απόψεις µας. Δεν
συζητούµε, όµως, αυτό και δεν µπορώ να απαντώ σε ερωτήσεις
που δεν αφορούν το Υπουργείο, δεν µου επιτρέπεται.
Θίγετε ένα ευαίσθητο θέµα µε τους κτηνοτρόφους, γιατί ήρθα
ο ίδιος και το είπα. Ξέρετε, όµως, πολύ καλά ότι και ο ΕΛΓΑ αυτό
που µπορούσε να κάνει το έκανε άµεσα. Ξέρετε, επίσης, πολύ
καλά ότι µε νόµο που έχει ψηφίσει η Βουλή όλες οι καµένες εκτάσεις, µόλις καούν, εξ ορισµού, αυτόµατα, ορίζονται αναδασωτέες. Δεν µπορούσα να τους δώσω δικαίωµα εκεί και δώσαµε
µάχη για να βρούµε σε αυτούς τους ανθρώπους επιλέξιµα βοσκοτόπια για να τους βοηθήσουµε.
Σε ό,τι αφορά τις σταβλικές εγκαταστάσεις, σας είπα ότι έγινε
παρέµβαση για να µπορέσουµε να τους βοηθήσουµε εµείς και
ξέρετε ότι το κάναµε. Το ξέρετε πολύ καλά για τις ζωοτροφές.
Το ξέρετε προσωπικά, γιατί ήσασταν δίπλα. Εµάς δεν µας δίνεται
η δυνατότητα να δώσουµε δάνεια για σταβλικές εγκαταστάσεις.
Κάνουµε παρέµβαση στην τράπεζα και τους δίνει άτοκα δάνεια
για να βοηθηθούν γρήγορα. Έχουµε την ίδια ευαισθησία µαζί
σας.
Θέλω να πω κάτι ακόµα για τους κτηνοτρόφους, γιατί, επίσης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να κλείσετε µε αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώµη.
Πρέπει να είµαστε ακριβείς σε αυτό που λέµε, γιατί αλλιώς δηµιουργούνται παρεξηγήσεις. Άκουσα να λέτε ότι στα τελευταία
πέντε χρόνια έφυγαν πέντε χιλιάδες κτηνοτρόφοι και παράτησαν
την κτηνοτροφία. Ξέρετε πόσοι κτηνοτρόφοι έφυγαν µε σύνταξη
τα τελευταία πέντε χρόνια; Όσους, δηλαδή, βγαίνουν από την
κτηνοτροφία ένεκα ηλικίας και παίρνουν σύνταξη δεν τους λογαριάζετε;
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ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Είναι πρωτοφανής ο αριθµός των
συνταξιούχων.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εποµένως δεν θα πρέπει να δούµε ότι κάποιοι
φεύγουν και κάποιοι νέοι µπαίνουν;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Το θέµα είναι ότι µειώνεται ο πληθυσµός.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα τα πούµε. Μα, δεν µειώνεται. Αυτό προσπαθώ να πω, αλλά δεν είπατε ποιος είναι ο αριθµός. Είπατε
πόσοι έφυγαν τα τελευταία πέντε χρόνια και παρουσιάζετε τους
συνταξιούχους που έφυγαν.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κ.
Κωνσταντόπουλος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κανείς δεν µπορεί να αρνηθεί ότι το νοµοσχέδιο το οποίο φέρατε προς ψήφιση στη Βουλή ρυθµίζει καταστάσεις, επιλύει προβλήµατα, κάνει θετικά βήµατα. Αναρωτιόµαστε,
όµως, πολλοί εξ ηµών προς ποία κατεύθυνση. Πού στοχεύει η
πολιτική σας και ποια είναι τα στάδια υλοποίησής της;
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι, όταν περιµένουµε ένα νοµοσχέδιο
να έρθει επί πολλούς µήνες, επί είκοσι µήνες, θα θέλαµε αυτό το
νοµοσχέδιο, ιδιαίτερα στα θέµατα που αφορούν τον πρωτογενή
τοµέα, να χαράσσει και µια εθνική στρατηγική στο κοµµάτι αυτό,
ένα κοµµάτι που, ιδιαίτερα τους Βουλευτές που εκλεγόµαστε
στην περιφέρεια, µας απασχολεί πολύ έντονα και φυσικά στηρίζουµε την προσπάθεια για τη µετατροπή του αγροτικού τοµέα
σε µοχλό ανάπτυξης της οικονοµίας. Γι’ αυτό και αυτό το νοµοσχέδιο πρέπει να έχει ξεκάθαρα σχέδια και φυσικά να έχει µια
αταλάντευτη στόχευση.
Με την ευκαιρία αυτή, κύριε Υπουργέ, όµως, θα θέλαµε να µάθουµε από εσάς προσωπικά ποια είναι η στρατηγική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, πώς θα αξιοποιήσουµε ως χώρα τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Αυτό είναι το
ζητούµενο και το εισπράττουµε στις περιφέρειές µας από τους
αγρότες, αυτό θέλουν να µάθουν. Φυσικά δεν θέλουν να ακούσουν µια απάντηση ότι αυτά θα περιµένουµε να έρθουν από τις
Βρυξέλλες. Δεν είναι αυτή η φιλοσοφία της Κυβέρνησης. Η Κυβέρνηση ανέτρεψε τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις, κράτησε
τη χώρα ζωντανή και την οδηγεί σε έξοδο από την κρίση και τη
µιζέρια.
Πρέπει να βγούµε, λοιπόν, µπροστά µε προτάσεις, µε σχέδιο.
Άλλωστε, έχουµε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
θα υπάρξει και το άτυπο Συµβούλιο Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου στην ατζέντα του θέλω να πιστεύω ότι θα είναι και
αυτό το θέµα. Είναι δυνατόν να µη γνωρίζουµε εµείς οι Βουλευτές ποια είναι η προσέγγιση του Υπουργείου στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική;
Η ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων, µη εξυπηρετούµενων οφειλών
των αγροτών, που απορρέουν από δάνεια για τα οποία έχουν εγγραφεί υποθήκες υπέρ της παλιάς Αγροτικής Τράπεζας, θα πρέπει να αποφασιστεί σήµερα. Εδώ δεν χωράνε, κύριοι συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ, αναβολές. Ξέρετε ότι κάθε αναβολή οδηγεί στη µαταίωση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Θα τα πούµε µετά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι πολύ σηµαντικό
αυτό. Κάθε άλλη κουβέντα, κύριε συνάδελφε, είναι υπεκφυγή.
Με την προωθούµενη τροπολογία, η οποία κατατέθηκε την
προηγούµενη εβδοµάδα από Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ, ρυθµίζονται τα ληξιπρόθεσµα, µη εξυπηρετούµενα δάνεια των αγροτών, τα οποία έχουν εµπράγµατη διασφάλιση, µε υποθήκη αγρών, εγκαταστάσεων, οικοπέδων, οικιών και
λοιπών ακινήτων υπέρ της πρώην Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας. Είναι ένα θετικό βήµα για τους αγρότες µας και πρέπει
να προχωρήσει. Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Πρέπει
να προχωρήσει και να ψηφιστεί αυτή η τροπολογία.
Ως προς τον τοµέα των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, κύριε
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Υπουργέ, υπενθυµίζω ότι µε την ψήφιση και εφαρµογή του ν.
4056/2012 θεσπίστηκαν κίνητρα για τη νοµιµοποίηση και τον εκσυγχρονισµό των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, µε στόχο την
ανάπτυξη και ενίσχυση της ελληνικής κτηνοτροφίας, τόσο στον
πρωτογενή τοµέα, όσο και στον τοµέα της µεταποίησης των προϊόντων της ζωικής προέλευσης.
Από την εφαρµογή του νόµου, ωστόσο, ανέκυψαν τυπικά θέµατα, τα οποία προκάλεσαν δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις
στη διαδικασία αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και νοµιµοποίησης αυθαιρέτων εγκαταστάσεων, αποκλειστικά για τις αποφάσεις εξαίρεσης από κατεδάφιση που εκδόθηκαν µετά τις 30 Ιουνίου 2012 και αφορούσαν σε εµπρόθεσµες
αιτήσεις κτηνοτρόφων.
Το πρόβληµα ρυθµίζεται, κύριε Υπουργέ, στο παρόν νοµοσχέδιο, αλλά το ξέρετε πολύ καλά ότι ρυθµίζεται εν µέρει µόνο και
όχι πλήρως. Με την εν λόγω ρύθµιση, ωστόσο, δεν αντιµετωπίζονται εκείνες οι περιπτώσεις των κτηνοτρόφων οι οποίοι υπέβαλαν εµπρόθεσµα αιτήσεις, αλλά δεν εκδόθηκαν οι ανάλογες
αποφάσεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση από τις κατά τόπους
αρµόδιες υπηρεσίες, λόγω της κατάργησης του νοµικού πλαισίου.
Θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να δείτε και αυτό το θέµα διασταλτικά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Είναι στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Το ακούω µε χαρά αυτό,
κύριε Υπουργέ. Άρα κινούµαστε στην ίδια κατεύθυνση.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κύριε
Υπουργέ, µε αρκετή καθυστέρηση, είναι αλήθεια, προχωράει στη
θεσµοθέτηση νοµοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία των αγροτικών αγορών. Είναι κάτι το οποίο περίµενε η αγορά εδώ και
πολλά χρόνια και στο οποίο ερχόµαστε, δυστυχώς, µετά την κοινωνία των πολιτών.
Η νοµοθέτηση κανόνων για τις αγορές αγροτών αποτελούσε
πάγιο αίτηµα, κύριε Υπουργέ, από αγροτικούς φορείς και οργανώσεις, καθώς εδώ και ενάµιση χρόνο που ξεκίνησε η πρώτη
αγορά αγροτών στην Πρέβεζα ο θεσµός λειτουργούσε ουσιαστικά χωρίς νοµοθετικό πλαίσιο, µε κανόνες που έβαζαν από
µόνοι τους οι παραγωγοί, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται σε
πολλές περιπτώσεις παρατράγουδα.
Το νοµοθετικό κενό έρχεται σήµερα να το καλύψει το άρθρο
56 του πολυνοµοσχεδίου το οποίο φέρνετε. Θετικό είναι, λοιπόν,
ότι θεσµοθετείται αυτό, αλλά και εδώ υπάρχει ένα κενό. Ακούµε
γκρίνιες ότι είναι ένα κοµµάτι που δεν έτυχε της ανάλογης δηµόσιας διαβούλευσης. Είναι ένα κενό το οποίο ξέρετε ότι το έχει
επισηµάνει ο νοµοθέτης.
Για κάθε νοµοσχέδιο που έρχεται εδώ πρέπει να έχει προηγηθεί η αναγκαία δηµόσια διαβούλευση, διότι θα µπορούσαµε να
είχαµε πολλές ουσιαστικές προτάσεις από όλους αυτούς, οι
οποίοι είναι ένα βήµα µπροστά από εµάς. Η κοινωνία των πολιτών
µπορεί να δώσει λύσεις εκεί που η κρατική µηχανή για διάφορους λόγους έχει κολλήσει.
Διαβάζουµε ήδη στον Τύπο για τα σούπερ µάρκετ των αγροτών, που ξεκίνησαν το προηγούµενο Σαββατοκύριακο στον Άγιο
Στέφανο. Η πραγµατικότητα και εδώ, λοιπόν, µας έχει ξεπεράσει.
Μπορεί από νοµικής πλευράς να µην είναι ακριβώς το ίδιο καθεστώς, αλλά όταν η ιδέα της άµεσης επαφής του παραγωγού µε
τον καταναλωτή υλοποιείται πιο εύκολα και πιο γρήγορα από την
ιδιωτική πρωτοβουλία, τότε προφανώς ούτε το άλλοθι της πιλοτικής εφαρµογής επαρκεί για να δικαιολογήσει αυτήν την καθυστέρηση.
Το ίδιο έγινε και στη δική µου περιοχή µε την εθελοντική οµάδα, µε το περιβόητο «κίνηµα της πατάτας», όπου και εκεί υπήρχε
άµεση επαφή παραγωγών και πολιτών και µε µια σειρά άλλων
προϊόντων µε ανοιχτά δηµοπρατήρια, όπου επετεύχθησαν πολύ
καλύτερες τιµές µε open, δηλαδή µε ανοιχτές αγορές των αγροτών και στην περιοχή µου. Αυτά όλα µπορούµε να τα δούµε και
στον διαδικτυακό τόπο «www.otoposmou.gr», όπου αναφέρονται
αυτές οι πρωτοβουλίες, που είναι πρωθύστερες από αυτά τα
οποία νοµοθετούµε εµείς εδώ.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, µε προβληµατίζει πάρα πολύ η σιωπή
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-η οποία στην προκειµένη περίπτωση δεν είναι χρυσός- για το
µεγάλο θέµα το οποίο έθιξε και ο συνάδελφος κ. Βολουδάκης
και αναδείχθηκε από µεγάλες εφηµερίδες. Πρόσφατα η «REAL
NEWS», όπως γνωρίζετε, µίλησε για µεγάλο φαγοπότι, υπερκοµµατικό πάρτι των αγροτοσυνδικαλιστών, όπως το χαρακτήρισε,
το οποίο φαίνεται ότι κρατούσε χρόνια στις µεγάλες τριτοβάθµιες οργανώσεις, ιδιαίτερα στον χώρο της ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ
και ΣΥΔΑΣΕ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε ένα µε δύο λεπτά, για να ολοκληρώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Έχετε ένα λεπτό
ακόµα, κύριε Κωνσταντόπουλε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τι γίνεται, κύριε Υπουργέ;
Η τροπολογία που κατέθεσε ο κ. Βολουδάκης και άλλοι Βουλευτές θα τύχει ευνοϊκής απήχησης από το Υπουργείο; Έδωσε ή δεν
έδωσε εντολή ο Πρωθυπουργός να διακοπεί η χρηµατοδότηση
των τριών αυτών αγροτικών οργανώσεων; Πού είναι η σχετική
τροπολογία; Δεν έχει έρθει, φυσικά, από τη µεριά της Κυβέρνησης, έρχεται από την πλευρά των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος. Εδώ, φυσικά, η ΠΑΣΕΓΕΣ απάντησε, έστειλε κάποιον ισολογισµό. Όµως, οι δύο άλλες οργανώσεις, η ΓΕΣΑΣΕ
και η ΣΥΔΑΣΕ δεν έκαναν τίποτα, κωφεύουν, σιωπούν.
Πρέπει, λοιπόν, και εδώ, σύµφωνα µε αυτά τα οποία είπε και ο
κύριος Πρωθυπουργός, να υλοποιηθεί η δέσµευσή του και τα
χρήµατα να δίνονται σε πολύτεκνες οικογένειες αγροτών.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να αποσαφηνίσετε αυτό που
είπατε στην πρωτολογία σας, ότι θα κάνετε αποδεκτή την τροπολογία που κατέθεσαν Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, µε
πρώτο υπογράφοντα τον κ. Καρασµάνη, για το θέµα της ακαρπίας. Έχετε ασχοληθεί προσωπικά, ως καταξιωµένος καθηγητής
της Γεωπονικής Σχολής, µε τα θέµατα των κλιµατικών αλλαγών
και των συνεπειών που υπάρχουν στην αγροτική οικονοµία και
ιδιαίτερα στον πρωτογενή τοµέα. Ξέρω ότι είναι ένα από τα θέµατα που αγαπάτε ιδιαίτερα και αυτή η τροπολογία αφορά τις
σηµαντικές επιπτώσεις που υπάρχουν, τόσο στην ποσότητα, όσο
και στην ποιότητα της πρωτογενούς παραγωγής, και φυσικά στο
εισόδηµα των αγροτών. Θα ήθελα να το επαναλάβετε για ακόµη
µία φορά, να γίνει σαφές ότι η τροπολογία αυτή, την οποία περιµένει ο αγροτικός κόσµος, θα γίνει δεκτή από εσάς προσωπικά
και από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σας για τα θέµατα
της ακαρπίας.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέµατα, κύριε Υπουργέ, θα µας
δοθεί η ευκαιρία να τα κουβεντιάσουµε και θέλω να πιστεύω ότι
θα είστε αρωγός των αγροτών στα θέµατα της υπέρµετρης φορολόγησής τους, γιατί δεν µπορούµε από τη µία άκρη του εκκρεµούς να πάµε στην άλλη. Δεν µπορεί, φυσικά, ένας αγρότης
που κόβει όλο και όλο ένα τιµολόγιο ή δύο τιµολόγια τον χρόνο
να πληρώνει τέλος επιτηδεύµατος 650 ευρώ ανά έτος. Νοµίζω
ότι αυτό είναι αυτονόητο και χρειάζεται η συνηγορία σας στο αρµόδιο Υπουργείο για το µεγάλο αυτό θέµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ τη συνάδελφο κ. Καλογερή να πάρει τον λόγο.
ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Βουλευτές, κύριε
Υπουργέ, σήµερα συζητάµε το πρώτο πρακτικά σχέδιο νόµου
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που φέρνει
ολοκληρωµένα η Κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο, µετά από σχεδόν
δύο χρόνια κυβερνητικής απουσίας, σε έναν χώρο όπου τα προβλήµατα είναι τόσο µεγάλα και τόσο πιεστικά.
Πρόκειται για ένα σχέδιο νόµου χωρίς άρµοση, που ασχολείται
µε πάρα πολλά θέµατα, αλλά χάνει τον κεντρικό του στόχο. Δεν
απαντά στα σοβαρά προβλήµατα, σε αυτά που πραγµατικά
καίνε. Δεν απαντά στα προβλήµατα που αναγκάζουν σήµερα
τους αγρότες να ξεσηκωθούν. Δεν απαντά στα προβλήµατα που
αναγκάζουν τους παραγωγούς µας να µην µπορούν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους, γιατί δεν δίνει λύση στα θέµατα της
αδικίας στη φορολογία και των εισοδηµάτων, καθώς το αγροτικό
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εισόδηµα φορολογείται µε 13% από το πρώτο ευρώ, αλλά ούτε
και στις αδικίες στη φορολογία των αγροτεµαχίων και των αγροτικών σπιτιών. Δεν απαντά στα προβλήµατα της σηµαντικής αύξησης του κόστους παραγωγής, όταν σήµερα πια οι τιµές στις
πρώτες ύλες, στα εφόδια, στους σπόρους, στα λιπάσµατα είναι
δυσβάσταχτες, όταν σηµειώνεται µείωση στις επιστροφές του
ΦΠΑ και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου, όταν εξακολουθούν οι τιµές των ζωοτροφών να είναι πάρα πολύ υψηλές.
Όλα αυτά είναι απαγορευτικά για τη συνέχεια της ίδιας της κτηνοτροφίας, της ίδιας της καλλιέργειας.
Κυρίως, όµως, φαίνεται ότι δεν απαντά στα προβλήµατα που
έχουν επιπλέον δηµιουργήσει οι συνθήκες που έχουν επικρατήσει µετά το χάρισµα της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς γιατί περί χαρίσµατος πρόκειται. Απόδειξη είναι µία
τροπολογία που έχουν φέρει Βουλευτές της Συµπολίτευσης, της
Νέας Δηµοκρατίας, η οποία έγινε δεκτή από την πλευρά του
Υπουργείου, χωρίς όµως για ένα τόσο µεγάλο, για ένα τόσο σοβαρό ζήτηµα –ενώ το είχαµε ζητήσει και είχε υποσχεθεί και ο κύριος Υπουργός ότι θα το φέρει το θέµα- να γίνει συζήτηση ούτε
στην αρµόδια επιτροπή και χωρίς να έρθει ως αυτοτελής παρέµβαση που να ρυθµίζει πραγµατικά τα δάνεια των αγροτών, τα
κόκκινα δάνεια, στην ουσία, δηλαδή, να ρυθµίζει και να µην αφήνει περιθώρια να πάει η αγροτική γη, να πάνε τα χωράφια µας
σε ξένους, όταν τα δάνεια που βρίσκονται τώρα είτε στον εκκαθαριστή της Αγροτικής Τράπεζας είτε στην Τράπεζα Πειραιώς
αγοραστούν από ξένες τράπεζες και φύγουν από τα χέρια της
πατρίδας µας. Αυτό ρυθµίζεται µε έναν τρόπο, µε την τροπολογία που έχουµε καταθέσει ως ΣΥΡΙΖΑ, την οποία όµως µέχρι
τώρα το Υπουργείο δεν την έχει κάνει δεκτή.
Ένα άλλο θέµα που είναι καυτό, αλλά ακόµα δεν συζητείται
και νοµίζω ότι έχει θιγεί και από άλλους προλαλήσαντες Βουλευτές, είναι οι αλλαγές, οι τροποποιήσεις και ό,τι άλλο έπρεπε να
έχει συµβεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε ό,τι αφορά τον νόµο
περί συνεταιρισµών, τον ν. 4015. Είναι ένας νόµος που η προσπάθεια εφαρµογής του ανέδειξε τις τεράστιες αδυναµίες του.
Απόδειξη ότι µέχρι σήµερα συνολικά τέσσερις φορές –εγώ ξέρω
δύο φορές στο διάστηµα που είµαι στο Κοινοβούλιο- σε διαφορετικά νοµοσχέδια άλλων Υπουργείων έχουν έρθει τροπολογίες
για την παράταση λειτουργίας των διοικητικών συµβουλίων των
συνεταιρισµών. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθείτε να µην πάρετε
συγκεκριµένες πρωτοβουλίες, τόσο για την εξυγίανση, όσο και
για την αναγέννηση των συνεταιρισµών, φθείροντας στα µάτια
των παραγωγών αλλά και όλης της κοινωνίας, µαζί µε την ιδέα
των συνεταιρισµών -που βρίσκονται σε κρίση, που έχουν σοβαρά
προβλήµατα- και την ιδέα της συλλογικότητας, την ιδέα του συνεταιρίζεσθαι. Προσβάλλεται έτσι και η ιστορία του αγροτικού
µας κινήµατος, µε τη χρήση κακών υπαρκτών παραδειγµάτων,
αλλά τέτοιων που, εάν δεν λυθούν, δηµιουργούν κακό προηγούµενο και δεν µπορούµε να προχωρήσουµε στο µέλλον.
Για όλα αυτά, λοιπόν, τα παραπάνω, αυτό το ογκωδέστατο,
κατά τα άλλα, νοµοσχέδιο δεν λέει τίποτα.
Θα ασχοληθώ τώρα µε κάποια συγκεκριµένα άρθρα, που αφορούν ιδιαίτερα ζητήµατα του νοµοσχεδίου, άρθρα που αφορούν
την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες. Θα ασχοληθώ µε αυτά, µιας
και για τα υπόλοιπα άρθρα έχουν ήδη µιλήσει άλλοι συνάδελφοι
και θα τοποθετηθούν περισσότεροι από εδώ και πέρα.
Συγκεκριµένα το άρθρο 59 αναφέρεται σε µια τροποποίηση
στον Αλιευτικό Κώδικα. Στο πρώτο κοµµάτι του άρθρου αυτού
προτείνεται ένα είδος περαίωσης για την καταβολή σε χρήµατα
µόνο του προστίµου αναφορικά µε πρόστιµα που έχουν επιβληθεί σε αλιείς για διάφορες παραβάσεις. Είναι ένα µέτρο που,
όπως φαίνεται, έχει στόχο µόνο την είσπραξη χρηµάτων από
υποθέσεις που δεν έχουν φτάσει ποτέ στο Συµβούλιο Εκδίκασης
Αλιευτικών Προσφυγών.
Εδώ έχουµε πάλι ένα χαρακτηριστικό δείγµα για τον τρόπο µε
τον οποίο νοµοθετείτε και τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεστε τη λειτουργία του Υπουργείου και την υπευθυνότητα που
πρέπει να έχετε απέναντι στην προστασία των ιχθυοαποθεµάτων,
την προστασία των αλιέων, την ανάπτυξη ενός σηµαντικού παραγωγικού τοµέα.
Απαντάτε, λοιπόν, χωρίς προγραµµατισµό και δεν λύνετε ένα
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πραγµατικό πρόβληµα, που είναι η υποστελέχωση των Διευθύνσεων Αλιείας, όπως και το ότι το Συµβούλιο Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών τα τελευταία δέκα χρόνια δεν έχει λειτουργήσει
και, αντί να λειτουργήσει αυτό και να µπορεί και ο ψαράς να βρει
το δίκιο του, να µπορεί να αθωωθεί αν το πρόστιµο που του επεβλήθη ήταν λάθος, δηλαδή, αντί να του δίνετε αυτήν τη δυνατότητα, µε τον τρόπο µε τον οποίο νοµοθετείτε, εµµέσως τον ωθείτε να πληρώσει το χρηµατικό πρόστιµο και να τελειώσει εκεί η
ιστορία.
Δεν είναι τυχαίο το ότι φτάσαµε να υπάρχουν –όπως λέει και
η αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόµου- οκτώµισι χιλιάδες υποθέσεις που δεν έχουν φτάσει ποτέ σ’ αυτό το συµβούλιο. Δεν
είναι τυχαίο ότι, αν παρακολουθήσουµε τη λειτουργία αυτού του
συµβουλίου, θα δούµε ότι τα τελευταία χρόνια µπορεί να συνεδρίαζε για δέκα-δεκαπέντε υποθέσεις τον χρόνο.
Δεν µπορεί, λοιπόν, την ανηµποριά ή τη δυσλειτουργία ή τα
προβλήµατα λειτουργίας στις υπηρεσίες του Υπουργείου να τις
λύνετε µε αυτόν τον τρόπο, δηλαδή µπαλώνοντάς τες µέσα σε
τέτοια νοµοθετήµατα. Αυτά δείχνουν µεγάλη προχειρότητα και
ασυνέπεια.
Στο δεύτερο µέρος αυτού του άρθρου ορίζεται ότι η άδεια αλιείας στα διεθνή ύδατα θα πρέπει να χορηγείται από τη Γενική Διεύθυνση Αλιείας, ενώ µέχρι πρότινος χορηγούνταν από τις
περιφέρειες και πιο πρόσφατα από τους δήµους.
Θεωρούµε ότι αυτή η διάταξη είναι θετική -για να µη λέµε ότι
όλα είναι άσχηµα- αφού η παρακολούθηση και η προστασία των
ιχθυοαποθεµάτων, ο αριθµός αλλά και η διάρκεια τέτοιων αδειών
δεν µπορεί παρά να είναι αποτέλεσµα ενός σχεδιασµού, που
µπορεί να γίνεται κεντρικά και όχι περιφερειακά. Ήταν ένα λάθος
που είχε ξεκινήσει το 1983 και µε αυτήν τη διάταξη νοµίζω ότι
µπορούν τα πράγµατα να γίνουν λίγο καλύτερα.
Εδώ υπάρχει όµως ένα σηµείο που χρειάζεται να τύχει της
προσοχής του Υπουργείου. Έχει παρατηρηθεί να δίνονται άδειες
αλιείας στα διεθνή ύδατα, µε µηχανότρατες και γρι-γρι, σε περιόδους που αυτό απαγορεύεται στα χωρικά µας ύδατα, και µε
αυτό το πρόσχηµα να παρατηρούνται παρανοµίες, οι οποίες δηµιουργούν αθέµιτο ανταγωνισµό αλλά και µείωση των ιχθυοαποθεµάτων. Σήµερα υπάρχει ανάγκη να θεσπιστεί ένα ενιαίο εθνικό
πλαίσιο διαχείρισης για τα χωρικά και τα διεθνή ύδατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα τελευταίο σηµείο αφορά τις υδατοκαλλιέργειες. Στο
άρθρο 62 παράγραφος 7 έχετε κάνει µια νοµοτεχνική βελτίωση.
Ασχολείστε µε ένα υπαρκτό πρόβληµα, που σχετίζεται µε την παρέκκλιση της θέσης- εγκατάστασης των µονάδων υδατοκαλλιέργειας. Αυτό είναι ένα πραγµατικό πρόβληµα, που µπορεί να λυθεί
πάρα πολύ εύκολα.
Υπήρξε µια εγκύκλιος της Διεύθυνσης Αλιείας πριν από λίγο
καιρό, η οποία όριζε συγκεκριµένα µέτρα και συγκεκριµένη απόσταση µέχρι διακόσια µέτρα για τη µεταφορά µιας µονάδας υδατοκαλλιέργειας. Αυτές οι διατάξεις, όµως, θα έπρεπε να θεσπίζονται στο σχέδιο νόµου που έχετε φέρει σήµερα και όχι να παραπέµπεται όλο αυτό σε µια κοινή υπουργική απόφαση, η οποία
δεν ξέρουµε τί «παραθυράκια» µπορεί να αφήσει ή τί άλλο µπορεί να προκύψει. Συνηθίζουµε να είµαστε λίγο καχύποπτοι και νοµίζω ότι αυτό δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε άδικο.
Μία τελευταία κουβέντα θα ήθελα να πω -ήθελα κι άλλα να πω,
αλλά δεν προλαβαίνω- για τη διάταξη που αφορά τις αγορές παραγωγών. Νοµίζω ότι, πέραν όλων των άλλων ελλείψεων και προβληµάτων που έχει, είναι παράλειψη ότι δεν αναφέρονται µέσα,
ότι δεν αφορά και τους αλιείς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Παρακαλώ τον συνάδελφο κ. Λοβέρδο να πάρει τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε
πάρα πολλές φορές κάνει λόγο στη Βουλή -από όλες τις πλευρές
της Βουλής- για την ανεργία, την ύφεση, την κρίση ανταγωνιστικότητας που µαστίζει τη χώρα και που αυτά τα οποία γίνονται
από την Κυβέρνηση αυτή, αλλά και από τις προηγούµενες, είναι
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πολύ πιο κάτω από τις ανάγκες.
Όταν ζήτησε ψήφο εµπιστοσύνης η παρούσα Κυβέρνηση τον
Ιούλιο του 2012 υπήρξαν συγκεκριµένες δράσεις του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ενός
Υπουργείου πάρα πολύ κρίσιµου σε σχέση µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων που ταλανίζουν τον τόπο. Είναι µία ελπίδα ο
τοµέας της πρωτογενούς παραγωγής.
Υπήρξαν, λοιπόν, συγκεκριµένοι στόχοι -κατατέθηκαν στη Βουλή όταν η Κυβέρνηση ζήτησε την εµπιστοσύνη του Σώµατος- οι
οποίοι θα έδιναν µία λύση στα προβλήµατα που ταλαιπωρούν την
Ελλάδα σε αυτήν τη δραµατική κρίση που περνά. Συγκεκριµένα:
η ενίσχυση της κτηνοτροφίας, η ενίσχυση της ζωικής παραγωγής, η µείωση του ΦΠΑ στις εισροές, το λιγότερο νερό για τις
παραγωγικές µας δραστηριότητες, η µείωση των φυτοφαρµάκων, η ιδιαίτερη προσοχή στις ιχθυοκαλλιέργειες, τα δηµοπρατήρια ηλεκτρονικού εµπορίου και τιµολογίου, η συµβολαιακή
γεωργία και άλλα.
Απολογισµός δεκαοκτώ µηνών µετά; Τίποτε από όλα αυτά δεν
έχει προωθηθεί, τίποτε από όλα αυτά δεν έχει βρει τη θέση του
στην Ελλάδα της κρίσης.
Όταν κανείς τοποθετείται γι’ αυτήν τη νοµοθετική παρέµβαση
που δεν απαντά στα µεγάλα προβλήµατα για τα οποία πήρε
ψήφο εµπιστοσύνης η Κυβέρνηση, αλλά τη σπατάλησε επί τόσους µήνες, όταν αντιµετωπίζουµε αυτήν την πρώτη νοµοθετική
παρέµβαση, πρέπει αυτά να τα πούµε, πρέπει αυτά να ακουστούν για ένα Υπουργείο που είναι πολύ κάτω από τις ανάγκες
που έχει η χώρα µας σήµερα. Αυτά ως αρχή.
Κατέθεσα ερώτηση στον Υπουργό, κάνοντας καταγραφή της
στοχοθεσίας του του 2012 και ζητώντας του να µας πει τι έχει
κάνει για όλα αυτά. Ως συνήθως συµβαίνει από την Κυβέρνηση
αυτή, απάντηση δεν υπήρξε.
Ξεκινώντας τώρα για το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, δεν µπορούµε παρά, πρώτον, να πούµε γι’ αυτό το οποίο µε τροπολογία
κατατέθηκε και αφορά τα χρέη των αγροτών. Η ρύθµιση αυτή
είναι ιδιαίτερα θετική. Το καλό πρέπει να λέγεται χωρίς τσιγκουνιές και νοµίζω ότι αυτό πρέπει να το υπογραµµίσω κι εγώ στην
Εθνική Αντιπροσωπεία.
Πάµε τώρα σε άλλα ειδικά θέµατα του σχεδίου νόµου:
Είναι θετικό µέτρο η εισαγωγή της συνταγογράφησης. Ως
Υπουργός Εργασίας είχα εντοπίσει σκάνδαλο στον ΟΓΑ, όπου
χρεωνόταν αυτό το ασφαλιστικό ταµείο σε ορισµένες περιπτώσεις συγκεκριµένων κυκλωµάτων αθρόες συνταγογραφήσεις
κτηνιατρικών σκευασµάτων.
Έπρεπε να γίνει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και είναι
επαινετέο ότι προωθείται µε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
Αφού, όµως, αυτό γίνεται, είναι πάρα πολύ εύλογο το ερώτηµα
γιατί δεν επεκτείνεται πέραν των φαρµάκων και στις υπόλοιπες,
δηλαδή, σηµαντικές για τον κλάδο εισροές, όπως, παραδείγµατος χάριν, τα λιπάσµατα ή τις ζωοτροφές. Αν έγινε προσθήκη,
πρέπει αυτό να διευκρινιστεί τώρα. Καθόσον πληροφορήθηκα
λίγο πριν έρθω στην Αίθουσα, τέτοια προσθήκη δεν έχει γίνει.
Είναι µία πραγµατική και ουχί ρητορική απορία, στην οποία χρειάζεται µία διευκρίνιση.
Ακόµη, γιατί εξακολουθούµε να κρατάµε την ίδια στάση -αφού
κάναµε την παρέµβαση, ήρθε στη Βουλή- και δεν έχουµε αλλάξει
γνώµη σε σχέση µε την ταύτιση του συνταγογράφου και του εµπόρου; Γιατί να είναι το ίδιο πρόσωπο αυτός που συνταγογραφεί
και αυτός που εµπορεύεται; Καλή η συνταγογράφηση, πολύ
κακή η ταύτιση του ενός υποκειµένου µε το άλλο.
Άλλο θέµα. Στον τοµέα της γραφειοκρατίας, από τον νόµο που
σχετίζεται µε την κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισµών
στην άσκηση επαγγελµάτων, τον 3919/2011, δίνεται µία εντολή
στη διοίκηση. Πώς την εξειδικεύετε; Πώς την εφαρµόζετε αυτήν
την εντολή; Καταργείτε τη λέξη «άδεια». Την αντικαθιστάτε µε
την αναγγελία έναρξης επαγγέλµατος και όλες οι γραφειοκρατικές προϋποθέσεις µένουν ίδιες. Γιατί υπάρχει εδώ πρόοδος σε
σχέση µε το συγκεκριµένο;
Επίσης, σε µια πρωτοφανή για την εποχή µας επίδειξη κατασπατάλησης του ανθρώπινου δυναµικού, αποκλείονται οι πτυχιούχοι των προγραµµάτων σπουδών επιλογής των ΑΕΙ και των
ΑΤΕΙ. Γιατί, άραγε, να γίνεται αυτό; Έγινε κάποια βελτίωση στο
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όλο θέµα µετά από παρέµβαση, νοµίζω, του συναδέλφου κ.
Κασσή στην επιτροπή, αλλά δεν ολοκληρώνεται η συγκεκριµένη
ενέργεια. Κατασπαταλάται ανθρώπινο δυναµικό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος στην Ελλάδα της ανεργίας να γίνεται αυτό.
Προτελευταίο θέµα, το οποίο µε αφορά και προσωπικά -έχω
µνήµη- είναι το εξής. Είχαµε ιδρύσει τη Γενική Γραµµατεία Διατροφής και Άθλησης, σε σχέση µε την προσπάθεια που πρέπει
να κάνει το ελληνικό κράτος για την πρόληψη. Είναι παγκοσµίως
δεκτό ότι οι σύγχρονες µορφές ιατρικής δεν είναι οι κατασταλτικές -αφού ο άνθρωπος αρρωστήσει- αλλά οι προληπτικές: διατροφή, άθληση, απαγόρευση του καπνίσµατος, περιορισµός του
αλκοόλ. Παγκοσµίως ή, αν δεν το θέλετε αυτό, στον δυτικό
κόσµο του πλανήτη µας, αυτές είναι οι βασικές µέθοδοι πρόληψης.
Κάναµε, λοιπόν, µια απόπειρα και ο ΕΦΕΤ υπήχθη εκεί και έγιναν οι πρώτες προσπάθειες. Μέσα σε πέντε λεπτά, µε την ορκωµοσία της Κυβέρνησης τον Ιούνιο του 2012, όλη αυτή η προσπάθεια πετάχτηκε, χωρίς καµµία, µα καµµία, εξήγηση. Ο ΕΦΕΤ
άλλαξε εποπτεία, σε σχέση µε τα εποπτικά θέµατα αυτά καθαυτά. «Μικρό το κακό», θα έλεγε κανείς. Όµως, εδώ η κεντρική
ρυθµιστική αρχή από τον ΕΦΕΤ περνά στο Υπουργείο Γεωργίας.
Γιατί, άραγε;
Χαλάσατε τη διαρθρωτική αλλαγή χωρίς εξήγηση. Χαλάτε
τώρα και κάτι άλλο, που είναι σηµαντικό για την ίδια την άσκηση
της εποπτείας. Μπορεί το Υπουργείο να ασκήσει αυτήν την αρµοδιότητα; Και ακόµη. Για υπερβολικά πρόστιµα σε σχέση µε
αυτό τον τοµέα, αντί συλλογικών οργάνων, καθίστανται αρµόδια
τα µονοπρόσωπα, ο ελεγκτής.
Δεν νοµίζω ότι πράττετε σωστά, κάνοντας τη ρύθµιση αυτήν.
Ελπίζω να το αναθεωρήσετε αυτό µέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, ένα θέµα που θίγω τελευταίο, αλλά για
εµένα είναι από τα πιο σηµαντικά, είναι ότι στην Ελλάδα, µε τις
απίστευτες αυθαιρεσίες και την κτηνωδία των ανθρώπων απέναντι στα ζώα, κάνετε µε το άρθρο 46 κάποιες παρεµβάσεις.
Αφαιρείτε από τη φράση «αποδεδειγµένα επικίνδυνα ζώα» τη µετοχή «αποδεδειγµένα» σε ό,τι αφορά την ευθανασία, ανοίγοντας
διάπλατα τις πόρτες για αυθαίρετη ευθανασία των αδέσποτων.
Δεύτερον, επιβάλλετε κατά τον περίπατό τους όλα τα σκυλιά
να είναι δεµένα. Δεν συζητώ πόσο άθλιο µπορεί να είναι αυτό για
τη σχέση του ανθρώπου µε τα ζώα. Αυτή η συµπεριφορά στον
περίπατο µπορεί να οδηγήσει τα ζώα σε επιθετική συµπεριφορά
και να υπάρξουν ατυχήµατα. Απορώ ποιος σάς είπε να τα κάνετε
αυτά. Αυτά είναι οπισθοχώρηση σε σχέση µε τον πολιτισµό µας.
Θα ήταν πρόοδος, αν σε συνεργασία µε τον Υπουργό Δικαιοσύνης αυστηροποιούσατε τις ποινές για την κακοποίηση των ζώων.
Τις τελευταίες µέρες, δυστυχώς, η Ελλάδα γίνεται «γνωστή» για
υπερβολικές κακοποιήσεις ζώων σε όλη τη χώρα.
Θα έλεγε κανείς ότι, επειδή για το θέµα βρήκατε κάτι, θα
έπρεπε να το προχωρήσετε. Και στον τοµέα αυτό, αντί να κάνετε
ένα βήµα µπρος, κάνετε ένα βήµα πίσω.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Παρακαλώ τη συνάδελφο κ. Ξουλίδου να πάρει τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μετά την ευθανασία των ζώων, που προανέφερε ο συνάδελφος, ας µιλήσουµε για την ευθανασία του εκπαιδευτικού µας συστήµατος. Σήµερα θα τοποθετηθώ επί της τροπολογίας 1093/16,
στις 13 Ιανουαρίου, αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
Για ακόµη µία φορά, δυστυχώς, διαπιστώνουµε ότι σχεδόν όλα
τα ζητήµατα που αφορούν το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων λύνονται µε τροπολογίες οι οποίες εντάσσονται σε νοµοσχέδια άλλων Υπουργείων. Έχουµε επανειληµµένα διαµαρτυρηθεί έντονα γι’ αυτήν την τακτική του Υπουργείου Παιδείας, που
απαξιώνει και ακυρώνει το κοινοβουλευτικό έργο, αλλά εις
µάτην.
Υπό την ανοχή σας και τη συγκατάβασή σας σήµερα, κύριοι
της συγκυβέρνησης, η εκπαίδευση τίθεται σε κοινοβουλευτικό
διάλογο σε θέµατα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τροφίµων. Το θεωρούµε ανεπίτρεπτο! Οι πολιτικές αυτές έχουν
σαν άµεσο αποτέλεσµα την καρατόµηση, την υποβάθµιση και τον
αργό θάνατο του εκπαιδευτικού µας συστήµατος. Κάνετε ολοένα
και περισσότερο εµφανές ότι στοχεύετε στη συντριβή της παιδείας, στον πνευµατικό σκοταδισµό και στην απονεύρωση του
ήδη ασθενούς εκπαιδευτικού συστήµατος.
Η σηµερινή τροπολογία, λοιπόν, περιλαµβάνει πληθώρα θεµάτων. Περιλαµβάνει θέµατα της Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων, θέµατα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
θέµατα του Ειδικού Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπικού στα
ΑΕΙ, θέµατα Διοικητικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Διευθύνσεων Διά Βίου Μάθησης, των ΙΕΚ, των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ), των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
και των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), η οποία στην πραγµατικότητα αφορά την τύχη των εκπαιδευτικών που βρίσκονται
σε διαθεσιµότητα.
Αποδεικνύεται ξεκάθαρα η προχειρότητα και η ελαφρότητα µε
την οποία η συγκυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας αντιµετωπίζουν τα θέµατα αρµοδιότητάς του. Όλα αυτά σε µία εποχή που
οι κυβερνητικές επιλογές έχουν οδηγήσει σε πλήρη διάλυση την
ελληνική εκπαίδευση. Όλα αυτά τη στιγµή που εύλογα ερωτηµατικά εγείρει η ελαφρότητα µε την οποία αντιµετωπίζονται σοβαρά
θρησκευτικά ζητήµατα, όπως η ανέγερση µουσουλµανικού τεµένους στην Αθήνα, τη στιγµή που εθελοτυφλείτε και κωφεύετε,
κύριοι της συγκυβέρνησης, στο µείζον πρόβληµα της προπαγανδιστικής δράσης στους κόλπους της µουσουλµανικής µειονότητας.
Επί της ουσίας. Συµφωνούµε στο πλαίσιο της ισονοµίας και
της ισότητας µε την εξίσωση των µουφτειών σε δηµόσιες υπηρεσίες επιπέδου γενικής διεύθυνσης. Πιστεύουµε ότι η εξέλιξη
αυτή θα συµβάλει στη διευκόλυνση επίλυσης καθηµερινών ζητηµάτων. Μόνο που για ακόµη µια φορά αποδεικνύεται ο αποσπασµατικός και φοβικός -θα λέγαµε- τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίστηκε διαχρονικά από τις κυβερνήσεις η πολιτική του ελληνικού κράτους στα θέµατα που αφορούν τις σχέσεις του µε τη
µουσουλµανική µειονότητα.
Η έλλειψη αποφασιστικότητας όλα αυτά τα χρόνια έχει δώσει
εσφαλµένα το µήνυµα ότι το τουρκικό προξενείο µπορεί ανενόχλητο να δρα µε τα διάφορα φερέφωνά του, προωθώντας την
ανθελληνική πολιτική και τις βλέψεις της Τουρκίας στη Θράκη.
Μόλις πριν από λίγες µέρες Βουλευτής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης προέτρεψε γονείς και ανήλικους µαθητές σε απείθεια κατά των νόµων, καλώντας τους να µποϊκοτάρουν την
εφαρµογή του νόµου για την πρόσληψη ιεροδιδασκάλων για τη
διδασκαλία του Κορανίου στα δηµόσια σχολεία της µειονότητας.
Αντιλαµβάνεστε τη σοβαρότητα του γεγονότος, αλλά δυστυχώς δεν είδαµε να καταδικάζεται από τον πολιτικό κόσµο, ούτε
από τη συγκυβέρνηση ούτε από την Αντιπολίτευση, η ανεπίτρεπτη αυτή συµπεριφορά µέλους του ελληνικού Κοινοβουλίου που
επισείει, µάλιστα, και τις συνέπειες του νόµου.
Όσον αφορά τα θέµατα της εκκλησιαστικής περιουσίας -και
µετά από δύο αποτυχηµένες προσπάθειες να ρυθµίσετε αυτά τα
ζητήµατα- θεωρούµε ότι η τροπολογία κινείται προς τη σωστή
κατεύθυνση, εφόσον τα εκκλησιαστικά ιδρύµατα θα συστήνονται
αποκλειστικά για την προαγωγή µη κερδοσκοπικών, φιλανθρωπικών, µορφωτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών σκοπών.
Επίσης, επισηµαίνω κι εγώ την άδικη διάκριση της Εκκλησίας
της Κρήτης, την οποία κατέδειξε στην οµιλία του την Παρασκευή
και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος κ. Μαριάς. Περιµένουµε να το διορθώσετε, όπως µας διαβεβαιώσατε.
Όσον αφορά την παράγραφο 2, διαπιστώνουµε την υπέρµετρη
αυστηρότητα του νέου Πειθαρχικού Κώδικα για την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ζητούµε την απόσυρση
της παραγράφου 2.2.
Στην παράγραφο 3 ρυθµίζονται τα ζητήµατα ειδικών κατηγοριών Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού των ΑΕΙ. Πράγµατι, µε µεγάλη καθυστέρηση έρχεστε να ολοκληρώσετε τις
µετατροπές των ειδικών κατηγοριών Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού των ήδη υπηρετούντων µελών, όπως ορίζονται
στον ν. 4009/2011, µε αυτοδίκαιη ένταξη στις κατηγορίες Ειδικό
Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
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και Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό.
Διαπιστώνουµε για άλλη µια φορά ότι προκρίνετε, αν µη τι
άλλο, κλειστές και αδιαφανείς διαδικασίες όσον αφορά την επιλογή των υποψηφίων για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων.
Συγκεκριµένα, ορίζετε ότι η προκήρυξη των ανωτέρω θέσεων και
η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση από τριµελή επιτροπή που συγκροτείται από τον
κοσµήτορα και αποτελείται από δύο καθηγητές και ένα µέλος
της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού.
Η διαδικασία αυτή γεννά πολλά ερωτηµατικά, όσον αφορά την
αξιοκρατία και τη διαφάνεια, αφού ουσιαστικά η απόφαση της
τριµελούς επιτροπής δεν θα ελέγχεται από κανέναν. Σε τόσο µικρές οµάδες, όπως είναι µια τριµελής επιτροπή, το αλισβερίσι
είναι πιο εύκολο και σίγουρα δεν χτυπιέται το σύστηµα της αδιαφάνειας που επικρατεί στα ΑΕΙ της χώρας.
Επίσης, δίνετε τη δυνατότητα στους µόνιµα υπηρετούντες
υπαλλήλους και τους διοικητικούς υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, όπως ορίζεται στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 79, να ζητήσουν την ένταξή τους στην κατηγορία ΕΕΔΙΠ και πριν από τη δηµοσίευση του οργανισµού του
ιδρύµατος. Αυτό είναι κοροϊδία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Πόσοι διοικητικοί υπάλληλοι θα ενταχθούν στο διοικητικό προσωπικό; Η ένταξη στις κατηγορίες αυτές θα πρέπει να γίνεται
µόνο µε ανοικτές διαδικασίες και µε αξιολόγηση µε ακαδηµαϊκά
και διαφανή κριτήρια των προσόντων, καθώς και µε βάση την εµπειρία των υποψηφίων στην παροχή του εκπαιδευτικού και διδακτικού τους έργου.
Είναι φανερό ότι η διάταξη αυτή είναι φωτογραφική, για να βολέψετε για µια ακόµη φορά τα δικά σας παιδιά, αφού είναι γνωστό σε όλους µας πώς διορίζονται στα πανεπιστήµια αυτές οι
κατηγορίες προσωπικού.
Τέλος, όσον αφορά τον αριθµό του Διοικητικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Διευθύνσεων Διά Βίου µάθησης, των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, συνεχίζετε να εµπαίζετε τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε διαθεσιµότητα και
να τους κρατάτε σε καθεστώς τροµοκρατίας και αβεβαιότητας.
Αντιµετωπίζετε το ζήτηµα µε προσθαφαιρέσεις αριθµών και δεν
δίνετε οριστική λύση για όλους.
Η θέση των Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι να µην απολυθεί κανένας εκπαιδευτικός. Μάλιστα, αυτήν τη θέση τη διατυπώνουµε
µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο.
Καταθέτω, λοιπόν, στα Πρακτικά πρόταση τροποποίησης της
κατατεθείσας τροπολογίας, ώστε να τοποθετηθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε διαθεσιµότητα και να µην απολυθεί κανείς και σας καλούµε να την κάνετε δεκτή. Είναι µια προσθήκη στην τροπολογία, η οποία µπορεί να µπει σε οποιοδήποτε
νοµοσχέδιο έρθει στην επιτροπή.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σταυρούλα Ξουλίδου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τέλος, όσον αφορά τον αριθµό του Διοικητικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Διευθύνσεων Διά Βίου Μάθησης, σας τονίζουµε, κύριε Υπουργέ –µόνο που εσείς δεν είστε ο κατάλληλος
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και θα έπρεπε να είναι εδώ ο κ. Αρβανιτόπουλος, αλλά ας τα
ακούσει- ότι χρειάζεται µόνο πολιτική βούληση για να λυθεί το
ζήτηµα.
Σας καλούµε, λοιπόν, να δείξετε την απαιτούµενη σοβαρότητα
και να προκηρύξετε θέσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς τώρα
και να δεσµευθείτε ότι οι θέσεις αυτές θα δοθούν για κάλυψη
στους υπό διαθεσιµότητα εκπαιδευτικούς τεχνικών ειδικοτήτων.
Επιπλέον, ζητούµε να διευκρινισθεί το καθεστώς των θέσεων
που προκηρύσσονται. Θα πρέπει, δηλαδή, να διευκρινισθεί αν θα
είναι θέσεις µόνιµου εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως οριζόταν
για το διοικητικό προσωπικό, σε ποιο µισθολογικό κλιµάκιο θα
ενταχθούν, σε ποιον ασφαλιστικό φορέα θα ανήκουν, από πού,
σε πόσα χρόνια και µε ποιο καθεστώς θα συνταξιοδοτηθούν. Θα
διατηρήσουν τα εργασιακά τους δικαιώµατα σύµφωνα µε τα χρόνια προϋπηρεσίας τους;
Αυτά είναι σοβαρά ζητήµατα, για τα οποία δεν έχετε ακόµα τοποθετηθεί, αλλά οφείλετε να τα διευκρινίσετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σταµατήστε επιτέλους την επιφανειακή ενασχόληση µε την παιδεία. Δώστε της επιτέλους τη
βαρύτητα που της αξίζει. Δείξτε, κύριοι της συγκυβέρνησης, σεβασµό στη µεγαλύτερη κοινωνική λειτουργία. Ο ρόλος της παιδείας είναι σπουδαίος. Σταµατήστε να κρατάτε οµήρους τους
µαθητές και τους φοιτητές, εξυπηρετώντας ιδιοτελή υπόγεια
συµφέροντα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε την
κυρία συνάδελφο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε να κάνω µια παρέµβαση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Βεβαίως, κύριε
Υπουργέ. Έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον να πληροφορήσω το Σώµα ότι
έχουµε ήδη καταθέσει την πρώτη σειρά νοµοτεχνικών βελτιώσεων –η οποία θα σας είναι διαθέσιµη- γιατί θίγονται και διορθώνονται µια σειρά από θέµατα τα οποία είχατε ζητήσει κι εσείς να
διορθωθούν.
Σας θυµίζω ότι µια αντίστοιχη προσπάθεια έγινε και στη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου,
όπως επίσης και στη διάρκεια της πρώτης ηµέρας συζήτησης
του σχεδίου νόµου. Αρκετά απ’ αυτά τα θέµατα σας είχα περιγράψει και σας είχα υποσχεθεί ότι θα τα βελτιώσουµε. Τώρα, λοιπόν, θα τα δείτε τυπωµένα και καλό είναι να τα έχετε υπ’ όψιν
σας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τις νοµοτεχνικές τις περιµένουµε από ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τώρα κατατίθενται,
έµπειρε και αγαπητέ κύριε συνάδελφε, και θα σας δοθούν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Έχουν δοθεί, λέει, για φωτοτυπίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ξέρετε ότι καθυστερούµε, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Έχουν φύγει από τον κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σκοπός είναι ότι
έχουν κατατεθεί, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Χρυσοβελώνη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Βουλευτής Μαγνησίας,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Η αγαπητή κ. Μαρίνα
Χρυσοβελώνη είναι Βουλευτής Μαγνησίας και έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ξέρετε ότι είµαι ειλικρινής.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Το ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, γιατί το επέβαλε
ο κύριος Γραµµατέας σας!
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Επειδή το αισθάνεστε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγινε πολύς
λόγος για τις διατάξεις περί αγροτικών δανείων. Όσοι Βουλευτές
προερχόµαστε από την περιφέρεια γνωρίζουµε πολύ καλά τα
οξύτατα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αγρότες µε τις τράπεζες και την καθηµερινή µάχη που δίνουν. Έτσι, δεν θα µπορούσε κανείς κατ’ αρχήν να διαφωνήσει ούτε µε την τροπολογία
του ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα ενυπόθηκα δάνεια ούτε µε εκείνην του
ΣΥΡΙΖΑ για τη µη µεταβίβαση αγροτικών δανείων σε τρίτους.
Υπάρχει όµως ένα πολύ σοβαρό πολιτικό ζήτηµα. Το πρόβληµα αυτό µάς το αποκάλυψε µε ανακοίνωσή του ο ίδιος ο Κοινοβουλευτικός Τοµέας Εργασίας του ΠΑΣΟΚ, που πήρε την
αντίστοιχη πρωτοβουλία. Λέει, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ: «Οι εν λόγω
ρυθµίσεις δεν επηρεάζουν την Τράπεζα Πειραιώς που έχει τα
υπόλοιπα δάνεια της πρώην ΑΤΕ και η οποία συµφωνεί για τις
ρυθµίσεις.».
Τι θέλει, λοιπόν, να µας πει ο ποιητής; Ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε το
«οκ» από την Τράπεζα Πειραιώς για τη νοµοθετική του πρωτοβουλία, αφού προφανώς µίλησε µε τον κ. Σάλλα και εκείνος ενέκρινε την τροπολογία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκεί έχουµε καταντήσει: Νοµοθετούµε -και σωστά βέβαια- να διευκολύνει η «κακή» ΑΤΕ, ο λεγόµενος «ειδικός εκκαθαριστής», τους αγρότες στη διαχείριση
των δανείων τους. Όταν όµως ερχόµαστε αντιµέτωποι µε τα µεγάλα τραπεζικά συµφέροντα -στην περίπτωσή µας µε την Τράπεζα Πειραιώς- κάποιοι δυστυχώς δεν τολµούν να σταθούν
όρθιοι. Δεν µπορούν να υπερασπιστούν τους αγρότες, γιατί
απλούστατα δεν θέλουν, δεν τολµούν να τα βάλουν µε τη διαπλοκή.
Κύριε Πρόεδρε, προχωρώ τώρα σε κάποιες παρατηρήσεις επί
των υπολοίπων τροπολογιών, µε πρώτη αυτήν του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Άλλωστε, οι συνάδελφοι των Ανεξάρτητων Ελλήνων που προηγήθηκαν παρουσίασαν πολύ αναλυτικά τις θέσεις µας επί του νοµοσχεδίου, το οποίο, παρά το
γεγονός ότι εισάγεται προς συζήτηση µε πάρα πολύ µεγάλη καθυστέρηση, εντούτοις δεν αντιµετωπίζει ζωτικής σηµασίας θέµατα που ταλανίζουν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, τα
οποία καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης και των δύο ηµερών
που προηγήθηκαν αλλά και σήµερα επισηµάνθηκαν από αρκετούς συναδέλφους.
Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, τα θέµατα «διαχείρισης της εκκλησιαστικής περιουσίας και σύστασης ιδρυµάτων ή οργανισµών µε
κοινωφελείς σκοπούς», η προσωπική µου θέση είναι σαφώς υπέρ
των διατάξεων αυτών. Το κράτος δεν πρέπει να επιβάλλει την παρουσία του και µάλιστα µε διαδοχικά στρώµατα γραφειοκρατίας
στην Εκκλησία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση της δικής
της περιουσίας. Αυτή η λεγόµενη εποπτεία του δηµοσίου δεν
προσθέτει σε καµµία περίπτωση δικλίδες ασφαλείας, αντίθετα
δηµιουργεί αναίτια διαδικαστικά προβλήµατα µαζί µε ένα απολύτως άχρηστο χαρτοβασίλειο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η θέση µου όµως αυτή στηρίζεται σε δύο προϋποθέσεις:
Πρώτον, ότι µιλάµε αποκλειστικά για την ιδιωτική περιουσία
της Εκκλησίας και όχι για τη διαχείριση, για παράδειγµα, κρατικών ή κοινοτικών κονδυλίων.
Η δεύτερη αναγκαία προϋπόθεση είναι πως θα υπάρχουν κρατικοί µηχανισµοί ελέγχου αυτής της διαχείρισης. Όχι βέβαια µηχανισµοί που θα κρίνουν εκ των προτέρων τη σκοπιµότητα, για
παράδειγµα, ενός επενδυτικού σχεδίου της Εκκλησίας, το οποίο
εκείνη θα θέλει να πραγµατοποιήσει µε ίδιους πόρους, αλλά κρατικοί µηχανισµοί κατασταλτικού ελέγχου, οι οποίοι θα µπορούν
να λειτουργούν ανεµπόδιστα σε περίπτωση που τεθούν στην πορεία ζητήµατα διαχείρισης.
Με αυτές, λοιπόν, τις δύο προϋποθέσεις τάσσοµαι υπέρ της
απελευθέρωσης της Εκκλησίας της Ελλάδος καθώς και όλων
των θρησκευτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου από τον
ασφυκτικό εναγκαλισµό του κράτους. Γιατί µόνο έτσι αυτά τα νοµικά πρόσωπα θα µπορέσουν στην πράξη να ασκήσουν τις δυνατότητες αυτοδιοίκησης και αυτοδιαχείρισής τους, που άλλωστε εγγυάται και το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο.
Προχωρώ, κύριε Πρόεδρε, µε την τροπολογία των Υπουργείων
Υγείας και Οικονοµικών για την αύξηση του φόρου στα καπνικά
προϊόντα. Είναι ουσιαστικά ένα µέτρο που επινοήθηκε από τη
συγκυβέρνηση µετά τον ορυµαγδό που ακολούθησε την επιβολή
από 1-1-2014 του γνωστού εικοσιπεντάευρου σε κάθε ασθενή
που έπρεπε να εισαχθεί σε δηµόσιο νοσοκοµείο.
Δεν θα σχολιάσω τις εκλογικεύσεις που ακολούθησαν την αντικατάσταση του παραπάνω ανάλγητου και απολύτως αποτυχηµένου µέτρου. Εάν θέλει κάποιος από τη συγκυβέρνηση να δικαιολογήσει εκ των υστέρων τα αδικαιολόγητα, επικαλούµενος
µάλιστα και αντικαπνικά επιχειρήµατα, µπορεί ελεύθερα να το
πράξει.
Άλλωστε δικαιολογίες µετά από ένα φιάσκο τέτοιου µεγέθους
πάντοτε µπορεί να βρεθούν και µάλιστα πολλές. Εµάς, τους Ανεξάρτητους Έλληνες, δεν µας ενδιαφέρει η όποια δικαιολόγηση
του κ. Γεωργιάδη ή του κ. Στουρνάρα. Μας ενδιαφέρει η εξήγηση
του φαινοµένου. Η αιτία του φαινοµένου των κυβερνητικών παλινωδιών που παρακολουθήσαµε τις τελευταίες τέσσερις εβδοµάδες είναι µία, η υποκρισία.
Σήµερα ακούσαµε ότι η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι επιβεβληµένη, γιατί προστατεύει και τη δηµόσια υγεία,
λειτουργώντας µάλιστα ως «αντικίνητρο», όπως λέγεται, για τους
καπνιστές. Μέχρι λίγο πριν από την απόσυρση του εικοσιπεντάευρου ακούγαµε τον κ. Γεωργιάδη να µας δηλώνει ότι το µέτρο
ήταν επιβεβληµένο, για να καλυφθούν τα έξοδα νοσηλείας των
άπορων και των ανασφάλιστων από το ΕΣΥ. Έψαξα, λοιπόν, να
δω στην υπουργική τροπολογία πού υποτίθεται ότι θα διατεθούν
τα νέα έσοδα τα οποία θα προκύψουν από την πρόσθετη φορολόγηση των καπνιστών, σε ποιον κωδικό του προϋπολογισµού θα
µπουν άραγε τα περίφηµα 50 εκατοµµύρια ευρώ που θα εισπράξετε.
Όσο και να έψαξα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν βρήκα
καµµία απολύτως αναφορά στους άπορους! Δεν είδα πουθενά
όλα όσα «σοσιαλιστικά» επικαλείται φωνασκώντας επί µήνες ο κ.
Γεωργιάδης, όταν πρωτοξεκίνησε αυτή η συζήτηση πέρυσι.
Θυµίζω ότι ο Υπουργός Υγείας καταδίκαζε τότε ως ανάλγητους και άκαρδους όσους ζητούσαν την απόσυρση του εικοσιπεντάευρου, γιατί αυτό –υποτίθεται- θα πήγαινε στους πλέον
φτωχούς συµπολίτες µας, που δεν θα είχαν τρόπο να καλύψουν
µόνοι τους τα έξοδα νοσηλείας.
Σήµερα, όµως, επικρατεί απόλυτη σιωπή. Καµµία αναφορά
στα περυσινά παραµύθια, αλλά και καµµία µεταµέλεια από κανένα µέλος της συγκυβέρνησης για τον συνεχιζόµενο εµπαιγµό
του ελληνικού λαού. Καµµία ευαισθησία! Κανένας δεν αισθάνεται
την ανάγκη να απολογηθεί για όλα αυτά. Δεν ζητάτε καµµία συγχώρηση από τους Έλληνες, ίσως γιατί ξέρετε ότι δεν πρόκειται
να σας τη δώσουν. Ίσως γιατί η άφεση αµαρτιών δεν καλύπτει
τους πολιτικούς, ιδιαίτερα εκείνους τους πολιτικούς που επέδειξαν ακραίο κυνισµό και αναλγησία, αντιµετωπίζοντας την κοινωνία µε απόλυτα απαξιωτικό τρόπο.
Οι πολίτες, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, βλέπουν πλέον καθαρά ποιος τους υποτίµησε τη νοηµοσύνη, ποιος
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είναι εκείνος που τους ενέπαιξε και τους αγνόησε µε τον πιο υποτιµητικό τρόπο. Πλέον καµµία συγγνώµη δεν πρόκειται να σας
σώσει. Ό,τι κάνατε µέχρις εδώ, το κάνατε. Είναι πλέον καιρός να
αποδεχθείτε τη µοίρα σας και να ζητήσετε µόνοι σας την αυστηρή αλλά δίκαιη κρίση του ελληνικού λαού για τα απολύτως
καταστροφικά πεπραγµένα σας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κυρία συνάδελφε, για το ακριβές του χρόνου που τηρήσατε.
Παρακαλώ το συνάδελφο κ. Μεϊκόπουλο να πάρει τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Η Μαγνησία έχει πέραση, κύριε
Πρόεδρε!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να ξεκινήσω ως εξής και να πω ότι µία κυβέρνηση πολιτικά ώριµη, µία
κυβέρνηση υπεύθυνη που σέβεται προπάντων τους πολίτες της
οφείλει να νοµοθετεί και να παράγει πολιτική µε βάση το εξής:
Να έχει στο επίκεντρο της προσοχής της τους πολίτες της. Στην
ουσία, όµως, τα τελευταία χρόνια αυτό που συµβαίνει είναι ακριβώς το αντίθετο. Έχουµε κυβερνήσεις οι οποίες συγκροτούν πολιτικές και εφαρµόζουν µέτρα, τα οποία είναι σε πλήρη αναντιστοιχία µε τις ανάγκες του πληθυσµού.
Έτσι, λοιπόν, σε όλους τους κλάδους, απέναντι σε όλους τους
φορείς έχουµε µία κυβέρνηση η οποία στην ουσία αντιτίθεται σε
βασικές ανάγκες, οι οποίες πλέον προσδιορίζονται πιο πολύ στο
επίπεδο της επιβίωσης και όχι στο επίπεδο προνοµίων ή διευκολύνσεων και άλλα τέτοια σχετικά.
Ας έρθω όµως και στο επίµαχο νοµοσχέδιο, στο οποίο, αν θα
µπορούσαµε να βάλουµε έναν τίτλο, θα ήταν ο εξής: Είναι ένα
ακόµα βήµα σε έναν ολόκληρο, συνολικό κυβερνητικό σχεδιασµό, ο οποίος στην ουσία αυτό που έχει στο επίκεντρο της προσοχής του είναι να συρρικνώσει τις πραγµατικές δυνατότητες
του αγροτικού κόσµου, να εφαρµόσει µία πολιτική περιοριστική
απέναντι στην αγροτική καλλιέργεια και να δώσει ένα θανάσιµο
χτύπηµα στην ίδια την ύπαρξη του αγρότη και της αγροτικής οικογένειας.
Αντί, λοιπόν, να εκµεταλλευτούµε τις τεράστιες δυνατότητες
που υπάρχουν σε αυτήν τη χώρα αναφορικά µε την αγροτική οικονοµία, αντί να προωθήσουµε µε ανάλογες πολιτικές την παραγωγή προϊόντων µε υψηλή προστιθέµενη διεθνή εµπορική αξία,
στην ουσία εφαρµόζετε, κύριοι της συγκυβέρνησης, µία πολιτική
περιστολής –όπως είπα- των φοβερών δυνατοτήτων που έχει ο
αγροτικός κόσµος, µία πολιτική συρρίκνωσης της αγροτικής καλλιέργειας και συν τοις άλλοις εφαρµόζετε και µία πολιτική φοροεπιβάρυνσης των ίδιων των αγροτών.
Κύριε Υπουργέ, ας τα δούµε λίγο αθροιστικά. Έχουµε φορολογία από το πρώτο ευρώ, από το πρώτο στρέµµα, φορολογία
των αγροικιών, φορολογία των οικοπέδων. Εάν προσθέσουµε σε
αυτό το τέλος επιτηδεύµατος, εάν προσθέσουµε σε όλη αυτήν
την κατάσταση την υποχρέωση για τήρηση βιβλίου εσόδων-εξόδων, ποιο θα είναι το αποτέλεσµα αυτής της πρόσθεσης; Θα
είναι µια τραγική συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήµατος και
πλέον χιλιάδες αγρότες σε όλη την ελληνική επικράτεια δεν θα
µπορούν, όχι µόνο να συντηρήσουν τους εαυτούς τους, όχι µόνο
να καλλιεργήσουν, αλλά δεν θα µπορούν να συντηρήσουν πλέον
τις ίδιες τις οικογένειές τους.
Κύριε Υπουργέ, θα επικαλεστώ µία ρήση του Προέδρου της
Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών του Βόλου του κ. Νικήτα
Πρίντζου. Ο κ. Νικήτας Πρίντζος, όπως ξέρετε δεν ανήκει στην
Αριστερά -δεν είναι συνδικαλιστής της Αριστεράς- είναι Πρόεδρος των Αγροτικών Συνεταιρισµών του Βόλου. Σε υπόµνηµα
που κατέθεσε είπε ότι σε αυτήν την πρωτοφανή κρίση που βιώνει
η πατρίδα κανένας αγρότης και κτηνοτρόφος δεν είναι σε θέση,
όχι µόνο να πληρώσει το τέλος επιτηδεύµατος, αλλά ούτε και να
θρέψει την οικογένειά του. Αυτά τα λόγια τα είπε ο Πρόεδρος
των Αγροτικών Συνεταιρισµών του Νοµού Μαγνησίας.
Τις τελευταίες λοιπόν µέρες, κύριε Υπουργέ, χιλιάδες αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς του Νοµού Μαγνησίας βρίσκονται σε
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αναστάτωση και απόγνωση, διότι πλέον τίθεται επιτακτικά ζήτηµα επιβίωσης.
Έχω µαζί µου ένα υπόµνηµα που κατέθεσαν τρεις αγροτικοί
σύλλογοι του Πηλίου, ο Αγροτικός Σύλλογος Ζαγοράς, ο Αγροτικός Σύλλογος Πουρίου και ο Αγροτικός Σύλλογος Μακρυράχης, οι οποίοι αναφέρονται διεξοδικά πάνω σε αυτά ακριβώς που
σας έχω αναφέρει, ότι δηλαδή µε την τήρηση βιβλίου εσόδωνεξόδων, µε το τέλος επιτηδεύµατος, λόγω ακριβώς της ειδικής
διαµόρφωσης της περιοχής του Πηλίου –µικρή καλλιέργεια και
όλα αυτά- δεν µπορούν οι άνθρωποι πλέον, όχι µόνο να καλλιεργήσουν αλλά και να συντηρήσουν τις οικογένειές τους.
Θα είµαι σύντοµος και µεστός, κύριε Υπουργέ, και θέλω να µε
ακούσετε, παρακαλώ πολύ. Δεν είναι δυνατόν να εφαρµόζετε
πλέον µία πολιτική η οποία στοχοποιεί την ίδια την επιβίωση του
Έλληνα αγρότη. Δεν µπορούµε να εκλαµβάνουµε τον Έλληνα
αγρότη ως επιχειρηµατία και την αγροτική καλλιέργεια ως επιχείρηση. Πρέπει αυτήν τη στιγµή να εφαρµοστεί µία τελείως
εναλλακτική πολιτική, η οποία θα έχει στο επίκεντρό της τις βασικές ανάγκες. Να καθίσουµε κάτω και να συζητήσουµε ποιο
πλαφόν µπορούµε να βάλουµε στη διάταξη αναφορικά µε την τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων. Πρέπει να είναι υψηλό αυτό το
πλαφόν, προκειµένου από εδώ και πέρα να δούµε ποιοι πρέπει
να το τηρούν και ποιοι όχι. Σε αυτό πρέπει να γίνει διαβούλευση.
Είναι αδύνατον να µην διαβουλευτείτε µε τους αρµόδιους αγροτικούς φορείς πάνω σε αυτό το ζήτηµα. Πανελλαδικά έρχονται
υποµνήµατα που σας το ζητάνε αυτό το πράγµα. Μην έχετε
αυτήν την αδιάλλακτη στάση ότι νοµοθετούµε ενάντια στις πραγµατικές ανάγκες των πολιτών.
Ευελπιστώ ότι έστω και τώρα, την ύστατη στιγµή, θα δείξετε
την απαραίτητη κοινωνική ευαισθησία και θα ξαναβάλουµε το ζήτηµα του αγροτικού κόσµου στο επίκεντρο της πολιτικής, στο
επίκεντρο της προσοχής µας. Αυτά ήθελα να σας πω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Παρακαλώ τον συνάδελφο και συµπατριώτη Βουλευτή κ. Ουζουνίδη να πάρει τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα µου επιτρέψετε να εκφράσω –και φαντάζοµαι
µιλώ για όλους τους συναδέλφους εδώ- τη συµπαράστασή µας
στους κατοίκους της Κεφαλονιάς γι’ αυτό το δυσάρεστο γεγονός
που τους συνέβη και θέλω να πιστεύω ότι το κράτος θα είναι
κοντά τους να αποκαταστήσουν όσο το δυνατόν συντοµότερα
τις ζηµιές που έχουν υποστεί.
Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιο θέµα, κύριε Πρόεδρε, αφού είστε κι εσείς από την περιοχή µου. Δυστυχώς ακούω
διάφορα αρνητικά σχόλια σχετικά µε αστυνοµικούς, λιµενικούς,
πολλές φορές µε στρατιωτικούς, πυροσβέστες και γενικά Σώµατα Ασφαλείας. Εγώ ως Βουλευτής του Έβρου, της Θράκης
και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες στηρίζουµε όλους αυτούς τους ανθρώπους που µε θυσία πολλές φορές την προσωπική τους ζωή
είναι στα σύνορα και προσφέρουν την ασφάλεια που έχουµε
εµείς σήµερα.
Επειδή, λοιπόν, έχω ακούσει κάποια αρνητικά σχόλια και από
συναδέλφους και από κάποιες οργανώσεις, θέλω να καταθέσω
και κάποια θετικά που έχουν ακουστεί και πράγµατα τα οποία κάνουν συχνά αστυνοµικοί και λιµενικοί. Συγκεκριµένα, η εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» αναφέρεται σε µία συγκινητική ιστορία, σύµφωνα
µε την οποία ένας Έλληνας αστυνοµικός βοήθησε ένα ζευγάρι
από τη Συρία που η γυναίκα είχε µείνει έγκυος. Με την βοήθεια
του Έλληνα αστυνοµικού η γυναίκα έφερε στη ζωή ένα µικρό
αγοράκι στο οποίο έδωσε και το όνοµα του αστυνοµικού. Εποµένως, θα πρέπει να δούµε και την καλή πλευρά και πολλές
φορές τις καλές υπηρεσίες που προσφέρουν οι αστυνοµικοί,
όλοι αυτοί που φυλάνε τα σύνορα και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που
πραγµατικά παίζουν µε τη ζωή τους.
Θα ήθελα να το καταθέσω αυτό στα Πρακτικά και να πω ότι
και εγώ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είµαστε κοντά στα Σώµατα
Ασφαλείας, στον Ελληνικό Στρατό, στις Ένοπλες Δυνάµεις και
σε όλους αυτούς που µας φυλάνε τα σύνορα.
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(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μαρίνος Ουζουνίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα ήθελα να προχωρήσω στο θέµα του νοµοσχεδίου. Θα
ήθελα βέβαια τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Τσαυτάρη, κύριε Χαρακόπουλε. Εσείς γνωρίζετε την περιοχή µας…
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Είναι Αναπληρωτής Υπουργός.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Σωστά, πολύ σωστά. Το θέµα, όµως,
είναι ότι ο κύριος Υπουργός ο οποίος βρίσκεται εδώ γνωρίζει την
περιοχή µου. Ο κ. Τσαυτάρης δυστυχώς δεν µας κάνει την τιµή
να έρθει κάποια στιγµή στον Έβρο και τώρα µιλάµε για θέµατα
ζωοτροφών. Οι ζωοτροφές θα χρειαστούν, εάν υπάρχουν ζώα.
Τα ζώα δυστυχώς θανατώνονται κατά χιλιάδες και θα καταθέσω
την εφηµερίδα «ΓΝΩΜΗ» και την εφηµερίδα «ΜΕΘΟΡΙΟ», όπου
η µία αναφέρεται σε δεκαπεντέµισι χιλιάδες ζώα που έχουν θανατωθεί λόγω της ευλογιάς και η άλλη σε δεκαεπτά χιλιάδες αιγοπρόβατα. Είναι λυπηρό.
Πριν από µερικά χρόνια, γύρω στο 2008, έγινε το υπερσύγχρονο Διασυνοριακό Κτηνιατρικό Κέντρο Ορεστιάδος, ένα υπερσύγχρονο κτήριο το οποίο ακόµα και σήµερα, µετά την πάροδο
τόσων ετών, δεν έχει εξοπλιστεί µε τα απαραίτητα εργαστήρια ή
µε υπαλλήλους οι οποίοι θα είναι σε θέση να ελέγχουν όλο αυτό
το εµπόριο, όλο αυτό που γίνεται στην περιοχή του βορείου
Έβρου µεταξύ Βουλγαρίας και Τουρκίας. Θα κάνω µία ακόµα έκκληση και έχω καταθέσει και ερώτηση για να δείτε αυτό το θέµα
πολύ σοβαρά. Είναι καιρός αυτό το υπέροχο κτήριο να εξοπλιστεί τόσο µε προσωπικό όσο και εργαστηριακά. Είναι λυπηρό να
έχουν επενδυθεί τόσα πολλά χρήµατα και να µένει κενό. Θα καταθέσω στα Πρακτικά την ερώτηση.
Πολλά θέµατα που απασχολούν την περιοχή µου τα ανέφεραν
άλλοι συνάδελφοι. Συγκεκριµένα, συµφωνώ µε τον κ. Τζαµτζή
που αναφέρθηκε στις αποζηµιώσεις που δεν έχουν πάρει οι
αγρότες. Το ίδιο ισχύει και για τον Έβρο. Συµφωνώ µε τον κ. Βολουδάκη ο οποίος αναφέρθηκε στο κόστος ποτίσµατος των χωραφιών, στο υψηλό κόστος του ρεύµατος. Συµφωνώ µε την κ.
Πατριανάκου που αναφέρθηκε σε θέµατα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Κύριε Υπουργέ, καλό θα είναι, πέρα από τα sms µε τα οποία
ενηµερώνονται οι αγρότες για το τι χρήµατα παίρνουν, ο αρµόδιος φορέας –ο οποίος δεν ξέρω ποιος είναι- να στέλνει και ένα
ενηµερωτικό φυλλάδιο για να ξέρει κάθε αγρότης πόσα χρήµατα
είχε λαµβάνειν, τι κρατήσεις έγιναν, υπέρ ποίου έγιναν. Δυστυχώς, αυτό το χαρτί δεν το παίρνουν οι αγρότες. Απλώς λαµβάνουν το µήνυµα. Επίσης πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα το θέµα
µε το παράνοµο εµπόριο φυτοφαρµάκων, ζώων κλπ που γίνεται
στην περιοχή. Έχω αναφερθεί και άλλες φορές σ’ αυτό το θέµα.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Το αντιµετωπίζουµε µε
τη συνταγογράφηση.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Μα, δεν έχει αποτέλεσµα.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Το αντιµετωπίζουµε µε
το νοµοσχέδιο αυτό.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Το θέµα είναι να υπάρξει και το δυναµικό που θα ελέγχει και δυστυχώς το αποτέλεσµα είναι ότι οι
άνθρωποι χάνουν χιλιάδες αιγοπρόβατα και εκφράζουν τα παράπονά τους ότι οι αποζηµιώσεις ακόµα δεν δόθηκαν, αν είµαι καλά
ενηµερωµένος. Τους υποχρεώσατε –και καλά κάνατε βέβαια- να
κλείσουν τα ζώα τους µέσα στους στάβλους ή στα µαντριά και
δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να τα ταΐσουν.
Θα πω κάτι τελευταίo, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει µεγάλο πρόβληµα στο νησί της Σαµοθράκης που ανήκει και αυτό στο νοµό
Έβρου. Οι άνθρωποι είναι εγκαταλελειµµένοι απ’ όλες τις πλευρές. Θα καταθέσω ένα ψήφισµα του Δήµου Σαµοθράκης. Είναι
πραγµατικά καιρός να λάβετε υπ’ όψιν την ιδιαιτερότητα του νησιού. Τίθενται θέµατα υγείας των κατοίκων, θέµατα παιδείας των
κατοίκων και επίσης θέλουν να έχουν ευκολότερη πρόσβαση
στην Αλεξανδρούπολη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μαρίνος Ουζουνίδης κατα-
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θέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει η κ.
Αφροδίτη Σταµπουλή.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, δεν θα επαναλάβω αυτά που ακούστηκαν πολλές φορές κατά τη διάρκεια
αυτής της συζήτησης για τα ολέθρια αποτελέσµατα που έχει η
κυβερνητική πολιτική, η µνηµονιακή, νεοφιλελεύθερη πολιτική
στην κατάσταση των αγροτών. Από αυτήν την άποψη έχετε δίκιο
που συνεχίζετε να κουβεντιάζετε µε τον κ. Βλαχογιάννη και να
µην µε ακούτε.
Θα αναφερθώ, όµως, σε µία από τις τρεις τροπολογίες που
έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, στην 1092 µε ειδικό αριθµό 15, η οποία
αφορά ρύθµιση για την εξάλειψη του αξιόποινου πράξεων που
τελέστηκαν από αγρότες κατά τις αγροτικές κινητοποιήσεις.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Με συγχωρείτε, κυρία συνάδελφε.
Αυτό είναι θέαµα, κύριε Πρόεδρε; Σας ικανοποιεί αυτό, να µιλάει ο Υπουργός µε τον κ. Βλαχογιάννη;
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Μα, το σχολίασα. Δεν ξέρω αν θα
το σχολιάσει και το Προεδρείο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Αν ενοχλούµε, να σταµατήσουµε
να ανεβαίνουµε και στο Βήµα.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Αυτή η τροπολογία, κύριε Υπουργέ, έρχεται και ξαναέρχεται και από εµάς –πάνω από µία φοράκαι από το Κοµµουνιστικό Κόµµα –πάνω από µία φορά- και από
άλλους συναδέλφους. Ωστόσο, ποτέ δεν εισάγεται σε ψηφοφορία. Γιατί δεν θέλετε να ψηφιστεί, κύριε Υπουργέ; Είναι προσωπική δέσµευση του Πρωθυπουργού στην προεκλογική του
εµφάνιση στις Σέρρες το 2012. Θα µου πείτε ότι αυτή ήταν προεκλογική εµφάνιση. Πρέπει όµως να ψηφιστεί;
Ασφαλώς και πρέπει να ψηφιστεί παρ’ όλο που είναι κατανοητό ότι η Κυβέρνηση θέλει να κρατά οµήρους τους αγρότες,
ώστε να µην συναντά σοβαρές αντιστάσεις στην καταστροφική
µνηµονιακή νεοφιλελεύθερη πολιτική που εφαρµόζει. Αναφέρθηκαν άλλοι συνάδελφοι στην αύξηση φορολογίας, στην απελπιστική αύξηση της τιµής του πετρελαίου, στις αυξήσεις στις
τιµές των αγροεφοδίων.
Στα γενικά αυτά προβλήµατα για τη βόρεια Ελλάδα, από την
Ορεστιάδα µέχρι την Ηµαθία και την Πιερία και φυσικά µε ιδιαίτερη έµφαση στην πατρίδα µου, στις Σέρρες, προστίθεται και
ένα άλλο πρόβληµα, αυτό της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης,
η οποία µετά το ξεπούληµα της ΑΤΕ και την ένταξη της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης στην κακή τράπεζα, παρακολουθούµε
συνεχείς προσπάθειες να πουληθεί η Βιοµηχανία Ζάχαρης. Ευτυχώς ήταν αποτυχηµένες οι περισσότερες προσπάθειες, γιατί
ήταν εξευτελιστικές και οι όροι καταστροφικοί.
Είτε πραγµατικά είτε προσχηµατικά, αυτές οι διαδικασίες είχαν
σαν αποτέλεσµα και πέρυσι την αργοπορηµένη ανακοίνωση
τιµών –και χαµηλών σχετικά τιµών- άρα και την αργοπορηµένη
σπορά πολύ λιγότερων στρεµµάτων από αυτά που χρειάζονταν
για να λειτουργήσει η βιοµηχανία αρκετές µέρες ώστε να αποσβέσει πάγια κόστη, να µην έχει ιδιαίτερα υψηλό κόστος µεταποίησης κατά µονάδα προϊόντος και έτσι να µην είναι ζηµιογόνος. Αυτό δεν επετεύχθη το 2013. Ήταν ζηµιογόνος, αν και
υπάρχει θέµα και µε κάποιες πωλήσεις οι οποίες δεν πληρώθηκαν, αλλά αυτό είναι µια άλλη συζήτηση.
Αυτό το γεγονός, λοιπόν, οδήγησε κάποιους φωστήρες -στη
διοίκηση της τράπεζας, παρά τον εκκαθαριστή, στις υπηρεσίες
σας- να δώσουν φέτος ακόµη χαµηλότερες τιµές, γιατί η λογιστική τους λέει ότι έτσι µειώνεται η ζηµιά.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ποιες υπηρεσίες;
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Δεν ξέρω, ρωτάω. Δεν παρεµβαίνουν οι υπηρεσίες σας;
Η λογική, όµως και η Χηµεία και η Βιολογία λέει ότι αυξάνοντας την τιµή στα ζαχαρότευτλα και µάλιστα έγκαιρα, θα ενθαρρυνθούν πολύ περισσότεροι παραγωγοί να καλλιεργήσουν
φέτος και θα δουλέψουν και τα τρία εργοστάσια, της Ορεστιάδας, των Σερρών και του Πλατέος. Εµείς θα θέλαµε να δουλέ-
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ψουν και τα άλλα δύο περισσότερο χρόνο, της Ξάνθης και της
Λάρισας -αλλά αυτό είναι µια άλλη συζήτηση-, ώστε να γίνουν οι
αποσβέσεις, να µειωθεί το κόστος µεταποίησης και να υπάρξει
κερδοφορία.
Αυτό είναι υπό διεκδίκηση, γιατί οι τιµές που ανακοινώθηκαν
πυροδότησαν την κατάσταση και στην Ορεστιάδα και στις Σέρρες και στην Ηµαθία. Το ξέρετε προφανώς, γιατί έχει ζητηθεί η
συνάντηση και µε τον Υπουργό Γεωργίας ή και µε εσάς για την
Τετάρτη. Έχει κανονιστεί συνάντηση µε τον Υπουργό Οικονοµικών. Δεν ξέρω, βέβαια, τι άλλες διαµαρτυρίες σχεδιάζουν οι αγρότες και µε την ευκαιρία της «AGROTIKA». Ο Τύπος λέει «ζεσταίνουν τα τρακτέρ». Ναι, ασφαλώς υπάρχει µεγάλη πιθανότητα
να δούµε κινητοποιήσεις.
Τουλάχιστον, στη δική µου περιοχή απ’ ό,τι πληροφορήθηκα
έχουν ήδη ξεκινήσει. Αν δεν δοθούν λύσεις θα ξαναβγούν οι
αγρότες. Θα ξαναβγούν τρακτέρ στους δρόµους.
Πιστεύετε ότι είναι χρήσιµο να τους κρατάτε οµήρους; Πιστεύετε ότι η απειλή άλλης µιας ποινικής δίωξης θα κάνει αυτούς
τους ανθρώπους να υποχωρήσουν; Ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι
έχουν ήδη µεγάλο αριθµό ποινικών διώξεων είτε για παρακώλυση συγκοινωνιών είτε για ηθική αυτουργία; Ποιοι πήραν ηθική
αυτουργία; Όσοι ήταν γνωστοί αγροτοσυνδικαλιστές, όσοι έκαναν δηλώσεις επώνυµα και έδωσαν τα στοιχεία τους. Απορώ πώς
γλιτώσαµε την ηθική αυτουργία και όσοι Βουλευτές πήγαµε στα
µπλόκα. Αυτοί οι άνθρωποι όποτε εκδικάζονται υποθέσεις τους,
παίρνουν από οκτώ µέχρι δώδεκα µήνες για την κάθε υπόθεση.
Αν και όταν εκδικαστούν όλες οι υποθέσεις θα έχουν µαζέψει
πάνω από δέκα χρόνια. Λέτε να φοβηθούν να µαζέψουν και
φέτος άλλον έναν; Πάψτε να τους κρατάτε οµήρους, γιατί δεν
είναι σωστό να επιφυλάσσει η Κυβέρνηση αυτή τη µεταχείριση
σε ανθρώπους που η πολιτική της έχει φέρει σε απόγνωση.
Σας καλούµε να δεχθείτε και να εισάγετε προς ψήφιση την
τροπολογία που καταθέτουµε για την εξάλειψη του αξιόποινου
πράξεων που τελέστηκαν από αγρότες κατά τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Στο κάτω-κάτω θα δώσετε στον Πρωθυπουργό την
ευκαιρία να τηρήσει έστω και µια προεκλογική του υπόσχεση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο συνάδελφος κ.
Ηλίας Βλαχογιάννης, Βουλευτής Τρικάλων έχει τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα πραγµατικά συζητούµε ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο που έχει σχέση µε την ασφάλεια των τροφίµων, την ποιότητα
των τροφίµων και γενικότερα τη διακίνηση των αγαθών.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε πολλή
επιµέλεια, έφερε ένα σχέδιο νόµου, το οποίο ενοποιεί τις µέχρι
σήµερα υπάρχουσες διατάξεις και εισάγει στο δίκαιό µας ρυθµίσεις που ισχύουν ήδη σε άλλες χώρες. Σίγουρα κάνει πολλά βήµατα µπροστά σε ό,τι αφορά στην ποιότητα των τροφίµων.
Βέβαια σε επιµέρους διατάξεις µπορεί κανείς να έχει ενστάσεις και κυρίως για τις πολλές περιπτωσιολογίες, κύριε Υπουργέ.
Είναι τετρακόσιες, πεντακόσιες περιπτώσεις. Θα µπορούσαν
αυτές να είναι πέντε παράγραφοι. Παραβάσεις σχετικά µε τη νοµοθεσία, παραβάσεις σχετικά µε την µεταφορά κ.λπ.. Τώρα, αυτά
τα πρόστιµα, θα µπαίνουν σωρευτικά;
Σε τέσσερις περιπτώσεις εδώ, έχουµε περίπου την ίδια ερµηνεία. Λέµε «η µη τήρηση των απαιτήσεων της ειδικής νοµοθεσίας
που διέπει την παραγωγή» κ.λπ.. Το πρόστιµο είναι από 500 ευρώ
ως 60.000 ευρώ. «Η µη τήρηση των απαιτήσεων της ειδικής νοµοθεσίας που διέπει την επεξεργασία» είναι πάλι η ίδια περίπτωση. Την έχετε άλλη υποπερίπτωση. Παρακάτω λέει «η µη
τήρηση των απαιτήσεων της ειδικής νοµοθεσίας που διέπει τα
πρόσθετα τροφίµων» είναι άλλη υποπερίπτωση. Στο 11 που λέει
«η µη τήρηση των απαιτήσεων της ειδικής νοµοθεσίας που διέπει
την παραγωγή και διάθεση» είναι άλλη υποπερίπτωση. Σωρευτικά θα λειτουργεί; Για το καθένα µπορούν να µπουν από 2.000
ευρώ –από 500 ευρώ το ελάχιστο για το καθένα- και 240.000
ευρώ αν βάλουµε την ανώτατη ποινή. Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω.
Αυτοί οι τεχνοκράτες που εισηγήθηκαν αυτές τις διατάξεις δεν
έχουν κατά νου, ότι αυτό θα το εφαρµόσει κάποιος υπάλληλος,
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κάποια επιτροπή, η οποία θα υπέχει στην ουσία θέση δικαστού
εκείνη τη στιγµή; Πρέπει αυτό να το δούµε. Να µην µπουν τόσες
υποπεριπτώσεις και να µην δίνουµε τη διακριτική ευχέρεια στα
όργανα να επιβάλλουν ποινές και για τη µια και για την άλλη και
για την τρίτη περίπτωση, που στην ουσία είναι οι ίδιες περιπτώσεις. Αλλάζουµε απλά την ονοµασία.
Εγώ είµαι υπέρ της καθαρεύουσας, αλλά πρέπει να απλοποιήσουµε λίγο τη γλώσσα. Ας µην χρησιµοποιούµε κάποιες φράσεις που δεν τις καταλαβαίνει ούτε νοµικός.
Μεταφράζουµε, για παράδειγµα, µία λέξη από το εξωτερικό,
αυτήν τη νόσο των ζώων, άντε να καταλάβει τώρα ο αγρότης ή ο
κτηνοτρόφος τι εννοούµε εδώ σε αυτό το νοµοσχέδιο. Τη διάβασα και δεν ήξερα τι εννοεί και λέω θα ανοίξω το λεξικό, αλλά
δεν τη γράφει ούτε το λεξικό, την ξένη αυτή λέξη που χρησιµοποιείται για µία νόσο των σκύλων. Τέλος πάντων. Αν εννοούµε τη
λύσσα, να το βάλουµε ως λύσσα, στα ελληνικά, δεν είναι κακό.
Έτσι το λέµε όλοι στην καθοµιλουµένη. Γιατί να βάλουµε αυτήν
την ξένη λέξη; Ποιος το καταλαβαίνει; Ούτε καθηγητές στα πανεπιστήµια δεν το καταλαβαίνουν. Πολλούς καθηγητές µαζεύουµε γύρω-γύρω. Δεν έχω, βέβαια, τίποτα µε τους καθηγητές,
αλλά οι καθηγητές είναι για να διδάσκουν.
Στα µέλη των επιτροπών κακώς βάζετε τόσους καθηγητές,
κύριε Υπουργέ, γιατί ο ρόλος των καθηγητών δεν είναι να είναι
µέλη επιτροπών που θα επιβάλλουν πρόστιµα. Αυτό το έργο το
έχει αναθέσει η πολιτεία στους δικούς της λειτουργούς και πρέπει αυτούς τους λειτουργούς να τους εµπιστευτούµε. Έχουµε
αξιολογότατα στελέχη στην ελληνική περιφέρεια, αξιολογότατα
στελέχη στις πρώην νοµαρχίες. Ας τα εµπιστευτούµε να στελεχώσουν αυτοί τις επιτροπές σε πρώτο βαθµό στο νοµό, σε δεύτερο βαθµό στην περιφέρεια. Δεν χρειάζεται να είναι το Υπουργείο παντού. Ας αποκεντρώσουµε λίγο αρµοδιότητες.
Έρχοµαι τώρα σε αυτό το εύρος από 500 ευρώ µέχρι 60.000
ευρώ. Έλεος! Ποιος το εφηύρε αυτό; Δηλαδή, δίνουµε τη διακριτική ευχέρεια να επιβληθεί πρόστιµο από 500 ευρώ, µέχρι
60.000 ευρώ; Αυτό είναι εξόντωση. Νοµίζω ότι ούτε τα δικαστήρια δεν έχουν το δικαίωµα επιβολής τόσο µεγάλου εύρους ποινών, από τα 500 ευρώ που είναι το πταίσµα, να πάµε στα 60.000
ευρώ, που στην ουσία ούτε στο κακούργηµα δεν πληρώνουν
τόσο. Μιλάµε για εξόντωση. Θέλω να το δείτε αυτό το εύρος,
γιατί στην ουσία µπορεί να εξοντώσει κάποιους, όπως για παράδειγµα έναν επιχειρηµατία, καθώς δεν είναι όλοι καλοπροαίρετοι
αυτοί που είναι στις επιτροπές.
Εδώ δεν θέλουµε να εξοντώσουµε, θέλουµε να επιβάλλουµε
δικαιοσύνη, αλλά δεν είναι δικαιοσύνη να λες από 500 ευρώ
µέχρι 60.000 ευρώ και δίνω τη διακριτική ευχέρεια σε ένα όργανο
να πει αν θα είναι 600 ευρώ ή αν θα είναι 59.000 ευρώ. Δεν µπορεί να δώσει τέτοια εξουσιοδότηση η Βουλή. Πρέπει να το δείτε
αυτό.
Θέλω να δείτε, επίσης, το θέµα των επιλέξιµων βοσκίσιµων
εκτάσεων. Είναι µεγάλο πρόβληµα αυτό. Ξέρω ότι δεν είναι δικό
σας και προσπαθείτε να το λύσετε, αλλά πρέπει να πιέσουµε,
έστω και τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δείξουν µία ανοχή σε αυτό το θέµα. Πολλοί κτηνοτρόφοι περιµένουν
τις εξισωτικές αποζηµιώσεις, αλλά στην ουσία δεν θα πάρουν τίποτα γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιµες αντίστοιχες επιλέξιµες εκτάσεις.
Θέλω να δούµε, κύριε Υπουργέ, και να δείτε το θέµα της ρύθµισης των χρεών των χοιροτρόφων. Είχατε έρθει στα Τρίκαλα,
κύριε Υπουργέ, πήγαµε στην ένωση, ήρθε αντιπροσωπεία των
χοιροτρόφων -οι άνθρωποι αυτοί είναι οι µόνοι που παράγουν
στην ουσία, µαζί µε όλους τους άλλους παραγωγούς, αλλά
έχουµε έλλειψη στο χοιρινό κρέας- και αυτοί οι άνθρωποι για χίλιους λόγους, όπως έπεσαν έξω τόσοι επιχειρηµατίες στην Ελλάδα, αδυνατούν να πληρώσουν τα χρέη τους. Δεν ζητούν να
τους χαριστούν, ζητούν να ρυθµιστούν. Πρέπει το Υπουργείο να
είναι πρωτοπόρο σε αυτήν την περίπτωση. Να ρυθµιστούν τα δάνειά τους, να πληρώσουν οι άνθρωποι, αλλά µε µικρότερη δόση,
έτσι ώστε να αντέξουν τον ανταγωνισµό και να κρατήσουν την
επιχείρηση, να διατηρήσουν θέσεις απασχόλησης.
Καταθέσαµε µία τροπολογία για τη ρύθµιση των κόκκινων δανείων στην ΑΤΕ τριάντα Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δη-
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µοκρατίας και χαίροµαι που την κάνει αποδεκτή το Υπουργείο,
γιατί πραγµατικά θα δώσει ανάσα στους κτηνοτρόφους που χάνουν το χωράφι τους.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Σε όλους θα δώσει ανάσα, όχι µόνο
στους κτηνοτρόφους.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καλό όµως θα ήταν αυτήν τη ρύθµιση να την επεκτείνουµε µελλοντικά και σε άλλους που χρωστούν στην «κακή» ΑΤΕ, γιατί εκεί δεν τους δίνει το δικαίωµα να
ρυθµίσουν τις οφειλές τους. Το δίνουµε στους αγρότες και είναι
πολύ καλό, αλλά πρέπει να κάνουµε κι ένα επόµενο βήµα, κύριοι
συνάδελφοι, στους άλλους οφειλέτες της «κακής» ΑΤΕ, όχι να
µην πληρώσουν, να ρυθµίσουν όµως τα δάνειά τους, έτσι ώστε
να είναι ενήµεροι.
Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, καταθέσαµε προτάσεις πάλι
τριάντα δύο Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και πιστεύουµε
ότι βούληση της Κυβέρνησης και της πολιτείας είναι να είναι δίκαιη η φορολόγηση των αγροτών. Με τον τρόπο που το κάνουµε,
δεν νοµίζω ότι µπορούµε να πούµε ότι αυτό είναι δίκαιο, γιατί δεν
λαµβάνει υπ’ όψιν πολλούς αντικειµενικούς παράγοντες και το
γεγονός ότι ο αγρότης είναι πάντα εκτεθειµένος στον ουρανό,
στις ακραίες καιρικές συνθήκες, στα έκτακτα καιρικά φαινόµενα.
Για παράδειγµα, είχε καρπούζια ο πεθερός µου και είχαν συνεννοηθεί οι έµποροι να µην του αγοράσει κανένας τα καρπούζια, µε αποτέλεσµα να σαπίσουν µέσα στο χωράφι.
Δεν µπορούµε να τα αντιµετωπίσουµε αυτά σαν πολιτεία. Πρέπει εποµένως να τον προστατεύσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα πω και ένα τελευταίο, για να κλείσω, κύριε Υπουργέ –για
µισό λεπτό ζητάω την ανοχή σας– που αφορά το θέµα του προγράµµατος «Μπαλτατζής» και τα έργα. Ήµουν ο πρώτος νοµάρχης και ήµασταν ο πρώτος νοµός από το 2008 που είχαµε ώριµα
δεκαπέντε έργα για να τα εντάξουµε στο πρόγραµµα «Μπαλτατζής», µε πλήρη ωριµότητα µελετών, τεχνικά δελτία. Μόλις ήρθε
το ΠΑΣΟΚ το 2009, η κυρία Μπατζελή τιµώρησε το Νοµό Τρικάλων επειδή είχε δεξιό νοµάρχη και είχε και Υπουργό τον κ. Χατζηγάκη και δεν εντάχθηκε κανένα έργο στο πρόγραµµα «Μπαλτατζής» ακόµα στο Νοµό Τρικάλων, ούτε ένα χιλιόµετρο υπόγειου αρδευτικού δικτύου.
Είναι µείζον θέµα για µένα και είναι θέµα τιµής, κύριε Υπουργέ.
Δεσµεύτηκε ο κύριος Υπουργός που απουσιάζει –και θα του το
µεταφέρουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες– να εντάξει τέσσερα
έργα έξι εκατοµµυρίων ευρώ τώρα από τα 50 εκατοµµύρια που
πήρε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Θεωρώ θέµα τιµής –
επαναλαµβάνω– αυτά να ενταχθούν για το Νοµό Τρικάλων. Και
θέλω να του το µεταφέρουν οι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Η συνάδελφος κ. Αγαθοπούλου έχει τον λόγο.
ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είχα σκοπό να µιλήσω
για άλλα ζητήµατα του νοµοσχεδίου, αλλά η επικαιρότητα δυστυχώς µού άλλαξε τα σχέδια. Σήµερα το πρωί, κύριε Υπουργέ,
παρευρέθηκα στην εκδίκαση της υπόθεσης επτά αγροτών από
το Κιλκίς, οι οποίοι κατηγορούνταν για παρακώλυση συγκοινωνίας το 2009 κατά τη διάρκεια αγροτικής κινητοποίησης στους
Ευζώνους Κιλκίς.
Αυτοί οι άνθρωποι καταδικάστηκαν σε τέσσερις µήνες µε αναστολή σήµερα, γιατί υπερασπίστηκαν το επάγγελµά τους, γιατί
άσκησαν το δικαίωµά τους να προβούν σε κινητοποιήσεις αντίστασης στις αντιαγροτικές πολιτικές που εφαρµόζονται τα τελευταία χρόνια από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και πλήττουν
κυρίως τον µικρό και µεσαίο παραγωγό.
Ποιο ήταν το αδίκηµά τους; Ότι βγήκαν στους δρόµους, πραγµατοποιώντας µια ειρηνική κατά τα άλλα διαδήλωση στο συνοριακό σταθµό των Ευζώνων, ενηµερώνοντας τους διερχόµενους
για τα αιτήµατά τους, που είχαν να κάνουν µε την προέλευση του
γάλακτος και την ποιότητά του, αιτήµατα του κλάδου των κτηνοτρόφων, που πέντε χρόνια µετά παραµένουν το ίδιο επίκαιρα. Και
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έρχονται να προστεθούν και άλλα, όπως η ονοµασία προέλευσης
της φέτας, το γάλα µακράς διαρκείας και άλλα πολλά που απασχολούν συνολικότερα σήµερα τον αγροτικό τοµέα, όπως το
αγροτικό ρεύµα, το αγροτικό πετρέλαιο, η φορολόγηση µε 13%
από το πρώτο ευρώ και γενικά η έλλειψη µιας ολοκληρωµένης
αναπτυξιακής αγροτικής πολιτικής.
Ποιο είναι όµως το παράλογο σε αυτήν τη δικαστική απόφαση;
Το παράλογο είναι ότι ακόµη και οι µάρτυρες κατηγορίας της
υπόθεσης, όλοι οι αστυνοµικοί που είχαν υπηρεσία εκείνη την
ηµέρα, διαβεβαίωσαν το δικαστήριο ότι δεν διαπράχθηκε καµµία
αξιόποινη πράξη, καµµία παρακώλυση κυκλοφορίας, παρά µόνο
µια ειρηνική διαδήλωση, µε τα τρακτέρ παρατεταγµένα στην
άκρη του δρόµου, µε ανοιχτό το δρόµο και χωρίς καµµία διαµάχη
ούτε µε τους περαστικούς, αλλά ούτε και µε την ίδια την αστυνοµία. Ήταν µια αγροτική κινητοποίηση σαν όλες τις άλλες, που
έχουν γίνει πάµπολλες φορές.
Παρ’ όλα αυτά το δικαστήριο έκρινε ένοχους τους αγρότες.
Και διερωτώµεθα γιατί. Επειδή άσκησαν το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµά τους; Επειδή ζητούν εδώ και πάρα πολύ
καιρό από την πολιτεία να τους σεβαστεί και να σχεδιάσει επιτέλους µία αναπτυξιακή αγροτική πολιτική για τη χώρα;
Βλέπουµε δυστυχώς και τις τρεις εξουσίες –νοµοθετική, εκτελεστική και δικαστική– να είναι εναντίον της αγροτικής ανάπτυξης της χώρας, που είναι το κλειδί για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Από τον ΣΥΡΙΖΑ κρίνονται απαράδεκτες και καταδικαστέες
αυτές οι πρακτικές. Γι’ αυτό και έχουµε καταθέσει τροπολογία
µε την οποία ζητούµε να σταµατήσουν εδώ και τώρα οι διώξεις
των αγροτών, τους οποίους κάθε τρεις και λίγο σέρνετε στα δικαστήρια, για να τους τροµοκρατήσετε και να τους κάνετε να πάψουν να διεκδικούν τα δικαιώµατά τους.
Και φυσικά δεν είναι άσχετο αυτό µε το γεγονός ότι οι αγρότες
έχουν προειδοποιήσει και ετοιµάζουν κινητοποιήσεις. Νοµίζετε
ότι µε αυτόν τον τρόπο ίσως τους αλλάξετε γνώµη και κάµψετε
το φρόνηµά τους.
Κύριε Υπουργέ, όµως, το φρόνηµα των αγροτών δεν κάµπτεται
µε αυτόν τον τρόπο, γιατί οι αγρότες διεκδικούν εντελώς τα αυτονόητα. Θέλουν σοβαρή αγροτική πολιτική που να σέβεται τη
δουλειά και τους κόπους τους. Εσείς µετά από ενάµιση χρόνο
θητείας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης φέρατε ένα νοµοσχέδιο κενό γράµµα.
Ο αγροτικός κόσµος, κύριε Υπουργέ, ζητά τη βοήθειά σας για
να µπορέσει να πράξει. Είστε υποχρεωµένοι να τον ακούσετε,
αλλιώς αναρωτηθείτε γιατί να βρίσκεστε σε αυτές τις θέσεις.
Όσον αφορά µια άλλη τροπολογία αυτού του νοµοσχεδίου,
αυτή τη φορά κατατεθειµένη από την Κυβέρνηση, που ουδεµία
βέβαια σχέση έχει µε την αγροτική ανάπτυξη -αλλά πλέον είµαστε συνηθισµένοι σε τέτοιες πρακτικές, να κατατίθενται τροπολογίες άσχετες µε τα νοµοσχέδια που έρχονται στη Βουλή- είναι
η τροπολογία για την κατάργηση του εικοσιπεντάευρου στα νοσοκοµεία και την αντικατάστασή του από την αύξηση της τιµής
των τσιγάρων. Πρόκειται για άλλο ένα µεροληπτικό, πολυδύναµο
µέτρο αναδιανοµής του πλούτου υπέρ των ολιγοπωλίων. Είναι
αποδεδειγµένο από παλαιότερες αυξήσεις του ειδικού φόρου
κατανάλωσης στα προϊόντα καπνού ότι δεν αυξάνουν τα έσοδα,
αλλά αντίθετα αυξάνουν το λαθρεµπόριο.
Επίσης, δεν διασφαλίζεται από τη συγκεκριµένη τροπολογία
ότι δεν θα ζηµιωθεί ο περιπτερούχος µε περαιτέρω συρρίκνωση
του κλάδου. Και φυσικά είναι άλλο ένα παράδειγµα…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Για ένα λεπτό ναι.
Ευχαριστώ.
ΕΙΡΗΝΗ – ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν καταλαβαίνω γιατί
εγώ έχω πέντε λεπτά, ενώ όλοι οι υπόλοιποι οµιλητές είχαν οκτώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κάτι έχω µαζί σας!
ΕΙΡΗΝΗ – ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ που
έχετε κάτι µαζί µου. Συνεχίζω.
Όσον αφορά αυτό το µέτρο για την αύξηση της τιµής των τσιγάρων είναι άλλο ένα παράδειγµα της πολιτικής σας να µετακυ-
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λίετε τις δικές σας αδυναµίες στον απλό πολίτη. Αφού δεν έχετε
το σθένος να αντιταχθείτε στους υπαλλήλους της τρόικας και να
πείτε ότι η υγεία δεν θυσιάζεται ούτε ξεπουλιέται, προσπαθείτε
να βρείτε τρόπους να µπαλώσετε «τρύπες».
Σε ένα ανεπτυγµένο κράτος, όµως, όπως θέλει να λέγεται η
Ελλάδα, χρειάζονται γενναίοι προϋπολογισµοί για τη δηµόσια
υγεία, ώστε όλοι οι πολίτες ειδικά σε περίοδο κρίσης να µπορούν
να έχουν δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Εδώ θα είµαστε και θα το δούµε όλοι ότι ούτε τα απαραίτητα έσοδα θα έχετε,
αν εφαρµόσετε αυτό το µέτρο, αλλά και στο τέλος ούτε το εικοσιπεντάευρω θα γλιτώσει ο πολίτης.
Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, κάνοντας µια αναφορά στο άρθρο
37 του εν λόγω νοµοσχεδίου που έχει να κάνει µε τις παραχωρήσεις οικοπέδων σε ιδιώτες για ανέγερση κατοικίας. Πολύ σωστά
ο συνάδελφος κ. Αποστόλου ζήτησε την απόσυρση ολόκληρου
αυτού του άρθρου σε προηγούµενη τοποθέτησή του.
Τι προσπαθείτε να κάνετε µε αυτήν τη ρύθµιση δεν έχουµε καταλάβει. Γνωρίζουµε πολύ καλά και εµείς, αλλά και εσείς, ότι τα
οικόπεδα αυτά σε µεγάλο ποσοστό, γύρω στο 70%, όπως προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου σε ερώτηση του ίδιου
Βουλευτή, δεν χρησιµοποιήθηκαν από τους ωφελούµενους του
µέτρου για το σκοπό για τον οποίο παραχωρήθηκαν, για χίλιους
δύο λόγους που ποτέ όµως δεν εξετάσατε. Και έρχεστε τώρα,
µέσα σε περίοδο βαθιάς κρίσης, να ζητήσετε από τους ανθρώπους αυτούς να πληρώσουν ακόµα και χιλιάδες ευρώ για να διατηρήσουν την κυριότητα αυτών των οικοπέδων.
Θέλω να µας πείτε τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτό το µέτρο
θα έχει τα έσοδα που εσείς επιθυµείτε και τι σας κάνει να πιστεύετε ότι τις λιγοστές οικονοµίες που έχουν αποµείνει σε αυτούς τους πολίτες θα τις χαρίσουν µε αυτόν τον τρόπο στο
δηµόσιο ταµείο.
Σας καλούµε, λοιπόν, να αποσύρετε τη ρύθµιση αυτή. Έτσι και
αλλιώς είναι µαθηµατικά αποδεδειγµένο ότι δεν θα δώσει τα
έσοδα που επιθυµείτε. Στελεχώστε επιτέλους επιτροπές επίλυσης θεµάτων γης και διαχείρισης θεµάτων ιδιοκτησίας. Κάντε
τους απαραίτητους ελέγχους, για να διαπιστώσετε για ποιους
λόγους δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις του εν λόγω µέτρου. Για
παράδειγµα, στον Εύρωπο Κιλκίς λένε οι δικαιούχοι ότι εκεί που
βρίσκονται αυτά τα οικόπεδα δεν υπάρχει ούτε οδικό δίκτυο,
ούτε αρδευτικό, ούτε τίποτα. Κάντε, λοιπόν, χαρτογράφηση
όλων αυτών των περιοχών και µετά ελάτε να συζητήσουµε ξανά
την αλλαγή χρήσης τους και όλα τα υπόλοιπα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Νοµίζω ότι θα κλείσω εδώ και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα απλώς να κάνω µία τελευταία παρατήρηση, ότι δεν
είναι δυνατόν να θεωρείτε πως εξυπηρετώντας το µεγάλο κεφάλαιο και µένοντας πιστοί στις διαταγές και επιταγές της τρόικας
µπορεί ο αγροτικός τοµέας να προσφέρει την ανάπτυξη σε µια
χώρα που βρίσκεται σε κρίση και σε µια χώρα που θέλει πραγµατικά να ανακάµψει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Έχω πει ξανά σε αυτήν
την Αίθουσα, κύριε Πρόεδρε, ότι τα προβλήµατα του αγροτικού
κόσµου, του πρωτογενούς τοµέα, είναι τόσα πολλά που πραγµατικά η Αντιπολίτευση δεν χρειάζεται να καταφεύγει ούτε σε
υπερβολές ούτε σε αφορισµούς και ισοπεδωτικές διατυπώσεις,
όπως αυτή που ακούσαµε νωρίτερα από το Βήµα της Βουλής,
ότι το νοµοσχέδιο που συζητούµε είναι κενό γράµµα.
Το νοµοσχέδιο που συζητούµε, η πρώτη νοµοθετική παρέµβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µετά
από ενάµιση χρόνο, απαντάει σε πολλά προβλήµατα και πραγµατικά δίνει λύσεις που συνιστούν σηµαντικές παρεµβάσεις και
µεταρρυθµίσεις.
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Πρώτα απ’ όλα καθιερώνονται οι αγορές παραγωγών, στις
οποίες οι ίδιοι οι παραγωγοί θα µπορούν να πωλούν απευθείας
τα προϊόντα τους στους καταναλωτές, χωρίς να παρεµβαίνουν,
δηλαδή, οι ενδιάµεσοι. Φιλοδοξούµε δηλαδή µε αυτήν την παρέµβαση να µειωθεί, να κλείσει η «ψαλίδα» που υπάρχει σήµερα
στις τιµές από το χωράφι στο ράφι.
Θεσµοθετείται για πρώτη φορά ο κτηνίατρος εκτροφής που
θα παρακολουθεί την κτηνοτροφική εκµετάλλευση και θα συµβουλεύει τον κτηνοτρόφο µας. Σας θυµίζω ότι η χώρα ταλαιπωρείται χρόνια από ζωοανθρωπονόσους, όπως είναι η βρουκέλλωση, και υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος να επιβληθούν µέτρα
συµµόρφωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως η απαγόρευση εξαγωγών φέτας και η έκδοση ταξιδιωτικής οδηγίας για
τη χώρα. Με την καθιέρωση, λοιπόν, του κτηνιάτρου εκτροφής,
φιλοδοξούµε να αντιµετωπίσουµε αυτά τα προβλήµατα.
Το τρίτο είναι ότι καθιερώνεται η συνταγογράφηση φυτοφαρµάκων, εκσυγχρονίζεται δηλαδή το θεσµικό πλαίσιο εµπορίας και
διακίνησης φυτοφαρµάκων. Αναφέρθηκε και στην προηγούµενη
συνεδρίαση ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Καπερνάρος. Όσον αφορά στην παράνοµη διακίνηση
φυτοφαρµάκων, λαθραίων φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων
που έρχονται από το εξωτερικό, µε τη συνταγογράφηση και µε
την καθιέρωση των βιβλίων εσόδων-εξόδων φιλοδοξούµε να αντιµετωπίσουµε σε µεγάλο βαθµό αυτό το υπαρκτό, πράγµατι,
πρόβληµα.
Επίσης, σηµαντική µεταρρύθµιση είναι και η διασύνδεση του
Μητρώου Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων µε το ΓΕΜΗ, το Γενικό
Μητρώο Εµπόρων στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Με υπουργική
απόφαση, όπως λέει ο νόµος, θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις
για την εγγραφή στο Μητρώο Εµπόρων, κι ο έµπορος αγροτικών
προϊόντων θα υποχρεούται να καταθέτει εγγυητική επιστολή, για
να βάλουµε έτσι ένα τέλος σε αυτούς τους µπαταχτσήδες, αεριτζήδες εµπόρους που παίρνουν τη σοδειά του αγρότη και πολλές
φορές είτε ρίχνουν κανόνια και δεν πληρώνουν είτε πληρώνουν
όποτε τους καπνίσει.
Επιχειρούνται σηµαντικές αλλαγές µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Μην αδικούµε, λοιπόν, τη φιλότιµη προσπάθεια που καταβάλλεται.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Μανώλης Γλέζος.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Αγαπητέ Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ τον
λόγο για οκτώ λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αφού δικαιούστε τέσσερα λεπτά, κύριε συνάδελφε.
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Όλοι οι άλλοι συνάδελφοι µίλησαν οκτώ
λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εσείς σε τέσσερα
λεπτά θα πείτε περισσότερα!
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: Πριν από είκοσι εννέα περίπου χρόνια,
όταν ήµουν Ευρωβουλευτής, ανακάλυψα το εξής. Οποιαδήποτε
αίτηση του κράτους, οποιαδήποτε αίτηση συνεταιρισµού και
οποιαδήποτε αίτηση πολίτη γύρω από τα αγροτικά θέµατα είτε
απορρίπτονταν αναφανδόν είτε τους έλεγαν «στις καλένδες» από
το Διευθυντήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μου κίνησε το ενδιαφέρον και ανακάλυψα το εξής καταπληκτικό. Η Κοµισιόν, το Διευθυντήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έλεγε στις χώρες της Μεσογείου που παράγουν οµοειδή προϊόντα: «Μην αγοράζετε βιοµηχανικά προϊόντα από την Ιαπωνία
και τις Ηνωµένες Πολιτείες. Αγοράζετε από εµάς. Και επειδή δεν
έχετε «σκληρό» νόµισµα να µας πληρώσετε, δεχόµαστε να µας
πληρώνετε clearing µε αγροτικά προϊόντα».
Άρα, εκτός τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα!
Αυτή ήταν η συµπεριφορά του Διευθυντηρίου. Δεν θέλει το Διευθυντήριο καθόλου την αγροτική ανάπτυξη της χώρας. Με αυτό
το δεδοµένο πρέπει να σκεφθούµε τι πρέπει να κάνουµε.
Η συνέχεια της ιστορίας λοιπόν είναι ότι ύστερα από πέντε
χρόνια, το 1990, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το Διευθυντήριο,
βγάζει τους δύο περίφηµους νόµους, καταπληκτικούς ως προς
τον τίτλο: «Αναδάσωση της Ελλάδος», «Προστασία του περιβάλ-
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λοντος της Ελλάδος».
Τότε είχαµε δυστυχώς κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας, η οποία
πήρε τους δύο αυτούς νόµους, που λέγανε ότι «κάνε το χωράφι
σου, το ποτιστικό σου, αυτά τα προϊόντα που παράγει και που
δεν παράγουµε εµείς, δάσος». Δάσος, κυριολεκτικά! Και γέµισε
-θα το γνωρίζουν όσοι ασχολήθηκαν µε την αγροτική οικονοµίαο κάµπος δάση. Δάση! Και τα δάση δεν γινόντουσαν πάνω στα
γυµνά βουνά. Δεν γινόντουσαν για την αναδάσωση, αναχλόαση,
αναθάµνωση των γυµνών βουνών. Γινόντουσαν στον κάµπο. Έλεγαν: «το ποτιστικό σου κάνε το δάσος και για εικοσιπέντε χρόνια,
µέχρι να παράγει ξυλεία το δάσος, σε αποζηµιώνω» -µέχρι εκεί
έφτασε- «και σου δίνω και επιπλέον προστασία, για να βοηθήσεις
τα χρόνια αυτά που λείπουν. Όλα δικά σου, αρκεί να κάνεις
δάσος». Έτσι, ο κάµπος της Θεσσαλίας και οι άλλοι κάµποι γέµισαν µε δάση, τα οποία δεν έχουν καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα.
Το πρόβληµα είναι πώς εµείς θα αξιοποιήσουµε τον αγροτικό
τοµέα, τον πρωτογενή τοµέα. Δεν υπάρχει αυτή η κουταµάρα
που λέγεται «πρωτογενές πλεόνασµα». Το δηµοσιονοµικό πλεόνασµα δεν µπορείς να το λες πρωτογενές. Πρωτογενές είναι το
πλεόνασµα όταν πρωτογενή αγαθά έχουν παραχθεί και µόνο ο
αγροτικός τοµέας παράγει πρωτογενή αγαθά, αν εµείς αξιοποιήσουµε σωστά τα 2.200.000.000 ευρώ που ήδη δίνονται. Πώς;
Με επιδοτήσεις που πρέπει να δίνονται. Πού; Θα σας φέρω ένα
παράδειγµα.
Μου έλεγε η γυναίκα µου «δεν φτιάχνουµε και εµείς ένα κοπάδι στο χωριό; Ποιος θα το ελέγξει; Και όταν θα έρθει ο ελεγκτής του λέµε «πήγαινε µέτρησέ το»».
Έχετε αντιληφθεί τι γίνεται µε τις επιδοτήσεις που είχαν σκοπό
να βελτιώσουν και τις ράτσες και τις ποιότητες του κτηνοτροφικού τοµέα; Όλα είναι στον αέρα. Επιδότηση κανονική δεν αξιοποιείται όπως πρέπει ενώ µπορούµε να την αξιοποιήσουµε κανονικά.
Θα ήθελα να πω κάτι τελευταίο. Υπάρχουν αγροτικά κτήµατα
που δεν καλλιεργούνται; Μόνο το αγροτικό εισόδηµα και πέρα
από ένα ορισµένο µέτρο µπορεί να αξιοποιηθεί, µπορεί δηλαδή
να φορολογηθεί, µε µια κλιµάκωση και αυτό. Δεν µπορεί να παίρνεις χαράτσι από µη εισόδηµα. Όταν δεν έχει εισόδηµα ο αγρότης δεν µπορείς να τον φορολογείς. Και εκεί πρέπει να υπάρχει
µια κλιµάκωση.
Αν όµως αφήνει τα χωράφια του ακαλλιέργητα -και σ’ αυτήν
την περίπτωση- τότε µπορούµε να τον υποχρεώσουµε να τα
δώσει για καλλιέργεια. Άλλο θέµα το ένα και άλλο θέµα το άλλο!
Το ίδιο ισχύει και για τα σπίτια του.
Για να τελειώνω, µόνο το αγροτικό εισόδηµα και από ένα όριο
και πάνω µπορεί να φορολογείται. Το εισόδηµα πρέπει να φορολογείται. Και να σταµατήσουν οι λεγόµενοι πλειστηριασµοί και
όλη αυτή η ιστορία που τελικά θέλει να εξοντώσει τον αγρότη.
Τι θέλουνε; Μου το είπαν καθαρά. «Τελικά τι τη θέλετε την Ελλάδα;» ρώτησα τους συναδέλφους Ευρωβουλευτές. Λένε «ήλιος,
αέρας, αµµουδιές». Τη θέλουν να είναι θέρετρο της Ευρώπης.
Αν η πολιτική µας είναι να τη θέλουµε θέρετρο της Ευρώπης, να
το γνωρίζουµε, να το πούµε ότι δεν θέλουµε ούτε αγροτική οικονοµία ούτε τίποτε άλλο.
Με την ελπίδα ότι επιτέλους να γίνει και από τους συναδέλφους των άλλων κοµµάτων κατανοητό ότι ο πρωτογενής τοµέας
είναι ο αγροτικός τοµέας και ότι όλη µας η φροντίδα και η προσοχή πρέπει να είναι γύρω από τον αγροτικό τοµέα και τους
αγρότες, να περιµένω ακόµη στο ακουστικό µου; Εύχοµαι όλα
να πάνε καλά, αλλά δεν τα βλέπω να πηγαίνουν όπως πρέπει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Αµµανατίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ολοκληρώνεται σήµερα η συζήτηση του πολυνοµοσχεδίου του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε το οποίο
υποτίθεται ότι η Κυβέρνηση θα έδινε λύσεις σε κάποια τουλάχιστον προβλήµατα του αγροτικού κόσµου και ήδη οι αγρότες και
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οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε διαδικασίες κινητοποιήσεων.
Τα τρακτέρ, κύριε Υπουργέ, ζεσταίνονται σε όλη την Ελλάδα,
ενώ οι τευτλοπαραγωγοί προχώρησαν την προηγούµενη εβδοµάδα σε κατάληψη των γραφείων της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης, γιατί η νέα τιµολόγηση στο τεύτλο είναι χαµηλότερη από
τα κόστη, γιατί οι καλλιεργητές ωθούνται στην εγκατάλειψη της
καλλιέργειας για να απαξιωθεί η Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης
και βεβαίως, για να µπορέσετε να ξεπουλήσετε και την τελευταία
δηµόσια αγροτική βιοµηχανία µε τους όρους που θέλουν τα κοράκια που παραχώρησαν και την Αγροτική Τράπεζα, δηλαδή να
την ξεπουλήσετε έναντι πινακίου φακής.
Μετά από µήνες αναµονής και ενώ οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας βρίσκονται στο κόκκινο, το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης φέρνει ένα νοµοσχέδιο το οποίο συσκοτίζει και περιπλέκει ακόµη περισσότερο τα πράγµατα ενώ δηµιουργεί και νέα
προβλήµατα. Σας τα είπαν και οι εκπρόσωποι των αγροτών και
των κτηνοτρόφων. Τα είπαν και οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβερνητική πολιτική έχει οδηγήσει τους παραγωγούς σε αδιέξοδο
και µε αυτό το αδιέξοδο εντέχνως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν ασχολείται.
Σήµερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι φωνάζουν για τη ληστρική φορολόγηση που τους έχετε επιβάλει, για τις αυξήσεις
στα καύσιµα και στο ρεύµα, για τα κόκκινα δάνεια και τις κατασχέσεις µε τις οποίες τους απειλεί η Τράπεζα Πειραιώς. Έρχεται,
λοιπόν, σήµερα η Κυβέρνηση και µιλά για αγροτική πολιτική και
αναδιάρθρωση, όταν σπρώχνει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους στην ανεργία, όταν τους ωθεί στην εγκατάλειψη εκατοµµυρίων στρεµµάτων παραγωγικών γαιών.
Μιλάτε, κύριε Υπουργέ, για ανάπτυξη στην αγροτική πολιτική
όταν οδηγείτε τους παραγωγούς στην εξόντωση. Μιλάτε για την
ανάπτυξη που ωφελεί την Τράπεζα Πειραιώς, τους τοκογλύφους,
τις µεγάλες βιοµηχανίες τροφίµων, τα σουπερµάρκετ και τους
µεγαλέµπορους και οι αγρότες ας φάνε παντεσπάνι! Βορά στα
µεγάλα συµφέροντα αφήνει η Κυβέρνηση τους αγρότες µε την
Τράπεζα Πειραιώς να χαράσσει την αγροτική πολιτική της χώρας
και να µετατρέπει τους αγρότες σε δουλοπάροικους, µε τους
κτηνοτρόφους να βρίσκονται έρµαιοι στο καρτέλ του γάλακτος
µετά και το ξεπούληµα της εταιρείας «ΔΩΔΩΝΗ», η οποία έδινε
τιµή αναφοράς στο γάλα.
Με αυτό το νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα τουλάχιστον να ρυθµίσει οριστικά κάποια θέµατα που ταλανίζουν
τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, αλλά ούτε αυτό είδαµε.
Είχε συζητηθεί πολλές φορές στη Βουλή. Είχαν δοθεί πλήθος δεσµεύσεων από κυβερνητικούς παράγοντες και από τον ίδιο τον
κύριο Υπουργό ότι θα επιλυθούν τα θεσµικά ζητήµατα που αφορούν τους κτηνοτρόφους. Υποτίθεται ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο
θα δίνονταν οι απαντήσεις που δεν δόθηκαν στο προηγούµενο
για την αδειοδότηση των σταβλικών εγκαταστάσεων.
Η αδειοδότηση είναι ένα από τα πολύ σοβαρά προβλήµατα
που είχαν και έχουν οι κτηνοτρόφοι. Το 85% των κτηνοτρόφων
δεν µπορεί να πάρει άδεια. Υποτίθεται ότι µε το ν. 4056/2012 θα
δινόταν λύση. Είχαµε επισηµάνει και τότε, όταν τον συζητούσαµε, ότι δεν ήταν λύση και, δυστυχώς, επιβεβαιωθήκαµε.
Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος και δεν έχουν αδειοδοτηθεί οι κτηνοτρόφοι, γιατί η απαράδεκτη εγκύκλιος του ΙΠΑ
έβαλε µια σειρά χρονοβόρων, γραφειοκρατικών και πολυδάπανων διαδικασιών. Και οι κτηνοτρόφοι είναι στο µηδέν και οι νέοι
κτηνοτρόφοι απεντάσσονται από τα κοινοτικά προγράµµατα.
Σήµερα προσπαθείτε να µπαλώσετε το ν. 4056, αλλά το µόνο
που κάνετε είναι απλά να διευρύνετε τα χρονικά περιθώρια για
τις αδειοδοτήσεις και τις εγκρίσεις από τον ένα µήνα στους έξι.
Πάλι δεν λύνετε το πρόβληµα, γιατί για να λυθεί -και αυτό το
έχουµε επισηµάνει- χρειάζονται κατάλληλες και επαρκώς στελεχωµένες υπηρεσίες, καθώς και αλλαγή του καθεστώτος της πολυνοµίας που αναπαρήγαγε τα αδιέξοδα.
Συνεχίζοντας, το άρθρο 63 αφορά την εξαίρεση από κατεδάφιση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Εδώ περιλαµβάνετε µόνο
τους κτηνοτρόφους για τους οποίους εκδόθηκε η πράξη εξαίρεσης από κατεδάφιση, αλλά όχι εκείνους που αιτήθηκαν έως 306-2012 και δεν πρόλαβε να εκδοθεί η πράξη εξαίρεσης, ο αριθµός των οποίων δεν είναι µικρός. Δηλαδή, λέτε στους κτηνοτρό-
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φους που θέλησαν να νοµιµοποιήσουν τις σταβλικές τους εγκαταστάσεις, επωµίστηκαν το κόστος αυτής της διαδικασίας και αιτήθηκαν εµπρόθεσµα, ότι πρέπει να κάνουν άλλη διαδικασία µε
βάση το ν. 4178 και να πληρώσουν άλλα κόστη και άλλα παράβολα.
Στο παρόν σχέδιο νόµου εισάγετε και τα κτηνοτροφικά πάρκα
και τις κτηνοτροφικές ζώνες, τα οποία χαρακτηρίστηκαν από
τους κυβερνητικούς Βουλευτές ως καινοτοµία και εργαλείο ανάπτυξης της κτηνοτροφίας.
Κύριοι Βουλευτές, να σας θυµίσω ότι µέχρι σήµερα το µεγάλο
θέµα των βοσκοτόπων δεν έχει επιλυθεί. Το θέµα αυτό είναι νευραλγικής σηµασίας για την εκτατική κτηνοτροφία. Οι πραγµατικοί κτηνοτρόφοι σήµερα χάνουν εκτάσεις και χάνουν µέρος των
ενισχύσεων από αυτήν τη διαδικασία.
Το έχουµε θέσει επανειληµµένα, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εδώ στη Βουλή, το έχουν θέσει και άλλοι Βουλευτές. Οι κτηνοτρόφοι διαµαρτύρονται και ακόµη δεν έχουµε
οριστική απάντηση, οριστική καταγραφή και µία οριστική ολοκλήρωση όλων αυτών που συζητούµε.
Το έγκληµα εις βάρος των κτηνοτρόφων της χώρας δεν γίνεται
κατά λάθος. Σχεδιάστηκε στη νεοφιλελεύθερη Ευρωπαϊκή Ένωση µε στόχο την εξαφάνιση της παραδοσιακής εκτατικής και οικογενειακής κτηνοτροφίας, για να προωθηθούν τα συµφέροντα
των µεγάλων εταιρικών µονάδων παραγωγής κτηνοτροφικών
προϊόντων. Αυτή είναι και η κατεύθυνση και στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και σήµερα έρχεστε και λέτε για κτηνοτροφικά
πάρκα και κτηνοτροφικές ζώνες.
Το παρόν νοµοσχέδιο δεν επιλύει τα νευραλγικά προβλήµατα
αγροτών- κτηνοτρόφων, ακόµη και στα σηµεία που το ίδιο το
Υπουργείο έχει δεσµευθεί για νοµοθετικές παρεµβάσεις. Αντίθετα, το παρόν νοµοσχέδιο θα δηµιουργήσει νέα αδιέξοδα.
Επειδή µέσα στην εβδοµάδα -την Πέµπτη- ξεκινάει η έκθεση
«AGROTICA» και επειδή θα ανέβουν ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Υφυπουργός -πιθανόν και άλλοι κυβερνητικοί παράγοντεςθα ήθελα να ξέρω τι θα πουν στους αγρότες που δεν µπορούν
να καλλιεργήσουν.
Ο λόγος που είµαστε αντίθετοι σε αυτό το νοµοσχέδιο δεν
είναι γιατί είµαστε Αντιπολίτευση, αλλά γιατί πραγµατικά δεν επιλύει αυτά που έπρεπε να είχαν επιλυθεί εδώ και χρόνια.
Επίσης, µε αυτήν την πολυνοµία που υπάρχει και τη µη κωδικοποίηση οι αγρότες, αλλά και οι υπάλληλοι των υπηρεσιών -οι
οποίες βεβαίως είναι υποστελεχωµένες- δεν µπορούν να καταλάβουν τίποτα.
Δυστυχώς, για άλλη µία φορά η πολιτεία, η Κυβέρνηση, φέρνει
ένα νοµοσχέδιο το οποίο είναι ένας σωρός πραγµάτων που δυσκολεύει ακόµη περισσότερο τα πράγµατα.
Αυτός είναι ο λόγος που είχαµε καταψηφίσει επί της αρχής και
θα καταψηφίσουµε και το µεγαλύτερο µέρος των άρθρων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ.
Θα ήθελα να ενηµερώσω την Ολοµέλεια ότι στις 21 Ιανουαρίου
εκδόθηκε εγκύκλιος από τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, τον κ. Αλεξιάδη, µετά από επικοινωνία που είχαµε και η οποία απεστάλη
στις πολεοδοµίες, προκειµένου να εφαρµόσουν το νόµο που ψηφίστηκε το καλοκαίρι στη Βουλή για τη νοµιµοποίηση όλων των
αυθαίρετων σταβλικών εγκαταστάσεων, ανεξαρτήτως τετραγωνικών µέτρων, χωρίς κανένα πρόστιµο, µε ένα απλό παράβολο.
Επειδή και σε αυτήν την Αίθουσα αναφέρθηκε -και από τον κ.
Κασσή και από άλλους συναδέλφους- ότι κάποιες πολεοδοµίες
δεν εφαρµόζουν τον νόµο, επικοινώνησα µε τον Γενικό Γραµµατέα του ΥΠΕΚΑ και εκδόθηκε και απεστάλη στις πολεοδοµίες η
διευκρινιστική αυτή εγκύκλιος, την οποία θα καταθέσω στα Πρακτικά. Και θέλω να πιστεύω ότι η αθάνατη ελληνική γραφειοκρα-
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τία δεν θα ξανακάνει το θαύµα της και δεν θα χρειαστεί να παρέµβουµε.
Να πω και κάτι ακόµη, επειδή αναφέρθηκε νωρίτερα η κ. Αµµανατίδου, σχετικά µε το θέµα της αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. Με κοινή υπουργική απόφαση που
υπογράψαµε µε τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, τον κ. Μανιάτη, απλοποιούνται οι διαδικασίες
για την ίδρυση κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. Δεν χρειάζεται
πια περιβαλλοντική µελέτη, περιβαλλοντική άδεια, που ήταν µια
χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία. Για την πλειονότητα των
κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων αρκεί η υπαγωγή τους στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Πασχαλίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική σηµασία του αγροτικού και κτηνοτροφικού τοµέα για την Ελλάδα ήταν και παραµένει πολύ σηµαντική.
Η βαρύτητά της ξεπερνά κατά πολύ τα µεγέθη συµµετοχής της
στην εθνική οικονοµία και την απασχόληση. Και αυτό διότι ο αγροτικός και κτηνοτροφικός τοµέας στην Ελλάδα δεν είναι µόνο
τοµείς παραγωγής υλικών αγαθών, αλλά και άυλων, σηµαντικών
για την κοινωνική, οικονοµική και πολιτισµική συνέχεια αγροτικών
περιοχών και όχι µόνο.
Η γεωργία και η κτηνοτροφία συµβάλλουν στη διατήρηση της
φυσιογνωµίας της υπαίθρου, τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού
και αποτρέπουν την πληθυσµιακή απογύµνωση των αποµονωµένων περιφερειών της χώρας. Το µεγάλο ζήτηµα των ηµερών µας
είναι πώς ο αγροτικός και κτηνοτροφικός τοµέας θα µπορέσουν
να βρουν τον δρόµο τους και να ανταποκριθούν στις ανάγκες τής
εποχής µας, εκπληρώνοντας τους πολλαπλούς ρόλους και τις
λειτουργίες τους.
Οι διεθνείς εξελίξεις εξακολουθούν να κατευθύνουν τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τοµέα σε καταστάσεις ανταγωνιστικής παραγωγής. Κατευθύνουν, δηλαδή, προς µια εντατική και επιχειρηµατική γεωργία και κτηνοτροφία µεγάλης κλίµακας που η Ελλάδα αδυνατεί ακόµα να παρακολουθήσει. Το ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας δεν µπορεί να είναι το χαµηλό κόστος εργασίας. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα πρέπει να είναι το διαφοροποιηµένο και ποιοτικό
προϊόν που ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις καταναλωτών.
Τα προϊόντα εντατικής γεωργίας και κτηνοτροφίας θα εξακολουθούν να µην είναι εγγυηµένα και ασφαλή, προκαλώντας αβεβαιότητα στους καταναλωτές. Το ζητούµενο των καταναλωτών
της σηµερινής εποχής είναι η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, προϊόντων που εξασφαλίζουν την υγεία και που υιοθετούν φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές. Αυτό ακριβώς
έρχεται το σηµερινό πολυνοµοσχέδιο να διασφαλίσει.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το πολυνοµοσχέδιο που σήµερα
συζητείται, αποτέλεσµα µακράς διαβούλευσης και παραγωγικών
διαλόγων µε τους αρµόδιους φορείς και τις ελεγκτικές αρχές,
ρυθµίζει σηµαντικότατα ζητήµατα κυρίως αναφορικά µε την
ασφάλεια των αγροτικών προϊόντων, την προστασία των καταναλωτών, τη διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας αλλά και τη στήριξη
του αγροτικού και κτηνοτροφικού τοµέα.
Με µια λεπτοµερή περιγραφή των διαδικασιών ελέγχου και επιβολής των κυρώσεων επιτυγχάνεται ο στόχος της προστασίας
των καταναλωτών και προάγεται η διασφάλιση της δηµόσιας
υγείας.
Ειδικότερα το πρώτο µέρος αποτελεί µια καινοτόµα επικαιροποίηση και κωδικοποίηση της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας
στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων, καθώς και της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγών τους, ενώ το δεύτερο µέρος του νοµο-
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σχεδίου περιλαµβάνει δύο πολύ σηµαντικά άρθρα για τα γεωργικά φάρµακα και τα λιπάσµατα.
Θα ήθελα ακόµη να υπογραµµίσω δύο πολύ θετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναφορικά µε το
πολυαγρόκτηµα και τις αγορές παραγωγών. Ο ορισµός του «πολυαγροκτήµατος» ως ειδικής κατηγορίας αγροτουριστικής εκµετάλλευσης αναπτύσσει ειδικές µορφές τουρισµού, αθλητισµού
και εκπαίδευσης, ενώ η ίδρυση αγορών παραγωγών θα στοχεύσει στη µείωση χάσµατος µεταξύ της τιµής παραγωγής και της
τιµής διάθεσης προς όφελος των καταναλωτών, ενώ συγχρόνως
θα συµβάλλει στην καταπολέµηση της κερδοσκοπίας.
Με αφορµή την παρούσα οµιλία, θα ήθελα να απονείµω και τα
εύσηµα στον κύριο Υπουργό καθώς επέτυχε πριν λίγες ηµέρες
στις Βρυξέλλες, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι
πολύ σηµαντικό. Η ελληνική πλευρά κατάφερε να περάσει και να
υιοθετηθούν στο κείµενο προτάσεις της σχετικά µε την ανάγκη
ενίσχυσης του αγροτικού πληθυσµού µε νέους αγρότες, καθώς
ο ανθρώπινος πόρος είναι ο πιο περιορισµένος στη γεωργία και
προτάσεις σχετικά µε την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων
και τη χρήση µεθόδων πιο φιλικών προς το περιβάλλον για µια
γεωργία αειφορίας. Η συνολική στρατηγική για την ανάπτυξη της
Ελλάδας στοχεύει στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και
της εξωστρέφειας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα λίγο χρόνο ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ: Συνεχίστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Με την άδεια του κ.
Κλειτσιώτη, σας δίνω τον χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ: Προκειµένου, όµως, να επιτευχθούν
αυτοί οι στόχοι, πρέπει οι αγρότες να βιώσουν ότι η πολιτεία θα
είναι δίπλα τους. Και αυτό διότι τόσο ο αγροτικός όσο και κτηνοτροφικός τοµέας παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση
µε τους άλλους τοµείς της οικονοµίας. Βασικότερη και σηµαντικότερη είναι ότι η παραγωγή των γεωργικών και κτηνοτροφικών
προϊόντων επηρεάζεται σε πολύ σηµαντικό βαθµό από απρόβλεπτους παράγοντες όπως είναι οι καιρικές συνθήκες, οι ασθένειες
φυτών και ζώων.
Ακριβώς αυτές οι ιδιαιτερότητες θα πρέπει να κάνουν την πολιτεία να ενσκήψει µε µεγαλύτερο ενδιαφέρον και προσοχή στα
τεράστια προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι Έλληνες αγρότες
και κτηνοτρόφοι. Ποιος µπορεί να λησµονήσει το τεράστιο πρόβληµα που ταλαιπωρεί χιλιάδες συµπολίτες µας, αγροτικούς παραγωγούς, οι οποίοι πλήττονται από τα αιφνιδιαστικά και ακραία
καιρικά φαινόµενα που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στη
χώρα µας, γεγονός που έχει ως συνέπεια την απώλεια σηµαντικού µέρους της πρωτογενούς παραγωγής και κατ’ επέκταση τη
µείωση των εισοδηµάτων τους; Η πολιτεία οφείλει να αποδείξει
σε αυτούς τους ανθρώπους ότι θα στέκεται δίπλα τους στα µεγάλα αυτά προβλήµατα.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να κάνω µια σύντοµη αναφορά σε
έναν από τους µεγαλύτερους και βαθύτερους τυρφώνες της Ευρώπης, ενενήντα χιλιάδων στρεµµάτων, που το 70% της έκτασης
ανήκει στο Νοµό Καβάλας, το 24% στο Νοµό Δράµας και το 6%
στο Νοµο Σερρών, στον οποίο παράγονται αρίστης ποιότητας
αγροτικά προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, όπως
για παράδειγµα καλαµπόκι, σόγια, ηλίανθος. Η κεντρική τάφρος
έχει µήκος είκοσι εννέα χιλιόµετρα και έχει να καθαριστεί από το
1950 µε αποτέλεσµα κάθε χρόνο ο τυρφώνας να πληµµυρίζει, οι
αγρότες να µην µπορούν να σπείρουν και οι παραγωγές να καταστρέφονται από τον καύσωνα, µε συνέπεια να αποζηµιώνονται
από τον ΕΛΓΑ.
Προκύπτει, εποµένως, αδήριτη ανάγκη άµεσης επέµβασης του
Υπουργείου για µία ολοκληρωµένη µελέτη και δηµιουργία ενός
φορέα διαχείρισης, προκειµένου να δοθεί επιτέλους λύση σε ένα
τόσο σοβαρό πρόβληµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Καπερνάρο,
όχι. Τελειώνουµε. Τον λόγο έχει ο τελευταίος των εγγεγραµµένων, ο κ. Παναγιωτόπουλος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ο Κανονισµός τι λέει για τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους; Όταν εγώ τον λέω «γελοίο», δεν
το δέχεστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν πρέπει να χρησιµοποιούµε και να χρησιµοποιείτε τέτοιες εκφράσεις.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Είναι η επιεικέστερη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή είµαι κι εγώ ένας από
τους υπογράφοντες Βουλευτές την τροπολογία για την τακτοποίηση των κόκκινων δανείων της παλιάς ΑΤΕ, οφείλω κατ’ αρχάς
να είµαι και τυπικά εντός του θέµατος της συζήτησης και να εκφράσω την ικανοποίηση µου γι’ αυτήν την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης. Επίσης, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι δεν πρόκειται
ούτε για δωράκι στους αγρότες ούτε για προσπάθεια κατευνασµού τους εν όψει κινητοποιήσεων, όπως καλλιεργεί επιµελώς
κάποια µερίδα των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης αυτές τις
µέρες. Πρόκειται απλά για την άρση µιας αδικίας που έχει να
κάνει µε τα κατάλοιπα ενός προβληµατικού συστήµατος δανειοδότησης από την παλιά ΑΤΕ που εκµεταλλεύτηκε -και νοµίζω
αυτό είναι ακριβές- την αδυναµία του αγρότη να παρακολουθήσει λογιστικά την εξυπηρέτηση του δανείου του. Γι’ αυτό πρόκειται. Θα το αποκαλούσα «πανωτόκια νούµερο 2».
Για όσους θυµούνται και µπορούν να εκτιµήσουν πόσο χρήσιµη πρωτοβουλία ήταν για τα ζητήµατα των αγροτικών δανείων
η πρώτη πρωτοβουλία για την άρση των πανωτοκίων, νοµίζω ότι
µπορούν εκτιµήσουν πόσο χρήσιµη θα είναι και αυτή η πρωτοβουλία.
Μην ξεχνάµε, άλλωστε, ότι εδώ έχουµε να κάνουµε και µε την
κακή ή παράτυπη εφαρµογή ενός κακού, αναχρονιστικού νόµου.
Kαι αναφέροµαι σε ένα νόµο του 1928 –παρακαλώ!- όπου προβλέπεται η µονοµερής εγγραφή υποθήκης σε ακίνητα του
αγρότη…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Του 1929.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Συγγνώµη, έπεσα λίγο
έξω, του 1929. Όµως, και πάλι παλιός είναι, κύριε συνάδελφε, µε
µονοµερή πράξη της τότε ΑΤΕ –άκουσον, άκουσον!- εν αγνοία
του δανειολήπτη αγρότη, έξω βέβαια από την τακτική νοµική διαδικασία που προβλέπει απλούστατα εγγραφή υποθήκης κατόπιν
δικαστικής αποφάσεως.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Σωστά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αν είναι δυνατόν! Εν πάση
περιπτώσει, κάποια βελτίωση σε αυτό το καθεστώς δίνεται µέσα
σε αυτήν την διάταξη.
Συνοψίζοντας τη συζήτηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιας
και είµαι από τους τελευταίους οµιλητές, εδώ θα πω ότι προέκυψε και από τους προλαλήσαντες συναδέλφους η ανάγκη για
µία ευρύτερη πρωτοβουλία εκ µέρους του Υπουργείου να ηγηθεί
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης µίας προσπάθειας συζήτησης µε άλλα Υπουργεία, ώστε να απαντηθεί το τεράστιο ζήτηµα
της στήριξης του πρωτογενούς τοµέα. Αυτό το νοµοσχέδιο λύνει
αρκετά ζητήµατα και προβλήµατα, αλλά δεν δίνει αυτήν την οραµατική κατεύθυνση και νοµίζω ότι αυτό θα πρέπει το Υπουργείο
να το δει.
Συµφωνούµε όλοι ότι ο πρωτογενής τοµέας µπορεί να τονώσει
την απασχόληση τόσο σε επίπεδο του ελεύθερου επαγγελµατίαεπιχειρηµατία-αγρότη όσο και σε επίπεδο της εξαρτηµένης εργασίας από τους αγρότες γης. Συµφωνούµε ότι ο πρωτογενής
τοµέας µπορεί να τονώσει την διατροφική επάρκεια και ασφάλεια
της χώρας. Συµφωνούµε ότι µπορεί να τονώσει την εξαγωγική
της δραστηριότητα σε προϊόντα διεθνούς ανταγωνιστικότητας
και οπωσδήποτε βέβαια να προσδώσει και µία αναπτυξιακή προοπτική που λείπει, αρκεί να στηριχθεί µε κίνητρα, σχέδιο και όχι
αντικίνητρα.
Θα κάνω µια µικρή τοποθέτηση για τα πρόστιµα. Όντως το
εύρος προβληµατίζει. Εγώ προσωπικά και στο Υπουργείο Εργα-
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σίας ήµουν υπέρ µιας άλλης αντιµετώπισης που προβλέπει τα
εξής στάδια: αυστηρή προειδοποίηση, σε περίπτωση υποτροπής
ελαφρύ πρόστιµο, σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής βαρύ
πρόστιµο, σε περίπτωση τρίτης υποτροπής βαρύτατο πρόστιµο
ή άλλη κύρωση. Αυτό το εύρος, όµως, προβληµατίζει, γιατί,
χωρίς να θέλω να γίνω µάντης κακών, προβλέπω ότι από εδώ
µέσα θα αναπτυχθεί και συναλλαγή. Σου βάζω 30.000 ευρώ,
αφού έχω τη δυνατότητα να σου βάλω µέχρι και 60.000 ευρώ και
δώσε µου κάτι, για να στο ρίξω στα 3 και πάλι κερδισµένος θα
είσαι. Να το δούµε και αυτό. Αυτή η τοποθέτησή µου προκύπτει
όχι από ασκήσεις επί χάρτου µέσα σε κάποιο Υπουργείο, αλλά
από την καθηµερινότητα της πραγµατικότητας και στην αγροτική
παραγωγή.
Η άτακτη φορολόγηση χωρίς κάποιο σαφές σχέδιο και έγκαιρες εξηγήσεις µέσω ερµηνευτικών εγκυκλίων είναι άλλη µία απόδειξη της απουσίας σχεδίου. Βέβαια, δεν είναι εδώ αρµόδιο το
Υπουργείο, αλλά νοµίζω ότι µπορεί να ηγηθεί µιας προσπάθειας
συνεννόησης µε το αρµόδιο Υπουργείο. Οι όποιες ενστάσεις
έχουν διατυπωθεί στο θέµα από εµάς, κύριε Υπουργέ, δεν είχαν
να κάνουν ούτε µε όψιµη ανησυχία ούτε βέβαια βασίζονται σε
πελατειακές ανησυχίες. Βασίζονται και πάλι στην καθηµερινή
πραγµατικότητα.
Βιβλίο εσόδων-εξόδων. Ο αγροτικός κόσµος, ξέρετε, δεν λέει
όχι, δεν είναι απόλυτα αντίθετος. Είναι, όµως, επιφυλακτικός
λόγω διαφόρων αδικιών και ασαφειών που θα µπορούσαν να
αναπτυχθούν µέσα από αυτό. Είναι αδικία, για παράδειγµα, όταν
το εισόδηµα ενός αγρότη είναι γύρω στις 10.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουµε τις δαπάνες για την καλλιέργεια, το διαθέσιµο φορολογητέο εισόδηµα είναι γύρω στις 3.000 ευρώ, είναι γύρω στα 250
ευρώ µε 300 ευρώ το µήνα. Αυτό θα φορολογηθεί; Μήπως πρέπει να δούµε µία πιο ρεαλιστική πρόταση της αύξησης του ορίου;
Υπάρχουν ασάφειες. Τι θα γίνει, για παράδειγµα, µε όσους
βγαίνουν στη σύνταξη του χρόνου, αλλά φέτος υποχρεούνται να
τηρήσουν βιβλία εσόδων-εξόδων; Τι θα γίνει µε τους αλλοδαπούς εργάτες γης; Ο αγρότης, ξέρετε, προκειµένου να κάνει τη
δουλειά του, δεν µπορεί να τρέχει από εδώ και από εκεί µε λίστες, χαρτιά και έγγραφα στις διευθύνσεις εργασίας. Είναι στο
χωράφι και προσπαθεί να οργανώσει την παραγωγή του.
Τι θα γίνει µε µέλη οικογενείας που εργάζονται στο χωράφι;
Αυτό ήταν το θεµέλιο της ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας παραδοσιακά. Όλη η οικογένεια στο χωράφι. Πώς θα υπολογιστούν
αυτά τα ηµεροµίσθια;
Είχαµε αναλάβει πρωτοβουλία στο Υπουργείο Εργασίας σε
συνεννόηση µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων να καταλήξουµε σε ένα σύστηµα κινητροδότησης, ίσως
µέσω επιδότησης ηµεροµισθίου ή ασφαλιστικών εισφορών, ώστε
να προσέλθει εργατικό δυναµικό σε κάποιες συγκοµιδητικές περιόδους ανά την επικράτεια –πολλές είναι, δόξα τω Θεώ!- και
έτσι να τονωθεί και η απασχόληση, αλλά και η νόµιµη απασχόληση.
Θα µπορούσε το Υπουργείο να αναλάβει πρωτοβουλία, γιατί
αυτό θα υποδείξει τις συγκοµιδητικές περιόδους, για παράδειγµα σπαράγγι στην Καβάλα τον Φεβρουάριο-Μάρτιο, κεράσια
στη δυτική Μακεδονία την άνοιξη, σταφύλι σε όλη την Ελλάδα
τον Σεπτέµβρη, ελιά στη Χαλκιδική και στην Κρήτη τον Οκτώβρη
και τον Νοέµβρη.
Άλλο ζήτηµα είναι ο συνυπολογισµός των ενισχύσεων στο φορολογητέο εισόδηµα. Δεν πρέπει να γίνει. Υπενθυµίζω ότι εκτός
από ακατάσχετες οι ενισχύσεις δεν πρέπει να είναι και φορολογητέες.
Επίσης, τα µισθωτήρια ξέρετε ότι βασίζονται σε άτυπες, κατά
βάση, συµβάσεις, συµφωνίες µεταξύ συγγενών και φίλων, όπου
µεταξύ αυτών πολλοί βρίσκονται στο εξωτερικό και έρχονται
τους καλοκαιρινούς µήνες. Εδώ προκύπτει αδυναµία προσκόµισης υπογεγραµµένων µισθωτηρίων απ’ τον υπόχρεο αγρότη, δεδοµένου ότι δεν µπορεί να βρει αυτούς µε τους οποίους συµφώνησε να εκµισθώσει το χωράφι.
Άλλη περίπτωση: Πραγµατοποιεί κάποιος δαπάνες το 2013 και
προσδοκά έσοδα από τη συγκοµιδή µέσα στο 2014. Άρα το 2014
οι δαπάνες του είναι πολύ µικρές, ακόµα και µηδενικές. Τι θα
γίνει µε αυτό το ζήτηµα; Αυτά τα ζητήµατα νοµίζω ότι πρέπει να
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τα δούµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Συµπερασµατικά, για να κλείσω -κι ευχαριστώ για την ανοχή,
κύριε Πρόεδρε- πρέπει να υπάρξει µία µεταβατική περίοδος προετοιµασίας για την εφαρµογή του νέου συστήµατος. Ναι στην
οργάνωση των αγροτών, και µε τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων,
αλλά και σε αυτήν την προσπάθεια οργάνωσης πρέπει να δοθεί
µεταβατικός χρόνος.
Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να παραδεχθούµε ότι το κρυµµένο φορολογητέο εισόδηµα, η κρυµµένη φορολογητέα ύλη, δεν
βρίσκεται στους αγρότες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις αγροτών που εξαπάτησαν το σύστηµα επιβεβαιώνουν τον κανόνα, ότι οι Έλληνες αγρότες του µικρού
κλήρου, του µικρού εισοδήµατος, µε αυξανόµενο κόστος παραγωγής, µε ρίσκα και ζηµιές που προκύπτουν από ακραία καιρικά
φαινόµενα -παρεµπιπτόντως ίσως είναι ανάγκη να επικαιροποιηθεί και η νοµοθεσία του ΕΛΓΑ για τις καλύψεις ζηµιών- καθιστούν τους αγρότες όχι τους πλούσιους και τους φοροφυγάδες
αυτού του τόπου.
Ας αναλάβει λοιπόν το Υπουργείο τη σχετική πρωτοβουλία,
µιας και έχει τη γνώση και τη συγκρότηση να το κάνει, ώστε αυτά
τα ζητήµατα να λυθούν, όχι για να µην κατέβουν τα τρακτέρ
στους δρόµους, αλλά γιατί αν πραγµατικά εννοούµε ότι πρέπει
και επιβάλλεται να στηρίξουµε την πρωτογενή παραγωγή, πρέπει
να το κάνουµε µε πράξεις και µε λίγη φαντασία. Η φαντασία στην
εξουσία δεν είναι κακό πράγµα, κύριοι συνάδελφοι, κακό πράγµα
είναι η απόλυτη απουσία της.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώνεται ο κατάλογος µε τη Βουλευτή Καστοριάς κ. Αντωνίου.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα συζητείται στην Ολοµέλεια της Βουλής ένα ιδιαίτερα σηµαντικό νοµοσχέδιο -θα µου επιτρέψετε να πω «επιτέλους», κύριε Υπουργέτου Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, το οποίο
επιφέρει ποικίλες και σηµαντικές βελτιώσεις στον χώρο των τροφίµων, της υγείας και προστασίας των ζώων αλλά και στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τοµέα, δηλαδή στην πρωτογενή παραγωγή.
Επιτρέψτε µου να επισηµάνω κάποιες από αυτές τις βελτιώσεις. Πρώτα απ’ όλα, όλοι γνωρίζουµε καλά ότι ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετώπιζε ανέκαθεν η χώρα
είναι η πολυνοµία και η σύγχυση αρµοδιοτήτων, η οποία παρατηρείται σε διάφορους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής
δραστηριότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο τοµέας της
υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίµων, των ζωοτροφών, της
διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων και παραγώγων προϊόντων αυτών, όπου η ύπαρξη ως σήµερα διαφόρων εθνικών νοµοθετηµάτων και κοινοτικών οδηγιών όχι µόνο προκαλούσε σύγχυση αλλά και καθιστούσε δυσλειτουργικούς τους µηχανισµούς
ελέγχων και επιβολής κυρώσεων, αφήνοντας πολλές φορές,
κύριε Υπουργέ, σηµαντικές παραβάσεις ατιµώρητες. Έχω ενηµερώσει για διάφορες καταγγελίες όσον αφορά παράνοµες ελληνοποιήσεις φασολιών, ένα προϊόν προστατευµένης γεωργικής
ένδειξης όπως είναι τα φασόλια Καστοριάς.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο έρχεται, λοιπόν, προς τη σωστή κατεύθυνση να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο κείµενο και να κωδικοποιήσει το νοµοθετικό πλαίσιο, καθιστώντας τον Ενιαίο Φορέα
Ελέγχου Τροφίµων, τον ΕΦΕΤ, υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως αρµόδια κεντρική αρχή
για την οργάνωση των επίσηµων ελέγχων και καθιερώνοντας ένα
ενιαίο και αναλυτικό σύστηµα επιβολής διοικητικών µέτρων και
κυρώσεων, ούτως ώστε όλοι να γνωρίζουν ξεκάθαρα την κύρωση
που επιφέρει η κάθε παράβαση.
Σωστά, λοιπόν, και οι διατάξεις του 40 και 41 του παρόντος δίνουν τη δυνατότητα στους νεοεισερχόµενους αγρότες να εγγραφούν από την αρχή στο µητρώο ως επαγγελµατίες αγρότες και
να είναι συνεπώς δικαιούχοι της ενιαίας ενίσχυσης, χωρίς να
απαιτείται να είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ.
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Κύριε Υπουργέ, είναι σήµερα, όχι µόνο αναγκαίο, αλλά και επιβεβληµένο, να στηρίξουµε µε όλες µας τις δυνάµεις τους νέους
αγρότες και να ενθαρρύνουµε συνολικά τους νέους, µε επιπλέον
κίνητρα και διευκολύνσεις, να επιστρέψουν στον πρωτογενή
τοµέα και να ασχοληθούν µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία.
Στο νοµό µου, την Καστοριά, που παράγει σηµαντικά αγροτικά
προϊόντα, όπως τα µήλα Καστοριάς και τα φασόλια Καστοριάς,
που είναι προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, διαπιστώνω ότι µε τη
στήριξη της αγροτικής οικονοµίας σε επίπεδο παραγωγής, µεταποίησης αλλά και εξωστρέφειας αυτών των προϊόντων, µπορούµε να µειώσουµε τα µεγάλα ποσοστά ανεργίας.
Παραδείγµατος χάριν η ΓΕΟΚ Καστοριάς, από τους δεκαπέντε
χιλιάδες τόνους που εισκοµίζονται στην εταιρεία «ΜΗΛΑ», το
90% εξάγεται σε όλες τις χώρες του κόσµου και η ζήτηση που
υπάρχει σε αγροτικά προϊόντα, σύµφωνα µε τις διαβεβαιώσεις
του διοικητικού συµβουλίου, είναι εκατοµµύρια τόνοι. Μέσα σε
µία διετία µπορούµε σύµφωνα µε τα λεγόµενά τους να καταπολεµήσουµε την ανεργία. Επείγει, λοιπόν, να επενδύσουµε σε ψυγεία, διαλογητήρια και συσκευαστήρια. Και εδώ θέλω να αναφερθώ στα σχέδια βελτίωσης, τα οποία προκηρύχθηκαν το 2011.
Οι πρώτες εγκρίσεις έγιναν το 2013 και ακόµη οι ενδιαφερόµενοι
δεν µπορούν να υποβάλουν τροποποιήσεις, ώστε να πραγµατοποιήσουν τις επενδύσεις τους. Αυτό πρέπει άµεσα να το δείτε,
κύριε Υπουργέ.
Σε άµεση σύνδεση µε τα παραπάνω σηµαντικότατη κρίνεται
και η φερόµενη τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια, στα οποία
αναφέρθηκαν πολλοί συνάδελφοι και νοµίζω ότι είναι προς θετική κατεύθυνση, αλλά δίνει και µια ανακούφιση στους αγρότες.
Θετικές επίσης κρίνονται οι τροποποιήσεις όσον αφορά τον
4056, ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που περιλαµβάνονται στο παρόν νοµοσχέδιο, για
παράδειγµα, η επιµήκυνση των προθεσµιών που δίνονται για την
έκδοση άδειας εγκατάστασης στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
Επίσης, αυτό που θέλω να τονίσω και πρέπει να δούµε, είναι
το εξής. Για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, µε όλα τα συναρµόδια Υπουργεία, είναι ένα σηµαντικό θέµα το θέµα της τιµής
των αγροτικών προϊόντων από το χωράφι στο ράφι. Λόγου χάριν,
έχουµε ένα προϊόν -τα φασόλια, όπως προανέφερα- που ενώ η
τιµή του έχει πέσει, δεν απορροφάται, λόγω των αθρόων εισαγωγών κινέζικων φασολιών που σε καµµία περίπτωση δεν αποτελούν εφάµιλλα προϊόντα.
Τέλος, θα πρέπει κύριε Υπουργέ, όπως το είπαν και άλλοι συνάδελφοι, οι κτηνίατροι και οι γεωπόνοι των περιφερειακών υπηρεσιών να είναι στα µαντριά και στους αγρούς και όχι σε
γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Άρα, θα πρέπει να επαναφέρουµε τις επιπλέον ηµέρες εκτός
έδρας, έτσι ώστε να µπορούν οι γεωτεχνικοί να είναι εκεί που
πρέπει και όχι στα γραφεία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Πρόεδρε, αν
θέλετε να προηγηθείτε, ευχαρίστως.
Κύριε Καπερνάρο, ζήτησε τον λόγο ο Πρόεδρος ο κ. Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ας µιλήσει ο κ. Καπερνάρος,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Να δώσω τον λόγο
στον κ. Καπερνάρο; Ωραία.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων έχει τον λόγο και αµέσως µετά εσείς, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θέλω τον λόγο προς το τέλος
του καταλόγου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα προηγηθούν οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και οι εισηγητές. Αλλά βεβαίως,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

όποτε θέλετε τον λόγο, µπορείτε να τον έχετε.
Ορίστε κύριε Καπερνάρο, έχετε το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το αφιερώνω σε σας αυτό το µικρό αποσπασµατάκι, το οποίο,
ναι µεν, είναι εκτός του θέµατός µας, αλλά είναι πάντοτε εντός
της ζωής µας και µάλιστα εντός της ζωής σας, διότι σήµερα
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο ότι Σκοπιανός βουλευτής αποκάλεσε
Μακεδονία τα Σκόπια µέσα στη Βουλή των Ελλήνων.
«Σάλος στο ελληνικό Κοινοβούλιο, σιγή ιχθύος από Τραγάκη
και Βενιζέλο». Έχουµε δηλαδή σήµερα στην αίθουσα Γερουσίας
της ελληνικής Βουλής έναν εκπρόσωπο Βουλευτή από τα Σκόπια
από τη Βαρντάρσκα, ο οποίος ήρθε στο ελληνικό Κοινοβούλιο
και αποκάλεσε δύο φορές οµιλώντας τα Σκόπια «Δηµοκρατία της
Μακεδονίας».
Έχει να σας θυµίσω πολλές φορές ο κ. Τραγάκης αυτό το
ύφος, το σκληρό, το αµείλικτο, το αυστηρό, όταν απευθύνεται
µε σφοδρότητα σε ορισµένους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης,
όταν του παραβιάζουµε το χρόνο που διαχειρίζεται µε τα κουµπάκια του! Πόσο αµείλικτος είναι ο κ. Τραγάκης! Αλλά, «εποιείτο
την νήσσαν». Και όχι µόνο. Ήταν «το όλον», ο Βενιζέλος. Ήταν
οµιλητής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δεν είναι όµως παρών
ο κ. Τραγακης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ήταν και Υπουργός Εξωτερικών
και είναι Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως. Το όλον ο Βενιζέλος
ήταν εντός της Αιθούσης. Και αυτός «εποιείτο την νήσσαν» και
µάλιστα την ευτραφή.
Αυτήν την κατάντια, κύριε Υπουργέ, δι’ ηµών να την µεταβιβάσετε στην αποτυχηµένη συγκυβέρνησή σας, διότι σας αξίζει, σας
χαρακτηρίζει και θα σας συνοδεύει εσαεί.
Η κατάντια είναι δική σας, της συγκυβέρνησης, όχι της Ελλάδας. Η Ελλάδα δεν θα καταντήσει, γιατί υπάρχουν κάποιοι Έλληνες που θα την σηκώσουν όταν έρθει η ώρα ψηλά, εκεί που
της αξίζει.
Πάµε στο θέµα µας. Κάνατε µία παρατήρηση νωρίτερα ότι από
την Αντιπολίτευση ακούγονται µερικοί λόγοι, όπου χαρακτήρισαν
το νοµοσχέδιο αυτό κενό γράµµα.
Εγώ σας λέω το εξής: Δεν θα χρησιµοποιήσω όρους οµιλητή
της Αντιπολίτευσης, θα χρησιµοποιήσω λόγους οµιλητού της
Συµπολίτευσης, Βουλευτών που ανήκουν στην Κυβέρνησή σας
ή στην συγκυβέρνησή σας.
Άκουσα προηγουµένως τον κ. Τζαµτζή, ο οποίος είπε ότι είναι
αγρότης. Εγώ δεν ξέρω αν ο κύριος Τζαµτζής είναι αγρότης. Εάν
είναι αγρότης, το ξέρετε εσείς. Όµως, εάν αυτό που είπε είναι
αληθινό, πρέπει να σας αφορά δραµατικά αυτό που είπε. Γιατί;
Έκανε ο κ. Τζαµτζής καταγγελία ότι βιοµηχανίες γάλακτος δεν
πληρώνουν εδώ και ένα έτος τους κτηνοτρόφους. Εάν εσείς, η
Κυβέρνηση, ήσασταν φυσικό πρόσωπο και είχατε αναλάβει να
εποπτεύετε αυτών των διαδικασιών, θα είχατε τελέσει ποινικά
αδικήµατα διά παραλείψεως. Τώρα βεβαίως είστε Κυβέρνηση και
κυβερνάτε µε εγκυκλίους. Το Σύνταγµα λέει ότι το νόµο τον ερµηνεύει το δικαστήριο, εσείς βγάζετε µία εγκύκλιο και ερµηνεύετε το νόµο που ψηφίσατε.
Μετά σηµείωσα τη φράση που είπατε «εάν το επιτρέψει η αθάνατη ελληνική γραφειοκρατία». Παιδί σας είναι. Εσείς δε, παιδί
της γραφειοκρατίας. Πενήντα βουλευτές εδώ µέσα είναι µπόνους. Εάν δεν υπηρετούσατε τη γραφειοκρατία, δεν θα ήταν
αυτή η κατάντια η σηµερινή. Σε ποιον παραπονιέστε για την αθάνατη ελληνική γραφειοκρατία; Είστε παιδιά και γονείς της αθάνατης ελληνικής γραφειοκρατίας.
Οι εξαγωγείς δεν πληρώνουν τους αγρότες. Το ερώτηµα δεν
είναι ρητορικό, κύριε Τσαυτάρη. Σας ερωτώ ευθέως: Κατήγγειλε
Βουλευτής της συγκυβέρνησης, ο κ. Τζαµτζής, ότι οι εξαγωγείς
δεν πληρώνουν τους αγρότες. Και ερωτώ: Γιατί; Εσείς τι κάνατε;
Οι αγρότες παραπονούνται διά των αντιπροσώπων τους ότι δεν
πληρώνονται από τους µεσάζοντες, από τους εµπόρους.
Εσείς πώς κατοχυρώνετε αυτήν τη διαδικασία για να µην επαναλαµβάνεται αυτό το αδίκηµα, το οποίο είναι και ανθρωπιστικό,
είναι και ποινικό, είναι και αστικό; Τι κάνετε εσείς ως Κυβέρνηση;
Απαιτώ να απαντήσετε. Δεν είναι ρητορικό το ερώτηµα. Όπως
πρέπει να απαντήσετε και γι’ αυτό που είπαµε νωρίτερα -δεν είναι
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αρµοδιότητος του κυρίου Χαρακόπουλου, είναι δική σας, κύριε
Τσαυτάρη- γιατί οι βιοµηχανίες γάλακτος δεν πληρώνουν εδώ
και ένα έτος τους κτηνοτρόφους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα σας το πούµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ακούστε τώρα και ένα σκάνδαλο
που θα σκάσει µύτη αυτές τις µέρες. Αυτό το σκάνδαλο το επεξεργαζόµαστε, διότι είπαµε ότι δεν σας έχουµε εµπιστοσύνη να
κάνουµε ερωτησούλες και να µας απαντάτε µε απαντησούλες
«άλλα λόγια να αγαπιόµαστε».
Θα µας απαντήσετε σε ερώτηση βεβαίως επίκαιρη που θα κάνουµε, αλλά θα το καταθέσουµε και µε µηνυτήρια αναφορά και
στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, διότι η Ελληνική Βιοµηχανία
Ζάχαρης µε τη «ΓΑΙΑ ΑΕΒΕ» µε την σύµβαση που έχουν συνυπογράψει πιστωτικό όριο 9.500.000 εκατοµµύρια ευρώ, η «ΓΑΙΑ
ΑΕΒΕ» χρωστάει στην Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης 37.500.000
εκατοµµύρια ευρώ. Με ποιο δικαίωµα εσείς έχετε επιτρέψει
αυτήν την κατάσταση; Είστε απόλυτα υπεύθυνοι! Θα σας καταγγέλλουµε εδώ, θα σας καταγγείλουµε και στην ποινική δικαιοσύνη. Καθαρά! Σπιτικό δίκαιο –επαναλαµβάνω- εµείς δεν έχουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εµένα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τους αρµοδίους, όχι εσάς. Όσοι
είναι αρµόδιοι.
Εάν θέλετε εσείς να πιστεύετε ότι είστε αναρµόδιος, ως
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, όταν κοιταχτείτε το βράδυ στον
καθρέφτη βρείτε τα µε τον εαυτό σας.
Τελειώνοντας, θα πω το χρονικό της κατάργησης µιας συµπαθέστατης οµάδας, µιας µεγάλης οµάδας, των περιπτεριούχων.
Θα περιγράψω πώς τους καταστρέφετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, σας ενδιαφέρει αυτό. Ζητώ την ανοχή σας.
Μιας που είστε πολύ ευγενικός, πιστεύω ότι θα µου δώσετε άλλα
έξι λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Αυτό είναι ευγένεια;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ο Πρόεδρος των περιπτεριούχων
Ελλάδος, κ. Γεώργιος Δούκας µού ενεχείρισε ένα έγγραφο στο
οποίο µε πληροφορεί, ώστε να ενηµερώσω µε τη σειρά µου
εσάς, πώς διαλύεται η οµάδα των περιπτεριούχων και των γνωστών ψιλικατζίδων της γειτονιάς. Αυτοί οι άνθρωποι, πουλώντας
τσιγάρα, µε την ελπίδα κάποιος που θα πάρει τσιγάρα να πάρει
και µία σοκολάτα, προσπαθούν να βγάλουν ένα µεροκάµατο. Και
είναι πάρα πολλοί, είναι δεκάδες χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα.
Κύριε Υπουργέ, τι ζητούν αυτοί οι άνθρωποι; Θεωρούν ότι η
τροπολογία τούς αδικεί ως λιανέµπορους τσιγάρων. Μιλάω για
το 25% που καταργείται. Μιλάω για την τροπολογία που αφορά
τα περίπτερα και τα καταστήµατα των ψιλικών ειδών. Ζητούν
λοιπόν να θεσµοθετηθεί κατώτατο ποσοστό στις τιµές των ειδών
καπνιστού για το λιανεµπόριο.
Παραθέτουν και ένα παράδειγµα. Η καπνοβιοµηχανία δίνει
ονοµαστική τιµή σε ένα πακέτο τσιγάρα 3,5 ευρώ. Από αυτά, τα
2,95 ευρώ πάνε στο φόρο. Τα υπόλοιπα 0,55 ευρώ µοιράζονται
στην καπνοβιοµηχανία, στους αντιπροσώπους της και στους
λιανέµπορους, οι οποίοι είναι σαφώς ριγµένοι στη µοιρασιά.
Ακούστε, σε όλη την Ευρώπη, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερµανία, Αγγλία, Πορτογαλία, Ολλανδία ισχύει κατώτατο όριο 40% επί
του αποφορολογηµένου ποσού. Στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτό,
µε αποτέλεσµα να πλήττονται οι λιανέµποροι. Δηλαδή από το
αποφορολογητέο ποσό στην Ελλάδα το 60,4% των 0,55 ευρώ
πηγαίνει στην καπνοβιοµηχανία, ενώ το υπόλοιπο 39,6% µοιράζεται στους αντιπροσώπους-µεσάζοντες των καπνοβιοµηχανιών
-κι εδώ πάλι έχουµε µεσάζοντες- και στους λιανέµπορους ως
εξής: Το 20%-24,6% πάει στους αντιπροσώπους-µεσάζοντες και
15%-19,6% πάει στους λιανέµπορους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε λίγο.
Στις προαναφερθείσες χώρες της Ευρώπης, λέει ο κ. Δούκας,
από το αποφορολογητέο ποσό οι καπνοβιοµηχανίες λαµβάνουν
το 60,4%, από το οποίο πληρώνουν τους αντιπροσώπους-µεσά-
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ζοντες οι ίδιες οι βιοµηχανίες µε 10%-12%. Τόσο πάει στους
αντιπροσώπους-µεσάζοντές τους, ενώ το υπόλοιπο 39,6% πηγαίνει ολόκληρο στους λιανέµπορους. Εδώ, βεβαίως, δεν συµβαίνει
αυτό. Πάει στους λιανέµπορους µόνο αυτό που είπαµε, µε αποτέλεσµα να διαλύεται αυτή η τάξη.
Τελειώνοντας, πρέπει να αντιλαµβάνεστε τι θα γίνει µε τους
µεσάζοντες. Το είχαµε θέσει και στην προηγούµενη συζήτησή
µας. Υπάρχουν µεσάζοντες στα αγροτικά προϊόντα. Υπάρχουν
µεσάζοντες ακόµα και στα τσιγάρα.
Απευθύνοµαι σε εσάς για να δούµε τι θα γίνει µε τους µεσάζοντες, διότι διαπιστώνω ότι έχετε µία ιδιαίτερα επιεική αντιµετώπιση προς τους µεσάζοντες. Και αυτό µάλλον οφείλεται στο
ότι και εσείς είστε µεσάζοντες µεταξύ των Γερµανών, της
Μέρκελ και του Σόιµπλε, και του ελληνικού λαού. Ενεργείτε ως
µεσάζοντες. Δεν ενεργείτε ως συγκυβέρνηση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε, γιατί ξέρετε καλύτερα από τον καθένα ότι η ευγένεια δεν
είναι αδυναµία, είναι δύναµη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Σωστά, για αυτό και εγώ είµαι δυνατός.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μπορώ να έχω τον λόγο, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κύριε
Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, λυπάµαι αλλά
θα εφαρµοστεί κάποτε ο Κανονισµός της Βουλής; Στην Έδρα,
στο Βήµα ή από τη θέση µας µιλάµε για το νοµοσχέδιο. Τώρα,
απόντος του Αντιπροέδρου κ. Τραγάκη, απόντος του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και Υπουργού Εξωτερικών, απόντος
του κ. Τζαµτζή -νοµίζω ότι ήταν εδώ στην αρχή της συνεδριάσεως- κάτι πρέπει να κάνουµε νοµίζω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Νοµίζω ότι σας πρόλαβα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Διότι δεν το κατανοώ εγώ αυτό.
Δεν ξέρω, αλλά αν πράγµατι κάποιος στη συνάντηση που είναι
αντιπροσωπείες από όλες τις συνδεδεµένες χώρες και τα κοινοβούλια τα συνδεδεµένα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Να πείτε στον Πρόεδρό σας να
έρχεται εδώ να τα ακούσει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα µπω σε
αυτόν τον διάλογο, έτσι όπως εµφανίζεται το Κοινοβούλιο και τα
έλεγα πριν και στους συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Η µεν Κυβέρνηση έχει την ευθύνη για το νοµοθετικό
έργο και την εικόνα της Βουλής όταν νοµοθετεί και δεν είναι καθόλου καλή και το έχω πει πολλές φορές αυτό. Την προηγούµενη
εβδοµάδα είχαµε µία µέρα µόνο νοµοθετικό έργο, ενώ ο Κανονισµός προβλέπει τρεις µέρες νοµοθετικού έργου και δεν είχαµε
καµµία µέρα συζήτηση επερωτήσεων, ενώ ο Κανονισµός λέει και
συνήθως η Αξιωµατική Αντιπολίτευση έχει τη µεγαλύτερη δυνατότητα γι’ αυτό, ότι Δευτέρα και Παρασκευή έχουµε και επίκαιρες ερωτήσεις και επερωτήσεις. Όταν ανέλαβα Πρόεδρος της
Βουλής µόνο την Παρασκευή είχαµε και όπως γνωρίζετε έχουµε
τώρα, πλην της Τετάρτης, όλες τις µέρες και επίκαιρες ερωτήσεις, ώστε θέµατα επίκαιρα και ζωντανά να έρχονται αµέσως εδώ
και να ελέγχεται η Κυβέρνηση. Ούτε, λοιπόν, το νοµοθετικό µας
έργο γίνεται σωστά, ούτε, επίσης, ο έλεγχος της Κυβερνήσεως,
ο οποίος πρέπει να είναι συγκροτηµένος, όχι επ’ ευκαιρία όποιου
νοµοσχεδίου ή της αγορεύσεως οποιουδήποτε από εµάς να λέµε
για οποιοδήποτε άλλο θέµα. Προφανώς, εγώ αναγκάζοµαι να
δώσω µία εξήγηση από την εµπειρία που έχω από τέτοιες διασκέψεις κοινοβουλίων χρόνια τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το πώς ονοµάζεται καθένας είναι θέµα δικό του. Θέµα των οργανωτών είναι εάν µπροστά στην κάθε αντιπροσωπεία βάζουν
ό,τι είναι κατά τους κανόνες του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών
η ονοµασία του όποιου κοινοβουλίου της όποιας χώρας. Και είναι
γνωστό ότι η γειτονική χώρα ό,τι και να γράφουν σε εφηµερίδες,
ό,τι και να λένε στα κανάλια, ό,τι και να λένε σε όλο τον κόσµο,
είναι η Πρώην Δηµοκρατία της Γιουγκοσλαβικής Οµοσπονδίας,
που είχε ονοµαστεί για τους γνωστούς λόγους -είναι ολόκληρη
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ιστορία αυτή, για να µην ασχοληθούµε εδώ- µε το όνοµα που είχε
η επαρχία τότε, το όνοµα «Μακεδονία». Και είναι γνωστό ότι η
Ελλάδα, όλες οι κυβερνήσεις, όλη η Βουλή, δεν συζητά καν θέµα
αναγνώρισης αυτής της χώρας ως «Μακεδονία». Και λυπάµαι
γιατί εγώ δεν έχω κανέναν προσωπικό λόγο να αντιδικούµε εδώ
πέρα, αλλά µπορεί αύριο οι φυλλάδες εκεί στα Σκόπια να λένε…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Το είπε σήµερα στην αίθουσα της
Γερουσίας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μα, είναι λάθος αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Καπερνάρο,
σας παρακαλώ, µη διακόπτετε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σε εσάς απευθύνοµαι και µε πολύ ωραίο τρόπο λέω απλώς ότι είναι ένα λάθος.
Είναι λάθος το να δίνουµε θέµα να πουν ότι στη Βουλή των Ελλήνων συζητούν ότι κάποιος είπε εκεί και οι άλλοι, Αντιπρόεδροι
της Κυβερνήσεως, Αντιπρόεδροι της Βουλής, η Βουλή ολόκληρη
σιώπησε. Όχι, δεν σιωπούµε, διότι -είµαι βέβαιος ότι και ο εκ του
Βήµατος που το ανέφερε σίγουρα συµφωνεί µε αυτό- δεν υπάρχει καµµία κυβέρνηση και κανένα Προεδρείο της Βουλής και κανένα ελληνικό Κοινοβούλιο που να αποδέχεται όπως θέλει ο
οποιοσδήποτε εκεί και η κυβέρνηση του και το κοινοβούλιό του
να ονοµάζεται. Ξεκάθαρα πράγµατα.
Τώρα εδώ, κύριε Υπουργέ, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ
για το εξής: Διαβάζω σειρά βελτιώσεων στο νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο που όλοι το έχουν επαινέσει ακόµη και η Αντιπολίτευση
και εκεί που έχει ορισµένες και σωστές ίσως ενστάσεις, εσείς µε
το πνεύµα άλλωστε το µη στενά κοµµατικό τα αντιλαµβάνεστε
και ο συνάδελφος δίπλα σας ο κ. Χαρακόπουλος, οµοίως.
Έχουµε πάρει ένα σωρό κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση
-και µιλάω και ως πρώην Υπουργός Παιδείας. Τα Προγράµµατα
Επιλογής Σπουδών έχουν και σε πανεπιστήµια και σε τεχνολογικά ιδρύµατα απορροφήσει πολλά λεφτά από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Εάν, κύριε Υπουργέ, τους αποφοίτους των προγραµµάτων
σπουδών επιλογής, είτε είναι από πανεπιστήµια είτε είναι από τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, τους διορίζουµε εφόσον αναγνωρίζονται ως ισότιµες οι σπουδές τους στο δηµόσιο, δεν
αντιλαµβάνοµαι τι γίνεται στην ελεύθερη αγορά. Όσον αφορά
τον ΟΟΣΑ, όταν έρθουν εδώ θα δούµε τι είναι του ΟΟΣΑ και τι
εισφέρεται εδώ µέσω του ΟΟΣΑ, όπως πολλές φορές µέσω της
τρόικας εισφέρονται πράγµατα, τα οποία και από εδώ διάφορες
οµάδες συµφερόντων και συντεχνίες θέλουν να περάσουν, στη
λογική «είδαµε παπά, να θάψουµε και ζωντανούς», µιας και είναι
η χώρα σε κρίση και η Βουλή πρέπει µε κατανόηση να ψηφίζει
πολλά πράγµατα σαν έκτακτα µέτρα. Εκεί µπαίνουν και διάφορα
άλλα πράγµατα, µε τον τρόπο που νοµοθετούµε.
Γι’ αυτό µε βλέπετε τόσο επίµονο στο θέµα του πώς νοµοθετούµε. Όταν κάθε Διαρκής Επιτροπή µπορεί σε πέντε συνεδριάσεις να συζητήσει, να ανασκολοπίσει ένα νοµοσχέδιο, να επισηµάνει διατάξεις που δεν πρέπει να περάσουν, να τις επισηµάνει.
Ο τρόπος που νοµοθετούν, εµένα µου δηµιουργεί ενοχές πράγµατι, όταν ξέρω ότι πάρα πολλά πράγµατα που ψηφίζονται έχουν
διατάξεις που υπό άλλες συνθήκες διαλόγου και συζήτησης ενδεχοµένως δεν θα τις ψήφιζα.
Εδώ, λοιπόν, σας λέει η Επιτροπή Ανταγωνισµού, κύριε
Υπουργέ -απευθύνεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων- ότι οφείλετε να επανεξετάσετε τη διεύρυνση του εξειδικευµένου προσωπικού στις επιχειρήσεις γεωργικών εφοδίων
κ.λπ. και να περιληφθούν οι απόφοιτοι. Γιατί, λοιπόν, γίνεται αυτή
η διάκριση; Αυτό αντιβαίνει στις αρχές του ανταγωνισµού που
έχουν καθιερωθεί εδώ νοµοθετικά, όπως και σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης επιµένει µονίµως και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο
οποίο προσφεύγουν, τους δικαιώνει.
Σας παρακαλώ, λοιπόν, εκεί που κάνατε τη σωστή βελτίωση,
στο άρθρο 41 παράγραφος 1, περίπτωση β, εναρµονιζόµενος και
εσείς και η Βουλή µε αυτό που και το Κοινοτικό Δίκαιο έχει καθιερώσει, σύµφωνα µε τα επιχειρήµατα που είπα πριν, να τεθεί
«ή προγραµµάτων σπουδών επιλογής, αναγνωριζοµένων πτυχίων
δηλαδή προγραµµάτων σπουδών επιλογής, εφόσον έχουν ισοτιµία».

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κύριε
Πρόεδρε, ολοκληρώστε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να πω µια φράση µόνο, κύριε
Πρόεδρε. Δεν καταλαβαίνω. Εσείς είστε Ακαδηµαϊκός. Η ταυτολογία, όπως ξέρετε, προκαλεί σύγχυση. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε, όταν λέτε: «γεωπόνος ιδρύµατος πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης». Πολύ σωστά. Από το 2003 έχουµε µια νοµοθεσία που
λέει: «πανεπιστήµια και ΤΕΙ», δεν λέει «ΑΕΙ και ΤΕΙ». Το άλλο, το
να λέµε «ή τεχνολόγος γεωπόνος τεχνολογικού Ιδρύµατος», δηλαδή τι µπορεί να είναι παρά τεχνολόγος, αφού είναι του τεχνολογικού ιδρύµατος; Ξέρω ότι είναι δύσκολο και ιδιαίτερα στις
υπηρεσίες, όπως είπε και ο κ. Χαρακόπουλος, πώς να το περάσεις.
Αυτό ισχύει και από το 2003 δεν υπάρχει θέµα.
Έχουµε, λοιπόν, γεωπόνους των τµηµάτων, πτυχιούχους πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης και έχουµε και πτυχιούχους τεχνολογικής εκπαίδευσης.
Σας παρακαλώ αυτές τις βελτιώσεις για τα προγράµµατα
σπουδών επιλογής και αυτήν τη βελτίωση όσον αφορά την ορολογία να τις κάνετε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε τον λόγο;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο Υπουργός κ. Τσαυτάρης έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Παίρνω τον λόγο για να πω µια σειρά πραγµάτων, αφού βέβαια
επισηµάνω ότι άκουσα στη συζήτηση πάρα πολλά θέµατα, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν είχαν να κάνουν καθόλου µε το νοµοσχέδιο. Καταλαβαίνω ότι είναι µία περίοδος όπου υπάρχουν
κινητοποιήσεις στους αγρότες. Καταλαβαίνω φυσικά την αγωνία
όλων των Βουλευτών να θέσουν τα θέµατα των αγροτών µέσα
στο Κοινοβούλιο και να τα συζητήσουµε.
Όµως, για όλα αυτά σας εξήγησα ότι αυτήν την ώρα συζητούµε αυτό το νοµοσχέδιο και αυτές τις συγκεκριµένες νοµοθετικές παρεµβάσεις. Σας είπα ότι θα µιλήσουµε για την αλιεία και
τις ιχθυοκαλλιέργειες µόλις ολοκληρωθεί το σχετικό νοµοσχέδιο,
δηλαδή η πρόταση νόµου. Σας είπα, µάλιστα, ότι ολοκληρώνεται,
το έχω µαζί µου, θα κατατεθεί, θα δοθεί στα κόµµατα για διαβούλευση και θα αρχίσει και η συζήτηση και αυτού του πράγµατος.
Ποιο είναι το νόηµα να συζητούµε τώρα για τις ιχθυοκαλλιέργειες σε έναν νόµο που δεν έχει να κάνει καθόλου µε αυτές;
Σας είπα ότι αµέσως µετά έπεται ο νόµος του ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ», ο οποίος είχε έρθει µε τη µορφή που ήρθε στη Βουλή, δεν
πέρασε, συζητήθηκε, συµφωνήθηκε και την τελευταία στιγµή
υπήρξαν κάποιες διαφωνίες και απεσύρθη. Έτσι έµεινε ο ΕΛΓΟ«ΔΗΜΗΤΡΑ» που ρυθµίζει τα της έρευνας, της τεχνολογίας και
της καινοτοµίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτήν την Αίθουσα δεν είναι κανένας
πιο ευαίσθητος για την έρευνα και την τεχνολογία στον τόπο µας
από έναν άνθρωπο που έφαγε τη ζωή του στην έρευνα και την
τεχνολογία.
Θα έρθει, λοιπόν, αµέσως µετά αυτό, είναι έτοιµο.
Σας είπα ότι θα ακολουθήσει η αντίστοιχη προσπάθεια του
ΕΛΓΑ και σας εξήγησα γιατί περιµένουµε, ενώ τα θέµατα της
ασφάλειας είναι σηµαντικά. Σας είπα ότι περιµένουµε να οριστικοποιηθούν οι Κανονισµοί της νέας ΚΑΠ. Θα έρθω σε αυτό, γιατί
πάλι παρά το ότι εξήγησα δυο φορές στην επιτροπή και στην
Ολοµέλεια εδώ πού ακριβώς βρισκόµαστε, δυστυχώς δεν είναι
όλοι παρόντες και χρειάζεται να λέω και τρεις και τέσσερις
φορές τα ίδια πράγµατα.
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική στον Κανονισµό για την ΚΟΑ βάζει
για πρώτη φορά τη δυνατότητα να υποστηρίξουµε τον αγρότη
και να ασφαλίσουµε την αγροτική µας παραγωγή πέραν της σο-
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δειάς –αυτό κάνει µέχρι σήµερα ο ΕΛΓΟ- και του εισοδήµατος
του αγρότη και ολόκληρη την αλυσίδα. Περιµένουµε, λοιπόν, να
τυπωθεί αυτός ο Κανονισµός και θα σας πω πού βρισκόµαστε σε
αυτό το θέµα.
Ακούστηκαν πάρα πολλά πράγµατα που είναι ανακρίβειες. Θα
τα εξηγήσω.
Εµείς δεν είπαµε στη Βουλή ότι ρυθµίζουµε τα θέµατα των
κτηνοτρόφων σε ό,τι αφορά τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις που
είναι παλιές και θέλουν νοµιµοποίηση; Αυτές τις ρυθµίσαµε µε
τον νόµο του ΥΠΕΚΑ. Περίµενα µία διευκρινιστική εγκύκλιο,
βγήκε και αυτή. Μάλιστα, µε έναν πολύ απλό τρόπο εσείς είπατε
να είναι τόσο χαµηλό το ποσό, που είναι µόνο τα 300 ευρώ, για
να µην πληρώνουν οι αγρότες όλα τα άλλα. Ρυθµίζεται αυτό το
θέµα.
Σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση των καινούργιων, σας είχαµε
πει από την πρώτη στιγµή ότι θα έρθει στο δικό µας νοµοσχέδιο
και θα γίνεται µε πολύ απλό τρόπο. Μάλιστα, αρκετοί επισηµαίνατε ότι υπάρχει µια κατηγορία ανθρώπων που πρόλαβαν να κάνουν τότε τις αιτήσεις, δεν πρόλαβαν να δικαιωθούν. Σας είπα
ότι µε τις τροπολογίες που κατατίθενται έχουν ρυθµιστεί και
αυτά.
Θα µου επιτρέψετε να πω ότι γίνονται ακόµα µερικές νοµοτεχνικές βελτιώσεις –θα σας µοιραστούν σε λίγο- όπου ρυθµίζονται
ακόµα και την τελευταία στιγµή ορισµένα θέµατα που ετέθησαν
από πάρα πολλούς Βουλευτές.
Όσον αφορά τη νέα ΚΑΠ –και κλείνω µε αυτό- θα συζητήσουµε
πολύ εδώ για τη νέα ΚΑΠ. Τι περιµέναµε, αφού ολοκληρώθηκε
το δηµοσιονοµικό πλαίσιο; Περιµέναµε το κανονιστικό πλαίσιο,
τους τέσσερις κανονισµούς, έναν εκ των οποίων µόλις σας προανέφερα.
Και οι τέσσερις κανονισµοί έχουν ψηφιστεί πλέον. Πριν από
λίγες ηµέρες µεταφράστηκαν στα ελληνικά. Έχουν υπογραφεί.
Είναι στη διάθεσή µας. Γιατί δεν προχωρούµε; Σας είπα ότι υπάρχει µία λεπτοµέρεια στη συµφωνία -φαίνεται να είναι λεπτοµέρεια- που, όµως, είναι πολύ σηµαντική. Υπάρχει ακόµα διαφωνία
µεταξύ των τριών µερών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωκοινοβουλίου, του Συµβουλίου µας που τώρα προεδρεύει, όπως
είπατε, η Ελλάδα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο κείµενο
της πολιτικής συµφωνίας υπήρχε η δυνατότητα να εκδίδονται
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις -για πρώτη φορά!- στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, στην Κοµισιόν. Δεν προσδιοριζόταν, όµως, µε ακρίβεια
αυτό το εύρος. Και είχε µέσα σηµαντικά θέµατα: Ποιες θα είναι
οι συνδεδεµένες ενισχύσεις και πόσο, καθώς και µία άλλη σειρά
σηµαντικών θεµάτων.
Αυτές τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, που όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Εγώ έτσι τις καταλαβαίνω, νά ’τες», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως τις πήρε, τις γύρισε πίσω, τις
αποσύρει, προκειµένου να τις προσαρµόσουν στις πολιτικές αποφάσεις που έχουν παρθεί και να µην αλλοιώνουν τις αποφάσεις
αυτές.
Δεν µπορούµε να πάµε παρακάτω εάν δεν λυθεί αυτό το πρόβληµα.
Αυτό σηµαίνει ότι εµείς δεν χαράσσουµε τη στρατηγική µας;
Φυσικά τη χαράσσουµε. Δεν την είπαµε από την πρώτη στιγµή;
Ποιες είναι οι βασικές µας επιλογές;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ λίγο χρόνο ακόµη. Ζητώ συγγνώµη, αλλά τέθηκαν πολλά θέµατα και καλό θα είναι να τα ξεκαθαρίσουµε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Περιµένουµε απαντήσεις άλλωστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Βεβαίως. Γι’ αυτό είµαστε εδώ.
Λέω λοιπόν: Δεν τις καθορίσαµε τις στρατηγικές µας; Δεν τις
αναφέραµε στην επιτροπή; Δεν σας εξήγησα µε ποιους τρόπους
και µε ποια µέσα θα καταφέρουµε να υποστηρίξουµε την αειφορία, το πρασίνισµα, τις ζωοτροφές, τους βοσκοτόπους; Δεν είπαµε εδώ τι αγώνα έκανε η Ελλάδα για να αλλάξει τον ορισµό
των βοσκοτόπων, για να µπορούµε να έχουµε άλλα τόσα εκατοµµύρια στρέµµατα επιλέξιµων εκτάσεων για την εκτατική κτηνο-
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τροφία;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είστε ευχαριστηµένος
µε τα βοσκοτόπια, κύριε Υπουργέ;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν σας µιλήσαµε εδώ για την προσπάθεια που
κάναµε για την σταβλισµένη κτηνοτροφία, για να παραγάγουµε
δικές µας ζωοτροφές; Ποιος µίλησε σε αυτήν την Αίθουσα για
ψυχανθή φυτά; Ποιος είπε -για να υποστηριχθούν όλα αυτά- να
πάνε οι συνδεδεµένες ενισχύσεις από το 2%, που είχαµε την ευχέρεια στην προηγούµενη ΚΑΠ, στο 8%, µε δυνατότητα να πάει
στο 10%, µε την προϋπόθεση ότι το έξτρα 2% θα πάει µόνο εάν
έχει µέσα ψυχανθή φυτά;
Να πω και άλλα για τους νέους αγρότες; Είπατε για το ανθρώπινο δυναµικό. Δεν αναφέρθηκα σε αυτό επανειληµµένα; Ποιος
έκανε αγώνα ώστε έως και 2% του συνολικού προϋπολογισµού
της ΚΑΠ να δοθεί για να υποστηριχθεί οι είσοδος νέων αγροτών
στη γεωργία; Όχι µόνον η Ελλάδα, αλλά όλη η Ευρώπη καταλαβαίνει τη δηµογραφική γήρανση του πληθυσµού και την εγκατάλειψη της υπαίθρου.
Εδώ θα είµαστε. Θα τα συζητήσουµε µαζί. Τίποτα δεν γίνεται
εν κρυπτώ. Γίνεται καθηµερινός διάλογος µε όλους τους αγρότες, µε όλες τις περιφέρειες, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερα τα προβλήµατα της καθεµιάς. Αντάµωσα όλη την ορεινή Πελοπόννησο
στα Καλάβρυτα. Ήταν εξακόσια άτοµα. Συζητούσαµε επί τέσσερις ώρες. Φάγαµε όλη τη νύχτα να µιλούµε πάνω στην Καστοριά
για τα θέµατα που είδατε, για τα ΠΟΠ κ.λπ..
Και επειδή έγινε αναφορά στο θέµα της ποιότητας, που είναι
βασική πολιτική µας, δεν ξέρετε τον κανονισµό για τα ΠΟΠ και
τα ΠΓΕ; Το ΠΓΕ δίνεται σε µία περιοχή. Για παράδειγµα, της
ελιάς της Καλαµάτας δίδεται στην Ένωση της Καλαµάτας.
Όποιος θέλει να το καλλιεργήσει, εφόσον είναι µέσα στη γεωγραφική ζώνη, µπορεί να το καλλιεργήσει, να το µεταποιήσει και
να το πουλήσει. Δεν παράγει ένας φασόλι Καστοριάς. Αφού
προσδιορίζεται η ζώνη, όποιος θέλει - άσχετα εάν το έκανε έναςµπορεί να το κάνει, φτάνει να είναι µέσα στη ζώνη, να καλλιεργεί
τα φασόλια Καστοριάς και να τα πουλάει σαν φασόλια Καστοριάς.
Στραγγίσαµε, λέτε, τη δυνατότητα που θα µπορούσε να έχει
άλλος ένας να παράγει φασόλια Καστοριάς. Πώς τη στραγγίσαµε τη µεταποίηση, αφού αυτήν την ώρα που µιλάµε είναι ανοιχτό το πρόγραµµα 140 εκατοµµυρίων ευρώ έξτρα για τις
µεταποιητικές βιοµηχανίες των γεωργικών προϊόντων; Πώς τη
στραγγίσαµε; Και αυτοί που θέλουν να το κάνουν, γιατί δεν υποβάλλουν την αίτησή τους και να υποστηριχθούν γι’ αυτόν το
σκοπό; Πώς τα λέτε αυτά;
Σε ό,τι αφορά τα θέµατα των εµπόρων…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Αποθέµατα διατροφικά έχουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Καπερνάρο,
σας παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Επάρκεια έχουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Καπερνάρο,
γιατί παρεµβαίνετε τώρα; Σας παρακαλώ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Άκουσα να λέτε γιατί δεν κάνουµε συµβολαιακή
γεωργία. Πόσες συµβολαιακές παραγωγικές διαδικασίες υπάρχουν ήδη;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Διατροφική επάρκεια έχουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ, κύριε
Καπερνάρο!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ακούµε τόση ώρα αερολογίες.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Πόσες συµβολαιακές γεωργίες έχουµε κάνει σε
πόσα προϊόντα; Δείτε το. Θα κάνουµε κι άλλες. Συνεχώς ανεβαίνει αυτός ο αριθµός.
Μέσα στο νοµοσχέδιο φωνάζετε για τον έµπορο. Αν το διαβάσετε, µία από τις σηµαντικές τοµές µέσα στο νοµοσχέδιο έχει να
κάνει µε το Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων…
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αυτό µπήκε µόνο γι’ αυτόν το σκοπό, για να
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λύσει αυτό το πρόβληµα, να µην µπορεί ο καθένας να αγοράζει
και να πουλάει αγροτικά προϊόντα χωρίς να δώσει µία εγγύηση.
Εσείς δεν φωνάζατε για τις πλαστές επιταγές; Έπαιρνε κάποιος ένα φορτηγό προϊόντα και έδινε µία επιταγή χωρίς αντίκρισµα. Αυτό δεν έρχεται να λύσει το Μητρώο Αγροτικών Προϊόντων; Γιατί, για να πάρει κάποιος αυτό το µητρώο, να πάρει
αυτόν τον αριθµό και να κάνει πράξεις, πρέπει να κάνει δύο
πράγµατα. Ή να δώσει µία τεράστια εγγυητική επιστολή που θα
καλύπτει τον παραγωγό ή να εγγυηθεί µε την ίδια του την περιουσία. Αυτό δεν έρχεται να λύσει αυτή η τροπολογία του νοµοσχεδίου;
Ποιος έκανε τον εγκεκριµένο έµπορο; Ξεκινήσαµε µε έναν και
έχουν γίνει ήδη είκοσι ένας. Σας εξήγησα γιατί το κάναµε. Μάλιστα, είναι ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο, γιατί για πρώτη φορά,
πέραν του προϊόντος ενός φρούτου, πιστοποιείται ο έµπορος
που πουλάει πολύ περισσότερα του ενός φρούτα. Μάλιστα, µία
απ’ τις πιο σηµαντικές εταιρείες είναι η «FRANCICKO INKO
FRUIT». Γιατί µε τον τρόπο αυτό έχει εµπιστοσύνη ο πελάτης, δηλαδή ο αγοραστής, στον έµπορο και δεν µπορεί να δεχτεί ότι κάποιος που δέκα, είκοσι χρόνια κάνει αυτήν τη δουλειά πουλώντας
σήµερα το ακτινίδιο και αύριο το µήλο, θα τον «πουλήσει» µεθαύριο στο πορτοκάλι. Αυτό βοηθάει αφάνταστα τις εξαγωγές µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως χρόνου οµιλίας
του κυρίου Υπουργού)
Όσον αφορά τη Βιοµηχανία Ζάχαρης στην οποία αναφερθήκατε, όπως ξέρετε η Βιοµηχανία Ζάχαρης µαζί µε άλλες δύο εταιρείες έχουν µείνει στην παλαιά ΑΤΕ υπό εκκαθάριση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Άλλο είπα εγώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα έρθω σε αυτό που είπατε…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Γιατί δεν εισπράττει τα 2,5 δισεκατοµµύρια…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν είναι δυνατόν, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ, κύριε
Καπερνάρο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, όταν θα έρθει η
ώρα, θα πάρετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Όταν µιλούσατε, σας άκουσα όλους µε πολλή
προσοχή. Και εγώ µπορούσα να σας διακόψω για να πω ότι αυτό
που λέτε είναι ανακριβές.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Θα τα πούµε στη δευτερολογία
µου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Επαναλαµβάνω ότι εµάς, ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, µας ενδιαφέρει η αγροτική παραγωγή και ο
αγρότης που καλλιεργεί το τεύτλο. Εκείνο που κάνουµε για να
υποστηρίξουµε την τευτλοκαλλιέργεια και στην τρέχουσα περίοδο είναι ότι εµείς –θυµηθείτε το αυτό- για να συµπληρώσουµε
το εισόδηµα δώσαµε επιδότηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης
των τεύτλων, για να µπορέσουν να πάρουν λίγο περισσότερα
χρήµατα οι τευτλοκαλλιεργητές, γιατί έχουµε την ποσόστωση.
Μας ενδιαφέρει η καλλιέργεια και µάλιστα στη νέα ΚΑΠ, εφόσον
οριστικοποιηθούν αυτά που σας είπα, θα οριστικοποιηθεί και η
υποστήριξή της από τη συνδεδεµένη ενίσχυση.
Αυτό θέλουµε να κάνουµε. Εµείς θα υποστηρίξουµε την καλλιέργεια. Το πόσο θα την πουλήσει ο εκκαθαριστής ή τι ακριβώς
θα γίνει, δεν είναι δουλειά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Μας ενδιαφέρει, το παρακολουθούµε. Κάναµε δύο συσκέψεις και αύριο θα γίνει ακόµα µία για τον συγκεκριµένο σκοπό,
προκειµένου το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και ο εκκαθαριστής να ακούσουν γιατί πρέπει να δώσουν.
Αυτό που δεν καταλαβαίνουν πολλοί -και το έχω πει σε αυτήν
την Αίθουσα- είναι ότι πρέπει όλοι οι φορείς να ακολουθούν τους
βιορυθµούς. Δεν µπορεί, δηλαδή, κάποιος να πει την τιµή της ζάχαρης σε δύο µήνες. Πρέπει να την πει τώρα που εκείνος που
έχει τα ποτιστικά χωράφια, θα πάρει την απόφαση να βάλει βαµβάκι ή καλαµπόκι ή ζαχαρότευτλα ή βιοµηχανική ντοµάτα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αν κάποιος θέλει να έχει τευτλοκαλλιέργεια, πρέπει τώρα να
πει «Αυτή είναι η τιµή», για να αποφασίσει ο αγρότης «Ναι, µε
συµφέρει, µε αυτά που έπαιρνα από την ολοκληρωµένη ή µε τη
συνδεδεµένη, να καλλιεργήσω τεύτλα». Αλλιώς θα βάλει βαµβάκι
στα αρδευόµενα ή θα βάλει βιοµηχανική ντοµάτα. Αν αυτό δεν
το πει τώρα που αγοράζει εφόδια κι ετοιµάζει να σπείρει τα χωράφια του και το πει σε δύο-τρεις µήνες, είναι πολύ αργά. Αυτό
είπαµε. Και πρέπει η Βιοµηχανία Ζάχαρης να κάνει -και αυτό
κάνει, µάλιστα θα γίνει ειδική σύσκεψη µε τους παραγωγούς- να
τους πει ποιο είναι το πλαίσιο.
Τελειώνοντας, σε ό,τι αφορά ορισµένες τροπολογίες που κατατέθησαν από τους Βουλευτές, θα ήθελα να σας ανακοινώσω
ότι θα κάνουµε δεκτή, όπως ήδη είχα προαναγγείλει, την τροπολογία που κατέθεσαν πάρα πολλοί Βουλευτές και αφορά τα «κόκκινα», όπως τα λέτε, δάνεια.
Θα πω µε ακρίβεια ποιοι είναι οι αριθµοί τους για να µη γίνουν
λάθη: Είναι η τροπολογία 1109/27/23-1-2014, η οποία σας θυµίζω
ότι είναι ταυτόσηµη -γιατί απλά συγκεντρώθηκαν υπογραφές σε
δύο κείµενα- µε την τροπολογία 1116/28/27-1-2014. Άρα, λοιπόν,
αυτήν την τροπολογία την κάνουµε δεκτή.
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1084 -που
αφορούσε µία τροπολογία που ερχόταν να ρυθµίσει τα θέµατα
της ακαρπίας- όπως είπα και όταν κατετέθη, είναι καλή, είναι
σωστή στην αρχή της, γιατί λέει δύο πράγµατα µέσα: Πρέπει να
λύσουµε τα προβλήµατα της ακαρπίας που αρχίζουν να δηµιουργούν οι κλιµατικές αλλαγές σιγά-σιγά. Ήδη από φέτος νιώθουµε
αυτές τις αλλαγές στα οπορωφόρα δέντρα µας. Είναι στη σωστή
κατεύθυνση. Μάλιστα, λέει ότι πρέπει να γίνει επιστηµονική επιτροπή. Εµείς την έχουµε κάνει πριν έρθει αυτή η τροπολογία.
Σας είπα, µάλιστα, ότι κάποια στιγµή είχα δεχθεί κριτική στο εάν
και κατά πόσο αυτοί είναι επιστήµονες κ.λπ.. Μα, πρόκειται περί
κορυφαίων επιστηµόνων, ειδικών καθηγητών που σχετίζονται µε
τα θέµατα των αντιξοοτήτων στη φυσιολογία των φυτών.
Ο κ. Βασιλακάκης, που είναι καθηγητής δενδροκοµίας, ασχολείται στις περιοχές σας µε τα δέντρα, τα κεράσια και τα ροδάκινα επί χρόνια. Είναι τρεις άνθρωποι του ΕΘΙΑΓΕ. Η ίδια η
ερευνήτρια του ΕΘΙΑΓΕ βρίσκεται στη Νάουσα. Πρέπει αυτοί οι
άνθρωποι να µας ξεκαθαρίσουν τι είναι αυτή η ζηµιά που οφείλεται στις επερχόµενες κλιµατικές αλλαγές.
Άρα, λοιπόν, αυτό λένε και αυτό το δεχόµαστε. Τι πρέπει να
κάνουµε όµως; Αυτό πρέπει να συµπληρωθεί για να πληρωθεί
αυτό από το 2014 και µετά. Διότι σας θυµίζω ότι για το 2013 ήδη,
αναγνωρίζοντας αυτήν την προσπάθεια, ανακοινώσαµε ότι θα καλύψουµε µέσω του µηχανισµού ΠΣΕΑ αυτούς τους ανθρώπους.
Πάµε τώρα για το 2014. Τι λέει; Λέει ότι για να το κάνει αυτό ο
ΕΛΓΑ, πρέπει να κάνει αναλογιστική µελέτη -έτσι είναι ο νόµος
του 2010 που πέρασε από τη Βουλή- και βάσει αυτής της µελέτης να προσδιορίσει ο ΕΛΓΑ το ασφάλιστρο -θα είναι 1 ευρώ,
0.50 ευρώ;- για να µπορεί να το αποζηµιώνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
Υπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας λέω, λοιπόν, ότι η τροπολογία αυτή γίνεται
δεκτή µόνο µε αυτήν τη συµπλήρωση.
Στην τροπολογία, έτσι όπως είναι, µετά τις λέξεις «κατά νόµο»
προστίθεται η φράση «σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του ίδιου
άρθρου». Η παράγραφος 4 λέει ακριβώς αυτό το πράγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Να τα καταθέσετε,
κύριε Υπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα το καταθέσω έτσι όπως είναι, γιατί την
έχουµε υπογράψει και θα έρθει. Δεύτερον, η περίπτωση γ’ διαγράφεται. Θα σας κατατεθεί και θα το δείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστώ πολύ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι διαδικασία αυτή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Καθίστε, κύριε Αποστόλου. Έχετε τον λόγο αµέσως µετά. Να ολοκληρώσει ο κύριος
Υπουργός.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί της διαδικασίας.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Σας παρακαλώ! Είναι
23:00’ η ώρα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τελείωσε ο
Υπουργός;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας
θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Τσούκαλη,
είστε και εσείς έµπειρος!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Τι να µη φωνάζουµε; Τελειώνει η
διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Θα καταθέσει ο κύριος Υπουργός αυτό που έχει πει, θα το δείτε και θα τοποθετηθείτε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Θα ήθελα το λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Για ποιο λόγο; Μα,
δεν θα το καταθέσει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τροπολογία στην τροπολογία;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Γίνεται µια προσθήκη για να είναι σωστό. Δεν κάνουµε τροπολογία στην τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Νοµοτεχνική είναι η
προσθήκη. Δεν είναι τροπολογία στην τροπολογία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κάνουµε µια νοµοτεχνική βελτίωση για να είναι
εντάξει. Τη δεχόµαστε. Δεν είναι τροπολογία…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Άρα, λοιπόν, πρόκειται για άλλη
τροπολογία. Να έρθει την επόµενη φορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ωραία, λοιπόν. Δείτε
την αν αλλάζει και πείτε το.
Κύριε Αποστόλου, το είδατε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν αλλάζει το περιεχόµενο. Γίνεται σύντοµο το
περιεχόµενο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Δείτε, λοιπόν, την τροπολογία και µετά πείτε ό,τι θέλετε.
Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώσατε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν θέλω να σας κουράζω περισσότερο. Ειλικρινά, είναι πολλά τα θέµατα. Σας εξήγησα τι µπορούµε να κάνουµε. Σας εξήγησα για τις βελτιώσεις που φέραµε. Σας εξήγησα
τις τροπολογίες που γίνονται δεκτές και σας ευχαριστώ πολύ για
την προσοχή σας και σας ζητώ να τις υποστηρίξετε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, περιµένω µια
απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Πρόεδρε, εσείς
είστε που τηρείτε την τάξη!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έθεσα ένα θέµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μου επιτρέπετε να πω
πρώτα κάτι, κύριε Πρόεδρε;
Κύριε Υπουργέ, αυτά που είπατε παρακαλώ να τα καταθέσετε
στα Πρακτικά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν καταλάβαµε τι θα
καταθέσετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριοι συνάδελφοι,
θα τα καταθέσει ο κύριος Υπουργός, θα διανεµηθούν και θα τοποθετηθείτε.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ µε
ακούτε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε, παρακαλώ
να ολοκληρώσω.
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Α, δεν ολοκληρώσατε; Εγώ νόµιζα ότι ολοκληρώσατε; Συγγνώµη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εγώ έτσι κατάλαβα, κύριε Πρόεδρε.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Έχουµε ακόµη δύο κείµενα. Μόλις µας έχουν
φτάσει. Αλλάζει κάτι σε ένα άρθρο που αφορά τον τουρισµό.
Σας θυµίζω ότι εις ό,τι αφορά τα πολυαγροκτήµατα, τα οποία
περιγράψαµε εκτενώς, έχει µέσα…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, τέτοιες τροπολογίες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Είναι δυνατόν τώρα;
Τι κάνετε τώρα, κύριε συνάδελφε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Αλλάζει το περιεχόµενο…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν αλλάζει κανένα περιεχόµενο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ένα χρόνο περιµέναµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Αποστόλου,
σας παρακαλώ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν αλλάζει κανένα περιεχόµενο. Δηµιουργούνται ασάφειες και προσπαθούµε να τις διευκρινίσουµε για να µην
παραµένουν. Για τα θέµατα των τροφίµων, στο άρθρο 2, θυµηθείτε ότι σας εξήγησα ότι η έλευση του ΕΦΕΤ σε εµάς, που ήταν
µια αρµόδια αρχή και η έλευση της αρµόδιας αρχής, που ήταν
οι υπηρεσίες για τον πρωτογενή τοµέα, δηµιουργούν δύο αρµόδιες αρχές κάτω από την κεντρική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί
µια κεντρική αρµόδια αρχή.
Άρα, λοιπόν, δηµιουργείται στο Υπουργείο µια κεντρική αρµόδια αρχή και υλοποιεί αυτήν την προσπάθειά της µε δύο αρµόδιες επιµέρους αρχές, την υπηρεσία της και τον εποπτευόµενο
από το Υπουργείο Γεωργίας ΕΦΕΤ, αφού ήρθε ο ΕΦΕΤ σε εµάς.
Τι λέει, όµως; Αυτό δεν σηµαίνει ότι καταργούνται άλλες αρµόδιες αρχές που λειτουργούν στο Υγείας και αλλού. Μάλιστα, το
διευκρινίζω, γιατί νοµίζουν ότι αυτές καταργούνται. Καθόλου δεν
καταργούνται. Εξακολουθούν να λειτουργούν για τα δικά τους
θέµατα αρµοδιότητας, όπως αυτό της υγείας. Απλά δεν µπορούν
να υπάρξουν µέσα στο Υπουργείο δύο κεντρικές αρµόδιες αρχές. Υπάρχει µόνο µία.
Σε ό,τι αφορά αυτό του τουρισµού, που επίσης πρέπει να διευκρινιστεί, το πολυλειτουργικό αγρόκτηµα, όπως λέει, υλοποιεί
αρκετές λειτουργίες. Εποµένως έχει τη δυνατότητα να κάνει εκπαίδευση, να επιδείξει το αγρόκτηµα, να έρθουν οι µαθητές, να
φάνε κ.λπ.. Είχε, όµως και…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, ολοκληρώστε και καταθέστε στα Πρακτικά για να ενηµερωθούν και οι κύριοι συνάδελφοι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Βγάλαµε τη λέξη «διανυκτέρευση», γιατί αυτό
θα ρυθµιστεί από τον Οργανισµό Τουρισµού και το Υπουργείο
Τουρισµού, επειδή αυτό είναι αρµόδιο να ρυθµίσει τα των διανυκτερεύσεων. Θα τα καταθέσω και θα τα δείτε. Είναι βελτιώσεις
που πιστεύω ότι θα απλουστεύσουν τα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Καταθέστε τα, κύριε
Υπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Τα καταθέτω, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΔ’ - 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για τους συνεταιρισµούς;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα έρθει συνολική παρέµβαση εις ό,τι αφορά
τους συνεταιρισµούς. Δεν έχω χρόνο να τα εξηγήσω όλα. Σας
είπα τι µπορούµε να κάνουµε τώρα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, συµπαθής µας
είστε, αλλά επί µισή ώρα δεν απαντάτε συγκεκριµένα για κάθε
θέµα που σας τίθεται. Δεν απαντάται σε µια επερώτηση, για να
αγορεύετε µισή ώρα χωρίς να µας απαντάτε συγκεκριµένα.
Σας έθεσα ένα ερώτηµα. Υπάρχει απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού της χώρας µας που απευθύνεται σε εσάς -στο
Υπουργείο σας, όχι σε εσάς προσωπικά- και σας καταγγέλλει ουσιαστικά ότι παραβιάζετε τις αρχές του ανταγωνισµού, διότι ενώ
οι πτυχιούχοι των προγραµµάτων σπουδών επιλογής µπορούν
να διορίζονται στο δηµόσιο, δεν µπορούν να ασκήσουν ελεύθερο
επάγγελµα, ώστε να προωθηθεί ο ανταγωνισµός στην αγορά και
να πέσουν οι τιµές και το κόστος των προϊόντων που χρειάζεται
η αγροτική µας οικονοµία.
Εάν ταυτόχρονα µε ακούτε, σας είµαι ευγνώµων.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας ακούω, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εάν όµως µιλάω και τα ακούω
εγώ και οι συνάδελφοί µου, τότε θα λυπηθώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Όχι, σας ακούω πολύ καλά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν καταλαβαίνω γιατί για να
διοριστεί κάποιος στο δηµόσιο µε αυτόν τον τίτλο ο νόµος του
λέει ότι «εφόσον είναι ισότιµος, ορίστε…». Για ποιον λόγο δεν
µπορεί αυτός να ανταγωνιστεί άλλους στην ελεύθερη αγορά;
Εκτός κι αν θέλουµε να συνεχίζουµε τις στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. Το πράγµα είναι απλό και νοµίζω ότι κανείς δεν θα έχει
αντίρρηση εδώ πέρα.
Λοιπόν, εάν νοµοθετεί η Βουλή, οφείλετε να τη σεβαστείτε.
Εάν νοµοθετείτε όµως ανάλογα µε το πώς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι το κάνατε σαφές.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ:… τότε λυπούµαι και παρ’ όλη
τη συµπάθεια που τρέφω στο πρόσωπό σας, θα σας πω ότι εδώ
κάνετε κάποιο λάθος. Και περίµενα ότι θα απαντήσετε. Μιλάτε
επί µισή ώρα, επιχειρηµατολογώντας για πράγµατα που δεν σας
έχουν τεθεί ή που στην αγόρευση οµιλητών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Πρόεδρε, σας
παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ:…και επί της ουσίας, δεν µας
απαντάτε. Έχω πέντε σελίδες, κύριε Πρόεδρε, µε υποτιθέµενες
βελτιώσεις. Όπως ξέρετε, µόνο νοµοτεχνικές βελτιώσεις γίνονται
σε αυτό το στάδιο. Κάπου έχουµε ξεφύγει τελείως!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Αποστόλου,
έχετε τον λόγο για έξι λεπτά. Παρακαλώ αυστηρά να τηρηθεί ο
χρόνος, διότι όλοι τον έχουν παραβεί κατά πολύ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, την αυστηρότητα
να την δείξετε λίγο αργότερα, γιατί ήδη δεν υπήρξαν οµιλητές
προηγουµένως που να µίλησαν κάτω από δέκα λεπτά, πόσω µάλλον που περιµένω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Αποστόλου,
έχετε έξι λεπτά ακριβώς.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Θα τα πούµε.
Κύριε Υπουργέ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Για όλους ο χρόνος
είναι έξι λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Έξι λεπτά είχε και ο κύριος Υπουργός και µίλησε είκοσι
τέσσερα. Με συγχωρείτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Γιατί διακόπτετε,
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κύριε Γιοβανόπουλε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Καλώς έκανε ο άνθρωπος και µίλησε είκοσι τέσσερα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όσο είµαι εγώ…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Έχετε µία αυστηρότητα
µε την Αντιπολίτευση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι! Σας παρακαλώ,
δεν έχετε τον λόγο. Δεν έχετε τον λόγο και δεν µπορείτε να παίρνετε τον λόγο έτσι.
Κύριε Αποστόλου, συνεχίστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, δεν αµφισβητούµε το ενδιαφέρον σας για τον αγροτικό χώρο. Αυτό που αµφισβητούµε είναι την αποτελεσµατικότητά σας και κυρίως αυτά
που µε προχειρότητα επιχειρείτε να διορθώσετε. Ουσιαστικά,
έχετε µπει σε µία διαδικασία εδώ και ένα χρόνο -από τον Απρίλιο
που έχουν δηµοσιοποιηθεί το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και όλες
του οι διατάξεις- έχουν γίνει πέντε συνεδριάσεις στην επιτροπή,
έξι ωρών η καθεµία και εδώ είναι η τρίτη συνεδρίαση και ακόµα
µέχρι την τελευταία στιγµή φέρνετε τροποποιήσεις-διορθώσεις.
Αυτή η προχειρότητα δεν έχει προηγούµενο στην ελληνική
Βουλή.
Πραγµατικά, δεν έχει προηγούµενο και αυτό που βιώσαµε
στην περασµένη συνεδρίαση, µια πρωτοφανή συνεδρίαση για
την κοινοβουλευτική λειτουργία, έναν αιφνιδιασµό, αποδεχόµενος την τροπολογία που έφεραν οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ -και
µάλιστα την ώρα που βρισκόταν στους διαδρόµους για υπογραφή. Ουσιαστικά, τους δώσατε στην προκειµένη περίπτωση
τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν αυτήν την τροπολογία για
να αποπροσανατολίσουν τον αγροτικό χώρο που βρίσκεται σήµερα σε κινητοποιήσεις.
Όµως, εγώ θα σταθώ στο τι συµβαίνει, ξεκινώντας από το
πεδίο εφαρµογής της τροπολογίας και καταλήγοντας στο αποτέλεσµα.
Κατ’ αρχάς δεν υπάρχει καµµία αναφορά στα δάνεια των φορέων του χώρου. Τα δάνεια αυτά που αντιµετωπίζει είναι τα ενυπόθηκα ληξιπρόθεσµα δάνεια των φυσικών προσώπων που
περιήλθαν στον εκκαθαριστή της Αγροτικής Τράπεζας, µετά το
ξεπούληµα της ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς. Βεβαίως σε εµάς
δηµιουργούνται πάρα πολλά ερωτήµατα. Ποιο είναι το κόστος
αυτής της τροπολογίας; Δεν έπρεπε να υπάρχει, αγαπητοί συνάδελφοι, έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, µιας
και πρόκειται για τον εκκαθαριστή ο οποίος ανήκει στο δηµόσιο
τοµέα; Πού βρίσκονται αυτήν τη στιγµή αυτά τα δάνεια; Πόσα
είναι και ποιο είναι το ύψος τους; Αφορά µόνο αυτά που έχουν
κηρυχθεί στο σύνολό τους ληξιπρόθεσµα και απαιτητά ή και
αυτά που έχουν µερική καθυστέρηση; Και το λέω, γιατί έχουν
πάει και τέτοια στον εκκαθαριστή.
Σε πόσα απ’ αυτά έχουν εγγραφεί υποθήκες εκ των υστέρων
µε βάση το προνόµιο της ΑΤΕ, για τα οποία υπάρχουν από το
2006 δύο αποφάσεις του Αρείου Πάγου –η απόφαση «24» και η
απόφαση «25»- που αποφαίνονται ότι το προνόµιο αυτό είναι αντίθετο µε την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία, απόφαση που δεν
υλοποίησε ποτέ ούτε η πρώην Αγροτική Τράπεζα αλλά ούτε και
ο εκκαθαριστής; Ποιος θα µας ενηµερώσει γι’ αυτά τα πράγµατα;
Δεν έπρεπε να γίνει συζήτηση στην επιτροπή µε την παρουσία
του εκκαθαριστή, όταν ένα µεγάλο µέρος αυτών των δανείων
έχει πάει σε εισπρακτικές εταιρείες που ήδη προχωρούν –και το
ξέρετε- σε εκβιαστικές κινήσεις σε βάρος των οφειλετών αγροτών; Σας έχουµε καταθέσει σχετική τροπολογία για την απαγόρευση µεταφοράς αυτών των δανείων. Τουλάχιστον δεχθείτε
αυτό, για να φανεί ότι έχετε και µια ελάχιστη αξιοπιστία.
Αλήθεια, µε ποια συγκρότηση θα µπορέσει ο εκκαθαριστής να
επαναπροσεγγίσει τις οφειλές και τις υποθήκες, όταν σήµερα,
όπως όλοι γνωρίζουν, πρέπει να ψάξεις µια ολόκληρη µέρα σε
ένα υποθηκοφυλακείο για να βρεις µια υποθήκη;
Αναφέρεται στη σχετική διάταξη –και προσέξτε το αυτό, κύριε
Υπουργέ- ότι η υποθήκη ή η προσηµείωση υποθήκης περιορίζεται από την τράπεζα στο ακίνητο ή στα ακίνητα που εξασφαλίζουν την απαίτησή της µέχρι τα ως άνω όρια. Από τη διατύπωση
αυτή δεν προκύπτει ότι περιορίζεται και η απαίτηση. Άλλο διασφάλιση της απαίτησης και άλλο παραίτηση-περιορισµός από
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την απαίτηση.
Όταν το υποθηκευµένο δεν επαρκεί για την εξόφληση της
απαίτησης, τι εµποδίζει την αναγκαστική είσπραξη στην υπόλοιπη περιουσία, ακόµη και σ’ αυτήν που έχει απελευθερωθεί; Ερωτήµατα σας θέτουµε! Πρέπει, λοιπόν, να αναφερθεί ρητά ότι η
απαίτηση παραιτείται πέραν των ανωτέρω ορίων και των συγκεκριµένων διασφαλίσεων.
Από την άλλη πλευρά, έχετε αναλογιστεί τι αδικίες και τι άνιση
µεταχείριση θα υπάρξει µε την προχειρότητα και µε την έλλειψη
εξατοµίκευσης µε την οποία προσεγγίζετε ένα θέµα, το οποίο κοσκινίζετε εδώ και ένα χρόνο; Για φανταστείτε σε πόσες περιπτώσεις το όφελος θα είναι αρκετά σηµαντικό και σε πόσες µηδενικό!
Το ληξιπρόθεσµο και απαιτητό ποσό που θα προκύψει, όπως
γνωρίζετε, δύσκολα θα εξοφληθεί. Οπότε, έτσι ανοίγει ο δρόµος
για την εκµίσθωση των ενυπόθηκων ακινήτων στις τράπεζες.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ, µπορεί να έχει στοιχεία για τη
γη, αλλά δεν µπορεί να γίνει κτηµατοµεσίτης και ειδικά µάλιστα
όταν ένα µεγάλο µέρος της τωρινής του δουλειάς έχει ανατεθεί
σε ιδιώτες. Μην µπλέκετε σ’ αυτές τις διαδικασίες έναν φορέα
που διαχειρίζεται τις ενισχύσεις του αγροτικού χώρου, ενός ευαίσθητου χώρου, πόσω µάλλον όταν µετά τη διαγραφή των οφειλών και την επικαιροποίηση των υποθηκών, καραδοκεί η Τράπεζα
Πειραιώς όταν ξεκαθαριστεί το συγκεκριµένο χαρτοφυλάκιο. Και
ίσως αυτή η περίπτωση να ανοίγει, αγαπητοί συνάδελφοι, τον
δρόµο για τα κόκκινα δάνεια όλων των τραπεζών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, να συνεχίσω για ένα λεπτό
ακόµα.
Ωστόσο, θέλω να απευθύνω και ένα ερώτηµα στους συναδέλφους µου που ασχολούνται µε τον αγροτικό χώρο. Πιστεύετε,
αγαπητοί συνάδελφοι, ότι υπάρχει περίπτωση τα ποσά που θα
προκύψουν απ’ αυτήν τη ρύθµιση να υπηρετηθούν από τα µισθώµατα των υποθηκευµένων ακινήτων, πλην της πρώτης κατοικίας
και της κύριας παραγωγικής εγκατάστασης; Δεν νοµίζω.
Στην εισηγητική σας έκθεση, αγαπητοί συνάδελφοι, αναφέρετε ότι µε την πρότασή σας θα δώσετε τη δυνατότητα στην εγκατάσταση νέων αγροτών στη γη που θα προκύψει από τη
συγκεκριµένη διαδικασία.
Ας κάνουµε, λοιπόν, έναν πρόχειρο υπολογισµό µε ένα παράδειγµα: Αν η αγροτική γη ενός µέσου αγρότη που µπαίνει στη
συγκεκριµένη ρύθµιση είναι σαράντα πέντε στρέµµατα -όσος
είναι ο µέσος κλήρος σε όλη την Ελλάδα- και το ποσό που πρέπει
να υπηρετηθεί είναι ένα δάνειο των 30.000 ευρώ -που είναι χαµηλό σε σχέση µε τον µέσο όρο των συγκεκριµένων δανείων- ξέρετε πόσο είναι το ετήσιο µίσθωµα που µπορεί να υπηρετήσει
αυτό το δάνειο; Περίπου 4.000 ευρώ, δηλαδή 90.000 ευρώ το
στρέµµα. Μήπως µπορεί να µου πει κάποιος από εσάς δραστηριότητα της φυτικής παραγωγής που µπορεί να επιτρέψει την καταβολή ενός τέτοιου µισθώµατος; Καµµία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ,
δώστε µου κι εµένα την αντίστοιχη ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ! Θα
σας δώσω δύο λεπτά. Αλλά είναι δευτερολογία!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Να δώσουµε, λοιπόν, γη στους
νέους αγρότες. Όµως, µε αυτό το βάρος δεν αντιλαµβάνεστε ότι
θα τους οδηγήσουµε γρήγορα στην εγκατάλειψη της συγκεκριµένης δραστηριότητας;
Ξέρετε ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της ρύθµισης, το αποτέλεσµα, όπως σας είπα στην αρχή, αγαπητοί συνάδελφοι; Η τελευταία παράγραφος, η οποία αναφέρει ρητά: «Σε περίπτωση
που η εκµίσθωση για οιονδήποτε λόγο δεν υλοποιηθεί ή για οποιονδήποτε 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».
Όµως, είµαστε υποχρεωµένοι να πούµε και τη δική µας πρόταση, η οποία είναι ξεκάθαρη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και η τελευταία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Πρώτον, µε την τροπολογία µας
ζητάµε να σταµατήσει ο εκκαθαριστής να δίνει σε εισπρακτικές
εταιρείες αυτά τα δάνεια για είσπραξη, καθώς και να επιστρέψουν από τις ΔΟΥ στις τράπεζες τα εγγυηµένα από το δηµόσιο.
Δεύτερον, να συµµορφωθεί τόσο η Τράπεζα Πειραιώς όσο και
ο εκκαθαριστής µε την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις παρανόµως εγγραφείσες αποθήκες.
Τρίτον, σε πρώτη φάση να γίνει µία διαγραφή οφειλών µέχρι
ένα ποσοστό, µετά από µελέτη που θα προσεγγίζει το πρόβληµα
κατά κλάδο, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τόσο την κρίση όσο και τη
βιωσιµότητα της κάθε δραστηριότητας και σε δεύτερη φάση να
ληφθεί υπ’ όψιν –το τονίζω- τόσο το εισόδηµα του αγρότη όσο
και η περιουσία του.
Και, τέταρτον, να µη χαθεί από την αγροτική δραστηριότητά
του…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Αποστόλου, η
δευτερολογία…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: … καµµιά υποδοµή που µπορεί να
συνεχίσει την παραγωγική της λειτουργία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Αποστόλου!
Ακούστε λίγο: Η δευτερολογία σας …
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, είµαι στα εννιά
λεπτά και δεν µίλησε κανένας άλλος από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους κάτω από δώδεκα µε δεκαπέντε λεπτά. Σας
παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ,
ακούστε µε! Ξέρετε πόσο είναι η δευτερολογία; Η δευτερολογία
είναι έξι λεπτά!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Προηγούµενα που µίλησαν οι
άλλοι …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν µίλησε κανείς
δευτερολογία.
Λέω, λοιπόν, ότι οι Κοινοβουλευτικοί… Θα το καταλάβουµε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ολοκληρώνω.
Εµείς για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζουµε την πρόταση, την τροπολογία.
Αν κάνετε δεκτή τη δική µας πρόταση, η οποία σταµατά τις
αναγκαστικές διαδικασίες –γιατί περί αυτού πρόκειται για όσα
έχουν ήδη πάει στις εισπρακτικές εταιρείες- να καθίσουµε να τα
δούµε µαζί, να κάνουµε µία ρύθµιση. Τόσα χρόνια περίµεναν.
Έτσι και αλλιώς υπάρχει, εάν σταµατήσουν οι αναγκαστικές διαδικασίες, ο απαραίτητος χρόνος να τα συζητήσουµε. Και βεβαίως, να πάµε σε µία ρύθµιση που πραγµατικά θα ανακουφίσει
τον αγροτικό χώρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας ευχαριστώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Εσείς απλά πετάτε την µπάλα
στην εξέδρα. Και άντε µετά από ένα-δύο χρόνια θα έχετε ξανά,
διογκωµένα όµως, τα ίδια προβλήµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε συνάδελφε, η
δευτερολογία των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων είναι έξι
λεπτά και δεν µπορούµε να την κάνουµε έντεκα και δώδεκα.
Κύριε Βορίδη, ελπίζω να τα ακούσατε αυτά που είπα.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, είστε
αγχώδης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ,
κυρία Πασχαλίδου. Αυτό το λέω για όλους.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, θα προσπαθήσω να µείνω µέσα στα όρια που θέτετε.
Το πρώτο που θέλω να πω, επειδή αναφέρθηκε εισαγωγικά
από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, αφορά ένα θέµα το οποίο ανέκυψε κατά τη συνεδρίαση της
Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας.
Θα ήθελα εδώ να επισηµάνω ότι ο Σκοπιανός Βουλευτής µιλούσε
πίσω από µία πινακίδα η οποία έγραφε «FYROM» και προφανώς,
καθήµενος ο ίδιος πίσω από αυτήν την πινακίδα µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο, αυτός αναλαµβάνει την ευθύνη να εκπροσωπεί
τη χώρα που στο ελληνικό Κοινοβούλιο ονοµάζεται «FYROM».
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Βεβαίως, αναφέρθηκε ο ίδιος στην οµιλία του χρησιµοποιώντας το όνοµα που χρησιµοποιούν οι Σκοπιανοί για τη χώρα τους.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ,
κύριε Καπερνάρο!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το αναφέρατε, κύριε Καπερνάρο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Όχι, να το πείτε εσείς!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μη µε διακόπτετε, όµως, τώρα!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Μη µε µαλώνετε!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ναι, σας µαλώνω, γιατί µε διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι! Μα, είναι δυνατόν τώρα να γίνονται αυτά τα
πράγµατα;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άρα, εγώ θα περίµενα, αναγνωρίζοντας τη δική σας εθνική ευαισθησία, ότι δεν θα αναδεικνύετε τη
σκοπιανή θέση, αλλά ότι θα αναδεικνύετε τη θέση του ελληνικού
Κοινοβουλίου. Και η θέση του ελληνικού Κοινοβουλίου είναι αυτή
που αναγραφόταν στο συγκεκριµένο ταµπελάκι, το οποίο απεδέχθη ο Σκοπιανός Βουλευτής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Υπήρξε δε απάντηση της ελληνικής Κυβερνήσεως –δεν είναι
ότι δεν υπήρξε- η οποία µάλιστα, όταν έθεσε ο συγκεκριµένος
Βουλευτής κριτικά ότι δεν έχουµε συµπεριλάβει ως Ελληνική
Προεδρία το ζήτηµα της διευρύνσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και, εποµένως, δεν συµπεριλαµβάνεται και η διεύρυνση µε τη
συγκεκριµένη χώρα, η ελληνική Κυβέρνηση απεκρίθη λέγοντας
ότι εκτός του θέµατος της ονοµασίας, που βεβαίως χωρίζει, δεν
είναι µόνο αυτό. Είναι και τα θέµατα της καλής γειτονίας. Είναι
και τα θέµατα του αλυτρωτισµού, που πλέον τίθενται ως κωλύµατα όχι µόνο από τη χώρα µας, αλλά και από άλλες χώρες σε
ό,τι αφορά τη διεθνή προοπτική της συγκεκριµένης χώρας. Αυτά
θα έπρεπε να αναδείξετε ως εθνικά ευαίσθητος και όχι το αντίθετο.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο. Να σας συγχαρώ, κύριε Αποστόλου, για την καταψήφιση της συγκεκριµένης τροπολογίας για
τα δάνεια. Κρατείται ότι σε ευµενείς ρυθµίσεις για τους αγρότες
εσείς καταψηφίζετε. Κρατείται. Γιατί; Διότι αν θέλατε να είχατε
µαξιµαλιστική θέση, µε δυο λόγια ότι «θέλουµε να κάνουµε περισσότερα», υπερψηφίζετε και λέτε ότι εµείς εκτός απ’ αυτά θα
κάνουµε και κάτι άλλο. Εσείς καταψηφίσατε τη ρύθµιση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Αποτελεσµατική θέλουµε να
είναι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αποτελεσµατική; Αποτελεσµατικότατη! Και γιατί είναι. Γιατί αποφεύγετε να θέσετε την ταµπακιέρα.
Ποια είναι η ταµπακιέρα; Υπάρχει υπερδέσµευση αγροτικών
γαιών για εξασφάλιση των δανείων; Ναι ή όχι; Απάντηση…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Υπάρχει απόφαση του Αρείου
Πάγου.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αφήστε την απόφαση του Αρείου
Πάγου! Η απόφαση του Αρείου Πάγου, όπως ξέρετε, δεν δηµιουργεί αυτόµατη αποδέσµευση. Χρειάζονται περαιτέρω νοµικές
ενέργειες. Σωστά; Άρα εδώ ερχόµαστε πια µε νόµιµο τρόπο -εκ
του νόµου δηλαδή δηµιουργούµε αξίωση- και αφαιρούµε αυτοµάτως τις δεσµεύσεις οι οποίες υπάρχουν.
Αν είναι κάτω από το διπλάσιο της συνολικής οφειλής, εµείς
αφαιρούµε το 120% των δεσµεύσεων. Αν είναι πάνω από το διπλάσιο, µε τη νοµοθετική αυτή διάταξη αφαιρούµε αυτόµατα
µέχρι το διπλάσιο και δηµιουργούµε τέτοια υποχρέωση. Αφαιρούµε, δηλαδή, ό,τι είναι πάνω από το διπλάσιο των δεσµευµένων γαιών.
Σε αυτό εσείς έχετε διαφωνία. Το καταψηφίζετε, την ώρα που
εµείς αποδεσµεύουµε αυτοµάτως αγροτικές γαίες και παρεµβαίνουµε στη σχέση της ΑΤΕ µε τον αγρότη. Παρεµβαίνει η νοµοθεσία. Δεν περιµένει τις δικαστικές ενέργειες. Παρεµβαίνουµε
και το λύνουµε.
Δεν κάνουµε, όµως, µόνο αυτό. Κάνουµε και κάτι περισσότερο.
Επεµβαίνουµε στη δανειακή σχέση αυτή καθεαυτήν. Αυτό αφορά
το ζήτηµα των εξασφαλίσεων. Εµείς παρεµβαίνουµε στις εξασφαλίσεις, βάζουµε όριο σε αυτές. Αποδεσµεύουµε, λοιπόν, δεσµευµένες γαίες για εξασφαλίσεις.
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Παρεµβαίνουµε και στη δανειακή σχέση. Και τι λέµε; Έχει φθάσει η οφειλή να είναι πάνω από το διπλάσιο του κεφαλαίου; Δηλαδή κεφάλαιο και τόκοι έφθασαν να είναι πάνω από το διπλάσιο;
Τις περιορίζουµε στο διπλάσιο. Η οφειλή είναι κάτω από το διπλάσιο; Την περιορίζουµε µέχρι το 120% της οφειλής.
Τι κάνουµε στην ουσία; Ουσιαστικά µειώνουµε τις οφειλές. Και
όχι µόνο αυτό. Έχουµε και µια άλλη διαδικασία την οποία προβλέπουµε και λέµε: Προσδιορίζουµε έναν χρόνο αποπληρωµής.
Εάν η αποπληρωµή -πενταετία ή επταετία, ανάλογα- δεν καταστεί εφικτή, ουσιαστικά παρεµβαίνουµε εκ νέου στη δανειακή
σχέση και δηµιουργούµε νέο δάνειο µε προνοµιακό επιτόκιο.
Και εσείς µας λέτε ότι όλο αυτό δεν το υπερψηφίζετε! Αυτό
για το οποίο χειροκροτά σήµερα ο αγροτικός κόσµος, γιατί τον
αλαφραίνουµε, γιατί του βγάζουµε µια θηλιά από τον λαιµό,
εσείς έρχεστε και αρχίζετε µας λέτε γιατί δεν το συζητήσαµε
στην επιτροπή και γιατί δεν κάναµε αυτό και γιατί δεν κάναµε
εκείνο.
Η µικροψυχία δεν είναι καλός σύµβουλος για κανέναν πολιτικό.
Το να αναγνωρίζετε και να ψηφίσετε µαζί µας θετικές διατάξεις
που τις αποδέχονται ευµενώς σήµερα οι αγρότες, θα είχατε όφελος εσείς. Επιλέγετε από τη στενή κοµµατική σας σκοπιά, για λόγους κοµµατικής µικροψυχίας να καταψηφίσετε µία διάταξη. Οι
αγρότες το θυµούνται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας ευχαριστώ.
Κύριε Τσούκαλη, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ,
κύριε Αποστόλου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Για την αποτελεσµατικότητα της
ρύθµισης δεν µας είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Αποστόλου!
Είναι δυνατόν να παίρνετε τον λόγο µόνος σας;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε Καπερνάρο, τι θέλετε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Μπορώ να µιλήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τι θέλετε να πείτε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Να πάρω τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, δεν υπάρχει
προσωπικό, ούτε καν αναφορά στο όνοµά σας. Έχετε δικαίωµα
να τριτολογήσετε. Θα µιλήσετε, σύµφωνα µε τον Κανονισµό,
µετά την οµιλία των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Κύριε Τσούκαλη, έχετε τον λόγο, για έξι λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, αλλά
να γνωρίζει ο κύριος Υπουργός, ο οποίος στερείται κοινοβουλευτικής εµπειρίας, ότι για να περιοριστεί κάποιος σε ένα νοµοσχέδιο θα πρέπει να έχουν προηγηθεί όλες εκείνες οι προϋποθέσεις,
τα προαπαιτούµενα, προκειµένου ένα νοµοσχέδιο διεκπεραιωτικό, όπως το είπατε εσείς, πραγµατικά να έχει αποτελέσµατα
και µεγάλη προστιθέµενη αξία.
Όταν εσείς ο ίδιος στην τοποθέτησή σας προσδιορίσατε τις
βασικές προϋποθέσεις για να αποκτήσει η χώρα επιτέλους βιώσιµη αγροτική ανάπτυξη και τις αναγάγατε στο µέλλον, είναι αυτονόητο ότι για όλους εµάς που αγωνιούµε για την ανάπτυξη του
πρωτογενούς τοµέα τα ζητούµενα αυτά είναι υπαρκτά.
Άκουσα τον κ. Βορίδη. Κύριε Βορίδη, είστε έγκριτος νοµικός.
Σας παρακαλώ πολύ, διαβάστε την πρώτη παράγραφο της τροπολογίας για τα κόκκινα δάνεια της Αγροτικής Τράπεζας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρώτη αυτή παράγραφος
είναι είκοσι τέσσερις γραµµές. Λίγο-πολύ δεν έχει ούτε κόµµα.
Μέσα σε αυτήν την παράγραφο εµπλέκονται οι υποθήκες και εµπλέκονται και τα δάνεια.
Σας πληροφορώ, κύριε Βορίδη, ότι σύντοµα, στην επόµενη συνεδρίαση, θα έρθει τροπολογία, γιατί κανένας δεν µπορεί να
προσδιορίσει από δω εάν εννοείτε περιορισµό των υποθηκών ή
των δανείων. Δεν χρειάζεται. Φαντάζοµαι ότι δεν τη συντάξατε
εσείς αυτήν την τροπολογία και δεν βάλατε το χέρι σας ούτως
ώστε να γίνει σαφέστατη. Θα έρθει, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση
κανένας να την κατανοήσει.
Θέτω, όµως, ένα απλό ερώτηµα, κύριε Πρόεδρε.
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Κύριε Υπουργέ, έχει κάποιος από τους αγρότες ξοφλήσει το
80% του δανείου. Γιατί η υποθήκη να περιοριστεί στο 120%, παραδείγµατος χάριν, του κεφαλαίου που είχε πάρει αρχικά και να
µην περιοριστεί στο 120% του εναποµείναντος ποσού; Από πού
προκύπτει;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Από πού προκύπτει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Εσείς το είπατε στην πρωτολογία
σας, αλλά αυτό δεν προκύπτει από εδώ, κύριε Υπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εγώ σας είπα, το δέχοµαι ότι είµαι άπειρος κοινοβουλευτικός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, δεν
µπορείτε να πάρετε τον λόγο όποτε θέλετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Την τροπολογία την υπογράφουν πενήντα Βουλευτές που είναι πολύ έµπειροι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αν είναι κάτι καλύτερο να κάνουµε, θα το κάνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ, θα
ζητάτε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: «Η προσηµείωση υποθήκης περιορίζεται σε ποσοστό 120% του κεφαλαίου του δανείου, εφόσον
το σύνολο κ.λπ., κ.λπ.». Εξακολουθεί, λοιπόν, να περιορίζεται στο
120% του αρχικώς οφειλόµενου ποσού. Κι εάν αυτό είναι αναπόφευκτο ή, αν θέλετε, αναγκαίο σε οφειλή στεγαστικού δανείου
που αφορά ένα ακίνητο, καταλαβαίνετε ότι αυτή η ρύθµιση σε
αγροτική γη είναι καταστροφική.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι εµπλοκές έχουν υπάρξει. Γι’
αυτό, λοιπόν, σας λέω ότι το πλέον σωστό θα ήταν αυτή η τροπολογία να έρθει στο αµέσως επόµενο νοµοσχέδιό σας, να συζητηθεί στις επιτροπές, να συµβάλουµε όλοι στη βελτίωσή της.
Παρ’ όλα αυτά, όπως σας είπα και στην προηγούµενη τοποθέτησή µου και παρ’ όλες τις ατέλειες που έχει και επειδή ήταν
προγραµµατική συµφωνία, όρος της αρχικής συµφωνίας της τρικοµµατικής Κυβέρνησης, εµείς θα την ψηφίσουµε, θα την στηρίξουµε αν και σας προειδοποιούµε ότι πολύ σύντοµα θα φέρετε
τροπολογία και βελτίωση της διάταξης.
Μία δεύτερη αναφορά, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είστε αδικαιολόγητοι -σαν Υπουργείο εννοώ
και όχι εσείς προσωπικά- που δεν έχετε φέρει ενάµιση χρόνο
τώρα το νοµοσχέδιο για τους συνεταιρισµούς. Είστε πανεπιστηµιακός, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η συλλογική οργάνωση
των παραγωγών είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, η βάση πάνω στην
οποία θα χτιστεί οποιαδήποτε προοπτική βιώσιµης ανάπτυξης
πρωτογενούς τοµέα. Δεν την έχετε φέρει και σας εµποδίζει η εκκρεµότητα µε την ΚΑΠ και τους κανονισµούς που δεν τη φέρατε;
Γνωρίζετε, όµως, πάρα πολύ καλά ότι αυτή η εκκρεµότητα διαιωνίζει τη φαυλότητα σε αυτόν το χώρο. Είναι πρόσφατα τα δηµοσιεύµατα για ατασθαλίες σε δύο συνεταιρισµούς. Ο έλεγχος σε
συνεταιρισµούς δεν προχωρά µε τον ρυθµό που θα έπρεπε, µε
αποτέλεσµα αυτήν τη στιγµή άνθρωποι, συνεταιριστές, οι οποίοι
πιθανόν να ελέγχονται και να είναι υπόλογοι για ατασθαλίες, ουσιαστικά να πραγµατοποιούν την εκκαθάριση.
Έχω κρατήσει για το τέλος -και έχω ανάγκη να το κάνω- για
να δείτε, κύριε Υπουργέ, το πόσο βαθιά διαβρωµένος είναι αυτός
ο χώρος κι αν δεν υπάρξει πλήρης κάθαρση, δεν υπάρχει περίπτωση να ορθοποδήσει η γεωργία στη χώρα, να καταθέσω στα
Πρακτικά ένα έγγραφο της ΠΑΣΕΓΕΣ, που µας κοινοποιήθηκε.
Κύριε Υπουργέ, ίσως να µην το γνωρίζετε αλλά στις 11-012012 κοινοποιήθηκε αυτό το έγγραφο σε όλους τους τότε Βουλευτές, όταν για δεύτερη φορά είχε αποσυρθεί η τροπολογία
που είχε καταθέσει τότε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όχι για αναστολή των ποινικών διώξεων αλλά ουσιαστικά για παύση των ποινικών διώξεων και γενικά των ευθυνόντων συνεταιριστών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ποτέ δεν έγινε για
παύση. Εγώ την κατέθεσα και δεν ήταν ποτέ για παύση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ορίστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ποινικών ευθυνών,
όπως λέτε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µην το συζητάτε
τώρα. Πρέπει, λοιπόν, να κάνω αυτήν την αναφορά και να καταθέσω αυτό το έγγραφο, διότι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό
το έγγραφο θα είναι χρήσιµο για τον ερευνητή του µέλλοντος,
προκειµένου να προσδιορίσει την ποιότητα της πολιτικής κατάστασης της χώρας τα προηγούµενα χρόνια.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, σχετικά µε την τροπολογία για
την απαλλαγή –προσέξτε, κύριε Πρόεδρε- από αστικές και ποινικές ευθύνες των µελών των διοικητικών συµβουλίων των αγροτικών συνεταιρισµών, η οποία συζητήθηκε κ.λπ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αυτό ήταν έγγραφο
της ΠΑΣΕΓΕΣ, δεν είναι η τροπολογία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επ’ ευκαιρία της
δεύτερης απόσυρσης µάς ήρθε αυτή η επιστολή και το γνωρίζετε πολύ καλά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθήστε το. Λέει:
«Αφορά υποχρεώσεις και χρέη των συνεταιριστικών οργανώσεων που δηµιουργήθηκαν κυρίως κατά τη δεκαετία του ‘80 αλλά
και τη δεκαετία του ‘90. Είναι, όµως, σε όλους γνωστό ότι το διάστηµα αυτό τη διοίκηση των οργανώσεων αυτών ουσιαστικά την
ασκούσαν οι κατά τόπους νοµαρχιακές επιτροπές των πολιτικών
κοµµάτων και µε δικιές τους παρεµβάσεις υποχρέωναν τις διοικήσεις των αγροτικών συνεταιρισµών να προσλαµβάνουν προσωπικό πέραν του αναγκαίου και χωρίς τα απαραίτητα προσόντα».
Και συνεχίζει: «Επίσης, είναι ευρύτερα γνωστό ότι πολλές από
αυτές τις συνεταιριστικές οργανώσεις πραγµατοποιούσαν συγκεντρώσεις αγροτικών προϊόντων, µε κοµµατικές και κυβερνητικές παρεµβάσεις, ασκώντας παράλληλα παρεµβάσεις για την
απορρόφηση αγροτικών προϊόντων αγροτών, σε τιµές πολύ υψηλότερες από εκείνες που έπρεπε αντικειµενικά να παρέχουν µε
βάση το κόστος τους».
Τελειώνει απευθύνοντας παραινέσεις στο πολιτικό σύστηµα
εκείνης της εποχής: «Απαιτείται από τα πολιτικά κόµµατα να αναλάβουν τις ευθύνες που τούς αναλογούν και να υιοθετήσουν τη
ρύθµιση αυτής της εκκρεµότητας».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, επειδή δεν συµµετείχαµε όλοι σ’ αυτό το πανηγύρι και επειδή αυτή η «κόπρος
του Αυγείου» δεν καθαρίστηκε γρήγορα και µε τον πλέον διαφανή τρόπο, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει βιώσιµη γεωργία.
Έτσι, λοιπόν, σας καλούµε να φέρετε άµεσα τοn νόµο για τους
αγροτικούς συνεταιρισµούς και επιφυλασσόµαστε να καταθέσουµε συγκεκριµένη ερώτηση, ούτως ώστε µε λεπτοµέρεια να
µας ενηµερώσετε πώς βαίνει η εκκαθάριση και σε ποια κατάσταση βρισκόµαστε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Τσούκαλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας ευχαριστούµε κι
εµείς. Πάντως το διευκρινίσατε και µόνος σας ότι ήταν έγγραφο
της ΠΑΣΕΓΕΣ, επιστολή και όχι τροπολογία.
Ο κ. Κουκουλόπουλος έχει τον λόγο για έξι λεπτά.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα τον
λόγο γιατί δύο τοποθετήσεις συναδέλφων Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων µε υποχρεώνουν πριν από οτιδήποτε άλλο να πω ότι
η διαφορετική γνώµη, ο αντίλογος, η τεκµηριωµένη αντίθετη θέση και πρόταση είναι «θεµέλιος λίθος» της δηµοκρατίας, είναι
«οξυγόνο». Δεν υπάρχει, λοιπόν, αντίρρηση να ακούγονται αντίθετες απόψεις σε οτιδήποτε κι αν συζητάµε. Επειδή, όµως, τα
τελευταία χρόνια έχουν περισσέψει η κακοπιστία, οι µύθοι και τα
στερεότυπα στην Ελλάδα, θα πρέπει, όπως προείπα, η αντίθετη
γνώµη να είναι τεκµηριωµένη.
Έτσι, λοιπόν, θέλω να απαντήσω αφ’ ενός σε όσα διατυπώθηκαν για το θέµα των ενυπόθηκων δανείων και την τροπολογία των
Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας που έγινε
δεκτή από τον κύριο Υπουργό και αφ’ ετέρου σε όσα διατυπώθηκαν για το ζήτηµα της FYROM.
Για το πρώτο θέµα των δανείων, η ρύθµιση, απ’ όποια πλευρά
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και αν τη δει κανείς, βάζει τέλος σ’ έναν µύθο µε βάση τον οποίο
διατυπώθηκε ο ισχυρισµός –και µάλιστα µε µεγάλη ευκολία- ότι
η εξέλιξη µε την Αγροτική Τράπεζα άφηνε κυριολεκτικά στο
έλεος του θεού, «στα νύχια» των τραπεζιτών τους αγρότες, ότι
τάχα έθετε σε άµεσο κίνδυνο τη γη που ήταν υποθηκευµένη σε
πολύ µεγαλύτερα ποσοστά απ’ αυτά που είχαν σχέση µε τα ίδια
τα δάνεια που είχαν πάρει οι αγρότες για λόγους που εξηγήθηκαν και από µας και από την πολιτική ηγεσία και προσωπικά από
τον κύριο Υπουργό την προηγούµενη εβδοµάδα. Μπαίνει, λοιπόν,
τέλος σ’ αυτόν τον µύθο.
Εγώ τιµώ την τοποθέτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
της ΔΗΜΑΡ κ. Τσούκαλη. Τον ευχαριστώ που θύµισε ότι ήταν σηµείο της προγραµµατικής συµφωνίας του καλοκαιριού. Απαντώντας καλόπιστα, θα πω ότι ήλθε η ώρα και φέραµε τώρα την τροπολογία. Δεν υπάρχουν επιµέρους µονοµερείς ευαισθησίες και
πολύ δε περισσότερο µονοπώλια ευαισθησίας στην Αίθουσα.
Θα πω και προς τον κύριο Υπουργό ότι αν από τις προτάσεις
που διατυπώθηκαν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, µέχρι την
Πέµπτη που κάνουµε την τελική ψήφιση, ας γίνουν αυτές οι βελτιώσεις. Προφανώς εµείς που έχουµε υπογράψει δεν έχουµε
καµµία αντίρρηση να «υιοθετηθούν» κάποιες βελτιώσεις, αν
υπάρχει ένα τέτοιο περιθώριο. Δεν υπάρχει καµµία αντίρρηση
επ’ αυτού, όµως η ισοπεδωτική αντίληψη που ισχυρίζεται τη µία
φορά ότι δεν µας αρέσει κάτι γιατί είναι τροπολογία Βουλευτών
και την άλλη ότι είναι ατελής χωρίς να λέει τι ακριβώς εννοεί, ειλικρινά είναι µία αντίληψη που δεν την καταλαβαίνω.
Ας δώσουµε ένα µήνυµα από τη Βουλή των Ελλήνων. Με αυτό
το στερεότυπο θα µιλάω εγώ. Όλοι οι Βουλευτές, όλες οι πτέρυγες ας δώσουµε ένα µήνυµα στον Έλληνα αγρότη ότι δεν πρόκειται να τον αφήσουµε έρµαιο της τύχης του. Αυτό είναι το
νόηµα της τροπολογίας που εµείς καταθέσαµε και που ο κύριος
Υπουργός «υιοθέτησε». Δεν είναι ούτε χαριστική πράξη, ούτε τίποτε άλλο. Είναι ένα συγκεκριµένο µήνυµα.
Και από την άλλη, βέβαια, το βασικότερο εργαλείο που έχει ο
αγρότης που είναι η γη του, δεν τίθεται εν κινδύνω. Αυτό είναι
όλο το θέµα. Τίποτα άλλο δεν είναι. Ούτε «Άγιοι Βασίληδες» είµαστε ούτε επιθυµούµε να γίνουµε κάτι τέτοιο. Αν υπάρχουν βελτιώσεις ας ειπωθούν και να υιοθετούν. Εδώ είµαστε να περάσουµε κάτι καλύτερo σε µία άλλη φορά.
Σε ότι αφορά το θέµα της FYROM, έχουν δοθεί απαντήσεις και
από άλλους συναδέλφους και από τον Πρόεδρο κ. Κακλαµάνη
προ ολίγου. Δεν θα επαναλάβω τα ίδια. Θα πω απλά ότι η απάντηση που έδωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ο Υπουργός Εξωτερικών ήταν πολύ πληρέστερη της απαίτησής σας,
αγαπητέ συνάδελφε. Έβαλε γενικότερα το ζήτηµα της εκκρεµότητας της γειτονικής χώρας ως προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζήτηµα που είναι γνωστό, νοµίζω σε όλους. Και µε
αφορµή αυτό και όχι µόνο βέβαια στενά το θέµα της ονοµασίας,
έβαλε το θέµα του αλυτρωτισµού, το θέµα της κακής γειτονίας
που καλλιεργείται µέσα από τέτοιες συµπεριφορές και όλα τα
υπόλοιπα.
Εγώ, όµως, θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, µία κουβέντα παραπάνω, όντας όπως και εσείς..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να το κλείσουµε το
θέµα. Δεν κάνει καλό και στη χώρα να το συζητάµε. Κλείστε το.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, συµφωνώντας µαζί σας, µιας και
είµαι και εγώ όπως και εσείς από περιοχές που γειτνιάζουν, ότι
η Ελλάδα εδώ και χρόνια στο συγκεκριµένο ζήτηµα είχε µια συγκεκριµένη πολιτική.
Πρώτον, θέλει την καλή γειτονία. Δεύτερον, δεν απεµπολεί κανένα από τα δικαιώµατά της και αυτό νοµίζω ότι είναι καλό να το
υιοθετήσουµε όλοι µας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ρίχνουµε
εµείς από την πλευρά µας λάδι στη φωτιά.
Εµένα, αν µε ρωτάτε ως άνθρωπος που ζω εκεί δίπλα, ναι, εγώ
θέλω να γίνει η FYROM µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µια
µέρα. Πώς θα γίνει; Τηρώντας όρους και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί και µε τις παρεµβάσεις της ελληνικής πολιτείας. Ως
εκεί. Δεν χρειάζεται να λέµε τίποτα περισσότερο νοµίζω. Η πρόθεσή µας και η διάθεσή µας να γίνει πλήρες µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοµίζω ότι είναι απολύτως ειλικρινής. Εκεί πρέπει
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να µένουµε και όχι να διολισθαίνουµε σε δρόµους που µας οδηγούν σε ένα «κλείσιµο» ξανά των συνόρων. Δεν χρειαζόµαστε
κάτι τέτοιο. Ο Ελληνισµός δεν έχει να φοβάται από τα ανοιχτά
σύνορα. Τουναντίον, έχει πληρώσει βαρύ τίµηµα κάθε φορά που
τα έκλεισε.
Αυτή είναι όλη η λογική µε την οποία θέλω να απαντήσω. Τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
Κουκουλόπουλε.
Τον λόγο έχει η κ. Μανωλάκου για έξι λεπτά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Όσο και οι άλλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Με συγχωρείτε, γιατί
το λέτε συνέχεια; Όλοι έχουν έξι λεπτά. Κανείς δεν έχει το δικαίωµα ούτε καν δευτερολογίας, διότι όλοι οι αγορητές και ιδιαίτερα οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι έχουν εξαντλήσει το
χρόνο και της δευτερολογίας και της τριτολογίας στην πρωτολογία.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, πολλές φορές πήρατε τον λόγο για να απαντήσετε σε κάθε ζήτηµα ή πρόβληµα που έφερνε ο κάθε Βουλευτής από την περιοχή του. Και βέβαια αρκετές φορές είπατε ότι
είναι εκτός νοµοσχεδίου. Όµως, το ίδιο το νοµοσχέδιο δεν λύνει
τα προβλήµατα. Αντίθετα θα δηµιουργήσει και άλλα σοβαρότερα
και αυτό είναι η αλήθεια.
Προσπαθείτε να παρουσιάσετε την κατάσταση στον αγροτικό
τοµέα ότι βαίνει σχετικά καλά, ότι λύνετε προβλήµατα, ότι δίνετε
λύσεις. Μακάρι να ήταν έτσι, αλλά δεν είναι. Παραπλανάτε.
Για την αλλαγή στα βοσκοτόπια, έχουν ξεσηκωθεί και οι πέτρες. Φτωχοί κτηνοτρόφοι έχασαν ενισχύσεις χωρίς να φταίνε.
Ερχόσαστε να τα ωραιοποιήσετε, δηλαδή, να παρουσιάσετε τη
δραµατική κατάσταση που υπάρχει και στην αγροτιά και είναι
αποτέλεσµα της βάρβαρης πολιτικής σας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Η ΚΑΠ δεν έφερε ευηµερία στην αγροτιά αλλά βάσανα και ξεκλήρισµα, γιατί µόνο τους µεγάλους επιχειρηµατίες-καπιταλιστές
στηρίζει και στον αγροτικό τοµέα. Μόλις τρεις µέρες πριν, την
περασµένη Παρασκευή, στους περισσότερους νοµούς έξω από
τις εφορίες µαζεύτηκαν αγρότες. Έγιναν µαζικές κινητοποιήσεις
ενάντια στην άγρια πολιτική σας και θα συνεχίσουν µε ενθουσιασµό, µε αισιοδοξία. Ήδη τα τρακτέρ στοιβάζονται στις πλατείες.
Η αισιοδοξία τους πηγάζει από την ανάταση και την ελπίδα
που τους δίνει κάθε δίκαιος αγώνας. Για την επιβίωσή τους παλεύουν και δείχνουν αποφασισµένοι να ξαναβγούν στους δρόµους για να κάνουν γνωστό το δίκιο τους.
Προσπαθούν ορισµένα µέσα ενηµέρωσης φιλικά προσκείµενα
στην Κυβέρνηση να ετοιµάσουν και το σκηνικό συκοφάντησης.
Προβάλλουν τους δύο συνεταιρισµούς από την Ήπειρο που κατηγορούνται για κακοδιαχείριση µε εικόνες τρακτέρ από κινητοποιήσεις. Όµως εσείς οι ίδιοι δώσατε παράταση µε τροπολογία
παραµονές Χριστουγέννων σε εκείνους που είχαν εκκρεµή δίκη
για να κάνουν εκκαθαρίσεις σε συνεταιρισµούς και ταυτόχρονα
να µεταβιβάσουν προσωπικά περιουσιακά τους στοιχεία για να
µην υπάρχει κάτι να τους πάρουν. Σε όσους βεβαίως έχουν πραγµατικά κάνει καταχρήσεις. Τη δική σας προστασία έχουν και καµµιά σχέση δεν έχουν ΠΑΣΕΓΕΣ, ενώσεις αγροτικών συνεταιρισµών, ΓΕΣΑΣΕ µε τους αγώνες της αγροτιάς. Αντίθετα, τους
υπονοµεύουν και γι’ αυτό χρόνια τώρα τους ανταµείβετε µε εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία παρακρατείτε από τις εισφορές µέσω
του ΕΛΓΑ.
Απορρίψατε την τροπολογία που σταµατάει αυτήν την προκλητική προνοµιακή µεταχείριση. Δεν τη δεχθήκατε. Σε εµάς δεν
απαντήσατε σε αντίστοιχη ερώτηση που έχουµε καταθέσει εδώ
και µερικούς µήνες. Μπορεί να διαµαρτυρήθηκαν άλλοι συνάδελφοι ότι δεν απαντάτε. Κι εµείς διαµαρτυρόµαστε. Στις παράνοµες
παρακρατήσεις από τις κοινοτικές ενισχύσεις η Ευρωβουλή µάς
απάντησε σε έναν µήνα. Εµείς την έχουµε καταθέσει πριν τρεισήµισι µήνες. Απάντηση δεν έχουµε πάρει. Και τι να απαντήσετε;
Αφού αδειάζουν οι λογαριασµοί πριν δει ο αγρότης τι πήρε. Κάνετε, λοιπόν, το κορόιδο. Αυτό κάνετε.
Όταν υπάρχει καταστροφή, όπως ακαρπία στα δέντρα ή ευ-
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λογιά στα αιγοπρόβατα, κυρίως στον Έβρο και την Ξάνθη, τότε
είναι κουτσουρεµένη η αποζηµίωση ή δεν υπάρχει καθόλου.
Κι έρχεται ο Αναπληρωτής Υπουργός να µας διαφηµίσει τον
κτηνίατρο εκτροφής. Ποιος θα τον πληρώνει; Ο κτηνοτρόφος
µέχρι τώρα είχε τη φροντίδα αυτή από τον κτηνίατρο του δηµοσίου. Ποιος υποστηρίζει τον κτηνίατρο εκτροφής; Μόνο εσείς.
Κανένα φορέας ούτε κτηνιάτρων ούτε κτηνοτρόφων γιατί ανεβάζει το κόστος παραγωγής.
Τελικά σας ρωτάµε: Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι; Δεν
καταλαβαίνετε ότι το φορολογικό ήταν η χαριστική βολή; Και µη
νοµίζετε ότι τα αγροτοδικεία θα τους εµποδίσουν. Δεν έχουν να
χάσουν παρά τη φτώχεια τους. Αγώνα επιβίωσης δίνουν.
Σε ό,τι αφορά στις τροπολογίες θέλω να µιλήσω πολύ σύντοµα
για την υγεία. Η τροπολογία που αντικαθιστά το χαράτσι των 25
ευρώ στα δηµόσια νοσοκοµεία µε χαράτσι στα προϊόντα αποτελεί εµπαιγµό και πρόκληση προς τα λαϊκά στρώµατα. Οι εργαζόµενοι το χαράτσι θα το πληρώσουν µέσω των ταµείων των περιπτέρων και ψιλικατζίδικων. Αποτελεί υποκρισία ότι αυτό το µέτρο
µειώνει το κάπνισµα. Ο διαχωρισµός δεν είναι ανάµεσα στους
καπνίζοντες και τους µη καπνίζοντες, αλλά ανάµεσα στα λαϊκά
στρώµατα, ανεξάρτητα αν καπνίζουν ή όχι και στην πλουτοκρατία υπέρ της οποίας παίρνονται αυτά τα µέτρα, ανεξάρτητα αν
καπνίζει ή όχι.
Σε ό,τι αφορά στην τροπολογία για τη ρύθµιση χρεών θέλω να
πω ότι βάζετε κίνητρα για να µαζέψετε ό,τι µπορείτε για το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. Όµως δεν αφαιρείτε κεφαλαιοποιηµένους τόκους. Και, µάλιστα, αν δεν µπορεί να πληρώσει ο
αγρότης, τότε του παίρνετε και το περιουσιακό στοιχείο που έχει
για να ζήσει και το ενοικιάζετε για την εξόφληση του δανείου. Και
όταν δεν φτάνει, του κάνετε κατάσχεση και του δηµεύετε την περιουσία. Αυτό κάνετε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω.
Έγινε προκήρυξη για τον ΟΣΔΕ. Η ηµεροµηνία της προκήρυξης είναι 22 Ιανουαρίου και λήγει στις 4 Φεβρουαρίου. Το χρονικό διάστηµα είναι πολύ µικρό για τους όρους και τις προϋποθέσεις που βάζετε. Αυτό σηµαίνει ότι ελάχιστοι –«ελάχιστος» θα
έλεγα- µπορούν να βάλουν υποψηφιότητα και να την κερδίσουν.
Δηλαδή, είναι φωτογραφική η προκήρυξη για να τον πάρουν
αυτοί που τον είχαν µέχρι σήµερα. Μεταφέρεται στην Πειραιώς.
Είναι απαράδεκτο, είναι προκλητικό, το καταγγέλλουµε!
Φοβόµαστε ότι το παράνοµο χαράτσι, που πληρώνει η αγροτιά
για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, και ο πλήρης έλεγχος αλυσοδέµατός
της, προχωράει µε σχεδιασµό δικό σας, µε τη νέα ΑΤΕ, δηλαδή,
την Πειραιώς. Πιστεύουµε οι αγρότες να το αντιληφθούν έγκαιρα
κι αποφασιστικά να συµµαχήσουν µε τα άλλα λαϊκά στρώµατα
και να σπάσουν τα δεσµά που πάτε να φορέσετε σε όλο το λαό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τσάµπα διαµαρτυρόσασταν. Ήσασταν συνεπής στα επτά λεπτά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Είπα, θα το προσπαθήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Μουτσινά,
έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
Υπ’ όψιν ότι όλοι έχουν καλυφθεί µε την πρωτολογία. Κάλυψαν
και τις δευτερολογίες.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κάνατε µία διαπίστωση πολύ σωστή. Είπατε
ότι πολλοί Βουλευτές, απ’ όλα τα κόµµατα, µίλησαν εκτός του
νοµοσχεδίου σήµερα. Εγώ, όµως, ακούω εδώ και τέσσερις ώρες
τις οµιλίες των Βουλευτών και αναφέρονται σε σοβαρά, εκρηκτικά προβλήµατα -συσσωρευµένα θα έλεγα- µιας δεκαετίας και
πλέον.
Μήπως, κύριε Υπουργέ, ένα νοµοσχέδιο µετά από δεκαεννέα
µήνες έρχεται να επιλύσει κάποια διεκπεραιωτικά προβλήµατα
και τα προβλήµατα, ουσιαστικά, σας ξεπερνούν κατά πολύ; Αυτή
είναι η πραγµατικότητα.
Αυτή είναι µία διαπίστωση. Και πρέπει να την κάνουµε σήµερα,
γιατί τα πράγµατα οδηγούνται, κύριε Υπουργέ, στον γκρεµό. Σε
λίγο δεν θα έχουµε αγρότες και κτηνοτρόφους. Δεν θέλω να κινδυνολογώ, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά την αγροτική οικονοµία
επειδή είµαι µέσα από τα σπλάχνα της, δεν είµαι ένας γεωπόνος
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του γραφείου.
Γνωρίζω, λοιπόν, πάρα πολύ καλά ότι αυτά που γίνονται σήµερα στην αγροτική παραγωγή, οδηγούν σε καταστροφή. Τα σαρωτικά αυτά φορολογικά µέτρα δεν έχουν όριο. Έχουµε επιβάλλει µέσα στο 2013 µέτρα ύψους 1,5 δισεκατοµµυρίου για τους
αγρότες. Αναφέρθηκαν κι από άλλους, έχουµε καταθέσει και το
σχετικό έγγραφο.
Επιπλέον, έχουµε το φόρο επιτηδεύµατος. Σε ποιους; Στους
αγρότες που παράγουν το προϊόν. Δεν είναι εµπόρευµα. Δεν
είναι επιτήδευµα. Και βάζουν φόρο επιτηδεύµατος, για να πάρουµε κι από κει λεφτά. Από πού θα τα πάρουµε τα λεφτά αυτά;
Βάζουµε φόρο ακινήτων, βάζουµε φόρο, λοιπόν, επί του εισοδήµατος, φέρνουµε τα βιβλία εσόδων-εξόδων. Θα αναφερθώ µετά
σε αυτό. Θέλουµε τη διαφάνεια, αλλά πρέπει να κάνουµε σοβαρή
κουβέντα για να καταλήξουµε στο πώς θα φορολογηθούν οι
αγρότες.
Για το οριζόντιο αυτό σαρωτικό µέτρο, γι’ αυτήν την υπερφορολόγηση, για τη φορολογική πολιτική έχετε ευθύνη, κύριε
Υπουργέ. Το Υπουργείο Οικονοµικών κάνει νοµοτεχνικές παρεµβάσεις. Φορολογική πολιτική κάνει µόνο το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης. Αυτή είναι η ουσία. Εµείς ξέρουµε πολύ καλύτερα τι
πρέπει να κάνουµε για την αγροτική παραγωγή και τον πρωτογενή τοµέα παραγωγής και όχι το Υπουργείο Οικονοµικών που
έχει δείκτες λογιστικούς κι επιδιώκει στόχους εισπρακτικούς.
Αυτό είναι το θέµα.
Εποµένως πρέπει να δούµε την ουσία του θέµατος. Και πρέπει
να συζητήσουµε, να διαβουλευτούµε πάρα πολύ για να καταλήξουµε. Δεν µπορεί να περνάνε τέτοιοι φορολογικοί νόµοι.
Μου θυµίζει λίγο αυτή η σαρωτική πολιτική την αναγκαστική
κολεκτιβοποίηση στη Σοβιετική Ένωση που έγινε το 1932 και που
οδήγησε τους συνεταιρισµούς στην καταστροφή από εκεί και
πέρα. Και φτάσαµε στο σηµείο να κατέχουν ελάχιστοι την ιδιοκτησία των στρεµµάτων, να παράγουν το 9% της συνολικής παραγωγής στη Σοβιετική Ένωση και οι συνεταιρισµοί να είναι
εκτός παραγωγής. Γιατί; Διότι κάποιες πολιτικές φέρνουν τέτοια
αδιέξοδα, τέτοια καταστροφή που δεν υπάρχει αναστροφή
αυτής της κατάστασης.
Να µην φτάσουµε, λοιπόν, εκεί και να µιλήσουµε πολιτικά για
την αγροτική ανάπτυξη. Θα αναφερθώ συγκεκριµένα µε λίγα
λόγια.
Θα αναφερθώ τελικά στο γεγονός ότι έρχεται ένα νοµοσχέδιο
που έχει εισπρακτικά, κυρίως, µέτρα. Υπάρχουν τριάντα έξι
άρθρα µε εισπρακτικά µέτρα, όπως ανέφερε ο κ. Βλαχογιάννης
πολύ σωστά. Εγώ θέλω να ακούσετε σήµερα τους Βουλευτές
της Κυβέρνησης. Αναφέρθηκαν συγκεκριµένα και πολύ τεκµηριωµένα στα προβλήµατα αυτά.
Δεν έχω το περιθώριο να αναπτύξω αυτά τα θέµατα. Είναι εισπρακτικά. Και µπορεί η γραφειοκρατία, ένας γραφειοκράτης
να µπει στην κτηνοτροφική παραγωγή και να καταστρέψει µε το
πρόστιµο που θα βάλει τη µονάδα αυτή. Δίνετε αυτήν την ευκαιρία και πρέπει να το προσέξουµε.
Είπαµε να εκλογικεύσετε τα πρόστιµα και να αρχίσουµε να µιλάµε για πρόληψη. Πρέπει να κάνουµε σοβαρή πολιτική προσέγγιση µε τους αγρότες και να τους ενηµερώσουµε γιατί έχουµε
αφήσει τα πράγµατα να εξελιχθούν από µόνα τους. Δεν έχουµε
παρέµβει χρόνια τώρα στην αγροτική παραγωγή.
Επιπλέον θέλω να αναφερθώ στο ότι έρχεται ο νόµος του
Υπουργείου Οικονοµικών για την εφαρµογή των βιβλίων εσόδωνεξόδων.
Ειλικρινά διάβασα µε προσοχή το νόµο και θεωρώ ότι είναι καταστροφικός. Διότι, κύριε Υπουργέ, θα ξέρετε ότι αν τελικά φορολογούσαµε το κέρδος -που δεν υπάρχει κέρδος στην αγροτική
παραγωγή- θα έπρεπε να συµπεριλάβουµε µέσα και τα έξοδα εργασίας -οικογενειακής και ξένης εργασίας- τις αποσβέσεις, που
είναι οι δαπάνες τις οποίες πρέπει να κάνει κάποια στιγµή, τα τοκοχρεολύσια που πρέπει να τα πληρώσει κάποια στιγµή.
Αυτά δεν τα βάζουµε µέσα στα βιβλία εσόδων-εξόδων. Και το
οικονοµικό αποτέλεσµα είναι ένα συνολικό αποτέλεσµα που συµπεριλαµβάνει δαπάνες που θα πληρωθούν κι όµως φορολογούνται. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγµατα.
Και λέω, αν πρόκειται να γίνει αυτό, να µην εφαρµοστούν βι-
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βλία εσόδων-εξόδων. Να εφαρµόσουµε, κύριε Κόλλια -επειδή
γνωρίζετε- κάτι άλλο: Υπάρχει η σχετική 6η κοινοτική οδηγία
77/388 της ΕΟΚ, άρθρο 25 για ένα κοινό κατ’ αποκοπή καθεστώς
των αγροτών. Γιατί δεν το εφαρµόζουµε; Προβλέπει ένα τεκµαρτό κέρδος και πάνω εκεί φορολογείται. Οπότε εκεί δεν θα
έχουµε καµµιά ζηµιά, θα υπάρχει διαφάνεια, θα κόβονται τιµολόγια, θα συµψηφίζονται στο τέλος του χρόνου, θα υπάρχει συγκριτική ηλεκτρονική αποτύπωση και θα υπάρχει µια πολιτική, η
οποία θα βοηθάει τον αγρότη και θα βοηθάει και την εθνική οικονοµία και θα ελέγχει αυτούς οι οποίοι λυµαίνονται τη διακίνηση
των αγροτικών προϊόντων και των προµηθειών από το χωράφι
στο ράφι.
Αυτό είναι το θέµα, λοιπόν. Εκεί πρέπει να χτυπήσουµε. Γιατί
δεν το κάνετε αυτό; Μη γελάτε, κύριε Υπουργέ. Είναι σοβαρό
θέµα αυτό. Θα το βρούµε µπροστά µας, κύριε Υπουργέ, αυτό το
πράγµα. Και σύντοµα θα το βρούµε µπροστά µας! Άρα, πρέπει
να συζητήσουµε να ανασταλεί…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα σας απαντήσω…
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Τι να απαντήσετε, κύριε Υπουργέ; Σας
µιλάω συγκεκριµένα. Θα πρέπει να ανασταλεί ο νόµος και να µιλήσουµε σοβαρά µέσα σε αυτήν την Αίθουσα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Να κάνετε µια επιτροπή -θέλω να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε,
δώστε µου λίγο χρόνο, ευκαιρία να µιλήσω και για τη ρύθµισηόπως γίνεται στην αυτοδιοίκηση σήµερα, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για να µιλήσουµε για τη στρατηγική. Το έβαλαν
όλοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας σήµερα που µίλησαν,
και η κ. Πατριανάκου και ο κ. Τζαµτζής κ.λπ.. Να γίνει µια επιτροπή, να µιλήσουµε επιτέλους -που δεν µιλάµε- για ένα εθνικό
σχέδιο στην αγροτική ανάπτυξη, αν θέλουµε πραγµατικά να λειτουργήσει σαν πυλώνας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό δώστε µου, σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω.
Να µιλήσω για τη ρύθµιση, λοιπόν, επειδή αναφέρθηκαν πολλοί και έγινε και λίγο σπέκουλα εδώ. Η ρύθµιση, επειδή είναι η
δουλειά µου αυτή – τριάντα χρόνια έκανα τη δουλειά αυτή στην
Αγροτική Τράπεζα – σας λέω ότι θα επανέλθει. Κοροϊδευόµαστε.
Θα επανέλθει. Δεν λύνει το θέµα. Ξέρω ποια είναι η κατάσταση
των δανείων στην «κακή» Αγροτική. Ξέρω ότι τελικά υπάρχουν
πάρα πολλά κενά. Είναι µια τροπολογία που έγινε στο γόνατο.
Ξέρω, όπως είπαν και άλλοι, όπως ο κ. Τσούκαλης, ότι τελικά το
120% πάνω στο κεφάλαιο είναι µεγάλο ποσό. Στο αρχικό κεφάλαιο. Γιατί αν κάποιος πλήρωνε δέκα χρόνια και έχει µειώσει το
κεφάλαιο στο µισό, θα τον επαναφέρετε πάλι στο αρχικό κεφάλαιο, συν τους τόκους του 20%. Άρα, τον αδικούµε. Δεν κάνουµε
ρύθµιση.
Κατά συνέπεια µετά από λίγα χρόνια θα επανέλθουµε. Θυµηθείτε το όσοι θα είµαστε εδώ, ότι τελικά θα έρθουµε πάλι απ’ την
αρχή να συζητάµε. Γιατί θα θυµάστε ότι ο νόµος Κατσέλη λίγα
θέµατα αντιµετώπισε, κύριε Κουκουλόπουλε. Λίγα, πολύ λίγα.
Γιατί ξέρετε ότι η κατάσταση είναι πολύ άσχηµη σήµερα και µάλιστα στους αγρότες αυτούς που έχουν παλιά δάνεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τελειώστε.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Και επιπλέον αυτός ο νόµος -θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, θα βάλω δύο παραµέτρους, για να είναι
πιο ολοκληρωµένο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, όχι δύο παραµέτρους. Τελειώνετε.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Δυο παραµέτρους σηµαντικές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα, σας παρακαλώ!
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Δεν προβλέπεται….! Πόσο είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Επτάµισι λεπτά.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δευτερόλεπτα!
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Λοιπόν: Να συµπεριληφθούν και οι επιχειρήσεις µέσα, τα νοµικά πρόσωπα, γιατί και αυτοί είναι αγρότες
κι ας έχουν ένα άλλο νοµικό καθεστώς. Και να συµπεριληφθούν
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σε αυτούς και οι συνεπείς πιστούχοι που παρακολουθούν τα δάνεια µε αίµα ψυχής στην Πειραιώς και οι αγρότες µε τα εγγυηµένα δάνεια, οι οποίοι διώκονται σήµερα µε κίνδυνο φυλάκισης.
Αν συµπεριληφθούν όλα αυτά, θα είναι πιο ολοκληρωµένη ρύθµιση. Και πάλι, όµως, σας λέω ότι θα βρεθούµε ξανά σε λίγο να
αντιµετωπίζουµε το ζήτηµα αυτό των ρυθµίσεων των κόκκινων
δανείων από την αρχή. Εκεί θα έχουµε µεγάλο δρόµο να το ξανασυζητήσουµε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Νοµίζω ότι ολοκληρώσαµε τη διαδικασία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να µιλήσουν
και οι εισηγητές, δεν πρέπει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Καπερνάρο, µε
συγχωρείτε. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος -γιατί δεν ήταν
πάντα ο ίδιος κατά τη διάρκεια- των Ανεξάρτητων Ελλήνων µίλησε συνολικά είκοσι τέσσερα λεπτά. Κάλυψε…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Όλοι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όλοι, όχι µόνο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Λέω,
λοιπόν, ότι και η τριτολογία έχει καλυφθεί.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας λέω εγώ ότι έχει
καλυφθεί.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ο γέγονε, γέγονε, κύριε Πρόεδρε.
Δηλαδή ο κ. Μουτσινάς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Με συγχωρείτε, όχι
«ο γέγονε, γέγονε». Για ένα λεπτό, κατά παραχώρηση, να πείτε
αυτό που θέλετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τριτολογία απαιτώ. Αλλιώς να τα
πείτε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν υπάρχει τριτολογία. Δεν υπάρχει τριτολογία! Έχει καλυφθεί για όλους.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Η τριτολογία δεν έχει καλυφθεί,
όπως δεν καλύφθηκε και η οµιλία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Με συγχωρείτε. Μην
αµφισβητείτε την υπηρεσία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δώστε µου τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Το «όχι» που κολλάει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας διαβάζω, λοιπόν:
Ο κ. Βορίδης, µίλησε επτά λεπτά και δέκα λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Και λοιπόν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ο κ. Αποστόλου,
δέκα και δώδεκα λεπτά, ο κ. Κουκουλόπουλος έξι και δέκα λεπτά,
οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, δέκα και δεκατέσσερα λεπτά, ο κ. Κουκούτσης οκτώ λεπτά, ο κ. Τσούκαλης έντεκα και εννιά λεπτά, η
κ. Μανωλάκου δεκατέσσερα και επτά λεπτά και ο κ. Μουτσινάς
οκτώ λεπτά.
Εποµένως, σας διαβάζω ότι όλοι έχετε καλύψει…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ο Υπουργός;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ποιος;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ο Υπουργός;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Εκτός συναγωνισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ο κύριος Υπουργός
είκοσι και είκοσι τέσσερα λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και τον κύριο
Υπουργό δεν θα τον αφήσω να απαντήσει. Έχετε καλύψει και τις
τριτολογίες.
Θέλετε κατά παραχώρηση του Προεδρείου…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ναι, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): ...να πάρετε ένα
λεπτό;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Όχι ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, οι εισηγητές να
έχουν ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κοδέλα, οι Εισηγητές: Ο κ. Κόλλιας δεν έχει καθόλου χρόνο. Μίλησε δώδεκα
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λεπτά –οκτώ και τέσσερα- για να τα ξεκαθαρίζουµε τα πράγµατα.
Ο κ. Κοδέλας µίλησε δεκατέσσερα λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Ενδιάµεσα υπάρχουν και άλλα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ο κ. Κασσής έντεκα
λεπτά, ο κ. Γιοβανόπουλος έντεκα λεπτά, ο κ. Μίχος οκτώ λεπτά,
ο κ. Ψύρρας δέκα λεπτά, ο κ. Μωραΐτης δέκα λεπτά και ο κ. Κασαπίδης έντεκα λεπτά.
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Καπερνάρο, τζάµπα τρώµε το
χρόνο. Θα έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Θέλω το χρόνο της τριτολογίας
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν υπάρχει τριτολογία. Το καταλαβαίνετε;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Τόση ώρα που µιλάτε έχετε πάρει
δέκα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Την έχετε καλύψει.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εµείς δεν θα µιλήσουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μισό λεπτό. Θα µιλήσετε, θα δευτερολογήσετε για όσο χρόνο σας αναλογεί.
Τριτολογία, κύριε Καπερνάρο, δεν έχετε. Θέλετε ένα λεπτό
κατά παραχώρηση;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό, πριν
πατήσετε τα κουµπάκια σας. Δεν κάναµε καµµία συµφωνία στη
δευτερολογία ότι αν παρεκκλίνουµε ένα ή δύο λεπτά δεν θα
έχουµε τριτολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν κάνουµε συµφωνίες. Ό,τι λέει ο Κανονισµός. Εδώ συµφωνίες δεν κάνουµε.
Εγώ, τουλάχιστον, τον τηρώ. Ο κ. Κακλαµάνης, ξέρει και χαµογελάει. Εγώ τον τηρώ τον Κανονισµό για όλους.
Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ακούστε. Μην βάζετε το χρόνο,
σας παρακαλώ, να σας πω κάτι. Αυτό που κάνετε είναι κατάφωρα
άδικο, διότι µεροληπτείτε. Και ένας Πρόεδρος της Βουλής, τουλάχιστον, το µόνο που δεν πρέπει να κάνει είναι να µεροληπτεί
και να είναι υποκειµενικός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εγώ;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Απόλυτα. Διότι αυτό που κάνετε
δεν το έκανε ο προηγούµενος συνάδελφός σας. Ή θα ισχύει ο
Κανονισµός για όλους ή θα ισχύει για µερικούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχει ξαναγίνει αυτή
η κουβέντα και σας είπα ότι εγώ στο Προεδρείο…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Επιπλέον ο κ. Βορίδης αναφέρθηκε σε εµένα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εγώ τηρώ τον Κανονισµό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ωραία, ακούστε.
Αυτό το παρεµπίπτον θέµα για εµάς είναι σοβαρό, διότι εµείς
ως Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι γνωστό ότι είµαστε ένα πατριωτικό κίνηµα και µε οποιαδήποτε προσέγγιση δίνουµε ιδιαίτερη
έµφαση σε τέτοια θέµατα αν και παρεµπίπτοντα.
Διαβάζω, λοιπόν, προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Ειδοποίησα
και τον κ. Βορίδη, να µην φύγει, γιατί θα αναφερόµουν σε αυτόν,
όπως είπε ο κ. Κακλαµάνης, να µην συζητάµε για απόντες. Άµα
λείπουν, θα τα ακούνε.
Για να ακούει, λοιπόν, και ο κόσµος, το ότι οι Σκοπιανοί χρησιµοποιούν για το κράτος τους τον όρο «Δηµοκρατία της Μακεδονίας» είναι γνωστό. Το ότι θα χρησιµοποιούσαν τον ίδιο όρο
και στο ελληνικό Κοινοβούλιο χωρίς καµµία αντίδραση από ελληνικής πλευράς, φαντάζει σε εµένα αδιανόητο, συνέβη όµως
πριν από λίγο στην αίθουσα της Γερουσίας. Κι ενώ λίγες ώρες
προηγουµένως ο Δηµήτρης Αβραµόπουλος, είχε κόψει τον Σκοπιανό εθνικό ύµνο λόγω αναφορών σε Μακεδονία και Αιγαίο,
στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής των Ελλήνων κατά τη Διάσκεψη Προέδρων Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ο Σκοπιανός Βουλευτής κ. Μισσίνι δεν είχε κανένα πρόβληµα να αποκαλέσει δύο φορές τη χώρα του ως Δηµοκρατία της Μακεδονίας,
κάνοντας ακόµα και τη διερµηνέα της Βουλής να «κολλήσει»
κατά τη µετάφραση. Ενώ, όµως, όλοι περίµεναν διορθωτική παρέµβαση είτε του Έλληνα Αντιπροέδρου της Βουλής Γιάννη Τρα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γάκη, ο οποίος προήδρευε της διάσκεψης είτε του ΥΠΕΞ Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος ήταν ο κεντρικός οµιλητής και οι δύο
σιώπησαν, αφήνοντας το Σκοπιανό Βουλευτή να λέει τα δικά του.
Βεβαίως ο κ. Βενιζέλος είπε για τα λυτρωτικά, κ.λπ., αλλά κανείς δεν του είπε, «Τι είναι αυτά που λες ρε;» και να πει ότι εδώ η
FYROM που έγραφε το ταµπελάκι δεν είναι FYROM, να τον διακόψει και να πει ότι εδώ θα µιλάς ως FYROM και όχι ως Δηµοκρατία της Μακεδονίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώσατε,
κύριε Καπερνάρo.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Διότι εάν πάρει αυτό το κείµενο της οµιλίας του και το διασκορπίσει στον πλανήτη, όλοι θα µάθουν ότι ο Σκοπιανός από τη
Bαρντάρσκα ήρθε µέσα στο Κοινοβούλιό µας και χρησιµοποιούσε τον όρο «Δηµοκρατία της Μακεδονίας», απλούστατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας ευχαριστώ πολύ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Θέλω να πω και κάτι άλλο.
Μπορώ να έχω µισό λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, γιατί κανονικά
είστε και εκτός θέµατος και δεν έπρεπε καθόλου. Τελειώσαµε.
Συνεχίζουµε µε τους εισηγητές.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας για δύο λεπτά αυστηρά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι λίγος ο χρόνος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δύο λεπτά. Τα έχετε
πει τόσες φορές. Ό,τι σηµαντικό έχετε να πείτε, θα το πείτε και
σε δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ στις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που κατέθεσε ο κύριος
Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κόλλια, έχετε
δύο λεπτά. Σ’ ένα δευτερόλεπτο λέτε δύο λέξεις, σ’ ένα λεπτό
µπορείτε να πείτε εκατόν είκοσι λέξεις, σε δύο λεπτά µπορείτε
να πείτε διακόσιες σαράντα λέξεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
στη διάρκεια της επεξεργασίας αυτού το νοµοσχεδίου έγιναν αρκετές σηµαντικές νοµοτεχνικές βελτιώσεις από τον κύριο Υπουργό, σε ορισµένες από τις οποίες θα ήθελα να αναφερθώ.
Πρώτον, στο άρθρο 63 η βελτίωση που κάνετε, κύριε Υπουργέ,
για τις αιτήσεις εξαίρεσης από κατεδάφιση των κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων, είναι εξαιρετικά θετική.
Δεύτερη σηµαντική βελτίωση, είναι η διαγραφή στο άρθρο 60
από τις αρµοδιότητες του κτηνοτρόφου εκτροφής του ζωοτεχνικού προφίλ των ζώων.
Στο άρθρο 46, το πολυσυζητηµένο άρθρο για την προστασία
των ζώων, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο από τις βελτιώσεις που
φέρατε.
Πρώτον, αφορά την παράγραφο 4 σχετικά µε τις εκτροφές,
όπου πλέον διευκρινίζεται ότι αυτή η υποχρέωση αφορά µόνο
όσους αναπαραγάγουν σκύλους για εµπορικούς σκοπούς, είτε
πρόκειται για ερασιτέχνες είτε πρόκειται για επαγγελµατίες.
Θα ήθελα, επίσης, να αναφερθώ στο θέµα της βάσης των δεδοµένων. Το Υπουργείο, η υπηρεσία σας, όπως γνωρίζετε καλά,
κύριε Υπουργέ, δεν είναι αυτήν τη στιγµή έτοιµη προκειµένου να
κρατήσει τη βάση των δεδοµένων. Έχω προτείνει και στην πρωτολογία µου να το αναθέσετε προσωρινά στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, µέχρι να οργανωθούν οι υπηρεσίες σας.
Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να αναφερθώ στην τροπολογία που
καταθέσαµε από κοινού µε Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ, σχετικά µε τα «κόκκινα» αγροτικά δάνεια και που
είχα την τιµή να υπογράψω πρώτος.
Κύριε Υπουργέ, οι αγρότες µας µε ιδιαίτερη ανακούφιση σας
άκουσαν να κάνετε δεκτή την τροπολογία µας και είναι ιδιαίτερα
θετικό, αφού έτσι θα κλείσει αυτό το µείζον κοινωνικό και οικονοµικό ζήτηµα για τους αγρότες µας στα πλαίσια αυτού του νοµοσχεδίου. Η πρότασή µας που έγινε δεκτή αφορά τα µη
εξυπηρετούµενα δάνεια που έλαβαν αγρότες από την πρώην
ΑΤΕ και περιέχει ρυθµίσεις τόσο για τον περιορισµό των υποθηκών όσο και των οφειλόµενων ποσών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Επαναλαµβάνω εν συντοµία. Πρώτον, τον περιορισµό των υποθηκών στο 120% του δανειακού κεφαλαίου και µέχρι 200% αν το
οφειλόµενο ποσό έχει ξεπεράσει το διπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Αυτό στην ουσία σηµαίνει αποδέσµευση των ακινήτων,
που µέχρι σήµερα οι αγρότες κινδύνευαν να τα χάσουν και τα
οποία βεβαίως είναι δεσµευµένα, ώστε δεν µπορούσαν να µεταβιβαστούν ή να πωληθούν.
Προτείναµε και έγινε αποδεκτό να µην υπερβαίνει το κεφάλαιο
το 120% του αρχικού δανείου, το 200% αν το δάνειο είναι πολλαπλάσιο του αρχικού και τρίτον, η δυνατότητα εξόφλησης µε
χρονικό ορίζοντα πάνω από δέκα χρόνια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ,
σε µία εποχή που τα προβλήµατα των αγροτών είναι µεγάλα και
το εισόδηµά τους δεν ανταποκρίνεται στο κόστος και την εργασία που προσφέρουν, επιβάλλεται να σταθούµε δίπλα τους, γιατί
στηρίζοντας τους αγρότες ενισχύουµε την εθνική οικονοµία και
τη χώρα και χαίροµαι που το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
κάνει ένα αποφασιστικό βήµα, αποδέχεται την τροπολογία και
δίνει µία οριστική λύση στα κόκκινα αγροτικά δάνεια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
Κόλλια.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Κοδέλας για δύο λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κύριε Υπουργέ, θα είµαι πολύ σύντοµος.
Όσον αφορά την τροπολογία, έγινε αναλυτική αναφορά από
το συνάδελφο Βαγγέλη Αποστόλου. Η τροπολογία αυτή µπορεί
να µειώνει σε ένα βαθµό κάποια υπερβολικά βάρη, όµως δεν καθιστά βιώσιµη και συµφέρουσα για τους αγρότες όλη αυτήν την
επιλογή που έχει γίνει. Ανοίγει το δρόµο σε αναγκαστικές πράξεις εκτέλεσης, δηλαδή στην εκποίηση της αγροτικής γης.
Εγώ θέλω να πω στους συναδέλφους που κατέθεσαν την τροπολογία να µην βρεθούν σε λίγους µήνες να κάνουν οι ίδιοι ερωτήσεις για αγρότες και κτηνοτρόφους των οποίων απειλείται η
αγροτική γη µε κατασχέσεις, γιατί είναι βέβαιο ότι αυτό θα γίνει.
Σε ποιο βαθµό θα γίνει, θα δείξει η πορεία.
Δεύτερον, σχετικά µε το φορολογικό, κύριε Υπουργέ, από την
αρχή στην επιτροπή το είχα θέσει ως κυρίαρχο ζήτηµα. Τότε και
οι Βουλευτές της συγκυβέρνησης δεν έδιναν βάση σε αυτό.
Ήµουν ο µόνος -και από το ΣΥΡΙΖΑ- που φώναζα για το φορολογικό. Σήµερα οι αγρότες είναι στους δρόµους και αυτό ανάγκασε
και άλλους Βουλευτές να τοποθετηθούν γι’ αυτό το ζήτηµα. Οι
αγρότες είναι στους δρόµους, όχι για να φωνάξουν την απελπισία τους, αλλά για να δηλώσουν παρόντες στον αγώνα για να
σταµατήσει η καταστροφή και να αρχίσει µια άλλη πορεία για τη
χώρα. Πρέπει να το πάρετε πίσω και αν δεν µπορείτε να φτιάξετε
ένα δίκαιο φορολογικό, τουλάχιστον µην γκρεµίσετε ό,τι έχει
αποµείνει µέχρι να υπάρξει µια µεγάλη αλλαγή στη χώρα, που
αυτό θα γίνει πολύ σύντοµα.
Τρίτον, όσον αφορά τις εξαγωγές, κύριε Υπουργέ, σας ανάφερα στοιχεία για τα φρούτα και ειδικά για το πορτοκάλι. Μου
δείξατε ένα δελτίο τύπου της INCOFRUIT µε 13% αύξηση. Σήµερα, νοµίζω ότι δεχτήκατε τηλέφωνο από αγρότες στην Αργολίδα που βρίσκονται σε κατάσταση απελπιστική. Το πορτοκάλι,
ένα από τα πλέον εξαγώγιµα προϊόντα, είναι σε κατάρρευση,
όπως και η τιµή του, και θα µείνει πάνω στα δέντρα. Νοµίζω ότι
διαψεύδει µια αισιοδοξία που προκύπτει από τα νούµερα αλλά
όχι από την πραγµατικότητα.
Τέταρτον, όσον αφορά το ΟΣΔΕ, κύριε Υπουργέ, έχουµε αναφερθεί και µε ερωτήσεις µας στο ΟΣΔΕ. Μας είχε καλέσει και η
δικαιοσύνη µαζί µε τον κ. Αποστόλου για το πώς έχει δροµολογηθεί µέχρι σήµερα, αφού περίπου 15 εκατοµµύρια ευρώ είχαν
δοθεί σε ιδιωτική εταιρεία για να αναλάβει αυτό το ζήτηµα. Η
πρόκληση ενδιαφέροντος είναι σκανδαλώδης. Δεν έχω το χρόνο
να αναφερθώ αναλυτικά στο θέµα. Κοιτάξτε ώστε αυτή η ιστορία
να σταµατήσει εδώ, γιατί εµείς πραγµατικά δεν θα ανεχθούµε τέτοιου τύπου διαδικασίες.
Τέλος, όσον αφορά τα 25 ευρώ που αντικαθίστανται µε το
φόρο στα τσιγάρα, απλά να πω ότι είµαστε ενάντια σε αυτήν την
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τροπολογία, καθώς δεν ξέρουµε από πού να φυλαχθούµε.
Έχουµε να διαλέξουµε ή χαράτσι στο νοσοκοµείο ή στα τσιγάρα.
Σε κανένα από τα δύο!
Επίσης, το µέτρο αυτό θα συµπιέσει περαιτέρω τους περιπτερούχους, οι οποίοι έχουν απόλυτο δίκιο. Αυξάνεται το λαθρεµπόριο των τσιγάρων, συµπιέζονται οι µικροµεσαίοι επαγγελµατίες, που είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, και επιβάλλεται
µια έµµεση φορολογία στον καταναλωτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
Κοδέλα.
Κύριε Κασσή, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, να πω ότι έγιναν σηµαντικές νοµοτεχνικές βελτιώσεις σύµφωνα µε αυτά τα οποία συζητήσαµε όλες αυτές τις ηµέρες και στην Ολοµέλεια και στην επιτροπή. Βέβαια, δεν λάβατε
υπ’ όψιν κάποια πράγµατα σχετικά µε το άρθρο 44.
Κύριε Υπουργέ, εσείς δεν δικαιολογείστε, για τον λόγο ότι
είστε πανεπιστηµιακός και πρέπει να γνωρίζετε κάποια πράγµατα
πολύ περισσότερο από τον κάθε άλλο, όσον αφορά τον διαχωρισµό των πτυχιούχων του πανεπιστηµιακού επιπέδου και του τεχνολογικού τοµέα. Αυτό σηµαίνει ότι κάποια πράγµατα στο
άρθρο 44 έχετε ακόµα χρόνο για να τα δείτε.
Στο άρθρο 51, όσον αφορά την αδικία απέναντι στους χηµικούς και τους βιολόγους και εδώ πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι
και οι πτυχιούχοι των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυµάτων δεν
πρέπει να εξαιρεθούν από τις εργαστηριακές αναλύσεις.
Σχετικά µε το άρθρο 57, που αφορά τα «Θεσµοφόρια», σας
είπα και στην επιτροπή και στην Ολοµέλεια ότι πρέπει να αποσυρθεί. Δεν έχει ανάγκη ο αγροτικός τοµέας και ο αγροτικός κόσµος από πανηγύρια και εκδηλώσεις. Τα χρήµατα αυτά µπορούν
να διατεθούν προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του εισοδήµατος.
Έρχοµαι τώρα στις τροπολογίες. Η τροπολογία για τα κόκκινα
δάνεια είναι ουσιαστικά δική σας τροπολογία, κύριε Υπουργέ.
Περίµενα όµως να τη στηρίξετε περισσότερο πραγµατικά. Το ότι
εµείς αναλάβαµε ως Βουλευτές µια πρωτοβουλία προκειµένου
να γίνει σήµερα η συζήτηση στη Βουλή έγινε µόνο για να µπορέσουµε να κατοχυρώσουµε νοµικά κάποια πράγµατα.
Από την άλλη πλευρά, όµως, έχετε χρέος να δείτε και εσείς
ως Υπουργείο, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών, τα
δάνεια µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου σε όλους τους
τοµείς του αγροτικού τοµέα που είναι σε καθυστέρηση και για
τα οποία δεν υπάρχει κάποια προστασία.
Για να ξεκαθαρίσουµε κάποια πράγµατα, δεν µιλά κανένας για
χάρισµα. Μιλάµε για ρυθµίσεις, πράγµα το οποίο πρέπει να γίνει
κατανοητό, γιατί µας παρακολουθεί η ελληνική κοινωνία, οι άλλες
κοινωνικές τάξεις και οµάδες που έχουν τα ίδια προβλήµατα.
Η τροπολογία που σας καταθέσαµε από κοινού εγώ µε τον κ.
Κόλλια αφορά τη ρύθµιση για το ΙΚΑ σε κάποιους εργαζόµενους
που δουλεύουν σε συνεταιρισµούς, προκειµένου να λυθεί ένα
πρόβληµα. Το πρόβληµα είναι ότι έρχεται σήµερα η πολιτεία,
αυτοί που τους έδωσαν σύνταξη το 2010 και λένε «Να επιστρέψετε τα χρήµατα πίσω». Όχι µόνο τους κόβεται η σύνταξη, αλλά
τους λένε να επιστρέψουν και τα χρήµατα.
Πιστεύω ότι ακούστηκαν πάρα πολλά. Ο αγροτικός κόσµος
έχει ανάγκη από λύσεις προβληµάτων. Θεωρώ ότι έγινε µια συζήτηση σε πολύ καλό επίπεδο, αρκεί, όµως, να αναλάβετε πραγµατικά την πρωτοβουλία, για να λυθούν προβλήµατα.
Έφυγε ο κ. Τζαµτζής. Φωνάζαµε και προσωπικά εγώ στα Γιάννενα για το θέµα της εταιρείας «ΔΩΔΩΝΗ», η οποία ξεπουλήθηκε
για ένα κοµµάτι ψωµί. Δεν ξέρω τι θα γίνει και µε τη ζάχαρη. Σήµερα οι παραγωγοί είναι απλήρωτοι τέσσερις και πέντε µήνες ξεκινώντας από τα Γιάννενα και έφτασαν οκτώ µήνες στην
υπόλοιπη Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο κ.
Γιοβανόπουλος για δυο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεκαεννέα µήνες εσείς και το επιτελείο σας
αυτό το ρυθµιστικό σχέδιο φέρατε για τα κόκκινα δάνεια; Αυτό
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είναι ντροπή, είναι εµπαιγµός, είναι στάχτη στα µάτια, είναι καντρίλιες πολιτικές. Πάντως ρύθµιση δεν είναι.
Και εξηγούµαι, γιατί κράτη οργανωµένα, όπως η Αµερική, όταν
έφτασε η ώρα στα δύσκολα, για να εκποιήσουν τα κόκκινα δάνεια
και να τα δώσουν σε µεγάλους οίκους του εξωτερικού, έδωσαν
δικαίωµα προτίµησης στον οφειλέτη µε το 20% και 30% να εξαγοράσει το δάνειό του και να πάει σπίτι του µια και καλή.
Ακούστε τι έχει απέναντί του ο αγρότης. Ο αγρότης έχει απέναντί του απαιτήσεις από κεφάλαιο, τόκους, τόκους υπερηµερίας, τόκους επί των ληξιπρόθεσµων, τόκους των τόκων, τόκους
υπερηµερίας ξανά, εισφορές, έξοδα, δαπάνες, κονδύλια. Την
προστασία τη διαφυλάττετε για τον τραπεζίτη, όχι για τον
αγρότη. Διαβάζω αυτολεξεί: «120% του κεφαλαίου του δανείου».
Αυτό αποφασίσατε να γράψετε για τα δάνεια; Οι εγγυήσεις του
ελληνικού δηµοσίου για εκείνα τα δάνεια, τι απέγιναν;
Και παρακαλώ πολύ, γιατί άκουσα µε πολλύ µεγάλη αγωνία
την Αριστερά από εδώ που είναι κοινωνικά ευαίσθητη. Λέει ότι
εγώ, ο ιδιοκτήτης του αγροτικού ακινήτου, θα έχω δικαίωµα συµµετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισµό του ακινήτου µου! Θα µπω
στον πλειστηριασµό, για να µπορέσω εγώ να αγοράσω το ακίνητό µου! Για όνοµα του Θεού! Πού φτάσαµε! Γιατί τους προστατεύετε τους τραπεζίτες; Με τα λεφτά τους, µε τους παράδες
τους πήραν την Αγροτική Τράπεζα, πήραν δέκα χιλιάδες ακίνητα
και δεν έδωσαν ένα σεντ, δεν πλήρωσαν ένα ευρώ φόρο στο ελληνικό δηµόσιο. Πήραν δέκα χιλιάδες ακίνητα οι κύριοι αυτοί και
τώρα ξανά τάχα ρυθµίζετε τα κόκκινα δάνεια. Ποια κόκκινα δάνεια ρυθµίζετε;
Καµία άλλη λέξη, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο κ.
Ψύρρας για δυο λεπτά.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Δυο λεπτά, όπως είπατε, κύριε Πρόεδρε,
είναι εκατόν είκοσι λέξεις. Όµως, στην τροπολογία για τα ενυπόθηκα δάνεια η πρώτη πρόταση είναι µια πρόταση που έχει διακόσιες είκοσι πέντε λέξεις σε είκοσι τρεις σειρές! Κι αυτός δεν
είναι απλώς πλατειασµός συντακτικού ή γραµµατικού χαρακτήρα. Είναι πλατειασµός πολιτικής σκέψης και δράσης τελικά,
γιατί η γλώσσα είναι ο κόσµος µας.
Δίνω έµφαση σ’ αυτό για τον εξής λόγο, γιατί θέλω να επισηµάνω την προχειρότητα όχι µόνο στη διατύπωση αλλά και την
προχειρότητα µε την οποία έχει διεξαχθεί η συζήτηση και επί της
συγκεκριµένης τροπολογίας. Είχαµε µια ελλιπή ενηµέρωση. Ποια
είναι τα δάνεια; Πόσα είναι; Ποιες είναι ακριβώς οι υποθήκες; Τι
λέει τέλος πάντων το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη συγκεκριµένη τροπολογία; Ποια είναι τα χρονοδιαγράµµατα; Γιατί
δεν σταµατούν οι αναγκαστικές κατασχέσεις; Τι θα γίνει µε τα
δάνεια που παραχώρησε ο εκκαθαριστής στα κοράκια των γραφείων; Τέτοια ερωτήµατα δεν έχουν απαντηθεί εδώ µέσα. Βιαστήκαµε να περάσουµε τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Εγώ, όµως, θέλω να επιµείνω, κύριε Υπουργέ, όχι στη διαδικασία απλώς, αλλά στην τακτική που ακολουθήσατε κατά τη διαδικασία της συζήτησης.
Οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις ήρθαν µε απίστευτη καθυστέρηση.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει απλώς ότι όποιος θέλει να ξέρει τι ψηφίζει, δεν µπορούσε ακριβώς να ξέρει, γιατί δεν είχε τον απαραίτητο χρόνο να ψάξει όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία δίνατε εν
ριπή οφθαλµού την τελευταία µισή ώρα και τα µοίραζαν οι υπάλληλοι της Βουλής.
Τελικά, γιατί αυτή η κρυψίνοια; Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί, αντί
να απλωθεί ο διάλογος πάνω σε ένα τόσο σηµαντικό θέµα επί
των βελτιώσεων και να µας πείτε από πολύ νωρίς ποιες είναι
αυτές οι τροπολογίες, για να έχουµε αντικείµενο επί της συζήτησης, να µην γενικολογούµε από εκεί, οδηγήσατε τη συζήτηση
σαν να θέλατε να βάλετε εµπόδια; Βάλατε συγκεκριµένα εµπόδια. Ήταν σαν να έχετε να κρύψετε κάτι, σα να φοβάστε κάτι. Ειλικρινά σας το λέω, δεν το καταλαβαίνω. Η τακτική αυτή πάντως
είναι εντελώς απαράδεκτη και νοµίζω ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί, αν θέλουµε να είµαστε παραγωγικοί. Τίποτα άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ο µόνος συνεπής και
ακριβής στο χρόνο του συνάδελφος. Θα ήθελα να ακολουθήσει
τον ίδιο χρόνο και ο κ. Μωραΐτης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µπροστά στην εκρη-
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κτική κατάσταση που επιδεινώνεται µέρα µε τη µέρα για τη φτωχοµεσαία αγροτιά, η Κυβέρνηση, πραγµατικά τροµοκρατηµένη
από την οργή και την αγανάκτηση των αγροτοκτηνοτρόφων που
ξεχειλίζει, προσπαθεί να φρενάρει και να εµποδίσει τις µαζικές
αγροτικές κινητοποιήσεις που ξεσπούν σε όλη τη χώρα. Φέρατε
το νοµοσχέδιο που συζητάµε, προσπαθώντας να πείσετε τους
αγρότες, τους κτηνοτρόφους ότι δεν είστε αδιάφοροι µπροστά
στα εκρηκτικά προβλήµατα που βιώνουν καθηµερινά.
Αυτό το νοµοσχέδιο, όµως, όπως και τα προηγούµενα, δεν έχει
στόχο την ανατροπή αυτής της κατάστασης, γιατί κάτι τέτοιο
προϋποθέτει σύγκρουση, ρήξη, ανατροπή µε την ΚΑΠ, µε την
ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, που εσείς και τα άλλα κόµµατα του
ευρωµονόδροµου έχετε θεό σας.
Το νοµοσχέδιο δεν θα λύσει τα οξυµένα προβλήµατα της
αγροτιάς ούτε απαντάει στα βασικά αιτήµατα των µικροµεσαίων
αγροτοκτηνοτρόφων. Η εκτίµηση αυτή απορρέει ότι και αυτό το
νοµοσχέδιο διακρίνεται για τον ίδιο διαχειριστικό χαρακτήρα της
ίδιας αντιαγροτικής πολιτικής.
Εµείς θεωρούµε ότι και µετά από αυτό το νοµοσχέδιο η κατάσταση για τη φτωχοµεσαία αγροτιά θα είναι πραγµατικά πάρα
πολύ άσχηµη. Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, ζητάµε συγκεκριµένα να
σταµατήσει αµέσως η ποινικοποίηση των αγορών. Και µη νοµίζετε ότι διατηρώντας τις ποινικές διώξεις θα κάµψετε το αγωνιστικό φρόνηµα των αγροτών.
Ζητάµε, επίσης, να σταµατήσουν οι δικαστικές διώξεις –γιατί
υπάρχουν κι αυτές- των φτωχών αγροτών για χρέη προς την εφορία. Ζητάµε, ακόµα, να αρθεί η δέσµευση των λογαριασµών, γιατί
υπάρχει παντού, κύριε Υπουργέ, δέσµευση στους λογαριασµούς
των αγροτών.
Επίσης, ζητάµε να ανανεωθούν ανοιχτά δάνεια από την Τράπεζα Πειραιώς. Είναι ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι αγρότες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε ό,τι αφορά την τροπολογία για τα κόκκινα δάνεια, είπε η
Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπός µας ότι είναι πραγµατικά µια κοροϊδία, ότι έχει εισπρακτικό χαρακτήρα και προσπαθείτε να µαζέψετε χρήµατα για λογαριασµό των τραπεζών.
Και βέβαια, µε αυτό που κάνετε να νοικιάζετε την περιουσία
των αγροτών, δεν θα µπορέσουν να ανταποκριθούν στα χρέη και
βέβαια τους στερείτε και αυτό το πενιχρό εισόδηµα και στο τέλος
θα καταλήξουν να πάνε στις τράπεζες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
Μωραΐτη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κλείνοντας, εµείς θεωρούµε ότι
µπροστά σε αυτήn την κατάσταση που διαµορφώνεται, η µικροµεσαία αγροτιά βγαίνει στους δρόµους, όχι για να διεκδικήσει
λεφτά και προνόµια, όπως ενδεχοµένως και τα µέσα ενηµέρωσης
και τα κόµµατα της συγκυβέρνησης λένε, αλλά για να αποκρούσει τη νέα σφοδρή επίθεση συγκυβέρνησης-Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το ΚΚΕ στηρίζει αυτούς τους αγώνες και είναι στο πλευρό της
µαχόµενης αγροτιάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
Κύριε Κασαπίδη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στην αρχαιότητα λέγανε: «Των οικιών ηµών
εµπιπραµένων, ηµείς άδοµεν». Οι αγρότες δεν πληρώθηκαν από
πολλές βιοµηχανίες της χώρας, είτε ως προς το γάλα είτε ως
προς άλλα γεωργικά προϊόντα γι’ αυτήν την παραγωγή. Έχουν
οκτώ και δέκα µήνες να πληρωθούν.
Μειώνεται η παραγωγή στη χώρα, µειώνεται η παραγωγικότητα της χώρας, µειώνονται οι δείκτες που αφορούν την αγροτική οικονοµία κι εµείς ερχόµαστε και υπερφορολογούµε αυτόν
τον κλάδο, στον οποίο όλοι ελπίζουµε κι ακουµπούµε την αισιοδοξία της χώρας ότι και παραγόµενος πλούτος θα προκύψει και
θέσεις εργασίας.
Φέτος δεκατέσσερα συνολικά µέτρα είτε άµεσα φορολογικά
είτε εισπρακτικού χαρακτήρα επιβαρύνουν τον αγροτικό κόσµο.
Και τώρα µε την εφαρµογή βιβλίων εσόδων και εξόδων -που ναι
µεν ακούγεται θεωρητικά καλό- πλήττεται βάναυσα η οικογενει-
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ακή εργασία η οποία δεν µπορεί να ξεχωρίσει µέσα από το εισόδηµα για να εκπέσει της φορολόγησης, µε αποτέλεσµα να σπρώχνετε τους αγρότες των οικογενειακών εκµεταλλεύσεων στο να
αναγκαστούν να ασφαλίσουν τα µέλη της οικογένειας, ο πατέρας
τη γυναίκα ή το παιδί, την κόρη ή τον γιο στο ΙΚΑ για να εµφανίσουν έξοδα για να µη φορολογηθούν.
Επίσης, εκεί µέσα δεν µπορεί να διακριθεί η απόσβεση των κεφαλαιουχικών αγαθών, των µηχανηµάτων που παίρνουν και
ωστόσο φορολογούνται για αυτά, καθώς επίσης και τα τοκοχρεολύσια ή οι τόκοι που πληρώνουν από τα δάνεια επί των κεφαλαίων που φορολογούνται και αυτά.
Εποµένως, ως προς την εφαρµογή των βιβλίων εσόδων και
εξόδων οι οργανωµένοι παραγωγοί από την κεντρική Μακεδονία
σας έχουν καταθέσει, κύριε Υπουργέ, µια πρόταση να επανέλθει
το παλιό καθεστώς σύµφωνα και µε τη ευρωπαϊκή οδηγία, όπου
µε µοναδικό συντελεστή να ξεχωρίζει το καθαρό κέρδος σε µια
αγροτική παραγωγή και επί αυτού να αρθεί το 13%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Και για να µην υπάρχει υπόνοια ότι µπορεί να αποκρυβούν εισοδήµατα από εικονικά τιµολόγια, από πλαστογραφίες και όλα
αυτά, να υπάρχει ετήσια κατάσταση µε τα τιµολόγια και να φαίνεται ουσιαστικά η συγκεντρωτική, αυτή που ζητάτε κάθε µήνα
από τους παραγωγούς. Και δεν µπορούν οι µικροµεσαίοι παραγωγοί -ούτε καν οι συνεταιρισµοί µπορούν να το κάνουν αυτό,
πλην των οργανωµένων µεγάλων συνεταιρισµών- να κρατήσουν
αυτές τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για τα τιµολόγια όπου
απαιτούνται ειδικοί λογιστές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
Κασαπίδη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Επίσης, πλήττεται και η συνεταιριστική οργάνωση –και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- γιατί, όπως
είπα, οι µικροµεσαίοι συνεταιρισµοί δεν µπορούν να κρατήσουν
αυτά τα βιβλία, µε αποτέλεσµα να οδηγείτε τους παραγωγούς
να µην οργανώνονται µέσα στους συνεταιρισµούς.
Και για την τροπολογία, µία διόρθωση, αν την δέχεστε. Όσον
αφορά τη ρύθµιση των δανείων, αυτή να αφορά στο εναποµείναν
κεφάλαιο που πήρε ο αγρότης και όχι στο αρχικό κεφάλαιο του
δανείου γιατί θα επανέλθει το δάνειο στο αρχικό ύψος που ήδη
ο παραγωγός άρχισε να το εξοφλεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
Κασαπίδη.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος κ. Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αναµένω µε σεβασµό στις διαδικασίες µία απάντηση από τον κύριο Υπουργό για όσα ανέφερα
–να µην τα επαναλαµβάνω- για την κατάργηση της διάκρισης για
τους πτυχιούχους προγραµµάτων σπουδών επιλογής. Όπως
είπα, στο δηµόσιο µεν διορίζονται κατά νόµο αλλά δεν µπορούν
να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελµα.
Και επίσης, θέλω να πω κάτι σχετικά µε την τροπολογία –την
οποία διάβασα και πάλι µε προσοχή- για τα δάνεια. Στη δεύτερη
σειρά της πρώτης παραγράφου, το «έχει εφαρµογή» είναι «έχουν
εφαρµογή», δηλαδή οι υποθήκες ή οι προσηµειώσεις, όχι το κτηµατολογικό γραφείο. Άρα, «έχουν» και όχι «έχει».
Επίσης, για να είναι σύµφωνα µε το τέλος της παραγράφου 1
αυτά που αναφέρετε για να προσδιορίσετε τι µένει από το δάνειο
και επί ποίων -δηλαδή αν είναι περισσότερα τα ακίνητα που έχουν
υποθηκευτεί ή προσηµειωθεί, σε ποια θα περιοριστεί- πρέπει εκεί
που αναφέρετε «περιορίζεται σε ποσοστό 120%», να πείτε, «περιορίζεται σε ποσοστό µέχρι των 120%». Το πού θα φτάσει αυτό
το «µέχρι», αν θα φτάσει στην οροφή του 120 ή παρακάτω, θα
εξαρτηθεί από το πώς καλύπτεται αυτό που υπολείπεται ως
χρέος στη διαδικασία περιορισµού της υποθήκης προσηµειώσεως σε ορισµένου ή ορισµένα από τα ακίνητα.
Και τέλος, προσέξτε παρακαλώ κάτι που είναι πολύ πιο σηµαντικό απ’ όλα αυτά: Η τελευταία παράγραφος λέει ότι «Σε περίπτωση που εκµίσθωση για οποιοδήποτε λόγο δεν υλοποιηθεί ή»,
όχι σωρευτικά, αλλά διαζευκτικά, «για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η εξόφληση της οφειλής από τα µισθώµατα, ο εκκαθαριστής κινεί τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί του
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βεβαρηµένου αγροτικού ακινήτου για το µη εξοφληθέν ποσό».
Όµως, έχετε ήδη λεπτοµερώς καθορίσει στην παράγραφο 2
µε ποιες διαδικασίες, εφάπαξ ή µε δόσεις, σε ορισµένο διάστηµα
που µπορεί αυτό µε µια νέα ρύθµιση να φτάσει µέχρι τα δέκα
έτη. Αυτό νοµοτεχνικά –και τα νοµοτεχνικά έχουν επίπτωση επί
της ουσίας- παρ’ όλα όσα κακώς αναφέρονται από αρκετούς συναδέλφους, ήδη ορίζεται στην τελευταία αυτή παράγραφο ότι
εάν είναι ληξιπρόθεσµο ή όταν καταστεί ληξιπρόθεσµο και απαιτητό δεν µπορεί να προχωρήσει, διότι γίνονται αυτές οι ρυθµίσεις. Δεν υπάρχει, λοιπόν, πρόβληµα κινδύνου αναγκαστικής
εκτέλεσης από την παράγραφο 2.
Όµως, µε την παράγραφο 6 λέτε: «Σε περίπτωση που η εκµίσθωση για οποιοδήποτε λόγο δεν υλοποιηθεί, ο εκκαθαριστής
κινεί διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης». Μα, για οποιοδήποτε
λόγο µπορεί να µην υπάρξει εκµίσθωση, αλλά ο αγρότης να συνεχίζει τις δόσεις που έχουν καθοριστεί στην παράγραφο 2. Γι’
αυτό, λοιπόν, νοµίζω ότι θα πρέπει να διαγράψετε τις τρεις λέξεις: «από τα µισθώµατα» και να γράψετε «κατά τα οριζόµενα
στην παράγραφο 2». Δηλαδή, η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης θα κινείται εάν ισχύουν όλα όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 για την εφάπαξ ή µε δόσεις καταβολή, µέσα σε δύο,
πέντε ή µέχρι και δέκα χρόνια ή που µπορεί η δόση να προκύπτει
και από το µίσθωµα. Ακόµα και αν τώρα δεν είστε σε θέση να δεχτείτε αυτήν τη νοµική άποψή µου, κοιτάξτε αυτές τις παρατηρήσεις µου όταν θα ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο στο σύνολο.
Απόψε, όµως, µπορείτε να µου πείτε έστω και µονολεκτικά γιατί
συµφωνείτε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Πρόεδρε, θα
δώσω τον λόγο στον κύριο Υπουργό για δυο-τρία λεπτά για να
απαντήσει και σε αυτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Το σεβασµό που σας αποδίδουµε πρέπει να τον αποδίδετε και εσείς στο Σώµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Έχω εξηγήσει πολλά πράγµατα και εις ό,τι
αφορά τη ρύθµιση και γιατί καθυστέρησε και γιατί έγινε µε τον
τρόπο που έγινε και γιατί έτσι έπρεπε να γίνει.
Κατ’ αρχάς, µου κάνει εντύπωση που λέτε ότι χαρίζουµε αυτά
στις τράπεζες. Δεν έχει να κάνει τίποτα µε τις τράπεζες. Αυτό
που κάνουµε είναι µόνο µε τον εκκαθαριστή που ανήκει στο ελληνικό δηµόσιο. Πώς χαρίζουµε τα χωράφια στις τράπεζες µε
αυτήν τη ρύθµιση, όταν τους βοηθούµε να αντιµετωπίσουν ένα
πρόβληµα; Δεν µπορούµε να τα χαρίσουµε τα δάνεια, σας το
είπα και την άλλη φορά. Αν ένα δάνειο χαριστεί θεωρείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση κεκαλυµµένη επιδότηση. Μπορούµε, όµως, µε αυτό που κάναµε και γι’ αυτό περιµέναµε αυτήν την εξήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τα είπατε αυτά,
κύριε Υπουργέ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Τα είπαµε, αλλά τα έχουν επαναλάβει άλλες είκοσι φορές, παρά το ότι τα έχουµε πει.
Γι’ αυτόν το λόγο γίνεται. Δεν µπορεί να γίνει πέραν των φυσικών προσώπων και πέραν µόνο όλων αυτών των επιπρόσθετων
που µπήκαν. Απλά, περικόπτουµε τις έξτρα υπερφορολογήσεις,
τους ανατοκισµούς, όλα αυτά τα χρήµατα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τα κατανοήσαµε αυτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, εγώ σας άκουσα µε προσοχή.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πάντα θα υπάρχει η αντιπολίτευση που θα λέει τα δικά της.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ναι, αλλά και εγώ πρέπει να απαντήσω.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει ήδη αυτήn τη δουλειά. Ήδη κάνει αυτούς
τους διαγωνισµούς για τις γαίες και αυτό δεν τον εµπόδισε να
κάνει σωστά και το άλλο του έργο.
Επειδή αναφερθήκατε στις πληρωµές, θέλω να πω ότι κάθε
χρόνο πάντοτε το Δεκέµβριο πληρώνουµε εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες µε επτακόσιες χιλιάδες αγρότες. Μένουν µερικοί αγρότες
γιατί έχουν προβλήµατα στην εκκαθάριση των δηλώσεων. Πέ-
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ρυσι ήταν δεκαεπτά χιλιάδες και φέτος είναι κοντά στις οκτώ χιλιάδες. Εκκαθαρίζονται και σας είπα ότι θα πληρωθούν µε την
τρίτη πληρωµή ακριβώς γι’ αυτόn το σκοπό.
Αυτό που κάναµε µε τα βιβλία εσόδων-εξόδων είναι µία τοµή.
Το ζητούσε όλος ο κόσµος και θα λύσει πολλά προβλήµατα µε
τα πλαστά τιµολόγια, µε τις ελληνοποιήσεις κ.λπ.. Είναι ένα νέο
µέτρο. Πολλοί αγρότες τηρούσαν βιβλία εσόδων–εξόδων και θέλουν να τηρούν βιβλία εσόδων–εξόδων. Έγιναν και γίνονται πολλές συσκέψεις. Ακόµα και απόψε πήγαν οι οµάδες των αγροτών,
έκαναν χαρτιά τα συλλογικά τους όργανα, θα ξαναγίνουν και
άλλα, για να το βελτιώσουµε όσο µπορούµε και να το απλουστεύσουµε.
Προχωρώ σε ό,τι αφορά την τροπολογία στην οποία είχε αναφερθεί και ο κ. Κασσής. Συζητήσαµε µε το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λέει ότι αυτό που αναφέρετε για
τους συγκεκριµένους εργαζοµένους αφορά και εργαζοµένους
άλλων κατηγοριών σε άλλους χώρους και θα έρθει µία συνολική
ρύθµιση για όλους αυτούς από το αρµόδιο Υπουργείο εντός των
επόµενων ηµερών.
Σε ό,τι αφορά το ΟΣΔΕ εσείς δεν φωνάζετε να τελειώνει αυτή
η ιστορία της ανάθεσης των δηλώσεων στη συγκεκριµένη…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Πάλι στους ίδιους το δίνετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Γίνεται διαγωνισµός, θα έρθουν πολλοί διαγωνιζόµενοι…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Με τι προϋποθέσεις;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): …και πιστεύω ότι θα κριθούν και θα δούµε ποιος
θα το πάρει, αν θα το ξαναπάρει…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κύριε Υπουργέ, πότε έγινε η προκήρυξη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κοδέλα, σας
παρακαλώ!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): …ή άλλες προτάσεις που θα έρθουν.
Επίσης, διαβάστε προσεκτικά και θα δείτε ότι θα έρθουν πολλοί να διαγωνιστούν. Όπως άκουσα µάλιστα, ακόµη και τα ταχυδροµεία ενδιαφέρονται να εµπλακούν σε αυτή την προσπάθεια.
Μακάρι, να έρθουν πολλοί περισσότεροι, για να πουν ποιος µπορεί να την κάνει καλύτερα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Και την ΠΑΣΕΓΕΣ µαζί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σε ό,τι αφορά τα θέµατα του δανείου, σας επαναλαµβάνω ότι αυτή την ώρα εσείς ζητούσατε να κάνουµε κάτι
µε αυτά, διότι ήδη προσπαθεί ο εκκαθαριστής να τα δώσει σε
εταιρείες, ήδη προσπαθούν να τα πάρουν µε αυτόν τον τρόπο
και σας εξήγησα ότι υπήρχαν προβλήµατα. Το ένα είναι η διόγκωση του χρέους και το άλλο είναι η υπερυποθήκευση σχεδόν
όλου του κλήρου αυτών των ανθρώπων, που αυτό δηµιούργησε
από µόνο του πολλά προβλήµατα. Δεν µπορούσε να µπει στα
σχέδια, να το µεταβιβάσει κ.λπ.. Όλα αυτά λύνονται µε αυτή τη
διεργασία.
Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε το σεβασµό που σας έχω. Θέλω να
σας εξηγήσω ότι µελετούµε το συγκεκριµένο θέµα και σας λέω
την απάντησή µου. Ο καθορισµός των συγκεκριµένων τίτλων
σπουδών γίνεται µε βάση τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, όπως
έχουν καθοριστεί σε συγκεκριµένα προεδρικά διατάγµατα. Εµείς
κάναµε αυτές τις ρυθµίσεις, κάνουµε πρόοδο στο καθένα εξ
αυτών κατά κατηγορία και µάλιστα πρόσφατα, το καλοκαίρι του
2013, περάσαµε κάποια πράγµατα και µε βάση την Επιτροπή Ανταγωνισµού και την έκθεσή της και έγιναν σοβαρές αλλαγές στη
δυνατότητα άσκησης επαγγελµατικών δικαιωµάτων στο χώρο
της γεωργίας. Καθώς αναµορφώνουµε όλα τα διατάγµατα, θα
µπουν και αυτές οι κατηγορίες κατά περίπτωση, ανάλογα µε τα
προγράµµατα τους.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, καταλάβατε τι
σας λέγω; Θα έρχονται αλλοδαποί και µε την ισοτιµία θα τους
δίδουµε την άδεια εµπορίας, αν ξέρουν την ελληνική γλώσσα και
δεν θα δίνουµε σε αυτούς. Δείτε το τέλος πάντων. Δείτε και τις
παρατηρήσεις µου για την τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κηρύσσεται περαι-
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ωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
10 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
14 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
15 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
16 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
17 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
18 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
20 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
22 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
24 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
26 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
27 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
28 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
29 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
30 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
31 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
32 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
33 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
34 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
35 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
37 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
38 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 39 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
39 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
40 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
41 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
42 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
43 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 44 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
44 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
45 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
46 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
47 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
48 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
49 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
50 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 51 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
51 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
52 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 53 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
53 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
54 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 55 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
55 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 56 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
56 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
57 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 58 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
58 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 59 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
59 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 60 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
60 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 61 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
61 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 62 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
62 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 63 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
63 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 64 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
64 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό
κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 65 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς το άρθρο
65 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των τροπολογιών.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1081 και ειδικό 5 ως έχει;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1081 και ειδικό 5 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1083 και ειδικό 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1083 και ειδικό 6 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1093 και ειδικό 16 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1093 και ειδικό 16 έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1094 και ειδικό 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η τροπολοΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

γία µε γενικό αριθµό 1094 και ειδικό 17 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1109 και ειδικό 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1109 και ειδικό 27 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1084 και ειδικό 7 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1084 και ειδικό 7 έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό οµοφώνως.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το ακροτελεύτιο άρθρο
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο 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», έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής, επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 0.50’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα, Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 18.00’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικός έλεγχος και β) νοµοθετική εργασία σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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