ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’
Πέµπτη 21 Απριλίου 2016
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9014
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 2ο Γυµνάσιο Χανίων, το 8ο Δηµοτικό Σχολείο
Αγίας Βαρβάρας, το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Ξάνθης, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου Αιτωλοακαρνανίας, το
23ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας, το 25ο Δηµοτικό Σχολείο
Βόλου, το Δηµοτικό Σχολείο Πύργου Τριφυλίας Μεσσηνίας,
το Γυµνάσιο Μανταµάδου Λέσβου, το Γυµνάσιο από τις Βρύσες Χανίων, το ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Καλαµάρι Θεσσαλονίκης, από Ολλανδικό Λύκειο, το Δηµοτικό Σχολείο Σπήλιου
Ρεθύµνου, το 1ο Γυµνάσιο Σητείας Λασιθίου, το 80ο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Μυκόνου, σελ. 8898, 8905, 8907, 8911, 8913, 8919, 8941, 8946,
8954, 8962, 8969, 8974, 8980
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 8898, 8901, 8902, 8907,
8913, 8914, 8915,8917, 8920, 8922, 8939, 8944, 8945, 8949,
8950, 8951, 8956, 8962, 8966, 8967, 8968, 8974, 8976, 8987
4. Αναφορά στην 21η Απριλίου 1967, µε αφορµή τη συµπλήρωση 49 ετών από την κατάλυση της Δηµοκρατίας, σελ.
8913
5. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 8941, 8958
6. Συλλυπητήρια αναφορά για το θάνατο του Γεράσιµου
Αρσένη, σελ. 8964
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών µε αριθµό από 1789 έως 1891,
σελ. 8854 - 8876
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
8877 - 8894
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 23 Απριλίου 2016, σελ. 8895
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
i. σχετικά µε το πολλαπλό κόστος για την οικονοµία από
τον αποκλεισµό της σιδηροδροµικής γραµµής της Ειδοµένης, σελ. 8896
ii. τον σχεδιασµό της Κυβέρνησης και τον στόχο του
Υπουργείου για την έδρα και τις λειτουργίες του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού για την Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών
(ENISA), σελ. 8898
iii. σχετικά µε την απόφαση της Επιτροπής Προϋπολογισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αποµάκρυνση του
διοικητικού βραχίονα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την
Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών (ENISA) από το Ηράκλειο Κρήτης στην Αθήνα, σελ. 8898
β) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων που αφορούν σε
λογαριασµούς µισθοδοσίας ή συντάξεως., σελ. 8902
γ) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
i. σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την απόσυρση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί τροποποίησης των διατάξεων του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών για το
«ελληνικό γιαούρτι», σελ. 8904
ii. σχετικά µε τις πληρωµές ανειληµµένων υποχρεώσεων
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 20072013, σελ. 8906
iii. σχετικά µε την καταβολή του υπολοίπου των επιδοτή-

σεων στους παραγωγούς της χώρας, σελ. 8907
v. σχετικά µε το Φράγµα Καλαµίου του Δήµου Βιάννου,
σελ. 8908
δ) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την επείγουσα κάλυψη των αναγκών
των προσφύγων και µεταναστών που φιλοξενούνται στους
Δήµους Καβάλας και Παγγαίου, σελ. 8910
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και των
τροπολογιών και ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου του
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: "Αγροτικοί συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού
χώρου και άλλες διατάξεις", σελ. 8913 - 8992
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ.,
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α.,
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν.,
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ.,

σελ. 8945 - 8961
σελ. 8913 – 8945, 8970 - 9015
σελ. 8961 - 8970
σελ. 8853 - 8912

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΜΥΡΑΣ Γ. ,
σελ. 8958
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ι. ,
σελ. 8922
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 8949, 8950, 8951, 8956,
8958
ΒΛΑΧΟΣ Γ. ,
σελ. 8914, 8920
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 8914
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 8944, 8945
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 8920, 8958
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γ. ,
σελ. 8913
ΔΑΒΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 8920
ΔΑΝΕΛΛΗΣ Σ. ,
σελ. 8951
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ Ν. ,
σελ. 8958
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 8962, 8966, 8967, 8968
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 8901, 8902, 8907, 8920,
8944, 8945
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 8913, 8914, 8915, 8917,
8920, 8922, 8939, 8974,
8976, 8987
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 8898, 8899, 8901, 8902,
8907
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ,
σελ. 8901, 8902
ΜΑΡΚΟΥ Α. ,
σελ. 8920
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 8913, 8939
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. , σελ. 8968
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Α. , σελ. 8949, 8950
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 8944, 8945, 8958
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ Μ. ,
σελ. 8901
Β. Επί της αναφοράς στην 21η Απριλίου 1967:
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 8913
Γ. Επί προσωπικού θέµατος:
ΑΜΥΡΑΣ Γ. ,
σελ. 8958
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 8958
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ Γ. ,
σελ. 8941

Δ. Επί της συλλυπητήριας αναφοράς:
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 8964
Ε. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Τ.,
σελ. 8903
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε.,
σελ. 8904, 8905, 8906, 8907,
8908, 8909, 8910
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ Σ.,
σελ. 8906, 8907
ΔΑΝΕΛΛΗΣ Σ. ,
σελ. 8898, 8899, 8900
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 8898, 8899, 8900, 8907,
8908, 8909
ΚΟΚΚΑΛΗΣ Β. ,
σελ. 8902, 8903
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ,
σελ. 8901
ΜΑΡΚΟΥ Α. ,
σελ. 8904
ΜΠΑΛΑΦΑΣ Ι. ,
σελ. 8910, 8911
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 8910, 8911
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 8896, 8897
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ Μ. ,
σελ. 8896, 8897, 8898, 8899,
8900, 8902
ΣΤ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων:
ΑΜΥΡΑΣ Γ. ,
σελ. 8955, 8956
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ι. ,
σελ. 8922
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Χ. ,
σελ. 8972, 8978
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 8915, 8916, 8917, 8925,
8943, 8944, 8952, 8959,
8962, 8967, 8979, 8985,
8986, 8987
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Φ. ,
σελ. 8965
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ Σ. ,
σελ. 8913, 8916
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 8951, 8952
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ Ε. ,
σελ. 8973
ΒΛΑΧΟΣ Γ. ,
σελ. 8915, 8916, 8977, 8978,
8979, 8986
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 8944, 8945
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 8920, 8958, 8959, 8977
ΓΚΑΡΑ Α. ,
σελ. 8955, 8959
ΓΚΙΟΛΑΣ Ι. ,
σελ. 8961
ΔΑΒΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 8971, 8977
ΔΑΝΕΛΛΗΣ Σ. ,
σελ. 8950, 8951
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ. ,
σελ. 8963
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Δ. , σελ. 8968
ΖΕΪΜΠΕΚ Χ. ,
σελ. 8919
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ. 8941, 8943, 8944
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ Η. ,
σελ. 8962
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Ε. ,
σελ. 8974
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ Ε. ,
σελ. 8969
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ Γ. ,
σελ. 8940
ΚΑΡΡΑΣ Γ. ,
σελ. 8953, 5954
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ - ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ,
σελ. 8964
ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ Α. ,
σελ. 8971
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 8971
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 8944, 8985
ΚΟΚΚΑΛΗΣ Β. ,
σελ. 8962
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ,
σελ. 8944, 8952, 8953
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 8948
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 8984, 8985
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. ,
σελ. 8922, 8947, 8948
ΜΑΡΚΟΥ Α. ,
σελ. 8983, 8984
ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 8914, 8916, 8939, 8970
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α. ,
σελ. 8970
ΜΙΧΟΣ Ν. ,
σελ. 8979, 8980

ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ Α. ,
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ Κ. ,
ΜΠΑΡΚΑΣ Κ. ,

ΦΩΤΗΛΑΣ Ι. ,

σελ. 8939
σελ. 8968, 8969
σελ. 8920, 8922, 8946, 8955,
8956
σελ. 8975, 8976, 8980
σελ. 8966, 8967
σελ. 8982
σελ. 8923, 8924, 8939
σελ. 8941, 8968
σελ. 8954
σελ. 8976, 8977, 8978
σελ. 8919
σελ. 8976, 8987
σελ. 8922
σελ. 8945, 8946
σελ. 8967
σελ. 8920
σελ. 8975
σελ. 8974
σελ. 8980, 8981, 8982, 8987
σελ. 8949
σελ. 8920, 8941, 8952, 8955,
8956, 8957, 8958
σελ. 8960

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ Σ. ,
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
ΘΕΩΝΑΣ Ι. ,
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ Τ. ,
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,
ΤΣΙΑΡΑΣ Κ. ,

σελ. 8982
σελ. 8976, 8977, 8978
σελ. 8916
σελ. 8956
σελ. 8962
σελ. 8952
σελ. 8920
σελ. 8946

ΜΠΓΙΑΛΑΣ Χ. ,
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. ,
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ν. ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. ,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Θ. ,
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ Α. ,
ΠΑΠΠΑΣ Ν. ,
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ Δ. ,
ΣΕΛΤΣΑΣ Κ. ,
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ Χ. ,
ΣΚΟΥΦΑ Ε. ,
ΣΤΑΘΑΚΗΣ Γ. ,
ΣΤΥΛΙΟΣ Γ. ,
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ Ο. ,
ΤΖΕΛΕΠΗΣ Μ. ,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Α. ,
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’
Πέµπτη 21 Απριλίου 2016
Αθήνα, σήµερα στις 21 Απριλίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.36’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Ζ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι

συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον Γραµµατέα της Βουλής κ. Ιωάννη Σαρακιώτη, Βουλευτή Φθιώτιδας, τα ακόλουθα:
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Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 22 Απριλίου 2016.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 799/19-4-2016 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Χαλκιδικής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αικατερίνης Ιγγλέζη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τις ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκοµείου
Χαλκιδικής.
2. Η µε αριθµό 808/19-4-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Καραγκούνη προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αύξηση του αριθµού των εισακτέων στις
Πανελλήνιες Εξετάσεις για το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017 από
σεισµόπληκτες περιοχές του Νοµού Αιτωλοακαρνανίας.
3. Η µε αριθµό 796/18-4-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αργολίδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ
κ. Ιωάννη Μανιάτη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την ενεργειακή αναβάθµιση του Δηµοτικού Κολυµβητηρίου Ναυπλίου.
4. Η µε αριθµό 804/19-4-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα στη λειτουργία του ΤΕΙ
Ηπείρου από την έλλειψη διδακτικού προσωπικού και εξοπλισµού.
5. Η µε αριθµό 801/19-4-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου
προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την αφαίρεση των τίτλων ιδιοκτησίας από 123 ελληνικές οικογένειες στο χωριό Δρυµάδες της Χιµάρας.
6. Η µε αριθµό 797/18-4-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών της Ένωσης Κεντρώων κ. Γεωργίου-Δηµητρίου Καρρά
προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, σχετικά µε τον κίνδυνο απώλειας χορηγήσεων από τα χρηµατοδοτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αρωγή των προσφύγων.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 809/19-4-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ρεθύµνου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη προς
τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των άµεσων σοβαρών κτηριακών ζητηµάτων της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Ρεθύµνου και την ανέγερση
νέου Αστυνοµικού Μεγάρου.
2. Η µε αριθµό 807/19-4-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ.
Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τον αποκλεισµό των Δήµων, κάτω των 10.000 κατοίκων από το πρόγραµµα «κέντρα κοινότητας».
3. Η µε αριθµό 805/19-4-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Μαγνησίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Στεργίου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τις απολύσεις
εργαζοµένων στην εταιρεία «Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Μεταλλικές Κατασκευές Επικαλύψεις Α.Β.Ε.Ε. (ΒΕΜΕΚΕΠ Α.Β.Ε.Ε.)
που λειτουργεί στη Β’ Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου.
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4. Η µε αριθµό 802/19-4-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λαρίσης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Βασιλείου Κόκκαλη προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε «την απώλεια της ρύθµισης των 100 δόσεων που οφείλεται στην παράληψη ενηµέρωσης
των οφειλετών για το νέο ύψος της δόσης µετά την αύξηση του
επιτοκίου καθώς και στη µονοµερή από τις τράπεζες, µείωση του
ποσού της δόσης που καταβάλλουν εµπρόθεσµα οι οφειλέτες
στον τραπεζικό λογαριασµό της ρύθµισης».
5. Η µε αριθµό 779/12-4-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη προς τον Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την Περιφερειακή Οδό
Θεσσαλονίκης.
6. Η µε αριθµό 785/12-4-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Σάκη Βαρδαλή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την επαναπόδοση εξορυχθέντων εδαφών από την
ΔΕΗ Α.Ε.
7. Η µε αριθµό 755/5-4-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τις µονάδες παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα
στο Δήµο Γόρτυνας, Ηρακλείου Κρήτης.
8. Η µε αριθµό 708/28-3-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Φθιώτιδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χρήστου Σταϊκούρα προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας.
9. Η µε αριθµό 663/15-3-2016 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Αχαΐας κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη συµµετοχή Έλληνα επιχειρηµατία στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου Ελληνικού Τηλεοπτικού Καναλιού και την καθυστέρηση των δανείων που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία «Πήγασος Α.Ε».
10. Η µε αριθµό 771/11-4-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Φλώρινας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη Αντωνιάδη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε το
«ενεργειακό µέλλον» του Νοµού Φλώρινας.
11. Η µε αριθµό 775/11-4-2016 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Αχαΐας κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τη «λεηλασία δηµοσίου χρήµατος, λόγω της διαιτησίας στα συγχρηµατοδοτούµενα από κοινοτικούς πόρους δηµόσια έργα».
12. Η µε αριθµό 749/5-4-2016 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Πειραιά του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή κ. Νικολάου
Κούζηλου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ίδρυση Ακαδηµίας Λιµενικού Σώµατος.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της. Βουλής)
1. Η µε αριθµό 3694/3-3-2016 ερώτηση της Βουλευτού Αττικής
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε
το ωράριο των φαρµακείων.
2. Η µε αριθµό 3784/267/8-3-2016 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Ποταµιού κ. Γεωργίου Αµυρά προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων, σχετικά µε τη καθυστέρηση της Κυβέρνησης στην προώθηση των δράσεων και την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στερώντας 1,5% από το ΑΕΠ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 786/13-4-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Χατζηδάκη προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το πολλαπλό κόστος
για την οικονοµία από τον αποκλεισµό της σιδηροδροµικής γραµµής της Ειδοµένης.
Στην ερώτηση του κ. Χατζηδάκη θα απαντήσει η Υφυπουργός
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
Κύριε Χατζηδάκη, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, για τριακοστή πέµπτη µέρα σήµερα είναι κλειστό το σιδηροδροµικό δίκτυο της χώρας, η σύνδεσή µας µέσω
της πρώην Γιουγκοσλαβίας µε την υπόλοιπή Ευρώπη. Και είναι
η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό το 2016, διότι είχε ξανακλείσει
το δίκτυο πριν από ένα δίµηνο για είκοσι πέντε περίπου µέρες.
Είκοσι πέντε περίπου µέρες είχε κλείσει τότε, τριάντα πέντε
τώρα. Ένα δίµηνο η βασική πρόσβαση της χώρας προς την υπόλοιπη Ευρώπη σιδηροδροµικά είναι κλειστή.
Δεν στέκοµαι µόνο στο επίπεδο της εικόνας. Στέκοµαι στην
ουσία. Και η ουσία έχει να κάνει µε τη ζηµιά που υφίστανται πάρα
πολλές ελληνικές επιχειρήσεις, έχει να κάνει µε τη ζηµιά που υφίσταται η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» ιδιαίτερα εν όψει της ιδιωτικοποίησης, έχει
να κάνει µε τις συµβάσεις που έχει υπογράψει η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» µε
µια σειρά από κολοσσούς, όπως, ας πούµε -για να µην θεωρηθεί
ότι µιλάω θεωρητικά- η «HEWLETT PACKARD» και η «SONY»,
που διερωτώµαι στο τέλος πώς θα τοποθετηθούν απέναντι σε
αυτές τις εξελίξεις. Το γεγονός είναι µείζονος σηµασίας.
Εδώ τίθενται δύο ερωτήµατα:
Πρώτον, η Κυβέρνηση που παρακολουθεί το θέµα, χωρίς να
κάνει κάτι συγκεκριµένο το οποίο να δίνει µια οριστική λύση, έχει
αποτιµήσει τη ζηµιά που υφίσταται η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», έχει αποτιµήσει τη ζηµιά που υφίστανται οι ελληνικές επιχειρήσεις ή όχι και
απλά βλέπει τα τρένα να σταµατούν και όχι να περνούν; Αυτό
είναι που κάνει η Κυβέρνηση;
Δεύτερο και σηµαντικότερο, ίσως: Αυτή η Κυβέρνηση, η συγκεκριµένη Κυβέρνηση, είχε κατορθώσει να ανοίξει η σιδηροδροµική γραµµή τότε που έκλεισε για πρώτη φορά. Ξανάκλεισε, όµως. Και πάλι αυτή η Κυβέρνηση πριν από λίγες µέρες κατόρθωσε για δύο ώρες να ανοίξει πάλι η σιδηροδροµική γραµµή,
πράγµα το οποίο υποδηλώνει ότι δεν σας ζητάµε να κάνετε κάτι
αδύνατο όταν σας λέµε να κρατήσετε ανοικτή τη σιδηροδροµική
γραµµή. Η ίδια η δική σας δράση αποδεικνύει ότι µπορεί να ανοίξει η σιδηροδροµική γραµµή.
Για όνοµα του Θεού, κυρία Υπουργέ, δεν µπορείτε να κρατήσατε ανοικτή τη σιδηροδροµική γραµµή; Αφού καταφέρατε να
το κάνετε για κάποιες µέρες και για κάποιες ώρες την τελευταία
φορά. Είναι πια τόσο δύσκολο κάτι που εσείς ξεκινήσατε, να το
ολοκληρώσετε, έτσι ώστε το αυτονόητο να γίνει πράξη και να
υπάρξει ανεµπόδιστη πρόσβαση σιδηροδροµικά της Ελλάδας
προς την υπόλοιπη Ευρώπη;
Σε αυτά τα δύο πολύ συγκεκριµένα ερωτήµατα θα ήθελα, επιτέλους, να λάβω µια απάντηση από την Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Χατζηδάκη.
Τον λόγο έχει η κ. Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ίσως εξαντλήσω την τοποθέτησή µου στην πρωτολογία. Θα το δούµε στην
πορεία.
Κατ’ αρχάς, κύριε Βουλευτά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω
για την ερώτηση την οποία µου απευθύνατε, γιατί είναι µια πάρα
πολύ καλή ευκαιρία να τοποθετηθούµε για κάποια πράγµατα
όσον αφορά, βεβαίως, στις αρµοδιότητες του Υπουργείου µας,
διότι σαφέστατα δεν µπορώ να σας απαντήσω και στα δύο ερωτήµατά σας. Και θα καταλάβετε για ποιο λόγο.
Κατ’ αρχάς, θέλω να σας πω ότι η κατάσταση στην Ειδοµένη

και γενικότερα το προσφυγικό-µεταναστευτικό ζήτηµα αποτελεί
για την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξαρτήτων Ελλήνων ένα µείζον θα σας έλεγα- εθνικό θέµα. Το ίδιο, βεβαίως, αποτελεί και για
τους συναρµόδιους Υπουργούς. Αυτό το θέµα αυτήν τη στιγµή
η Κυβέρνηση το αντιµετωπίζει µε νηφαλιότητα, το αντιµετωπίζει
µε σύνεση, µε αντοχή, µε προσοχή, µε αποτελεσµατικότητα, κάτι
το οποίο αναγνωρίζεται -θα σας έλεγα- και διεθνώς.
Όπως έχουν δηλώσει οι αποκλειστικά αρµόδιοι επ’ αυτού Υπουργοί, η κατάσταση στην Ειδοµένη αναµένεται να έχει ανακουφιστεί εξαιρετικά µέχρι το Πάσχα, πάντοτε, όµως, µε σεβασµό στον παράγοντα άνθρωπο, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
κάτι το οποίο για µας, κύριε Βουλευτά, αποτελεί πολύ µεγάλη
προτεραιότητα
Όσον αφορά στα θέµατα τα οποία θέτετε µε την ερώτηση σας,
θα ξεκινήσω από το πρώτο, το οποίο αφορά στην «ΤΡΑΙΝΟΣΕ»,
η οποία όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά εποπτεύεται από το
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Ερωτάτε, λοιπόν, ποια είναι η ζηµία, την οποία έχει υποστεί η
«ΤΡΑΙΝΟΣΕ» από τον αποκλεισµό της σιδηροδροµικής γραµµής
της Ειδοµένης. Τα στοιχεία, λοιπόν, τα οποία θα σας αναπτύξω
και τα οποία µας τα έχει παραθέσει η ίδια η εταιρία -και ασφαλώς
είναι, οποιαδήποτε στιγµή εσείς θελήσετε, στη διάθεσή σαςαποδεικνύουν ότι για το διάστηµα από 19 Μαρτίου έως 19 Απριλίου του τρέχοντος έτους και του τρέχοντος µηνός υπάρχει µια
ζηµία της τάξης περίπου του ενός εκατοµµυρίου ευρώ και για το
διάστηµα από 19 Νοεµβρίου έως 11 Δεκεµβρίου του προηγούµενου έτους η εκτιµώµενη ζηµία ανέρχεται περίπου σε δύο εκατοµµύρια.
Όπως θα διαπιστώσετε, υπάρχει µια διαφορά -δηλαδή µικρότερο ποσοστό κόστους ζηµίας- γιατί ακριβώς η νέα διοίκηση της
«ΤΡΑΙΝΟΣΕ» η οποία ανέλαβε, σε συνεργασία πάντοτε µε το δικό
µας Υπουργείο, αλλά και µε τα συναρµόδια Υπουργεία, αντέδρασε γρήγορα και προσαρµόστηκε, στα πλαίσια του δυνατού,
στην κατάσταση αυτήν που υπάρχει στην Ειδοµένη.
Το θέµα είναι αν η ζηµία αυτή που προκύπτει µπορεί να αναστραφεί. Η απάντηση, λοιπόν, είναι ότι κατ’ αρχάς, υπάρχει ένας
σχεδιασµός να καλυφθεί από την αύξηση του µεταφορικού έργου της εταιρίας. Επ’ αυτού έχουν δροµολογηθεί οι απαιτούµενες ενέργειες. Επίσης υπάρχει η απαίτησή µας -η οποία πάντοτε
παραµένει- για καταβολή σχετικών επιπλέον κονδυλίων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θέλω, επίσης, να σας επισηµάνω ότι για την αποτροπή ακριβώς της κατάληψης της σιδηροδροµικής γραµµής στην περιοχή
της Ειδοµένης, ο ΟΣΕ ο οποίος είναι επίσης εποπτευόµενος φορέας του Υπουργείου µας, σε συνεργασία και µε την υπόδειξη
πάντοτε της Αστυνοµικής Διεύθυνσης της περιοχής, κατασκεύασε τον Φεβρουάριο του 2016 µια περίφραξη εκατέρωθεν της
γραµµής από το σιδηροδροµικό σταθµό της Ειδοµένης µέχρι τα
σύνορα. Σκοπός της κατασκευής αυτής της πολύ µεγάλης περίφραξης ήταν να αποτραπεί η κατάληψη των γραµµών και να εξασφαλιστεί η οµαλή κυκλοφορία των συρµών. Ενδεχοµένως, θα
έχετε πληροφορηθεί -χωρίς ευθύνη βεβαίως δική µας, της Κυβέρνησης- ότι η περίφραξη αυτή βανδαλίστηκε σε µερικά σηµεία
και εντούτοις υπήρξε άµεση αποκατάσταση από την πλευρά του
ΟΣΕ.
Το προσφυγικό ζήτηµα, κύριε Βουλευτά, και ο αντίκτυπός του
και στις σιδηροδροµικές µεταφορές είναι ένα θέµα του οποίου
η λύση είναι λύση ευρωπαϊκή. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι αυτό το
πρόβληµα είναι ευρωπαϊκό πρόβληµα και ως τέτοιο ακριβώς το
αντιλαµβάνονται και οι αγορές.
Γίνεται, λοιπόν, µια έντονη προσπάθεια από την πλευρά της
«ΤΡΑΙΝΟΣΕ» περιορισµού του προβλήµατος στις σιδηροδροµικές µεταφορές εµπορευµάτων, επιλέγοντας -στην παρούσα φάση- την εναλλακτική σιδηροδροµική οδό µέσω Βουλγαρίας.
Ωστόσο, θέλω να σας επισηµάνω το εξής, απαντώντας στο
σχετικό ερώτηµά σας: Το κόστος αυτήν τη στιγµή για τους πελάτες ανέρχεται σε 1.000 µε 1.300 ευρώ ανά συρµό και µε καθυστέρηση µία µε δύο µέρες. Αυτά τα στοιχεία που σας παραθέτω,
δεν είναι στοιχεία αυθαίρετα. Είναι στοιχεία, τα οποία µας έδωσε
η ίδια η εταιρία και ασφαλώς είναι στη διάθεσή σας.
Εν όψει, λοιπόν, αυτού του δεδοµένου, πραγµατικά αναρωτιέ-
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µαι από πού εσείς έχετε συλλέξει την πληροφόρηση ότι η ζηµία
και το κόστος ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες µε δέκα χιλιάδες ευρώ
ανά συρµό.
Και, βέβαια, κάνετε αναφορά στην ερώτησή σας για τις αποζηµιώσεις της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» σε πελάτες. Σας διαβεβαιώ, λοιπόν,
ότι µέχρι αυτήν τη στιγµή που µιλάµε, δεν έχουν υποβληθεί σχετικά αιτήµατα και προς το παρόν δεν υπάρχει ένδειξη ότι θα υποβληθούν. Αυτό, βεβαίως, που θα υπάρξει άµεσα -το είπα στην
αρχή της τοποθέτησής µου και το ξαναλέω- είναι η αποκατάσταση του σιδηροδροµικού δικτύου το ταχύτερο δυνατό.
Κύριε Πρόεδρε, ίσως χρειαστώ πολύ λίγο χρόνο στη δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Βεβαίως, κυρία Υπουργέ. Σας ευχαριστούµε.
Κύριε Χατζηδάκη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η Υπουργός
µας είπε ότι η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει το ζήτηµα µε σύνεση και
µε αντοχή. Γι’ αυτό έχει και αυτό το αξιοθαύµαστο αποτέλεσµα,
να είναι κλειστή η σιδηροδροµική γραµµή επί ένα δίµηνο συνολικά τους τελευταίους µήνες.
Η κλειστή σιδηροδροµική γραµµή είναι για την Κυβέρνηση ο
ορισµός της ανοχής και της σύνεσης. Η επιπολαιότητα προφανώς κατά την ίδια λογική θα ήταν να είναι ανοιχτή η σιδηροδροµική γραµµή. Ξέρω και εγώ; Έχουν χάσει το νόηµα οι λέξεις.
Αυτή ήταν η πρώτη παρατήρηση.
Δεύτερη παρατήρηση. Η Υπουργός µας είπε ότι αυτές τις
µέρες καθ’ οµολογίαν της ίδιας της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» η εταιρεία –σαν
να είναι στραγάλια- έχει ζηµιά 3 εκατοµµύρια ευρώ. Μα, η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» είναι οριακά κερδοφόρα. Και αυτός ο αριθµός να ισχύει,
κινδυνεύει να γίνει ζηµιογόνα µόνο επειδή έκλεισε η σιδηροδροµική γραµµή. Το αντιλαµβάνεστε αυτό, κυρία Υπουργέ, ή όχι;
Και πώς θα γίνει η αναστροφή της ζηµιάς; Με κάποιο µαγικό
τρόπο, επειδή κάποιοι αρµόδιοι από την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» σας έδωσαν κάποια στοιχεία για να τα παρουσιάσετε εδώ στη Βουλή, κάποιες δοξασίες; Γιατί δεν πρόκειται για στοιχεία.
Αντιθέτως αυτό για το οποίο κινδυνεύει η εταιρεία είναι να ακυρωθούν σηµαντικά συµβόλαιά της. Και µε αυτόν τον τρόπο να
υπονοµευθεί η δραστηριότητα και της ίδιας της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» και
του λιµανιού του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης και να υπονοµευθεί η οικονοµική δραστηριότητα της χώρας.
Προσέξτε, κύριε Υπουργέ, είστε καινούργια στο Υπουργείο,
αλλά το ζήτηµα δεν είναι καθόλου αστείο. Η ζηµιά για την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» και για την οικονοµία µπορεί να αποδειχθεί πάρα πολύ
µεγάλη. Και τα στοιχεία τα οποία άντλησα σε σχέση µε τη ζηµιά
των εταιρειών µπορείτε να τα βρείτε σε όλο τον Τύπο, σε όλα τα
µέσα ενηµέρωσης. Είναι δηλώσεις όλων αυτών που πλήττονται
από το θέµα. Από εκεί τα βρήκα.
Τρίτον, λέτε ότι θα περιοριστείτε στις αρµοδιότητες του Υπουργείου σας. Δεν νοµίζω ότι το Υπουργείο Δηµοσίας Τάξεως
είναι σε άλλη κυβέρνηση. Είστε στην ίδια Κυβέρνηση και οφείλετε να δίνετε συνολικές απαντήσεις. Και το βασικότερο που δεν
µου απαντήσατε είναι το εξής: Εσείς οι ίδιοι ανοίξατε τη γραµµή
πριν από µερικούς µήνες. Εσείς οι ίδιοι ξανανοίξατε τη γραµµή
για δύο ώρες πριν από µία εβδοµάδα. Τι είναι αυτό που σας εµποδίζει να την κρατήσετε ανοιχτή; Είπατε ότι το πρόβληµα είναι
ευρωπαϊκό. Δηλαδή, θα έπρεπε να έρθει επίσης το ΝΑΤΟ για να
κρατήσει ανοιχτή τη σιδηροδροµική γραµµή στην Ειδοµένη;
Αυτό το οποίο θα έπρεπε να υπάρξει προφανέστατα είναι ένα
ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχέδιο του Υπουργείου Δηµοσίας
Τάξεως και της Κυβέρνησης συνολικά. Ξεκινήσατε να το εφαρµόζετε και το παρατήσατε στη µέση και η γραµµή ξαναέκλεισε.
Αυτό είναι µεγάλη ευθύνη και επιπολαιότητα της Κυβέρνησης.
Και νοµίζω ότι αυτά που λέω είναι κοινή λογική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Χατζηδάκη.
Τον λόγο έχει η κυρία Υπουργός.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε Βουλευτά, ειλικρινά από την τοποθέτησή σας δεν µπορώ να καταλάβω τι εννοείτε. Τι αποδίδετε;
Ότι η Κυβέρνηση επιθυµεί να παραµένει η γραµµή της Ειδοµένης
κλειστή; Μπορείτε, λοιπόν, να δώσετε µία απάντηση; Υπάρχει πε-
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ρίπτωση η Κυβέρνηση να επιθυµεί να παραµένει η γραµµή της
Ειδοµένης κλειστή;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Λέω ότι την ανοίξατε και την
ξανακλείσατε. Ποιο ήταν το σωστό;
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Αφήστε µε, όµως, να µιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Χατζηδάκη,
παρακαλώ.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Το γεγονός, λοιπόν, ότι η Κυβέρνηση προέβη σε ενέργειες και έστω για κάποια περιορισµένα διαστήµατα
άνοιξε η γραµµή της Ειδοµένης, δεν αποτελεί την καλύτερη
απάντηση ότι η Κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν µέσα σε ένα
δύσκολο περιβάλλον για να διαχειριστεί το θέµα; Και δεν σας
αρκεί το γεγονός που σας είπα ότι µέχρι το Πάσχα η κατάσταση
θα έχει εξαιρετικά ανακουφιστεί;
Αυτή τη στιγµή στην τοποθέτησή σας αµφισβητήσατε τις προθέσεις της Κυβέρνησης. Αµφισβητήσατε το έργο των αρµοδίων
Υπουργών και αµφισβητήσατε αυτό που σας είπα ότι η Κυβέρνηση ενεργεί µε νηφαλιότητα, µε σύνεση, µε προσοχή -κύριε
Βουλευτά, σε εσάς απαντώ!- και µε σεβασµό στον παράγοντα
άνθρωπο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Ποιο είναι η σύνεση; Να είναι κλειστή ή ανοιχτή; Και τα δύο δεν γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Χατζηδάκη,
παρακαλώ.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Τι προτείνετε, κύριε Χατζηδάκη; Να βάλουµε τα ΜΑΤ και να πάρουµε τους ανθρώπους διά της βίας; Τι
προτείνετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Εσείς δεν βάλατε την αστυνοµία; Εγώ την έβαλα; Συνεχίστε την προσπάθειά σας.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Συνεχίζουµε την προσπάθεια.
Μπορεί να είµαι νέα στο Υπουργείο, κύριε Χατζηδάκη. Αντιλαµβάνοµαι σαφέστατα τη σοβαρότητα του προβλήµατος. Και
δεν την αντιλαµβάνοµαι µόνον εγώ. Την αντιλαµβάνεται το σύνολο των Υπουργών και η Κυβέρνηση και πάνω απ’ όλα ο Πρωθυπουργός.
Λοιπόν, σας απάντησα ότι µέχρι το Πάσχα η κατάσταση θα
έχει ανακουφιστεί. Νοµίζω ότι αυτό κάτι πρέπει να σας λέει.
Τώρα, από εκεί και πέρα, µου είπατε ότι κάνω αναφορά σε κάποια στοιχεία που µου έδωσαν κάποιοι από την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ». Δεν
µου τα έδωσαν κάποιοι από την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ». Μου τα έδωσε η
διοίκηση της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ». Σας είπα, λοιπόν, ότι είναι στη διάθεσή σας τα συγκεκριµένα στοιχεία και εσείς µου αντιπαραθέσατε δηµοσιεύµατα από τον Τύπο.
Κύριε Χατζηδάκη, εγώ δεν έρχοµαι στη Βουλή να απαντήσω
µε δηµοσιεύµατα του Τύπου. Έρχοµαι µε στοιχεία συγκεκριµένα,
συγκροτηµένα, κοστολογηµένα, τεκµηριωµένα και είναι στη διάθεσή σας να σας τα δώσω οποιαδήποτε ώρα και στιγµή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Τα τρία εκατοµµύρια είναι
λίγα δηλαδή; Να τα κάνουµε δέκα ή είκοσι;
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Δεν σας είπε κανείς ότι είναι λίγα.
Το θέµα, όµως, είναι αν υπάρχει σχεδιασµός στη διοίκηση για
να περιορίσει τη ζηµία. Σας απαντώ ότι υπάρχει σχεδιασµός για
να περιοριστεί η ζηµία.
Λοιπόν, να επαναλάβω για άλλη µια φορά ότι η οµαλοποίηση
της κατάστασης στην Ειδοµένη αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Να επαναλάβω για άλλη µια φορά ότι κατά δήλωση
των αρµοδίων Υπουργών - αναφέροµαι στον Υπουργό Δηµοσίας
Τάξεως, αναφέροµαι και στους δύο Υπουργούς Εθνικής Άµυνας
και στον κ. Καµµένο και στον Αναπληρωτή Υπουργό τον κ. Βίτσα
και στις δηλώσεις του κ. Μουζάλα, αλλά και στις δηλώσεις του
ιδίου του Πρωθυπουργού- η κατάσταση θα οµαλοποιηθεί µέχρι
το Πάσχα.
Απευθύνετε µια ερώτηση στο Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων. Σας έδωσα απαντήσεις οι οποίες εµπίπτουν στον κύκλο
των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου µας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Άλλη φορά θα το υποβά-
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λουµε στο ΝΑΤΟ, µια και είναι ευρωπαϊκό θέµα.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Δεν µου αρέσει, κύριε Βουλευτά, να εµπλέκοµαι στις αρµοδιότητες άλλων Υπουργείων, διότι έτσι
επιβάλλει η τάξη.
Εν όψει αυτού, λοιπόν, περιµένετε. Το Πάσχα είναι πάρα πολύ
κοντά και θα δείτε ότι η κατάσταση θα οµαλοποιηθεί, γιατί αυτό
αποτελεί επιθυµία και βασική στόχευση της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα τρεις µαθήτριες και
µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Γυµνάσιο Χανίων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίζουµε µε τις δύο επίκαιρες ερωτήσεις και εξηγούµαι
αµέσως. Συγκεκριµένα, η µε αριθµό 780/12-4-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά
µε τον σχεδιασµό της Κυβέρνησης και τον στόχο του Υπουργείου
για την έδρα και τις λειτουργίες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού
για την Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών (ENISA) και η µε
αριθµό 760/7-4-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του
Βουλευτή Ηρακλείου του Ποταµιού κ. Σπυρίδωνος Δανέλλη προς
τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε
την απόφαση της Επιτροπής Προϋπολογισµού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για αποµάκρυνση του διοικητικού βραχίονα του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια Δικτύων και Επικοινωνιών (ENISA) από το Ηράκλειο Κρήτης στην Αθήνα, θα συζητηθούν ταυτόχρονα χωρίς να επηρεάζονται τα δικαιώµατα των
Βουλευτών ως προς τον χρόνο οµιλίας τους µε βάση το άρθρο
131 παράγραφος 4 του Κανονισµού της Βουλής.
Θα δώσουµε τον λόγο στον κ. Κεγκέρογλου, µετά στον κ. Δανέλλη και µετά θα απαντήσει η Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε.
Σηµασία εξ άλλου έχει να απαντηθεί το ερώτηµα, που δεν είναι
των δύο Βουλευτών, είναι ερώτηµα όλης της Κρήτης για το τι
µέλλει γενέσθαι µε τον ENISA, ποιος είναι ο σχεδιασµός της Κυβέρνησης που έχει να κάνει µε την έδρα της λειτουργίας και βεβαίως γενικότερα το µέλλον του οργανισµού.
Είναι γνωστή η διαδροµή ενός οργανισµού που ιδρύθηκε το
2004 µε έδρα το Ηράκλειο Κρήτης για την ασφάλεια των δικτύων
δίπλα στο ΙΤΕ, το κατ’ εξοχήν ερευνητικό ίδρυµα που αφορά τα
δίκτυα της επικοινωνίας. Υπήρχαν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του οργανισµού, οι οποίες η µια µετά την άλλη έχουν καλυφθεί και κυρίως ο χώρος εγκατάστασης, ο οποίος είναι έτοιµος και αφορά τη µόνιµη λειτουργία του οργανισµού σε ένα κτήριο που είναι πάνω από 4.000 τετραγωνικά µέτρα.
Υπάρχουν δυνάµεις, ανάµεσα στις οποίες και ο τελευταίος
εκτελεστικός διευθυντής, που µεθόδευσαν ή µεθοδεύουν την µετατόπιση της έδρας του οργανισµού και εντός χώρας, αλλά και
εκτός από αυτήν. Μέχρι και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσέφυγαν για το ότι δεν εξυπηρετούνται αεροπορικώς και έχασαν.
Οι ελληνικές κυβερνήσεις, εκτός του ότι διασφάλισαν τις προϋποθέσεις, καλή τη πίστει, έδωσαν το δικαίωµα και συναίνεσαν
να υπάρχει γραφείο συναντήσεων εδώ στην Αθήνα, το οποίο
έγινε µετά υποκατάστηµα. Ο σκοπός κάποιων, όµως, είναι να µεταφερθούν οι λειτουργίες συνολικά του οργανισµού εδώ και πιθανόν κάποιων άλλων να µεταφερθούν εκτός Ελλάδας.
Η κ. Χρυσοβελώνη στην προηγούµενη ερώτηση την οποία είχα
καταθέσει και συζητήθηκε στη Βουλή, κλείνοντας, είπε ότι η Κυβέρνηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να παραµείνει η έδρα
στην Ελλάδα. Αυτό προφανώς µας ανησύχησε πολύ περισσότερο απ’ ό,τι τα δηµοσιεύµατα και οι πληροφορίες ότι µεθοδεύε-
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ται να φύγει η έδρα από το Ηράκλειο και να έρθει στην Αθήνα.
Το ζητούµενο σήµερα είναι και θα ήθελα να πληροφορηθώ
από την πλευρά της Κυβέρνησης τι σχεδιασµός υπάρχει, ούτως
ώστε όχι µόνο να µην φύγουν άλλες λειτουργίες από το Ηράκλειο, αλλά να επανέλθουν και αυτές που συνδέονται άµεσα µε
το αντικείµενο και δεν µπορούν να είναι µακριά από το ΙΤΕ.
Και δεύτερον, τι έχει σκοπό να κάνει για τη διαπραγµάτευση
του 2017 µε τον κανονισµό, µε τη µόνιµη εντολή που πρέπει να
πάρουµε και εν πάση περιπτώσει ως χώρα εµείς καθορίζουµε τα
της λειτουργίας της έδρας κ.λπ., όπως τουλάχιστον ήταν ο αρχικός κανονισµός ο οποίος ψηφίστηκε. Αυτόν τον σχεδιασµό θέλουµε να µάθουµε από την πλευρά της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κεγκέρογλου.
Κύριε Δανέλλη, έχετε τον λόγο εσείς τώρα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, η διαχείριση εκ µέρους µας της υπόθεσης
ΕΝΙSΑ, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ασφάλεια
Δικτύων και Πληροφοριών, είναι µια αντιπροσωπευτική εικόνα
της νεοελληνικής µας κατάστασης που µας έφερε στη χρεοκοπία, µας έφερε ως εδώ.
Και εννοώ ότι η άφρων διαχείριση του θέµατος εξαρχής, που
µάλλον δεν καταλάβαµε ότι το είχαµε πάρει το 2003, επί ελληνική
Προεδρίας τότε, την έδρα στην Ελλάδα ενός τόσο κρίσιµου οργανισµού, δεν καταλάβαµε τι σήµαινε αυτός ο οργανισµός, µας
έκανε να µην είµαστε συνεπείς στις τρεις συµβατικές υποχρεώσεις που πήραµε.
Δυστυχώς, µέσα στον χρόνο ακόµα αυτές οι υποχρεώσεις δεν
έχουν υλοποιηθεί ως έπρεπε και αυτό όχι τυχαία. Με αιχµή του
δόρατος, όµως, ακριβώς αυτή µας την αλληγορία, οι δυνάµεις
που ήθελαν τη µετακίνηση του οργανισµού εκτός Ελλάδας κατάφεραν -µε συνεργασία, όµως, υψηλόβαθµων στελεχών του
τότε Υπουργείου Μεταφορών, το αντίστοιχο δηλαδή µε το δικό
σας, επί υπουργίας Βορίδη- να έρθουν σε µια αποδοχή, σε έναν
συµβιβασµό µε την Κοµισιόν και να συναποφασιστεί τότε η µεταφορά του εκτελεστικού βραχίονα του ΕΝΙSΑ στην Αθήνα αφού είχε προηγηθεί βεβαίως, όπως ειπώθηκε λίγο πριν, η
ίδρυση ενός γραφείου συναντήσεων στη Αθήνα- και η παραµονή
στο Ηράκλειο του διοικητικού βραχίονα.
Αυτό, βέβαια, λέγαµε από τότε όσοι ασχολούµαστε µε το θέµα, ότι ήταν σίγουρα µη βιώσιµο, ούτε οικονοµικά ούτε οργανωτικά και λειτουργικά. Και µε το πλήρωµα του χρόνου, δυστυχώς,
στις 13 Μαρτίου αποφασίζεται οµόφωνα στην Επιτροπή Προϋπολογισµών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι δεν µπορεί να συνεχιστεί αυτή η µη βιώσιµη οικονοµικά επιλογή που είχε γίνει το
2012 και γι’ αυτόν τον λόγο ζητείται η µεταφορά και του διοικητικού βραχίονα στην Αθήνα.
Το αίτηµα το δικό µας και η αγωνία την οποία εκφράζουµε χρόνια τώρα για όλη αυτή τη, δια της διολισθήσεως, µετακίνηση του
ΕΝΙSΑ, δεν είναι τοπικιστικού χαρακτήρα. Επελέγη και ήρθε η
έδρα του ΕΝΙSΑ στο Ηράκλειο, γιατί ακριβώς υπήρχε η διεθνώς
αναγνωρισµένη ύπαρξη και του Ιδρύµατος Τεχνολογίας Έρευνας, αλλά και των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων της Κρήτης, που
παρείχαν ένα περιβάλλον καινοτοµίας και τεχνολογικής αριστείας. Αυτό θα υποστήριζε τον ΕΝΙSΑ.
Δυστυχώς, κρίνεται µη βιώσιµο σήµερα αυτό που είχε αποφασιστεί το 2012 κι έτσι ερχόµαστε στην υλοποίηση αυτών που
προβλέπαµε όλοι, δηλαδή της αποχώρησης και του διοικητικού
τµήµατος.
Επειδή δεν υπήρχε εκπρόσωπος της Κυβέρνησης στη συνεδρίαση της επιτροπής, που ανέφερα λίγο πριν, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και επειδή ο κ. Κύρτσος, ο µόνος Έλληνας µέλος
της επιτροπής, ανέφερε ότι και εκείνος συµφωνεί, αλλά και η ελληνική Κυβέρνηση -είπε εκείνος- δεν έχει αντίρρηση, παρακαλώ
πολύ θα ήθελα την επίσηµη άποψη της Κυβέρνησης σε σχέση µε
αυτήν την εκκρεµότητα.
Και θέλω να πω, κλείνοντας εδώ, ότι έχει δει το φως της ενηµέρωσης η πληροφορία ότι κοστίζει στην ελληνική Κυβέρνηση,
στον ελληνικό προϋπολογισµό 640.000 ευρώ ετησίως η ενοικίαση των υποδοµών που χρειάζεται το επιχειρησιακό σκέλος
του ENISA στην Αθήνα. Γι’ αυτόν τον λόγο, επειδή τα στοιχεία
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της δηµοσιότητας αναφέρουν ότι το κόστος αυτό απαιτείται για
να µην κλείσει το γραφείο του ENISA στο Ηράκλειο, παρακαλώ
πολύ τη δική σας διευκρίνιση. Γιατί η υποδοµή χρήσης έχει δοθεί
στο Ηράκλειο, απλά δεν χρησιµοποιείται, αφού είναι µόνο το διοικητικό σκέλος του ENISA. Έτσι το κόστος αυτό που απαιτείται
για τη λειτουργία των κτηρίων στην Αθήνα είναι ένα περιττό κόστος που βαραίνει τον Έλληνα φορολογούµενο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δανέλλη.
Τον λόγο έχει η κυρία Υπουργός.
Να ξέρετε ότι ο χρόνος σας είναι διπλάσιος και για την πρωτολογία σας και για τη δευτερολογία σας, δηλαδή από έξι λεπτά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ναι, θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµη.
Κύριοι Βουλευτές, κατ’ αρχάς ευχαριστώ για τις ερωτήσεις τις
οποίες έχετε υποβάλει. Καλά είναι για άλλη µια φορά να διευκρινίσουµε κάποια θέµατα.
Θα ήθελα κατ’ αρχάς να ξεκινήσω την τοποθέτησή µου από τα
θέµατα τα οποία θέτει ο κ. Δανέλλης στην ερώτησή του, τα οποία
οµολογουµένως είναι αρκετά. Αλλά θα µου επιτρέψετε, κύριε
Βουλευτά, να σας πω ότι ορισµένα απ’ αυτά στηρίζονται σε στοιχεία τα οποία δεν είναι ακριβή.
Και εξηγούµαι: Τα Πρακτικά συνεδριάσεως της Επιτροπής
Προϋπολογισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αρκετά απ’
αυτά τα οποία είπατε, κύριε Βουλευτά, σας διαψεύδουν. Και
αυτό το λέω µετ’ επιτάσεως και µε µεγάλη έµφαση και πραγµατικά απορώ διότι εσείς υπήρξατε Ευρωβουλευτής και εποµένως
µπορείτε να γνωρίζετε κάποια πράγµατα καλύτερα από τον καθένα.
Η παραµονή, λοιπόν, του ENISA στο Ηράκλειο της Κρήτης, στη
χώρα µας γενικότερα, όπως έχουµε τονίσει και σε άλλες όµοιες
περιεχοµένου απαντήσεις τις οποίες έχω δώσει εγώ προσωπικά
σε συναφείς επίκαιρες ερωτήσεις, αποτελεί για την Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξαρτήτων Ελλήνων και κατ’ επέκταση και για το Υπουργείο µας, µε δεδοµένο ότι το Υπουργείο µας είναι το εποπτεύον Υπουργείο για τα θέµατα αυτού του οργανισµού, ζήτηµα
µεγίστης σηµασίας και υψίστης σπουδαιότητας.
Προς αυτήν, λοιπόν, την κατεύθυνση έχουµε µεριµνήσει να
ικανοποιήσουµε και να διατηρήσουµε όλες τις βασικές απαιτήσεις-προδιαγραφές των αρµοδίων κοινοτικών υπηρεσιών και των
επικεφαλής του ENISA, προκειµένου να εξασφαλίσουµε τις προϋποθέσεις της πλήρους λειτουργίας και της πλήρους ενεργοποίησής του.
Ειδικότερα –το έχω ξαναπεί απαντώντας σε ερώτηση του κ.
Κεγκέρογλου- για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Ηρακλείου έχω ήδη επισηµάνει από την ίδια θέση ότι µετά την παραχώρηση οικοπέδου
από το Πανεπιστήµιο Κρήτης και τις σχετικές µελέτες και κατ’
επέκταση τη διαθεσιµότητα κονδυλίων, η ανέγερση του σχετικού
κτηρίου έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τον Σεπτέµβριο του 2013,
κάτι το οποίο δεν πραγµατοποιήθηκε. Και, βεβαίως, το γιατί δεν
πραγµατοποιήθηκε ίσως, κύριε Κεγκέρογλου, εσείς είστε πιο αρµόδιος να µας το απαντήσετε και το λέω αυτό δεδοµένου ότι
τότε ήσασταν µέλος της Κυβέρνησης Νέας ΔηµοκρατίαςΠΑΣΟΚ.
Σήµερα, λοιπόν, και κατόπιν διαρκούς επαφής την οποία διατηρούµε µε την «Κτηριακές Υποδοµές ΑΕ», έχουµε την ενηµέρωση ότι έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί η µελέτη των αρχιτεκτονικών σχεδίων και ότι ξεκινά η µελέτη εφαρµογής, η οποία
αναµένεται να είναι έτοιµη εντός του 2016 και στη συνέχεια θα
ακολουθήσει η δηµοπράτηση του έργου µε χρονοδιάγραµµα
εφαρµογής το 2018.
Στο µεταξύ, λόγω προβληµάτων που παρουσιάστηκαν στο κτήριο στο οποίο στεγάζεται σήµερα το Ευρωπαϊκό Σχολείο, αποφασίστηκε η µετεγκατάσταση σε κτήριο του Πανεπιστηµίου της
Κρήτης.
Για τον σκοπό ακριβώς αυτό µέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους θα γίνει δηµοπράτηση των έργων-παρεµβάσεων για τη
διαµόρφωση του ως άνω κτηρίου, έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Σχολείο, αµέσως µετά τη διαπίστωση της λειτουργικότητας του σχετικού κτηρίου, να µεταφερθεί εκεί το ταχύτερο δυνατό.
Κάνατε, κύριε Δανέλλη, µια αναφορά στην ερώτησή σας στο
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θέµα της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης του Ηρακλείου µε
τις Βρυξέλλες. Φαντάζοµαι ότι ως Βουλευτής Ηρακλείου γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πως αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει κρατικός
αεροµεταφορέας και εποµένως εµείς, από τη δική µας πλευρά,
σε κάθε περίπτωση δεν µπορούµε να επηρεάσουµε τα δροµολόγια των αεροπορικών εταιρειών.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Δεν ρώτησα κάτι τέτοιο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών, και Δικτύων): Ναι, για την αεροπορική σύνδεση.
Νοµίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει δυνατότητα
της ενεργοποίησης και των τοπικών φορέων και κατ’ επέκταση
και της περιφέρειας, οι οποίοι µπορούν να οργανωθούν για αυτόν τον σκοπό.
Όσον αφορά στη µεταφορά του ENISA στην Αθήνα, για την
οποία κάνατε αναφορά και εσείς και ο κ. Κεγκέρογλου, θέλω να
πω το εξής: Το 2013, όπως σωστά είπατε, κύριε Δανέλλη, από
τον τότε Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, τον κ. Βορίδη, «εφευρέθηκε» –και το λέω εντός εισαγωγικών- και τελικά
εδραιώθηκε µια κατάσταση λειτουργίας του επιχειρησιακού βραχίονα του οργανισµού στην Αθήνα.
Έρχεστε, λοιπόν, τώρα και αποδίδετε κατηγορίες στη δική µας
την Κυβέρνηση, ισχυριζόµενοι ότι µεθοδεύουµε διά της διολισθήσεως την αποµάκρυνση του οργανισµού.
Το κόστος, λοιπόν, αυτής της κατάστασης –και αναφέροµαι
στο θέµα της δαπάνης της καταβολής των ενοικίων- ανέρχεται
στα 300.000 ευρώ τον χρόνο. Μπορείτε, λοιπόν, πάρα πολύ εύκολα να κάνετε κάποιες πράξεις, κάποιους µαθηµατικούς υπολογισµούς, για να δείτε ποια ήταν η επιβάρυνση του ελληνικού
δηµοσίου από το 2013 µέχρι και σήµερα.
Επειδή κάνατε κάποιες αναφορές, θέλω να σας πω ότι ο Υπουργός Υποδοµών κ. Σπίρτζης σχεδιάζει –είναι στις άµεσες
προτεραιότητές του- να συναντηθεί µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κ.
Χιουζ, σχετικά µε τον ENISA.
Αυτό προκύπτει πάρα πολύ καλά από τα πρακτικά της συνεδριάσεως της επιτροπής, τα οποία προφανώς, κύριε Δανέλλη,
δεν έχετε αναγνώσει. Επειδή αναφερθήκατε στο ότι στη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής υπήρχε απουσία της ελληνικής Κυβέρνησης, θέλω να σας πω ότι σε κάθε περίπτωση υπήρχε
παρουσία της µόνιµης αντιπροσωπείας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Δεν τοποθετήθηκε, όµως, ο εκπρόσωπος.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών, και Δικτύων): Στη δευτερολογία µου θα συνεχίσω. Δεν
τελείωσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Δανέλλη, µη
διακόπτετε. Έχετε και δευτερολογία. Θα θέσετε τα ερωτήµατά
σας, θα τοποθετηθείτε.
Τελειώσατε, κυρία Υπουργέ;
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών, και Δικτύων): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Εξαντλήσατε τα έξι λεπτά, αλλά
πιστεύω ότι κανείς δεν κατάλαβε, ούτε ο συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ. Και µε αυτή την αφορµή θέλω να πω ότι στηρίζουν την όλη
προσπάθεια όλοι οι Βουλευτές της Κρήτης, ανεξαρτήτως νοµού
και ανεξαρτήτως κόµµατος, γιατί οι δυνάµεις δεν είναι µόνο
εντός χώρας, είναι και εκτός χώρας, οι οποίες θέλουν να ανατρέψουν την επιθυµία και τη συµφωνία η οποία υπάρχει.
Βεβαίως και αναφέρθηκα στην καλή πρόθεση -εντός ή εκτός
εισαγωγικών- των κυβερνήσεων να διευκολύνουν κάποια πράγµατα. Όµως, αυτό το εκµεταλλεύτηκαν αυτοί οι οποίοι θέλουν να
πάρουν τον οργανισµό από την Κρήτη.
Εν όψει της αναθεώρησης, εν όψει της ανάγκης για νέα εντολή
–τελειώνει η πενταετής εντολή- εν όψει αυτών των συζητήσεων
που γίνονται, που έχουν ξεκινήσει ήδη, θέλουµε να ξέρουµε ποια
είναι η θέση της Κυβέρνησης καθαρά και ξάστερα. Αυτό το οποίο
µας λέτε, ότι θα συναντηθεί µε τον πρόεδρο της επιτροπής, είναι
πολύ καλό.
Το κόστος στο οποίο αναφέρεστε είναι για εντός της Αθήνας,
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αν κατάλαβα. Εάν ήταν στο κτήριο που έχει παραχωρηθεί στο
Ηράκλειο, δεν θα είχαµε κόστος. Μα και τότε στον Βορίδη ξεσηκωθήκαµε όλοι. Και ο Βορίδης µε τις µεθόδους του, τις οποίες
ελπίζουµε να µην συνεχίσετε εσείς, έφερε αυτό το αποτέλεσµα
που έφερε.
Και βεβαίως εκµεταλλεύτηκαν και την καλή πρόθεση του Μαγκριώτη που έδωσε το Γραφείο Συναντήσεων.
Άρα, λοιπόν, δεν θα βάλετε µε τον τρόπο σας εντός των ανθρώπων που θέλουν εδώ στη χώρα να διατηρηθεί ο οργανισµός
κ.λπ. αµφιβολίες, αλλά θα πρέπει να σταθείτε ως Κυβέρνηση
µόνο στο θέµα του πώς τους αντιµετωπίζουµε.
Η δική µας πρόταση είναι για πλήρη επαναφορά στο Ηράκλειο
και στην Κρήτη και του συνόλου των λειτουργιών. Δεν υπάρχει
πλέον καµµία από τις αιτιάσεις που να έχει βάση, διότι, όπως
πολύ σωστά είπατε, παρά τα προβλήµατα του χωροταξικού, των
χρήσεων γης, του να συµφωνήσουν οι φορείς που καθυστέρησαν, την ίδια ώρα είχε παραχωρηθεί κτήριο και υπάρχουν και
άλλα κτήρια τα οποία παραχωρούνται, όταν δεν καλύπτονται οι
ανάγκες. Άρα, δεν υπήρξε ποτέ πρόβληµα αστεγίας για το Ευρωπαϊκό Σχολείο, σε καµµία περίπτωση. Εάν αυτό το λέτε σαν
Κυβέρνηση, πάει να πει ότι στέκουν τα επιχειρήµατα των άλλων.
Δεν νοµίζω, όµως, ότι το λέτε ως Κυβέρνηση.
Έτσι, λοιπόν, σήµερα, επειδή έχουν εκπληρωθεί όλες οι προϋποθέσεις, µε κύρια αυτήν του βασικού κτηρίου, της στέγασης
του ίδιου του οργανισµού στο Ηράκλειο σε τεσσερισήµισι χιλιάδες τετραγωνικά, που είναι έτοιµο να παραδοθεί –έχει ολοκληρωθεί και εννοώ να παραδοθεί και για χρήση- θα πρέπει να τεθεί
εξαρχής το θέµα της ολικής επαναφοράς στο Ηράκλειο. Αυτό
είναι το αίτηµα και πάνω σ’ αυτό θέλουµε να προσανατολιστεί η
Κυβέρνηση µε όλα τα επιχειρήµατα.
Η Κυβέρνηση οφείλει να έχει σύνδεση του Ηρακλείου µε τις
Βρυξέλλες. Δεν είναι η Κυβέρνηση ουδέτερη. Κυβέρνηση που
δίνει τις αδειοδοτήσεις, µέχρι και για τα counter στις αεροπορικές εταιρείες, οφείλει εγγράφως να πει στην αεροπορική εταιρεία, σε όλες και σε µία εξ αυτών που είναι στην Ελλάδα, ότι
υπάρχει µία διεθνής υποχρέωση. Και αυτή η διεθνής υποχρέωση
πρέπει να καλύπτεται µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Δεν είναι
σωστό αυτό που είπατε, ότι δεν υπάρχει κρατικός αεροµεταφορέας και άρα δεν έχουµε καµµία αρµοδιότητα. Όχι, είναι διεθνής
υποχρέωση της χώρας. Κάνετε λάθος και την άλλη φορά που θα
βρεθούµε θέλω να µας δείξετε το έγγραφο που στείλατε στην
Aegean γι’ αυτό το θέµα.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κεγκέρογλου.
Κύριε Δανέλλη, έχετε τον λόγο για να δευτερολογήσετε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Κυρία Υπουργέ, δεν είµαι από εκείνους που θεωρούν πως για ό,τι µας συµβαίνει φταίνε πάντα κάποιοι τρίτοι. Φταίµε εµείς για τη διαχείριση την οποία κάναµε σε
ένα τόσο κρίσιµο και λεπτό θέµα, όπως ήταν ο ENISA.
Δεν συνηθίζω να αναφέροµαι σε τέτοια ζητήµατα, χωρίς να
έχω στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν αυτά που λέω. Γι’ αυτό το
λόγο θα καταθέσω στα Πρακτικά το link της ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε τη δεκαεπτάλεπτη συζήτηση της Επιτροπής Προϋπολογισµών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου
ακριβώς λέγονται αυτά στα οποία αναφέρθηκα λίγο πριν ή αυτά
που αναφέρω στην ερώτησή µου. Όχι µόνο, λοιπόν, δεν έχω παρακολουθήσει, δεν έχω διαβάσει, αλλά έχω συζητήσει και µε κάποιους απ’ αυτούς που συµµετείχαν στη συνεδρίαση της επιτροπής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων Δανέλλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εκεί, λοιπόν, η ελληνική Κυβέρνηση δεν εξέφρασε άποψη,
διότι ο εκπρόσωπος της ΜΙΑ δεν µίλησε. Και όσοι µίλησαν, οµόφωνα κατέληξαν στο ότι πρέπει να υλοποιηθεί αυτό που είχε ξεκινήσει να υλοποιείται, δηλαδή η πλήρης αποµάκρυνση του
ENISA από την Κρήτη και η εγκατάστασή του στην Αθήνα, δηλαδή και του διοικητικού σκέλους, διότι δεν είναι ούτε λειτουργικό ούτε οικονοµικά βιώσιµο αυτό που συµβαίνει σήµερα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είπα και λίγο πριν ότι βεβαίως όλοι οι συνάδελφοι, όπως και
όλοι στην Κρήτη, υποστηρίζουµε την παραµονή στο Ηράκλειο
του ΕΝΙSA. Γιατί το επόµενο βήµα, δια της σαλαµοποίησης που
έχει επιτευχθεί µε τη διολίσθηση στην οποία αναφέρθηκα της µεταφοράς του από την Κρήτη στην Αθήνα, το 2020 που τελειώνει
η προσωρινή εντολή λειτουργίας που ισχύει µέχρι τότε –εδώ ειρήσθω εν παρόδω είναι ο µόνος ευρωπαϊκός οργανισµός που
δεν έχει µόνιµη εντολή ή δεν έχει µόνιµη έδρα, όλως τυχαίως και
αυτό- θα είναι να φύγει ο ΕΝΙSΑ από την Ελλάδα. Και όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει ένας µεγαλύτερος οργανισµός που θα αναφέρεται στο κυβερνοέγκληµα µε έδρα τις Βρυξέλλες, που θα
απορροφήσει και τον ΕΝΙSΑ. Έτσι, λοιπόν, το ζήτηµα είναι εθνικής και όχι τοπικής σηµασίας.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά, επίσης, µία ανακοίνωση την οποία
είχαµε εκδώσει στις 8 Φεβρουαρίου 2012 σχεδόν σύσσωµη η Ελληνική Αντιπροσωπεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πράγµα
πολύ σπάνιο, όπου αναφερόµαστε µετά την απόφαση Βορίδη –
Kρόες, που ήταν η αρµόδια Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
διότι βλέπαµε ακριβώς τι θα συνέβαινε, αυτό δηλαδή που συµβαίνει σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σπυρίδων Δανέλλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και επειδή προφανώς κάποιοι έχουν ευθύνη για τον τρόπο διαχείρισης όλου του θέµατος, εγώ, κυρία Υπουργέ, δεν σας ήλεγξα
για τη δηµιουργία του προβλήµατος. Εσείς τότε δεν υπήρχατε
ως κόµµα, ο δε ΣΥΡΙΖΑ είχε µάλλον µια απόσταση απ’ αυτό το
θέµα. Αν θυµάµαι καλά, ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, ο
κ. Κριτσωτάκης, αυτά τα χρόνια µια ερώτηση είχε κάνει, αλλά ο
ΣΥΡΙΖΑ ως κόµµα δεν είχε πάρει θέση, δεν τον αφορούσε η όλη
υπόθεση στη διαχείρισή της.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν είχε υπογράψει την κοινή
ερώτηση.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Και δεν είχε υπογράψει και στην κοινή
ερώτηση που λέει ο κ. Κεγκέρογλου, αλλά ούτε και σ’ αυτή τη
δήλωση της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι’ αυτό τον λόγο επιθυµούµε µια σαφή θέση: Ποια είναι,
λοιπόν, η αντίληψη της Κυβέρνησής σας για το θέµα έτσι όπως
εξελίσσεται και τι θα γίνει; Τι θα κάνετε;
Θέλω να κλείσω, λέγοντας ότι αυτά που είπατε, ότι ακόµα και
σήµερα συζητάµε για το οικόπεδο, τη µελέτη και τον τρόπο κατασκευής του σχολείου, δείχνουν την ολιγωρία, την εγκληµατική
ολιγωρία εκ µέρους της Ελλάδας, που βεβαίως ήταν και η αιχµή
του δόρατος, γιατί δώσαµε τα περιθώρια εκείνων που ήθελαν την
αποµάκρυνση του ENISA από την Ελλάδα να το πετυχαίνουν, η
οποία θα ολοκληρωθεί, όπως είπα και λίγο πριν, το 2020.
Θέλω, παρακαλώ πολύ, επειδή το σχολείο έτσι όπως λειτουργεί, το οποίο πήρε τις προηγούµενες µέρες πιστοποίηση από
πλευράς ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή µια
σειρά οικογενειών έχουν κάνει το πρόγραµµα της ζωής τους και
της εκπαίδευσης των παιδιών, ιδίως στα ξενόφωνα τµήµατα του
Ευρωπαϊκού Σχολείου, να µας δώσετε µια απάντηση, γιατί η αποχώρηση και του διοικητικού τµήµατος του ENISA από το Ηράκλειο σηµαίνει µοιραία και το κλείσιµο του σχολείου, έτσι όπως
λειτουργεί αυτό το σχολείο, φιλοξενούµενο δηλαδή. Γιατί το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας είναι προαπαιτούµενο του ευρωπαϊκού οργανισµού, αλλά και συνακόλουθο της παρουσίας του
ευρωπαϊκού οργανισµού. Εάν φύγει το διοικητικό κοµµάτι πριν
από το 2020, τότε θα πρέπει να κλείσει και το σχολείο. Και αυτό
δηµιουργεί µεγάλα προβλήµατα και γι’ αυτό το λόγο και οι γονείς
και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά πρέπει να ξέρουν τι περιµένουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Δανέλλη.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε Κεγκέρογλου, πιο ξάστερα δεν νοµίζω ότι µπορεί να τοποθετηθεί η Κυβέρνηση επί του συγκεκριµένου θέµατος. Ίσως το δεύτερο κοµµάτι της απάντησής µου
ενισχύσει αυτή µου τη θέση.
Κύριε Δανέλλη, ξέρετε πάρα πολύ καλά -φαντάζοµαι ότι το
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γνωρίζετε αυτό- ότι η επιτροπή, στην οποία αναφερθήκαµε προηγουµένως, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν αποφασίζει, δεν
έχει αποφασιστικό χαρακτήρα. Η δε µη συµµετοχή και παρουσία
του Υπουργού, του κ. Σπίρτζη, ασφαλώς δεν οφείλεται σε αδιαφορία, αλλά στο γεγονός ότι ανέκυψε ένα έκτακτο πρόβληµα
που δεν µπόρεσε να µεταβεί στις Βρυξέλλες και ακριβώς γι’ αυτό
τον λόγο έχει προγραµµατίσει να έχει µια άµεση και γρήγορη συνάντηση µε τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον κ. Αρτ Χιουζ.
Η παρουσία ενός ευρωπαϊκού οργανισµού, όπως είναι ο
ENISA, µόνο θετικά µπορεί να προσφέρει στην Κρήτη, κύριε Κεγκέρογλου, και κατ’ επέκταση σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μετά την
επιτυχή έκβαση της οδηγίας για την ασφάλεια των δικτύων και
πληροφορίας -αναφέροµαι στην οδηγία NIS- διαφαίνεται πλέον
ξεκάθαρα ενδυνάµωση του οργανισµού µε λειτουργική παρακολούθηση.
Στην προηγούµενη τοποθέτησή µου, αλλά και στις απαντήσεις
που έδωσα σε συναφή ερώτηση, την οποία απάντησα πριν από
λίγες ηµέρες, στην ερώτηση του κ. Κεγκέρογλου, έκανα αναφορά στη διαθεσιµότητα των κονδυλίων, στις επενδύσεις, στις
υποδοµές του Ευρωπαϊκού Σχολείου Ηρακλείου. Όλα αυτά τα
οποία ανέλυσα, κύριοι Βουλευτές, τι δείχνουν; Δείχνουν ότι
υπάρχει πρόθεση αυτή τη στιγµή, ότι υπάρχει στόχευση της Κυβέρνησης να µεταφερθεί ο ENISA από το Ηράκλειο; Δείχνει να
υπάρχει η παραµικρή πρόθεση της Κυβέρνησης να αποµακρυνθεί ο ENISA από την Ελλάδα; Δεν νοµίζω. Νοµίζω ότι είναι ξεκάθαρη ποια είναι η στόχευση της Κυβέρνησης.
Τουναντίον, λοιπόν, µε ορίζοντα την αξιολόγηση του 2017 µέληµα της Κυβέρνησης είναι, κύριε Κεγκέρογλου, να αγωνιστεί,
να διεκδικήσει και να πετύχει τη διατήρηση της µονιµότητας της
έδρας στο Ηράκλειο και κατ’ επέκταση στη χώρα µας. Νοµίζω
ότι είναι σαφής τώρα η απάντηση και η θέση της Κυβέρνησης.
Κι επειδή κάνατε µια αναφορά στο θέµα της «AEGEAN», κύριε
Κεγκέρογλου, να σας πω ότι δεν έκανα καµµία αναφορά στην
«AEGEAN» ή σε κάποια συγκεκριµένη αεροπορική εταιρεία, γιατί
τονίσατε το θέµα της «AEGEAN». Εν πάση περιπτώσει, νοµίζω
ότι δεν έχει και πολύ µεγάλη σηµασία. Νοµίζω ότι η απάντηση
που σας έδωσα τώρα πρέπει να σας καλύπτει.
Κλείνοντας, όµως, θέλω να πω το εξή:. Επειδή το θέµα του
ENISA παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα εθνικά συµφέροντα της χώρας κι επειδή είναι ένα θέµα υψίστης σπουδαιότητας που απαιτεί πολύ λεπτούς χειρισµούς και από την πλευρά
της Κυβέρνησης, θα παρακαλούσα, µετά και από την υποβολή,
ας πούµε, των συγκεκριµένων ερωτήσεων, να µην επανέλθουµε
επί του συγκεκριµένου θέµατος και να κλείσουµε το θέµα εδώ,
λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την απάντηση που σας έδωσα σήµερα για το ποια είναι η πρόθεση και η ξεκάθαρη και χωρίς αστερίσκους στόχευση της Κυβέρνησης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ενίσταµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κεγκέρογλου, τώρα θα ανοίξουµε τρίτο κύκλο παρεµβάσεων; Με συγχωρείτε τώρα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν θα ανοίξουµε, αλλά, ειδικά
σήµερα, στην επέτειο της 21ης Απριλίου για κάποιους, δεν πρέπει
να λέµε «µην κάνετε ερωτήσεις και µην κάνετε κοινοβουλευτικό
έλεγχο».
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Δεν είπα αυτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα µπορούσατε να πείτε ότι για
τα επιπλέον θέµατα, τα οποία δεν µπορούν να δηµοσιοποιηθούν,
θα µας ενηµερώσετε διά άλλης οδού. Αυτό, για να είµαστε συνεννοηµένοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει, κύριε Κεγκέρογλου. Κατανοητή η ένσταση.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Νοµίζω ότι καταλάβατε τι εννοώ, κύριε
Βουλευτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Υπουργέ, θέλετε να προσθέσετε κάτι; Έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
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ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε Κεγκέρογλου, µακριά από εµένα η
άποψη «µην κάνετε ερωτήσεις». Βλέπετε πολύ καλά ότι είµαι
πάντοτε εδώ, για να απαντήσω στις ερωτήσεις που εµπίπτουν
στον κύκλο της αρµοδιότητας του Υπουργείου, διότι θεωρώ ότι
είναι καθήκον και υποχρέωση του κάθε Υπουργείου να έρχεται
να απαντάει. Νοµίζω, όµως, ότι καταλάβατε τι εννοούσα µε την
τελευταία αποστροφή της τοποθέτησής µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κυρία Υπουργό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μανιάτη, αµέσως το χέρι! Δεν διάβασα ακόµη την επίκαιρη ερώτησή σας, που
αναβάλλεται. Είστε παλιός και τα γνωρίζετε αυτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Με συγχωρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αφήστε τον Πρόεδρο να πει αυτό που θέλει να πει. Διακόπτετε το Προεδρείο.
Εγώ δεν διακόπτω κανέναν. Δεν είναι προσωπικό το ζήτηµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Να µην αποχωρήσει, όµως, η κυρία
Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ναι, η κ. Χρυσοβελώνη δεν θα αποχωρήσει.
Σε συνέχεια αυτού που είπε η Υπουργός, ότι θεωρεί ότι θα
πρέπει να βρίσκονται εδώ οι Υπουργοί να απαντούν στις επίκαιρες ερωτήσεις των Βουλευτών, οφείλω να σας ενηµερώσω ότι
από τον σηµερινό κατάλογο των ερωτήσεων, που ήταν είκοσι δύο
στον αριθµό, θα συζητηθούν µόνο οι εννέα. Οι δεκατρείς αναβάλλονται.
Αυτό επαναλαµβάνεται για πολλοστή φορά. Το λέµε και το ξαναλέµε. Και στις Διασκέψεις των Προέδρων το έχουµε θέσει και
σήµερα θα το ξαναπούµε, αλλά αναβάλλονται, διότι, για τις περισσότερες τουλάχιστον, δεν έρχονται οι Υπουργοί. Υπάρχουν
ελάχιστες περιπτώσεις που αναβάλλονται είτε επειδή λείπουν
στο εξωτερικό είτε κατόπιν συνεννόησης µε τον ερωτώντα Βουλευτή.
Συγκεκριµένα, η τρίτη µε αριθµό 788/14-4-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αργολίδας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Ιωάννη Μανιάτη προς τον
Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε τις
διαρκείς αναβολές των εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών, δεν
θα συζητηθεί, λόγω αναρµοδιότητας.
Κύριε Μανιάτη, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό. Σας παρακαλώ
να τηρήσουµε τον χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Η επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσα αφορά πολλές χιλιάδες Ελλήνων πολιτών και επιπλέον αφορά τη µη είσπραξη πάνω από 40
εκατοµµυρίων ευρώ από το ελληνικό κράτος, λόγω της µη διεξαγωγής των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών. Το ξέρει όλη η Ελλάδα. Είναι ένα ζήτηµα που αφορά όλη την Ελλάδα.
Καταθέτω, λοιπόν, µια ερώτηση στον κ. Σπίρτζη ως αρµόδιο
επί των εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών. Εχθές το απόγευµα,
ενώ έχει προγραµµατιστεί να συζητηθεί η συγκεκριµένη επίκαιρη
ερώτηση, ενηµερώνοµαι από το γραφείο του Υπουργού ότι δηλώνει αναρµοδιότητα. Και θα µπορούσε κάλλιστα να πει κάποιος:
«Ο Μανιάτης έκανε λάθος. Είναι αναρµόδιος ο Σπίρτζης». Έλα,
όµως, που ο ίδιος ο κ. Σπίρτζης διαψεύδει τον εαυτό του και παραπλανά το εθνικό Κοινοβούλιο.
Κύριε Πρόεδρε, θα καταθέσω για τα Πρακτικά τροπολογία που
υπογράφει ο κ. Σπίρτζης, µε ηµεροµηνία 10 Φεβρουαρίου 2016.
Την υπογράφει ο κ. Σπίρτζης, ως Υπουργός Μεταφορών, ο Υφυπουργός Μεταφορών τότε, ο κ. Σγουρίδης, και ο κ. Τσακαλώτος
για επίλυση του συγκεκριµένου προβλήµατος.
Θα καταθέσω, επίσης, για τα Πρακτικά απάντηση του κ. Σπίρτζη στον παριστάµενο κ. Κεγκέρογλου, στην οποία η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών
και η Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας όχι µόνο δηλώνουν
αρµοδιότητα, αλλά απαντούν ότι θα κατατεθεί και συγκεκριµένη
νοµοθετική ρύθµιση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκον-
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ται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Συνοψίζω. Εδώ κάποιος κοροϊδεύει κάποιον. Ή ο κ. Σπίρτζης
είναι αρµόδιος για τις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και άρα
οφείλει να έρθει εδώ και να απαντήσει, να δώσει λύσεις σε ένα
πρόβληµα χιλιάδων Ελλήνων πολιτών, ή είναι αναρµόδιος και
οφείλει να απέχει από τα καθήκοντά του.
Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να θέσετε το συγκεκριµένο ειδικά
θέµα στη Διάσκεψη των Προέδρων, διότι ειδικά τέτοια µέρα σαν
τη σηµερινή ο υποβιβασµός του κοινοβουλευτικού ελέγχου δεν
τιµά κανέναν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μανιάτη.
Κύριε Μανιάτη, καταγράφηκε η ένστασή σας. Βεβαίως, όλα
αυτά συζητιούνται ή, αν θέλετε, κατατίθενται και στη Διάσκεψη
των Προέδρων.
Τώρα θα αξιοποιήσουµε την παρουσία της κ. Χρυσοβελώνη να
δώσει µια σύντοµη απάντηση.
Ένα λεπτό σάς αρκεί, κυρία Υπουργέ;
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, και θα είµαι πάρα
πολύ σύντοµη, επειδή κάνατε αναφορά στο όνοµα του κ. Σπίρτζη.
Θέλω να σας ενηµερώσω ότι ο κ. Σπίρτζης θα απουσιάζει από
σήµερα µέχρι και το Σάββατο για εργασίες, βεβαίως, του Υπουργείου στο εξωτερικό. Βρίσκεται στη Λιουµπλιάνα. Εποµένως, εάν
ο κ. Σπίρτζης ήθελε να αποφύγει να απαντήσει και να τοποθετηθεί, θα µπορούσε κάλλιστα να επικαλεστεί ότι απουσιάζει εκτός
Ελλάδος.
Προφανώς, δεν έχετε παρακολουθήσει το θέµα και δεν έχετε
αντιληφθεί ότι για το συγκεκριµένο θέµα αυτή τη στιγµή υπάρχει
διαπραγµάτευση µε τους θεσµούς και υπάρχει διαπραγµάτευση
µε τα τεχνικά κλιµάκια. Η λύση του συγκεκριµένου προβλήµατος
είναι λύση που απαιτεί την παρέµβαση…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Εσείς γιατί απαντάτε, αφού απαντήσατε;
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Η λύση θα δοθεί µε τη συνδροµή του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Εσείς προηγουµένως σε αυτά που είπατε αναφέρατε κάποια
νούµερα. Επειδή, λοιπόν, για να λυθεί το θέµα προϋποθέτει την
καταβολή χρηµάτων -να το πούµε απλά, για να το καταλάβει και
ο κόσµος- και επειδή µετά την εφαρµογή του νόµου για το ενιαίο
µισθολόγιο δεν υπάρχει νοµοθετική πρόβλεψη προς την κατεύθυνση αυτή, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο λέµε ότι το θέµα αυτή
τη στιγµή τυγχάνει της βασικής αρµοδιότητος του Υπουργείου
Οικονοµικών.
Όµως, εν πάση περιπτώσει -και λυπάµαι που το θίγετε, διότι
χθες ενηµερωθήκατε από το γραφείο µας-, θα µπορούσαµε κάλλιστα να σας πούµε ότι δεν µπορούµε να απαντήσουµε προς το
παρόν, γιατί είναι σε εξέλιξη µία διαπραγµάτευση γι’ αυτό.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω το εξής. Και το Υπουργείο Οικονοµικών και το δικό µας το Υπουργείο -και αυτό το γνωρίζουν
οι πάντες, το γνωρίζουν και αυτοί που κάνουν τις εξετάσεις, το
γνωρίζουν και οι εξεταστές, το γνωρίζει και ο κόσµος- καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, για να µπορέσει το συγκεκριµένο
θέµα να επιλυθεί.
Μακριά, λοιπόν, από µας, από το Υπουργείο µας, τέτοιες προθέσεις, να αποφύγουµε τις απαντήσεις στον κοινοβουλευτικό
έλεγχο, κύριε Βουλευτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Χρυσοβελώνη.
Δεν θα συζητηθεί, λόγω κωλύµατος του ερωτώντος Βουλευτή
η µε…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Στις 25 Φεβρουαρίου απαντούν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μανιάτη, σας
παρακαλώ, δεν έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, ούτε µισό δευτερόλεπτο.
Όχι, κύριε Μανιάτη, δεν έχετε τον λόγο.
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Δεν θα συζητηθεί, λόγω κωλύµατος…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κοροϊδεύουν τη Βουλή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ,
πολύ, κύριε Μανιάτη, καθίστε κάτω. Εάν θέλετε, κάντε πρόταση
αλλαγής Κανονισµού στη Διάσκεψη των Προέδρων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ο Κανονισµός φταίει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεν µπορείτε να
παίρνετε τον λόγο όποτε θέλετε εσείς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ρωτάµε τι κώλυµα δήλωσε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με συγχωρείτε
πάρα πολύ, αλλά σας έδωσα τον λόγο να καταθέσετε την ένστασή σας για την αναβολή της ερώτησής σας, όπως την αναπτύξατε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αναρµοδιότητα; Εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αξιοποιήσαµε και
την κ. Χρυσοβελώνη που ήταν εδώ, αρµόδιο ή αναρµόδιο Υπουργείο, τέλος πάντων, όπως δηλώνει. Από εκεί και πέρα, συνεχίζουµε τη διαδικασία. Σας παρακαλώ πολύ!
Η όγδοη µε αριθµό 759/6-4-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων
κ. Ιωάννη Σαρίδη προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε
τα προβλήµατα και τις προοπτικές της Ελληνικής Βιοµηχανίας
Οχηµάτων (ΕΛΒΟ) δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του ερωτώντος Βουλευτή.
Επίσης, δεν συζητείται η ενδέκατη µε αριθµό 545/15-2-2016
επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Β’ Αθηνών
του Λαϊκού Συνδέσµου–Χρυσή Αυγή κ. Ελένης Ζαρούλια προς
τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας στο
ΕΚΑΒ.
Δεν συζητείται , µετά από συνεννόηση του Υπουργού µε τον
Βουλευτή, η πρώτη µε αριθµό 3807/8-3-2016 ερώτηση των αναφορών-ερωτήσεων του Βουλευτή Πιερίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αστέριου Καστόρη προς τον Υπουργό
Υγείας, σχετικά µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα εργαζοµένων
(νοσοκοµειακών, φυσικοθεραπευτών και γυµναστών ΠΕ) στον
τοµέα της υγείας.
Προχωρούµε στην τέταρτη µε αριθµό 790/18-4-2016 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Λαρίσης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Βασιλείου Κόκκαλη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τις κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων, που αφορούν σε λογαριασµούς µισθοδοσίας ή συντάξεως.
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Τρύφων Αλεξιάδης.
Κύριε Κόκκαλη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µε τον ν.4336/2015 ορίσθηκε και καθορίσθηκε
επακριβώς το ακατάσχετο για τους µισθούς και για τις συντάξεις,
για χρέη προς τα πιστωτικά ιδρύµατα αλλά και προς την εφορία.
Ουσιαστικά, ορίσθηκε το ποσό των 1.000 ευρώ. Πλην όµως εγκύκλιος της Γενικής Γραµµατείας των Δηµοσίων Εσόδων µπέρδεψε λίγο τα πράγµατα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι περισσότερο
η εγκύκλιος δεν είναι νόµος και ότι µε την εγκύκλιο ενίοτε πάνε
να αλλοιώσουν το πνεύµα, το ratio, του νόµου πολλές Υπηρεσίες.
Τι είπε αυτή η εγκύκλιος; Είπε ότι µε τη συγκεκριµένη διάταξη
-αυτή που ανέφερε τον ν.4336/2015- δεν θεσπίζεται αυτοδίκαιη
προστασία του µισθού και της σύνταξης ή των περιοδικά καταβαλλόµενων ασφαλιστικών βοηθηµάτων, παρά πρέπει µόνο να
δηλωθεί.
Αυτό το εκµεταλλεύτηκαν συγκεκριµένες τράπεζες -και δεν
έχω πρόβληµα να πω, η τράπεζα Alpha- και είπαν ότι, εφόσον δεν
το είχαν δηλώσει, ενώ γνωρίζουν ότι είναι µισθός ή ότι είναι σύνταξη –δεν το δήλωσε ο συνταξιούχος, δεν το γνώριζε-, κατάσχουν τη σύνταξη. Το κάνουν συγκεκριµένες, επαναλαµβάνω,
τράπεζες, εκµεταλλευόµενες αυτή την εγκύκλιο της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων.
Εν όψει όλων αυτών ερωτάσθε σε ποιες ενέργειες θα προβείτε, ώστε να υπάρχει µια ενότητα στην αντιµετώπιση όλης της
κατάστασης και να εφαρµόζεται πραγµατικά ο νόµος για το ακατάσχετο και του µισθού και της σύνταξης και επιπλέον στα κατα-
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σχεθέντα ήδη ποσά, προκειµένου να µην ταλαιπωρείται και ο µισθωτός και ο συνταξιούχος στα δικαστήρια, για να λάβει το οφειλόµενο ποσό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κόκκαλη.
Κύριε Αλεξιάδη, έχετε τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Βουλευτά, θέτετε ένα σοβαρότατο ζήτηµα µε την
επίκαιρη ερώτησή σας, που απασχολεί πάρα πολλούς πολίτες.
Θα σας απαντήσω αµέσως.
Πριν, όµως, µπω στην ουσία της ερώτησής σας, να πω κάτι για
το θέµα των εγκυκλίων που είπατε. Στόχος της πολιτικής ηγεσίας
του Υπουργείου Οικονοµικών είναι κάποια στιγµή να σταµατήσουµε αυτή τη διαδικασία παραγωγής νοµοθεσίας, στην ουσία,
µέσω εγκυκλίων. Οι φορολογικοί νόµοι πρέπει να είναι τόσο σαφείς, ώστε να µη χρειάζεται να βγαίνουν µετά εγκύκλιοι πολυσέλιδες, για να εξηγούν το τι λένε οι διατάξεις.
Είναι κάτι το οποίο το προσπαθούµε. Δεν είµαστε ευτυχείς µε
αυτή την κατάσταση, αλλά θέλουµε να σταµατήσει αυτή η ιστορία. Θέλουµε οι νόµοι να είναι σαφείς και να µη χρειάζεται να
βγαίνουν µετά εγκύκλιοι και µάλιστα µετά από πολλούς µήνες,
µερικές φορές και µετά από έναν χρόνο. Αυτά τα πράγµατα πρέπει να τελειώσουν και πρέπει οι νόµοι να είναι σαφείς.
Σε ό,τι αφορά τώρα την ουσία της ερώτησής σας, πραγµατικά
ο νόµος, όπως το περιγράψατε µε επάρκεια, λέει αυτό το συγκεκριµένο, αλλά έχουµε τεχνικά προβλήµατα. Πρώτα από όλα το
ακατάσχετο, όπως ξέρετε, είναι στην ουσία 1.000 ευρώ συν το
50%, 1.250 ευρώ, για να µην µπερδεύεται ο κόσµος. Είναι 1.250
ευρώ το ακατάσχετο όριο µηνιαία, για χρέη προς το δηµόσιο.
Σ’ ό,τι αφορά τώρα τη διαδικασία, θέλουµε το Υπουργείο Οικονοµικών να λειτουργεί µε τον πιο αυτοµατοποιηµένο τρόπο,
χωρίς να χρειάζονται προσωπικές επαφές του φορολογούµενου
µε οποιονδήποτε υπάλληλο, χωρίς να υπάρχουν υποκειµενικές
κρίσεις ή άλλου είδους παρεµβάσεις ή άλλα πράγµατα, τα οποία
είχαµε στο παρελθόν, στη φορολογική διοίκηση. Θέλουµε η φορολογική διοίκηση, δηλαδή, να λειτουργεί χωρίς καµµία δυνατότητα επιλογής, ότι σε αυτόν τον φορολογούµενο κάνουµε το
άλφα, ενώ στον άλλο κάνουµε το βήτα µε διάφορα άλλα κριτήρια. Είχαµε τέτοια, θέλουµε να τελειώσουν αυτά.
Οπότε πολύ σωστά έχει απαιτηθεί από τους φορολογουµένους να δηλώνουν οι ίδιοι τον ακατάσχετο λογαριασµό. Αυτό
είναι κάτι που είναι σωστό, διότι, εάν δεν ακολουθήσουµε αυτή
την οδό και επιλέγουν οι τράπεζες µε το άλφα ή το βήτα κριτήριο, τότε θα έχουµε άλλου είδους προβλήµατα.
Άρα εγώ, µε αυτή την ευκαιρία, θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει
οι πολίτες –και να το καταλάβουν αυτό- να σπεύσουν –όσοι δεν
το έχουν κάνει- και να δηλώσουν ηλεκτρονικά, στο πληροφοριακό σύστηµα του Υπουργείου Οικονοµικών τον ακατάσχετο λογαριασµό, ώστε να µην έχουν προβλήµατα, γιατί πάρα πολλές
φορές έρχονται στο γραφείο µας αιτήµατα από πολίτες, που
ίσως δεν έχουν τόσο µεγάλη πρόσβαση στο διαδίκτυο ή που δεν
έχουν πρόσβαση σε λογιστή ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία ή από
ηλικιωµένους, που τους έχουν κατάσχει ποσά, ακριβώς επειδή
δεν έχει δηλωθεί ένας τέτοιος λογαριασµός.
Πρέπει, λοιπόν, όλοι να δηλώσουν έναν τέτοιο λογαριασµό για
θέµατα µισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθηµάτων, ώστε
να µην έχουµε τέτοιου είδους προβλήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Νοµίζω ότι µε αυτόν τον λογαριασµό –τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- εξασφαλίζουµε ένα αποδεκτό επίπεδο διαβίωσης, διότι –
ξαναθυµίζω- είναι 1.250 ευρώ µηνιαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κύριε Κόκκαλη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Σίγουρα είναι υποχρέωση του φορολογούµενου να δηλώσει το ακατάσχετο του λογαριασµού, πλην
όµως πολλές τράπεζες δηλώνουν και φέτος τον συγκεκριµένο
λογαριασµό ως λογαριασµό µισθοδοσίας ή ως λογαριασµό σύνταξης. Το αν είναι ακατάσχετος ή όχι δεν µπορεί να το δηλώσει
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ο φορολογούµενος ή ο διοικούµενος. Όµως, πολλές φορές έχει
ήδη κατασχεθεί.
Σε αυτές τις περιπτώσεις σκοπεύετε µήπως µε µια εγκύκλιο
προς την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, να εφαρµόσετε τα αυτονόητα, να εφαρµόσετε τον νόµο, ώστε να µην ταλαιπωρούνται οι
πολίτες, είτε γιατί λησµόνησαν είτε γιατί δεν είχαν πρόσβαση στο
διαδίκτυο ή σε λογιστικά γραφεία και να τους επιστραφούν τα
χρήµατα;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κόκκαλη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δυστυχώς, κύριε Βουλευτά, δεν υπάρχει δυνατότητα να
πάµε σε µία αναδροµική κατάσταση και να πούµε ότι σε αυτές
και σε αυτές τις περιπτώσεις, λόγω των προβληµάτων, πρέπει να
επιστραφούν χρήµατα.
Όµως, θα επικοινωνήσουµε ξανά µε τους πολίτες, θα βγάλουµε δελτίο Τύπου, θα ενηµερώσουµε και τις τράπεζες, ώστε
να προχωρήσει αυτή η διαδικασία της δήλωσης του λογαριασµού.
Αυτό που θα ήθελα να επισηµάνω είναι ότι πάρα πολλές περιπτώσεις είναι αµέλεια των πολιτών και πρέπει να το κάνουν. Δεν
είναι δύσκολη διαδικασία. Το Υπουργείο Οικονοµικών, όσον
αφορά τα ληξιπρόθεσµα χρέη του, προχωράει σε αυτοµατοποίηση της διαδικασίας, στέλνει στις τράπεζες την εντολή, δεν έχει
τη δυνατότητα η τράπεζα να επιλέξει εάν θα το κάνει ή όχι, από
τη στιγµή που θα έχει εντολή από την αρµόδια εφορία πρέπει να
προχωρήσει σε δέσµευση του λογαριασµού.
Με την ευκαιρία, θα ήθελα να πω ότι πρέπει να φροντίσουν οι
πολίτες αυτά τα θέµατά τους, διότι, όσο προχωράει η οργάνωση
του Υπουργείου Οικονοµικών και η αυτοµατοποίηση των διαδικασιών, αυτόµατα τα χρέη αναζητούνται και ό,τι δεν έχει µπει
κάτω από την προστασία του ακατάσχετου ειδικού λογαριασµού,
οποτεδήποτε θα δεσµεύεται για τα συµφέροντα του ελληνικού
δηµοσίου. Μία απόδειξη αυτής της πορείας του Υπουργείου Οικονοµικών –που κατά τη γνώµη µου είναι θετική– είναι ότι τα ληξιπρόθεσµα χρέη του δηµοσίου και τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, σύµφωνα µε τα σχετικά στοιχεία που
κατέθεσα στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, δείχνουν ότι
έχουµε µία πτώση των ληξιπροθέσµων οφειλών προς το δηµόσιο, διότι λειτουργούν καλύτερα οι Υπηρεσίες και οι πολίτες και
οι επιχειρήσεις, παρά τα προβλήµατα που έχουν, συµµορφώνονται περισσότερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Η δεύτερη µε αριθµό 792/18-4-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιώς του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή
Αυγή κ. Ιωάννη Λαγού προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την «υπονόµευση και τις
προβοκάτσιες σε ειρηνικές πολιτικές εκδηλώσεις και σε συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας Ελλήνων πολιτών», δεν συζητείται λόγω
κωλύµατος του Υπουργού.
Η δεύτερη µε αριθµό 787/14-4-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Θεόδωρου Παπαθεοδώρου προς τον
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά
µε τις αρρυθµίες στη λειτουργία της ΕΥΠ και την επιδείνωση των
εργασιακών συνθηκών των υπαλλήλων της, δεν συζητείται λόγω
κωλύµατος του Υπουργού.
Η έβδοµη µε αριθµό 766/11-4-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιώς των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου προς τον Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την ανεξέλεγκτη δράση
των αλληλέγγυων, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού.
Η δέκατη µε αριθµό 729/1-4-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Καρδίτσας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τσιάρα προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη δηµιουργία κέντρου φιλοξενίας
µεταναστών στη Σχολή Αστυνοµίας Καρδίτσας, δεν συζητείται
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λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού.
Συνεχίζουµε µε την έκτη µε αριθµό 756/5-4-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης του Ποταµιού κ. Αικατερίνης Μάρκου προς τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για την απόσυρση της κοινής υπουργικής απόφασης περί
τροποποίησης των διατάξεων του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών
για το «ελληνικό γιαούρτι».
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελος Αποστόλου.
Ορίστε, κυρία Μάρκου, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το ελληνικό γιαούρτι δεν αποτελεί µόνο σηµαντικό κοµµάτι της ελληνικής διατροφής, αλλά και ένα από τα
πιο επιτυχηµένα εξαγώγιµα προϊόντα. Κι όµως, η Κυβέρνησή σας
σχεδιάζει την οριστική απαξίωσή του, επιφέροντας ανεπανόρθωτη ζηµιά στην εγχώρια γαλακτοπαραγωγική κτηνοτροφία.
Συγκεκριµένα, έχει σταλεί προς έγκριση στην Κοµισιόν κοινή
υπουργική απόφαση για την τροποποίηση του Κώδικα Τροφίµων
και Ποτών, από όπου απαλείφεται η προϋπόθεση νωπού γάλακτος για την παραγωγή γιαουρτιού, αφήνεται το περιθώριο για
χρήση κάθε είδους γάλακτος, σίγουρα εβαπορέ και πρωτεΐνης,
σε ορισµένες περιπτώσεις, ενώ δεν αναφέρονται προϋποθέσεις
ως προς τον τόπο και τον τρόπο παρασκευής.
Η απόφαση αυτή, αν ισχύσει, το καταλαβαίνετε ότι θα σηµάνει
το τέλος των Ελλήνων γαλακτοπαραγωγών, που ήδη έχουν πληγεί από την επιµήκυνση διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος,
ρύθµιση που πληµµύρισε την αγορά µε γάλατα εισαγόµενα και
χωρίς βέβαια να έχει σηµαντικά οφέλη για τους καταναλωτές,
αλλά φυσικά και από το εµπάργκο που έχει επιβάλει η Ρωσία σε
όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα.
Επιπλέον θα επιφέρει σηµαντικό πλήγµα στην οποιαδήποτε
προσπάθεια κατοχύρωσης του ελληνικού γιαουρτιού ως ΠΟΠ ή
ΠΓΕ, αλλά και στο υψηλής οικονοµικής αξίας brand name «ελληνικό γιαούρτι», αφού θα οδηγήσει µε µαθηµατική ακρίβεια
στην αθρόα εισαγωγή ξένων πρώτων υλών, στην οµογενοποίηση
όλων των προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά και στην ακύρωση της οποιασδήποτε ιδιαιτερότητας του γιαουρτιού ελληνικής παραγωγής.
Ήδη, µεγάλες βιοµηχανίες από την Τουρκία και την Τσεχία επιχειρούν την ιδιοποίηση της ονοµασίας «ελληνικό γιαούρτι» και η
ελληνική πολιτεία µένει άπραγη.
Τέλος, η διαφαινόµενη καταστροφή της εγχώριας παραγωγής
θέτει και ζήτηµα διατροφικής επάρκειας για τη χώρα, δεδοµένου
ότι εισάγουµε µιάµιση φορά περισσότερο γάλα από αυτό που
παράγουµε.
Σας ερωτώ:
Πρώτον, προτίθεστε να αποσύρετε την κοινή υπουργική απόφαση και να επαναφέρετε την υποχρεωτική χρήση νωπού γάλακτος για την παρασκευή γιαουρτιού;
Δεύτερον, σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για την
περιφρούρηση της ονοµασίας «ελληνικό γιαούρτι» και την ενδεχόµενη κατοχύρωσή του ως ΠΟΠ ή ως ΠΓΕ;
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε, κυρία Μάρκου.
Ορίστε, κύριε Αποστόλου, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κυρία συνάδελφε, µε ερωτάτε εάν προτίθεµαι
να αποσύρω τη σχετική ΚΥΑ. Ούτε σε εµάς άρεσε η συγκεκριµένη ρύθµιση. Όµως, θέλω να σας υπενθυµίσω κάτι, που εσείς
το γνωρίζετε καλύτερα από εµάς. Η υποχρέωση για τη συγκεκριµένη περίπτωση προέκυψε στο πλαίσιο των µνηµονίων που εσείς
από το 2013, µε βάση τις εργαλειοθήκες του ΟΟΣΑ, ψηφίσατε,
και βεβαίως τα υπολείµµατα εκείνων των συµφωνιών εντάχθηκαν
στη νέα συµφωνία. Εδώ είναι ο νόµος που ψηφίσαµε µαζί το καλοκαίρι, τον Αύγουστο του 2015, που δυστυχώς και ό,τι έχει περισσέψει από την προηγούµενη εργαλειοθήκη έχει ενταχθεί στον
συγκεκριµένο νόµο, τον οποίο και εσείς ψηφίσατε. Άρα µη µιλάµε
τώρα έτσι γενικά και αόριστα. Εδώ υπάρχει µια συγκεκριµένη δέσµευση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι αυτό που επιχειρούµε –τουλάχιστον, µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση- είναι να απαγορευθεί η
χρήση σκόνης γάλακτος για την παρασκευή γιαουρτιών. Μόνο
για τεχνικούς λόγους –που βεβαίως αφορούν την προσθήκη
πρωτεϊνών συγκεκριµένων- επιτρέπεται. Επαναλαµβάνω, για
συγκεκριµένες πρωτεΐνες και βεβαίως µε τη βασική διαφορά ότι
αυτή η χρήση θα αναφέρεται ευκρινώς, µε ευανάγνωστο τρόπο
πάνω στη συσκευασία, ώστε να πληροφορείται και ο ίδιος ο καταναλωτής τι είναι αυτό που παίρνει.
Και όπως ακριβώς γνωρίζετε, όλα αυτά τα προϊόντα δεν είναι
τωρινά, αλλά κυκλοφορούσαν στην αγορά εδώ και χρόνια. Άρα,
λοιπόν, ερχόµαστε εµείς τώρα, µε βάση βεβαίως τη δέσµευση,
να βάλουµε τάξη στο συγκεκριµένο ζήτηµα.
Για τον λόγο αυτόν, εµείς προχωράµε και σε άλλες συγκεκριµένες δράσεις και συνέργειες. Ήδη έχει ανακοινωθεί το επόµενο
διάστηµα ένα συγκεκριµένο σχέδιο δράσης και ελέγχου της αγοράς γάλακτος κατά µήκος όλης της αλυσίδας, από την παραγωγή, την εµπορία και βεβαίως µέχρι το ράφι του καταναλωτή.
Διότι υπάρχουν άλλα πολύ χειρότερα φαινόµενα, όπως αυτά που
έχουν σχέση µε την αισχροκέρδεια και την παραπλάνηση του καταναλωτή, τα οποία και πρέπει να αντιµετωπίσουµε.
Γι’ αυτό, λοιπόν, βρισκόµαστε ήδη σε συνεννόηση µε το Υπουργείο Οικονοµικών, προκειµένου να δούµε πώς θα υπηρετήσουµε καλύτερα το κοµµάτι της ιχνηλασιµότητας στον συγκεκριµένο χώρο, για τον απλούστατο λόγο ότι υπάρχει µεγάλο πρόβληµα εκεί, ειδικά στο κοµµάτι που αφορά τη διακίνηση.
Έτσι, λοιπόν, εµείς καλούµε τους Έλληνες καταναλωτές να
προσέχουν τι αγοράζουν. Ήδη –και το ξέρετε- επιµένουµε προς
τις βιοµηχανίες να αναγράφεται πάνω στο προϊόν η χώρα προέλευσης της πρώτης ύλης. Αυτή την ώρα η υποχρέωση αυτή
είναι προαιρετική. Ωστόσο, γίνεται µια µεγάλη προσπάθεια στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να αποκτήσει υποχρεωτικό
χαρακτήρα. Όµως, τουλάχιστον οι Έλληνες βιοµήχανοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να βοηθήσουµε την εγχώρια παραγωγή, προχωρώντας οι ίδιοι από τη δική τους πλευρά στην
υιοθέτηση αυτής της αναγραφής προέλευσης.
Θα πω περισσότερα στη δευτερολογία µου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Ορίστε, κυρία Μάρκου, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να είστε
λίγο πιο προσεκτικός µαζί µου, γιατί το 2013 δεν έχω ψηφίσει τίποτα. Ό,τι ψηφίσαµε, το ψηφίσαµε εδώ παρέα κι εγώ και εσείς.
Είναι σαφές πλέον ότι, εφόσον δεν θα απαλείψετε τη συγκεκριµένη προϋπόθεση, µη προχωρώντας στη συγκεκριµένη ΚΥΑ, θα
φτάσουµε στο εξής παράδοξο: να πουλάµε ελληνικό γιαούρτι
χωρίς ούτε µία σταγόνα ελληνικό γάλα.
Γνωρίζετε καλά ότι οι γαλακτοβιοµηχανίες περιµένουν αυτή τη
ρύθµιση, για να ξεκινήσουν να εισάγουν ξένο γάλα. Βέβαια, όσοι
γνωρίζουν λένε πως αυτό γίνεται ήδη. Υπάρχουν καταγγελίες ότι
έρχονται τεράστιες ποσότητες γάλακτος από τη Ρουµανία και
ότι οι ποσότητες εισαγωγής έχουν τριπλασιαστεί τα τελευταία
δύο χρόνια. Και φυσικά, εκµεταλλεύονται την απουσία ελέγχων
–κάτι που ανήκει φυσικά στο Υπουργείο σας-, την αδιαφάνεια,
όσον αφορά τα ισοζύγια γάλακτος, και την αδυναµία διασταύρωσης των σχετικών στοιχείων.
Διαβάσαµε στο δελτίο Τύπου του Υπουργείου ότι διατηρείτε
αλώβητο το παραδοσιακό γιαούρτι, αυτό µε την πέτσα, ένα προϊόν, δηλαδή, που έχει διαρκώς µια φθίνουσα ζήτηση. Όµως, δεν
µιλάτε για το στραγγιστό γιαούρτι, που αποτελεί και τη ναυαρχίδα της κατανάλωσης σε εξωτερικό και εσωτερικό.
Πραγµατικά η ΚΥΑ δεν µιλάει για γάλα σκόνη. Μπορείτε, όµως,
εσείς να εγγυηθείτε ότι δεν ανοίγετε την κερκόπορτα, ώστε να
φτάσουµε σιγά σιγά στο γάλα σε παγοκολόνα και σκόνη και στο
τέλος να έχουµε την καταστροφή για το «Greek style yogurt» και
την εγχώρια κτηνοτροφία; Αντί να παράγουµε, δηλαδή, µόνο θα
καταναλώνουµε και θα εισάγουµε; Αυτό είναι το όραµά σας για
την αγροτική πολιτική;
Από τις δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας καταλάβαµε ότι εσείς
διαφωνείτε µε τη ρύθµιση, αλλά νίπτετε τας χείρας σας, γιατί
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αυτό είναι κάτι που επιβάλλουν άλλωστε οι «κακοί δανειστές»!
Χθες, βέβαια, ακούσαµε να αναφέρετε εσείς ο ίδιος ως δικαίωση του νοµοσχεδίου για τους συνεταιρισµούς το ότι οι θεσµοί το αποδέχθηκαν µε ενθουσιασµό. Παραπέµπετε στην
εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, κύριε Υπουργέ, του 2013.
Έχω στα χέρια µου –και θα το καταθέσω στα Πρακτικά- το κείµενο προτάσεων του ΟΟΣΑ. Μιλά ρητά για το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της χώρας µας στο ελληνικό γιαούρτι, κάτι που δηµιουργεί µια λεπτή ισορροπία ανάµεσα στην ενίσχυση του ανταγωνισµού και την προώθηση του γιαουρτιού ως ελληνικό προϊόν.
Μιλά ρητά για την ανάγκη διαβούλευσης µε τους φορείς της
αγοράς και για την όποια απόφαση. Φορείς δεν είναι µόνο οι γαλακτοβιοµήχανοι. Φορείς είναι και οι παραγωγοί, κύριε Υπουργέ!
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Αικατερίνη Μάρκου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μιλάει, επίσης, για την ανάγκη ξεκάθαρης αναγραφής συστατικών και την προέλευση για ενηµέρωση του κοινού. Βέβαια, η
έκθεση του ΟΟΣΑ δεν παραθέτει ούτε ένα στοιχείο που να αποδεικνύει τον µειωµένο ανταγωνισµό, παρά µόνο εικασίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ξέρετε; Οι Έλληνες γαλακτοπαραγωγοί δεν έχουν πειστεί ότι
έχετε δώσει και τον παραµικρό αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι προσπαθούν να οικειοποιηθούν το οικονοµικό πλεονέκτηµα
–τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- του όρου «ελληνικό γιαούρτι» και την
αναγνωρισιµότητά του σε όλον τον κόσµο, χωρίς το αντίστοιχο
κόστος. Δυστυχώς, αυτό ισχύει και για την εγχώρια γαλακτοβιοµηχανία, που, µπροστά στα πρόσκαιρα οφέλη, θέτει σε κίνδυνο
την ίδια την ιδιαιτερότητα του προϊόντος.
Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η ενδεχόµενη κατάρρευση της
κτηνοτροφίας θα οδηγήσει σε ντόµινο συνεπειών στην παραγωγή ελληνικών προϊόντων για τους παραγωγούς ζωοτροφών
και εφοδίων για ολόκληρη την οικονοµία. Θα σας δώσω ένα
µικρό παράδειγµα από τα χωριά της Θεσσαλονίκης, την περιοχή
µου. Φάρµες, οι οποίες έχουν επενδύσει τεράστια ποσά, κινδυνεύουν µε κλείσιµο. Γιατί, εν αναµονή της ρύθµισης, ασκούνται
µεγάλες πιέσεις από τις γαλακτοβιοµηχανίες. Το γάλα τον προηγούµενο µήνα το έπαιρναν µε 0,35 λεπτά -κάτω του κόστουςκαι για τον επόµενο µήνα, τον Μάιο, θα είναι στα 0,32 λεπτά και
εάν θέλουν. Υπάρχει λίστα αναµονής στα σφαγεία. Οι κτηνοτρόφοι οδηγούν τα ζώα τους σε σφαγή, αφού δεν υπάρχει πια συµφέρουσα παραγωγή γάλακτος. Ήδη δύο γαλακτοβιοµηχανίες
έχουν δηλώσει ότι αποχωρούν από την αγορά, γιατί δεν τους
συµφέρει.
Η αύξηση της διάρκειας ζωής του γάλακτος, βλέπετε, δεν είχε
τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και έφερε εισαγωγές τυποποιηµένου γάλακτος απίστευτα µεγάλες. Το ίδιο, όµως, θα επαναληφθεί και τώρα. Από τα τόσα που είχατε υποσχεθεί στους
αγρότες και στους κτηνοτρόφους, τα περισσότερα τα πήρατε
πίσω. Ελπίζω πραγµατικά, έστω και την τελευταία στιγµή, να συνειδητοποιήσετε ότι η µόνη λύση για τη σωτηρία της χώρας θα
έρθει από την Ελλάδα που παράγει. Καλό θα είναι να πάρετε
πίσω τη ρύθµιση «ταφόπλακα» για την ελληνική κτηνοτροφία και
να πείτε ξεκάθαρα ότι δεν σκοπεύετε να απαλείψετε την προϋπόθεση αυτή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κυρία συνάδελφε, εγώ ξέρω ότι η παράταξη
στην οποία ανήκατε ψήφισε τη συγκεκριµένη εργαλειοθήκη.
Τώρα, αν εσείς µεταπηδήσατε σε κάποια χρονική στιγµή, εµένα
δεν µε αφορά. Ξέρω ότι όντως είχατε συµφωνήσει µε τη συγκεκριµένη εργαλειοθήκη.
Δεύτερον, εγώ δεν είπα -γιατί αναφερθήκατε στη χθεσινή µου
οµιλία- ότι δέχτηκα µε ενθουσιασµό τη συγκεκριµένη υπουργική
απόφαση. Παραποιείτε. Εγώ είπα ότι στις ρυθµίσεις που φέρνουµε µε το νοµοσχέδιο για τους συνεταιρισµούς υπήρξε µια
κατ’ αρχήν αποδοχή. Άλλο αυτό, άλλο το άλλο. Και, βεβαίως, το
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επαναλαµβάνω, δεν µας αρέσει κι εµάς. Προσέξτε, άλλο το δεν
µας αρέσει, άλλο το ότι διαφωνούµε και αντιδρούµε. Πρέπει τα
πράγµατα να τα λέµε. Μερικές αλήθειες πρέπει να λέγονται. Όµως, δεν µπορούµε να κάνουµε διαφορετικά.
Βεβαίως, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση για τη συγκεκριµένη ΚΥΑ. Μέχρι τις 19 Μαΐου -έχουµε χρόνο- θα προσπαθήσουµε να κάνουµε ό,τι µπορούµε. Να το ξέρετε, εµείς δίνουµε
µάχες µέχρι την τελευταία στιγµή, να περισώσουµε ό,τι µπορούµε. Το ξέρουµε ότι έχει επιπτώσεις στον χώρο.
Τα προβλήµατα του κλάδου, του γαλακτοκοµικού τοµέα, είναι
πολύ οξυµµένα σε όλη την Ευρώπη. Αυτή την ώρα υπάρχει πρόβληµα σε όλη την Ευρώπη. Άρα, λοιπόν, εκείνο που εµείς προσπαθούµε είναι να δούµε πώς και µέσα σε αυτό το πλαίσιο θα
µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε και τα δικά µας προβλήµατα.
Το ότι υπάρχει αυτή την ώρα µια πρωτοβουλία, στην οποία
εµείς ξεκινήσαµε και έχει ενταχθεί ακόµη και η Γαλλία, για να
αναγράφεται υποχρεωτικά στις συσκευασίες η χώρα προέλευσης του γάλακτος, είναι µεγάλη υπόθεση, διότι έτσι και ο ίδιος ο
Έλληνας καταναλωτής, ο οποίος στηρίζει τα ελληνικά προϊόντα,
δεν θα παραπλανάται και θα είναι ακόµη και διατεθειµένος να
πληρώσει 4 ή 5 λεπτά παραπάνω, για να αγοράσει το γιαούρτι ή
το γάλα του, γιατί ξέρει ότι πρέπει να στηριχτεί η ελληνική αγελαδοτροφία, η ελληνική κτηνοτροφία. Εκεί, λοιπόν, γίνονται πολλές κινήσεις.
Γίνονται και πάρα πολλές κινήσεις όσον αφορά µια εποπτεία
που πρέπει να υπάρχει στον χώρο και µια εφαρµογή δεοντολογίας σε όλη τη διακίνηση των συγκεκριµένων προϊόντων.
Εµείς, λοιπόν, από τη δική µας πλευρά, βεβαίως, πέραν αυτών
που υπηρετούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουµε και εσωτερικά. Έχουµε κάνει πάρα πολλές κινήσεις, όπως σας είπα προηγουµένως, για την ιχνηλασιµότητα. Το ξέρουµε κι εµείς ότι είναι
πολύ µεγάλο το πρόβληµα µε τις εισαγωγές. Να σας πω, όµως,
κάτι, γιατί πολλές φορές υιοθετείτε καταγγελίες, οι οποίες πρέπει και να αποδεικνύονται. Και αυτή είναι η δική µας προσπάθεια,
να µπορούµε να αντιµετωπίζουµε το συγκεκριµένο πρόβληµα.
Από εκεί και πέρα, ιδιαίτερα για την αγελαδοτροφία, επειδή
έχουµε µπροστά µας και το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης,
θα προσπαθήσουµε, µέσα από συµπράξεις και µε οµάδες, να γίνουν όλα όσα είναι απαραίτητα, για να αυξήσουµε την ανταγωνιστικότητα. Και την ανταγωνιστικότητα θα την αυξήσουµε αν
µειώσουµε το κόστος παραγωγής, τουτέστιν να αντιµετωπίσουµε
το µεγάλο πρόβληµα των ζωοτροφών, που έχει ο χώρος της αγελαδοτροφίας.
Εκεί είναι η µάχη. Να ξέρετε ότι έχοντας µια τέτοια δυναµική,
τα ελληνικά προϊόντα και ειδικά η ποιοτική υπόσταση των προϊόντων ζωικής παραγωγής θα µπορέσει να σταθεί όρθια. Αυτό
υπηρετούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως συµµετείχαν
στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας», που
οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι δύο µαθητές και µαθήτριες και ένας εκπαιδευτικός συνοδός από το 8ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η πέµπτη µε αριθµό 789/18-4-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιώς των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ.
Δηµητρίου Καµµένου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε τις παράνοµες ναυλώσεις σκαφών, δεν
συζητείται λόγω κωλύµατος του Υπουργού.
Η πρώτη µε αριθµό 795/18-4-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Εύβοιας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σίµου
Κεδίκογλου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε το σχέδιο νόµου που προωθεί το Υπουργείο για
την ίδρυση Δηµόσιας Αρχής Λιµένα Πειραιά (ΔΑΛΠ), δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του Υπουργού.
Θα συζητηθεί η δέκατη τρίτη µε αριθµό 753/5-4-2016 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Λακωνίας του Συνα-
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σπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σταύρου Αραχωβίτη προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τις
πληρωµές ανειληµµένων υποχρεώσεων του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.
Κύριε Αραχωβίτη, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, αµέσως µετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Κυβέρνησης -κι από εσάς στο Υπουργείο- κληθήκατε να αντιµετωπίσετε άµεσα και αποτελεσµατικά µέχρι το
τέλος τους 2015 δύο µείζονος σηµασίας θέµατα για τον αγροτικό
χώρο, ένα εκ των οποίων ήταν η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013, µε τη µέγιστη δυνατή
απορρόφηση των διατιθέµενων πόρων στη χώρα µας, στο πλαίσιο των δύο αυτών προγραµµάτων.
Όσον αφορά τις πληρωµές του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007-2013, συνολικά το ηµερολογιακό έτος 2015 καταβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος 778 εκατοµµύρια
ευρώ. Όµως, αξίζει να αναφερθεί ότι το τελευταίο διάστηµα του
2015, ενώ ξεπάγωσαν πληρωµές µέτρων που παρέµεναν σε εκκρεµότητα ακόµα και από το 2012, τα αδιάθετα ποσά των µεταφερόµενων στη νέα προγραµµατική περίοδο έργων ανέρχονται
στα 952 εκατοµµύρια ευρώ κοινοτικής συµµετοχής.
Συγκεκριµένα, οι ανειληµµένες υποχρεώσεις των 952 εκατοµµυρίων ευρώ µπορούν εύκολα να επιµεριστούν σε 185 εκατοµµύρια ευρώ για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, 75 εκατοµµύρια ευρώ για τα υπόλοιπα γεωπεριβαλλοντικά προγράµµατα, 76 εκατοµµύρια ευρώ για τη στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις, 117 εκατοµµύρια ευρώ για τη στήριξη
για επενδύσεις στη µεταποίηση, εµπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, 114 εκατοµµύρια ευρώ για τις υποδοµές εγγείων
βελτιώσεων, ενώ υπάρχουν ακόµα µικρότερα ποσά σε επιµέρους
µέτρα.
Η απώλεια πόρων, αν και γνωρίζουµε ότι οφείλεται στη µη αξιοποίηση των πόρων του Ταµείου Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας –πόροι οι οποίοι επιστράφηκαν και είναι 112 εκατοµµύρια
ευρώ–, οφείλεται κυρίως στη µη επίτευξη ετησίων στόχων προηγούµενων ετών, από το 2011 έως και το 2014, που συσσώρευσαν υποχρεώσεις απορρόφησης ύψους 1,2 δισεκατοµµύριο
ευρώ για το 2015.
Γνωρίζοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την
ένταξη αυτών των ανειληµµένων υποχρεώσεων από το προηγούµενο στο νέο πρόγραµµα, 2014-2020, το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των οφειλόµενων οικονοµικών ενισχύσεων, έχουµε τον κίνδυνο απεντάξεων από σηµαντικά
για την αγροτική ανάπτυξη µέτρα, όπως αυτό των νέων γεωργών.
Χαρακτηριστικά, από τις επτά χιλιάδες πεντακόσιους ογδόντα
εννέα δικαιούχους της περιόδου 2005-2006 έχουν αποπληρωθεί
πέντε χιλιάδες εξακόσιοι ενενήντα τέσσερις, ενώ από τους χίλιους οκτακόσιους σαράντα τέσσερις στους οποίους δεν ολοκληρώθηκε η πληρωµή, οι εννιακόσιοι εξήντα ένας δεν έκαναν
αίτηµα για πληρωµή της δεύτερης δόσης και οι εκατόν δύο έκαναν αίτηµα απένταξης. Τα στοιχεία για την προκήρυξη του 2009
δείχνουν ότι χωρίς ολοκλήρωση πληρωµής παραµένουν δύο χιλιάδες επτακόσιοι είκοσι τρεις από τις οκτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο δικαιούχους.
Τα παραπάνω δεδοµένα, πέρα από τη στέρηση σηµαντικών
πόρων για την ανάπτυξη της γεωργίας την επόµενη πενταετία
και τη στέρηση της ρευστότητας στους παραγωγούς της χώρας,
µπορεί να αποτελέσουν πλήγµα σε σηµαντικά για το µέλλον της
αγροτικής ανάπτυξης µέτρα, όπως των νέων γεωργών.
Ερωτάσθε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πρώτον, ποιο είναι το συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής των ανειληµµένων
υποχρεώσεων ανά µέτρο και, δεύτερον, σε ποιες ενέργειες έχει
ή πρόκειται να προβεί το Υπουργείο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το
φαινόµενο της απένταξης νέων γεωργών, δικαιούχων σχεδίων
βελτίωσης ή άλλων δικαιούχων άλλων µέτρων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, έχε-
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τε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, θέτετε όντως ένα πάρα πολύ
σοβαρό θέµα, αυτό που αφορά τους νέους αγρότες. Η εφαρµογή της νέας ΚΑΠ είχε, δυστυχώς, άσχηµες επιπτώσεις για
τους νέους αγρότες. Ήταν έτσι καθορισµένη η διαδικασία, που
µας δηµιούργησε πολλά προβλήµατα.
Βεβαίως, βρισκόµαστε τώρα σε µια διαδικασία -ήδη έχει υπογραφεί η σχετική απόφαση- για το ζήτηµα της πληρωµής των
ανειληµµένων υποχρεώσεων. Εκεί πρέπει να γίνουν και γίνονται
µερικές διαδικασίες. Είναι αυτές που αφορούν την έκδοση του
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου, την έκδοση αποφάσεως
που ήδη, όπως σας είπα, έχει υπογραφεί για τις ανειληµµένες
υποχρεώσεις, ώστε να ενταχθούν στη νέα περίοδο, την έκδοση
της σχετικής εγκυκλίου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την εγγραφή των
πράξεων στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Ήδη, λοιπόν, έχουµε υπογράψει µερικές από τις παραπάνω
και βρισκόµαστε σ’ ένα στάδιο κατά το οποίο ουσιαστικά θα προωθήσουµε όλες τις σχετικές συµβάσεις προς υπογραφή και αµέσως µετά θα εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος πληρωµών.
Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι, βεβαίως, οι συγκεκριµένες
αποφάσεις πρέπει οπωσδήποτε να συνυπογραφούν και µε τα
άλλα Υπουργεία και, βεβαίως, να εγγραφούν και στο Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων, για να υπάρξουν και οι απαραίτητες πιστώσεις.
Ως προς τις δράσεις του µέτρου 214 για τα γεωργοπεριβαλλοντικά, ξέρετε ότι έχουµε ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα, που µας
έρχεται από παλιά. Προσπαθούµε όσο είναι δυνατόν να το τακτοποιήσουµε και πιστεύουµε ότι, εντός του πρώτου εξαµήνου
του 2016, θα γίνει δυνατή η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους των υπολοίπων ετών, 2012-2013. Έχει πληρωθεί ένας
µεγάλος αριθµός εκείνης της περιόδου, αλλά όλα αυτά τα υπόλοιπα του 2012 και του 2013, όλες αυτές οι εκκρεµότητες, πρέπει
να τελειώσουν. Βεβαίως, εντός του δευτέρου εξαµήνου του 2016
πρέπει να τελειώσουµε και µε τις ενισχύσεις 2014 και 2015.
Η δεύτερη διαδικασία αφορά στην ολοκλήρωση του νέου ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος αγροτικής ανάπτυξης.
Η παραλαβή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι στο τελικό στάδιο. Γίνονται, θα έλεγα, οι τελευταίοι έλεγχοι, για να δοκιµαστεί στην
παραγωγική λειτουργία µε την πληρωµή µιας παρτίδας σχεδίων
βελτίωσης εντός του Απριλίου, εντός των ηµερών.
Βεβαίως, όσον αφορά στα υπόλοιπα έργα, την επόµενη περίοδο, εφόσον µε τον έλεγχο του συστήµατος πάνε όλα καλά,
θα προχωρήσουµε στις πληρωµές και των υπολοίπων έργων.
Στη δευτερολογία µου θα µιλήσω για τα υπόλοιπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Υπουργό.
Κύριε Αραχωβίτη, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για τις
απαντήσεις. Όµως, δεν ξεκαθαρίσαµε δύο ζητήµατα. Το πρώτο
έχει να κάνει µε τα αγροπεριβαλλοντικά, που έχουµε απλήρωτες
δράσεις ήδη από το 2012, δηλαδή δεν έχουν πληρωθεί καθόλου
άνθρωποι, οι οποίοι είχαν συµβασιοποιηθεί από το 2011 και η
πρώτη χρονιά πληρωµής ήταν το 2012.
Μας δώσατε ένα χρονοδιάγραµµα, όµως εδώ θα θέλαµε να διευκρινίσουµε -γιατί το ερώτηµα ήταν σαφές- αν θα υπάρχουν
απεντάξεις ή θα έχουµε ζητήµατα κυρώσεων.
Το πρώτο στοιχείο αφορά, λοιπόν, τους δικαιούχους του µέτρου 214. Το δεύτερο στοιχείο, που είναι το ανησυχητικό και είναι
το επίκεντρο της ερώτησης, είναι αν θα έχουµε φαινόµενα απεντάξεων, τόσο σε δικαιούχους του προγράµµατος των νέων αγροτών όσο σε δικαιούχους των προγραµµάτων σχεδίων βελτίωσης.
Διότι γνωρίζετε καλά ότι, τουλάχιστον για τους νέους αγρότες,
είχαµε ήδη από το 2013 κατάθεση και της δεύτερης αίτησης πληρωµής από τους δικαιούχους, ενώ για τους δικαιούχους των σχεδίων βελτίωσης -που µε χαρά µάς είπατε ότι εντός Απριλίου θα
πληρωθούν- έχουµε φαινόµενα που άνθρωποι υπέβαλαν την αίτησή τους µέσα στο 2015, εµπρόθεσµα, δηλαδή, για το πρόγραµµα, αλλά αυτή για τεχνικούς λόγους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν
µπόρεσε να γίνει εµπρόθεσµα µέσα στο 2015 ούτε µε την παράταση των δύο πρώτων µηνών για την πληρωµή και αυτοί οι άν-
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θρωποι βρίσκονται τώρα στον αέρα, µη ξέροντας αν θα συνεχίσουν για να υλοποιήσουν το 100% του σχεδίου βελτίωσης ή θα
πρέπει να απενταχθούν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αραχωβίτη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αγαπητέ συνάδελφε, είπα ήδη ότι για τα γεωργοπεριβαλλοντικά γίνεται µια προσπάθεια, αλλά είναι τόσο πολύπλοκα! Κάθε πληρωµή ανατρέπει όλα τα προηγούµενα και
ξανά πάλι από την αρχή και ξανά πάλι από την αρχή. Θα προσπαθήσουµε, όπως είπαµε, µέχρι τέλος του 2016 να έχουµε ολοκληρώσει όλες αυτές τις εκκρεµότητες.
Το ζήτηµα που βάζετε και είναι, πραγµατικά, πολύ σοβαρό
είναι να δούµε πώς θα ελαχιστοποιήσουµε, όσο γίνεται, τις απεντάξεις των νέων γεωργών. Βέβαια, να ξεκαθαρίσουµε από την
αρχή ότι υπάρχουν συµβατικές υποχρεώσεις και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες αυτές οι συµβατικές υποχρεώσεις,
στο σύνολό τους, σχεδόν, δεν υλοποιούνται.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι πρέπει βέβαια να είµαστε σύµφωνοι µε τον κανονισµό, αλλά να δούµε και πώς θα αντιµετωπίσουµε όλες αυτές τις δυσκολίες.
Εµείς, από τη δική µας πλευρά, βρισκόµαστε σε µια διαδικασία
ελέγχου όλων αυτών των καταστάσεων. Θα προσπαθήσουµε, σε
συνδυασµό µε τις δυνατότητες που έχουµε, να προχωρήσουµε
στην αντιµετώπιση των προβληµάτων -θα έλεγα- όχι µε τη λογική
να επιβάλουµε κυρώσεις, αλλά µε τη λογική να λύσουµε τα προβλήµατα. Κι επειδή θέλουµε, λύνοντας αυτά τα ζητήµατα, να
έχουµε υπ’ όψιν µας ότι υπάρχει µια κανονιστική διαδικασία στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάζουµε τα θέµατα.
Και σας λέω ότι σε πολλές περιπτώσεις οι θεσµοί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερµηνεύει όπως θέλει και όπως κρίνει τα συγκεκριµένα προβλήµατα. Από τη δική µας πλευρά, εµείς θα προχωρήσουµε ακόµη –και µιλάµε για πολιτική απόφαση- και στη
διαδικασία κάλυψης όλων αυτών των προβληµάτων που έχουν
προκύψει στους νέους αγρότες και µε το απόθεµα. Αυτό, βεβαίως, περίπου προς τον Ιούνιο. Όµως, νοµίζω πως, ιδιαίτερα για
τους νέους αγρότες, έχοντας µπροστά µας το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης -ήδη χθες προχωρήσαµε σε µια προδηµοσίευση
όσον αφορά τα µέτρα και τις δυνατότητες που έχουν οι νέοι
αγρότες µε το καινούργιο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης από
τις ενισχύσεις των σχεδίων βελτίωσης µέχρι την αντιµετώπιση
άλλων προβληµάτων- εντός των προσεχών ηµερών θα αναρτηθούν κατάλογοι για το ποιοι δικαιούνται να µπουν στο πρόγραµµα.
Θα έλεγα ότι πρέπει να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις για
τους νέους αγρότες, να λύσουµε και τα προβλήµατα και να δούµε τι γίνεται µπροστά.
Οι κυρώσεις είναι ένα πάρα πολύ µεγάλο ζήτηµα, αλλά είναι
τόσο αυστηρό το πλαίσιο και οι προϋποθέσεις που καθορίζουν,
ώστε χρειάζεται µεγάλη προσπάθεια για να ξεκολλήσουµε και να
πάµε µπροστά. Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο, διότι µόνον
όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ελέγχου όλων των παραβάσεων, τότε θα δούµε πώς θα το αντιµετωπίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για τριάντα δευτερόλεπτα, για να διευκρινίσουµε κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι, κύριε Αραχωβίτη, σας παρακαλώ. Δεν γίνεται τώρα. Και οι προηγούµενοι συνάδελφοι ζητούσαν για τρίτη φορά τον λόγο. Ξέρετε καλά τι
προβλέπει ο Κανονισµός και πώς είναι η διαδικασία. Μετά θα
χρειαστεί τον λόγο ο Υπουργός για να απαντήσει και πάµε σε τριτολογίες και τεταρτολογίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα πέντε µαθήτριες και
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µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Γυµνάσιο Χανίων, το δεύτερο τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Η τρίτη µε αριθµό 794/18-4-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Μαγνησίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Στεργίου προς τον Υπουργό Υγείας,
σχετικά µε την ανάγκη πρόληψης, θεραπείας και στήριξης των
καρκινοπαθών Βόλου, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του αρµόδιου Υπουργού.
Η τρίτη µε αριθµό 2808/193/1-2-2016 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων των αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή
Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ–ΔΗΜΑΡ κ.
Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε
την υπόθεση της µικρής Μελίνας στο «Βενιζέλειο» Νοσοκοµείο
Ηρακλείου, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του αρµόδιου Υπουργού.
Η τέταρτη µε αριθµό 793/18-4-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Χρήστου Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε τη
διασφάλιση όλων των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζόµενων στην «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ», δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του αρµόδιου Υπουργού.
Θα συζητηθεί τώρα η δέκατη τέταρτη µε αριθµό 750/5-4-2016
επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ–ΔΗΜΑΡ κ. Βασιλείου
Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την καταβολή του υπολοίπου των επιδοτήσεων
στους παραγωγούς της χώρας.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, απαντώντας προηγουµένως στην ερώτηση
της συναδέλφου, έπεσε πολλή κλάψα, ρε παιδί µου. «Δεν το θέλουµε. Δεν το κάνουµε µε χαρά.». Ειλικρινά, δηλαδή, συγκινηθήκαµε. Εσείς και ο κ. Σπίρτζης µάς προκαλείτε να συµπάσχουµε
µαζί σας. Ψυχολογική υποστήριξη θέλετε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν σας είδα να κλαίτε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κοιτάξτε. Εάν αυτά τα λέγατε
πέρσι, πριν από τις εκλογές, θα είχατε δικαίωµα να τα επαναλαµβάνετε τώρα. Πέρσι πριν από τις εκλογές -εννοώ του Σεπτεµβρίου- βγάλατε ένα δελτίο Τύπου, στο οποίο λέγατε «αλίµονο
στον αγροτικό τοµέα, αν γίνουν αυτά και αυτά και αυτά, αλίµονο
αν εφαρµοστεί η εργαλειοθήκη»…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κεγκέρογλου, ας µπούµε στη διαδικασία της ερώτησης, στο διά ταύτα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ακριβώς στην ερώτηση είµαι,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει τώρα, σας
παρακαλώ πολύ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι, τι θέλετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Προχωρήστε στα
της ερώτησης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Στην ερώτηση είµαι, κύριε Πρόεδρε.
Δεν έχει ανάγκη από προστασία ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τώρα µη µου αποδίδετε κάτι, το οποίο, µε συγχωρείτε πάρα πολύ…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Έχω λίγο χρόνο, σε λίγο θα µου
πείτε ότι τελείωσα. Αφήστε µε να αναπτύξω την ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχετε παράπονο,
κύριε Κεγκέρογλου; Διαµαρτύρεστε για τον χρόνο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θέλετε να σταµατήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τότε ποιος είναι ο λόγος της παρέµβασής σας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Προχωρήστε λίγο
στην ερώτηση. Διατυπώστε τα ερωτήµατα, για να αρχίσουν οι
απαντήσεις του Υπουργού και να πάρετε ξανά τον λόγο.
Παρακαλώ, υπάρχει και το νοµοσχέδιο αργότερα σε εξέλιξη.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ανεξήγητη η παρέµβαση, όµως,
είστε Πρόεδρος και τη δικαιούστε.
Ο Υπουργός, λοιπόν, εάν πέρσι έλεγε αυτά που λέει τώρα, θα
είχε δικαίωµα να τα ξαναπεί. Πέρσι έλεγε ακριβώς τα αντίθετα
και είπε και πολλά ψέµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κοιτάξτε. Το ότι χτυπάτε ό,τι δηµιουργικό και παραγωγικό σας το είπα και χθες- αυτό είναι το αίσχος της Κυβέρνησής σας.
Τα εδέσµατα και το γιαούρτι τα εξισώνετε. Και όλη την εργαλειοθήκη του Γκουρία όχι µόνο την έχετε υιοθετήσει, αλλά και, κάθε
φορά που ο Πρωθυπουργός θέλει να πει ότι κάτι κάνει, συναντιέται µε τον Γκουρία.
Σε αυτή την κατάσταση, λοιπόν, οι παραγωγοί έχουν περισσότερο ανάγκη από κάθε άλλη φορά τις ενισχύσεις και τις επιδοτήσεις.
Και το ερώτηµα είναι: Επειδή έχετε τέσσερις-πέντε µήνες καθυστέρηση να δώσετε τη δεύτερη φάση της ενίσχυσης -όπως κι
αν την ονοµάζετε, ενιαία, πρασίνισµα, βασική, µη βασική-, πότε
θα καταβληθεί το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης του πρασινίσµατος και πότε θα ολοκληρωθεί η εξέταση των ενστάσεων; Για
να έχουν, τουλάχιστον, ένα αποκούµπι εκεί οι παραγωγοί, αφού
όλα τα άλλα τα κόβετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Κεγκέρογλου, συνεχίζετε πραγµατικά να
θορυβείτε, όταν η συγκεκριµένη εργαλειοθήκη, στην οποία αναφέρεστε, ήταν στα µνηµόνια που εσείς υπογράψατε και τα υπολείµµατά τους, εκ των πραγµάτων, κι εσείς κι εµείς µαζί αποδεχθήκαµε το καλοκαίρι.
Όσον αφορά το δελτίο που αναφέρετε, δεν ήταν πριν από τις
εκλογές του Σεπτέµβρη, ήταν πριν από το δηµοψήφισµα. Και, βεβαίως, θα δείτε, όταν θα έρθει το νοµοσχέδιο το φορολογικό και
το ασφαλιστικό, κατά πόσον τα περισσότερα από αυτά που αναφέρονται µέσα στο δελτίο, µέσα από τη σχετική διαπραγµάτευση, καταφέραµε.
Τώρα, όσον αφορά τις πληρωµές, το έχουµε πει και το ξαναλέµε ότι έχουµε νέα ΚΑΠ, η οποία έχει άλλη αρχιτεκτονική στην
κατανοµή της, και η ΚΑΠ αυτή δηµιούργησε προβλήµατα όχι
µόνο σε εµάς, σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και είπαµε
ότι την πληρωµή την κάναµε από τις πρώτες χώρες. Οι πρώτοι
ήµασταν που κάναµε τη συγκεκριµένη πληρωµή τον Δεκέµβριο.
Και, βεβαίως, οι πληρωµές τώρα γίνονται µέσα από τις διαδικασίες αυτές που είχαµε πει από την αρχή και συνεχίζουµε.
Αυτό που ενδιαφέρει τους αγρότες είναι το αν θα υπάρξουν
οι πληρωµές. Όπως είπα και χθες το βράδυ, το επαναλαµβάνω
και πάλι, διότι υπήρξε και σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ,
ανακοινώθηκαν τα οριστικά δικαιώµατα της βασικής ενίσχυσης,
που σηµαίνει ότι εντός των ηµερών θα υπάρξουν πληρωµές για
το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης, για το πρασίνισµα.
Βεβαίως, υπήρξε ένα πρόβληµα µε τις εξισωτικές στα νησιά
του Αιγαίου. Όλα αυτά θα πληρωθούν. Ο υπολογισµός είναι να
πληρωθούν περίπου 650 εκατοµµύρια.
Τώρα, σχετικά µε το αν εµείς βάζουµε χάος. Εµείς κληρονοµήσαµε καταστάσεις, οι οποίες µας υποχρεώνουν, εκ των πραγµάτων, να έχουµε στον νου µας ένα πράγµα σε αυτή τη διαδικασία, να µην έχουµε δηµοσιονοµικές διορθώσεις, πρόστιµα. Δυστυχώς, όλοι, όταν τοποθετήστε, αγνοείτε ότι σε αυτή τη χώρα,
ο αγροτικός χώρος δεν υπήρχε χρονιά να µην έχει κατά µέσο
όρο 300-400 εκατοµµύρια πρόστιµα. Το 2015, µετά από έλεγχο,
δεν υπήρξε αυτό.
Άρα δεν θα πρέπει να το λογαριάσουµε πάρα πολύ αυτό το
πράγµα; Διότι, κύριε συνάδελφε, εάν ανταποκριθούµε σε όλα
αυτά που αναζητούνται από καταλογισµούς και πρόστιµα, το
20% των ενισχύσεων ήδη έχει χαθεί στη διαδροµή. Κι έχει χαθεί
εξαιτίας των δικών σας συµπεριφορών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχετε τον λόγο,
κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Πάλι κλάψα. Θα µας απαντήσετε
πότε θα καταβληθούν οι ενισχύσεις; Και, βεβαίως, να µας πείτε
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περίπου σε τι ποσοστό θα είναι αυτές οι επιδοτήσεις, που αφορούν τη δεύτερη δόση, την ολοκλήρωση, δηλαδή, της αποπληρωµής. Κάθε χρόνο γινόταν µέχρι Δεκέµβρη και φέτος εσείς δεν
το κάνατε ούτε τον Γενάρη ούτε τον Φλεβάρη ούτε τον Μάρτη
ούτε τον Απρίλη. Θα πάτε για τον Μάιο; Θα µας πείτε πότε;
Βάλατε ειδικό φόρο κατανάλωσης στο κρασί, επιτρέπετε τη
σκόνη στο γάλα, κάνετε όλα αυτά για τα οποία εµείς δεν διανοούµασταν καν να συζητήσουµε το προηγούµενο διάστηµα. Εµείς
πήγαµε να ρίξουµε την κυβέρνηση για τις πέντε ή επτά µέρες
γάλα, για το φρέσκο γάλα. Δεν το θυµάστε;
Είναι, όµως, τραγικό να έρχεστε κι αυτά τα οποία είχαν απορριφθεί από εµάς, µε βάση τη µελέτη του κ. Γκουρία, να τα υιοθετείτε. Είναι τραγικό για εσάς και ιδιαίτερα για εσάς που είχατε
εκφραστεί εναντίον, να τα αποδέχεστε, µόνο και µόνο για να συνεχίζετε να έχετε τη διαχείριση της εξουσίας. Και το κάνετε κλαψουρίζοντας. Κι αυτό σας αφορά και προσωπικά. Γιατί µόνο
εσείς κι ο κ. Σπίρτζης το κάνετε έτσι. Οι υπόλοιποι λένε «αλλάξαµε, ρε παιδιά, εντάξει».
Δεν γίνεται αυτό, όµως, κάθε φορά για δεκαπέντε, δεκαέξι µήνες τώρα να έρχεστε και να παίζετε το ίδιο κακογραµµένο σενάριο από την πλευρά σας. Επιτέλους, ας δείτε, σε ένα πλαίσιο συνεννόησης, τι είναι αυτά που πρέπει να γίνουν για την αγροτική
παραγωγή, πώς πρέπει να διασφαλίσουµε µε τον καλύτερο τρόπο ενισχύσεις, χρηµατοδοτήσεις, προγράµµατα για τους αγρότες. Και εάν δεν προστρέξουµε εκεί, τότε να κάνετε παράπονα.
Αλλά στο γάλα-σκόνη ποτέ δεν θα προστρέξουµε. Είναι ευκολονόητο αυτό.
Πείτε µας, λοιπόν, -εάν έχετε διάθεση να το απαντήσετε- πότε
θα καταβληθούν αυτές οι ενισχύσεις και σε τι ποσοστό περίπου
θα είναι και πότε θα εκδικαστούν οι ενστάσεις που έχουν ήδη
υποβληθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Για τρίτη φορά επαναλαµβάνω. Το υπόλοιπο της
βασικής ενίσχυσης, το «πρασίνισµα», και η εξισωτικές αποζηµιώσεις των νησιών του Αιγαίου, που δεν είχαν πληρωθεί τον Δεκέµβριο, θα πληρωθούν. Είναι συνολικά ένα ποσό γύρω στα 650
εκατοµµύρια. Τη Μεγάλη Εβδοµάδα θα υπάρχει στην επαρχία
µία ενίσχυση της ρευστότητας κατά 650 εκατοµµύρια ευρώ. Και
εάν αυτό εσείς θεωρείτε ότι δεν είναι σοβαρό και δεν ενισχύει
την περιφέρεια, είναι δικό σας θέµα.
Τώρα όσον αφορά το κοµµάτι που διαρκώς επαναλαµβάνετε.
Εµείς ψηφίσαµε τη συµφωνία και εσείς µαζί, βεβαίως, όλοι όσοι
υπερασπιζόµαστε την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, και µετά πήγαµε στον ελληνικό λαό και στους αγρότες και σε όλη την ελληνική κοινωνία και είπαµε ότι αυτό ψηφίσαµε. Και ο ελληνικός
λαός -επειδή ξέρει τις δυνατότητες που έχουµε για να διαπραγµατευόµαστε τα δίκια του- µας εξουσιοδότησε, µε βάση τη συµφωνία, να υπερασπιστούµε αυτά που εµείς έχουµε στο µυαλό
µας ότι πρέπει να γίνονται στην ελληνική κοινωνία, στον αγροτικό
χώρο. Και αυτό κάνουµε, κύριε συνάδελφε, και µε τις εργαλειοθήκες που εσείς ψηφίσατε και υιοθετήσατε και βεβαίως µε όλα
αυτά που ως κληρονοµιά µας αφήσατε όλη την προηγούµενη
εξαετία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Θα συζητηθεί τώρα η δεύτερη µε αριθµό 3926/11-3-2016 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου, προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε το Φράγµα Καλαµίου του Δήµου Βιάννου.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μπορώ τώρα, που µπήκε στη
µέση και το θέµα της διαπραγµάτευσης, να µην πω; Από τη στιγµή που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαπραγµάτευση, κύριε Υπουργέ,
µε ποιο δικαίωµα στείλατε αυτό το σχέδιο στην Κοµισιόν; Πείτε
µου ποιος νόµος έχει εγκρίνει το σύνολο της εργαλειοθήκης του
ΟΟΣΑ; Για το παρελθόν λέω, µην µου αναφέρετε το καλοκαίρι
που εξαναγκάσατε τα κόµµατα να στηρίξουν την ευρωπαϊκή
θέση της χώρας και όχι βέβαια αυτά που συµφωνήσατε εσείς.
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Εποµένως ανεπιτυχώς διαπραγµατεύεστε.
Και οι άλλοι Υπουργοί προβάλλουν έστω για τους τύπους µια
αντίσταση και λένε ότι εδώ ή εκεί διαφωνούµε. Εσείς το στείλατε
κιόλας! Για έπαινό σας το είπατε αυτό; Δεν καταλαβαίνετε;
Κύριε Υπουργέ, το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης περιλαµβάνει και τη χρηµατοδότηση των έργων υποδοµής, που είναι
απαραίτητα για αυτή την αγροτική παραγωγή για την ενίσχυση
των ανθρώπων. Και επειδή σε κάθε περίοδο είναι περιορισµένος
ο προϋπολογισµός, δεν εντάσσονται τα έργα που είτε έχουν κάποια τεχνική έλλειψη είτε δεν έχουν επικαιροποιήσει τις αδειοδοτήσεις και τις µελέτες.
Δυστυχώς αυτά τα έργα είναι πολλά. Στο Ηράκλειο της Κρήτης
κάποια έργα δεν κατάφεραν τα προηγούµενα χρόνια να ενταχθούν, παρ’ ότι έχουν ενταχθεί µεγάλα έργα όπως η Φανερωµένη,
όπως η Πλακιώτισσα –και συνεχίζεται και τώρα για να ολοκληρωθεί- και άλλες µικρότερες δεξαµενές. Έχουµε δύο πολύ σηµαντικά έργα στον Δήµο Βιάννου, το φράγµα Αγίου Βασιλείου
Αµυρών και το φράγµα Καλαµίου που έχουν µελετηθεί, αλλά δεν
έχουν ενταχθεί.
Για ποιο λόγο σάς κάνω συγκεκριµένα την ερώτηση για το Καλάµι; Γιατί ενώ στο φράγµα Αµυρών υπήρξε πλήρης απάντηση
από τα άλλα Υπουργεία, για το φράγµα Καλαµίου µου στείλατε
µια απάντηση ίδια µε το Αµυρών, αλλάζοντας µόνο το όνοµα, δηλαδή αντί για φράγµα Αµυρών, βάλατε φράγµα Καλαµίου.
Όµως, αυτό που σας ρωτάω εγώ, ξέρετε ποιο είναι; Όχι όταν
προκηρύξει το Υπουργείο, ως ουδέτερος παρατηρητής, το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, τον τοµέα υποδοµών, ποια θα
είναι ώριµα, αν θα προταθεί κ.λπ.. Εγώ σας ρωτάω αν σαν υπεύθυνο Υπουργείο, που έχετε τη Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων, µεγάλων - µικρών φραγµάτων -δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι
το όνοµα- θα πάρετε κάποια πρωτοβουλία για τα έργα που δεν
εντάχθηκαν το προηγούµενο διάστηµα στο πρόγραµµα και είναι
κοντά στην ωριµότητα, ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η περίφηµη
ωριµότητα, να είναι επικαιροποιηµένες οι µελέτες, επικαιροποιηµένα όλα, ούτως ώστε να µπορεί πράγµατι να ενταχθεί.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελος Αποστόλου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, ο ν.4336 ο οποίος κυρώνει τη
συµφωνία που µαζί ψηφίσαµε, στο κοµµάτι που αφορά τις µεταρρυθµίσεις όταν έρχεται στο θέµα το οποίο έχει να κάνει µε
τις αγορές προϊόντων και το επιχειρηµατικό περιβάλλον, λέει
πάρα πολύ απλά ότι ως τον Οκτώβριο του 2015 πρέπει να υλοποιηθούν οι εναποµείνασες συστάσεις της εργαλειοθήκης 1 και
2 του ΟΟΣΑ.
Αυτά ως απάντηση στο αν εσείς αντιστεκόσασταν, ποιο αποτέλεσµα θα υπήρχε από την αντίστασή σας, το οποίο και εσείς
οι ίδιοι ψηφίσατε εκ των υστέρων.
Τώρα έρχοµαι στο ζήτηµα που θέσατε, γιατί πραγµατικά πρέπει να δούµε πώς θα βοηθήσουµε ιδιαίτερα την αγροτική δραστηριότητα µε συγκεκριµένα έργα. Το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης -όπως καταλαβαίνετε- έχει πολύ περιορισµένους πόρους όσον αφορά το
εθνικό σκέλος. Και, όπως αντιλαµβάνεστε, το να εντάξουµε τέτοιου είδους έργα µέσα απ’ αυτή τη διαδικασία, µας δηµιουργεί
µεγάλο πρόβληµα. Όµως, στα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα το επιδιώκουµε και το συζητάµε.
Συνεπώς το Φράγµα Καλαµίου Δήµου Βιάννου, αφού προταθεί
για ένταξη στο νέο πρόγραµµα, από τους αρµόδιους φορείς -θα
δούµε από ποιον, ΟΤΑ Α’ βαθµού, Β’ βαθµού, το ζήτηµα είναι ότι
πρέπει να υπάρξει ανάλογη πρόταση από την πλευρά τους- θα
αξιολογηθεί µε όλα τα υπόλοιπα αιτήµατα που θα συλλεχθούν
από ολόκληρη την επικράτεια και θα ιεραρχηθεί, ανάλογα βεβαίως µε τις απαιτήσεις που έχει το νέο Πρόγραµµα Αγροτικής
Ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της πρόσκλησης για το συγκεκριµένο
µέτρο είναι το 4.3.1 που αφορά υποδοµές εγγείων βελτιώσεων,
εµείς συγκεντρώνουµε προτάσεις, οι οποίες θα αξιολογηθούν
σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής των έργων για τη συγκεκρι-
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µένη προγραµµατική περίοδο.
Πάντως, πράγµατι, αν και εσείς βοηθήσετε -εννοώ, βεβαίως,
την τοπική αυτοδιοίκηση- και συγκεντρώσουµε έργα που θα είναι
πλήρως ώριµα, επικαιροποιήσουµε µελέτες, αδειοδοτήσεις κ.λπ.,
εµείς δεν έχουµε κανένα πρόβληµα. Και αναζητούµε τέτοιου είδους προτάσεις για να µπορέσουµε να υπηρετήσουµε το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ελπίζω να κλείσει το θέµα και να
γίνει κατανοητό σε σχέση µε την αναφορά ξανά του Υπουργού
στην εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ. Μα, ακριβώς αυτά τα οποία εµείς
απορρίψαµε στο πρώτο και το δεύτερο µνηµόνιο, αυτά σας έφεραν στο τρίτο και υπογράψατε τις ουρές, όπως είπατε τα υπόλοιπα. Και αναγκάστηκε και το Κοινοβούλιο να δώσει έγκριση,
γιατί το συνδυάσατε µε την έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη.
Αυτό έγινε. Είναι απλά τα πράγµατα.
Όµως, κάνετε το εξής λάθος: Ενώ η αξιολόγηση ήταν µέχρι
τον Οκτώβρη -και αναφέρεται ότι µέχρι τον Οκτώβρη έπρεπε να
έχετε υλοποιήσει το θέµα µε το γάλα σκόνη - η αξιολόγηση έχει
µεταφερθεί τώρα. Δεν έχει κλείσει και έχει µετατραπεί σε διαπραγµάτευση.
Άρα τι λέω απλά - απλά; Γιατί δεν θέτετε ξανά το θέµα ότι δεν
µπορούµε το συγκεκριµένο, γιατί ναρκοθετεί την παραγωγή του
συγκεκριµένου κλάδου; Αυτό το απλό σας λέω και ελπίζω να το
αξιοποιήσετε τις επόµενες µέρες.
Τώρα, το τι θα κάνουµε µε τα νοµοσχέδια από εδώ και πέρα
κ.λπ., είναι άλλο θέµα.
Πάµε στο συγκεκριµένο θέµα. Εγώ θέλω τη συνδροµή του
Υπουργείου. Θέλω το Υπουργείο να µην είναι ουδέτερο. Ο δήµος
δεν έχει τη δυνατότητα -µάλιστα, είναι και ορεινός, είναι και κάτω
από δέκα χιλιάδες- να επικαιροποιήσει την τεχνική µελέτη, ούτε
την οικονοµική, ούτε τις αδειοδοτήσεις. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι
εάν σας υποβληθεί αίτηµα πριν την πρόσκληση για να εντάξετε
όχι το έργο, αλλά την επικαιροποίηση των µελετών για τα δύο
συγκεκριµένα έργα ή για το ένα, αυτό του Καλαµίου που αφορά
τη σηµερινή µου ερώτηση, θα το πράξετε; Αυτό θέλω να µου
πείτε. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό µόλις βγει η πρόσκληση να
είναι επικαιροποιηµένες και ώριµες οι µελέτες. Είναι µια περιοχή
-την ξέρετε νοµίζω- που αφορά τις θερµοκηπιακές καλλιέργειες.
Είναι δυναµικές καλλιέργειες, φέρνουν εισόδηµα στη χώρα µας
και απασχολούν ανθρώπους.
Και ξέρετε ότι ενώ όλη η ύπαιθρος έχει εγκαταλειφθεί -και ειδικά τα ορεινά χωριά, είναι και του συναδέλφου του Νίκου Ηγουµενίδη το χωριό εκεί- εξαιτίας πολλών παραγόντων, οι παραλιακές περιοχές που έχουµε τις θερµοκηπιακές καλλιέργειες, είναι
πάρα πολύ δυναµικές, µε έντονη οικονοµική και κοινωνική ζωή
και έχουν συγκρατήσει τον κόσµο για να µην φύγει στις πόλεις
και στο εξωτερικό.
Άρα έχει τεράστια αξία να το προετοιµάσουµε. Και θέλω εκεί
µια δική σας καλή θέληση, ούτως ώστε αν υποβάλουν αίτηµα για
να ενταχθεί η επικαιροποίηση των µελετών στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων -δεν νοµίζω ότι θα είναι πάνω από 150.000
το κόστος για το κάθε φράγµα από τα δύο- να το πράξετε. Αν
αυτό αφορά όλη την Ελλάδα, να πείτε ότι από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων 5.000.000 θα διατεθούν για την επικαιροποίηση των µελετών. Δεν είναι ουδέτερο το Υπουργείο σε σχέση
µε αυτά που πρέπει να γίνουν. Δεν είναι παρατηρητής. Δεν είναι
µόνο διαχειριστής των ευρωπαϊκών συγχρηµατοδοτούµενων
κονδυλίων. Αν έτσι το λογίζεται, κακώς! Θα πρέπει να είναι και
µοχλός, κατευθυντήρια δοµή για τις περιφέρειες και για τους δήµους.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, ας κλείσουµε το προηγούµενο
θέµα.
Τις εισφορές που έµειναν, µαζί τις υπογράψαµε και -όπως αντιλαµβάνεστε- υπάρχουν κάποιες δεσµεύσεις. Εµείς προσπα-
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θούµε, όσο το δυνατόν, να είναι πιο ήπιες οι επιπτώσεις στον
αγροτικό χώρο και γενικότερα στην κοινωνία. Από εκεί και πέρα,
δεν νοµίζω πως χρειάζεται να συνεχίσουµε αυτή την κουβέντα.
Όντως, υπάρχει ζήτηµα -ειδικά για την περιοχή- στο να υιοθετήσουµε αυτά τα έργα. Έχει µεγάλη ανάγκη η περιοχή. Το ζήτηµα της άρδευσης στη συγκεκριµένη περιοχή που έχει και
θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις -άρα χρειάζονται οπωσδήποτεθα το δούµε. Την πίεση για τη χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, τουλάχιστον όλων των µελετών
και όλων αυτών που χρειάζεται, την ασκούµε.
Από εκεί και πέρα -όπως σας είπα και το επαναλαµβάνω- δεν
είναι θέµα για το οποίο αποφασίζουµε εµείς. Όµως, για το ότι
µέσα από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης θα επιχειρήσουµε και θα προσπαθήσουµε να εντάξουµε πολλά τέτοια έργα,
θα το κάνουµε.
Βέβαια, χρειάζεται και η συµµετοχή των φορέων του αγροτικού χώρου. Χθες συζητούσαµε στο πλαίσιο λειτουργίας του συνεργατισµού, των συνεταιρισµών. Βλέπετε, όµως, ότι ούτε κι εκεί
δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε για µια προσπάθεια που πάµε
να κάνουµε. Και πρέπει και η τοπική αυτοδιοίκηση από τη δική
της πλευρά να ενδιαφερθεί για τον αγροτικό χώρο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: …(δεν ακούστηκε)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα συνεχίσουµε τη συζήτηση στο νοµοσχέδιο
για τους συνεταιρισµούς µετά από λίγη ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Εισερχόµαστε στην πέµπτη µε αριθµό 762/8-4-2016 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Καβάλας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικολάου Παναγιωτόπουλου προς τον Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε την
επείγουσα κάλυψη των αναγκών των προσφύγων και µεταναστών που φιλοξενούνται στους Δήµους Καβάλας και Παγγαίου.
Ορίστε, κύριε Παναγιωτόπουκε, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µπαίνω κατευθείαν στο θέµα, διότι είναι θέµα
ουσίας. Είναι θέµα κατεπείγον για την τοπική αυτοδιοίκηση και
πρέπει να πούµε συγκεκριµένα πράγµατα και εγώ και εσείς, φαντάζοµαι.
Στις 24 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η µεταφορά προσφύγων και µεταναστών από το νησί της Λέσβου προς την Καβάλα λόγω της
ακτοπλοϊκής σύνδεσης των δυο λιµανιών. Εκεί βέβαια, προέκυψε, υποδοχή και φιλοξενία χιλίων περίπου προσφύγων. Ήταν
λίγοι παραπάνω τις πρώτες µέρες, µετά, όµως, σταθεροποιήθηκε
ο αριθµός στους χίλιους. Οκτακόσιοι περίπου φιλοξενήθηκαν
στη δοµή του Δήµου Καβάλας, που ήταν αρχικά το τοπικό εκθεσιακό κέντρο, το οποίο ήταν το πιο κοστοβόρο ως προς τα λειτουργικά έξοδα. Ο Δήµος Παγγαίου φιλοξένησε στο κλειστό
γυµναστήριο Ελευθερούπολης διακόσιους περίπου πρόσφυγες.
Το σύνολο των δαπανών που έχουν πραγµατοποιηθεί καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τους δυο δήµους. Στα έξοδα σίτισης,
στην περίπτωση του Δήµου Παγγαίου, συνεισέφερε και η µητρόπολη. Δική της ευθύνη ήταν η σίτιση. Στην Καβάλα η σίτιση είναι
το µεγαλύτερο µέρος της δαπάνης. Περίπου η µισή δαπάνη πηγαίνει στη σίτιση των προσφύγων και µεταναστών. Εκεί τη δαπάνη κάλυψε εξ ολοκλήρου µε χρήµατά του ο δήµος.
Σήµερα, λοιπόν, µετά από πενήντα περίπου ηµέρες φιλοξενίας, το σύνολο ανέρχεται στις 400.000 ευρώ. Τα έξοδα, βέβαια,
που περιλαµβάνουν µεταφορά, φιλοξενία, σίτιση, καθαρισµό
χώρων, ακόµα και αποκατάσταση χώρων τώρα που έχουν φύγει
οι οκτακόσιοι της Καβάλας από το εκθεσιακό κέντρο, καλύφθηκαν αποκλειστικά, όπως σας είπα, από πόρους των δήµων. Το
κράτος απουσίασε - τουλάχιστον στην αρχή- όσον αφορά στην
παροχή κάποιας κατεύθυνσης και οδηγίας για το τι έπρεπε να
γίνει µε αυτούς τους ανθρώπους και, βέβαια, δεν έκανε καµµία
πρόβλεψη ως προς την κάλυψη των δαπανών. Η οδηγία ήταν,
«Φιλοξενήστε τους, υποδεχθείτε τους και µην ανησυχείτε για τα
έξοδα, θα δούµε».
Ήδη από τις 20 Μαρτίου υπάρχουν προφορικές διαβεβαιώσεις
του Υπουργού ότι θα καλυφθούν κάποιες δαπάνες. Στις 25 Μαρ-
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τίου, επίσης, επιβεβαιώθηκαν αυτές οι διαβεβαιώσεις. Στις 5
Απριλίου ο Δήµος Καβάλας απευθύνθηκε στη Γενική Γραµµατεία
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, στέλνοντας εκεί την απόφαση
της οικονοµικής επιτροπής του δήµου για την έγκριση πραγµατοποιηθεισών δαπανών στο ποσό περίπου που σας είπα. Στις 6
Απριλίου το δηµοτικό συµβούλιο έκανε για τρίτη φορά αναµόρφωση προϋπολογισµού για πραγµατοποιηθείσες δαπάνες.
Πλέον -και το είχα προβλέψει αυτό αρκετές φορές και από το
Βήµα της Βουλής- µπαίνουµε σε µια φάση που οι δήµοι ευρύτερα
-ειδικά ο Δήµος Καβάλας- αρχίζουν να έχουν αδυναµία αντιµετώπισης του προβλήµατος. Και νοµίζω ότι είναι η ώρα το Υπουργείο, το κεντρικό κράτος, να έρθει και να ενισχύσει οικονοµικά
αυτούς τους δήµους που έχουν ήδη πραγµατοποιήσει -και συνεχίζουν να πραγµατοποιούν εφόσον οι πρόσφυγες εξακολουθούν
να φιλοξενούνται- δαπάνες. Όπως σας είπα, η δαπάνη για να
τρέφεις καθηµερινά οκτακόσιους ανθρώπους µε ένα κόστος το
οποίο, βέβαια, µερικές φορές, λόγω της κατ’ ανάθεσης σύµβασης σε προµηθευτές, ξεπερνάει ενδεχοµένως το φθηνότερο που
θα µπορούσαµε να έχουµε, είναι πάρα πολύ µεγάλη και αδυνατούν πλέον οι δήµοι να την καλύψουν. Ειδικά ο Δήµος Καβάλας.
Και εδώ τώρα πρέπει να έρθει το κράτος για να ενισχύσει όσο
µπορεί, αλλά και να δώσει κάποιες κατευθύνσεις όσον αφορά
στη δυνατότητα των δήµων να απορροφήσουν τα ευρωπαϊκά
κονδύλια για να συνεχίσουν να κρατάνε σε λειτουργία αυτές τις
δοµές υποδοχής και φιλοξενίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Στην ερώτηση θα
απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Μπαλάφας.
Κύριε Μπαλάφα, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον
κ. Παναγιωτόπουλο, τον Βουλευτή Καβάλας, διότι µε την ερώτησή του µου δίνει τη δυνατότητα, από τη µια πλευρά, να αναφερθώ στην αξιοσηµείωτη προσφορά της µεγάλης πλειοψηφίας
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αντιµετώπιση του
προσφυγικού προβλήµατος. Από την άλλη πλευρά, µου δίνει τη
δυνατότητα να τον ενηµερώσω συγκεκριµένα και δι’ αυτού και
ευρύτερα τον ελληνικό λαό, αλλά και τους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, για το
πώς ενισχύονται οι συγκεκριµένοι δήµοι, γενικότερα οι δήµοι και
οι περιφέρειες που έχουν ή είχαν χώρους φιλοξενίας για την κάλυψη των εξόδων τους και των δαπανών τους.
Συµπληρώνω -το γνωρίζει, βέβαια, ο κ. Παναγιωτόπουλος- ότι
οι συγκεκριµένοι δήµοι που αναφέρετε -Καβάλας και Παγγαίουδεν φιλοξενούν πλέον πρόσφυγες. Ήταν προσωρινή η φιλοξενία
-φυσικά αξιοσηµείωτη, καλοδεχούµενη, αλλά προσωρινή- για περίπου έναν µήνα, σε συγκεκριµένες, υπάρχουσες δοµές. Ευτυχώς εκεί δεν χρειάστηκε να επέµβουν οι Ένοπλες Δυνάµεις για
να φτιάξουν υποδοµές. Υπήρχαν κατάλληλες υποδοµές. Στον
µεν Δήµο Καβάλας υπήρχε χώρος εκθεσιακός του Εµπορικού
Επιµελητηρίου και στον Δήµο Παγγαίου υπήρχε ένα κλειστό δηµοτικό γυµναστήριο που δεν µπορούσαν µετά τα τέλη Μάρτη,
όπως µας είχαν ενηµερώσει και όπως είχαµε συνεννοηθεί, να συνεχίσουν να φιλοξενούν τους πρόσφυγες.
Γι’ αυτό µετά από συνεννόηση της δηµάρχου Καβάλας µαζί
µας -και ειδικά µαζί µου- έγινε µια συντεταγµένη αποχώρηση και
µεταφορά των επτακοσίων είκοσι προσφύγων που φιλοξενούντο
στην Καβάλα και τον περίπου διακοσίων πενήντα στο Παγγαίο,
σε άλλες οργανωµένες δοµές φιλοξενίας για όσο διάστηµα χρειαστεί να είναι εκεί οι άνθρωποι αυτοί, είτε στη Νέα Καρβάλη είτε
εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, στην Ήπειρο ή στο
Πολύκαστρο, στο Κιλκίς.
Όλα αυτά, επαναλαµβάνω, δεν έγιναν ερήµην του κράτους, αν
και εµείς θεωρούµε, το λέω ειρήσθω εν παρόδω, ότι και οι δήµοι
και οι περιφέρειες και οι αποκεντρωµένες διοικήσεις και το κεντρικό κράτος αποτελούν µία αλυσίδα στο σύνολο της δηµόσιας
διοίκησης και δεν είναι ξεκοµµένο το ένα από το άλλο. Ζητάει
τώρα χρήµατα από το κεντρικό κράτος ο δήµος. Υπάρχει, όµως,
µία συνεννόηση. Και υπήρξε µια πολύ καλή συνεργασία ιδιαίτερα
µε τον Δήµο Καβάλας στο ζήτηµα αυτό.
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Αφού τονίσω και πάλι ότι πλέον, µετά το πρώτο δεκαήµερο του
Απρίλη, δεν φιλοξενούνται στην Καβάλα και στο Παγγαίο πρόσφυγες, να ενηµερώσω και τον κ. Παναγιωτόπουλο, απαντώντας
στα δύο πρώτα σκέλη της ερωτήσεώς του, ότι την Τρίτη 19 Απριλίου, προχθές, υπογράψαµε για τη χρηµατοδότηση του Δήµου
Καβάλας µε 90.000 ευρώ, όπως είχα διαβεβαιώσει πριν λίγες
ηµέρες τη δήµαρχο, τον Δήµο Παγγαίου µε 20.000 ευρώ και την
Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας συνολικά µε άλλες 50.000 ευρώ.
Όµως και για µια σειρά από άλλους δήµους και περιφέρειες που
έχουν ακόµα -και για όσο διάστηµα χρειαστεί- χώρους φιλοξενίας και κάνουν αντίστοιχες δαπάνες και έξοδα, διετέθησαν συνολικά περίπου 2,8 εκατοµµύρια ευρώ από εθνικούς πόρους.
Υπάρχει ένα τρίτο σκέλος της ερωτήσεως του κ. Παναγιωτόπουλου που αφορά τις ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις, δηλαδή
ενέργειες που έχουν γίνει για την κάλυψη των δαπανών από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά τις επιπλέον δαπάνες.
Ενηµερώνω ότι οι ευρωπαϊκοί αυτοί πόροι που διατίθενται στον
τοµέα πρόσφυγες-µετανάστες-άσυλο σε αυτή την φάση εκταµιεύονται από τα τακτικά κονδύλια χρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη διαχείρισή αυτών των κονδυλίων, αλλά και
για τη διαχείριση εθνικών πόρων, συστάθηκε τις προηγούµενες
ηµέρες Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων του Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του
Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας και Άλλων Πόρων. Μέσω αυτών
των διαδικασιών θα γίνεται η περαιτέρω χρηµατοδότηση.
Θα ήθελα να πω ότι και ο κ. Παναγιωτόπουλος και οι άλλοι
Βουλευτές -ιδιαίτερα της βόρειας Ελλάδας που σηκώνει σηµαντικότατο βάρος στο ζήτηµα φιλοξενίας των προσφύγων- µπορούν να συνεχίσουν -και πρέπει να συνεχίσουν- να έχουν µια
συνεργασία είτε στο επίπεδο της ενηµέρωσης είτε στο επίπεδο
αντιµετώπισης του σύνθετου αυτού προβλήµατος.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιωτόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, µε κάθε
σεβασµό και κάθε συµπάθεια, δεν θέλω να µε ευχαριστήσετε.
Θέλω να δώσετε τα λεφτά στον Δήµο Καβάλας, για να καλυφθούν οι δαπάνες κυρίως.
Από εκεί και πέρα, είναι και ανακριβές αυτό που λέτε, ότι δεν
φιλοξενούνται αυτή τη στιγµή πρόσφυγες. Ναι, δεν φιλοξενούνται, πλέον, πρόσφυγες στον Δήµο Καβάλας, στο εκθεσιακό κέντρο -έχουν φύγει από εκεί- ούτε και στο κλειστό γυµναστήριο
Ελευθερούπολης του Δήµου Παγγαίου. Όµως, έχει δηµιουργηθεί ένας καταυλισµός σε παρακείµενη περιοχή, στο εκθεσιακό
κέντρο, όπου φιλοξενούνται εκεί κάποιοι πρόσφυγες. O καταυλισµός αυτός, βέβαια, έγινε µε πρωτοβουλία και ενέργειες του
µηχανικού του Στρατού. Φιλοξενούνται, λοιπόν, πρόσφυγες και
γίνονται και δαπάνες.
Από εκεί και πέρα, ο λόγος που έκανα αυτή την ερώτηση ήταν
διπλός. Το πρώτο είναι ότι όντως έχουν προχωρήσει, έχουν γίνει
πάρα πολλές δαπάνες από τους δήµους και πρέπει να καλυφθούν αυτές µε τη συνδροµή του κράτους και δεύτερον, εάν
εξακολουθούν οι δήµοι να έχουν αυτές τις εκκρεµότητες, εάν
δεν καλυφθούν αυτές οι δαπάνες, τότε δεν θα µπορούν οι δήµοι
-και ειδικότερα ο Δήµος Καβάλας και ο Δήµος Παγγαίου- να είναι
συνεπείς ως προς τους δικούς τους δηµότες, µε ό,τι και αν αυτό
συνεπάγεται και προς τη διάθεση της κοινής γνώµης γι’ αυτό το
πρόβληµα συνολικά.
Αυτή τη στιγµή που µιλάµε, εγώ, αφού το λέτε εσείς, θεωρώ
ότι ισχύει, παρά τα γενικότερα ζητήµατα αξιοπιστίας συνολικά
της Κυβέρνησης. Ισχύει, λοιπόν, και δηλώνω ικανοποίηση γι’
αυτό, ότι εκταµιεύτηκαν ή µάλλον έχει εκδοθεί απόφαση για τη
χορήγηση αυτού του ποσού. Όµως, αυτή τη στιγµή που µιλάµε
δεν υπάρχει αναρτηµένη απόφαση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», δεν έχει
πάρει χρήµατα ο δήµος. Βέβαια, υπάρχει η διαβεβαίωσή σας,
την οποία παίρνω τοις µετρητοίς. Ελπίζω, λοιπόν, σύντοµα να
εκταµιευτεί αυτό το ποσό.
Πλην όµως, υπάρχει και ένα ζήτηµα το οποίο πρέπει να αποσαφηνίσετε, εάν αυτές οι δαπάνες θα καλύψουν και δαπάνες σίτισης, οι οποίες είναι περίπου το 50%. Σύµφωνα µε πληροφορίες,
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η σίτιση δεν περιλαµβάνεται στις δαπάνες που θα καλυφθούν απ’
αυτό το ποσό, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει το θέµα ότι το
50% των δαπανών θα µείνει ακάλυπτο µέχρι στιγµής. Νοµίζω ότι
πρέπει να τοποθετηθείτε επ’ αυτού.
Το δεύτερο ζήτηµα, µε το οποίο κλείνω, είναι το ζήτηµα της
απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, που είναι το µείζον ζήτηµα, δηλαδή εάν η χώρα µπορέσει να αντιµετωπίσει –χρηµατοδοτικά, εννοώ- τις φοβερές δαπάνες που προκύπτουν απ’ αυτό
το βάρος που σηκώνει.
Εδώ υπάρχουν δυο φορείς. Το AMIF, που είναι το Ταµείο Ασύλου και Μετανάστευσης και το ISF, το Ταµείο Εσωτερικής Ασφάλειας, που έχουν ιδρυθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προικοδοτούν την Ελλάδα µε ποσό –διορθώστε µε, αν κάνω λάθος- 474
εκατοµµυρίων για την περίοδο 2014-2020.
Απ’ αυτό το ποσό, σύµφωνα µε πληροφορίες και στοιχεία που
έχω, έχει κατατεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος προς εκταµίευση
ποσό 18 εκατοµµυρίων για το πρώτο και 15 εκατοµµυρίων για το
δεύτερο, δηλαδή 33 εκατοµµυρίων περίπου για πρώτες πληρωµές. Πλην όµως, δεν έχει απορροφηθεί ούτε ένα ευρώ, διότι
απλά αυτή τη στιγµή δεν έχει στηθεί το σύστηµα διαχείρισης.
Όντως, κατά το ν.4375/2016 που πέρασε, αν δεν κάνω λάθος,
µε ΦΕΚ στις αρχές Απριλίου έχει συσταθεί Ειδική Γραµµατεία και
Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Διαχείρισης Προγραµµάτων
Ασύλου και Απορρόφησης Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Ο κ. Σταθάκης, δηλαδή, είναι αρµόδιος.
Και αναρωτιέµαι αν αυτό καθιστά τη διαχείριση αυτού του προβλήµατος ευκολότερη ή εάν πάλι θα αρχίσουµε να µπλέκουµε µε
συναρµοδιότητες, αναρµοδιότητες κλπ..
Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να κινηθεί ταχύτατα η χώρα δια
της Κυβέρνησης που έχει, προκειµένου να απορροφήσει αυτά
τα κονδύλια. Είχα προτείνει στον κ. Μουζάλα στη συζήτηση που
έγινε εδώ στη Βουλή πριν από ένα µήνα περίπου να µην επιλεγεί
η Γενική Γραµµατεία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, όπως είχε
εκφράσει πρόθεση η Κυβέρνηση ως ο ενδιάµεσος διαχειριστικός
φορέας ανάµεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο κεντρικό
κράτος, αλλά να γίνει ειδική διαχειριστική υπηρεσία, για να παραλαµβάνει τους καταλόγους µε πραγµατοποιηθείσες δαπάνες
από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης αποδεδειγµένα και τεκµηριωµένα µε στοιχεία, µε τιµολόγια κ.λπ., να τα οργανώνει, αν θέλετε,
σε ένα φάκελο ανά περίπτωση και να τα προωθεί από εκεί και
πέρα στον αρµόδιο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να εκταµιεύονται αυτά τα κονδύλια.
Είναι για εµένα ζωτικής σηµασίας, για να σηκώσουν το βάρος
οι δήµοι και να συνεχίσουν να το σηκώνουν. Φανταστείτε τι θα
είχε γίνει, εάν είχαν δώσει πέρυσι τέτοια εποχή τα αποθεµατικά
τους στον Βαρουφάκη, σε τι αδυναµία θα βρίσκονταν αυτή τη
στιγµή να καλύψουν αυτές τις δαπάνες µέχρι το σύστηµα να οργανωθεί και να τρέξει. Πρέπει οπωσδήποτε αυτό να µπει σε µια
σειρά.
Όπως σας είπα, όχι µόνο ο Δήµος Καβάλας –απλώς, ο Δήµος
Καβάλας µου έδωσε τα στοιχεία και έχω απόλυτη εικόνα- αλλά
πολλοί φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που φιλοξενούν αυτή
τη στιγµή πρόσφυγες και µετανάστες θα περιέλθουν πολύ σύντοµα σε οικονοµική αδυναµία. Το κράτος εδώ πρέπει να έρθει
και να λύσει το πρόβληµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Ας µείνουµε στο σταθερό έδαφος
του προβλήµατος, όπως είναι επί της ουσίας και αντικειµενικά.
Πιστεύω ότι αυτό θέλει και ο κ. Παναγιωτόπουλος, για να λύνουµε ζητήµατα, για να τα προωθούµε, για να πηγαίνουµε ένα
βήµα µπροστά. Όχι µόνο –δεν είναι στις προθέσεις του κ. Παναγιωτόπουλου- να κάνουµε χωρίς λόγο, ας πούµε, συµπολίτευση
ή αντιπολίτευση, να ωραιοποιώ εγώ και να καταστροφολογεί ο
άλλος. Πιστεύω ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός µας και νοµίζω ότι
εκφράζω και τον κ. Παναγιωτόπουλο σε αυτό.
Στην Καβάλα και στο Παγγαίο δεν αντιµετωπίζουµε οξυµένο
πρόβληµα όπως σε άλλες περιοχές. Ευτυχώς. Βοήθησε η Δήµαρχος Καβάλας, ο Δήµαρχος του Παγγαίου, έδωσαν οι άνθρω-
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ποι δυο κατάλληλους χώρους που ήταν διαθέσιµοι, έτοιµοι, µπήκαν οι άνθρωποι µέσα, έµειναν ένα µήνα, έφυγαν. Εκεί µπορεί να
υπάρξουν κάποιες παρατηρήσεις, αλλά τις αφήνω. Δεν έγιναν
όλα τα πράγµατα όπως έγιναν στην Καβάλα συντεταγµένα µε
τρόπο ανθρώπινο, αξιοπρεπή. Έφυγαν οι άνθρωποι µε συνεννόηση.
Έχουν γίνει κάποια έξοδα, βεβαίως. Δώσαµε τα πρώτα χρήµατα, 90.000, 20.000, 50.000 χιλιάδες ευρώ και περιµένουµε τις
αποδείξεις τι έξοδα έχουν κάνει για να εκταµιευθούν τα λεφτά.
Έτσι εκταµιεύονται, το ξέρετε πιο καλά από µένα εσείς αυτό, δεν
δίνουµε γενικά χρήµατα για να πάνε οπουδήποτε. Πάνε µε βάση
αποδείξεις εξόδων που γίνονται.
Στο ζήτηµα της σίτισης, επίσης, θα βρούµε τη φόρµουλα εκείνη. Δεν θα υπάρξει -ειδικά εκεί που πλέον δεν προστίθενται δαπάνες- κανένα ζήτηµα. Σας διαβεβαιώ και αυτό είναι το πνεύµα
και της επικοινωνίας που έχουµε και µε τη Δήµαρχο Καβάλας και
µε την αιρετή περιφέρεια, αλλά και µε την Αποκεντρωµένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης. Οι φόρµουλες θα βρεθούν, ήδη τα
πρώτα χρήµατα παίρνονται, οι αποδείξεις έρχονται, θα υπάρξει
και συνέχεια.
Τώρα. Υπάρχει ένα δεύτερο ζήτηµα, η συνέχεια της χρηµατοδότησης. Επιτέλους -κι όχι µε δική µας ευθύνη- βλέπουµε ότι οι
Ευρωπαίοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φειδωλή στο να δίνει
χρήµατα. Μην τους βγάζουµε λάδι, υπάρχει ένα πρόβληµα εκεί.
Επιτέλους, το κατάλαβαν και άρχισε µια ροή χρηµατοδοτική.
Εµείς θεωρούµε ότι ο καλύτερος τρόπος, ο πιο σαφής, συγκεκριµένος και αποτελεσµατικός τρόπος διαχείρισης κεντρικά
των ποσών αυτών, αλλά και αντίστοιχων εθνικών πόρων είναι µέσα από τον Αναπληρωτή Υπουργό -προσωποποιηµένα το λέω, η
αντίστοιχη δοµή- τον κ. Χαρίτση. Δεν εννοώ προσωπικά, την αντίστοιχη δοµή. Από εκεί θα υπάρχει η ροή, ο έλεγχος, η διάθεση
των πόρων, για να υπάρξει ένας πολλαπλασιασµός –πιστεύουµεσταδιακά, ούτως ώστε να καλύψουµε και τις υπόλοιπες ανάγκες.
Να πω και κάτι άλλο. Είπα προηγούµενα την αξιοσηµείωτη
προσφορά της µεγάλης πλειοψηφίας των φορέων της τοπικής
αυτοδιοίκησης, δήµων και περιφερειών. Πρέπει να πω, όµως, µι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λώντας θετικά -δεν µε ενδιαφέρουν οι αρνητικές εκτιµήσεις και
κριτικές αυτή τη στιγµή- τη µεγάλη συνεισφορά που είχε, έχει
και θα έχει το επόµενο διάστηµα ο Στρατός, οι Ένοπλες Δυνάµεις στο πιο δύσκολο από τα ζητήµατα που είναι η εξεύρεση
χώρων -γιατί εκεί είχαµε πρόβληµα µε διάφορους φορείς- η διάθεση χώρων και η προετοιµασία κατάλληλων χώρων για την υποδοχή των προσφύγων για όσο διάστηµα χρειάζεται να µείνουν
στη χώρα µας και ελπίζουµε αυτό το διάστηµα να µην είναι τεράστιο.
Παρά τις οικονοµικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουµε ως
χώρα, νοµίζω ότι στο ζήτηµα αυτό -και αυτό δεν είναι κανενός είδους ωραιοποίηση- αντιµετωπίσαµε τα ζητήµατα µε αξιοπρέπεια,
µε συνεκτίµηση του δηµόσιου συµφέροντος, των συµφερόντων
του ελληνικού λαού, αλλά και της υποχρέωσης που έχουµε στο
όνοµα της αξίας της αλληλεγγύης και της κατανόησης του αδύναµου, του κατατρεγµένου, του διωγµένου από τον τόπο του.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα δύο µαθήτριες και
µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 12ο Δηµοτικό Σχολείο Ξάνθης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
Στο σηµείο αυτό θα κάνουµε µια ολιγόλεπτη διακοπή και θα
επανέλθουµε µε τη νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
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(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: «Αγροτικοί συνεταιρισµοί,
µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες
διατάξεις».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της
αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, είκοσι οκτώ µαθήτριες και µαθητές και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου Αιτωλοακαρνανίας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν εισέλθουµε στη συζήτηση,
θεωρώ ότι είναι σκόπιµο να αναφερθούµε σήµερα, καθώς κλείνουν σαράντα εννιά χρόνια από την εκτροπή της δηµοκρατίας.
Γνωρίζουµε ότι το δικτατορικό καθεστώς της 21ης Απριλίου
1967 επεβλήθη µε την απροκάλυπτη βία των όπλων από µια οµάδα επίορκων αξιωµατικών τη νύχτα της 20ης προς την 21η Απριλίου 1967. Οι «άφρονες» και δήθεν «παρανοϊκοί» οµοϊδεάτες του
Γεωργίου Παπαδόπουλου πολύ έλλογα, πολύ συστηµατικά, ηµισυνωµοτικά, µε τις αδιαµφισβήτητες οργανωτικές τους ικανότητες, τις συνδέσεις τους µε τις αµερικανικές µυστικές υπηρεσίες,
εγκαθίδρυσαν ένα στρατιωτικό καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, βιάζοντας κάθε έννοια νοµιµότητας.
Πρωταρχικός και βασικός σκοπός των πραξικοπηµατιών ήταν
η µαταίωση διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών που είχαν
προκηρυχθεί για τις 28 Μαΐου και η ανάσχεση των πολιτικών εξελίξεων διά της επιβολής της «εθνικής επαναστάσεως», όπως ονόµαζαν το χουντικό τους καθεστώς. Είναι ένας όρος καθόλου
πρωτότυπος στην ευρωπαϊκή ιστορία. Ως «εθνικές επαναστάσεις» -σε εισαγωγικά- είχαν αυτοχαρακτηρισθεί και ο ιταλικός
φασισµός και ο γερµανικός εθνικοσοσιαλισµός και το καθεστώς
του Σαλαζάρ στην Πορτογαλία και το καθεστώς του Φράνκο στην
Ισπανία.
Το καθεστώς αυτό κατόρθωσε να διατηρηθεί στην εξουσία για
πάνω από µια επταετία. Οι δικτάτορες και τα όργανά τους υπήρξαν ένοχοι κάθε είδους εγκληµάτων, από την εσχάτη προδοσία
που µατώνει ακόµα το έδαφος και τους πολίτες της Κυπριακής
Δηµοκρατίας, τους φόνους, τα βασανιστήρια, τις σωµατικές βλάβες, τις παράνοµες συλλήψεις, κρατήσεις, φυλακίσεις, εξορίες
χιλιάδων πολιτών, τις αυθαίρετες στερήσεις ιθαγένειας, τις αθρόες απολύσεις και διώξεις εργαζοµένων κάθε κατηγορίας -πανεπιστηµιακών, δικαστικών, ιεραρχών και απλών κληρικών, αξιωµατικών- έως τις απάτες, τις καταχρήσεις χρηµάτων και της
εξουσίας.
Σήµερα, σαράντα εννιά χρόνια µετά την εκτροπή της δηµοκρατίας, οφείλουµε να υπογραµµίσουµε ότι η σηµασία της αντίστασης στην αµερικανοκίνητη χούντα εξακολουθεί να αποτελεί
πολύτιµη παρακαταθήκη, ειδικά στις µέρες µας, όπου ο ρατσισµός, η ξενοφοβία και ο εθνικισµός εξαπλώνονται στην Ευρώπη.
Με αφορµή το στρατιωτικό πραξικόπηµα της 21ης Απριλίου του
1967, το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων υπογραµµίζει την
ανάγκη συνεχούς εγρήγορσης και επαγρύπνησης για την ισχυροποίηση της δηµοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας. Ο αντιδικτατορικός αγώνας αποτελεί την πυξίδα για την αέναη προσπάθεια του ελληνικού λαού για χειραφέτηση και πρόοδο. Η προσπάθεια αυτή εµπνέεται διαχρονικά από τη δηµοκρατική παράδοση των αγώνων ενάντια στη δικτατορία.
Η Βουλή των Ελλήνων δεν ξεχνά τη µαύρη επέτειο της 21ης
Απριλίου. Θυµάται τις δραµατικές της συνέπειες και το κόστος
που προκάλεσε στη χώρα. Η µνήµη αποτελεί τον φάρο της ιστο-
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ρίας και σε αυτή την κατεύθυνση το ελληνικό Κοινοβούλιο τιµά
τους αγώνες για τη δηµοκρατία και βρίσκεται πλάι όλων των
λαών που παλεύουν για πολιτική και κοινωνική χειραφέτηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν ορισµένες ανακοινώσεις από τα κόµµατα για τη σηµερινή συζήτηση στην Ολοµέλεια.
Από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος Λαζαρίδης.
Από τον Λαϊκό Σύνδεσµο-Χρυσή Αυγή ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής Εύβοιας κ. Νικόλαος Μίχος και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Ηλίας Παναγιώταρος.
Προχωρούµε στη συζήτηση.
Πρώτος έχει τον λόγο ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σταύρος
Αραχωβίτης.
Ορίστε, κύριε Αραχωβίτη, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ήµουν πρώτος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συγγνώµη, δεν είχατε εκφωνηθεί χθες. Μπορείτε να µιλήσετε µετά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ας µιλήσει πρώτα ο κ. Αραχωβίτης και µετά εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, εντάξει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, γίνονται καινούργιες εγγραφές;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, δεν γίνονται
καινούργιες εγγραφές. Έχουµε σαράντα οκτώ εγγεγραµµένους,
οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ολοκληρώσουµε κάποια
στιγµή.
Ορίστε, κύριε Αραχωβίτη, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, για τον ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί
αιχµή του δόρατος η διαµόρφωση ενός νέου µοντέλου κοινωνικής επιχείρησης, η αναγέννηση του συνεταιριστικού κινήµατος,
όχι µόνο για τον αγροτικό κόσµο αλλά και για ολόκληρη την οικονοµία και η θεµελίωσή του σε νέες, πιο υγιείς βάσεις.
Ένα χρέος δικό µας, λοιπόν, προς τον αγροτικό κόσµο πραγµατοποιείται σήµερα µε την κατάθεση του ουσιαστικού νοµικού
πλαισίου που θα ξαναδώσει –είµαι βέβαιος- στους παραγωγούς
την εµπιστοσύνη που χρειάζονται για να πλαισιώσουν και να
ελέγξουν τους συνεταιρισµούς.
Είναι πια εδραιωµένο στον λαό µας ότι οι ευθύνες για τον εκφυλισµό των συνεταιρισµών, αλλά και -ακόµα χειρότερα- της
ιδέας του συνεργατισµού στον αγροτικό χώρο βαραίνουν εξίσου
το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία. Με την ανοχή τους, τη συγκάλυψη ατασθαλιών και την ψηφοθηρική, πελατειακή τους πρακτική απέκτησαν ισχυρά ερείσµατα στον συνεταιριστικό χώρο.
Οδήγησαν τους συνεταιρισµούς σε ιδιαίτερα δυσµενή θέση.
Οι λόγοι της διάλυσης είναι πολλοί και θυµίζω τα εξής:
Πρώτα και κύρια, τη σαφή πολιτική επιλογή του ξεπουλήµατος
της Αγροτικής Τράπεζας, µε όλες τις συνέπειες για τον οικονοµικό στραγγαλισµό των συνεταιρισµών.
Δεύτερον, το γιγάντωµα αλλά και τη διατήρηση της κακοδιαχείρισης και της αδιαφάνειας.
Όλα, όµως, τα παραπάνω έχουν ως γενεσιουργό αιτία ένα νοµικό πλαίσιο µε συγκεκριµένες διατάξεις, που επιτρέπουν τον
πληµµελή οικονοµικό έλεγχο και την παντελή απουσία κρατικού
ελέγχου, αλλά ακόµα και τη θεσµοθέτηση της κυριαρχίας του
κοµµατισµού µε ένα εκλογικό σύστηµα –την πολυσταυρία- που
έδινε τη δυνατότητα σχηµατισµού ισχυρών πλειοψηφικών οµάδων και είχε ως αποτέλεσµα την εγκαθίδρυση της διαφθοράς.
Σε όλα αυτά προστέθηκε και η οικονοµική κρίση του 2010, που
στην κατάσταση που βρίσκονταν οι συνεταιρισµοί δεν ήταν έτοιµοι να αντιµετωπίσουν. Ο τελευταίος νόµος, ο ν. 4015/2011, στα
χρόνια της µισοεφαρµογής του, παρέµενε ουσιαστικά χωρίς να
εφαρµόζεται ούτε καθολικά και υποχρεωτικά, αλλά ούτε και να
καταργείται.
Μέσω, όµως, της παράτασης της παραµονής των διοικήσεων,
στην ουσία διατηρήθηκε όλο το γενεσιουργό πλαίσιο της απαξίωσης. Παράλληλα, ο ν. 4015 διατήρησε και τον αντιδηµοκρατικό τρόπο εκλογής των διοικήσεων, διατηρώντας στο άρθρο 16
τον υψηλό αριθµό σταυρών, το 1/2, σε σχέση µε τις θέσεις των
µελών του διοικητικού συµβουλίου. Η προοπτική µετατροπής των
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συνεταιρισµών που δινόταν στον ν. 4015 στην ουσία έδινε τη δυνατότητα οι προβληµατικοί αγροτικοί συνεταιρισµοί να αυτοδιαλυθούν και µε συνένωση µε τις ΕΑΣ, τις ενώσεις, να δηµιουργήσουν µη βιώσιµα σχήµατα.
Ξαναγυρνώντας πλέον στο παρόν, είναι απολύτως επείγουσα
και επιβεβληµένη από την Κυβέρνηση η ανασυγκρότηση και η
ανάπτυξη των συνεταιρισµών.
Ο πρώτος στόχος είναι η ανάκτηση της εµπιστοσύνης των παραγωγών στη συνεταιριστική ιδέα. Στόχος, όµως, είναι και να δηµιουργήσουµε στιβαρούς, παραγωγικούς πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς και γι’ αυτό προβλέπεται στο σχέδιο νόµου η υποχρεωτική παράδοση του 80% της παραγωγής των µελών στον
συνεταιρισµό.
Το σχέδιο νόµου διασφαλίζει ένα δηµοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας και ανάδειξης των διοικήσεων των συνεταιρισµών, που
θα υπόκεινται σε άµεσο έλεγχο των µελών τους µε την εφαρµογή
της αρχής «ένα µέλος, µία µερίδα, µία ψήφος», που αποτρέπει
τον εσκαµµένο συγκεντρωτισµό και τον έλεγχο του συνεταιρισµού. Η αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3 των µελών προβλέπεται
ρητά για τη λήψη αποφάσεων πολύ συγκεκριµένων, που έχουν
να κάνουν µε την περιουσία και τη βιωσιµότητα των οργανώσεων.
Φαινόµενα του παρελθόντος που µια οµάδα ελάµβανε κρίσιµες
αποφάσεις τελείωσαν οριστικά. Η ολιγοσταυρία του 1/3 για την
εκλογή οργάνων διοίκησης εξασφαλίζει την εισαγωγή στοιχείων
απλής αναλογικής και τη δηµοκρατικότητα στη λειτουργία των
οργανώσεων, αποτρέποντας φαινόµενα ελέγχου διοικήσεων από
κατευθυνόµενες πλειοψηφίες.
Προβλέπεται ακόµα η εναλλαγή των προέδρων µε περιορισµένο αριθµό θητειών, ούτως ώστε να αποφευχθούν στο µέλλον
φαινόµενα καθεστωτισµού. Αντίθετα, θεωρούµε ότι όλοι οι µετέχοντες στα κοινά πρέπει να έχουν την ευκαιρία τους στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή µου, θα ήθελα να σταθώ σε δύο τροπολογίες τις οποίες καταθέσαµε µαζί µε τους συναδέλφους.
Η πρώτη τροπολογία έχει δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά τη συµπλήρωση διατάξεων του συστατικού νόµου του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. Το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο δεν είχε τη
δυνατότητα διοργάνωσης εκπαιδεύσεων, µε αποτέλεσµα την
απώλεια πολύτιµων πόρων σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες.
Με την τροπολογία διορθώνεται αυτή η στρέβλωση.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση του δευτέρου σκέλους της τροπολογίας επαναφέρεται σε ισχύ το δικαίωµα αποζηµίωσης ανά
ώρα και ανά έλεγχο στους γεωτεχνικούς υπαλλήλους που διενεργούν ελέγχους εκτός κανονικού ωραρίου και απασχολούνται
στο ελληνικό δηµόσιο και στους υπαλλήλους των ΟΤΑ Β’ βαθµού.
Η δεύτερη τροπολογία αφορά την πολυαναµενόµενη για τον
αγροτικό κόσµο της χώρας ρύθµιση της απασχόλησης των εργατών γης που διαµένουν παράτυπα στη χώρα. Η ρύθµιση αυτή
έχει να φέρει πολλαπλά οφέλη για τη χώρα, τόσο για τους αγρότες όσο και για τα ασφαλιστικά ταµεία που έχαναν πόρους, αλλά
και για τους ίδιους τους µετανάστες που θα γίνουν πλέον ορατοί.
Μέχρι σήµερα κυκλοφορούσαν κρυπτόµενοι, ενώ διαβιούν σε
απάνθρωπες συνθήκες.
Με τη ρύθµιση αυτή εξαλείφονται φαινόµενα του παρελθόντος
που οδηγούσαν σε καταδικαστικές αποφάσεις της χώρας -θυµόµαστε όλοι σε ποια αναφέροµαι- στο Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Παρακαλώ τον Υπουργό να τις κάνει δεκτές.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Σταύρο Αραχωβίτη, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Σας ενηµερώσω ότι ο Υπουργός θα τοποθετηθεί για το ποιες
βουλευτικές τροπολογίες κάνει δεκτές, µόλις είναι έτοιµος. Προχωρούµε τώρα τον κ. Νότη Μηταράκη.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν θα µας το πει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα µας το πει, κύριε
Βορίδη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Σε λίγο θα µιλήσουµε και θέλουµε να ξέρουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν θα αργήσουµε, µην στεναχωριέστε.
Έχετε τον λόγο, κύριε Μηταράκη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µιλήσω συγκεκριµένα για το
άρθρο 32 του σχεδίου νόµου που ουσιαστικά καταργεί τους
αναγκαστικούς συνεταιρισµούς. Πρόκειται για ένα καθεστώς που
λειτουργεί εδώ και πολλές δεκαετίες, µε θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα για τα µέλη, τους παραγωγούς και την ελληνική οικονοµία και το οποίο προβλέπεται ρητά στο Σύνταγµα της Ελλάδας, στο άρθρο 12 παράγραφος 5.
Ο σκοπός της σύστασης αυτών των αναγκαστικών συνεταιρισµών προέκυψε λόγω της ανάγκης προστασίας, πρώτον, των ειδικά εξαιρετικών και µοναδικών προϊόντων της φύσης και, δεύτερον, των ίδιων των παραγωγών.
Ας πάρουµε για παράδειγµα την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών
Χίου που ιδρύθηκε το 1938 και κατάφερε, πρώτον, να χαρακτηρίσει τη µαστίχα ως προϊόν ονοµασίας προέλευσης, δεύτερον,
να χρηµατοδοτήσει επιστηµονικά και ερευνητικά προγράµµατα,
τρίτον, να υλοποιήσει µια αποτελεσµατική στρατηγική προώθησης του προϊόντος παγκοσµίως.
Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου κατάφερε να αναγνωρίσει
πρόσφατα τη µαστίχα ως παραδοσιακό φάρµακο από τον αρµόδιο ευρωπαϊκό οργανισµό και να αναδείξει τον πολιτισµό της µαστίχας, καταγράφοντας το προϊόν στον κατάλογο των µνηµείων
της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO.
Για τους λόγους αυτούς, οι µαστιχοπαραγωγοί βρίσκονται σήµερα στους δρόµους της Χίου και απαιτούν τη διατήρηση του
υπάρχοντος καθεστώτος, µε µια κινητοποίηση που έχει πάνδηµο
χαρακτήρα και τη στήριξη όλων των φορέων του νησιού.
Οι παραγωγοί µιλούν για εµπαιγµό και έχουν δίκιο να το κάνουν, καθώς η Κυβέρνηση έρχεται σήµερα χωρίς ουσιαστική
αφορµή και ανοίγει τον δρόµο για την κατάργηση της αναγκαστικότητας, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι αυτός ο θεσµός
δουλεύει και προστατεύει κυρίως τους µικρούς παραγωγούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία φυσικά και
πιστεύει στην ελεύθερη αγορά. Είναι αντίθετη σε αδικαιολόγητους περιορισµούς. Αναγνωρίζεται, όµως, στην οικονοµική θεωρία η έννοια της οικονοµικής εξωτερικότητας, που σε ειδικές
περιπτώσεις θα ήταν άδικο για τους ίδιους τους παραγωγούς,
αν κάποιοι στο µέλλον βρεθούν εκτός αναγκαστικού συνεταιρισµού κι έτσι εκµεταλλευτούν χωρίς κόστος γι’ αυτούς τα κοινά
έξοδα προώθησης, πιστοποίησης και διαφήµισης αυτού του ειδικού προϊόντος.
Και η ύπαρξη παραγωγών εκτός συνεταιρισµού θα οδηγούσε
σε κατάρρευση αυτές τις δοµές. Δεν θα µπορούσαν πλέον να
συνάπτουν εµπορικές συµφωνίες, γιατί δεν θα γνώριζαν την ποσότητα µαστίχας που θα έχουν τα επόµενα χρόνια και δεν θα
είχαν το κίνητρο να επενδύσουν στην περαιτέρω πιστοποίηση και
προώθηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, θα ήταν πιο
τίµιο από τη διάταξη που καλούµαστε να ψηφίσουµε σήµερα να
µας έλεγε ξεκάθαρα το Υπουργείο τι θέλει να κάνει µε την αναγκαστικότητα και να απαντήσει σε συγκεκριµένες ερωτήσεις.
Ερώτηση πρώτη: Θέλετε την αναγκαστικότητα, ναι ή όχι; Εµείς
τη θέλουµε. Η Νέα Δηµοκρατία τη θέλει. Όλοι οι φορείς του νησιού τη θέλουν. Οι παραγωγοί της Σάµου τη θέλουν. Οι παραγωγοί της Κοζάνης σάς έστειλαν και σχετική επιστολή και αφήνουν
και υπονοούµενα για κυκλώµατα διανοµής που επιτίθενται µε
µανία στην αναγκαστικότητα.
Ερώτηση δεύτερη: Τι εννοείτε µε αυτή τη διάταξη; Μιλάτε για
περίπτωση παραβίασης του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της εθνικής νοµοθεσίας, γενικά και αόριστα. Με τη νοµοτεχνική
βελτίωση που φέρατε κάνετε χειρότερη τη διάταξη, γιατί το
«και», όταν έπρεπε να συντρέχουν και οι δύο προϋποθέσεις, το
κάνετε διαζευκτικό «ή», δηλαδή «ή το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή η εθνική νοµοθεσία». Στο δίκαιο, όµως, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν µιλάτε για µια τελεσίδικη απόφαση του Ευρω-
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παϊκού Δικαστηρίου, κάτι το οποίο θα καταλαβαίναµε όλοι, καθώς προβλέπεται να αναγνωρίζονται οι τελεσίδικες αποφάσεις
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Όµως, αυτή η διάταξη, όπως είναι γενικόλογη, µπορεί να σηµαίνει, παραδείγµατος χάριν, µια επιστολή κάποιου υπαλλήλου
της Κοµισιόν ο οποίος αµφισβητεί κάτι στην εθνική νοµοθεσία.
Σας διαφεύγει µια κρίσιµη παράµετρος: Αναγκαστικοί συνεταιρισµοί υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και έχουν κερδίσει υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Γνωρίζω ότι η Ελλάδα έχασε µια πρωτόδικη απόφαση εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
και η χώρα µας, κύριε Υπουργέ, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους, έχει ασκήσει έφεση και ακόµη περιµένουµε την τελεσίδικη
απόφαση.
Μιλάτε, επίσης, για παραβίαση της εθνικής νοµοθεσίας. Αυτό,
κύριε Υπουργέ, πρέπει να απαλειφθεί. Δεν µπορεί να υπάρχει περίπτωση παραβίασης της εθνικής νοµοθεσίας σε κάτι που αναφέρεται ονοµαστικά στο Σύνταγµα της Ελλάδας, το οποίο
αναφέρει ότι επιτρέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 5 η σύσταση µε νόµο αναγκαστικών συνεταιρισµών που αποβλέπουν
στην εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφελείας. Κατά συνέπεια η διάταξη είναι γενικόλογη.
Ερώτηµα τρίτο: Στην τροπολογία που καταθέσαµε, όπως και
στον νόµο που ισχύει ήδη από το 1993, προβλέπεται η µετατροπή των συνεταιρισµών µόνο µε δικό τους αίτηµα, αλλά µε προεδρικό διάταγµα. Είναι ουσιαστική διαφορά, γιατί εδώ εµπλέκεται
το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Με τη διάταξη, κύριε Υπουργέ, όπως το βάζετε εσείς, «Γιάννης
κερνάει Γιάννης πίνει»! Εσείς θα κρίνετε εάν υπάρχει η γενικόλογη παραβίαση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, χωρίς να περάσετε από το Συµβούλιο της Επικρατείας; Γιατί βάζετε κοινή
υπουργική απόφαση και όχι, όπως ήδη προβλέπεται στον νόµο
του 1993, προεδρικό διάταγµα;
Ερώτηµα τέταρτο: Μήπως όλα αυτά είναι προσχήµατα; Μήπως έχετε ήδη δεσµευθεί απέναντι στους θεσµούς, απέναντι
στους δανειστές; Αν είναι, πείτε το ευθέως, να µην κοροϊδευόµαστε σε αυτή την Αίθουσα.
Μιλήσατε στην επιτροπή που συζητούσαµε προχθές, για δεσµεύσεις και για πιέσεις. Και εµείς δεχόµασταν πιέσεις, αλλά κάποια πράγµατα σηµαντικά για τον Έλληνα παραγωγό καταφέραµε και τα αφήσαµε στο απυρόβλητο. Εσείς πάλι µε τις µάχες
που δίνετε, φέρνετε σήµερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία να καταργήσετε τους αναγκαστικούς συνεταιρισµούς, ενώ δεν υπάρχει καµµία απόφαση ευρωπαϊκού οργάνου που να το επιβάλλει.
Μήπως τελικά οι διαβεβαιώσεις που δίνετε είναι απλώς για το θεαθήναι;
Τελευταία ερώτηση -και συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, για την
υπέρβαση- για να τελειώσω: Όταν η χώρα δίνει µια µάχη στο Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, όταν το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους έχει κάνει έφεση εναντίον της πρωτόδικης
απόφασης, όταν έρχεται η ίδια η Εθνική Αντιπροσωπεία και βάζει
στο νοµοσχέδιο την υπόνοια ότι µπορεί να παραβιάζουµε το ευρωπαϊκό δίκαιο, µήπως υποθάλπουµε την προσπάθεια του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, µήπως αφαιρούµε νοµικά εργαλεία, νοµικά επιχειρήµατα από την ελληνική πλευρά; Διότι θα
έρθει ο αντίδικος και θα πει «µα, η ίδια η Βουλή σας, κύριοι, είπε
ότι υπάρχει περίπτωση παραβίασης, αφού το βλέπετε και εσείς».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα Δηµοκρατία έχει καταθέσει µια τροπολογία η οποία στηρίζεται στις θέσεις των ίδιων των
παραγωγών, αντικαθιστώντας το άρθρο 32 µε κάτι το οποίο θα
βοηθήσει τη διατήρηση των αναγκαστικών συνεταιρισµών.
Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, αν δεν θέλετε την κατάργηση
των αναγκαστικών συνεταιρισµών, όπως λέτε, να εκµεταλλευτείτε την τροπολογία της Νέας Δηµοκρατίας, µε γενικό αριθµό
335 και ειδικό 38, να τη στηρίξετε και να διατηρήσουµε έναν
θεσµό που έχει προσφέρει πάρα πολλά στους παραγωγούς.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μηταράκη.
Θα δώσουµε τον λόγο τώρα στον κύριο Υπουργό Αγροτικής
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Ανάπτυξης και Τροφίµων, τον κ. Αποστόλου, για να πει στο Σώµα
τις βουλευτικές τροπολογίες που κάνει δεκτές.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Μηταράκη, εσείς να µας απαντήσετε εάν
θέλετε την αναγκαστικότητα ή όχι, γιατί, από τη µια µεριά, επιµένετε -και καλά κάνετε, γιατί και εµείς συµφωνούµε- για την
αναγκαστικότητα της Χίου. Το έχουµε πολλές φορές και στη
Βουλή και πραγµατικά αναγνωρίζουµε τη µεγάλη της προσπάθεια και το αποτέλεσµα και θέλω να είµαι ξεκάθαρος απέναντί
σας.
Όµως, ενώ επιµένετε για την αναγκαστικότητα της Σάµου,
γιατί αντιδράτε, όταν εµείς στο νοµοσχέδιο που αφορά τη λειτουργία των συνεταιρισµών βάζουµε ως υποχρέωση την εισκόµιση του 80%;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Δεν αντιδρούµε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν αντιδράτε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Όχι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν φωνάζατε διαρκώς γιατί πάτε να υποχρεώνετε τα µέλη να εισφέρουν τα προϊόντα τους τη στιγµή που οι
συνεταιρισµοί πρέπει να λειτουργούν ελεύθερα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Όχι.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αυτό έχετε βάλει ως κανόνα σε όλη σας την αντιπολιτευτική διάθεση που δείξατε αυτές τις µέρες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Να ρυθµίζονται µε καταστατικό είπαµε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εµείς, λοιπόν, επαναλαµβάνουµε και πραγµατικά
πιστεύουµε ότι ιδιαίτερα για τη Χίο ακόµη και να µην υπήρχε η
αναγκαστικότητα, πάλι για όλον τον κόσµο ο οποίος έχει δείξει
απόλυτη εµπιστοσύνη στη συγκεκριµένη λειτουργία, θα συνεχίζονταν τα ίδια αποτελέσµατα.
Όµως, και µε βάση την τροπολογία που καταθέσατε εσείς και
µε βάση, βεβαίως, όλη τη διαβούλευση που έχει γίνει ιδιαίτερα
αυτήν την περίοδο, θα σας καταθέσω την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 32, όπως έχει αναριθµηθεί από τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Το άρθρο 32 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Η µετατροπή των
αναγκαστικών συνεταιρισµών και των ενώσεών τους σε πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς του παρόντος νόµου πραγµατοποιείται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ύστερα από απόφαση της γενικής τους
συνέλευσης µε την απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 13
και µε την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14» -ήταν
αυτό που ήθελαν πολλοί, να υπάρχει µια ενισχυµένη, θα έλεγα,
κατεύθυνση στο αίτηµα- «και αίτηµά τους προς την αρµόδια
αρχή ή κατόπιν έκδοσης σχετικής αµετάκλητης καταδικαστικής
απόφασης ή προς εφαρµογή εθνικής νοµοθεσίας. Η µετατροπή
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και ολοκληρώνεται σε έξι µήνες από την έναρξη ισχύος της
απόφασης. Με την παρέλευση του εξαµήνου καταργούνται οι ειδικοί νόµοι που ρυθµίζουν τη λειτουργία των αντίστοιχων αναγκαστικών συνεταιρισµών».
Αυτή είναι η οριστική διατύπωση. Αυτή τη διατύπωση καλείται
το Σώµα, η ελληνική Βουλή, να αποδεχθεί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Εµείς συµφωνούµε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δική σας είναι η διαπίστωση.
Από εκεί και πέρα, µιας και µιλάω για νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
θα αναφέρω άλλη µία, κύριε Πρόεδρε. Στο πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 3 του άρθρου 49 οι λέξεις «εντός έξι µηνών από
τότε» αναδιατυπώνονται µε τις λέξεις «εντός ενός έτους από».
Και έρχοµαι, αγαπητοί συνάδελφοι, και στις τροπολογίες. Είχα
δεσµευθεί χθες ότι µε την έναρξη της διαδικασίας θα τοποθετηθώ για το ποιες και πώς τις δέχοµαι, για να διευκολυνθείτε και
εσείς στην τοποθέτησή σας.
Έχουµε τις υπουργικές τροπολογίες. Συζητήθηκαν ήδη τρεις
εχθές. Υπάρχουν ακόµη δύο. Είναι εδώ ο αρµόδιος Υπουργός
για την τροπολογία 346 και αµέσως, µόλις τελειώσω, θα δοθεί η
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δυνατότητα να µιλήσει. Βεβαίως υπάρχει άλλη µια τροπολογία,
η 352 -σας έχει µοιραστεί, νοµίζω, σχετικός κατάλογος- που πριν
ολοκληρωθεί η διαδικασία θα έρθει ο αρµόδιος Υπουργός να
απαντήσει.
Έρχοµαι στις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από τους συναδέλφους Βουλευτές, ξεκαθαρίζοντας ότι τρεις εκπρόθεσµες
τροπολογίες, που έχουν κατατεθεί, δεν θα µπουν σε συζήτηση,
γιατί είναι εκπρόθεσµες.
Από εκεί και πέρα, για τις υπόλοιπες τροπολογίες: Η 327, που
αφορά τον καθορισµό ορίου οικισµού της χώρας µέχρι δύο χιλιάδες κατοίκους, δεν θα γίνει δεκτή και για έναν άλλο λόγο, ότι
δεν είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.
Η 328, που αφορά την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στις διάφορες κατηγορίες οίνου, δεν είναι το θέµα ότι
λόγω αρµοδιότητας δεν γίνεται δεκτή, αλλά πρόκειται για µια
πρόσφατη ρύθµιση και όλοι αντιλαµβάνεστε ότι δεν µπορεί να
ανακληθεί σε τόσο σύντοµο χρόνο.
Η 329, που αφορά ρυθµίσεις θεµάτων της ΠΑΣΕΓΕΣ, η 330
που αφορά ζητήµατα εργαζοµένων στους υπό εκκαθάριση πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς και τις ενώσεις και η 6 που αφορά
ασφαλιστικά δικαιώµατα εργαζοµένων στις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, αφορούν ζητήµατα τα οποία χρειάζονται
αντιµετώπιση, γιατί είναι ένας κόσµος που πραγµατικά θα βρεθεί,
ήδη βρίσκεται, µπροστά στην ανεργία. Όµως, όταν µιλάµε ότι
γύρω από αυτές τις τροπολογίες -από ό,τι και από τους φορείς
ειπώθηκε- µπορεί να υπάρξουν γύρω στα τέσσερις χιλιάδες άτοµα, αντιλαµβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό θέµα. Δεν είναι
αρµοδιότητα, βεβαίως, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,
αλλά µένει να δούµε πώς θα το αντιµετωπίσουµε.
Και µιας και µιλάµε για καινούργιο πλαίσιο λειτουργίας των συνεταιριστικών οργανώσεων, να δούµε πώς αυτή τη θετική εµπειρία, που έχουν οι συγκεκριµένοι άνθρωποι, θα τη χρησιµοποιήσει
ο αγροτικός χώρος για να µπορέσει να κάνει τα επόµενα βήµατά
του.
Δεν µπορώ να σας πω τίποτα άλλο για το συγκεκριµένο θέµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κύριε Υπουργέ, για τις τροπολογίες µε
γενικό αριθµό 329 και 330 είπατε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Για τις τροπολογίες µε γενικό αριθµό 329, 330
και 332.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Αυτές δεν τις κάνετε δεκτές;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν γίνονται δεκτές.
Και έρχοµαι στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 331, που
αφορά την εξάλειψη του αξιόποινου των αναφεροµένων αδικηµάτων κατά τις λαϊκές κινητοποιήσεις. Είναι ένα ζήτηµα, για το
οποίο ο Πρωθυπουργός έχει υποσχεθεί παρέµβαση. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης το έχει υπ’ όψιν του. Θα είναι επισπεύδον, λοιπόν, το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δεν είναι δική µας αρµοδιότητα.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 333, που αφορά την προσθήκη άρθρου για την τροποποίηση διατάξεων του
Αλιευτικού Κώδικα, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα θέµα που
χρειάζεται µια ιδιαίτερη µελέτη και ιδιαίτερη αντιµετώπιση. Δεν
µπορεί έτσι ξαφνικά να τροποποιούµε διατάξεις κωδίκων.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 335, που
αφορά τις αναγκαστικές συνεταιριστικές οργανώσεις –αυτή που
έχει καταθέσει ο κ. Μηταράκης- σας είπα για τη µετατροπή. Δεν
µπορώ να κάνω τίποτα άλλο πέραν αυτού που σας ανέφερα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κύριε Υπουργέ, µπορούµε να κάνουµε
µια παρατήρηση πάνω σ’ αυτό; Νοµίζω ότι η ΚΥΑ πρέπει να αντικατασταθεί µε προεδρικό διάταγµα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Όχι. Γι’ αυτό κάνουµε αυτή τη ρύθµιση. Για να
µην υπάρχει η υποχρέωση έκδοσης προεδρικού διατάγµατος. Τίποτε άλλο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ο έλεγχος του Σ.τ.Ε. είναι θετικός για όλους.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα τοποθετηθείτε µετά, όταν τελειώσω εγώ. Δεν
υπάρχει κανένα ζήτηµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όσον αφορά τώρα την τροπολογία µε γενικό αριθµό 336, η
οποία αφορά πάλι τροποποίηση του Αλιευτικού Κώδικα, δεν γίνεται δεκτή.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 337, που αφορά την τροποποίηση του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου για τον
ελάχιστο αριθµό µελών για τη σύσταση αλιευτικού συνεταιρισµού, θα έλεγα ότι έγινε δεκτή σε µεγάλο µέρος. Διότι οι συνάδελφοι ζητούν να γίνουν επτά από δεκαπέντε τα µέλη για τη
σύσταση αλιευτικού συνεταιρισµού. Εµείς το πήγαµε στα δέκα
άτοµα. Νοµίζω, λοιπόν, ότι αυτή η τροποποίηση σάς ικανοποιεί,
τουλάχιστον εν µέρει.
Και έρχοµαι στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 338, η οποία
αφορά παράταση χρήσης αιγιαλού µε χρονική διάρκεια. Έχω συνεννοηθεί µε το Υπουργείο Οικονοµικών. Πρόκειται για µια παράταση, που όντως πρέπει να γίνει, γιατί πρέπει να βοηθηθούν
δουλειές που βρίσκονται στη µέση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Την τροπολογία µε γενικό αριθµό
338 την κάνετε δεκτή, δηλαδή;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ναι, κύριε συνάδελφε.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 339, που
αφορά ζηµιές σε δενδρώδεις καλλιέργειες από κλιµατικές αλλαγές, αντιλαµβάνεστε ότι πρόκειται για θέµατα που αφορούν τον
Κανονισµό του ΕΛΓΑ. Αυτά, όµως, χρειάζονται τεκµηρίωση. Οπότε αυτή η τροπολογία δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 340, που
αφορά τη ρύθµιση του πλαισίου εκτέλεσης έργων οδοποιίας σε
περιοχές «NATURA», γίνεται δεκτή. Ωστόσο, θέλω να τονίσω δυο
πράγµατα. Ναι µεν υπάρχει η ανάγκη συγκεκριµένων εθνικών περιφερειακών έργων οδοποιίας, που πρέπει να γίνονται, αλλά θα
πρέπει να τονίσουµε ότι, ιδιαίτερα στις προστατευόµενες περιοχές «NATURA», πρέπει να υπάρξουν αυτές οι µελέτες και αυτές
οι προϋποθέσεις, ούτως ώστε να µην επηρεάζεται και επιδεινώνεται το βασικό καθεστώς προστασίας των συγκεκριµένων περιοχών.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 341, που αφορά την προτεραιότητα των εργαζοµένων συνεταιριστικών οργανώσεων, εγώ θα σας έλεγα ότι από τη δική µας πλευρά θεωρούµε λογική αυτή την προτεραιότητα. Όµως, είναι αρµοδιότητα
άλλου Υπουργείου, προς το οποίο µπορείτε να απευθύνετε ερώτηµα και να καταθέσετε τροπολογία και να σας απαντήσει. Αυτή
η τροπολογία, λοιπόν, δεν γίνεται δεκτή από εµένα.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 342 απεσύρθη από τους ίδιους
τους Βουλευτές.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 346, που
αφορά την απαγόρευση αιχµαλωσίας κητωδών, πρόκειται και
πάλι για µια τροπολογία για την οποία εγώ δεν µπορώ να αποφανθώ, λόγω αναρµοδιότητας. Δεν γίνεται δεκτή.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 348, που
αφορά το εργόσηµο…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, η «343» ήταν η προηγούµενη.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ναι! Δεν γίνεται δεκτή.
Όσον αφορά τώρα την τροπολογία µε γενικό αριθµό 348, που
αφορά τη ρύθµιση θεµάτων εργοσήµων, γίνεται δεκτή.
Και ειλικρινά δεν µπορώ να µη σταθώ στην αντιµετώπιση που
υπήρξε από πλευράς της Νέας Δηµοκρατίας και ιδιαίτερα του
επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου, του κ. Κεφαλογιάννη, και
Βουλευτών, που, ούτε λίγο ούτε πολύ, φτάσατε µέχρι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µέχρι τους αρµόδιους Επιτρόπους, να τους λέτε
ότι αυτό που πάµε να κάνουµε εµείς είναι να νοµιµοποιήσουµε
όλους τους µετανάστες και µάλιστα να τους συνδυάσετε και µε
όλο αυτό που έχει βιώσει η ελληνική κοινωνία και όλη η περιοχή.
Αγαπητοί συνάδελφοι, να είµαστε ξεκάθαροι. Πρόκειται για µια
παρέµβαση, που έπρεπε να έχει γίνει στον αγροτικό χώρο, γιατί
ήταν και αίτηµα των ίδιων των αγροτών να αισθάνονται και αυτοί
ότι είναι νόµιµοι, ότι απασχολούν εργαζόµενους µέσα από νόµιµες διαδικασίες, πόσω µάλλον όταν το κόστος του εργόσηµου
µπορούν να το χρησιµοποιούν για να µειώνουν το φορολογητέο
τους εισόδηµα, δεδοµένου ότι θα καταχωρείται στις δαπάνες ως
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κόστος παραγωγής, πόσω µάλλον όταν ιδιαίτερα γι’ αυτούς τους
ανθρώπους υπήρχε ανάγκη αυτή η χώρα να δείξει πραγµατικά
την ευαισθησία της, τη δηµοκρατική της λειτουργία, γιατί δεν
είναι άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας, είναι άνθρωποι οι οποίοι
έχουν τεράστια προσφορά. Και να ξέρετε ότι ιδιαίτερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δύσκολες αγροτικές δουλειές γίνονται από αυτούς τους ανθρώπους και κάποτε ένα από τα
ισχυρά πλεονεκτήµατα του αγροτικού χώρου ήταν η εργασία αυτών των ανθρώπων και τους το οφείλαµε, τους το χρωστάγαµε.
Άρα η µεµψιµοιρία σας, ειδικά για το συγκεκριµένο ζήτηµα,
πραγµατικά, ήταν εντελώς αδικαιολόγητη.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Η επόµενη τροπολογία, η µε γενικό αριθµό 349, που αφορά
ζητήµατα του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου και των Γεωτεχνικών
Δηµοσίων Υπαλλήλων -δεν έχουν κόστος και υπήρχε ενδιαφέρον
και από τις άλλες πτέρυγες, από ό,τι έχω αντιληφθεί και νοµίζω,
κύριε Βλάχο, ότι και εσείς έχετε συναινέσει σε αυτή την τροπολογία- γίνεται δεκτή.
Επίσης, γίνεται δεκτή και η επόµενη τροπολογία, που αφορά
την παράταση λειτουργίας των επαγγελµατικών σχολών, των
ΕΠΑΣ. Άρα δεν νοµίζω πως και εδώ υπάρχει λόγος για αντίθεση.
Έρχοµαι τώρα στις επόµενες εκπρόθεσµες τροπολογίες. Έχει
κατατεθεί µία, από όσο γνωρίζω από εσάς, κύριε Καρρά, και
αφορά την αναδροµική κύρωση συµβολαιογραφικών πράξεων.
Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέµα, θα το µελετήσουµε, θα το επε-
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ξεργαστούµε και µελλοντικά θα το αντιµετωπίσουµε. Τώρα, δεν
µπορώ να αποδεχθώ την τροπολογία όχι µόνο λόγω του ότι είναι
εκπρόθεσµη αλλά επειδή θέλει και περαιτέρω επεξεργασία και
µελέτη. Έγινε µια πρώτη µελέτη χθες από τις Υπηρεσίες. Δεν την
αποδέχοµαι.
Οι επόµενες δύο τροπολογίες, λόγω του εκπροθέσµου και, βεβαίως, πόσω µάλλον της αναρµοδιότητας, δεν γίνονται δεκτές.
Νοµίζω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι µε όλα αυτά που έγιναν
δεκτά, µε όλες αυτές τις διορθώσεις και ιδιαίτερα για ζητήµατα
που αναδείχθηκαν στη διαδικασία συζήτησης στον δρόµο για να
έρθει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο στη Βουλή, έχουµε φτάσει σε
ένα σηµείο πλέον, που αυτή την αναγκαιότητα, την οποία όλοι
σας στηρίζετε, δηλαδή ότι χρειάζεται επέµβαση στο πλαίσιο λειτουργίας των συνεταιρισµών, θα τη στηρίξετε και στην πράξη
ψηφίζοντας τη συγκεκριµένη νοµοθεσία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις να κατατεθούν, για να µοιραστούν στους Βουλευτές.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Μάλιστα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελος Αποστόλου καταθέτει για τα Πρακτικά τις
προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των
Ελλήνων, σαράντα επτά µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί τους από το 23ο Δηµοτικό Σχολείο Νίκαιας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλώ, να πάρει τον λόγο ο Υπουργός Επικρατείας κ. Νικόλαος Παππάς, για να αναπτύξει την τροπολογία που έχει καταθέσει.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πρόκειται για µια τροπολογία, η
οποία συγκροτεί ειδική υπηρεσία επικοινωνιακού σχεδιασµού για
την προσφυγική και τη µεταναστευτική πολιτική. Νοµίζω ότι η
αναγκαιότητα για τη συγκρότηση αυτής της Υπηρεσίας είναι κάτι
που όλες οι πτέρυγές αντιλαµβάνονται, διότι στην κορύφωση της
προσφυγική κρίσης θα πρέπει η χώρα να έχει τη δυνατότητα εγκαίρως και εγκύρως να ενηµερώνει τα εγχώρια, αλλά κυρίως τα
διεθνή µέσα ενηµέρωσης για την κατάσταση, η οποία επικρατεί,
για το εάν και κατά πόσο η χώρα µας εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς της συµφωνίες. Νοµίζω ότι
αυτή η ανάγκη θα πρέπει να γίνει κατανοητή από όλα τα κόµµατα.
Εκκρεµεί υπουργική απόφαση, η οποία θα µπαίνει στις λεπτοµέρειες της στελέχωσης και του αριθµού των ανθρώπων, που θα
απασχολούνται εκεί. Επικεφαλής ορίζεται Ειδικός Γραµµατέας.
Για να προλάβω και οποιαδήποτε ενδεχόµενη κριτική περί σπατάλης, µόνο δύο µετακλητοί υπάλληλοι θα απασχοληθούν εκεί.
Η δαπάνη, η οποία προκαλείται, σύµφωνα µε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, είναι λίγο παραπάνω από
100.000 ευρώ. Στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης έχουµε από
την αναδιάρθρωσή της ήδη εξοικονοµήσει πάνω από 1.500.000
ευρώ την προηγούµενη χρονιά.
Ευχαριστώ και τον Υπουργό για τη διευκόλυνση και την αποδοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Επικρατείας κ. Παππά.
Να προχωρήσουµε στον κατάλογο των οµιλητών. Τον λόγο
έχει ο κ. Χουσεΐν Ζεϊµπέκ, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Να κάνουµε λίγη ησυχία στην Αίθουσα, σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη.
Έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά, κύριε συνάδελφε.
ΧΟΥΣΕΪΝ ΖΕΪΜΠΕΚ: Ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο «Αγροτικοί
συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού
χώρου και άλλες διατάξεις» αποτελεί τοµή για την ανασυγκρότηση του συνεταιριστικού κινήµατος.
Έναν αιώνα µετά τη νοµοθετική θεσµοθέτηση των αγροτικών
συνεταιρισµών, προχωράµε στην ανασύνταξη του νοµοθετικού
πλαισίου για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς. Συστατικό στοιχείο των αγροτικών συνεταιρισµών εξαρχής είναι η αυτοπροστασία των ασθενέστερων αγροτών. Ο συνεταιριστικός θεσµός είναι
προς όφελος των µεσαίων και χαµηλών στρωµάτων, ενώ η εύρυθµη λειτουργία των συνεταιρισµών εξυπηρετεί τον απλό και
µικρό αγρότη, ο οποίος είναι ισότιµο µέλος και εργάζεται για την
ευηµερία του συνεταιρισµού και τη δική του οικονοµική επιβίωση.
Για τον λόγο αυτό, οι συνεταιρισµοί θεωρούµε ότι αποτελούν
οικονοµικό σύστηµα µε κοινωνικό περιεχόµενο. Προτάσσουν το
συλλογικό όφελος έναντι του ατοµικού και βασίζονται στη συλλογικότητα και στην εργατικότητα µε όρους άµεσης δηµοκρατίας.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, λοιπόν, ξεκινάµε την ανασυγκρότηση του αγροτικού συνεταιριστικού κινήµατος, θέτοντας στέρεες βάσεις και ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τη λειτουργία
του.

8919

Ήδη από το πρώτο άρθρο, στο οποίο µπαίνει εµφατικά ο ορισµός του αγροτικού συνεταιρισµού, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, εισάγονται οι βασικές αρχές του συνεργατισµού, όπως η
ιδιοκτησία, ο δηµοκρατικός έλεγχος και η αλληλεγγύη. Διαφαίνεται πια ότι οι συνεταιρισµοί θα πρέπει να αποτελούν ένωση
προσώπων κι όχι κεφαλαίων.
Η συµπερίληψη του άρθρου για τους γυναικείους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, µάλιστα, αποτελεί για µας ένα πολύ σηµαντικό
κοµµάτι. Η γυναίκα αγρότισσα της υπαίθρου έχει πια την ευκαιρία, µε πιο απλουστευµένες διαδικασίες, να ιδρύει αγροτικούς
συνεταιρισµούς. Δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες να αναπτύξουν επιχειρηµατικότητα, αλλά και να προωθήσουν οικοτεχνικά
προϊόντα και γενικά η γυναίκα αγρότισσα να εµπλακεί συστηµατικά µε την παραγωγική διαδικασία.
Παράλληλα, το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και
άλλων συλλογικών φορέων επιχειρεί να δώσει µια πλήρη εικόνα
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε
τους υγιείς συνεταιρισµούς, αποφεύγοντας τις παθογένειες του
παρελθόντος, ενώ δίνεται τη δυνατότητα δηµιουργίας, είτε περιφερειακών είτε εθνικών αγροτικών συνεταιρισµών, σε κλαδικό
επίπεδο, µέλη των οποίων είναι οι τοπικοί αγροτικοί συνεταιρισµοί.
Η πολιτική που ακολουθούµε στο θέµα των αγροτικών συνεταιριστών, σπάει την υψηλή εποπτεία του κράτους µε τις δηµοκρατικές διαδικασίες εντός των συνεταιρισµών, όπως επίσης και
την παντοδυναµία των προέδρων, ορίζοντας συγκεκριµένη θητεία.
Στο σύνολό του το νοµοσχέδιο κατοχυρώνει τη δηµοκρατική
λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισµών, καθώς εισάγεται το
µέτρο για µία ψήφο ανά µέλος και την έννοια του συνιδιοκτήτη
συνεταιρισµού, προωθώντας τις αρχές της κοινωνικής οικονοµίας, µε ίδια δικαιώµατα για όλους.
Κατά την άποψή µου, ένα ακόµα πολύ προωθητικό στοιχείο
του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου είναι η δηµιουργία ταµείου συνεταιριστικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση αποτελεί βασική συνεταιριστική αρχή. Έτσι, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου,
δηλαδή οι ίδιοι οι συνεταιριζόµενοι, µπορούν να επιµορφώνονται
και να λαµβάνουν κατάρτιση σχετικά µε τη λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισµών.
Τέλος, η συγκέντρωση του µεγαλύτερου µέρους της παραγωγής των µελών στον συνεταιρισµό, δίνει αυτόµατα ένα βασικό
πλεονέκτηµα στον αγροτικό συνεταιρισµό, που αυξάνει την ανταγωνιστικότητά του απέναντι στις εταιρείες και στην αγορά. Οι
ίδιοι οι παραγωγοί θωρακίζουν τον αγροτικό συνεταιρισµό, δηµιουργώντας µια σχέση αλληλεξάρτησης και προστασίας απέναντι στα µεγαθήρια της αγροτικής οικονοµίας.
Θα ήθελα, όµως, να αναφερθώ στη σηµασία του νοµοσχεδίου
αυτού και στην ανάγκη που είχε ο αγροτικός παραγωγικός ιστός
της χώρας µας µε συγκεκριµένα παραδείγµατα.
Για τον Νοµό Ξάνθης, από τον οποίο κατάγοµαι, το συνεταιριστικό κίνηµα και συγκεκριµένα οι αγροτικοί συνεταιρισµοί ήταν
ανέκαθεν η κινητήριος δύναµη της αγροτικής δραστηριότητας
του νοµού. Οι πέντε µεγάλοι συνεταιρισµοί της Ξάνθης ήταν
πραγµατικά η σωτηρία των µικροµεσαίων αγροτών και η πτώχευσή τους αποδεικνύει αυτό το κενό.
Όµως, δεν µπορούµε να θεωρήσουµε τις συγκεκριµένες περιπτώσεις ως αποτυχία του συνεταιριστικού κινήµατος. Αντίθετα,
η κακοδιαχείριση και προώθηση ατοµικών και πολιτικών συµφερόντων µέσα από τους συνεταιρισµούς και η έλλειψη κρατικού
ελέγχου οδήγησαν στο κλείσιµο ή στις ιδιωτικοποιήσεις τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι πρόεδρος µιας συνεταιριστικής βιοµηχανίας της περιοχής που πτώχευσε, να µεταπηδά
στο διοικητικό συµβούλιο άλλης συνεταιριστικής βιοµηχανίας ως
αντιπρόεδρος, χωρίς να επωµίζεται µέχρι στιγµής καµµία ευθύνη
για την πτώχευση του πρώτου συνεταιρισµού, µε πολλά εκατοµµύρια.
Τέτοια παραδείγµατα, φαντάζοµαι υπάρχουν πολλά. Ίσως αν
οι προηγούµενες κυβερνήσεις έκαναν την πολιτική επιλογή, αντί
να καταστρέφουν τους αγροτικούς συνεταιρισµούς και να ψά-
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χνουν µέσα από αυτούς δυνάµει ψηφοφόρους και στελέχη, να
ασχολούνταν µε πραγµατικούς όρους µε τη στήριξη των αγροτικών συνεταιρισµών, να µην είχαµε τώρα αυτό το πρόβληµα και
ίσως ο νοµός µας να µην είχε τώρα και τα υψηλότερα ποσοστά
ανεργίας πανελλαδικά. Μπορεί σε µας η ανάπτυξη να έλθει και
µέσα από τον πρωτογενή τοµέα και την κτηνοτροφία, γιατί δεν
είναι δυνατόν µια χώρα µε τέτοιες δυνατότητες αγροτικής παραγωγής να έχει τόσο µεγάλη εξάρτηση από τις εισαγωγές και
λίγες εξαγωγές.
Για τον λόγο αυτόν και, φυσικά, για να στηρίξουµε τον µικρό
και µεσαίο αγρότη, καθώς και τις οµάδες παραγωγών, επιλέγουµε ένα από τα µελήµατά µας να είναι οι υγιείς αγροτικοί συνεταιρισµοί, αγροτικοί συνεταιρισµοί ισχυροποιηµένοι, που θα
προστατεύσουν τα µέλη τους και θα δηµιουργήσουν δηµοκρατικά µε αλληλεγγύη και ενδιαφέρον για την κοινωνία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Χουσεΐν Ζεϊµπέκ, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Βρούτση, θα δώσω τον λόγο στον
Υπουργό, τον κ. Σταθάκη, γιατί έχουµε και τις διαπραγµατεύσεις
στο Χίλτον. Αφού ευχηθούµε, όλη η Αντιπροσωπεία, να πάνε όσο
καλύτερα γίνεται, σας δίνω τον λόγο, κύριε Υπουργέ, για να αναπτύξετε την τροπολογία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Συγγνώµη για την παρέµβαση.
Πρόκειται για µια παράταση προθεσµίας. Αφορά αυτούς που
είναι ενταγµένοι στον ν.3869/2010, τον νόµο Κατσέλη, που έχουν
υποβάλει αίτηση πριν από τις 19 Αυγούστου του 2015 και οι
οποίοι επικαιροποιούν τα στοιχεία τους. Υπάρχει µεγάλος συνωστισµός στις τράπεζες στην επικαιροποίηση των στοιχείων. Είχαµε δώσει µέχρι τις 3 Μαΐου παράταση.
Με βάση τα δεδοµένα που έχουµε και από τις τράπεζες και
από τους δανειολήπτες, είναι αναγκαίο να παραταθεί για ένα διάστηµα δύο µηνών και αυτό προτείνουµε. Παρατείνεται µέχρι 30
Ιουνίου του 2016 η επικαιροποίηση των στοιχείων, προκειµένου
οι φάκελοί τους να είναι πλήρεις και να µπορούν να κριθούν από
τα δικαστήρια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κ. Γεώργιο Σταθάκη.
Να προχωρήσουµε µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη Βρούτση.
Κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες
κατά τη διαδικασία της συζήτησης διαµαρτυρήθηκα ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος για το «γαϊτανάκι» και την κατ’ εξακολούθηση συµπεριφορά εκ µέρους της Πλειοψηφίας, µια διαδικασία η οποία δεν είχε προηγούµενο, δηλαδή την κατάθεση τροπολογιών, είτε υπουργικών είτε βουλευτικών.
Δεν απάντησα χθες στην ένσταση, η οποία ασκήθηκε από τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Απαντώ, λοιπόν, σήµερα και λέω το εξής: Βεβαίως και είναι αναφαίρετο δικαίωµα των
Βουλευτών να καταθέτουν τροπολογίες. Αυτό είναι µέσα στο
πλαίσιο λειτουργίας του Κανονισµού και δεν πρέπει να διακοπεί.
Υπάρχει, όµως, ένα ζήτηµα, το οποίο είναι ευρύτερο και πολύ
πιο σοβαρό. Μέσα στην ταχύτητα της νοµοθετικής διαδικασίας
εισάγονται διατάξεις διά µέσου τροπολογιών, οι οποίες είναι
απαράδεκτες, οι οποίες, ουσιαστικά, είναι κοστοβόρες και στέλνουν τον λογαριασµό στον Έλληνα φορολογούµενο, διότι, όπως
είναι γνωστό…
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: O Υπουργός απουσιάζει. Να περιµένω;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Για ποιον τα λέει, για εµάς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν θέλετε να περιµένετε, µπορείτε να περιµένετε. Αν θέλετε, µπορείτε να συνεχίσετε. Έχω ειδοποιήσει ήδη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Αν είναι για ένα λεπτό, δεν υπάρχει πρό-
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βληµα. Ανθρώπινο είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, είναι λιγότερο
από ένα λεπτό. Έρχεται ο Υπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τότε να µου δώσετε
τον λόγο από την αρχή, για να επαναλάβω αυτά που είπα. Εγώ
δεν έχω πρόβληµα µε την απουσία του Υπουργού. Πιστεύω ότι
θα έλθει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ούτε κι εγώ έχω
πρόβληµα µε τον χρόνο. Θα σας δώσω όσο χρόνο χρειαστείτε.
Πάντως ο Υπουργός µάς ειδοποίησε ότι έρχεται.
Συνεχίστε, κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνω ότι χθες κατά την κοινοβουλευτική διαδικασία άσκησα κριτική προς την Κυβέρνηση, καθότι συνολικά
κατετέθησαν είκοσι έξι τροπολογίες, τέσσερις βουλευτικές, τέσσερις υπουργικές και είκοσι δύο βουλευτικές. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ασκώντας κριτική στη δική µου
ένσταση, είπε ότι δεν υπάρχει πρόβληµα, διότι οι Βουλευτές πρέπει να καταθέτουν και έχουν το αναφαίρετο δικαίωµα να καταθέτουν τροπολογίες. Βεβαίως και έχουν το δικαίωµα, βεβαίως
και µπορούν, όµως υπάρχει ένα ουσιαστικό ζήτηµα και δηµοκρατίας …
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Σε µας τα λες αυτά; Η Κυβέρνηση δεν είναι εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Κεγκέρογλου, …
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ναι, κύριε Κεγκέρογλου, όµως διακόπτοµαι για δεύτερη φορά και λέω ότι εγώ µπορώ να οµιλώ και
από εκεί και πέρα, αν έλθει ο Υπουργός και θέλει να ακούσει, ας
έλθει, καλώς να έλθει. Δεν µπορούµε, όµως, να σταµατήσουµε
την κοινοβουλευτική διαδικασία.
Λέω, λοιπόν, το εξής: Μέσα στην ταχύτητα της κοινοβουλευτικής διαδικασίας εισάγονται τροπολογίες απαράδεκτες, εισάγονται τροπολογίες, οι οποίες φέρνουν την αδιαφάνεια, εισάγονται τροπολογίες, οι οποίες φέρνουν απευθείας αναθέσεις και
είναι και τροπολογίες ρουσφετολογικού χαρακτήρα, κοστοβόρες
για τον Έλληνα φορολογούµενο, κοστοβόρες γιατί, όπως είναι
γνωστό, οι βουλευτικές τροπολογίες, που εισάγονται -και κατά
το πλείστον γίνονται δεκτές µέσα από την πονηρή διαδικασία του
ΣΥΡΙΖΑ- είναι διαδικασίες οι οποίες δεν περνάνε από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Είναι «παραγγελιές»!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Παράδειγµα: Στην προηγούµενη διαδικασία η Νέα Δηµοκρατία εντόπισε την τροπολογία τριών Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που έφερνε και ζητούσε από το Σώµα, από
την Εθνική Αντιπροσωπεία, να κάνει δεκτό –άκουσον, άκουσον!να διαγραφούν τα πρόστιµα από το λαθρεµπόριο. Όταν εµείς,
κύριε Υπουργέ…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Τι λέτε τώρα; Διαβάσατε τέτοια τροπολογία; Δεν υπάρχει ούτε υπήρξε ποτέ τέτοια τροπολογία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όταν εµείς, κύριε Υπουργέ, είπαµε ότι
θα καταθέσουµε αίτηση για ονοµαστική ψηφοφορία, το απέσυραν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, λοιπόν, είναι το παράδειγµα
της προηγούµενης φοράς.
Σε αυτό το παράδειγµα τώρα, υπάρχουν τρεις τροπολογίες,
οι οποίες επίσης είναι απαράδεκτες, για τις οποίες εγείρουµε σοβαρότατη ένσταση, κύριε Υπουργέ, και δεν θα τις ψηφίσουµε.
Ξεκινάω µε την πρώτη, αυτό που αναφέρατε λίγο πριν ως επίτευγµα. Το είχα αντιµετωπίσει ως Υπουργός στο Υπουργείο Εργασίας. Ήλθε και σε µένα το ζήτηµα του εργόσηµου. Είστε περισσότερο ευαίσθητοι από µας ή είστε καλύτεροι οικονοµολόγοι,
νοµίζετε; Εργόσηµο στην Ελλάδα υπάρχει, αλλά η Ελλάδα είναι
κράτος και κανείς δεν µπορεί να ξεπερνάει κανόνες, νόµους και
να δηµιουργεί και εθνικά ζητήµατα, διότι η τροπολογία του εργοσήµου, που φέρνετε, ουσιαστικά νοµιµοποιεί «από την πίσω
πόρτα», όπως λέει και η εισήγηση, παράνοµους µετανάστες.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε 25% ανεργία. Το ξέρετε; Το ξέρετε ότι
στην Ελλάδα υπάρχει 25% ανεργία και ότι υπάρχει και νοµοθετικό πλαίσιο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Γελάει ο κόσµος!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αυτό, λοιπόν, το καταγράφω για να
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µας ακούνε οι άνεργοι. Σήµερα συµπτωµατικά -θέλω να αναφέρω το στοιχείο- η καταγραφή των ανέργων στο µητρώο του
ΟΑΕΔ αποτελεί το µεγαλύτερο µέγεθος όλων των εποχών. Κατεγράφησαν ένα εκατοµµύριο, εβδοµήντα δύο χιλιάδες, διακόσιοι δεκαέξι άνεργοι. Είναι το µεγαλύτερο ιστορικά νούµερο
καταγεγραµµένο στο ΟΑΕΔ. Δυστυχώς, τον προηγούµενο µήνα,
τον Φεβρουάριο, µε ένα εκατοµµύριο, ογδόντα δύο χιλιάδες,
εξήντα τέσσερις καταγεγραµµένους ανέργους, ήταν το ιστορικό
ρεκόρ ανεργίας όλων των εποχών, επί Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ.
Η δεύτερη τροπολογία αφορά στον γνωστό κ. Πολάκη, ο
οποίος -επιτρέψτε µου να σας πω- είναι πλέον ο γραφικός της
πολιτικής ιστορίας του τόπου µας. Χθες αργά το βράδυ κατέθεσε
µια τροπολογία, µε την οποία γυρίζει την πολιτική στον µεσαίωνα.
Και απευθύνοµαι σε εσάς, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ.
Στην Ελλάδα υπάρχουν διαδικασίες γνωστές, διαφανείς.
Υπάρχει το outsourcing, µε το οποίο µπορούσαν οι δηµόσιοι φορείς και τα νοσοκοµεία να κάνουν διαγωνισµούς µε διαφανείς
διαδικασίες και να δίνουν την παροχή των υπηρεσιών στις καθαρίστριες µε τρόπο ευδιάκριτο, αδιαµφισβήτητο, χωρίς να παρεµβαίνει ο Υπουργός.
Τι κάνετε εσείς; Κάνει απευθείας ανάθεση ο κ. Πολάκης. Ο
γνωστός κ. Πολάκης, που πριν λίγες µέρες είπε ότι θα βάλει τρία
µέτρα κάτω από τη γη τους δηµοσιογράφους και από προχθές
πλέον είναι πολιτικά διωκόµενος από την πλειοψηφία των Βουλευτών της Εθνικής Αντιπροσωπείας και από τους Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, απ’ ό,τι
γνωρίζω, που του υπέβαλαν µήνυση. Ζητάει το προνόµιο ο κ. Πολάκης να διορίζει προσωπικά τις καθαρίστριες µε ατοµικές συµβάσεις! Γυρίζει, δηλαδή, σε πολιτικό µεσαίωνα την πολιτική ζωή
του τόπου µας. Αυτό είναι, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Αποδέχεστε τέτοιες διαδικασίες;
Και, φυσικά, υπάρχει και η τρίτη τροπολογία. Πριν από λίγο
έφυγε ο κ. Παππάς. Ζητάει ο κ. Παππάς και έρχεται και το διατρανώνει ως επίτευγµα, να δηµιουργήσουµε γραφείο Τύπου για
τους µετανάστες. Πολύ ωραία ακούγεται. Ήταν κάτι και σαν τον
λογαριασµό της Τράπεζας της Ελλάδος, που δόθηκε η δυνατότητα στον Υπουργό Άµυνας να κάνει απευθείας αναθέσεις. Εγώ
να δεχθώ την επικοινωνιακή ανάγκη. Ρωτάω: Πρέπει να φεσώσουµε και να στείλουµε πάλι τον λογαριασµό και να διορίσουµε
πάλι φίλους και «ηµετέρους»;
Γιατί, κύριε Υπουργέ, ζητάτε να συστήσουµε κι άλλη υπηρεσία
και να βάλουµε κι άλλον γενικό γραµµατέα και να διορίσουµε κι
άλλους υπαλλήλους στον κρατικό τοµέα; Δεν χορτάσατε; Τόσους χιλιάδες βάλατε. Ο λογαριασµός αυτός κοστολογεί
114.000 ευρώ µόνο τον προϊστάµενο! Δεν κοστολογείται ο αριθµός των υπαλλήλων, γιατί δεν γνωρίζει το Γενικό Λογιστήριο
ποιος θα είναι ο αριθµός τελικά των υπαλλήλων που θα προσληφθούν. Οπότε ανοίγετε κι από δω µια πόρτα για διορισµούς υµετέρων, φίλων και κοµµατικών συµπαθούντων του ΣΥΡΙΖΑ.
Ας τα ακούνε όµως οι άνεργοι. Ας τα ακούνε οι άνθρωποι που
βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, ας τα ακούνε οι άνεργοι της
«Ηλεκτρονικής», ας τα ακούνε οι άνεργοι, οι οποίοι σήµερα βιώνουν πολύ δύσκολες συνθήκες. Βλέπουν µια Κυβέρνηση, η οποία
µέσα σ’ αυτή τη δηµοσιονοµική δυσκολία, η οποία είναι πράγµατι
αναγνωρίσιµη, διορίζει τους φίλους και υµετέρους. Αυτή, λοιπόν,
την πολιτική ονοµάζουµε «πολιτική του µεσαίωνα και του σκοταδισµού».
Τώρα, κύριε Υπουργέ, απευθύνοµαι σε εσάς για το νοµοσχέδιο. Θέλω να σας πω ότι είναι θετική η αλλαγή την οποία κάνετε,
όσον αφορά στους αναγκαστικούς συνεταιρισµούς. Μας βρίσκει
σύµφωνους, διότι ήδη οι φωνές και από την Κοζάνη και από τη
Σάµο και από τη Χίο αλλά και από την περιοχή µου, τη Σαντορίνη,
ήταν πολύ δυνατές και χαίροµαι που συµφωνήσαµε.
Όµως θέλω, µε την ευκαιρία που είστε εδώ, να µου απαντήσετε ως Υπουργός που εκπροσωπείτε την Κυβέρνηση σήµερα
στο νοµοσχέδιο, αν γνωρίζετε κάτι για τον ΦΠΑ στο 24%. Τελικά
είναι πραγµατικότητα; Είναι κάτι στο οποίο θα συµφωνήσει η Κυβέρνηση; Είναι κάτι το οποίο θα έρθει ως λογαριασµός της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε λίγες µέρες;
Και αν είναι, θα ήθελα να µου πείτε: Αυτό θα πάει και στους
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αγρότες; Θα δεχθείτε το 24% ΦΠΑ να πάει στα αγροτικά εφόδια,
τις πρώτες ύλες των αγροτών, κύριε Υπουργέ της Αγροτικής
Ανάπτυξης;
Επειδή χθες σας άκουσα και νόµιζα ότι άκουγα έναν Υπουργό,
ο οποίος δεν ξέρω σε ποια χώρα είναι Υπουργός των αγροτών
και πόσο περίφηµα τα έχετε κάνει, θυµίζω για την ιστορία, ότι επί
ηµέρων σας –και αυτό βαραίνει όλη την Κυβέρνηση και όχι εσάς
προσωπικά- αυξήσατε τον ΦΠΑ για όλα τα αγροτικά εφόδια από
το 13% στο 23%. Γονατίσατε τον αγροτικό κόσµο. Αυξήσατε την
προκαταβολή φόρου στο 100%. Καταργήσατε το επίδοµα πετρελαίου. Αυτό το επίδοµα πετρελαίου, που ήταν ανάσα για τον
αγροτικό κόσµο, εσείς το καταργήσατε. Κι επιπλέον επιβάλατε
τον φόρο του οίνου και φορολογήσατε και τις επιδοτήσεις.
Όµως, δεν είναι µόνο αυτό. Μόλις προχθές χρειάστηκαν διακόσιες είκοσι σελίδες και εκατόν είκοσι τρία άρθρα του κ. Κατρούγκαλου, για να περιγράψει το µυθιστόρηµα της εξαπάτησης
του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το µυθιστόρηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
µέσα από το οποίο περιγράφετε πώς το 12.000 ευρώ αφορολόγητο γίνεται 9.100 -που αφορά και τους αγρότες- και πώς η δέκατη τρίτη σύνταξη, τελικά, µειώνεται για όλους από 10% έως
30%.
Και µέσα εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -µιας που συζητάµε για τους αγρότες- περιλαµβάνεται για τον αγροτικό κόσµο
της χώρας, ο οποίος ακόµα δεν το έχει µάθει, η εξοντωτική εισφορά 27,2%!
Τι έχετε να πείτε γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ; Θα τοποθετηθείτε;
Επειδή δεν θα έχει την ευκαιρία η Εθνική Αντιπροσωπεία να σας
δει µέχρι να έρθει το νοµοσχέδιο του κ. Κατρούγκαλου και είναι
κρίσιµη η τοποθέτησή σας, θα δεχθείτε αυτή την εξοντωτική εισφορά 27,2% στο εισόδηµα των αγροτών; Αν θέλετε, απαντάτε.
Δικαίωµά σας είναι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς, πάντως, σας λέµε ότι αυτά τα µέτρα είναι και άδικα και
αχρείαστα. Τα µέτρα αυτά γονατίζουν τον αγροτικό κόσµο και
ουσιαστικά το νοµοσχέδιο, το οποίο φέρατε δεν λύνει το πρόβληµα. Αντίθετα, µε τις επιµέρους διατάξεις, δηµιουργεί επιπλέον προβλήµατα και δυσχεραίνει την όλη κατάσταση.
Σήµερα, όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της άσκησης κοινωνικής πολιτικής, το έντυπο Α21, που δίνει τα οικογενειακά επιδόµατα –δικής µας δηµιουργίας, της προηγούµενης κυβέρνησηςτο κληρονοµήσατε. Ο προϋπολογισµός ήταν 755 εκατοµµύρια
ευρώ ετησίως. Μου ασκούσατε τότε κριτική για ψίχουλα και
όµως ήταν µια καινοτοµία µέσα στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής
δυσκολίας για να ικανοποιήσουµε πεντακόσιες χιλιάδες οικογένειες –αυτό µπορέσαµε και µαζέψαµε- νοικοκυρεµένα. Επιπλέον,
για πρώτη φορά δώσαµε και στο πρώτο και στο δεύτερο παιδί
οικογενειακό επίδοµα -δεν υπήρχε στην ιστορία του ελληνικού
κράτους- και µάλιστα ήταν ο µοναδικός δηµοσιονοµικός δείκτης
στην προηγούµενη κυβέρνηση, που ανέβηκε, διότι σε όλους τους
άλλους υπήρξαν προσαρµογές. Και σήµερα –να το ακούσουν
αυτό όλοι, αν και ήδη το γνωρίζουν αυτοί που το εισπράττουντο καταθέσατε κουτσουρεµένο κατά 50% το κοινωνικό κράτος
των 755 εκατοµµυρίων ευρώ του Α21 που σας παραδώσαµε.
Και µαζί µε το κοινωνικό κράτος είναι γνωστό ότι αθετήσατε
και την υπόσχεσή σας για τα 2 δισεκατοµµύρια, τα οποία κάνατε
200 εκατοµµύρια για την ανθρωπιστική κρίση και τελικά έγιναν
106 εκατοµµύρια ευρώ, όταν εµείς δώσαµε 450 εκατοµµύρια για
το κοινωνικό µέρισµα.
Επίσης, είναι γνωστό κάτι το οποίο προκαλεί όλους τους Έλληνες. Αν δεν κάνω λάθος, χθες, σε στοιχεία που δώσατε στη δηµοσιότητα -αυτό που σας είπε και ο Πρόεδρος της Νέας
Δηµοκρατίας από Βήµατος Βουλής και σας το λέµε και όλοι«Βάλτε τάξη στο κράτος. Η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αµπέλι».
Αποδείχθηκε σε ερώτηση Βουλευτών ότι η δαπάνη για την κατάληψη της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» σε επίπεδο επιχειρήσεων και φόρων, τελικά -που θα τα πληρώσουν οι αγρότες, οι συνταξιούχοι, οι εργαζόµενοι- είναι 3 εκατοµµύρια ευρώ µέχρι τώρα! Και εσείς παραµένετε µε δεµένα τα χέρια, παραµένετε απλοί θεατές, σε ένα
έργο το οποίο φαίνεται ότι αδυνατείτε να ασκήσετε πολιτική.
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Είστε ανύπαρκτοι. Δεν λειτουργείτε σωστά. Έχετε κάνει πολύ
κακό στο κράτος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιωάννη
Βρούτση.
Ας προχωρήσουµε στον κατάλογο. Θα γίνει εναλλαγή των
Βουλευτών.
Ο κ. Σέλτσας έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Μπορείτε να µας πείτε τη σειρά των
οµιλητών, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κοιτάξτε, έχετε τον
κατάλογο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Ποιος είναι ο επόµενος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εσείς θα µιλήσετε
αµέσως µετά. Δεν ήθελα να σας βάλω αµέσως µετά από τον κ.
Βρούτση.
Ορίστε, κύριε Σέλτσα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΛΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόµαστε σήµερα να µιλήσουµε για τη γεωργική παραγωγή, που είναι νούµερο «1» ζήτηµα
στη χώρα µας. Εκεί έχουµε το συγκριτικό µας πλεονέκτηµα, όπως και στον τουρισµό, αλλά ακόµα περισσότερο η γεωργία
άπτεται άµεσα της επιβίωσης ενός λαού ανεξαρτήτως της παγκόσµιας οικονοµικής κατάστασης. Κυρίως δε, σε περιόδους
αστάθειας, όπως αυτή που βιώνουµε, που οι εµπορικές και άλλες
συµµαχίες κλονίζονται, η γεωργική παραγωγή, η κτηνοτροφία
και η αλιεία αποτελούν κύριο παράγοντα σταθερότητας ειδικά
για µια χώρα σαν την δική µας.
Κατά συνέπεια το νοµοσχέδιο για τους συνεταιρισµούς είναι
από τα σηµαντικότερα που έρχονται σε αυτή τη νοµοθετική περίοδο. Έρχεται να βάλει τους πολύπαθους συνεταιρισµούς σε
µια νέα βάση και να τους δώσει την ευκαιρία να γίνουν πολύτιµα
εργαλεία στα χέρια των αγροτών. Κυρίως, όµως, έρχεται να αντιµετωπίσει παθογένειες χρόνων που έφεραν το συνεταιριστικό
κίνηµα σε πλήρη ανυποληψία. Αυτοί που ευθύνονται γι’ αυτή την
κατάντια είναι αυτοί οι οποίοι λυσσαλέα αντιστέκονται και σε
αυτό το νοµοσχέδιο στο όνοµα της ανεξαρτησίας δήθεν του συνδικαλιστικού κινήµατος.
Η αλήθεια είναι, όµως, ότι ανεξαρτησία µάλλον εννοούν την
ασυδοσία τους να λυµαίνονται τα κοινοτικά κονδύλια. Το σωστό,
όµως, είναι τέτοιες περιπτώσεις να αποτελούν αντικείµενο δικαστικής διερεύνησης και όχι πολιτικής αντιπαράθεσης. Γι’ αυτό
θα επικεντρωθώ στην ουσία του αγροτικού ζητήµατος και πώς
αυτό επηρεάζεται από το νοµοσχέδιο.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της EUROSTAT ο αγροτικός κόσµος,
ειδικά στη χώρα µας, τείνει να είναι όλο και πιο γερασµένος. Το
53% των κατόχων αγροτικής γης είναι πάνω από πενήντα ετών,
αριθµός που στη χώρα µας είναι ακόµα πιο µεγάλος. Σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον παίζει µεγάλο ρόλο ο δυναµισµός και η ευκολία υιοθέτησης νέων τεχνολογιών από τους
αγρότες. Ο αγροτικός κόσµος, λοιπόν, για να επιβιώσει χρειάζεται και ηλικιακή ανανέωση.
Το νοµοσχέδιο πιστεύω πως βοηθά στην κατεύθυνση της ανανέωσης. Η ένταξη στους συνεταιρισµούς και ανθρώπων, που δεν
κατέχουν αγροτική γη αλλά ασχολούνται µε τον αγροτικό τοµέα,
είναι ένας τρόπος ανανέωσης. Επίσης, τα ίσα µερίδια ανεξάρτητα της γης και του όγκου της παραγωγής στατιστικά ευνοούν
τους νέους και αυτή είναι µια σωστή πρόβλεψη του νοµοθέτη.
Η υποχρέωση να δίνεται όλη η παραγωγή, το 80%, στον συνεταιρισµό είναι ένα θετικό µέτρο του νόµου, που φωτίζει την ουσία
του συνεταιρισµού. Απέναντι στο «διαίρει και βασίλευε» των µεσαζόντων πρέπει να µπαίνει το «η ισχύς εν τη ενώσει» των παραγωγών.
Εν ολίγοις, ξαναδίνουµε τη δύναµη αλλά και την ευθύνη που
απορρέει από αυτή τη δυναµική στον απλό παραγωγό. Εµείς δίνουµε τα εργαλεία, ανοίγουµε τον δρόµο. Από εκεί και πέρα,
είναι θέµα των ίδιων των παραγωγών να χαράξουν τη νέα πορεία.
Πρέπει, όµως, και ως κράτος να εφοδιάσουµε και τους νέους συνεταιρισµούς µε όπλα για τη λειτουργία τους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η απλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης συνεταιρισµού, που
φέρνει το νοµοσχέδιο, είναι ένα πρώτο βήµα, αλλά µένουν πολλά
ακόµα να γίνουν. Αποτελεί ζητούµενο η απλοποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου προς τους παραγωγούς. Αποτελεί ζητούµενο η αξιοποίηση της ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης.
Οι υπηρεσίες επιµόρφωσης των παραγωγών, που προβλέπονται από το νοµοσχέδιο, δεν πρέπει να µένουν ένα ευχολόγιο,
αλλά να γίνουν µια απλή και ευχάριστη διαδικτυακή πλατφόρµα
πρόσβασης σε όλους.
Οφείλουµε να κινηθούµε µε µεγάλη ταχύτητα και απόλυτη διαφάνεια. Η εµπορική παρουσία ενός παραγωγικού συνεταιρισµού
οφείλει να εκσυγχρονιστεί. Εκεί πρέπει να απευθυνθούν τα περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια µε σαφή τάση προς εξωστρέφεια.
Αυτός θα είναι και ο τρόπος να αποκτήσουµε την αληθινή διαπραγµατευτική µας δύναµη, ως χώρα, σε όλα τα επίπεδα.
Για να καταστήσουµε την εξωστρέφεια, χρειάζεται η παραγωγική συνεταιριστική οργάνωση, χρειάζονται υποδοµές, που εν
πολλοίς υπάρχουν, αλλά χρειάζονται και σύγχρονα εµπορικά εργαλεία. Το διαδίκτυο και οι ξένες γλώσσες είναι εργαλεία που κατέχουν οι νέοι άνθρωποι, ακόµα και στην επαρχία. Τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στους συνεταιρισµούς.
Τα παραδείγµατα επιτυχούς εµπορικής πολιτικής υπάρχουν
και καλό είναι να τα µιµηθούν όλοι οι συνεταιρισµοί. Θα αναφέρω
το παράδειγµα των ΑΤΜ γάλακτος, που δίνουν άµεση επαφή παραγωγού-καταναλωτή, µειώνοντας το κόστος και αφαιρώντας
δύναµη από τους µεσάζοντες. Να βοηθήσουµε τους παραγωγούς, µέσω του Υπουργείου, να κινηθούν προς τέτοιες καινοτόµες κινήσεις.
Η χώρα µας βρέθηκε στο επίκεντρο ενός οικονοµικού πολέµου
και πρέπει να σκεφτεί στρατηγικά για να ξεφύγει. Η υιοθέτηση
της συνεταιριστικής κουλτούρας κι ενός νέου τρόπου λειτουργίας του αγροτικού κόσµου αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία,
που θα οδηγήσουν τη χώρα µας στο να σταθεί ξανά στα πόδια
της.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Σέλτσα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Ιωάννης Αντωνιάδης, Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, καλό µεσηµέρι.
Πριν αναπτύξω την τροπολογία την οποία κατέθεσα και η
οποία είναι πολύ σηµαντική, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας καταθέσω ότι πάνω στη Φλώρινα και γενικά όπου υπάρχουν κτηνοτρόφοι, υπάρχει µια τεράστια καταστροφή, ένας Αρµαγεδδώνας!
Οι εταιρείες δεν παίρνουν το γάλα από τους µικρούς παραγωγούς, τους δε µεγαλύτερους παραγωγούς τους εκβιάζουν κι έχουν κατεβάσει την τιµή από τα 40 λεπτά στα 31 λεπτά.
Κύριε Υπουργέ, θα σας παρακαλέσω να µας απαντήσετε τι
έχετε κάνει και τι προτίθεστε να κάνετε. Πρέπει να λάβουµε δραστικά µέτρα κι εµείς είµαστε εδώ να σας στηρίξουµε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Να ξαναπάρουµε τη «ΔΩΔΩΝΗ».
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Μην είστε προκλητικός. Είναι χοντρό πρόβληµα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Μπάρκα, σας
παρακαλώ µη διακόπτετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Θέλετε τίποτα, κύριε συνάδελφε;
Σήµερα είµαστε όλοι εδώ αγρότες. Αφήστε τα κοµµατικά. Αυτά
τα κοµµατικά µάς πήγαν εκεί που µας πήγαν.
Κύριε Υπουργέ, αυτά είναι σηµερινά και των τελευταίων εβδοµάδων. Έχετε έναν ισχυρότατο µηχανισµό ελέγχου. Βλέπετε ότι
εταιρείες εισάγουν ξένο γάλα, 70% ξένο και 30% ελληνικό και το
ελληνοποιούν. Πάµε στα ράφια των σουπερµάρκετ και, όταν
έχουν την ευσυνειδησία πραγµατικά να γράψουν ότι είναι από
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλεις ειδικό µεγεθυντικό φακό
για να το διαβάσεις.
Θέλω να σας ρωτήσω: Γίνονται έλεγχοι στα ράφια; Γίνονται
έλεγχοι στις εισαγωγές; Γίνονται έλεγχοι στις εταιρείες. Σας λέµε
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–και ελάτε να το ψηφίσουµε µαζί- να επαναφέρετε το φρέσκο
γάλα στις πέντε µέρες. Βοηθήστε τους παραγωγούς, τους κτηνοτρόφους.
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το ξέρετε πολύ καλύτερα από µένα- η αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης ενός τροφίµου θα πρέπει να
προβλέπεται σε κάθε περίπτωση κ.λπ.. Είναι όλα ξεκάθαρα. Αυτό
το οποίο λείπει είναι η βούληση. Οι άνθρωποι καταστρέφονται.
Είναι στα πρόθυρα κρίσης και θα έλεγα και αυτοκτονίας Ειλικρινά, δεν µπορούµε να πάµε πίσω στην περιοχή µας. Πρέπει να
παρθούν µέτρα.
Πρέπει, σας παρακαλώ πολύ –εγώ θα επανέρχοµαι κάθε είκοσι
µέρες µε ερώτηση- να βρεθεί λύση. Δεν µπορεί να περάσει στα
ψιλά γράµµατα. Σήµερα είναι το αγελαδινό και αύριο είναι το
πρόβειο γάλα. Δεν θέλω να αναπτύξω αυτό το θέµα περισσότερο.
Συνεχίζω µε ένα άλλο θέµα, µε την τροπολογία την οποία έφερα. Χιλιάδες παραγωγοί, εξαιτίας του παγετού του Μαρτίου και
φέτος και πέρυσι, βρίσκονται σε απόγνωση, γιατί υπέστησαν καταστροφή. Αναρωτιούνται τελικά γιατί πρέπει αν πληρώνουν,
όταν δεν αποζηµιώνονται.
Όλοι γνωρίζουµε ότι υπάρχει υψηλό κόστος παραγωγής: υψηλές τιµές στο πετρέλαιο, στα λιπάσµατα, στα φυτοφάρµακα.
Προσθέτετε κι εσείς αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές και στη
φορολογία. Τουλάχιστον, ας πάρουν τις αποζηµιώσεις.
Κύριε Υπουργέ, λυπάµαι που δεν κάνατε δεκτή την τροπολογία
που καταθέσαµε. Ουσιαστικά, η τροπολογία λέει να προσθέσουµε τη λέξη «φυλλοβόλων», για να µπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι
να πληρωθούν. Είπατε ότι χρειάζεται τεκµηρίωση κι ότι ο ΕΛΓΑ,
ναι µεν θέλει κι αναγνωρίζει τη ζηµία, αλλά δεν µπορεί να τη
δώσει λόγω του κανονισµού, ο οποίος ισχύει.
Η τεκµηρίωση είναι επαρκής, κύριε Υπουργέ, και δεν χρειάζεται να αλλάξει ο κανονισµός. Με αυτή τη συγκεκριµένη τροπολογία, νοµίζω ότι µπορούν να πληρωθούν.
Εν τάχει αναφέροµαι στο άρθρο 71 του ν.4235/2014. Μιλάµε
για την ακαρπία στις δενδρώδεις καλλιέργειες –πολύ σύντοµα
το αναφέρω- και µιλάµε για την αποζηµίωση πληγέντων παραγωγών. Υπήρχαν αντιδράσεις από τη µεριά των ελαιοκαλλιεργητών, λόγω του υψηλού ασφαλίστρου, που προέκυπτε ήδη από
αναλογιστική µελέτη και λόγω του φαινοµένου της παρενιαυτοφορίας στα ελαιόδεντρα κ.λπ.. Ζητήθηκε η απάλειψη των ελαιόδεντρων από τις διατάξεις του άρθρου 71 λόγω ακαρπίας και
λόγω της µείωσης του ασφαλίστρου.
Προτείνουµε, λοιπόν, µε την εν λόγω τροπολογία να γίνει η
προσθήκη της λέξης «φυλλοβόλων» µετά από τις λέξεις «αναµενόµενης παραγωγής», προκειµένου να είναι συγκεκριµένες οι
δενδρώδεις καλλιέργειες, που θα καλύπτονται.
Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, οι άνθρωποι αυτοί δίνουν
καθηµερινά έναν αγώνα στην ύπαιθρο ενάντια στα στοιχεία της
φύσης. Τα προβλήµατα είναι πολλαπλά. Επιτέλους, πρέπει να
δοθεί λύση. Εάν κρίνετε ότι αυτή η τροπολογία δεν δίνει λύση,
φέρτε µια άλλη δική σας τροπολογία, να την ψηφίσουµε όλοι
µαζί, για να πάρουν τις αποζηµιώσεις. Ένα είναι αυτό.
Το δεύτερο –το οποίο είναι µείζονος σηµασίας- είναι το θέµα
του γάλακτος. Πάρτε, επιτέλους, µέτρα. Με διαπιστώσεις και µε
ευχολόγια δεν λύνονται τα προβλήµατα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ιωάννη Αντωνιάδη, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού
Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ηλίας Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καλούµαστε σήµερα να νοµοθετήσουµε και να διορθώσουµε, όπως λέει η συγκυβέρνηση, τα
κακώς κείµενα των αγροτικών συνεταιρισµών.
Πριν ξεκινήσω, όµως, θα ήθελα να σχολιάσω τον προηγούµενο
οµιλητή, προερχόµενο από τη Νέα Δηµοκρατία, ο οποίος εστίασε
στο µεγάλο πρόβληµα στο οποίο έχουν περιέλθει οι αγελαδοτρόφοι, οι παραγωγοί αγελαδινού γάλακτος, στην πατρίδα µας,
µε τις διάφορες νοµοθεσίες και τροπολογίες των τελευταίων
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ετών, οι οποίες επί της ουσίας διαλύουν τον συγκεκριµένο κλάδο
και δίνουν τη δυνατότητα σε πάµφθηνο εισαγόµενο γάλα, αµφιβόλου ποιότητας πολλές φορές, να έρχεται στην πατρίδα µας.
Να του υπενθυµίσω ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε το 2014,
όταν ο νεοδηµοκράτης Υπουργός κ. Χατζηδάκης απελευθέρωσε
και επιµήκυνε, κατ’ αρχάς, τις ηµέρες του φρέσκου γάλακτος
από πέντε σε επτά. Και τώρα η νέα Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ετοιµάζεται να επιµηκύνει το γάλα -να πίνουµε ένα «ξέπλυµα» που
θα λέγεται φρέσκο γάλα έντεκα ηµερών- και δίνει τη δυνατότητα
σε όλη την Ευρώπη να µας πασάρει ό,τι θέλει. Θα επανέλθω σε
αυτό λίγο αργότερα.
Θα ήθελα, πριν ξεκινήσω, να αναφερθώ και στη φαεινή ιδέα
του Υφυπουργού Εθνικής Αµύνης κ. Βίτσα, ο οποίος πρότεινε να
βγει και ένα προσφυγικό διαβατήριο. Επειδή κάποιοι εκ των δεκάδων χιλιάδων λαθροµεταναστών, που έχουν εγκλωβιστεί στην
πατρίδα µας, µάλλον θα µείνουν για µακρό χρονικό διάστηµα, να
έχουν ένα προσφυγικό διαβατήριο, έτσι ώστε να διεκπεραιώνουν
όλες τους τις δουλειές πολύ εύκολα και πολύ άνετα. Σε αντίθεση
µε τα εκατοµµύρια τουριστών, που θέλουν να έρθουν στην πατρίδα µας από διάφορες χώρες της γης και να αφήσουν τα λεφτά τους στην εθνική µας οικονοµία, που το ελληνικό κράτος δεν
τους δίνει βίζα ή, λόγω γραφειοκρατίας, δεν παίρνουν βίζα και,
φυσικά, πηγαίνουν σε άλλες ανταγωνιστικές χώρες.
Με το εν λόγω νοµοσχέδιο νοµίζετε ότι πράττετε -έτσι λέτε- το
σωστό. Αυτό, όµως, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο βασίζεται σε
σαθρά παλαιά θεµέλια, βρίθει συµπλεγµατικών ρυθµίσεων και
δεν διορθώνει τις όποιες στρεβλώσεις που ταλαιπωρούν τους
αγροτικούς συνεταιρισµούς. Αντιθέτως, τις επαυξάνει και διαλύει
τους ήδη επιτυχηµένους –όσοι είναι- αγροτικούς συνεταιρισµούς.
Είναι εξόφθαλµα λανθασµένος ο νέος στρατηγικός σχεδιασµός σας. Δεν δίνετε λύση στα χρόνια, πραγµατικά προβλήµατα
των αγροτικών συνεταιρισµών. Τι γίνεται µε την ανικανότητα διοικούντων δεκαετίες τώρα, οι οποίοι, απ’ ό,τι φαίνεται, παραµένουν αλώβητοι; Τι γίνεται µε την ατιµωρησία διοικούντων, οι οποίοι δεκαετίες τώρα σε κάποιους αγροτικούς συνεταιρισµούς
έκαναν πάρτι εις βάρος των υπολοίπων αγροτών; Τι γίνεται µε
τα ληστρικά επιτόκια των τραπεζών, που ακόµα και τώρα δανείζουν τους αγρότες; Για να δούµε και τι γινόταν παλαιότερα µε
την Αγροτική, την οποία κάνατε δώρο –ούτε καν ξεπουλήσατεστην Πειραιώς. Και η Πειραιώς συνεχίζει και αυτή την ίδια πολιτική.
Τι γίνεται µε την καθυστέρηση των πληρωµών των αγροτών,
οι οποίοι πολλές φορές αναγκάζονταν να πουλήσουν κάποια
προϊόντα τους µε άλλη µέθοδο, πιο φθηνά, προκειµένου να έχουν ρευστό, γιατί δεν είχαν χρήµατα για να κινηθούν;
Κύριε Υπουργέ, αναφέρατε στην επιτροπή ότι µόλις είκοσι συνεταιρισµοί, από τους εκατοντάδες που υπάρχουν, είναι επιτυχηµένοι τέσσερις εκ των οποίων είναι οι λεγόµενοι αναγκαστικοί
συνεταιρισµοί -δεν υπάρχουν και άλλοι- τους οποίους, µε το άρθρο 32, θέλετε να τους διαλύσετε επί της ουσίας. Θα αναφερθούµε και στην αλλαγή, την οποία κάνατε και φέρατε σήµερα,
προ ολίγου.
Αλήθεια, το αυτονόητο το πράξατε; Αφού θέλετε να φτιάξετε
ένα νοµοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς και να διορθώσετε τα κακώς κείµενα, απευθυνθήκατε σε αυτούς τους είκοσι
επιτυχηµένους συνεταιρισµούς, τέσσερις εκ των οποίων είναι οι
αναγκαστικοί συνεταιρισµοί, να τους ερωτήσετε πώς τα καταφέρνετε και είστε επιτυχηµένοι, είστε σωστοί, είστε κερδοφόροι;
Να το κάνουµε έτσι ώστε σε ολόκληρη την πατρίδα µας, από τον
Έβρο µέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα µέχρι το Καστελόριζο,
να έχουµε επιτυχηµένους αγροτικούς συνεταιρισµούς. Όχι, δεν
το πράξατε.
Αντιθέτως, για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, δηµιουργείται ένα τεράστιο πρόβληµα. Διότι στον αναγκαστικό συνεταιρισµό, που υπάρχει στη Σάµο, τρεις από τους χιλιάδες αγρότες,
που είναι µέλη του συνεταιρισµού, ήθελαν να έχουν µια ξεχωριστή δική τους πολιτική. Και επειδή ήταν φίλοι σας, γνωστοί σας,
µέλη σας, στελέχη σας ή οτιδήποτε άλλο, κάνατε αυτό το οποίο
κάνατε. Και επειδή εσχάτως καταλάβατε το λάθος σας, φέρνετε
αυτή τη διόρθωση για το άρθρο 32, που φυσικά δεν λέει τίποτα
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απολύτως.
Όλοι είναι εναντίον αυτού του νοµοσχεδίου. Ούτε ένας φορέας δεν είναι υπέρ. Η αντίθεση όλων αυτών -και των καλών αλλά
και των κακών- θα έπρεπε να σας προβληµατίσει. Των µεν κακών,
για να καταλάβετε τους λόγους για τους οποίους δεν το δέχονται, για να δείτε ότι εκεί είναι τα στρεβλά και θα έπρεπε να τα
διορθώσετε. Των δε σωστών και υγιών συνεταιρισµών, για να εισακουστούν αυτά τα οποία σας λένε.
Αλλάζετε τις συνεταιριστικές αρχές µε την κατάργηση του αυτοδιοίκητου, µε την αφαίρεση του δικαιώµατος των αιρετών στο
να ξαναθέσουν υποψηφιότητα, µε τον να µην περνά το νοµοσχέδιο από την ΟΚΕ, ως επιχείρηση που είναι οι συνεταιρισµοί, µε
το να µην έχουν οι εµπλεκόµενοι µε τους αγροτικούς συνεταιρισµούς δικαιώµατα παρά µόνο υποχρεώσεις, µε την παραβίαση
της αρχής ισότητας ανδρών και γυναικών, µε την κατάργηση των
γεωγραφικών περιορισµών, όπως το άρθρο 2 για τους γυναικείους συνεταιρισµούς, όπου εκεί βλέπουµε κάποια νοµοθετήµατα, τα οποία θα έπρεπε να εφαρµοστούν γενικώς, ασχέτως αν
είναι γυναίκες ή άνδρες, µε το άρθρο 4 µε τον αριθµητικό περιορισµό µελών, που όλοι σας λένε ότι θα έπρεπε να είναι ακόµα µικρότεροι, µε το άρθρο 32 για τους αναγκαστικούς συνεταιρισµούς.
Αλήθεια, επειδή κάποιοι δικοί σας στη Σάµο ήθελαν έτσι και
έχουν προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και δεν έχει βγει
µια τελεσίδικη απόφαση, φέρατε αυτή την αλλαγή και λέτε ότι
αν υπάρξει τελεσίδικη απόφαση ευρωπαϊκού δικαστηρίου ή
άλλου, µόνο τότε θα διαλυθούν οι αναγκαστικοί συνεταιρισµοί.
Αυτό δεν είναι θέµα νοµοθετήµατος, που σηµαίνει ότι αυτό θα
έπρεπε να το πάρετε πίσω και όταν βγει απόφαση, αν βγει απόφαση -γιατί µέχρι στιγµής όλες οι αποφάσεις είναι υπέρ των
αναγκαστικών συνεταιρισµών- τότε αυτοµάτως σαφώς και, αφού
υπάρχει µια δικαστική απόφαση, θα έπρεπε να το αλλάξετε ή να
παλέψετε γι’ αυτό. Γιατί υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη
αυτού του είδους οι συνεταιρισµοί, όπως είναι τα κρασιά Πόρτο,
τα κρασιά Μαδέρα. Και θα έπρεπε τους αναγκαστικούς συνεταιρισµούς να τους αυξήσετε σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου
υπάρχουν και προϊόντα ονοµασίας προέλευσης, γεωγραφικής
προέλευσης ή άλλα, προκειµένου να τα στηρίξετε απέναντι στη
λαίλαπα των εισαγόµενων, απέναντι στη λαίλαπα των ελληνοποιήσεων και οτιδήποτε άλλο.
Για το άρθρο 43, που καταργήθηκε, θα ήθελα απλώς να σχολιάσω το µένος σας ότι πήγατε να βάλετε και ένα τέλος στους
ερασιτέχνες αλιείς, που είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Οι άνθρωποι
κάνουν το χόµπι τους και αυτό το χόµπι, ξέρετε, αφήνει πολλά
λεφτά και στις κατά τόπους κοινωνίες, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες, όπου πάνε κάποιοι άνθρωποι και παραθερίζουν ή
έχουν µια µικρή εξοχική κατοικία. Όµως, εσείς πάτε να φορολογήσετε τα πάντα, όπως µε αυτά τα οποία έρχονται και θα αναφερθούµε λίγο αργότερα.
Για το άρθρο 45, για τα ζωοφιλικά ζητήµατα, που ούτε µεταξύ
τους δεν µπορούν να βγάλουν µία άκρη, σας είπε και ο εισηγητής
µας χθες, ο κ. Σαχινίδης, ότι υπάρχουν κάποια ζητήµατα. Με
τους κτηνοβάτες της βόρειας Ευρώπης, που έχουν και επίσηµα
κόµµατα και υπάρχουν και επίσηµοι χώροι για να ασκούν τις ορέξεις τους, κάνετε κάτι; Όχι.
Αλήθεια, τι κάνετε γι’ αυτούς; Γιατί ξέρουµε και τα γούστα ειδικότερα των Ασιατών, που για τις κοινωνίες τους οι σκύλοι και
οι γάτες είναι ένα γκουρµέ έδεσµα!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, λίγη ησυχία. Μιλάω εγώ και ακούγεται ένα βουητό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ, αν
έχετε την καλοσύνη, λίγη ησυχία µέσα στην Αίθουσα.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ.
Για τα γούστα διαφόρων Ασιατών υπήρξαν πάρα πολλά κρούσµατα.
Και αλήθεια, οι προοδευτικοί, οι φιλόζωοι και άλλοι, τι έχουν
να πουν για τους συµπαθέστατους λαθροµετανάστες, οι οποίοι
τα τρώνε; Μάθατε τι έγινε χθες στη Λέσβο; Έγινε εκκένωση κάποιου χώρου και βρέθηκε µέσα σε σκηνή κάποιου λαθροµετανάστη ένας ψόφιος σκύλος.
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Αλήθεια τι ήθελε αυτός ο ψόφιος σκύλος; Ήθελαν να κάνουν
ένα γρήγορο Πάσχα, πριν το χριστιανικό Πάσχα, να τον σουβλίσουν. Μούγγα, λέξη, το περάσατε στα τυφλά! Φανταστείτε να είχε γίνει κάπου αυτό σ’ έναν Έλληνα, ο οποίος ενδεχοµένως να
δήλωνε και χρυσαυγίτης, θα είχαν ξεσηκωθεί και οι πέτρες! Όµως, αυτά συµβαίνουν.
Η γενικότερη πολιτική των κυβερνήσεων αυτής της χώρας και
προ µνηµονίων αλλά ειδικότερα µετά τα µνηµόνια είναι µια πολιτική η οποία εχθρεύεται και προσπαθεί να διαλύσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την πρωτογενή παραγωγή και ειδικότερα στον
αγροτικό τοµέα µε όλα τα µέτρα τα οποία έχετε πάρει. Αρκεί κανείς να δει τα στατιστικά από την ηµέρα που µπήκαµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι τώρα και θα το καταλάβετε. Δείτε το
ξεπούληµα των ποσοστώσεων ειδικότερα τα προηγούµενα χρόνια που δεν υπήρχε εθνική πολιτική, για λίγα ψίχουλα, όπως στην
περίπτωση της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης, όπου για 80
εκατοµµύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, ξεπουλήσατε επί κυβερνήσεως Νέας Δηµοκρατίας το 50% των ποσοστώσεων της ζάχαρης, όταν όλοι οι υπόλοιποι, οργανώνονταν και αναπτύσσονταν.
Η ζάχαρη είναι ένα χρηµατιστηριακό προϊόν, το οποίο ειδικότερα
την τελευταία δεκαετία ανεβαίνει σε παγκόσµιο επίπεδο, πλην
της Ελλάδος, όπου βλέπουµε συνεχώς να θαλασσοπνιγόµαστε.
Απεµπόληση του ονόµατος της φέτας. Άκουσα πριν από λίγο
τον οµιλητή της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Μηταράκη, που ως
Υπουργός στην συγκυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ
στη συµφωνία που κάναµε µε τον Καναδά, επί της ουσίας χάρισε
τη φέτα στους Καναδούς, για να µπορούν να παράγουν φέτα και
να την πωλούν σε ολόκληρη την υφήλιο πλην Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, µια τεράστια αγορά δισεκατοµµυρίων ανθρώπων
να ανταγωνίζεται το ελληνικό προϊόν την ακριβή φέτα -γιατί έχει
συγκεκριµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά- και εµείς να πρέπει να
ανταγωνιζόµαστε τα διάφορα ξεπλύµατα των διαφόρων ανά τη
γη εις βάρος της ονοµασίας ελληνικής φέτας.
Βλέπουµε ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες σε συµφωνίες οι
οποίες έρχονται τώρα, µήπως και το γλυτώσουµε µε τη Νότιο
Αφρική, µήπως και το γλυτώσουµε µε την Αµερική. Έχει πει ο κύριος Υπουργός, σε ερώτηση δική µας αλλά και άλλων Βουλευτών
ότι γίνεται προσπάθεια να αλλάξει αυτή η συµφωνία µε τον Καναδά. Όµως ετοιµάζεστε να υπογράψετε και εσείς τη συµφωνία
TTIP, η οποία εάν υπογραφεί, θα είναι η θανατική καταδίκη του
πρωτογενούς τοµέα, διότι εκεί αλλάζουν εντελώς τα πράγµατα.
Το µόνο που επιτυγχάνετε µε αυτή τη συµφωνία -την οποία θα
υπογράψετε, δυστυχώς, γιατί δεν έχετε το σθένος να αντισταθείτε- είναι η ισχυροποίηση των πολυεθνικών εταιρειών, αναλαµβάνοντας ένα ρόλο κράτους εν κράτει, αφού τους δίνετε το
δικαίωµα παρέµβασης στην κρατική νοµοθεσία σε περίπτωση
που θίγονται τα συµφέροντά τους. Η αρχή του µηχανισµού της
ασυλίας, που ουσιαστικά αποκτούν, είναι η χορήγηση του δικαιώµατος στις εταιρείες να µηνύουν τις κυβερνήσεις και τους αντίστοιχους κυβερνητικούς οργανισµούς µιας χώρας, που έχει
νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις προσκρουόµενες στα εταιρικά κέρδη. Για παράδειγµα οι απαγορεύσεις µιας χώρας σχετικά µε τα γενετικώς µεταλλαγµένα τρόφιµα, είναι σύµφωνα µε
τις συνεργασίες, περιορισµός του εµπορίου που προσκρούει στα
εταιρικά κέρδη. Επίσης οι αγωγές θα δικάζονται από αντίστοιχα
εταιρικά δικαστήρια. Μιλάµε για την απόλυτη καταστροφή του
πρωτογενούς τοµέα όχι µόνο της Ελλάδος αλλά και ολόκληρης
της Ευρώπης.
Είδαµε τι έγινε µε το αγελαδινό γάλα. Ο φίλτατος Βουλευτής
της Νέας Δηµοκρατίας πριν από λίγο µίλησε και πολύ σωστά είπε
κάποια πράγµατα. Βέβαια η Νέα Δηµοκρατία το έφερε αυτό το
2004 µε τον νόµο Χατζηδάκη, ο οποίος πιστός στην εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, έφερε επιµήκυνση από τις πέντε στις επτά ηµέρες και ο ΣΥΡΙΖΑ πιο πιστός ακόµη, το έχει φτάσει µέχρι τις
έντεκα ηµέρες. Μας έρχεται πάµφθηνο γάλα από τη Ρουµανία
και αλλού, την ίδια ώρα που ένα χρόνο πριν στην Ρουµανία είχε
ξεσπάσει ένα σκάνδαλο µε το ρουµανικό γάλα, µε την καρκινογόνο ουσία αφλατοξίνη, η οποία βρέθηκε και στη Σερβία και
αλλού και τι έγινε; Τεχνηέντως στην περίπτωση της Σερβίας που
και εκεί ξέρετε τι γίνεται επειδή δεν υπάρχει έλεγχος, το γάλα
περνά από παντού και καταλήγει στα ράφια µας ως γάλα γενικά
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και αόριστα Ευρωπαϊκής Ενώσεως και όχι µόνο.
Δεν υπάρχει στην πατρίδα µας ένα σύστηµα ελέγχου του εισαγόµενου γάλακτος. Δηλαδή οι παραδόσεις του γάλακτος στις
γαλακτοβιοµηχανίες και στις µεταποιητικές τυροκοµικές µονάδες δεν είναι συνδεδεµένες µε τα τελωνεία και κάπου χάνεται µεταξύ των εξακοσίων χιλιάδων τόνων αγελαδινού γάλακτος που
παράγει η πατρίδα µας και του ενός εκατοµµυρίου τριακοσίων
χιλιάδων και τόνων που είναι η πραγµατική παραγωγή. Υπάρχουν
κάπου επτακόσιες χιλιάδες τόνοι, οι οποίοι γενικά και αόριστα
βρίσκονται και δεν ελέγχονται πουθενά.
Έχουµε τη χαριστική βολή στο ελληνικό γιαούρτι από τον κ.
Αποστόλου µε την αποσύνδεση του νωπού γάλακτος ως προϋπόθεση στην παρασκευή του ελληνικού γιαουρτιού, που είναι ένα
πολύ δυνατό brand name το ελληνικό γιαούρτι. Για όσους δεν το
γνωρίζουν, το ελληνικό γιαούρτι είναι διαφορετικό από το γιαούρτι, το «yoghurt» που πωλούν στην Αγγλία και αλλού. Όλοι
πήγαιναν και ήθελαν ελληνικό γιαούρτι. Τώρα µε αυτό το οποίο
θα κάνετε, ενδεχοµένως να πωλείται ελληνικό γιαούρτι αλλά δεν
θα είναι ελληνικό νωπό γάλα, θα είναι µε γάλα σκόνη ή µε οτιδήποτε άλλο. Ενδεχοµένως θα αυξήσει τα κέρδη κάποιων βιοµηχανιών αλλά όχι των παραγωγών.
Όλα αυτά µε την κοινή υπουργική απόφαση στο άρθρο 82
στην τροποποίηση Κώδικα Τροφίµων που φέρνει αυτή η Κυβέρνηση. Γιατί; Γιατί έτσι το λέει η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, που
στηλιτεύατε µέχρι πρότινος.
Κύριε Υπουργέ, εδώ θα θέλαµε µια απάντηση για τα δικαιώµατα των αµπελώνων. Μας εστάλη εδώ τώρα «φρέσκια» δική σας
απόφαση –την έχω εδώ- της 22ας Μαρτίου του 2016, όπου λέτε
«σε εφαρµογή των νόµων». Είναι το ΦΕΚ του Φεβρουαρίου του
2016, όπου λέτε ότι όποιος δεν ξεριζώσει τους αµπελώνες που
δεν είναι εκεί εγγεγραµµένοι, θα έχει αυστηρότατα πρόστιµα. Λιγότερα πρόστιµα θα πλήρωνε κάποιος αν είχε χασισοφυτεία, απ’
ό,τι, αν είχε αµπελώνες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αν µου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, θα χρησιµοποιήσω και τη
δευτερολογία µου και δεν θα ξαναµιλήσω.
Θα έπρεπε να είχατε επιβάλει κανόνες, ώστε µε κάποιον τρόπο
αυτοί οι αµπελώνες να νοµιµοποιηθούν, να µπει ένας κανόνας,
χωρίς να ξεριζώνονται. Είναι αίσχος να ξεριζώνεται κάτι ευλογηµένο από την ελληνική γη, την ίδια ώρα που έχετε βάλει ειδικούς
δασµούς, τέλη, εισφορές στο ελληνικό κρασί, ενώ το εισαγόµενο
έρχεται πάµφθηνο, χωρίς τέλη, χωρίς τίποτα. Έρχονται οι παγοκολόνες µούστου αφυδατωµένες, δηµιουργούν κάποιοι πονηροί
εδώ για προσωπικό τους κέρδος και την ίδια ώρα Έλληνες παραγωγοί µοναδικών ποικιλιών, που δεν µπορούν να αντιγραφούν
στο εξωτερικό, δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν δικαιώµατα.
Δείτε ποιοι παίρνουν τα δικαιώµατα, ακόµα και αυτά τα λίγα
που βγήκαν φέτος. Οι ίδιοι γνωστοί εις βάρος των απλών παραγωγών. Κατά τα άλλα είστε µια αριστερή Κυβέρνηση, που είστε
εναντίον των µεγαλοπαραγωγών, των µεγαλοϊδιοκτητών και οτιδήποτε άλλο.
Επανέρχοµαι στο ελληνικό γιαούρτι, για να καταλάβετε ποιοι
δείχνουν ενδιαφέρον και ποιοι όχι. Το σηµερινό πρωτοσέλιδο της
εφηµερίδας «ΕΜΠΡΟΣ» είναι: «Κάνουν σκόνη το ελληνικό γιαούρτι». Όταν κάποιοι άλλοι το κάνουν γαργάρα, η δεύτερη επί-
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σηµη εφηµερίδα της Χρυσής Αυγής το έχει πρωτοσέλιδο. Το
λέω, για να δουν ποιοι ενδιαφέρονται για τους αγρότες και ποιοι
όχι.
Όσο για τους φίλους νεοδηµοκράτες, που διαµαρτύρονται
τώρα, θέλω να πω ότι µαζί ψηφίσατε όλα τα προηγούµενα µνηµόνια, τις εργαλειοθήκες του ΟΟΣΑ και αυτό το µνηµόνιο που τα
έλεγε όλα κατά γράµµα, κατά λέξη και δεν δικαιούστε να διαµαρτύρεστε τώρα και να βγάζετε την ουρά σας απ’ έξω.
Όποια κυβέρνηση θελήσει να παραγάγει εθνικό έργο, θα πρέπει να επιτύχει αυτάρκεια σε όλους τους κλάδους της εθνικής
πρωτογενούς παραγωγής, αυτάρκεια η οποία και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση και την ανάπτυξη ενός
κράτους και ενός έθνους.
Ως εκ τούτου θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση
της εκάστοτε κυβέρνησης, εάν και εφόσον αγαπάει το λαό της
και είναι εθνική και ανεξάρτητη, να θέτει ως στρατηγικό στόχο
την εξ ολοκλήρου κάλυψη των εθνικών αναγκών από την εγχώρια
πρωτογενή παραγωγή και να διαµορφώνει ένα θεσµικό πλαίσιο,
το οποίο να παρέχει όλα τα εχέγγυα και τα κίνητρα και τις προϋποθέσεις, ώστε οι Έλληνες αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, να
µπορούν απερίσπαστοι να ασχοληθούν µε το αντικείµενό τους
και να παραγάγουν, απαλλαγµένοι από τις δεσµεύσεις, τις επιταγές και τους εθνοκτόνους περιορισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ηµέρα µε την ηµέρα γίνονται όλο και περισσότεροι και
στραγγαλίζουν όλο και περισσότερο τον πρωτογενή τοµέα.
Δεν καθίστανται οι αγροτικοί συνεταιρισµοί στις τοπικές κοινωνίες οι κύριοι φορείς απευθείας σύνδεσης της αγροτικής παραγωγής µε την αγορά και το καταναλωτικό κοινό. Γι’ αυτό και
καταψηφίζουµε το εν λόγω νοµοσχέδιο και στο τέλος κατά τη
διάρκεια της ψήφισης, θα σας πούµε και για τις τροπολογίες,
που επίσης θεωρούµε ότι είναι απαράδεκτο σ’ ένα νοµοσχέδιο
να έρχονται δεκάδες τροπολογίες. Εάν είναι άσχετες ή σχετικές
δεν έχει σηµασία. Εφόσον ήταν σχετικές, ως οργανωµένο κράτος, ως οργανωµένη κυβέρνηση, εντάξτε τις στο συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο. Όχι όµως τις άσχετες τροπολογίες.
Επίσης εσείς τα ίδια λέγατε και στηλιτεύατε, κύριε Υπουργέ,
και όχι αυτό που είπατε χθες ότι είναι δικαίωµα των Βουλευτών
και των κοµµάτων. Το ξέρουµε ότι είναι δικαίωµα αλλά όχι και να
το ξεφτιλίζετε. Γι’ αυτό και θα καταψηφίσουµε τις περισσότερες
εξ αυτών.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ο κύριος Υπουργός
έχει τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Επειδή οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις έφεραν εξ
ανάγκης και βελτιώσεις στην αιτιολογική έκθεση, θέλω να τις καταθέσω στο Σώµα.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελος Αποστόλου καταθέτει στα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις επί της αιτιολογικής
έκθεσης, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή υπήρξε
µια ονοµαστική αναφορά από τον προλαλήσαντα Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής στη συµφωνία Ευρωπαϊκής
Ένωσης-Καναδά, ζητώ τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Μηταράκης για ένα λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Θέλω να σηµειώσω ότι µε την
εµπορική συµφωνία CΕΤΑ µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
του Καναδά, για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε να
πείσει χώρα που υπάγεται στο Αγγλοσαξονικό Δίκαιο να δεχθεί
τα προϊόντα ονοµασίας προέλευσης της Ευρώπης ως νοµική
αρχή και συγκεκριµένα να κατοχυρώσει ονοµαστικά στη συµφωνία την ελληνική φέτα.
Ευχαριστώ.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ και εγώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ο κ. Παναγιώταρος
έχει τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Μηταράκη, κατ’ αρχάς όταν έγινε αυτή η συµφωνία,
εσείς ρίχνατε το φταίξιµο στον συναρµόδιο Υπουργό τον κ.
Τσαυτάρη και ο κ. Τσαυτάρης σε εσάς. Αυτά τα γραπτά υπάρχουν και το λένε.
Κατά δεύτερον, οι αρµόδιοι που ήταν οι παραγωγοί φέτας,
σας ζήτησαν να µην κάνετε διαπραγµάτευση, γιατί θα τα κάνετε
θάλασσα -όπως τα κάνατε- και να τους αφήσετε να πάνε αυτοί
στα δικαστήρια, όπως πήγαν και κέρδισαν στη Βουλγαρία, στην
Τουρκία και αλλού. Τώρα τους δεσµεύετε µε τη συµφωνία που
έχετε συνυπογράψει κι εσείς.
Αυτό είχε γίνει, κύριε Μηταράκη, στη συγκεκριµένη περίπτωση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ να µη
συνεχίσουµε. Δεν έχει νόηµα ούτε µισό λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Δεν µπορώ να το αφήσω, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πείτε στον Κοινοβουλευτικό σας Εκπρόσωπο…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ µιλάω πολύ
σύντοµα. Δεν κρατάω ποτέ το µικρόφωνο.
Δεν υπήρχε κανένα θέµα και η ευθύνη της διαπραγµάτευσης
ήταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Άρα δεν υπήρχε καµµία µεταφορά ευθυνών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κατά δεύτερον, οι αγρότες που
κέρδισαν δίκες, ήταν µόνο σε χώρες που υπήρχε ήδη η συµφωνία. Αν δεν υπήρχε αυτή η συµφωνία µε τον Καναδά, οι αγρότες
δεν θα είχαν καµµία δυνατότητα να προσφύγουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εντάξει.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Μία τελευταία κουβέντα θέλω να πω,
κύριε Πρόεδρε,
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ να µην
το συνεχίσουµε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Για δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για δευτερόλεπτα κι εσείς.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κύριε Μηταράκη, επαναλαµβάνω: Οι
καθ’ ύλην αρµόδιοι, οι παραγωγοί φέτας, σας παρακάλεσαν, αν
είναι να υπογράψετε αυτήν τη συµφωνία, να µην την υπογράψετε
καθόλου, για να καταφύγουν µόνοι τους στα δικαστήρια. Εσείς
δεν πράξατε ούτε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
Ο κ. Αντώνιος Μπαλωµενάκης έχει τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την ευκαιρία της σηµερινής
επετείου και λαµβάνοντας –αν θέλετε- αφορµή µε αυτά που ο
προηγούµενος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είπε, µία µικρή
παρατήρηση µόνο θέλω να κάνω. Φυσικά δεν περίµενε κανείς απ’
αυτήν την πτέρυγα, από το κόµµα της Χρυσής Αυγής, κάποιο
είδος κριτικής στην περίοδο αυτήν. Όµως θα πρέπει να υπενθυ-
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µίσουµε ότι ο λαϊκισµός, η ισοπέδωση αξιών και θεσµών και, κυρίως, η µισαλλοδοξία εξέθρεψαν τη δικτατορία. Αυτά ήθελα να
πω προς γνώσιν και για να µην επαναληφθούν.
Από τη µέχρι τώρα συζήτηση µου έχει κάνει εντύπωση, πραγµατικά, ότι τα µείζονα κόµµατα του πάλαι ποτέ δικοµµατισµού
και οι εκπρόσωποί τους, δεν έχουν αναγνωρίσει ίχνος ευθυνών
για την κατάσταση που βρίσκεται το συνεταιριστικό κίνηµα. Την
κατάσταση την έχουν περιγράψει επαρκώς πολλοί οµιλητές ως
τραγική.
Εκείνο που ήθελα να πω, είναι ότι εµείς δεν έχουµε έρθει εδώ
πέρα ως καταγραφείς, ως δηµοσιογράφοι, αλλά ήλθαµε να εξαλείψουµε τα φαινόµενα αυτά, να διορθώσουµε ό,τι σώζεται και
κυρίως να εµποδίσουµε την επανάληψή τους. Ήρθαµε να δηµιουργήσουµε ένα καινούργιο περιβάλλον, ένα περιβάλλον εµπιστοσύνης και δηµιουργίας.
Το σχέδιο νόµου που θα ψηφίσουµε, περιέχει και δίνει αυτήν
τη δυνατότητα. Περιέχει διατάξεις που εκκαθαρίζουν µε γρήγορες και αξιόπιστες διαδικασίες και µε διαφάνεια ανώµαλες καταστάσεις που όλοι γνωρίζουµε και κυρίως διατάξεις που φιλοδοξούν να εµποδίσουν την επανάληψή τους.
Για πρώτη φορά στη νεότερη Ελλάδα επιχειρείται να δηµιουργηθεί ένα γενικευµένο ευνοϊκό νοµικό πλαίσιο, που θα επιτρέπει
στους µικρούς παραγωγούς, να συγκροτήσουν και να λειτουργούν µια γεωργική εκµετάλλευση µε όρους επιχειρηµατικότητας
και αυτό στο πνεύµα του συνεργατισµού και της κοινωνικής οικονοµίας.
Σ’ αυτήν την τελευταία έννοια θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ
πολύ σύντοµα στην ακόµη ατελώς διασαφηνισµένη έννοια της
κοινωνικής οικονοµίας, που σε άλλες χώρες και ηπείρους έχει
γίνει αντικείµενο µεγαλύτερης επεξεργασίας και πεδίο εξαγωγής
σηµαντικών πολιτικών και οικονοµικών συµπερασµάτων.
Ανήκω σ’ εκείνους, που αποφεύγουµε να προσδιορίσουµε την
κοινωνική και αλληλέγγυα οικονοµία ως την εναλλακτική πολιτική
λύση στον καπιταλισµό. Περισσότερο τη θεωρώ ως µια µορφή
αντίστασης αρχικά και ως µια απόπειρα εισαγωγής νέων ρυθµίσεων στον χώρο της παραγωγής, ρυθµίσεων που δεν µπορούν
ασφαλώς να αποτελέσουν τη συνολική απάντηση στο σύστηµα
του οικονοµικού ανταγωνισµού µεταξύ άνισων µερών ούτε ένα
συνολικό πρόγραµµα υποκατάστασης ή µετάβασης σε άλλου
τύπου οργάνωση της οικονοµίας και της κοινωνίας.
Η κοινωνική οικονοµία, ωστόσο, περιέχει πολυποίκιλες µορφές
παραγωγικής σύµπραξης, που δηµιουργούν αξιοσηµείωτα πολλές δυνατότητες. Είναι οι πληθυντικές µορφές οργάνωσης της
παραγωγής, ένα πρόπλασµα ατοµικής και συλλογικής αυτονοµίας, µια ευκαιρία εξανθρωπισµού και δηµοκρατικοποίησης της
οικονοµίας.
Η κοινωνική οικονοµία αφήνει χώρο στη δηµιουργικότητα, τη
φιλοπονία, τη δηµοκρατική ευαισθησία και στους ανοιχτούς ορίζοντες κάθε εγχειρήµατος.
Ένα άλλο ζήτηµα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ, είναι ότι
γίνεται κριτική από την Αντιπολίτευση, διότι είναι υπέρµετρος ο
κρατικός παρεµβατισµός.
Είναι, πραγµατικά, ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση για το πόσος παρεµβατισµός είναι ανεκτός ή αναγκαίος.
Πρέπει, όµως, να δούµε το θέµα σε σχέση µε τη σηµερινή κατάσταση. Ποιος θα αρνηθεί ότι ένα µέρος από την καταβαράθρωση των αγροτικών συνεταιρισµών οφείλεται στην απουσία
ουσιαστικής κρατικής εποπτείας; Ίσως πολλά από τα οικονοµικά
εγκλήµατα, για τα οποία αυτή την περίοδο λογοδοτούν στη δικαιοσύνη δεκάδες πρώην στελέχη του φαύλου καθεστώτος, να
είχαν αποφευχθεί.
Βέβαια ο κατ’ εξοχήν φορέας παρακολούθησης, η Αγροτική
Τράπεζα, θα έπρεπε σώνει και καλά να ξεπουληθεί. Το είπαν και
οι προηγούµενοι οµιλητές.
Η εποπτεία των συνεταιρισµών είναι συνταγµατική υποχρέωση. Ο βαθµός εποπτείας εξαρτάται πραγµατικά από τις συνθήκες.
Η δική µας εκτίµηση είναι ότι στις σηµερινές ανώµαλες συνθήκες, αν δεν υπάρξει αυστηρή εποπτεία, δεν θα µπορέσουµε
να εξυγιάνουµε τον χώρο. Η κατάσταση επιβάλλει σφιχτή εποπτεία πρωτίστως από τους συνεταιρισµένους αγρότες. Αυτό επι-
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τυγχάνεται τόσο µέσα από τα εποπτικά συµβούλια που δηµιουργούνται, όσο και από τους εποπτικούς µηχανισµούς που επιβάλλεται να λειτουργούν απρόσκοπτα και αποδοτικά. Ίσως, πραγµατικά, στο µέλλον όταν θα έχουν δροµολογηθεί αγροτικοί συνεταιρισµοί νέου τύπου, η εποπτεία να χρειαστεί να µετριαστεί
χάριν της αυτονοµίας. Τώρα, όµως, είναι αναγκαία προϋπόθεση
για να µην επαναληφθούν τα φαινόµενα του παρελθόντος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μπαλωµενάκη, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Καρασµάνης, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας και µετά ο κ. Παπαδόπουλος.
Ορίστε, κύριε Καρασµάνη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Αποστόλου κάθε φορά που έρχεται η σειρά µου να µιλήσω για θέµατα του αγροτικού τοµέα, αποχωρεί. Εν πάση περιπτώσει αυτά που είναι να πω εγώ θα τα πω και θα τα διαβάσει
από τα Πρακτικά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι, όταν πρωτοδιάβασα το νοµοσχέδιο, το πρώτο πράγµα που έκανα, ήταν να κοιτάξω το ηµερολόγιο, για να βεβαιωθώ ότι ζούµε στο 2016 και όχι τριάντα χρόνια
πίσω, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, διότι το γράµµα αλλά
και το πνεύµα του νοµοσχεδίου παραπέµπουν κυριολεκτικά στον
προηγούµενο αιώνα, σε εποχές αλήστου µνήµης, όπου ο κρατικός παρεµβατισµός, η ευνοιοκρατία, ο νεποτισµός και η κοµµατοκρατία ήταν συνυφασµένες µε την έννοια των αγροτικών συνεταιρισµών στα µυαλά ορισµένων επίδοξων «σωτήρων» του συνεταιριστικού κινήµατος.
Είναι νοµοσχέδιο αυτός ο αντισυνταγµατικός παλιοµοδίτικος
αχταρµάς; Αυτό το προϊόν συρραφής παλαιών, αποτυχηµένων
και εκτός τόπου και χρόνου νόµων; Όχι, βέβαια.
Είναι δυνατόν να ασχολείται η Βουλή, µε το να φτιάχνει τα καταστατικά των συνεταιρισµών, µε το πόσοι σταυροί θα πρέπει να
µπαίνουν, µε το πώς πρέπει να γράφονται τα ονόµατα των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο, µε το αν τουλάχιστον µία γυναίκα θα
πρέπει να µπαίνει υποχρεωτικά στο ψηφοδέλτιο και στη διοίκηση; Και αν κάποια δεν θέλει, τι θα κάνουµε; Θα τη συλλαµβάνουµε, θα την κάνουµε υποψήφια µε το ζόρι;
Είναι δυνατόν να φέρνετε εδώ ένα νοµοσχέδιο, που να προβλέπει ότι έναν επιτυχηµένο πρόεδρο θα τον πετάµε έξω από την
τρίτη εκλογή και να στερούµε τη δυνατότητα να συνεχιστεί µία
επιτυχηµένη θητεία;
Αν θέλετε να χτυπήσετε την παλαιοκρατία, τη συναλλαγή, τις
συνεχείς οικονοµικές ανακατανοµές αξιωµάτων- σύµφωνα µε τα
συµφέροντα των εκάστοτε «ηµετέρων», που είναι µία από τις βασικές αιτίες της υπερχρέωσης, της αναξιοπιστίας και των τραγελαφικών καταστάσεων που έζησε το συνεταιριστικό κίνηµαφτιάξτε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, ώστε ο πρόεδρος να εκλέγεται
µε πενήντα συν µία ψήφους, απευθείας από τα µέλη που έτσι θα
έχουν και την ευθύνη!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν βλέπω, όµως, πουθενά τα
αναπτυξιακά και φορολογικά κίνητρα. Δεν βλέπω πουθενά τη διασύνδεση των συνεταιρισµών µε τους άλλους επαγγελµατικούς
και επιστηµονικούς φορείς. Δεν βλέπω τίποτα που να συνεγείρει
τον νέο αλλά και τον παλιό αγρότη να συνενώσουν τις δυνάµεις
τους σε µία παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη εξελιγµένων εµπορικών δραστηριοτήτων.
Περνάτε σε χαµηλούς τόνους –θα έλεγα- τις οµάδες παραγωγών στις οποίες δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γι’ αυτό, άλλωστε, η δική µας κυβέρνηση, µέσω του νέου Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, διαµόρφωσε ένα ειδικό µέτρο
27 εκατοµµυρίων ευρώ για τη σύσταση και λειτουργία συνεργατικών σχηµάτων, δηλαδή οµάδων παραγωγών και ενώσεων οµάδων παραγωγών µε κάλυψη του 100% των δαπανών της σύστασής τους, για να µπορούν οι παραγωγοί µας από κοινού, να αντιµετωπίζουν τις προκλήσεις της αγοράς και να ενισχύουν τη διαπραγµατευτική τους δύναµη.
Αυτά είναι τα ζητούµενα σήµερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και επί αυτών των κρισιµότατων θεµάτων στο συζητούµενο
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νοµοσχέδιο, δεν βλέπουµε και δεν ακούµε παρά «άκρα του
τάφου σιωπή».
Μόνο ενδιαφέρον το πώς θα ελέγξουµε τις διοικήσεις των συνεταιρισµών, πώς θα συνεχίσουµε τη βεντέτα µε την ΠΑΣΕΓΕΣ,
πώς θα στήσουµε και άλλους κρατικούς οργανισµούς και εταιρείες και τελικά πώς θα βολέψουµε την κοµµατική µας πελατεία.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκείνο που αξίζει να επισηµανθεί, είναι πως ετούτο εδώ το νοµοσχέδιο αποτελεί ίσως
ένα πραγµατικά ιστορικό γεγονός για το Κοινοβούλιο! Εκλήθησαν πάνω από είκοσι πέντε φορείς στην αρµόδια επιτροπή που
το επεξεργαζόταν. Ούτε ένας –το τονίζω- από αυτούς δεν είπε
µία καλή κουβέντα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγµα. Λες και
ήταν όλοι συνεννοηµένοι. Μα ούτε ένας βρε αδελφέ;
Κοιτάξτε να δείτε -και σας το είπε ξεκάθαρα ένας εκπρόσωπος
φορέα στην επιτροπή- οι συνεταιρισµοί στη χώρα µας για να λειτουργήσουν σωστά, δεν έχουν ανάγκη συνεταιριστικού νόµου.
Ένας νόµος δεν µπορεί να φτιάξει τη συνεταιριστική οργάνωση
που έχει ανάγκη ο τόπος. Μπορεί, όµως, να την καταστρέψει.
Εκείνο που απαιτείται, λοιπόν, είναι ένας νόµος πλαίσιο µε δύο
και µόνο άρθρα.
Άρθρο πρώτο. Οι συνεταιρισµοί γίνονται από τους αγρότες και
λειτουργούν µε βάση τα καταστατικά τους που εκείνοι ορίζουν.
Η εποπτεία τους θα γίνεται πάντα επί τη βάσει των υφισταµένων
νόµων, εµπορικών, φορολογικών, διοικητικών.
Δεύτερο και τελευταίο άρθρο. Θα καθορίζει τα κίνητρα που θα
παρέχει η πολιτεία για τη στήριξη και υποβοήθηση της λειτουργίας των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ζήτηµα, που κυριολεκτικά καίει χιλιάδες δενδροκαλλιεργητές φυλλοβόλων.
Οι άνθρωποι αυτοί και οι οικογένειές τους έχουν περιέλθει σε
απόγνωση. Αιτία οι µεγάλες ζηµιές που υπέστησαν από τον παγετό στις 26 και 27 Μαρτίου, οπότε και ξεκινάει ο χορός του παραλόγου. Ο ΕΛΓΑ -προσέξτε- αναγνωρίζει τις ζηµιές αλλά όχι την
αιτία, την οποία αποδίδει σε άλλες δυσµενείς καιρικές συνθήκες.
Είναι να τρελαίνεται κανείς ή όχι;
Όµως, κύριε Υπουργέ, υπάρχει λύση. Είναι το άρθρο 71 του
ν. 4235, που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2014 µε δική µου
τροπολογία και µάλιστα από όλα τα κόµµατα -και από το δικό
σας- το οποίο καλύπτει την ακαρπία, την καρπόπτωση από οποιαδήποτε αιτία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Γιατί δεν το εφαρµόζετε; Αν ο λόγος είναι το υψηλό κόστος
του ασφαλίστρου, και εδώ υπάρχει λύση. Σας τη δίνει η τροπολογία που κατατέθηκε στο νοµοσχέδιο που συζητάµε από τον
συνάδελφο της Φλώρινας, τον Γιάννη Αντωνιάδη. Ξαναδείτε την,
κύριε Υπουργέ, και περιµένω την τοποθέτησή σας πάνω σε αυτό
το θέµα, το οποίο επαναλαµβάνω καίει χιλιάδες καλλιεργητές
µας.
Να σας θυµίσω ακόµη -και κλείνω- ότι επί υπουργίας µου, για
να αντισταθµίσουµε τις οικονοµικές απώλειες γεωργών και κτηνοτρόφων από δυσµενή κλιµατικά φαινόµενα και ζωικές ή φυτικές ασθένειες, δηµιουργήσαµε στο πλαίσιο του νέου προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης ένα ειδικό µέτρο για τη στήριξη και
την ασφάλεια της αγροτικής παραγωγής. Το µέτρο ξεκινούσε µε
προϋπολογισµό ύψους 10 εκατοµµυρίων και είχαµε τη διαβεβαίωση της Κοµισιόν ότι µετά την έγκριση εµπεριστατωµένης µελέτης, ο προϋπολογισµός θα ανερχόταν στα 200 εκατοµµύρια.
Εσείς, όµως, αυτό το µέτρο το καταργήσατε.
Στο ίδιο πρόγραµµα είχαµε βάλει 45 εκατοµµύρια για επενδύσεις σε αντιχαλαζική και αντιβρόχινη προστασία. Οι παραγωγοί
που θα συµµετέχουν σε αυτό το µέτρο, θα ενισχύονται µε εξαιρετικά ποσοστά, 80% για τους µεµονωµένους παραγωγούς και
100% για τις οµάδες παραγωγών.
Ξέρετε γιατί δώσαµε αυτές τις µάχες, τις οποίες κερδίσαµε;
Διότι πεποίθησή µας είναι ότι πρέπει να παραµείνει ο αγρότης
και ο κτηνοτρόφος στην ύπαιθρο και για να παραµείνει στην
ύπαιθρο όρθιος, πρέπει να του διασφαλίσουµε την παραγωγή,
το εισόδηµα, δηλαδή την ίδια την επιβίωσή του.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε για την ανοχή.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ευχαριστώ, κύριοι συνάδελφοι, για την προσοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γεώργιο Καρασµάνη.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ
και µετά ο κ. Θεοχαρόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
Κύριε Παπαδόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τι ευτυχία να ανεβαίνεις στο Βήµα µετά από µία τέτοια οµιλία!
Ήταν ο κύριος Υπουργός, που παραµονές εκλογών έδωσε χαριστικές επιδοτήσεις στην περιοχή του για να εκλεγεί Βουλευτής!
Για όνοµα του Θεού! Με γεια σας, µε χαρά σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Τι µας είπατε εδώ Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κοίτα ποιοι µιλάνε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τι µας είπαν; Μας είπαν ότι κάνουµε παρέµβαση στη λειτουργία τους. Μίλησαν για κοµµατοκρατία, κρατισµό -τα σηµείωσα εδώ-, ανέφεραν παραδείγµατα
πάρα πολλά. Κατηγορούν εµάς για κρατισµό οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν δεθεί, είχαν αγκαλιαστεί µε όλο αυτό το σύστηµα.
Συνάδελφοι, να µιλάτε πρώτα στον καθρέφτη και να απευθύνεστε στον εαυτό σας. Μην τα απευθύνετε σε εµάς. Δεν τα «µασάµε» κάτι τέτοια.
Δεύτερον, ήρθατε εδώ και µιλάτε για αναγκαστικούς συνεταιρισµούς. Εσείς µιλάτε για αναγκαστικούς; Ο Πρόεδρός σας το
ξέρει ότι στηρίζετε τους αναγκαστικούς συνεταιρισµούς; Αν το
στηρίζετε, κάντε πρόταση όλοι να γίνουν αναγκαστικοί. Μην έρχεστε από τη διπλανή πόρτα.
Καθαρές κουβέντες, συνάδελφοι. Όχι τέτοια κόλπα σε εµάς.
Αν κάναµε εµείς τον συνεταιρισµό, θα λέγατε ότι κάνουµε κολχόζ. Πού θα πάει αυτή η ιστορία µε εσάς; Σταθεροποιηθείτε και
κάντε εποικοδοµητική αντιπολίτευση για να πάµε µπροστά.
Τρίτον, ο εκλογικός νόµος. Κοιτάξτε τι σας πείραξε εδώ τώρα.
Αυτή είναι η ουσία του ζητήµατος. Ήταν πλειοψηφικός και τι κάνατε; Όπου είχε δυνάµεις η Νέα Δηµοκρατία, είχε απόλυτη πλειοψηφία, όπου ο νοµός ήταν ΠΑΣΟΚ είχε το ΠΑΣΟΚ και βγαίνατε
και µοιράζατε την πίτα. Φτάνετε στην ΠΑΣΕΓΕΣ και δεν µπορούσατε να την µοιράσετε. Μεταξύ σας είστε αλληλένδετα κοµµάτια.
Τέτοια θέλετε να κάνετε.
Εµείς το1/3 αυτόν τον σκοπό έχει, να σας χαλάσει αυτή τη
«σούπα», να µπουν κι άλλες δυνάµεις µέσα. Αυτή είναι η µεγάλη
αλλαγή που φέρνει ο συνεταιριστικός νόµος. Βάλτε το καλά στο
µυαλό σας. Το 1/3 σηµαίνει ακριβώς ότι οι συνεταιρισµοί θα είναι
δηµοκρατικοί και θα υπάρχει µέσα και η µειοψηφία που θα έχει
λόγο. Τη µειοψηφία την είχατε πεθάνει. Πείτε µου τον συσχετισµό δύναµης στην ΠΑΣΕΓΕΣ.
Μιλάτε για συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Ποιες συνεταιριστικές επιχειρήσεις έκλεισαν; Τι ήθελε να κάνει το σύστηµα του Μητσοτάκη; Έκλεισε η Καρδίτσα. Έκλεισε η Οµοσπονδία Θεσσαλονίκης µε τρία εργοστάσια ντοµατοπελτέ, µεταποιητικές βιοµηχανίες. Έκλεισαν τα εργοστάσια ζάχαρης, τη µεγαλύτερη βιοµηχανία µεταποιητικών προϊόντων.
Θυµάστε την ΚΥΔΕΠ; Συνάδελφοι τη θυµάστε; Εγώ είµαι σίγουρος ότι δεν ξέρετε και τι σηµαίνουν τα αρχικά ΚΥΔΕΠ. Γιατί
κλείσατε την ΚΥΔΕΠ; Γιατί η ΚΥΔΕΠ έκανε αυτό που θέλουµε να
κάνουµε εµείς τώρα. Η ΚΥΔΕΠ ήθελε να έχει συγκέντρωση προϊόντος, για να µπορέσει ο αγρότης να πάρει τιµή. Διότι αν δεν
υπάρχει ικανή συγκέντρωση προϊόντος, δεν µπορείς να διαπραγµατευτείς. Να το γάλα. Να η «ΔΩΔΩΝΗ» .
Τι έρχεστε να µας πείτε εδώ; Ότι έχουµε ελεύθερη αγορά. Αν
θέλετε σε ένα άλλο καθεστώς, είναι αλλιώς. Πιστεύετε στην ελεύθερη αγορά. Τι πρέπει να κάνουµε; Να κάνουµε διατίµηση
στο γάλα; Γιατί δώσαµε τη «ΔΩΔΩΝΗ»; Γιατί δώσαµε τον «ΟΛΥΜΠΟ»; Γιατί, γιατί, γιατί; Αυτά πληρώνουµε τώρα. Με συγχωρείτε
πάρα πολύ.
Τι θέλουµε να κάνουµε µε αυτή την ιστορία;
Πρώτον, µε τους συνεταιρισµούς θέλουµε ο παραγωγός να
συγκεντρώσει το προϊόν του, για να έχει δύναµη. Κοιτάξτε να
δείτε, η ΚΑΠ συνέχεια, κάθε χρόνο θα µειώνει το εισόδηµα του
αγρότη παραγωγού. Αυτό πρέπει να συµπληρωθεί. Από πού θα
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συµπληρωθεί; Κρατικές ενισχύσεις δεν δίνονται. Άρα πρέπει ο
αγρότης να το πάρει από την αγορά. Για να το πάρει από την
αγορά, για να διαπραγµατευθεί, πρέπει να έχει δύναµη, να έχει
όγκο. Όσο µεγάλος παραγωγός κι αν είµαι, όση δύναµη κι αν
έχω, αν δεν έχω µια συγκεντρωµένη µάζα, δεν µπορώ να διαπραγµατευθώ.
Γι’ αυτό έφερα το παράδειγµα της ΚΥΔΕΠ. Η ΚΥΔΕΠ είναι η
Κεντρική Υπηρεσία Διαχείρισης Εγχώριας Παραγωγής. Τι έκανε
η ΚΥΔΕΠ; Μάζευε όλα τα προϊόντα και όποιος ήθελε να αγοράσει
σιτάρι και κριθάρι, περνούσε από τον πάγκο. Γινόταν διαπραγµάτευση. Η συµβολαιακή γεωργία που λέτε κι εµείς λέµε, είναι
διαπραγµάτευση δύο µερών. Συµβολαιακή γεωργία ήταν και η
βιοµηχανία ζάχαρης που έλεγε: «Η τιµή είναι τόσο. Αν δεν θέλεις,
έλα σπείρε».
Συµβολαιακή γεωργία δεν είναι αυτό που γίνεται τώρα µε τις
τράπεζες που λέει: «Έλα άµα θες. Αυτό είναι.». Συµβολαιακή γεωργία είναι δύο µέρη που συναλλάσσονται. Όταν, όµως, ο παραγωγός είναι µόνος του, δεν έχει δύναµη. Γι’ αυτό θέλουµε
συνεταιρισµούς και θέλουµε το 80% της παραγωγής -κι εγώ θα
προτιµούσα το 100%- να διακινείται µέσα από τους συνεταιρισµούς για να έχει δύναµη, για να µπορέσει να πάρει τον κόπο
του ο αγρότης. Χωρίς τον κόπο του αγρότη, τιµές δεν µπορεί να
συγκεντρώσει σε καµµιά περίπτωση. Η αγορά είναι αµείλικτη. Τα
παραδείγµατα είναι πάρα πολλά.
Άρα η δύναµή µας είναι στην ενότητα και το αγροτικό κίνηµα
θα το αγκαλιάσει.
Βεβαίως οι δυνάµεις της Αριστεράς σε αυτό- όπως ήταν διαµορφωµένη η πολιτική κατάσταση στους συνεταιρισµούς µε το
πλειοψηφικό- ήταν απέξω. Τους χαλάσαµε τη «σούπα» που βάλαµε το 1/3 και θα τους κάνουµε δηµοκρατικούς. Τέρµα οι πλειοψηφίες. Θα µπουν όλοι στη δηµοκρατική λειτουργία.
Χαίρετε κι ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Παπαδόπουλο.
Ο κ. Καρασµάνης έχει ζητήσει τον λόγο επί προσωπικού.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Παπαδόπουλος προφανώς δεν γνωρίζει την ανθρωπογεωγραφία του νοµού.
Εγώ εκλέγοµαι δέκα φορές πρώτος Βουλευτής στην Πέλλα.
Δεν είχα καµµία ανάγκη από καµµία επιδότηση. Οι επιδοτήσεις
που έχουν δοθεί, δόθηκαν µε τρόπο νόµιµο, διαφανέστατο και
κρυστάλλινο, µε την έγκριση, τη βούλα και τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν ανατρέξει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, θα δει δέκα ανακοινώσεις. Έξι µήνες έδωσα αγώνα στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατάφερα να διασφαλίσω αυτή την έγκριση της χορήγησης των επιδοτήσεων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε, κύριε Καρασµάνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα οκτώ µαθητές και
µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 25ο
Δηµοτικό Σχολείο Βόλου και από το Δηµοτικό Σχολείο Πύργου
Τριφυλίας Μεσσηνίας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος για
δώδεκα λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι Υπουργοί, κύριοι
Βουλευτές, αν θέλουµε, πράγµατι, να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα του αγροτικού κόσµου, οφείλουµε να διαµορφώσουµε
ένα πλαίσιο αρχών και πολιτικών µε ξεκάθαρους στόχους και σαφείς προτεραιότητες, το οποίο θα ανταποκρίνεται στη σηµερινή
πραγµατικότητα, να διαµορφώσουµε ένα σχέδιο συνεκτικό αλλά
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και ταυτόχρονα ρεαλιστικό, που θα ζωντανέψει ξανά την παραγωγική διαδικασία και την οικονοµία.
Τι συµβαίνει; Χωρίς σχέδιο, χωρίς όραµα και µεταρρυθµίσεις
και, κυρίως, χωρίς ουσιαστικό διάλογο µε τους κοινωνικούς και
παραγωγικούς φορείς της χώρας, µε τους πολίτες και τα κόµµατα, τα προβλήµατα δεν αντιµετωπίζονται. Έχουν περάσει ήδη
δεκαπέντε µήνες και η Κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει ένα
εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, ένα σχέδιο εξειδικευµένο µε τους τοµείς ανά κλάδο αγροτικής πολιτικής.
Να ήταν µόνο αυτό; Να ήταν µόνο θέµα του τοµέα αγροτικής
πολιτικής; Στα θέµατα της ανάπτυξης ο κ. Σταθάκης δεσµεύτηκε
ξανά τους προηγούµενους µήνες ότι τον Μάρτιο θα φέρει το
εθνικό σχέδιο ανάπτυξης. Το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης αναζητείται για τη χώρα δεκαπέντε µήνες. Να ξέρουµε, είναι προτεραιότητα ο αγροτικός τοµέας; Είναι ή δεν είναι; Ποιοι τοµείς;
Από αναβολή σε αναβολή, λοιπόν, σχεδόν ενάµιση χρόνο κανένα σχέδιο µε προτεραιότητες και τοµείς της πολιτικής. Η Κυβέρνηση συνεχίζει να επενδύει σε αυταπάτες, που φέρνουν εντέλει την υιοθέτηση οικονοµικά αναποτελεσµατικών και κοινωνικά
άδικων µέτρων αλλά και αποσπασµατικών πολιτικών, που οδηγούν σε συρρίκνωση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.
Οι αγρότες αυτή τη στιγµή, κύριε Υπουργέ, δεν ξέρουν αν µπορούν να παράξουν την επόµενη ηµέρα. Αυτή τη στιγµή βρίσκονται σε µια τραγική κατάσταση και για τη συνολική οικονοµική κατάσταση της χώρας αλλά και για την κατάσταση στον αγροτικό
τοµέα. Δεν µπορούµε να συζητούµε εδώ λες και δεν αντιλαµβανόµαστε την πραγµατικότητα.
Άκουσα την οµιλία σας χθες και δεν έµεινε κάτι το οποίο να
καταλάβει ο αγρότης, ο γεωργός, ο κτηνοτρόφος, να καταλάβει
µια οραµατική διαδικασία, µια µεταρρύθµιση κάποιου τοµέα,
έναν στόχο. Το µόνο που είπατε, είναι ότι θα δώσετε 650 εκατοµµύρια στις γιορτές. Καθυστερηµένα, δηλαδή, δεσµευθήκατε ότι
θα δώσετε τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια λεφτά; Τα
λεφτά που στην εξαετία -σε αυτή δηλαδή την εξαετία που «τρέχει»- είναι περίπου 19 δισεκατοµµύρια ευρώ και τα οποία εξασφαλίστηκαν την προηγούµενη περίοδο, το 2013, µε επίπονες
διαπραγµατεύσεις. Και εσείς λέγατε εκείνη την περίοδο ότι δεν
είναι αρκετά. Τώρα είναι τα µοναδικά χρήµατα, οι µοναδικοί πόροι τους οποίους θέλετε να αξιοποιήσετε και τους οποίους υποστηρίζετε.
Με τι έρχονται αντιµέτωποι αυτή τη στιγµή οι αγρότες; Με µια
σειρά φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων. Συγκεκριµένα, αύξηση της φορολόγησης από τον επόµενο χρόνο και σταδιακά στο 26%. Η φορολόγηση των ενισχύσεων στο 26% αλλοιώνει τον κοινοτικό ανταγωνισµό. Δεν µπορεί να φορολογούνται περισσότερο οι ενισχύσεις στη χώρα µας απ’ ό,τι στις υπόλοιπες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία
έπρεπε να λέτε στις διαπραγµατεύσεις και να διαπραγµατεύεται
βάσει αυτών των στοιχείων το Υπουργείο Οικονοµικών και το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Κατά µέσο όρο 5 δισεκατοµµύρια από τα 19 δισεκατοµµύρια της επόµενης εξαετίας, θα ληφθούν πίσω µε το θέµα της φορολόγησης.
Αύξηση προκαταβολής φόρου κατά 100%.
Πάµε στο πετρέλαιο. Καταργήσατε την επιστροφή του ειδικού
φόρου κατανάλωσης πετρελαίου. Η Δηµοκρατική Συµπαράταξη
είχε καταθέσει τροπολογία για το αγροτικό πετρέλαιο κίνησης
σε δικό σας νοµοσχέδιο µε βάση τα στρέµµατα και το είδος της
καλλιέργειας.
Σας είπαµε ότι αφού καταργείτε την επιστροφή φόρου, θεσπίστε αγροτικό πετρέλαιο κίνησης ό,τι ακριβώς συµβαίνει στη Γερµανία. Πάµε να κάνουµε και εδώ πέρα το αντίστοιχο, µε βάση τη
δήλωση ΟΣΔΕ. Δεν είπαµε γιατί το καταργήσατε.. Είπαµε ότι
αφού το καταργείτε -γιατί έχετε απαντήσει πολλές φορές ότι όλα
µαζί τα κόµµατα συµφώνησαν στην κατάργηση της επιστροφής
φόρου, µέσω της συµφωνίας, δεν είπαµε αυτό-, να θεσπιστεί
αγροτικό πετρέλαιο κίνησης. Ακόµη και σήµερα δεν έχετε δώσει
µια ξεκάθαρη απάντηση.
Να έρθω στο ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια; Από 13% συµφωνήσατε στην αύξηση του στο 23%. Το 13% ήταν το υψηλότερο σε
όλη την Ευρωζώνη και είναι το υψηλότερο σε όλη την Ευρωζώνη.
Το πάτε στο 23%, τώρα στο 24% πλέον µε τη νέα αλλαγή και τη
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νέα επιβάρυνση στους φορολογικούς συντελεστές που γίνονται,
λόγω της αναποτελεσµατικότητας της διαπραγµάτευσης την
οποία έχουµε µπροστά µας.
Μάλιστα, σήµερα, σε ερώτηση την οποία κατέθεσε ο κ. Κεγκέρογλου από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη, απαντήσατε ότι
στόχος σας είναι η µείωση του κόστους των γεωργικών εφοδίων
και να µπορέσουµε να καταπολεµήσουµε αυτή την υπέρµετρη
αύξηση του κόστους παραγωγής, να µειωθεί το κόστος παραγωγής και ούτω καθεξής. Πώς θα µειωθεί το κόστος παραγωγής;
Με 24% ΦΠΑ; Δεν γίνεται έτσι.
Βέβαια για τον ΟΓΑ είχαµε ξεκαθαρίσει την πρότασή µας, η
οποία ήταν να κρατηθούν τα τρία ταµεία. Εσείς προχωρήσατε
στην πρόταση ενός ταµείου µε αποτέλεσµα την κατάργηση του
ΟΓΑ. Αυτό που προτείνετε -και το είπαµε και στον κ. Κατρούγκαλο εγκαίρως, όταν µας ενηµέρωσε για την πρόταση προς τους
δανειστές- δεν πρόκειται να εφαρµοστεί. Θα πάρει πολλά χρόνια,
όπως λένε όλοι οι ειδικοί. Συνεπώς είναι αναποτελεσµατικό.
Όσον αφορά το ασφαλιστικό, βέβαια, έχουµε εκφράσει τη ριζική µας διαφωνία µε τον τρόπο που αντιµετωπίζει αυτή τη
στιγµή η Κυβέρνηση το θέµα και που µεταθέτει όλα τα βάρη σε
όσους δεν έχουν βγει στη σύνταξη ενώ επιπλέον προχωρά στην
αύξηση των εισφορών.
Όµως, ξέρετε κάτι και για το θέµα το οποίο έχει προκύψει, κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης; Το λέµε ξεκάθαρα εµείς της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης. Εµείς διαφωνούµε µε τις µειώσεις
συντάξεων που προτείνετε και θα τις καταψηφίσουµε.
Όµως για όσους τέως Βουλευτές, κύριοι Βουλευτές, –και
αφορά το ελληνικό Κοινοβούλιο- που παίρνουν σύνταξη ή έχουν
τεκµηριώσει δικαίωµα σύνταξης, πρέπει να ισχύσουν οι περικοπές που τυχόν θα ψηφιστούν και για όλους τους άλλους νυν συνταξιούχους. Σε αυτό εµείς εδώ πέρα πρέπει να είµαστε ξεκάθαροι όλες οι πτέρυγες. Όλες οι πτέρυγες πρέπει να είµαστε ξεκάθαροι σε κάτι, για να µην υπάρχει οποιαδήποτε σπέκουλα που
µπορεί να ακούγεται στις διάφορες συζητήσεις. Εφόσον και οι
άλλοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι είναι µε αυτήν την άποψη,
θα ήταν πολύ χρήσιµο να τοποθετηθούν.
Κύριοι Βουλευτές, η Δηµοκρατική Συµπαράταξη έχει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα για τον αγροτικό τοµέα µε θέσεις και
εναλλακτικές λύσεις. Έχουµε κάνει ξεκάθαρες προτάσεις για τη
διασύνδεση της έρευνας µε την αγροτική παραγωγή, τη λειτουργία των οµάδων παραγωγών των συνεταιρισµών για να επιτευχθούν οι οικονοµίες κλίµακος. Αναλάβαµε την πρωτοβουλία για
ηµερίδα διαλόγου µε ανθρώπους της πρωτογενούς παραγωγής.
Καταθέσαµε δεκαπέντε προτάσεις για διάλογο, που αποσκοπούν
στη µείωση του κόστους παραγωγής.
Να πούµε ξεκάθαρα ότι επειδή ο κλήρος είναι µικρός στη
χώρα µας, είναι απαραίτητη η λειτουργία συλλογικών µορφών
οργάνωσης παραγωγής. Αυτό είναι ξεκάθαρο, τουλάχιστον για
όσους από εµάς ασχολούµαστε χρόνια µε αυτά τα αντικείµενα.
Το ζήτηµα ποιο είναι; Το ζήτηµα είναι ότι υπήρξαν και παθογένειες -και εµείς τις είπαµε και ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης τις είπε ξεκάθαρα- σε σχέση µε το πώς
λειτούργησε πολλές φορές το συνεταιριστικό κίνηµα στη χώρα
µας. Όµως δεν είναι η λύση αυτή και θα εξηγήσω γιατί δεν είναι
λύση αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο φέρνετε σήµερα προς ψήφιση. Βέβαια σε όλα αυτά τα προβλήµατα έρχονται να προστεθούν και άλλα που αφορούν το γάλα, το γιαούρτι και πολλά άλλα
θέµατα.
Έχουµε καταθέσει σχετικές ερωτήσεις, κύριε Αποστόλου,
προς εσάς και σας έχουµε ρωτήσει, αν προτίθεστε να φέρετε
υπουργική απόφαση µε την οποία θα απελευθερώνετε τη διάρκεια ζωής γάλακτος. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα για εµάς να
έχουµε πλειάδα εισαγωγών. Δεν µας έχετε απαντήσει µέχρι σήµερα. Τουλάχιστον σήµερα στη δευτερολογία σας να πείτε ξεκάθαρα. Θα απελευθερώσετε τη διάρκεια ζωής γάλακτος, όπως
λέγεται ότι έχετε προσυµφωνήσει;
Βέβαια, έχετε πει πολλές φορές και εσείς ότι δεν µπορεί να
συνεχιστεί να είναι τόσο µεγάλο το άνοιγµα ψαλίδας τιµών µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. Να πω το χαρακτηριστικό παράδειγµα ότι η έκθεση του ΟΟΣΑ -που πολλοί αναφέρουν αλλά
πιθανόν δεν έχουν διαβάσει- αναφέρει ότι στο γάλα το µεγαλύ-
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τερο πρόβληµα είναι τα υψηλά περιθώρια κέρδους στις αλυσίδες
λιανικής πώλησης, µε αποτέλεσµα να είναι πολύ υψηλότερα σε
σχέση µε τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τι κάνετε ως Κυβέρνηση για όλα αυτά τα ζητήµατα; Γιατί δεν
µειώνετε αυτό το άνοιγµα της ψαλίδας τιµών µεταξύ παραγωγού
και καταναλωτή; Γιατί δεν καταφέρνετε να µειωθεί αυτό το χρονικό διάστηµα αυτό το άνοιγµα αλλά αντίθετα µεγαλώνει;
Θα έπρεπε λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στο πλαίσιο
ενός συνολικού σχεδιασµού για την αγροτική ανάπτυξη να ενταχθεί και η λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισµών. Εσείς
χωρίς σχέδιο και χωρίς πρόγραµµα φέρνετε κάτι το οποίο εξηγείται ως εξής στην αιτιολογική έκθεση, ότι σκοπεύει στην ανασυγκρότηση και εξυγίανση των συνεταιρισµών και την ενίσχυση
κάθε πρωτοβουλίας που στηρίζεται στη βάση της κοινωνικής οικονοµίας και συλλογικότητας.
Αλήθεια, πιστεύετε ότι αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται; Διότι
αντί να συζητάµε ένα νοµοσχέδιο µε διατάξεις µέσω των οποίων
θα ενισχύουµε τα φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα για τους
συνεταιρισµούς και τις οµάδες παραγωγών, ερχόµαστε αντιµέτωποι µε ένα νοµοθέτηµα χωρίς ξεκάθαρη στόχευση, το οποίο
διακατέχεται από έντονο και σαφώς αναποτελεσµατικό κρατισµό, που ενισχύει τη γραφειοκρατία και αντιβαίνει σε κάποια σηµεία του τις συνεταιριστικές αρχές, κύριε Υπουργέ. Και ξέρετε
ότι γνωρίζουµε καλά τις συνεταιριστικές αρχές, όπως και αυτές
που ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επίσης, το νοµοσχέδιο περιέχει πλήθος διατάξεων µε παρεµβατικό πρόσηµο. Παρεµβατικό τόσο ως προς την αυτονοµία και
την ελεύθερη λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισµών όσο και
ως προς την οικονοµική τους ελευθερία.
Για παράδειγµα, ορίζεται ρητά στο άρθρο 18 ότι η εποπτεία
και ο έλεγχος των αγροτικών συνεταιρισµών θα ασκείται από αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Προφανώς δεν είµαστε αντίθετοι, κύριε Υπουργέ, στον
έλεγχο της νοµιµότητας. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Όµως, είµαστε αντίθετοι στον έλεγχο σκοπιµότητας της δράσης τους.
Δεν κατανοούµε πώς µια Διεύθυνση στο Υπουργείο θα επιθεωρεί, θα υποβοηθά και θα ελέγχει το έργο όλων των αγροτικών
συνεταιρισµών της χώρας, ενώ παράλληλα θα ασκεί και έλεγχο
σκοπιµότητας.
Είναι σαφής η πρόθεση της Κυβέρνησης να διατηρήσει τον
απόλυτο έλεγχο πάνω στη λειτουργία των συνεταιρισµών.
Στο άρθρο 18, λοιπόν, η έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας
της Βουλής εκφράζει έντονο προβληµατισµό σχετικά µε τη συνταγµατικότητα της άσκησης κρατικού ελέγχου εν γένει επί της
δράσης των αγροτικών συνεταιρισµών. Αυτό που σας λέµε το
λέει και η έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής! Δεν
σας το λέµε µόνο εµείς.
Ιδιαίτερα παρεµβατική είναι και η ρύθµιση στα άρθρα 22 και
23. Εισάγεται αυστηρό πλαίσιο κρατικού ελέγχου, ενώ αποκλείονται οι αγροτικοί συνεταιρισµοί, σύµφωνα µε την πρόβλεψή
σας, από τις δραστηριότητες της µεταποίησης και της εµπορίας.
Πρόκειται για µια ρύθµιση που αναµένεται να επιτείνει τα οικονοµικά προβλήµατα των λειτουργούντων συνεταιρισµών.
Ακόµα, θα ήθελα να αναφερθώ στο άρθρο 32, γιατί κάνατε µια
νοµοτεχνική βελτίωση. Και επειδή εµείς θέλουµε να κάνουµε
εποικοδοµητική αντιπολίτευση, σας λέµε το εξής. Σας είπαµε την
ξεκάθαρη διαφωνία µας. Μάλιστα, όσον αφορά το συγκεκριµένο
σηµείο και άρθρο -στο άρθρο 32- είναι ξεκάθαρη και η έκθεση
της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής.
Φέρατε µια νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία όµως έχει διαζευκτικό «ή». Μιλάω για το άρθρο που αφορά τους αναγκαστικούς
συνεταιρισµούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο χρόνο παραπάνω.
Εσείς λέτε ότι θα µπορέσει να γίνει η µετατροπή τους σε αγροτικούς συνεταιρισµούς, αν κάνουν αίτηµα στην αρµόδια αρχή ή
κατόπιν έκδοσης σχετικής αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης ή προς εφαρµογή εθνικής νοµοθεσίας. Τι είναι αυτό το διαζευκτικό «ή», η φράση «…ή προς εφαρµογή εθνικής νοµοθεσίας»; Δηλαδή αν ψηφιστεί κάτι εδώ µέσα σε άλλο νοµοθέτηµα,
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ουσιαστικά δεν θα πάµε µέσω της ρύθµισης; Η έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, την οποία και επικαλούµαι,
λέει το εξής: «Επισηµαίνεται εξάλλου ότι ευνοείται σε περίπτωση
παραβίασης του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής νοµοθεσίας…η ως άνω απόφαση του αρµόδιου Υπουργού
θα λαµβάνεται κατόπιν έκδοσης σχετικής αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης αρµόδιου δικαστηρίου». Να φύγει το «…ή
προς εφαρµογή εθνικής νοµοθεσίας».
Εφόσον, λοιπόν, κάνετε αυτές τις αλλαγές, εµείς βεβαίως και
έχουµε την καλή διάθεση να στηρίξουµε αυτό το άρθρο. Όπως
το κάνετε όµως σ’ αυτήν την περίπτωση, δείχνει και τις προθέσεις αλλά και τον τρόπο νοµοθέτησης. Αυτά είναι µόλις κάποια
από τα παραδείγµατα που ήθελα να σας αναφέρω.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν έχετε την καλοσύνη, κύριε συνάδελφε, πολύ σύντοµα, γιατί έχουµε υπερβεί τα
όρια.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, επιτρέψτε µου να αναφερθώ στην
τάση δηµιουργίας περιττών δοµών που χαρακτηρίζει το νοµοσχέδιο, διότι προφανώς και είναι αχρείαστες και επιβαρυντικές.
Η σύσταση του Ταµείου Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αποτελεί άλλη µια γραφειοκρατική δοµή που
δεν συνάδει µε τη συνεταιριστική αρχή βάσει της οποίας οι συνεταιρισµοί παρέχουν εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση στα
µέλη τους.
Δεν είµαστε αντίθετοι στην εκπαίδευση, το αντίθετο µάλιστα,
λέµε ότι ο τρόπος αυτός δεν είναι ο σωστός. Το Υπουργείο έχει
τον ρόλο να επιβλέπει πώς λειτουργεί η εκπαίδευση και βεβαίως
να βάζει τους κανόνες, όχι να κάνει το ίδιο µέσω ενός ταµείου
αυτή τη διαδικασία. Και βέβαια, τη σύσταση Οργανισµού Διαχείρισης Ακινήτων, Γαιών και Εξοπλισµών. Αναρωτιέται κάποιος σε
τι θα εξυπηρετήσει η σύσταση ενός τέτοιου ταµείου, διότι πρόκειται για ένα όργανο το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει ακίνητα και προϊόντα πάσης φύσεως. Σε ό,τι αφορά δε
τους ερευνητικούς σκοπούς, αυτοί δε θα µπορούσαν άλλωστε
να εξυπηρετηθούν από τον ΕΛΓΟ –«ΔΗΜΗΤΡΑ»; Είναι µια ερώτηση την οποία φαντάζοµαι θα πρέπει να απαντήσετε, γιατί είναι
συγκεκριµένη.
Το παρόν νοµοσχέδιο, λοιπόν, δεν διαθέτει καµµία αναπτυξιακή προοπτική. Η ελληνική ύπαιθρος µπορεί και θα έπρεπε να
στηρίξει παραγωγικά έναν ποιοτικό και ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό τοµέα. Οι διατάξεις, για παράδειγµα, του παρόντος νοµοσχεδίου δεν βοηθούν προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των
αγροδιατροφικών συµπράξεων. Θα έλεγε κάποιος πώς µάλλον
υποβαθµίζουν τον ρόλο τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πώς λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνοντας, φιλοδοξεί το
προτεινόµενο νοµοσχέδιο να αλλάξει το συνεταιριστικό τοπίο και
πολύ περισσότερο να προσελκύσει νέους ανθρώπους στη συνεταιριστική, αγροτική διαδικασία; Όχι µόνο δεν θα γίνει αυτό αλλά
θα διώξει και πολλούς και θα οδηγήσει και στη µείωση της συλλογικής δράσης των παραγωγών, διότι αυτό το οποίο µας βρίσκει εντελώς αντίθετους είναι ο κρατικός παρεµβατισµός, η
έλλειψη της ελευθερίας δράσης όπως αρµόζει στη συνεταιριστική ιδέα, όπως και εσείς λέγατε προεκλογικά όταν ήσασταν
στην Αντιπολίτευση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Θεοχαρόπουλο, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να λάβω τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να λάβω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ, έχετε ζητήσει τον λόγο για λίγο;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Μόνο για λίγο, κύριε Πρόεδρε, µόνο για ένα
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λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Επειδή δεν είναι ζήτηµα κριτικής, όσο και οξείας
και αν είναι, εάν όµως η κριτική συνοδεύεται µε αριθµητικές ανακρίβειες, πρέπει κάποια στιγµή να απαντώνται.
Από πού βγάλατε το συµπέρασµα ότι για τα 19 δισεκατοµµύρια της ΚΑΠ που έρχεται, τα 5 εκατοµµύρια θα τα φορολογήσουµε εµείς; Ξέρετε ότι µέχρι σήµερα, µέχρι 12 χιλιάδες ευρώ
όλων των ενισχύσεων απαλλάσσονται, δηλαδή µέχρι σήµερα
αυτό που εφαρµοζόταν ήταν από τα 2,6 δισεκατοµµύρια των ενισχύσεων τα 2,2 δισεκατοµµύρια έµεναν απ’ έξω και έµεναν µόνο
τα 400 εκατοµµύρια, τα οποία µέχρι σήµερα τουλάχιστον φορολογούνταν µε 13%;
Τώρα, λοιπόν, αυτό που φέρνουµε εµείς, βάζοντας µόνο τη βασική ενίσχυση, δηλαδή το 50% και λιγότερο στη φορολογητέα
ύλη, ξέρετε πόσο αντιστοιχεί, επειδή η βασική ενίσχυση µοιράζεται στο σύνολο και είναι πάνω από 700 χιλιάδες αγρότες; Ούτε
2 χιλιάδες ευρώ στον κάθε αγρότη, όταν εµείς τουλάχιστον τα
9.100 ως αφορολόγητο τα έχουµε ήδη «δέσει» από τη σχετική
διαπραγµάτευση. Πού το βρήκατε, λοιπόν, εσείς ότι αυτά τα χρήµατα θα φορολογούνται;
Άρα, δηλαδή, ουσιαστικά το σύνολο των ενισχύσεων του επόµενου χρονικού ορίζοντα, δεδοµένου ότι πάνω από το 85% µε
90% των αγροτών µε βάση τη ρύθµιση που φέρνουµε δεν θα φορολογηθεί, το σύνολο όλων αυτών δεν φορολογούνται. Από πού
βρήκατε εσείς τα νούµερα και τα πετάξατε;
Όπως επίσης, από πού βρήκατε το νούµερο ότι για τη νέα ΚΑΠ
δώσαµε µάχη και τα καταφέραµε; Είναι 15% µικρότερη σε ποσό
από την προηγούµενη ΚΑΠ και όχι µόνο αυτό αλλά κάνατε το
λάθος –δεν θέλω να πω το εγκληµατικό- ότι την ώρα που διαπραγµατευόσασταν το 2012 για να καθοριστεί το ποσό, χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία του ΑΕΠ για το 2008 και το 2009. Τι
σχέση έχει το ΑΕΠ του 2012 µε το 2008 και το 2009; Δεν ήταν
πολύ πιο πεσµένο το ΑΕΠ, άρα που σήµαινε ότι εµείς µε µικρότερο ΑΕΠ θα είχαµε δυνατότητες µεγαλύτερης ενίσχυσης;
Αυτά να λέµε στον κόσµο και όχι να τα πετάµε!
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Για ρωτήστε τον Πρωθυπουργό…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ένα λεπτό, κύριε
Θεοχαρόπουλε και αµέσως µετά θα προχωρήσουµε, δεν θα σταθούµε περισσότερο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κοιτάξτε, πραγµατικά, εκπλήσσοµαι για το γεγονός ότι σας φαίνονται τα στοιχεία περίεργα, τα στοιχεία τα απολύτως ακριβή. Και για να είµαι ξεκάθαρος, ξεκινάω από το τελευταίο που είπατε, 19 δισεκατοµµύρια
έχουν εξασφαλιστεί για την επταετία η οποία τρέχει.
Είναι 19 δισεκατοµµύρια µε την ένταξη χωρών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε το µεγάλωµα της πίτας δηλαδή, λόγω ένταξης κι άλλων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο είχε ως
αποτέλεσµα ουσιαστικά να υπάρχει αύξηση του ποσού σε σχέση
µε την προηγούµενη εξαετία. Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος
αυτήν τη στιγµή στην Ευρώπη, αλλά ούτε και στην Κυβέρνησή
σας έχω ακούσει κάποιον, που να λέει ότι αυτά τα 19 δισεκατοµµύρια είναι λίγα. Εδώ αν θεωρούν οι Βουλευτές ότι 19 δισεκατοµµύρια για τον αγροτικό τοµέα σε µία εξαετία είναι λίγα,
πραγµατικά διαψεύδετε και τους ίδιους τους Βουλευτές του κυβερνώντος κόµµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό διαψεύδετε, κύριε Υπουργέ, ο οποίος ήρθε στο Υπουργείο σας και είπε για αυτά τα 19 δισεκατοµµύρια ότι είναι αυτός
ο στόχος να αξιοποιηθούν, γιατί αυτά είναι τα χρήµατα του επόµενου έτους.
Όσον αφορά συγκεκριµένα για το ζήτηµα σε σχέση µε τα
ποσά, κοιτάξτε, ήµουν µετριοπαθής στις προβλέψεις και στις
εκτιµήσεις, διότι αυτό που σας είπα είναι από τα 19 δισεκατοµµύρια το, χωρίς να λαµβάνω υπ’ όψιν ούτε την προκαταβολή φό-
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ρου ούτε την αύξηση των εισφορών ούτε άλλα στοιχεία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μην επεκταθείτε,
σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Να πείτε σε έναν αγρότη
αυτήν τη στιγµή ότι το των ενισχύσεών του δεν του παίρνεται
πίσω στο έτος. Δεν έχω τον χρόνο να σας παρουσιάσω αυτήν τη
στιγµή τα στοιχεία αλλά και για όσα σας έχω καταθέσει δεν έχετε
απαντήσει ποτέ επί του συγκεκριµένου. Το , λοιπόν, των ενισχύσεων συνολικά, όχι µόνο το παίρνει πίσω αυτήν τη στιγµή το
Υπουργείο µέσω και του ασφαλιστικού και του φορολογικού,
αλλά είναι στην πραγµατικότητα πολύ περισσότερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό, να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μισή απάντηση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν είναι δυνατόν να θεωρούµε την προκαταβολή φόρου ως πρόσθετο φόρο. Τι προσέγγιση είναι αυτή; Δεν
κατάλαβα. Η προκαταβολή φόρου βεβαίως υπολογίζεται µετά
στον συνολικό φόρο που επιβάλλεται. Δεν το καταλαβαίνω αυτό
το πράγµα.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεύτερον –σας παρακαλώ!-, όταν µιλάµε ότι η
κατανοµή της ΚΑΠ γίνεται µε βάση το ΑΕΠ, θεωρούµε ότι οι
χώρες οι οποίες έχουν όσο γίνεται µικρότερο ΑΕΠ τόσο περισσότερο ενισχύονται. Ε, αυτό δεν το επιδιώξατε! Τι άλλο να σας
πω, λοιπόν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νίκος Βούτσης.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Δεν θέλω να
µιλήσω για το νοµοσχέδιο. Επειδή, όµως, δεν συνηθίζω να σιωπώ
και αισθάνοµαι υποχρέωση να µιλήσω, θέλω να πω σε σχέση µε
τις συντάξεις των Βουλευτών.
Σήµερα το πρωί καταθέταµε στεφάνι στο µνηµείο του αγωνιστή Μουστακλή και ήρθε µία κυρία, λαϊκή γυναίκα, της οποίας
έχουν περικοπεί προφανώς οι συντάξεις, έχει προβλήµατα και
άλλα και άρχισε να µου φωνάζει µπροστά σε όλους για τις συντάξεις των Βουλευτών. Είδα να επαναλαµβάνεται εδώ, αβρόχοις
ποσί -να περνάει, για να καταγραφόµαστε ως συµπονούντες το
θέµα-, επίσης το ζήτηµα και να αναφέρεται προηγούµενα.
Κάποτε θα πρέπει, και θα περίµενα και από τα κόµµατα που
τους αφορά ακόµα περισσότερο, να παίρνουν όλοι ευθέως και
δηµόσια τις ευθύνες τους απέναντι είτε στην ελλιπή πληροφόρηση ενδεχοµένως είτε σε ένα καλπάζοντα λαϊκισµό εναντίον της
πολιτικής.
Εγώ δεν έχω και γενικότερα εµείς δεν έχουµε να υπερασπιστούµε κάποιους εκ των παλαιών Βουλευτών σε προσωπική
βάση, στο βαθµό µάλιστα που η Αριστερά, το Κοµµουνιστικό
Κόµµα, ο Συνασπισµός εν προκειµένω και άλλοι, στο σύνολο των
Βουλευτών προ του ’12, όσων βρίσκονται εν ζωή οι άνθρωποι,
άντρες και γυναίκες –να είναι καλά- έχει ένα ελάχιστο ποσοστό,
ενώ το µέγιστο ποσοστό είναι από τα άλλα κόµµατα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν είχαν εκλεγεί;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Παρακαλώ,
κύριε Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Είχαν εκλεγεί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Τώρα αυτό
σε πείραξε; Σηκώνοµαι να υποστηρίξω τους Βουλευτές όλης της
περιόδου…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: …(δεν ακούστηκε)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Σε παρακαλώ! Δεν καταλαβαίνεις;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Έλα, σταµάτα πια!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν κατάλαβες…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ντροπή σου!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Τι δεν καταλαβαίνεις; Καταλαβαίνεις ή δεν καταλαβαίνεις;
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν κατάλαβες τι ρωτάω!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Σηκώνοµαι
να υπερασπίσω το παρελθόν σας και την πορεία σας τη µεταπολιτευτική…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Προβοκάτσια κάνεις!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Αυτό το προτέρηµα το έχεις µόνο
εσύ, κανείς άλλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Κεγκέρογλου, σας παρακαλώ, να συνεχίσουµε.
Κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Πραγµατικά,
σταυροκοπιέµαι από αυτά που ακούω από τον κ. Κεγκέρογλου.
Πραγµατικά! Διότι σηκώνοµαι για να υπερασπίσω το δίκαιο του
να παραµείνει –διότι απάντησε και ο Υπουργός εργασίας ότι είναι
στις ειδικές περιπτώσεις αυτές οι συνταξιοδοτήσεις µέχρι το ’12,
δεν αφορούν ενδεχοµένως κανέναν εντός της Αιθούσης ή ελάχιστους συναδέλφους- αυτό το καθεστώς.
Αυτοί οι συνάδελφοί σας, λοιπόν, και συνάδελφοί µας, όλων
οι συνάδελφοι…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ωραία, το διορθώσατε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Α, τώρα το
διορθώνω εγώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Το σώσατε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Εγώ το σώζω; Τι να σας πω; Δυστυχώς, όµως, έχει µείνει. Δεν θα συνεχίσω,
γιατί είµαι και Πρόεδρος της Βουλής.
Έχουν µειωθεί οι συντάξεις αυτών των πρώην συναδέλφων,
που -επαναλαµβάνω- κατά το µέγιστο ποσοστό είναι άλλων κοµµάτων, διότι τότε ο λαός σωστά εξέλεγε αυτούς που εξέλεγε.
Δεν κάνω κάποιον διαχωρισµό. Για να µην αφήσω, όµως, κάποια
υπόνοια είτε για πελατειακή ή συντεχνιακή ή οποιουδήποτε
άλλου τύπου υπεράσπιση προς Βουλευτές, φίλους, συντρόφους
κ.λπ., γι’ αυτό έκανα τον διαχωρισµό και δεν έγινε ίσως αντιληπτό
από τον συνάδελφο κ. Κεγκέρογλου. Το κλείνω εκεί το προηγούµενο θέµα.
Είχαν, λοιπόν, µειωθεί 40%-60% οι συντάξεις αυτών των ανθρώπων, των πρώην Βουλευτών. Είναι της τάξης από 900 ή 1.100
ευρώ µέχρι 1.400, ακόµα και για Βουλευτές που ήταν είκοσι και
είκοσι δύο χρόνια και ήταν και αρκετές φορές Υπουργοί στις
προηγούµενες φάσεις. Έρχονται σε επαφή µαζί µας µέσω του
καθεστώτος και της διαδικασίας που λέει ο Κανονισµός για κάποια βοηθήµατα και µέσω του συλλόγου τους και περνούν από
τη Διάσκεψη των Προέδρων µε απόλυτα νόµιµο τρόπο, ανθρωπιστικό, ανθρώπινο.
Είναι αδιανόητο να γράφονται τώρα άρθρα -τα είδα και σε όλα
τα site- ότι «αυτοί…», γενικώς αυτοί, «…που επί σαράντα χρόνια
οδήγησαν τη χώρα εκεί που την οδήγησαν, γιατί τώρα να συνεχίσουν να έχουν και να µην τους κοπούν αυτά που παίρνουν;».
Επαναλαµβάνω, µιλάµε για ανθρώπους εβδοµήντα, ογδόντα,
ενενήντα ετών, όσοι έχουν µείνει. Αυτό που παίρνουν είναι περίπου ένα επίδοµα.
Πρέπει να είµαστε σαφείς, όταν κάνουµε αυτήν την κριτική
προς το πολιτικό σύστηµα και προς Βουλευτές. Επαναλαµβάνω,
έχουν µειωθεί κατά 40%-60% οι συντάξεις όλων. Η ίδια η Βουλή
έχει σταµατήσει στο ’12 αυτήν τη διαδικασία. Ήρθησαν ύστερα
και τα ασυµβίβαστα, αρκετοί εξ αυτών δεν είχαν επάγγελµα και
είχαν φύγει από τα επαγγελµατικά τους ταµεία δέκα, είκοσι χρόνια. Δεν είχαν πού την κεφαλήν κλίναι. Είµαι υποχρεωµένος να
υπερασπιστώ αυτήν τη διάταξη του ασφαλιστικού νοµοσχεδίου.
Θεωρώ βεβαίως ότι κάθε κόµµα έχει την άποψή του. Υπάρχουν
τουλάχιστον δυόµισι κόµµατα εδώ µέσα που βγήκαν µε αυτήν τη
ρητορεία και που θέλουν να αναπαραχθούν µέσω αυτής της ρητορείας. Έχουν κάθε δικαίωµα, διότι τους ψηφίζει ο λαός αλλά
εγώ είµαι υποχρεωµένος να υπερασπιστώ αυτήν την κατάσταση
απέναντι σε έναν ορυµαγδό πραγµατικά που αναπτύσσεται αντιπολιτικό, αντικοινοβουλευτικό, χωρίς στοιχεία και εφόσον απαντιούνται τα πραγµατικά στοιχεία, δεν κάνουν τον κόπο να τα
διασταυρώσουν.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε, κύριε Πρόεδρε.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν έχετε τον λόγο,
κύριε Κεγκέρογλου.
Τον λόγο έχει ο κ. Σιµορέλης για πέντε λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έρχοµαι από µια περιοχή καθαρά αγροτική.
Και όταν µε ρώτησαν «τι έχετε αυτήν την εβδοµάδα», είπα ότι θα
ψηφίσουµε τον νόµο περί συνεταιρισµών. Ειλικρινά, µου γύρισαν
την πλάτη. Μόλις το άκουσαν, εξέφρασαν πραγµατικά την έκπληξή τους. Ελπίζω µε αυτόν τον νόµο που φέρνουµε σήµερα να
ξαναφέρουµε πάλι τους αγρότες κοντά στην ιδέα του συνεταιρισµού.
Καλούµαστε σήµερα να ψηφίσουµε στο ελληνικό Κοινοβούλιο
το νοµοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς και τις µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου. Αποτελεί ένα
από τα πιο σηµαντικά νοµοθετήµατα της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ, που στόχο έχει να διορθώσει λάθη και αστοχίες του παρελθόντος, δηµιουργώντας χώρο επανίδρυσης για το συνεταιριστικό κίνηµα.
Παρ’ ότι η συνεταιριστική µορφή οργάνωσης υπάρχει θεσµοθετηµένη στην Ελλάδα για περισσότερο από έναν αιώνα, τα τελευταία χρόνια την είδαµε να χάνει τον ρόλο της µε εµφανείς τις
ευθύνες κακών πολιτικών του παρελθόντος και λοιπούς θεσµικού
πλαισίου.
Οι συνεταιρισµοί έχουν έναν συγκεκριµένο στρατηγικό στόχο.
Αποτελούν µέσο οργάνωσης των µεσαίων και χαµηλών στρωµάτων, στηριζόµενο στην ελληνική παραγωγή και στοχεύοντας
στην παραγωγή και την ανάπτυξη.
Δυστυχώς, τα στοιχεία των τελευταίων χρόνων καταδεικνύουν
ότι η κατάσταση που επικρατεί στους συνεταιρισµούς δεν είναι
αυτή που θα θέλαµε. Από τους εξίµισι χιλιάδες συνεταιρισµούς,
περίπου το 1/6 λειτουργεί, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται από
καιρό σε αδράνεια. Μάλιστα, µόνο ένα µικρό ποσοστό των ενεργών συνεταιρισµών εµφανίζει καλά οικονοµικά στοιχεία.
Είναι σαφές ότι η παρούσα κατάσταση έχει ως αποτέλεσµα
την απαξίωση της συνεταιριστικής οργάνωσης στην κοινωνία. Η
λειτουργία υγιών συνεταιρισµών αποτελεί προϋπόθεση για την
ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα παραγωγής, ώστε να προχωρήσουµε πιο γρήγορα στη διατροφική αυτάρκεια της χώρας.
Με το νοµοσχέδιο αυτό δηµιουργούµε το θεσµικό πλαίσιο και
εκείνο το ευνοϊκό περιβάλλον το οποίο θα οδηγήσει στην ανασυγκρότηση των συνεταιρισµών για να πραγµατοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι.
Σε αυτήν τη δύσκολη στιγµή για την οικονοµία, ο µόνος τρόπος απεµπλοκής από την επιτροπεία αλλά και το στοίχηµα που
έχει να πετύχει αυτή η Κυβέρνηση, είναι η ανάπτυξη και η παραγωγική ανασυγκρότηση. Από τους βασικούς στόχους του νοµοσχεδίου είναι η βοήθεια προς τους µικρούς αγρότες ώστε να
επιβιώσουν µέσα σ’ ένα πολύ δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον,
να οργανωθούν και να πετύχουν χαµηλότερο κόστος παραγωγής, καλύτερες τιµές και ευκολότερη προώθηση για τα αγροτικά
τους προϊόντα, ενώ µε την υιοθέτηση κοινών καλλιεργητικών µεθόδων θα έχουν και το ποιοτικό πλεονέκτηµα.
Διαβάζοντας το νοµοσχέδιο, βλέπουµε εµφανώς να απλοποιείται η σύσταση των συνεταιρισµών, παρακάµπτοντας τη γνωστή
γραφειοκρατία. Μειώνεται ο αριθµός των απαιτούµενων µελών
και καταργείται το υποχρεωτικό ελάχιστο συνεταιριστικό κεφάλαιο. Επιπλέον, διακρίνουµε την ενίσχυση των δηµοκρατικών διαδικασιών στις αρχαιρεσίες και στον έλεγχο των µελών προς τη
διοίκηση, που ως στόχο έχουν την αποτροπή των διαλυτικών φαινοµένων του παρελθόντος. Με το «ένα µέλος, µία µερίδα, µία
ψήφος» θεσµοθετούµε την ισότιµη και δηµοκρατική συµµετοχή,
ανεξαρτήτως όγκου και παραγωγής.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Όσον αφορά στην εξυγίανση της υφιστάµενης κατάστασης
στον συνεταιριστικό χώρο, έχουµε τη δηµιουργία του Εθνικού
Μητρώου, της Ελεγκτικής Αρχής και του Σώµατος Επιθεωρητών
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθώς και
τις νοµικές τροποποιήσεις, τις νοµικές διατάξεις και τις συγχω-
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νεύσεις, τις λύσεις, τις µισθώσεις και τις εκκαθαρίσεις.
Για την επιχειρηµατική ανάπτυξη του αγροτικού συνεταιρισµού, δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους επενδυτές να γίνουν
µέλη του συνεταιρισµού, καθιερώνοντας την προαιρετική µερίδα,
χωρίς δικαίωµα ψήφου, ως δυνατότητα επένδυσης στον συνεταιρισµό από τρίτους.
Σηµαντική είναι η θέσπιση των συµβάσεων µελλοντικής πώλησης των αγροτικών προϊόντων µε στόχο την προστασία της τιµής
τους, γεγονός που θα προσφέρει κάλυψη και προστασία στους
οργανωµένους συνεταιρισµούς, καθώς και η συνεταιριστική εκπαίδευση των παραγωγών µέσα από τη δηµιουργία του Ταµείου
Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης. Σ’ αυτά που ανέφερα ενδεικτικά,
προστίθενται πολλές άλλες θετικές ρυθµίσεις για τις οποίες θα
µπορούµε να µιλάµε για πολλές ώρες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προέρχοµαι από το Νοµό Τρικάλων που αποτελεί µια κατ’ εξοχήν αγροτική περιοχή και βλέπω
καθηµερινά τις δυσκολίες που περνάνε οι µικροµεσαίοι αγρότες.
Είναι χρέος της παρούσας Κυβέρνησης να στηρίξει µε κάθε δυνατό µέσο όλες αυτές τις κοινωνικές οµάδες που πλήττονται και
που τα τελευταία χρόνια πλήρωσαν την οικονοµική κρίση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η κατάθεση του παρόντος νοµοσχεδίου βασίστηκε στην ανάγκη που έχουµε να υπάρξει και να αναπτυχθεί το συνεταιριστικό
κίνηµα µε στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Είναι ανάγκη να στηρίξουµε µέσα απ’ αυτό το εγχείρηµα κυρίως
τους νέους αγρότες που προσπαθούν να ανταποκριθούν στις δυσκολίες των καιρών, ώστε να µην παρατήσουν την παραγωγή.
Ειδικά την περίοδο που διαβιούµε όπου είδαµε µια δοµική
κρίση στο καπιταλιστικό σύστηµα, µία από τις απαντήσεις που
δίνει η Αριστερά είναι η κοινωνική και η αλληλέγγυα οικονοµία.
Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί πρέπει να γίνουν η µορφή ανάπτυξης
που θα προστατεύσει τους µικροµεσαίους αγρότες και τα αγροτικά προϊόντα, που θα διέπεται από κοινωνική και δηµοκρατική
δοµή, µε λειτουργία που θα δέχεται δηµόσιο έλεγχο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Βάλτε µια τελεία, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ: Ο καλύτερος τρόπος για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν οι µικροµεσαίοι αγρότες είναι να οργανωθούν σε γεωργικούς συνεταιρισµούς, χρησιµοποιώντας το
ευνοϊκό περιβάλλον που παρέχει το παρόν νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Μπάρκας έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ξεκινώντας θα
ήθελα να ζητήσω συγγνώµη από τον συνάδελφο της Νέας Δηµοκρατίας τον οποίον διέκοψα πριν, κατά τη διάρκεια της οµιλίας
του, όταν αναφέρθηκε στο ζήτηµα του γάλακτος. Οφείλω όµως
να πω ότι µε ενόχλησε η αναφορά του, γιατί δυστυχώς οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, τότε που ήταν κυβέρνηση, απείχαν από τις διαδικασίες άρνησης των παραγωγών αλλά και της
τοπικής κοινωνίας για την πώληση της «ΔΩΔΩΝΗΣ», µια συνεταιριστική γαλακτοβιοµηχανία η οποία ήταν ηγέτιδα δύναµη στο
γάλα. Μέσα σε ένα βράδυ η Νέα Δηµοκρατία αποφάσισε ότι πρέπει να την πουλήσει σε ξένους ιδιώτες.
Η κατάσταση έτσι όπως δηµιουργήθηκε έφερε το αποτέλεσµα
στο οποίο αναφέρθηκε ο συγκεκριµένος Βουλευτής. Έχουµε,
δηλαδή, το φαινόµενο οι ιδιώτες γαλακτοβιοµήχανοι, ενώ η «ΔΩΔΩΝΗ» δηµιουργούσε εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε η τιµή του
γάλακτος να είναι σε υψηλά επίπεδα, τα οποία θα µπορούσαν να
κάνουν βιώσιµες τις µονάδες των παραγωγών, αυτήν τη στιγµή
να χύνουν το γάλα στους παραγωγούς ή να το παίρνουν σε πολύ
χαµηλή τιµή βρίσκοντας ως επιχειρήµατα διάφορες αιτιολογίες.
Αυτοί οι παραγωγοί βρίσκονται πλέον εγκλωβισµένοι σε µια τέτοια διαδικασία. Άρα, θα περίµενα τουλάχιστον την αυτοκριτική
των Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που τότε
υπερασπιζόντουσαν σε συνεργασία µε την τράπεζα Πειραιώς και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τον κ. Σάλλα αυτή την ιδιωτικοποίηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Τώρα εσείς είστε Κυβέρνηση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Βεβαίως! Το ξέρουµε πολύ
καλά. Άλλωστε, τρεις φορές κερδίσαµε εκλογικές µάχες. Εσείς
βέβαια διεκδικείτε να γίνουν πάλι εκλογές. Θα δούµε. Δεν ξέρω
ποιος είναι ο ρόλος σας στο κόµµα σας, αλλά τέλος πάντων.
Το παρόν νοµοσχέδιο αυτό που κάνει είναι να εξορθολογίζει
µια διαδικασία την οποία το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία υπερασπιζόντουσαν επί τόσα χρόνια. Μια πλήρως κοµµατική συνεταιριστική λογική, όπου οι παραγωγοί ήταν εγκλωβισµένοι στις
διοικήσεις των συνεταιρισµών, οι οποίες ήταν κοµµατικές και άρα
και στους ντόπιους πολιτευτές κάθε νοµού, ώστε να µην µπορούν να ανασάνουν, να µην µπορούν να διεκδικήσουν να πουλήσουν συνεταιριστικά το προϊόν τους και να πετύχουν την καλύτερη τιµή και παραγωγή που οι ίδιοι επιθυµούν. Αυτή είναι η βασική λογική του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
Θέλετε να συµφωνήσουµε ότι µπορούσαµε να βάλουµε κι
άλλα άρθρα; Βεβαίως. Θα συµφωνήσουµε όµως ότι δίνει και µια
προοπτική, ώστε οι νέοι άνθρωποι, οι νέοι συνεταιρισµοί να έχουν µια µακρόπνοη λογική και αντίληψη και να µην έχουµε τα
φαινόµενα αγροτικών συνεταιρισµών που έχουν κλείσει ή που
βρίσκονται υπό εκκαθάριση και έχουν εγκλωβισµένους ανθρώπους, παραγωγούς και εργαζόµενους σ’ αυτή τη διαδικασία.
Άλλωστε, έχω ξαναπεί απ’ αυτό το Βήµα ότι η µόνη αντίδραση
που ακούγεται από την Αντιπολίτευση, ακούει στο όνοµα ΠΑΣΕΓΕΣ. Θα πρέπει να συµφωνήσουµε τι είναι η ΠΑΣΕΓΕΣ, πώς λειτούργησε η ΠΑΣΕΓΕΣ και τον ρόλο που έπαιξε η ΠΑΣΕΓΕΣ.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σωστά!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Και επειδή βλέπω ότι συµφωνείτε θα έπρεπε να συµφωνείτε και στη λογική ότι δεν µπορεί να
είναι αυτή η συνεταιριστική λογική της ΠΑΣΕΓΕΣ που λειτουργούσε επί σαράντα χρόνια.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ακούω διάφορες κριτικές για τις
τροπολογίες από τον κ. Βρούτση, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας. Ο κ. Βρούτσης δεν διαφώνησε στη
λογική. Παραδέχθηκε ο ίδιος ότι όντως είναι εµπρόθεσµες και
κατατέθηκαν µε τη λογική της λειτουργίας του Κανονισµού της
Βουλής. Αυτό που τον ενόχλησε ήταν ο αριθµός. Οφείλω να θυµίσω στους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας ότι οι ίδιοι είχαν
άλλη αξιακή λογική όσον αφορά τις τροπολογίες. Κατέθεταν τροπολογίες στις 2:30’ το πρωί σε άσχετα νοµοσχέδια, για άσχετε
λογικές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, αµέσως.
Υπήρχαν και τροπολογίες οι οποίες έχουν και µια ποινική χροιά
για διοικήσεις τραπεζών. Ξέρετε πάρα πολύ καλά σε ποιες αναφέροµαι.
Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, για να µην σπαταλώ τον χρόνο των
Βουλευτών, θέλω να πω το εξής: Η Κυβέρνησή µας θέλει να
εξορθολογήσει το συνεταιριστικό κίνηµα. Η Κυβέρνησή µας
θέλει να δώσει τον πρώτο λόγο και θέλει να δώσει φωνή στους
παραγωγούς, καθώς αυτοί είναι που βρίσκονται καθηµερινά στον
τόπο εργασίας, στο χωράφι. Αυτούς θέλει και στοχεύει να ευνοήσει και όχι κάποιους οι οποίοι έχτιζαν πολιτικές καριέρες διεκδικώντας θέσεις σε διοικήσεις συνεταιρισµών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, τριάντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γυµνάσιο Μανταµάδου Λέσβου
και από το Γυµνάσιο από τις Βρύσες Χανίων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρία Μανωλάκου, έχετε τον λόγο.
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ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Από την έδρα θυµήθηκαν –και
σωστό είναι- ότι πέρασαν σαράντα εννιά χρόνια από το στρατιωτικό πραξικόπηµα του 1967. Εκ µέρους του ΚΚΕ λέµε ότι πρέπει
να το θυµόµαστε, να διδασκόµαστε. Τιµάµε τους αγωνιστές, αυτούς που στάθηκαν όρθιοι, αλύγιστοι, στα κρατητήρια, στα βασανιστήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ, στις φυλακές και στις εξορίες. Να
θυµόµαστε ότι η χούντα στηρίχτηκε από τµήµατα της ντόπιας
πλουτοκρατίας και από τους Αµερικάνους και ότι η αστική τάξη
και το κράτος της χρησιµοποιεί τέτοιες µεθόδους προκειµένου
να υποστηρίξει τα συµφέροντά της, ακόµα δηλαδή και στρατιωτικά, πολιτικά, πραξικοπήµατα.
Σήµερα, οι νοσταλγοί της χούντας προσπαθούν να σηκώσουν
κεφάλι και η ναζιστική εγκληµατική Χρυσή Αυγή χύνει φασιστικό
ρατσιστικό δηλητήριο. Συνεπώς, τα ιστορικά συµπεράσµατα
έχουν µεγάλη αξία.
Σε ό,τι αφορά τις βουλευτικές συντάξεις: Θα ήθελα να θυµίσω
στο Σώµα ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, µε σχέδιο
νόµου έχει ζητήσει την κατάργησή τους και µε την ευκαιρία εµείς
καλούµε τον λαό σε ξεσηκωµό για να µην περάσει ο νόµος-λαιµητόµος.
Σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο για τους συνεταιρισµούς: Κύριε
Υπουργέ, είχατε ψιλοτσακωµούς µε τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ,
ποιος είναι περισσότερο αριστερός. Δεν πρέπει να παραπονιούνται, εδώ που τα λέµε. Εδώ, το νοµοσχέδιό σας έχει κοµµάτια ξεπατικοσούρας από τον κ. Σκανδαλίδη, πρώην Υπουργό Γεωργίας
επί ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, παραπονιούνται γιατί το περισσότερο ΠΑΣΟΚ έχει περάσει στον ΣΥΡΙΖΑ. Σοσιαλδηµοκρατία είσαστε κι
εσείς!
Ε, τους κατηγορείτε ότι χρεοκοπήσανε τους συνεταιρισµούς.
Η αλήθεια είναι, ότι το αποτέλεσµα της πολιτικής των προηγούµενων κυβερνήσεων έχει οδηγήσει σε χρεοκοπία και εκφυλισµό
και στη συνείδηση της µικροµεσαίας αγροτιάς αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Αν ρωτήσεις αγρότη, «είναι σωστό», λένε,
«δεν ωφεληθήκαµε, µας παίρνουν οι συνεταιρισµοί». Όµως, πρέπει να απαντήσει κάποιος στο γιατί και πρέπει να πει όλη την αλήθεια, όχι την µισή. Διότι είναι υποκρισία, είναι κοροϊδία, να λέει
κάποιος ότι θα υπάρχουν οφέλη στους µικροµεσαίους αγρότες,
όταν τους πάτε για φούντο. Το ξέρουν, αγώνα επιβίωσης δώσανε, σαράντα µέρες µε µεγάλες κινητοποιήσεις. Τα εργαλεία,
δε, εξόντωσης τα έχετε έτοιµα. Νόµο-λαιµητόµο για το ασφαλιστικό, ΦΠΑ στο 24% και τόσα άλλα.
Τελικά, οι συνεταιρισµοί γιατί εκφυλίστηκαν; Πριν από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν ρόλο βοήθειας στην καλλιέργεια και στη συγκέντρωση της παραγωγής και ειδικά για εξαγώγιµα προϊόντα, όπως ήταν η σταφίδα και ο καπνός που τώρα
έχουν συρρικνωθεί λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο αγροτικός πληθυσµός ήταν περισσότερος και υψηλότερο
το ΑΕΠ σε ό,τι αφορά τον αγροτικό τοµέα. Εξάλλου έχουν µείνει
στην ιστορία οι µατωµένες κινητοποιήσεις των σταφιδοπαραγωγών από τις επιθέσεις χωροφυλάκων, γιατί µάχονταν για να σταµατήσει η κλεψιά και η ληστεία στα προϊόντα τους, όπως και των
καπνεργατριών για τους µεγάλους αγώνες.
Το αστικό κράτος, λοιπόν, είχε αναπτύξει το εξαγωγικό εµπόριο µε αγροτικά προϊόντα αποµυζώντας αγρότες και εργάτες.
Μερικοί συνεταιρισµοί είχαν αναπτύξει τη µεταποίηση. Παράδειγµα, η Συνεταιριστική Γαλακτοβιοµηχανία «ΑΣΠΡΟ», άνοιξε
µε ρίσκο. Είχε κέρδη. Στην πορεία έκλεισε και συνεταιριστές χρησιµοποιήθηκαν ως κοµµατάρχες. Έτσι µετά µε επιδοτήσεις και
ενισχύσεις, χωρίς ρίσκο, φτιαχτήκαν οι µεγάλες γαλακτοβιοµηχανίες που σήµερα αποτελούν καρτέλ. Έτσι είναι το αστικό κράτος. Ρίχνουν σήµερα τις τιµές κάτω από το κόστος παραγωγής,
κάνουν µήνες να τους πληρώσουν. Ο εκβιασµός και η απληρωσιά
πάνε σύννεφο. Διαµαρτύρονται. Και εσείς τους κοιτάτε. Άρα,
τους βιοµήχανους προστατεύετε και όχι τους κτηνοτρόφους που
καταρρέουν.
Τα ίδια και µε τους τευτλοπαραγωγούς και µε τη βιοµηχανία
ζάχαρης. Υπερισχύει το συµφέρον της τράπεζας και όχι του λαού
για τευτλοκαλλιέργεια, για ζάχαρη ντόπια και θέσεις εργασίας.
Μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ποσοστώσεις,
οι συνεταιρισµοί έπαιξαν τον ρόλο εξωραϊσµού της ΚΑΠ. Βέβαια,
αναπτυσσόταν και ο τριτογενής τοµέας. Οι συνεταιρισµοί, λοι-
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πόν, έδιναν επιδοτήσεις και κρατάγανε και κάτι ως αµοιβή για το
θάψιµο κυρίως των φρούτων και µοίραζαν τα θαφτικά, δηλαδή
τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε έδιναν καλύτερες
τιµές για το θάψιµο από ότι σήµερα απολαµβάνουν, όπως τα
πορτοκάλια. Δηλαδή, υψηλό ήταν το κίνητρο. Ήταν το τυράκι στη
φάκα για καταστροφή παραγωγικών δυνάµεων. Μάλιστα, υποχρέωναν τους συνεταιρισµούς να µετατραπούν σε οµάδες ή να
φτιάξουν οµάδες παραγωγών προκειµένου να πάρουν τα θαφτικά, τις επιδοτήσεις. Σήµερα φυτοζωούν, έσοδό τους ο ΟΣΔΕ.
Του τριτοβάθµιου οργάνου τους, της ΠΑΣΕΓΕΣ, αµαρτωλή και
παρασιτική η δράση. Ήταν κατά των µικροµεσαίων αγροτών, µίλαγε για συνεταιρισµούς κεφαλαίων και όχι κεφαλών, πρωτοστάτησε, χρησιµοποιήθηκε και ανοικτά υπονόµευσε τους αγώνες
επιβίωσης των µικροµεσαίων αγροτών. Ήταν ο επίσηµος συνοµιλητής σας. Τώρα; Σάπισε. Την πετάτε στα σκουπίδια.
Εµάς µας ενδιαφέρουν οι εργαζόµενοι και για αυτό καταθέσαµε και επιµένουµε στην τροπολογία, όµως και εσείς αποκαλύπτεστε. Το λέω, γιατί οι τροπολογίες µας αφορούσαν και απολυµένους συνεταιριστικούς υπαλλήλους και τις διώξεις αγωνιστών
αγροτών και εργατών και την κατάργηση στον ειδικό φόρο κρασιού.
Δεν ξεφύγατε από τον κανόνα, µόνο κυβερνητικών Βουλευτών
δέχεστε τελικά τροπολογίες. Όταν είναι για λαϊκά προβλήµατα,
τότε µόνο λόγια παρηγοριάς. Όµως, µε λόγια παρηγοριάς δεν
λύνονται προβλήµατα.
Και µε την ευκαιρία είναι και απαράδεκτο το καθεστώς µε τα
εκτός έδρας και δίνω την πρόταση του συλλόγου του ΕΛΓΑ για
νοµοθετική βελτίωση, όπως είναι απαράδεκτο να ζητάτε γεωπόνους µε µπλοκάκι.
Καταθέτω για τα Πρακτικά την πρόταση του συλλόγου του
ΕΛΓΑ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Διαµάντω Μανωλάκου, καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τώρα έχετε ένα κενό σε ό,τι αφορά το τριτοβάθµιο όργανο.
Θα έρθετε µε πληθώρα τροπολογιών. Ξέρετε γιατί; Γιατί σε πολλές επιτροπές υπάρχει εκπρόσωπος αγροτών. Τι θα κάνετε; Θα
διαγράψετε ή θα ρίχνετε κλήρο;
Μας είπατε ότι έχουν αποµείνει περίπου είκοσι συνεταιριστικές
οργανώσεις, ουσιαστικά καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Μάλιστα,
µερικές παίζουν και άσχηµα παιχνίδια στην πλάτη των αγροτών.
Ήδη σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία του ΑΣΟ πέρασαν ως µετοχές σε ενώσεις και σε σχέση µε τις ΣΚΟΣ κάποιοι προσπαθούν
να τις συγκεντρώσουν και να τις καρπωθούν.
Οι συνεταιρισµοί, λοιπόν, έπαιξαν τον ρόλο του κυµατοθραύστη της ευρωκοινοτικής πολιτικής. Τώρα στη θέση τους θέλετε
να δηµιουργήσετε ανώνυµες εταιρείες που θα λειτουργούν για
την ενίσχυση των µεγάλων, καπιταλιστικής µορφής, αγροτικών
εκµεταλλεύσεων.
Τους µικροµεσαίους τους οδηγείτε στο θάνατο κι έτσι υλοποιείτε καλύτερα τους στόχους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για
την οικονοµική µεγέθυνση και στον αγροτικό τοµέα.
Προσαρµόζεστε στις συνθήκες της ΚΑΠ, γι’ αυτό νοµοθετείτε
µε ακόµα πιο καθαρό, πιο απόλυτο, πιο αυταρχικό τρόπο την είσοδο του εµπορικού και βιοµηχανικού κεφαλαίου στο νέο συνεταιρισµό που φτιάχνετε. Είναι αυτοί που θα αξιοποιήσουν υποδοµές που είχαν φτιάξει οι µικροµεσαίοι µε τις εισφορές τους σε
αποθήκες, συσκευαστήρια. Τους δίνετε φοροαπαλλαγές και
άλλα προνόµια. Εξάλλου το αστικό σύστηµα, τα κόµµατα και οι
κυβερνήσεις του, έχουν συµπεριλάβει στους στόχους της καπιταλιστικής ανάπτυξης και τον αγροτοδιατροφικό τοµέα.
Μελέτες από το 2011 του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων και
της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών µιλάνε για προϊόντα όπως η
φέτα, το λάδι, η µαστίχα, ο κρόκος, το κρασί -που καταργείτε
τους αναγκαστικούς συνεταιρισµούς- υδατοκαλλιέργειες και
άλλα που µπορούν να εξελιχθούν σε πυλώνες ανάπτυξης, µέσα,
όµως, από δοµικές και διαρθρωτικές αλλαγές µε κύριο την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και το µέγεθος του κλήρου,
ώστε να γίνει συγκέντρωση και συγκεντροποίηση της αγροτοδιατροφικής παραγωγής στις µεγάλες καπιταλιστικές επιχειρή-
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σεις. Βεβαίως, τα διαρθρωτικά προβλήµατα είναι υπαρκτά και
προσπαθείτε να τα λύσετε και µε συνεταιρισµούς ανώνυµες εταιρείες και µε το αγροτικό ΤΑΙΠΕΔ για ενοικιάσεις, παραχωρήσεις
κρατικής γης και άλλα κίνητρα.
Το ερώτηµα είναι το εξής: Με έναν τέτοιο σχεδιασµό των συνεταιρισµών εξασφαλίζετε διατροφική επάρκεια στον λαό και τη
χώρα; Εξασφαλίζετε ανάπτυξη που συµφέρει τον λαό; Όχι βέβαια! Και δεν έχετε τέτοιο στόχο. Ο σχεδιασµός σας είναι καπιταλιστικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που θα αναπτύσσουν
επιχειρηµατικότητα, ανταγωνιστικότητα, δηλαδή κέρδος. Συνεπώς κοροϊδεύετε και υποκρίνεστε, όταν λέτε ότι είναι των µικροµεσαίων. Και από µια πλευρά, να σας πω, δεν µπορείτε να κάνετε
και διαφορετικά γιατί αυτά προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η
ΚΑΠ που έχετε υιοθετήσει, ψηφίζετε και υλοποιείτε.
Για το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας προτεραιότητα είναι η
εξασφάλιση της διατροφής του λαού. Υπάρχουν δυνατότητες
παραγωγής που να καλύπτουν τις εγχώριες ανάγκες. Ωστόσο,
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτές έχουν στραγγαλιστεί. Έχουν καταστραφεί οι παραγωγικές δυνάµεις. Τα τέσσερα
εργοστάσια της ζάχαρης δεν λειτουργούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Εµείς θεωρούµε ότι επιστηµονικά και µε προγραµµατισµό, η
αξιοποίηση της γης για ανάπτυξη διαφορετικών κλάδων, φθηνών
και καλών τροφίµων και πρώτης ύλης για τη µεταποίηση και η
βελτίωση της παραγωγικότητας µε κρατικές επιστηµονικές και
τεχνικές υποδοµές και κοινωνική ιδιοκτησία σε βιοµηχανίες ενέργειας και τηλεπικοινωνίες είναι δυνατόν να δώσει δουλειά στον
αγροτοπαραγωγό και εισόδηµα και βεβαίως, καλά και ποιοτικά
τρόφιµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Μανώλακου,
τελειώνετε. Βάλτε µια τελεία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μια τέτοια λύση συµφέρει τη µικροµεσαία αγροτιά και το λαό.
Γι’ αυτό -αν θέλετε- Βουλευτές της Αντιπολίτευσης συκοφαντούν
την πρότασή µας και παρουσιάζουν την παραπέρα καπιταλιστικοποίηση των συνεταιρισµών, που κάνετε εσείς, ως σοσιαλιστική
κοµµουνιστική.
Εµείς λέµε προς την αγροτιά να δουν ότι τριάντα πέντε χρόνια
στην Ελλάδα πάνε από το κακό στο χειρότερο και να αναπτύξουν
τον αγώνα τους, δηµιουργώντας ταυτόχρονα προϋποθέσεις για
οριστική ανατροπή της καπιταλιστικής εκµετάλλευσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Κωνσταντόπουλος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανεργία καλπάζει στο 28% και η Κυβέρνηση περιορίζεται σε µίνι διαχείριση. Η παραγωγική ανασυγκρότηση της
οικονοµίας είναι το στοίχηµα όλων.
Και ιδού το ερώτηµα: Άραγε, η παραγωγική ανασυγκρότηση
της οικονοµίας θα γίνει µε 24% ΦΠΑ; Με υπερφορολόγηση του
αγροτικού τοµέα; Με αύξηση του συντελεστή φορολόγησης από
το 13% στο 26%; Με αύξηση της προκαταβολής φόρων από το
27,5% στο 100%; Με κατάργηση της απαλλαγής από τον φόρο
επιδοτήσεως για ποσά µέχρι και 12.000 ευρώ; Με αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο από τα 66 ευρώ στα
200 ευρώ, ανά χιλιόλιτρο; Με µείωση της επιδότησης του πετρελαίου θέρµανσης; Με αύξηση της τιµής του αγροτικού ρεύµατος; Με τριπλασιασµό των εισφορών στον ΟΓΑ και σύνταξη σε
µορφή επιδόµατος; Με αύξηση του ΦΠΑ των αγροτικών εφοδίων
από το 13% στο 23%; Εποµένως, κύριοι της Κυβέρνησης, για
ποια στήριξη του πρωτογενούς τοµέα µιλάτε;
Κύριε Υπουργέ, ο αγρότης του 2016 έχει δεκαπλάσια κόστη
παραγωγής απ’ ότι ο αγρότης του 1986. Σήµερα φτωχοποιείτε
τον επαγγελµατία αγρότη και τολµάτε να µιλάτε για παραγωγική
ανασυγκρότηση;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Σταθάκης είχε υποσχεθεί
ότι µέχρι τις 31 Μαρτίου θα έχουµε τον νέο αναπτυξιακό νόµο.
Φυσικά, όπως ήταν αναµενόµενο, δεν υπήρξε κανένας αναπτυξιακός νόµος µέχρι σήµερα.
Οι Υπουργοί της Κυβέρνησης πάνε στην εαρινή Σύνοδο του
ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον για να διαπραγµατευτούν για τα νέα µέτρα
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των 5,4 δισεκατοµµυρίων ευρώ που έχουν αποδεχθεί, καθώς και
τη µείωση του χρέους. Και γυρίζουν πίσω χωρίς καµµία δέσµευση από τους εταίρους για το χρέος και µε επιπλέον 3 δισεκατοµµύρια στις βαλίτσες τους και µάλιστα πανηγυρίζουν ότι
σηµειώθηκε επιτυχία. Τα συµπεράσµατα, λοιπόν, είναι δικά σας.
Αυτό, αν µη τι άλλο, ονοµάζεται εµπαιγµός! Μιλάτε για πρώτη
φορά Αριστερά, ενώ στην ουσία επί δεκαπέντε µήνες προωθείτε
τις πιο συντριπτικές πολιτικές των τελευταίων ετών. Χτίζετε πελατειακά δίκτυα σε όλες τις δοµές του κράτους. Ευεργετείτε το
κεφάλαιο.
Να θυµίσω την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου των µεγαλοοφειλετών του δηµοσίου που παραµένουν στην ανωνυµία. Σας
το έχουµε ζητήσει κατ’ επανάληψη. Αδιαφορείτε. Δεν µας ενηµερώσατε ποιοι είναι αυτοί οι µεγαλοοφειλέτες του δηµοσίου.
Ωστόσο, διαπραγµατεύεστε την εκποίηση της περιουσίας του ελληνικού λαού µε ξένα funds.
Κύριε Υπουργέ, µε αυτή την πολιτική παραγωγική ανασυγκρότηση και αναδιανοµή του παραγόµενου εθνικού πλούτου δεν
µπορεί να υπάρξει. Επιτέλους, χτίστε πάνω σε αυτά που βρήκατε, ιδίως στον αγροτικό τοµέα. Προωθήστε το καλάθι των προϊόντων της περιφέρειας, έναν θεσµό που εισήγαγε το ΠΑΣΟΚ για
την ανάδειξη των προϊόντων της περιφέρειας. Δώστε, επιτέλους,
κίνητρα στις οµάδες και τις ενώσεις παραγωγών να πιστοποιούν
µε χαµηλό κόστος τα προϊόντα τους. Αναδείξτε τις παραγωγικές
µονάδες, τα τυροκοµεία, τα οινοποιεία, τις πρότυπες σταβλικές
εγκαταστάσεις. Στηρίξτε την ίδρυση και λειτουργία των κτηνοτροφικών µονάδων. Αυτό είναι το στοίχηµα.
Όµως, αντί για όλα αυτά, εσείς τι κάνετε; Αδιαφορείτε! Φέρνετε ένα νοµοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς κι
αποπροσανατολίζετε τους αγρότες. Είναι ένα νοµοσχέδιο κοµµατικού παρεµβατισµού που ουσιαστικά, αν µη τι άλλο, διαλύει
τους συνεταιρισµούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυξάνετε τον ελάχιστο αριθµό
συµµετεχόντων στους αγροτικούς συνεταιρισµούς. Αλιευτικοί
συνεταιρισµοί που εκµεταλλεύονται µικρά διβάρια, όπως το Μεσολόγγι, οδηγούνται στο σφράγισµα.
Εµείς καταθέσαµε τροπολογία για τη µείωση του ελάχιστου
αριθµού σε επτά µέλη. Εσείς µειώσατε τον αριθµό από δεκαπέντε σε δέκα, µε νοµοτεχνική βελτίωση. Εµείς, κύριε Υπουργέ,
επιµένουµε και απαιτούµε να έχουµε επτά µέλη. Αυτό επιβάλλουν οι συνθήκες.
Με το άρθρο 6, δίνετε τη δυνατότητα εγγραφής επενδυτών ως
µέλη σε συνεταιρισµούς. Με αυτήν τη δυνατότητα, αλλοιώνεται
ο σκοπός και η έννοια του αγροτικού συνεταιρισµού, διότι το να
συµµετέχει ένας επενδυτής σηµαίνει ότι θα µπορούν να µπουν
και ξένα funds µε ευνοϊκούς φορολογικούς όρους. Αυτό είναι εις
βάρος των αγροτικών συνεταιρισµών και εν γένει της αγροτικής
οικονοµίας. Αν ανοίξετε κι εδώ την πόρτα στα ξένα funds, τι θα
µείνει για τους Έλληνες παραγωγούς;
Στο άρθρο 8 υπάρχει πρόβλεψη να δίνεται το 80% της παραγωγής στο συνεταιρισµό, ανεξαρτήτως τιµής που θα δίνεται.
Χρειάζεται να θωρακιστεί αυτή η ρύθµιση µε προβλέψεις για
τιµές. Υποχρεώνετε τον συνεταιρισµό να αγοράζει εφόδια για τις
ανάγκες της αγροτικής εκµετάλλευσης. Ωστόσο, στην επαρχία
ζουν µικρά καταστήµατα αγροτικών εφοδίων. Τι θα κάνουν αυτοί
οι µικροί επιχειρηµατίες; Διότι, ουσιαστικά, τους βάζετε λουκέτο.
Περιµένουµε την πρότασή σας.
Με το άρθρο 9, αποσύρετε, κύριε Υπουργέ, τη διάταξη για
προνόµια σε επενδυτές που έχουν µικρές συνεταιριστικές µερίδες. Είναι προκλητικός ο τρόπος που προωθείτε τα ξένα συµφέροντα.
Το άρθρο 43 αφορά την ερασιτεχνική αλιεία, ένα ζήτηµα που
αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ερασιτέχνες αλιείς. Σας ζητούν να
αποσύρετε αυτό το νοµοσχέδιο και εσείς κωφεύετε. Ξέρετε τι
πετυχαίνετε µε όλη αυτή την αλλοπρόσαλλη πολιτική; Να µειώνεται ο αγροτικός πληθυσµός, να αυξάνεται η µαύρη, αδήλωτη εργασία στο χωράφι, να υποβαθµίζεται η ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων, να εγκαταλείπεται η ύπαιθρος. Ο τόπος χρειάζεται παραγωγική ανασυγκρότηση ώστε να παραχθεί πλούτος, που
θα αναδιανεµηθεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα δανεικά έλαβαν τέλος. Κυ-
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βερνήστε, λοιπόν, µε ό,τι υποσχεθήκατε προεκλογικά. Εάν δεν
µπορείτε να υπηρετήσετε αυτόν τον στόχο, καλύτερα να παραιτηθείτε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εάν δεν δείξουν σεβασµό στο χρόνο οι Αιτωλοακαρνάνες, ποιοι θα δείξουν;
Τον λόγο έχει ο κ. Τριανταφυλλίδης.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Στη σηµερινή αποφράδα επέτειο καταγράφεται αδήριτη η
ανάγκη του δηµοκρατικού κόσµου να φροντίζει έγκαιρα και έγκυρα να αυτοπροστατεύεται και να µην δίνει λαβές στον ακροδεξιό, φασιστικό υφέρποντα οίστρο –όπως η ιστορία µε τις συντάξεις των Βουλευτών-, να µην αφήνει κερκόπορτες και παράθυρα, που τα χρησιµοποιούν για να αρθρώσουν το αντικοινοβουλευτικό και αντιδηµοκρατικό τους πολιτικό παραλήρηµα.
Είχα τη δυνατότητα τον Φεβρουάριο ακόµα µε την επίκαιρη
ερώτηση που είχα καταθέσει στον Υπουργό, να του επισηµάνω
ότι δεν µπορεί στο ασφαλιστικό να δηµιουργείς ενιαίους κανόνες
εισφορών και παροχών, να καταργείς τα κατώφλια προ του ’82
µετά το ’82 και προ του ’92 και µετά το ’92 και να αφήνεις να δηµιουργείται κατώφλι προ του ’12 και µετά το ’12 Βουλευτών. Το
είχα επισηµάνει από τότε. Και δυστυχώς τρεις µήνες µετά επιβεβαιώνοµαι απ’ αυτό που βιώνουµε µε µία σειρά καταγραφές στα
τηλεοπτικά δίκτυα.
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη
βαρβαρότητα της παγκοσµιοποίησης ο ελληνικός αγροτικός τοµέας δεν αποτελεί αποµονωµένη νησίδα. Κατά συνέπεια, οι εξελίξεις στον αγροτικό τοµέα διεθνώς πρέπει να ληφθούν σοβαρά
υπ’ όψιν σε κάθε προσπάθεια χάραξης στρατηγικής επιβίωσης
και ανασυγκρότησης του αγροτικού µας τοµέα.
Όπως η Κοινή Αγροτική Ευρωπαϊκή Πολιτική διαµορφώνεται
στις προδιαγραφές του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, έτσι
και οι τιµές στο ράφι των σούπερ µάρκετς, κύριε Υπουργέ, που
λειτουργούν στην Ελλάδα καθορίζονται σε ολιγοπωλιακή βάση
και προοπτική, έτσι και οι τιµές των φυτοφαρµάκων, των ζιζανιοκτόνων λιπασµάτων διαµορφώνονται σε απόλυτα ολιγοπωλιακό
πλαίσιο.
Οι παγκόσµιες εξελίξεις στην υπερσυγκέντρωση όλων των λειτουργιών της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας δεν απειλεί πια µόνο
τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις των τοµέων και των κλάδων που
δραστηριοποιούνται από το χωράφι και τον στάβλο µέχρι το τραπέζι και το πιάτο. Απειλούν συνολικά τη διατροφική ασφάλεια µε
τη δυνατότητα του αγροτοδιατροφικού ολιγοπωλίου να ανοίγει
και να κλείνει τη στρόφιγγα κατά το δοκούν και κατά των συµφερόντων του.
Σήµερα, λοιπόν, δεν καλούµαστε να συγκροτήσουµε ένα πλαίσιο ανασυγκρότησης του συνεταιριστικού κινήµατος στην υπηρεσία των αγροτών. Καλούµαστε να θέσουµε ένα πλαίσιο που
θα διασφαλίζει την αλληλεγγύη παραγωγών και καταναλωτών,
γιατί αµφότεροι και οι δύο απειλούνται εξίσου.
Καλούµαστε να διαµορφώσουµε ένα πλαίσιο αρχών και αξιών,
σκοπών και λειτουργιών, όπου ούτε ο καταναλωτής ούτε ο παραγωγός θα είναι έρµαιο των µεσαζόντων.
Επειδή µιλώ µε τη δύναµη του βιωµένου παραδείγµατος και
όχι γενικόλογες θεωρίες, επιτρέψτε η ταπεινότητά µου να καταθέσω στα Πρακτικά αυτή την προσπάθεια που είχαµε ξεκινήσει
τον Γενάρη του ’87 και η οποία ολοκληρώθηκε τον Γενάρη του
’90. Είναι η «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» στις 6-7 Ιανουαρίου 1990, «Για µια γεωργία χωρίς χηµικά».
Το παρουσίαζε τότε στη στήλη του ο κ. Ορφανίδης, «πρωτοποριακή προσπάθεια στα Γιαννιτσά του Νοµού Πέλλας», την ιδιαίτερη πατρίδα µου. Όπως λέει και το Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης, τον Μάρτιο του 1988 ξεκίνησε το πρώτο µεγάλο εκπαιδευτικό πρόγραµµα βιολογικής γεωργίας στον Δήµο Γιαννιτσών
του Δήµου Πέλλας όπου πριν από τριάντα χρόνια, είκοσι ενός
ετών ως δηµοτικός σύµβουλος τότε, είχα τη δυνατότητα να είµαι
ο συντονιστής αυτού του προγράµµατος. Το καταθέτω στα Πρακτικά, έτσι για την ιστορία.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλί-
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δης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μιλούµε πάντα για το βιωµένο παράδειγµα, όχι από καθέδρας
και από γραφείου ορµώµενοι. Αν δεν θέσουµε τις βάσεις για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος σε ολόκληρο το φάσµα από την
παραγωγή µέχρι τη διακίνηση, µέχρι την κατανάλωση, µέχρι τις
προµήθειες των παραγωγών, η παρέµβασή µας θα είναι λειψή.
Όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγκάστηκε να καταγγείλει ανοικτά τους κινδύνους διατροφικής ασφάλειας για την
ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι προφανές ότι οι κίνδυνοι είναι
πια απειλητικοί.
Καταθέτω, λοιπόν, στην Εθνική Αντιπροσωπεία, µε την ελπίδα
να αναγνωστεί, κάνω έκκληση να αναγνωστεί από το σύνολο των
συναδέλφων, τη µελέτη οµάδας ειδικών οικονοµολόγων, κοινωνιολόγων, ειδικών πάνω στο παγκόσµιο, πλέον, αγροτικό ζήτηµα
µε επικεφαλής τον Γιώργο Σκλαβούνο για οκτώ χρόνια µέλος της
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στην εν λόγω µελέτη παρατίθενται επαρκή στοιχεία του τεκµηριώνουν την φαραωνικών διαστάσεων και νοοτροπίας υπερσυγκέντρωση και αρπαγή γης από την Ουκρανία και τη Ρουµανία
µέχρι τη Ρωσία, τις ΗΠΑ, ολόκληρη την Αφρική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου, αξίζει τον κόπο.
Παρουσιάζεται, ουσιαστικά, κύριε Πρόεδρε, ο θάνατος της οικογενειακής αγροτικής επιχείρησης στην ίδια την Ευρώπη. Δηλαδή, αποκαλύπτεται η µαχητική επαναφορά του αιτήµατος «το
δικαίωµα στη γη και το νερό» ως βασικό ανθρώπινο δικαίωµα, η
µαχητική επαναφορά του αιτήµατος σε παγκόσµια βάση «η γη
στους καλλιεργητές της». Το ζητούµενο δεν είναι ούτε νοµικό
ούτε τεχνικό.
Και θα κλείσω µε δέκα αναφορές, εκ των οποίων µία µόνο θα
καταθέσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δέκα; Κύριε Τριανταφυλλίδη, κινδυνεύουµε να γίνει φαραωνική η οµιλία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Καταθέτω τη συγκεκριµένη µελέτη για ανάγνωση. Είναι είκοσι οκτώ σελίδες.
Ναι, κύριε Πρόεδρε, εντάξει. Καταλάβαµε την αναφορά, αλλά
κάποια στιγµή δεν µπορεί να περιπτωσιολογούν οι Βουλευτές για
τις ανάγκες των τηλεοπτικών δικτύων. Πρέπει να µπαίνουν στην
ουσία των προβληµάτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Να την καταλάβουµε,
αλλά και να την κατανοήσουµε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Θα αναφέρω µόνο ένα.
Επιτρέψτε µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Αφαιρείτε λόγο από
τους υπόλοιπους, κύριε Τριανταφυλλίδη. Τελεία και παύλα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Επιτρέψτε µου µόνο ένα.
Πέντε σειρές να αναφέρω, κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν έχουµε χρόνο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Η καθιέρωση µε κάθε
µέσο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Είναι ασφυκτικό το
πλαίσιο της διαδικασίας, κύριε Τριανταφυλλίδη.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Κύριε Βαρεµένε, στους
προηγούµενους οµιλητές δώσατε δύο επιπλέον λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Όχι, κάνετε λάθος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Θέλετε να µου αφαιρέσετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν σας αφαιρώ τον
λόγο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Μου αφαιρείτε τον λόγο,
κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ε, καλά τώρα.
Τον λόγο έχει ο κ. Δανέλλης.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Αν ήταν ο Βορίδης, θα
τον αφήνατε τέσσερα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Καλά, τι λέτε τώρα;
Έχετε συνείδηση των λεγοµένων σας; Μην προτρέχει η γλώσσα
της διανοίας.
Κύριε Δανέλλη, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µισό αιώνα παρά έναν χρόνο
µετά την αποφράδα εκείνη ηµέρα, προφανώς δεν κινδυνεύουµε
από στρατιωτική δικτατορία, όµως όσο ως πολιτικό σύστηµα και
κοινωνία αρνούµαστε αυτογνωσία και συνεννόηση, η δηµοκρατία
παραµένει ατελής και ευάλωτη.
Και επειδή κιτρινισµός και λαϊκισµός απειλούν ευθέως, συστηµατικά και υποσκάπτουν τον κοινοβουλευτισµό, οφείλουµε να ξεκαθαρίσουµε το ζήτηµα, που έχει προκύψει ξαφνικά ως το µείζον, των Βουλευτικών συντάξεων στο πραγµατικό του πλαίσιο.
Γι’ αυτό καλωσορίζω την παρέµβαση του Προέδρου του Σώµατος και νοµίζω ότι θα πρέπει να µας απασχολήσει, έτσι ώστε να
το φέρουµε στις πραγµατικές του διαστάσεις.
Πριν µπω στο νοµοσχέδιο, θέλω να σχολιάσω ένα επίκαιρο ζήτηµα και αναφέροµαι, βεβαίως, στο νέο χτύπηµα της κ. Θάνου,
η οποία αφού αρέσκεται τόσο πολύ στο να εκτίθεται δηµοσίως,
µιας και έχει το σαράκι της πολιτικής, ας κάνει ό,τι έχουν κάνει
και άλλοι δικαστές, όπως και επίσης οιονεί δικαστές και εισαγγελείς. Ας πολιτευθεί, αφού αποµακρυνθεί, βεβαίως, από τη δικαιοσύνη. Ας αντιληφθεί, επιτέλους, πως το κύρος της πολύπαθης δικαιοσύνης, που θέλει να προασπίσει, δεν το προασπίζει
χρησιµοποιώντας την επίσηµη ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, για να καταγγείλει τα διαπλεκόµενα και
όσους την ενοχλούν.
Μπαίνω στο θέµα, που είναι εξαιρετικά σοβαρό και θα αναφερθώ κυρίως, κύριε Υπουργέ, σ’ αυτά που εµείς πιστεύουµε ότι
αυτό το τόσο σοβαρό νοµοσχέδιο έπρεπε να εµπεριέχει.
Οι βασικοί τοµείς του αναγκαίου όσο ποτέ Εθνικού Σχεδίου
Παραγωγικής Ανασύνταξης της χώρας δεν µπορεί παρά να είναι
οι τοµείς, στους οποίους βεβαίως διαθέτουµε συγκριτικά πλεονεκτήµατα, φυσική προίκα, αναγνωρισιµότητα, εµπειρία, γνώση
και δυνατότητα. Και δεν θα µπορούσε να διαφωνήσει κανείς πως
ο τοµέας της γεωργίας θα έπρεπε να καταλαµβάνει κεντρικό
ρόλο σ’ έναν τέτοιο σχεδιασµό.
Ωστόσο, εδώ και χρόνια, έχουµε όλοι εξοικειωθεί µε την ιδέα
µιας ελληνικής γεωργίας, που δεν µπορεί να συντηρηθεί χωρίς
απαλλαγές, ελαφρύνσεις, αποζηµιώσεις και πλουσιοπάροχες ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο οι προβαλλόµενοι ως
εκπρόσωποι των αγροτών, όσο και οι συλλογικότητές τους, αλλά
και η εκάστοτε πολιτική ηγεσία έχουν την πεποίθηση ότι δεν
υπάρχει άλλη λύση για την ελληνική γεωργία, πέρα από την αδιάκοπη εξασφάλιση παροχών προς τον γεωργικό τοµέα. Δυστυχώς, αυτό δεν άλλαξε στα χρόνια της κρίσης.
Μέρος του προβλήµατος διαχρονικά παραµένει βεβαίως και ο
συνεργατισµός στον αγροτικό τοµέα. Το συνεταιριστικό κίνηµα,
παρά τις βαθιές του ρίζες στη χώρα µας, απαξιώθηκε ακολουθώντας εν πολλοίς την αµαρτωλή πορεία των πολιτικών µας κοµµάτων. Η µετατροπή των συνεταιρισµών, πλην λαµπρών εξαιρέσεων, σε χώρους επιρροής και άσκησης εξουσίας και η πρόσδεσή τους σε κοµµατικά φέουδα και φαινόµενα κακοδιαχείρισης
και κατασπατάλησης πόρων, όπως και οι εκτεταµένης διαφθοράς διαδικασίες, είναι λογικό να εξαφανίσουν τον συνεργατισµό
και να τραυµατίσουν σοβαρά τον κοινωνικό ιστό του αγροτικού
χώρου. Το ζητούµενο, όµως, παραµένει πάντα και η ισχύς εν τη
ενώσει ισχύει διαχρονικά.
Κανένας παραγωγός, όσο ποιοτικό προϊόν και αν παράγει, δεν
διαθέτει επαρκείς γνώσεις, χρόνο και χρήµα, για να κάνει όλα
αυτά που χρειάζεται σήµερα µέσα σ’ ένα έντονα ανταγωνιστικό
περιβάλλον. Εάν αποξενωθεί από το προϊόν του στην πρωτογενή
του παραγωγή, µη συνοδεύοντάς το στην αγροδιατροφική αλυσίδα, πιστοποίηση, τυποποίηση, µεταποίηση, εάν χρειάζεται,
προβολή και εµπορία, αποστερούµενος της προστιθέµενης αξίας, που αυτό αποκτά, δεν θα είναι επί µακρόν βιώσιµος οικο-
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νοµικά. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η νέα ΚΑΠ -λέµε ότι η
νέα ΚΑΠ ξεκινά τώρα, όµως, δεν ξεκινά τώρα, το 2014 ξεκίνησε
και ολοκληρώνεται το 2020 και ας το έχουµε υπ’ όψιν µας- µε
πλέγµα κινήτρων και αντικινήτρων προωθεί τις οµάδες και τις οργανώσεις παραγωγών.
Σήµερα, συζητούµε για ένα νοµοσχέδιο, στο οποίο αντικατοπτρίζεται το πώς η Κυβέρνηση αντιλαµβάνεται την ανασυγκρότηση του συνεταιριστικού κινήµατος, που αποτελεί βεβαίως ακρογωνιαίο λίθο στον αγροδιατροφικό τοµέα της χώρας. Διαβάζοντάς το, εύκολα διαπιστώνει κανείς πως διαπνέεται από µια
κρατικιστική αντίληψη, που διαπερνά, πέρα ως πέρα, τη φιλοσοφία του νοµοσχεδίου, µια φιλοσοφία που τελικά εµποδίζει την
ελεύθερη ανάπτυξη ακριβώς εκείνων των πρωτοβουλιών που
όσο ποτέ, έχει ανάγκη η ελληνική γεωργία.
Γιατί, επί παραδείγµατι, θα πρέπει να ορίζει νοµοθετικά το κράτος τις λεπτοµέρειες που αφορούν τον ελάχιστο αριθµό µελών,
τη διάρκεια της θητείας του συµβουλίου του κάθε συνεταιρισµού
ή τον αριθµό των θητειών των µελών; Δεν θα έπρεπε οι συνεταιρισµοί να λειτουργούν και να διοικούνται ανεξάρτητα και µε βάση
τις προτεραιότητες και τις ιδιαιτερότητες στις δραστηριότητές
τους; Τι περιθώρια αφήνει η οµπρέλα του κράτους στην καινοτοµία και την ανάδειξη νέων µορφών συλλογικότητας; Γιατί δεν
αφήνει την ιδιωτική εθελοντική πρωτοβουλία να αναπνεύσει,
όπως συµβαίνει οπουδήποτε στην υπόλοιπη Ευρώπη; Γιατί θα
πρέπει δια νόµου και υποχρεωτικά να οργανωθούν δευτεροβάθµιες οργανώσεις ή να συσταθούν υποχρεωτικά οργανώσεις ανά
προϊόν, όταν η κοινοτική πρακτική είναι πολύ πιο ελεύθερη; Και
µάλιστα, όλα αυτά, τη στιγµή που δεν προβλέπεται οποιαδήποτε
µορφή αντιπροσώπευσης των συνεταιρισµών στο επίπεδο των
οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί παραδείγµατι, στην
πανίσχυρη COPA-COGECA στις Βρυξέλλες ποιος θα εκπροσωπεί τον πρωτογενή τοµέα της χώρας;
Και αν πονάει κεφάλι, κόβουµε κεφάλι; Το λέω, σχετικά µε την
κατάργηση της ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία βεβαίως είναι αµαρτωλή.
Όµως, µήπως θέλουµε να την καταργήσουµε, αντί να τη µεταρρυθµίσουµε, γιατί θέλουµε και να διαµοιράσουµε διαφορετικά τα
ιµάτιά της; Και µε τους εργαζόµενούς της τι θα γίνει;
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, φέρνετε ένα νοµοσχέδιο
που εµφορείται από πλήθος αντιφατικών, παρεµβατικών και
αναγκαστικών διατάξεων, ένα νοµοσχέδιο-συρραφή κακών διατάξεων προηγουµένων νοµοθετηµάτων, οι περισσότερες των
οποίων µάλιστα λειτούργησαν σε βάρος των αγροτικών συνεταιρισµών. Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο ελλιπές. Ένας νόµος για
τους γεωργικούς συνεταιρισµούς θα έπρεπε, κατά την άποψή
µας, να στηρίζεται µόνο σε κάποιους γενικούς άξονες, σύµφωνους µε τις καλύτερες διεθνείς και κοινοτικές πρακτικές.
Τι πρόβλεψη έχετε κάνει, ας πούµε, προς την κατεύθυνση
ισχυροποίησης των οργανώσεων παραγωγών; Είναι γνωστό ότι
οι εν λόγω οργανώσεις, αγροτικοί συνεταιρισµοί στη συντριπτική
τους πλειοψηφία, χαρακτηρίζονται από µικρό µέγεθος, το χαµηλό βαθµό οργάνωσής τους, την εξαιρετικά χαµηλή αναλογία
της εµπορεύσιµης αξίας παραγωγής τους, αλλά και την αδυναµία τους να καρπωθούν µεγαλύτερο µερίδιο προστιθέµενης
αξίας στην εφοδιαστική αλυσίδα του αγροδιατροφικού κλάδου.
Από την άλλη πλευρά, το αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο που
διέπει τη σύσταση και λειτουργία τους, µε παράλογες οργανωτικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις, συνεπάγονται µε τη σειρά
τους αυξηµένο κόστος παραγωγής και όλα αυτά αποτελούν έναν
από τους βασικούς λόγους της µη συµµετοχής των παραγωγών.
Δεν θα έπρεπε να ενθαρρύνεται η λειτουργία τους; Δεν θα
έπρεπε να υιοθετηθεί καθεστώς φορολογικών και θεσµικών κινήτρων υπέρ των παραγωγών-µελών τους και υπέρ των ίδιων των
οργανώσεων παραγωγών; Γιατί δεν επιχειρείται ρύθµιση της ανεξέλεγκτης αγοράς αγροτικών εφοδίων µέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο; Γιατί δεν θεσµοθετείται ένα παρατηρητήριο τιµών των
εταιρειών, του ούτως ή άλλως µικρού ολιγοπωλίου, που τα εµπορεύονται, έτσι ώστε το Υπουργείο να είναι σε θέση να ενηµερώνει συστηµατικά τους παραγωγούς, όπως συµβαίνει σε άλλες
χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η επιβάρυνση των εισροών µε το ΦΠΑ στο 23%, από 13%, και
από αύριο µεθαύριο στο 24% νοµίζω ότι όλοι αντιλαµβανόµαστε
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πως καθιστά µη βιώσιµη ως µη ανταγωνιστική την ελληνική γεωργία. Γιατί δεν υιοθετείτε πολιτικές κινήτρων και αντικινήτρων,
αφού ούτως ή άλλως, προστατευτισµός δεν µπορεί να ισχύσει
και δεν ζητούµε κάτι τέτοιο.
Γιατί, όµως, δεν ασκείται παρέµβαση για την αντιµετώπιση των
αθέµιτων εµπορικών πρακτικών, που ασκούν µεγάλες αλυσίδες
λιανικής πώλησης τροφίµων; Μπορούσατε και έπρεπε να υιοθετείται και σε αυτό το νοµοσχέδιο, ένα στοιχειώδες, έστω ρυθµιστικό πλαίσιο, µε το οποίο να καταργείται το πιστωτικό τιµολόγιο
έκπτωσης εκ των υστέρων, που αποτελεί το όχηµα του εκβιασµού και την παράλογη βεβαίως άνοδο των τιµών ή να επιβάλλεται η τήρηση της σχετικής κοινοτικής οδηγίας, η οποία ορίζει
ως µέγιστη προθεσµία πληρωµής των αγαθών τις τριάντα ηµερολογιακές µέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής του και δεν
τηρείται στη χώρα µας.
Επιπλέον, καµµία παρέµβαση δεν ασκείται για την αντιµετώπιση νοθείας στα τρόφιµα ή για τον έλεγχο της ελληνοποίησης
στα εισαγόµενα αγροτικά προϊόντα.
Σκεφθήκατε θέσπιση µέτρων πολιτικής αξιοποίησης γεωργικής γης, διαθέτοντας προς αξιοποίηση όλες εκείνες τις εκτάσεις
που δεν διατίθενται για καλλιέργεια, ενώ είναι κατάλληλες. Σκεφτήκατε παρεµβάσεις, όπως η θέσπιση αντικινήτρων για τη µη
αξιοποίηση ιδιόκτητων γεωργικών γαιών, µε την επιβολή ενός τέλους σε εκείνους τους ιδιοκτήτες που αποφεύγουν να τη µισθώσουν ή κινήτρων σε επαγγελµατίες αγρότες, που είναι µέλη αγροτικών συνεταιρισµών ή και οργανώσεων παραγωγών µε τη µείωση του συντελεστή φορολόγησης εισοδήµατος από ενοικιαζόµενα αγροτεµάχια; Όλα αυτά είναι συνήθεις πρακτικές που
συµβαίνουν σε όλες τις υπόλοιπες χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Στηρίξτε την εποχική απασχόληση στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις. Εφαρµόστε προγράµµατα ενίσχυσης της απασχόλησης
εποχικών εργατών σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις, επαγγελµατιών
αγροτών-µελών αγροτικών συνεταιρισµών και οργανώσεων παραγωγών κατά τα πρότυπα αντίστοιχων προγραµµάτων του
ΟΑΕΔ.
Στηρίξτε τους κτηνοτρόφους στη µείωση δαπάνης για τις ζωοτροφές, που αντιπροσωπεύει κατά µέσο όρο, σύµφωνα µε τα
στοιχεία 2009-2013, το 35% των εισροών στην αγροτική παραγωγή. Δώστε τους κίνητρα συµµετοχής τους σε συλλογικά σχήµατα. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο, µε τη θεσµοθέτηση κινήτρων
και αντικινήτρων, µπορούµε να ανανεώσουµε και να αναγεννήσουµε την ελληνική γεωργία και να την κάνουµε ανταγωνιστική.
Σε σχέση τώρα µε τις αγροδιατροφικές συµπράξεις, ουσιαστικά τις καταργείτε, στερώντας τη χορήγηση των σηµάτων ποιότητας. Έτσι ενισχύετε έναν θεσµό, που για παράδειγµα, στην
Κρήτη έχει λειτουργήσει µε επιτυχία αναδεικνύοντας, προβάλλοντας και προωθώντας τα προϊόντα της Κρήτης, την κρητική
διατροφή, την κρητική κουζίνα, την κρητική κουλτούρα, µιας καινοτόµου προσπάθειας που στοχεύει στη διασύνδεση των δύο βασικών πυλώνων της οικονοµίας, όχι µόνο του νησιού, αλλά και
της χώρας, του αγροδιατροφικού µε τον τουρισµό;
Είναι φανερό πως δεν παραδειγµατίζεστε από την παράλληλη
Ελλάδα, η οποία θέλει να εκφραστεί ακόµη περισσότερο και είναι
εδώ.
Οι προηγούµενα αναφερόµενες επισηµάνσεις αποτελούν
µέρος, µόνο ορισµένων αναγκαίων ρυθµίσεων που εκκρεµούν,
µε την υιοθέτηση των οποίων θα ήταν δυνατόν να ξεκινήσει µια
ουσιαστική και αποτελεσµατική συζήτηση για την αντιµετώπιση
των κρίσιµων προβληµάτων που αναστέλλουν ή περιορίζουν τις
δυνατότητες ανασυγκρότησης και επιχειρησιακής ανάπτυξης
των αγροτικών συνεταιρισµών και των οργανώσεων των παραγωγών.
Σας είχα επισηµάνει, κύριε Υπουργέ, από αυτό εδώ το Βήµα
τις ηµέρες των µπλόκων, πως ο κύριος Πρωθυπουργός πολύ
καλά έκανε και δέχτηκε να συνοµιλήσει µε τους καταληψίες των
εθνικών οδών. Δεν σκέφτηκε, όµως, ποτέ -ούτε τότε ούτε µετάνα ρωτήσει εκπροσώπους της δηµιουργικής Ελλάδας, εκείνης
της παράλληλης Ελλάδας, για το πώς τα καταφέρνουν, ακόµα
και µέσα στην κρίση, ποια είναι τα προβλήµατα που συναντούν,
τι ζητούν, τι προτείνουν, όπως αναγνωρισιµότητα, εξωστρέφεια,

8951

διαφοροποίηση, επαγγελµατική συνεργασία.
Προωθούνται αυτά µέσα από το νοµοσχέδιό σας ή θεσµοθετείτε υπέρ των γνωστών φοβικών αντιδράσεων, υπέρ της εσωστρέφειας και του προστατευτισµού, που σήµερα πια δεν µπορούν
να εφαρµοστούν, ακόµη και αν τα θέλαµε, υπέρ ενός παρελθόντος, που αµετάκλητα έχει µπει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Βάλτε τελεία, κύριε
Δανέλλη.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μα, δεν φτάνουν και
τα δώδεκα λεπτά στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Δεν µιλήσαµε ούτε χτες. Δεν δευτερολογούµε. Θέλω µόνο µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δανείζεστε τον χρόνο
από τους χθεσινούς;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κλείστε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Είναι πολύ δύσκολη η επιχειρηµατικότητα και ως έννοια είναι ύποπτη και δαιµονοποιηµένη στη
χώρα µας. Όµως, είναι η µόνη που αποδίδει και η µόνη που µπορεί να µας βγάλει από τη χρεοκοπία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Αρβανιτίδης έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για τη σηµερινή
«µαύρη» επέτειο έχω να πω ότι δεν είναι αρκετό µόνο να θυµάσαι, αν δεν αγωνίζεσαι πάντα για να προστατεύσεις τη δηµοκρατία από τους εχθρούς της. Όπως και αν δεν θυµάσαι µε ζωντανή
ιστορική µνήµη, δεν µπορείς εύκολα να διακρίνεις τους κινδύνους για τη δηµοκρατία από ορατούς και αόρατους εχθρούς.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απάντηση της
Κυβέρνησης στα προβλήµατα του συνεταιριστικού κινήµατος
είναι απλή: Πονάει χέρι, κόβει κεφάλι. Ζούµε στον εικοστό πρώτο
αιώνα και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης θεωρεί ότι ο έντονος κρατικός παρεµβατισµός στη λειτουργία των συνεταιρισµών
αποτελεί βασικό µέρος της λύσης των υπαρκτών, πράγµατι, προβληµάτων.
Χωρίς να λάβετε υπ’ όψιν πετυχηµένα µοντέλα συνεταιρισµών,
που έχουν καταφέρει ακόµα και να εισαχθούν στο χρηµατιστήριο, χωρίς να υπολογίζετε το κόστος από την καταστροφή των
αγροτοδιατροφικών συµπράξεων, χωρίς να έχετε σχέδιο για την
παραγωγική ανασυγκρότηση της υπαίθρου, προσπαθείτε να µας
πείσετε ότι ο σφιχτός κρατικός έλεγχος θα δώσει λύση σ’ ένα
κατά βάση παραγωγικό και οικονοµικό ζήτηµα.
Αν είναι έτσι, κύριε Υπουργέ, µάλλον σε λάθος επιτροπή συζητήσαµε το νοµοσχέδιο. Καλύτερα θα ήταν να το συζητούσαµε
στην Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης και όχι στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου.
Για να µη µου πείτε ότι σας αδικώ, θέλω να φέρω ένα απλό παράδειγµα. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι ο βασικός
στόχος του νοµοσχεδίου είναι ο ενεργός ρόλος των συνεταιρισµών στην παραγωγή, τη µεταποίηση και την εµπορεία των αγροτικών προϊόντων. Μέχρι εδώ καλά.
Πείτε µου, όµως, µια ρύθµιση, που να δίνει κίνητρα στους συνεταιρισµούς να προχωρήσουν, όπως για παράδειγµα στις επενδύσεις ή τις τυποποιήσεις αγροτικών προϊόντων. Όχι µόνο δεν
υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, αλλά και µε τα άρθρα που εισάγονται
προς ψήφιση, καταργείτε το αυτοδιοίκητο των συνεταιρισµών,
καταπατάτε τις θεµελιώδεις αρχές του συνεταιριστικού κινήµατος. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος, που για πρώτη φορά, συνεταιριστικό νοµοσχέδιο δεν περνά από την ΟΚΕ.
Ας πούµε ότι η κριτική της Αντιπολίτευσης είναι άδικη. Δεν σας
προβληµάτισε ότι στην ακρόαση των φορέων δεν βρέθηκε σχεδόν κανείς που να υποστηρίζει το νοµοσχέδιο; Όλοι αυτοί έχουν
άδικο;
Έρχεστε εδώ και µας µιλάτε για την επόµενη µέρα των συνεταιρισµών, ενώ την ίδια στιγµή, τσακίζετε το αγροτικό εισόδηµα
και ωθείτε τους αγρότες να σταµατήσουν να παράγουν. Σε λίγο
θα µιλάµε για συνεταιρισµούς αγροτών, αλλά δεν θα υπάρχουν
αγρότες για να τους λειτουργήσουν.
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Η πολιτική σας για τον αγροτικό κόσµο επιφυλάσσει µόνο
βάρη και επειδή ο λογαριασµός της διαπραγµατευτικής δεινότητας της Κυβέρνησης δεν έχει τέλος, θέλω να θυµίσω τα µέχρι
σήµερα αποτελέσµατα της πολιτικής σας στο αγροτικό εισόδηµα.
Αυξάνετε τον συντελεστή φορολόγησης, από το 13% στο 26%,
την προκαταβολή φόρου από το 27,5% στο 100%, τον ειδικό
φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο από τα 66 στα 200 ευρώ ανά
χιλιόλιτρο. Αυξάνετε την τιµή του αγροτικού ρεύµατος, τον ΦΠΑ
των αγροτικών εφοδίων από το 13% στο 23% και τώρα στο 24%.
Αυξάνετε τις εισφορές στον ΟΓΑ και θα φθάσουµε να µιλάµε
µέχρι και για τριπλασιασµό. Καταργείτε την απαλλαγή από τον
φόρο επιδοτήσεων για ποσά µέχρι 12.000 ευρώ. Μειώνετε την
επιδότηση του πετρελαίου θέρµανσης. Επιβάλατε ειδικό φόρο
κατανάλωσης στο κρασί. Δεν έχετε λάβει ακόµα κανένα µέτρο
στήριξης των αγελαδοτρόφων, ενώ κανείς δεν γνωρίζει µε βεβαιότητα τι θα γίνει και πού θα καταλήξουν τα κόκκινα δάνεια
των αγροτών.
Αυτά περιλαµβάνει η πολιτική σας για τον αγροτικό κόσµο. Και
σίγουρα, µε το παρόν νοµοσχέδιο, δεν θα καταφέρετε να ενισχύσετε το αγροτικό εισόδηµα, γιατί πολύ απλά, δεν αντιλαµβάνεστε
ότι οι συνεταιρισµοί αποτελούν µέρος της παραγωγής και της
πραγµατικής οικονοµίας και όχι αποκεντρωµένες κρατικές δοµές.
Οι αλλαγές που κάνατε µε βάση τις προτάσεις του εισηγητή
µας είναι καλοδεχούµενες, όχι όµως αρκετές για να αλλάξουν
την κατεύθυνση του νοµοσχεδίου.
Και επειδή δυστυχώς, δεν έχω τον χρόνο να αναφερθώ αναλυτικά στα άρθρα, θέλω να επισηµάνω και εγώ µε τη σειρά µου
την ανάγκη να αλλάξει η σειρά δικαιούχων αποζηµίωσης στους
υπό εκκαθάριση συνεταιρισµούς, ώστε να πάρουν και οι εργαζόµενοι όσα τους οφείλονται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να κλείσω την τοποθέτησή
µου µε το σοβαρό πρόβληµα που υπάρχει στη Βόρειο Ελλάδα
και στην Ειδοµένη. Και δεν εννοώ, φυσικά, τις εξυπνάδες µόνο,
που ακούστηκαν την περασµένη βδοµάδα για τη µίσθωση βιοτεχνικών κτηρίων στη ΒΙΠΕ της Σίνδου, σε πρόσφυγες και µετανάστες. Μιλώ για την εκτροπή της κίνησης µέσω Βουλγαρίας και
Σερβίας, αντί µέσω Ειδοµένης, το οποίο έχει ως κόστος 6.000
επιπλέον ευρώ ανά τρένο. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ παθαίνει τεράστια ζηµιά.
Η παραγωγική διαδικασία στη Βόρειο Ελλάδα ξεπερνά το όριο
από πλευράς κόστους. Στην Ειδοµένη υπάρχουν εγκλωβισµένα
εκατό µε εκατόν πενήντα βαγόνια, µε το κόστος επαναδροµολόγησης να φθάνει µέχρι και 2000 ευρώ το βαγόνι. Στη γραµµή
µέσω Βουλγαρίας οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τις δεκαπέντε
µέρες µε κόστος αυξηµένο ως και 40%. Η συνολική ζηµιά µέχρι
τώρα ανέρχεται στα 4 εκατοµµύρια ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου ελάχιστο χρόνο ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Αναρωτιέµαι πόσο ακόµα θα περιµένουµε την Κυβέρνηση να
κάνει το καθήκον της, εκτός εάν η πολιτική µας είναι η πολιτική
που ακούστηκε, ότι περιµένουµε να απελπιστούν οι άνθρωποι και
να αποχωρήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Βάλτε τελεία, κύριε
συνάδελφε. Εξαντλήσατε και το προσφυγικό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, αν δεν µπορείτε
να σχεδιάσετε το νέο αναπτυξιακό πλάνο για τη χώρα, αν δεν
µπορείτε να καταθέσετε τον νέο αναπτυξιακό νόµο, αν δεν µπορείτε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες του πακέτου Γιουνκέρ,
τουλάχιστον µη βάζετε επιπλέον εµπόδια στους ανθρώπους που
κρατούν την παραγωγή της χώρας όρθια.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Κωνσταντινόπουλος έχει τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν λίγο, µε αφορµή τη σηµερινή επέτειο, θα προσυπέγραφα όλα αυτά που είπε ο σύντροφος και φίλος, ο Σπύρος
Δανέλλης, λέγοντας σε όλους εσάς ότι στ’ αυτιά µου ακούγεται
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το σύνθηµα που λέγατε –και απευθύνοµαι στους κυρίους του ΣΥΡΙΖΑ- «η χούντα δεν τελείωσε το 1973», συσχετίζοντας µία στρατιωτική χούντα µε εκλεγµένες κυβερνήσεις χάριν µερικών δεκάδων ψήφων. Είµαι σίγουρος…
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Εµείς δεν τα λέγαµε αυτά.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αν δεν τα λέγατε, µετανιώσατε!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Τι µετανιώσαµε; Μάλλον δεν ακούς
καλά!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα από την πτέρυγα του
ΣΥΡΙΖΑ)
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουγα πάρα πολύ καλά, όπως άκουγα και για το σκίσιµο
των µνηµονίων, που και γι’ αυτό µετανιώσατε. Σας παρακαλώ!
Δυστυχώς, µε την παρουσία σας -πρώτη φορά Αριστερά- οι
λέξεις έχασαν και την αξία τους και τη σηµασία τους.
Όσον αφορά, κύριε Υπουργέ, επειδή είδα ότι κάποια στιγµή
φουντώσατε κιόλας…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Φουντώνουµε. Επόµενο είναι να φουντώνουµε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή είδα ότι αναρωτιέστε τι έγινε το 2010, το 2011, το 2012, µην έρχεστε στη Βουλή
και χάνετε τον χρόνο σας. Κατεβαίνετε έναν όροφο στον Υπουργό από κάτω. Ήταν Υπουργός εκείνης της εποχής. Θα τον ρωτάτε τι ακριβώς συνέβη και θα σας ενηµερώνει και δεν θα χρειάζεται να κοκκινίζετε, να φουντώνετε. (AG)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναρωτιέµαι: Ποια αύξηση του
ΦΠΑ δεν θα ψηφίσετε; Την πρώτη, από το 13% στο 23%; Τη δεύτερη, από το 23% στο 24%; Ή την τρίτη; Ποια αύξηση ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων δεν θα ψήφιζε, ακόµα και αν
πέσει η Κυβέρνηση; Την τρίτη; Την τέταρτη; Την πέµπτη;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούω ότι οι αγρότες υποδέχθηκαν το νοµοσχέδιο µε χαρά και τυµπανοκρουσίες. Εµείς, µε
τον εισηγητή µας, τον Μιχάλη Τζελέπη, στις συζητήσεις που κάναµε και µε είκοσι τρεις φορείς εντός της Βουλής, αλλά και µε
τους φορείς που ήρθαν στην αρµόδια επιτροπή, δεν άκουσα να
είναι χαρούµενοι. Δεν άκουσα να σας επιβραβεύουν.
Και επειδή είπατε πολλά για την ΠΑΣΕΓΕΣ ή για τις άλλες οργανώσεις, θέλω να σας ενηµερώσω –δεν είναι εδώ ο κ. Παπαδόπουλος, αλλά θα ενηµερώσω εσάς, κύριε Υπουργέ, που είµαι
σίγουρος ότι θα του το µεταφέρετε- ότι οι περισσότεροι από αυτούς –τουλάχιστον οι µισοί- ήταν ψηφοφόροι σας. Τουλάχιστον
οι µισοί από τις ηγεσίες ήταν ψηφοφόροι σας. Τώρα, νοµίζω ότι
δεν είναι ούτε αυτοί.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ξέρετε τι έγινε στην κάλπη; Ο κοµµατικός σωλήνας επιφέρει και τύφλωση και κώφωση!
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Φάµελλε, εντάξει,
σας καταλαβαίνω. Έχετε άγχος. Έρχεται το 24%, πρέπει να σηκώσετε το χεράκι σας και θα πρέπει να απολογηθείτε στους ψηφοφόρους σας για τα ψέµατα που λέγατε. Αυτά θα τα χρεώσουν
σε εσάς. Έχουν πρόσηµο αυτά. Είναι η «πρώτη φορά Αριστερά».
Σε κάθε περιοχή έχει ονοµατεπώνυµο.
Πάµε, όµως, τώρα λίγο στα θέµατα, κύριε Υπουργέ.
Σχετικά µε τη Χίο και την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, σας λέω
το εξής: Αν θέλατε πραγµατικά να φέρετε µία διάταξη, η οποία
να µην υποκρύπτει άλλες διαδικασίες -γιατί κάποιος ιδιώτης θα
αναλάβει, αν δεν υπάρχει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών- θα φέρνατε µία διάταξη µε κίνητρα και αντικίνητρα. Καταλαβαίνω, όµως,
ότι ούτε η επιστολή που σας έστειλε ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης που σας λέει «…ο Κύριος να φωτίσει τους αρµοδίους, ώστε
να πράξουν ορθά» δεν µπόρεσε να σας φέρει στον ορθό δρόµο
και συνεχίζετε. Και είµαι σίγουρος ότι οι Βουλευτές σας δεν θα
ψηφίσουν αυτήν τη διάταξη, γιατί θα πρέπει να επιστρέψουν στις
ιδιαίτερες πατρίδες τους και υπάρχει –κατά την προσφιλή σας
έκφραση- καθολική διαµαρτυρία τους γι’ αυτό που φέρνετε.
Καταθέτω για τα Πρακτικά την επιστολή του Μητροπολίτη.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα ήθελα να αναφερθώ σύντοµα και στην ΕΑΣ Αρκαδίας. Με
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αυτό που κάνετε, κύριε Υπουργέ, δεν θα κλείσουν δραστηριότητες; Δεν θα κλείσει, παραδείγµατος χάριν, το εργοστάσιο ζωοτροφών, όταν τους επιβάλετε να έχουν δραστηριότητες µε βάση
τα πρωτογενή προϊόντα τους;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Τι θέλετε να γίνει η ΕΑΣ Αρκαδίας και κάθε ΕΑΣ; Να γίνει µια
συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα ελέγχεται 100% από εσάς;
Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: Ο παραγωγός, µετά το σταµάτηµα των δραστηριοτήτων, θα ωφεληθεί ή όχι; Δεν θα πουλάει
φθηνά στους εµπόρους και θα αγοράζει ακριβά τα λιπάσµατά
του; Πείτε µου γιατί το κάνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Κωνσταντινόπουλε, ας µην µετατρέψουµε σε οδύσσεια την οµιλία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρετε τι µου είπαν αυτοί οι φίλοι; Ένας υπάλληλος της «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ» µού είπε: Εµείς ψηφίσαµε τον ΣΥΡΙΖΑ για να µπορέσει να διεκδικήσει τα δικαιώµατά µας, όχι για να µας καταστρέψει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Καρρά, έχετε
τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Θα µου επιτρέψετε µια προσωπική αναφορά, επειδή σήµερα
είναι 21 Απριλίου.
Ήµουν µαθητής τότε και είχαµε τη ζέση για το 15% για την
παιδεία. Αυτό ήταν το σύνθηµα που είχε τότε η Ένωση Κέντρου
του Γιώργου Παπανδρέου. Είχαµε ακολουθήσει και εµείς, ως µαθητές, τη µεγάλη, την τριών µηνών απεργία των εκπαιδευτικών
και συµπαριστάµεθα και εµείς ως µαθητές. Κι ένα πρωί ξυπνήσαµε και δεν µας επετράπη να βγούµε από το σπίτι µας, έστω
και αν ήµασταν ανήλικοι. Δεν θέλω να αναφερθώ σε κάτι άλλο,
γιατί κάθε χρόνο την ίδια ηµέρα έχω αυτή την ανάµνηση.
Ζητήµατα τώρα που τίθενται µε το σηµερινό νοµοσχέδιο περί
συνεταιρισµών: Η Ένωση Κεντρώων, η οποία θεωρούµε, κύριε
Πρόεδρε, ότι αποτελεί, κατά κάποιον τρόπο, τη συνέχεια της
Ενώσεως Κέντρου, όχι µόνο για τον τίτλο που έχει, αλλά και για
τα ιδεολογήµατα που υποστηρίζει, έχει πάντοτε προσανατολισµένη τη σκέψη της στο αγροτικό κοµµάτι της Ελλάδος.
Έχουµε δώσει, κατά το δυνατόν, στη σύντοµη παρουσία µας
στη Βουλή, την υποστήριξή µας. Έχουµε στηλιτεύσει πολλές
φορές την επίθεση που δέχεται ο αγροτικός κόσµος, µε κλασικό
και επίκαιρο παράδειγµα το ασφαλιστικό και φορολογικό, τον
φόρο κατανάλωσης στον οίνο και σήµερα, έρχεται ένα καινούργιο συνεταιριστικό νοµοσχέδιο.
Θέλω να θυµίσω ότι η Ελλάδα έχει παράδοση στους συνεταιρισµούς και δη στους ελεύθερους συνεταιρισµούς. Θα θυµηθούµε τα Αµπελάκια και την Ένωση Αλληλεγγύης που υπήρχε.
Θα θυµηθούµε ότι τον πρώτο νόµο για τους συνεταιρισµούς τον
εισήγαγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, χωρίς να διακρίνει τότε τους
πολίτες σε αστικούς, γεωργικούς ή άλλης κατηγορίας. Θα θυµηθούµε και πιο πρόσφατα παραδείγµατα, όπως τον Αλέξανδρο
Μπαλτατζή, που ήταν και Πρόεδρος του Κόµµατος Αγροτών και
Εργαζοµένων και συµµετείχε στην προσπάθεια της Ένωσης Κέντρου.
Επειδή, λοιπόν, όπως είπα και προηγουµένως, κι εµείς στην
Ένωση Κεντρώων πιστεύουµε ότι µπορούµε να διεκδικήσουµε
τον ρόλο του συνεχιστή της Ένωσης Κέντρου, στεκόµαστε στο
ζήτηµα των συνεταιρισµών και µας απασχολεί πάρα πολύ. Τι βλέπουµε, λοιπόν;
Ο συνεταιρισµός οποιασδήποτε µορφής έχει µια συνταγµατική
υποστήριξη από την Ελληνική Πολιτεία. Θα µου επιτρέψετε να
σας υπενθυµίσω τι λέει το άρθρο 12 του Συντάγµατος: Οι συνεταιρισµοί αυτοδιοικούνται, κατά τους όρους του νόµου και του
καταστατικού, και τελούν υπό την προστασία και εποπτεία του
κράτους, που υποχρεούται να µεριµνά γι’ αυτούς.
Έχουµε ένα ζήτηµα, λοιπόν, τώρα. Η αυτοδιοίκηση των συνε-
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ταιρισµών, που είναι συνταγµατικά θεµελιωµένη, φθάνει µέχρι
του σηµείου σε ένα κείµενο περίπου πενήντα άρθρων -εκ των
οποίων τα τριάντα πέντε αφορούν τους συνεταιρισµούς, ενώ τα
άλλα αφορούν θέµατα του Υπουργείου Γεωργίας- να τίθεται σε
κάθε άρθρο και παράγραφο η εκτέλεσή του ή οι λεπτοµέρειες
εφαρµογής του ή η εποπτεία ακόµα, σε µια υπουργική απόφαση,
της οποίας ούτε καν το περίγραµµα συναντάµε µέσα στο νόµο;
Έχουµε σφοδρότατες αµφιβολίες για τη µετάθεση της νοµοθετικής λειτουργίας σε υπουργικές αποφάσεις και δη σε ένα ζήτηµα, που το ίδιο το Σύνταγµα επιδιώκει την αυτοδιοίκησή του,
βέβαια υπό τους όρους του νόµου, αλλά δεν µπορεί να καταλύεται η αυτοδιοίκηση.
Πιστεύουµε, λοιπόν, ότι η µετάθεση της νοµοθετικής ρύθµισης
σε υπουργικές αποφάσεις -ούτε καν σε προεδρικά διατάγµατα,
ούτως ώστε να πούµε ότι τίθενται υπό τη βάσανο του Συµβουλίου της Επικρατείας κι έχουν τα εχέγγυα µας νοµικής πληρότητας ή και συνταγµατικής καλύψεως- αποτελεί µια κατάλυση της
αυτοδιοίκησης των συνεταιρισµών.
Με αυτή την έννοια, θα καταψηφίσουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο. Θεωρούµε ότι δεν µπορεί να µετατίθενται όλα στην
εκτελεστική εξουσία. Θα έπρεπε µέσα στη Βουλή τα ζητήµατα
αυτά να έχουν τεθεί, να έχουν συζητηθεί.
Θα σταχυολογήσω ορισµένες παρατηρήσεις µου, σε συνδυασµό µε την ευρύτερη πολιτική, που ασκείται στη γεωργία και µε
τις προτεινόµενες διατάξεις. Δεν θέλω να γίνω κουραστικός.
Έχω ακούσει από πολλούς συναδέλφους ότι έρχεται σήµερα µια
µεταβολή του status της ελληνικής γεωργίας. Ιδιαίτερα, λοιπόν,
δεχόµεθα έναν έντονο ανταγωνισµό από ξένες χώρες, µέχρι
ακόµα και η φέτα να κινδυνεύει να χάσει την ελληνικότητά της
και να µιλάµε για φέτα Καναδά. Ενδεχοµένως να µιλάµε για φέτα
Τσεχίας σε λίγο καιρό, κύριε Αποστόλου, και για φέτα Κίνας αργότερα, δεν το ξέρω, δεν θα σας απαντήσω σε αυτό, γιατί δεν
το γνωρίζω και να καταναλώνουµε ξένα προϊόντα µε ελληνικές
ονοµασίες.
Τι θα κάνουµε, λοιπόν; Οι συνεταιρισµοί έχουν σκοπό την αλληλεγγύη, τη συνεργασία, την αλληλοβοήθεια µεταξύ των µελών.
Ας δούµε, λοιπόν, κάποια θέµατα από όσα προκύπτουν από το
κείµενο του σχεδίου, που µας έρχεται να συζητήσουµε. Θα µείνω
λίγο στην ευθύνη. Είναι ένα θέµα, το οποίο µας απασχολεί. Η
µορφή των συνεταιρισµών -δεν µπορούµε να πούµε κάτι άλλοείναι ουσιαστικά µια εµπορική εταιρεία, χωρίς ελάχιστο κεφάλαιο. Το αποφασίζουν οι ίδιοι οι συνεταιριστές, µε µια αυτοδιοίκηση, η οποία σε πολλά σηµεία µειώνεται.
Όµως, βλέπω στο άρθρο 10 ότι οι συνεταιριστές έχουν και επικουρική ευθύνη έναντι των τρίτων για τα χρέη του συνεταιρισµού. Η επικουρική ευθύνη, όπως την αντιλαµβανόµεθα, τι λέει;
Χρωστάει ο συνεταιρισµός; Δεν αρκεί η µερίδα, την οποία έδωσε
ο συνέταιρος για την κάλυψη του κεφαλαίου, αλλά πλέον της µερίδος, κάποια στιγµή είναι ενδεχόµενο να του χτυπήσει την
πόρτα ο δικαστικός κλητήρας για τον λόγο ότι δεν φτάνει το κεφάλαιο του συνεταιρισµού ή έχει αναλωθεί.
Νοµίζουµε, λοιπόν, ότι για να µιλάµε για συνεταιρισµούς και
δη για ακραιφνείς και υγιείς, θα πρέπει να θέσουµε όριο στην
ατοµική επικουρική ευθύνη του συνεταιριστή, του συνεταίρου,
γιατί διαφορετικά µπορεί να µετακυλιστεί σε απεριόριστη ευθύνη, εφόσον αναφερόµεθα στο ότι θα καθορίζεται από το καταστατικό.
Το καταστατικό, λοιπόν, όπου έχουµε δυστυχώς κακή εµπειρία
από διοικήσεις συνεταιριστών και συνεταιρισµών -µην πούµε
ονοµασίες ενώσεων, µην πούµε οµοσπονδίες- θέλω να σταθείτε,
κύριε Υπουργέ και να το δείτε. Να περιορίσουµε την ευθύνη και
ει δυνατόν, να διαγράψουµε την επικουρική ευθύνη, γιατί ναι µεν
µπορεί να είναι χρηµατικά περιορισµένη από πλευράς ποσότητος, αλλά και η ελάχιστη απαίτηση που στρέφεται κατά του µέλους του συνεταιρισµού, µπορεί να οδηγήσει και σε κατάσχεση
σπιτιών ή σε αφαίρεση περιουσίας. Νοµίζω, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτηµα αυτό να µείνει µέσα στον νόµο.
Προχωρώ. Πηγαίνω σε ένα ενδιαφέρον σηµείο, κατά την άποψή µας, το οποίο είναι η κρατική εποπτεία επί των αγροτικών συνεταιρισµών. Αναφέροµαι στο άρθρο 18 και στη συνέχεια, στα
άρθρα 19 και 20. Είναι πολύ αυστηρή η εποπτεία, όπως τίθεται,
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διότι είναι αόριστες νοµικές έννοιες, οι οποίες αναφέρονται εδώ
πέρα. Δεν έχει προσδιοριστεί µέχρι ποιο σηµείο θα φτάνει η εποπτεία και στο µέλλον θα τεθούν αµφισβητήσεις και κλυδωνισµός,
ακόµα και της έννοιας του συνεταιρισµού, αν θέλουµε να τον
υποστηρίξουµε, χωρίς να θέλουµε να δηµιουργήσουµε τους παλιούς κοµµατικούς συνεταιρισµούς ή να τους χρησιµοποιήσουµε
ως εργαλεία για πλουτισµό διαφόρων είτε ευφυών είτε µη ευφυών. Δεν θα κάνω άλλο σχόλιο.
Εκείνο το οποίο θέλω να επισηµάνω ακόµα είναι ότι κρατάει ο
Υπουργός µε το άρθρο 20 µια δυνατότητα επιβολής διοικητικών
κυρώσεων σε βάρος των συνεταιρισµών µε απόφασή του. Οι διοικητικές κυρώσεις, όπως γνωρίζουµε σήµερα, έχουν αντιστοιχία
ποινικών κυρώσεων. Δεν έχει εξουσία η εκτελεστική εξουσία µε
δική της απόφαση, δηλαδή ο Υπουργός, να καθορίζει πότε επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις. Μάλιστα, αυτό το σηµείο επισηµαίνει και η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής, η οποία τονίζει
εµµέσως, κοµψά, αλλά σαφέστατα την αντισυνταγµατικότητα
της διατάξεως.
Θα ήθελα, για να µη µακρηγορήσω ιδιαίτερα, να πάω στο περίφηµο άρθρο 32, για τους αναγκαστικούς συνεταιρισµούς, εκείνους τους οποίους θέλουµε να διατηρήσουµε ή θέλουµε να
διαλύσουµε; Δεν έχω καταλάβει τον σκοπό του νόµου σε αυτό
το σηµείο.
Θα πω, κύριε Αποστόλου, γιατί δεν το έχω καταλάβει.
Μας λένε, λοιπόν, ότι στους αναγκαστικούς συνεταιρισµούς
έρχεται επιβεβληµένο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, επειδή κάποιος οινοποιός της Σάµου προσέφυγε, διαµαρτυρόµενος κατά
µιας απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας, που τον είχε
αποκλείσει, λόγω της αναγκαστικότητας των διατάξεων, από τη
δυνατότητα ιδρύσεως ιδιωτικού οινοποιείου. Αυτό είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο; Είπε «διαλύστε τους αναγκαστικούς συνεταιρισµούς» ή είπε ότι στη συγκεκριµένη υπόθεση θα µπορεί ο
ιδιώτης που προσέφυγε να µην είναι µέλος του αναγκαστικού συνεταιρισµού; Δεν νοµίζω ότι είχε µια γενίκευση η απόφαση, που
να καταστεί αµέσου εφαρµογής στην Ελλάδα και να πούµε, τους
καθιστούµε όλους υπό διάλυση. Γιατί το λέω αυτό; Έχουµε τέσσερα είδη, έχουµε τέσσερα προϊόντα µε µοναδικότητα: Τον
κρόκο Κοζάνης, τη µαστίχα Χίου, το κρασί της Σάµου και τα προϊόντα της Σαντορίνης. Αυτά τα τέσσερα γεωργικά, αγροτικά είδη
δεν τα συναντάµε εύκολα αλλού και θα πρέπει να τα προστατέψουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε.
Αν το ελληνικό κράτος, λοιπόν, είχε τη δυνατότητα να ζητήσει
αφ’ ενός µεν την εξαίρεσή τους από τις ευρωπαϊκές δεσµεύσεις
και αφ’ ετέρου να επιδιώξει µε εφαρµογή των ελληνικών συνταγµατικών διατάξεων του άρθρου 28 να το περάσει µε µια συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχει ισχύ υπέρτερη των ρυθµίσεων της συµβάσεως, θα µπορούσαµε να λύσουµε το πρόβληµα.
Διότι, τι βλέπω σήµερα; Έρχεται την τελευταία στιγµή και µια νοµοτεχνική βελτίωση που λέει ότι θα µετατρέπεται µε απόφαση
του Υπουργού ή µε αίτηµα του συνεταιρισµού προς την αρµόδια
αρχή ή κατόπιν έκδοσης σχετικής αµετάκλητης καταδικαστικής
απόφασης ή προς εφαρµογή εθνικής νοµοθεσίας.
Γιατί να τα λέµε όλα αυτά διαζευκτικά και δη, σε εφαρµογή ελληνικής νοµοθεσίας; Αύριο θα µπορεί να ψηφίσει µε την πρόταση
του Υπουργού -βλέπουµε, λοιπόν, ότι οι κυβερνήσεις νοµοθετούν
πλέον και όχι η Βουλή- και να νοµοθετήσει η Βουλή την κατάργηση των αναγκαστικών συνεταιρισµών. Όλη αυτή η προσπάθεια, που έχει γίνει τόσα χρόνια από τους ανθρώπους να αποκτήσουν ένα brand name, να αποκτήσουν µια µοναδικότητα τα
προϊόντα αυτά, πηγαίνει χαµένη.
Με αυτές τις ελάχιστες σκέψεις και µε την ανοχή σας θα πω κι
ένα τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Συµβάσεις µελλοντικής πώλησης
αγροτικών προϊόντων. Σε τι αναφέρεται εδώ; Αναφέρεται στις
περίφηµες προαγορές; Και επειδή οι τράπεζες αυτή τη στιγµή
δεν χρηµατοδοτούν τις συνεταιριστικές οργανώσεις, αναφέρεται
-ο Υπουργός γνωρίζει και εγώ ως παλαιότερος γνωρίζω- στο ζήτηµα των λεγόµενων προαγορών πως κάλυπταν τοκογλυφία πολλές φορές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σε αυτό το άρθρο, λοιπόν, δεν θα πρέπει να δεσµεύσετε τους
συνεταιρισµούς και να υπογράφουν µε απόφαση των διοικήσεών
τους συµβάσεις που θα πωλούν την παραγωγή για τον επόµενο
χρόνο, µε τιµές προκαθορισµένες, διότι έτσι τους στερείτε και
το δικαίωµα της διαπραγµάτευσης και το δικαίωµα της ελεύθερης οικονοµίας.
Με αυτές, λοιπόν, τις σκέψεις ήθελα να κλείσω, κύριε Πρόεδρε. Έχω πολύ περισσότερες παρατηρήσεις στο νοµοσχέδιο
αυτό, όπως καταλαβαίνετε, γιατί µε έχει απασχολήσει και εµένα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μόνο που τελείωσε
ο χρόνος, κύριε Καρρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: …και την Κοινοβουλευτική
Οµάδα της Ένωσης Κεντρώων, αλλά θα περιοριστώ, σεβόµενος
κατά το δυνατόν τον χρόνο που µας διαθέσατε, σε αυτές τις παρατηρήσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα πέντε µαθητές και
µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το ιδιωτικό
Γενικό Λύκειο Καλαµαρί Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Παπαθεοδώρου έχει τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να ξεκινήσω, δίνοντάς σας δύο γνώµες οι οποίες, αν θέλετε, ίσως να
είναι λίγο πιο αντικειµενικές και από τη δική σας, αλλά και από
τη δική µας.
Όπως ξέρετε, προέρχοµαι από µια περιοχή, η οποία έχει πολλούς συνεταιρισµούς και µάλιστα, συνεταιρισµούς-πρότυπα. Άλλωστε, και ο κ. Μπόλαρης είχε τη διάθεση να τους επισκεφθεί
και πράγµατι, εξήρε το έργο τους. Είναι συνεταιρισµοί-πρότυπα,
οι οποίοι µέχρι τώρα, έχουν στηρίξει την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή και έχουν συµβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής.
Τους ρώτησα, λοιπόν, τη γνώµη τους για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Πρέπει να σας πω ότι όχι µόνο ήταν αρνητική, αλλά µου
είπαν, πως ό,τι δεν µπορείτε να ελέγξετε, θέλετε να το κλείσετε.
Η δεύτερη παρατήρηση, κύριε Υπουργέ -την οποία νοµίζω ότι
θα πρέπει επίσης να λάβετε υπ’ όψιν σας- είναι ότι προέρχοµαι
από ένα τµήµα στο πανεπιστήµιο µε έναν ισχυρό τοµέα κοινωνικής πολιτικής. Όταν τους ζήτησα τη γνώµη τους για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο από την άποψη της κοινωνικής οικονοµίας,
µου απήντησαν ένα πάρα πολύ απλό πράγµα. Μου απήντησαν
ότι αυτό είναι η καταστροφή της κοινωνικής οικονοµίας για έναν
λόγο: Ότι ο παρεµβατισµός και η εποπτεία του κράτους φτάνει
σε τέτοιο σηµείο, ώστε τελικά να στραγγαλίζει οποιαδήποτε ιδιωτική πρωτοβουλία, αγροτική οικονοµία και κοινωνική οικονοµία.
Αν δεν το δέχεστε από εµένα, νοµίζω ότι πρέπει να σας προβληµατίσει για τη δική τους άποψη. Διότι νοµίζω ότι έχει βαρύνουσα σηµασία για το πώς αντιλαµβάνεται η κοινωνία -και στην
ουσία αυτοί οι οποίοι θα έρθουν να εφαρµόσουν τις συγκεκριµένες διατάξεις- τις δικές σας νοµοθετικές πρωτοβουλίες.
Επειδή µιλάω για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ,
θα σας έλεγα ποιες είναι οι βασικές προβληµατικές διατάξεις
κατά την άποψή µας. Το έχει εξηγήσει και ο εισηγητής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης σε όλο το φάσµα του διεξοδικά.
Παρά ταύτα, η πρόβλεψη ανώτατου αριθµού δύο θητειών για
τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και του Εποπτικού Συµβουλίου -άρθρο 16, παράγραφος 1- κατά την άποψή µας είναι µια
αυταρχική και αντισυνταγµατική ρύθµιση, γιατί αντίκειται στη συνεταιριστική ελευθερία του αγροτικού χώρου.
Στο άρθρο 20, παράγραφος 2γ προβλέπεται υποχρέωση υποβολής τριετούς συνοπτικού επιχειρησιακού πλάνου στο Υπουρ-
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γείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι σαφής εδώ η πρόθεση της Κυβέρνησης να διατηρήσει τον έλεγχο -κάποιοι λένε τον απόλυτο
έλεγχο- στη λειτουργία των συνεταιρισµών και κατ’ επέκταση στο
αγροτικό κίνηµα. Το επιχειρησιακό σχέδιο θα έπρεπε να υποβάλλεται στον χρηµατοδοτικό φορέα του συνεταιρισµού και όχι φυσικά σε γραφειοκρατικές δοµές του Υπουργείου, οι οποίες θα
έρθουν κατόπιν να το εγκρίνουν.
Ιδιαίτερα προβληµατική και παρεµβατική είναι η ρύθµιση των
συναλλαγών των συνεταιρισµών, κύριε Υπουργέ. Είναι χαρακτηριστικό της προβληµατικής ρύθµισης ότι δεν υπάρχει καµµία µέριµνα για το σηµαντικό βαθµό διαφοροποίησης, που παρατηρείται στη χώρα µας µεταξύ του µεγάλου πλήθους των συναλλαγών και των αγροτικών προϊόντων. Στην Ελλάδα, ο σχετικός
οικονοµικός κλάδος παρουσιάζει υψηλή και ποικίλη διαφοροποίηση προϊόντων, περιοχών προέλευσης, είδους παραγωγής. Οι
προτεινόµενες, εποµένως, ρυθµίσεις εισάγουν ένα ισοπεδωτικό
και εξωτικό µοντέλο ρύθµισης.
Στο άρθρο 23, παράγραφος 2 εισάγεται αδικαιολόγητος κρατικός παρεµβατισµός, µε τον καθορισµό της τιµής διάθεσης προϊόντων από τον συνεταιρισµό σε τρίτα πρόσωπα. Η ρύθµιση αυτή
αντίκειται ευθέως στην ελευθερία της κοινωνικής και αγροτικής
οικονοµίας.
Στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου µε ανάλογη παρεµβατική
ρύθµιση προβλέπεται και η παρακράτηση 10% επί των πλεονασµάτων για δηµιουργία τακτικού αποθεµατικού. Όµως, και πάλι
προβλέπεται µια ρύθµιση -την οποία εγώ δεν την έχω καταλάβειγια το Ταµείο Αγροτικής και Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης σε ποσοστό 2%, που µέχρι σήµερα, όπως ξέρετε, τέτοια εκπαίδευση
δεν έχουµε. Το κάνετε σαν τα διόδια. Πριν να έχουµε τους δρόµους, πληρώνουµε τα διόδια για να περάσουµε αργότερα τους
δρόµους!
Αυτό, λοιπόν, το οποίο λέω είναι ότι το σχέδιο νόµου είναι αποτέλεσµα ενός τυφλού παρεµβατικού κρατισµού. Πρέπει να γίνει
σαφές ότι ακόµα κι αν οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης ψηφίσουν αυτό, οι αρχές του «συνεταιρίζεσθαι» και της ελεύθερης
ανάπτυξης της οικονοµικής δραστηριότητας από τον αγροτικό
κόσµο πρέπει να προστατευθούν, γιατί είναι συνταγµατικές
αρχές. Και θα δείτε ότι πολλές από αυτές τις διατάξεις σας θα
εκπέσουν.
Παίρνω µόνο τριάντα δευτερόλεπτα για να αναφερθώ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτήν την καταπληκτική τροπολογία,
που έχει φέρει ο κ. Παππάς στη Βουλή και έχει να κάνει µε την
επικοινωνιακή υποστήριξη, µε αυτήν την ειδική υπηρεσία επικοινωνιακής υποστήριξης, προσφυγικής και µεταναστευτικής πολιτικής!
Το πρώτο το οποίο µου κάνει εντύπωση είναι το εξής: Γιατί
πριν από δεκαπέντε µέρες που κουβεντιάζαµε ένα άλλο νοµοσχέδιο για τη µεταναστευτική πολιτική, η χώρα δεν είχε ανάγκη
από επικοινωνιακή υποστήριξη και έχει σήµερα; Ας πούµε, όµως,
ότι το ξεχάσατε.
Το δεύτερο είναι το εξής: Χρειάζεται ο κ. Παππάς και άλλη ειδική υπηρεσία, µε άλλους υπαλλήλους, µε 144.000 ευρώ µισθό
τον χρόνο, για να υποστηρίξει την επικοινωνιακή δεινότητα των
επιτευγµάτων της Κυβέρνησης στον τοµέα της προσφυγικής πολιτικής;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Θα είµαι στον χρόνο µου. Ευχαριστώ.
Εδώ πραγµατικά µόνο µία λέξη αξίζει: «Έλεος». Έλεος! Και το
κάνετε έτσι και δεν θέλετε να κρυφτείτε. Νοµίζω ότι από εδώ και
πέρα τα πράγµατα παίρνουνε µια µορφή αυταρχισµού που καταλύει οποιαδήποτε ποιότητα και κοινοβουλευτικής νοµοθέτησης, αλλά και του έργου που πρέπει να επιτελέσουν τα Υπουργεία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Να είστε καλά.
Κύριε Αµυρά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να απευθυνθώ ιδιαιτέρως
στους Υπουργούς της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά και
στους κυβερνητικούς Βουλευτές.
Και θα ήθελα να σας πω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι παραλάβατε µια χώρα υποβασταζόµενη και τους τελευταίους δεκαπέντε
µήνες καταφέρατε να την κάνετε σερνάµενη. Η χώρα σέρνεται!
Κι αν δεν έχετε καταλάβει τον λόγο, είναι οφθαλµοφανής µπροστά µας. Ενώ ακόµα δεν έχετε εφαρµόσει καλά-καλά το τρίτο
µνηµόνιο, το γνωστό µνηµόνιο Τσίπρα-Καµµένου, συζητάτε ήδη
και το τέταρτο µνηµόνιο, δηλαδή νέους φόρους, νέες αυξήσεις
ασφαλιστικών εισφορών, νέα πετσοκόµµατα των συντάξεων, νέα
ακρίβεια στα προϊόντα. Και όλα αυτά σε ένα έξτρα πακετάκι ύψους 3,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ συν τα 5,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ, µε τα οποία έχετε ήδη προικίσει τον ελληνικό λαό σε φόρους, µέτρα και επιβαρύνσεις.
Φαίνεται ότι εσείς οι κυβερνητικοί Βουλευτές -και αναφέροµαι
κυρίως σε εσάς- δεν διδαχθήκατε τίποτα, µα τίποτα από την περσινή «Βαρουφακειάδα»! Ξεκινήσατε να λέτε προεκλογικά πέρυσι
το Σεπτέµβρη, ότι εντός του Οκτωβρίου θα έχει λήξη η αξιολόγηση και έχουµε φτάσει σχεδόν Μάη! Μας λέγατε για την πολιτική διαπραγµάτευση και είδαµε πώς πέτυχε πέρυσι!
Και για να καταλάβετε και τον αντίκτυπο του πολιτικού εκτοπίσµατος του Πρωθυπουργού στο εξωτερικό, η συνάντηση του
Τσίπρα µε τον Ολάντ δεν καλύφθηκε δηµοσιογραφικά από κανένα, µα κανένα γαλλικό έντυπο ή site. Μα, ούτε ένας δεν βρέθηκε να γράψει ότι ο Ολάντ συνάντησε τον κ. Τσίπρα; Μα, ούτε
ένας;
Τρίτον, έρχοµαι σε αυτό που κάνατε. Ποιο; Έγινε µια διαρροή
στα WikiLeaks µε τους διαλόγους των στελεχών του ΔΝΤ. Μάλιστα! Δεν ασχοληθήκατε, βέβαια, µε αυτό καθ’ αυτό το γεγονός
της υποκλοπής! Επτακόσια µέτρα χωρίζουν το Χίλτον από το Μέγαρο Μαξίµου -µια ευθεία γραµµή είναι- το Πρωθυπουργικό Γραφείο, ενώ παραδίπλα είναι η Αµερικανική Πρεσβεία! Κι εσείς λέτε:
«Δεν πειράζει. Έγινε µια υποκλοπή. Δεν την κάναµε εµείς, η ελληνική πλευρά, και ας χαιρόµαστε µε αυτά που αποκαλύφθηκαν».
Εγώ, βέβαια, δεν µπορώ να πιστέψω ότι Έλληνας έκανε αυτήν
την υποκλοπή και τη διαρροή. Εάν ήταν Έλληνας, θα έπρεπε να
είναι -και είναι!- µέγας βλαξ! Έδωσε τη δυνατότητα στο ΔΝΤ και
την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνουν µια γροθιά και τώρα εσείς να
προσπαθείτε να ξεφύγετε µε επικοινωνιακά τεχνάσµατα από τη
σκληρή πραγµατικότητα του τέταρτου µνηµονίου που έρχεται.
Και όλα αυτά την ώρα που η «ιερά αγελάδα» της ελληνικής πολιτικής σκηνής, που λέγεται δηµόσιο, βόσκει αµέριµνη στα λιβάδια. Θα µας απαντήσει κανείς για τις εκατόν εβδοµήντα οκτώ
χαµένες Ατλαντίδες του δηµοσίου, δηλαδή για τους δηµόσιους
οργανισµούς, που ενώ παίρνουν χρήµατα από τη Γενική Κυβέρνηση, δεν αποδίδουν λογοδοσία, δεν ξέρουµε πόσους υπαλλήλους έχουν και ποιο είναι το έργο τους; Εσείς πώς το ανέχεστε
αυτό;
Την ίδια ώρα, δίνετε κι άλλα σηµάδια γραφής. Φέρατε -και µετά την κατακραυγή την αποσύρατε- αυτή την άθλια διάταξη για
τις συντάξεις των Υπουργών. Πρώτη φορά Αριστερά! Πρώτη
φορά και πάλι διακρίσεις πολιτών! Όποιος νοµοθετεί για τον
εαυτό του…
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Δεν φέραµε διάταξη!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Την απέσυρε σήµερα ο κ. Κατρούγκαλος!
Όποιος νοµοθετεί για τον εαυτό του χαριστικά ερήµην των
άλλων πολιτών και σε βάρος των άλλων πολιτών, είναι τύραννος.
Δεν είναι δηµοκράτης!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Δεν έχεις ιδέα για τι µιλάς! Δεν
αφορά εµάς! Είσαι αδιάβαστος!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Μια χαρά σας αφορά!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Δεν αφορά εµάς! Είσαι αδιάβαστος!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Μα, δεν ισχύει αυτό! Ούτε Υπουργούς έχει µέσα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Μπάρκα, σας
παρακαλώ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Τι λέτε; Ο κ. Κατρούγκαλος, στο ασφα-
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λιστικό διαχώρισε τις συντάξεις εκείνων που είχαν εκλεγεί Βουλευτές και είχαν πάρει τη βουλευτική σύνταξη έως το 2012. Δεν
το ξέρετε; Να το µάθετε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ποιοι είναι; Γιατί δεν τους λες;
Είσαι αδιάβαστος!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Δεν υπάρχει αυτό που λες! Είναι
ψέµα αυτό που λες! Δεν ισχύει!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Χάνουµε ευκαιρίες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Φάµελλε, θα
διαδεχθείτε τον συνάδελφό σας στο Βήµα µετά!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Μακάρι να έβλεπα αυτήν την αγωνιστικότητά σας τώρα που ο ΦΠΑ πάει στο 24%! Πού είναι ο κ. Καµµένος; Ακόµα να παραιτηθεί;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Πάντα τη βλέπεις!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Μακάρι να έβλεπα την αγωνιστικότητά
σας, όταν κόβετε τις συντάξεις. Να έβλεπα την αγωνιστικότητά
σας τώρα που έρχεται το τέταρτο µνηµόνιο. Εκεί να σας έβλεπα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
Κατά τα άλλα, «άλλα λόγια να αγαπιόµαστε»! Χάνουµε ευκαιρίες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι! Η Κύπρος ανακοίνωσε στο
πρώτο τρίµηνο του έτους, του 2016, αύξηση των επισκεπτών τουριστών κατά 30%. Η Ελλάδα ξέρετε πόσο; Συν 5% όλο κι όλο!
Με κλειστά τα σύνορα γύρω µας, τι περιµένεις; Παρ’ όλα αυτά,
υπήρχαν ευκαιρίες. Η Βόρεια Αφρική τουριστικά είναι αποµονωµένη. Στην Τουρκία δεν πατάει ψυχή! Όµως, δεν έχετε τη δυνατότητα ούτε έναν απλό σχεδιασµό να κάνετε για τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα της χώρας.
Καταλήγοντας και παρά τις διακοπές, θέλω να αναφερθώ σ’
αυτήν την υπουργική τροπολογία του κ. Παππά. Συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Επικοινωνιακού Σχεδιασµού Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής µε κόστος 114.000 ευρώ το χρόνο για
αµοιβές, για συµβούλους και συνεργάτες.
Εγώ σας ερωτώ: Για ποιο λόγο ψηφίσατε τότε το άρθρο 25
του ν. 4339 για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική -τον Οκτώβριο,
εδώ, πριν επτά, οκτώ µήνες τον ψηφίσατε- όπου εκεί ιδρυόταν
Συµβούλιο Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής µε έργο τη διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο επικοινωνιακών κρίσεων; Ποιον θέλετε
να βολέψετε τώρα σε αυτή τη νέα υπηρεσία που κάνετε; Ποιον;
Δεν σας αρκεί το Συµβούλιο Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής,
που εσείς οι ίδιοι ψηφίσατε; Γιατί δεν το ενεργοποιείτε; Διότι, για
άλλη µία φορά, είστε και αδιάβαστοι και τεµπέληδες και ανεύθυνοι. Γι’ αυτό!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ολοκληρώστε, κύριε
Αµυρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε µια κουβέντα.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να πω µια κουβέντα για το άρθρο 46, για
τους βιοκαλλιεργητές. Δεν βάζετε έναν σαφή διαχωρισµό και χωρικό και χρονικό για τις αγορές µε συµβατικά προϊόντα και βιολογικά. Στηρίξτε τον Έλληνα βιοκαλλιεργητή. Στηρίξτε την πρωτογενή παραγωγή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τελεία και παύλα!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Στηρίξτε τον Έλληνα, που προσπαθεί να
επιχειρήσει µε ένα κράτος και µία Κυβέρνηση εναντίον του.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Κύριε Φάµελλε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΝΑΣ: Αυτός είναι ο πολιτικός σας λόγος; Ότι
είµαστε τεµπέληδες και ακαµάτηδες;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι.
Ορίστε, κύριε Φάµελλε, έχετε τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν θα παρασυρθώ στο έργο «Η
Μαρία Αντουανέτα στη Βουλή», µιας και σήµερα η µέρα είναι
πολύ σηµαντική και σοβαρή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σήµερα και σαράντα εννιά χρόνια πριν, άρχισε να γράφεται το
πιο µαύρο κεφάλαιο της σύγχρονης Ελλάδας. Σήµερα θυµόµαστε και τιµούµε τα στελέχη, τους ανθρώπους, τις γυναίκες και
τους άντρες Έλληνες, οι οποίοι δώσαν τον αγώνα της δηµοκρατίας, της λαϊκής κυριαρχίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
την περίοδο της χούντας. Και θέλουµε να πούµε ότι για εµάς συνεχίζονται οι αγώνες αυτοί. Συνεχίζονται και σήµερα που ο ρατσισµός, η ξενοφοβία και ο εθνικισµός εξαπλώνονται στην Ευρώπη και που οι νοσταλγοί της χουντικής βαρβαρότητας επιθυµούν
και διεκδικούν να σηκώσουν κεφάλι και στη χώρα µας. Οι εχθροί
της δηµοκρατίας µέσα στο νεοναζιστικό µόρφωµα.
Ξέρουµε ότι ο λαός έχει µνήµη και θα τους απωθήσει ξανά στο
περιθώριο. Και εµείς, όλοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θέτουµε τις
δυνάµεις µας και τους εαυτούς µας πρώτα απ’ όλα στη µάχη της
δηµοκρατίας.
Οφείλω, παρά το ότι έχουµε ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο,
να ξεκινήσω την τοποθέτησή µου µε σχολιασµούς για τις τοποθετήσεις και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των άλλων κοµµάτων. Και θα ξεκινήσω από το αγαπητό συνάδελφο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Κύριε συνάδελφε, άκουσα και εχθές την άποψή σας για τις
τροπολογίες. Οφείλω, όµως, να σας υπενθυµίσω ότι οι τροπολογίες οι οποίες µπήκαν σε αυτό το νοµοσχέδιο, είναι εµπρόθεσµες. Δεν κατατέθηκαν, δηλαδή, στις 2.30’η ώρα τη νύκτα για να
αµνηστεύσουν τους τραπεζίτες, που έδιναν δάνεια στα κόµµατά
σας, όπως συνηθίζατε να κάνετε. Αυτήν την αλλαγή, µάλλον, δεν
µπορείτε να συνηθίσετε.
Εµείς, λοιπόν, νοµίµως και εµπροθέσµως, οι Βουλευτές που
έχουν το δηµοκρατικό δικαίωµα µε βάση τον Κανονισµό -και δεν
θα το αµφισβητήσουµε, σας το είπα και χθες, η κοινοβουλευτική
σας ιστορία πρέπει να σας το υπενθυµίσει αυτό- βάλαµε τροπολογίες για συγκεκριµένα ζητήµατα, που ωφελούν τη χώρα µας.
Και επί του εργοσήµου θα ήθελα να πω κάποια πράγµατα, για
ζητήµατα που βάλατε. Ζητήσαµε, λοιπόν, για το εργόσηµο να
µπορούν και οι µη νοµιµοποιηµένοι διαµένοντες στη χώρα µας
να το πληρώνουν, δηλαδή κάτι το οποίο αιτούνται όλοι οι αγρότες και, µάλιστα, όσοι περισσεύουν από τον αριθµό των αιτούµενων της περιφέρειας και δεν καλύπτονται. Όχι παραπάνω. Όχι,
δηλαδή, απεριόριστος αριθµός. Αυτό, λοιπόν, είναι κάτι που το
αιτούνται όλοι οι αγρότες, που συνεισφέρει στα βιβλία εσόδωνεξόδων των αγροτών και τους µειώνει το φορολογητέο εισόδηµα, που νοµιµοποιεί και δίνει έσοδα στα ασφαλιστικά ταµεία
και το κράτος, που καταπολεµά την ανασφάλιστη εργασία και
δεν επιτρέπει το «Φράουλες και αίµα». Αυτό δηλαδή, εσείς δεν
θέλετε να γίνει στην Ελλάδα. Θέλετε να παραµείνει η ανασφάλιστη εργασία, να είναι άδεια τα ταµεία του κράτους, να µην υπάρχει κανένας έλεγχος στο ποιος δουλεύει πού και να πληρώνουν
φόρο οι αγρότες.
Θα έλθει η ώρα, που θα πρέπει να πάρετε θέση να το ψηφίσετε, κύριε Βρούτση. Εµείς τότε θα σας κρίνουµε. Και οι αγρότες
όµως, που καθολικά το ζητούν, τότε θα σας κρίνουν, διότι στη
συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό το ζήτησαν οι αγρότες και δεσµευτήκαµε γι’ αυτό.
Και δεν θα µείνω στα υπόλοιπα, στη σπέκουλα που κάνατε,
γιατί θα πρέπει να δηµιουργηθεί Γραµµατεία Ενηµέρωσης για το
Προσφυγικό, ενώ υπάρχει ήδη. Διότι µέχρι τώρα µας κατηγορούσατε ότι δεν είµαστε συντονισµένοι. Τώρα, που υπάρχει διϋπουργικό όργανο και έχει εκπρόσωπο, ο οποίος συνοµιλεί µε την
κοινωνία και ενηµερώνει και τα µέσα ενηµέρωσης, θέλετε να καταργηθεί. Τελικά, θέλετε συντονισµένη την Κυβέρνηση ή χωρίς
εκπροσώπηση και άφωνη; Τη θέλετε άφωνη. Αυτό νοµίζω εγώ
ότι προσπαθείτε να κάνετε.
Και δεν µιλάω µόνο για τις καθαρίστριες. Στις καθαρίστριες
ποιο είναι το πρόβληµα; Ότι εµείς θέλουµε οι καθαρίστριες να
είναι στα νοσοκοµεία εργαζόµενες και στους δηµόσιους φορείς
και όχι στους εργολάβους. Μήπως και αυτό σας πειράζει; Μήπως
θέλετε να είναι µόνο στους εργολάβους; Αυτά σας ενοχλούν στις
τροπολογίες µας;
Όµως, ξέρετε γιατί αναφέρεστε µόνο στις τροπολογίες; Αναφέρθηκαν κι άλλοι συνάδελφοι από την Αντιπολίτευση; Διότι δεν
θέλετε και δεν τολµάτε να αναφερθείτε στους συνεταιρισµούς.
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Γι’ αυτό και µόνο, δεκατρείς Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας
–αν είναι δυνατόν!- τόλµησαν να πάρουν τον λόγο. Μόνο δεκατρείς έχουν γραφτεί στον κατάλογο αυτό. Γιατί, άραγε, να µιλήσουν; Για το όργιο διαφθοράς που συντήρησαν τα δικά τους
κοµµατικά στελέχη;
Ακόµα και η έκθεση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µιλάει για τον κοµµατισµό, που εσείς δηµιουργήσατε στους
συνεταιρισµούς τα τελευταία χρόνια, εσείς και οι συνέταιροί σας,
βέβαια, στις µνηµονιακές κυβερνήσεις, Νέα Δηµοκρατία και
ΠΑΣΟΚ.
Για το όργιο διαφθοράς, λοιπόν, των δικών σας παιδιών δεν
τολµήσατε να πείτε τίποτα. Στις δικές σας οµιλίες εµείς θέλαµε
να πείτε κάτι για τους συνεταιρισµούς, για τα 3 δισεκατοµµύρια
χρέη και τα 600 εκατοµµύρια, που µας ζητάνε και µας έχουν καταλογίσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι’ αυτά θα µιλήσει κανείς;
Όµως, ξέρετε γιατί η Αντιπολίτευση, δυστυχώς, παραµένει στα
ψεύδη και στις φαντασιώσεις; Διότι, δυστυχώς, αυτό ολοκληρώνει το σενάριο που ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε χθες στη Βουλή. Μια επικίνδυνη και φοβική τοποθέτηση, µια τροµολαγνική τοποθέτηση, µια σκληρή δεξιά στροφή της Νέας Δηµοκρατίας, που
προµηνύει µαύρες µέρες στις σκοτεινές ιδέες εκ µέρους της Αντιπολίτευσης, ο οποίος τάχα ως Αρχηγός επικαλούνταν φιλελεύθερες ιδέες.
Βέβαια, την πολιτεία του κ. Μητσοτάκη στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης την ξέραµε, τη φιλελεύθερη του άποψη
για τη λειτουργία του δηµοσίου και την αξιοκρατία. Ποια ήταν;
Να καρατοµήσει, µέσα σε µια νύχτα, όλους τους αξιολογηµένους
γενικούς διευθυντές όλων των Υπουργείων και να βάλει στο δικό
του Υπουργείο τον τελευταίο της βαθµολογίας, έναν που δεν
έκανε αίτηση και έναν που είχε πειθαρχικά παραπτώµατα. Αυτή
είναι η αξιοκρατία και η φιλελεύθερη αντίληψη.
Όµως, οι ακρότητες αυτές, τις οποίες, δυστυχώς, ως χώρος
εκπέµπετε, απευθύνονται σε ένα ακροατήριο συντηρητικό, στο
ακροδεξιό ακροατήριο και στη συνιστώσα Γεωργιάδη, την οποία
φοβάστε µη φύγει στο νέο κόµµα Μπαλτάκου-Καρατζαφέρη.
Η άγνοια, όµως, των όρων «δηµοκρατία» και «πρόοδος» είναι
πολύ πιο σηµαντική από τις δικές σας διαφορές, που εµείς δεν
έχουµε καµµία δουλειά να παρέµβουµε. Θα σας αφήσουµε,
µόνοι σας να λύσετε αυτά τα σηµαντικά προβλήµατα. Όµως,
παίρνουµε µαθήµατα από τις πολλαπλές τοποθετήσεις πρώην
στελεχών της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης που αποχωρούν, που
καταγγέλλουν για τις δηµοκρατικές µεθοδεύσεις, που καταγγέλλουν για οκτακόσιους επιπλέον συνέδρους στη Νέα Δηµοκρατία,
από τη διαγραφή των Προέδρων της νεολαίας, από ένα συνέδριο
το οποίο τελείωσε χωρίς εκλογές…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα µετά τον
λόγο επί προσωπικού.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Γιατί µας δίνουν όλα αυτά µηνύµατα; Μας δίνουν µηνύµατα στο πολιτικό επίπεδο. Πρέπει να
προσέχουµε, διότι στους ανθρώπους που δεν έχουν την αίσθηση
της δηµοκρατίας ούτε µέσα στον χώρο τους, πολύ δε περισσότερο εµείς δεν µπορούµε να τους δώσουµε το δικαίωµα να παρέµβουν, να µειώσουν τη δηµοκρατία που διεκδικούµε για την
Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες πολίτες.
Και ξέρετε από πού φαίνεται ποια είναι αυτή η άποψη της
σκληρής δεξιάς στροφής στη Νέα Δηµοκρατία; Στη συνέντευξή
του στην «Washington Post» ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είπε ξεκάθαρα: Ελάτε να πάρετε τη δηµόσια περιουσία.
Έχει πολύ καλές τιµές. Και συντάσσεται µε τις πιέσεις του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και στα εργασιακά και στις διαρθρωτικές αλλαγές.
Δηλαδή, η Νέα Δηµοκρατία επιθυµεί έναν φοβισµένο πολίτη,
έναν εργαζόµενο χωρίς δικαιώµατα. Επιθυµεί έναν πολίτη υπόδουλο στη διαπλοκή, στο σύστηµα εξουσίας. Γιατί τάξη και
ασφάλεια για τη Νέα Δηµοκρατία σηµαίνει «πίστευε και µη
ερεύνα» για το σκάνδαλο της «SIEMENS», παραδείγµατος χάριν.
Τέτοιον πολίτη δεν τον θέλουµε στη σύγχρονη Ελλάδα. Θέλουµε
ενεργό πολίτη, ο οποίος να διεκδικεί, διότι είµαστε σε σύµπλευση
µε την Ευρώπη και σε αντίθεση µε όσα, παραδείγµατος χάριν,
µισελληνικά εκπέµπει ο κ. Βέµπερ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος, το οποίο υποστηρίζει και η Νέα Δηµοκρατία.
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Αυτήν την περίοδο, πράγµατι, η χώρα µας δίνει µία πολύ δύσκολη µάχη, µία µάχη η οποία πρέπει να κερδηθεί προς όφελος
των Ελλήνων και διεξάγεται σε µια συνεχή διαπραγµάτευση εδώ
και αρκετούς µήνες. Όµως έχουµε θετικά νέα τα οποία δεν ακούγονται ούτε και από άλλα κόµµατα της αντιπολίτευσης. Έφυγε
ο κ. Αµυράς.
Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, που αναφέροµαι στο όνοµά του,
αλλά έφυγε µόλις µίλησε. Αυτή είναι η εκτίµηση στην κοινοβουλευτική διαδικασία που έχουν κάποιοι εκπρόσωποι των Ελλήνων.
Ο κ. Γιούνκερ είπε ότι δεν χρειάζονται άλλα µέτρα για την Ελλάδα και ότι δεν είναι αυτοσκοπός η ικανοποίηση του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου. Δεν ξέρω αν το ακούσατε από τα µέσα
ενηµέρωσης.
Ταυτόχρονα, η Κοµισιόν είπε ότι δεν προτείνει τα µέτρα έκτακτης ανάγκης και υποστηρίζει τη Eurostat, η οποία Eurostat αποκάλυψε ότι το 2015 έχουµε πρωτογενές πλεόνασµα 0,7%, δηλαδή 1,6 δισεκατοµµύρια περισσότερα, κάτι που µένει στους Έλληνες, µένει εδώ για τη διαπραγµάτευση, για λιγότερα µέτρα.
Αλήθεια, γιατί δεν αναφέρθηκαν σε αυτά και µας γέµισαν µε µια
ψευδολογία όλη την προηγούµενη ώρα;
Ταυτόχρονα, ο ESM εξετάζει επιλογές ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Όµως και η κ. Λαγκάρντ δήλωσε ότι δεν θεραπεύτηκαν οι πληγές του 2008 και του 2009. Ήταν λάθος, δηλαδή, τα
προγράµµατα τα οποία εσείς υλοποιήσατε και σκύψατε κυριολεκτικά απέναντι στους δανειστές για να τα υλοποιήσετε. Η χώρα
έχει δικαίωµα στην ανάπτυξη. Κι αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που ανακοινώθηκαν χθες, σύµφωνα µε τα οποία υπάρχει υπερδιπλάσιο ταµειακό πλεόνασµα
τον Φεβρουάριο 2,85 δισεκατοµµύρια έναντι 1,2 δισεκατοµµύρια
το 2015.
Και βέβαια, είναι γνωστά όλα που έγιναν την προηγούµενη
εβδοµάδα, όπως η απόφαση Ντράγκι για την είσοδο των ελληνικών τραπεζών στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης, αλλά και
το σηµαντικό πλεόνασµα που έχουµε πλέον µε βάση τα σηµερινά
αποτελέσµατα της Eurostat. Αυτά χρησιµοποιούµε εµείς για τη
διαπραγµάτευση. Υπάρχει µια σηµαντική διαφορά Έχουµε αγωνία για να επιτύχουµε, έχετε αγωνία για να αποτύχει η Ελλάδα.
Πρέπει να το λύσουµε αυτό το βασικό δίληµµα. Σας καλούµε να
έχουµε κοινή αγωνία, να πετύχουν οι Έλληνες, όχι να πετύχει η
Κυβέρνηση. Να πετύχουν οι Έλληνες και να πετύχουν και στον
πρωτογενή τοµέα.
Στον πρωτογενή τοµέα για εµάς είναι ξεκάθαρη η απόφαση να
ανορθωθεί ξανά το συνεταιριστικό κίνηµα, να αποκαταστήσουµε
την αξιοπιστία που έχει φθαρεί από τις επιλογές της Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Ένας τοµέας, ο οποίος υπέστη όλες τις συνέπειες της λιτότητας, αλλά ταυτόχρονα, σε συνεργασία µε την
ΚΑΠ την οποία δέχθηκαν, µεγάλωσε τις ανισότητες. Διότι οι µεγάλες ιδιοκτησίες έχουν θέση στο δικό σας νεοφιλελεύθερο µοντέλο. Στο δικό µας µοντέλο έχουν θέση οι συνεταιρισµοί. Στη
δική σας περίπτωση, µετά την φούσκα του χρηµατιστηρίου, µετά
την πλαστή οικονοµική µεγέθυνση, οι συνεταιρισµοί δυστυχώς ο
µόνος ρόλος που έπαιξαν είναι για να είναι χρήσιµοι για το πάρτι
της διαπλοκής. Στο σκάνδαλο της Αγροτικής Τράπεζας, στα 5,5
δισεκατοµµύρια θαλασσοδάνεια, είχαν κεντρική θέση συνεταιρισµοί και µάλιστα συνεταιρισµοί που ήταν σε περιοχές στελεχών
κεντρικών της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Η Αριστερά αυτό ήταν µέχρι τώρα, κύριοι συνάδελφοι; Διότι
µιλήσατε για Αριστερά. Αυτό το πάρτι της διαφθοράς στους συνεταιρισµούς και στην ΠΑΣΕΓΕΣ; Να είναι µόνο 3% του ακαθάριστο εθνικού προϊόντος; Είναι αυτό αριστερή πολιτική, την
οποία υπηρετήσατε και οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, αλλά και οι
υπόλοιποι συνάδελφοι τα προηγούµενα χρόνια; Διότι µας εγκαλέσατε για το τι είναι Αριστερά.
Η Αριστερά φαίνεται στην πράξη, δεν φαίνεται µε µείωση χρηµατοδοτήσεων, µε υποτίµηση του εθνικού πλεονεκτήµατος, αλλά
και των τοπικών, µε απουσία εργαλείων ρύθµισης των τιµών και
της κερδοσκοπίας, µε υψηλό κόστος, µε χαµηλή ποιότητα στα
αγροεφόδια και µε εκµετάλλευση των παραγωγών από µεσάζοντες. Γιατί αυτό είναι το σκηνικό της αγροτικής παραγωγής. Έτσι
αγαπάτε όλοι τους αγρότες. Προφανώς, η ερήµωση της υπαίθρου, η πίκρα και η αντίδραση, είναι προϊόν των µνηµονιακών πο-
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λιτικών αλλά και του δικοµµατισµού τα τελευταία τουλάχιστον
δεκαπέντε χρόνια στην Ελλάδα.
Εµείς διεκδικούµε για λογαριασµό των αγροτών και το αποδεικνύουµε και στη διαπραγµάτευση που υλοποιείται τώρα. Οι
φορολογικές ρυθµίσεις -τις οποίες έχουµε εµείς επιλέξει και
διεκδικήσει, και δηµιουργούν και το αφορολόγητο και την εξαγωγή του β’ πυλώνα από το φορολογητέο, αλλά και την υπεράσπιση του αφορολόγητου και στην κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος, που δεν υπήρχε για τους αγρότες-, είναι κατάκτηση
αυτής της Κυβέρνησης. Και είναι κατάκτηση µε αγώνα απέναντι
στους δανειστές, διότι δεν είναι δυνατόν να δεχθούµε να µην πάρουµε µέτρα για ένα πρόβληµα που λέει: «εξίµισι χιλιάδες συνεταιρισµοί, µόνο είκοσι σήµερα υγιείς, 3 δισεκατοµµύρια χρέη,
600 εκατοµµύρια καταλογισµοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση».
Δεν πρέπει να πάρουµε µέτρα γι’ αυτήν την πολιτική, γι’ αυτό
το πρόβληµα; Δεν πρέπει να αποκαταστήσουµε την κακοδαιµονία και την κακοδιαχείριση; Δεν πρέπει να πάρουµε θέση απέναντι στα πορίσµατα των ελεγκτών του Γενικού Λογιστηρίου στην
ΠΑΣΕΓΕΣ, στην ανυπαρξία κανονισµού προµηθειών, στην πλήρη
ανεπάρκεια ελέγχων των δαπανών; Δεν είναι Αριστερή πολιτική
να υπάρχει διαφάνεια, ισοτιµία, ισονοµία και να αποδίδεται ο λογαριασµός στους πολίτες, στους συνεταιριστές µε πάρτι διαρκείας, µε δαπάνες πολυτελείας όπως έγραφαν οι εφηµερίδες;
Έτσι θα συνεχίσουµε στις οργανώσεις τις συνεταιριστικές;
Για εµάς, ο στόχος µας είναι ένα νέο παραγωγικό και διατροφικό µοντέλο, που στηρίζεται στη λειτουργία των συνεταιρισµών
και στηρίζεται και από ένα πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης, το
οποίο έχει γυρίσει «κατακοκκινισµένο» από την Ευρώπη και εγκρίθηκε µε τη δική µας Κυβέρνηση. Δίνει 7 δισεκατοµµύρια και
κινητοποιεί τον πρωτογενή τοµέα και βέβαια δίνει βάρος στο περιβάλλον, στην κλιµατική αλλαγή, στο αγροδιατροφικό σύµπλεγµα, στα βασικά οικοσυστήµατα και προφανώς στην καινοτοµία,
στη δικτύωση αλλά και στην αποκέντρωση πόρων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς τολµάµε και δίνουµε πόρους στη διαχείριση και στην περιφέρεια, χωρίς να έχουµε κοµµατικές και εκλογικές συγγένειες
µε τους οποιουσδήποτε εκλέγονται στην αυτοδιοίκηση. Εσείς
δεν τολµούσατε ποτέ. Ήταν ένα κλειστό γκέτο, µια οµερτά όλη
η Ελλάδα. Ποτέ δεν δόθηκαν πόροι σε αυτοδιοίκηση που δεν
ελέγχατε. Όµως, εµείς πιστεύουµε στην ελεύθερη συµµετοχή,
στα ίσα δικαιώµατα και στον εκδηµοκρατισµό του κινήµατος.
Αυτό κάνουµε µε το νέο νόµο των συνεταιρισµών, που δίνει και
τη σηµαντική αίσθηση της κοινωνικής οικονοµίας, µέσα από ένα
άλλο µοντέλο όπου έχουµε ενεργό τον πολίτη και σαν συνεταιριστή, αλλά και σαν καταναλωτή. Διεκδικούµε τη σύνδεση του
καταναλωτή µε τον παραγωγό. Την άµεση σύνδεση, που δίνει
έλεγχο ποιότητας, τοπικές αγορές, χωρίς µεσάζοντες, χωρίς µεγάλο µεταφορικό κόστος και χωρίς µεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωµα.
Αυτή είναι η διαφορετική λογική, η σύνδεση του παραγωγού
µε τον καταναλωτή, την οποία εισάγουµε εµείς. Και επιχειρηµατική αποτελεσµατικότητα, µε σκληρά κριτήρια, µε πρόγραµµα
δράσης, µε γενικούς διευθυντές, µε απόλυτη διαύγεια, µε καθαρό εκλογικό σύστηµα, αλλά και δηµοκρατία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Βάλτε µια τελεία, κύριε Φάµελλε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Και ισότητα των δύο φύλων και βέβαια το µεγαλύτερο βάρος, η µία συνεταιριστική µερίδα, η γενική
συνέλευση και η δηµοκρατία στις αποφάσεις. Αυτές είναι οι
αρχές µιας διαφορετικής πολιτικής, µιας πολιτικής που λέει ο πολίτης µπροστά, ανοιχτή η πολιτική στον πολίτη, ενεργός πολίτης
µε εφόδια από την πολιτεία και ένα µόνο εφόδιο, τη δηµοκρατία.
Η δηµοκρατία επιστρέφει και στο συνεταιριστικό κίνηµα µε τον
ΣΥΡΙΖΑ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε.
Η κ. Γκαρά έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα επί προσωπικού τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Προσωπικό, κύριε

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Βρούτση; Μ’ αυτήν την έννοια ό,τι αφορά …
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα κι εγώ τον λόγο
επί προσωπικού.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Δεν υπάρχει προσωπικό. Είναι πολιτικό το θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Με συγχωρείτε.
Κύριε Βρούτση, έχετε δευτερολογία. Έχουµε έναν εκτεταµένο
κατάλογο οµιλητών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Έχω δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Να την πάρετε µετά
το τέλος των οµιλητών. Αυτό λέω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Υπάρχει προσωπικό; Προσωπικό
είναι µόνο αν η Νέα Δηµοκρατία είναι ένα πρόσωπο. Είναι αστεία
αυτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κοινοβουλευτικός είµαι, κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μισό λεπτό, κύριε
Βρούτση. Τι θέλετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Τότε έχω κι εγώ προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Θα πάρει τον χρόνο
της δευτερολογίας του ο κ. Βρούτσης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Θέλω κι εγώ τον λόγο επί προσωπικού,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ποιο είναι το προσωπικό;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ανέφερε το όνοµά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Για ένα λεπτό έχετε
τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Είπε ο κ. Φάµελλος, ο αγαπητός συνάδελφος, ότι δεν τιµώ –λέει- την κοινοβουλευτική διαδικασία, γιατί
όντως µετά από επτά-οκτώ ώρες που είµαι στην Αίθουσα –τι να
κάνω;- νίκησε η ανάγκη να πάω στην τουαλέτα, παρά να ακούσω
τον κ. Φάµελλο, διότι δεν φηµίζεται και γι’ αυτά τα ωραία που
µπορεί να πει για να µε κρατήσει εδώ.
Θέλω, όµως, να πω ότι δεν τιµά την κοινοβουλευτική διαδικασία, κύριε Φάµελλε, η Κυβέρνησή σας που δεν απαντά στις ερωτήσεις µας, οι Υπουργοί σας που δεν εµφανίζονται στις επίκαιρες
ερωτήσεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Αυτό δεν είναι προσωπικό τώρα. Το προσωπικό το εξαντλήσατε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: … κι εσείς, Βουλευτές και Υπουργοί, που
φέρνετε τροπολογίες-«βροχή», ενώ την ίδια ώρα πίνετε καφέ στο
κυλικείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Αµυρά, το εξαντλήσατε το προσωπικό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Πολλά καφεδάκια πίνετε στο κυλικείο.
Να περνάτε περισσότερη ώρα σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πόσα λεπτά έχω για
την δευτερολογία µου; Τρία λεπτά. Μπορώ να τα πάρω τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εγώ θα έλεγα να τα
πάρετε στο τέλος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Να τα πάρω τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ξέρετε, οι συνάδελφοι περιµένουν να µιλήσουν. Μ’ αυτήν την έννοια το λέω. Δεν
ξέρω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν νοµίζω ότι για τρία λεπτά υπάρχει
θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κύριε Πρόεδρε, άκουσα πριν από λίγο τον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο της Πλειοψηφίας να τοποθετείται σε ζητήµατα τα
οποία θεωρώ πολύ σοβαρά και είµαι υποχρεωµένος να απαντήσω.
Πρώτον, όσον αφορά στο ζήτηµα των τροπολογιών των Βουλευτών, κανείς µα κανείς δεν είπε ότι οι Βουλευτές δεν πρέπει
να έχουν το δικαίωµα να καταθέτουν τροπολογίες.
Υπάρχει, όµως, ένα µείζον ζήτηµα. Οι τροπολογίες των Βου-
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λευτών είναι ακοστολόγητες και το «γαϊτανάκι» των βουλευτικών
τροπολογιών έχει πάρει τεράστια έκταση επί ηµερών ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή στήνεται ένα παιχνίδι. Ό,τι θέλουν να περάσουν ακοστολόγητο που πάει στην τσέπη του ελληνικού λαού, του φορολογούµενου, του συνταξιούχου για να ικανοποιηθούν ρουσφέτια, το
περνάνε µε βουλευτικές τροπολογίες. Αυτό επεσήµανα και είπα
ότι καλό θα είναι να το αντιµετωπίσουµε.
Το δεύτερο είναι ότι περνάνε και βουλευτικές ή υπουργικές
τροπολογίες, όπως αυτές του κ. Πολάκη, του κ. Παππά –απαράδεκτες- αλλά υπάρχουν και άλλες οι οποίες έχουν εθνικές επιπτώσεις.
Κύριε Πρόεδρε, αναφέροµαι στην πολύ σοβαρή τροπολογία η
οποία έχει και προσωπική ένσταση προς το πρόσωπό µου, όπως
µπήκε, διότι υπηρέτησα το Υπουργείο Εργασίας επί δυόµισι χρόνια, νοικοκύρεψα και έκανα µεταρρυθµίσεις ασύλληπτες, µαζεύτηκαν τα πράγµατα και στην εισφοροδιαφυγή και στη «µαύρη»
εργασία –το γνωρίζετε, κανείς δεν το αµφισβητεί- όµως δεν ενέδωσα σε πιέσεις για το εργόσηµο των παράνοµων µεταναστών,
γιατί ασκήθηκαν πιέσεις και σήµερα και ασκούνταν και από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
Λέω, κύριε Πρόεδρε, το εξής: Κάνετε µεγάλη εθνική ζηµιά ως
Κυβέρνηση. Δείτε τα αποτελέσµατα στη χώρα µε τους δεκάδες
χιλιάδες µετανάστες και πρόσφυγες που φέρατε µε την πολιτική
σας, την υποτιθέµενη πολιτική της διεθνοποίησης, των ανοικτών
συνόρων. Σήµερα, χωρίς να το ξέρει ο ελληνικός λαός, µε την
τροπολογία που φέρνουν Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ανοίγουν τη
λεωφόρο νοµιµοποίησης παράνοµων τρίτων χωρών.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει
αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αυτό, κύριε Πρόεδρε, είναι επικίνδυνο
εθνικά για τη χώρα. Είστε επικίνδυνοι.
Επισηµαίνω το µεγάλο ζήτηµα το οποίο προκύπτει, γιατί είναι
πάρα πολύ σοβαρό εθνικά και ανοίγετε πλέον και τη «µαύρη» εργασία και την ανασφάλιστη εργασία και ανοίγετε και δρόµους,
οι οποίοι οδηγούν σε κυκλώµατα νοµιµοποίησης. Αυτά θα τα
βρούµε µπροστά µας πολύ σύντοµα. Κρατήστε την οµιλία µου
αυτή και την επισήµανσή µου. Είναι επικίνδυνο, αν το ψηφίσετε.
Όσον αφορά στο ζήτηµα περί Νέας Δηµοκρατίας, είναι πρωτοφανές να έρχεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και να εγκαλεί τη Νέα Δηµοκρατία για τα εσωτερικά της. Αυτή η διαδικασία και αυτή η λογική
είναι πρωτοφανείς. Τοποθετείστε για τα εσωτερικά µας;
Όµως καταλαβαίνω σε τι οφείλεται. Οφείλεται ξεκάθαρα στο
ότι νιώθετε πλέον τη µοναξιά από την κοινωνία. Η κοινωνία σάς
έχει γυρίσει την πλάτη. Οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν την καταβαράθρωση του ΣΥΡΙΖΑ, την αποµόνωσή του. Νιώθετε την αγωνία
να ακουµπήσετε κάπου. Νιώθετε αποµονωµένοι και πρέπει να
πείτε κάτι. Αλλά πρέπει να κοιτάξετε πολύ ψηλά για να µιλήσετε
για τη Νέα Δηµοκρατία, την ιστορική αυτή παράταξη που έχει
βαθιές ρίζες στην κοινωνία µε δηµοκρατικές διαδικασίες. Είστε
πολύ µικροί για να πείτε για τη Νέα Δηµοκρατία, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Οι δηµοσκοπήσεις όµως φαίνεται ότι είναι το πρόβληµά
σας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε, κύριε
Βρούτση.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, αλλά επαναλαµβάνει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας
αυτά που ο κ. Κεφαλογιάννης ανέφερε στο Ευρωκοινοβούλιο και
οι Βουλευτές σας. Δηλαδή αφήνετε υπονοούµενα ότι εµείς πάµε
να νοµιµοποιήσουµε όλους τους οικονοµικούς µετανάστες. Αυτό
έχετε έντεχνα διοχετεύσει στην ελληνική κοινωνία. Η τροπολογία
ξεκάθαρα τονίζει ότι πρέπει πρώτα να στοιχειοθετηθεί η ανάγκη
γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Η ανάγκη αυτή στοιχειοθετείται µε
αίτηµα των ίδιων των αγροτών και, µέσα από διαδικασίες στις
οποίες συµµετέχει η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, είναι όλα υπό
έλεγχο. Γιατί θέλετε να διαιωνίζετε µία κατάσταση η οποία δηµιουργεί πρόβληµα στους ίδιους τους αγρότες; Υπάρχει ανάγκη
αυτών των ανθρώπων…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Υπάρχει εργόσηµο. Δεν θα το λύσετε
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εις βάρος της Ελλάδας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ακούστε. Μιλάµε για ένα εργόσηµο που αναφέρεται στον αγροτικό χώρο, ένα εργόσηµο που θα προσφέρει και
στον ΟΓΑ. Θα προσφέρει γενικότερα, θα έλεγα, στον αγροτικό
χώρο. Θέλει ο χώρος το δικό του εργόσηµο. Αυτή ήταν η δική
µας παρέµβαση.
Αλλά πάνω απ’ όλα δεν µπορώ να µην σας ψέξω στο ότι αυτοί
οι άνθρωποι, που τους απασχολούµε σ’ αυτές τις εργασίες,
έχουν δηµοκρατικά δικαιώµατα. Έχουν το δικαίωµα σε αυτήν τη
χώρα να διεκδικούν ίση µεταχείριση µε όλους τους άλλους εργαζόµενους. Αυτό δεν µπορείτε να το λάβετε υπ’ όψιν;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τώρα το είπατε σωστά. Νοµιµοποίηση
όλων των παράνοµων των τρίτων χωρών.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αυτή είναι η διαφορά που έχουµε. Η αντίληψή
µας που…
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μετά. Έχετε δευτερολογία.
Η κ. Γκαρά έχει τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑ: Και µετά τα επιχειρήµατα και τη διένεξη
περί τροπολογίας για το εργόσηµο των µεταναστών, έρχοµαι να
σηµειώσω ότι ο φασισµός δεν έρχεται από το µέλλον. Εις µνήµην
και της αποφράδας εκείνης ηµέρας αλλά και για τα αποµεινάρια
που αφήνει στο σήµερα.
Να επιστρέψω στο νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Δυστυχώς για άλλη µια φορά καλούµαστε σ’ αυτήν την Αίθουσα να συζητήσουµε αλλά και να νοµοθετήσουµε για αξίες και
πρακτικές, µε ιδιαίτερη σηµασία και δυναµική, οι οποίες όµως
έχουν απαξιωθεί µε κύρια ευθύνη του πολιτικού συστήµατος.
Η απαξίωση του συνεταιρίζεσθαι έχει συγκεκριµένα αίτια και
οι ευθύνες για τον εκφυλισµό αυτόν βαρύνουν εξίσου το ΠΑΣΟΚ
αλλά και τη Νέα Δηµοκρατία. Με την ανοχή τους, την συγκάλυψη
των ατασθαλιών, τον κοµµατισµό και την ψηφοθηρική τους πελατειακή πρακτική απέκτησαν ισχυρά ερείσµατα στον συνεταιριστικό χώρο, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν συµµαχίες που
αντιστέκονταν σε οποιαδήποτε σκέψη εξυγίανσης. Οι συνεταιρισµοί κατάντησαν κοµµατικά µαγαζιά ανέλιξης στελεχών χωρίς
λογικές ισονοµίας ή ενδιαφέροντος για τα µέλη τους.
Μου προκάλεσε µεγάλη εντύπωση η κριτική από µέρους της
Αντιπολίτευσης, για παραβίαση και καταπάτηση των συνεταιριστικών αρχών από εµάς. Πραγµατικά µου δηµιουργήθηκαν οι εύλογες απορίες για το πού κρύβονταν οι φωνές αυτές, όταν όλο
το προηγούµενο διάστηµα η απαρχαιωµένη νοµοθεσία για τον
επιχειρηµατικό συνεργατισµό καταπατούσε την αρχή της Δηµοκρατίας. Όταν οι αδιαφανείς και πολλές φορές διεφθαρµένες
επιχειρηµατικές δραστηριότητες προσπερνούσαν τη συνεταιριστική αυτονοµία, εξασφαλίζοντας κεφάλαια από εξωτερικές
πηγές. Όταν η λογική των επιδοτήσεων και µάλιστα των παράνοµων ευρωπαϊκών κοινοτικών επιχορηγήσεων µοιράζονταν
χωρίς καµία φειδώ εξυπηρετώντας κοµµατικές και πολιτικές σκοπιµότητες. Τι άλλο;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε σε µία οικονοµική
και κοινωνική καµπή στη χώρα, µετά από δεκαετίες επίπλαστης
ευηµερίας αλλά και απίστευτης ασυδοσίας. Κατά την άποψή µου,
στην καίρια αυτή στιγµή οι συνεταιρισµοί µπορούν να παίξουν
έναν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο τόσο στην οργάνωση του αγροτικού χώρου και την ανάπτυξή του, στην ενίσχυση της εργασίας
και της παραγωγής, αλλά και στη συνολική οργάνωση και ανάπτυξη των µικρών τοπικών κοινωνιών.
Οι συνεταιρισµοί αποτελούν ένα οικονοµικό σύστηµα µε κοινωνικό περιεχόµενο. Από την οικονοµική σκοπιά, οι συνεταιρισµοί
αξιοποιούν τη διαπραγµατευτική δύναµη και τις οικονοµίες κλίµακας. Μέσα στον αγροτικό συνεταιρισµό, άλλωστε, η µικρή
αγροτική εκµετάλλευση γίνεται µεγάλη και δυνατή, στα πλαίσια
της αλληλεγγύης και του συνεργατισµού.
Από την κοινωνική σκοπιά, τώρα, ο ρόλος των συνεταιρισµών
είναι εξίσου σηµαντικός. Εισάγει δηµοκρατικές διαδικασίες στην
οικονοµική ζωή, διανέµει οφέλη σε εκείνους που τα δηµιουργούν,
καθιερώνει την υπεροχή του ανθρώπου έναντι του κεφαλαίου,
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µεριµνά για τον κοινωνικό περίγυρο, αλλά και το περιβάλλον.
Επίσης, όπως προείπα, οι συνεταιρισµοί µπορούν να παίξουν
έναν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και
στην οργάνωση της αγροτικής κοινότητας συνολικά. Ας θυµηθούµε την αξία και τη λειτουργία των αγροτικών παντοπωλείων
στα χωριά µας και να σκεφτούµε, επίσης, πόσες παράλληλες
δράσεις σε οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο µπορεί
να προσφέρει ένας συνεταιρισµός, η συλλογικότητα δηλαδή, σε
ένα χωριό.
Ιδιαίτερης κοινωνικής αξίας είναι βέβαια και οι γυναικείοι συνεταιρισµοί, ένας θεσµός που δίνει ώθηση στις γυναίκες να
ασχοληθούν µε το επιχειρείν, να εργαστούν, να δηµιουργήσουν,
να καταξιωθούν κοινωνικά και να διατηρούν παράλληλα την
πλούσια τοπική µας παράδοση, τον πολιτισµό, την ιστορία κάθε
κοινότητας, αλλά και υψηλής ποιότητας προϊόντα.
Σε αυτό, όµως, που θα ήθελα ιδιαίτερα να σταθώ είναι το πεδίο
της εργασίας. Τον τελευταίο καιρό παρατηρούµε πως αρκετοί
νέοι και νέες επιστρέφουν στην ενασχόληση µε τον αγροτικό
χώρο. Οι περισσότεροι, δε, εξ αυτών είναι επιστήµονες µε ιδιαίτερα εξειδικευµένες γνώσεις. Και πιστεύω ακράδαντα πως οι συνεταιρισµοί είναι ο χώρος ο οποίος µπορεί να δώσει εργασία,
αλλά και να αξιοποιήσει παραγωγικά όλους αυτούς τους νέους
επιστήµονες, ώστε να παράγονται υψηλής ποιότητας προϊόντα
µέσα από σύγχρονες παραγωγικές δοµές.
Άλλωστε, το σύνθηµα που έχουµε επαναλάβει πολλές φορές
είναι: «Κανείς µόνος του στην κρίση». Και ο συνεταιρισµός µπορεί να δώσει ευκαιρίες και ώθηση σε νέους που έχουν γνώσεις,
αλλά τους λείπει το ανταγωνιστικό οικονοµικό κεφάλαιο. Παραδείγµατα υγιών σύγχρονων συνεταιρισµών, άλλωστε, έχουµε δει
όλοι µας, όπως οι Συνεταιρισµοί Σκόρδου Βύσσας και σπαραγγιού, σε καλλιέργειες µάλιστα που δεν επιδοτούνται, γιατί κάποιοι επιµένουν σε εκείνο το µοντέλο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο λόγος για τον οποίο φέραµε
αυτό το νοµοσχέδιο, είναι κυρίως γιατί θέλουµε επιτέλους στον
αγροτικό τοµέα να δηµιουργήσουµε ισχυρούς φορείς αγροτικής
οικονοµίας. Θα συµφωνήσω πως δεν µπορεί να γίνει λόγος για
ένα νοµοσχέδιο που θα µπορέσει µονοµιάς να επιλύσει συσσωρευµένα προβλήµατα του συνεταιρίζεσθαι στη χώρα, πρέπει
όµως να παραδεχθούµε πως είναι ένα σχέδιο νόµου δοµηµένο
στις αρχές της κοινωνικής οικονοµίας, η οποία θα µπορέσει να
αποτελέσει µια διέξοδο στη σηµερινή δύσκολη οικονοµική κατάσταση, όπου το αυξηµένο κόστος παραγωγής περιορίζει τα περιθώρια κέρδους. Χρέος µας, λοιπόν, είναι η δηµιουργία ενός
ουσιαστικού νοµικού πλαισίου που θα ξαναδώσει στους παραγωγούς την εµπιστοσύνη να πλαισιώσουν, να συµµετέχουν και
να ελέγχουν οι ίδιοι τους συνεταιρισµούς τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνοντας, θα ήθελα απλά να αναφέρω τα λόγια ενός αγρότη,
ο οποίος σχολιάζοντας την ΠΑΣΕΓΕΣ, τα λέει όλα: «Τα τελευταία
χρόνια η ΠΑΣΕΓΕΣ ήταν ανύπαρκτη, δεν µας κάλυπτε σε τίποτα,
µόνο εισφορές πλήρωναν οι αγρότες, αλλά κανένα ευεργέτηµα
δεν έβλεπαν από αυτό το τριτοβάθµιο όργανο. Εµείς θέλουµε
ένα όργανο που να ασχολείται µε τον αγρότη, µε τον µόχθο του,
να υπάρχει ένας παρεµβατικός µηχανισµός για τις τιµές, για να
µην υπάρχουν αυτοί οι µεσάζοντες που θα αδειάζουν τον κόπο
του αγρότη. Ένα τέτοιο όργανο θα ήθελα να προκύψει και από
πραγµατικούς αγρότες και όχι από δικηγόρους ή ευκαιριακούς
αγρότες. Πρέπει να γίνει βαθιά τοµή, να υπάρχει το συνδικαλιστικό όργανο, αλλά να παίρνει υπόψη τη φωνή του αγρότη».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Φωτήλας έχει τον λόγο.
ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και σε αυτό το νοµοσχέδιο συνοψίζεται η δραµατική κατάσταση που βιώνουν οι πολίτες µετά
από έναν και πλέον χρόνο ολέθριας διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ. Για άλλη µια φορά δηλαδή, στα λόγια υποσχέσεις για ριζικές αλλαγές, στην πράξη όµως ρυθµίσεις που αποπνέουν
έντονο κοµµατισµό, που αλλάζουν χωρίς αιτιολόγηση, µε άλλες

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

να βρίσκονται στη διαβούλευση του νοµοσχεδίου πριν πέντε
µήνες περίπου, άλλες να έρχονται τώρα και πάλι να αλλάζουν
µετά την κατακραυγή που συνάντησαν από το σύνολο σχεδόν
των φορέων. Νοµοσχέδιο όπως και η Κυβέρνηση: τσαπατσούλικο, πελατειακό και κυρίως αναποτελεσµατικό, αφού δεν θα
λύσει κανένα από τα προβλήµατα των συνεταιρισµών.
Σήµερα, από τους χιλιάδες συνεταιρισµούς που λειτουργούν
στη χώρα µας, µόνο είκοσι περίπου είναι οικονοµικά βιώσιµοι και
δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν και αυτοί να επιβιώσουν. Το λένε
οι ίδιοι οι συνεταιρισµοί, δεν το λέµε εµείς. Νοµίζετε, άραγε, ότι
µόνο εµείς, το Ποτάµι, επισηµαίνουµε τα προβλήµατα ή µόνο οι
Βουλευτές της Αντιπολίτευσης;
Πέραν της µεγάλης πλειοψηφίας των φορέων, σας διαβάζω τι
επεσήµανε επιπλέον δική σας Βουλευτής, προς τιµήν της, στη
συνεδρίαση της επιτροπής: «Θεωρώ ότι η κρατική παρέµβαση
σε συνδυασµό µε την κοµµατικοποίηση οδήγησε και κάποιες φορές επέβαλε υπέρογκο δανεισµό, αδιαφάνεια και τελικά ασυδοσία. Και τελικά ήταν αυτή η κρατική εποπτεία που απαξίωσε τον
συνεργατισµό. Συνεπώς το γενικό πνεύµα του ασφυκτικού ελέγχου των συνεταιρισµών από τις υπηρεσίες του Υπουργείου,
καθώς και οι λεπτοµερείς κατευθύνσεις και προβλέψεις για το
κάθε τι κατά την γνώµη µου είναι λάθος στο παρόν νοµοσχέδιο.
Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί λειτουργούν σε ένα ανταγωνιστικό
περιβάλλον µαζί µε πολλές άλλες οντότητες και οι οικονοµικοί,
θεσµικοί και λειτουργικοί κανόνες θα έπρεπε κατά την γνώµη µου
να είναι κοινοί». Η Βουλευτής σας τα είπε αυτά. Εµείς τι να πούµε
παραπάνω;
Βέβαια, αλίµονο, πάλι τροπολογίες, είκοσι δύο βουλευτικές,
πέντε υπουργικές για άσχετα θέµατα αρκετές, όπως αυτή για θέµατα υγείας που έχει την µορφή ολόκληρου νοµοσχεδίου. Κάθε
µέρα απαξίωση του Κοινοβουλίου από την κυβερνητική πλειοψηφία. Κάθε µέρα και πιο κάτω στην κοινοβουλευτική πρακτική.
Ας επιστρέψω, όµως, για µερικές σύντοµες παρατηρήσεις στο
νοµοσχέδιο. Έχει συνταχθεί, κατ’ αρχάς, αντίθετα προς τις παγκοσµίως καθιερωµένες συνεταιριστικές αρχές, της εθελοντικής
συνεργασίας, της µη κρατικής παρέµβασης και στοχεύει µέσω
ενός µεγάλου µέρους των διατάξεών του στη διάλυση των συνεταιρισµών είτε µε πράξεις είτε µε παραλείψεις.
Αυξάνει συγκεκριµένα τον αριθµό των ιδρυτικών µελών συνεταιρισµών από ελάχιστα δέκα άτοµα για ίδρυση του σε διαβούλευση, σε τριάντα στο σχέδιο που ήρθε στη Βουλή, που έγιναν
είκοσι µετά την κατακραυγή από τους φορείς. Στην Ευρώπη,
όµως, πουθενά δεν προβλέπεται όριο είκοσι ατόµων. Το κατώτερο είναι εννέα, δέκα. Σε µερικές χώρες είναι λιγότερο ακόµα.
Και εδώ παρέκκλιση από την Ευρώπη.
Υπερασπίζεται το σχέδιο νόµου στην εισηγητική έκθεση την
συνεταιριστική αυτονοµία, ενώ την καταργεί στις διατάξεις του.
Συγκεκριµένα, επιβάλλει στον συνεταιρισµό το πότε θα προσλάβει γενικό διευθυντή. Απαγορεύει στα µέλη του ΔΣ να εκλεγούν
για περισσότερες από δύο θητείες. Επιβάλλει ένα κοµµατικής αντιλήψεως εκλογικό σύστηµα, ενώ γενική αρχή θα έπρεπε να είναι
η εκλογή των καλύτερων. Εξαρτά την ύπαρξη του συνεταιρισµού
από τον τζίρο που θα πραγµατοποιήσει, που σηµαίνει ότι ένας
µικρός συνεταιρισµός, ο οποίος λειτουργεί νόµιµα και εξυπηρετεί τα µέλη του, αν έχει λιγότερα από είκοσι µέλη και κύκλο εργασιών µικρότερο των 100.00 ευρώ, θα διαλύεται. Εύλογα
διερωτάται κανείς: Οι συντάκτες γνώριζαν τι είναι συνεταιρισµός;
Ζητείται, επίσης, από τους συνεταιρισµούς, προκειµένου να
εγγραφούν στο µητρώο, να συντάξουν business plan, που σηµαίνει εµπόδιο στην ίδρυση νέων συνεταιρισµών. Μα, το business plan δεν απαιτείται ούτε καν από το Γενικό Εµπορικό
Μητρώο για τις Ανώνυµες Εταιρείες. Είναι προφανές ότι τέτοιες
διατάξεις τίθενται όταν οι συντάκτες αυτοσχεδιάζουν, από τη
στιγµή που η διεθνής εµπειρία και η πληθώρα έγκυρων µελετών
τους αφήνει αδιάφορους.
Καταργείται, επιπλέον, η συνεργασία µεταξύ των συνεταιρισµών, όταν σήµερα οι συνεταιρισµοί παγκοσµίως έχουν επεκτείνει την δραστηριότητά τους στην ίδρυση συνεταιριστικών οµίλων
µε την µορφή κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων, οι οποίες µπορούν
να έχουν πρόσβαση στην χρηµατοοικονοµική αγορά.
Όλα αυτά, όµως, έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε την επικα-
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λούµενη από το σχέδιο νόµου προσπάθεια δηµιουργίας µεγάλων
συνεταιρισµών. Οι µεγάλοι συνεταιρισµοί χτίζονται από τα µέλη
που συνειδητοποιούν την ανάγκη εθελοντικής προσχώρησής
τους στο θεσµό, δεν επιβάλλονται µε τον νόµο. Ο νόµος έχει υποχρέωση να δώσει όλα τα απαιτούµενα εργαλεία που οι συνεταιρισµοί έχουν ανάγκη για να τα χρησιµοποιήσουν. Εδώ λείπουν
όλα, µε πιο σηµαντικά τα επενδυτικά και τα φορολογικά εργαλεία.
Καταργείτε την ανώτατη ιδεολογική και συλλογιστική έκφραση
των συνεταιρισµών, την ΠΑΣΕΓΕΣ. Ναι, υπήρχαν προβλήµατα και εµείς το αναγνωρίζουµε- µε το τριτοβάθµιο συνδικαλιστικό
όργανο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας για ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
Οι διαφωνίες, όµως, µε τις διοικήσεις δεν µπορεί να οδηγούν
στην κατάργηση των θεσµών, ούτε πρέπει να γίνεται νοµοθέτηση
µε όρους εµπάθειας.
Επισηµαίνω τη διάταξη, σύµφωνα µε την οποία οι συνεταιρισµοί χρηµατοδοτούν την ίδρυση Ταµείου Εκπαίδευσης. Οι συνεταιρισµοί, όµως, διαθέτουν τη Συνεταιριστική Σχολή Θεσσαλονίκης, για την οποία έχουν επενδυθεί κρατικοί πόροι, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για τον σκοπό αυτό.
Ακούστε πάλι τι είπε η Βουλευτής σας, προς τιµήν της: «Όσον
αφορά τη συνεταιριστική εκπαίδευση, νοµίζω ότι είναι µια πολύ
σοβαρή και αµαρτωλή κατά το παρελθόν υπόθεση για να συνεχίσουµε τους πειραµατισµούς. Ο κατακερµατισµός των υπηρεσιών του Υπουργείου σε µια τόσο µικρή χώρα δεν εξυπηρετεί
τίποτα. Αντίθετα, χάνεται ευκολότερα ο στόχος. Θεωρώ ότι η
αξιοποίηση και η αναβάθµιση των δοµών και υποδοµών του Οργανισµού «ΔΗΜΗΤΡΑ» είναι η πιο ενδεδειγµένη λύση. Δεν συζητήσαµε τα βαθύτερα αίτια χρεοκοπίας των συνεταιρισµών». Οι
δικοί σας Βουλευτές τα λένε, όχι εµείς µόνο πια.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Ολοκληρώνω, λέγοντας τα εξής: Αντί να φέρετε ένα νοµοσχέδιο µε συγκεκριµένα επενδυτικά και φορολογικά κίνητρα για την
ανάπτυξη των συνεταιρισµών -γιατί γνωρίζετε πώς είναι οι οργανώσεις που συνεισφέρουν στο κοινό καλό των τοπικών κοινωνιών, ειδικά στην εποχή της κρίσης που ζούµε- εσείς φέρατε ένα
αναµάσηµα παλαιών διατάξεων, εµπλουτισµένο µε τις δικές σας
ιδεοληψίες.
Σας το έχω ξαναπεί -και κλείνω µε αυτό. Το έχουν συνειδητοποιήσει όλοι και περισσότερο οι πολίτες, ακόµα και αυτοί που
σας ψήφισαν. Είναι ώρα να φύγετε! Γι’ αυτό µην επιβαρύνετε τον
λαό µας µε διατάξεις ανεφάρµοστες. Κλείστε την αξιολόγηση και
µετά να πάµε σε εκλογές για να απαλλαγούµε από αυτήν την καταστροφική Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Κόκκαλης δέχθηκε να µιλήσουν δύο ακόµα συνάδελφοι και µετά θα πάρει τον
λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, ο τελευταίος που έχει
µείνει να µιλήσει.
Εποµένως ο κ. Γκιόλας Ιωάννης να έρθει στο Βήµα και µετά ο
κ. Ηλίας Καµατερός.
Ορίστε, κύριε Γκιόλα, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι θλιβερή και όµως κοινή
διαπίστωση η απογοητευτική κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει οι συνεταιρισµοί. Ο θεσµός του συνεταιριστικού κινήµατος έχει απαξιωθεί, ως αποτέλεσµα λάθος στρατηγικών και πολιτικών επιλογών που έχουν ακολουθηθεί για πολλές δεκαετίες. Η
κακή διαχείριση, οι πολιτικές παρεµβάσεις και η χρησιµοποίησή
τους για εξυπηρέτηση αδιαφανών σκοπιµοτήτων και συµφερόντων, οδήγησε το σύνολο σχεδόν των συνεταιρισµών σε πλήρη
απαξίωση και υπερχρέωση.
Δύο βασικοί τοµείς, πέραν των άλλων, στους οποίους οφείλαµε και έπρεπε να παρέµβουµε, είναι η εσωτερική δηµοκρατική
λειτουργία των συνεταιρισµών, η εποπτεία και ο έλεγχος της διαχείρισης και της οικονοµικής πορείας τους. Για να αρθεί η πρώτη
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δυσλειτουργία, το παρόν σχέδιο νόµου εισηγείται τη δηµοκρατική διάρθρωση των οργάνων των αγροτικών συνεταιρισµών.
Η γενική συνέλευση και τα διοικητικά συµβούλια συγκαλούνται
και συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Το σύστηµα
εκλογής των µελών του ΔΣ είναι απολύτως δηµοκρατικό. Δίνει
το δικαίωµα σε γνήσια εκπροσώπηση µε το ενιαίο ψηφοδέλτιο
και τη σταυροδοσία στο 1/3 του αριθµού των µελών του ΔΣ. Με
τον τρόπο αυτό εκλέγονται πλέον οι άριστοι και αποφεύγονται
οι οµαδοποιήσεις, που πολλές φορές υποκρύπτουν συµφέροντα.
Για να µπορέσει να ασκηθεί ο ουσιαστικός και τυπικός έλεγχος
της διαχείρισης και ο έλεγχος των οικονοµικών των αγροτικών
συνεταιρισµών, έχουµε την καθιέρωση του άρθρου 22, το οποίο
προβλέπει σύνταξη προγράµµατος δράσης για την επόµενη
χρήση, που συνοδεύεται βέβαια από προϋπολογισµό εσόδων –
εξόδων, ο οποίος υποβάλλεται για έγκριση κατ’ έτος από τη γενική συνέλευση.
Έχουµε, επίσης, την υποχρεωτική δηµοσίευση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων στον ιστότοπο του αγροτικού συνεταιρισµού, καθώς και στο Υπουργείο, είκοσι µέρες πριν από τη σύγκλιση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης. Έτσι, γίνεται και
τυπικά ο έλεγχος από τον ΥΠΑΑΤ, αλλά κυρίως έχουµε διαφάνεια
ως προς τον τρόπο και τον απαραίτητο κοινωνικό έλεγχο, εφόσον γνωστοποιούνται επίσηµα όλα τα στοιχεία στους συνεταίρους, οι οποίοι γνωρίζοντας καλύτερα από κάθε άλλον, έχουν τη
δυνατότητα να ελέγξουν ουσιαστικά τη διοίκηση του αγροτικού
συνεταιρισµού.
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας για την υγιή λειτουργία
των αγροτικών συνεταιρισµών και την αγροτική ανάπτυξη, κλειδί
αποτελεί η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου.
Είναι γνωστή η καθιέρωση του ΟΔΙΑΓΕ, του Οργανισµού Διαχείρισης Ακινήτων Γαιών και Εξοπλισµών, για τον οποίο ήθελα να
πω πολλά, αλλά θα αναφερθώ κυρίως σε θέµατα επικαιρότητας.
Θα µείνω για λίγο στον ΟΔΙΑΓΕ, ο οποίος είναι απαραίτητος
σαν θεσµός, κατ’ αρχάς να περιφρουρήσει καταπατηµένες περιουσίες του δηµοσίου που ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες
στρέµµατα, να δώσει ώθηση παραχωρώντας στη χρήση και την
κάρπωση µεγάλων γαιών σε νέους αγρότες, σε ανέργους, σε συνεταιρισµούς, για να δοθεί η απαραίτητη κίνηση και να πάρει
µπρος η γεωργία, ο απαραίτητος αυτός πρωτογενής τοµέας.
Θέλω, όµως, να επανέλθω στο θέµα της τροπολογίας που εισάγεται ως προς το αποκαλούµενο εργόσηµο. Κατ’ αρχάς είναι
γνωστό ότι προσφάτως αποτέλεσε εξαγγελία και του Πρωθυπουργού, µετά από απαίτηση όλων των αγροτών. Αρχικά, λοιπόν,
η έκπληξή µου ήταν µεγάλη, µετά την τοποθέτηση των εκπροσώπων της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, η οποία, όµως, προϊόντος του χρόνου έγινε αγανάκτηση. Διότι επιµένουν να µην δίνουν
τα εχέγγυα, να µην δίνουν την εξασφάλιση, να µην δίνουν τον
τρόπο της κατοχύρωσης των εργατών γης αυτών των ανθρώπων,
οι οποίοι ζουν σαν ποντίκια κυριολεκτικά, µέσα σε στάβλους και
αχυρώνες. Αυτό είναι το πρώτο, το ανθρωπιστικό.
Παράλληλα, όµως, θα δοθεί η δυνατότητα και ο ΟΓΑ να αυξήσει τις ασφαλιστικές του εισφορές.
Τέλος, οι ίδιοι οι αγρότες θα µπορούν να επιµετρούν τα κοστολογηµένα έξοδα των εργατών γης, για να µπορούν να τα συµπεριλαµβάνουν στις δηλώσεις τους και να έχουν τις απαραίτητες
απαλλαγές.
Οφείλει, λοιπόν, η Νέα Δηµοκρατία –και δεν ξέρω αν υπάρχουν
κι άλλα κόµµατα της αντιπολίτευσης- να µας πει: Ποιοι θα καλλιεργήσουν και ποιοι θα συλλέξουν σταφύλια και βερίκοκα στην
Κορινθία; Ποιοι θα συλλέξουν φράουλες στην Ηλεία; Ποιοι θα
καλλιεργήσουν τα πορτοκάλια και τα κηπευτικά στην Αργολίδα
και τη Λακωνία; Πώς θα συλλεγούν τα ροδάκινα στην Ηµαθία, τα
ακτινίδια και τα κεράσια στην Πέλλα και οι ελιές στη µισή, τουλάχιστον, Ελλάδα; Απαντήστε, λοιπόν, σ’ αυτό, κύριοι συνάδελφοι και µετά να έρχεστε και να κουνάτε το χέρι επιδεικτικά εις
βάρος µας.
Εµείς, θα φροντίσουµε τον αγροτικό συνεταιρισµό, θα δώσουµε την απαραίτητη ώθηση και µε τις δηµοκρατικές απαραίτητες λειτουργίες, που θα αποκαταστήσει µέχρι και τον τριτοβάθµιο βαθµό που εξ ιδίων θα µπορέσουν να συστήσουν, για να
θεµελιωθεί και ο πρωτογενής τοµέας και να έχουµε την πολυπό-
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θητη παραγωγική ανασυγκρότηση και στον συγκεκριµένο τοµέα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Γκιόλα.
Ο κ. Καµατερός έχει τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε
όλοι κουρασµένοι, θα κοιτάξω να µην επαναλάβω όσα έχουν ειπωθεί. Τα πιο πολλά ειπώθηκαν.
Πολύ γλαφυρά, ο Νίκος Παπαδόπουλος, ως γνήσιος εκφραστής του κόσµου της αγροτιάς περιέγραψε την ασυδοσία που
υπήρχε µέχρι τώρα, την υποβάθµιση των αγροτικών συνεταιρισµών, τον εκφυλισµό και την ανάγκη αυτού του νοµοσχεδίου να
επαναφέρει αυτή την έννοια και τον ρόλο των συνεταιρισµών
στους αγρότες, που τόσο µεγάλη ανάγκη την έχουν.
Ειδικά στα νησιά µας, θα βοηθήσει πάρα πολύ τους αγρότες.
Υπάρχει αγροτική οικονοµία, όσο κι αν θέλουµε να τα χαρακτηρίζουµε µόνο σαν τουριστικούς προορισµούς. Έχουµε πολλά
προβλήµατα και θα τους βοηθήσει πάρα πολύ για να µπορέσουν
να επιχειρούν, να έχουν δύναµη να διαπραγµατευτούν και να
µπορούν να διοχετεύουν τα προϊόντα τους και στα ξενοδοχεία,
που τώρα έχουν µέλι από την Κίνα ή λάδι από την Ιταλία ή την
Ισπανία και λοιπά και οι δικοί µας παραγωγοί δεν ξέρουν τι να τα
κάνουν.
Βέβαια, από µόνη της η δηµιουργία συνεταιρισµών δεν µπορεί
να λύσει όλα αυτά τα προβλήµατα. Χρειάζονται παράλληλα
µέτρα και γι’ αυτό, εµείς προσπαθούµε, µέσα από διάφορα Υπουργεία, να υπάρχει ένας συντονισµός για να παρθούν µέτρα
για τη νησιωτικότητα και σε αυτόν τον τοµέα, πέρα από τα γενικότερα, ώστε να µπορέσουν να βοηθηθούν σε αυτή την κατεύθυνση.
Θα σταθώ στο θέµα της αλιείας, για το οποίο έγινε πολλή κουβέντα και στις Επιτροπές και τελικά ο κύριος Υπουργός αναγκάστηκε, επειδή υπήρχαν διαφορετικές απόψεις, να αποσύρει το
άρθρο 43. Αυτό, κατά τη γνώµη µου, δεν είναι και πολύ θετικό.
Γιατί αν διαβάσουµε την αιτιολογική έκθεση στο άρθρο 43, κύριε
Υπουργέ, περιγράφεται πάρα πολύ αναλυτικά και πάρα πολύ
σωστά η ανάγκη να µπουν κανόνες στην ερασιτεχνική αλιεία, που
τόσα προβλήµατα δηµιουργεί στους επαγγελµατίες αλιείς. Πρέπει, λοιπόν, κάποια στιγµή να µπουν αυτοί οι κανόνες.
Να πάρουµε υπ’ όψιν µας πρώτον, ότι δεν είναι όλοι οι ερασιτέχνες αλιείς το ίδιο. Άλλο είναι η ερασιτεχνική αλιεία που ασκείται εν είδει κυνηγίου κι άλλο είναι η ερασιτεχνική αλιεία, µε
σκάφη τα οποία είναι περισσότερο εξοπλισµένα ακόµα κι από τα
αλιευτικά, τα οποία δηµιουργούν προβλήµατα και παραεµπόριο
απέναντι στους επαγγελµατίες αλιείς.
Εποµένως εγώ µένω στη δέσµευση του κυρίου Υπουργού -ειπώθηκε και στις επιτροπές- ότι θα µελετηθεί το θέµα και θα
έρθει, µέσα από µια διαβούλευση, ένα πιο ολοκληρωµένο σχέδιο
για την αλιεία γενικότερα, κάτι το οποίο έχουµε ανάγκη.
Προσέξτε εδώ, όµως, κύριε Υπουργέ, µήπως κάνουµε το εξής
λάθος και αν κάνω λάθος διορθώστε µε. Το άρθρο 43 είχε µπει
–και πολύ σωστά, κατά τη γνώµη µου, όπως µπήκε αρχικά- στο
άρθρο 51, το τελευταίο που λέει «καταργούµενες διατάξεις
κ.λπ.». Ακριβώς επειδή έµπαινε το άρθρο 43, µπήκε η παράγραφος η’ στο άρθρο 51, που καταργεί διατάξεις του ν.373/1985,
που έβαζε κάποιους κανόνες, κάποιους περιορισµούς για την
ερασιτεχνική αλιεία, για τη χορήγηση αδειών κ.λπ..
Εάν αφήσουµε αυτό, δηλαδή, εάν καταργηθεί αυτή η διάταξη
του ν.373/1985 -αποσύραµε και το άρθρο 43- θα υπάρχει σε αυτό
το διάστηµα µία ανεξέλεγκτη κατάσταση, ένα µεγάλο κενό στο
θέµα της ερασιτεχνικής αλιείας.
Και τελειώνω µε µία παρατήρηση πάνω στην τροποποίηση που
έγινε για τις παραλίες. Καταθέσαµε µία τροποποίηση για να παραταθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χρήση παραλιών από
τους ΟΤΑ. Είναι πάρα πολύ θετικό και αναγκαίο µετά την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, που δεν µας έδινε τη δυνατότητα για κάτι τέτοιο.
Δεν µας αρκεί, όµως, αυτό. Υπάρχουν ακόµα πάρα πολλά προβλήµατα. Και δεν ξέρω εάν πρέπει να βάλουµε εκτός από την παράταση της ΚΥΑ και τις αναγκαίες τροποποιήσεις, ώστε και να
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επανέλθει το προτιµησιακό καθεστώς στις επιχειρήσεις που
έχουν µπροστά τους παραλία, -το οποίο δεν υπάρχει τώρα- όπως
επίσης και οικονοµικά ζητήµατα, επειδή έχουν γίνει υπέρογκες
αυξήσεις σε αυτά που δίνουν οι παραλιούχοι.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τι θέλετε, κύριε Υπουργέ;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Μια διευκρίνιση ενός λεπτού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει για ένα
λεπτό. Δεν θα σας δώσω παραπάνω.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Δεν απέσυρα το συγκεκριµένο άρθρο. Απλά δεν
ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και οπότε δεν ήρθε στην επιτροπή.
Τώρα από εκεί και πέρα οπωσδήποτε τα θέµατα αλιείας είναι
ζητήµατα που σχεδιάζουµε έγκαιρα και σε συνεννόηση µε όλους
σας για να τα αντιµετωπίσουµε.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Και η καταργούµενη διάταξη, κύριε
Υπουργέ;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα τα δούµε όλα αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να κοιτάµε λίγο και
τη θάλασσα και τα νησιά, κύριε Καµατερέ. Μην είναι µόνο οι κάµποι και τα βουνά. Έτσι δεν είναι;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα τέσσερις µαθήτριες και
µαθητές και τέσσερις συνοδοί εκπαιδευτικοί Ολλανδικού Λυκείου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
We welcome you to the Greek parliament. We welcome you to
Athens and we are waiting for your friends.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Κόκκαλης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε να ψηφίσουµε ένα
νοµοσχέδιο το οποίο έχει σχέση µε τον αγροτικό χώρο, έχει
σχέση µε το συνεταιριστικό κίνηµα. Την κατ’ άρθρον ενηµέρωση
-και µάλιστα λεπτοµερή- την έχει κάνει ο συνάδελφος, κ. Λαζαρίδης. Θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ γενικότερα στη φιλοσοφία του νοµοσχεδίου αλλά και στα προβλήµατα του αγροτικού
χώρου.
Υπάρχει κανείς, εντός της Αιθούσης, ο οποίος να πιστεύει ότι
οι συνεταιρισµοί στην Ελλάδα, όπως λειτούργησαν, δεν δηµιούργησαν χρέη και µόνο χρέη; Υπάρχει κανείς, ο οποίος να πιστεύει
ότι οι συνεταιρισµοί πλέον δεν εξυπηρετούσαν τους σκοπούς για
τους οποίους είχαν συσταθεί; Υπάρχει κανείς, εντός της Αιθούσης, ο οποίος να πιστεύει ότι παρήγαγαν έργο υπέρ του αγροτικού κόσµου οι αµαρτωλοί συνεταιρισµοί; Υπάρχει κανείς, σε
αυτήν την Αίθουσα, που να πιστεύει ότι η πλειοψηφία των αγροτικών συνεταιρισµών ή των ενώσεων αγροτικών συνεταιρισµών
ήταν συνεταιρισµοί-σφραγίδα; Νοµίζω ότι δεν υπάρχει.
Έρχεται συνεπώς τούτη η Κυβέρνηση και προσπαθεί να βάλει
µια τάξη στο συνεταιριστικό κίνηµα. Απέναντί µας, όµως, έχουµε
µια στείρα άρνηση χωρίς αιτιολογία, µόνο και µόνο για την αντιπολίτευση. Επιτέλους, πρέπει να καταλάβουµε ότι τούτη η χώρα
θα βγει από την κρίση µε υπευθυνότητα. Τούτη η χώρα θέλει και
συνεννόηση.
Λείπει ο κ. Βρούτσης για να του θυµίσω την εγκύκλιο που απέστειλε προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως Υπουργός Εργασίας, σύµφωνα
µε την οποία µπορούσε να κατάσχει τις αγροτικές επιδοτήσεις.
Στις 29 Αυγούστου 2014 ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Βρούτσης, και νυν Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, απέστειλε την µε
αριθµό 29212/2081/29-8-2014 εγκύκλιο, σύµφωνα µε την οποία
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διέταζε τον ΟΓΑ να κατάσχει αγροτικές επιδοτήσεις προς συµψηφισµό των οφειλών των αγροτών.
Προφανώς είναι η θέση της Νέας Δηµοκρατίας, εκφράστηκε
και από τον Πρόεδρο, τον κ. Μητσοτάκη, να µην στηρίζει τον µικροµεσαίο αγρότη. Γιατί σίγουρα ο µικρός αγρότης είναι αυτός
ο οποίος οφείλει στον ΕΛΓΑ, οφείλει και στην εφορία. Βέβαια,
τότε είχαµε θύελλα αντιδράσεων. Και προς τιµήν τους, οι δεκατέσσερις Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας µε επίκαιρη ζητούσαν να πάρει πίσω την εγκύκλιο, κάτι το οποίο βέβαια δεν έκανε.
Έρχοµαι στο εργόσηµο. Ένα από τα αιτήµατα των µπλόκων
ήταν και το εργόσηµο. Οι αγρότες βγήκαν δίκαια στους δρόµους
πριν δυο µήνες, πάλεψαν. Κάποια από τα αιτήµατά τους έχουν
ικανοποιηθεί. Τι είναι το εργόσηµο; Αποβαίνει προς όφελος των
αγροτών, αποβαίνει προς όφελος του ασφαλιστικού ταµείου;
Σκοπός του εργόσηµου είναι η διευκόλυνση των αγροτών να
εκπληρώσουν την κοινωνικοασφαλιστική υποχρέωση, την υποχρέωση καταβολής µισθού προς τους παράτυπα διαµένοντες αλλοδαπούς εργάτες γης και µπορούν ταυτόχρονα να δικαιολογήσουν την εν λόγω δαπάνη ως λειτουργικό έξοδο της επιχείρησής
τους. Ειδικότερα θεσπίζεται διαδικασία µε την οποία, εφόσον δεν
έχουν εξαντληθεί τα αριθµητικά όρια των µετακλητών εργατών
γης, ο αγρότης επικαλείται αντικειµενική αδυναµία για απασχόληση εργατών γης µε έγκυρες συµβάσεις και δικαιούται να ζητήσει την έγκριση κατ’ εξαίρεση απασχόλησης.
Ερώτηση: Απασχολούνται παράτυπα διαµένοντες αλλοδαποί
στους αγρότες; Μας βλέπουν χιλιάδες αγρότες. Ναι ή όχι; Είναι
προς όφελος των αγροτών αυτή η διάταξη; Όχι.
Ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης µαζί µε τον κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο και τον κ. Γεώργιο Κασαπίδη, σε δελτίο τύπου αναφέρουν ότι το εργόσηµο δεν είναι το διαβατήριο νοµιµοποίησης ή
το προσκλητήριο για τους παράνοµους µετανάστες. Σας µιλά
ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει και µια ιδιαίτερη θέρµη µε
τους παράνοµους µετανάστες, αλλά δεν µπορούµε, όµως, να
κλείνουµε τα µάτια. Στις αγροτικές περιοχές µας δουλεύουν παράνοµα αλλοδαποί, ναι ή όχι; Συνεπώς το εργόσηµο είναι προς
όφελος των ίδιων των αγροτών, αλλά και των ασφαλιστικών ταµείων.
Αυτή η Κυβέρνηση στον ένα χρόνο έχει να παλέψει µε πάρα
πολλά προβλήµατα, τα οποία σίγουρα δεν τα δηµιούργησε η
ίδια. Και αυτό οι αγρότες το έχουν καταλάβει και πρέπει να το
γνωρίζουν. Διότι µε δανεικά λεφτά δεν µπορεί πλέον να λειτουργήσει κανείς.
Ξέρετε, το µεγάλο έγκληµα του κόµµατος που λέγεται ΠΑΣΟΚ,
είναι ότι έριξε στην αγορά, έριξε στην κοινωνία ψεύτικα όνειρα
και δανεικά χρήµατα. Το 2009 η τότε κυβέρνηση, για να διαλύσει
τα µπλόκα, µοίρασε 500 εκατοµµύρια ευρώ τα οποία σήµερα καλείται να τα πληρώσει όλος ο ελληνικός λαός. Την ίδια πρακτική
και την ίδια τακτική έπρεπε να εφαρµόσει και αυτή η Κυβέρνηση,
να δώσει δανεικά χρήµατα, να δώσει ψεύτικες ελπίδες, να δώσει
φρούδες ελπίδες, δανεικά και αγύριστα; Όχι, η Κυβέρνηση είπε
την αλήθεια.
Τι παρέλαβε αυτή η Κυβέρνηση; Παρέλαβε έναν ΟΠΕΚΕΠΕ για
τον οποίο, λόγω της κακοδιαχείρισης όλων αυτών των ετών, -και
αυτό να το γνωρίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι- η Γενική
Διευθύντρια Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής µάς καλεί να γυρίσουµε πίσω τις ενισχύσεις.
Επακριβώς διαβάζω και θα προσκοµίσω: «Θα ήθελα να σας καλέσω για ακόµη µια φορά» -απευθύνεται προς τις ελληνικές
αρχές και είναι το 2015 το έγγραφο- «να εφαρµόσετε τις αποφάσεις ανάκτησης των ενισχύσεων».
Ποιοι έδωσαν παράτυπα ενισχύσεις; Ποιοι έδωσαν παράνοµα
επιδοτήσεις; Ποιοι διαχειρίστηκαν το θέµα των βοσκοτόπων;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Έχουν όλοι πληρωθεί.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Θα µου πείτε, τώρα είναι όλα καλά;
Όχι, κύριε Υπουργέ, δεν είναι, γιατί τώρα βγήκαν και τα δικαιώµατα µε αρκετά λάθη, τα οποία λάθη οφείλουµε να τα διορθώσουµε. Όταν λέµε για πληρωµή την 15η Μαρτίου, πρέπει να το
εννοούµε και όχι την 20ή. Τουλάχιστον, να εξηγούµε στον αγροτικό κόσµο πού οφείλεται αυτή η καθυστέρηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντίλογος πειστικός για τη µη
ψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει,
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παρ’ όλο που έπρεπε η Αντιπολίτευση να επιδείξει µια στάση ευθύνης, µια εθνικά υπεύθυνη στάση, η οποία θα οδηγήσει τη χώρα
σε έξοδο από την κρίση.
Αυτό το σχέδιο για τους συνεταιρισµούς προσπαθεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά τη σηµερινή κατάσταση των συνεταιρισµών και από την άλλη, να δηµιουργηθεί µια σοβαρή βάση
εκκίνησης για δηµιουργία υγιών συλλογικών επιχειρηµατικών µονάδων. Όπως είπα και πριν, χαρακτηριστικό της σηµερινής αλγεινής κατάστασης είναι ότι από τους εξίµισι χιλιάδες καταγεγραµµένους συνεταιρισµούς, µόνο οι χίλιοι λειτουργούν και οι
υπόλοιποι πέντε χιλιάδες είναι στην πραγµατικότητα ανενεργοί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι έκλεψαν, οφείλουν να γυρίσουν τα κλεµµένα πίσω και πρέπει να πάνε φυλακή. Και είναι
πάρα πολλοί αυτοί στο χώρο του συνεταιριστικού κινήµατος,
πλην όµως –και κύριε Υπουργέ, απευθύνοµαι προς εσάς- πρέπει
να δούµε κάποια στιγµή ότι µαζί µε τα ξερά καίγονται και τα
χλωρά. Δεν µπορούν να έχουν σε ένα διοικητικό συµβούλιο ένωσης αγροτικών συνεταιρισµών -στην οποία ένωση υπήρχαν δέκα
διοικητικά συµβούλια- όλοι την ίδια ευθύνη. Δεν µπορούν. Εφόσον καταλογισθεί η ευθύνη, όποιος και να είναι αυτός να πάει
φυλακή και να δώσει τα λεφτά πίσω.
Επίσης, πρέπει να δούµε και το θέµα των εργαζοµένων στις
ενώσεις αγροτικών συνεταιρισµών. Δυστυχώς, από τον Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας δεν έχουν το προνόµιο το οποίο έχει το δηµόσιο ή οι τράπεζες στην ικανοποίηση των απαιτήσεων.
Εν όψει όλων αυτών, σας καλούµε να ψηφίσετε το σχετικό σχέδιο νόµου. Η Κυβέρνηση θα είναι κοντά στον πρωτογενή τοµέα.
Πρέπει να τρέξει ακόµα πιο γρήγορα. Πρέπει να είναι κοντά
στους κτηνοτρόφους, στη διόρθωση των λαθών, λαθών για τα
οποία δεν ευθύνεται η ίδια. Πρέπει να είναι κοντά στις πληρωµές
των αγροτών και ελπίζουµε ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο σύντοµα.
Έχει ήδη ξεκινήσει µε το µητρώο αγροτών, µε τον κατά κύριο
επάγγελµα αγρότη. Στόχος και σκοπός της παρούσας Κυβέρνησης είναι να υποστηριχθεί κατά πρώτο λόγο ο κατά κύριο και µόνιµο επάγγελµα αγρότης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, είκοσι επτά µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Σπηλίου Ρεθύµνου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει στη Βουλή και στην Αθήνα.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα προχωρήσουµε τώρα στον επόµενο συνάδελφο, που είναι
ο κ. Δηµήτριος Δηµητριάδης. Αµέσως µετά είναι η κ. Χρυσούλα
Κατσαβριά. Βλέπω ότι η κ. Παπακώστα απουσιάζει, οπότε εάν
δεν έρθει µέχρι τότε, θα πάρει τον λόγο η επόµενη συνάδελφος,
η κ. Αραµπατζή.
Κύριε Δηµητριάδη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κύριε Υπουργέ, δύο παράγοντες καθορίζουν την αναγκαιότητα
του παρόντος νοµοσχεδίου. Ο πρώτος έχει να κάνει µε την ανάγκη της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και άρα της
αγροτικής παραγωγής. Ο δεύτερος έχει να κάνει µε την αναγκαιότητα εξυγίανσης ενός καταρρέοντος συστήµατος οργάνωσης του ίδιου του αγροτικού χώρου.
Κατά έναν καθόλου περίεργο τρόπο και για τους δύο παράγοντες, υπεύθυνη είναι η ίδια αιτία. Διαφθορά, διαπλοκή, πελατειακές σχέσεις και δι’ αυτών η υποταγή.
Σε ευθεία αντίθεση µε κάθε έννοια οικονοµικής αποτελεσµατικότητας εξυπηρέτησης κοινωνικών αναγκών, η παραγωγική
ανασυγκρότηση στον αγροτικό χώρο προϋποθέτει, πρώτον, αλλαγή στόχων και, δεύτερον, αλλαγή µοντέλων.
Η αγροτική παραγωγή πρέπει να επανέλθει στα γνώριµά της
συγκριτικά πλεονεκτήµατα, στο οικείο της φυσικό περιβάλλον
και στην ίδια δυναµική ανάπτυξής της. Και τούτο επιτυγχάνεται
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µε λειτουργικά και εύρωστα εργαλεία οικονοµικής και κοινωνικής
οργάνωσης, όπως αυτά που επιχειρεί να εισάγει το παρόν νοµοσχέδιο για τους συνεταιρισµούς.
Αρκούν λίγα νούµερα να περιγράψουν την άθλια κατάσταση
που βρίσκονται σήµερα οι οργανώσεις του χώρου. Από τους εξίµισι χιλιάδες συνεταιρισµούς, τις εκατόν τριάντα επτά ενώσεις,
τις εκατό ανώνυµες εταιρείες, τις εκατό κεντρικές οργανώσεις
µόνο οι είκοσι είναι οικονοµικά βιώσιµοι, άντε και άλλοι πενήντα
50 που θα µπορούσαµε να βοηθήσουµε.
Πρέπει να προσθέσουµε, επίσης, τα 3 δισεκατοµµύρια χρέη,
όταν όλος ο τζίρος του αγροτικού χώρου είναι περίπου 950 εκατοµµύρια. Πρέπει να βρούµε τα 100 εκατοµµύρια του πακέτου
Κοντού και τα 500 εκατοµµύρια του πακέτου Κοσκινά-Μωραΐτη,
ένας κυκεώνας προβληµάτων, που οι πολιτικές των προηγούµενων διακυβερνήσεων συσσώρευσαν, χωρίς να λύνουν ποτέ τίποτα, προσθέτοντας πάντα ένα ακόµα βάρος, χωρίς ποτέ να
λύνουν το παραµικρό.
Αυτή η ηθεληµένη πράξη υποταγής σε αλλότρια συµφέροντα,
πάντα παρουσιαζόταν σαν ένα πετυχηµένο στόρι ανάπτυξης.
Ακόµα και σήµερα, που η σκληρή πραγµατικότητα ξέρασε την
ανεπάρκεια, την υποκρισία και την υποτακτικότητα της προηγούµενης διακυβέρνησης, υπάρχει µία ανεξήγητη επιµονή στην ίδια
διήγηση –περί επιτυχίας δηλαδή- που η κακή διακυβέρνησή µας
διέκοψε, σαν να µη συµβαίνει τίποτα, σαν να µην πέρασε µία
ηµέρα από τότε που έχασαν την εξουσία.
Εµείς, όµως, ως οφείλουµε από την πρόσφατη λαϊκή εντολή,
κάνουµε αυτά που χρειάζεται, ώστε να αλλάξουµε το τοπίο. Προτείνουµε και νοµοθετούµε ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των εταιρισµών, των οµάδων παραγωγών και της αγροτικής
οικονοµίας. Θέλουµε να αναδειχθούν ισχυροί αγροτικοί συνεταιρισµοί και οργανώσεις παραγωγών, σύµφωνες µε τις διεθνείς
αρχές του συνεργατισµού.
Αξιοποιούµε προς τούτο τη δοκιµασµένη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο µέθοδο του µητρώου, το οποίο καθίσταται βασικό
εργαλείο καταγραφής και αξιολόγησης των συνεταιρισµών. Συνιστούµε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα µε την επωνυµία Ταµείο Αγροτικής Συνεταιριστικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το Ταµείο αυτό επαναφέρει κάτι
που πάντα έλειπε, τη συνεταιριστική κατάρτιση και την εκπαίδευση.
Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας καθιστά αναγκαία την επιχειρηµατική αποτελεσµατικότητα σαν όπλο για επιβίωση, την επιβεβαίωση ποιότητας και την ανάπτυξη. Η συντήρηση µε επιδοτήσεις και προνόµια είναι το παλιό και αποτυχηµένο και το αλλάζουµε, γιατί δεν υπηρετεί καµµία αναπτυξιακή στρατηγική. Εισάγουµε τους αναγκαίους νεωτερισµούς, αλλάζουµε άδικες διατάξεις και αποσαφηνίζουµε τα χρειαζούµενα, αυτό που ελλείπει δηλαδή για να περιγραφεί λειτουργικά η επανεκκίνηση της αγροτικής οικονοµίας.
Στην ελληνική γεωργία σήµερα, η σωστά οργανωµένη και αποτελεσµατική συλλογική δράση των παραγωγών, έχει υποκατασταθεί, δυστυχώς, από µία απεγνωσµένη ατοµική πρωτοβουλία
του κάθε παραγωγού, ο οποίος προσπαθεί να επιβιώσει µέσα σε
ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, χωρίς καθοδήγηση, στήριξη και προοπτική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εδώ θα µου επιτρέψετε –γιατί βλέπω ότι θα έχω πρόβληµα µε
το χρόνο και για να µη µαλώνω µε τον αγαπητό κύριο Πρόεδρενα αναφερθώ στο άρθρο 32 που αφορά τους αναγκαστικούς συνεταιρισµούς και αφορά τέσσερις συγκεκριµένους αναγκαστικούς συνεταιρισµούς που χαρακτηρίζουν τέσσερις υπέροχες
περιοχές της χώρας µας.
Το πρώτο που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι µου κάνει εξαιρετική εντύπωση –ευχάριστη, κατά τα άλλα- η επιµονή της νεοφιλελεύθερης αντιπολίτευσης να επιµένει στην αναγκαστικότητα
και στη διατήρηση αυτών των συνεταιρισµών.
Ειλικρινά δεν είµαι σε θέση να ξέρω, αλλά έχω την περιέργεια
να δω τι κάνουν στα διεθνή φόρα όσον αφορά αυτήν την υποστήριξη. Θέλω, όµως, να σηµειώσω κάτι, το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά σηµαντικό όσον αφορά αυτήν την υπόθεση. Η αναγκα-
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στικότητα είναι ένα αγαθό, το οποίο δίδεται για να έχουµε καλύτερα αποτελέσµατα, για να έχουµε υπεραξία υπέρ των πολλών,
που θα διαµοιράζεται στους πολλούς και είναι πάντα για το καλύτερο. Δεν νοείται αυτή η αναγκαστικότητα, αυτός ο καταναγκασµός να χρησιµοποιείται από κλειστές οµάδες για ίδια συµφέροντα. Όποτε το έχουµε αυτό µπροστά µας, πρέπει να είµαστε διατεθειµένοι να το καταρρίψουµε.
Το τρίτο είναι, πως η ρύθµιση που κάναµε σε βάρος όλου του
θρυλούµενου µέχρι σήµερα, είναι υπέρ της διατήρησης των
αναγκαστικών συνεταιρισµών όσων θέλουν µε απόφαση της γενικής συνέλευσής τους είτε όταν δεν υπάρχουν οριστικές καταδικαστικές αποφάσεις.
Κλείνω, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες, λέγοντας ότι, επιτέλους, αφήνουµε πίσω την απραξία
που στοίχισε τόσες ευκαιρίες για ανάπτυξη, επιτέλους, εγκαταλείπουµε τις πολιτικές υποταγής που µας οδήγησαν διά µέσου
της διαπλοκής και της διαφθοράς ως εδώ. Εγκαινιάζουµε την
εποχή της πίστης στις δυνάµεις µας, στον τόπο µας, στους ανθρώπους µας, στους ανθρώπους του µόχθου, στο µεγάλο και
ασύγκριτο πλεονέκτηµα, την Ελληνίδα και τον Έλληνα αγρότη,
που έχουν ελπίδα στην καρδιά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριοι συνάδελφοι,
αυτήν την ώρα κηδεύεται ο Γεράσιµος Αρσένης, ένας συνάδελφος, ο οποίος πέρασε από αυτό εδώ το Κοινοβούλιο, µε τις διαφορετικές απόψεις που είχε µε κάποιους από εµάς, αλλά που -εν
πάση περιπτώσει- κανείς δεν αµφισβήτησε ποτέ το κοινοβουλευτικό του ήθος.
Νοµίζω ότι µπορώ οµόφωνα από όλες τις πτέρυγες να εκφράσω εκ µέρους της Βουλής τα συλλυπητήριά µας στην οικογένειά του και αιωνία του η µνήµη.
Παρακαλώ, κυρία Κατσαβριά, έχετε τον λόγο.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
από τις µέχρι τώρα τοποθετήσεις των συναδέλφων της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ προκύπτει η ανάγκη να απαντηθούν
τα εξής ερωτήµατα:
Γιατί εισάγεται το παρόν σχέδιο νόµου, αφού υπάρχει νοµοθετικό πλαίσιο για τους συνεταιρισµούς;
Ποια είναι η κύρια αιτία κατάρρευσης του συνεταιριστικού θεσµού, που οδήγησε στη σηµερινή θλιβερή εικόνα µε είκοσι µόνο
υγιείς συνεταιρισµούς από τους περίπου χίλιους που έχουν εναποµείνει;
Η απάντηση, λοιπόν, είναι ότι το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο
είναι κατάλοιπο των κυβερνήσεων των κοµµάτων της διαπλοκής,
που εκκολάπτει την αναξιοπιστία, τη διαφθορά και την αδιαφάνεια, αντανακλά τη µικροπολιτική προσέγγιση της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που θέλει τους συνεταιρισµούς προέκταση µιας κρατικίστικης αντίληψης και κοµµατικό τους εξάρτηµα.
Εµείς κρατάµε ό,τι είναι χρήσιµο και χτίζουµε πάνω σ’ αυτό µε
µοναδικό σκοπό τη δηµιουργία καθαρών συνεταιρισµών, οι οποίοι θα ανήκουν στους ίδιους τους συνεταιρισµένους αγρότες.
Η κύρια αιτία κατάρρευσης των συνεταιρισµών είναι η απουσία
οποιουδήποτε ελέγχου και ειδικά από τότε που καταργήθηκε
στην ουσία η Αγροτική Τράπεζα, η οποία µέχρι τότε προέβαινε
σε κάποιους ελέγχους.
Τι είναι, λοιπόν, αυτό που ενοχλεί την Αντιπολίτευση; Είναι φανερό ότι φοβούνται την αποκάλυψη των πραγµατικών τους προθέσεων, την απώλεια των ερεισµάτων τους στον αγροτικό χώρο
και την ανακατανοµή ισχύος από τους µεσάζοντες υπέρ των
ίδιων των αγροτών.
Θέλω εδώ να υπογραµµίσω δύο σηµεία:
Το πρώτο είναι η έµφαση που δίνει το παρόν σχέδιο νόµου
στους γυναικείους συνεταιρισµούς, καθώς για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα ενδυνάµωσης του οικονοµικού ρόλου της
αγρότισσας και της ενίσχυσης του οικογενειακού αγροτικού εισοδήµατος.
Το δεύτερο είναι ότι το σχέδιο νόµου διέπεται και διαπνέεται
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από τις διαχρονικές αξίες και αρχές της δηµοκρατίας και της
συλλογικότητας, έτσι όπως αυτές αποτυπώνονται στη διακήρυξη
της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης. Η Διεθνής Συνεταιριστική
Ένωση είναι µια ένωση από κάθε γωνιά της γης, από διαφορετικές κουλτούρες και πολιτικά συστήµατα και επιµένει να φωτίζει
τον δρόµο για το µέλλον των αγροτών.
Αξίζει –νοµίζω- να αναφερθούν οι επτά συνεταιριστικές αρχές,
οι οποίες αποτελούν τις κατευθυντήριες γραµµές, µε τις οποίες
οι συνεταιρισµοί θέτουν σε εφαρµογή τις αξίες τους. Αυτές οι
αρχές, οι οποίες αλληλοσυνδέονται και αποτελούν η µια προϋπόθεση της άλλης, είναι οι εξής: εθελοντική και ελεύθερη συµµετοχή, δηµοκρατική διοίκηση εκ µέρους των µελών, οικονοµική
συµµετοχή των µελών, αυτονοµία και ανεξαρτησία, εκπαίδευση,
κατάρτιση και πληροφόρηση, συνεργασία µεταξύ συνεταιρισµών
και ενδιαφέρον για την κοινότητα.
Αυτές τις αρχές και τους κανόνες µπορεί να αναζητήσει κανείς
στις ερµηνευτικές οδηγίες για τις συνεταιριστικές αρχές της Επιτροπής Αρχών της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης «Γενεύη
2015». Αυτή είναι η απάντηση στις ιδεοληπτικές αναφορές ότι
τάχα το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου είναι ένα εργαλείο οικοδόµησης ενός κρατικοδίαιτου αυταρχικού µοντέλου είτε ότι αποτελεί
όργανο για την παράδοση του αγροτικού τοµέα στις καπιταλιστικές δυνάµεις της αγοράς.
Δεν γίνεται να ισχύουν ταυτόχρονα αυτά που µας καταλογίζονται από τάχα δεξιά ή αριστερά. Δεν γίνεται να αναπαράγεται
η καρικατούρα µιας αντιπαράθεσης που µας οδήγησε κάποτε
στα «πράσινα» και στα «γαλάζια» καφενεία. Διότι αυτά ακριβώς
οδήγησαν στη διαφθορά, τη χρεοκοπία και την κατασυκοφάντηση της συνεταιριστικής ιδέας. Διότι αυτά ακριβώς τα επιχειρήµατα εξέθρεψαν τα κυκλώµατα των µεσαζόντων, που µε τόση
φροντίδα προστάτευσε η διαπλοκή. Διότι αυτά ακριβώς διέλυσαν
τους συνεταιρισµούς, επιτρέποντας σε κάποιους να χτίσουν προσωπικές περιουσίες και να κάνουν καριέρες στην πλάτη των
αγροτών. Διότι αυτά ακριβώς έδωσαν τη δυνατότητα να κυριαρχήσουν οι ιδεοληψίες του ατοµισµού και του καταναλωτισµού
που έφεραν τα Cayenne στους αγροτικούς δρόµους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προοπτική του ακραίου ανταγωνισµού και της παγκοσµιοποίησης που συντρίβει τους λαούς
στις µυλόπετρες της ασυδοσίας απαιτεί ένα νέο όραµα, µία νέα
έµπνευση.
Το µέλλον του αγρότη δεν είναι να γίνει και αυτός «ζητιάνος»
στην πόλη. Η αξιοποίηση της επιστηµονικής και τεχνολογικής
γνώσης, η στροφή στην ποιότητα, η σύνδεση της παραγωγής µε
τη µεταποίηση και την εµπορία των αγροτικών προϊόντων, η υιοθέτηση σύγχρονων µεθόδων συνεργασίας, όπως φαίνεται να
είναι για παράδειγµα τα clusters, αποτελούν σηµαντικές δυνατότητες στα χέρια των συνασπισµένων αγροτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δώστε µου ακόµα ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Για τη µετατροπή της αδυναµίας των πολλών σε δύναµη µε καταλύτη την ενότητα, η συλλογικότητα στη συνεταιριστική και συνεργατική της µορφή εκτός από αξία είναι και εργαλείο, ίσως το
πιο ισχυρό εργαλείο για την ανάπτυξη, τη δηµοκρατία, την αλληλεγγύη και την κοινωνική δικαιοσύνη.
Υπάρχουν, κύριε Πρόεδρε -και θα µπορούσα να επικαλεστώµερικά επιτυχηµένα παραδείγµατα από την ιδιαίτερη πατρίδα
µου, την Καρδίτσα. Θα πάρω, όµως, το άξιο παράδειγµα του
Αγροτικού Συνεταιρισµού «Πετρίνας» από τη Λακωνία που ιδρύθηκε το 1907 από τον διορατικό δάσκαλο Στυλιανό Κουτούπη και
εξακολουθεί να λειτουργεί αποτελεσµατικά, ανελλιπώς µέχρι σήµερα.
Καταθέτω για τα Πρακτικά το καταστατικό του, όπως είναι δηµοσιευµένο στην ιστοσελίδα του, καθώς σε πολλά σηµεία του
προσεγγίζει το πνεύµα του σηµερινού νοµοσχεδίου.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Χρυσούλα Κατσαβριά-Σιωροπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εντελώς συµπτωµατικά την ίδια χρονιά, τον Μάρτη του 1907,
ο Κυριακός πυροβόλησε πισώπλατα τον Μαρίνο Αντύπα και τον
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σκότωσε. Ο Μαρίνος Αντύπας µπορεί και πρέπει να µας εµπνεύσει και σήµερα για ένα αναίµακτο συµβολικό Κιλελέρ αυτή τη
φορά.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Στη θέση της κ. Παπακώστα θα γίνει αµοιβαία µετάθεση µε την κ. Αραµπατζή και
στη θέση της κ. Αραµπατζή θα µιλήσει ο κ. Μπουκώρος.
Ορίστε, κυρία Αραµπατζή, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ανάσταση της
ελληνικής οικονοµίας, όπως διατυµπάνιζε ο Πρωθυπουργός, δεν
θα έρθει, δυστυχώς, µαζί µε το Πάσχα. Αναβάλλεται και αναβάλλεται επ’ αόριστον. Αντ’ αυτής έρχεται η σταύρωση των Ελλήνων
φορολογούµενων που θα πληρώνουν από εδώ και πέρα το 24%
ΦΠΑ της Αριστεράς.
Έπρεπε να πείτε, βέβαια, στους πολίτες ότι η Αριστερά κοστίζει και µάλιστα κοστίζει πολύ ακριβά. Εσείς που υποσχόσασταν
µείωση του ΦΠΑ, εσείς που λέγατε ότι τα βάρη δεν θα τα πληρώνουν πια οι πολλοί, αλλά οι πλούσιοι που δεν πληρώνουν, τώρα
«χτυπάτε στο κεφάλι» και τα νοικοκυριά και τον απλό καταναλωτή, καθώς το 24% θα φέρει αύξηση 103 εκατοµµυρίων ευρώ
σε τρόφιµα, µετακινήσεις, εστίαση.
Και βεβαίως, αυτή η αύξηση του ΦΠΑ δεν ήταν πρόταση των
δανειστών, αλλά καταδική σας πρόταση. Εσείς, λοιπόν, είστε
αποκλειστικά υπεύθυνοι για το χαράτσι που θα υποστούν όλοι οι
φορολογούµενοι τις επόµενες εβδοµάδες.
Και αφού θα αδειάσετε τις τσέπες των πολιτών µε τον αυξηµένο ΦΠΑ, στη συνέχεια έρχεται η «αφαίµαξη Κατρούγκαλου».
Εσείς που όχι µόνο δεν θα µειώνατε τις συντάξεις, αλλά θα δίνατε και δέκατη τρίτη και δέκατη τέταρτη σύνταξη, τώρα επιτίθεστε κατά πάντων, συνταξιούχων, ελευθέρων επαγγελµατιών,
µισθωτών.
Και έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο για τους συνεταιρισµούς,
αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να ρυθµίζει την οργανωµένη αγροτική επιχειρηµατικότητα.
Ποια επιχειρηµατικότητα, κύριε Υπουργέ; Θα αποµείνει,
άραγε, αγροτική επιχειρηµατικότητα για δείγµα; Με την αύξηση
των ασφαλιστικών εισφορών στο 27,2% των αγροτικών εισοδηµάτων και τον ΟΓΑ σε ενιαίο και όχι αυτόνοµο ταµείο; Με την αύξηση της φορολογίας των αγροτών από το δικό µας «κακό» -κατά
εσάς-13% στο δικό σας τώρα 22% έως και 45%;
Με τη φορολόγηση των αγροτικών επιδοτήσεων –καταδικό
σας έργο- από το 13% κλιµακωτά πλέον στο 22% έως και 45%;
Με την αύξηση του ΦΠΑ στα αγροεφόδια από το 13% που ήταν
στο 24%; Με την επιβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο
κρασί; Με τη χρήση της σκόνης γάλακτος στο γιαούρτι, που βεβαίως καταδικάζει την ελληνική κτηνοτροφία;
Θυµάστε, αλήθεια, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι εµείς επί των ηµερών µας κοντέψαµε να ρίξουµε την Κυβέρνηση για τη διάρκεια του γάλακτος από τις πέντε στις επτά
ηµέρες; Και έρχεστε τώρα εσείς και τα ισοπεδώνετε όλα.
Τι κάνετε, λοιπόν, στο παρόν νοµοσχέδιο, κατ’ εικόνα και καθ’
οµοίωσιν φυσικά των ιδεοληπτικών σας αγκυλώσεων; Οραµατίζεστε αγροτικούς συνεταιρισµούς, όχι για την αύξηση των εισοδηµάτων των αγροτών, µε συνεργατικά, ιδιωτικοοικονοµικά
κριτήρια, αλλά ως κέντρα πλήρους κοµµατικοποίησης και ωµού
κρατικού παρεµβατισµού; Παρεµβάσεις στις εκλογές των συνεταιρισµών, παρεµβάσεις στα ψηφοδέλτια, στη σταυροδοσία, στις
γενικές συνελεύσεις! Μέχρι και παρέµβαση στην εµπορική τους
λειτουργία επιχειρείτε µε το 80% της παραγωγής, που οφείλουν
οι συνεταιριστές αγρότες να παραδίδουν στον συνεταιρισµό, και
την υποχρέωση να αγοράζουν αγροεφόδια µόνο από τον συνεταιρισµό.
Ξεκαθαρίστε, λοιπόν, κύριοι της Κυβέρνησης: Θέλετε τη λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισµών ως µονάδες ιδιωτικής οικονοµικής πρωτοβουλίας ή τους οραµατίζεστε ως κρατικές
επιχειρήσεις σοβιετικού τύπου;
Και σαν να µην φθάνουν όλα αυτά, βοµβαρδίζετε το Κοινοβούλιο και µε τροπολογίες για ακόµα µία φορά κατά την προσφιλή
σας πλέον τακτική.

8966

Μία εξ αυτών –και µάλιστα υπουργική- εµπεριέχει τη γνωστή
πια λογική «δώσε και µένα, σύντροφε» και αφορά στην έκδοση
κοινής υπουργικής απόφασης για τη συγκρότηση ειδικής υπηρεσίας –λέει- επικοινωνιακού σχεδιασµού προσφυγικής και µεταναστευτικής πολιτικής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μάλιστα! Και θράσος, λοιπόν, και αριστερό χιούµορ την ίδια
ώρα! Αφού τα κάνατε θάλασσα στη µεταναστευτική πολιτική,
αφού στείλατε σήµα στους πάντες το προηγούµενο διάστηµα να
έλθουν στην Ελλάδα και να «λιάζονται» τώρα φτιάχνετε και επιτροπές για να διαχειριστούν το χάος που εσείς προκαλέσατε.
Και φυσικά επειδή έχετε µάθει καλά τη δουλειά, να σκορπάτε δηλαδή στους δικούς σας ανθρώπους κρατικό χρήµα, η επιτροπή
θα συσταθεί ως ειδική γραµµατεία και η δαπάνη θα φτάσει πάνω
από 114.000 ευρώ ετησίως.
Κύριε Υπουργέ, επειδή προέρχοµαι από έναν νοµό που πλήττεται αυτήν τη στιγµή, που βράζει από την οζώδη δερµατίτιδα
και όπως πληροφορούµαι µε 113.000 ευρώ θα εµβολιαζόταν όλο
το ζωικό κεφάλαιο και δεν θα προέκυπτε η ανάγκη εκ των υστέρων κονδυλίων ύψους 1,5 εκατοµµυρίων ευρώ για αποζηµιώσεις,
δεν λέτε στον κ. Παππά να δώσει αυτά τα λεφτά για να εµβολιαστεί το ζωικό κεφάλαιο και να αφήσει τα γραφεία Τύπου µεταναστών;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Την ώρα, λοιπόν, που πετσοκόβετε µισθούς και συντάξεις, την
ώρα που φορολογείτε άγρια εισοδήµατα και επιχειρήσεις, θα
διορίσετε φίλους και γνωστούς, κοµµατικά στελέχη, για να διορθώσουν τι; Το «λιάζονται» και το «εξαφανίζονται» της κ. Χριστοδουλοπούλου; Τους αλληλέγγυους που αλωνίζουν σε όλη την
επικράτεια; Μπορείτε τουλάχιστον να µας πείτε πόσους «Καρανίκες» και πόσους «Λάµπρους» ακόµη υπολογίζετε να προσλάβετε για να ολοκληρώσετε το κοµµατικό σας κράτος;
Έρχοµαι τώρα στη δεύτερη τροπολογία, που είναι βουλευτική,
η οποία αποδεικνύει ότι και ο τουρισµός είναι στον αυτόµατο πιλότο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και κλείνετε µε αυτό.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Εντελώς στο «και πέντε» έρχεστε ασθµαίνοντας να επιλύσετε
–και όχι µε υπουργική- µε βουλευτική τροπολογία ένα ζήτηµα
που σας επισηµάναµε προ ηµερών ως Νέα Δηµοκρατία, όπως
σας είχαµε επισηµάνει και το φέρατε ασθµαίνοντας µε εκπρόθεσµη υπουργική τροπολογία το θέµα µε τις βίζες από τη Ρωσία,
το ζήτηµα της αξιοποίησης της παραλιακής ζώνης δήµων της
χώρας εν όψει της τουριστικής περιόδου.
Αν και φτάσαµε στα τέλη Απριλίου, οι δήµοι ακόµα περιµένουν
από την Κυβέρνηση την έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής
απόφασης σε συµµόρφωση µε τις αποφάσεις του Συµβουλίου
της Επικρατείας. Να βγει, λοιπόν, η ΚΥΑ, να προκηρυχθούν οι
διαγωνισµοί, να ολοκληρωθούν, να πάνε στους επενδυτές. «Ζήσε, Μάη µου, να φας τριφύλλι!» που λέει και ο λαός. Τι και αν χαθούν πολύτιµα έσοδα; Ποσώς σας ενδιαφέρει.
Κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, είστε επικίνδυνοι για τη χώρα και όταν µιλάτε και όταν υπόσχεστε και όταν νοµοθετείτε. Δεν ξέρω αν θα
καταφέρετε να κλείσετε το κεφάλαιο της διαπραγµάτευσης.
Εκείνο που είναι επείγον να κλείσετε είναι το κεφάλαιο της διακυβέρνησης της χώρας. Όσο πιο γρήγορα αποσυρθείτε από το
πολιτικό προσκήνιο, τόσο καλύτερα για όλους µας.
Ευχαριστώ και για την κατανόηση, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει.
Η κ. Μαρία Τριανταφύλλου έχει αυτοδιαγραφεί, ενώ η κ. Ελισσάβετ Σκούφα, η οποία είχε αυτοδιαγραφεί, επανήλθε. Εποµένως, µετά θα µιλήσει η κ. Σκούφα.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Μπουκώρος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οι πάντες έχουν συνοµολογήσει αυτά τα χρόνια της κρίσης ότι ο πρωτογενής τοµέας είναι ίσως ο κρισιµότερος, είναι εκείνος ο οποίος µπορεί να δώσει διέξοδο στη χώρα.
Δεν θεωρώ ότι προσφέρουµε υπηρεσία στους Έλληνες αγρότες

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και κτηνοτρόφους, ερχόµενοι σε αυτό το Βήµα προκειµένου να
βγάλουµε τους πολιτικούς µας καηµούς ή να διαβάσουµε τις
κοµµατικές µας θέσεις.
Επίσης, όλοι θα µπορούσαµε να συµφωνήσουµε στο γεγονός
ότι τις τελευταίες δεκαετίες η αποτυχία του συνεταιριστικού κινήµατος οφείλεται στον άκρατο κοµµατισµό, στην υποχρέωση
των συνεταιρισµών σε άλλες εποχές να πηγαίνουν τα προϊόντα
τους στις χωµατερές -και σήµερα, τριάντα µε τριάντα πέντε χρόνια µετά, να κινδυνεύουν µε µεγάλα πρόστιµα- στο γεγονός ότι
το κράτος δεν άσκησε, όπως θα έπρεπε, τον εποπτικό έλεγχο
που το Σύνταγµα ορίζει, βεβαίως και στην κακοδιαχείριση, βεβαίως και στις διοικήσεις, οι οποίες δεν έκαναν αυτό για το οποίο
τις εξέλεξαν οι Έλληνες παραγωγοί αγρότες και κτηνοτρόφοι.
Κι έρχεστε σήµερα εδώ µε ένα νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, να
κάνετε τι; Να αυξήσετε τον κρατικό έλεγχο, τον εναγκαλισµό, θα
έλεγα, µε το συνεταιριστικό κίνηµα και, όπως οµολόγησαν πολλοί
οµιλητές του ΣΥΡΙΖΑ, να αυξήσετε τη συµµετοχή των δικών σας
πολιτικών δυνάµεων σε όλες τις βαθµίδες των συνεταιριστικών
οργανώσεων. Δεν τα είπα εγώ, κύριε Υπουργέ. Οι δικοί σας οµιλητές τα είπαν, ο κ. Παπαδόπουλος και άλλοι.
Κατά συνέπεια, δεν σας ενδιαφέρει η παραγωγικότητα. Αναρωτιέµαι ποια παραγωγική φιλοσοφία και ποιο αναπτυξιακό όραµα υπηρετεί το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητάµε, κύριε Υπουργέ.
Το λέω αυτό για τον εξής απλούστατο λόγο: Θα αρκούσε το
άρθρο 12 παράγραφος 4 και 5 του Συντάγµατος, που προβλέπει
ότι οι συνεταιρισµοί ιδρύονται ελεύθερα από τους παραγωγούς,
προβλέπει την εποπτεία του ελληνικού κράτους -ούτε ιδιαίτερα
αυστηρή ούτε ιδιαίτερα χαλαρή, η οποία όµως πρέπει να ασκείται- και προβλέπει ότι οι συνεταιρισµοί, ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κατά την κείµενη νοµοθεσία, µπορούν να ελέγχονται.
Έρχεστε µε το σηµερινό νοµοσχέδιο µε ένα πλήθος άρθρων
να ρυθµίσετε τα πάντα, από την εγγραφή στα µέλη µέχρι τις
εκλογικές διαδικασίες, την ποσόστωση, τον τρόπο σύγκλησης
των γενικών συνελεύσεων και µια σειρά άλλων ζητηµάτων, µέσα
από µια φιλοσοφία ενός κρατικού πατερναλισµού, µε ένα κράτος
που θέλει να ελέγχει τα πάντα, χωρίς να απελευθερώνει καµµιά
απολύτως δύναµη, καµµιά απολύτως δυναµική.
Αυτό, κύριε Υπουργέ, θα µου επιτρέψετε να πω ότι είναι µια
αθεράπευτη προσήλωση στη γραφειοκρατία. Κανένα φορολογικό και κανένα αναπτυξιακό κίνητρο δεν δίνει στους συνεταιρισµούς το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητάµε. Και θα µου επιτρέψετε να πω, κύριε Υπουργέ, ότι είστε προσηλωµένοι και στην µετριοκρατία. Αυτή η περιοριστική διάταξη για τις θητείες των προέδρων των συνεταιρισµών τι ακριβώς εξυπηρετεί;
Αυτή η πολιτεία που όλοι υποτίθεται ότι υπηρετούµε δεν έχει
βάλει περιορισµό στους Βουλευτές –για να ξεκινήσουµε από εµάς- τους Υπουργούς, τους προέδρους οργανισµών. Μόνο στον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας έχει περιορίσει τη θητεία. Εσείς αρχίζετε από τους προέδρους των συνεταιρισµών.
Και είστε προσηλωµένοι στη µετριοκρατία, κύριε Υπουργέ,
γιατί, όπως και να το κάνουµε, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι
σηµαντικός, σηµαντικότατος. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι,
δεν έχουν τις ίδιες ικανότητες, το ίδιο ταλέντο, το ίδιο µεράκι για
προσφορά.
Αιτιολογήσατε αυτή τη διάταξη, λέγοντας ότι δεν θέλετε να
προσωποποιούνται συλλογικές διαδικασίες, όπως είναι το συνεταιριστικό κίνηµα.
Όµως, κύριε Υπουργέ, ξέρετε, στον κανόνα πάντα υπάρχουν
και οι εξαιρέσεις. Είπατε ότι ένα πλήθος συνεταιρισµών έχει συσσωρεύσει χρέη. Υπάρχουν, όµως, και κάποιες δεκάδες, εκατοντάδες, ίσως, συνεταιρισµοί οι οποίοι είναι υγιείς.
Με το νοµοσχέδιο τι κάνετε, κύριε Υπουργέ; Δίνετε το ίδιο
φάρµακο και στους υγιείς και στους ασθενείς. Και για τους ασθενείς δεν ξέρουµε αν θα θεραπευτούν -αυτό θα το δούµε στο µέλλον-, αλλά οι υγιείς µάλλον θα ασθενήσουν µε το νοµοσχέδιό
σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα έπρεπε να υπάρχει κάποια εξαίρεση ιδιαίτερα για τις διοι-
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κήσεις και τους προέδρους που καταγράφουν κέρδη και δίνουν
εργασία στους εργαζόµενους και κέρδη στους παραγωγούς.
Πρέπει να εξαιρούνται από αυτή τη διάταξη, κύριε Υπουργέ.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να κάνω µια αναφορά και σε κάποια
παράλληλα ζητήµατα που ανέκυψαν κατά τη συζήτηση. Φέρνετε
την τροπολογία του κ. Παππά, την τροπολογία µε γενικό αριθµό
346 και µε ειδικό αριθµό 49, για την ίδρυση µίας ακόµα ειδικής
γραµµατείας. Το αιτιολόγησε ο κύριος Υπουργός λέγοντας ότι
κάναµε περιστολές δαπανών 1,5 εκατοµµυρίων ευρώ και µπορούµε να ξοδέψουµε και 100.000 ευρώ για τη Γραµµατεία Ενηµέρωσης σχετικά µε τους πρόσφυγες και τους µετανάστες και
µάλιστα να εκπέµψουµε την εικόνα στο εξωτερικό.
Αναρωτιέµαι, κύριε Υπουργέ: Είναι ανάγκη να δαπανήσουµε
100.000 ευρώ ετησίως, για να δείχνουµε στο εξωτερικό την Ειδοµένη και τον Πειραιά;
Θα αναφερθώ στην τροπολογία για το εργόσηµο. Θα σας
έλεγα, κύριε Υπουργέ, ότι πολλές φορές δεν έχει σηµασία η φιλοσοφία µε την οποία έρχεται ή η φιλοσοφία την οποία εξυπηρετεί µία τροπολογία ή ένας νόµος, αλλά τι πόρτες και παράθυρα ανοίγει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Δεν είδα να έχετε και κάποιες προβλέψεις γι’ αυτό το ζήτηµα.
Πολύ ελαφρά αντιµετωπίζετε τις ενστάσεις της Νέας Δηµοκρατίας. Όµως, ξέρετε, σήµερα ψηφίζουµε, τα αποτελέσµατα τα
βλέπουµε αύριο.
Κλείνω σε τριάντα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε. Διέκρινα µια
ειρωνεία από τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τη
Νέα Δηµοκρατία ότι είναι προσηλωµένη στους αναγκαστικούς
συνεταιρισµούς και τα λοιπά. Πρόκειται για µία ακόµη διαστρέβλωση της πραγµατικότητας.
Η Νέα Δηµοκρατία τάχθηκε υπέρ των αναγκαστικών συνεταιρισµών σε πολύ ελάχιστες περιπτώσεις και όταν µιλάµε για µοναδικά προϊόντα σε πολύ συγκεκριµένες περιοχές της χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπουκώρο,
σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Νοµίζω ότι όλοι πρέπει να αποδεχθούµε σε αυτήν την Αίθουσα ότι όσοι εκλεγόµεθα
-και εκλεγόµεθα και οι τριακόσιοι- µε διαδικασίες άµεσης δηµοκρατίας, θητείες δεν µπορούν να υπάρξουν. Τις θητείες τις βάζει
ο λαός µε τον σταυρό προτίµησης στην άµεση δηµοκρατία. Θητείες µπαίνουν στις έµµεσες εκλογές, µε έµµεσο τρόπο. Όταν η
δηµοκρατία είναι άµεση εκ του λαού, µόνο ο λαός βάζει θητεία
είτε σε κόµµατα είτε σε Βουλευτές. Αυτή είναι η προσωπική µου
άποψη.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι η θέση σας όσον
αφορά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, όχι, όχι! Σαν γενική αρχή, κύριε Αποστόλου. Και πιστεύω ότι συµφωνείτε απολύτως.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Γιατί υπάρχει µία ανάλογη διάταξη και εγώ νόµιζα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Λοιπόν, ελάτε, κύριοι
συνάδελφοι. Η κ. Ελισσάβετ Σκούφα έχει τον λόγο.
Μη βγάζουµε µόνοι µας τα µάτια µας. Δηλαδή, τότε τον λαό τι
τον επικαλούµεθα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι ειδική διάταξη, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν µιλάω για το νοµοσχέδιο. Μιλάω σαν γενική αρχή. Καµµία σχέση µε το νοµοσχέδιο, κύριε Παπαδόπουλε.
Κυρία Σκούφα, έχετε τον λόγο.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΣΚΟΥΦΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή έχουµε ζήσει γι’ αυτό το νοµοσχέδιο δύο µέρες µακροσκελούς διαδικασίας, θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµη.
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Κατάγοµαι από έναν νοµό, την Πιερία, κυρίως αγροτουριστικό,
και γι’ αυτόν τον λόγο και επέµενα τελικά να τοποθετηθώ, διότι
θεωρώ ότι το αγροτικό ζήτηµα και το ζήτηµα των συνεταιρισµών
αφορούν κατά κόρον και τους αγρότες του Νοµού µου.
Θα ξεκινήσω, πρώτα από όλα, από τις αντιδράσεις που συνάντησε καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης το νοµοσχέδιο για τους
συνεταιρισµούς. Υπήρξαν αντιδράσεις και από τους παλαιούς
συνεταιριστές, οι οποίες φυσικά, κατά τη γνώµη µου εύλογα,
στηρίχθηκαν από τα κόµµατα της µείζονος Αντιπολίτευσης.
Υπήρξαν, όµως, και αντιδράσεις από νέους αγρότες και νέους
συνεταιριστές. Σε αυτούς κυρίως θέλω να απευθυνθώ και να
τους πω ότι ουσιαστικά αυτοί, ως νέοι αγρότες και παραγωγοί,
είναι εκείνοι πάνω στους οποίους στηριζόµαστε, προκειµένου να
αναβιώσει ένα δυνατό και υγιές συνεταιριστικό κίνηµα.
Ο λόγος που οδηγηθήκαµε σ’ αυτό το νοµοσχέδιο είναι φυσικά
η επιθυµία µας να ξεδιαλύνουµε το τοπίο στις αγροτικές οργανώσεις και φυσικά να αποδοθούν ευθύνες για τα λάθη του παρελθόντος. Δεν υπάρχει επιθυµία ούτε για κρατικό παρεµβατισµό ούτε για καµµιά αναχρονιστική µατιά.
Σήµερα συζητάµε πάνω στη βάση ενός προτεινόµενου νοµοσχεδίου που το νοµικό του πλαίσιο υπεισέρχεται σε πολλά θέµατα διοίκησης και λειτουργίας των συνεταιριστικών οργανώσεων. Αύριο, όταν δηλαδή µπει σε εφαρµογή και δούµε ότι όντως
το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο στήνει ξανά τους συνεταιρισµούς
σε µια υγιή βάση θέτοντας εκποδών τοπικούς παραγοντίσκους
και διοικήσεις αµφιβόλου ποιότητας, αυτό το νοµοσχέδιο ενδεχοµένως θα µπορέσει να απλοποιηθεί και να βελτιωθεί περαιτέρω. Ήδη, όµως, έχουν γίνει αρκετές και σηµαντικές βελτιώσεις
από τον Υπουργό κ. Αποστόλου.
Θέλω να σταθώ στο πολύ σηµαντικό άρθρο 28 και την τέταρτη
παράγραφό του, η οποία κάνει λόγο για ποινικές ευθύνες και ποινικές διατάξεις και η οποία αναφέρει πως τιµωρείται µε φυλάκιση
από έναν µήνα µέχρι ένα έτος, εφόσον δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλες διατάξεις, όποιος ενεργεί πράξεις διοίκησης ή διαχείρισης ή ελέγχου µετά τη λήξη της θητείας του.
Εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γεννάται ένα εύλογο ερώτηµα: Ένα µέλος ενός συνεταιρισµού και πολύ περισσότερο ένα
διοικητικό στέλεχος έχει µια ορισµένη θητεία. Για ποιον λόγο να
παρεµβαίνει στον συνεταιρισµό µετά τη λήξη της θητείας του; Ο
λόγος που θα έπρεπε να παρεµβαίνει θα είναι για να συµβουλεύει και να παραινεί τους νεότερους συνεταιριστές. Γίνεται
αυτό; Και επειδή δεν γίνεται αυτό και ο λόγος της παρέµβασης
µετά το τέλος της θητείας µέχρι τώρα γινόταν για άλλους λόγους
και για άλλα συµφέροντα, έρχεται η συγκεκριµένη διάταξη να
βάλει µια τάξη και να επιβάλει σε όσους δεν συµµορφώνονται
την απαραίτητη, επιτρέψτε µου, ποινή και τιµωρία.
Όσον αφορά τώρα τη συνεταιριστική εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικός, φυσικά και θεωρώ ότι αποτελεί υποχρέωση του κράτους να παρέχει δωρεάν παιδεία και εκπαίδευση, ακόµα και δια
βίου εκπαίδευση.
Επειδή, όµως, η χώρα διέρχεται –και καθώς όλα δείχνουν, θα
βγει σύντοµα- µια οικονοµική τουλάχιστον στενωπό, έρχεται το
νοµοσχέδιο για να πει ότι οι συνεταιρισµοί θα πληρώνουν ένα 2%
από το απόθεµά τους για την εκπαίδευση των στελεχών και µελών τους, για µια εκπαίδευση η οποία κρίνεται επιβεβληµένη και
απαραίτητη.
Εξάλλου, οι νέοι αγρότες που θα λάβουν αυτήν την εκπαίδευση είναι η νέα γενιά συνεταιρισµένων παραγωγών που θα
οδηγήσουν τις αγροτικές οργανώσεις στη νέα φάση ανάπτυξής
τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θέλω να χρησιµοποιήσω το µισό λεπτό που µου αποµένει,
κατά κατάχρηση του χρόνου, για να θίξω ένα θέµα το οποίο, δυστυχώς, δεν ακούστηκε όσο θα έπρεπε, κατά τη γνώµη µου, σ’
αυτήν την Αίθουσα και αφορά φυσικά τη στήριξη, θεσµοθέτηση
και ένταξη στο ενιαίο εθνικό δίκαιο µιας µορφής συνεταιρισµών
που, κατά τη γνώµη µου, είναι πάρα πολύ σηµαντικοί. Αναφέροµαι, φυσικά, στις γυναικείες συνεταιριστικές οργανώσεις.
Όλες και όλοι καταγόµαστε από την επαρχία και όλοι µπορούµε και έχουµε στο µυαλό µας τη δεινή οικονοµική κατάσταση
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των αγροτισσών στην επαρχία. Αυτοί οι γυναικείοι συνεταιρισµοί,
κύριε Υπουργέ, πρέπει να στηριχθούν µε κάθε µέσο, είτε µε ευρωπαϊκά κονδύλια είτε µε επιµορφωτικά προγράµµατα είτε
ακόµα πολύ περισσότερο στην εξαγωγή των µεταποιηµένων
προϊόντων που φτιάχνει η Ελληνίδα αγρότισσα. Έτσι θα ενισχυθεί όχι µόνο η ίδια, αλλά και το ετήσιο ακαθάριστο εθνικό προϊόν.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο αγαπητός συνάδελφος κ. Δηµήτριος Εµµανουηλίδης. Μετά ακολουθεί ο κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας.
Ορίστε, κύριε Εµµανουηλίδη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθηµερινά παρακολουθώ τα
τηλεοπτικά πάνελ και ως µόνιµη επωδό τύπου «δι’ ευχών» ακούµε
από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και από τους εκφραστές της: «Φύγετε. Είστε άχρηστοι και επικίνδυνοι. Και όσο γρηγορότερα φύγετε τόσο καλύτερα για τη χώρα».
Πράγµατι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε –το παραδεχόµαστε- άχρηστοι για ένα πολιτικό σύστηµα διαφθοράς και διαπλοκής και επικίνδυνοι, γιατί µε τη στάση µας, µε την πολιτική
µας παρουσία, απειλούµε να περάσουµε στο περιθώριο της ιστορίας µια παράταξη που για σαράντα χρόνια κυριάρχησε στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Υπ’ αυτήν την έννοια είµαστε
και άχρηστοι και επικίνδυνοι. Γιατί; Γιατί -ευτυχώς για εµάς, δυστυχώς για την κοινωνία- δεν είµαστε ίδιοι. Και δεν είµαστε ίδιοι,
γιατί ήρθαµε να χτίσουµε πάνω σε ερείπια.
Όπου πέσει η µατιά µας µόνο ερείπια σωρευµένα έχουµε να
διαπιστώσουµε: Στην υγεία, στην παιδεία, στη δηµόσια διοίκηση,
πρωτίστως δε στον χώρο της αγροτικής παραγωγής. Γιατί τι
άλλο παρά ερειπιώνας είναι όλος αυτός ο αριθµός των εξίµισι χιλιάδων συνεταιρισµών που στέκουν κουφάρια σπαρµένα σε όλη
την ελληνική επικράτεια, συνεταιρισµοί που γέννησαν µια ιδέα
εξαιρετική για την ανάπτυξη της χώρας και του λαού µας, γιατί
η ιδέα του συνεταιρίζεσθαι είναι στην ψίχα της Δηµοκρατίας το
πιο στέρεο θεµέλιο.
Όµως, µε συστηµατική προσπάθεια µέσα από την έννοια του
ηµέτερου, του κάθε άχρηστου ηµέτερου για χρόνια διαφεντεύατε σε αυτούς τους χώρους. Και δεν είναι ότι χρεώσαµε τη χώρα
µε τρία δισεκατοµµύρια. Δεν είναι ότι ακόµη αναζητούµε τα εξακόσια εκατοµµύρια του Κοντού, του Μωραΐτη. Είναι ότι διαλύσαµε µια προοπτική και αυτό είναι το σηµαντικότερο και το πιο
επώδυνο. Γιατί; Γιατί στη συνεταιριστική ιδέα στηρίζεται όλη η
προοπτική ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής, του στυλοβάτη
της εθνικής οικονοµίας και της κοινωνίας. Και αυτό συστηµατικά,
µε απόλυτη επίγνωση, το υπηρετήσατε και µέχρι την τελευταία
στιγµή το υπερασπιστήκατε.
Και έρχεστε τώρα να µας πείτε ότι δεν έχουµε κανέναν λόγο
να υποστηρίξουµε αυτό το εγχείρηµά µας. Ποιο δηλαδή; Να στήσουµε ξανά τους συνεταιρισµούς στην πραγµατική τους βάση,
να δώσουµε πραγµατικό κοινωνικό και πολιτικό περιεχόµενο σε
αυτό που, κατά την πολιτική µας επιλογή, αποτελεί το θεµέλιο
της αναπτυξιακής προοπτικής στο χώρο της αγροτικής παραγωγής.
Ποια είναι τα εχέγγυα εκείνα που διασφαλίζουν την επιτυχία
αυτού του εγχειρήµατος; Ο δηµοκρατικός χαρακτήρας και η καθαρότητα των προθέσεων, αυτό που λέει ο λαός µας «καθαροί
λογαριασµοί». Και υπό αυτήν την έννοια το νοµοσχέδιο έχει και
υπηρετεί και τα δυο αυτά χαρακτηριστικά.
Επειδή ο χρόνος είναι ιδιαίτερα περιορισµένος, θα σταθώ σε
δυο σηµεία µόνο –η συναδέλφισσα η κυρία Σκουφά, το επισήµανε- και είναι απολύτως αναγκαίο να υποστηριχθεί, κύριε Υπουργέ, η συνεταιριστική ιδέα στον χώρο των γυναικείων συνεταιρισµών.
Επίσης, επειδή δεν µπορεί να υπάρξει αγροτική ανάπτυξη, αν
δεν υπάρξει ουσιαστική παιδεία αγροτική, να βρούµε το νήµα
που µας άφησε ο Καποδίστριας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο συνάδελφος κ. Κωνσταντίνος Μπαργιώτας έχει τον λόγο.
Μετά είναι η επόµενη πεντάδα, δηλαδή η κ. Ευφροσύνη Καρασαρλίδου, ο κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης, ο κ. Ανδρέας Κατσανιώτης
και ο κ. Αθανάσιος Δαβάκης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνουµε µε αυτούς, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, έχουµε ακόµα
καµµιά δεκαριά. Μη βιάζεσαι, Νίκο. Μαζί µε εµένα θα κλείσει η
συνεδρίαση. Μη βιάζεσαι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν βιάζοµαι, κύριε Πρόεδρε.
Άλλωστε είµαι εδώ συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε, Μπαργιώτα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Οφείλω να συνηγορήσω ότι ο κ. Παπαδόπουλος όντως είναι
εδώ συνέχεια σήµερα.
Θα είµαι πολύ σύντοµος για τους συνεταιρισµούς. Έχει αναφερθεί και έχει εξαντληθεί το θέµα, από την πλευρά του Κόµµατός µου, από τους προηγούµενους οµιλητές. Επιγραµµατικά θα
πω ότι έχουµε µείνει µε την αίσθηση ότι το αυστηρό κανονιστικό
πλαίσιο που εισάγει και η λατρεία για την οµοιοµορφία που διέπει
τη φιλοσοφία του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, δυστυχώς, περισσότερες περιπλοκές θα φέρει παρά λύσεις και ενθάρρυνση
για το συνεταιρίζεσθαι στην Ελλάδα.
Σεβόµενος και τον χρόνο και την ώρα, θα επικεντρώσω στην
τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, η οποία και µεγάλη είναι και
αρκετά σηµαντική. Νοµίζω ότι χρήζει σχολιασµού, καθώς περιέχει αρκετά σηµεία, αµφιλεγόµενα τουλάχιστον.
Σε µια εποχή, λοιπόν, που η υγεία βρίσκεται σε οικτρή κατάσταση -συζητάγαµε την προηγούµενη εβδοµάδα την οικτρή κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα µηχανήµατα και οι υπηρεσίες
ακτινοθεραπείας για τους καρκινοπαθείς-, είδαµε διάφορα ευτράπελα που αφορούν τη στελέχωση των µονάδων εντατικής θεραπείας και τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται το Υπουργείο Υγείας τη µοριοδότηση των διοριστέων γιατρών στις µονάδες, η οποία είναι ιδιαίτερα, θα έλεγα, περίεργη αν µη τι άλλο.
Είδαµε στον Τύπο κάτι που το ξέρουµε από καιρό και επαναλαµβάνετε τον τελευταίο χρόνο, ασθενείς να πηγαίνουν στα νοσοκοµεία -αυτήν τη φορά στο «Μεταξά»- κουβαλώντας από το
σπίτι σεντόνια, βαµβάκι, οινόπνευµα και άλλα χρειώδη για τη νοσηλεία τους, µια και τα νοσοκοµεία αδυνατούν να τα παράσχουν.
Και βλέπουµε και µια τροπολογία στην οποία το Υπουργείο κόπτεται για οτιδήποτε άλλο εκτός από τα σχετιζόµενα µε την
ουσία, που είναι η νοσηλεία των ασθενών και η αποτελεσµατική
τους θεραπεία.
Έτσι, λοιπόν, σήµερα συζητάµε µεταξύ άλλων πολλών -και τη
συζητάµε πολύ λίγο, δυστυχώς- µια τροπολογία η οποία απαρτίζεται από οκτώ συναπτάς παραγράφους, η οποία την κάνει το
δεύτερο σηµαντικότερο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας,
µετά από εκείνο το περίφηµο παράλληλο πρόγραµµα.
Και τι κάνει στην παράγραφο 1; Διορθώνει το παράλληλο πρόγραµµα. Νοµίζω ότι αυτή είναι η τρίτη ή η τέταρτη φορά µέσα
στον τελευταίο µήνα όπου ανακαλύπτουµε λάθη σε ένα νοµοσχέδιο που πέρασε µόλις πριν από έναν µήνα και σπεύδουµε να τα
διορθώσουµε, να τα συµπληρώσουµε. Σε δουλειά να βρισκόµαστε. Τι κάνει, λοιπόν; Τροποποιεί το άρθρο 97 του συγκεκριµένου
νοµοσχεδίου, το οποίο τι κάνει; Εισάγει διορισµούς χωρίς κριτήρια –αγαπηµένο θέµα-, κατά παρέκκλιση κάθε κείµενης διάταξης.
Άλλη αγαπηµένη έκφραση της Κυβέρνησης της Αριστεράς. Όλα
τα νοµοσχέδια περιγράφουν µια τουλάχιστον διάταξη «κατά παρέκκλιση όλων των κείµενων διατάξεων».
Τι κάνει, λοιπόν; Εισάγει τη δυνατότητα να συνάπτονται ατοµικές συµβάσεις µίσθωσης έργου µε καθαρίστριες, µέλη των συνεργείων ασφάλειας κ.ο.κ., µε µόνο κριτήριο την προτέρα
ενασχόληση των ατόµων αυτών µε το αντικείµενο σε ιδιώτες. Δηλαδή, όποιος έχει δουλέψει ή δουλεύει ως µέλος ιδιωτικού συνεργείου στο νοσοκοµείο, µπορεί πλέον να διοριστεί µε ατοµική
σύµβαση µίσθωσης έργου στο νοσοκοµείο, χωρίς κανένα άλλο
κριτήριο.
Ρωτάω: Αν η ίδια ιδιωτική εταιρεία που απασχολούσε καθαρίστριες σε ένα νοσοκοµείο –και είναι πραγµατικό το παράδειγµα-
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, απασχολούσε και καθαρίστριες µε το ίδιο ακριβώς καθεστώς,
ας πούµε, στην Ηλεκτρονική Αθηνών, η οποία µόλις έκλεισε και
έχουν µείνει άνεργοι, γιατί δεν κάνουµε κάτι και για αυτές; Ποια
είναι η διαφορά; Ποιο είναι το κριτήριο επιλογής; Χιλιάδες άνεργοι αυτήν τη στιγµή στη χώρα προσπαθούν µέσω ενός συστήµατος µοριοδότησης να βρουν θέση για να λύσουν το πρόβληµά
τους. Υπάρχουν κριτήρια τα οποία έχουν χρησιµοποιηθεί επανειληµµένως στο δηµόσιο γι’ αυτές τις θέσεις. Η πολιτική απάντηση
είναι σεβαστή και την καταλαβαίνει κανείς.
Θέλω, όµως, επειδή περνάει ο χρόνος, ο οποίος είναι τελικά
πολύ λίγος, να σχολιάσω κυρίως τα ζυγά άρθρα, αυτής της τροπολογίας, όπως το 4 µε το οποίο, όπως λέει, επεκτείνεται η νοµιµοποίηση όλων των δαπανών των δηµοσίων, των ΔΥΠΕ και των
νοσοκοµείων. Από την εποχή του Αβραµόπουλου έχουµε αρχίσει
µε έναν νόµο να νοµιµοποιούµε τα πάντα. Χωρίς κανένα έλεγχο,
χωρίς καµµία µέριµνα, νοµιµοποιούµε τα πάντα -απευθείας αναθέσεις, δαπάνες- στα νοσοκοµεία και τα πληρώνουµε ξανά,
χωρίς να γίνει κανένας έλεγχος. Αυτό το πράγµα φαίνεται ότι δεν
αλλάζει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Στην παράγραφο 6 υπάρχει ένα τεράστιο θέµα, το οποίο έχει
να κάνει µε τη διαγραφή των χρεών του ΕΟΠΥΥ. Ο κ. Πολάκης
χθες από αυτό εδώ το Βήµα της Βουλής δήλωσε περήφανος και
περιχαρής ότι µε τρεις σειρές διαγράφει -λέει- 3 δισεκατοµµύρια
χρέος της κεντρικής κυβέρνησης. Στην πραγµατικότητα δεν είναι
ούτε 3 δισεκατοµµύρια -είναι γύρω στο 1 δισεκατοµµύριο- και
δεν είναι της κεντρικής κυβέρνησης. Διαγράφει. Κάποιος πρέπει
να εξηγήσει στον κ. Πολάκη ότι άλλο η κεντρική κυβέρνηση, άλλο
ο ΕΟΠΥΥ. Είναι τελείως διαφορετικά πράγµατα, δεν έχουν σχέση
το ένα µε το άλλο. Ούτε το δηµόσιο χρήµα του προϋπολογισµού
έχει σχέση µε τα χρήµατα που διαχειρίζεται ο ΕΟΠΥΥ, τα χρήµατα των ασφαλιστικών εισφορών.
Εν πάση περιπτώσει, µε µια τροπολογία τριών σειρών, σε ένα
άσχετο νοµοσχέδιο, χωρίς Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, χωρίς κοστολόγηση, χωρίς κανέναν αριθµό -γιατί τα 3 δισεκατοµµύρια είναι εκτίµηση, η δική µου εκτίµηση πάλι, µετρώντας ό,τι
µπορεί να µετρηθεί, είναι ότι είναι κάτω από 1 δισεκατοµµύριοέχουµε µια απαράδεκτη τροπολογία, η οποία κάνει ένα άλµα λογιστικό, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό για να περάσει απαρατήρητο.
Θα ήθελα πραγµατικά να ακούσω ποιος είναι ο λόγος, για τον
οποίο γίνεται το συγκεκριµένο και ποιος είναι ο λόγος που γίνεται
επειγόντως σε τροπολογία, χωρίς την παραµικρή συζήτηση και
χωρίς κοστολόγηση. Είναι πραγµατικά πρωτοφανή πράγµατα.
Τέλος, θέλω να επισηµάνω ότι για πολλοστή φορά, µε την παράγραφο 8, αποπειράται να µπαλωθεί το απαράδεκτο καθεστώς,
που έχει δηµιουργηθεί στα νοσοκοµεία από τον Δεκέµβριο που
είναι ακέφαλα και χωρίς διοικητές. Για ακόµη µια φορά έρχεται
µια τροπολογία, η οποία επεκτείνει –λέει- τη διάρκεια ζωής των
διοικητικών συµβουλίων των νοσοκοµείων, πολλά από τα οποία
έχουν λήξει από την 1η Ιουνίου για τον απλούστατο λόγο ότι δεν
υπάρχουν διοικητές, αναπληρωτές διοικητές και µέριµνα. Λήγει
η θητεία διοικητικών συµβουλίων και δεν την παίρνει κανένας
χαµπάρι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ολοκληρώνω µε αυτό.
Όπως στο παράδειγµα του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου
της Λάρισας, που Φεβρουάριο και Μάρτιο ήταν χωρίς διοίκηση
και διοικητικό συµβούλιο σε πλήρες λειτουργικό αδιέξοδο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, σαράντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 1ο Γυµνάσιο Σητείας Λασιθίου. Η
Κρήτη έχει την τιµητική της σήµερα.
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Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει η κυρία Ευφροσύνη Καρασαρλίδου.
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ: Συνάδελφοι, σήµερα συζητάµε ένα σηµαντικό σχέδιο νόµου, που έχει στόχο την
ενίσχυση του αγροτικού κόσµου της χώρας. Η Κυβέρνηση θέτει
συγκεκριµένα κριτήρια σε έναν κλάδο, που µπορεί και πρέπει να
είναι η αιχµή του δόρατος της ελληνικής οικονοµίας. Προσπαθεί
να βελτιώσει τις συνεταιριστικές µονάδες και µέσα από τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των συνεταιριστικών διαδικασιών, να
ενισχύσει και το παραγόµενο προϊόν.
Προσωπικά προέρχοµαι από τον νοµό Ηµαθίας, στον οποίο η
οικονοµία στηρίζεται κατά βάση στους αγρότες και στον πρωτογενή τοµέα. Τα τελευταία χρόνια ο κόπος της εργασίας τους
υποτιµάται σταθερά. Πέρα από τις δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες και από το κλείσιµο µεγάλων εξωευρωπαϊκών αγορών, ένα
µεγάλο µερίδιο ευθύνης το φέρει και η οργανωτική δοµή και η
λειτουργία και -για να είµαι ακριβής- η µη λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισµών.
Ας δούµε, λοιπόν, τι συµβαίνει στον συνεταιριστικό κλάδο της
χώρας. Υπάρχουν εξήµισι χιλιάδες καταγεγραµµένοι συνεταιρισµοί και λειτουργούν µόνο χίλιοι σαράντα δύο. Οι υπόλοιποι
πέντε χιλιάδες τετρακόσιοι είναι στην πραγµατικότητα συνεταιρισµοί- «φαντάσµατα». Απ’ αυτούς τους χίλιους σαράντα δύο,
λοιπόν, µόνο δεκαπέντε µε είκοσι είναι οικονοµικά υγιείς. Οι υπόλοιποι είτε είναι υπερχρεωµένοι, είτε βρίσκονται σε µείωση της
εµπορικής τους δραστηριότητας.
Το νοµοσχέδιο αυτό προσπαθεί να ενδυναµώσει τον συνεταιριστικό χώρο µε δύο τρόπους.
Πρώτον, µε τη διόρθωση των συσσωρευµένων λαθών των προηγούµενων ετών και δεύτερον, µε την αυστηροποίηση των κριτηρίων λειτουργίας των συνεταιρισµών και τη δηµιουργία ελεγκτικών µηχανισµών που θα αποτρέψουν την επανάληψη των ίδιων
λαθών, θα ενισχύσουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και θα βοηθήσουν τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις να χαµηλώσουν το κόστος παραγωγής και να βελτιώσουν τις τιµές των προϊόντων
τους.
Έτσι, από τη µια µεριά ξεκαθαρίζουµε τους λογαριασµούς µε
τις δυσλειτουργίες του παρελθόντος και από την άλλη δίνεται
µία σοβαρή βάση εκκίνησης για την µελλοντική τους λειτουργία.
Για να διορθωθούν και να µην επαναληφθούν τα προηγούµενα
λάθη, πρώτα δηµιουργείται το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων, καθώς και αρµόδια
Ελεγκτική Αρχή και κλάδος επιθεωρητών. Η καταγραφή σε µία
ενιαία βάση δεδοµένων, θα γνωστοποιήσει ποιοι συνεταιρισµοί
έχουν υγιή οικονοµικά στοιχεία και σχέδιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους.
Δεύτερον, δηµιουργείται το Εποπτικό Συµβούλιο στα όργανα
διοίκησης του συνεταιρισµού µε στόχο να ελέγχει τις πράξεις
του διοικητικού συµβουλίου, ώστε να αποτρέψει φαινόµενα κακοδιοίκησης. Έτσι, αποτρέπουµε την προσωποπαγή λειτουργία
και τον νεποτισµό των οργανισµών και ενισχύουµε τη διαφάνεια
και τη λογοδοσία στις αποφάσεις και στην οικονοµική διαχείριση,
που επιτελεί η ηγεσία τους.
Τρίτον, δηµιουργείται ένα πλαίσιο λειτουργίας του συνεταιρισµού στα πρότυπα πια επιχείρησης µε τον διορισµό Γενικού Διευθυντή, µε το Πρόγραµµα Δράσης και Ανάπτυξης που συντάσσει ετησίως το διοικητικό συµβούλιο, το οποίο συνοδεύεται από
προϋπολογισµό εσόδων-εξόδων και µε τη διάθεση του υπολοίπου των πλεονασµάτων για την ανάπτυξη του αγροτικού συνεταιρισµού.
Ακόµη, ενισχύεται η συνεταιριστική εκπαίδευση, απλοποιούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τη δηµιουργία και τη συναλλαγή των συνεταιρισµών µε το κράτος, δίνονται κίνητρα για
τη δηµιουργία σύνδεσης ενδοκλαδικών και διακλαδικών συνεργασιών και καλωσορίζεται η ενιαία και αρραγής αντιπροσώπευση
των αγροτών µέσω των συλλογικών τους φορέων.
Επιπλέον, διευκολύνεται η δηµιουργία συνεταιριστικών επιχειρήσεων από µικρούς αγρότες στο πνεύµα της κοινωνικής οικονοµίας. Οι µικροί αγρότες έχουν πλέον έναν νοµικό σύµµαχο και
µια «οµπρέλα» προστασίας για να πετύχουν. Η Κυβέρνηση έχει
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σαν στόχο την αντιµετώπιση των χρόνιων παθολογιών.
Αυτό το νοµοσχέδιο εστιάζει σε µια από τις σηµαντικότερες
πηγές προβληµάτων στον χώρο της αγροτικής παραγωγής και
οικονοµίας, τους συνεταιρισµούς.
Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που οι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης επικαλούνται την αυτορρύθµιση συνεχώς της αγοράς
και µας νουθετούν να µην παρέµβουµε. Γιατί άραγε; Δεν βλέπετε
το χάος που υπάρχει; Μιλάτε για αυτορρύθµιση της αγοράς, ενώ
σκόπιµα καλύπτετε τον καιροσκοπισµό του χάους.
Ας µην γελιόµαστε, όµως. Μέσα σε αυτό το χάος χτίστηκαν
εκλογικές πελατείες, τοπικοί «βαρόνοι», προσωποπαγείς δοµές
που για να συντηρηθούν, θυσίασαν τη βιωσιµότητα των συνεταιρισµών.
Πόσες οικονοµικές και διοικητικές ατασθαλίες έχουν συντελεστεί εξαιτίας αυτής της έλλειψης των κριτηρίων και των ελέγχων;
Πόσα ρουσφέτια έχουν γίνει για να διατηρηθούν µεµονωµένοι
άνθρωποι σε συγκεκριµένες θέσεις, παρά τις αποτυχηµένες τους
θητείες; Αλήθεια, πόσα λάθη µπορούµε να αντέξουµε ακόµα;
Μας καλείτε να µην παρέµβουµε, να µην αλλάξουµε τους
όρους του παιχνιδιού, αλλά δείτε τι έχει συµβεί µέχρι τώρα.
Ο νέος νόµος στηρίζεται κυρίως στη δοµή του ν.2810/2000 και
σε άρθρα του ν.4015/2011. Τα τελευταία χρόνια αυτοί οι δύο
νόµοι υπέστησαν τριάντα πέντε τροποποιήσεις. Αυτές οι µικροαλλαγές εκδηλώνουν τον τρόπο που αποφάσισαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις αποσπασµατικά, για να κλείσουν «µπαλώµατα»
και να ανοίξουν άλλα, να κάνουν πάντα εξυπηρετήσεις και να ικανοποιούν βραχυπρόθεσµα αιτήµατα.
Ο µύθος της αυτορρύθµισης που προτείνετε, είναι ένα άλλοθι
για να επιβάλετε την απραξία που θα συντηρήσει το χάος, γιατί
το χάος φαίνεται πως κάποιους τους ωφελεί. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Κύριοι συνάδελφοι, αυτός ο κλάδος χρειάζεται βοήθεια. Κι
αυτήν τη βοήθεια προσπαθούµε να προσφέρουµε.
Κλείνω µε ένα µήνυµα, όµως, προς τους συναδέλφους Βουλευτές της Κυβέρνησης. Κανείς από εµάς δεν πρέπει να θεωρήσει πως αυτός ο νόµος παρά τη σηµαντικότητά του είναι και η
πανάκεια. Πρέπει να σταθούµε δίπλα στον αγροτικό κόσµο, να
τον ενηµερώσουµε για τις νέες µορφές οργάνωσης, τις νέες
µορφές καλλιέργειας, τα νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία και να τον
στηρίξουµε οικονοµικά και οργανωτικά για να ανταπεξέλθει σε
αυτήν τη δύσκολη συγκυρία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης έχει τον λόγο.
Ακολουθεί ο κ. Ανδρέας Κατσανιώτης και ο κ. Αθανάσιος Δαβάκης.
Ορίστε, έχετε τον λόγο, κύριε Μιχαηλίδη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
αναµφισβήτητο, νοµίζω, το γεγονός ότι το νοµοσχέδιο το οποίο
εισάγεται σήµερα στη Βουλή, προσπαθεί να βάλει µια τάξη σε
ένα εξαιρετικά πολύπλοκο ζήτηµα, σε µια χαώδη κατάσταση που
επικρατεί στους συνεταιρισµούς της χώρας µας, µια παθολογία
η οποία εδώ και πολλές δεκαετίες αναπαράγεται και που έχει
φτάσει, νοµίζω, σε ένα οριακό σηµείο. Αυτό είναι κάτι το οποίο
µπορεί να διαπιστώσει ο κάθε ένας.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, να επικεντρώσω την τοποθέτησή
µου στα άρθρα του νοµοσχεδίου αυτού, τα οποία αφορούν
στους αναγκαστικούς συνεταιρισµούς και πιο συγκεκριµένα
στην µετατροπή των αναγκαστικών συνεταιρισµών σε απλούς
συνεταιρισµούς.
Όπως γνωρίζετε, η Χίος έχει ένα προνοµιακό προϊόν, τη µαστίχα και έναν εξαιρετικό συνεταιρισµό, πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο -ένωση δηλαδή- ο οποίος έχει µια µακρά διαδροµή.
Θέλω να σας πω ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 1930 ένας
δηµοκράτης, λαµπρός γιατρός, εµπνεύστηκε αυτόν τον συνεταιρισµό και ξεκίνησε να συγκεντρώνει την παραγωγή των µαστιχοπαραγωγών. Και σήµερα το προϊόν αυτό, η µαστίχα, µε τις άοκνες προσπάθειες, τους αγώνες, που σε όλη τη διάρκεια αυτής
της διαδροµής η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών αλλά και οι µαστιχοπαραγωγοί έδωσαν, είναι ένα προϊόν Προστατευόµενης Ονο-
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µασίας Προέλευσης.
Η εµπορική δραστηριότητα της Ένωσης είναι κυρίως εξαγωγική. Εξάγει περίπου εκατόν σαράντα πέντε τόνους µαστίχας και
εκατό διαφορετικά προϊόντα µέσω θυγατρικών εταιρειών τις
οποίες έχει. Το 2003 χρηµατοδότησε είκοσι επτά ερευνητικά
προγράµµατα. Έχει δροµολογήσει ήδη το Κέντρο Εφαρµοσµένης Έρευνας για τη µαστίχα. Επίσης, έχει πάρει πιστοποίηση ως
παραδοσιακό φάρµακο. Και αναµένουµε εντός ολίγου να πάρει
και πιστοποίηση για φάρµακο µε την κλασσική έννοια της λέξης.
Το 2014 εντάχθηκε στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άυλης
πολιτιστικής κληρονοµιάς της UNESCO. Έχει έναν τζίρο ύψους
15 εκατοµµυρίων ευρώ τον χρόνο ως συνεταιρισµός και άλλα 10
εκατοµµύρια στην θυγατρική εταιρεία την οποία έχει, τη «MEDITERRA».
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Αυτό, όπως αντιλαµβάνεστε, δηλώνει ότι πρόκειται για έναν
εξαιρετικά υγιή συνεταιρισµό, ανταγωνιστικό, µε ανοίγµατα σε
νέες αγορές, ο οποίος αυτήν τη στιγµή δεν έχει να φοβάται τίποτα από τον ανταγωνισµό και κάνει γενναία ανοίγµατα σε όλα
τα επίπεδα των αγορών.
Τι συµβαίνει µε το άρθρο 32 περί µετατροπής των αναγκαστικών συνεταιρισµών; Υπήρξαν οµολογουµένως κάποιες αρχικές
διατυπώσεις, τις οποίες προσπαθήσαµε, µε συνεννόηση και µε
την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, αλλά και µε την πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου, να αναδιαµορφώσουµε και να τις διατυπώσουµε, έτσι ώστε να µην αφήνει -τουλάχιστον όσον αφορά στον δικό
µας συνεταιρισµό- θέµατα ανοιχτά, έτσι ώστε µε κάποια διαδικασία να µπορεί να καταπέσει η αναγκαστικότητα του συνεταιρισµού.
Θέλω να δηλώσω σε όλα τα επίπεδα ότι παραµένουµε αλληλέγγυοι στους αγώνες που καταβάλουν οι µαστιχοπαραγωγοί και
υποστηρίζουµε σε όλα τα επίπεδα την αναγκαστικότητα. Συµµεριζόµαστε απόλυτα την αγωνία τους, αλλά και τις επιφυλάξεις
τις οποίες διατυπώνουν και θεωρώ ότι µε κάθε τρόπο θα πρέπει
να περιφρουρήσουµε αυτήν την αναγκαστικότητα.
Όµως, επειδή στην Αίθουσα αυτή -αλλά και έξω από αυτήν την
Αίθουσα- νοµίζω ότι περισσεύει η υποκρισία κι έχουν βρεθεί κάποιοι όψιµοι τιµητές και υπερασπιστές της αναγκαστικότητας,
θέλω να σας δηλώσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η Νέα
Δηµοκρατία, η οποία, όπως γνωρίζουµε όλοι, διαπνέεται από τη
βασική ιδεολογία της νεοφιλελεύθερης τακτικής, των ελεύθερων
αγορών, εµφανίστηκε σήµερα να υπερασπίζεται την αναγκαστικότητα των συνεταιρισµών και µάλιστα την αναγκαστικότητα των
συνεταιρισµών της Χίου. Απλά οι συνάδελφοι είδαν φως και µπήκαν. Και αυτό είναι απόλυτα καταφανές.
Κι επιτρέψτε µου να αναφερθώ εδώ στη δήλωση πριν από δύο
ακριβώς χρόνια σε αυτήν εδώ την Αίθουσα του Βουλευτή Λέσβου, τότε, του κ. Βογιατζή, ο οποίος δήλωνε τα εξής: «Όσον
αφορά τους συνεταιρισµούς, νοµίζω ότι είναι ντροπή για τη σηµερινή εποχή που ζούµε, κύριε Υπουργέ…» –απευθυνόταν στον
τότε Υπουργό- «…από φιλελεύθερες κυβερνήσεις ή κυβερνήσεις
που πάντως ασπάζονται την ελεύθερη οικονοµία, να επιτρέπουµε
τη συνέχιση των αναγκαστικών συνεταιρισµών».
Το καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ανδρέας Μιχαηλίδης καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Το επιτρέψαµε όµως. Δεν το αλλάξαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συντοµεύετε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα, λοιπόν, να έχουµε απόλυτα διαυγές µπροστά µας
ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν αγώνες καθηµερινά για τη διατήρηση αυτής της αναγκαστικότητας και ποιοι ευκαιριακά προσπαθούν να καρπωθούν καταστάσεις και δήθεν να δηλώσουν
αλληλέγγυοι προς την αναγκαστικότητα.
Ευχαριστώ πολύ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μιχαηλίδη, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Κατσανιώτης Ανδρέας, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, έχει τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω, παίρνοντας αφορµή από τον τελευταίο συνάδελφο και θα πω ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον πια όλα αυτά
που κάποιοι τα θεωρούσαν διαχωριστικά, το πόσο φιλελεύθερα
είναι κάποια πράγµατα, πόσο δεν είναι. Δεν ξέρω αυτήν τη στιγµή
πώς νιώθουν οι πολέµιοι του φιλελευθερισµού όταν περνάνε τις
ελαστικές σχέσεις εργασίας από την πίσω πόρτα ή τα µπλοκάκια
στο σηµερινό νοµοσχέδιο ή αν αυτό είναι φιλελεύθερο ή αν αυτό
είναι σοσιαλιστικό. Οπότε, θα ήταν σκόπιµο σε αυτήν την Αίθουσα, µετά από τις µεγάλες µάχες µνηµονίου - αντιµνηµονίου
και τις ηρωικές διαπραγµατεύσεις, να ξεκινήσουµε µια κουβέντα
βασισµένη στη λογική και όχι σε λεβέντικα λόγια, που ξεχνιούνται
εύκολα.
Και ας ξεκινήσουµε µε µια πρώτη παραδοχή, πιστεύω, κοινή
σε όλους µας: Το αγροτικό συνεταιριστικό κίνηµα στην Ελλάδα
χρεοκόπησε πολύ πριν χρεοκοπήσει η ίδια η Ελλάδα. Και είναι
χαρακτηριστικό ότι σήµερα, ουσιαστικά, βιώσιµοι δεν είναι πάνω
από εκατό, εκατόν πενήντα συνεταιρισµοί στη χώρα. Επίσης,
είναι σηµαντικό πως τα χρέη των υπό εκκαθάριση συνεταιρισµών
αγγίζουν τα 3 δισεκατοµµύρια.
Με ευκολία θα µπορούσε να πει κάποιος από την Κυβέρνηση,
ότι αυτά τα 3 δισεκατοµµύρια, κύριε Υπουργέ, βαραίνουν τα
παλιά κόµµατα, τα κακά κόµµατα. Θα ήθελα, όµως, να ρωτήσω
το εξής: Βαραίνουν περισσότερο εµένα που είµαι ένα χρόνο Βουλευτής ή τον κ. Μπόλαρη, ο οποίος σήµερα είναι Υφυπουργός
της Κυβέρνησης, αλλά έχει µια διαδροµή στα παλιά κόµµατα αρκετά µεγάλη;
Μια δεύτερη παραδοχή, όπως φάνηκε κατά τη συζήτηση, είναι
πως το παρόν νοµοσχέδιο αντί της ουσιαστικής επανεκκίνησης
του «συνεταιρίζεσθαι» επαναφέρει παλαιοκοµµατικές πρακτικές
και επαναφέρει νέο εναγκαλισµό του κράτους µε τον αγροτικό
τοµέα. Για την ακρίβεια, θα έλεγα πως το παρόν νοµοσχέδιο παρουσιάζει την ίδια αντίφαση που συνολικά η Κυβέρνηση και το
έργο της παρουσιάζουν.
Κυρίες και κύριοι, κανένας όχι δεξιός ή αριστερός, αλλά λογικός άνθρωπος, δεν θα µπορούσε να στηρίξει αυτό το νοµοθέτηµα. Κανένας που ζει στη σηµερινή εποχή, δεν µπορεί να στηρίξει ένα νοµοθέτηµα που αντί να προωθεί την υγιή επιχειρηµατικότητα στον αγροτικό τοµέα, προσπαθεί να επιβάλει ελέγχους
σκοπιµότητας και δραστηριοτήτων στους συνεταιρισµούς.
Κανένας δεν µπορεί να δει µε καλή διάθεση κάτι που εν έτει
2016 αντί να αναφέρεται σε ενίσχυση της εξωστρέφειας και των
δικτύων πώλησης, σε αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, σε σύγχρονες εκµεταλλεύσεις και εγκαταστάσεις παραγωγής πιστοποιηµένων προϊόντων, προβλέπει ότι ο Υπουργός µπορεί να καθορίζει τον τύπο και το ελάχιστο περιεχόµενο των συµβάσεων ανά
γεωργικό προϊόν.
Η αγροτική Ελλάδα του 21ου αιώνα είναι βέβαιο πως δεν χρειάζεται τέτοιους νόµους. Δεν χρειάζεται να απαγορεύει την συνεταιριστική συνεργασία. Δεν είναι δυνατόν να απαγορεύεται η
συνεργασία γειτονικών συνεταιρισµών που έχουν τα ίδια αγροτικά προϊόντα, για να τα διακινούν από κοινού ή να τα προωθούν
στις αγορές του εξωτερικού. Δεν χρειάζεται υποχρεωτική παρακράτηση για εκπαίδευση από ένα νέο φορέα που θα δηµιουργήσει το Υπουργείο. Το ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ δεν µας κάνει;
Δεν χρειάζεται όριο για αγορά προϊόντων από µη µέλη. Αν
ένας συνεταιρισµός έχει µεγάλη δυνατότητα µεταποίησης, δίκτυο διανοµής, αγορές στο εξωτερικό, να του απαγορεύσουµε
να µεγαλώσει τον κύκλο εργασιών του;
Αντίθετα, χρειάζονται απλοί και ξεκάθαροι κανόνες για όλους.
Χρειάζεται ένα κράτος που θα δηµιουργεί θεσµικό πλαίσιο εντός
του οποίου οι συνεταιρισµοί θα λειτουργούν ελεύθερα, θα ενισχύουν την προστιθέµενη αξία της αγροτικής παραγωγής, θα
ενισχύουν τις έννοιες της επένδυσης και της καριέρας στον
αγροτικό χώρο και θα ελέγχονται, όπως κάθε φορέας και επιχείρηση σε αυτήν την χώρα, από τους ελεγκτικούς µηχανισµούς του
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κράτους για τη χρηστή και νόµιµη λειτουργία τους.
Ο αγροτικός κόσµος στην Ελλάδα δεν χρειάζεται άλλους «πατερούληδες». Χρειάζεται αγροτικά σχολεία και ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα, που θα µετατρέψουν κάθε αγρότη σε έναν
µικρό επιστήµονα γης και παράλληλα αληθινό επιχειρηµατία και
κύριο της περιουσίας του, της γης του και της ζωής του.
Χρειάζεται σύνδεση της υπαίθρου µε τα ερευνητικά κέντρα και
τις κυψέλες καινοτοµίας. Χρειάζεται ανίχνευση της διεθνούς αγοράς για κάθε προϊόν που παράγεται στη χώρα, ώστε να υπάρχουν διαρκώς επικαιροποιηµένες γνώσεις για τα κανάλια εµπορίας, τα κόστη παραγωγής, τις περιόδους παραγωγής και κατανάλωσης, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία που θα είναι πολύτιµη για την αγροτική παραγωγή.
Χρειάζεται βελτίωση των υποδοµών µέσα από τη συνεργασία
ιδιωτικών και δηµοσίων φορέων, που θα δώσουν λύσεις τόσο στα
σύνθετα όσο και στα απλά προβλήµατα της καθηµερινότητας
του αγρότη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Αυτά και άλλα τέτοια εργαλεία της σύγχρονης εποχής χρειάζεται ο αγροτικός κόσµος της χώρας.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία του κ.
Παππά. Ξέρετε, η επικοινωνία και η διαχείριση κρίσεων έχει αξία
όταν πραγµατοποιείται στην αρχή της κρίσης. Ερχόµαστε τώρα
και έχουµε το µεταναστευτικό. Σας θυµίζω ότι από 2 Φεβρουαρίου έχει γίνει µια συνέντευξη Τύπου, για να δηµιουργηθεί ενιαίο
κέντρο συντονισµού για την µετανάστευση, στο οποίο στην ουσία δεν συµµετείχε η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας, που είναι
το αρµόδιο όργανο, δεν συµµετείχε και δεν είχαν καµµία εµπλοκή τα γραφεία Τύπου στο εξωτερικό, δεν είχε καµµία εµπλοκή το Υπουργείο Τουρισµού, που είναι το καθ’ ύλην αρµόδιο
υπό την έννοια του ότι η εικόνα που παρουσιάζεται στο εξωτερικό το βλάπτει άµεσα, δεν είχε καµµία εµπλοκή το Υπουργείο
Εξωτερικών. Δεν φτιάχτηκε κανένα κέντρο τύπου για τους ξένους δηµοσιογράφους. Αφέθηκαν ελεύθεροι να δείχνουν εικόνες
για τόσους µήνες, που διέσυραν την χώρα παγκόσµια. Δεν υπήρξε καµµία κατεύθυνση, καµµία βοήθεια στους δηµοσιογράφους.
Οι µόνοι, που υποδεχόντουσαν ακόµη και τους ξένους, που
πήγαν στον Ελαιώνα ήταν οι µη κυβερνητικές οργανώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε τη
σκέψη σας παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Πρώτη φορά εκπρόσωπος του Υπουργείου Τύπου από την Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας της Κυβέρνησης πήγε στη Μυτιλήνη όταν πήγε ο Πάπας, ως προποµπός.
Έρχεται η Κυβέρνηση τώρα να δηµιουργήσει τι; Έρχεται να
δηµιουργήσει µια θέση για τον κ. Κυρίτση. Γιατί γι’ αυτό µιλάµε.
Γι’ αυτό µιλάµε! Έρχεται να δηµιουργήσει µια θέση γενικού
γραµµατέα για τον κ. Κυρίτση, όταν η κρίση πια δεν είναι στο pick
της, όταν οι εικόνες στο εξωτερικό έχουν φύγει, όταν η εικόνα
της χώρας στο εξωτερικό έχει καταστραφεί. Αυτό κάνετε. Αντί
να προφυλάξετε την εικόνα της χώρας, έρχεστε και φτιάχνετε
µια θέση για τον κ. Κυρίτση. Μπράβο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κατσανιώτη.
Τον λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Δαβάκης.
Παρακαλώ να παραµένετε στο πλαίσιο του χρόνου όλοι οι οµιλητές, για να τελειώσουµε σχετικά σύντοµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κύριε συνάδελφε, δεν ξέρω αν είναι
για τον κ. Κυρίτση αυτή η γραµµατεία. Εγώ υποπτεύοµαι, µήπως
είναι και για τον κ. Μουζάλα, µήπως ο κ. Καµµένος, τελικώς,
εφαρµόσει την απειλή του και παραιτηθεί αν δεν φύγει ο κ. Μουζάλας. Θα δούµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Αυτό το οποίο θα έπρεπε να συµβεί -και ας µιλήσουµε σοβαράείναι το κόστος αυτής της γραµµατείας -την οποία συστήνει µε
αυτήν την τροπολογία ο κ. Παππάς- και τα χρήµατα, τα οποία θα
απαιτηθούν, καλύτερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι όλων των
πτερύγων, να τα έδιναν στους καθηµαγµένους προϋπολογι-
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σµούς των γενικών επιτελείων, τα οποία µέχρι στιγµής έχουν
αναδεχθεί πλήρως το βάρος του µεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήµατος.
Οι Ένοπλες Δυνάµεις έχουν ξελασπώσει µια Κυβέρνηση, της
οποίας η ανυπαρξία µεταναστευτικής της πολιτικής και όλα αυτά
που συνθέτουν την πρότασή της για το προσφυγικό ζήτηµα,
έχουν κάνει τις Ένοπλες Δυνάµεις αυτή τη στιγµή να βρίσκονται
στην προµετωπίδα όλης αυτής της κρίσης, µε ό,τι αυτό σηµαίνει
για την εκτροπή -αν θέλετε- από την καθ’ αυτή αποστολή τους,
που είναι η ανάσχεση της απειλής από τη γείτονα.
Οφείλω, πριν ξεκινήσω την προσέγγισή µου στο νοµοσχέδιο,
να διαβάσω λίγα σηµεία από ένα γράµµα που έλαβα από έναν
παλαίµαχο συνεταιριστή φίλο µου της Λακωνίας, ο οποίος µου
γράφει, σε αυτό το γράµµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα
εξής: Αν θέλαµε να προτείνουµε έναν νόµο ειδικά για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς -θέλω να µε ακούσει ο κύριος Υπουργόςτότε πρέπει αυτός ο νόµος να καθορίζει τα εξής σηµεία: Τον ορισµό του συνεταιρισµού, τις βαθµίδες της συνεταιριστικής συνεργασίας, τους συνεταιριστικούς οµίλους, τα όργανα διοίκησης
εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, το φορολογικό καθεστώς,
το οποίο διαφοροποιείται από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες,
λόγω της ιδιόµορφης λειτουργίας του θεσµού, την απόλυτη
ελευθερία στα καταστατικά, ώστε τα ίδια τα µέλη να ρυθµίσουν
τα του οίκου τους, υπό τον όρο του σεβασµού των επτά διεθνών
συνεταιριστικών αρχών, τον κρατικό έλεγχο, ο οποίος πρέπει να
ασκείται όπως και σε κάθε άλλη επιχείρηση –,δηλαδή, έλεγχος,
που να εξασφαλίζει τη νοµιµότητα και όχι τη σκοπιµότητα, όπως
εσείς αυτή τη στιγµή φέρνετε µε τις διατάξεις- και µεταβατική
διάταξη για τη λήψη µέτρων εξυγίανσης του θεσµού.
Αντ’ αυτού, κύριε Υπουργέ, κύριοι της Κυβερνήσεως, επεµβαίνετε στην αυτονοµία των συνεταιρισµών, επεµβαίνετε στην εκλογική τους διαδικασία, τους επιβάλλετε επιχειρησιακό πλάνο -ένα
business plan, το οποίο ουσιαστικώς δεν συµβαίνει πουθενά
αλλού- τους επιβάλλετε να µπαίνουν σε επενδυτικά σχέδια και
να τα υποβάλουν. Και όπως προελέχθη από την αντίθετη µεριά,
κάνετε έλεγχο σκοπιµότητας και όχι έλεγχο νοµιµότητας, τον
οποίο οφείλετε κι εσείς να κάνετε ως Κυβέρνηση. Στραγγαλίζετε,
µε άλλα λόγια, την αγροτική επιχειρηµατικότητα, κάτι το οποίο
δεν συνάδει και µε την ιστορία σας στον αγροτικό χώρο.
Πείτε ότι ψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο, που θα το ψηφίσουµε σήµερα το βράδυ. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι στις παθογένειες, οι οποίες υπάρχουν -και όντως υπάρχουν- στον συνεταιριστικό χώρο, όταν ο ίδιος ο συνεταιριστής, η ίδια η οικογένεια των συνεταιριστών δεν το αποδέχεται; Και αυτό φαίνεται
από τα πρακτικά της επιτροπής, στην οποία κανένας από τους
φορείς δεν ταυτίστηκε µε τις αρχές του νοµοσχεδίου, το οποίο
εισάγετε. Ούτε ένας! Αυτό είναι κάτι, που δείχνει ότι αυτοί για
τους οποίους νοµοθετούµε εδώ πόρρω απέχουν απ’ αυτά για τα
οποία νοµοθετούµε. Ούτε ένας! Αντ’ αυτού φέρνετε αυτό, ένα
µείγµα παθογενειών, ιδεοληψιών και παλαιών διατάξεων, οι οποίες έχουν αποτύχει και οι οποίες σήµερα έρχονται εν είδει αλλαγής και µεταρρυθµίσεως.
Επαναλαµβάνω: Ο συνεταιρισµός και το συνεταιριστικό ζήτηµα, είναι ένα ζήτηµα, που ξεκινάει από πολύ µακριά. Έχει ανδρωθεί κι έχει δηµιουργήσει ευοίωνες προοπτικές από τον
αγώνα των συνεταιριστών, τις οποίες εσείς ξεχνάτε ή θέλετε να
ξεχάσετε.
Σχετικά µε το άρθρο, το οποίο προβλέπει προσλήψεις στον
ΕΛΓΑ: Μαζί µε τις προσλήψεις στον ΕΛΓΑ, κύριε Υπουργέ -στον
ελάχιστο χρόνο, που µου µένει- πρέπει να δείτε και την αλλαγή
του κανονισµού του ΕΛΓΑ. Δεν µπορεί να πληρώνει ασφάλιστρα
ο αγρότης κι όταν επέρχεται η ζηµιά, να διαφοροποιείται ο ασφαλίσιµος κίνδυνος απ’ αυτήν καθ’ αυτήν τη ζηµιά. Πρέπει να έρθουµε εδώ να συζητήσουµε επακριβώς για την αξιοπιστία του
ΕΛΓΑ.
Κάντε µια δηµοσκόπηση, να δείτε ποια είναι η αξιοπιστία του
ΕΛΓΑ σήµερα στον αγροτικό κόσµο. Μόνο να πληρώνει τον κάνουµε τον αγρότη. Και δυστυχώς, όταν επέρχεται η ζηµιά, ψάχνουν τον εκτιµητή, ψάχνουν τα πορίσµατα, ψάχνουν τις διαδικασίες.
Όσον αφορά τις διατάξεις για τους παραγωγούς βιολογικών,
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πάγιο αίτηµα των παραγωγών βιολογικών, είναι να διαχωριστούν
οι αγορές βιολογικών προϊόντων από τις αγορές συµβατικών
προϊόντων. Πρέπει να το δείτε, για να πούµε ότι κάτι πάει να ξεκινήσει σε αυτή τη διαδικασία.
Κλείνοντας, στον ελάχιστο χρόνο τον οποίον έχω, θα ήθελα να
σας πω ότι σχετικά µε τη βουλευτική τροπολογία, που αφορά το
εργόσηµο, εγώ θα συµφωνήσω. Είναι ένα πάγιο αίτηµα της ελληνικής περιφέρειας. Είχα µια συνάντηση µε τον Υφυπουργό, τον
κ. Πετρόπουλο, τον Ιανουάριο του ενεστώτος έτους, γι’ αυτή την
υπόθεση. Μην το προσεγγίζετε από την ανθρωπιστική πλευρά.
Δεν είστε περισσότερο ευαίσθητοι εσείς από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι απασχολούνται στα κτήµατά µας, ασχολούνται στην ελληνική περιφέρεια, είναι δίπλα στον Έλληνα αγρότη
µαζί µε αυτούς, καλύπτοντας το µεγάλο έλλειµα αγροτικών χεριών από ελληνόπουλα, από Έλληνες αγρότες, δυστυχώς. Και
αυτό είναι ένα άλλο κοινωνικό ζήτηµα που πρέπει να συζητήσουµε κάποια στιγµή.
Εν πάση περιπτώσει, η πληρωµή των εργοσήµων από τους παράνοµους µετανάστες θα δώσει και µια ανάσα στα ασφαλιστικά
ταµεία. Επαναλαµβάνω, είναι ένα θέµα, το οποίο έπρεπε ήδη να
έχει γίνει και έπρεπε να έχει έρθει σαν κυβερνητική πρόταση κι
όχι σαν βουλευτική τροπολογία.
Την περασµένη Κυριακή, έγινε µια σύσκεψη στη Σκάλα Λακωνίας, εξαιτίας του µεγάλου προβλήµατος της µη απορρόφησης
των πορτοκαλιών. Ψάχνουµε τον κ. Μάρδα, ο οποίος περιοδεύει
στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, ίσως, για να βρει κανέναν Σύρο
επενδυτή. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να το δείτε. Υπάρχει το
µέτρο µε το πρόγραµµα de minimis και το πρόγραµµα της κοινωνικής απόσυρσης.
Σας το λέω δηµοσίως. Καταλαβαίνω ότι έχετε θέµα µε το νοµοσχέδιο, αλλά θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να το δούµε το ζήτηµα αυτό. Το µέτρο της κοινωνικής απόσυρσης λήγει τη Μεγάλη
Τετάρτη και µέχρι τότε πρέπει να έχετε λάβει µέτρα για ένα ζήτηµα, το οποίο δεν καλύπτει µόνο τον Νοµό Λακωνίας, αλλά
αφορά κι όλες τις εσπεριδοπαραγωγές περιοχές της χώρας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Δαβάκη.
Ο κ. Αντωνίου έχει τον λόγο. Σας παρακαλώ, όµως, αυστηρά
µέσα στον χρόνο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είµαι
πολύ σύντοµος.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς έχει ως βασικό στόχο την αντιµετώπιση των
φαινοµένων του παρελθόντος, που έχουν συντελέσει στην απαξίωση των συνεταιρισµών στη χώρα µας και θέτει το νοµικό πλαίσιο για την αναγέννησή τους.
Τα κυριότερα προβλήµατα, που αντιµετωπίζουν σήµερα οι συνεταιρισµοί είναι η ζηµιογόνα λειτουργία, για µεγάλη χρονική περίοδο, πολλών συνεταιρισµών, η έλλειψη ρευστότητας και ο υψηλός δανεισµός, µε άµεση συνέπεια την εξάρτηση από τις τράπεζες, η ανεπαρκής στελέχωσης και διοικητική οργάνωση, καθώς
και η έλλειψη συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των
µελών, η έλλειψη αποτελεσµατικών δικτύων πώλησης και πολλά
άλλα.
Με τις διατάξεις του παρόντος νοµοσχέδιου, όχι µόνο θα δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τον αποκλεισµό των παθογενειών του παρελθόντος, αλλά και θα ενδυναµωθούν οι αγρότες,
στο πλαίσιο των συλλογικοτήτων που θα λειτουργούν ορθολογικά, µε στόχο τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής, ώστε να
µπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες, πολύ δύσκολες απαιτήσεις
των καιρών στην παγκόσµια αγορά και στον ανταγωνισµό.
Σταχυολογώ γρήγορα κάποιες ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου,
που νοµίζω ότι έχουν σηµασία. Πρώτα απ’ όλα, η υποχρεωτικότητα της παράδοσης της παραγωγής σε ποσοστό 80%, µε ποινή
διαγραφής. Είναι µια ρύθµιση, που θα ενδυναµώσει την ευθύνη
των µελών απέναντι στους συνεταιρισµούς.
Η κατάργηση της σκανδαλώδους ρύθµισης της χρηµατοδότησης των συνεταιριστικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων από
τις ασφαλιστικές εισφορές του ΕΛΓΑ.
Η υιοθέτηση ενός αναλογικότερου εκλογικού συστήµατος. Δη-
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λαδή, η εκλογή των οργάνων, πλέον, θα διενεργείται µε ενιαίο
ψηφοδέλτιο και ο αριθµός των σταυρών προτίµησης δεν µπορεί
να υπερβαίνει το ένα τρίτο του όλου αριθµού των µελών του ΔΣ.
Καθιερώνεται η µία µερίδα-µία ψήφος για όλα τα µέλη του συνεταιρισµού και προαιρετικές µερίδες χωρίς δικαίωµα ψήφου και
εκλογής.
Επίσης, σηµασία έχει και η υποχρεοτικότητα της δήλωσης
«πόθεν έσχες».
Για πρώτη φορά, επίσης, ρυθµίζουµε θέµατα γυναικείων συνεταιρισµών.
Υπάρχουν ρυθµίσεις για οµάδες διαχείρισης προϊόντων ΠΟΠ,
ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, οργανώσεις παραγωγών, διεπαγγελµατικές οργανώσεις και για την ιχνηλασιµότητα των αγροτικών συνεταιριστικών
προϊόντων.
Επίσης, σηµασία έχει η σύσταση του Ταµείου Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Επίσης, η σύσταση
του ΟΔΙΑΓΕ, του Οργανισµού Διαχείρισης Ακινήτων Γαιών και
Εξοπλισµών, όπου η περιουσία του θα αξιοποιηθεί αποκλειστικά
για την υποβοήθηση της αγροτικής δραστηριότητας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο χώρος του συνεταιριστικού κινήµατος, στη χώρα µας, έχει δεινοπαθήσει, όλα τα προηγούµενα
χρόνια, µε αποτέλεσµα να έχει δυσφηµιστεί και απαξιωθεί η έννοια του συνεταιρίζεσθαι. Προκαλεί εντύπωση, η επιχειρηµατολογία των συναδέλφων της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ,
που µονοπώλησαν την εκπροσώπηση αυτή για πολλές δεκαετίες
σε όλες τις βαθµίδες του συνεταιριστικού κινήµατος να κατηγορούν τη σηµερινή Κυβέρνηση χωρίς να µπαίνουν στον πειρασµό
µιας στοιχειώδους αυτοκριτικής για τα δικά τους πεπραγµένα.
Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί και οι ενώσεις για πολλά χρόνια
αποτελούσαν δικά τους κοµµατικά παραµάγαζα, πεδίο αναπαραγωγής κοµµατικής επιρροής, προνοµιακού χώρου δράσης κοµµατικών παραγόντων και δυστυχώς και Βουλευτών. Η κοµµατικοποίηση αυτή ήταν µια από τις βασικές παθογένειες για την απαξίωση και τη διάλυση των συνεταιρισµών.
Η άλλη βασική παθογένεια ήταν η έλλειψη σοβαρών µηχανισµών διαφάνειας και ελέγχου στα οικονοµικά των συνεταιρισµών, γεγονός που θεραπεύεται από τις διατάξεις του παρόντος
νοµοσχεδίου. Θεσµοθετούνται τακτικοί και έκτακτοι λογιστικοί
οικονοµικοί έλεγχοι και επιβάλλεται η αναγκαία εξωτερική εποπτεία. Η διαφάνεια και ο έλεγχος στα οικονοµικά των συνεταιριστικών οργανώσεων είναι η πιο βασική παράµετρος, που θα
συµβάλει στην αποτροπή φαινοµένων διαφθοράς και σπάταλης
διαχείρισης και θα εµπεδώσει το αίσθηµα εµπιστοσύνης στη συνεταιριστική ιδέα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στο σηµερινό περιβάλλον της
ακραίας ανταγωνιστικής παγκόσµιας αγοράς οι µικροί αγρότες
µπορούν να επιβιώσουν µόνο µέσα από την οργάνωση και τη δηµιουργία ισχυρών και υγιών συνεταιρισµών, έτσι ώστε να επιτυγχάνουν καλύτερες τιµές για τα αγροτικά εφόδια και καλύτερες
τιµές για τα αγροτικά τους προϊόντα. Στην κατεύθυνση αυτή συµβάλλει το παρόν νοµοσχέδιο, το οποίο σας καλώ και να υπερψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αντωνίου και για τη συνέπεια στο χρόνο.
Τον λόγο έχει η κ. Βαγιωνάκη.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ) ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ: Συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο, το οποίο µπορεί –και το υπογραµµίζω- να αποτελέσει
εργαλείο στα χέρια µικρών και µεσαίων αγροτών, καθώς µπορεί
να συµβάλει και να βοηθήσει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του
πρωτογενούς τοµέα.
Ακούστηκε εδώ κριτική από την πλευρά της Αντιπολίτευσης
περί, δήθεν, κρατισµού και άλλα πολλά. Ωστόσο, οι αριθµοί δεν
αντέχουν στην κριτική. Σύµφωνα µε όλα τα στοιχεία -όσα ειπώθηκαν στην αρµόδια επιτροπή- από τους εξίµισι χιλιάδες συνεταιρισµούς γύρω στους χίλιους λειτουργούν και περί τους είκοσι
είναι βιώσιµοι. Πολύ δε περισσότερο, αυτή τη στιγµή οι συνεταιριστικές ενώσεις χρωστάνε δισεκατοµµύρια –το ποσό ξεπερνάει
τα 3,5 δισεκατοµµύρια- όταν κατά το παρελθόν και επανειληµµένα έγιναν χαριστικές ρυθµίσεις.
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Αυτό είναι ίσως το αποτέλεσµα εν µέσω οικονοµικής κρίσης:
όταν οι συνεταιρισµοί θα έπρεπε να αποτελούν το αποκούµπι για
τους αγρότες, οι ίδιοι να βρίσκονται εντελώς ανοχύρωτοι.
Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Αυτή η Κυβέρνηση δεν επιθυµεί –
όπως νοµίζω και κανείς αγρότης- εκ νέου κρατικοδίαιτους συνεταιρισµούς που θα ζουν από τις επιδοτήσεις ή για τις επιδοτήσεις. Αντίθετα, χρειαζόµαστε ζωντανούς, δηµοκρατικούς, δηµιουργικούς και παραγωγικούς συνεταιρισµούς. Και για να γίνει
αυτό, χρειάζονται τρία, τέσσερα βασικά πράγµατα.
Πρώτον, δηµοκρατική λειτουργία. Και αυτό εκτιµάµε ότι εξασφαλίζεται µε το καθεστώς «ένα µέλος, µία µερίδα, µία ψήφος»,
από τον τρόπο εκλογής του διοικητικού συµβουλίου, από το όριο
των θητειών, από τον δηµοκρατικό έλεγχο από τη βάση κ.α..
Δεύτερο θέµα, που χρειάζεται, είναι η βιωσιµότητα µε τη δυνατότητα οργάνωσης και εµπορίας της παραγωγής. Υπό αυτή τη
λογική και οπτική ρυθµίζεται η υποχρέωση των µελών να παραδίδουν το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής τους, όπως και το
γεγονός ότι η απόφαση για την κοινή εµπορία των προϊόντων
κάθε χρόνο αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση.
Θυµίζω πως στο παρελθόν ένα εθνικό προϊόν όπως το λάδι µε
τις ευλογίες και της «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ» έχασε αγορές και διασκορπίστηκε στους εµπόρους, αντί να ασκηθεί µια σοβαρή εθνική πολιτική για την προώθησή του.
Θεωρώ ότι αυτήν τη φορά πρέπει να είµαστε περισσότερο συνετοί και να µάθουµε από τα λάθη µας.
Το τρίτο θέµα, που υπάρχει ανάγκη, είναι ο έλεγχος. Το θέµα
του ελέγχου είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Ήδη, από τη δεκαετία του
1980 ο έλεγχος, που ασκείτο από την πλευρά της ΑΤΕ καταργήθηκε. Με τα οικονοµικά σκάνδαλα και το αµαρτωλό παρελθόν
των συνεταιρισµών, που τους απαξίωσε τόσο στα µάτια των αγροτών όσο και της κοινωνίας, η ανάγκη του οικονοµικού και διαχειριστικού ελέγχου, είναι εκ των ουκ άνευ. Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί είναι κακό το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων ούτε καταλαβαίνω γιατί
είναι αρνητική η παρουσία του ελεγκτή κατά τη διάρκεια των γενικών συνελεύσεων, όπως εξ άλλου γινόταν παλιότερα.
Το τέταρτο θέµα είναι η ενίσχυση της βελτίωσης, η προώθηση
και ο έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων. Φυσικά αναφέροµαι
στην προώθηση ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ, όπως αναφέρεται στο άρθρο
38, και στην ιχνηλασιµότητα των συνεταιριστικών προϊόντων,
καθώς κάθε ένα απ’ αυτά τα προηγούµενα προσθέτει και ένα συν
και είναι προστιθέµενη αξία σε µια παγκοσµιοποιηµένη αγορά
στην οποία καλούµαστε να ανοίξουµε δρόµους για τα προϊόντα
µας.
Άρα, συνοψίζοντας, δηµοκρατική λειτουργία, συνεργατική οργάνωση παραγωγής και εµπορίας, έλεγχος και ποιότητα είναι οι
βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους καλούµαστε να χτίσουµε
τη νέα, αναβαθµισµένη αγροτική παραγωγή.
Συµπληρωµατικά θεωρώ σηµαντικά άρθρα στο παρόν σχέδιο
νόµου τη στήριξη στους γυναικείους συνεταιρισµούς, την καλύτερη οργάνωση των αγορών παραγωγών µε προϊόντα συµβατικής και βιολογικής γεωργίας, αν και προσωπικά θα προτιµούσα
να υπήρχαν ξεχωριστές αγορές συµβατικών και βιολογικών προϊόντων, και φυσικά την καλύτερη οργάνωση της οικοτεχνίας.
Υποστηρίζω δε, µε σθένος, την τροπολογία για το εργόσηµο,
για το οποίο εξ άλλου είχα συνυπογράψει µαζί µε άλλους συναδέλφους ερώτηση.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σηµειώσω τα εξής: Πρώτον, στην επιτροπή έγινε συζήτηση και κριτική για την ίδρυση του Οργανισµού
Διαχείρισης Ακινήτων, Γαιών και Εξοπλισµών. Οµολογώ ότι δεν
καταλαβαίνω αυτήν την κριτική. Όταν πήγα στο Κτηµατολόγιο,
µε έκπληξη έµαθα ότι δηµόσια γη δεν είχε καταχωρηθεί. Και όχι
µόνο αυτό, αλλά όλοι γνωρίζουµε ότι έχουν γίνει και καταπατήσεις. Είναι κακό να καταγραφεί αυτή η δηµόσια γη, να διανεµηθεί
και να υποστηριχθούν οι νέοι αγρότες, όπως, πολύ σωστά, ανέφερε η συναδέλφισσα η Σκούφα; Πραγµατικά, απορώ.
Δεν θα πω το υπόλοιπο. Τέλειωσε ο χρόνος µου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Βαγιωνάκη, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
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Τον λόγο έχει η κ. Τελιγιορίδου Ολυµπία για πέντε λεπτά.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να κάνω µια µικρή αναφορά στη σηµερινή ηµέρα.
Σήµερα είναι µια µαύρη επέτειος για την ελληνική δηµοκρατία.
Και, επειδή χθες ακούστηκε κάτι από τα χείλη του Αρχηγού της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, το οποίο νοµίζω ότι είναι επικίνδυνο
για τη δηµοκρατία µας, ότι, δηλαδή, όλοι οι αριστεροί δεν είναι
τροµοκράτες, αλλά όλοι οι τροµοκράτες είναι αριστεροί, θα ήθελα να του πω ότι, κατ’ αναλογία, θα µπορούσε κάποιος να πει ότι
όλοι οι δεξιοί δεν είναι φασίστες, αλλά όλοι οι φασίστες είναι δεξιοί. Και το λέω αυτό για να τονίσω ότι, ιδιαίτερα, σε αυτήν την
κρίσιµη περίοδο για τη χώρα χρειάζεται σοβαρότητα και να προσέχουµε τουλάχιστον τον δηµόσιο διάλογό µας. Χρειάζεται εθνική στάση και ενότητα.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, σε µια κρίσιµη στιγµή για τη χώρα, φυσικά, θα έπρεπε το συνεταιριστικό κίνηµα να αποτελεί
εκείνο το µοντέλο, που θα µπορέσει εύκολα να αντιµετωπίσει την
οικονοµική κρίση σε σχέση µε άλλα µοντέλα, γιατί µέσα από τον
συνεταιρισµό υπάρχει η δυνατότητα της συλλογικής ευθύνης και
της συλλογικής αντιµετώπισης των προβληµάτων.
Κάτι τέτοιο στη χώρα µας, όµως, δεν έγινε. Και δεν έγινε γιατί
οι συνεταιρισµοί στην Ελλάδα είχαν ανεπαρκή οργάνωση, ανεπαρκή δίκτυα πώλησης, ζηµιογόνα οικονοµικά αποτελέσµατα και
τελικά όλο αυτό οδήγησε στην απαξίωση του συνεταιριστικού κινήµατος.
Σήµερα, το εν λόγω νοµοσχέδιο αποτελεί ένα µέρος της προσπάθειας, που καταβάλλει η Ελληνική Κυβέρνηση να δηµιουργήσει ένα νέο µοντέλο οργάνωσης, που να ευνοεί την αλληλεγγύη,
τη δηµιουργικότητα, την εµπιστοσύνη ανάµεσα στους παραγωγούς και στους καταναλωτές, την άµεση επαφή µε την κοινωνία,
τις υγιείς συνεταιριστικές επιχειρήσεις, που δεν θα εξαρτώνται
από δάνεια και επιχορηγήσεις. Σήµερα, αυτή η Κυβέρνηση επιχειρεί να µετατρέψει την γκρίνια, που υπάρχει για τα προβλήµατα του συνεταιριστικού κινήµατος, σ’ ένα διαφορετικό µοντέλο, ένα µοντέλο, που θα προκύπτει µέσα από δηµοκρατικό και
δηµιουργικό διάλογο.
Κάποιοι σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα και τις προηγούµενες ηµέρες στην επιτροπή κατηγόρησαν την Κυβέρνηση για προσπάθεια
κρατικού παρεµβατισµού και πρόκριναν απέναντι σ’ αυτό την
ελευθερία των νόµων της αγοράς.
Εµείς πιστεύουµε ότι εδώ πρέπει να υπάρξει η µέση λύση. Στο
σηµερινό παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον της ακραίας ανταγωνιστικής οικονοµίας αυτό το νοµοσχέδιο δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την επιβίωση των µικρών και µεσαίων αγροτών, για
την ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα. Διευκολύνει τη σύσταση των
αγροτικών συνεταιρισµών, µε απλούστερες διαδικασίες, διευκολύνει την επιχειρηµατικότητα, βοηθά στον πραγµατικό και ουσιαστικό έλεγχο για τη λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισµών και
δηµιουργεί το πλαίσιο για τη δηµιουργία υγιών και επιτυχών οµάδων και οργανώσεων αγροτών.
Όλα αυτά γίνονται µέσα από πάρα πολλές ρυθµίσεις, στις
οποίες δεν µου επιτρέπει ο χρόνος να αναφερθώ περισσότερο.
Πιστεύω, όµως, ότι αν και αυτό το νοµοσχέδιο µπορεί να έχει και
κάποια σηµεία, τα οποία, προφανώς, στο µέλλον θα πρέπει να
τα δούµε ακόµη καλύτερα, βάζει τις υγιείς βάσεις για ένα πετυχηµένο αγροτικό συνεταιριστικό κίνηµα, που θα βοηθήσει συνολικότερα την αγροτική παραγωγή της χώρας µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Τελιγιορίδου, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και για την οικονοµία στο
χρόνο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα, µπορούµε να πάρουµε
το ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι, βέβαια!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Επιστροφές δεν γίνονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν γίνονται επιστροφές µε τίποτε.
Κυρία Καρακώστα, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Το είπε και ένας άλλος προ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ηγούµενος σύντροφός µου και συνάδελφός µου, λέγοντας, ότι
το τελευταίο άκουσµα και η τελευταία αντιπολίτευση της πλειοψηφίας των κοµµάτων εδώ είναι: «Τώρα να φύγετε». Ο ένας λέει
«τώρα να φύγετε για να κάνουµε εκλογές», οι άλλοι λένε «τώρα
να φύγετε και να κάνουµε µία ενιαία κυβέρνηση». Δεν έχει σηµασία το πώς το λέµε, αλλά το άκουσµα είναι αυτό.
Σήµερα, πέρα από το άσχετοι, ανίκανοι κ.λπ., ακούσαµε ότι είµαστε και τεµπέληδες. Είναι πραγµατικά κανείς να γελά, γιατί
απευθύνονται µόνο στον εαυτό τους, δεν απευθύνονται στην ελληνική κοινωνία όσοι λένε αυτά.
Σήµερα, λοιπόν, ο κ. Βλάχος, µε πολλή ένταση, ήθελε να µας
πείσει ότι εµείς είµαστε άσχετοι, µε το τι σηµαίνει ιδιωτική οικονοµία. Ο κ. Τασούλας –προσέξτε!- µας τόνισε ιδιαίτερα πως πρέπει να γυρίσουµε στα κολχόζ µε αυτό το νοµοσχέδιο και ότι
γυρνάµε πίσω στον κοµµουνισµό.
Ξέρετε, στην 21η Απριλίου 1967 αυτό άκουσα εγώ στην οικογένειά µου και η µισή οικογένειά µου πήγε να κρυφτεί, γιατί ήταν
κοµµουνιστές και φοβήθηκαν. Άρα, λοιπόν, δεν είναι τυχαίες
αυτές οι εκφράσεις σήµερα εδώ. Θέλουν να ξαναγυρίσουµε εκεί,
να µας ξαναφοβίσουν, να µας πουν «πρόσεξε, ελληνικέ λαέ, οι
κοµµουνιστές είναι επικίνδυνοι» και να µας ξαναθυµίσουν µία
φράση, την οποία όσοι ζούσαµε τότε, θυµόµαστε, ότι η συγκέντρωση άνω των δύο ατόµων απαγορεύεται.
Ξέρετε τι σηµαίνει συνεταιρισµός; Η συγκέντρωση οπωσδήποτε πάνω από δύο ατόµων, η συνεργασία οπωσδήποτε περισσοτέρων ατόµων και αν είναι δυνατόν, αυτό να το διαµορφώνουµε. Δηλαδή, εντελώς αντίστροφη λογική από εκείνη της δικτατορίας, από εκείνη του φασισµού.
Είµαστε όλοι µαζί σ’ αυτή την αντίστροφη λογική και να δούµε
τα επιµέρους ζητήµατα; Γιατί, εάν µιλάµε µε αυτόν τον τρόπο,
που µίλησε σήµερα ο κ. Τασούλας, εγώ αρχίζω να φοβάµαι. Προσέξτε τι κοινωνίες φτιάχνουµε, εάν φτιάχνουµε αλληλέγγυες οικονοµίες ή κοινωνίες τρόµου. Έχει µεγάλη σηµασία να µιλάµε
για τη δηµοκρατία και να την εννοούµε, συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Πραγµατικά, θα ζητήσω από όλους να το αλλάξουµε
αυτό το κλίµα, ακόµη και από τους εκπροσώπους της Νέας Δηµοκρατίας, εάν κάποια έκφραση από τα µέλη της ήταν άστοχη.
Ας δούµε, λοιπόν, τι σηµαίνει ιδιωτική οικονοµία, µια και θέλει
ο κ. Βλάχος να του απαντήσουµε.
Απαγορεύσαµε εµείς τις ανώνυµες εταιρείες αγροτών, τις ΕΤΕ
ή τις οµόρρυθµες εταιρείες µε αυτό το νοµοσχέδιο; Όχι. Τι κάνουµε; Παροτρύνουµε τη δηµιουργία των συνεταιρισµών. Διευκολύνουµε εκεί, που κάποιος µεσαίος ή φτωχός δεν µπορεί να
λειτουργήσει µέσα σ’ αυτόν τον ανταγωνισµό και τον ενισχύουµε.
Του δίνουµε την ευκαιρία να ανασυγκροτηθεί σε οµάδα. Και εκεί,
βέβαια, να έρθουµε εκ των υστέρων να τον βοηθήσουµε και µε
φορολογικές ενισχύσεις και νοµοσχέδια. Να το δούµε όλο αυτό.
Υπάρχουν άρθρα εξαιρετικά. Προσέξτε να δείτε. Υπάρχουν νοµοθετικές βελτιώσεις, που οδεύουν σε αυτό που λέω. Δηλαδή,
είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι διαχωρίζονται οι νησιωτικές περιοχές, οι ορεινές περιοχές, που δίνουν τη δυνατότητα µε λιγότερα µέλη να φτιάξουν συνεταιρισµό.
Εξαιρετικό είναι το τελευταίο. Αναφέρθηκαν οι γυναίκες συνάδελφοι αρκετά σε αυτό το σηµείο, στους γυναικείους συνεταιρισµούς. Όποιος ή όποια παρακολούθησε την επιτροπή, στην
οποία συµµετείχαν οι εκπρόσωποι συνεταιρισµών κ.λπ. ή οµάδων, που ασχολούνται µε το θέµα, θα είδε ότι ήταν όλοι οι εκπρόσωποι άνδρες. Θεωρείτε ότι στην επαρχία όλες οι γυναίκες
είναι ανίκανες; Μας είπε ένας συνάδελφος εδώ: Τι, να τις δέρνουµε τις γυναίκες για να τις βάλουµε στα συµβούλια; Όχι, κύριοι. Είναι το πολιτιστικό πλαίσιο της επαρχίας, που κλείνει τη
γυναίκα στο σπίτι. Ακόµα, δυστυχώς, στην εποχή µας κλείνει τη
γυναίκα στο σπίτι στην επαρχία.
Εµείς πρέπει να ωθήσουµε τη γυναίκα να βγει από το σπίτι και
η δηµιουργική δουλειά, που την κάνει χωρίς να φαίνεται, να φαίνεται και να εισπράττει το προϊόν της. Γι’ αυτό, τα τρία µέλη για
τις περιοχές που εγώ ξέρω –γιατί κατάγοµαι από τα ορεινά Τζουµέρκα- είναι εξαιρετικό. Μια γυναίκα θα βρεθεί στο ένα χωριό,
άλλη µία στο διπλανό και άλλη µία στο τρίτο. Αν, πραγµατικά,
δεν το επιτρέψουµε αυτό και δεν το ενισχύουµε, δεν θα δούµε
ποτέ τη δηµιουργική παραγωγικότητα του γυναικείου φύλου σ’
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αυτήν τη χώρα.
Είναι κρίµα η Ελλάδα να µην ποντάρει στη δηµιουργικότητα
και στον πολιτισµό του µισού πληθυσµού της.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Καρακώστα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της
αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, δεκαέξι µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 80ο Δηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Στύλιο, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα το νοµοσχέδιο: «Αγροτικοί συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης
του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις». Ποιο είναι, όµως, το
πολιτικό σκηνικό εν µέσω του οποίου καλούµαστε να νοµοθετήσουµε; Βρισκόµαστε σε οικονοµική ασφυξία και κοινωνική απόγνωση. Η Κυβέρνηση κρατά τη χώρα και τους πολίτες όµηρους
της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας, που η ίδια έχει προκαλέσει. Η αξιολόγηση θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από τον
Οκτώβριο και έχουµε φτάσει στον Απρίλιο και ακόµη περιµένουµε. Κάθε µέρα που περνάει, αυξάνεται ο λογαριασµός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, µη διαπραγµατεύεστε άλλο. Έλεος! Όχι άλλη διαπραγµάτευση! Τα προβλήµατα, όµως, παραµένουν µεγάλα και δυσεπίλυτα και είναι εδώ
και αφορούν όλους τους Έλληνες πολίτες και ιδιαίτερα τη νέα
γενιά της πατρίδας µας και τον αγροτικό χώρο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ορισµένες κυβερνήσεις, στο παρελθόν, επιχείρησαν να ελέγξουν το συνεταιριστικό κίνηµα. Άλλες το πέτυχαν, άλλες όχι. Μετά ήρθε η κρίση, έθεσε νέα δεδοµένα στον ήδη προβληµατικό χώρο των συνεταιρισµών.
Τίθενται, συνεπώς τα ερωτήµατα: Επιτελούν οι συνεταιρισµοί
τον σκοπό και τον λόγο για τους οποίους δηµιουργήθηκαν; Είναι
αναγκαία η εξυγίανση και η ανασυγκρότηση των συνεταιρισµών;
Τι µπορεί και τι πρέπει να προσφέρει η πολιτεία στις συνεταιριστικές οργανώσεις;
Κατά τη γνώµη µου, είναι ανάγκη να διαµορφωθεί το θεσµικό
πλαίσιο, ώστε να δοθούν κίνητρα στους παραγωγούς, στους
νέους αγρότες να οργανώσουν τους συνεταιρισµούς τους στο
πλαίσιο της σύγχρονης οικονοµίας και του µάνατζµεντ, να λειτουργήσουν αυτόνοµα και σε περιβάλλον δηµιουργικότητας µε
ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, µε σύγχρονα λογιστικά πρότυπα, µε
εξωστρεφή προσανατολισµό, µε ποιοτική παραγωγή, ενίσχυση
των ανταγωνιστικών τους πλεονεκτηµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα ποιο είναι το ζητούµενο; Ποια είναι τα νέα ευρωπαϊκά δεδοµένα; Ποιες είναι οι καινοτοµίες που φέρνει το νοµοσχέδιο; Ποιες είναι οι αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, οι τοµές, οι διαρθρωτικές αλλαγές; Ποιες παθογένειες χρειάζεται να θεραπευθούν;
Κύριε Υπουργέ, το σηµερινό σχέδιο νόµου, που φέρνετε υπό
ψήφιση σε ποιο από τα παραπάνω απαντά; Κατά τη γνώµη µου,
σε κανένα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι διεθνείς επιστηµονικές τάσεις
του µάνατζµεντ στον αγροδιατροφικό τοµέα υποδεικνύουν τον
δρόµο. Οι προτάσεις τους –αποτέλεσµα ερευνών- συνηγορούν
ότι µέσα από συνεργασίες, συνέργειες στα πρότυπα των clusters
θα µπορέσουν οι αγρότες να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους και
να καλυτερεύσουν τη θέση τους.
Το ζητούµενο, για τους παραγωγούς µας, είναι η εξειδίκευση
και η εξωστρέφεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο περιγράφεται µε τις εξής λέξεις: κρατικός παρεµβατισµός και κοµµατισµός. Βάζει φραγµούς στη συναλλακτικότητα των συνεταιρισµών µε τρίτους. Ορίζει πόσα µέλη θα έχουν, πότε θα προσλαµβάνουν τον διευθυντή τους, µε ποιες πλειοψηφίες θα εκλέγουν
τους εκπροσώπους τους, πώς θα αντλούν τα κεφάλαια για την
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επιχειρηµατική δράση, ποιο επιχειρηµατικό σχέδιο θα ακολουθήσουν. Πού ισχύουν αυτά; Σε ποια χώρα; Ποια πρότυπα ακολουθείτε;
Κύριε Υπουργέ, για εµάς, ένα νοµοσχέδιο για τους συνεταιρισµούς θα πρέπει να κινείται στο τρίπτυχο «νέες επιστηµονικές
µέθοδοι-ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια-συνεργασίες και συνέργειες µε στόχο την εξωστρέφεια και τον ανταγωνισµό».
Οι συνεταιρισµοί βασίζονται στα µέλη τους και χρειάζονται
πολλά µέλη. Βασίζονται στην εµπιστοσύνη, τη συνεννόηση, τη
συναδελφικότητα και την αλληλεγγύη.
Το νοµοσχέδιό σας κινείται σε ξεπερασµένη και λανθασµένη
κατεύθυνση. Το καταψηφίζουµε. Η ίδια η πραγµατικότητα θα το
ακυρώσει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Στύλιο και για την οικονοµία στον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπγιάλας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόµαστε να συζητήσουµε ένα
νοµοσχέδιο για τους συνεταιρισµούς σε µία δύσκολη περίοδο –
σίγουρα- για την οικονοµία και την κοινωνία της χώρας µας, αλλά
έχοντας ως δεδοµένο ότι σήµερα σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο,
που βρισκόµαστε ένας από τους λόγους για τους οποίους ήρθαµε σε αυτή την κατάσταση είναι ότι η οργάνωση του πρωτογενούς τοµέα δεν υπάρχει. Αυτή την οργάνωση κληρονοµήσαµε.
Είσαστε ικανοποιηµένοι µε αυτό το σύστηµα, που υπάρχει
µέχρι σήµερα στους συνεταιρισµούς; Είναι ένα σύστηµα το
οποίο µε όποιες αλλαγές και αν έγιναν και το 2010 και το 2011,
αλλά και µε παλαιότερους νόµους, τελικά απέτυχε. Γιατί απέτυχε; Διότι, δεν είναι σωστό σύστηµα; Δεν ήταν σωστοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ασχολήθηκαν µε αυτό; Ή οι πολιτικές; Μπορεί να
είναι όλα µαζί.
Όµως, το δεδοµένο είναι ότι το 2016 η χώρα έχει ελάχιστους
συνεταιρισµούς, που λειτουργούν και είναι πρότυπα και είναι το
φως που πρέπει να πάρουµε. Οι περισσότεροι εξ αυτών είναι
ανενεργοί. Πολλοί εξ αυτών είναι καταχρεωµένοι, πολλοί είναι
στα δικαστήρια. Και όσον αφορά το θέµα των υποδοµών, κουφάρια! Αποθήκες, τυροκοµεία, διάφορες άλλες εγκαταστάσεις
είναι παρατηµένες. Γιατί; Μήπως γιατί υπήρχε κάποια αντίληψη,
την οποία ακούσαµε και τώρα, ότι τα πάντα θα λύσουν οι κανόνες
της αγοράς;
Ο προηγούµενος οµιλητής, αγαπητός συνάδελφος, είπε ότι
εκτός από την κριτική του τα υπόλοιπα θα τα συνυπέγραφε, τα
οποία, όµως, βλέπω ότι είναι διαφορετικά και αντίθετα µε τη
γραµµή της Νέας Δηµοκρατίας, που λέει ότι οι κανόνες της αγοράς θα λύσουν αυτά τα ζητήµατα. Είδαµε ποιοι ήταν οι κανόνες
της αγοράς. Το µόνο που κατάφεραν ήταν να καταστραφούν, να
κλείσουν, να ξεπουληθούν όλες οι µεγάλες µεταποιητικές και παρεµβατικές αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και οι αγρότες µας να είναι βορά στο ιδιωτικό κεφάλαιο και στους εµπόρους.
Όµως, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, είναι δυνατόν από τη µια
να ευαγγελίζεστε την ιδιωτική οικονοµία και την καπιταλιστική οικονοµία και να µη βλέπετε ότι όλα τα σύγχρονα καπιταλιστικά
κράτη της Κεντρικής Ευρώπης στον πρωτογενή τοµέα λειτουργούν συνεργατικά; Γνωρίζει κανείς από εσάς –εκτός αν εγώ κάνω
λάθος και διορθώστε µε- κάποιο κράτος από την Κεντρική Ευρώπη, στο οποίο η διάθεση, η µεταποίηση της αγροτικής παραγωγής γίνεται από τους ιδιώτες;
Στην ουσία γίνεται µέσα από τους συνεταιρισµούς – δηµοπρατήρια, που ο αγρότης το µόνο που γνωρίζει είναι να παράγει, να
παράγει σωστό, ποιοτικό προϊόν. Ο συνεταιρισµός, οι οµάδες παραγωγών είναι αυτές οι οποίες ασχολούνται κατευθείαν µε τον
παραγωγό, αλλά δίνουν και την τεχνογνωσία και για τους κανόνες της αγοράς, αλλά και για την πώληση των προϊόντων.
Υπάρχει όµως κλίµα εµπιστοσύνης. Ένα κλίµα εµπιστοσύνης,
το οποίο στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Καταφέρατε µε τις πολιτικές
σας να χαθεί αυτό το κλίµα εµπιστοσύνης, αυτό που πήγε να στηθεί κάποια χρόνια παλιότερα. Αυτό όµως καταστράφηκε.
Τώρα ερχόµαστε εδώ, σήµερα, µε διπλό κόπο, θα πρέπει πρώ-
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τα απ’ όλα να αποκαταστήσουµε αυτό το κλίµα εµπιστοσύνης και
έτσι να εφαρµόσουµε και να ψηφίσουµε ένα σύγχρονο νοµικό
πλαίσιο, που θα έπρεπε, κύριοι συνάδελφοι, να το δείτε θετικά,
ότι, εφόσον δεν υπάρχει τίποτα, κάνουµε ένα βήµα.
Μπορεί να µην είναι τέλειο. Ας πει ο καθένας την κριτική του.
Είναι, όµως, ένα βήµα για να βάλουµε ξανά τον συνεταιρισµό
µπροστά, να βάλουµε τους αγρότες να συνεταιριστούν, για να
µπορούν να δώσουν την παραγωγή τους, για να µπορούν να αντεπεξέλθουν στις δύσκολες καταστάσεις του παγκοσµιοποιηµένου εµπορίου στο πλαίσιο του οποίου λειτουργούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο χρόνος τελειώνει και δεν νοµίζω ότι χρειάζονται να ειπωθούν περισσότερα. Ειπώθηκαν αρκετά. Στο λεπτό που µένει θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέµατα:
Πρώτον, το εργόσηµο των αλλοδαπών είναι ξεκάθαρο ότι είναι
µία προοδευτική κίνηση, γιατί ούτως ή άλλως αυτοί οι αλλοδαποί
υπάρχουν, εργάζονται στα χωράφια µας. Το ξέρουµε. Είναι όµως
ανασφάλιστοι. Μα ούτως ή άλλως υπάρχουν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Δεν καλύπτουν κανένα ποσοστό ανεργίας, αγαπητέ συνάδελφε. Το ξέρουµε ότι τα δικά µας παιδιά δεν
πάνε στα χωράφια. Και λέω το εξής: Όταν ένας αγρότης έχει
έναν αλλοδαπό στο χωράφι του και πάθει ένα ατύχηµα ή αρρωστήσει, θα τον πετάξει στο χαντάκι; Γιατί να µην είναι ασφαλισµένος µε το εργόσηµο, που έχει διπλό όφελος, και για τον
αγρότη, που θα δικαιολογήσει τα έξοδα, αλλά και για τον ίδιο τον
εργαζόµενο ο οποίος θα πάει στο σύστηµα υγείας για να τον περιθάλψουν;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Ένα τελευταίο και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, για τη φορολογία
των επιδοτήσεων. Κύριοι, το είπαµε πολλές φορές: Το 2013 φορολογούνταν οι επιδοτήσεις εξολοκλήρου. Το 2015 είχαµε τις
12.000 ευρώ αφορολόγητο. Με το νέο φορολογικό έχουµε το
µισό της ενιαίας, µόνο της βασικής. Έξω τα περιβαλλοντικά, έξω
το πρασίνισµα, έξω όλες οι άλλες επιδοτήσεις. Έλεος δηλαδή!
Εκεί που φορολογούσατε µε τον ν. 4172 όλες τις επιδοτήσεις,
µας λέτε τώρα…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς το λέτε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Δεν το λέω εγώ, αγαπητέ συνάδελφε.
Σας έδωσα και την εγκύκλιο της δικής σας Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσίων Εσόδων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Είχαµε 12.000 ευρώ αφορολόγητο και
τώρα πάµε µόνο τη βασική. Αυτό είναι όντως ένα µεγάλο επίτευγµα.
Ψηφίζω και στηρίζω αυτό το νοµοσχέδιο και σας καλώ στην
εφαρµογή του να συµβάλετε θετικά στο να κάνουµε, πραγµατικά, ένα συνεταιριστικό κίνηµα, συνάδελφοι. Έχετε γνώσεις και
εσείς και οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ και οι άλλοι συνάδελφοι. Να
συµβάλετε. Μην κάνετε µόνο αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ο κ. Σεβαστάκης
έχει τον λόγο. Είναι ο τελευταίος οµιλητής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ξέρω ότι βιάζεστε.
Θέλω να πω ότι η κρίση των συνεταιρισµών έγινε κρίση της συνεταιριστικής ιδέας, δηλαδή, προβλήµατα διάρθρωσης, προβλήµατα κοµµατισµού, προβλήµατα ευνοιοκρατίας και φαυλότητας
διέτρεξαν, διέλυσαν, υπονόµευσαν, αποδυνάµωσαν τους συνεταιρισµούς και κατ’ επέκταση τη συνεταιριστική ιδεολογία.
Αυτό το νοµοσχέδιο προσπαθεί να ανατάξει, να δηµιουργήσει
µια αναστροφή σε αυτήν τη ροπή, να ενισχύσει τους υγιείς συνεταιρισµούς και –θα το εκµεταλλευτώ αυτό, που είπατε στην
πρωτολογία σας, κύριε Υπουργέ, στο τέλος της οµιλίας µου- και
να εκκαθαρίσει το τοπίο επίσης δηµιουργώντας και τις δυνατότητες µιας νέας συµπρακτικής συνεταιριστικής λειτουργίας, να
υπάρξουν, δηλαδή, νέα σχήµατα έξω από τις παραδοσιακές τυ-
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πολογίες, που να δώσουν ώθηση σε αυτό που έχουµε όλοι ως
επίδικο, την ανάταξη της αγροτικής παραγωγής.
Το συνεταιριστικό κίνηµα είναι το εργαλείο για την ανάταξη
της αγροτικής παραγωγής µε όρους υγείας, πρωτοτυπίας και
πολιτιστικής ιδιοτυπίας. Ξέρουµε, πολύ καλά, ότι η άλλη πλευρά
είναι οι πολυεθνικές και νοµίζω ότι κανείς σ’ αυτήν την Αίθουσα
δεν το θέλει, δηλαδή, δεν θέλει µια µονοκαλλιέργεια πολυεθνικών, που να υπερκαθορίζει τον αγροτική παραγωγή και τα προϊόντα.
Mιλώντας τελευταίος και έχοντας το άγχος ότι ο Πρόεδρος
θέλει να πετάξει για τη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει
να συντοµεύσω και να πυκνώσω. Από τις τρεις περιοχές οι συνάδελφοι Μιχαηλίδης και Δηµητριάδης, αλλά και οι υπόλοιποι
από την Κοζάνη, προσπαθήσαµε να βελτιώσουµε το άρθρο 32,
που µας αφορά, που αφορά τις δικές µας περιοχές και να του
δώσουµε µεγαλύτερη ευστάθεια στη διατύπωση και επίσης να
µην λειτουργήσει υπονοµευτικά και ως απειλή για το θεσµικό
πλαίσιο το οποίο διατρέχει και καθορίζει τους συνεταιρισµούς
στις περιοχές µας, δηλαδή, των µαστιχοπαραγωγών της Χίου,
του κρόκου Κοζάνης και των οινοπαραγωγών της Ένωσης Οινοποιητικών Συνεταιρισµών της Σάµου.
Νοµίζω, ότι έγινε πολύ µεγάλη βελτίωση, εν τούτοις, πρέπει
να ξέρουµε το εξής: Οι θεσµίσεις, στην Ελληνική Βουλή, βρίσκονται διαρκώς υπό ανασυγκρότηση, αφού µπαίνουν µέσα στη
µεγάλη εθνική συλλογική διαπραγµάτευση. Πρέπει να ξέρουµε,
ότι κάθε θέσµιση πρέπει να δυναµώνει και να νοηµατοδοτείται
και από την πράξη και από την οργάνωση και από τον πολίτη και
φυσικά και από το πολιτικό σύστηµα. Εποµένως, κάθε θέσµιση,
κάθε νοµοσχέδιο είναι εκκρεµές και πρέπει να το ξανακερδίζουµε
στην πράξη διαρκώς.
Θέλω να πω ότι η συνεταιριστική ιδέα, που εισηγείται το νοµοσχέδιο, έχει ελευθερίες, έχει και εκκρεµή στοιχεία. Υπάρχει η επινοητικότητα, η έξυπνη γεωργία. Ξέρουµε, πολύ καλά, ότι η νέα
γεωργία δεν θα είναι µια µαζική καθετοποιηµένη γεωργία, αλλά
θα είναι µια έξυπνη, ευφυής και πολύπλευρη γεωργία και ότι θεµελιακά στοιχεία της είναι δύο, όχι µόνο η πρωτοτυπία του προϊόντος, αλλά και η βοήθεια στην εξαγωγή, στη διακίνηση του
προϊόντος.
Σ’ αυτό, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θα εκµεταλλευθώ την πρωτολογία σας, όπου είπατε ότι θα βοηθήσετε τους συνεταιρισµούς
που αντέχουν. Στο χρηµατοδοτικό σηµείο –γιατί υπάρχουν χρηµατοδοτικές πιέσεις στους συνεταιρισµούς- και στο πεδίο των
εξαγωγών και στο πεδίο της θεσµικής βοήθειας, ώστε να µπορούν οι συνεταιρισµοί να βοηθούν τους αγρότες και στη λειτουργία τους, θα ήθελα και πρέπει να δεσµευθείτε εδώ –στη δευτερολογία σας πρέπει να το κάνετε- τη συγκεκριµένη, δοµηµένη, καθαρή βοήθεια. Πρέπει να κερδίσουµε πάλι τίµιο, αξιόπιστο, διαρκές, ανθεκτικό συνεταιριστικό κίνηµα γιατί µας ενδιαφέρει το
προϊόν, γιατί µας ενδιαφέρει ο πολιτισµός του προϊόντος, γιατί
µας ενδιαφέρει ο πολιτισµός της παραγωγής, γιατί πρέπει αυτό
το στοίχηµα να το κερδίσουµε όλοι µαζί σαν πολιτικό σύστηµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Σεβαστάκη.
Τώρα θα µιλήσουν όσοι από τους εισηγητές και τους ειδικούς
αγορητές θέλουν να δευτερολογήσουν, µε µία οικονοµία χρόνου.
Δύο-τρία λεπτά, νοµίζω, ότι είναι αρκετά για να αναπτύξετε τις
απόψεις σας.
Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου έχει τον
λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Αγαπητοί συνάδελφοι, κατά τη
συζήτηση στις επιτροπές και στην Ολοµέλεια ειπώθηκαν αρκετά
απ’ όλα, σχεδόν, τα µέλη του Κοινοβουλίου. Μέσα από τις διαδικασίες και µέσα από τη συζήτηση τόσο των φορέων όσο και των
κοµµάτων, προέκυψαν αλλαγές, που κι εµείς κρίνουµε ότι είναι
προς όφελος των συνεταιρισµών, αλλαγές που κάνουν και το νοµοσχέδιο πιο λειτουργικό.
Από την άλλη, όµως, δεν αποφύγαµε τις άσκοπες κριτικές, κυρίως, από τη µεριά των κοµµάτων παλαιών κυβερνήσεων. Η Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, έχοντας κοντή µνήµη και σύµφωνα
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µε τη γνώµη τους, εστίασαν στο τι δεν διορθώνει το παρόν νοµοσχέδιο, όµως δεν αναφέρθηκαν καθόλου στο παρελθόν, ένα
παρελθόν, που έχει συµβάλει στο να απαξιώνει την έννοια του
συνεταιρίζεσθαι στα µάτια του αγροτικού κόσµου, αλλά και στο
σύνολο της κοινωνίας.
Τα όσα έγιναν, στον συνεταιριστικό χώρο, την τελευταία εικοσιπενταετία είναι περισσότερο δυσφηµιστικά για την ιδέα του συνεταιρισµού, παρά εξυγιαντικά για την κοινωνία και τον αγροτικό
κόσµο.
Αρκετοί συνάδελφοι αναγνώρισαν την πραγµατικά τραγική κατάσταση, που επικρατεί στον συνεταιριστικό χώρο. Αυτό είναι
προς τιµήν τους, αλλά είναι και λίγο υποκριτικό. Είναι υποκριτικό
για τις πολιτικές ευθύνες των προηγούµενων κυβερνήσεων και
ακόµη πιο υποκριτικό γιατί ενώ αναγνωρίζετε αυτή την κατάσταση και άρα τις ευθύνες σας, καταψηφίζετε τον παρόν νοµοσχέδιο.
Είναι λογικό, αγαπητοί συνάδελφοι, να πατάτε σε δύο βάρκες.
Είναι λογικό να αισθάνεστε άβολα, µε νοµοσχέδια σαν κι αυτό,
πρώτον, γιατί δεν µπορείτε να ξεφύγετε από τις ευθύνες σας και
δεύτερον, γιατί η κοινωνική οικονοµία δεν ανήκει στην πλευρά
σας και δεν είναι µέρος και κοµµάτι του σχεδίου σας.
Ακούσαµε, µάλιστα, και µια υπόσχεση από τη Νέα Δηµοκρατία
για ένα φιλελεύθερο νοµοσχέδιο για τους συνεταιρισµούς, που
θα αντικαταστήσει το παρόν. Είναι δύο λέξεις, που δεν ταιριάζουν στην ίδια πρόταση. Κι αυτή ακριβώς είναι η διαφορά µας. Η
κοινωνική οικονοµία και ο συνεργατισµός κλείνουν µέσα τους την
αλληλοβοήθεια, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την αµοιβαία
προσπάθεια προώθησης και προάσπισης κοινών συµφερόντων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το νοµοσχέδιο, αντίθετα
απ’ ό,τι πιστεύει η αντιπολίτευση, εκσυγχρονίζει τον συνεταιρισµό. Έχει στοιχεία, που θα βοηθήσουν τις ίδιες τις οργανώσεις
να ακολουθήσουν τη νέα εποχή, χωρίς να αλλοιώνεται, όµως, ο
κοινωνικός τους χαρακτήρας.
Εισάγεται η θέση του γενικού διευθυντή ή διευθυντή στις µεγάλες οργανωτικά επιχειρήσεις µε µεγάλο κύκλο εργασιών, ενώ
παράλληλα, εκπαιδεύει τα µέλη των συνεταιρισµών. Ο συνεταιρισµός καλείται να έχει ένα προϋπολογισµένο σχέδιο, το οποίο
καταρτίζει και καταθέτει ανοικτά.
Αυτά είναι µερικά από τα στοιχεία, που φέρνουν έναν νέο αέρα
και ευελπιστούµε να συνδυάσουµε την εµπειρία του τελευταίου
αιώνα, που κουβαλά ο συνεργατισµός µε τις σύγχρονες µορφές
επιχειρήσεων.
Θα αναφερθώ, για λίγο, στην ΠΑΣΕΓΕΣ. Η ΠΑΣΕΓΕΣ δεν έχει
επιτελέσει τον ρόλο, που της είχε ανατεθεί. Τα προβλήµατα του
συνεταιριστικού χώρου το καταµαρτυρούν. Ήταν απέναντι στους
αγρότες το προηγούµενο καλοκαίρι, υποστηρίζοντας το «ναι»
στο δηµοψήφισµα και άρα, τα µέτρα που έπλητταν, κατά βάση,
τον µικρό αγρότη. Σταµατάµε την παράνοµη κρατική της χρηµατοδότησης, όµως δεν την καταργούµε. Σεβόµενοι την αυτονοµία
του συνεταιριστικού κινήµατος, δεν προβλέπουµε την ακριβή θεσµική τους εκπροσώπηση. Αυτό µένει να το κάνει το ίδιο το κίνηµα. Βάζουµε τη βάση, τη µορφή οργάνωσης. Τον τρόπο και το
σχήµα θα τα αποφασίσει δηµοκρατικά, µέσα από δικές του διαδικασίες, το συνεταιριστικό κίνηµα.
Ένα σηµαντικό στοίχηµα για την αναζωογόνηση του χώρου
είναι η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης του συνεταιρισµού του
κράτους και της κοινωνίας. Παλιότερα υπήρχε η εποπτική συµβουλευτική αρχή στην Αγροτική Τράπεζα, µε στόχο να ενηµερώνει και να ελέγχει τους συνεταιρισµούς. Οι αγρότες τούς εµπιστεύονταν. Αυτό το κενό εµπιστοσύνης θέλουµε και προσπαθούµε να καλύψουµε.
Στόχος είναι η αυτονοµία του συνεταιρισµού, αλλά όχι να µας
κουνάνε και το δάχτυλό τους αυτοί, που µέσω της υπερχρέωσης
των συνεταιρισµών οδήγησαν τους συνεταιρισµούς να είναι πλήρως εξαρτηµένοι από τις επιδοτήσεις και τις ενισχύσεις. Έτσι,
όταν σχεδιασµένα πούλησαν την Αγροτική Τράπεζα, έδωσαν τη
χαριστική βολή στους συνεταιρισµούς και τον αγροτικό χώρο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα να τονίσω, κάτι για µια άδικη και ακραιφνώς νεοφιλελεύθερη άποψη και µιλάω για τους γυναικείους συνεταιρι-
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σµούς. Θα ήθελα να τονίσω, ως γυναίκα, που εργάστηκε και µάλιστα σε ένα µικτό συνεταιρισµό, πως η αγορά κρίνει τον δυνατό
και τον παραγωγικό, όπως µας πληροφόρησε ο συνάδελφος από
την Ένωση Κεντρώων. Υπάρχουν, όµως, και ίσες ευκαιρίες σε
άνδρες και γυναίκες. Υπάρχει προσπάθεια για την ισότητα των
φύλων, εξ αιτίας ακριβώς των αποτυχιών και της άδικης κατανοµής των κερδών της αγοράς απέναντι στο γυναικείο φύλο.
Ο αγροτικός συνεταιρισµός της Ζαγοράς, από τον οποίο προέρχοµαι, κλείνει εκατό χρόνια αδιάληπτης λειτουργίας. Έχει τα
µήλα «ΖΑΓΟΡΙΝ» που όλοι ξέρετε. Είναι από τους υγιείς συνεταιρισµούς. Θα αναφέρω εδώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πολύ σύντοµα, όµως, αν θέλετε, µε το παράδειγµα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Αντιπρόεδρος του συνεταιρισµού είναι γυναίκα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ε, µπράβο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Μπράβο. Με τον νόµο αυτό έγινε αντιπρόεδρος;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Ακριβώς γι’ αυτό το τονίζω κι
εγώ. Με τον νόµο θα βοηθήσουµε και άλλες γυναίκες να πάρουν
αυτές τις θέσεις.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο πολύ σηµαντικές
τροπολογίες. Η πρώτη είναι, προφανώς, για τους µετανάστες εργάτες γης. Ήταν ένα στοίχηµα για εµάς, πολλά χρόνια πριν και
όλα αυτά τα χρόνια είχαµε αρκετά γεγονότα, που µόνο περήφανους δεν µας κάνουν. Η εκµετάλλευση των οικονοµικών µεταναστών ήταν πλήγµα στα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώµατα.
Την ίδια στιγµή οι διάφορες «Μανωλάδες» ανά τη χώρα, µας
είχαν κάνει παγκοσµίως γνωστούς για την καταπάτηση των δικαιωµάτων των µεταναστών-εργατών γης και σαν νέοι δουλοπάροικοι ζούσαν µε τον φόβο του εργοδότη, της Αστυνοµίας και
της απέλασης. Αυτό τελειώνει σήµερα. Από εδώ και πέρα δουλειά και ζωή µε αξιοπρέπεια. Ήταν κάτι, που είχαµε υποσχεθεί
και στους αγρότες που µπορούν µε αυτόν τον τρόπο να αυξήσουν τα έξοδά τους, που τους ήταν πάρα πολύ απαραίτητα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τα έξοδα δεν είναι αυτά. Τα έξοδα
είναι το 24% ΦΠΑ. Τα έξοδα είναι οι ασφαλιστικές εισφορές. Τα
έξοδα είναι η κατάργηση του φόρου πετρελαίου, η φορολογία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Είναι πολύ σηµαντικά. Η εργασία είναι το µεγαλύτερο κοµµάτι των εξόδων στους αγρότες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μη διακόπτετε, παρακαλώ. Μη διακόπτετε, κύριε Βρούτση.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Το 24% του ΦΠΑ είναι το ΦΠΑ
στα γεωργικά εφόδια. Τα εκπίπτουν, κύριοι συνάδελφοι, οι αγρότες, τα συµψηφίζουν στο ΦΠΑ τους. Δεν αποτελούν κόστος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Α, δεν αποτελούν; Εντάξει! Δεν έχουν
πρόβληµα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Φυσικά. Το ΦΠΑ δεν αποτελεί
κόστος για τους αγρότες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μη διακόπτετε σας
παρακαλώ.
Ολοκληρώστε, κυρία Παπανάτσιου. Κλείστε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Κλείνοντας…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Δεν έχουν πρόβληµα οι αγρότες; Θα
τους τα πείτε αυτά στον Βόλο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μη διακόπτετε, σας
παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει τη ρευστότητα ο αγρότης σήµερα να πληρώσει 24%;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Την έχει. Όταν είναι συνεταιρισµένος, την έχει τη ρευστότητα στη διάθεσή του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Άρα, το εγκρίνετε το 24%; Ωραίες οι
απόψεις σας!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Άρα, γι’ αυτό στους συνεταιρισµούς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μην απαντάτε, κυρία Παπανάτσιου. Σας παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορεί ένας αγρότης να
έχει τη ρευστότητα να καλλιεργήσει και να πληρώσει το 24%;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εντάξει, εντάξει,
κύριε συνάδελφε.
Ολοκληρώστε την οµιλία σας, παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μετακυλήσατε τη ρευστότητα, το ΦΠΑ από το 13% στο 23%, όταν οι εκροές τους είναι όλες στο 13%; Σοβαρά µιλάτε;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Συνάδελφοι, δεν µιλάµε εκ
τους ασφαλούς, αλλά βάσει εµπειρίας, αποκτηµένης στην παραγωγή. Δεν µας ενδιαφέρει η πολιτική σκοπιµότητα και τα πρόσκαιρα οφέλη. Δεν µιλάµε σαν ακαδηµαϊκοί του συνεργατισµού.
Μιλάµε σαν συνεταιριστές, σαν άνθρωποι, που συµµετέχουν
στην παραγωγή και θα συµµετέχουν αφού φύγουν από τα έδρανα της Βουλής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
Κύριε Βλάχο, έχετε τον λόγο. Αν έχετε την καλοσύνη, όσο πιο
σύντοµα γίνεται, παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας τις παρεµβάσεις µας
για λογαριασµό της Νέας Δηµοκρατίας, θέλω να επισηµάνω, για
µία ακόµα φορά, ότι για την Νέα Δηµοκρατία οι αγροτικοί συνεταιρισµοί είναι ελεύθερη, εθελοντική δηµοκρατική έκφραση ιδιωτικής πρωτοβουλίας φυσικών προσώπων να συνεργαστούν
µεταξύ τους, προς επίτευξη επιχειρηµατικής δραστηριότητος.
Δίνουν τη δυνατότητα, να δηµιουργήσουν οικονοµικές µονάδες επιδιώκοντας οικονοµίες κλίµακας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής δραστηριότητος, που ασκούν συλλογικά, ενδυναµώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη διαπραγµατευτική τους δύναµη
µε δυνατότητα παρέµβασης στην αγορά προς όφελος των µελών
τους.
Μέσα από αυτή τη διήµερη συζήτηση, η Νέα Δηµοκρατία, λοιπόν, κατέγραψε τις δικές τις θέσεις, οι οποίες προφανώς είναι
διαφορετικές από εκείνες της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Εµείς
πιστεύουµε ότι οι συνεταιρισµοί πρέπει να λειτουργούν µέσα σε
ένα πλαίσιο και να αποφασίζουν για τα του οίκου τους µε βάση
το καταστατικό τους και µε βάση τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
Δεν είναι τυχαίο, ότι από τους προηγούµενους νόµους κανείς
δεν έγινε επί ηµερών Νέας Δηµοκρατίας. Γιατί; Γιατί η δικιά µας
λογική είναι διαφορετική. Δεν µπορεί να καθοδηγείται µε νόµους
το συνεταιριστικό κίνηµα. Είναι µια επιχειρηµατική δραστηριότητα, που, νοµίζω, η πολιτεία πρέπει να αρχίζει και να τελειώνει
µε παρέµβασή της σε ένα πλαίσιο, στο οποίο οφείλουν να κινούνται, για να προστατεύει τον συνεργατισµό κατά πώς αυτοί θέλουν.
Εδώ, λοιπόν, εσείς, κύριε Υπουργέ, µετά από αυτή τη συζήτηση –ακούστηκαν απόψεις και από συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και από το σύνολο της αντιπολίτευσης- δεν κάνατε ιδιαίτερες αλλαγές. Δεν κατοχυρώθηκε, για παράδειγµα, η
παραγωγική, µεταποιητική και εµπορική δραστηριότητα των συνεταιρισµών. Το είκοσι το κάνατε τριάντα -τα ιδρυτικά µέλη µιλώ, το ξανακάνατε είκοσι. Δηλαδή, γυρίζουµε γύρω γύρω χωρίς να
κάνουµε κάποιες ουσιαστικές αλλαγές.
Είπα για το θέµα, ότι πρέπει να εξασφαλιστούν οι παραγωγοί
εκείνοι, που πάνε να εγγραφούν στον συνεταιρισµό και ο συνεταιρισµός, βάζοντας κάποια προσχώµατα, δεν τους εγγράφει.
Πρέπει αυτό να κατοχυρωθεί, τα δικαιώµατα και των συνεταιριστών, όχι µόνο κλειστών οµάδων. Έτσι προστατεύονται τα συµφέροντα, και όχι µε το να βάλουµε το 1/3 των σταυρών της σταυροδοσίας, για να εκφραστούν όλες οι απόψεις. Ποιες απόψεις;
Σε λίγο θα κατεβάσουµε και παραταξιακά ψηφοδέλτια -πού;στους συνεταιρισµούς. Τι έχουµε να µοιράσουµε; Τι έχουν να
µοιράσουν;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Αυτό δεν γίνεται τόσο χρόνια;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Το συµφέρον για όλους είναι κοινό. Και
αυτό πρέπει να δουν και όχι να τους βάλουµε να διαφοροποιηθούν. Εµείς βάζουµε κίνητρα για να τσακωθούν και όχι να ενώσουν τη φωνή τους και να διαπραγµατευθούν καλύτερα.
Διαγράψατε αυτό το περίφηµο «εθελοντική εργασία» που πληρωνότανε. Ευτυχώς, το βάλατε κάπως αλλιώς. Παρέµειναν, βέ-
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βαια, οι δύο θητείες στους προέδρους. Εµείς επιµείναµε ότι οι
δύο θητείες δεν πρέπει να υπάρχουν.
Είπατε, βεβαίως, ότι δεν θα έχουν αναδροµική ισχύ, όπως ήταν
και το αυτονόητο. Όµως, από εδώ και πέρα, φαντάζοµαι µετά
από τρία και έξι χρόνια, κάποια άλλη κυβέρνηση αυτό θα το αλλάξει. Άρα, ας µην ανησυχούν οι πρόεδροι που υπάρχουν σήµερα. Αυτό το δικαίωµα δεν θα το στερηθούν για πολύ καιρό.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): …(δεν ακούστηκε)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Εντάξει, δεσµευθήκαµε κάποιες κουταµαρίτσες. Να τις αλλάξουµε λίγο τώρα, κύριε Υπουργέ. Πείτε
µου τι κερδίζετε; Δεν υπάρχει πουθενά αλλού περιορισµός. Βρήκαµε τώρα να πούµε στους προέδρους των συνεταιρισµών της
περιφέρειας ότι θα έχουν µία θητεία, δύο θητείες και αλίµονο;
Εντάξει τώρα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Και ο Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών θητεία έκανε!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ακριβώς! Είναι πολύ καλή η παροµοίωση! Παροµοιάζετε τον πρόεδρο των συνεταιρισµών µε τον Πρόεδρο των Ηνωµένων Πολιτειών που δεν µπορεί να κάνει τρίτη
θητεία. Ακριβώς! Είναι πολύ πετυχηµένη η παροµοίωση. Μπράβο
σας!
Άκουσα νωρίτερα πως δυσανασχετείτε όταν σας λέµε ότι δεν
ξέρετε από ειδική οικονοµία και από ειδική πρωτοβουλία. Ναι,
αλλά ο νόµος τα λέει αυτά. Αποδείξτε µας το αντίθετο, να σας
χειροκροτήσουµε.
Εγώ σας είπα ότι κάνατε βήµατα. Προφανώς! Δεν έχετε µείνει
στον κρατικό σχεδιασµό. Μην φοβάστε! Ούτε εµείς φοβόµαστε
ότι θα έρθει ο κοµµουνισµός. Κανείς δεν είπε κάτι τέτοιο από
τους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας.
Όµως, φύγατε από τον κρατικό σχεδιασµό και έρχεστε σήµερα και µου λέτε ότι το καταστατικό θα προβλέπει τις συναλλαγές µε τρίτους, την ποσότητα και τις συνθήκες. Μα, καλά,
ποιος µπορεί να εγγυηθεί –και απευθύνοµαι στους συναδέλφους
της περιφέρειας- ότι και του χρόνου θα έχει την ίδια ποσότητα
παραγωγής; Το ίδιο ισχύει και για τις τιµές. Ποιος µπορεί να εγγυηθεί ότι θα έχει τις ίδιες τιµές και του χρόνου ή την ίδια ζήτηση, για να το έχει κάποιος στο καταστατικό και να µπορεί να
πει ότι εγώ κάθε χρόνο θα σου φέρνω αυτή την ποσότητα; Πώς
µπορείτε να το εγγυηθείτε αυτό; Δεν το καταλαβαίνετε;
Και έρχεστε εδώ και λέτε για το καταστατικό ότι είναι αυτό που
σας λέγαµε παλιά και λέτε –µε βάζετε κι εµένα σε πειρασµό- «το
λέει η γραµµή, πάµε, φύγαµε». Φύγετε, λοιπόν, από αυτή τη
γραµµή!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Με συγχωρείτε, αλλά δεν θα
τον κρατούσαµε για εκατό χρόνια τον συνεταιρισµό αν δεν κάναµε έτσι!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Με συγχωρείτε, αλλά µιλάµε για ποσοστό της
παραγωγής. Δεν µιλάµε για το σύνολο της παραγωγής! Επιτέλους! Δεν είναι δυνατόν! Διαβάστε αυτά που γράφουµε µέσα!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Όχι, µιλώ για το άρθρο 23 που λέει «…
µε ρύθµιση ο όγκος των συναλλαγών σε τρίτους καθορίζεται από
το καταστατικό». Σας παρακαλώ πάρα πολύ!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Δεν µπορεί να κάνει µόνο αιτήσεις! Πρέπει να πουλάει και τα προϊόντα του. Και αυτή είναι η βασική του εργασία. Αυτό είναι το βασικό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Εντάξει, αν εσείς νοµίζετε ότι είναι
σωστό, ψηφίστε το! Εµείς απλά διαφωνούµε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Δεν µπορεί να θέλει µόνο δηλώσεις. Παραγωγικό συνεταιρισµό θέλουµε!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Δεν µας ξεκαθαρίζετε όµως, κύριε Υπουργέ, τι ακριβώς θα κάνουν αυτά τα περίφηµα µέλη-επενδυτές
-µήπως µπαίνουν από την πόρτα ή το παράθυρο- και ποιες είναι
οι δραστηριότητές τους. Μήπως τελικά οι συνεταιριστές δουλεύουν για αυτά τα µέλη-επενδυτές που θα βάζουν τελικά και τα
χρήµατα; Αυτό το αφήσατε λίγο σαν να είναι κάτι πολύ καλό.
Αυτό το καλό, όµως, δεν µας το εξηγήσατε. Εγώ θα ήθελα να
µας πείτε κάτι περισσότερο, όπως το ποιες ακριβώς θα είναι οι
δραστηριότητες. Βεβαίως θα το δούµε το επόµενο διάστηµα,
όπως θα δούµε και για ποιους το κάνατε. Να δούµε και αυτούς
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τους επενδυτές που ήθελαν τον νόµο για να πάνε στους συνεταιρισµούς.
Και έρχοµαι τώρα στην αναγκαστικότητα. Είναι αλήθεια ότι κάνατε κάποιες βελτιώσεις. Η αλλαγή στο άρθρο 32 σηµαίνει ότι
καταλάβατε πως υπάρχει πρόβληµα µε αυτό που φέρνατε. Βέβαια, δεν ξέρω αν το καταλάβατε ή αν σας ανάγκασαν να το καταλάβετε οι πιέσεις από τη Χίο, τη Σάµο, τη Σαντορίνη και την
Κοζάνη. Όµως, αυτό δεν µε ενδιαφέρει προς το παρόν. Λέω όµως και κρατώ πως καταλάβατε ότι πρέπει να το αλλάξετε και το
αλλάξατε.
Ωστόσο, αφού το φέρνετε, γιατί δεν το κάνετε σωστά; Λέτε
πάλι στην τροπολογία, στη ρύθµιση, ότι η µετατροπή των αναγκαστικών συνεταιρισµών και ενώσεών τους πραγµατοποιείται µε
απόφαση των Υπουργών. Είπαµε όχι! Είπαµε ότι όταν υπάρχει
απόφαση της γενικής συνέλευσης του συνεταιρισµού που θέλει
από αναγκαστικός συνεταιρισµός να µετατραπεί σε αγροτικό συνεταιρισµό, θα το αποφασίζει η γενική συνέλευση. Γιατί µπερδεύεται πάλι ο Υπουργός; Πάλι εκεί ξεφυτρώνει ο Υπουργός;
Αυτό εµάς µας φοβίζει πως κάτι άλλο πάτε να κάνετε πάλι.
Επειδή πιθανόν να σας αδικούµε και πιθανόν να καταλάβατε
το πρόβληµα –εγώ βλέπετε ότι είµαι καλοπροαίρετος-, θα έλεγα
να πάρετε πίσω το άρθρο 32 σήµερα, να µην το βάλετε σε ψήφιση και να το αφήσετε να το µελετήσουµε καλύτερα. Και αν
πράγµατι εννοείτε αυτά που φέρατε στη ρύθµιση, να τα διατυπώσουµε καλύτερα και να τα φέρουµε ξανά. Διότι εάν όντως η
µετατροπή τους εξαρτάται από την απόφαση των µελών ή από
τελεσίδικη απόφαση –όµως να δούµε ποια απόφαση- της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά τα δύο ας µείνουν ανοιχτά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε τη σκέψη σας, σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά στο θέµα της ιχνηλασιµότητας, δεν άκουσα να
πείτε κάτι. Για τα Πρακτικά θα σας αφήσω την αγορανοµική διάταξη αριθµός 9 της 3ης Σεπτεµβρίου 2009 -η οποία τυχαίνει να
έχει τη δική µου υπογραφή- η οποία ζητά ιχνηλασιµότητα σε
αγροτικά προϊόντα είτε είναι ιδιωτών είτε είναι συνεταιρισµών.
Αυτό είναι κάτι κατοχυρωµένο. Είναι αναλυτικότατη η διάταξη.
Αξιοποιήστε την, λοιπόν! Και µη µου λέτε ότι δεν εφαρµόζεται,
γιατί αν δεν εφαρµόζεται η αγορανοµική διάταξη, γιατί να εφαρµοστεί ο νόµος; Αυτή δεν είναι εξήγηση! Αγορανοµική διάταξη
υπάρχει από το 2009. Αξιοποιήστε την λοιπόν και παρακαλώ
πολύ να ενσωµατωθεί στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα αγορανοµική διάταξη, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για την επιµόρφωση, διευκρινίζω για µία ακόµη φορά ότι δεν
είµαστε αντίθετοι µε την επιµόρφωση. Διαφωνούµε όµως, όπως
είπαµε, άλλος να πληρώνει να σχεδιάζει µε αυτήν την επιµόρφωση. Εντάξει; Κατανοητό! Άρα, δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε.
Στο άρθρο 43 καταλάβατε το λάθος µε τους ερασιτέχνες αλιείς, ευτυχώς το διορθώσατε, αποσύρθηκε το άρθρο, δεν υπάρχει
θέµα. Ως εκ τούτου, δεν έχω λόγο να προσθέσω κάτι παραπάνω.
Θα διαπιστώσατε όµως ότι υπάρχει πρόβληµα µε τους κτηνιάτρους, τους ιδιώτες, τους ελεύθερους επαγγελµατίες και φέρατε
µια ρύθµιση που πάλι τα λέει µεσοβέζικα. Ή οι κτηνίατροι που
ήταν ελεύθεροι επαγγελµατίες ή το αφήνετε λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Μα, δεν γίνεται. Οι συνάδελφοι, οι κτηνίατροι του δηµοσίου
ελέγχουν και τους ελεύθερους επαγγελµατίες και η αποστολή
τους είναι διαφορετική, είναι νοµοθετηµένα διαφορετική, δεν
µπορούν να κάνουν την πιστοποίηση. Εδώ, λοιπόν, το µπερδεύετε και βεβαίως, αυτές τις επιπτώσεις θα τις δούµε το επόµενο διάστηµα.
Όπως, επίσης, δεν είναι κατανοητό γιατί φέρατε τόση αναστάτωση στις ζωοφιλικές οργανώσεις µε αυτές τις ρυθµίσεις, οι
οποίες δεν ξέρουµε τελικά και δεν µας εξηγήσατε, πού ακριβώς
αποσκοπούν.
Ακόµα, θα ήθελα να πω δύο τελευταία για τις αγορές παρα-
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γωγών. Φέρνετε πάλι αγορές παραγωγών. Σας είπαµε ότι δεν
µπορεί να είναι µαζί οι παραγωγοί συµβατικών προϊόντων και
εκείνοι των βιολογικών προϊόντων. Και τι κάνατε τώρα εσείς; Σβήσατε ποιοι είναι εκεί και λέτε «ιδρύονται αγορές παραγωγών». Τι
σηµαίνει αυτό; Τι πρέπει να καταλάβουµε εµείς; Ότι, αύριο το
πρωί, όποιοι είναι παραγωγοί συµβατικών προϊόντων ή κάποια
στιγµή θα έρθετε και θα πείτε «και βιολογικών προϊόντων»;
Μα, µε συγχωρείτε πάρα πολύ, όταν τόσες µέρες σας λέµε ότι
δεν πρέπει να είναι µαζί και εσείς έχετε διαφορετική άποψη και
έρχεστε σήµερα και το κόβετε και το αφήνετε να εννοηθεί, εδώ,
µε συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν µπορώ να εννοήσω και δεν θα εννοήσω. Εγώ µε αυτό που βλέπω δεν συµφωνώ. Δεν το ψηφίζουµε. Διευκρινίστε το και αναλάβετε τις ευθύνες σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε.
Ένα τελευταίο θα ήθελα να πω. Είπατε ότι καθιερώνετε τη µερική απασχόληση. Σας το είπαµε και προχθές. Και δεν είναι µόνο
το θέµα, ξέρετε, το πώς το προσεγγίζει κάποιος το ιδεολογικό.
Λέτε «µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις». Ή είναι µικρή επιχείρηση και πολύ µικρή επιχείρηση και δεν χρειάζεται επιστήµονα,
οπότε λέτε ότι δεν χρειάζεται επιστήµονας ή όντως χρειάζεται
επιστήµονας και σε αυτήν την επιχείρηση και πρέπει να είναι εκεί
όλες τις ώρες. Επειδή είναι µικρή και δεν πουλάει, για παράδειγµα, φάρµακα ή πολλαπλασιαστικό υλικό τρεις ώρες την
ηµέρα ή πουλάει οκτώ ώρες την ηµέρα ή δώδεκα να πω ή δεν
πουλάει καθόλου και δεν χρειάζεται. Ας αναλάβουµε την ευθύνη
µας και ας ξεκαθαρίσουµε το τοπίο.
Εγώ ξέρω γιατί το κάνετε. Πάτε να ικανοποιήσετε κάποιους ανθρώπους, σας το είπα και χθες.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εγώ όµως ξέρω γιατί το λέτε εσείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ, µην
παρεµβαίνετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Όχι, εγώ το λέω. Σας είπα ότι πάτε να διευκολύνετε κάποιες µονάδες, οι οποίες όντως δεν χρειάζονται
επιστήµονες. Εγώ ως γεωπόνος δεν έχω πρόβληµα, δεν το προσεγγίζω συντεχνιακά. Θα νοµίζατε ότι θα έλεγα εγώ «παντού να
πάνε οι γεωπόνοι». Εάν δεν χρειάζεται επιστήµονας, να µην πάει.
Όµως, εσείς δεν λέτε «να µην πάει», λέτε «να πηγαίνει δύο ώρες
την ηµέρα», να λέει καληµέρα και καληνύχτα και να βγαίνει µε το
µπλοκάκι και να γυρίζει τα χωριά.
Ε, λοιπόν, αυτά τα καραγκιοζιλίκια, εµείς δεν µπορούµε να τα
υιοθετήσουµε. Καθαρές κουβέντες, για να είµαστε και εξηγηµένοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Τώρα εµείς, κύριε Πρόεδρε, θα το καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο. Και επί της αρχής το καταψηφίσαµε
και στα άρθρα και στο σύνολό του.
Υπάρχουν κάποια θετικά αναµφίβολα άρθρα, τα οποία είπα και
στην πρωτοµιλία µου. Όµως, δεν αλλάζουν τη γενικότερη εικόνα
του νοµοσχεδίου. Τα άρθρα τα οποία σηµατοδοτούν –αν θέλετεαυτήν την κυβερνητική πρωτοβουλία και δεν µας αφήνουν περιθώρια να το προσεγγίσουµε. Ως εκ τούτου εµείς θα το καταψηφίσουµε και επί της αρχής και επί των άρθρων και στο σύνολό
του το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βλάχο, εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής κ. Νικόλαος Μίχος.
Παρακαλώ κι εσείς µε οικονοµία χρόνου, όσο γίνεται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, δεν θα χρειαστώ τόσο χρόνο.
Θα ξεκινήσω µε το άρθρο 4 για τους όρους σύστασης. Στην
Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούνται δέκα µέλη. Δεν νοµίζω πως κράτη όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, να έχουν λιγότερους αγρό-

8980

τες από εµάς, έχουν πολύ περισσότερους. Όµως, επειδή θέλουν
να τους βοηθήσουν, έχουν το συγκεκριµένο αριθµό για µικρές
περιοχές, για µικρά χωριά, για να µπορέσουν να προωθήσουν τα
προϊόντα τους.
Άρα, εδώ όταν σε ένα χωριό έχουµε πέντε κτηνοτρόφους, τι
θα κάνει το κράτος εάν αυτοί θέλουν να φτιάξουν ένα µικρό τυροκοµείο σαν συνεταιρισµό για να προωθήσουν τα προϊόντα
τους. Δεν θα τους βοηθήσει;
Για αυτό, λοιπόν, εξετάστε πάρα πολύ καλά τις περιοχές,
πόσοι κάτοικοι είναι, πόσοι είναι κτηνοτρόφοι, πόσοι είναι αγρότες, για να γίνουν οι όροι σύστασης ακόµη καλύτεροι και να τους
βοηθήσετε πολύ περισσότερο.
Άκουσα πολλά για τους αναγκαστικούς συνεταιρισµούς, για
το άρθρο 32. Έχουµε πολλά παραδείγµατα, όπως για τους κροκοπαραγωγούς της Κοζάνης, για τους οινοποιούς της Σάµου,
αλλά έχουµε και παραδείγµατα στο εξωτερικό, όπως είπε και ο
συναγωνιστής, ο Ηλίας Παναγιώταρος, στο Πόρτο, στη Μαδέρα,
για τα κρασιά. Αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει αφήσει όπως
είναι. Εσείς γιατί θέλετε να το αλλάξετε; Και από την άλλη, οι
αναγκαστικοί συνεταιρισµοί, οι αγροτικοί συνεταιρισµοί στην Ελλάδα πρέπει να γίνουν περισσότεροι, σε συγκεκριµένες περιοχές
και σε συγκεκριµένα προϊόντα.
Άκουσα για τη µαστίχα Χίου πάρα πολλά. Συµφωνώ. Γιατί,
όµως, δεν ακούστηκε από κανέναν εδώ ότι οι Τούρκοι από απέναντι πριν λίγα χρόνια είχαν πάει και πήραν µπόλι από τα µαστιχόδεντρα της Χίου για να µπολιάσουν απέναντι και να βγάλουν
µαστιχόδεντρα. Όµως, δεν είχε παραγωγή, γιατί το συγκεκριµένο δέντρο ευδοκιµεί µόνο στη Χίο. Δεν άκουσα κανέναν από
εδώ να µιλήσει.
Έχουµε χάσει πάρα πολλά πράγµατα, έχουµε χάσει πάρα
πολλά προϊόντα κι όπως πάµε θα τα χάσουµε όλα. Απέναντι περιµένουν. Οι Καναδοί µας πήραν τη φέτα. Να δούµε τι θα µείνει
στην Ελλάδα.
Στη Γαλλία ανταγωνίζονται οι συνεταιρισµοί µεταξύ τους,
ακόµα και στη συσκευασία, για να γίνονται εξαγωγές. Η Νέα Ζηλανδία έχει βοηθήσει τόσο πολύ όχι µόνο τους συνεταιρισµούς,
αλλά και τους αµπελοπαραγωγούς. Έχει χρηµατοδοτήσει νέες
αγορές γης και έτσι µπόρεσαν και έχουν αναπτύξει σε πολύ µεγάλο βαθµό τα αµπέλια τους και τα κρασιά τους. Φτιάχνουν πολύ
καλό κρασί, ποιοτικό και το 80% της οικονοµίας της Νέας Ζηλανδίας εξαρτάται από τις εξαγωγές κρασιού.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, θα σας φέρω ένα µικρό παράδειγµα.
Στον νοµό µας, στην Κάρυστο, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όλη η
Καρυστία, από τους Ζάρακες και κάτω ήταν όλα αµπέλια. Αυτή
τη στιγµή δεν υπάρχει αµπέλι. Τα έχουν παρατήσει όλα τα αµπέλια. Ξέρετε γιατί; Γιατί το κράτος και οι προηγούµενες κυβερνήσεις δεν τους έχουν βοηθήσει. Κάποτε ο συνεταιρισµός της
Καρύστου δεν προλάβαινε να στέλνει κρασιά σε όλη την Ελλάδα,
δεν προλάβαινε να στέλνει µούστο στο Βόλο και στη Βόρειο Ελλάδα. Και όχι µόνο αυτό, αλλά και οι υπόλοιποι µικροί παραγωγοί
–γιατί κι εγώ ήµουν οινοποιός- όταν µας τελείωνε το κρασί, πηγαίναµε -εγώ προσωπικά έφτιαχνα εκατόν πενήντα τόνους κρασί
τον χρόνο και χρειαζόµουν άλλους τριάντα µε σαράντα τόνουςκαι παίρναµε κι άλλους τόνους από την Κάρυστο.
Γιατί, λοιπόν, όλα αυτά να πηγαίνουν στράφι, από τη στιγµή
που έχουµε και τη γη, έχουµε και τους ανθρώπους που αγαπάνε
τη γη; Όµως, δεν έχουµε καµµία σωστή κυβέρνηση µέχρι σήµερα
για να βοηθήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους, που έφαγαν τα
νιάτα τους στη γη. Κανένας από εδώ δεν έχει δουλέψει στη γη.
Κανένας δεν ξέρει τι θα πει να ξυπνάς το πρωί…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Άστο. Γιατί ξέρεις εσύ;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Όχι «άστο». Σε µένα µην το λες, γιατί εγώ
είµαι από δώδεκα χρονών στη δουλειά και είµαι και σακατεµένος
από τα δεκατέσσερά µου. Σε παρακαλώ. Έτσι;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Άστο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Σε παρακαλώ.
Μιλάτε για εξυγίανση των συνεταιρισµών. Ποια εξυγίανση,
κύριε Υπουργέ, όταν στον Μίστρο –σας το έχω αναφέρει ξανά
και θα σας το ξαναπώ- µέχρι πριν λίγα χρόνια δήλωναν δύο µε
δυόµισι χιλιάδες στρέµµατα ποτιστικά καλαµπόκια και τα λεφτά
τα έπαιρναν τα λαµόγια που ήταν στην ένωση της Εύβοιας ή κοµ-
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µατόσκυλα του ΠΑΣΟΚ ή της Νέας Δηµοκρατίας και τα µοίραζαν
µε κάποιους δικούς τους, οι οποίοι δεν είχαν βάλει ούτε έναν
σπόρο καλαµπόκι. Κι όπως ξέρετε, ο Μίστρος –το ξέρετε πάρα
πολύ καλά- είναι ένα χωριό που είναι στη γκρεµίλα. Τι εξυγιάνσεις θα κάνετε; Θα δικαστεί κάποιος για αυτό; Κανένας δεν θα
δικαστεί. Όπως δεν έχει δικαστεί κανένας για την κατάντια που
έχει σήµερα η πατρίδα µας, έτσι και γι’ αυτό.
Αν θέλετε, λοιπόν, να εξυγιάνετε, ξεκινήστε πρώτα από τα λαµόγια και τα κοµµατόσκυλα. Δεν νοµίζω να το κάνετε, όµως, γιατί
τα περισσότερα λαµόγια και κοµµατόσκυλα του ΠΑΣΟΚ έχουν
έρθει σε εσάς, όλοι αυτοί οι συνδικαλιστές.
Δεν µιλάτε, δεν κοιτάτε καν. Δεν έχετε να πείτε κάτι. Κι αν θέλετε, έχω και ονόµατα να σας δώσω για τον Μίστρο. Έχω και
ονόµατα να σας δώσω. Θα κάνετε κάτι; Θα στείλετε ορκωτούς;
Εδώ πείτε το σε όλους µπροστά. Τίποτα δεν πρόκειται να κάνετε,
γιατί φοβάστε το πολιτικό κόστος. Εγώ δεν φοβάµαι το πολιτικό
κόστος και τα λέω και σας λέω και περιοχές. Και αν θέλετε -σας
το ξαναλέω-, θα σας φέρω και ονόµατα.
Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να κάνετε κάτι καλό, η Αγροτική
Τράπεζα να ξανάρθει στο κράτος. Ήσασταν «κατά» κάποτε.
Τώρα δεν ακούστηκε τίποτα. Γιατί δεν ακούγεται τίποτα; Συµφέροντα; Δεν έχετε το θάρρος; Δεν έχετε τη δύναµη να πάτε κόντρα στους τραπεζίτες;
Και αν θέλετε να κάνετε και κάτι άλλο για να βοηθήσετε και
συνεταιρισµούς και αγρότες, µπορείτε να µην χρηµατοδοτείτε
τα κόµµατα, όπως εµείς τα βγάζουµε πέρα, όπως, µάλιστα είπε
προχθές και ο Αρχηγός µας Νίκος Μιχαλολιάκος, µπορείτε αυτά
τα λεφτά να τα δώσετε σε αγρότες, σε κτηνοτρόφους, σε συνεταιρισµούς για περαιτέρω εξυγίανση.
Όπως, δεν έπρεπε να ανακεφαλαιοποιήσετε τις τράπεζες µε
την Κυβέρνησή σας και αυτά τα λεφτά να πήγαιναν σε όλους αυτούς τους κλάδους, σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, σε µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες για να υπάρξει ανάκαµψη στην Ελλάδα,
στην πατρίδα µας. Όµως, δυστυχώς συνεχίζετε ό,τι έχουν κάνει
όλοι οι υπόλοιποι. Αυτά είχα να πω.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μίχο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα µαθητές και µαθήτριες
και πέντε εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο
Μυκόνου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Δίνουµε τον λόγο στον ειδικό αγορητή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Μιχαήλ Τζελέπη.
Κύριε Τζελέπη, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σαράντα εννέα χρόνια σήµερα
από την αποφράδα µέρα κατάλυσης της Δηµοκρατίας στη χώρα
µας, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι «η δηµοκρατία, η ελευθερία και
η εθνική περηφάνια δεν είναι ποτέ δώρο. Είναι απόκτηµα και αποκτάται µε αγώνα κάθε µέρα. Είναι θέµα µόνιµου αγώνα», Ανδρέας Παπανδρέου.
Συζητώντας αυτές τις ηµέρες το νοµοσχέδιο για τους συνεταιρισµούς, ήταν φυσικό επακόλουθο να ακουστούν πολλά και
για την πολιτική της συγκυβέρνησης µέχρι σήµερα στον αγροτικό τοµέα. Πρώτον, µεγάλη είδηση είναι ότι µετά από τεσσερισήµισι µήνες, επιτέλους, οι αγρότες θα πάρουν αυτά τα χρήµατα
που δικαιούνται, τη Μεγάλη Εβδοµάδα, δηλαδή τα 650 εκατοµµύρια, τη βασική ενίσχυση και το πρασίνισµα. Σηµειολογικά, τη
Μεγάλη Εβδοµάδα.
Εγώ θα σας έλεγε, κύριε Υπουργέ, προσέξτε µην είναι Μεγάλη
Παρασκευή, γιατί όντως «σταυρώνετε» τον αγροτικό τοµέα µε
τις πολιτικές σας, δεν χρειάζεται και τόσο σηµειολογικά να το
δείχνετε.
Ακούσαµε εδώ ότι παραλάβατε έναν ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν µπο-
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ρούσε να λειτουργήσει και ήλθαν πρόστιµα για τα βοσκοτόπια.
Ξέρετε ποιος τα διαχειριζόταν; Η κ. Χαλκιά ως αντιπρόεδρος του
ΟΠΕΚΕΠΕ. Πού είναι σήµερα η κ. Χαλκιά; Είναι Γενικός Γραµµατέας στο Υπουργείο Εργασίας και έχει τη διεύθυνση της διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων και άλλων κονδυλίων.
Ακούσαµε ότι οι πολιτικές των µνηµονίων που εφαρµόστηκαν
τα προηγούµενα χρόνια έφεραν την ερήµωση στην ύπαιθρο.
Απλώς θα σας υπενθυµίσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της
Πλειοψηφίας, ότι µέχρι το 2012 η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που εφάρµοσε το πρώτο µνηµόνιο δεν επέβαλε ούτε µία πολιτική εις
βάρος τους αγροτικού τοµέα, παρ’ ότι µπορεί να θίξαµε όλες τις
υπόλοιπες κοινωνικές τάξεις και οµάδες.
Αντιθέτως, δώσαµε περισσότερα χρήµατα στον αγροτικό τοµέα. Αυξήσαµε την επιστροφή του ΦΠΑ από 6% στο 11% και την
επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης από τα 120 εκατοµµύρια στα 280 εκατοµµύρια. Γιατί το κάναµε αυτό; Γιατί, όταν
λέµε παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας –και ακούστηκε
εδώ ότι αυτό το σχέδιο της ανασυγκρότησης της χώρας δεν το
έχουµε ακούσει ποτέ για να δούµε τι ιεράρχησε και ο πρωτογενής τοµέας- προκρίναµε ότι ο τοµέας της αγροτικής οικονοµίας
–ένας από τους βασικούς πυλώνες της χώρας µας, µαζί µε τον
τουριστικό τοµέα- θα έπρεπε να στηριχθεί.
Όσο δε για αυτά τα µέτρα που λέτε, από τη µία το φορολογικό, από την άλλη το ΦΠΑ, από την άλλη οι προκαταβολές φόρου και ότι σε λίγο θα σας χτυπούν και παλαµάκια, τώρα που θα
πάτε για τις γιορτές στα χωριά, ρωτήστε τους αγρότες να δούµε
τι µηνύµατα θα σας δώσουν για αυτήν την φοροεισπρακτική πολιτική και τη εισφοροεισπρακτική µε τον ΟΓΑ.
Και από την άλλη µεριά έρχεται σήµερα ένα νοµοσχέδιο. Τόνισα και στην πρωτολογία µου ότι θα έπρεπε να είµαστε ιδιαίτερα
προσεκτικοί, για να δώσουµε στον αγρότη αυτό το αναπτυξιακό
εργαλείο που θα τον βοηθήσει για να παραγάγει. Ο συνεταιρισµός είναι δηµιούργηµα της ανάγκης. Είναι συνένωση προσώπων µε κοινά συµφέροντα, ισότιµων µεταξύ τους, για να λειτουργήσουν µέσα σε ένα θεσµικό πλαίσιο.
Εδώ τι ακούσαµε; Τι καινούργιο φέρατε; Ακούµε από τη µία
για εξίµισι χιλιάδες συνεταιρισµούς σφραγίδες, για καταχρεωµένους, για µόνον είκοσι. Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο; Έχει κάτι
καινούργιο; Τι φέρνετε, δηλαδή, για να καταλάβω;
Το µητρώο των συνεταιρισµών το φέρνετε εσείς; Το έφερε ο
ν.4015/2011. Με τον ν.4015 από τους εξίµισι χιλιάδες συνεταιρισµούς σφραγίδες ήξερα ότι αναγνωρίστηκαν οκτακόσιοι. Σήµερα έφτασαν τους χίλιους. Άρα, αυτό το εργαλείο υπήρχε.
Τι κάνετε τώρα εσείς αυτό το εργαλείο; Για να αναγνωριστεί
ένας συνεταιρισµός µέσω του εθνικού µητρώου, θέλετε και τριετές πλάνο, θέλετε και πότε θα συνεδριάζει το διοικητικό συµβούλιο, θέλετε και τι συναλλαγές θα κάνει και µε ποιους. Θέλετε έναν
ασφυκτικό κρατισµό, αποκρουστικό, για να µην µπορεί να αναπνεύσει το συνεταιριστικό κίνηµα ενώ συζητήσαµε και συµφωνούµε όλοι, ότι µία από τις παθογένειες ήταν ο άκρατος κρατισµός που επέβαλε το εκάστοτε πολιτικό σύστηµα στους συνεταιρισµούς.
Ακούµε από την άλλη πλευρά ότι ευθύνονται οι συνεταιρισµοί
που κλήθηκαν να εφαρµόσουν τους νόµους που ψήφισε η ελληνική Βουλή. Μιλάω για τον νόµο του 1993 και του 2006. Και τώρα
λέτε ότι πρέπει να πληρώσουν οι συνεταιρισµοί. Γιατί ευθύνονται
οι συνεταιρισµοί; Οι συνεταιρισµοί τα έδωσαν; Δεν τα έδωσαν οι
κυβερνήσεις αυτά; Υπάρχει συνέχεια στο κράτος. Οφείλεται
εσείς, κύριε Υπουργέ, να διαπραγµατευθείτε µε τον Ευρωπαίο
Επίτροπο τον κ. Χόγκαν. Αν δεν µπορείτε να το πράξετε αυτό,
µην έρχεστε εκ των προτέρων να πείτε ότι φταίνε κάποιοι άλλοι,
για να δικαιολογήσετε την αδυναµία διαπραγµάτευσης µε την
Ευρώπη. Όχι. Από το 1993 µέχρι σήµερα δεν πλήρωσε αυτές τις
ανακτήσεις η ελληνική πολιτεία. Αν τις πληρώσουν τώρα, η ευθύνη είναι καθαρά δική σας.
Φαίνεται ότι ως προς τις ανακτήσεις είστε βασιλικότεροι του
βασιλέως. Και για πρώτη φορά ψηφίσατε ανακτήσεις, όπως είπα
προηγουµένως, και για το πακέτο που ακούστηκε εδώ ότι δόθηκε
το 2009 από το ΠΑΣΟΚ. Τα 500 εκατοµµύρια του κ. Χατζηγάκη
δεν δόθηκαν από το ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε τον τρόπο που δόθηκαν,
αλλά και πάλι εσείς εδώ υπερβάλλατε εαυτόν, τρέχοντας να κά-
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νετε αυτές τις ανακτήσεις, αυτοδιαψεύδοντας τον εαυτό σας.
Ως προς το νοµοσχέδιο, έχω πει ότι, όπως έρχεται, δεν φέρνει
τίποτα καινούριο, έξω από δυο οργανισµούς. Έρχεται για να βολέψετε ηµετέρους, για να ελέγξετε ακόµα περισσότερο έναν
χώρο στον οποίον δεν έχετε καµµία πρόσβαση ούτε θα έχετε
ποτέ, όπως δεν είχατε και στη ΓΣΕΕ προχθές. Στους 500 εκπροσώπους ούτε τρεις δεν είχατε για να κατεβάσετε συνδυασµούς.
Θα έχετε τώρα εδώ µε τις σταυροδοσίες και µε το ένα τρίτο, µε
τις δύο θητείες; Πάτε να κάνετε ανακατανοµή προσώπων; Αλλά
τι κάνετε; Φέρνετε αυτήν τη στιγµή εδώ τον οργανισµό εκπαίδευσης. Το είπα από την αρχή. Άλλος πληρώνει άλλος θα διοικεί.
Φέρνετε τον οργανισµό διαχείρισης ακινήτων για να δηµιουργήσετε άλλα διοικητικά συµβούλια.
Χάνετε µια σηµαντική ευκαιρία σήµερα. Και ποια είναι αυτή η
σηµαντική ευκαιρία; Να γίνει πραγµατικά ένα αναπτυξιακό εργαλείο. Ναι, συµφωνούµε ότι χρειάζεται να γίνει κάτι σε σχέση µε
το συνεταιριστικό κίνηµα, όπως προβλέπει και το Σύνταγµα για
να στηριχθεί και να αναπτυχθεί. Όµως, εσείς κάνετε µια συρραφή διατάξεων όλων των συνεταιριστικών νόµων, από τον ν.602
µέχρι τον ν.4015, ατάκτως ερριµµένες. Οι περισσότερες από
αυτές έχουν αντισυνεταιριστική κατεύθυνση.
Και µια και µιλάµε για την εξυγίανση του συνεταιρισµού, ένα
θα σας πω µόνο. Πείτε µου εσείς µέσα στο νοµοσχέδιο πού υπάρχει η διάταξη για την εξυγίανση και την ανάπτυξη του συνεταιριστικού κινήµατος; Και µάλιστα, ενώ προβλέπεται στον Πτωχευτικό Κώδικα -στο άρθρο 99 και τα επόµενά του- για τις
ιδιωτικές εταιρείες, δεν προβλέπεται τίποτα σε σχέση µε τις συνεταιριστικές εταιρείες. Σας το τόνισα αυτό και στις επιτροπές
και µάλιστα κατέθεσα και νοµοτεχνική βελτίωση για τη διαδικασία εξυγίανσης των αγροτικών συνεταιρισµών-πέντε σελίδες- και
την ξανακαταθέτω στα Πρακτικά. Έστω και τώρα δεν είναι αργά
να την υιοθετήσετε. Να υπάρχει µία διάταξη για την εξυγίανση
επιτέλους του συνεταιριστικού κινήµατος.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Τζελέπης καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις,
οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε την
αγόρευσή σας, παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Σε σχέση
µε τους αναγκαστικούς συνεταιρισµούς –γιατί µιλάτε και λέτε ότι
είναι µόνο είκοσι οι συνεταιρισµοί- δεν είναι µόνο είκοσι οι συνεταιρισµοί, είναι πολύ περισσότεροι οι συνεταιρισµοί που είναι υγιείς σήµερα στη χώρα σε πρωτοβάθµιο επίπεδο και σε επίπεδο
ανώνυµων εταιρικών συµπράξεων, που δεν τις αναγνωρίζετε τις
δεύτερες ως συνεταιριστικά σχήµατα -και πάλι το βάζω αυτό, ότι
δεν τις αναγνωρίζετε- αλλά θέλοντας να απαξιώσετε ακόµα περισσότερο τον θεσµό, λέτε ότι είναι µόνον είκοσι.
Θέλετε να σας απαριθµήσω εγώ τριάντα, τώρα, αµέσως; Και
µάλιστα που είναι και leaders στην αγορά και σε ελληνικό και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο; Χρωστάνε –λέει- τρεισήµισι δισεκατοµµύρια.
Χρωστάνε, ναι. Ξεχάσατε, όµως, να µας πείτε τι εγγυήσεις έχουν
σε περιουσιακά στοιχεία και πόσο χρωστάει επιτέλους ο ιδιωτικός τοµέας. Για να δούµε τα συγκρίσιµα αυτά µεγέθη.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω για την αναγκαστικότητα για τους
αναγκαστικούς συνεταιρισµούς που –προσέξτε- δεν είναι οποιοιδήποτε συνεταιρισµοί, είναι συνεταιρισµοί υγιέστατοι οι οποίοι
παίζουν σηµαντικό ρόλο σήµερα στην αγορά τόσο σε ελληνικό
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δυστυχώς, εσείς φέρνετε και
πάλι αυτό το οποίο φέρατε. Ξέρετε ότι δεχτήκατε µια τροπολογία, είναι ακόµα χειρότερο. Και δεν το δέχεται κανένας. Δηλαδή,
πάτε σώνει και καλά να διαλύσετε υγιή συνεταιριστικά σχήµατα
που τα θέλουν καθ’ ολοκληρίαν οι παραγωγοί-µέλη αυτών των
συνεταιρισµών.
Όπως είπα και στην πρωτολογία µου, επειδή το νοµοσχέδιο
αυτό δεν φέρνει τίποτα το νέο, δεν βοηθάει το συνεταιριστικό κίνηµα να αναπτυχθεί, αλλά, αντιθέτως, το θέλετε απόλυτα ελεγχόµενο, υπό κρατική κηδεµονία, ό,τι έχει σχέση µε τον συνεταιρισµό ως προς τις διατάξεις του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου δεν
τις ψηφίζουµε. Ως προς την τροπολογία που ήρθε για την απασχόληση παράνοµων µεταναστών στις αγροτικές ασχολίες…
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Παράτυπων.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: …παράτυπων µεταναστών, λοιπόν, εγώ
δεν θα έλεγα όχι. Απλούστατα, θα πρέπει να προσέξουµε να µην
δηµιουργήσουµε νέες προϋποθέσεις νέων ρευµάτων παράνοµων
µεταναστών στη χώρα. Θα έλεγα αν µπορούσαµε να προσθέσουµε: «όσοι είναι σήµερα στη χώρα».
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Έχουµε περιορισµούς, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς, κύριε Τζελέπη. Ευχαριστώ.
Ο κ. Μωραϊτης, ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Φαίνεται ότι η επίθεση στη φτωχοµεσαία αγροτιά δεν έχει
τέλος. Δεν έχει ηµεροµηνία λήξης. Με τον νόµο-λαιµητόµο για
το ασφαλιστικό, θα οδηγήσετε χιλιάδες φτωχοµεσαίους αγρότες, ανασφάλιστους σήµερα, χωρίς σύνταξη αύριο.
Με τον νόµο που φέρνετε στο φορολογικό θα έχουµε νέα φοροληστεία σε αγρότες, σε κτηνοτρόφους, σε ψαράδες. Θα έχουµε παραπέρα επίθεση στο ήδη λεηλατηµένο εισόδηµά τους.
Η αύξηση του ΦΠΑ στο 24%, που ετοιµάζετε, σε µέσα και εφόδια,
είναι µια αύξηση που θα έρθει να προστεθεί πάνω στην τεράστια
αύξηση που κάνατε κάτω από τις δεσµεύσεις του τρίτου µνηµονίου, που πήγατε το ΦΠΑ στα είδη που αγοράζουν οι αγρότες
από το 13% στο 23%, όπως και την κατάργηση της επιστροφής
του φόρου στο πετρέλαιο και άλλα. Φαίνεται ότι σταµατηµό δεν
έχετε.
Τώρα, θα αναφερθώ σε κάποια άρθρα του νοµοσχεδίου που
δεν προλάβαµε να τοποθετηθούµε, στα υπόλοιπα, θα τοποθετηθούµε στην ψηφοφορία. Στο άρθρο 2, όπου είναι οι γενικοί συνεταιρισµοί, κάνατε την αλλαγή, βέβαια, από τα τρία µέλη στα
πέντε. Εµείς λέµε καθαρά ότι θα υποταχθούν στον ανταγωνισµό
των µονοπωλιακών αγροτικών επιχειρήσεων, στον τραπεζικό δανεισµό ενώ δεν θα µπορούν να κριθούν ούτε οι στοιχειώδεις
πραγµατικές τους ανάγκες.
Άλλωστε το ζήτηµα της κοινωνικής ανισότητας της γυναίκας
και της ιδιωτικής εκµετάλλευσης δεν αντιµετωπίζεται, όπως σας
είπαµε και χθες, µε γλυκά του κουταλιού και χειροτεχνήµατα. Αντικειµενικά, οι γυναικείοι συνεταιρισµοί εντάσσονται και υποτάσσονται στους σιδερένιους νόµους της εκµεταλλευτικής καπιταλιστικής οικονοµίας.
Στο άρθρο 6, ορίζονται προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν
τα φυσικά πρόσωπα για να γίνουν µέλη του αγροτικού συνεταιρισµού. Προβλέπεται ότι µέλη του αγροτικού συνεταιρισµού
µπορεί να γίνουν και άλλοι συνεταιρισµοί και άλλα νοµικά πρόσωπα. Ιδιαίτερα σε αυτό το άρθρο βλέπουµε ότι ανοίγετε διάπλατα τις πόρτες για να µπουν επενδυτές µέσα στον συνεταιρισµό και ανώνυµες εταιρείες.
Το άρθρο 9, αναφέρεται στο συνεταιριστικό κεφάλαιο και στη
συνεταιριστική µερίδα. Προβλέπει τυπική ισότητα των µελών του
συνεταιρισµού: ένα µέλος, µια µερίδα, µια ψήφος. Ασφαλώς,
αυτή η ισότητα είναι άνευ περιεχοµένου και είναι και παραπλανητική.
Τα όποια οφέλη των συνεταίρων από την λειτουργία των συνεταιρισµών δεν εξαρτώνται από την µερίδα, από την µετοχή,
αλλά από το µέγεθος της ατοµικής εκµετάλλευσης του κάθε µέλους, δηλαδή, από τον όγκο της αγροτικής παραγωγής. Αν για
παράδειγµα η λειτουργία του αγροτικού συνεταιρισµού µειώνει
το κόστος της αγροτικής παραγωγής επειδή αγοράζει πιο φτηνά
προϊόντα, επειδή παράγει περισσότερα προϊόντα αυτός που θα
ωφεληθεί είναι ο µεγαλοαγρότης, επειδή καταναλώνει περισσότερα γεωργικά εφόδια και επειδή έχει µεγαλύτερη αγροτική παραγωγή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αν πάλι η λειτουργία του αγροτικού συνεταιρισµού πετύχει µεγαλύτερες τιµές πώλησης για τα προϊόντα των µελών, επειδή θα
διαπραγµατευθεί καλύτερα, πάλι θα ωφεληθούν οι µεγαλοµέτοχοι και οι µεγάλοι παραγωγοί που θα υπάρχουν στους συνεταιρισµούς.
Τώρα στο άρθρο 16, κάνατε µια αλλαγή σε ό,τι αφορά τις θη-
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τείες των προέδρων. Εµείς λέµε ότι αυτό δεν εξασφαλίζει ούτε
την οικονοµική βιωσιµότητα των συνεταιρισµών ούτε λύνει το
πρόβληµα. Απεναντίας σε αυτό το άρθρο έχουµε για µέλη του
εποπτικού συµβουλίου και για µέλη του ΔΣ εξοντωτικές ποινές
σε ό,τι αφορά την αµέλεια. Εµείς λέµε ότι δεν πρέπει να είναι
τόσο αυστηρές οι ποινές, ιδιαίτερα για αυτά τα παραπτώµατα.
Επίσης, εδώ έχουµε και ποινές εάν δεν εκπαιδευθούν.
Για τους αναγκαστικούς συνεταιρισµούς παρά την αλλαγή που
κάνατε δεν αλλάζει ο σκοπός αυτού του άρθρου, αφήνει διάπλατα ανοικτή την πόρτα για να καταργηθούν οι αναγκαστικοί
συνεταιρισµοί.
Σας καταθέτουµε υποµνήµατα, τα οποία έχουν δοθεί από µία
σειρά αναγκαστικούς συνεταιρισµούς.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Μωραΐτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα υποµνήµατα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στο άρθρο 37, όπου υπάρχουν οι οµάδες παραγωγών, οι οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών
υλοποιείτε κανονικά την Κοινή Αγροτική Πολιτική, τους κανονισµούς της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα θέλαµε, όµως, να σταθούµε ιδιαίτερα σε τρεις τροπολογίες
που κατέθεσε το κόµµα µας, που όλες αφορούν σοβαρά προβλήµατα των αγροτών, των εργαζοµένων στους συνεταιρισµούς
που βρίσκονται υπό εκκαθάριση ή στην ΠΑΣΕΓΕΣ που καταργείται.
Δεν κάνατε καµµία δεκτή. Δεν είχαµε αυταπάτες ότι θα τις δεχτείτε. Είναι ταξική η πολιτική σας. Τα συµφέροντα των µεγαλοαγροτών υπηρετείτε και εσείς όπως και οι προηγούµενοι στις
κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής.
Τώρα βρήκατε, κύριε Υπουργέ, κάποιες φτηνές δικαιολογίες.
Τι µας είπατε; Μας είπατε ότι είναι άλλων Υπουργείων και την
ίδια στιγµή κάνατε δεκτές τροπολογίες πέντε διαφορετικών Υπουργείων. Στο χωριό µου, κύριε Υπουργέ, αυτό λέγεται «στρίβειν διά του αρραβώνος». Αυτό ακριβώς κάνατε.
Θέλουµε, ειδικότερα, όµως, να σταθούµε σε µια τροπολογία
που αφορά την ποινικοποίηση των αγώνων της φτωχής αγροτιάς,
των εργαζόµενων, των αυτοαπασχολούµενων, γιατί αυτή η τροπολογία έχει µία ιστορία.
Στις 25 Φλεβάρη συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίµου αντιπροσωπεία της πανελλαδικής επιτροπής των µπλόκων µε τον κ. Τσίπρα. Ανάµεσα στα άλλα που συζητήθηκαν ήταν το αίτηµα των
µικροµεσαίων αγροτών να πάψουν τα αγροτοδικεία και οι διώξεις
που τους κατατρέχουν από προηγούµενες αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Ο Πρωθυπουργός ανέλαβε προσωπικά την δέσµευση
να προωθήσει σχετική ρύθµιση στη Βουλή, ενώ υπήρχε και σχετική ανακοίνωση από το γραφείο του Πρωθυπουργού.
Μέσα σε λίγες ηµέρες το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία σε νοµοσχέδιο, ζητώντας να πάψουν οι διώξεις, όχι µόνο απέναντι στους αγρότες, αλλά και
απέναντι στους εργαζόµενους, τους αυτοαπασχολούµενους που
τους κυνηγάει η δικαιοσύνη για τη συµµετοχή τους στις κινητοποιήσεις.
Στις 3 Μαρτίου η Κυβέρνηση απέρριψε τη σχετική τροπολογία,
χωρίς µάλιστα να αιτιολογήσει γιατί το κάνει. Αποκαλύπτει ότι
είναι επιλογή της Κυβέρνησης, όπως και των προηγούµενων, να
κρατά σε οµηρία αγωνιστές, αγρότες, εργαζόµενους, αυτοαπασχολούµενους που συµµετείχαν σε κινητοποιήσεις στον χώρο
τους. Είναι επιλογή η ποινικοποίηση των εργατικών, των λαϊκών
κινητοποιήσεων, όπως άλλωστε έκαναν και οι προηγούµενες κυβερνήσεις χρόνια τώρα, για να µπορεί το κεφάλαιο ευκολότερα
να τροµοκρατεί και να καταστέλλει αγώνες.
Και επειδή εδώ βλέπω τον κ. Παπαδόπουλο που είπε ότι µπορεί να στηρίξει αυτήν την τροπολογία, χθες, κύριε Παπαδόπουλε,
στη Λάρισα δικάστηκαν αγωνιστές αγρότες του Τυρνάβου σε έξι
µήνες φυλακή µε διετή αναστολή, µε Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και
µέσα σε αυτούς τους αγρότες ήταν στελέχη της τοπικής διοίκησης. Πρώην αντιδήµαρχος ήταν ο πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου, ο πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισµού.
Βέβαια, τέτοιες ενέργειες, µε τα δικαστήρια και τις ποινές, δεν
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θα πτοήσουν τη µαχόµενη αγροτιά. Διότι ο αγώνας τους είναι
αγώνας δίκαιος, είναι αγώνας επιβίωσης.
Θα ήθελα, κλείνοντας, να πω και για µία τροπολογία µε γενικό
αριθµό 340 και ειδικό 43, που ανοίγει διάπλατα τους δρόµους σε
περιοχές NATURA, όπως έχετε δεσµευτεί σε επιχειρηµατίες, για
να πάνε εκεί να δηµιουργήσουν λατοµεία και ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας.
Καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο και θα τοποθετηθούµε στην
ψηφοφορία για τα άρθρα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μωραΐτη, ειδικό αγορητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Τον λόγο έχει η κ. Αικατερίνη Μάρκου, ειδική αγορήτρια από
το Ποτάµι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω µε το άρθρο 2 και θα πω µία κουβέντα για τους
γυναικείους συνεταιρισµούς. Το πρόβληµα, φυσικά, δεν είναι ο
αριθµός των µελών, αλλά η λήψη θετικών µέτρων και η παροχή
κινήτρων στις αγρότισσες, για να συµµετέχουν σε συνεταιρισµούς γυναικείους ή όχι. Αυτά όλα παραπέµπονται στις υπουργικές αποφάσεις και βλέπουµε.
Στο άρθρο 4, ο αριθµός των µελών, τα είκοσι µέλη που ζητάτε
εσείς δεν υπάρχουν πουθενά. Παντού ο ελάχιστος αριθµός είναι
µικρός, αν υπάρχει. Επιµένουµε ότι πρέπει να είναι ενιαίος, χωρίς
εξαιρέσεις και µικρός, για να µην εµποδίζεται πουθενά η δηµιουργία συνεταιρισµών. Το πρόβληµα θα το λύσει η αγορά. Τα
εµπόδια που βάζετε δεν προσθέτουν τίποτα. Αν θέλετε, δώστε
παραπάνω κίνητρα για συγχωνεύσεις.
Άρθρο 7: Εγγραφή και αποχώρηση µελών. Από τα µεγαλύτερα
άρθρα και άνευ λόγου. Αφήστε τους συνεταιρισµούς να αποφασίσουν µε ποια διαδικασία θα εγγράφουν µέλη.
Περνάω στα άρθρα για τη διοίκηση. Το τοπίο παραµένει θολό
και δεν βλέπω καµµία ουσιαστική δικλίδα ασφαλείας, αν αυτό
επιδιώκετε, παρά µόνο γραφειοκρατία και τυπολατρία. Πάλι ξεκινάµε µε εξαίρεση από το εποπτικό συµβούλιο για τους µικρούς
συνεταιρισµούς που τους βάζετε αυθαίρετα στα τριάντα µέλη.
Για τη γενική συνέλευση εισάγετε µία καινοτοµία, κατά δήλωσή σας, µε την αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση που από
τα πεντακόσια µέλη θα έχει τετρακόσια, 80% αντιπροσωπευτικότητα, δηλαδή, τη στιγµή που συνεταιρισµοί µε χιλιάδες µέλη στο
εξωτερικό έχουν συνελεύσεις των εκατό ατόµων. Είναι µία περίπλοκη και ατελής ρύθµιση που δεν γνωρίζω ακριβώς σε τι εξυπηρετεί. Αφήστε να το ρυθµίσουν µε τα καταστατικά τους οι
συνεταιρισµοί.
Άρθρο 16: Βάζετε ανώτατο όριο στις θητείες των προέδρων
ΔΣ και ΕΣ. Άλλη καινοτοµία. Αυτό έρχεται όχι µόνο σε αντίθεση
µε την αρχή της δηµοκρατικής διοίκησης των συνεταιρισµών,
αλλά και µε την ίδια την εµπορική τους λειτουργία. Πάλι για να
τιµωρήσετε τα πρόσωπα πλήττετε τον θεσµό. Αν µία διοίκηση
είναι ανίκανη, θα εκδιωχθεί από τους ίδιους τους συνεταιριστές.
Αν πράττει παράνοµα, αναλαµβάνουν τα δικαστήρια. Κάνετε υποχρεωτικό τον διορισµό γενικού διευθυντή για αγροτικό συνεταιρισµό µε τζίρο άνω του ενός εκατοµµυρίου ευρώ και ορίζετε και
τον τρόπο επιλογής µε προκήρυξη, που µάλιστα δηµοσιεύεται
σε τοπική εφηµερίδα.
Αυτά είναι πράγµατα πρωτάκουστα για την εµπορική ένωση
και ενδεικτικά της παρεµβατικής σας αντίληψης περί συνεταιρισµών.
Μετά, κάνετε υποχρεωτική τη συνεταιριστική εκπαίδευση,
µετά από δύο χρόνια, που θα τη χρηµατοδοτούν υποχρεωτικά οι
συνεταιρισµοί από τα πλεονάσµατά τους. Ποια πλεονάσµατα;
Δεν ξέρω. Οι ίδιοι οι συνεταιρισµοί αναλαµβάνουν την εκπαίδευση των µελών τους, όπως είναι και το σωστό. Τώρα, τους καπελώνετε, διεκδικώντας και την όποια διαθέσιµη χρηµατοδότηση
από τα ευρωπαϊκά ταµεία.
Το άρθρο 17 αφορά τις αρχαιρεσίες. Μπλέκετε τους δικαστές
και τους δικηγόρους, για να µην υπάρξουν λαθροχειρίες, αλλά
και πάλι θεσπίζετε εξαιρέσεις.
Στα άρθρα 18 και 21, που αφορούν την εποπτεία, µιλάτε για
αξιολόγηση των τακτικών δηλώσεων των συνεταιρισµών. Τι εί-
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δους αξιολόγηση θα είναι αυτή; Κι αν η αξιολόγηση είναι κακή,
ποιες θα είναι οι συνέπειες; Τίποτα δεν λέτε για όλα αυτά.
Στο άρθρο 20 κάνετε υποχρεωτική την υποβολή τριετούς επιχειρησιακού πλάνου, το οποίο, όµως, λέτε ότι θα ελέγχεται µόνο
για την πληρότητά του. Τότε, γιατί να σας το υποβάλλουν; Ο συνεταιρισµός είναι υπόλογος απέναντι στα µέλη του για την επιχειρηµατική του δράση, όχι απέναντι στο Υπουργείο. Όταν έρθει
η στιγµή να δώσετε επιδοτήσεις ή κρατική χρηµατοδότηση, τότε
µπορείτε να βάλετε τους όρους σας. Επιβαρύνετε τον συνεταιρισµό, πάλι, µε υποχρεώσεις που δεν έχουν ούτε οι εµπορικές
εταιρείες και που, ενδεχοµένως, πλήττει το εµπορικό απόρρητο.
Στο άρθρο 21, για τον οικονοµικό έλεγχο από ελεγκτές, πάλι,
οι αγροτικοί συνεταιρισµοί µε λιγότερα από τριάντα µέλη εξαιρούνται από την ετήσια υποβολή. Τι είδους αυστηρός έλεγχος
µε «παραθυράκια» είναι αυτός;
Στο άρθρο 28, στις ποινικές διατάξεις, αφαιρείτε τις ποινές για
όσους εποπτεύουν. Εξαιρείται, δηλαδή, το Υπουργείο από τις
ποινικές ευθύνες;
Θα περάσω στο άρθρο 29, για τα κίνητρα. Δεν υπάρχει ούτε
ένα νέο κίνητρο ούτε ένα ουσιαστικό κίνητρο. Είναι λιγότερα από
τα ισχύοντα. Και δεν µας δώσατε και εικόνα για το νέο φορολογικό.
Το άρθρο 32, αφορά στους αναγκαστικούς συνεταιρισµούς. Η
κατάσταση εδώ είναι ιδιαίτερη και χρειάζεται προσοχή. Από τη
µία, δεν µπορούµε να αγνοήσουµε τα διαφαινόµενα προβλήµατα
µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία ούτε την απόφαση του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων για τον Συνεταιρισµό της
Σάµου. Από την άλλη, µία βίαιη διάλυση των συνεταιρισµών αυτών, µε µία απλή υπουργική απόφαση, είναι βέβαιο ότι θα δηµιουργήσει προβλήµατα µε τις εκκρεµείς υποχρεώσεις και συµβόλαια µε τους προµηθευτές.
Η δε τροποποίηση που φέρατε δεν έχει κανένα νόηµα. Μιλάτε
για «αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση». Από ποιο δικαστήριο;
Μιλήστε ξεκάθαρα. Και επιτέλους, είναι δυνατόν να λέτε ότι µπορείτε να διαλύετε προς εφαρµογή εθνικής νοµοθεσίας; Όταν
αποφασίσετε να φέρετε αυτήν την εθνική νοµοθεσία στη Βουλή,
τότε θα συζητήσουµε για το θέµα. Είναι ταυτολογία, δεν το καταλαβαίνετε;
Τα άρθρα 34 και 37 αφορούν στις διεπαγγελαµτικές οργανώσεις και στις οµάδες και οργανώσεις παραγωγών. Αυτοί είναι και
οι µόνοι όροι που αναγνωρίζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ και µάλιστα δίνονται χρηµατοδοτικά κίνητρα για την ενίσχυσή τους.
Όσον αφορά στις διεπαγγελµατικές οργανώσεις, αντί να εισάγετε ένα οργανωµένο πλαίσιο, όπως οι άλλες χώρες, περιορίζεστε σε λίγες γραµµές. Όσο για τις οµάδες παραγωγών, το άρθρο, έτσι όπως είναι γραµµένο, χρειάζεται αποκρυπτογράφηση.
Για το ταµείο συνεταιριστικής εκπαίδευσης µίλησα χθες.
Το άρθρο 40 αφορά στην ψηφιακή βάση για την ιχνηλασιµότητα των συνεταιριστικών προϊόντων. Εδώ, πρέπει να µας εξηγήσετε γιατί αφορά µόνο τα συνεταιριστικά προϊόντα και όχι
γενικά όλα τα αγροτικά προϊόντα.
Το άρθρο 41 αφορά στον ΟΔΙΑΓΕ και επτά έµµισθες θέσεις
στο διοικητικό συµβούλιο ενός οργανισµού χωρίς ξεκάθαρο αντικείµενο και χρησιµότητα, ενώ υπάρχει ήδη σχετική διεύθυνση
στο Υπουργείο.
Περνάω από τις διάφορες ειδικές διατάξεις, ατάκτως εριµµένες, στο νοµοσχέδιο, χωρίς καµµία συνοχή.
Το άρθρο 46 για τις αγορές των παραγωγών είναι θετικό. Προσθέσατε τους βιοκαλλιεργητές στα farmers market. Θέλουµε,
όµως, να δείτε το θέµα τους και αυτό που ζητούν πραγµατικά.
Στο άρθρο 47 έχουµε «µπλοκάκηδες» και στα φυτώρια. Πρώτη
φορά αριστερά. Και γιατί µόνο στα φυτώρια;
Το άρθρο 48 αφορά στη συνταγογράφηση των φυτοφάρµακων. Πρέπει να βρεθεί µία ισορροπία ανάµεσα στην ανάγκη ελέγχου της καταχρήσεως των φυτοφαρµάκων και των αναγκών των
αγροτών. Το νοµοσχέδιο προβλέπει τη µη υποχρέωση συνταγογραφήσεως, εκ των προτέρων, για συσκευασίες που αφορούν
εκτάσεις µικρότερες του ενός στρέµµατος και εφόσον δεν έχουν
µεγάλη οξεία τοξικότητα. Αυτό, όµως, δεν έχει λογική προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς πολλά φυτοφάρµακα µε πολύ
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χαµηλή οξεία τοξικότητα έχουν κακή επίδραση για το περιβάλλον.
Από την άλλη, γιατί ένας αγρότης που θέλει να ραντίσει µε
ένα αθώο φάρµακο χωράφι µεγαλύτερο του ενός στρέµµατος,
θα πρέπει να πληρώσει για τη συνταγογράφηση; Το καλύτερο
θα ήταν να προβλεφθεί ένα σύστηµα αντίστοιχο µε το σύστηµα
των ανθρωποφαρµάκων, όπου υπάρχουν φάρµακα που χρειάζονται συνταγή γιατρού και φάρµακα που πωλούνται χωρίς συνταγή.
Το Υπουργείο θα έπρεπε να καταρτίσει µία λίστα µε φυτοφάρµακα εξαιρούµενα της συνταγογραφήσεως εκ των προτέρων, µε
απλή επιτόπου έκδοση συνταγής από τον γεωπόνο του καταστήµατος και φάρµακα για τα οποία επιβάλλεται συνταγογράφηση.
Ζητάµε, δηλαδή, να φέρετε µία συνολική λύση, αντί για αποσπασµατικές ρυθµίσεις.
Τέλος, για τα άρθρα 50 και 51, για τις µεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις, πρέπει να δώσετε ξεκάθαρη απάντηση για
την ΠΑΣΕΓΕΣ και την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Ευρώπη.
Επί των τροπολογιών ξεκινάω µε τις Υπουργικές.
Πρώτον, Υπουργείο Υγείας: Στην παράγραφο 6 µιλάτε για διαγραφή 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ του ΕΟΠΥΥ προς τα νοσοκοµεία. Να µας πει ο Υπουργός εάν αφορά όλα τα νοσοκοµεία και
πιο συγκεκριµένα το «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, γιατί
ο ΕΟΠΥΥ χρωστάει πάνω από 200 εκατοµµύρια ευρώ στο νοσοκοµείο, συν 6 µε 7 εκατοµµύρια ευρώ νέα νοσήλια κάθε µήνα, ενώ το νοσοκοµείο έχει πάρει µηδενική επιχορήγηση για ληξιπρόθεσµα.
Την τροπολογία µε γενικό αριθµό 345, που αφορά στις υπερωρίες, την υπερψηφίζουµε. Όµως, δεν µπορούµε να µην τονίσουµε ότι πρέπει να σταµατήσει επιτέλους η καθυστέρηση µε τις
εγκρίσεις των προϋπολογισµών.
Για την τροπολογία του Υπουργείου Επικρατείας θέλω να πω
ότι προκαλεί απορία, πραγµατικά, η επιµονή σας στις νέες άχρηστες, αλλά δαπανηρές, δοµές. Δηµιουργείτε έναν άλλο ειδικό
γραµµατέα για τον επικοινωνιακό σχεδιασµό του προσφυγικού.
Το κόστος είναι 114.000 ευρώ. Θέλετε να πείτε ότι το έργο αυτό
δεν µπορεί να το αναλάβει η Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας ή
τα γραφεία Τύπου των Υπουργείων; Είναι προκλητική.
Όσον αφορά τις Βουλευτικές τροπολογίες, εµείς συµφωνούµε
µε την τροπολογία µε γενικό αριθµό 338 για την παραχώρηση αιγιαλού, µε το σκεπτικό ότι είµαστε µπροστά στην τουριστική περίοδο. Αφορά µεταβατική περίοδο και θα έρθει η νοµοθετική
ρύθµιση που επιτάσσει και η σχετική απόφαση του ΣτΕ.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 340 αφορά στην εκτέλεση
οδοποιίας σε περιοχές NATURA. Θεωρούµε ότι είναι φωτογραφική διάταξη και αφορά συγκεκριµένες περιοχές και για αυτό είµαστε αρνητικοί.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 348 αφορά στην απασχόληση
παράτυπα διαµενόντων αλλοδαπών σε αγροτικές εργασίες.
Πράγµατι, είναι κάτι που ζητά ο αγροτικός κόσµος. Και επειδή
όλα τα άλλα που υποσχεθήκατε στους αγρότες, τα πήρατε πίσω,
είπατε να φέρετε αυτήν τη ρύθµιση που µας την παρουσιάζετε
ως και ανθρωπιστική. Επειδή θα τους υπερφορολογήσετε, είπατε
να τους χρυσώσετε το χάπι µε αύξηση των εκπιπτόµενων εξόδων.
Εµείς είµαστε πολύ επιφυλακτικοί. Οι προϋποθέσεις που βάζετε, είναι ανεπαρκείς. Ουσιαστικά µιλάµε για αναστολή απέλασης επ’ αόριστον, για αλλοδαπούς, µε µία απλή υπεύθυνη δήλωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε την
αγόρευσή σας.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Τελειώνω.
Δεν υπάρχει κανένα χρονικό όριο για το πόσο µπορεί να διαρκέσει αυτή η απασχόληση. Ένα µήνα; Έξι µήνες; Πέντε χρόνια;
Δεν υπάρχει καµµία καταγραφή των ανθρώπων αυτών για το
πότε εισήλθαν στη χώρα και από πού.
Ξέρετε ότι ο ν.3907/2011 ήδη προβλέπει τη δυνατότητα απασχόλησης αλλοδαπών που βρίσκονται σε διαδικασία αναµονής
για απέλαση. Η Κυβέρνησή σας έχει εκδώσει τη σχετική εφαρµοστική ΚΥΑ από τον Δεκέµβριο. Γιατί δεν εφαρµόζετε αυτήν τη
διάταξη; Με αυτήν τη µορφή δεν µπορούµε να στηρίξουµε την
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τροπολογία.
Όσον αφορά την τροπολογία µε γενικό αριθµό 349 και την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 350 είµαστε θετικοί.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Μάρκου.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από τους Ανεξάρτητους Έλληνες κ. Λαζαρίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα µε πολύ προσοχή όλους τους συναδέλφους -και ήταν
αρκετοί- οι οποίοι προηγήθηκαν. Αυτό που µου προκάλεσε εντύπωση ήταν ότι οι οµιλητές από τα δύο κόµµατα, τα οποία είναι
αποκλειστικά υπεύθυνα για αυτήν την κατάσταση της χώρας,
αλλά και της γεωργίας, ήταν οι πλέον επιθετικοί, χωρίς κανένα
απολύτως ίχνος αυτοκριτικής. Εάν είναι δυνατόν, κύριοι συνάδελφοι! Αφού ξέρατε τόσο καλά να διαχειριστείτε τα θέµατα της
γεωργίας, γιατί την καταντήσατε εκεί που την καταντήσατε;
Το 1980. όταν ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο
συνδικάτο», η γεωργία ήταν στο 21% µε 10,5 δισεκατοµµύρια
συµµετοχή στο ΑΕΠ.
Το ΠΑΣΟΚ το 1990 το έφτασε στο 11,5%, δηλαδή την κατέβασε στο µισό τη γεωργία. Και την ανέλαβε τότε η Νέα Δηµοκρατία. Βέβαια, µέχρι το 2014, που παρέδωσε ο Σαµαράς, υπήρχε εναλλαγή στην εξουσία ΠΑΣΟΚ - Νέα Δηµοκρατία – ΠΑΣΟΚ.
Και στο τέλος κυβέρνησαν και οι δύο. Και παρέδωσαν το 2014
τη γεωργία στο 3,5% ή 5,5 δισεκατοµµύρια. Δηλαδή, το 1980 η
γεωργία είχε 10,5 δισεκατοµµύρια συµµετοχή στο ΑΕΠ και το
2014, τριάντα χρόνια µετά, το κατεβάσανε στα 5,5 δισεκατοµµύρια. Αυτή είναι η αποτελεσµατικότητα αυτών των δύο κοµµάτων.
Αυτοί οι οποίοι κουνούν το δάκτυλο.
Και εγώ θα περίµενα, τουλάχιστον από τη Νέα Δηµοκρατία, να
είναι πιο υπεύθυνη και πραγµατικά να συµβάλει µε µία γόνιµη αντιπολίτευση, προκειµένου να ξαναπάρει εµπρός η οικονοµία, να
ξαναπάρει εµπρός η γεωργία. Παραλάβατε το δηµόσιο χρέος
στο 120% και το παραδώσατε στο 185%. Η πολιτική σας ήταν εγκληµατική.
Και ξαναγυρνάω στο 3,5% του 2014 της γεωργίας -συµµετοχής στο ΑΕΠ- η οποία είναι ακόµα λιγότερη. Γιατί θα πρέπει να
λάβουµε υπ’ όψιν µας ότι το ΑΕΠ το 2014 δεν ήταν ένα ΑΕΠ κανονικό -είχαµε ξεφύγει από την κανονικότητα το 2010- αλλά ένα
ΑΕΠ συρρικνωµένο κατά 25%. Δηλαδή, σε σχέση µε την τελευταία περίοδο που λειτουργούσε η χώρα σε συνθήκες κανονικότητας, αυτό το 3,5% κατεβαίνει κάτω από το 3%. Αυτή ήταν η
προσφορά τους στη γεωργία, αυτή ήταν η προσφορά τους στην
οικονοµία.
Έκλεισαν την Αγροτική Τράπεζα. Αυτό κάποια στιγµή θα πρέπει να το δούµε, γιατί αυτή η Κυβέρνηση, πέρα από οτιδήποτε
άλλο, έχει το ιερό χρέος, έχει το ιερό καθήκον να φωτίσει όλες
τις σκοτεινές γωνίες εκείνων των περιόδων που έφεραν εδώ την
πατρίδα µας. Γιατί έκλεισαν την Αγροτική Τράπεζα; Διότι φρόντισαν να την φορτώσουν µε υπέρογκα χρέη.
Λέει εδώ: «Τα αγύριστα δάνεια της Αγροτικής Τράπεζας είναι
συνολικού ύψους 5 δισεκατοµµυρίων». Τώρα χρησιµοποιώ ακριβώς τις λέξεις -για αυτό τα διαβάζω- του αρµόδιου Υπουργού για
την καταπολέµηση της διαπλοκής, του Υπουργού Επικρατείας
Παναγιώτη Νικολούδη. Μάλιστα, το χαρακτήριζε ως το µεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους.
Κατ’ αρχάς, 5 δισεκατοµµύρια ήταν τα δάνεια τα αγύριστα, τα
δανεικά και αγύριστα. Στη συνέχεια αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος για πολιτική δανειοδότησης προς έντεκα συγκεκριµένα
φυσικά πρόσωπα και εταιρείες, χωρίς καµµία απολύτως διασφάλιση, ύψους ενός δισεκατοµµυρίου.
Και να σας πω τώρα και κάτι άλλο: Τα δύο κόµµατα δανείστηκαν - δανεικά και αγύριστα και αυτά- από την Αγροτική Τράπεζα
συνολικά 200 εκατοµµύρια και κάτι. Η Αγροτική Τράπεζα παραδόθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς. Η αµέσως επόµενη τράπεζα από
την οποία έκαναν υψηλό δανεισµό τα δύο κόµµατα, είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Τυχαίο; Όχι τυχαίο.
Δεν θα σας κουράσω άλλο µε αυτά. Όµως, είναι καθήκον µας
να τα φωτίσουµε αυτά, γιατί η Αγροτική Τράπεζα ήταν η τράπεζα
εκείνη η οποία ήταν µοχλός ανάπτυξης για τη γεωργία, ήταν το

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

αποκούµπι, ήταν το στήριγµα και ο οδηγός του γεωργού.
Με το σχέδιο νόµου αυτό θωρακίζονται και αναβιώνουν σε υγιή
πλέον βάση, οι αγροτικοί συνεταιρισµοί, κατοχυρώνονται οι δηµοκρατικές διαδικασίες, η διαφάνεια και ο έλεγχος.
Στο άρθρο 1 ορίζεται ο συνεταιρισµός ως αυτόνοµη ένωση
προσώπων, που συγκροτείται εθελοντικά, είναι συνιδιόκτητη και
δηµοκρατικά διοικούµενη επιχείρηση για προαγωγή κοινών στόχων.
Στο δεύτερο άρθρο έχουµε την ενσωµάτωση ρυθµίσεων για
τους γυναικείους συνεταιρισµούς και την ένταξη της γυναικείας
επιχειρηµατικότητας στο σχεδιασµό της τοπικής ανάπτυξης της
περιφέρειας.
Στα άρθρα 4 και 5 αξίζει να αναφέρουµε ότι απλοποιείται η σύσταση των συνεταιρισµών µε την καταχώρηση του καταστατικού
στο βιβλίο µητρώου των αγροτικών συνεταιρισµών αντί της τήρησης της δικαστικής διαδικασίας.
Στο άρθρο 8 εισάγεται πολύ σηµαντική ρύθµιση, η ευθύνη δηλαδή των µελών ακόµα και µετά την αποχώρησή τους σχετικά µε
υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν όταν ήταν µέλη, που σε συνδυασµό µε την απαγόρευση συµµετοχής µέλους του αγροτικού
συνεταιρισµού σε ανταγωνιστικές δραστηριότητες θα τους καταστήσει βιώσιµους και λειτουργικούς.
Στο άρθρο 16 επιβάλλεται συνεταιριστική εκπαίδευση µέσω
κρατικού ταµείου, που θα χρηµατοδοτείται κατά κύριο λόγο από
τους ίδιους τους συνεταιρισµούς. Ειδικότερα, επιβάλλει στους
αγροτικούς συνεταιρισµούς να διατίθεται για την εκπαίδευση και
επιµόρφωση των µελών του αγροτικού συνεταιρισµού από το
υπόλοιπο των πλεονασµάτων του ποσοστό τουλάχιστον του 2%,
το οποίο αποτελεί παράλληλα πόρο για το κρατικό ταµείο συνεταιριστικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση στην τεχνογνωσία και τις
νέες µεθόδους θα ενισχύσει τη γνώση και θα δώσει τη δυνατότητα στους παραγωγούς-µέλη να ενισχύσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των προϊόντων και του συνεταιρισµού τους.
Στο άρθρο 19 προβλέπεται η σύσταση του Εθνικού Μητρώου
Αγροτικών Συνεταιρισµών. Επί της ουσίας είναι η ψηφιακή βάση
δεδοµένων των συνεταιρισµών, βάσει της οποίας θα αξιολογούνται οι οργανώσεις, αλλά και θα προστατεύονται.
Ακολούθως, βλέπουµε άρθρα που εισάγουν ποινικές διατάξεις, οι οποίες έχουν στόχο να αποτρέψουν πρακτικές του παρελθόντος που έφεραν αρκετούς συνεταιρισµούς στην αφάνεια
και στα πρόθυρα της διάλυσης. Να θυµηθούµε ότι από τους έξι
χιλιάδες συνεταιρισµούς ουσιαστικά λειτουργούν γύρω στους
τριάντα, όχι παραπάνω, µε θετικά αποτελέσµατα.
Επίσης, να επισηµάνουµε τη δηµιουργία φορέα ΟΔΙΑΓΕ και
λοιπά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε την
οµιλία σας, παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, χαιρετίζουµε τις αλλαγές που έχετε φέρει.
Υπερψηφίζουµε το νοµοσχέδιο στο σύνολό του και κατ’ άρθρον.
Θα ήθελα, όµως, κύριε Υπουργέ, να σας εφιστήσω την προσοχή για το θέµα του γάλακτος. Είναι ένα θέµα το οποίο πρέπει
να δούµε πολύ σοβαρά, γιατί αντιµετωπίζουν πρόβληµα οι γαλακτοπαραγωγοί και ειδικά επάνω σε εµάς, στη Μακεδονία, όπου
έχουµε πολλούς αγελαδοτρόφους γαλακτοπαραγωγούς και πρέπει να φροντίσουµε να τους προστατεύσουµε, να τους θωρακίσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Λαζαρίδη.
Πριν δώσω τον λόγο στον κύριο Υπουργό, έχει ζητήσει τον λόγο για ένα λεπτό ο κ. Κεγκέρογλου, για να θέσει ένα θέµα.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Επί της τροπολογίας για την
απασχόληση αλλοδαπών, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό το εξής: Επειδή κατά τη γνώµη µου θα µπορούσε να είναι
ασφαλέστερη ως προς αυτά τα οποία προβλέπει, για να µην
υπάρξουν φαινόµενα δουλεµπορίου από τη στιγµή που δεν επι-
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λέγει το κράτος και δεν εκδίδει το κράτος άδειες που θα υποβληθούν από τους ίδιους τους εργαζόµενους, αλλά κάποιος εργοδότης φέρνει αυτούς είτε από µέσα απ’ έξω, επειδή ενέχει
αυτόν τον κίνδυνο και επειδή προβλέπεται µία κοινή υπουργική
απόφαση, θα ήθελα να ρωτήσω τον Υπουργό εάν µπορεί να προβεί σε κάποια δήλωση ότι για τους παραπάνω -πέρα από τους
µετακλητούς δηλαδή που έρχονται µε την κανονική διαδικασίαη σκέψη και η βούληση του νοµοθέτη είναι να απασχολήσει αυτούς που είναι ήδη στη χώρα µας και όχι εισαγόµενους. Η δήλωση στα Πρακτικά νοµίζω ότι δεσµεύει και για την κοινή
υπουργική απόφαση και δεν υπάρχει λόγος -γιατί δεν υπάρχει
χρόνος τώρα να τροποποιηθεί αυτό το πράγµα- να µην το κάνουµε, εάν είναι και βούληση του νοµοθέτη. Εάν δεν είναι, είναι
άλλο θέµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα -και κλείνει- ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ο κ. Ευάγγελος Αποστόλου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αγαπητοί συνάδελφοι, µετά από έξι, εφτά ηµέρες ακούστηκε µία πρόταση, αυτή από τον κ. Κεγκέρογλου.
Όντως είναι ένα ζήτηµα που θα το προσεγγίσουµε µε βάση, βεβαίως, τις ανάγκες που έχει η περιφέρεια. Ταυτόχρονα, ξεκαθαρίζουµε ότι η απασχόληση στον αγροτικό χώρο θα γίνεται µε
εργόσηµο υποχρεωτικά.
Όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσω µε το θέµα των καταλογισµών των δηµοσιονοµικών διορθώσεων, δηλαδή αυτά που
λέτε πρόστιµα, ανακτήσεις κ.λπ.. Θέλει µεγάλη συζήτηση. Δεν
έχω τα στοιχεία εδώ. Σας έχω υποσχεθεί ότι στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου θα κάνουµε διεξοδική συζήτηση. Και, βεβαίως, εκεί και τις ευθύνες τις πολιτικές, που υπάρχουν, θα τις
αναδείξουµε και επειδή εµείς έχουµε δει ότι κάπου τα πράγµατα
µπερδεύονται, ενδέχεται να υπάρξουν και άλλου είδους ευθύνες.
Έχουµε δροµολόγιο µεγάλο µπροστά µας. Και εκεί, βεβαίως, θα
φανεί τι έκανε ο ένας, τι κάνει ο άλλος, πώς διαπραγµατεύεται,
πώς διεκδικεί, οι παλιοί, οι καινούργιοι. Το αφήνω.
Αλήθεια, αγαπητοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, και ιδιαίτερα της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, δεν κουραστήκατε
τόσες µέρες να επαναλαµβάνετε τα ίδια και τα ίδια, το ίδιο τροπάριο, ότι, δηλαδή, παρεµβαίνουµε στη λειτουργία των συνεταιρισµών; Το έχετε πει τόσες φορές. Ειλικρινά, µήπως πρέπει να
ξεκαθαρίσουµε µεταξύ µας τι είναι οι συνεταιρισµοί;
Οι συνεταιρισµοί δεν είναι ούτε σύλλογοι, ούτε ανώνυµες εταιρείες. Οι συνεταιρισµοί είναι δραστηριότητες, οι οποίες, βεβαίως, έχουν οικονοµικό χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, όµως, έχουν
και κοινωνικό χαρακτήρα, υποχρέωση για κοινωνική προσφορά.
Εσείς δεν µπορείτε να τα αντιληφθείτε αυτά, γιατί είναι εντελώς διαφορετική η προσέγγισή σας ή δεν µπορείτε να αντιληφθείτε ότι στους συνεταιρισµούς πρέπει η δηµοκρατία να βρίσκει
την έκφρασή της µέσα από συγκεκριµένες δεσµεύσεις. Εµείς το
λέµε: Μία ψήφος ανά µέλος, ένα τρίτο σταυροδοσίας. Αντιλαµβάνεστε ότι αυτό δηµιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις η συνύπαρξη, η αλληλεγγύη να είναι ταυτόσηµη µε τη λειτουργία της
δηµοκρατίας.
Αυτές είναι οι πεποιθήσεις µας. Tώρα, αν εσείς έχετε διαφορετικές προσεγγίσεις -και επειδή πραγµατικά λέτε ότι φέρνουµε
καινοτόµες διατάξεις, αλλά γι’ αυτές τις καινοτόµες διατάξεις,
όταν µιλάµε για τα θέµατα λειτουργίας της δηµοκρατίας, λέτε
ότι δεν είναι σωστές- τι να κάνουµε; Αυτές έχουµε εµείς και αυτές πιστεύουµε.
Μάλιστα, ήταν τέτοια η αντιπολίτευσή σας, που πραγµατικά
δεν έχω αντιληφθεί ακόµη ποιοι είναι υπέρ του εργόσηµου στον
αγροτικό χώρο.
Άκουσα την εκπρόσωπο του Ποταµιού να λέει ότι είναι αναβολή της απέλασης. Ένα κόµµα που θέλει να λέγεται δηµοκρατικό, έτσι προσεγγίζει ένα ζήτηµα που το έχουν όλοι οι αγρότες,
όλος ο αγροτικός χώρος; Και δεν είναι ότι αναδείχθηκε τώρα, µε
τις κινητοποιήσεις. Υπάρχει εδώ και χρόνια. Και οι αγρότες θέλουν να είναι νόµιµοι οι ίδιοι, θέλουν, βεβαίως -γιατί τους δίνουµε
αυτήν τη δυνατότητα- να χρησιµοποιούν το εργόσηµο για να µει-
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ώνουν αυτό που σας είπα, τη φορολογητέα ύλη, να το χρησιµοποιούν, δηλαδή, στο κόστος παραγωγής. Ταυτόχρονα, εµείς πιστεύουµε ότι ένα πολύ µεγάλο µέρος των αγροτών θέλει και τη
δηµοκρατική νοµιµοποίηση όλων αυτών ανθρώπων.
Επιτέλους –ειπώθηκε, µάλιστα, από τον κ. Μπαλαούρα στην
τοποθέτησή του προχθές- πάει να φύγει το «φράουλα και αίµα».
Αυτά, λοιπόν, ήθελα να πω για να τα ξεκαθαρίσουµε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, πείτε µας τι ακριβώς…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας άκουσα µε προσοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας παρακαλώ µη
διακόπτετε.
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εγώ, λοιπόν, θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγµα
για µία ακόµη φορά: Σας είπα από την έναρξη των συζητήσεων
-και αυτή είναι η πεποίθησή µου- ότι όταν συζητάµε ένα νοµοσχέδιο στις επιτροπές και γίνεται όλη αυτή η διαδικασία, θέλουµε
να υπάρχουν προτάσεις. Και, βεβαίως, από τη δική µας πλευρά
είµαστε διαθέσιµοι να κάνουµε βελτιώσεις.
Δηλαδή, εσείς θέλετε να ακυρώσετε τον ρόλο των Βουλευτών
σε αυτήν τη διαδικασία; Αυτό δεν έχω µπορέσει να το καταλάβω.
Πού είναι το αρνητικό; Το ότι υπήρξαν ζητήµατα, για παράδειγµα
-επειδή το αναδείξατε- στο θέµα της αναγκαστικότητας; Είναι
ένα θέµα αρκετά σοβαρό. Δεν ήταν θετικό το ότι το κουβεντιάσαµε, το συζητήσαµε, ότι αλλάξαµε τη διατύπωση;
Και, βεβαίως, όσον αφορά και την ίδια τη Νέα Δηµοκρατία, ειλικρινά εκπλήσσοµαι πώς ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, ο κ.
Βρούτσης, τοποθετήθηκε θετικά και ο εισηγητής, ο κ. Βλάχος,
είπε: «Όχι, εµείς δεν το ψηφίζουµε αυτό». Ζήτησε, µάλιστα, την
απόσυρση.
Άρα µήπως πρέπει αυτή η αντιπολιτευτική διάθεση, που σας
έχει πιάσει, να µείνει λίγο στην άκρη, ιδιαίτερα όταν αφορά θέµατα που είναι πάρα πολύ σοβαρά, όπως για τον αγροτικό χώρο;
Κατ’ αρχάς, από πού φαίνεται ότι εµείς διαλύουµε τους συνεταιρισµούς; Εδώ θα σας πιάσω -είναι βαριά η κουβέντα που θα
πω- και αδιάβαστους. Και το λέω αυτό, διότι φαίνεται ξεκάθαρα
ότι δεν διαλύουµε τους συνεταιρισµούς µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 49, όπου δίνουµε τη δυνατότητα στους αγροτικούς συνεταιρισµούς που δεν έχουν εγγραφεί στο µητρώο –και είναι χιλιάδες αυτοί οι συνεταιρισµοί- και βρίσκονται στη διαδικασία της
εκκαθάρισης, να αναζητήσουν τη δυνατότητα µέσα σε ένα χρόνο
να συγχωνευθούν µε άλλους ενεργούς συνεταιρισµούς. Διαλύουµε τους συνεταιρισµούς ή θέλουµε να τους δώσουµε τη δυνατότητα -εφ’ όσον υπάρχει- να είναι υγιείς και µέσα και από
συναντήσεις µε άλλους να προχωρήσουµε; Δεν το κατάλαβα
αυτό το πράγµα.
Επιτρέψτε µου, όµως, να σταθώ και σε µερικές διατάξεις που
αδικήθηκαν. Δεν τις προσεγγίσατε. Για παράδειγµα, στο άρθρο
42 λύνουµε ένα µεγάλο πρόβληµα που υπάρχει στις ορεινές µειονεκτικές περιοχές µε τα σφαγεία. Ξέρετε, εκεί, σε αυτές τις περιοχές, φεύγουν τα ζώα -µε τεράστιες επιπτώσεις και για τους
κτηνοτρόφους, αλλά και για τα ίδια τα ζώα- σε πολύ µεγάλες
αποστάσεις για να σφαγούν. Δίνουµε τη δυνατότητα στα µικρά
σφαγεία -που είναι και µικρής δυνατότητας- να µπορούν να σφάζονται εκεί, επιτόπου τα ζώα. Είναι ένα αίτηµα των περιοχών
αυτών, το οποίο πραγµατικά πρέπει να κάνουµε δεκτό, για να
βοηθήσουµε την κτηνοτροφία.
Μπήκε το θέµα των ζωοφιλικών οργανώσεων. Θα επαναλάβω
αυτό που είπα πριν: Από τη χρονολογία που ψηφίσαµε το νοµοσχέδιο για τους βοσκοτόπους, όπου υπήρχε η διάταξη και την
αποσύραµε µέχρι να ολοκληρώσουµε τη συζήτηση στην επιτροπή, έγιναν συναντήσεις επί συναντήσεων. Μέχρι που έφθασα
στο σηµείο να τους πω, «Θα σας κλειδώσω µέσα σε µία αίθουσα,
για να µου δώσετε µία κοινή συνισταµένη στην τοποθέτησή σας
ως προς τις ζωοφιλικές οργανώσεις». Δεν κατέστη δυνατό, µε
αποτέλεσµα µε τη ρύθµιση που φέρνουµε, επειδή υπάρχει σχετική οδηγία –αυτή που ονοµάζουµε «pilot»- από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, να συµµορφωνόµαστε όσο γίνεται περισσότερο µε τη
συγκεκριµένη οδηγία. Και αυτό διότι δεν δόθηκε, πραγµατικά,
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µία λύση που να εκφράζει τον χώρο.
Όσον αφορά τις αγορές παραγωγών: Αγαπητοί συνάδελφοι,
δεν ήρθε ο καιρός πλέον να λειτουργήσουν οι αγορές παραγωγών αγροτών; Όλοι µας πρέπει να έχουµε στον νου µας ότι οι
λαϊκές αγορές, όταν ιδρύθηκαν, είχαν έναν σκοπό: να βοηθήσουν
τον καταναλωτή να αγοράζει προϊόντα φθηνά -που έχουν σχέση
µε το κόστος παραγωγής- και βεβαίως, ταυτόχρονα, τον αγρότη
να µπορεί πιο εύκολα να έρχεται σε επαφή µε τον καταναλωτή.
Αυτό κάνουµε.
Από εκεί και πέρα, επειδή όντως µπήκε ειδικά από τους βιοκαλλιεργητές το ζήτηµα των χωριστών αγορών, λέµε πάρα πολύ
απλά: Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε αυτές τις περιοχές να
υπάρξουν οι χωριστές αγορές. Δείτε, όµως, στους µικρούς δήµους, στην περιφέρεια, αν είναι εύκολο και κυρίως δυνατό από
πλευράς κόστους να δηµιουργήσουν δύο ξεχωριστές αγορές.
Μήπως µπορούν µέσα από µία αγορά, η οποία θα έχει µία χωροταξία όσον αφορά τους αγρότες -χωριστά οι των βιολογικών, χωριστά οι των συµβατικών- να µπορούν να λειτουργήσουν;
Αυτήν τη δυνατότητα, λοιπόν, σε συνεννόηση και µε την περιφερειακή και την τοπική αυτοδιοίκηση θα δούµε πώς θα την θεσµοθετήσουµε.
Αυτήν την προσέγγιση κάναµε, γιατί έχουν δίκιο οι αγρότες, οι
παραγωγοί και οι βιοκαλλιεργητές, αλλά θα πρέπει να δούµε και
τον καταναλωτή, ο οποίος καλό είναι να µπορεί σε έναν µεγάλο
χώρο, όπου υπάρχουν χωριστά οι συγκεκριµένες λαϊκές, να µπορεί να πάρει το βιολογικό προϊόν, αυτό που θέλει, αλλά εάν δεν
το επιτρέπει η τσέπη του, να πάρει και το συµβατικό. Γιατί να στερήσουµε µια τέτοια δυνατότητα; Αυτό, όµως, δεν θα το αποφασίσουµε εµείς, θα το αποφασίσουν οι κατά τόπους δηµοτικές
αρχές.
Θα ήθελα, ζητώντας κάτι από όλη την Αντιπολίτευση και αγνοώντας όλη τη συζήτηση που έχει γίνει, να κλείσω µε το εξής
θέµα: Δεν θα ακυρωθεί το νοµοσχέδιο γιατί δεν µπορεί να εφαρµοστεί από τις διατάξεις του. Δεν θα εφαρµοστεί για τον απλούστατο λόγο ότι εάν δεν λύσουµε το µεγάλο πρόβληµα, το βάρος
που έχει ο συνεταιριστικός χώρος, αυτά τα 3 µε 3,5 δισεκατοµµύρια που είπαµε, θα έχουµε πάλι πρόβληµα. Αναλογιστείτε ότι
όλες οι εγκαταστάσεις οι κτηριακές, όποια περιουσία υπάρχει
από πλευράς αυτών των οργανισµών αυτήν την ώρα κατά µεγάλο µέρος βρίσκεται στον εκκαθαριστή. Αυτό σηµαίνει ότι ο εκκαθαριστής είναι σε µία διαδικασία εκποίησης των συγκεκριµένων ακινήτων, διότι αυτός είναι ο σκοπός της εκκαθάρισης.
Τον εµποδίζουµε να το κάνει. Το θέµα, όµως, είναι ότι πρέπει να
βρούµε µια λύση, να δούµε πώς όλη αυτή η περιουσία πόσο κοµµάτι αυτών των οφειλών µπορεί να καλύψει. Βεβαίως εµάς µας
ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα ακίνητα που έχουν αγροτικό χαρακτήρα
να τα χρησιµοποιήσουµε.
Και άκουσα –και τι δεν άκουσα!- γι’ αυτόν τον οργανισµό που
πάµε να φτιάξουµε ότι είναι χώρος όπου θέλουµε να κάνουµε βολέµατα, όταν πριν από αυτόν τον οργανισµό ήταν η περίφηµη
«ΑΓΡΟΓΗ», που είχε πάρει διακόσιους πενήντα σε ένα βράδυ.
Άρα να το δούµε αυτό.
Εγώ θα απευθύνω πρόσκληση σε όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, αλλά θα καταθέσουµε συγκεκριµένη πρόταση. Έτσι θα
λυθεί, µε αυτήν τη διαδικασία, για να µπορέσουµε πραγµατικά
να βγάλουµε αυτό το φορτίο το µεγάλο από τον συνεταιριστικό
χώρο και να δείτε ότι τότε τα πράγµατα θα είναι πάρα πολύ εύκολο να περπατήσουν.
Να είστε καλά. Η συζήτηση µπορεί να είχε ένταση, αλλά νοµίζω πως ήταν αρκετά χρήσιµη για τον αγροτικό χώρο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µια διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Βλάχο, έχετε
τον λόγο, αλλά παρακαλώ πολύ σύντοµα. Μόνο µία διευκρίνιση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Ο κύριος Υπουργός έκανε µία αναφορά. Θέλω να πω ότι η
θέση µας για το άρθρο 32 για την αναγκαστικότητα νοµίζω ότι
εκφράστηκε πολύ καθαρά από εµένα ως εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας. Θεωρώ ότι ο κ. Βρούτσης είπε το ίδιο, αλλά εάν εν
πάση περιπτώσει ο κύριος Υπουργός κατάλαβε κάποια διαφοροποίηση ας κρατήσει ως θέση της Νέας Δηµοκρατίας αυτό το
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οποίο επεσήµανα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ωραία, ευχαριστούµε πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, στην πρωτολογία σας µιλήσατε για θεσµικές, οικονοµικές και άλλες βοήθειες
προς τους συνεταιρισµούς που είναι βιώσιµοι. Αυτές δεν τις αναφέρατε. Ποιες θα είναι αυτές; Σε ποια κατεύθυνση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν θα ανοίξουµε
τώρα δεύτερη συζήτηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ: Επειδή το είπε στην πρωτολογία
του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εντάξει, µπορεί να
το επαναλάβει ίσως.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Επειδή όντως στην αρχή είχαµε στο άρθρο 29
και θέµατα φορολογικών κινήτρων, τα αποσύραµε για να το
δούµε συνολικά το θέµα. Πράγµατι χρειάζονται κίνητρα οι συνεταιρισµοί. Δεν είναι µόνο οι δεκαοκτώ. Οι δεκαοκτώ είναι αυτοί
που είναι οικονοµικά βιώσιµοι, όπως λέµε, µπορούν δηλαδή να
ανταποκριθούν στο σύνολο των υποχρεώσεών τους, δεν έχουν
ληξιπρόθεσµες οφειλές. Υπάρχουν όµως πολύ περισσότεροι συνεταιρισµοί –ξεπερνούν τους εκατό- οι οποίοι έχουν µία τέτοια
λειτουργία που παρά την ύπαρξη ληξιπροθέσµων µπορούν και
υπηρετούν τους αγρότες, υπηρετούν τα µέλη τους. Αυτούς πρέπει να τους κρατήσουµε και θα τους κρατήσουµε στηρίζοντάς
τους και µέσα από µελέτες βιωσιµότητας. Αυτή είναι η διαφορά
µας. Το 1992 και το 1994 γίνονταν όλες αυτές οι ρυθµίσεις µε
πλασµατικές βιωσιµότητες. Εδώ όσον αφορά τις συγκεκριµένες
οργανώσεις µιλάµε για δυνατότητες βιωσιµότητας τέτοιες που
να µπορούν να υπηρετηθούν. Θα πάµε προς αυτήν την κατεύθυνση και καταλαβαίνετε ότι εάν αυτές οι οργανώσεις αποκτήσουν βιωσιµότητα, τότε θα είναι πολύ πιο εύκολο να έχουν
αντίστοιχες χρηµατοδοτήσεις.
Έχει πολλά προβλήµατα ο αγροτικός χώρος και δεν λύνονται
όλα µε ένα κουµπί. Χρειάζεται µεγάλη προσπάθεια. Και δυστυχώς, αυτό που βλέπουµε, ιδιαίτερα από τα πολιτικά κόµµατα, τα
οποία είχαν την ευθύνη για όλα που διαµορφώθηκαν, είναι ότι
εξακολουθούν να έχουν µια αρνητική στάση που πραγµατικά δεν
µπορώ να την καταλάβω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Μία διευκρίνιση θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όχι άλλη, όµως. Τελευταία διευκρίνιση, κύριε Τζελέπη.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Είπε ο κύριος Υπουργός, σε σχέση µε
την επισήµανση που έκανε ο κ. Κεγκέρογλου, ότι δέχεται ότι είναι
µία σωστή πρόταση. Συµφωνεί ή όχι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ, θέλετε να απαντήσετε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Τώρα, αν δεν µε καταλαβαίνετε, δεν µπορώ να
κάνω κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Απήντησε ο Υπουργός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Αγροτικοί συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του
αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το νοµο-
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σχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
«Αγροτικοί συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του
αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής
κατά πλειοψηφία.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση των άρθρων. Η ψήφισή τους θα
γίνει χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
1 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): 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.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
3 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
4 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
7 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
8 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
9 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
10 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
11 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
12 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

13 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
14 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): 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.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
16 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
17 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
18 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
19 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
20 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς, το άρθρο
21 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
22 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
23 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
24 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
25 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
26 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
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Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
27 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
28 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
29 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
30 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 31, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
31 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
32 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
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33 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
34 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 35 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
35 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
36 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
37 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): 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.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): 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.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
40 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
41 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 42, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
42 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 43, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): 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.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
44 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
45 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
46 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
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47 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Παρών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): 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.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Παρών.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): 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.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς το άρθρο
50 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό,
κατά πλειοψηφία.
Πριν προχωρήσουµε στις τροπολογίες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των
Ελλήνων, είκοσι έξι µαθήτριες και µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί τους, από το 2ο Γυµνάσιο Κρύας Βρύσης Πέλλας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Σας λέµε ότι είστε στο µέσον της διαδικασίας της ψηφοφορίας
νοµοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 344 και ειδικό 47 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό 344 και ειδικό 47 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 345 και ειδικό 48 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό 345 και ειδικό 48 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 346 και ειδικό 49 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό 346 και ειδικό 49 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 347 και ειδικό 50 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό 347 και ειδικό 50 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 352 και ειδικό 55 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό 352 και ειδικό 55 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 338 και ειδικό 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό 338 και ειδικό 41 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία και εντάσσεται νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 340 και ειδικό 43 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 340 και ειδικό 43 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 348 και ειδικό 51 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 348 και ειδικό 51 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 349 και ειδικό 52 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 349 και ειδικό 52 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 350 και ειδικό 53 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 350 και ειδικό 53 έγινε δεκτή ως έχει κατά
πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµεθα στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: «Αγροτικοί συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό
επί της αρχής και επί των άρθρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και στο σύνολό του;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ερωτάται το Σώµα:
Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων: «Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό
κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνωσης
του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Ορισµός - Σκοπός - Νοµική µορφή
1. Αγροτικός Συνεταιρισµός, στο εξής ΑΣ, είναι αυτόνοµη
ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, µε την αµοιβαία βοήθεια και την αλληλεγγύη των µελών της,
τη συλλογική οικονοµική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και
προαγωγή τους, µέσω µίας συνιδιόκτητης και δηµοκρατικά διοικούµενης επιχείρησης. ΑΣ θεωρούνται και οι αλιευτικοί, κτηνοτροφικοί, πτηνοτροφικοί, µελισσοκοµικοί, σηροτροφικοί, αγροτουριστικοί, αγροβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί και άλλοι συνεταιρισµοί οποιουδήποτε κλάδου ή δραστηριότητας της αγροτικής οικονοµίας. Οι Δασικοί Συνεταιρισµοί και οι Ενώσεις αυτών, δεν
εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
2. Ο ΑΣ είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει εµπορική ιδιότητα. Αναπτύσσει κάθε είδους δραστηριότητα για την
επίτευξη των σκοπών του στο πλαίσιο του νόµου και του καταστατικού του.
3. Για την εκπλήρωση των σκοπών του, o ΑΣ µπορεί να συνιστά
νοµικά πρόσωπα, να συµπράττει µε καταναλωτικούς ή άλλους
συνεταιρισµούς, µε νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου ή ιδιωτικού
τοµέα, µε κοινωφελείς οργανισµούς, µε επιχειρήσεις οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), µε συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών και µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στο πλαίσιο
της διακρατικής ή και διεπαγγελµατικής συνεργασίας. O ΑΣ µπορεί, επίσης, να ιδρύει υποκαταστήµατα, παραρτήµατα ή γραφεία
στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
4. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τον παρόντα νόµο,
εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι διατάξεις του εµπορικού δικαίου και του αστικού κώδικα.

Άρθρο 2
Γυναικείοι συνεταιρισµοί
1. Για τη σύσταση ΑΣ µέλη των οποίων, σύµφωνα µε το οικείο
καταστατικό µπορούν να γίνουν αποκλειστικά γυναίκες, στο εξής
γυναικείοι ΑΣ, απαιτείται ελάχιστος αριθµός πέντε (5) ιδρυτικών
µελών.
2. Αν τα µέλη του γυναικείου ΑΣ είναι λιγότερα από δέκα (10),
δεν απαιτείται η εκλογή διοικητικού συµβουλίου, εκτός αν προβλέπεται από το καταστατικό του. Εφόσον δεν προβλέπεται η
εκλογή διοικητικού συµβουλίου, η διοίκηση του γυναικείου ΑΣ
ασκείται από όλα τα µέλη του ή από ένα µέλος που εκλέγεται
από αυτά ως διαχειρίστρια, σύµφωνα µε τους όρους του καταστατικού.
3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού εξειδικεύονται συγκεκριµένα µέτρα ανάπτυξης και εφαρµογής θετικών
δράσεων για τους ΑΣ και τους γυναικείους ΑΣ, όπως δράσεις
πληροφόρησης, δικτύωσης, προβολής και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, µε σκοπό τη στήριξη της συµµετοχής και της απασχόλησης των γυναικών και την ενίσχυση της
οικονοµικής τους αυτοτέλειας στην αγροτική παραγωγή.
Άρθρο 3
Περιφέρεια - Έδρα - Επωνυµία
1. Η έδρα του ΑΣ, όπου είναι εγκατεστηµένη η διοίκησή του,
και η περιφέρεια του ΑΣ ορίζονται από το καταστατικό του.
2. Η επωνυµία του ΑΣ, εκφράζει υποχρεωτικά τον κύριο σκοπό
ή τα αντικείµενα δραστηριότητάς του και περιλαµβάνει την ιδιότητά του ως αγροτικού, καθώς και την έδρα του. Στην επωνυµία
του ΑΣ, µπορεί να περιλαµβάνεται και διακριτικός τίτλος. Η επωνυµία διακρίνεται από την επωνυµία άλλου ΑΣ µε τον ίδιο σκοπό
και την ίδια περιφέρεια. Η επωνυµία χρησιµοποιείται υποχρεωτικά στις συναλλαγές και τις νοµικές πράξεις του ΑΣ. Τα έντυπα
του ΑΣ αναφέρουν την επωνυµία, την έδρα, τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και τον αριθµό µητρώου ΑΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 20.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 4
Όροι σύστασης - Καταχώριση καταστατικού
1. Για τη σύσταση ΑΣ απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και
η υπογραφή του από είκοσι (20) τουλάχιστον πρόσωπα, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6, καθώς και η καταχώριση του καταστατικού στο βιβλίο µητρώου αγροτικών συνεταιρισµών που τηρείται στο Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ. Από
την καταχώριση αυτή, ο ΑΣ αποκτά νοµική προσωπικότητα και
εµπορική ιδιότητα. Για τη σύσταση αλιευτικού ΑΣ και για τη σύσταση ΑΣ στους οποίους συµµετέχουν αποκλειστικά καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων απαιτείται ελάχιστος αριθµός δέκα
(10) προσώπων.
2. Για την καταχώριση του καταστατικού κατατίθεται από το
προσωρινό διοικητικό συµβούλιο του ΑΣ αίτηση στο Ειρηνοδικείο. Ο ειρηνοδίκης µε πράξη του εντός τριάντα (30) ηµερών από
την κατάθεση της αίτησης διατάσσει ή αρνείται την καταχώριση
του καταστατικού. Ο ειρηνοδίκης αρνείται την καταχώριση όταν
λείπουν τα απαραίτητα στοιχεία του καταστατικού, που προβλέπονται στο άρθρο 5, ή αυτό περιέχει διατάξεις αντίθετες προς
το νόµο. Αν αρνηθεί την καταχώριση, µε την ίδια πράξη καλεί το
προσωρινό διοικητικό συµβούλιο και του υποδεικνύει τις απαραίτητες διορθώσεις. Κατά της αρνητικής πράξης του ειρηνοδίκη
και εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την έκδοσή της,
όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ασκήσει ανακοπή, η
οποία εισάγεται στο Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ και δικάζεται
µε τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.
3. Ύστερα από την καταχώριση, η γραµµατεία του Ειρηνοδικείου αποστέλλει εντός τριάντα (30) ηµερών στην αρµόδια αρχή
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του άρθρου 18 αντίγραφο του καταστατικού µε την ηµεροµηνία
καταχώρισης.
4. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου τηρείται και για την τροποποίηση του καταστατικού του ΑΣ.
5. Ο αριθµός των προσώπων της παραγράφου 1 δεν απαιτείται
για:
α) Όσους ΑΣ λειτουργούν κατά τη έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου µε λιγότερα από είκοσι (20) µέλη, εφόσον αυτοί έχουν
ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ
και
β) όσους ΑΣ λειτουργούν κατά τη έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου µε λιγότερα από είκοσι (20) µέλη και έχουν την έδρα τους
σε νησιά εκτός Κρήτης και Εύβοιας, καθώς και σε ορεινές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στην Οδηγία 81/645/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 5
Τύπος - Περιεχόµενο καταστατικού
Το καταστατικό του ΑΣ καταρτίζεται µε ιδιωτικό έγγραφο που
χρονολογείται και υπογράφεται από τα ιδρυτικά µέλη και για να
είναι έγκυρο πρέπει να καθορίζει τουλάχιστον:
α) Το ονοµατεπώνυµο και το πατρώνυµο ή την επωνυµία, τον
ΑΦΜ και την κατοικία ή έδρα των ιδρυτικών µελών.
β) Την επωνυµία, την έδρα και την περιφέρεια του ΑΣ.
γ) Το σκοπό, τα µέσα επίτευξης του σκοπού, καθώς και τις
δραστηριότητες του ΑΣ.
δ) Τις προϋποθέσεις εισόδου, αποχώρησης και διαγραφής των
µελών, καθώς και τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις τους και τις
επιβαλλόµενες κυρώσεις για τη µη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον ΑΣ.
ε) Τους όρους σύγκλησης και λειτουργίας, τις αρµοδιότητες
και τη διαδικασία εκλογής των οργάνων διοίκησης του άρθρου
11.
στ) Την αξία της υποχρεωτικής και της προαιρετικής συνεταιρικής µερίδας, τον τρόπο και το χρόνο καταβολής της αξίας
τους, καθώς και τη διαδικασία απόδοσης των συνεταιρικών µερίδων.
ζ) Την έκταση ευθύνης των µελών.
η) Τον καθορισµό των ελάχιστων ποσοστών επί των πλεονασµάτων χρήσης για το σχηµατισµό αποθεµατικών.
θ) Τη χρονική διάρκεια του ΑΣ.
ι) Τον ορισµό προσωρινού διοικητικού συµβουλίου για την έγκριση του καταστατικού και το χρόνο σύγκλησης της πρώτης γενικής συνέλευσης για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης.
ια) Τη λύση και εκκαθάριση του ΑΣ.
ιβ) Τους ελεγκτές του άρθρου 21 της πρώτης εταιρικής χρήσης και την αµοιβή τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΜΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 6
Μέλος ΑΣ
1. Μέλος του ΑΣ µπορεί να γίνει φυσικό πρόσωπο, που έχει
πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, απασχολείται σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονοµίας που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του ΑΣ, πληροί τους όρους
του καταστατικού του και αποδέχεται να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες του.
Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό του ΑΣ, µέλος του µπορεί να γίνει και άλλος ΑΣ και άλλο νοµικό πρόσωπο που η δραστηριότητά του είναι αποκλειστικά αγροτική σε έναν τουλάχιστον
από τους κλάδους της αγροτικής οικονοµίας και εξυπηρετείται
από τις δραστηριότητες του ΑΣ. Το ποσοστό συµµετοχής των
νοµικών προσώπων-µελών καθορίζεται από το καταστατικό.
2. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει την εγγραφή στον ΑΣ
µελών – επενδυτών, τους όρους και τις προϋποθέσεις εισόδου
και εξόδου, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους. Τα µέλη -
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επενδυτές είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία µπορούν να
συντελέσουν στην επίτευξη των σκοπών του ΑΣ, αλλά δεν υποχρεούνται να συναλλάσσονται µε αυτόν. Κατέχουν προαιρετικές
συνεταιρικές µερίδες χωρίς τα δικαιώµατα ψήφου, εκλέγειν και
εκλέγεσθαι.
Άρθρο 7
Εγγραφή - Αποχώρηση - Διαγραφή µέλους ΑΣ
1. Το διοικητικό συµβούλιο του ΑΣ αποφασίζει αιτιολογηµένα
για την αποδοχή ή µη της αίτησης εγγραφής προσώπου ως µέλους του ΑΣ στην πρώτη του συνεδρίαση µετά την υποβολή της
αίτησης. Η γενική συνέλευση αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής που δεν έγιναν δεκτές από το διοικητικό συµβούλιο. Η ιδιότητα του µέλους αποκτάται από την ηµεροµηνία της απόφασης
αποδοχής της αίτησης από το διοικητικό συµβούλιο ή εάν αυτή
δεν έγινε δεκτή, από την ηµεροµηνία της απόφασης αποδοχής
της αίτησης από τη γενική συνέλευση και µε την προϋπόθεση ότι
ο αιτών έχει καταβάλει το ποσοστό της αξίας της υποχρεωτικής
συνεταιρικής µερίδας που προβλέπεται στο καταστατικό, σύµφωνα µε το άρθρο 9. Δεν εγγράφονται µέλη ΑΣ κατά το χρονικό
διάστηµα των τριών (3) µηνών πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής
των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του διοικητικού και του
εποπτικού συµβουλίου. Τα ιδρυτικά µέλη αποκτούν τη συνεταιριστική ιδιότητα από την καταχώριση του καταστατικού στο βιβλίο µητρώου αγροτικών συνεταιρισµών που τηρείται στο
Ειρηνοδικείο και µε την προϋπόθεση ότι έχουν καταβάλει το ποσοστό της αξίας της υποχρεωτικής συνεταιρικής µερίδας που
προβλέπεται στο καταστατικό, σύµφωνα µε το άρθρο 9.
2. Κάθε µέλος του ΑΣ µπορεί να αποχωρήσει από αυτόν οποτεδήποτε, αφού προειδοποιήσει έγκαιρα εγγράφως το διοικητικό
συµβούλιο. Κατά παρέκκλιση του προηγούµενου εδαφίου, το καταστατικό µπορεί να προβλέπει, για συγκεκριµένους λόγους, την
υποχρεωτική παραµονή των µελών του ΑΣ για ορισµένο διάστηµα, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις του.
3. Η διαγραφή µέλους του ΑΣ µπορεί να αποφασιστεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του διοικητικού συµβουλίου µετά από ακρόαση του µέλους. Το καταστατικό του ΑΣ καθορίζει τους λόγους
και τη διαδικασία διαγραφής του µέλους.
4. Το µέλος µπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης διαγραφής του στη γενική συνέλευση του ΑΣ. Η προσφυγή πρέπει να
περιλαµβάνεται, µε ευθύνη του διοικητικού συµβουλίου, ως θέµα
της ηµερήσιας διάταξης στην πρώτη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης µετά την άσκηση της προσφυγής, η οποία συγκαλείται
µέσα σε έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία της προσφυγής. Η
απόφαση της γενικής συνέλευσης επί της προσφυγής λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία µετά από ακρόαση του µέλους που
διαγράφηκε. Η απώλεια της ιδιότητας του µέλους επέρχεται µε
την κοινοποίηση της απορριπτικής επί της προσφυγής απόφασης της γενικής συνέλευσης ή όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία που ορίζεται στο καταστατικό για την άσκηση της προσφυγής της παρούσας παραγράφου.
5. Μετά την αποχώρηση ή τη διαγραφή του µέλους του ΑΣ, οι
συνεταιρικές µερίδες του επιστρέφονται στην ονοµαστική τους
αξία µέσα σε ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία που το µέλος
έχασε τη συνεταιριστική του ιδιότητα.
Άρθρο 8
Δικαιώµατα και υποχρεώσεις µέλους
1. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του µέλους προς τον ΑΣ,
ορίζονται από το καταστατικό, σύµφωνα µε την περίπτωση δ’ του
άρθρου 5, το οποίο πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά διατάξεις
που ρυθµίζουν:
α) Τη συµµετοχή του µέλους στις γενικές συνελεύσεις του ΑΣ.
β) Το δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
γ) Τη συµµετοχή στη διανοµή των πλεονασµάτων της διαχειριστικής χρήσης.
δ) Τη συµµετοχή του µέλους στις δραστηριότητες και στις συναλλαγές του ΑΣ, σύµφωνα µε τους σκοπούς του, χωρίς διάκριση. Ειδικότερα, το καταστατικό ορίζει τα είδη συµµετοχής ή
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τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής, καθώς και τους λόγους
και τη διαδικασία απαλλαγής από τις υποχρεώσεις αυτές.
ε) Την υποχρέωση αποχής από δραστηριότητες ανταγωνιστικές µε εκείνες του ΑΣ ή από πράξεις που µπορούν µε οποιονδήποτε τρόπο να βλάψουν τα συµφέροντα του ΑΣ.
στ) Τη συµµετοχή των µελών στη συνεταιριστική εκπαίδευση.
ζ) Το δικαίωµα ενηµέρωσης σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις των µελών, την πορεία των υποθέσεων και την οικονοµική κατάσταση του ΑΣ.
η) Το δικαίωµα του µέλους να λαµβάνει αντίγραφα ή αποσπάσµατα του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας, αν υπάρχει, των βιβλίων του ΑΣ, των αποφάσεων των
οργάνων διοίκησης του ΑΣ και των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεών του, καθώς και τον τρόπο άσκησης των δικαιωµάτων
αυτών.
2. Το µέλος του ΑΣ πρέπει να ασκεί τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
τους όρους του καταστατικού του ΑΣ και τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του ΑΣ.
3. Στο καταστατικό του ΑΣ προβλέπεται το ποσοστό της παραγωγής που το κάθε µέλος υποχρεούται να παραδίδει στον ΑΣ,
το οποίο δεν µπορεί να είναι κατώτερο του ογδόντα τοις εκατό
(80%) της ετήσιας παραγωγής του µέλους. Η γενική συνέλευση
του ΑΣ αποφασίζει κάθε χρόνο για τον όγκο των προϊόντων, αυτούσιων ή µεταποιηµένων, που πρόκειται να εµπορευθεί, σύµφωνα µε την παραγωγή του κάθε µέλους, όπως προκύπτει από
την ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής, καθώς και από την
αίτηση για την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης
ή άλλο επίσηµο έγγραφο αρµόδιας αρχής. Στο καταστατικό του
ΑΣ προβλέπεται το ποσοστό κάθε είδους εφοδίων, απαραίτητων
για τις ανάγκες των εκµεταλλεύσεων ή της οικιακής τους οικονοµίας, που το µέλος υποχρεούται να προµηθεύεται από τον ΑΣ.
4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαµβάνεται µε
την αυξηµένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και την
πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14, το µέλος µπορεί
να απαλλάσσεται από την υποχρέωση της παραγράφου 3, εφόσον: α) έχει αντικειµενική αδυναµία να εκπληρώσει την ανωτέρω
υποχρέωση ή συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι, β) πριν από την
ένταξή του στον ΑΣ είχε συνάψει αποδεδειγµένα συµβάσεις πώλησης των προϊόντων τους σε τρίτους, εφόσον ο ΑΣ έχει ενηµερωθεί έγκαιρα για τη διάρκεια, τον όγκο παραγωγής και τις
λοιπές λεπτοµέρειες της σύµβασης και γ) ο ΑΣ αδυνατεί να
απορροφήσει την προσφερόµενη παραγωγή.
5. Η µη παράδοση της παραγωγής στον ΑΣ ή η µη προµήθεια
των εφοδίων από αυτόν, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 από
µέλος του, συνεπάγεται τη διαγραφή του µέλους αυτού παράλληλα µε κάθε άλλη κύρωση που τυχόν προβλέπεται από το καταστατικό του.
6. Η προσωπική εργασία που παρέχει το µέλος του ΑΣ προς
αυτόν, ανάλογα µε τις ανάγκες του, συνιστά άσκηση δικαιώµατος της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 και δεν θεωρείται ότι
παρέχεται στο πλαίσιο σχέσης εξαρτηµένης εργασίας. Ο ΑΣ εκδίδει παραστατικό σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 8 του ν.
4308/2014 (Α’ 251) για την παρασχεθείσα προσωπική εργασία.
Η αξία της προσωπικής εργασίας µεταφέρεται στο πλεόνασµα
του ΑΣ της οικείας διαχειριστικής χρήσης και διανέµεται στα δικαιούχα µέλη σύµφωνα µε την περίπτωση α’ της παραγράφου 4
του άρθρου 23.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΟΥΣ ΑΣ
Άρθρο 9
Συνεταιριστικό κεφάλαιο - Συνεταιρική µερίδα
1. Η συνεταιρική µερίδα είναι το ελάχιστο χρηµατικό ποσό
συµµετοχής κάθε µέλους στο κεφάλαιο του ΑΣ. Κάθε µέλος συµµετέχει στον ΑΣ µε µία (1) υποχρεωτική µερίδα και έχει µία ψήφο
στη γενική συνέλευση του ΑΣ. Το ύψος του ποσού και οι προϋποθέσεις καταβολής της µερίδας ορίζονται από το παρόν
άρθρο και το καταστατικό. Η συνεταιρική µερίδα είναι αδιαίρετη

και ίση για όλα τα µέλη. Η µεταβολή της αξίας της συνεταιρικής
µερίδας του ΑΣ γίνεται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης και
µε τροποποίηση του καταστατικού του. Το καταστατικό µπορεί
να προβλέπει όρους και προϋποθέσεις για την απόκτηση από
κάθε µέλος προαιρετικών µερίδων χωρίς δικαίωµα ψήφου. Προαιρετικές µερίδες κατέχουν και τα µέλη – επενδυτές της παραγράφου 2 του άρθρου 6, εφόσον το καταστατικό του ΑΣ προβλέπει την εγγραφή τους. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει
προνόµια υπέρ των προαιρετικών µερίδων.
2. Αν µέλη ΑΣ που υφίστανται και λειτουργούν κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου κατέχουν πρόσθετες υποχρεωτικές
µερίδες είτε επιστρέφονται οι µερίδες αυτές στην ονοµαστική
τους αξία, αυξηµένη ή µειωµένη, ανάλογα µε τα αποτελέσµατα
της τελευταίας χρήσης είτε µετατρέπονται σε προαιρετικές µερίδες, σύµφωνα µε τους όρους του καταστατικού.
3. Τo πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον της ονοµαστικής
αξίας της υποχρεωτικής συνεταιρικής µερίδας, καταβάλλεται µε
την εγγραφή του µέλους. Το υπόλοιπο ποσοστό καταβάλλεται
το αργότερο µέσα σε ένα χρόνο από την εγγραφή του, εκτός αν
το καταστατικό προβλέπει βραχύτερο διάστηµα.
4. Αν το καταστατικό δεν απαγορεύει τη µεταβίβαση της συνεταιρικής µερίδας, αυτή είναι δυνατή µόνο µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του ΑΣ, σε πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6.
5. Σε περίπτωση θανάτου µέλους του ΑΣ, ο κληρονόµος, µετά
από αίτησή του ή όταν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόµοι,
αυτός που υποδείχθηκε µε έγγραφη συµφωνία τους, υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του µέλους που
πέθανε, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου
6. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, οι συνεταιρικές µερίδες
του µέλους που πέθανε αποδίδονται στους κληρονόµους στην
ονοµαστική τους αξία, µετά από αίτησή τους, µέσα σε ένα (1)
έτος από την ηµεροµηνία θανάτου του µέλους.
Άρθρο 10
Ευθύνη και υποχρεώσεις του µέλους προς τρίτους
1. Η ευθύνη του µέλους του ΑΣ για τις υποχρεώσεις του προς
τρίτους είναι επικουρική και περιορίζεται µέχρι του ορίου που
καθορίζεται από το καταστατικό και το οποίο µπορεί να είναι ίσο
µε το ποσό της υποχρεωτικής µερίδας ή µε ακέραιο πολλαπλάσιο του ποσού αυτής.
2. Το µέλος έχει την ευθύνη της παραγράφου 1 και µετά την
έξοδό του από τον ΑΣ, για υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν
όταν ήταν µέλος ή για προηγούµενες υποχρεώσεις, τις οποίες
αποδέχθηκε κατά την έγγραφή του.
3. Αξιώσεις τρίτων, από την ευθύνη του µέλους του ΑΣ κατά
τις παραγράφους 1 και 2, παραγράφονται µετά την παρέλευση
πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκαν.
4. Η ευθύνη του µέλους παύει οπωσδήποτε µετά την πάροδο
ενός (1) έτους από το πέρας της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης
του ΑΣ, εκτός αν µέσα στο έτος έχει ασκηθεί εναντίον του
αγωγή.
5. Δεν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση των µελών του ΑΣ
για υποχρεώσεις του ΑΣ προς τρίτους και το Δηµόσιο, καθώς και
για υποχρεώσεις µεταξύ µελών και ΑΣ.
6. Οι δανειστές µέλους ΑΣ για την ικανοποίηση αξιώσεών τους
κατά του µέλους, δεν έχουν δικαίωµα επί της περιουσίας του ΑΣ
ή των πλεονασµάτων χρήσεων ή των συνεταιρικών µερίδων, υποχρεωτικών ή προαιρετικών των υπολοίπων µελών.
7. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή στη λήψη ασφαλιστικών µέτρων, για οφειλές των µελών προς τρίτους:
α) Το αντάλλαγµα για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων
που έχουν παραχωρηθεί στον ΑΣ.
β) Τα προϊόντα της παραγωγής των µελών που παραδόθηκαν
στον ΑΣ για πώληση ή διάθεση στην αγορά, αυτούσια ή µετά από
µεταποίηση ή επεξεργασία.
γ) Το τίµηµα των προϊόντων της περίπτωσης β’.
δ) Η υποχρεωτική και προαιρετική συνεταιρική µερίδα.
8. Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του ΑΣ, ως τρίτου,
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χρηµάτων τα οποία έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ως δάνειο για λογαριασµό µέλους, καθώς και παροχές σε είδος του
ΑΣ προς τα µέλη του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 11
Όργανα διοίκησης
Όργανα διοίκησης του ΑΣ είναι:
α) Η γενική συνέλευση,
β) το διοικητικό συµβούλιο και
γ) το εποπτικό συµβούλιο, εφόσον ο αριθµός των µελών του
ΑΣ είναι µεγαλύτερος από τριάντα (30). Αν τα µέλη του ΑΣ είναι
λιγότερα από τριάντα (30), δεν απαιτείται εκλογή εποπτικού συµβουλίου, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό.
Άρθρο 12
Γενική συνέλευση - Αρµοδιότητες - Σύγκληση
1. Η γενική συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΑΣ.
Στη γενική συνέλευση µετέχουν αυτοπροσώπως όλα τα µέλη που
έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσµες οικονοµικές τους
υποχρεώσεις προς τον ΑΣ. Στη γενική συνέλευση κάθε µέλος
έχει µία (1) ψήφο. Η γενική συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέµα
για το οποίο δεν προβλέπεται απόφαση από άλλο αρµόδιο όργανο. Στην έναρξη της συνεδρίασης η γενική συνέλευση εκλέγει
από τα µέλη της πρόεδρο, γραµµατέα και εφορευτική επιτροπή.
Δεν εκλέγεται πρόεδρος της γενικής συνέλευσης µέλος του διοικητικού συµβουλίου του ΑΣ.
2. Στην αποκλειστική αρµοδιότητα της γενικής συνέλευσης
ανήκουν:
α) Η τροποποίηση του καταστατικού.
β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η λύση και η
αναβίωση του ΑΣ.
γ) Η εκλογή και η ανάκληση των µελών του διοικητικού συµβουλίου.
δ) Η έγκριση των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
του άρθρου 22 και ο καθορισµός του τρόπου διάθεσης των πλεονασµάτων της χρήσης.
ε) Η επιβάρυνση των µελών από τυχόν ζηµιές.
στ) Η µεταβολή της αξίας της συνεταιρικής µερίδας.
ζ) Η επιβολή εισφοράς στα µέλη.
η) Η έγκριση του προγράµµατος επιχειρηµατικής δράσης και
ανάπτυξης του ΑΣ, καθώς και του αντίστοιχου προϋπολογισµού.
θ) Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων.
ι) Η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των µελών του διοικητικού
συµβουλίου.
ια) Η ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας και του
Κανονισµού Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού.
ιβ) Η απόφαση για την αγορά και πώληση ακινήτων.
ιγ) Η απόφαση για τη συγκρότηση και λειτουργία από τα µέλη
του ΑΣ Οµάδων Παραγωγών ή Οργανώσεων Παραγωγών, που
αντιστοιχούν στους κλάδους παραγωγής και στα βασικά προϊόντα του ΑΣ.
ιδ) Ο ορισµός των ελεγκτών του άρθρου 21 για την επόµενη
οικονοµική χρήση και ο καθορισµός της αµοιβής τους.
ιε) Η απόφαση απαλλαγής της παραγράφου 4 του άρθρου 8
από την υποχρέωση της παραγράφου 3 του άρθρου 8.
ιστ) Κάθε άλλο θέµα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο και
στο καταστατικό.
3. Η γενική συνέλευση µπορεί, µε απόφασή της, να µεταβιβάζει την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, των περιπτώσεων ια’ και
ιγ’ της παραγράφου 2 στο διοικητικό συµβούλιο.
4. Η γενική συνέλευση συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση από
το διοικητικό συµβούλιο µε πρόσκληση στην οποία περιλαµβάνονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, µία (1) φορά το χρόνο
και συνεδριάζει στην έδρα του ΑΣ µέσα σε έξι (6) το πολύ µήνες
από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης. Η διαδικασία σύγκλησης
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της γενικής συνέλευσης και διεύθυνσης των εργασιών της, ορίζεται από το καταστατικό.
5. Η γενική συνέλευση συγκαλείται σε έκτακτη συνεδρίαση
από το διοικητικό συµβούλιο για λόγους που προβλέπονται από
το νόµο ή το καταστατικό ή όταν αυτό επιβάλλεται από το συµφέρον του ΑΣ.
6. Το ένα πέµπτο (1/5) των µελών του ΑΣ µπορεί να ζητήσει
από το διοικητικό συµβούλιο τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης µε την υποχρεωτική αναφορά στην αίτησή του των
προς συζήτηση θεµάτων. Το εποπτικό συµβούλιο του ΑΣ µπορεί
να ζητήσει από το διοικητικό συµβούλιο τη σύγκληση έκτακτης
γενικής συνέλευσης, όταν προκύπτει ανάγκη µετά από έλεγχο
που έχει ασκήσει. Αν το διοικητικό συµβούλιο δεν συγκαλέσει τη
γενική συνέλευση µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την υποβολή
της αίτησης, τα παραπάνω µέλη ή το εποπτικό συµβούλιο έχουν
το δικαίωµα σύγκλησής της.
7. Σε ΑΣ µε περισσότερα από πεντακόσια (500) µέλη, το καταστατικό µπορεί να προβλέπει την εκλογή αντιπροσωπευτικής γενικής συνέλευσης. Τα µέλη της αντιπροσωπευτικής γενικής συνέλευσης εκλέγονται από τη γενική συνέλευση της παραγράφου
1. Ο ελάχιστος αριθµός των µελών της αντιπροσωπευτικής γενικής συνέλευσης ορίζεται στα τετρακόσια (400) µέλη. Ο αριθµός
των τετρακοσίων (400) µελών της αντιπροσωπευτικής γενικής
συνέλευσης αυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)
για τα επιπλέον µέλη του ΑΣ µε πεντακόσια ένα (501) έως τρεις
χιλιάδες (3.000) µέλη. Σε ΑΣ µε περισσότερα από τρεις χιλιάδες
(3.000) µέλη, ο αριθµός των µελών της αντιπροσωπευτικής γενικής συνέλευσης δεν µπορεί να είναι µικρότερος των χιλίων πεντακοσίων (1.500) µελών. Ο ακριβής αριθµός των µελών της
αντιπροσωπευτικής γενικής συνέλευσης, τα καθήκοντά τους και
ο τρόπος ανάκλησής τους καθορίζονται από το καταστατικό.
Στους ΑΣ που λειτουργεί αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση,
µπορεί να συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση του συνόλου
των µελών του ΑΣ µετά από αίτηµα του ενός εικοστού (1/20) τουλάχιστον των µελών του προς το διοικητικό συµβούλιο, για σπουδαίους λόγους που αφορούν την οικονοµική κατάσταση ή/ και τη
σηµαντική µείωση των δραστηριοτήτων του ΑΣ.
8. Η σύγκληση από το διοικητικό συµβούλιο έκτακτης γενικής
συνέλευσης του συνόλου των µελών του ΑΣ είναι υποχρεωτική,
όταν στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται τα θέµατα των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 13.
Άρθρο 13
Απαρτία γενικής συνέλευσης
1. Η γενική συνέλευση συνεδριάζει νόµιµα, εφόσον κατά την
έναρξη της συνεδρίασης ο αριθµός των µελών που παρίστανται
ή εκπροσωπούνται σε αυτήν και έχουν δικαίωµα ψήφου είναι µεγαλύτερος από το ήµισυ (1/2) του συνολικού αριθµού των µελών
του ΑΣ που έχουν δικαίωµα ψήφου.
2. Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η γενική συνέλευση συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας και µε τα ίδια θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης.
Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθµός των παριστάµενων ή εκπροσωπούµενων µελών του ΑΣ που έχουν δικαίωµα ψήφου.
3. Κατ’ εξαίρεση, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν
στη:
α) Μεταβολή του σκοπού του ΑΣ,
β) συγχώνευση µε άλλον ΑΣ,
γ) λύση του ΑΣ,
δ) τροποποίηση του καταστατικού του ΑΣ,
ε) απαλλαγή της παραγράφου 4 του άρθρου 8 από την υποχρέωση της παραγράφου 3 του άρθρου 8,
η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόµιµα, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών του ΑΣ που έχουν δικαίωµα ψήφου.
Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση, σύµφωνα µε τη διαδικασία
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που ορίζεται στην παράγραφο 2 και βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται ή εκπροσωπείται
σε αυτήν το ήµισυ (1/2) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των
µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου.
4. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει και άλλα συγκεκριµένα θέµατα, στα οποία για τη λήψη των αποφάσεων απαιτείται η απαρτία της παραγράφου 3.
Άρθρο 14
Αποφάσεις γενικής συνέλευσης
1. Η γενική συνέλευση αποφασίζει για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον παρόντα νόµο ή το καταστατικό. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για όλα τα µέλη του ΑΣ, έστω και αν διαφωνούν ή είναι
απόντα.
2. Κατ’ εξαίρεση, η γενική συνέλευση αποφασίζει µε αυξηµένη
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων µελών για:
α) Τη µεταβολή του σκοπού του ΑΣ.
β) Τη συγχώνευση µε άλλον ΑΣ.
γ) Τη λύση του ΑΣ.
δ) Την τροποποίηση του καταστατικού του ΑΣ.
ε) Την απαλλαγή της παραγράφου 4 του άρθρου 8 από την
υποχρέωση της παραγράφου 3 του άρθρου 8.
Το καταστατικό µπορεί να ορίζει και άλλα θέµατα στα οποία,
για τη λήψη αποφάσεων, απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.
3. Η γενική συνέλευση αποφασίζει µε µυστική ψηφοφορία για
τα θέµατα που αφορούν:
α) Αρχαιρεσίες.
β) Απαλλαγή από την ευθύνη των µελών του διοικητικού συµβουλίου.
γ) Έγκριση των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
του άρθρου 22.
δ) Προσωπικά θέµατα.
ε) Ανάκληση των µελών του διοικητικού συµβουλίου.
στ) Διαγραφή µέλους ΑΣ.
ζ) Οποιοδήποτε άλλο θέµα, εφόσον το ζητήσει το ένα πέµπτο
(1/5) τουλάχιστον των µελών που παρίστανται στη συνεδρίαση
της γενικής συνέλευσης όπου λαµβάνεται η απόφαση.
4. Αν τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου δεν απαλλαγούν από
την ευθύνη ή δεν εγκριθούν οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του άρθρου 22, η γενική συνέλευση, στην ίδια συνεδρίαση, µετά την ανάγνωση της έκθεσης των ελεγκτών, αποφασίζει για την ανάκληση ή µη των µελών του διοικητικού συµβουλίου. Αν τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου ανακληθούν, η γενική συνέλευση, στην ίδια συνεδρίαση, εκλέγει προσωρινό
διοικητικό συµβούλιο, το οποίο υποχρεούται µέσα σε προθεσµία
είκοσι (20) ηµερών να συγκαλέσει νέα γενική συνέλευση των
µελών του ΑΣ, µε θέµα την εκλογή νέου διοικητικού συµβουλίου.
5. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου δικαιούνται να µετάσχουν στην ψηφοφορία για τα θέµατα της απαλλαγής από την
ευθύνη τους.
Άρθρο 15
Προσβολή αποφάσεων γενικής συνέλευσης
1. Αποφάσεις της γενικής συνέλευσης που είναι αντίθετες στο
νόµο ή στο καταστατικό είναι άκυρες.
2. Η ακυρότητα των αποφάσεων της παραγράφου 1 κηρύσσεται µε απόφαση του Ειρηνοδικείου της έδρας του ΑΣ, µετά από
αίτηση µέλους του ΑΣ ή της αρµόδιας αρχής του άρθρου 18 ή
τρίτου που έχει έννοµο συµφέρον, η οποία εκδικάζεται κατά τη
διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Η αίτηση ασκείται µέσα
σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη λήψη της απόφασης
από τη γενική συνέλευση και κοινοποιείται στον ΑΣ.
3. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου που εκδίδεται, σύµφωνα µε
την προηγούµενη παράγραφο υπόκειται σε έφεση, σύµφωνα µε
τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Δικαίωµα άσκησης έφεσης έχει και η αρµόδια αρχή του άρθρου

18. Αν η απόφαση δεν επιδοθεί, η έφεση ασκείται εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση της απόφασης.
Άρθρο 16
Διοικητικό και εποπτικό συµβούλιο
1. Το διοικητικό και το εποπτικό συµβούλιο εκλέγονται από τη
γενική συνέλευση µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία.
Μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συµβουλίου µπορεί να
εκλεγούν φυσικά πρόσωπα µέλη του ΑΣ, καθώς και οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών προσώπων µελών του ΑΣ. Ο αριθµός των
µελών τους ορίζεται από το καταστατικό και είναι πάντοτε περιττός. Τα µέλη δεν µπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3). Η διάρκεια της θητείας των µελών του διοικητικού και εποπτικού συµβουλίου ορίζεται από το καταστατικό και δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριών (3) ετών ούτε µεγαλύτερη των πέντε (5) ετών.
Οι πρόεδροι των δύο συµβουλίων µπορούν να εκλεγούν µόνο για
δύο (2) συνεχόµενες θητείες και ανακαλούνται ελεύθερα από τη
γενική συνέλευση. Οι ιδιότητες µέλους του διοικητικού και µέλους του εποπτικού συµβουλίου δεν επιτρέπεται να συµπίπτουν.
Μεταξύ των µελών του διοικητικού συµβουλίου και του εποπτικού συµβουλίου δεν επιτρέπεται να υπάρχει συγγενική σχέση
πρώτου βαθµού, εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας.
2. Αν τρεις (3) µήνες πριν από την εκλογή των µελών του διοικητικού συµβουλίου, ο αριθµός προσωπικού του ΑΣ είναι µεγαλύτερος από είκοσι (20) άτοµα, στο διοικητικό συµβούλιο µετέχει
εκπρόσωπος του παραπάνω προσωπικού, ως επιπλέον µέλος
του. Ο εκπρόσωπος αυτός συµµετέχει µε δικαίωµα ψήφου µόνο
σε θέµατα προσωπικού.
3. Το διοικητικό συµβούλιο εκπροσωπεί τον ΑΣ δικαστικώς και
εξωδίκως. Την εκπροσώπησή του αυτή µπορεί να την αναθέτει
στον πρόεδρο ή σε άλλο µέλος του ή στον κατά την παράγραφο
11 γενικό διευθυντή ή διευθυντή. Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί
επίσης να αναθέτει την άσκηση αρµοδιοτήτων του σε µέλος
αυτού ή σε στέλεχος ή υπάλληλο του ΑΣ.
4. Το διοικητικό συµβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον µία (1)
φορά το µήνα και είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε θέµα που
αφορά στη διοίκηση του ΑΣ, στη διαχείριση της περιουσίας και
των υποθέσεών του και στην επιδίωξη του σκοπού του. Οι αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου καθορίζονται στο καταστατικό.
5. Το εποπτικό συµβούλιο ελέγχει τις πράξεις του διοικητικού
συµβουλίου και την τήρηση των διατάξεων του νόµου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Το εποπτικό συµβούλιο έχει δικαίωµα και υποχρέωση να λαµβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου του ΑΣ και να
παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του ΑΣ. Το εποπτικό
συµβούλιο µπορεί να υποβάλλει προτάσεις στο διοικητικό συµβούλιο, για τη βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, την ανάπτυξη
του ΑΣ και εισηγείται προγράµµατα συνεταιριστικής εκπαίδευσης των υπηρεσιακών και αιρετών στελεχών, καθώς και των
µελών του ΑΣ. Το εποπτικό συµβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόµου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης υποδεικνύει στο διοικητικό συµβούλιο την
επανόρθωσή τους µε σχετική έκθεσή του και συγκαλεί γενική συνέλευση, όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις που
µπορεί να βλάψουν τα συµφέροντα του ΑΣ. Στις περιπτώσεις του
προηγούµενου εδαφίου, το εποπτικό συµβούλιο υποβάλλει τη
σχετική έκθεσή του και στην αρµόδια αρχή του άρθρου 18.
6. Το διοικητικό και το εποπτικό συµβούλιο βρίσκονται σε
απαρτία όταν τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα από τα
απόντα, σε καµία όµως περίπτωση δεν µπορεί τα παρόντα µέλη
να είναι λιγότερα από τρία (3). Το διοικητικό και το εποπτικό συµβούλιο αποφασίζουν µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
µελών.
7. Τα µέλη του διοικητικού και του εποπτικού συµβουλίου ευθύνονται προσωπικά και εις ολόκληρον έκαστο για κάθε ζηµιά
που προκάλεσαν στον ΑΣ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
από δόλο ή βαριά αµέλεια. Oι αξιώσεις του ΑΣ παραγράφονται
πέντε (5) έτη αφότου ο ΑΣ διαπίστωσε τη ζηµιά, εκτός αν πρόκειται για ζηµιά από δόλο, οπότε παραγράφονται µετά από δέκα
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(10) έτη. Σε κάθε περίπτωση επί της παραγραφής αξιώσεων του
ΑΣ κατά των µελών του διοικητικού και εποπτικού συµβουλίου
από αδικοπραξία, εφαρµόζεται το τρίτο εδάφιο του άρθρου 937
του Αστικού Κώδικα.
8. Μέλος του διοικητικού και εποπτικού συµβουλίου δεν µπορεί να ψηφίζει στις συνεδριάσεις του για θέµατα που αφορούν
το ίδιο το µέλος, το σύζυγο ή συγγενείς του εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και δεύτερου βαθµού.
9. Αν ο πρόεδρος ή µέλος του διοικητικού και εποπτικού συµβουλίου είναι αντίδικοι του ΑΣ, αυτός εκπροσωπείται κατά την
αντίστοιχη δίκη από µέλος του, ειδικώς εξουσιοδοτηµένο από
τον ΑΣ για το σκοπό αυτό, εκτός αν η γενική συνέλευση διορίσει
ειδικούς εκπροσώπους.
10. Τα µέλη του διοικητικού και εποπτικού συµβουλίου δεν
αµείβονται. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης µπορεί να προβλέπεται αµοιβή του Προέδρου του διοικητικού συµβουλίου,
εφόσον ο κύκλος εργασιών του ΑΣ υπερβαίνει τα δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ.
Το καταστατικό του ΑΣ µπορεί να προβλέπει την παροχή στα
µέλη του διοικητικού και εποπτικού Συµβουλίου:
α) Εξόδων κίνησης, διαµονής και αποζηµίωσης για υπηρεσίες
εκτός της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται η έδρα του
ΑΣ, και
β) εξόδων παράστασης για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις των συµβουλίων αυτών.
Το ύψος των εξόδων κίνησης, διαµονής και παράστασης των
µελών του διοικητικού και του εποπτικού Συµβουλίου καθορίζεται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση
του διοικητικού συµβουλίου.
11. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα διορισµού από το διοικητικό συµβούλιο γενικού διευθυντή ή διευθυντή στον οποίο να ανατίθεται µε σύµβαση η µερική ή ολική
άσκηση των εξουσιών και αρµοδιοτήτων του διοικητικού συµβουλίου, εκτός από εκείνες που, κατά το νόµο ή το καταστατικό,
απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διεύθυνση και διαχείριση των υποθέσεων του ΑΣ. Ο διορισµός γενικού διευθυντή
ή διευθυντή στους ΑΣ µε κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ, είναι υποχρεωτικός. Με απόφαση του
διοικητικού συµβουλίου καθορίζονται τα δικαιώµατα, οι υποχρεώσεις και οι αρµοδιότητες του γενικού διευθυντή ή διευθυντή. Ο
γενικός διευθυντής ή διευθυντής επιλέγεται από το διοικητικό
συµβούλιο µετά από προκήρυξη που δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια εφηµερίδα της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του
ΑΣ, και αν δεν εκδίδεται τέτοια σε µία περιοδική εφηµερίδα της
Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του ΑΣ και σε µία ηµερήσια
εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και στον ιστότοπο
του ΑΣ, αν διαθέτει.
12. Οι διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α’ 309), έχουν εφαρµογή
για τους προέδρους του διοικητικού συµβουλίου και τους γενικούς διευθυντές ή διευθυντές των ΑΣ που έχουν ετήσιο κύκλο
εργασιών άνω των δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) ευρώ. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους Κλαδικούς Εθνικούς ΑΣ και Κλαδικούς ΑΣ του άρθρου 31 και τις Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις
του άρθρου 33.
13. Όλα τα µέλη των διοικητικών και εποπτικών συµβουλίων
ΑΣ παρακολουθούν άπαξ, κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι (6)
µηνών της θητείας τους, τη βασική συνεταιριστική εκπαίδευση
για θέµατα, όπως είναι ιδίως ο σκοπός, η φιλοσοφία και ο τρόπος
οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας των ΑΣ, µε σεµινάρια
που οργανώνονται µε την συνδροµή του ταµείου του άρθρου 39.
Σε περίπτωση άρνησης ή υπαίτιας παράλειψης, τα µέλη αντικαθίστανται από µέλη που πληρούν την προϋπόθεση της παρούσας
παραγράφου, σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου
17.
14. Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης του διοικητικού
συµβουλίου µέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον τούτο προβλέπεται
από το καταστατικό, στο οποίο καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας, οι προϋποθέσεις ενηµέρωσης των µελών, η
διαδικασία της εξ αποστάσεως συµµετοχής και κάθε σχετικό
θέµα.
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Άρθρο 17
Αρχαιρεσίες
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του διοικητικού και
εποπτικού συµβουλίου του ΑΣ, καθώς και των αντιπροσώπων σε
άλλα νοµικά πρόσωπα που συµµετέχει ο ΑΣ διενεργούνται από
εφορευτική επιτροπή της οποίας προεδρεύει δικαστικός λειτουργός που διορίζεται από το Πρωτοδικείο της έδρας του ΑΣ. Αν µε
έγγραφο του οικείου Πρωτοδικείου βεβαιώνεται η αδυναµία διορισµού δικαστικού λειτουργού, διορίζεται δικηγόρος ύστερα από
πρόταση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, κατόπιν αιτήµατος
του ΑΣ. Ο οικείος δικηγορικός σύλλογος, που ορίζει τον δικηγόρο, καθορίζει και το ύψος της αµοιβής του. Αν τα µέλη του ΑΣ
είναι λιγότερα από τριάντα (30), οι εκλογές διενεργούνται χωρίς
την παρουσία δικαστικού λειτουργού, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το καταστατικό. Η διαδικασία εκλογής και ο αριθµός των µελών της εφορευτικής επιτροπής καθορίζονται από το
καταστατικό. Για τις αρχαιρεσίες τηρείται από την εφορευτική
επιτροπή πρακτικό. Το ποσοστό των γυναικών υποψηφίων να
εκλεγούν µέλη του διοικητικού και εποπτικού συµβουλίου, αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο στο ποσοστό των γυναικών µελών του ΑΣ.
Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραια µονάδα.
2. Η εκλογή των µελών του διοικητικού και του εποπτικού συµβουλίου διενεργείται µε µυστική ψηφοφορία και µε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται µε αλφαβητική σειρά τα
ονοµατεπώνυµα των υποψηφίων.
3. Ο αριθµός των σταυρών προτίµησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του όλου αριθµού των µελών του διοικητικού ή εποπτικού συµβουλίου. Αν προκύπτει κλάσµα ισχύει ο
αµέσως επόµενος ακέραιος αριθµός. Ψηφοδέλτια που περιέχουν αριθµό σταυρών µεγαλύτερο από αυτόν που ορίζεται από
το καταστατικό ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα.
4. Εκλεγέντες είναι αυτοί που συγκέντρωσαν τις περισσότερες
ψήφους. Αν υπάρχει ισοψηφία γίνεται κλήρωση. Όσοι δεν εκλεγούν είναι επιλαχόντες κατά τη σειρά του αριθµού των ψήφων
που έλαβαν.
5. Οι επιλαχόντες καταλαµβάνουν θέσεις τακτικών µελών που
κενώνονται µέχρι τη λήξη της θητείας τους.
6. Το διοικητικό και εποπτικό συµβούλιο στην πρώτη, µετά την
εκλογή τους, συνεδρίαση συγκροτούνται σε σώµα, σύµφωνα µε
το καταστατικό.
Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα και τις
προϋποθέσεις ανακατανοµής των αξιωµάτων στο διοικητικό συµβούλιο. Αν στο καταστατικό δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, η
ανακατανοµή των αξιωµάτων µπορεί να γίνει, εφόσον αποφασισθεί, από τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των µελών του. Όταν
προκύπτει κλάσµα, ισχύει ο αµέσως επόµενος ακέραιος αριθµός.
7. Αν κενωθεί η θέση µέλους του διοικητικού ή του εποπτικού
συµβουλίου και δεν υπάρχουν επιλαχόντα µέλη, το διοικητικό
συµβούλιο µε απόφαση των λοιπών µελών του, συµπληρώνει την
κενή θέση µε την εκλογή σε αυτήν µέλους του ΑΣ. Τα ως άνω
οριζόµενα µέλη διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή µέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, η
οποία επικυρώνει την εκλογή τους ή, σε αντίθετη περίπτωση,
εκλέγει νέα µέλη. Αν παραιτηθεί η πλειοψηφία ή το σύνολο των
µελών του διοικητικού συµβουλίου και δεν υπάρχουν επιλαχόντα
µέλη, διενεργούνται αρχαιρεσίες.
8. Δεν µπορεί να εκλεγεί µέλος στo διοικητικό και εποπτικό
συµβούλιο του ΑΣ:
α) Φυσικό πρόσωπο το οποίο καταδικάσθηκε µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για: κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία,
ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου, λαθρεµπορία
και εµπορία ναρκωτικών και για τα αδικήµατα που προβλέπονται
στο άρθρο 28.
β) Μέλος του ΑΣ που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, όπως
αυτές προβλέπονται στον παρόντα νόµο και στο καταστατικό. Η
εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 8
βεβαιώνεται εγγράφως για κάθε µέλος που είναι υποψήφιο ενώ-
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πιον της εφορευτικής επιτροπής από τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου του ΑΣ πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας.
γ) Πρόσωπο του οποίου η εκλογή προσκρούει σε όσα προβλέπονται στα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 16.
δ) Όποιος εργάζεται στον ΑΣ µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας
ή έργου.
Για τα κωλύµατα της παρούσας παραγράφου, εκτός από αυτό
του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β’, κάθε υποψήφιο µέλος
για το διοικητικό και το εποπτικό συµβούλιο, υποχρεούται να
προσκοµίσει στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) µε την οποία δηλώνεται
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύµατα των περιπτώσεων αυτών.
Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του οργάνου διαπιστωθεί για
µέλος του η ύπαρξη οποιουδήποτε από τα κωλύµατα της παρούσας παραγράφου, το µέλος αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από
µέλος του οργάνου και εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 7.
9. Με το καταστατικό ρυθµίζονται τα θέµατα διαδικασίας εκλογής του διοικητικού και του εποπτικού συµβουλίου, καθώς και
των αντιπροσώπων του ΑΣ σε άλλα νοµικά πρόσωπα όπου συµµετέχει, που δεν ρυθµίζονται στον παρόντα νόµο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 18
Κρατική εποπτεία αγροτικού συνεταιρισµού
Η εποπτεία επί των ΑΣ ασκείται από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων δια της Διεύθυνσης Οικονοµικών Ελέγχων και Επιθεώρησης, στο εξής αρµόδια αρχή. Η εποπτεία
αφορά τη σύννοµη λειτουργία και την υποβοήθηση του έργου
των ΑΣ, τη διαπίστωση της νοµιµότητας των πράξεων και την
ορθή εφαρµογή των διατάξεων του νόµου, του καταστατικού και
των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης, και περιλαµβάνει,
ιδίως, την τήρηση των διατάξεων των νόµων, του καταστατικού
και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων, την τήρηση του
µητρώου του άρθρου 19 και την αξιολόγησή τους µέσω αυτού,
την εξακρίβωση της αλήθειας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και γενικά των βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται από
τους ΑΣ, καθώς και την εξακρίβωση της καταβολής της αξίας
των συνεταιρικών µερίδων ή άλλων ληξιπρόθεσµων οικονοµικών
υποχρεώσεων των µελών τους.
Άρθρο 19
Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών
και άλλων συλλογικών φορέων
1. Οι ΑΣ, οι Κλαδικοί Εθνικοί ΑΣ και Κλαδικοί ΑΣ του άρθρου
31, οι Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 33, οι αναγκαστικοί συνεταιρισµοί του άρθρου 32
και το ταµείο του άρθρου 39 καταχωρίζονται στο Εθνικό Μητρώο
Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων, στο
εξής µητρώο, το οποίο τηρείται από την αρµόδια αρχή και αποτελεί ψηφιακή βάση δεδοµένων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων συµπληρώνονται ή τροποποιούνται η µορφή, το περιεχόµενο, η διαδικασία καταγραφής σε αυτό, η τήρηση του µητρώου,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε το µητρώο θέµα.
3. Οι ΑΣ απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής τους
στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), στο Μητρώο Εµπόρων
του ν. 3955/2011 (Α’ 89) και στα Εµπορικά Επιµελητήρια της περιφέρειάς τους.
Άρθρο 20
Καταχώριση των αγροτικών συνεταιρισµών
στο µητρώο

1. Οι ΑΣ υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση καταχώρισης
στο µητρώο του άρθρου 19. Η αίτησή τους υποβάλλεται µέσα
σε ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία καταχώρισης στο βιβλίο µητρώου που τηρείται στο Ειρηνοδικείο, σύµφωνα µε το άρθρο 4.
2. Με την αίτηση της εγγραφής τους στο µητρώο οι ΑΣ υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρµόδια αρχή:
α) Αντίγραφο του καταστατικού τους και βεβαίωση εγγραφής
τους στο βιβλίο µητρώου αγροτικών συνεταιρισµών του αρµόδιου Ειρηνοδικείου.
β) Κατάσταση των ιδρυτικών µελών του ΑΣ µε το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία και το ΑΦΜ τους, σύµφωνα µε το βιβλίο µητρώου µελών, και βεβαίωση ότι έχουν καταβάλει το ποσοστό της
αξίας της συνεταιρικής τους µερίδας, σύµφωνα µε το άρθρο 9.
γ) Συνοπτικό επιχειρησιακό πλάνο διάρκειας τριών (3) ετών για
τη λειτουργία τους, που περιγράφει τις δραστηριότητες τους σε
συγκεκριµένους τοµείς παραγωγής, τις ποσότητες που πρόκειται
να διαχειριστούν, τις προγραµµατισµένες δράσεις και τυχόν
επενδυτικά σχέδια που προτίθενται να αναλάβουν για την υλοποίησή του.
Τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους ΑΣ, επαληθεύονται
από την αρµόδια αρχή και µε βάση την πληρότητά τους, οι ΑΣ
εγγράφονται ή όχι στο µητρώο. Από της εγγραφής αυτής, παρέχεται στους ΑΣ αριθµός µητρώου ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά, σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν, καθώς και στον ιστότοπό τους, εφόσον διαθέτουν. Για την απόκτηση ΑΦΜ από την
αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (ΔΟΥ), οι ΑΣ προσκοµίζουν σε αυτήν βεβαίωση εγγραφής τους στο µητρώο που χορηγείται από την αρµόδια αρχή και αναγράφει τον αριθµό µητρώου.
Μετά την εκλογή του οριστικού διοικητικού συµβουλίου και
του εποπτικού συµβουλίου, αποστέλλεται µέσα σε ένα (1) µήνα
στην αρµόδια αρχή πρακτικό των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη
του διοικητικού ή/και του εποπτικού Συµβουλίου των ΑΣ, το οποίο
προβλέπεται στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
17.
3. Ως τις 30 Ιουνίου εκάστου έτους οι ΑΣ υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο µητρώο τακτικές δηλώσεις, µε τις
οποίες δηλώνουν τυχόν µεταβολές των στοιχείων της παραγράφου 2, καθώς και:
α) Τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του άρθρου
22.
β) Την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών του άρθρου 21.
γ) Το αποδεικτικό της αποστολής του καταλόγου υπόχρεων
προσώπων προς τα αρµόδια όργανα ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, σύµφωνα µε την παράγραφο 12 του άρθρου 16.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου του διοικητικού συµβουλίου ότι τα µέλη του ΑΣ παραδίδουν την παραγωγή τους ή/και
προµηθεύονται τα εφόδιά τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 3
του άρθρου 8.
4. Οι ΑΣ διαγράφονται από το µητρώο για λόγους που αφορούν τη µη υποβολή των απαιτούµενων εγγράφων και δικαιολογητικών που επισυνάπτονται στην τακτική δήλωση της παραγράφου 3 και τη µη τήρηση των διατάξεων του νόµου και του καταστατικού, όπως οι λόγοι αυτοί εξειδικεύονται µε την υπουργική
απόφαση της παραγράφου 5.
5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης των τακτικών δηλώσεων της παραγράφου 3, επιπλέον απαιτούµενα έγγραφα και
δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην τακτική δήλωση της παραγράφου 3, καθώς και η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής
τους, οι λόγοι και η διαδικασία διαγραφής των ΑΣ από το µητρώο
και ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από την αρµόδια αρχή, στην περίπτωση µη σύννοµης λειτουργίας των ΑΣ και
ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την άσκηση της κρατικής εποπτείας.
Άρθρο 21
Έλεγχος
1. Ο οικονοµικός, λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος των
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ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων του άρθρου 22 των
ΑΣ και, αν συντρέχει περίπτωση, των ενοποιηµένων ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, διενεργείται ετησίως, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2, από έναν (1) τουλάχιστον νόµιµο
ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο του ν. 3693/2008 (Α’ 174), για τους
ΑΣ για τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις τακτικού ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των νοµικών οντοτήτων του ν. 4308/2014 (Α’ 251) από τους ελεγκτές αυτούς,
σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94). Στους λοιπούς
ΑΣ διενεργείται από έναν (1) τουλάχιστον ελεγκτή που έχει άδεια
άσκησης οικονοµολογικού επαγγέλµατος, σύµφωνα µε το
π.δ. 475/1991 (Α’ 176).
2. Οι ΑΣ που έχουν λιγότερα από πενήντα (50) µέλη και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους είναι µέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000)
ευρώ, µπορούν να υποβάλλουν τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις τους στον έλεγχο της παραγράφου 1 κάθε τρεις (3)
συνεχόµενες διαχειριστικές χρήσεις σωρευτικά.
3. Δεν µπορούν να ορισθούν ως ελεγκτές µέλη και υπάλληλοι
του ΑΣ που ελέγχεται ή συγγενείς αυτών εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και δεύτερου βαθµού.
4. Οι ελεγκτές και ισάριθµοι αναπληρωτές τους ορίζονται από
την προηγούµενη τακτική γενική συνέλευση του ΑΣ, εκτός από
τους ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης, οι οποίοι ορίζονται
από το καταστατικό. Η αµοιβή των ελεγκτών ορίζεται µε την απόφαση ορισµού τους ή από το καταστατικό. Οι ελεγκτές µπορούν
να επαναδιορίζονται, µέχρι και για πέντε (5) συνεχείς χρήσεις.
5. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να υποβάλλουν το πόρισµα του
ελέγχου τους µαζί µε τις απαραίτητες πληροφορίες στο διοικητικό συµβούλιο του ΑΣ που ελέγχεται, το αργότερο τριάντα (30)
ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση, καθώς και να υποβάλλουν
αντίγραφο του πορίσµατος στην αρµόδια αρχή του άρθρου 18.
Στο πόρισµα πρέπει να προσδιορίζεται η πορεία της οικονοµικής
κατάστασης του ΑΣ στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών
και των ετήσιων προγραµµάτων δράσης του. Το διοικητικό συµβούλιο του ΑΣ υποχρεούται να ανακοινώσει το ως άνω πόρισµα
στην πρώτη µετά τον έλεγχο γενική συνέλευση των µελών του
και να καλεί εγγράφως τους ελεγκτές πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, για να παρίσταται σε αυτήν. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να παρίστανται στη
γενική συνέλευση και να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ή
διευκρίνιση τους ζητηθεί. Αν από το πόρισµα του ελέγχου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί πράξεις που τιµωρούνται από
τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή ειδικών ποινικών νόµων, οι
ελεγκτές υποχρεούνται να υποβάλλουν εντός δέκα (10) ηµερών
το πόρισµά τους στην αρµόδια Εισαγγελική Αρχή και να γνωστοποιήσουν στην αρµόδια αρχή την ως άνω υποβολή.
6. Ο ΑΣ που ελέγχεται υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των
ελεγκτών κατάλληλο χώρο, όλα τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία (παραστατικά) και λογαριασµούς και να παρέχει κάθε άλλο στοιχείο
και πληροφορία που χρειάζονται οι ελεγκτές για την εκτέλεση
του έργου του.
Οι ελεγκτές ελέγχουν ιδίως:
α) Τη νοµιµότητα των αποφάσεων και των πράξεων των οργάνων διοίκησης του ΑΣ.
β) Τη λογιστική τάξη και ιδίως αν τηρήθηκαν οι αρχές και κανόνες της λογιστικής επιστήµης.
γ) Την οικονοµική κατάσταση του ΑΣ, που προκύπτει από τον
έλεγχο των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και την
έκθεση πεπραγµένων διαχείρισης του διοικητικού συµβουλίου.
δ) Τη διαχειριστική τάξη, όσον αφορά µόνο τη νοµιµότητα της
πραγµατοποίησης των δαπανών. Ο έλεγχος αυτός αποσκοπεί κυρίως στη διαπίστωση τυχόν ατασθαλιών, καταχρήσεων ή άλλων
παραβάσεων που έχουν διαπραχθεί και τον εντοπισµό των υπεύθυνων.
7. Οι ελεγκτές, µε αίτησή τους προς το διοικητικό συµβούλιο,
στην οποία αναφέρουν τα προς συζήτηση θέµατα, µπορεί να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης. Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη γενική συνέλευση µέσα
σε ένα (1) µήνα από την υποβολή της αίτησης, µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση.
8. Κατά τα λοιπά, για τη διενέργεια του ελέγχου από τους νό-
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µιµους ελεγκτές ή τα ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, εφαρµόζονται οι διατάξεις των
νόµων 4336/2015 και 3693/2008.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 22
Διαχειριστική χρήση
1. Η διαχειριστική χρήση δεν µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερους από δώδεκα (12) µήνες.
2. Κατά τη λήξη της χρήσης κλείνονται τα λογιστικά βιβλία του
ΑΣ, ενεργείται η απογραφή της περιουσίας του, καταρτίζονται οι
ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και υποβάλλονται από το διοικητικό συµβούλιο στην τακτική γενική συνέλευση µαζί µε την έκθεση των
ελεγκτών του άρθρου 21 και την έκθεση διαχείρισης πεπραγµένων του διοικητικού συµβουλίου για το έτος που έληξε.
3. Το διοικητικό συµβούλιο συντάσσει πρόγραµµα δράσης και
ανάπτυξης του ΑΣ για την επόµενη χρήση, το οποίο συνοδεύεται
από προϋπολογισµό εσόδων - εξόδων και το υποβάλλει για έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση.
4. Ο ΑΣ έχει υποχρέωση να δηµοσιεύει κατ’ έτος τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του στον ιστότοπο του ΑΣ, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες πριν
από την ηµεροµηνία σύγκλησης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης, η οποία τις εγκρίνει.
Άρθρο 23
Διαχειριστικό υπόλοιπο - Πλεονάσµατα Κέρδη - Τηρούµενα βιβλία
1. Αν από τα ακαθάριστα έσοδα του ΑΣ αφαιρεθούν οι κάθε
είδους δαπάνες, οι ζηµιές, οι αποσβέσεις και οι τόκοι των προαιρετικών µερίδων, το υπόλοιπο που αποµένει αποτελεί το διαχειριστικό υπόλοιπο της χρήσης. Το διαχειριστικό υπόλοιπο περιλαµβάνει πλεονάσµατα και κέρδη. Τα πλεονάσµατα προέρχονται
από τις συναλλαγές του ΑΣ µε τα µέλη του και µε µέλη – επενδυτές που συναλλάσσονται µε τον ΑΣ. Το πέραν του πλεονάσµατος υπόλοιπο λογίζεται ότι προέρχεται από τις συναλλαγές µε
τρίτους και αποτελεί κέρδος. Για φορολογικούς σκοπούς διανοµής του πλεονάσµατος και τήρησης των αποθεµατικών, τηρούνται διακριτοί λογαριασµοί για το σχηµατισµό των πλεονασµάτων
και των κερδών.
2. Ο ΑΣ, µε απόφαση της γενικής του συνέλευσης, µπορεί να
παρέχει τις υπηρεσίες του και σε τρίτους µη µέλη του ΑΣ, που
δεν κατέχουν προαιρετικές µερίδες. Ο όγκος των συναλλαγών
του ΑΣ µε τους τρίτους σε σχέση µε τα µέλη του καθορίζεται από
το καταστατικό. Οι όροι αγοράς προϊόντων τρίτων από τον ΑΣ
και διάθεσης σε αυτούς εφοδίων δεν µπορεί να είναι ευνοϊκότεροι από τους αντίστοιχους όρους συναλλαγών του ΑΣ µε τα µέλη
του.
3. Από τα πλεονάσµατα κρατείται ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού. Η κράτηση
αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεµατικό
φθάσει στο ύψος του συνολικού ποσού των υποχρεωτικών µερίδων των µελών του ΑΣ και επαναφέρεται αν το τακτικό αποθεµατικό υστερήσει έναντι του συνολικού ποσού των µερίδων των
µελών. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει µεγαλύτερο ποσοστό κράτησης. Το µέρος των πλεονασµάτων που µεταφέρεται
στο τακτικό αποθεµατικό λογίζεται ως ισόποση εισφορά των
µελών. Αν το καταστατικό προβλέπει συµµετοχή των προαιρετικών µερίδων στα πλεονάσµατα τα ποσά που αναλογούν αφαιρούνται πριν από οποιαδήποτε άλλη χρησιµοποίηση των πλεονασµάτων.
4. Το υπόλοιπο των πλεονασµάτων, που αποµένει µετά την
κράτηση της παραγράφου 3, διατίθεται για την:
α) Απόδοση στα µέλη, ανάλογα µε τις συναλλαγές τους µε τον
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ΑΣ.
β) Ανάπτυξη του ΑΣ.
γ) Υποστήριξη δραστηριοτήτων κοινωνικού σκοπού και εφαρµογή δράσεων βιώσιµης ανάπτυξης της κοινότητας όπου δραστηριοποιείται ο ΑΣ, σε ποσοστό που καθορίζεται από το καταστατικό του ΑΣ. Για τον σκοπό της περίπτωσης αυτής µπορεί να
διατίθεται και µέρος των κερδών της παραγράφου 1 µε απόφαση
της γενικής συνέλευσης.
δ) Εκπαίδευση και επιµόρφωση των µελών του ΑΣ, σε ποσοστό
τουλάχιστον δύο τοις εκατό (2%) των πλεονασµάτων.
5. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, τα ποσά της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4, µπορεί να παραµείνουν στον ΑΣ
ως εξατοµικευµένες έντοκες καταθέσεις προθεσµίας των µελών.
Το επιτόκιο που καταβάλλεται στην περίπτωση αυτή καθορίζεται
µε απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν µπορεί να υπερβαίνει το επιτόκιο δανεισµού του ΑΣ από τις τράπεζες.
6. Στο τακτικό αποθεµατικό περιέρχονται:
α) Το σύνολο των κερδών, όπως ορίζονται στην παράγραφο
1, µετά τη φορολόγησή τους, εκτός αν µέρος αυτών έχει διατεθεί
για την εκπλήρωση του σκοπού της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4.
β) Η κράτηση της παραγράφου 3.
γ) Τα έσοδα που περιέρχονται στον ΑΣ από χαριστική αιτία.
δ) Κάθε άλλο έσοδο, για το οποίο δεν ορίζεται διαφορετικά
από το καταστατικό.
7. Οι ΑΣ τηρούν τα λογιστικά βιβλία (αρχεία) και τα λογιστικά
στοιχεία (παραστατικά) που προβλέπονται από τον ν. 4308/2014,
καθώς και τα παρακάτω βιβλία θεωρηµένα από το Ειρηνοδικείο
της έδρας τους:
α) Βιβλίο µητρώου µελών.
β) Βιβλία πρακτικών των οργάνων διοίκησής τους.
γ) Κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από το καταστατικό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ –
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΣ
Άρθρο 24
Συγχώνευση
1. Δύο (2) ή περισσότεροι ΑΣ µπορεί να συγχωνευθούν είτε µε
τη σύσταση νέου ΑΣ στον οποίο ενσωµατώνονται οι συγχωνευόµενοι ΑΣ είτε µε την απορρόφηση ενός ή περισσότερων υφιστάµενων ΑΣ από άλλον ο οποίος ήδη λειτουργεί.
2. Η συγχώνευση πραγµατοποιείται, εφόσον ο ΑΣ που προέρχεται από τη συγχώνευση έχει θετική οικονοµική θέση.
3. Για τη συγχώνευση µε τη σύσταση νέου ΑΣ απαιτείται:
α) Σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης που καταρτίζουν εγγράφως
τα διοικητικά συµβούλια των ΑΣ που συγχωνεύονται.
Το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης περιέχει τουλάχιστον τα
ακόλουθα στοιχεία:
αα) Την επωνυµία, την καταστατική έδρα των ΑΣ που συγχωνεύονται, τον αριθµό καταχώρισης των καταστατικών τους και
των τροποποιήσεων αυτών στο βιβλίο µητρώου αγροτικών συνεταιρισµών που τηρείται στο αρµόδιο Ειρηνοδικείο και τον αριθµό
εγγραφής τους στο µητρώο του άρθρου 19, καθώς και την επωνυµία και την έδρα που προτείνεται για τον νέο ΑΣ που προέρχεται από τη συγχώνευση.
ββ) Τον τρόπο κατανοµής των συνεταιρικών µερίδων και την
αξία της συνεταιρικής µερίδας του νέου ΑΣ.
γγ) Τους ενδεχόµενους ειδικούς όρους ή πλεονεκτήµατα που
συνδέονται µε τις υποχρεωτικές και προαιρετικές µερίδες.
δδ) Την ηµεροµηνία από την οποία οι πράξεις των ΑΣ που συγχωνεύονται θεωρούνται λογιστικά τελούµενες για λογαριασµό
του νέου ΑΣ.
εε) Τους όρους της αντιπροσωπευτικότητας, στην περίπτωση
που ο αριθµός των µελών φυσικών προσώπων των συγχωνευόµενων ΑΣ υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) µέλη, οπότε µπορεί η
κοινή γενική συνέλευση των µελών των συγχωνευόµενων ΑΣ να
είναι αντιπροσωπευτική, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 12.

στστ) Την τήρηση κατ’ ελάχιστον των διατάξεων του π.δ.
178/2002 (Α’ 162) σχετικά µε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων
των ΑΣ που συγχωνεύονται.
β) Απόφαση των γενικών συνελεύσεων καθενός από τους
προς συγχώνευση ΑΣ, που λαµβάνεται µε την απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και µε την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14. Η απόφαση αυτή αφορά στην έγκρισης
της συγχώνευσης και του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης.
Μέλη των ΑΣ που δεν επιθυµούν τη συγχώνευση, µπορεί να αποχωρήσουν, σύµφωνα µε τους όρους του καταστατικού.
γ) Δηµοσίευση περίληψης του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης σε µία (1) ηµερήσια εφηµερίδα ευρείας κυκλοφορίας της
Περιφερειακής Ενότητας της έδρας των υπό συγχώνευση ΑΣ,
και αν δεν εκδίδεται τέτοια σε περιοδική εφηµερίδα της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας των ΑΣ, καθώς και στους ιστοτόπους τους, εφόσον διαθέτουν, εντός προθεσµίας δέκα (10)
ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης της γενικής
συνέλευσης.
δ) Σύγκληση των µελών των υπό συγχώνευση ΑΣ, µετά από
πρόσκληση των διοικητικών συµβουλίων τους, σε κοινή γενική
συνέλευση, η οποία εγκρίνει το καταστατικό του νέου ΑΣ. Η ίδια
γενική συνέλευση εκλέγει το προσωρινό διοικητικό συµβούλιο
του νέου ΑΣ που προκύπτει από τη συγχώνευση. Με κοινή αίτηση
των υπό συγχώνευση ΑΣ, η απόφαση της παρούσας περίπτωσης
αποστέλλεται στην αρµόδια αρχή για την καταχώρισή της στο
µητρώο.
ε) Υποβολή του καταστατικού του νέου ΑΣ από το προσωρινό
διοικητικό συµβούλιο του νέου ΑΣ, στο Ειρηνοδικείο της έδρας
του, για καταχώρισή του, σύµφωνα µε το άρθρο 4.
στ) Καταχώριση του καταστατικού στο βιβλίο µητρώου αγροτικών συνεταιρισµών του αρµόδιου Ειρηνοδικείου, µε µνεία του
αριθµού της πράξης του Ειρηνοδίκη, σύµφωνα µε το άρθρο 4.
Ο Ειρηνοδίκης, προκειµένου να διατάξει την καταχώριση του καταστατικού, ελέγχει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
4. Από την ηµεροµηνία καταχώρισης του καταστατικού συντελείται η συγχώνευση και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των ΑΣ που
συγχωνεύτηκαν αποτελούν περιουσία του νέου ΑΣ. Η µεταφορά
των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των ΑΣ που συγχωνεύονται στον νέο ΑΣ γίνεται, σύµφωνα µε την τρέχουσα λογιστική τους αξία. Για τα ακίνητα ισχύουν κάθε φορά οι υπάρχουσες αντικειµενικές αξίες ή οι τιµές εκκίνησης, όπου δεν υφίσταται το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού.
5. Η πράξη του Ειρηνοδίκη περί καταχώρισης του καταστατικού, σύµφωνα µε το άρθρο 4, αποτελεί τίτλο µεταγραφής για τα
ακίνητα που περιέρχονται στον νέο ΑΣ.
6. Ο νέος ΑΣ υποκαθίσταται αυτοδικαίως, από την ηµέρα που
συντελείται η συγχώνευση, σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των ΑΣ που συγχωνεύθηκαν, καθώς και στις εκκρεµείς
δίκες τους, τις οποίες και συνεχίζει χωρίς καµία ειδικότερη διατύπωση εκ µέρους του ΑΣ.
7. Τα µέλη των ΑΣ που συγχωνεύθηκαν είναι αυτοδικαίως µέλη
του νέου ΑΣ µε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που ορίζει το καταστατικό του νέου ΑΣ.
8. Το συνεταιριστικό κεφάλαιο του νέου ΑΣ, σχηµατίζεται από
το σύνολο της αξίας των συνεταιρικών µερίδων των µελών των
ΑΣ που συγχωνεύονται. Αφαιρείται η τυχόν επιστροφή της αξίας
των µερίδων των µελών, τα οποία αποχωρούν κατά τους όρους
του καταστατικού του ΑΣ στον οποίο συµµετέχουν. Αν οι συνεταιρικές αυτές µερίδες είναι άνισες, η κοινή γενική συνέλευση
της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3, µε απόφασή της, ορίζει
τον τρόπο προσαρµογής των µερίδων που υπολείπονται της
αξίας της συνεταιρικής µερίδας του νέου ΑΣ.
9. Οι ΑΣ που συγχωνεύθηκαν παύουν να υφίστανται από τη
συντέλεση της συγχώνευσης.
10. Μέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την καταχώριση του καταστατικού στο βιβλίο µητρώου του αρµόδιου Ειρηνοδικείου, το προσωρινό διοικητικό συµβούλιο συγκαλεί τα
µέλη του νέου ΑΣ σε γενική συνέλευση, εντός ενός (1) µηνός,
για την εκλογή του νέου διοικητικού και εποπτικού συµβουλίου.
11. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το νέο νοµικό πρό-
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σωπο του ΑΣ εγγράφεται στο µητρώο, σύµφωνα µε το άρθρο 20.
12. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλογικά και για την περίπτωση της συγχώνευσης µε απορρόφηση.
13. Οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α’ 37), εφαρµόζονται συµπληρωµατικά για θέµατα που δεν ρυθµίζονται µε το παρόν
άρθρο. Οι διατάξεις των αναπτυξιακών νόµων που ρυθµίζουν θέµατα του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλογικά.
Άρθρο 25
Πτώχευση
1. Ο ΑΣ κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης αν παύσει τις
πληρωµές των χρεών του.
2. Η πτώχευση κηρύσσεται από το αρµόδιο δικαστήριο της
έδρας του ΑΣ µετά από αίτηση:
α) Οποιουδήποτε πιστωτή, που έχει έννοµο συµφέρον.
β) Του διοικητικού συµβουλίου του ΑΣ.
γ) Των εκκαθαριστών.
3. Ο υπό εκκαθάριση ΑΣ κηρύσσεται σε πτώχευση µόνον αν
δεν έχει ολοκληρωθεί η διανοµή της περιουσίας του, σύµφωνα
µε το άρθρο 27.
4. Αν έχει υποβληθεί δήλωση παύσης πληρωµών ή αίτηση κήρυξης σε πτώχευση του ΑΣ από το διοικητικό συµβούλιο του ΑΣ
ή αν έχει κατατεθεί αίτηση για την κήρυξή του σε πτώχευση από
οποιονδήποτε πιστωτή ή τους εκκαθαριστές, το διοικητικό συµβούλιο ή οι εκκαθαριστές συγκαλούν εντός δέκα (10) ηµερών τη
γενική συνέλευση µε θέµα την επιβολή έκτακτης εισφοράς για
να αποφευχθεί η κήρυξη της πτώχευσης. Στη γενική συνέλευση
υποβάλλεται ισολογισµός και έκθεση του διοικητικού συµβουλίου για την περιουσιακή κατάσταση του ΑΣ και την προτεινόµενη έκτακτη εισφορά. Η γενική συνέλευση, µε απόφασή της που
λαµβάνεται µε την απαρτία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
13 και την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 14, επιβάλλει στα µέλη έκτακτη εισφορά, ανάλογα µε τον αριθµό των
υποχρεωτικών µερίδων τους και µέσα στα όρια της ευθύνης που
προβλέπεται από το καταστατικό. Η εισφορά αυτή βαρύνει και
τα µέλη που αποχώρησαν για οποιονδήποτε λόγο µέσα στο τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της αίτησης για την κήρυξη
της πτώχευσης. Η εισφορά καταβάλλεται µέσα σε προθεσµία
τριάντα (30) ηµερών από τη λήψη της απόφασης στη γενική συνέλευση. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, το διοικητικό
συµβούλιο ή οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να υποβάλουν στο
Ειρηνοδικείο πίνακα για την έκτακτη εισφορά. Ο πίνακας κηρύσσεται εκτελεστός από το Ειρηνοδικείο.
5. Μέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την κατάθεση της δήλωσης παύσης πληρωµών ή από την κοινοποίηση στον ΑΣ της αίτησης για την κήρυξή του σε πτώχευση, το διοικητικό συµβούλιο
υποχρεούται να δηλώσει στο αρµόδιο δικαστήριο, αν συνεχίζει
ή όχι τις πληρωµές.
6. Το δικαστήριο προσδιορίζει δικάσιµο για την εκδίκαση της
αίτησης - δήλωσης µετά την πάροδο της προθεσµίας της παραγράφου 5 και, αν διαπιστώσει ότι εξακολουθεί η κατάσταση παύσης των πληρωµών, κηρύσσει τον ΑΣ σε πτώχευση.
7. Από την κήρυξή του σε πτώχευση ο ΑΣ λύεται. Η πτώχευση
του ΑΣ δεν συνεπάγεται την πτώχευση των µελών του.
8. Αν επιτευχθεί πτωχευτικός συµβιβασµός, επικυρώνεται από
το αρµόδιο πτωχευτικό δικαστήριο, οπότε ο ΑΣ αναβιώνει και συνεχίζει τις εργασίες του. Μετά την κατάρτιση του συµβιβασµού
οι πιστωτές δεν µπορούν να στραφούν κατά των µελών του ΑΣ.
Η απόφαση µε την οποία επικυρώνεται ο συµβιβασµός, κοινοποιείται µε φροντίδα του ΑΣ στο αρµόδιο Ειρηνοδικείο για την καταχώρισή της στο βιβλίο µητρώου αγροτικών συνεταιρισµών και
στην αρµόδια αρχή του άρθρου 18 για την καταχώρισή της στο
µητρώο.
9. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του πτωχευτικού
κώδικα.
Άρθρο 26
Λύση ΑΣ
1. Ο ΑΣ λύεται:
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α) Αν έληξε ο χρόνος διάρκειάς του, που ορίζεται στο καταστατικό και δεν αποφασίσθηκε η παράτασή του από τη γενική
συνέλευση.
β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαµβάνεται µε
την απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14.
γ) Αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) Με απόφαση του Ειρηνοδικείου της έδρας του ΑΣ που δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, αν
από το ανύπαρκτο της δραστηριότητάς του συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού του.
ββ) Μετά από αίτηση της αρµόδιας αρχής του άρθρου 18, αν
ο ΑΣ δεν έχει υποβάλει στο µητρώο του άρθρου 19 τις εγκεκριµένες από τη γενική συνέλευση οικονοµικές καταστάσεις τριών
(3) συνεχόµενων διαχειριστικών χρήσεων, καθώς και αν ο ΑΣ διαγραφεί από το µητρώο.
2. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του ΑΣ, όπως αναγράφονται στον ισολογισµό, καταστεί κατώτερο από το ένα πέµπτο
(1/5) του συνεταιριστικού κεφαλαίου, το διοικητικό συµβούλιο
υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη λήξη της χρήσης του ισολογισµού, η
οποία αποφασίζει την υιοθέτηση σχεδίου εξυγίανσης για έγκριση
από τον πιστωτή µε το µεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων ή τη λήψη
µέτρων για την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων ή τη λύση του ΑΣ.
3. Αν ο ΑΣ λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς του, είναι δυνατή
η αναβίωσή του µε απόφαση της γενικής συνέλευσης που συγκαλείται από το ένα πέµπτο (1/5) των µελών του ΑΣ. Η απόφαση
της γενικής συνέλευσης λαµβάνεται µε την απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και µε την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14. Σε περίπτωση αναβίωσης λογίζεται ότι ο
ΑΣ δεν έχει ποτέ λυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται όταν έχει αρχίσει
η διανοµή της περιουσίας του ΑΣ.
4. Η λύση του ΑΣ και η απόφαση αναβίωσης της παραγράφου
3 κατατίθεται µε φροντίδα του ΑΣ στο αρµόδιο Ειρηνοδικείο για
την καταχώρισή της στα βιβλία µητρώου αγροτικών συνεταιρισµών και στην αρµόδια αρχή του άρθρου 18 για την καταχώρισή
της στο µητρώο.
Άρθρο 27
Εκκαθάριση ΑΣ
1. Τη λύση του ΑΣ ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης, µε
εξαίρεση την περίπτωση της λύσης του ΑΣ που επέρχεται από
την κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Το νοµικό πρόσωπο του ΑΣ που λύεται εξακολουθεί να
υπάρχει και να λειτουργεί µέχρι το τέλος της εκκαθάρισης για
τις ανάγκες της. Η γενική συνέλευση του ΑΣ διατηρεί τα δικαιώµατά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, λειτουργεί για τις
ανάγκες της εκκαθάρισης και λαµβάνει αποφάσεις για οποιοδήποτε θέµα µε την απαρτία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
13 και µε την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 14. Ο
διορισµός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση
της εξουσίας του διοικητικού συµβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συµβούλιο των ΑΣ. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των
εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών
του διοικητικού συµβουλίου.
3. Η εκκαθάριση διενεργείται από έναν (1) ή περισσότερους
εκκαθαριστές που ορίζονται από τη γενική συνέλευση, εκτός αν
το καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Κατά παρέκκλιση του προηγούµενου εδαφίου, στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 26, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο µε την
απόφαση που κηρύσσει τη λύση του ΑΣ.
4. Σε περίπτωση θανάτου, µόνιµης αδυναµίας άσκησης καθηκόντων, παραίτησης ή αδράνειας των εκκαθαριστών, µετά από
αίτηση µέλους ή πιστωτή του ΑΣ, το Ειρηνοδικείο της έδρας του
ΑΣ που δικάζει µε τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, διορίζει άλλους εκκαθαριστές. Το ίδιο ισχύει και αν η γενική συνέλευση δεν όρισε εκκαθαριστές.
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5. Οι εκκαθαριστές µέσα σε ένα (1) µήνα από την κοινοποίηση
της απόφασης διορισµού τους δηµοσιεύουν σε µία (1) ηµερήσια
εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε µία (1) ηµερήσια
εφηµερίδα της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του ΑΣ, και
αν δεν εκδίδεται τέτοια σε µία (1) περιοδική εφηµερίδα της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του ΑΣ και στον ιστότοπο του
ΑΣ, εφόσον διαθέτει, περίληψη της απόφασης που διατάσσει την
εκκαθάριση και το διορισµό τους, καλούν τους πιστωτές να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους και κοινοποιούν πρόσκληση, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 62 του ν.δ. 356/1974 (A’
90). Οι εκκαθαριστές αποστέλλουν την απόφαση αυτή και στην
αρµόδια αρχή για την καταχώρισή της στο µητρώο του άρθρου
19.
6. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να κάνουν απογραφή
της περιουσίας του ΑΣ που εκκαθαρίζεται και να συντάξουν ισολογισµό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλουν στην αρµόδια αρχή,
εφόσον έχουν στη διάθεσή τους τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία
του ΑΣ, και σε κάθε περίπτωση εντός χρονικού διαστήµατος ενός
(1) έτους από τη λύση του ΑΣ. Την ίδια υποχρέωση σύνταξης ισολογισµού έχουν και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Αν η εκκαθάριση παρατείνεται, ο ισολογισµός συντάσσεται στο τέλος κάθε
έτους.
7. Οι εκκαθαριστές µπορούν να εκποιήσουν τα ακίνητα του ΑΣ
µετά την πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από τη λύση του.
8. Εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από τη λύση του ΑΣ,
µέλος ή πιστωτής του ΑΣ µπορεί να ζητήσει από το Ειρηνοδικείο
της έδρας του ΑΣ, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, να καθορίσει την κατώτερη τιµή πώλησης των
ακινήτων του ΑΣ. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου δεσµεύει τους
εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα
µέσα. Αν για ένα (1) έτος µετά την έκδοση της απόφασης του Ειρηνοδικείου δεν καταστεί δυνατή η εκποίηση ακινήτων του ΑΣ,
τότε παύει να ισχύει η δέσµευση της παρούσας παραγράφου.
9. Απαιτήσεις πιστωτών κατά του υπό εκκαθάριση ΑΣ παραγράφονται µετά την πάροδο τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία
της δηµοσίευσης της παραγράφου 5.
10. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να περατώνουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεµείς υποθέσεις του ΑΣ, να µετατρέπουν σε
χρήµα τη συνεταιριστική περιουσία, να εξοφλούν τα χρέη του και
να εισπράττουν τις απαιτήσεις του ΑΣ. Μπορούν να ενεργήσουν
και νέες πράξεις, εφόσον µε αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση
και το συµφέρον του ΑΣ.
11. Οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, καθώς και οι
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κάθε έτος τα αποτελέσµατα
της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των µελών
του ΑΣ µε έκθεση των αιτιών τα οποία παρεµπόδισαν το τέλος
της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
και αποστέλλουν αντίγραφό τους στην αρµόδια αρχή για την καταχώρισή τους στο µητρώο του άρθρου 19.
12. Από το προϊόν της εκκαθάρισης εξοφλούνται τα ληξιπρόθεσµα χρέη του ΑΣ που εκκαθαρίζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Οι προαιρετικές µερίδες εξοφλούνται µετά την ικανοποίηση των Τραπεζικών Ιδρυµάτων του
Ελληνικού Δηµοσίου, των Ασφαλιστικών Ταµείων και των εργαζοµένων. Το υπόλοιπο του ενεργητικού που αποµένει διατίθεται
σε άλλον ΑΣ ή για άλλο κοινωνικό σκοπό, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο καταστατικό και δεν διανέµεται στα µέλη.
13. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί τα πέντε (5) έτη,
ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση,
στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της
εκκαθάρισης για έγκριση. Το σχέδιο αυτό περιλαµβάνει έκθεση
για τις µέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της
καθυστέρησης και τα µέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα µέτρα αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν παραίτηση του ΑΣ από δικαιώµατα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η
επιδίωξη αυτών είναι ασύµφορη σε σχέση µε τα προσδοκώµενα
οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί µεγάλο χρονικό διάστηµα, συµβιβασµούς, αναδιαπραγµατεύσεις, καταγγελίες συµβάσεων ή και σύναψη νέων.
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Εάν το σχέδιο εγκριθεί από τη γενική συνέλευση, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει την εκκαθάριση, σύµφωνα µε το ως άνω σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή µέλη του ΑΣ
που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του αριθµού των µελών µπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Ειρηνοδικείο της
έδρας του ΑΣ µε αίτησή τους που δικάζεται µε τη διαδικασία της
εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο µπορεί να τροποποιήσει
τα µέτρα που προβλέπει το σχέδιο, δεν µπορεί όµως να προσθέσει µέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν
ευθύνεται για την εφαρµογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύµφωνα
µε την παρούσα παράγραφο.
14. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να ανακοινώνουν άµεσα
στον αρµόδιο Εισαγγελέα τυχόν αξιόποινες πράξεις των µελών
της διοίκησης του υπό εκκαθάριση ΑΣ, τις οποίες διαπίστωσαν
ή πληροφορήθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η
διάταξη αυτή ισχύει και για τους εκκαθαριστές των Αγροτικών
Συνεταιρισµών, των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΑΣ),
των Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων (ΚΕΣΕ), των Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΚΑΣΟ) και των
Συνεταιριστικών Εταιρειών (ΣΕ) του ν. 2810/2000 (Α’61), που βρίσκονται σε εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου.
15. Κατά τα λοιπά για την εκκαθάριση εφαρµόζονται αναλόγως
οι διατάξεις περί δικαστικής εκκαθαρίσεως κληρονοµίας.
16. ΑΣ ο οποίος τίθεται σε εκκαθάριση µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, καθώς και ΕΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ και ΣΕ του ν.
2810/2000, που βρίσκονται σε εκκαθάριση κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, µπορούν, µε απόφαση του εκκαθαριστή, να µισθώσουν τις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις, κινητές και ακίνητες, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι αποθηκευτικοί χώροι των προϊόντων τους και τις οποίες ο ΑΣ χρησιµοποιεί για τις παραγωγικές ανάγκες του, κατά προτεραιότητα σε
ΑΣ που αποδεδειγµένα είναι βιώσιµοι και διαθέτουν τόσο την
απαραίτητη παραγωγική δυναµικότητα όσο και την τεχνογνωσία
για την αποτελεσµατική λειτουργία των µονάδων. Η µίσθωση
ισχύει όσο διαρκεί η εκκαθάριση. Οι εκκαθαριστές ανακοινώνουν
την πρόθεση εκµίσθωσης της παρούσας παραγράφου, µε σχετική πρόσκλησή τους που δηµοσιεύεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.
17. Τα πρόσωπα που ορίζονται εκκαθαριστές του ΑΣ, δεν διώκονται ποινικά, δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατοµική ευθύνη, για χρέη του
ΑΣ προς το Δηµόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους. Δεν µπορούν να οριστούν εκκαθαριστές ΑΣ πρόσωπα που έχουν ασκήσει διοίκηση
ή έχουν υπάρξει υπάλληλοί του. Η διάταξη αυτή ισχύει και για
τους εκκαθαριστές των Αγροτικών Συνεταιρισµών, των ΕΑΣ, των
ΚΕΣΕ, των ΚΑΣΟ και των ΣΕ του ν. 2810/2000, που έχουν τεθεί
σε εκκαθάριση µε οποιονδήποτε τρόπο.
18. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για
τις εκκαθαρίσεις των ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ και ΣΕ που βρίσκονται σε εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 28
Ποινικές διατάξεις
1. Τιµωρείται µε φυλάκιση από τρεις (3) µήνες έως ένα (1)
έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη
ποινή, µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή υπάλληλος ΑΣ αν:
α) Εν γνώσει του παρέχει στη γενική συνέλευση, στο εποπτικό
συµβούλιο ή σε εκείνον που ασκεί την εποπτεία ή τον έλεγχο του
ΑΣ ψευδή στοιχεία ή αρνείται ή αποκρύπτει αληθή στοιχεία, γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν στην οικονοµική κατάσταση
του ΑΣ.
β) Εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς ή εικονικές εγγραφές
στα βιβλία του ΑΣ ή συντάσσει ψευδείς ή εικονικούς ισολογισµούς.
γ) Αρνείται να παραδώσει ή αποκρύπτει από το εποπτικό συµ-
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βούλιο ή από εκείνον που ασκεί έλεγχο ή εποπτεία, τα τηρούµενα
στοιχεία ή βιβλία ή παρεµποδίζει µε οποιονδήποτε τρόπο την
άσκηση ελέγχου ή εποπτείας.
2. Με φυλάκιση από ένα (1) µήνα µέχρι ένα (1) έτος, εφόσον
από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, τιµωρείται όποιος διενεργεί έλεγχο σε ΑΣ, αν κατά την άσκηση των καθηκόντων του παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτει ή αρνείται αληθή γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν
στη διαχείριση ή στην οικονοµική κατάσταση του ΑΣ και περιήλθαν σε γνώση του από τον έλεγχο που διενήργησε σε αυτόν.
3. Τιµωρείται µε φυλάκιση από ένα (1) µήνα µέχρι ένα (1) έτος
ή µε χρηµατική ποινή ή και µε τις δύο ποινές ταυτόχρονα, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή,
όποιος παρεµποδίζει τις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου ή του εποπτικού συµβουλίου ή της γενικής συνέλευσης των
µελών των ΑΣ, µε χρήση ή µε απειλή σωµατικής βίας ή µε άλλη
παράνοµη πράξη ή παράλειψη.
4. Τιµωρείται µε φυλάκιση από ένα (1) µήνα µέχρι ένα (1) έτος,
εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή,
όποιος:
α) Ενεργεί πράξεις διοίκησης ή διαχείρισης ή ελέγχου µετά τη
λήξη της θητείας του.
β) Ψηφίζει χωρίς δικαίωµα ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιχειρεί παρά το νόµο να αλλοιώσει το αποτέλεσµα της εκλογής
για την ανάδειξη διοικητικών συµβουλίων, εποπτικών συµβουλίων, µελών της αντιπροσωπευτικής γενικής συνέλευσης που
προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 12, ελεγκτών και
αντιπροσώπων των ΑΣ σε άλλα νοµικά πρόσωπα.
5. Με τις ποινές της παραγράφου 4 τιµωρούνται τα µέλη του
διοικητικού συµβουλίου, οι εκκαθαριστές και οι υπάλληλοι των
ΑΣ, στους οποίους παραχώρησε το διοικητικό συµβούλιο την
άσκηση ορισµένων αρµοδιοτήτων του, για ενέργειες που αντίκεινται στις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή για µη εκτέλεση, σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό των καθηκόντων
τους, καθώς και για την παράλειψη σύνταξης του ισολογισµού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ
Άρθρο 29
Οικονοµικές ενισχύσεις - φορολογικές
απαλλαγές - κίνητρα
1. Οι εισφορές των µελών προς τους ΑΣ δεν υπόκεινται σε
φόρο ή σε τέλος χαρτοσήµου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση
υπέρ τρίτου.
2. Η νόµιµη προµήθεια, για τις ασφαλιστικές συµβάσεις που
καταρτίζονται ή ανανεώνονται µε τη µεσολάβηση ΑΣ, καταβάλλεται σε αυτούς.
3. Τα πλεονάσµατα της διαχειριστικής χρήσης των ΑΣ, που
διανέµονται στα µέλη και στα µέλη – επενδυτές, εφόσον συναλλάσσονται µε τον ΑΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 23, υπόκεινται µόνο
σε φορολογία εισοδήµατος των µελών ανεξάρτητα από την καταβολή τους ή την εξατοµικευµένη διατήρησή τους ως κατάθεση
στον ΑΣ.
4. Οι ΑΣ µπορούν να εντάσσονται στους εκάστοτε ισχύοντες
αναπτυξιακούς νόµους.
5. Οι ΑΣ που συγχωνεύονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής
κάθε είδους φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήµου, φόρου υπέρ
τρίτων, δικαιωµάτων υποθηκοφυλάκων, δικαιωµάτων Ταµείων,
αναλογικών δικαιωµάτων συµβολαιογράφων και κάθε άλλης
απαλλαγής που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή στον κ.ν.
2190/1920, στο ν.δ. 1297/1972 (Α’ 217) και στο ν. 2166/1993
(Α’137), εφόσον συντρέχουν οι κατά περίπτωση προβλεπόµενες
προϋποθέσεις των απαλλαγών. Η µεταγραφή στα υποθηκοφυλάκεια γίνεται ατελώς. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 4178/2013 (Α’ 174) δεν εφαρµόζεται και στην περίπτωση συµβάσεων συγχώνευσης των ΑΣ.
6. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού, Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
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µπορεί να καθορίζονται πρόσθετα κίνητρα για τη συγχώνευση
και την ανάπτυξη των ΑΣ. Τα κίνητρα αναφέρονται στις επενδύσεις, στην ανάπτυξη των ΑΣ, στην πρόσληψη και κατάρτιση στελεχών, στην επιλεξιµότητα για ανάθεση έργων και στην ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων επ’ ωφελεία των µελών τους. Με όµοιες αποφάσεις καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις υπαγωγής των ΑΣ στα παραπάνω κίνητρα.
7. Νοµοθετικές διατάξεις που παρέχουν διευκολύνσεις ή απαλλαγές από φόρους, τέλη χαρτοσήµου ή άλλα υπέρ του Δηµοσίου
τέλη, εισφορές ή δικαιώµατα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου για τη
συγχώνευση επιχειρήσεων εφαρµόζονται αναλόγως και στους
ΑΣ, εφόσον αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται
από τις αντίστοιχες διατάξεις.
8. Διατάξεις που θεσπίζουν κίνητρα ή απαλλαγές οικονοµικής,
φορολογικής ή άλλης φύσης για τη µετατροπή εµπορικών εταιρειών σε εµπορικές εταιρείες άλλου νοµικού τύπου, ισχύουν µε
τις ίδιες προϋποθέσεις και για τη µετατροπή των αναγκαστικών
συνεταιρισµών και των Ενώσεών τους, σύµφωνα µε το άρθρο 32.
Άρθρο 30
Δικαιούχοι οικονοµικών ενισχύσεων, φορολογικών
απαλλαγών και κινήτρων
Οι ΑΣ, οι Κλαδικοί ΑΣ και οι Κλαδικοί Εθνικοί ΑΣ του άρθρου
31, οι αναγκαστικοί συνεταιρισµοί του άρθρου 32 και οι Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις του άρθρου 33, που είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο του άρθρου 19, έχουν δικαίωµα πρόσβασης:
α) Στις οικονοµικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα του άρθρου 29, καθώς και των εκάστοτε αναπτυξιακών
νόµων και ενωσιακών προγραµµάτων και
β) σε όλα τα αναπτυξιακά προγράµµατα, τα οποία προκηρύσσονται από το Ελληνικό Δηµόσιο ή για λογαριασµό του και χρηµατοδοτούνται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΑΛΛΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Άρθρο 31
Κλαδικοί αγροτικοί συνεταιρισµοί
1. Δύο (2) ή περισσότεροι ΑΣ µε αντικείµενο δραστηριότητας
που αφορά ένα προϊόν ή µια οµάδα οµοειδών προϊόντων µπορούν να συνιστούν µεταξύ τους Κλαδικούς ΑΣ, στο εξής ΚΑΣ. Με
πρωτοβουλία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) των ΑΣ που δραστηριοποιούνται σε ένα προϊόν ή σε µια οµάδα οµοειδών προϊόντων, µπορεί να συνιστάται σε εθνικό επίπεδο ένας Κλαδικός
Εθνικός ΑΣ, στο εξής ΚΕΑΣ, ανά προϊόν ή ανά οµάδα οµοειδών
προϊόντων. Στους ΚΑΣ και ΚΕΑΣ µπορεί να συµµετέχουν και
Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις του άρθρου 33, µε την προϋπόθεση ότι µέλη τους είναι µόνο ΑΣ.
2. Στους σκοπούς των ΚΑΣ και ΚΕΑΣ περιλαµβάνονται ο συντονισµός του έργου των µελών τους, η διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η ανάληψη
οικονοµικών δραστηριοτήτων ευρείας κλίµακας. Στα πλαίσια εκπλήρωσης του σκοπού τους, οι ΚΑΣ και ΚΕΑΣ συνεργάζονται µε
τους ΑΣ σε θέµατα χρηµατοδότησης, µάρκετινγκ, εξαγωγών και
εισαγωγών, εµπορίας και µεταποίησης-τυποποίησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, οικονοµικής λογιστικής, νοµικής και τεχνικής
βοήθειας, καθώς και σε θέµατα κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως
η έρευνα, η ανάπτυξη των κοινοτήτων εντός των οποίων δραστηριοποιούνται τα µέλη τους και η προστασία του περιβάλλοντος.
Οι δραστηριότητες των ΚΑΣ και ΚΕΑΣ είναι συµπληρωµατικές
των δραστηριοτήτων των ΑΣ και δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά
προς αυτές.
3. Για τη σύσταση των ΚΑΣ και των ΚΕΑΣ ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 4. Η εποπτεία και ο έλεγχος
των ΚΑΣ και των ΚΕΑΣ ασκείται από την αρµόδια αρχή του άρθρου 18. Οι ΚΑΣ και ΚΕΑΣ εγγράφονται στο µητρώο του άρθρου
19, σύµφωνα µε το άρθρο 20 και αξιολογούνται, σύµφωνα µε την
απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 20. Τα καταστατικά
των ΚΑΣ και των ΚΕΑΣ καθορίζουν όλα τα θέµατα που αφορούν
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στη λειτουργία τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου περί ΑΣ, που εφαρµόζονται αναλόγως.
Άρθρο 32
Μετατροπή Αναγκαστικών Συνεταιρισµών
1. Η µετατροπή των αναγκαστικών συνεταιρισµών και των Ενώσεών τους σε ΑΣ του παρόντος νόµου πραγµατοποιείται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, ύστερα από απόφαση της γενικής τους συνέλευσης
µε την απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και µε την
πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14 και αίτηµά τους
προς την αρµόδια αρχή ή κατόπιν έκδοσης σχετικής αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης ή προς εφαρµογή εθνικής νοµοθεσίας. Η µετατροπή πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και ολοκληρώνεται σε έξι (6) µήνες
από την έναρξη ισχύος της απόφασης. Με την παρέλευση του
εξαµήνου καταργούνται οι ειδικοί νόµοι που ρυθµίζουν τη λειτουργία των αντίστοιχων αναγκαστικών συνεταιρισµών.
2. Η διαδικασία µετατροπής των αναγκαστικών συνεταιρισµών
και των Ενώσεών τους σε ΑΣ του παρόντος νόµου πραγµατοποιείται ως εξής:
α) Η Ένωση των αναγκαστικών συνεταιρισµών µετατρέπεται
σε ΑΣ του παρόντος νόµου µε τη συγχώνευση των αναγκαστικών
συνεταιρισµών µελών της, ως εξής:
αα) Λαµβάνονται αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων καθενός από τους αναγκαστικούς συνεταιρισµούς που είναι µέλη της
Ένωσης περί συγχώνευσης, καθώς και της γενικής συνέλευσης
της Ένωσης περί µετατροπής σε ΑΣ του παρόντος νόµου, µε την
απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και µε την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14.
ββ) Τα διοικητικά συµβούλια όλων των συγχωνευόµενων αναγκαστικών συνεταιρισµών κα της Ένωσης συντάσσουν το σχέδιο
σύµβασης συγχώνευσης – µετατροπής, που περιλαµβάνει τους
όρους της συγχώνευσης και την αξία της µερίδας του νέου ΑΣ.
γγ) Τα µέλη των υπό συγχώνευση αναγκαστικών συνεταιρισµών συγκαλούνται σε κοινή γενική συνέλευση, µετά από πρόσκληση των διοικητικών συµβουλίων τους. Η συνέλευση αυτή
εγκρίνει το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης – µετατροπής, το καταστατικό του νέου ΑΣ και εκλέγει το προσωρινό διοικητικό συµβούλιο, που προκύπτει από τη συγχώνευση.
β) Όσοι αναγκαστικοί συνεταιρισµοί δεν αποφασίσουν τη συγχώνευσή τους, µετατρέπονται σε ΑΣ του παρόντος νόµου µε τροποποίηση του καταστατικού τους για την προσαρµογή τους στον
παρόντα νόµο, που εγκρίνεται από το αρµόδιο δικαστήριο, µετά
από απόφαση της γενικής τους συνέλευσης που λαµβάνεται µε
την απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και µε την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14. Οι αποχωρούντες
λαµβάνουν την αξία της συνεταιρικής τους µερίδας κατά τους
όρους του καταστατικού της Ένωσης εντός δύο (2) ετών από
την αποχώρησή τους.
Το νοµικό πρόσωπο του ΑΣ που προκύπτει από την εφαρµογή
των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, είναι καθολικός διάδοχος της Ένωσης και των αναγκαστικών συνεταιρισµών µελών
της που συγχωνεύονται - µετατρέπονται και τους υποκαθιστά
πλήρως σε κάθε δικαίωµα και υποχρέωση, καθώς και στις εκκρεµείς δίκες, τις οποίες συνεχίζει.
Για τη µετατροπή της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται
συµπληρωµατικά και αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 24.
Άρθρο 33
Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις
Οι Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις, στο εξής ΑΕΣ, είναι ανώνυµες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε
κλάδο της αγροτικής οικονοµίας, τις οποίες συνιστούν ΑΣ και
στις οποίες µπορούν να συµµετέχουν και άλλες ΑΕΣ. Οι µετοχές
των εταιρειών αυτών είναι πάντοτε ονοµαστικές. Σε κάθε περίπτωση µεταβίβασης µετοχών δικαίωµα προτίµησης έχουν οι ΑΣ
και οι ΑΕΣ που συµµετέχουν στην ΑΕΣ. Κανένας µέτοχος δεν

µπορεί να αποκτήσει µετοχές πέραν του 20% του συνολικού
αριθµού των µετοχών της ΑΕΣ. Σε περίπτωση που οι µέτοχοι
είναι λιγότεροι από πέντε, κανένας µέτοχος δεν µπορεί να αποκτήσει µετοχές πέραν του 50% του συνολικού αριθµού των µετοχών της ΑΕΣ. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται ο κ.ν. 2190/1920.
ΑΕΣ των οποίων το 51% του µετοχικού τους κεφαλαίου ανήκει
σε ΑΣ εγγράφονται στο µητρώο του άρθρου 19. Με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 20 καθορίζονται
τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ΑΕΣ για
την εγγραφή τους στο µητρώο, καθώς και για την επικαιροποίηση αυτής.
Άρθρο 34
Διεπαγγελµατικές οργανώσεις
1. Διεπαγγελµατικές οργανώσεις είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που συνιστώνται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ανά τοµέα αγροτικών προϊόντων και αποτελούνται από εκπροσώπους οικονοµικών δραστηριοτήτων που συνδέονται µε την παραγωγή των
προϊόντων αυτών.
2. Οι διεπαγγελµατικές οργανώσεις συγκροτούνται, λειτουργούν και αναγνωρίζονται, σύµφωνα µε το ενωσιακό δίκαιο και τα
συµπληρωµατικά εθνικά µέτρα εφαρµογής του.
3. Οι διεπαγγελµατικές οργανώσεις εποπτεύονται από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και αναγνωρίζονται και ελέγχονται από τις αρµόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες του
Υπουργείου, ανάλογα µε τον τοµέα αγροτικών προϊόντων που
τις αφορούν.
4. Μόνο µία (1) διεπαγγελµατική οργάνωση αναγνωρίζεται σε
εθνικό επίπεδο για κάθε προϊόν ή κοινή οµάδα προϊόντων.
5. Οι διεπαγγελµατικές οργανώσεις, στα πλαίσια εκπλήρωσης
του σκοπού και των ειδικότερων στόχων τους, συνεργάζονται
κατά περίπτωση µε άλλους φορείς, όπως είναι ιδίως οι αγροδιατροφικές συµπράξεις της Περιφέρειας του άρθρου 35 και οι οµάδες προστασίας και διαχείρισης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ του
άρθρου 38.
Άρθρο 35
Αγροδιατροφικές συµπράξεις της Περιφέρειας
1. Με πρωτοβουλία των Περιφερειών της χώρας µπορεί να συνιστώνται αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες µε σκοπό:
α) Την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των διατροφικών
προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όρια της κάθε Περιφέρειας. Η προώθηση δεν περιλαµβάνει τη χορήγηση σηµάτων
ποιότητας, εντοπιότητας και ασφάλειας στα τοπικά προϊόντα.
β) Την παροχή υπηρεσιών τεκµηρίωσης, υποστήριξης και προώθησης των προϊόντων της Περιφέρειας.
Οι εταιρείες του παρόντος άρθρου φέρουν επωνυµίες στις
οποίες περιλαµβάνεται οπωσδήποτε ο όρος «Αγροδιατροφική
Σύµπραξη», συνοδευόµενος από το όνοµα της οικείας Περιφέρειας. Σε νησιά, η πρωτοβουλία ίδρυσης µπορεί να ανήκει στον
αντίστοιχο δήµο, οπότε στην επωνυµία της αντίστοιχης εταιρείας, µετά τον όρο «Αγροδιατροφική Σύµπραξη», αναφέρεται
το όνοµα της νήσου.
2. Για την ίδρυση των εταιρειών του παρόντος άρθρου µπορεί
να συµπράττουν:
α) Η οικεία Περιφέρεια.
β) Οι δήµοι της οικείας κάθε φορά Περιφέρειας.
γ) Οι ΑΣ της Περιφέρειας.
δ) Νοµικά και φυσικά πρόσωπα που είναι φορείς της βιοµηχανίας, του εµπορίου, του τουρισµού, της εστίασης και των καταναλωτών και που δραστηριοποιούνται στην οικεία Περιφέρεια και
στο χώρο των διατροφικών αγροτικών προϊόντων.
ε) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, ερευνητικά κέντρα και επιµελητήρια, τα οποία εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια ή δραστηριοποιούνται σε γνωστικά και ερευνητικά πεδία σχετικά µε τα
προϊόντα της Περιφέρειας.
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Άρθρο 36
Συµβάσεις µελλοντικής πώλησης
αγροτικών προϊόντων
1. Με ιδιωτικές γραπτές συµβάσεις βεβαίας χρονολογίας µπορεί να ρυθµίζεται η µελλοντική πώληση αγροτικών προϊόντων. Οι
ΑΣ και οι ΑΕΣ µπορούν να συνάπτουν τις συµβάσεις του παρόντος άρθρου για τα προϊόντα των µελών τους που παραδίδονται
υποχρεωτικά σε αυτούς µε σκοπό τη διακίνηση και την εµπορία
τους. Σε κάθε τέτοια σύµβαση πρέπει να περιλαµβάνονται οπωσδήποτε επί ποινή ακυρότητας:
α) Το είδος και ο συνολικός όγκος των προς πώληση αγροτικών προϊόντων.
β) Η ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος, η οποία δεν µπορεί να
είναι µικρότερη από ένα έτος.
γ) Ο τρόπος συλλογής, φύλαξης και συντήρησης των αγροτικών προϊόντων, καθώς και η ποιότητά τους µε βάση ποικιλίες ή
συναφείς πιστοποιήσεις.
δ) Η τιµή του προϊόντος.
ε) Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωµής, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.
στ) Οι λόγοι και ο τρόπος καταγγελίας της σύµβασης.
ζ) Ο Κωδικός Αριθµός Δραστηριότητας (ΚΑΔ), καθώς και ο Ειδικός Αριθµός Εγγραφής (ΕΑΕ) στο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων του ν. 3955/2011, του αντισυµβαλλόµενου,
καθώς και ο κωδικός εγγραφής στο µητρώο πρώτων αγοραστών
του τοµέα αλιείας για τους υπόχρεους.
η) Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής όλων των συµβαλλοµένων.
θ) Τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κατάθεση της σύµβασης στην αρµόδια ΔΟΥ.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορεί να καθορίζονται ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόµενο των συµβάσεων ανά γεωργικό προϊόν, το οποίο κατισχύει
κάθε αντίθετης βούλησης των συµβαλλοµένων.
Άρθρο 37
Οµάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών και
Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών
1. Οι οµάδες παραγωγών του άρθρου 27 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013 αποτελούν οµάδες στους τοµείς της γεωργίας
που συγκροτούνται, αναγνωρίζονται και λειτουργούν, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τα συµπληρωµατικά
εθνικά µέτρα εφαρµογής του.
2. Οι οργανώσεις παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νοµικές
οντότητες του συνεταιριστικού ή εµπορικού δικαίου ή σαφώς
οριζόµενα µέρη αυτών, µε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, οι
οποίες συγκροτούνται, αναγνωρίζονται και λειτουργούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τα συµπληρωµατικά εθνικά µέτρα εφαρµογής του.
3. Οι οργανώσεις και οι οµάδες παραγωγών που είναι σαφώς
οριζόµενα µέρη νοµικών οντοτήτων του συνεταιριστικού ή εµπορικού δικαίου λειτουργούν µε ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ρυθµίζεται ανά τοµέα κάθε
θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
4. Οι Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νοµικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εµπορικού δικαίου
ή σαφώς οριζόµενα µέρη νοµικών οντοτήτων οι οποίες συγκροτούνται µε πρωτοβουλία αναγνωρισµένων οργανώσεων παραγωγών και αναγνωρίζονται και λειτουργούν, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τα συµπληρωµατικά εθνικά
µέτρα εφαρµογής του.
Άρθρο 38
Οµάδες προστασίας και διαχείρισης προϊόντων
ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ
1. Σε κάθε µία οριοθετηµένη περιοχή παραγωγής γεωργικών
προϊόντων ή τροφίµων µε Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευ-
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σης (ΠΟΠ), µε Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ)
συµπεριλαµβανοµένων των αµπελοοινικών προϊόντων και των
αρωµατισµένων οίνων ή για κάθε Εγγυηµένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ) µπορεί να συνιστάται οµάδα προστασίας και
διαχείρισης ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ, κατά περίπτωση, στο εξής οµάδα.
Η οµάδα αποτελείται κυρίως από παραγωγούς και µεταποιητές
του προϊόντος και έργο της είναι η προστασία, η διαχείριση και
η προώθηση των προϊόντων µε τις ονοµασίες ΠΟΠ, ΠΓΕ και
ΕΠΙΠ, καθώς και η ενηµέρωση των καταναλωτών για τα προϊόντα
αυτά.
2. Οι οµάδες δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και συνιστώνται ύστερα από κοινή πρωτοβουλία κυρίως των παραγωγών
και των µεταποιητών γεωργικού προϊόντος ή τροφίµου της παραγράφου 1. Στις οµάδες αυτές εκπροσωπούνται αναλογικά
όλες οι επαγγελµατικές κατηγορίες που συµµετέχουν στην παραγωγή και την µεταποίηση των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ.
3. Οι οµάδες αναγνωρίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων εφόσον καλύπτουν τα 2/3
της παραγωγής του πιστοποιηµένου προϊόντος ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ.
Οι οµάδες που έχουν αναγνωριστεί ασκούν τις δραστηριότητες
που προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΕ) 1151/2012 και συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές, καθώς και µε την αναγνωρισµένη
διεπαγγελµατική οργάνωση του τοµέα, εφόσον αυτή υφίσταται,
για όλα τα θέµατα που αφορούν σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, µεταποίησης και της εµπορίας των προϊόντων αυτών,
καθώς και τους ελέγχους που προβλέπονται στην παράγραφο 5.
4. Οι αποφάσεις των αναγνωρισµένων οµάδων για τα θέµατα
γενικής προώθησης της ονοµασίας και διασφάλισης της συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές του προϊόντος, µετά την έγκρισή
τους µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, εφαρµόζονται υποχρεωτικά από όλους τους παραγωγούς
και µεταποιητές του συγκεκριµένου προϊόντος.
5. Για θέµατα που αφορούν στην προστασία και στη συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές του προϊόντος, οι αναγνωρισµένες
οµάδες µπορούν να διαθέτουν δικούς τους ελεγκτές, οι οποίοι
έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιούν και αυτοί εσωτερικούς
ελέγχους στην παραγωγή, µεταποίηση, συσκευασία και διακίνηση του συγκεκριµένου ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ. Τα ευρήµατα των ελέγχων αυτών τίθενται στη διάθεση των αρµόδιων αρχών. Οι έλεγχοι
της παρούσας παραγράφου δεν υποκαθιστούν τους επίσηµους
ελέγχους των αρµόδιων αρχών.
6. Η χρηµατοδότηση των αναγνωρισµένων οµάδων εξασφαλίζεται µε τη θέσπιση εισφοράς επί των µελών της και µε την αξιοποίηση ενωσιακών ή εθνικών προγραµµάτων.
7. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, τα κριτήρια
και η διαδικασία για την αναγνώριση των οµάδων. Με όµοια απόφαση καθορίζονται:
α) Ο τρόπος αναλογικής εκπροσώπησης των διαφόρων επαγγελµατικών οµάδων παραγωγών και µεταποιητών στα όργανα διοίκησης, καθώς και οι όροι οικονοµικής συµµετοχής των µη
µελών της οµάδας.
β) Ο επιµερισµός των λειτουργικών δαπανών της οµάδας µεταξύ των µελών της.
γ) Κάθε θέµα που αφορά στους ελέγχους που διενεργεί η
οµάδα, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.
δ) Ο τρόπος συνεργασίας των οµάδων µε τις διεπαγγελµατικές οργανώσεις, εφόσον υπάρχουν.
ε) Οι αρµοδιότητες που ασκούν και οι δράσεις που αναλαµβάνουν στο πλαίσιο του έργου τους που προβλέπεται στον παρόντα
νόµο.
Άρθρο 39
Ταµείο αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης
1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «Ταµείο αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», στο εξής ταµείο, που
εγγράφεται στο µητρώο του άρθρου 19. Σκοπός του ταµείου
είναι η χρηµατοδότηση, ο συντονισµός και η παρακολούθηση
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εφαρµογής επιµορφωτικών προγραµµάτων συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των µελών των ΑΣ, των διοικητικών
και εποπτικών τους συµβουλίων, καθώς και των γενικών διευθυντών, των λοιπών διευθυντικών στελεχών και των εργαζόµενων
στους ΑΣ. Το ταµείο χρηµατοδοτεί επίσης και επιµορφωτικά προγράµµατα για θέµατα που αφορούν το περιβάλλον, την προστασία από τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, το µάρκετινγκ, τη
διοίκηση των ΑΣ, την εµπορία αγροτικών προϊόντων, καθώς και
εξειδικευµένα προγράµµατα για την κατάρτιση και ενηµέρωση
των αγροτισσών µε σκοπό την προώθηση της ισότητας ευκαιριών και της άρσης των ανισοτήτων µεταξύ των δύο φύλων στο
συνεταιριστικό κίνηµα.
2. Μέλη του ταµείου είναι όλοι οι ΑΣ που είναι εγγεγραµµένοι
στο µητρώο του άρθρου 19 και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός «ΔΗΜΗΤΡΑ».
3. Οι πόροι του ταµείου προέρχονται από τη διανοµή του πλεονάσµατος, σύµφωνα µε την περίπτωση δ’ της παραγράφου 4
του άρθρου 23, από προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από κάθε άλλη ενίσχυση
από τους ΑΣ.
4. Μετά από πρόσκληση της αρµόδιας αρχής του άρθρου 18,
οι εκπρόσωποι των αγροτικών συνεταιρισµών που το οικονοµικό
έτος 2015 είχαν διαχειριστικό πλεόνασµα και ο εκπρόσωπος του
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, καταρτίζουν και δηµοσιεύουν κατά νόµο µέσα
σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, το
καταστατικό του ταµείου. Όλοι οι ΑΣ που είναι εγγεγραµµένοι
στο µητρώο γίνονται µέλη του ταµείου.
Άρθρο 40
Ενιαία ψηφιακή βάση για την ιχνηλασιµότητα
των συνεταιριστικών αγροτικών προϊόντων
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ενιαία ψηφιακή βάση δεδοµένων για την ιχνηλασιµότητα των
συνεταιριστικών αγροτικών προϊόντων. Η ψηφιακή βάση έχει
σκοπό την καταγραφή της διαδροµής που ακολουθούν τα πάσης
φύσεως συνεταιριστικά προϊόντα του αγροτικού τοµέα, αυτούσια
ή µεταποιηµένα, από την παραγωγή στην κατανάλωση.
2. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου:
α) «Ιχνηλασιµότητα» είναι η δυνατότητα παρακολούθησης και
ανίχνευσης της προέλευσης και της πορείας παραγωγής ενός
(1) προϊόντος σε όλα τα στάδια παραγωγής, µεταποίησης και
διανοµής τους.
β) «Προϊόντα» είναι τα πάσης φύσεως προϊόντα του αγροτικού
τοµέα αυτούσια ή µεταποιηµένα.
γ) «Συνεταιριστικά Προϊόντα» είναι τα προϊόντα που παράγονται ή/και µεταποιούνται ή/και διακινούνται από ΑΣ που είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο του άρθρου 19.
3. Αρµόδια για τη δηµιουργία, οργάνωση και τήρηση της ενιαίας βάσης δεδοµένων ορίζεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου. Η ψηφιακή βάση ενηµερώνεται µε
καταχώριση δεδοµένων από τους ΑΣ που είναι εγγεγραµµένοι
στο µητρώο του άρθρου 19.
4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές, η διαχείριση και
η λειτουργία της ενιαίας βάσης δεδοµένων, ειδικότερα θέµατα
ως προς τις αρµόδιες αρχές διαχείρισης της βάσης και τους
υπόχρεους υποβολής, τα δεδοµένα που πρέπει να υποβάλλονται, ο τρόπος διασύνδεσής της µε άλλες βάσεις για την αξιοποίηση των στοιχείων τους, η συνεργασία των αρµόδιων αρχών µε
άλλες υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου
για τη συλλογή στοιχείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 41
Ίδρυση Οργανισµού Διαχείρισης Ακινήτων Γαιών
και Εξοπλισµών (ΟΔΙΑΓΕ)
1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) µε τη
µορφή της Ανώνυµης Εταιρίας, µε την επωνυµία «Οργανισµός
Διαχείρισης Ακινήτων, Γαιών και Εξοπλισµών ΑΕ» και διακριτικό
τίτλο «ΟΔΙΑΓΕ», εφεξής οργανισµός, µε έδρα την Αθήνα. Ο ορ-

γανισµός τελεί υπό τον έλεγχο του Δηµοσίου, διέπεται από τις
διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος. Την
εποπτεία του οργανισµού ασκεί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
2. Το καταστατικό του οργανισµού εγκρίνεται µε απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Ο οργανισµός διοικείται από επταµελές διοικητικό συµβούλιο, τα
µέλη του οποίου διορίζονται από τους Υπουργούς Οικονοµικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η θητεία του διοικητικού
συµβουλίου είναι τριετής.
3. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου πρέπει να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και να διαθέτουν επιχειρηµατική εµπειρία και διοικητικές ικανότητες.
4. Μεταξύ των µελών του διοικητικού συµβουλίου εκλέγεται ο
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του οργανισµού. Η αµοιβή
του προέδρου και διευθύνοντα συµβούλου, καθώς και η αποζηµίωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου για τη συµµετοχή
τους στις συνεδριάσεις, καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
5. Το µετοχικό κεφάλαιο του οργανισµού ορίζεται στο ποσό
των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) ευρώ, το οποίο αναλαµβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δηµόσιο. Το κεφάλαιο
θα καταβληθεί µέσα σε δύο µήνες από τη δηµοσίευση του καταστατικού του οργανισµού.
6. Οι σκοποί του οργανισµού είναι:
α) Η ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της αγροτικής οικονοµίας διαµέσου της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης της δηµόσιας γης που είναι κατάλληλη για αγροτική εκµετάλλευση.
β) Η έρευνα για την ανάπτυξη της υπαίθρου µέσω της βελτίωσης των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και της αναδιάρθρωσης του
αγροτικού τοµέα της οικονοµίας.
γ) Η διατήρηση και η δηµιουργία βιώσιµων αγροτικών εκµεταλλεύσεων και η βελτίωση της απόδοσής τους µε την ανάληψη
κατάλληλων επενδυτικών πρωτοβουλιών και την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας και σύγχρονων πρακτικών διαχείρισης.
δ) Η υποστήριξη των αγροτών σε θέµατα αποδοτικής διαχείρισης της γης και του εξοπλισµού και η διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων αγροτών σε παραγωγικά αποδοτικές αγροτικές
εκτάσεις.
ε) Η διάθεση κινητών και ακινήτων σε πιλοτικά συνεργατικά
σχήµατα και νέους αγρότες για την ανάπτυξη βιώσιµων αγροτικών εκµεταλλεύσεων.
στ) Η ενίσχυση και η υποστήριξη κάθε δραστηριότητας που
συµβάλλει στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας.
7. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων ορίζεται η περιουσία, κινητή και ακίνητη, του δηµοσίου
που του παραχωρείται, η διαδικασία της παραχώρησης και ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία του οργανισµού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 42
Ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, επιτροπή µε τίτλο «Εθνική Επιτροπή Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης» έργο της οποίας είναι η επιλογή των
εκµεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ). Η επιτροπή υποστηρίζεται από το Τµήµα Τεκµηρίωσης και Αγροτικής Στατιστικής της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκµηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
που αποτελεί το όργανο-σύνδεσµο µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται η συγκρότηση, οι ιδιότητες και ο ορισµός των
µελών, οι αρµοδιότητες, η θητεία και κάθε θέµα σχετικό µε το
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έργο και τον τρόπο λειτουργίας της επιτροπής.
2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εκτέλεσης των συµβάσεων µεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων ή των εποπτευόµενων από αυτό φορέων και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η έγκριση διάθεσης του ποσού και η κατανοµή της πίστωσης, η σύσταση και η συγκρότηση επιτροπών
για τον συντονισµό, την παρακολούθηση και την παραλαβή του
έργου και οι αρµοδιότητες αυτών και κάθε θέµα σχετικό µε την
υλοποίηση, παραλαβή και αξιολόγηση του συνόλου των παραδοτέων των συγχρηµατοδοτούµενων έργων.
3. Το άρθρο 4 του π.δ. 8/2012 (A’11), τροποποιείται ως εξής:
α) Η περίπτωση α’ του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Οι όροι που είναι σχετικοί µε τη δόµηση του γηπέδου στο
οποίο πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση (θέση, έκταση, συντελεστής δόµησης, τήρηση αποστάσεων), όπως αυτοί ορίζονται στην
κείµενη νοµοθεσία.»
β) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β’ του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ανωτέρω όροι της παρούσας περίπτωσης β’ δεν αντικαθιστούν ενδεχόµενους άλλους δεσµευτικότερους όρους δόµησης,
οι οποίοι προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις.»
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αναδιαρθρώνονται οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και οι Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρµογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και εξειδικεύονται οι αρµοδιότητές τους.
5. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) δεν εφαρµόζονται για τις µετακινήσεις των υπαλλήλων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και των εποπτευόµενων φορέων αυτού που διενεργούν ή συµµετέχουν σε προβλεπόµενους
ελέγχους, επιθεωρήσεις, παραλαβές έργων, αυτοψίες ή δειγµατοληψίες. Για το ως άνω προσωπικό µπορεί µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, να καθορίζονται µέχρι 200 ηµέρες µετακίνησης εκτός
έδρας κατ’ έτος.
Άρθρο 43
Ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού Πληρωµών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων
Η Μικτή Επιτροπή Νοµικής και Νοµοτεχνικής Υπο- στήριξης
που έχει συσταθεί και συγκροτηθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ µε τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 3 του v. 2637/1998 (Α’ 200), όπως ισχύει
και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, συνεδριάζει τέσσερις (4) τουλάχιστον φορές το
µήνα εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας, εκτός του χρόνου
που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και µετά τη λήξη
του νοµίµου ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών και η αποζηµίωσή της µειώνεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 21 παρ. 2 του
ν. 4354/2015 (Α’ 176), από την έναρξη ισχύος του.
Άρθρο 44
Τροποποίηση διατάξεων των νόµων 4061/2012 (Α’ 66),
396/1976 (Α’ 198), 1565/1985 (Α’ 164), 4039/2012
(Α’ 15), 4186/2013 (A’ 193) και του
π.δ. 107/2014 (Α’ 174)
1. α) Η περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4061/
2012 αντικαθίσταται ως εξής:
« στ) Τα ακίνητα που περιήλθαν ή περιέρχονται στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του
ν. 3147/2003 (Α’ 135), όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε
µε την παρ. 12 του άρθρου 19 του ν. 3208/2003 (Α’ 303) και τις
παραγράφους 12 και 33 του άρθρου 20 του ν. 3399/2005 (Α’255),
την παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 3147/2003, την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2215/1994 (Α’ 77), καθώς και µε πράξεις δωρεάς ή
κληρονοµιάς.»
β) Η παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 4061/2012, όπως αυτή προ-
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στέθηκε µε το άρθρο 37 παρ. 1α του ν. 4235/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«2α. Οι Δήµοι ασκούν τη διαχείριση στα τµήµατα των ακινήτων
της παραγράφου 1, όπου έχουν διανοίξει γεωτρήσεις, πηγές και
υδατοδεξαµενές για αρδευτικούς ή υδρευτικούς σκοπούς. Ο
Δήµος υποβάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων απόσπασµα χάρτη (1:
5.000) ή απόσπασµα ορθοφωτοχάρτη σε προβολικό σύστηµα
ΕΓΣΑ `87, όπου απεικονίζεται το τµήµα του ακινήτου, το οποίο
χρησιµοποιεί για τον παραπάνω σκοπό. Το δικαίωµα διαχείρισης
παύει εφόσον ο Δήµος αλλάξει τη χρήση ή παύσει να το χρησιµοποιεί για το σκοπό αυτόν.»
γ) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4061/ 2012 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
(ΥΠΑΑΤ) τηρείται βάση δεδοµένων, όπου απεικονίζονται ψηφιακά
όλα τα ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η βάση δεδοµένων που τηρείται στον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) για τα ακίνητα που
διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 1 µεταφέρεται και ενσωµατώνεται στην ανωτέρω βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Στη βάση δεδοµένων
έχουν πρόσβαση οι Επιτροπές Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 14, οι αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών
της χώρας, οι Επιτροπές Ελέγχου και Νοµιµότητας των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων του άρθρου 17, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και
κάθε ενδιαφερόµενος µετά από σχετική του αίτηση στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
2. Κάθε πράξη παραχώρησης, η οποία γίνεται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 4, καταχωρείται στην ψηφιακή βάση δεδοµένων, µε µέριµνα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου ή της αρµόδιας υπηρεσίας της
Περιφέρειας της χώρας, αν η πράξη παραχώρησης εκδόθηκε
από τον Περιφερειάρχη. Στην πράξη παραχώρησης περιγράφεται, µε σαφήνεια, το παραχωρούµενο ακίνητο κατά θέση, εµβαδόν και συντεταγµένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστηµα
αναφοράς. Οι ίδιες υπηρεσίες καταχωρούν στη βάση δεδοµένων
τις πράξεις ακύρωσης ή ανάκλησης των αποφάσεων παραχώρησης.»
δ) Η περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4061/2012
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Για την παραγωγή τροφίµων φυτικής ή ζωικής προέλευσης
ή ζωοτροφών ή για βόσκηση, κατά χρήση, έναντι χαµηλού τιµήµατος, για ακίνητα εµβαδού έως εκατό (100) στρεµµάτων, σε
κατ’ επάγγελµα αγρότες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 3874/2010 (Α’ 151), σε αγροτικούς συνεταιρισµούς και οµάδες παραγωγών, καθώς και σε
ανέργους, εγγεγραµµένους στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.), µετά από ανακοίνωση της οικείας
Περιφέρειας στην ηλεκτρονική της σελίδα στο διαδίκτυο.»
ε) Η παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4061/2012 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Οι δηµοπρασίες διεξάγονται στην Αθήνα σε χώρο και
χρόνο που προσδιορίζεται και γνωστοποιείται µε διακήρυξη του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, ένα (1) µήνα πριν τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας.»
στ) Η παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 4061/2012, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Για την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου, έναντι τιµήµατος, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ της παραγράφου
2 του άρθρου 4, η δηµοπρασία διενεργείται από την Επιτροπή
Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στις προηγούµενες παραγράφους. Οι δηµοπρασίες διεξάγονται
στην έδρα της οικείας Περιφέρειας σε χώρο και χρόνο που
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προσδιορίζεται µε τη διακήρυξη. Κάθε δηµοπρασία γνωστοποιείται µε διακήρυξη της οικείας Περιφέρειας, ένα (1) µήνα πριν τη
διεξαγωγή της δηµοπρασίας, η οποία δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων. Η διακήρυξη τοιχοκολλάται, επίσης, στον πίνακα
ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Αν έχουν συγκροτηθεί περισσότερες Επιτροπές Θεµάτων
Γης και Επίλυσης Διαφορών, η δηµοπρασία διεξάγεται στην
έδρα της Επιτροπής στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας βρίσκεται το δηµοπρατούµενο ακίνητο. Όπου στις παραπάνω παραγράφους αναφέρεται η Επιτροπή Δηµοπρασίας νοείται η Επιτροπή
Θεµάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών.»
ζ) Η περίπτωση δ’ της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 4061/2012,
όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 37 του ν.
4235/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Για την µεταβίβαση της κυριότητας των δρόµων εκδίδεται
διαπιστωτική πράξη του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία µεταγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο και κοινοποιείται στην εταιρεία
«Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για ενηµέρωση της ψηφιακής βάσης.»
η) Το άρθρο 24α του ν. 4061/2012, όπως αυτό προστέθηκε µε
την παρ. 13α του άρθρου 37 του ν. 4235/ 2014, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 24α
Κατάτµηση ακινήτου
Αν µε την απόφαση της Επιτροπής Θεµάτων Γης και Επίλυσης
Διαφορών δεν προβάλλεται δικαίωµα κυριότητας σε τµήµα του
ακινήτου ή αν αναγνωρίζεται δικαίωµα εξαγοράς σε τµήµα
αυτού, ο Περιφερειάρχης εκδίδει πράξη κατάτµησης του ενιαίου
ακινήτου, µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας Περιφέρειας, η οποία µεταγράφεται στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρίζεται στο αρµόδιο
Κτηµατολογικό Γραφείο. Τα ακίνητα που προέρχονται από την
κατάτµηση του ενιαίου ακινήτου καταχωρούνται µε νέο κωδικό
στην ψηφιακή βάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, µε µέριµνα της αρµόδιας υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας.»
θ) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 26 του ν. 4061/ 2012 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Ακίνητα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και εντάσσονται σε εγκεκριµένα ρυµοτοµικά
σχέδια, ρυµοτοµούνται κατ’ εφαρµογή των πολεοδοµικών διατάξεων, από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Οι αρµόδιες υπηρεσίες οφείλουν να διαβιβάζουν, αµελλητί, τη σχετική πράξη εφαρµογής,
συνοδευόµενη από ψηφιακό διανυσµατικό αρχείο, στο ελληνικό
γεοδαιτικό σύστηµα αναφοράς, στην αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου και της οικείας Περιφέρειας, προκειµένου να καταχωρήσει τις µεταβολές στα κτηµατολογικά στοιχεία.
2. Η αρµόδια δασική υπηρεσία διαβιβάζει στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και στην οικεία Περιφέρεια
την πράξη χαρακτηρισµού έκτασης που κρίνεται τελεσίδικα δασική ή κηρύσσεται αναδασωτέα, συνοδευόµενη από ψηφιακό
διανυσµατικό αρχείο, στο ελληνικό γεοδαιτικό σύστηµα αναφοράς, προκειµένου να ενηµερωθεί η ψηφιακή βάση δεδοµένων.»
ι) Η περίπτωση α’ της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012,
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Ακίνητα, των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και τα οποία παραχωρήθηκαν για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένου σκοπού βάσει διατάξεων που καταργούνται µε το νόµο αυτό, όπως ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά: του άρθρου 123 του Αγροτικού Κώδικα, του
άρθρου 4 του ν. 3147/2003 (Α’ 135), του ν.δ. 203/1969 (Α’ 109),
των άρθρων 11 και 13 του ν. 1734/1987 (Α’ 189), των υπ’ αριθµ.
73/2005 και 2358/2004 αποφάσεων του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β’ 837) και άλλων, εξακολουθούν να
διέπονται από τις διατάξεις, βάσει των οποίων παραχωρήθηκαν.»
2. Η καταβολή του προστίµου από τους δικαιούχους οικοπέ-

δων, σύµφωνα µε την παρ. 16 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012
(Α’66) γίνεται σε δύο άτοκες δόσεις, η πρώτη µέχρι 31.12.2016
και η δεύτερη µέχρι 31.12.2017.
3. Για την επιλογή του εκπροσώπου των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων που συµµετέχει στο Κεντρικό Γνωµοδοτικό
Συµβούλιο Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958 (Α’181) και του από 27/2/1959 β.δ., (Α’50)
και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την υπ’ αριθ. 393155/22.9.1992 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Γεωργίας και
Οικονοµικών (Β’579), ακολουθείται η εξής διαδικασία: οι πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις προτείνουν εκπρόσωπό τους
µέσα σε προθεσµία που τάσσεται µε γραπτή πρόσκληση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δέκα (10) ηµέρες. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ορίζει τον εκπρόσωπο των
πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων µε τον αναπληρωτή του
από τα πρόσωπα που προτάθηκαν.
4. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 396/1976 (Α’198), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
« 2. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες λειτουργίας
και ελέγχου των οινοποιείων στις περιπτώσεις συστέγασης µε
εγκαταστάσεις παραγωγής σταφιδίνης, µαρµελάδας από ξηρή
σταφίδα, χυµού από σταφύλια ή µε εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν σάκχαρη και σακχαρούχες ύλες, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
εξαιρουµένης της περιπτώσεως της συστέγασης οινοποιείου µε
αποσταγµατοποιείο και ποτοποιείο περί της οποίας διαλαµβάνουν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. Γ.3 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, όπως προστέθηκαν µε την υποπαράγραφο Δ.6 του άρθρου 2 του ν. 4336/ 2015 (Α’ 94).»
5. Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.
1565/1985 (Α’164), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Όποιος πάνω από τρείς φορές υποπίπτει στην ίδια παράβαση των περιπτώσεων α’, β’, δ’ και στ’ της παραγράφου 1.
β) Όποιος πάνω από µία φορά υποπίπτει στην ίδια παράβαση
της περίπτωσης ι’ της παραγράφου 1.»
6. α) H παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται
ως εξής:
«8. Στην περίπτωση υιοθεσίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από ενδιαφερόµενο νέο ιδιοκτήτη, φυσικό πρόσωπο ή φιλοζωικό σωµατείο, που δεν είναι µόνιµος κάτοικος της Ελλάδας
ή δεν έχει την έδρα του στην Ελλάδα, η υιοθεσία πραγµατοποιείται µε την παράδοσή τους στον ενδιαφερόµενο νέο ιδιοκτήτη
ή σε νόµιµο εκπρόσωπό του ή πληρεξούσιό του και η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως µε βέβαιη χρονολογία, υπό την
προϋπόθεση ότι τα ζώα έχουν στειρωθεί, σηµανθεί και καταγραφεί στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδοµένων µε τα πλήρη
στοιχεία του προσωρινού κατόχου τους και τα πλήρη στοιχεία
του νέου ιδιοκτήτη, τα οποία προκύπτουν από επίσηµο αποδεικτικό έγγραφο.»
β) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 4039/2012
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η ηλεκτρονική σήµανση και καταγραφή και η έκδοση διαβατηρίου και βιβλιαρίου υγείας, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα των
Παραρτηµάτων 2 και 3, πραγµατοποιούνται από κτηνιάτρους
που έχουν πιστοποιηθεί και ασκούν νόµιµα το κτηνιατρικό επάγγελµα στην Ελλάδα.»
γ) Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4039/2012 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Τα Παραρτήµατα 1 έως 5, που αναφέρονται στις διατάξεις
του παρόντος νόµου, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του και
δύνανται να τροποποιούνται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.»
7. Μετά την παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 4186/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής:
«5. α) Στο πλαίσιο της µη τυπικής εκπαίδευσης, που παρέχεται
σε οργανωµένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος και µπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισµένων σε εθνικό επίπεδο, µπορούν µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
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µάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, να ιδρύονται, καταργούνται και συγχωνεύονται δηµόσιοι φορείς µη τυπικής εκπαίδευσης του παρόντος νόµου, αρµοδιότητας Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) και να ρυθµίζονται
θέµατα σχετικά µε την οργάνωση, τη διοίκηση, το προσωπικό και
τη λειτουργία των φορέων αυτών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εισαγωγή µαθητών και την υλοποίηση της τάξης µαθητείας-πρακτικής άσκησης των ειδικοτήτων των φορέων αυτών.
β) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µπορούν
να δηµιουργούνται νέες ειδικότητες για τους φορείς µη τυπικής
εκπαίδευσης αρµοδιότητας ΥΠΑΑΤ, σύµφωνα µε τις εθνικές και
περιφερειακές ανάγκες της αγροτικής οικονοµίας, και τις προτάσεις των επιστηµονικών φορέων, των επαγγελµατικών φορέων,
των επιµελητηρίων και του ΟΑΕΔ.
γ) Μετά από εισήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού
ΔΗΜΗΤΡΑ, µπορεί να παρέχεται σε αυτόν, µε απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, εφόσον έχουν
προβλεφθεί οι σχετικές δαπάνες στον εγκεκριµένο του προϋπολογισµό και ευρίσκονται εντός των ορίων του Μ.Π.Δ.Σ, έγκριση
για να λάβει άδεια λειτουργίας φορέων µη τυπικής εκπαίδευσης
του άρθρου 17 του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’222). Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την οργάνωση, τη διοίκηση, το προσωπικό και
τη λειτουργία, καθώς και την ένταξη των φορέων αυτών στην οργανική διάρθρωση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Με την ίδια απόφαση
καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την
εισαγωγή µαθητών και την υλοποίηση της τάξης µαθητείας-πρακτικής άσκησης των ειδικοτήτων των φορέων αυτών.»
8. α) Η υποπερίπτωση γ’ των περιπτώσεων 1 και 3 της παραγράφου Δ’ του άρθρου 4 του π.δ. 107/2014 αντικαθίσταται ως
εξής:
«γ) Τµήµα Παρακολούθησης Παραχωρούµενων Ακινήτων».
β) Το σηµείο στστ’ της υποπερίπτωσης γ’ της περίπτωσης 3
της παρ. Δ’ του άρθρου 4 του π.δ. 107/2014 αντικαθίσταται ως
εξής:
«στστ) Η καταχώρηση στην ψηφιακή βάση δεδοµένων, πράξεων µεταβολών αρµοδιότητας του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για τα ακίνητα που διαχειρίζεται το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4061/2012, όπως εκάστοτε ισχύει.»
γ) Η παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 107/2014 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2) Της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, προΐσταται υπάλληλος
των κλάδων ΠΕ5 Επιθεωρητών ή ΠΕ10 Οικονοµικού.»
Άρθρο 45
Ρυθµίσεις θεµάτων του Οργανισµού Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων
Για την πρόσληψη από τον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) γεωτεχνικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου η προθεσµία του άρθρου 20 του ν.
4305/2014 (Α’ 237) ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες και εφόσον
έχει γίνει η σχετική πρόβλεψη για τις δαπάνες µισθοδοσίας στον
εγκεκριµένο του προϋπολογισµό. Ειδικώς, η εξάµηνη προθεσµία
του άρθρου 20 του ν. 4305/2014 για τη σύναψη συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατ’ επίκληση της υπ’ αριθµ. ΔΙΠΑΔΔ/Φ.ΕΓΚΡ./38/29786/π.ε. εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 33/06 παρατείνεται
κατά 60 ηµέρες, αρχής γενοµένης από της δηµοσίευσης του παρόντος νόµου.
Άρθρο 46
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4235/2014 (Α’32)
1. Το άρθρο 56 του ν. 4235/2014 (Α’32) αντικαθίσταται ως
εξής:
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«Άρθρο 56
Αγορές Παραγωγών - Οικοτεχνία
1. α) Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα µπορούν να λειτουργούν
αγορές παραγωγών. Στις αγορές παραγωγών συµµετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, µε σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των νωπών αγροτικών
προϊόντων που οι ίδιοι παράγουν ή/και µεταποιηµένων το βασικό
συστατικό των οποίων είναι δικής τους παραγωγής.
β) Για τη συµµετοχή σε αγορά παραγωγών, οι παραγωγοί πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), σύµφωνα µε τους νόµους 3874/
2010 (Α’151) και 2520/1997 (Α’173), όπως κάθε φορά ισχύουν, να
υποβάλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης και ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής. Οι παραγωγοί συµµετέχουν στις αγορές παραγωγών των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες έχουν τις
αγροτικές τους εκµεταλλεύσεις, καθώς και στις αγορές παραγωγών όµορων Περιφερειακών Ενοτήτων. Στις αγορές παραγωγών της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης µπορούν να συµµετέχουν οι παραγωγοί αγορών
παραγωγών απ’ όλη τη χώρα.
γ) Για την οργάνωση των αγορών παραγωγών, συνιστάται ανά
περιφερειακή ενότητα, αυτοδιαχειριζόµενος φορέας αστικού µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα από τους ίδιους τους παραγωγούς,
ορίζεται ο υπεύθυνος για τη λειτουργία τους και καταρτίζεται
εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας. Κάθε αγορά παραγωγών
µπορεί να λειτουργεί είτε σε δηµόσιο χώρο που καθορίζεται µετά
από έγκριση του οικείου Δήµου ή της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας είτε σε ιδιωτικό χώρο µε ευθύνη των ίδιων των παραγωγών.
2. α) Οικοτεχνία είναι η µεταποίηση, µικρής κλίµακας, γεωργικών προϊόντων από τον παραγωγό, στο χώρο της αγροτικής κατοικίας ή της αγροτικής εκµετάλλευσής του. Το βασικό συστατικό του τελικού προϊόντος πρέπει να είναι ιδίας παραγωγής. Τα
προϊόντα οικοτεχνίας προορίζονται για άµεση διάθεση από τον
οικοτέχνη στους χώρους παρασκευής, σε περιοδικές τοπικές εκδηλώσεις, σε λαϊκές αγορές, σε αγορές παραγωγών και σε επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου και µαζικής εστίασης.
β) Δικαίωµα οικοτεχνικής παρασκευής µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων έχουν µόνο τα φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελµατίες αγρότες εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), σύµφωνα µε τους νόµους 3874/2010 (Α’151) και 2520/1997 (Α’173), όπως κάθε φορά
ισχύουν, υποβάλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης και ενιαία δήλωση
καλλιέργειας/εκτροφής, καθώς και τα µέλη της οικογένειάς τους.
Στην οικοτεχνική τους δραστηριότητα, οι επαγγελµατίες αγρότες
µπορούν να χρησιµοποιήσουν ως βασικό συστατικό του τελικού
προϊόντος γεωργικά προϊόντα µε ανώτατο όριο το σύνολο της
παραγωγής τους. Ο παραγωγός που συµµετέχει σε αγροτικό συνεταιρισµό δύναται να χρησιµοποιεί στην οικοτεχνική του δραστηριότητα το µέρος της παραγωγής του που δεν υποχρεούται
να διαθέτει στο συνεταιρισµό, σύµφωνα µε το καταστατικό του.
γ) Στη Διεύθυνση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων συνιστάται Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ), στο οποίο καταγράφονται οι παραγωγοί αλλά και τα είδη των προϊόντων που
παράγονται στα πλαίσια της οικοτεχνίας. Για την εγγραφή και
την ανανέωση εγγραφής στο ΚΗΜΟ ορίζεται παράβολο δέκα
(10) ευρώ.
3. α) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται:
αα) Τα αρµόδια όργανα, τα δικαιολογητικά και η τηρούµενη
διαδικασία για την έναρξη, τη χωροθέτηση και την παύση λειτουργίας των αγορών παραγωγών.
ββ) Οι κανόνες λειτουργίας των αγορών παραγωγών, ο έλεγχος τήρησης των κανόνων αυτών, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατά των παραβατών, τα αρµόδια όργανα ελέγχου και
εποπτείας και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
παραγράφου 1.
β) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
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φίµων καθορίζονται τα είδη των προϊόντων οικοτεχνίας, οι όροι
και οι προϋποθέσεις παραγωγής, µεταποίησης, µεταφοράς, διάθεσης και έκθεσης αυτών, τα της τήρησης, οργάνωσης και λειτουργίας του ΚΗΜΟ, η επιβολή κυρώσεων, οι αρµόδιες αρχές
και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου 2.»
2. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν.
4235/2014 (Α’32) αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται τα αναγκαία συµπληρωµατικά, οργανωτικά
και εκτελεστικά µέτρα για την εφαρµογή των διατάξεων των κανονισµών και αποφάσεων των Οργάνων της ΕΕ, καθώς και για τη
µεταφορά των οδηγιών των ιδίων ως άνω Οργάνων που αφορούν:
α) την Κοινή Αγροτική Πολιτική,
β) τους τοµείς αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής πολιτικών της ΕΕ εκτός της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, εφόσον
δεν υφίσταται ειδική εξουσιοδότηση.
Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνεται ιδίως ο ορισµός αρµόδιων
αρχών, η σύσταση και η συγκρότηση συλλογικών οργάνων, ο καθορισµός αρµοδιοτήτων και διοικητικών διαδικασιών, καθώς και
η θέσπιση διοικητικών και ποινικών κυρώσεων σε βαθµό πληµµελήµατος.»
Άρθρο 47
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4152/2013 (Α’107)
H περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.10 της παρ. Ε’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’107) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εµπορεύεται λιπάσµατα
υποχρεούται να απασχολεί σε κάθε εγκατάσταση εµπορίας λιπασµάτων υπεύθυνο επιστήµονα µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παράγει και εµπορεύεται ή εµπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούµενων φυτικών
ειδών υποχρεούται να απασχολεί σε κάθε εγκατάσταση παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών υπεύθυνο επιστήµονα µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας πλήρους απασχόλησης. Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών, όπως οι ανωτέρω επιχειρήσεις
ορίζονται στη Σύσταση αριθµ. 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (L
124/36/20.5.2003), µπορούν να απασχολούν υπεύθυνο επιστήµονα µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας µερικής απασχόλησης.
Φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α’, Β’ και µητρικών φυτειών αµπέλου που υπάγονται στην έννοια της πολύ µικρής επιχείρησης
µπορούν να απασχολούν υπεύθυνο επιστήµονα µε σύµβαση
εξαρτηµένης εργασίας µερικής απασχόλησης ή µε σύµβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Φυτωριακή επιχείρηση τύπου Α’
ή Β’ ή µητρικών φυτειών αµπέλου που υπάγεται στην έννοια της
πολύ µικρής επιχείρησης, και η οποία αποτελείται από µία ή περισσότερες εγκαταστάσεις παραγωγής και εµπορίας του υλικού
αυτού εντός του δήµου της έδρας της επιχείρησης και των όµορων δήµων, νοείται ως ενιαία εγκατάσταση για την απασχόληση
υπεύθυνου επιστήµονα. Με προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά τους όρους και προϋποθέσεις
απασχόλησης υπεύθυνου επιστήµονα στις επιχειρήσεις της παρούσας περίπτωσης.»
Άρθρο 48
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4036/2012 (Α’ 8)
1. H περίπτωση β’ της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4036/2012
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Μέχρι την 26η Νοεµβρίου 2016, η έκδοση συνταγής δύναται να γίνεται τη στιγµή της πώλησης των γεωργικών φαρµάκων.
Στην περίπτωση αυτή, η ηλεκτρονική καταγραφή σε ειδικό έντυπο της πώλησης των γεωργικών φαρµάκων, σύµφωνα µε την
παράγραφο 5 του άρθρου 36, µπορεί να υπέχει θέση συνταγής
χρήσης γεωργικού φαρµάκου αναφέροντας πλήρως τα στοιχεία

του επιστήµονα που την εξέδωσε.»
2. Μετά την περίπτωση γ’ της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν.
4036/2012 προστίθεται νέα περίπτωση δ’ ως εξής:
«δ) Σε µεγέθη συσκευασιών γεωργικών φαρµάκων που:
αα) προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν υπερβαίνει τα χίλια τετραγωνικά
µέτρα (1.000 τ.µ.) και
ββ) δεν φέρουν εικονόγραµµα κινδύνου µε νεκροκεφαλή και
χιαστί οστά
εκδίδεται συνταγή ή τη στιγµή της πώλησης γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή στο ειδικό έντυπο της πώλησης των γεωργικών
φαρµάκων, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 36, η
οποία υπέχει θέση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρµάκου αναφέροντας πλήρως τα στοιχεία του επιστήµονα που την εξέδωσε.
Στην περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος επιστήµονας που διενέργησε
την πώληση υποχρεούται να παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά µε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τη χρήση γεωργικών φαρµάκων, ιδίως σχετικά µε τις
πηγές κινδύνου, την έκθεση, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, το
χειρισµό και την εφαρµογή, καθώς και την ασφαλή τους διάθεση,
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τα απόβλητα, καθώς
και σχετικά µε εναλλακτικές λύσεις χαµηλού κινδύνου.»
3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης π’ της παρ. 1 του άρθρου
50 του ν. 4036/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«π) Το περιεχόµενο και ο τύπος της συνταγής χρήσης γεωργικού φαρµάκου, η διαδικασία και ο τρόπος έκδοσής της, η διάρκεια ισχύος της, η επιστηµονική µεθοδολογία που ακολουθείται
για την έκδοση και την επιλογή των δραστικών ουσιών και κάθε
σχετικό θέµα για την εφαρµογή των περιπτώσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 35.»
Άρθρο 49
Μεταβατικές διατάξεις
1. Το «Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Διεπαγγελµατικών Οργανώσεων» που συστάθηκε στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε το άρθρο 2
του ν. 4015/2011 (Α’ 210), στα πλαίσια άσκησης της κρατικής
εποπτείας επί των ΑΣ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του
άρθρου 12 του Συντάγµατος, συνεχίζει να λειτουργεί και να τηρείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, και µετονοµάζεται σε «Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και
άλλων συλλογικών φορέων» του άρθρου 19.
2. Όσοι ΑΣ λειτουργούν και είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο
του άρθρου 2 του ν. 4015/2011 κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υποχρεούνται να τροποποιήσουν τα καταστατικά
τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και να προσαρµοστούν στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 ως
προς τον αριθµό των µελών τους, εντός ενός (1) έτους από την
έναρξη ισχύος του. Μετά την πάροδο της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου, οι ΑΣ που δεν έχουν προσαρµόσει το καταστατικό
τους, διαγράφονται από το µητρώο.
3. Οι ΑΣ, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση πρώτης εγγραφής στο µητρώο του άρθρου 2 του ν. 4015/2011, καθώς και αυτοί
που έχουν καταχωριστεί στο µητρώο αυτό ως ανενεργοί, κατά
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, µπορούν, εντός ενός (1)
έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου:
α) να συγχωνευθούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
24, µε άλλον υφιστάµενο κατά τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου ΑΣ, που είναι εγγεγραµµένος στο µητρώο του ν. 4015/
2011 ή
β) να αποφασίσουν τη λύση τους και τη θέση τους σε εκκαθάριση.
4. α) Οι ΚΕΣΕ του ν. 2810/2000 που διατηρήθηκαν σύµφωνα
µε τη διάταξη του άρθρου 50 του ν. 4315/2014 (Α' 269) και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υποχρεούνται να µετατραπούν σε ΚΕΑΣ ή ΚΑΣ, µε απόφαση των γενικών
τους συνελεύσεων, µέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου. Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής,
ΚΕΣΕ που δεν έχουν µετατραπεί δεν υπάγονται στις διατάξεις
του παρόντος νόµου.
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β) Οι ΚΕΣΕ πλην εκείνων της περίπτωσης α’ και οι ΚΑΣΟ του
ν. 2810/2000, µε καθαρή οικονοµική θέση ή σχέδιο βιωσιµότητας
που έχει εγκριθεί από τον πιστωτή µε το µεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων, που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, υποχρεούνται να µετατραπούν σε ΑΣ του παρόντος
νόµου µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος
του µε τη συγχώνευση των αγροτικών συνεταιρισµών µελών
τους, µετά από απόφαση των γενικών συνελεύσεων των ΚΕΣΕ
και ΚΑΣΟ που µετατρέπονται, η οποία λαµβάνεται µε την απαρτία
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 και την πλειοψηφία της
παραγράφου 1 του άρθρου 14. Μέλη των ΑΣ που προέρχονται
από τη µετατροπή γίνονται αυτοδικαίως τα φυσικά πρόσωπα που
είναι µέλη των αγροτικών συνεταιρισµών µελών των ΚΕΣΕ και
ΚΑΣΟ που µετατρέπονται. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 24. Μετά την πάροδο της προθεσµίας των έξι (6) µηνών, ΚΕΣΕ και ΚΑΣΟ που δεν έχουν µετατραπεί δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
5. Οι ΣΕ του ν. 2810/2000, που λειτουργούν κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, υποχρεούνται να µετατραπούν σε
ΑΕΣ του άρθρου 33, µε απόφαση των γενικών τους συνελεύσεων, µέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου. Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής, ΣΕ που δεν
έχουν µετατραπεί δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος
νόµου.
6. ΕΑΣ, ΚΕΣΕ και ΚΑΣΟ του ν. 2810/2000, οι οποίες έχουν ήδη
µετατραπεί σε αγροτικούς συνεταιρισµούς ή σε αγροτική εταιρική σύµπραξη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4015/2011, µπορούν να διενεργήσουν εκ νέου, εντός τριών (3) µηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, οποιαδήποτε πράξη είτε παρέλειψαν να διενεργήσουν είτε διενήργησαν πληµµελώς, η οποία
αφορά στη διαδικασία συγχώνευσης ή µετατροπής τους. Οι πράξεις αυτές πρέπει να εγκριθούν από τη γενική συνέλευση του
νέου αγροτικού συνεταιρισµού ή της αγροτικής εταιρικής σύµπραξης.
7. Αγροτικές εταιρικές συµπράξεις που συστάθηκαν, σύµφωνα
µε το άρθρο 6 του ν. 4015/2011 και υφίστανται κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, συνεχίζουν να λειτουργούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 του παρόντος νόµου.
8. Διεπαγγελµατικές οργανώσεις που υφίστανται κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου συνεχίζουν να λειτουργούν,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος νόµου.
9. Αγροδιατροφικές συµπράξεις που συστάθηκαν, σύµφωνα
µε το άρθρο 9 του ν. 4015/2011 και υφίστανται κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, συνεχίζουν να λειτουργούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 35 του παρόντος νόµου.
10. Οργανώσεις παραγωγών, οµάδες παραγωγών και ενώσεις
οµάδων παραγωγών που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου συνεχίζουν να λειτουργούν, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 37 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 50
Καταργούµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
α) Ο ν. 2810/2000 (Α’ 61), όπως ισχύει.
β) Το άρθρο 31 και η παρ. 7 του άρθρου 47 του ν. 2169/1993
(Α’149) και διατηρείται σε ισχύ το άρθρο 44 και οι παράγραφοι 1
έως 6 και 8 του άρθρου 47.
γ) Τα άρθρα 1 έως 4 και 6 έως 16, 18, 19, και 19α του ν. 4015/
2011 (Α’ 210), όπως ισχύουν.
δ) Η παρ. 15 του άρθρου 61 του ν. 4277/2014 (Α’ 156), όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 4305/2014
(Α’ 237).
ε) Η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4315/2014 (Α’ 269).
στ) Το άρθρο 1 του ν. 2732/1999 (Α’154), όπως ισχύει.
ζ) Η παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α’32).
η) Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, η οποία έρχεται σε αντίθεση ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται µε τις
διατάξεις του παρόντος νόµου.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται το
β.δ. από 30.11.1940 «Περί επιθεωρήσεως σφαγίων» (Α’ 419).
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Άρθρο 51
1. Το άρθρο 97 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) αντικαθίσταται ως
εξής:
«α. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης
νόµου, οι κεντρικές, οι αποκεντρωµένες και όλες εν γένει οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, µε
απόφαση του Διοικητικού τους Συµβουλίου (Δ.Σ.) ή της Διοίκησης ή του κατά περίπτωση αρµόδιου οργάνου τους, δύνανται για
την καθαριότητα των κτιρίων της ευθύνης τους και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, καθώς και για τις ανάγκες σίτισης και φύλαξής τους, να συνάπτουν ατοµικές συµβάσεις έργου ή µίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών, µέχρι τις 31.12.2017, µε φυσικά πρόσωπα, που εργάζονταν ή εργάζονται αυτοπροσώπως,
χωρίς να απασχολούν προσωπικό, στον καθαρισµό ή τη φύλαξη
ή τη σίτιση των παραπάνω φορέων, βάσει οποιασδήποτε έννοµης
σχέσης ή σύµβασης, συναφθείσας είτε απευθείας µε τους φορείς αυτούς είτε µε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
β. Τα φυσικά πρόσωπα που συνάπτουν συµβάσεις σύµφωνα
µε το παρόν άρθρο υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το
κόστος σύναψης των συµβάσεων αυτών βαρύνει και εκκαθαρίζεται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισµών των φορέων της παραγράφου α’ του παρόντος και πρέπει να βρίσκεται
εντός των ορίων των εγγεγραµµένων διαθέσιµων πιστώσεων του
προϋπολογισµού τους, όπως αυτές έχουν εκτιµηθεί για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας, σίτισης και φύλαξης.
γ. Η συµφωνούµενη χρηµατική αντιπαροχή κάθε ατοµικής
σύµβασης της παραγράφου α’ δεν µπορεί να υπερβαίνει τη συνολική ανά φυσικό πρόσωπο µηνιαία αµοιβή που θα λάµβανε
ένας µόνιµος υπάλληλος της αντίστοιχης κατηγορίας στον ίδιο
φορέα. Στη διαµόρφωση της παραπάνω χρηµατικής αντιπαροχής συµπεριλαµβάνονται και όλα τα αντίστοιχα προβλεπόµενα
επιδόµατα, προσαυξήσεις και αποζηµιώσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του ενιαίου µισθολογίου, όπως εκάστοτε ισχύουν. Στο διαµορφούµενο κατά τον ανωτέρω τρόπο ποσό χρηµατικής
αντιπαροχής, δεν περιλαµβάνονται και δεν παρακρατούνται οι
εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες και υπολογίζονται, ως ποσοστό,
επιπλέον στο ποσό αυτό.
δ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύνανται να ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη διαδικασία, τους
όρους και σε κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε τις συµβάσεις
του παρόντος άρθρου.
Συµβάσεις που έχουν συναφθεί έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 97 του ν. 4368/2016 (Α’ 21),
όπως ίσχυε, υπάγονται στις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου από
την ηµεροµηνία της σύναψής τους, οι δε σχετικές µε αυτές δαπάνες θεωρούνται σύννοµες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των
πιστώσεων των προϋπολογισµών των παραπάνω φορέων.»
2.α. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 44 του ν.
4368/2016 (Α’ 21) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το ίδιο ισχύει και για όσους συµµετείχαν στην υπ’ αριθµ.
Α2γ/Γ.Π 7237/29.1.2016 προκήρυξη κενών και κενούµενων θέσεων Γενικών Νοσοκοµείων-Κέντρων Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ.-Κέντρων
Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ.-Πολυδύναµων Περιφερειακών Ιατρείων,
Π.Ε.Δ.Υ.-Περιφερειακών Ιατρείων, Π.Ε.Δ.Υ.-Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και πλοίων του Υπουργείου Υγείας και δεν επελέγησαν.»
β. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4368/2016 (Α’
21) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα ίδια δικαιώµατα έχουν και οι επιλεγέντες από την υπ’
αριθµ. Α2γ/Γ.Π 7237/29.1.2016 προκήρυξη κενών και κενούµενων
θέσεων Γενικών Νοσοκοµείων-Κέντρων Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ.-Κέντρων Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ.- Πολυδύναµων Περιφερειακών Ιατρείων,
Π.Ε.Δ.Υ.-Περιφερειακών Ιατρείων, Π.Ε.Δ.Υ.-Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και πλοίων του Υπουργείου Υγείας, µετά την ανάληψη της υπηρεσίας για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής
υπηρεσίας υπαίθρου.»
γ. Η παρ. 5 του άρθρου 44 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) αντικαθίσταται ως εξής:
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«5. Στον Διοικητή της αρµόδιας Υ.Πε. εκχωρούνται, από τις αρµοδιότητες του τµήµατος Ιατρών Υπόχρεων και επί θητεία Υπηρεσίας Υπαίθρου της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης γ’ της
παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 106/2014 (Α’ 173), η απόσπαση των
Ιατρών Υπηρεσίας Υπαίθρου σε Νοσοκοµεία της χώρας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 1963/1991
(Α’ 183), καθώς και η έγκριση της παράτασης της θητείας των
ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Π.Ε.Δ.Υ. - Περιφερειακά ιατρεία,
Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρα Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ. - Πολυδύναµα Περιφερειακά
ιατρεία, Π.Ε.Δ.Υ. - Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και Γενικά Νοσοκοµεία - Κέντρα Υγείας της χώρας, όπως προβλέπεται στο άρθρο
8 του ν. 4316/2014 (Α’ 270). Η απόφαση της παράτασης και η ενδεχόµενη µη αποδοχή αυτής, καθώς επίσης και η αιφνίδια παραίτηση των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου που υπηρετούν µε
παράταση θα κοινοποιείται από τις αρµόδιες Δ.Υ.Πε. εντός δέκα
(10) ηµερών στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.»
δ. Στην πρώτη παράγραφο της περίπτωσης Γ’ της παρ. 11 του
άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α’297), όπως ισχύει, η φράση «των
εδαφίων i έως iν», αντικαθίσταται µε τη φράση «των εδαφίων i
έως ν». Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 4.12.2015.
3. Το άρθρο 58 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ιδρύονται, µετατρέπονται, συγχωνεύονται και καταργούνται δηµόσια ΙΕΚ του ν. 4186/
2013 (Α' 193 ) της οµάδας προσανατολισµού Υγείας και Πρόνοιας του άρθρου 24 της παραγράφου ζ’ του ιδίου νόµου, που
τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας.
Η αρµοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας αυτών ανήκει
στα νοσηλευτικά ιδρύµατα, όπου λειτουργούν και συνιστούν παραρτήµατα αυτών. Η αρµοδιότητα διαµόρφωσης και εποπτείας
του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στη Γενική Γραµµατεία
Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται η
έναρξη λειτουργίας τους (χειµερινό και εαρινό εξάµηνο), η ειδικότητα και το Νοσοκοµείο στο οποίο λειτουργούν και στεγάζονται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Υγείας ρυθµίζεται κάθε
θέµα που αφορά στη λειτουργία, το προσωπικό των ΙΕΚ, καθώς
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
2. Οι οργανικές θέσεις που κατέχει το εκπαιδευτικό, διοικητικό
και λοιπό προσωπικό (ΤΕ Επιµελητών) που υπηρετεί στις καταργούµενες δυνάµει του ν. 4186/2013 Επαγγελµατικές Σχολές
(ΕΠΑ.Σ) Βοηθών Νοσηλευτών του ν. 3475/2006 αρµοδιότητας
του Υπουργείου Υγείας, µεταφέρονται αυτοδικαίως, καθώς και
το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές, µε την ίδια σχέση εργασίας και στην ίδια κατηγορία, κλάδο, βαθµό και ειδικότητα στα
αντίστοιχα Δ.Ι.Ε.Κ. του ν. 4186/2013 αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας που συνιστούν παραρτήµατα των ιδίων Νοσοκοµείων. Οι άδειες και το ωράριο του εκπαιδευτικού προσωπικού
των Δ.I.E.Κ. του ν. 4186/2013 διέπονται από τις κείµενες διατάξεις που ισχύουν για το µόνιµο εκπαιδευτικό προσωπικό Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Οι κενές οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ14 και ΠΕ 18 των
ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών αρµοδιότητας του Υπουργείου
Υγείας µεταφέρονται και εντάσσονται στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας
του Υπουργείου Υγείας.
Οι οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ17 µετατρέπονται σε οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ18 µετά την µε οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που τις κατέχουν.
Η µεταφορά και ένταξη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται µε
διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του οικείου Νοσοκοµείου.
Η ισχύς των προηγούµενων εδαφίων ανατρέχει στις 15.9.2015.
Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού των Δ.Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας είναι κατά κατηγορία, ειδικότητα και κλάδο αυτά
που ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 1566/1985 (Α’ 37), όπως
ισχύει.
Όσοι καταλαµβάνουν εφεξής θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού εκτός των ανωτέρω προσόντων πρέπει να κατέχουν πιστοποιηµένη επάρκεια για την επαγγελµατική κατάρτιση στο πλαίσιο
της Δια Βίου Μάθησης, όπως προσδιορίζεται σχετικά στο εκά-
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στοτε ισχύον πιστοποιηµένο Επαγγελµατικό Περίγραµµα Εκπαιδευτή. Οι οργανικές θέσεις διοικητικού και λοιπού προσωπικού
(ΤΕ Επιµελητών) των Δ.I.E.Κ. αρµοδιότητας του Υπουργείου
Υγείας καταργούνται µε την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση
από τις θέσεις αυτές του προσωπικού που τις καταλαµβάνει δυνάµει της παραγράφου 2, εδάφιο α’ του παρόντος.
3. Σε περίπτωση κατάργησης Δ.I.E.Κ., το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό (ΤΕ Επιµελητών) που υπηρετεί σε αυτό
µεταφέρεται στη νοσηλευτική (το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό {ΤΕ Επιµελητών}) και στη διοικητική (το διοικητικό προσωπικό) υπηρεσία των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων που υπάγεται ή
των µονάδων ΠΕΔΥ της ίδιας Υγειονοµικής Περιφέρειας.»
4.α. Στην παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) η ηµεροµηνία «30.6.2015» αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία
«31.3.2016».
β. Η ισχύς των προβλεπόµενων στην παρ. 28 του άρθρου 66
του ν. 3984/2011 (Α’ 150) και στο άρθρο 37 του ν. 4238/2014 (Α’
38), όπως παρατάθηκαν, παρατείνεται µέχρι 31.3.2016.
5. Οι θέσεις του ήδη υπηρετούντος τακτικού νοσηλευτικού,
παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, όλων των κλάδων και κατηγοριών, της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και
των φορέων Εποπτείας του, οι οποίες κενώνονται, λόγω της κατάληψης νέων θέσεων σε άλλους φορείς από το ανωτέρω προσωπικό, έπειτα από επιτυχία αυτού στους διαγωνισµούς του
ΑΣΕΠ, καλύπτονται από τους ακολουθούντες στους πίνακες κατάταξης, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης. Η
διάταξη αυτή ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως των
4Κ(ΦΕΚ 5'/15.10.2015) και 5Κ (ΦΕΚ 6'/27.10.2015) προκηρύξεων
του ΑΣΕΠ. Τυχόν περαιτέρω λεπτοµέρειες δύνανται να καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού.
6.α. Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παρ. 7 του άρθρου 90
του ν. 4368/2016 (Α’ 21) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα εκδιδόµενα από τις αρµόδιες οικονοµικές υπηρεσίες του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δυνάµει των διατάξεων του ν.δ. 496/1974, χρηµατικά
εντάλµατα πληρωµής υπέρ των παρόχων υγείας, πλην φαρµακοποιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις περιπτώσεις α’ και β’
της παρούσας παραγράφου, συνοδεύονται από τα έγγραφα των
αρµόδιων οργάνων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που πιστοποιούν την τήρηση
και το αποτέλεσµα της διαδικασίας εκκαθάρισης των οφειλών µε
δειγµατοληψία. Ο προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των εν λόγω χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής διενεργείται µε βάση τα ίδια έγγραφα, ενώ παρέχεται πλήρης
πρόσβαση στα δικαιολογητικά δαπανών ασφαλισµένων µε βάση
τα οποία διενεργήθηκε η εκκαθάριση µε δειγµατοληψία. Σε κάθε
περίπτωση, ο/η Επίτροπος δύναται να επεκτείνει τον έλεγχο στο
σύνολο των δικαιολογητικών που στηρίζουν την εκάστοτε εντελλόµενη δαπάνη, έστω και αν αυτά δεν συµπεριλήφθηκαν στο
δείγµα.»
β. Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παρ. 5 του άρθρου 12 του
ν. 3816/2010 (Α’ 6), όπως ισχύει προστίθεται εδάφιο ως εξής :
«Η διοικητική ποινή του αποκλεισµού από τη θετική λίστα επιβάλλεται και σε κάτοχο ΚΑΚ, ο οποίος δεν προσέρχεται ενώπιον
της Επιτροπής Διαπραγµάτευσης.»
γ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, διαγράφονται, ισόποσα,
οι απαιτήσεις των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων του Ε.Σ.Υ. (ΝΠΔΔ)
έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που προέρχονται από υπηρεσίες παρασχεθείσες σε ασφαλισµένους αυτού (εισπρακτέα νοσήλια) στο
ύψος των ετησίων χρηµατοδοτήσεών τους από τον Κρατικό Προϋπολογισµό (Φ.210/ΚΑΕ 2325, 2326 ), για τα έτη 2012, 2013 και
2014, ανεξαρτήτου του χρόνου τιµολόγησής τους, µε διαγραφή
των αντίστοιχων υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα ανωτέρω
Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, που προέρχονται από τις προαναφερόµενες υπηρεσίες.
Οι ως άνω φορείς υποχρεούνται να προβούν στην απεικόνιση
του αποτελέσµατος των αναφεροµένων στην ανωτέρω παράγραφο διαγραφών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, στις λογιστικές καταστάσεις (ισολογισµούς) της οικονοµικής χρήσης του
έτους 2016.
7. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α’ 134), όπως ισχύει, µετά τις λέξεις
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«πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας» προστίθεται φράση ως εξής:
«ή τον προϋπολογισµό του Ε.Κ.Α.Β., εάν καλύπτουν ανάγκες
του Ε.Κ.Α.Β..»
8. Η θητεία των µελών των Διοικητικών Συµβουλίων των Νοσοκοµείων παρατείνεται από τη λήξη της και µέχρι το διορισµό νέου
Διοικητή ή/και Αναπληρωτή Διοικητή, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.12016.
Άρθρο 52
Στο τέλος του ένατου εδαφίου της παρ. A.1 του άρθρου 20
του ν. 4354/2015 (Α’ 176) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Συγκεκριµένα για το έτος 2016 οι σχετικές αποφάσεις των
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν δηµοσιευθεί ή πρόκειται να
δηµοσιευθούν εντός του α’ εξαµήνου του έτους, ισχύουν αναδροµικά από 1.1.2016.»
Άρθρο 53
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και του Υπουργού Επικρατείας, στον οποίον έχουν ανατεθεί οι αρµοδιότητες της Γενικής
Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, συνιστάται Ειδική
Υπηρεσία επικοινωνιακού σχεδιασµού προσφυγικής και µεταναστευτικής πολιτικής, η οποία υπάγεται στη Γενική Γραµµατεία
Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και έχει ως σκοπό τον επικοινωνιακό σχεδίασµο, τον αποτελεσµατικό συντονισµό των επικοινωνιακών δράσεων των συναρµόδιων αρχών και υπηρεσιών, καθώς
και την ενηµέρωση των εκπροσώπων των ελληνικών και διεθνών
µέσων µαζικής ενηµέρωσης και της κοινής γνώµης για θέµατα
που αφορούν στην προσφυγική και µεταναστευτική πολιτική.
2. Με την ίδια απόφαση εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες της ειδικής υπηρεσίας, καθορίζεται η οργάνωση, ο αριθµός και η σύνθεση του προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της.
3. Παράλληλα ορίζεται ότι η εν λόγω ειδική υπηρεσία δύναται
να συγκροτηθεί ως ενιαίος διοικητικός τοµέας, του οποίου θα
προΐσταται µετακλητός ειδικός γραµµατέας µε βαθµό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, ενώ κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
Άρθρο 54
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015
Το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) τροποποιείται ως εξής:
«Το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1
του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 εξακολουθεί να καταβάλλεται
στο ίδιο ύψος, µε τους ίδιους όρους και µε τις ίδιες προϋποθέσεις στους δικαιούχους που έχουν οριστεί µε τις υπουργικές
αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω
διατάξεων, καθώς και αυτών του άρθρου 67 του ν. 4235/2014 (Α’
32), εκτός από τις περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από τα καθήκοντα ή την εργασία τους για συνδικαλιστικούς λόγους µε την
επιφύλαξη της επικείµενης ευθυγράµµισης του σχετικού καθεστώτος µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νοµοθεσία έως τις
31.12.2017.»
Άρθρο 55
Παράταση προθεσµίας προσκόµισης
επικαιροποιηµένων στοιχείων του άρθρου 4
του ν. 3869/2010 (Α’ 130)
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Α.4 της παραγράφου Α’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’
94), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4366/2016 (Α’ 18), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι οφειλέτες, των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεµούσε στις 19
Αυγούστου 2015, υποχρεούνται έως τις 30 Ιουνίου 2016, και εφόσον µέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους,
να υποβάλουν στη γραµµατεία του Δικαστηρίου, όπου τηρείται
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ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιηµένα τα στοιχεία που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του
ν. 3869/2010.»
Άρθρο 56
Η ισχύς της αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β ΕΞ 2015/ 7.4.2015 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Απευθείας παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας,
όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’
Βαθµού» (Β’ 578), όπως ισχύει, παρατείνεται έως 30.4.2017. Συµβάσεις παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης σε τρίτους που
έληξαν ή λήγουν έως την 30.4 2016, δεν παρατείνονται.
Άρθρο 57
Στην παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 36 του ν. 4280/2014, προστίθεται δεύτερο
εδάφιο ως εξής:
«Στις εν λόγω εκτάσεις το πλαίσιο διάνοιξης οδών ορίζεται
από τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 15 του άρθρου 45 του
παρόντος.»
Άρθρο 58
Στο ν. 4251/2014 προστίθεται άρθρο 13α ως ακολούθως:
«Άρθρο 13α
Απασχόληση παράτυπα διαµενόντων πολιτών τρίτων χωρών
στην αγροτική οικονοµία
1. Αν οι θέσεις εργασίας που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος
για την εργασία στην αγροτική οικονοµία δεν καλυφθούν µε την
διαδικασία των άρθρων 12 και 13 του παρόντος, µπορεί ο εργοδότης να υποβάλει στην αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης του τόπου διαµονής του αίτηση για την κατ’ εξαίρεση
απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι στερούνται-τίτλου
διαµονής στην χώρα, προκειµένου για την αντιµετώπιση επειγουσών αναγκών της αγροτικής εκµετάλλευσης. Στην αίτηση αναγράφονται ο αριθµός των θέσεων εργασίας σύµφωνα µε την
αντιστοιχία καλλιεργήσιµης έκτασης ή ζωικού κεφαλαίου ανά εργαζόµενο κατ’ εφαρµογή της κοινής υπουργικής απόφασης της
παραγράφου 3 του άρθρου 11, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των
προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα και το
χρονικό διάστηµα της απασχόλησης. Η αίτηση συνοδεύεται από:
α) την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας ή την Ενιαία Δήλωση
Εκτροφής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α’ 160),
β) υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι αντιµετωπίζει κατάσταση ανωτέρας βίας εφόσον αδυνατεί να συνάψει εγκαίρως νόµιµες συµβάσεις εργασίας για την αντιµετώπιση των αναγκών
της εκµετάλλευσής του,
γ) τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 δικαιολογητικά.
2. Οι αιτήσεις εξετάζονται µε την χρονική σειρά υποβολής
τους από τον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ο οποίος
µπορεί να εκδώσει πράξεις έγκρισης για την κατ’ εξαίρεση απασχόληση παράτυπα διαµενόντων πολιτών τρίτων χωρών, µέχρις
ότου συµπληρωθεί ο αριθµός εργαζόµενων που προβλέπει η
κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 11. Η
χορηγηθείσα έγκριση για την κατ’ εξαίρεση απασχόληση των πολιτών τρίτων χωρών συνιστά λόγο αναβολής αποµάκρυνσης και
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν.
3907/2011 (Α’ 7). Η αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης αποστέλλει στην κατά τόπον αρµόδια Αστυνοµική Διεύθυνση την χορηγηθείσα πράξη έγκρισης. Σε περίπτωση που έχει
ήδη εκδοθεί απόφαση επιστροφής, η αρµόδια αστυνοµική αρχή
εκδίδει, βεβαίωση αναβολής αποµάκρυνσης κατ’ εφαρµογή της
παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011, εφόσον δεν συντρέχει
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σπουδαίος λόγος δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, σύµφωνα µε
την περίπτωση γ’ του άρθρου 6. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής, εκδίδεται απόφαση επιστροφής
από την αρµόδια αστυνοµική αρχή και, ακολούθως, εκδίδεται βεβαίωση αναβολής αποµάκρυνσης κατ’ εφαρµογή της παρ. 4 του
άρθρου 24 του ν. 3907/2011. Οι πολίτες τρίτων χωρών, των
οποίων αναβλήθηκε η αποµάκρυνση, υποβάλλουν στην Περιφέρεια του τόπου διαµονής τους αίτηση χορήγησης άδειας εργασίας κατ’ εφαρµογή του άρθρου 3 της αριθ. 53619/735/2015
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 2631). Η
Περιφέρεια κοινοποιεί υποχρεωτικά τις χορηγούµενες άδειες εργασίας στον κατά τόπον αρµόδιο ανταποκριτή του ΟΓΑ και στο
κατά τόπον αρµόδιο τµήµα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας.
3. Εργοδότης που απασχολεί πολίτες τρίτων χωρών κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν υπόκειται στις κυρώσεις των άρθρων 85, 87 και 88 του ν. 4052/2012
(Α’ 41).
4. Οι πολίτες τρίτων χωρών που απασχολούνται κατ’ εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου στην αγροτική οικονοµία ασφαλίζονται στον Οργανισµό Γεωργικών
Ασφαλίσεων µε εργόσηµο, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 27 του ν.
2639/1998 (Α’ 205) και του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α’ 115).
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών Αγροτικής
Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την προσµέτρηση
των δαπανών που προκύπτουν από το παράβολο στα έξοδα των
εργατών, για τον υπολογισµό του φορολογητέου εισοδήµατός
τους και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Άρθρο 59
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1474/1984 (Α’ 128), µετά
την περίπτωση θ’ προστίθεται περίπτωση ι’ ως εξής:
«ι) Το ΓΕΩΤΕΕ, µπορεί είτε αυτοτελώς είτε συνάπτοντας προγραµµατικές συµβάσεις µε φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού
τοµέα, να παρέχει τη συνδροµή και υπηρεσίες του σε οργανισµούς, επιχειρήσεις, ιδιώτες και µέλη του, για την επίλυση ζητηµάτων του αντικειµένου του και προώθηση του σκοπού του,
µέσω µελετών, γνωµοδοτήσεων και συµβουλευτικών δραστηριοτήτων και να παρέχει τη συνδροµή του σε εκπαιδευτικούς φορείς
για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, επιµόρφωσης και κατάρτισης, µεταπτυχιακών προγραµµάτων και λοιπών προγραµµάτων,
έναντι αµοιβής, το ύψος της οποίας καθο- ρίζεται µε απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου του ΓΕΩΤΕΕ. Επιπλέον µπορεί να
υλοποιεί και να συµµετέχει στην υλοποίηση προγραµµάτων και
δράσεων που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους, από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισµούς. Τα προκύπτοντα
έσοδα κατατίθενται σε διακεκριµένο κωδικό εσόδων του ΓΕΩΤΕΕ
και διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη των νοµοθετηµένων
σκοπών του, όπως αυτοί καθορίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Για την αποτελεσµατικότερη παροχή των ως
άνω υπηρεσιών του, το ΓΕΩΤΕΕ µπορεί να συστήνει αµειβόµενες
επιτροπές.»
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 1474/1984, µετά την περίπτωση η’ προστίθενται νέες περιπτώσεις θ’ και ι’ ως εξής:
«θ) Έσοδα από την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών εκπαίδευσης, επιµόρφωσης και κατάρτισης προς οργανισµούς, επιχειρήσεις, ιδιώτες και µέλη του ΓΕΩΤΕΕ.
ι) Έσοδα από την υλοποίηση και συµµετοχή σε προγράµµατα
και δράσεις που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους, την
Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς οργανισµούς.»
3. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176)
προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Για τους ελέγχους της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/
2006 (Α’ 105), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 27 του ν.
3698/2008 (Α’ 198) οι οποίοι διενεργούνται εκτός ωραρίου και
κατά τις εξαιρέσιµες Κυριακές και αργίες στα σηµεία εισόδου,
εξόδου και εκτελωνισµού, στους χώρους που τελούν υπό τελω-

νειακό καθεστώς, στα σφαγεία, καθώς και σε κάθε άλλο χώρο
που διενεργούνται έλεγχοι - επιθεωρήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της ενδοκοινοτικής διακίνησης, µετά από αίτηση κάθε φυσικού ή νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και εισπράττονται
ανταποδοτικά τέλη καθορίζεται αποζηµίωση για τους ελεγκτές
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.»
Άρθρο 60
Η λειτουργία των Επαγγελµατικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του ν.
3475/2006 (Α’ 146), αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, παρατείνεται και για τα σχολικά έτη
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020- 2021, 2021-2022 και
παύει την 15η Σεπτεµβρίου 2022.
Άρθρο 61
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τη διάταξη της
παραγράφου 13 του άρθρου 16, η ισχύς της οποίας αρχίζει δύο
(2) έτη µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

3. ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

4. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

5. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

6. ΥΓΕΙΑΣ

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

8. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

9. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

10. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

11. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

12. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς
την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΔ’ - 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 20.55’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο
ηµέρα Παρασκευή 22 Απριλίου και ώρα 10.00’ µε αντικείµενο ερΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

9015

γασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

