ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΑ’
Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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γερµανικών αποζηµιώσεων», σελ. 8963
β) Προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα:
«Κίνδυνος για τις προστατευόµενες περιοχές από τα αντιπληµµυρικά έργα στον Ερασίνο», σελ. 8964
γ) Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Η τραγική υποστελέχωση του ΟΑΕΔ Πτολεµαΐδας, εµπόδιο στην υλοποίηση των προγραµµάτων
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Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση σχεδίων νόµων:
Α. Οι Υπουργοί Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Επικρατείας, καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών και Εξωτερικών κατέθεσαν την 25η-2-2022
σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε την ανταλλαγή και αµοιβαία προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών», σελ. 8940
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Δικαιοσύνης, καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών και Εξωτερικών κατέθεσαν την 25η-2-2022 σχέδιο
νόµου: «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης στον τοµέα της
ακαδηµαϊκής έρευνας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυ-

νας της Ελληνικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενου από τη
Σχολή Εθνικής Άµυνας (ΣΕΘΑ), και του Υπουργείου Άµυνας
της Ιταλικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενου από το Στρατιωτικό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών (CEMISS)», σελ. 8940
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κατέθεσαν την 25-2-2022 σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Κράτους
του Ισραήλ, σχετικά µε τη συνεργασία τους στους τοµείς της
υδρογραφίας και της ωκεανογραφίας», σελ. 8948
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΑ’
Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022

Αθήνα, σήµερα στις 25 Φεβρουαρίου 2022, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 10.13’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του
Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 24-2-2022
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της Π’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης 24
Φεβρουαρίου 2022, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο των
σχεδίων νόµων: 1) «Κύρωση της Σύµβασης της Χάγης της 13ης
Ιανουαρίου 2000 για τη διεθνή προστασία των ενηλίκων», 2) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δη-

µοκρατίας και της κυβέρνησης του Μαυροβουνίου επί της συνεργασίας και προστασίας από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές» και 3) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν σχετικά µε τη συνεργασία
και την αµοιβαία βοήθεια στον τοµέα της πρόληψης και της εξάλειψης των συνεπειών φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών
ατυχηµάτων».)
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τη Γραµµατέα της Βουλής
κ. Ραλλία Χρηστίδου, Βουλευτή Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών, τα
ακόλουθα:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Πριν εισέλθουµε στη
συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης επιτρέψτε µου πρώτα να
ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 28 Φεβρουαρίου 2022:
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 432/16-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λάρισας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Βασιλείου Κόκκαλη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Πόσες ερωτήσεις απαιτούνται για να επιλύσετε το πρόβληµα του προσωπικού του ακτινολογικού εργαστηρίου του Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας (ΠΓΝΛ);».
2. Η µε αριθµό 427/14-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β1’ Βόρειου Τοµέα Αθηνών του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ανδρέα
Λοβέρδου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε
θέµα: «Διαχείριση απορριµµάτων, πρόστιµα και διαχρονική παθογένεια».
3. Η µε αριθµό 451/21-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού,
µε θέµα: «Για την επιχείρηση παράδοσης του Ολυµπιακού Κέντρου Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ σε ιδιωτικά συµφέροντα».
4. Η µε αριθµό 441/20-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα – Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα:
«Εκβρασµοί ζιφιών σε θαλάσσια περιοχή στην Κέρκυρα όπου διεξάγονται σεισµικές έρευνες για πετρέλαια».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 433/16-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Μουζάλα προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε
θέµα: «Δηµόσιο Οικολογικό πάρκο Φαληρικού Όρµου, το νέο γιοφύρι της Άρτας».
2. Η µε αριθµό 428/14-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β1’ Βόρειου Τοµέα Αθηνών του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ανδρέα
Λοβέρδου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε
θέµα: «Αντικατάσταση Γιάννη Χατζηθεοδοσίου από τη θέση του
Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος
(ΚΕΕΕ)».
3. Η µε αριθµό 452/21-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β1’ Βόρειου Τοµέα Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανασίου Παφίλη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε
θέµα: «Απόσυρση του αντεργατικού εκτρώµατος της κυβέρνησης για τη «ΛΑΡΚΟ», διασφάλιση της ενιαίας και συνολικής παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης και όλων των θέσεων
εργασίας».
4. Η µε αριθµό 446/21-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα – Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Συστηµατική απαξίωση των υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης
(ΕΚΑ)».
5. Η µε αριθµό 435/17-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Εύβοιας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευάγγελου Αποστόλου προς τον Υπουργό Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, µε θέµα: «Σχεδιασµός αντιπυρικής αγροτοδασοπροστασίας 2022».
6. Η µε αριθµό 429/15-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Αρκαδίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, µε θέµα: «Άµεση επίλυση του θέµατος ιδιοκτησίας
εκατοντάδων µικροϊδιοκτητών των τοπικών κοινοτήτων Ευάνδρου, Βουνού, Στρίγκου και Κανδάλου, του δήµου Τρίπολης γύρω από την λίµνη Τάκα».
7. Η µε αριθµό 453/21-2-2022 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Λέσβου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μαρίας
Κοµνηνάκα προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Έλλειψη παιδιάτρων στην Ικαρία».
8. Η µε αριθµό 447/21-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
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Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα – Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα:
«Όρος Βέρµιο: Εβδοµήντα ανεµογεννήτριες σε υψόµετρο 1.700
- 2.065 µέτρων».
9. Η µε αριθµό 439/18-2-2022 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Αχαΐας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίας (Σίας) Αναγνωστοπούλου προς τον Υπουργό Υγείας, µε
θέµα: «Αβέβαιο το εργασιακό µέλλον των συµβασιούχων ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ) σε καθαριότητα, σίτιση και φύλαξη στα νοσοκοµεία της Αχαΐας».
10. Η µε αριθµό 436/18-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κινήµατος Αλλαγής κ. Χαράλαµπου
(Χάρη) Καστανίδη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Εκτός
ΜΕΘ το 60% των θανάτων από COVID στο Νοσοκοµείο «Παπανικολάου»».
11. Η µε αριθµό 454/21-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λάρισας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον
Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Άµεση αντικατάσταση του αξονικού
τοµογράφου στο Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας».
12. Η µε αριθµό 440/18-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λάρισας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Βασιλείου Κόκκαλη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα:
«AΡΙΑΔΝΗ» θεοµηνία για εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες - ιδιοκτήτες ενυπόθηκης παραγωγικής γης».
13. Η µε αριθµό 437/18-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Επιπλέον
παράταση της επαναλειτουργίας της πλατφόρµας arogi.gov.gr
και άµεση πληρωµή της προκαταβολής για όλους και όλες, χωρίς
γραφειοκρατικά εµπόδια».
14. Η µε αριθµό 448/21-2-2022 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Ιωάννινων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μερόπης Τζούφη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Η κυβέρνηση οδηγεί στην απόλυση διακόσιους είκοσι εργαζόµενους
Συµβασιούχους Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) στο Πανεπιστηµιακό
Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ)».
15. Η µε αριθµό 444/21-2-2022 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αργολίδας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ανδρέα Πουλά προς
τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Μετακινήσεις και αποσπάσεις
προσωπικού από τη νοσηλευτική µονάδα Ναυπλίου».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 794/1-11-2021 ερώτηση του Βουλευτή Φθιώτιδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Σαρακιώτη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Αναγκαιότητα άµεσης
λειτουργίας της 2ης Τοπικής Μονάδας Υγείας (Το.Μ.Υ.) Λαµίας
(περιοχή Παγκρατίου)».
2. Η µε αριθµό 2023/23-12-2021 ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς
τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Προβλήµατα και προοπτικές του
Νοσοκοµείου Ρεθύµνου και εν γένει του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας στο Νοµό Ρεθύµνου».
3. Η µε αριθµό 1119/12-11-2021 ερώτηση της Βουλευτού Βοιωτίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιού
(Γιώτας) Πούλου προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Άµεση λειτουργία της Τοπικής Μονάδας Υγείας (Το.ΜΥ) Λιβαδειάς».
4. Η µε αριθµό 1709/6-12-2021 ερώτηση της Βουλευτού Β2’
Δυτικού Τοµέα Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χαρούλας (Χαράς) Καφαντάρη προς τον Υπουργό Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, µε θέµα: «Ανάγκη
αλλαγής πολιτικής στον σχεδιασµό αντιµετώπισης των δασικών
πυρκαγιών».
5. Η µε αριθµό 2522/19-1-2022 ερώτηση του Βουλευτή Μαγνησίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου
Μεϊκόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Άµεση απόσυρση της ρύθµισης για αφαίρεση του δικαιώµατος συνταγογράφησης ανασφάλιστων πολιτών από ιδιώτες ιατρούς».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη ηµερήσια
διάταξη των
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η µε αριθµό 9/5/9-2-2022 επίκαιρη επερώτηση
των Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος
Αλλαγής κ.κ. Ανδρέα Πουλά, Μιχάλη Κατρίνη, Ευαγγελίας Λιακούλη, Γεωργίου Αρβανιτίδη, Κωνσταντίνου Σκανδαλίδη, Κωνσταντίνας (Νάντιας) Γιαννακοπούλου, Αντωνίας (Τόνιας) Αντωνίου, Ιλχάν Αχµέτ, Χρήστου Γκόκα, Γεωργίου Καµίνη, Χαράλαµπου Καστανίδη, Βασίλειου Κεγκέρογλου, Χαρούλας (Χαράς) Κεφαλίδου, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, Δηµήτριου Κωνσταντόπουλου, Ανδρέα Λοβέρδου, Γεωργίου Μουλκιώτη, Μπουρχάν
Μπαράν, Δηµήτριου Μπιάγκη, Απόστολου Πάνα, Γεωργίου Παπανδρέου και Γεωργίου Φραγγίδη προς τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Η έλλειψη σχεδίου, λανθασµένες πολιτικές και ανεπαρκείς χειρισµοί της κυβέρνησης οδηγούν τον πρωτογενή τοµέα σε αδιέξοδο - χρειάζονται άµεσες
παρεµβάσεις για την ανάπτυξή του».
Τον λόγο έχει ο πρώτος επερωτών και Βουλευτής Αργολίδος
του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ανδρέας Πουλάς για δέκα λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθούµε τις διεθνείς εξελίξεις µε θλίψη και αποτροπιασµό. Η κατάσταση στην Ουκρανία είναι δραµατική. Η εισβολή των ρωσικών
στρατευµάτων στην Ουκρανία είναι καταδικαστέα. Παραβιάζεται
κατάφωρα για ακόµη µία φορά το Διεθνές Δίκαιο. Τίθεται σε αµφισβήτηση η ειρήνη στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να αντιδράσει και να επαναφέρει άµεσα την ειρήνη
στην περιοχή.
Αναφορικά µε την επίκαιρη επερώτησή µας θα αναφέρω τα
εξής: Ο αγροτικός κόσµος της χώρας βρίσκεται σε αναβρασµό.
Οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι έχουν βγει στους δρόµους εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τις τεράστιες οικονοµικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν και την αδράνεια της Κυβέρνησης
απέναντι στα προβλήµατά τους. Ζητούν επειγόντως άµεσες λύσεις για να µπορέσουν να καλλιεργήσουν, να µπορέσουν να επιβιώσουν, αλλά ταυτόχρονα απαιτούν σχεδιασµό και εφαρµογή
σύγχρονης, ολοκληρωµένης αγροτικής πολιτικής, ώστε να διασφαλίσουν το µέλλον και την προοπτική τους παραµένοντας
στην ύπαιθρο.
Τα θέµατα του κόστους της ενέργειας, των κινδύνων από την
κλιµατική κρίση, της έλλειψης νερού, της σωστής διαχείρισής
του και της προστασίας του περιβάλλοντος δεν είναι προσωρινά
και συγκυριακά. Αντιθέτως, είναι θέµατα που µας απασχολούν
και θα µας απασχολούν στο µέλλον, γι’ αυτό χρειάζεται ολοκληρωµένη και βιώσιµη αντιµετώπισή τους.
Βρισκόµαστε εδώ σήµερα για να πούµε αλήθειες και µόνο αλήθειες, για να αναζητήσουµε λύσεις στα προβλήµατα του αγροτικού τοµέα που ταλαιπωρούν τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς της χώρας µας. Επιτέλους πρέπει να δοθούν
απαντήσεις σε ζητήµατα που είναι θεµελιώδη για την ανάπτυξη
του αγροτικού τοµέα.
Η Κυβέρνηση από την πλευρά της αντί να δίνει αποτελεσµατικές λύσεις στα προβλήµατα των αγροτών, τους ρίχνει στάχτη
στα µάτια, µε ηµίµετρα, πελαγοδροµεί και δεν κάνει καµµία ενέργεια στην κατεύθυνση χάραξης µιας ολοκληρωµένης αγροτικής
πολιτικής. Είναι εµφανές ότι τα µέτρα που ανακοινώσατε είναι ο
απόλυτος εµπαιγµός των αγροτών. Δεν αντιµετωπίζουν το πρόβληµα που είναι εντονότατο, εξοργίζουν περισσότερο τους
αγρότες, παρά δίνουν λύσεις στα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Δείχνουν, επίσης, ότι δεν έχετε επαφή µε την πραγµατικότητα. Γι’ αυτό δεν αντιλαµβάνεστε το µέγεθος του προβλήµατος. Άνθρακες ο θησαυρός.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να καταλάβετε καλά ότι λόγω του υψηλού κόστους θα έχουµε µείωση της παραγωγής βασικών προϊόντων διατροφής και αυτό θα οδηγήσει σε ακόµη µεγαλύτερη
µείωση το εισόδηµα των αγροτών και σε µεγαλύτερη αύξηση των
τιµών για τους καταναλωτές. Είναι προφανές ότι οδηγούµαστε
σε έναν φαύλο κύκλο, σε ένα σπιράλ οικονοµικής ασφυξίας για
παραγωγούς και καταναλωτές.
Συγχρόνως, η µείωση του εισοδήµατος των παραγωγών και
των καταναλωτών έχει επιπτώσεις για όλους τους επαγγελµα-

τίες, τους εµπόρους και τους µικροµεσαίους επιχειρηµατίες. Οι
αυξήσεις των τιµών της ενέργειας καίνε κυριολεκτικά τον αγροτικό κόσµο της χώρας και έχουν δηµιουργήσει ένα τσουνάµι από
αυξήσεις στο κόστος παραγωγής, στα λιπάσµατα, στα φυτοφάρµακα, στις ζωοτροφές, καθιστώντας τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις µη βιώσιµες.
Υπάρχουν αυξήσεις στα λιπάσµατα που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν και το 200%. Οι αγρότες δεν λιπαίνουν πια τις καλλιέργειές τους και είναι ορατός ο κίνδυνος να σηµειωθεί δραµατική µείωση της ποσότητας παραγωγής, αλλά και υποβάθµιση
των αγροτικών προϊόντων και άρα του εισοδήµατος του Έλληνα
αγρότη. Με την κρίση στην Ουκρανία θα δηµιουργηθεί τεράστια
έλλειψη λιπασµάτων για τη χώρα µας και ακόµη µεγαλύτερη αύξηση της τιµής τους. Γι’ αυτό το µεγάλο πρόβληµα εχθές δεν είπατε κουβέντα.
Οι προσπάθειες των αγροτών στον τοµέα της παραγωγής ΑΠΕ
συναντούν διαρκώς δυσκολίες και εµπόδια. Υπάρχει, µε βάση τις
αποφάσεις της Κυβέρνησης, αποκλεισµός των αγροτών και των
κτηνοτρόφων τόσο οµαδικά όσο και σε ατοµικό επίπεδο. Την ίδια
στιγµή ευνοείται την υπερσυγκέντρωση των ΑΠΕ σε λίγους, µε
αποτέλεσµα οι αγρότες να χάνουν µία ευκαιρία µείωσης του κόστους και βελτίωσης του εισοδήµατός τους.
Η ελληνική κτηνοτροφία αντιµετωπίζει πολύ µεγάλα προβλήµατα µε την τεράστια αύξηση στις τιµές των ζωοτροφών που
εξανεµίζει την όποια αύξηση της τιµής του γάλακτος και µε το
µπάχαλο της πληρωµής των εξισωτικών αποζηµιώσεων. Οι ελληνοποιήσεις και η απουσία ελέγχων στην αγορά αυξάνουν τον
αθέµιτο ανταγωνισµό. Η υποστελέχωση ελεγκτικών υπηρεσιών
µαζί µε την αδιαφορία ή αδυναµία εφαρµογής στοιχειωδών κανόνων στην αγορά προϊόντων έχει σαν αποτέλεσµα η παραγωγή
γάλακτος, ελαιολάδου, βάµβακος και άλλων προϊόντων να είναι
έρµαια εναρµονισµένων πρακτικών. Με τους αδέξιους χειρισµούς σας έχετε βάλει ταφόπλακα στην καλλιέργεια τεύτλων
που αποτελούσε µια δυναµική καλλιέργεια για πολλές περιοχές
της χώρας.
Οι ζηµιές από τα έντονα καιρικά φαινόµενα όλο και πιο συχνά
τα τελευταία χρόνια πλήττουν την παραγωγή. Οι κανονισµοί
ασφάλισης του ΕΛΓΑ δεν έχουν προσαρµοστεί µε αποτέλεσµα
να µην υπάρχει επαρκής κάλυψη των ζηµιών και να σηµειώνονται
µεγάλες καθυστερήσεις στις αποζηµιώσεις.
Δεν έχετε σχέδιο για την αντιµετώπιση της κρίσης του αρδευτικού νερού. Την προηγούµενη χρονιά η ξηρασία ανέδειξε την
επείγουσα ανάγκη υποδοµών αποταµίευσης και εξοικονόµησης
νερού. Το σχέδιο «Ύδωρ 2.0» για το αρδευτικό νερό που παρουσίασε πριν λίγο καιρό ο πρώην Υπουργός µε τον Πρωθυπουργό
αποδείχτηκε ότι δεν στηρίζεται σε πραγµατικά ρεαλιστικά στοιχεία. Το ανακοινώσατε χωρίς να έχετε ώριµες µελέτες στα χέρια
σας.
Καταρτίσατε το εθνικό σχέδιο της χώρας για τη νέα ΚΑΠ 20232027 µε αδιαφάνεια και χωρίς την απαραίτητη διαβούλευση.
Υπήρξαν έντονες αντιρρήσεις από ενώσεις παραγωγών και κτηνοτρόφων που καταγγέλλουν ότι ακόµα και η διαβούλευση, που
ήταν το προαπαιτούµενο της υποβολής του εθνικού στρατηγικού
σχεδίου, ήταν προσχηµατική και επί ειληµµένων αποφάσεων.
Αποφασίσατε για τους αγρότες χωρίς αυτούς.
Την ίδια ώρα οι αγρότες είναι αποκλεισµένοι από τη χρηµατοδότηση επενδύσεων, γεγονός που κάνει ακόµα πιο αισθητή την
έλλειψη της Αγροτικής Τράπεζας, η οποία δυστυχώς δεν αντικαταστάθηκε από ανάλογο τραπεζικό χρηµατοδοτικό εργαλείο,
παρά τις υποσχέσεις. Αυτό φυσικά έχει περιορίσει τραγικά τις
δυνατότητες επενδύσεων, εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης του
αγροτικού τοµέα, ακόµα και τώρα που οι συνθήκες έχουν ωριµάσει, οι νοοτροπίες αρχίζουν να αλλάζουν και ο αριθµός των
νέων µε επαγγελµατικές φιλοδοξίες αγροτών έχουν αυξηθεί.
Ένα άλλο καίριο ζήτηµα είναι η αντιµετώπιση των κόκκινων δανείων των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των πτηνοτρόφων. Θα
δώσετε λύση επιτέλους;
Θυµίζω, επίσης, ότι η έκθεση Πισσαρίδη στην οποία βασίστηκαν οι προσδοκίες για την ανάκαµψη της εθνικής οικονοµίας µε
χρήµατα του Ταµείου Ανάκαµψης δεν περιέχει ειδικό κεφάλαιο
για την ανάκαµψη του αγροτικού τοµέα.
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Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν λειτουργικά προβλήµατα που πρέπει να λυθούν άµεσα. Πότε επιτέλους θα βάλετε τέρµα στην προβληµατική λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να πληρώνονται
έγκαιρα χωρίς λάθη και µε διαφάνεια οι ενισχύσεις και να µην ταλαιπωρούνται κάθε χρόνο οι αγρότες; Πότε επιτέλους θα καταλάβετε ότι για να γίνονται εγκαίρως και σωστά οι πληρωµές των
ενισχύσεων και των αποζηµιώσεων στους αγρότες θα πρέπει να
ξεκινά από την αρχή κάθε έτους η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ;
Αλλά πώς µπορεί να περιµένει κανείς από µια Κυβέρνηση να
βάλει τέρµα σε µία κατάσταση που ταλαιπωρεί τους αγρότες,
όταν σε δυόµισι χρόνια θητείας άλλαξε τρεις Προέδρους στον
ΟΠΕΚΕΠΕ; Έχετε αντιληφθεί την κατάσταση που επικρατεί στον
ΕΛΓΑ, πόσο υποστελεχωµένος είναι από γεωπόνους και κτηνιάτρους στα υποκαταστήµατα σε όλη τη χώρα και πόση απουσία
προσωπικού υπάρχει στην κεντρική υπηρεσία; Τι κάνετε για να
ενισχύσετε έναν οργανισµό κρίσιµο για τη στήριξη του αγροτικού
εισοδήµατος σε µια περίοδο µάλιστα που βάλλεται από συχνές
ζηµιές λόγω των ακραίων καιρικών φαινοµένων;
Πρόσφατα µου απαντήσατε σε µία επίκαιρη ερώτηση ότι κάνατε προσλήψεις γεωπόνων για την εκτίµηση των ζηµιών στα
εσπεριδοειδή και κηπευτικά της Αργολίδας. Δεν έχουµε δει
ακόµα γεωπόνο που να αναλαµβάνει υπηρεσία. Τι κάνετε για την
αντιµετώπιση του µεγάλου προβλήµατος έλλειψης εργατών γης
στην ελληνική ύπαιθρο; Για να µη µιλήσουµε για τις τραγικά χαµηλές συντάξεις που λαµβάνουν οι αγρότες, που σε πολλές περιπτώσεις τα χρήµατα είναι λιγότερα και από την εθνική σύνταξη.
Κύριε Υπουργέ, το ΠΑΣΟΚ άλλαξε την ύπαιθρο και την έβγαλε
από το περιθώριο όχι µε λόγια αλλά µε έργα. Εµείς συνεχίζουµε
τον διάλογο µε τους αγρότες, όπως και µε όλους τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Έχουµε καταλήξει και προτείνουµε άµεσες στοχευµένες παρεµβάσεις για έναν ισχυρό
αγροδιατροφικό τοµέα.
Προτείνουµε λοιπόν τρία επείγοντα βραχυπρόθεσµα µέτρα
που είναι: Άµεση επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου για όλους τους αγρότες και όχι το φθινόπωρο όπως
προκύπτει από τις εξαγγελίες σας, εφαρµογή της ενίσχυσης ρεύµατος µε εφαρµογή πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρµογής του
ηλεκτρικού ρεύµατος για όλη την καλλιεργητική περίοδο, κάλυψη µέρους του κόστους των λιπασµάτων.
Τα µέτρα αυτά συνδυάζονται µε την αύξηση του κατώτατου
µισθού, µε τη µείωση του ΦΠΑ και των ειδών πρώτης ανάγκης
που έχουµε προτείνει ώστε οι καταναλωτές των εγχώριων προϊόντων να µπορούν να αγοράζουν, µιας και αυτών το εισόδηµα
έχει µειωθεί από την ακρίβεια. Επιπλέον προτείνουµε επτά επείγοντα µεσοµακροπρόθεσµα µέτρα, αφού τώρα λαµβάνονται οι
αποφάσεις για την κατανοµή των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης
και ανθεκτικότητας και της νέας ΚΑΠ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ένα λεπτό.
Τα µέτρα αυτά είναι: Ενίσχυση της παραγωγής και της χρήσης
όλων των µορφών ΑΠΕ, ενίσχυση και εκσυγχρονισµό του δικτύου
υψηλής διασυνδεσιµότητας για την αξιοποίηση παραγωγής ΑΠΕ
από τους αγρότες και τις οργανώσεις, κατεύθυνση των ενισχύσεων στήριξης για την είσοδο νέων γεωργών στη δηµιουργία
υποδοµών µε επιστηµονική στήριξη και εκπαίδευση των αγροτών
για να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις, ενίσχυση του ρόλου του έργου του ΕΛΓΟ – «ΔΗΜΗΤΡΑ», αλλαγή
των κανονισµών του ΕΛΓΑ για προσαρµογή στις ζηµιές από την
κλιµατική κρίση, προώθηση κατά προτεραιότητα των έργων αποταµίευσης, διαχείρισης, προστασίας, εξοικονόµησης του αρδευτικού νερού, ενδυνάµωση και στήριξη της εξωστρέφειας µε
εστίαση σε συγκεκριµένα ποιοτικά προϊόντα της χώρας όπως
φέτα ελαιόλαδο, κηπευτικά, φρούτα, γιαούρτι, κρασί, ελιές. Διασύνδεση του αγροτικού τοµέα µε τον τουρισµό.
Κλείνοντας, για µας στο Κίνηµα Αλλαγής ο αγροτικός τοµέας
αποτελεί προτεραιότητα και πιστεύουµε ακράδαντα στη σηµαντική συµβολή του στην οικονοµική ζωή της χώρας. Για την Κυβέρνηση δεν φαίνεται να αποτελεί προτεραιότητα. Εµείς ως
παράταξη έχουµε ισχυρούς διαχρονικούς δεσµούς µε τους

8935

αγρότες. Είµαστε και θα είµαστε δίπλα τους και θα στηρίξουµε
µε όλες µας τις δυνάµεις τον αγώνα τους για τη βελτίωση της
ζωής τους και τη διασφάλιση του µέλλοντος και της προοπτικής
τους.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Πουλά.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του Κινήµατος Αλλαγής στον
Νοµό Βοιωτίας κ. Γεώργιος Μουλκιώτης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η περίοδος που διανύουµε είναι
ιδιαίτερα κρίσιµη για την ανασύνταξη της εθνικής οικονοµίας. Ο
πρωτογενής τοµέας είναι ένας από τους βασικούς αλλά και τους
πιο καίριους τοµείς για την επίτευξη αυτού του εθνικού αυτοσκοπού και η µεγαλύτερη πρόκληση που αντιµετωπίζει η ευρισκόµενη σε κινητοποιήσεις ελληνική αγροτιά είναι η αδυναµία -και
δεν θα πω ανικανότητα ευθέως- της Κυβέρνησης να ανταποκριθεί στις πραγµατικές ανάγκες της µε την άµεση λήψη µέτρων
αναστροφής της καταστροφικής πορείας µε βάση ένα εθνικό
σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης.
Το ΠΑΣΟΚ, το Κίνηµα Αλλαγής, σε διάστηµα τριάντα µηνών
θητείας της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας δεν έχει σταµατήσει να αναδεικνύει τις παθογένειες αλλά και τις αβελτηρίες της
Κυβέρνησης που αναχαιτίσουν την πρόοδο του αγρότη και του
αγροδιατροφικού τοµέα.
Έχουµε αναδείξει κατ’ επανάληψη τα προβλήµατα που ταλανίζουν τον αγροτικό κλάδο και δυσχεραίνουν την καθηµερινότητα
του αγρότη. Ξεχωρίζω ενδεικτικά και αναφέρω µεταξύ αυτών, το
υψηλό κόστος παραγωγής λόγω της ενέργειας, ηλεκτρισµός πετρέλαιο, των εφοδίων, των σπόρων, των λιπασµάτων, των φαρµάκων, των ζωοτροφών, τη µη προσαρµογή του ασφαλιστικού
κανονισµού του ΕΛΓΑ και την ανυπαρξία στοιχειώδους προετοιµασίας για τις αυξανόµενες ζηµίες από την κλιµατική αλλαγή,
ενώ έχει αυξηθεί πάρα πολύ και ο χρόνος πληρωµής των αποζηµιώσεων, την ανυπαρξία στοιχειώδους λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος προς τον πελάτη - αγρότη και την ουσιαστική
άρνηση παροχής ρευστότητας, τη στοχοποίηση της κτηνοτροφίας και την έξαρση των ελληνοποιήσεων, την αδιαφορία ή αδυναµία αποτελεσµατικής εφαρµογής στοιχειωδών κανόνων στην
αγορά προϊόντων µε αποτέλεσµα οι παραγωγοί γάλακτος, ελαιολάδου, βάµβακος και άλλων προϊόντων να είναι έρµαια εναρµονισµένων πρακτικών που συνοδεύεται και από πολύ µεγάλο
χρόνο για την εξόφληση των τιµολογίων πώλησης των προϊόντων
τους, τη µεγάλη καθυστέρηση στην εφαρµογή και αποτυχία της
δακοκτονίας τα τελευταία χρόνια που απαξιώνει την ελαιοκαλλιέργεια και µειώνει σαφέστατα τα εισοδήµατα των παραγωγών,
την αδιαφορία διαµόρφωσης ενός σύγχρονου, απλού και αποτελεσµατικού πλαισίου για την αντιµετώπιση του µεγάλου προβλήµατος της έλλειψης των εργατικών χεριών στην ύπαιθρο.
Από τα 6 δισεκατοµµύρια της επιστρεπτέας προκαταβολής, τα
282 εκατοµµύρια για τον πρωτογενή τοµέα αφορά κυρίως επιχειρήσεις αλλά αποτελεί µόλις το 4,7% σε έναν κλάδο που αποτελεί βάση για 7 δισεκατοµµύρια εξαγωγές. Είναι ξεκάθαρο ότι
επιβάλλεται αλλαγή πορείας. Διαφορετικά οι αρνητικές εξελίξεις
για τον Έλληνα παραγωγό θα διογκώνονται συνεχώς.
Οι οµάδες παραγωγών οι συνεταιρισµοί, οι αγρότες πρέπει να
έχουν υποστήριξη και να ενισχυθούν ουσιαστικά για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των αλλαγών, στην παραγωγή και στην
προσαρµογή στα δεδοµένα της κλιµατικής αλλαγής και του ψηφιακού µετασχηµατισµού. Αλλιώς θα εγκαταλείψουν την προσπάθεια και η παραγωγή µας θα περάσει σε µεγάλες ιδιοκτησίες
και σε ξένα χέρια.
Είναι γνωστό, κύριε Υπουργέ, ότι οι ζηµιές από τα έντονα καιρικά φαινόµενα λόγω της κλιµατικής αλλαγής όλο και πιο συχνά
τα τελευταία χρόνια πλήττουν βαρέως την παραγωγή. Όλοι καταλαβαίνουµε ότι δεν µπορεί ο κανονισµός του ΕΛΓΑ όπως είναι
σήµερα να παραµένει στα δεδοµένα της προηγούµενης δεκαετίας, τη στιγµή που τα δεδοµένα αλλάζουν µε ραγδαίους ρυθµούς. Ωστόσο, ο κανονισµός ασφάλισης του ΕΛΓΑ δεν έχει
προσαρµοστεί µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει επαρκής κάλυψη
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των ζηµιών αλλά και να αποτελούν καθεστώς οι µεγάλες καθυστερήσεις αποζηµιώσεων και ένεκα αυτών ως επακόλουθο η
ανασφάλεια των αγροτών. Είναι οι πελατειακές σχέσεις που σας
εµποδίζουν, κύριε Υπουργέ, να προχωρήσετε στην αλλαγή του
κανονισµού του ΕΛΓΑ, οι δεσµεύσεις και υποχρεώσεις σας.
Δεύτερον, η απουσία ρευστότητας από τον τραπεζικό τοµέα,
να αποκτήσει ταµειακή ρευστότητα για καλλιέργεια και επενδύσεις ο αγρότης, είναι εκκωφαντική. Ανυπαρξία στοιχειώδους λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος ως προς τους αγρότες!
Και ρωτάµε: Γιατί δεν έχετε πάρει µέτρα για να ενισχύσετε άµεσα
αυτή την τραπεζική ρευστότητα, για να υπάρξει η αναγκαία χρηµατοδότηση και τα κεφάλαια κίνησης για την παραγωγική δραστηριότητα του πρωτογενή τοµέα;
Τρίτον, οι ελληνοποιήσεις και η απουσία ελέγχων στην αγορά
αυξάνουν διαρκώς τον αθέµιτο ανταγωνισµό. Συγκεκριµένα αναφέρουµε την υποστελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών µαζί µε
την αδιαφορία ή αδυναµία αποτελεσµατικής εφαρµογής στοιχειωδών κανόνων στην αγορά προϊόντων, που έχει σαν αποτέλεσµα
η παραγωγή γάλακτος, ελαιολάδου, βάµβακος και άλλων προϊόντων να είναι έρµαια εναρµονισµένων πρακτικών. Γιατί δεν
έχετε πάρει ειδικά µέτρα για τα εθνικά αυτά προϊόντα;
Τέταρτον, το διαχρονικό πρόβληµα έλλειψης εργατών γης
είναι γνωστό, όπως γνωστό είναι επίσης ότι το πρόβληµα δεν λύνεται µε τις κατά παρέκκλιση διαδικασίες όπως αυτή που λέει ο
ν.4783/2021. Αντιθέτως πρόκειται για ένα θέµα που πρέπει να
εξεταστεί µακροπρόθεσµα, να υπάρχει συγκεκριµένη στρατηγική
αναζητώντας εργάτες γης και από άλλες χώρες αλλά και µε έµφαση στην αξιοποίηση του εγχώριου δυναµικού. Και ρωτάµε:
Γιατί δεν έχετε διαµορφώσει, κύριε Υπουργέ, ένα σύγχρονο,
απλό και αποτελεσµατικό πλαίσιο εν πάση περιπτώσει για την αντιµετώπιση αυτού του µεγάλου προβλήµατος έλλειψης των εργατών της υπαίθρου; Και γιατί δεν δίνετε τη δυνατότητα στους
αγρότες, στους ΤΟΕΒ που θέλουν να προχωρήσουν στη δηµιουργία, ίδρυση, λειτουργία ΑΠΕ για να µπορέσουν να επιτευχθούν µειωµένα κόστη άρδευσης και να φέρουµε metering;
Πλήρης άρνηση, απουσία!
Η αδράνεια και οι λανθασµένες επιλογές της Κυβέρνησης,
κύριε Πρόεδρε, οδηγούν τον παραγωγικό ιστό σε επικίνδυνα µονοπάτια.
Στη Βοιωτία η αλλοπρόσαλλη πολιτική απλοποίησης των µέτρων για τις ενισχύσεις του COVID-19 και η άνιση µεταχείριση
παραγωγών και περιοχών έχει αφήσει εκτός ενίσχυσης την ανοιξιάτικη και φθινοπωρινή πατάτα, καθώς και το κρεµµύδι, προϊόντα που επλήγησαν καίρια τα τελευταία δύο έτη από το µεγάλο
διάστηµα της εστίασης αλλά και του προβλήµατος του τουρισµού.
Το σχέδιο «Ύδωρ 0.2» που παρουσίασε πριν λίγο καιρό ο Πρωθυπουργός αποδείχτηκε ότι δεν στηρίζεται σε πραγµατικά και
ρεαλιστικά στοιχεία. Όχι µόνο θα καθυστερήσει, αλλά άφησε και
εκτός πλαισίου σηµαντικές περιοχές. Πλέον, διακόσιες είκοσι χιλιάδες στρέµµατα η Κωπαΐδα που το αρδευτικό δίκτυο έχει εγκαταλειφθεί και οι αγρότες ποτίζουν µε κατάτµηση ακόµα και αν
υπάρξει αυξηµένο κόστος και σπατάλη νερού. Καµµία πρόνοια
και καµµία πρόβλεψη δεν υπάρχει. Είναι, λοιπόν, καταπληκτική
η αδιαφορία της Κυβέρνησης.
Καταλήγω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, στο εξής: Προτείνουµε,
πέραν αυτών των θεµάτων, να έχουν οι αγρότες µια ουσιαστική
βοήθεια. Δεν µπορεί διακόσιες είκοσι χιλιάδες στρέµµατα στη
Βοιωτία να µην εντοπίζονται µε µια τεχνική υπηρεσία µε έναν
υπάλληλο. Πρέπει να ιδρυθεί φορέας οργανισµός ανάπτυξης
Κωπαΐδας µε µελέτη κατασκευή ενός καινοτόµου συστήµατος
διαχείρισης των υδάτων σύγχρονων δικτύων για εξοικονόµηση
νερού. Αυτό για να αποφύγουµε τη σπατάλη του νερού που είναι
η αχίλλειος πτέρνα σήµερα και για την Ελλάδα. Αναγκαίος και
µη επιδεχόµενος αναβολής είναι ο σχεδιασµός ανάπτυξης νέων
προϊόντων και προγραµµάτων αναδιάρθρωσης καλλιεργειών και
ο σχεδιασµός και η αξιοποίηση δυνατοτήτων µε ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις.
Κύριε Υπουργέ, ο αγροτικός τοµέας κινδυνεύει. Δεν είναι
λόγια, κινδυνεύει! Αυτοί που γνωρίζουν τι σηµαίνει αγρότης ξέρουν τι σηµαίνει και τους λέµε ότι κινδυνεύει. Έχετε µεγάλη ευ-
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θύνη και πρέπει να λάβετε ουσιαστικές πρωτοβουλίες που θα
συµβάλλουν θετικά και όχι µόνο λόγια.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μουλκιώτη.
Τον λόγο τώρα έχει ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής και Βουλευτής Ηλείας ο κ. Μιχάλης
Κατρίνης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ (Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι δραµατικές εξελίξεις στην Ουκρανία έχουν πολλαπλή ανάγνωση. Είναι δεδοµένο ότι ο κ. Πούτιν δεν αµφισβητεί απλά το
ευρωπαϊκό παγκόσµιο σύστηµα ασφαλείας, αλλά υλοποιεί µια
αναθεωρητική πολιτική επαναχάραξη των συνόρων µε τη χρήση
στρατιωτικής βίας. Αναθεωρητική δύναµη δεν είναι, όµως, µόνο
η Ρωσία στην παρούσα φάση, είναι και η Τουρκία και το έχει εκδηλώσει ξεκάθαρα. Ο ίδιος ο κ. Ερντογάν είναι αυτός που το
2017 αναφερόµενος στη Συνθήκη της Λωζάνης είχε δηλώσει ότι
όταν αλλάζουν τα πάντα δεν µπορούµε να βρισκόµαστε στο σηµείο που βρεθήκαµε τότε.
Το σκηνικό που διαµορφώνεται συνιστά την απόλυτη πρόκληση και δοκιµασία για το Διεθνές Δίκαιο, για το δυτικό σύστηµα ασφαλείας και για την ίδια την Ευρώπη και η ανοχή σε αναθεωρητικές πολιτικές, οι εκπτώσεις στην εφαρµογή του Διεθνούς
Δικαίου και το έλλειµµα µιας κοινής εξωτερικής και αµυντικής
πολιτικής δεν προοιωνίζουν τίποτα το καλό. Η Ευρώπη είναι ένας
οικονοµικός γίγαντας, αλλά δεν µπορεί να αποτελέσει ισχυρό
παίκτη στο γεωπολιτικό πεδίο όσο δεν διαθέτει και δεν εφαρµόζει
κοινή εξωτερική και αµυντική πολιτική, όσο υπάρχουν στενά και
αποκλείονται τα συµφέροντα των κρατών-µελών της, όσο δεν
προχωρά η πολιτική ένωση της Ευρώπης.
Προκάλεσε απογοήτευση η εικόνα των κορυφαίων Ευρωπαίων
αξιωµατούχων χθες το πρωί µετά την εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία να προσπαθούν ανεπιτυχώς στο διάγγελµά τους να
αρθρώσουν έναν πειστικό λόγο αντίδρασης στην ωµή παραβίαση
του Διεθνούς Δικαίου. Ακόµη και η δυστοκία στη λήψη της
όποιας χθεσινοβραδινής απόφασης αναδεικνύει το έλλειµµα ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ξεκάθαρα και απερίφραστα η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι εισβολή και
κατοχή ενός ανεξάρτητου κράτους. Κατοχή εδάφους ενός ανεξάρτητου κράτους. Το ίδιο ακριβώς που ισχύει και για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και είναι καιρός να το συνειδητοποιήσουν και οι εταίροι, αλλά και οι σύµµαχοί µας. Να το συνειδητοποιήσουν, όµως, και κάποιοι Έλληνες Βουλευτές από την
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, οι ατυχείς χθεσινές δηλώσεις των οποίων
εξέθεσαν όχι µόνο τους ίδιους και το κόµµα τους, αλλά και τη
χώρα µας.
Η επιθετικότητα της Ρωσίας απέναντι στην Ουκρανία απαντάται µέχρι στιγµής µε κυρώσεις. Κυρώσεις οικονοµικές που δεν
έχουν άµεσο αντίκρισµα, αφού η Ουκρανία έµεινε και παραµένει
µόνη της. Κυρώσεις οι οποίες µαζί µε τη σαφή αστική και πολιτική καταδίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωµένων Πολιτειών αποδείχτηκαν πολύ ηπιότερες από αυτές που θα ανάγκαζαν τον κ. Πούτιν να ανακρούσει πρύµναν και να αποδεχθεί τον
δρόµο της διπλωµατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να στηρίξει οικονοµικά τις χώρες-µέλη της και τις οικονοµίες τους για να
αντέξουν το βάρος των αυξήσεων στην ενέργεια. Αυξήσεις που
πλήττουν τους πάντες και θα επιβαρύνουν στη χώρα µας µια ήδη
πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση µε πιθανές πρόσθετες συνέπειες
στις εξαγωγές και τον τουρισµό µας.
Η χθεσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου παραπέµπει
απλά το θέµα στην Επιτροπή και στο Eurogroup και ας µη βιαστεί
να θριαµβολογήσει και να θριαµβολογεί η Κυβέρνηση, γιατί η
πραγµατική µάχη γι’ αυτό αρχίζει τώρα. Χρειάζονται τολµηρές
αποφάσεις οικονοµικής στήριξης, ανάλογες µε αυτές που ελήφθησαν για την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας. Σε
κάθε περίπτωση δεν µπορεί εν µέσω αυτής της κρίσης να µας
ζητείται µία δηµοσιονοµική περιστολή, δηλαδή διακοπή των οικονοµικών ενισχύσεων, ούτε βέβαια και να προαναγγέλλεται
άµεση επιστροφή στους στόχους για πρωτογενή πλεονάσµατα.
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Και είναι αδιανόητο να µην εξαιρεθούν όλες οι δαπάνες για την
αντιµετώπιση της ακρίβειας από τους στόχους του Συµφώνου
Σταθερότητας, ένα ζήτηµα που θα µπορούσε η χώρα µας να
θέσει, κύριε Υπουργέ, στη χθεσινή Σύνοδο Κορυφής και είµαι βέβαιος ότι θα έβρισκε και πολλούς συµµάχους. Και πραγµατικά,
θα πρέπει ο Πρωθυπουργός να µας εξηγήσει γιατί δεν το έθεσε
αυτό στη χθεσινοβραδινή Σύνοδο Κορυφής.
Σε κάθε περίπτωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες αποφασίστηκαν κάποιου τύπου κυρώσεις για την επιθετικότητα της
Τουρκίας και τις προκλητικές και απαιτητικές κινήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ και στο Αιγαίο βέβαια. Δεν υπήρξαν ούτε κατ’ επίφαση κυρώσεις και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να µας προβληµατίσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι καιρός η Δύση και η διεθνής κοινότητα να αντιληφθούν ότι η ενιαία στάση προϋποθέτει
ενιαίους κανόνες και ενιαία αντιµετώπιση. Από εκεί και πέρα, η
χώρα µας οφείλει να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για την ειρήνη
και τη σταθερότητα. Να ασκεί πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική, µε στόχευση, µε δοµηµένη στρατηγική και ορθή
ανάλυση των δεδοµένων.
Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Δένδια στη
Μόσχα και η συνάντησή του µε τον κ. Λαβρόφ απέχει πολύ από
αυτόν τον στόχο. Σας θυµίζω, κύριε Γεωργαντά, και αποδείχθηκε
αυτό που θα σας πω εκ του αποτελέσµατος ότι απέχει πάρα
πολύ από αυτόν τον στόχο.
Ο κ. Δένδιας, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, δήλωσε πεπεισµένος ότι η Ρωσία δεν θα εισβάλει στην Ουκρανία και φυσικά διαψεύσθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική σηµαίνει πρωτοβουλίες, σηµαίνει να µην θεωρείσαι τραγικά δεδοµένος και απλό παρακολούθηµα της πολιτικής
άλλων. Ενεργητική εξωτερική πολιτική σηµαίνει να διασφαλίσουµε την ασφάλεια των οµογενών µας στη Μαριούπολη και
αυτή τη στιγµή έχουµε να αντιµετωπίσουµε και τις επιπτώσεις
αυτής της κρίσης στην ενεργειακή επάρκεια της χώρας και στις
τιµές του ηλεκτρικού, του πετρελαίου και των βιοµηχανικών προϊόντων, κάτι που έχει άµεση σχέση µε τη σηµερινή µας συζήτηση.
Η Κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίσει την οµαλή ενεργειακή
τροφοδοσία και επάρκεια της χώρας, αξιοποιώντας όλες τις δυνατές εναλλακτικές λύσεις. Όπως και οφείλει να πάρει άµεσα
µέτρα για την αντιµετώπιση του νέου κύµατος της ακρίβειας που
θα πλήξει νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγρότες, αλλά θα πλήξει κυρίως τη µεσαία τάξη και τους οικονοµικά ασθενέστερους.
Έχουµε παρουσιάσει αναλυτικά τις προτάσεις µας για τη µείωση
του ΦΠΑ στα τρόφιµα, για τη µείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιµα, για την αντιµετώπιση του αυξηµένου κόστους των αγροτών, για τη στήριξη χαµηλόµισθων και χαµηλοσυνταξιούχων και είναι καιρός να αναλάβουν επιτέλους και οι
προµηθευτές ενέργειας ένα µέρος του κόστους µε τη θεσµοθέτηση πλαφόν στις ρήτρες αναπροσαρµογής, όπως έχει προτείνει
ο Πρόεδρός µας, ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχοµαι τώρα στο αντικείµενο
της επίκαιρης επερώτησης που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του Κινήµατος Αλλαγής και προσέρχοµαι σε αυτή τη συζήτηση προερχόµενος από µια περιοχή, την Ηλεία, που σύµφωνα
µε την τελευταία διαθέσιµη σχετική έκθεση της EUROSTAT είναι
η πρώτη περιφέρεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό αγροτικής εξειδίκευσης, µια περιοχή που οι παραγωγοί επλήγησαν
από την πανδηµία και πλήττονται από τη ραγδαία αύξηση στο
κόστος παραγωγής, χωρίς να έχουν στηριχθεί ανάλογα.
Οι καθησυχαστικές εκτιµήσεις Υπουργών της Κυβέρνησης,
ακόµα και του ίδιου του Πρωθυπουργού στην οµιλία του στη
ΔΕΘ, για περιορισµό αυξήσεων ηλεκτρικού ρεύµατος και φυσικού αερίου στο ελάχιστο διαψεύδονται διαρκώς. Και διαψεύδονται ηχηρά. Διαψεύδονται µε πάταγο, κύριοι της Κυβέρνησης.
Γνωρίζετε όλοι, αλλά κυρίως γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες,
ότι οι αυξήσεις όχι µόνο δεν έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο,
όπως εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης στα µέσα Σεπτεµβρίου, αλλά
εκτείνονται σήµερα στο µέγιστο και αγγίζουν όλα τα νοικοκυριά,
αγγίζουν όλες τις επιχειρήσεις.
Αγγίζουν όλους τους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας
και ιδιαίτερα έναν τοµέα κρίσιµο για την εθνική µας οικονοµία,
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όπως είναι ο πρωτογενής τοµέας, που παράγει πλούτο για τη
χώρα, που καλύπτει ένα µεγάλο µέρος των αναγκών για τη διατροφική αυτάρκεια και επάρκεια της χώρας και, βεβαίως, ταυτόχρονα έχει µία διακριτή και ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα.
Η ενεργειακή κρίση έρχεται και λειτουργεί σωρευτικά, αθροιστικά σε ένα σύνολο προβληµάτων που αντιµετωπίζει εδώ και µεγάλο χρονικό διάστηµα ο αγροτικός κόσµος. Είναι προβλήµατα
για τα οποία -λυπάµαι που θα το πω- η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, µε τρεις Υπουργούς στη θέση ευθύνης του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν έχει κάνει παρά ελάχιστα.
Το υψηλό κόστος παραγωγής γίνεται ολοένα και υψηλότερο
και προστίθεται σε αυτό πλέον και το ενεργειακό κόστος που
είναι δυσβάσταχτο. Δεν υπάρχει, δεν έχει συγκροτηθεί ολοκληρωµένο σχέδιο ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τοµέα. Δεν
υπήρξε ποτέ στην πράξη ανοιχτή διαβούλευση για την παραγωγική αξιοποίηση των πόρων της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, το πλαίσιο της οποίας έχει αµφισβητηθεί έντονα για το κατά
πόσο εξασφαλίζει βιώσιµους όρους εισοδήµατος και απασχόλησης για τους παραγωγούς, καθώς και επισιτιστική επάρκεια και
ασφάλεια για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Κυβέρνηση δεν αξιοποιεί καν τους πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης, ώστε να µειωθεί το ενεργειακό κόστος του πρωτογενούς τοµέα µέσα από χρηµατοδότηση αγροτών, αλλά και οµάδων παραγωγών για την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πρωτογενής τοµέας βρίσκεται σε αδιέξοδο. Η Κυβέρνηση περιµένει προφανώς
να επιλυθούν ως διά µαγείας και µέσα στον χρόνο προβλήµατα
που η ίδια αποφεύγει να αγγίξει και προβλήµατα τα οποία δεν
καταλαβαίνει ότι απαιτούν άµεσα, αν όχι χθες, τη λήψη ουσιαστικών µέτρων.
Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε µέτρα αποσπασµατικά. Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε µέτρα που έχουν ξεπεραστεί, θα έλεγα, έχουν
εξανεµιστεί από τις ίδιες τις εξελίξεις, οι οποίες δυστυχώς ολοένα και γίνονται επιδεινούµενες για τη µεγάλη πλειοψηφία, όχι
µόνο των αγροτών, αλλά και των πολιτών της χώρας. Μέτρα που
για το κόστος ρεύµατος δεν καλύπτουν τη µεγάλη επιβάρυνση
από τη ρήτρα αναπροσαρµογής, δεν έχουν συµπεριλάβει τους
χαµηλής τάσης ΤΟΕΒ και άλλους παρόχους αρδευτικού ύδατος,
σταβλικών εγκαταστάσεων και θερµοκηπιακών µονάδων και
µέτρα που η εφαρµογή τους δεν καταλαµβάνει την καλοκαιρινή
περίοδο αιχµής.
Επίσης, και η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου, που, σύµφωνα µε τα δικά σας λεγόµενα, κύριε
Υπουργέ, θα καταβληθεί το φθινόπωρο ή και το επόµενο έτος,
δεν δίνεται σε όλους τους παραγωγούς.
Η µείωση του ΦΠΑ στα λιπάσµατα δεν φτάνει στους αγρότες
και, µάλιστα, είναι άνευ σηµασίας για όσους τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων. Και το ξέρετε αυτό. Ο τρόπος δε εφαρµογής του
επί του κύκλου εργασιών στους κτηνοτρόφους δεν λαµβάνει υπ’
όψιν και την εποχιακή πώληση των προϊόντων τους, αλλά και τις
διακυµάνσεις του κύκλου εργασιών τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα άµεσα και ουσιαστικά µέτρα
που πρέπει να ληφθούν για να στηριχτούν πραγµατικά οι αγρότες τα περιέγραψε στη συνολική πρόταση που παρουσίασε ο
Πρόεδρός µας, ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Ποια είναι αυτά; Τα είπε ο Ανδρέας Πουλάς πριν, τα επαναλαµβάνω µπας και τα ακούσει η Κυβέρνηση, µπας και βρούµε
ευήκοα ώτα και δοθούν λύσεις. Και θέλω να πιστεύω ότι όλοι σε
αυτή την Αίθουσα κινούµαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
Πρώτον, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το
πετρέλαιο σε αυτούς που αποδεδειγµένα είναι αγρότες και παράγουν.
Δεύτερον, η επιβολή πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρµογής του
ηλεκτρικού ρεύµατος, για να µην αυξάνεται ανεξέλεγκτα το κόστος για τους αγρότες.
Τρίτον, η κάλυψη ενός µέρους του κόστους λιπασµάτων, που
αφορά στο ποσό που αυξάνεται λόγω και της αύξησης του ενεργειακού κόστους.
Είναι τρία άµεσα, αλλά κυρίως τρία ουσιαστικά µέτρα στήριξης, τα οποία ως Κυβέρνηση οφείλετε να λάβετε, όπως οφείλετε

8938

να επανεξετάσετε τις επιλογές σας, που υπονοµεύουν την προοπτική ανάπτυξης του πρωτογενούς τοµέα.
Από εκεί και πέρα, θα πρέπει ως χώρα να διαµορφώσουµε ένα
ολοκληρωµένο σχέδιο ανάπτυξης του πρωτογενούς τοµέα, ένα
νέο ολιστικό σχέδιο που περιλαµβάνει:
Την αύξηση ιδιωτικών επενδύσεων στον πρωτογενή τοµέα και
τη µεταποίηση αγροτικών προϊόντων, µε ετήσια ανανέωση των
περισσότερων προγραµµάτων χρηµατοδότησης, αντί του επταετούς κύκλου.
Την ειδική µέριµνα για την κτηνοτροφία που διασφαλίζει την
ανάπτυξη, αλλά και την κοινωνική συνοχή των ορεινών περιοχών
της χώρας.
Την ενθάρρυνση της συλλογικής οργάνωσης των παραγωγών,
ώστε να καταστούν περισσότερο ανθεκτικοί σε κάθε είδους κρίσεις, µέσα από αυξηµένη ενίσχυση για επενδύσεις, αλλά και µε
ασφαλιστικά και φορολογικά κίνητρα.
Την επεξεργασία καλλιεργητικών πλάνων ανά περιοχή, µαζί µε
τη λειτουργία δηµοπρατηρίων γεωργικών προϊόντων σε κοµβικά
σηµεία της χώρας.
Την πρόσβαση των αγροτών σε τραπεζικό δανεισµό µε χαµηλότερα επιτόκια, λιγότερες εξασφαλίσεις και µεγαλύτερο χρόνο
αποπληρωµής. Και όχι να φτάσουµε όπως σήµερα που η «PQH»
-την ξέρετε την εταιρεία, την ξέρει και ο ΣΥΡΙΖΑ- µε µεγάλο χαρτοφυλάκιο δανείων, κύριε Κόκκαλη, αγροτών, βγάζει προς πώληση ογδόντα τρεις χιλιάδες ακίνητα, πολλά από τα οποία είναι
αγροτεµάχια και οικόπεδα, µε το χαρτοφυλάκιο «ΑΡΙΑΔΝΗ», που
έχει εξασφαλίσει συνολικά 7,4 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Δεν θέλουµε τέτοιο δανεισµό, που καταλήγει σε αυτήν την κατάσταση, αγροτεµάχια και οικόπεδα αγροτών και κτηνοτρόφων
να βγαίνουν προς πώληση µέσα από επενδυτικά χαρτοφυλάκια.
Χρειάζεται η χώρα ένα σύγχρονο, αντικειµενικό και αποτελεσµατικό ασφαλιστικό σύστηµα στον ΕΛΓΑ, µε κάλυψη νέων κινδύνων και άµεση αποζηµίωση καταστροφών που οφείλονται στην
κλιµατική κρίση, αλλά και ενεργοποίηση της δυνατότητας -προβλέπεται αυτό µέσα στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική- για τη σύσταση ταµείων αλληλοβοηθείας, τις δηµόσιες επενδύσεις για την
εξοικονόµηση αρδευτικού νερού και ενέργειας, την πρόληψη καταστροφών, καθώς και ιδιωτικές επενδύσεις στη γεωργία ακριβείας, τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών γεωργικών πρακτικών.
Στόχος των επενδύσεων, τόσο των δηµόσιων όσο και των ιδιωτικών η µείωση του κόστους παραγωγής -που έχει εκτιναχθείστην ενέργεια, αλλά και τα γεωργικά εφόδια.
Επίσης, απαιτούνται:
Δικαιότερη κατανοµή των άµεσων ενισχύσεων, µε προτεραιότητα στους νέους και τις µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις, ιδιαίτερα σε ορεινές, µειονεκτικές, αλλά και νησιωτικές περιοχές
της χώρας.
Εθνική σύµπνοια για να σωθεί η αλιεία, αλλά και προτροπή για
οργανωµένη υδατοκαλλιέργεια. Το ξέρετε, κύριε Υπουργέ, και
εσείς, κύριε Στύλιο, ότι χρειάζεται επιτάχυνση των διαδικασιών
ανανέωσης άδειας λειτουργίας των µονάδων µε µία µόνο αίτηση.
Αυτό χρειάζεται σήµερα η υδατοκαλλιέργεια, αντί της απαιτούµενης γνωµοδότησης δεκαεπτά υπηρεσιών, που συνήθως κοστίζει χρονικά από δύο ως πέντε έτη, αν θέλουµε να στηρίξουµε
αυτόν τον κλάδο και την ελληνική οικονοµία.
Δηµιουργία συµπληρωµατικών εισοδηµάτων και εναλλακτικών
δυνατοτήτων απασχόλησης, όπως τα προγράµµατα «LEADER»
για επενδύσεις στη µεταποίηση και την ενίσχυση της αγροτικής
οικογενειακής οικοτεχνίας, αλλά και έργα ανάπλασης αγροτικών
οικισµών για την ανάδειξη του τουριστικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού δυναµικού τους.
Συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων και των πόρων της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής µε το υπόλοιπο ΕΣΠΑ, το Ταµείο Ανάκαµψης, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο σε τοµείς και κλάδους
αιχµής, όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η συµβουλευτική υποστήριξη παραγωγών, οι νέες τεχνολογίες, η έρευνα, η καινοτοµία.
Συγκράτηση και προσέλκυση νέων ανθρώπων στη γεωργία και
την κτηνοτροφία και αναζωογόνηση επιτέλους των αγροτικών πε-
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ριοχών µε κίνητρα, όπως πρόσβαση σε γη και αυξηµένο πριµ
πρώτης εγκατάστασης, σε συνδυασµό µε άµεση ένταξη σε σχέδια βελτίωσης.
Υπάρχει µελέτη της Κοµισιόν -την καταθέτω στα Πρακτικάσύµφωνα µε την οποία, για την Ελλάδα η οποία διαθέτει πολλές
και µικρές εκµεταλλεύσεις, µια ενδεχόµενη αύξηση 1% στον δείκτη πληρωµών νέων αγροτών θα προκαλούσε αύξηση κατά 2,2%
στον αριθµό των νεοεισερχόµενων στον χώρο της πρωτογενούς
παραγωγής. Αυτό σηµαίνει πολλαπλασιαστικό όφελος από αυτές
τις δαπάνες, µαζί βεβαίως, µε τη δηµιουργία νέων υποδοµών για
τους νέους αγρότες.
(Στο σηµείο αυτό ο Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του Κινήµατος Αλλαγής κ. Μιχαήλ Κατρίνης καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η µελέτη είναι στη διάθεσή σας. Οφείλετε, κύριε Υπουργέ, να
τη µελετήσετε, διότι από τα πεπραγµένα της Κυβέρνησης µέχρι
τώρα φοβάµαι ότι δεν την έχετε µελετήσει. Είναι καιρός να δούµε
και τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν εφαρµοστεί σε άλλες
χώρες, αλλά και να τις προσαρµόσουµε στις δικές µας ιδιαίτερες
ανάγκες.
Θα σας αναφέρω µερικά παραδείγµατα. Πριν από οκτώ χρόνια
η Ιταλία προώθησε την παραχώρηση δηµόσιας γης σε νέους
αγρότες µέσω της πώλησης ή της ενοικίασης για δεκαπέντε τουλάχιστον χρόνια. Κάτι ανάλογο είχαµε κάνει και εµείς επί Υπουργίας του Κώστα Σκανδαλίδη και σε πολύ δύσκολες περιόδους.
Τα θυµούνται όλοι σε αυτήν την Αίθουσα. Οι νέοι αγρότες έγιναν
δικαιούχοι κρατικής συνεισφοράς στα επιτόκια για αγορά γης
και ταυτόχρονα, θεσπίστηκε επιδότηση, ως φορολογικό κίνητρο,
του 20% του κόστους ενοικίασης.
Επίσης, η Ιρλανδία δίνει φορολογικά κίνητρα για να προωθήσει
τη διαδοχή των γενεών στο αγροτικό επάγγελµα, αλλά και την
ενίσχυση των νέων αγροτών. Χαρακτηριστικό είναι το µέτρο της
πενταετούς έκπτωσης φόρου για τους νέους αγρότες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ψυχή του ΠΑΣΟΚ διαχρονικά
ήταν µαζί µε τον αγροτικό κόσµο της χώρας. Έχουµε διαχρονικές, στέρεες και βαθιές σχέσεις µε αυτόν τον κόσµο. Κανείς δεν
ξεχνά ότι ο πρωτογενής τοµέας απέκτησε υπόσταση και προοπτική µέσα από όσα πέτυχαν οι κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κώστα Σηµίτη. Μέσα από µια συνεπή και
δυναµική διεκδίκηση καταφέραµε για τους Έλληνες αγρότες να
έχουν τα δεύτερα υψηλότερα δικαιώµατα ενίσχυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε βάση την έκταση.
Οι εποχές αλλάζουν µε τις προκλήσεις να γίνονται ακόµα µεγαλύτερες, λόγω των εξωγενών και αιφνιδιαστικών κρίσεων και
τον κίνδυνο να µετατραπεί σε ασύµφορη η καλλιέργεια και η παραγωγή και µε αυτόν τον κίνδυνο να είναι «ante portas». Εµείς
σήµερα ανοίγουµε τον διάλογο και για την ανάσχεση της κρίσης,
αλλά και για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τοµέα, γιατί
από εµάς τόσο σε αυτή την Αίθουσα όσο κυρίως στην κοινωνία
θα ακούτε προτάσεις. Προτάσεις για το δύσκολο σήµερα και το
ελπιδοφόρο αύριο.
Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ µένετε στο χθες. Έτσι κι αλλιώς,
δεν έχετε να πείτε τίποτα στους αγρότες ούτε για το σήµερα
ούτε για το αύριο ούτε για το µέλλον.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εγώ ευχαριστώ τον
κ. Κατρίνη.
Τον λόγο έχει τώρα για πέντε λεπτά η Βουλευτής Λαρίσης του
Κινήµατος Αλλαγής κ. Ευαγγελία Λιακούλη.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από χθες παρακολουθούµε συγκλονισµένοι τις τραγικές εξελίξεις στην Ουκρανία. Για µία ακόµα φορά στην παγκόσµια ιστορία θριαµβεύει
το παράλογο του ισχυρού. Για µία ακόµη φορά παρακάµπτονται
οι θεµελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου που αφορούν στον
σεβασµό της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας.
Για µία ακόµη φορά ένας λαός υφίσταται τη φρίκη του πολέµου.
Ο νους µας είναι δίπλα στους Έλληνες οµογενείς µας, αλλά και
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σε όλους τους πολίτες της Ουκρανίας που βιώνουν συγκλονιστικές στιγµές. Κάνουµε έκκληση και από αυτό το Βήµα να προστατευτούν οι άνθρωποι, οι άµαχοι και τα παιδιά της Ουκρανίας που
είναι παιδιά του κόσµου µας, ώστε να µη θρηνήσουµε απώλειες
και να κυριαρχήσει επιτέλους η λογική και ο σεβασµός στο Διεθνές Δίκαιο.
Όµως, για µία ακόµα φορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαπιστώσαµε την αµηχανία της Ευρώπης και την αδυναµία αντίδρασης της Δύσης συνολικά, που εκτός από τη ρηµατική καταδίκη
και τα οργισµένα διαγγέλµατα, µέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον,
δεν έχει γίνει απολύτως καµµία έµπρακτη συµπαράσταση στον
λαό της Ουκρανίας, δεν έχει αναληφθεί καµµία σοβαρή πρωτοβουλία. Οι παρεπόµενες συνέπειες της ρωσικής εισβολής είναι
ήδη ορατές µε την τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας να αυξάνεται
κατά 34,1% µέσα σε µία ηµέρα.
Αυτή τη στιγµή, κύριε Υπουργέ, καλείστε να παραλάβετε στα
χέρια σας µία «καυτή πατάτα», διότι τίθενται δύο σοβαρότατα
ερωτήµατα. Το πρώτο είναι τι κάνει η χώρα σε σχέση µε το εµπάργκο στα αγροτικά µας προϊόντα που εξάγονται στις χώρες
αυτές; Θα θυµίσω στο σηµείο αυτό ότι έχουµε την οδυνηρή εµπειρία του παρελθόντος. Το δεύτερο ερώτηµα είναι τι γίνεται µε
την επισιτιστική ασφάλεια, καθώς γνωρίζετε ότι η χώρα µας εισάγει σηµαντικές ποσότητες σιτηρών από τις συγκεκριµένες
χώρες που βρίσκονται στην εµπόλεµη ζώνη. Άρα, λοιπόν, έχετε
να µας πείτε πράγµατα γι’ αυτόν τον σχεδιασµό σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες οι αγρότες συναντήθηκαν
µε το κλιµάκιο της Κυβέρνησης. Η Κυβέρνηση συµπαρίσταται
στα αιτήµατα των αγροτών. Ήταν αυτό που είπατε εσείς, κύριε
Υπουργέ. Θα σας πω µε ειλικρίνεια ότι η ρήση σας µου θύµισε
τη συµπαράσταση στο πένθος. Πράγµατι, η δήλωσή σας ήταν
ακριβής, διότι εκτός από συµπαράσταση παρηγορητικού χαρακτήρα, δεν είδαµε χθες την Κυβέρνησή σας να κάνει ή να εξαγγέλλει κάτι άλλο σοβαρό για τους αγρότες.
Όµως, είναι αλήθεια ότι ο αγροτικός κόσµος πενθεί, καθώς τίθεται πλέον θέµα επιβίωσης όχι µόνο για τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, αλλά θέµα επιβίωσης για το καθηµερινό τους ψωµί.
Μέσα στο ιδιαίτερα ασταθές οικονοµικό περιβάλλον της τελευταίας δεκαετίας µε την αβεβαιότητα να κυριαρχεί στον αγροτικό
κόσµο, µε την αγοραστική δύναµη των καταναλωτών να φθίνει
συστηµατικά και µε την έντονη έλλειψη ρευστότητας, δυστυχώς,
οι αγρότες βρίσκονται σήµερα σε οριακή κατάσταση. Από την
πανδηµία στην κλιµατική κρίση, στην ακρίβεια και τώρα στην κορύφωση του δράµατος µε την ενεργειακή κρίση. Οι πληγές παραµένουν ανοιχτές και πλέον κακοφορµίζουν. Στη Θεσσαλία
έχουµε ακραία καιρικά φαινόµενα. Είχαµε τους σεισµόπληκτους,
οι οποίοι µετατράπηκαν και σε παγετόπληκτους και µετά σε
πληµµυροπαθείς και, δυστυχώς, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας είναι απούσα. Δεν υπήρξε κανένας εθνικός σχεδιασµός,
κανένας τοπικός ή περιφερειακός έστω σχεδιασµός, δεν υπήρξε
η παραµικρή βοήθεια και γλείφουµε ακόµα τις πληγές µας.
Σφυροκοπείται ανελέητα ο αγροτικός κόσµος µε την αύξηση
του κόστους παραγωγής και τις ανεξέλεγκτες αυξήσεις πετρελαιοειδών, µε τον απαρχαιωµένο κανονισµό του ΕΛΓΑ, µε την
ανυπαρξία ελέγχων στην αγορά και µε την έλλειψη διασύνδεσης
µε την ψηφιακή τεχνολογία, την εκπαίδευση και τις καλές πρακτικές. Οι παραγωγοί σάς προειδοποιούσαν από καιρό ότι βρίσκονται µε την πλάτη στον τοίχο και µε τα µάτια στον θεό!
Δυστυχώς, όµως, εσείς σαν άλλος Επιµηθέας ήρθατε κατόπιν
εορτής να συζητήσετε µαζί τους γι’ αυτά που είχαν προηγηθεί
χρόνια τώρα. Η Κυβέρνησή σας εµφανίστηκε µε το γνωστό ηµίψηλο καπέλο και µετά από εξαντλητικές διαπραγµατεύσεις καταδεχτήκατε ένα κλιµάκιο Υπουργών να συναντήσει τους
αγρότες και η επώδυνη συζήτηση «ώδινεν όρος και έτεκεν µυν»,
γέννησε τελικά ψίχουλα!
Εξαγγείλατε ηµίµετρα. Μάλιστα, ο αγρότης µε τη ρήση του
χθες, κύριε Υπουργέ, ότι τα 180 ευρώ που αντιστοιχούν στον
κάθε έναν αγρότη -αυτά είναι τα µέτρα σας- δεν φτάνουν για να
γεµίσει ούτε το ρεζερβουάρ του τρακτέρ για να έρθει στην
Αθήνα, τα είπε όλα! Τι να πει κάποιος άλλος από το Βήµα της
Βουλής πια;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρησιµοποιήσω και τον υπόλοιποι χρόνο
µου. Σας ευχαριστώ.
Ας δούµε, λοιπόν, πώς απαντά η Κυβέρνηση σε αυτά. Κάνατε
µία εξαγγελία για το ηλεκτρικό ρεύµα. Καλύψατε τη µεγάλη
ρήτρα από την αναπροσαρµογή; Λάβατε υπ’ όψιν τα µεγέθη;
Επειδή λέτε ότι ο καθένας λέει ό,τι να’ ναι και επειδή βρισκόµαστε πια στην εποχή της αποδείξεως, εγώ σας έχω φέρει εδώ λογαριασµούς από τους αγρότες της Θεσσαλίας. Έχω έναν
λογαριασµό που το 2020 ήταν 3.588 ευρώ και 7.338 ευρώ το
2021.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ευαγγελία Λιακούλη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, έχω έναν λογαριασµό από τα Φάρσαλα, τα οποία χαιρετάµε, έναν λογαριασµό από τα πληµµυρόπληκτα Φάρσαλα,
κύριε Υπουργέ, τα οποία πιστεύω ότι θα επισκεφθείτε για να
δείτε ποια είναι η πραγµατική κατάσταση. Ο λογαριασµός, λοιπόν, ήταν 5.360 ευρώ το 2020 και 7.338 ευρώ το 2021.
Σας καταθέτω, λοιπόν, στα Πρακτικά πλήθος λογαριασµών για
να τους έχει η Βουλή και να τους θυµάται, αν και πιστεύω ότι
τους επόµενους µήνες θα έχουµε πολλούς τέτοιους λογαριασµούς. Επίσης, έχω την υπόνοια, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό που
µπορεί να µας συµβεί είναι οι διαδηλωτές αντί για πλακάτ να κρατάνε πλέον λογαριασµούς της ΔΕΗ και του φυσικού αερίου. Την
έχω αυτή την υποψία!
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ευαγγελία Λιακούλη καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με απλά λόγια, λοιπόν, είπατε χθες στους αγρότες «αυτά είχαµε, αυτά δώσαµε». Είπατε για 10 εκατοµµύρια ευρώ αύξηση
για τα αιτήµατα -τα είπαν οι προηγούµενοι συνάδελφοι, δεν χρειάζεται να αναφερθώ στα αιτήµατα των αγροτών, τα ξέρει όλη η
ελληνική κοινωνία-, αλλά ότι λεφτά δεν έχουµε.
Και απέναντι στην ελληνική κοινωνία, και στους καταναλωτές,
και στις επιχειρήσεις, τώρα και στους αγρότες, η προσβλητικότατη ρήση ήταν ότι λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν.
Κι αναρωτιούνται, λοιπόν, οι αγρότες µας, κύριε Υπουργέ, γιατί
χθες δεν τους δώσατε τίποτα.
«Λεφτά δεν υπάρχουν…» -σας ρωτάνε οι αγρότες του Κιλελέρ«…αλλά πού τα βρήκατε τα λεφτά για να καταργήσετε τον συµπληρωµατικό ΕΝΦΙΑ ύψους 368 εκατοµµυρίων ευρώ, που πληρώνουν όσοι έχουν µεγάλη ακίνητη περιουσία;».
Σας ρωτάνε οι παραγωγοί ακτινιδίου στον Δήµο Τεµπών που
καταστράφηκαν: «Πού βρήκατε τα λεφτά για την προκλητική παροχή στους γόνους των µεγαλοϊδιοκτητών, για την εκτίναξη του
αφορολογήτου γονικών παροχών στα 800.000 ευρώ για κάθε
παιδί σε κάθε γονιό;».
Σας ρωτάνε οι αγρότες των Φαρσάλων: «Για την προνοµιακή
φοροελάφρυνση προς τους ποδοσφαιριστές και προπονητές
των µεγάλων συλλόγων µε τη φορολόγηση των υψηλότατων
αµοιβών στο 22% ανεξαρτήτως ύψους, πού τα βρήκατε τα
λεφτά;».
Σας ρωτάνε οι κτηνοτρόφοι της Ελασσόνας: «Πού βρήκατε τα
λεφτά για τη µείωση του φόρου στα διανεµόµενα κέρδη των µετόχων από 10% στο 5%;».
Σας ρωτάνε οι αµπελουργοί από το Δαµάσι, σεισµοπαθείς και
παγετόπληκτοι όπως είπα πριν: «Πού βρήκατε τα λεφτά για την
προνοµιακή φορολόγηση του µπόνους που θα λαµβάνουν τα
golden boys;».
Σας ρωτάνε οι µηλοπαραγωγοί της Αγιάς: «Πού τα βρήκατε τα
λεφτά για την απαλλαγή από τον φόρο υπεραξίας στις µεταβιβάσεις µεγάλων θυγατρικών οντοτήτων που εγκαθίστανται στη
χώρα;».
Πού τα βρήκατε τα λεφτά αυτά, αλήθεια; Πού τα βρήκατε;
Γιατί δεν είχατε λεφτά για να δώσετε χθες στους αγρότες; Γιατί
δεν βρήκατε λεφτά για να κάνετε ένα εθνικό σχέδιο και στρατηγική; Γιατί δεν είχατε λεφτά για να ενισχύσετε περιφερειακά τον
αγροτικό κόσµο που έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από τις τελευ-
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ταίες καταστροφές;
Πώς αυτά τα λεφτά τα βρίσκετε και εκείνα τα λεφτά δεν µπορείτε να τα βρείτε; Μήπως η πυξίδα σας είναι διαφορετική;
Αυτό είναι δυστυχώς, κύριοι της Κυβέρνησης. Η πολιτική σας
πυξίδα, η επιλογή σας, η στόχευσή σας είναι η στήριξη των δυνατών και µεγάλων εισοδηµάτων, η ενίσχυσή τους, η περαιτέρω
ενδυνάµωσή τους, αυτός είναι ο κεντρικός σας στόχος, αυτή
είναι η πολιτική σας ατζέντα.
Όταν εµείς µεριµνάµε για τους ανθρώπους που ανακατεύουν
τον ιδρώτα µε το χώµα, γιατί τους ζήσαµε από κοντά, βλέπετε,
και κουβαλάµε σαν παράσηµο στο πέτο το ότι καταγόµαστε από
αγροτικές οικογένειες, εσείς µεριµνάτε για τις φοροελαφρύνσεις
των µεγάλων εισοδηµάτων.
Γι’ αυτό ακριβώς, κύριε Υπουργέ, οι κόσµοι µας µοιραία µπορεί να συνυπάρχουν, αλλά ποτέ ελπιδοφόρα δεν µπορούν να
ενωθούν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Λιακούλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη,
Δικαιοσύνης, Επικρατείας, καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Οικονοµικών και Εξωτερικών κατέθεσαν την 25η Φεβρουαρίου
2022 σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δηµοκρατίας σχετικά µε την ανταλλαγή και αµοιβαία
προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών».
Δεύτερον, οι Υπουργοί Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Πολιτισµού και Αθλητισµού,
Δικαιοσύνης, καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών
και Εξωτερικών κατέθεσαν την 25η Φεβρουαρίου 2022 σχέδιο
νόµου: «Κύρωση της Τεχνικής Διευθέτησης στον τοµέα της ακαδηµαϊκής έρευνας µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της
Ελληνικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενου από τη Σχολή Εθνικής Άµυνας (ΣΕΘΑ), και του Υπουργείου Άµυνας της Ιταλικής Δηµοκρατίας, εκπροσωπούµενου από το Στρατιωτικό Κέντρο Στρατηγικών Μελετών (CEMISS)».
Παραπέµπονται στις αρµόδιες Διαρκείς Επιτροπές.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του Κινήµατος Αλλαγής κ.
Γκόκας για πέντε λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πρωτογενής
τοµέας είναι ίσως ο πλέον ευάλωτος παραγωγικός τοµέας. Επηρεάζεται άµεσα από κάθε µορφής κρίση, όπως η δεκαετής οικονοµική κρίση για τη χώρα µας, η υγειονοµική κρίση µε την
πανδηµία που βιώνουµε, η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια, αλλά
και οι κρίσεις που προκύπτουν από τις διεθνείς εξελίξεις.
Επηρεάζεται επίσης από τις συνθήκες της αγοράς, από το επίπεδο του ανταγωνισµού, ιδιαίτερα σε σχέση µε τις εξαγωγές,
όπου επιπλέον διάφορες καταστάσεις, όπως κυρώσεις προς τρίτες χώρες µέσω και της ιδιότητας του µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, δηµιουργούν αντίστοιχα προβλήµατα. Στο πλαίσιο αυτό
έχουν, επίσης, αυξηθεί οι απαιτήσεις για τον ποιοτικό έλεγχο.
Επίσης, ο πρωτογενής τοµέας είναι ιδιαίτερα ευάλωτος στις
δυσµενείς καιρικές συνθήκες, που πάντα υπήρχαν, αλλά και στις
συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής, που ολοένα και περισσότερο
επηρεάζει την παραγωγή, ιδιαίτερα µε τα ακραία φαινόµενα και
τις ζηµιές που προκαλεί, αλλά και ζηµιές από καινούργιες αιτίες,
από καινούργιες ασθένειες.
Σήµερα ο πρωτογενής τοµέας, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι,
βρίσκονται κυριολεκτικά σε απόγνωση, βρίσκονται σε αδιέξοδο
από τις επιπτώσεις µιας σειράς από τις παραµέτρους που προανέφερα, αλλά και από την ολιγωρία, την αδράνεια, την έλλειψη
ενός ολοκληρωµένου σχεδίου και τους ανεπαρκείς χειρισµούς
της Κυβέρνησης.
Βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, αδυνατούν να συνεχίσουν τη
δραστηριότητά τους και να συντηρήσουν τις οικογένειές τους.
Υπάρχει θέµα επιβίωσης. Το κόστος παραγωγής για αγρότες και
κτηνοτρόφους έχει εκτιναχθεί στα ύψη, µε τον διπλασιασµό έως
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και τετραπλασιασµό των τιµών σε λιπάσµατα, σε φυτοφάρµακα,
αλλά και σε σπόρους, σε αγροεφόδια, σε καύσιµα, σε ηλεκτρικό
ρεύµα, όπου ενεργοβόρες επιχειρήσεις έχουν πραγµατικά αύξηση λογαριασµών από 200% έως 400%. Λογαριασµός 4.000
ευρώ έχει φτάσει πλέον στις 13.000 ευρώ και 14.000 ευρώ.
Επίσης, υπάρχει πολύ µεγάλη αύξηση στο κόστος των ζωοτροφών. Σε πολλά προϊόντα, παραδείγµατος χάριν στα πορτοκάλια, οι τιµές είναι είτε εξευτελιστικές είτε µένουν αδιάθετα. Θα
αναφερθώ σε ορισµένα ζητήµατα που αφορούν και στην Άρτα,
µιας και είναι και ο κ. Στύλιος εδώ, που τα γνωρίζει, στη δευτερολογία µου.
Επηρεάζονται όλοι οι κλάδοι, η κτηνοτροφία, η πτηνοτροφία,
η µελισσοκοµία, η αλιεία και οι ιχθυοκαλλιέργειες και άλλες δραστηριότητες.
Κύριε Υπουργέ, ο πρωτογενής τοµέας δεν φαίνεται να είναι
στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης. Από τα 42 δισεκατοµµύρια ευρώ των κάθε µορφής µέτρων για την αντιµετώπιση της
πανδηµίας ο πρωτογενής τοµέας, που αντιστοιχεί στο 10% περίπου των οικονοµικών δραστηριοτήτων, πήρε ελάχιστα, περίπου
670 εκατοµµύρια ευρώ. Με τις τελευταίες σας ανακοινώσεις, που
µάθαµε εχθές, τα 175 εκατοµµύρια ευρώ που προσθέτετε για να
φτάσετε στα 860 εκατοµµύρια ευρώ, αφορούν σε φυσικές καταστροφές και είναι ποσά που κυρίως δίνονται από τον ΕΛΓΑ και
συνήθως κάθε χρόνο.
Στο Ταµείο Ανάκαµψης η αναλογία είναι ακόµα χειρότερη, ενώ
επιπλέον επιφυλάσσονται έργα ΣΔΙΤ, για τα αρδευτικά παραδείγµατος χάριν, που θα επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής, όπως
επίσης θα πληρωθούν και τα έργα των ΑΠΕ οι παραγωγοί, εφόσον βέβαια τα εγκαταστήσουν.
Τα ανεπαρκή µέτρα της Κυβέρνησης που ανακοινώθηκαν και
οι συσσωρευµένες ζηµιές δύο χρόνων -απώλειες στο εισόδηµα
των παραγωγών, ακαρπίες, παγετοί, χαλαζοπτώσεις κ.λπ.- µαζί
µε το αυξηµένο κόστος παραγωγής για την νέα καλλιεργητική
περίοδο θα έχουν ως αποτέλεσµα να χαθεί και τρίτη χρονιά. Πολλοί θα εγκαταλείψουν την παραγωγή, πολλές δραστηριότητες
θα σταµατήσουν.
Κύριε Υπουργέ, εφόσον θεωρούµε και εννοούµε στην πράξη,
και όχι µόνο στα λόγια, τον πρωτογενή τοµέα ως βασικό πυλώνα
για την παραγωγική και αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας
και ως προϋπόθεση για τη διατροφική της επάρκεια, απαιτείται
ενίσχυση και σχέδιο για την ουσιαστική στήριξή του. Έχουµε
προτείνει τα βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα, που
αναλυτικά ανέπτυξε ο συνάδελφος κ. Πουλάς, αλλά και άλλοι συνάδελφοι.
Θέλω να αναφερθώ πριν κλείσω σε δύο ειδικότερα ζητήµατα:
Πρώτον, οι συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής είναι όλο και περισσότερο ορατές και δυσµενείς. Προκαλούνται περισσότερες
ζηµιές από ακραία καιρικά φαινόµενα, όπως ο παγετός την
άνοιξη, οι υψηλές θερµοκρασίες στις αρχές του Μαΐου, που είναι
καύσωνας, βροχοπτώσεις συνεχείς συνδυασµένες πλέον µε υψηλές θερµοκρασίες. Προκαλούνται ζηµιές ή νέες ασθένειες, που
δεν καλύπτονται από το πλαίσιο του κανονισµού του ΕΛΓΑ.
Όµως, πριν φτάσουµε εκεί, θα πρέπει να δούµε και πώς µπορούµε να βελτιώσουµε τις συνθήκες για να προστατέψουµε την
παραγωγή από την κλιµατική αλλαγή, πώς θα βελτιώσουµε µέσα
από την παραγωγική διαδικασία τις επιπτώσεις στο περιβάλλον,
αφού η γεωργία ασκείται στο 40% της επιφάνειας της χώρας και
καταναλώνει το 80% του νερού, ενώ συµβάλλει στο 12% των αερίων του θερµοκηπίου.
Θα πρέπει να δούµε, επίσης, πώς θα ενισχύσουµε µε αντίστοιχες υποδοµές ή θα προωθήσουµε τις ΑΠΕ, παραδείγµατος χάριν
µε την αξιοποίηση γεωθερµικών πεδίων. Η Άρτα έχει ένα αναξιοποίητο γεωθερµικό πεδίο πολύ µεγάλων δυνατοτήτων.
Όπως, επίσης, µπορεί και έπρεπε να προωθηθούν προγράµµατα για εγγειοβελτιωτικά έργα ή συστήµατα πρόληψης, συστήµατα προειδοποίησης ή συστήµατα προστασίας, όπως τα συστήµατα αντιχαλαζικής προστασίας. Δεν φαίνεται αυτά τα θέµατα να απασχολούν την Κυβέρνηση.
Δεύτερον, για τις οµάδες παραγωγών γνωρίζουµε τις δυνατότητες που προκύπτουν για καλύτερη και περισσότερο επωφελή
για τους παραγωγούς διαχείριση και διάθεση των προϊόντων
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τους, αλλά και σε θέµατα κόστους παραγωγής. Υπάρχει ένα έλλειµµα, δεν προχωρούν, διστάζουν. Χρειάζονται πέρα από το θεσµικό πλαίσιο, και πρωτοβουλίες για ουσιαστική υποστήριξη µε
ενηµέρωση και παροχή βοήθειας νοµικής, τεχνολογικής και οικονοµικής για να προχωρήσει η σύσταση οµάδων παραγωγών.
Εκτιµώ ότι σε αυτή την κατεύθυνση κρίσιµη και χρήσιµη είναι
η συγκρότηση και λειτουργία της νέας ενιαίας πανελλήνιας οργάνωσης παραγωγών, την οποία δεν έχετε προωθήσει αδικαιολόγητα.
Επειδή, λοιπόν, η κλιµατική αλλαγή αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την παραγωγή και οι οµάδες παραγωγών είναι αυτές
που θα οδηγήσουν τον πρωτογενή τοµέα σε µια νέα πορεία, δίνοντας νέες δυνατότητες, έχουµε υποβάλλει τα αντίστοιχα ερωτήµατα, δηλαδή γιατί δεν έχετε προχωρήσει σε συστηµατικά
προγράµµατα για την προστασία της παραγωγής από την κλιµατική αλλαγή και γιατί δεν έχει υλοποιηθεί και υποστηριχθεί η νέα
ενιαία πανελλήνια οργάνωση παραγωγών.
Κλείνω, κύριε Υπουργέ, λέγοντας ότι ο πρωτογενής τοµέας
χρειάζεται ολοκληρωµένο σχέδιο, χρειάζεται άµεσα, ουσιαστικά
µέτρα στήριξης και ενίσχυσης, πριν να είναι πολύ αργά, είναι ήδη
αργά, για να επιζήσει ο πρωτογενής τοµέας έστω την ύστατη
στιγµή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ τον κ.
Γκόκα.
Τον λόγο τώρα έχει, αφού τακτοποιηθεί το Βήµα, ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τι θέλει ο κ. Παπανδρέου;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ήθελα να πάρω τον λόγο να µιλήσω κι εγώ ως πρώην Πρωθυπουργός, όπως σύµφωνα και µε
τον Κανονισµό µπορώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Πρόεδρε, αν
µου επιτρέπετε, έχω ήδη ενηµερώσει, όπως πρέπει, τη Γενική
Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής σας Οµάδας ότι κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου εφαρµόζεται το άρθρο 135
του Κανονισµού και σε συνδυασµό µε το άρθρο 97, όπου σαφώς
περιγράφεται ότι τον λόγο παίρνουν µόνο όσοι είναι εγγεγραµµένοι.
Εγώ δεν θα παραβώ τον Κανονισµό, διότι αυτό συζητήθηκε
αναλυτικά, επειδή προέκυψε και άλλες φορές και στη Διάσκεψη
των Προέδρων ότι στον κοινοβουλευτικό έλεγχο δεν οµιλούν οι
Πρόεδροι, πρώην Πρόεδροι Κοµµάτων, πρώην Πρωθυπουργοί,
πρώην Πρόεδροι της Βουλής και αυτό είναι πάγιο και περιγράφεται.
Από εκεί και πέρα, το εύκολο για το κόµµα σας, για το Κίνηµα
Αλλαγής, που οι οµιλητές είναι επτά κι εσείς είστε στην επερώτηση εγγεγραµµένος, αλλά δεν είστε δηλωµένος να εγγραφείτε,
µπορείτε όµως στη θέση κάποιου άλλου συναδέλφου από το Κίνηµα Αλλαγής να πάρετε τον λόγο. Και έτσι λύνεται το θέµα,
χωρίς κανένα απολύτως πρόβληµα και χωρίς παραβίαση του Κανονισµού.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Κατ’ αρχάς, κύριε Πρόεδρε, δεν
λύνεται το πρόβληµα, όταν θα πάρω τη θέση ενός άλλου συναδέλφου που έχει ζητήσει να µιλήσει και µάλιστα είναι στη σειρά
των υπογεγραµµένων, για να µπορέσει να είναι στην επερώτηση.
Δεύτερον, διαφωνώ µαζί σας, ο Κανονισµός δεν λέει ότι δεν
µπορεί να µιλήσει. Πουθενά δεν βλέπω να λέει ότι δεν µπορεί να
µιλήσει ένας πρώην Πρωθυπουργός σε θέµατα κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η µόνη ρητή αναφορά στην εξαίρεση ότι δεν µπορεί να µιλήσει ένας πρώην Πρωθυπουργός είναι στην προ
ηµερησίας συζήτηση των Αρχηγών. Εκεί υπάρχει ρητή αναφορά
ότι δεν µιλούν οι πρώην Πρωθυπουργοί. Η µόνη ρητή εξαίρεση.
Άρα, εάν ήθελε ο νοµοθέτης να εξαιρέσει πρώην Πρωθυπουργούς, θα το έβαζε ρητά σε αυτή τη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Προβλέπεται και σας
το διαβάζω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Άρα, κύριε Πρόεδρε…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας διαβάζω τη διατύπωση, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Άρα, απλώς, όπως βλέπω, θέλετε
να στερήσετε τον λόγο σε έναν Βουλευτή και πρώην Πρωθυπουργό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν στερείται ο λόγος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: …για µια δική σας ερµηνεία, σε
ό,τι αφορά στη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ακούστε πώς το λέει,
για να το ακούσουν και όλοι και µας ακούει και ο ελληνικός λαός:
«Στη συζήτηση των επερωτήσεων µετέχουν µόνο». Αν αυτό δεν
είναι αποκλειστικό, η λέξη «µόνο», τότε τι άλλο είναι; Και λέει
ποιοι: « ο Βουλευτής ή οι Βουλευτές που υπογράφουν την επερώτηση» και ξέρουµε παρακάτω, µε το άρθρο 97 προσδιορίζεται
αναλυτικά πώς οµιλούν, πόσοι οµιλούν, «ο αρµόδιος Υπουργός.».
Εκεί βάζει τελεία και λέει: «Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας», στη συγκεκριµένη περίπτωση ο επικεφαλής, ο κ. Κατρίνης, µπορεί να λάβει τον λόγο. Προσδιορίζει ακριβώς και καταλήγει: «µετέχουν στη συζήτηση, σύµφωνα µε τους όρους του
άρθρου 97 παράγραφος 1 έως 3 και 5».
Αυτό που λέτε εσείς αναφέρεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 97. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία και εγώ νοµίζω ότι εξηγήθηκε λεπτοµερώς, αναγράφεται λεπτοµερώς και δεν θέλω εγώ
προσωπικά να δηµιουργήσω κανένα προηγούµενο, το οποίο
µετά θα µπορεί να αποτελεί κανόνα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Κεγκέρογλου,
δεν θα σας δώσω τον λόγο για τέτοιο θέµα.
Θα προχωρήσουµε στη διαδικασία όπως προβλέπεται. Αν θέλετε να πάρετε τον λόγο µε τη σειρά την οποία έχετε και µάλιστα….
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τον λόγο θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εξηγήστε µου για ένα
λεπτό τι θέλετε να πείτε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφέρατε και καταθέσατε µια πρόταση, κατ’ αρχάς είναι αυθαίρετη
ερµηνεία αυτό το οποίο γίνεται για τον Κανονισµό, απολύτως αυθαίρετη, διότι δεν λέει µόνο «οι Βουλευτές», αλλά έχει και παρακάτω. Λέει «µόνο οι Βουλευτές που υπογράφουν» και ο κ. Παπανδρέου υπογράφει «και ο αρµόδιος Υπουργός.», τελεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ναι, αλλά ξεχνάτε να
πείτε «σύµφωνα µε το άρθρο 97 παράγραφοι 1 έως 3» το οποίο
προσδιορίζει…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν µε αφήνετε όµως.
Η ρητή εξαίρεση υπάρχει στο άρθρο 97 παράγραφος 6.
Είναι, λοιπόν, πολιτική επιλογή η εξαίρεση, αλλά προσωπικά
δεν θα σας αφήσω µε την πολιτική επιλογή και τη σκοπιµότητα
να µην µιλήσει ο κ. Παπανδρέου. Θα µιλήσει αντί εµού και εγώ
θα αξιοποιήσω τον χρόνο που έχω από την επίκαιρη ερώτηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μπράβο, έχετε επίκαιρη ερώτηση για το ίδιο ακριβώς θέµα και εποµένως…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Σας ευχαριστούµε, όµως, πάρα
πολύ για τις σκοπιµότητες και τις επιλογές που κάνετε. Μας διευκολύνετε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, δεν υπάρχει σκοπιµότητα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Να είστε σίγουροι ότι µας διευκολύνετε κάθε φορά που το κάνετε και τελευταία το κάνετε πάρα
πολύ.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ακούστε, κύριε Κεγκέρογλου, µετείχατε και στη σχετική Διάσκεψη των Προέδρων
και ξέρετε αναλυτικά ότι συζητήθηκε το θέµα και είπαµε ότι ο
κοινοβουλευτικός έλεγχος είναι ακριβώς ορισµένος ως προς τις
διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 135 και από το
άρθρο 97. Κι εκεί ολοκληρώνουµε.
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, κυρία Λιακούλη,
θα δώσω τον λόγο τώρα, στη θέση του κ. Κεγκέρογλου, στον κ.
Παπανδρέου, τον πρώην Πρωθυπουργό.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Γιατί, κυρία Λιακούλη;
Τι άλλο; Τα εξηγήσαµε κι εδώ, όπως είδατε.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Για εµάς η συγκεκριµένη συζήτηση,
αλλά και η παρουσία του κυρίου Προέδρου και πρώην Πρωθυπουργού έχει µια θεσµική αξία, όπως καταλαβαίνετε, βαρύνουσα.
Αντιλαµβάνεστε επίσης, ότι µας µιλάτε για τον Κανονισµό και
αναφέρεστε σε µια συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων,
χωρίς, κύριε Πρόεδρε, να έχουµε ούτε τα οικεία Πρακτικά ούτε
τι συζητήθηκε για την ερµηνεία που δίνετε εσείς στο συγκεκριµένο άρθρο και στη συγκεκριµένη παράγραφο.
Όπως αντιλαµβάνεστε, χωρίς να έχουµε τα Πρακτικά αυτής
της συνεδρίασης και χωρίς να δούµε αν ήταν οµόφωνη η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων γι’ αυτό το θέµα, δεν µπορούµε να το αποδεχθούµε. Αντιλαµβάνεστε τη θέση µας για το
συγκεκριµένο ζήτηµα.
Και να πω και κάτι ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ισχυρότερος όλων,
όµως, κυρία Λιακούλη –σας παρακαλώ, µην δίνουµε άλλη
έκταση- είναι ο Κανονισµός. Ο Κανονισµός είναι ρητά διατυπωµένος και συγκεκριµένος και προσδιορισµένος και σε αριθµό οµιλούντων. Και δεν ξέρω γιατί δεν µπορεί να περιληφθεί στους
επτά και θέλουµε να δηµιουργήσουµε µία εξαίρεση που µπορεί
µετά να γίνει κανόνας και συνεχής παραβίαση του Κανονισµού.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Εµείς, κύριε Πρόεδρε –και τελειώνωεπειδή έχουµε και την πρόσφατη εµπειρία, σεβόµαστε την απόφασή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Σας ευχαριστώ.
Δεν είναι απόφασή µου.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Όµως, δεν µπορούµε να την αποδεχθούµε ούτε να συµφωνήσουµε µε αυτή. Ένας οµιλητής µας, ο κ.
Κεγκέρογλου, δεν θα είναι οµιλητής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Είναι η εφαρµογή του
Κανονισµού η οποία είναι ρητή.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Παπανδρέου, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, απλώς θα επαναλάβω ότι θεωρώ ότι κάνετε µια αυθαίρετη
ερµηνεία του Κανονισµού, µη επιτρέποντας πρώην Πρωθυπουργούς να µιλήσουν στη διαδικασία των ερωτήσεων, του ελέγχου
της Κυβέρνησης. Θεωρώ λάθος και από τον δηµοκρατικό πολιτισµό που πρέπει να δεσπόζει σε αυτή την Αίθουσα, αλλά και
στην ειδική ερµηνεία, όπου προφανώς υπάρχει και κάποια σκοπιµότητα.
Και, βεβαίως, ευχαριστώ τον κ. Κεγκέρογλου, δεν ήθελα να
του στερήσω το δικαίωµα λόγου, αλλά ήταν λόγω της ερµηνείας
του Προέδρου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτησή µας διεξάγεται
κάτω από τη βαριά σκιά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
Η εισβολή αυτή αποτελεί και προσβολή και ανυπολόγιστο κίνδυνο για την ευρωπαϊκή και για την παγκόσµια ειρήνη και σταθερότητα. Υπονοµεύει κάθε αρχή διεθνούς δικαίου, τον σεβασµό
της εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας κάθε
έθνους, του δικαιώµατος της αυτοδιάθεσης κάθε λαού αλλά και
της µη χρήσης βίας, ή και της απειλής χρήσης βίας στην αντιµετώπιση της όποιας διαφοράς. Η υφήλιος παρακολουθεί µε δέος
τις δραµατικές αυτές εξελίξεις.
Πέραν της οδύνης για τον λαό της Ουκρανίας αλλά και την
άσκοπη θυσία Ρώσων πολιτών σε έναν πόλεµο παραλογισµού θα
κριθούν πολλά ακόµα. Θα εξαχθούν και σηµαντικά συµπεράσµατα. Από το πώς θα αντιδράσει η παγκόσµια κοινότητα, η Ευρώπη και η ίδια η Ουκρανία θα κριθεί αν οι αρχές του Διεθνούς
Δικαίου αλλά και της δηµοκρατίας θα επικρατήσουν, ή εάν θα
δοθεί το µήνυµα ότι γυρίζουµε στην εποχή όπου επικρατούσε το
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δίκαιο του ισχυρού και όχι η ισχύς του δικαίου.
Θα πρέπει να είναι κατανοητό το πόσο σηµαντικές για τη χώρα
µας είναι αυτές οι εξελίξεις, όπως και για τη σταθερότητα, την
ειρήνη στην περιοχή µας, των Βαλκανίων, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.
Ηγέτες µε αναθεωρητικές ορέξεις θα αξιοποιήσουν είτε τη
νίκη είτε την ανοχή για τις πράξεις του Πούτιν απέναντι στην Ουκρανία. Το λέω αυτό για όσους και στη χώρα µας θαυµάζουν τη
µαγκιά αυτών των κινήσεων, για όσους θεωρούν ότι ο τύπος του
αυταρχικού ηγέτη είναι το πετυχηµένο πρότυπο της εποχής µας,
υπονοµεύοντας έτσι και έναν πολιτισµό δηµοκρατίας και δικαίου
που µε κόπο σφυρηλατούµε βήµα-βήµα και στη χώρα µας. Κάθε
άλλο, βέβαια, παρά έτσι είναι, γιατί αυτή η συµπεριφορά αυτών
των ηγεσιών µπορεί να ικανοποιεί την απληστία τους για εξουσία
και τη δήθεν ιστορική τους δοξασία, αλλά δεν µπορεί να θεωρηθούν πραγµατικοί ηγέτες, όταν φέρνουν µε τις επιλογές τους επιλογές πόνου- το αίµα του πολέµου, την καταστροφή, την
ανέχεια για τους λαούς τους και πιθανά µιας ολόκληρης περιοχής.
Και το πιο ανησυχητικό αλλά και ανεύθυνο από πλευράς Ρωσίας είναι ότι η ίδια είναι πυρηνική δύναµη και αναµετριέται -έµµεσα έστω- µε δυνάµεις της Δύσης που επίσης έχουν πυρηνικά
όπλα. Για τον λόγο αυτό καθοριστικής σηµασίας για την Ευρώπη
και την ανθρωπότητα θα είναι όχι µόνο η καταδίκη παρόµοιων
πράξεων αλλά και η τελική έκβαση αυτής της σύγκρουσης.
Βρισκόµαστε σε µια ρευστή κατάσταση, όσον αφορά το τι
θέλει ο Πούτιν από τη µια πλευρά αλλά και λόγω πιθανών κινήσεων και της Ευρώπης και των Ηνωµένων Πολιτειών. Η κατάσταση αυτή θα προκαλέσει βραχυπρόθεσµες αλλά και µακροπρόθεσµες αλλαγές πολιτικής σίγουρα στην Ευρώπη και όχι
µόνο. Οι βραχυπρόθεσµες εξελίσσονται ήδη µε βάση τις κυρώσεις που στόχο έχουν να αναχαιτίσουν ή ακόµα να αντιστρέψουν
τις κινήσεις του Πούτιν. Και βέβαια, όλοι θα πονέσουµε και οι
αγρότες λόγω των κυρώσεων, αλλά οι µακροπρόθεσµες διαδικασίες, εξελίξεις µπορεί να αποτελέσουν ιστορική ευκαιρία, κυρίως, για το ποια θα είναι η αµυντική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, πόσο θα προχωρήσει η βαθύτερη ενοποίηση της Ευρώπης, όπως και οι πολιτικές που καθιστούν λιγότερο εξαρτηµένη την Ευρώπη ενεργειακά, αλλά και για άλλες ζωτικές
ανάγκες, όπως της υγείας, της ψηφιακής προστασίας από τον
κυβερνοπόλεµο και βέβαια, της διατροφικής ασφάλειας, δηλαδή
πολιτικές για τον αγροτικό τοµέα.
Επειδή, όµως, ακριβώς µια άλλη Ευρώπη θα αναδειχθεί µέσα
από αυτές τις διαδικασίες, από αυτή τη σύγκρουση, είναι απολύτως αναγκαίο η Ελλάδα να µην είναι παρατηρητής ή απλά υποστηρικτής των επιλογών της σηµερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρωτοβουλίες δικές µας είναι απολύτως απαραίτητες, ώστε να
καθιστούν την Ελλάδα ουσιαστικό συνδιαµορφωτή των νέων
αυτών πολιτικών προς όφελος και της χώρας µας αλλά και των
Ευρωπαίων πολιτών.
Θα πρέπει να διαµορφώσουµε εµείς µια εθνική στρατηγική
που θα συνάδει µε αυτές τις εξελίξεις και για να έχουµε ισχυρό
κύρος στις διαβουλεύσεις που έπονται και για να µη µείνουµε οι
ίδιοι πίσω µε θύµα το εισόδηµα και την ασφάλεια των Ελλήνων
πολιτών.
Τονίζω τα παραπάνω, γιατί έχουν απόλυτη σχέση µε την επερώτηση που καταθέσαµε προς την Κυβέρνηση και συζητούµε
σήµερα. Μην ξεχνάµε ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική θεσπίστηκε
στα πρώτα βήµατα της ευρωπαϊκής κοινότητας, ακριβώς για να
διασφαλιστεί η διατροφική ασφάλεια των λαών της Ευρώπης, ειδικά µετά τους αλλεπάλληλους λιµούς που είχαµε κατά τη διάρκεια αλλά και µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο.
Ο αγροτικός και ο κτηνοτροφικός τοµέας, ο πρωτογενής τοµέας αποτελεί εθνικό κεφάλαιο για τη δικιά µας διατροφική
ασφάλεια, όπως και πλεονέκτηµά µας ειδικά στον χώρο της υγιεινής µεσογειακής διατροφής και, βεβαίως, και σε έναν αναβαθµισµένο και ανταγωνιστικό τουρισµό. Αυτά είναι, επίσης, ζωτικής
σηµασίας, όταν υπάρχουν κρίσεις όπως η σηµερινή. Ακόµα και
ο τουρισµός µπορεί να είναι βιώσιµη βιοµηχανία σε δύσκολες
εποχές, µόνο, όµως, αν διασφαλίζουµε ασφάλεια, συνθήκες υγείας και ποιότητας, άρρηκτα συνδεδεµένες µε τον αγροτικό-
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κτηνοτροφικό τοµέα.
Άρα, είναι καθοριστικής σηµασίας ζήτηµα πρώτα από όλα για
τους ίδιους τους κατοίκους της χώρας µας να διαµορφώσουµε
µια εθνική στρατηγική για τη διατήρηση, αλλά και αναµόρφωση
του πρωτογενούς τοµέα.
Δυστυχώς, η Κυβέρνηση δείχνει να εγκαταλείπει την αγροτιά
στους άγριους ανέµους των αγορών και της ευκαιριακής κερδοσκοπίας, όπως τονίζουµε στην επερώτησή µας και έχουν ήδη
αναλύσει οι συνάδελφοι διεξοδικά.
Για αυτό, κυρίες και κύριοι, θέλω να αναφερθώ συγκεκριµένα
στο θέµα εκείνο όπου συναντώνται η ενέργεια µε την πρωτογενή
παραγωγή. Στενάζει ο αγροτικός κόσµος κάτω από τις πολλαπλές αυξήσεις των ενεργειακών προϊόντων, από τις τιµές του πετρελαίου, τα λιπάσµατα, µέχρι και τα συστήµατα άρδευσης.
Πόσο θα ήταν διαφορετική η θέση των αγροτών αλλά και της
χώρας µας, αν είχαµε συνεχίσει ένα πρόγραµµα επενδύσεων
στις ΑΠΕ, αξιοποιώντας έναν τεράστιο πλούτο της χώρας µας ήλιος, άνεµος, γεωθερµία, βιοµάζα, ακόµα και παλίρροια- «πράσινη» δηλαδή ενέργεια. Και ιδιαίτερα λόγω της παραγωγής µε
την «πράσινη» ενέργεια θα ήταν αυτονόητη η ανάπτυξη, βεβαίως
και ικανών δικτύων εντός της χώρας και διεθνώς.
Θέλω να θυµίσω ότι είχαµε εδώ και πολλά χρόνια συστηµατικά
προειδοποιήσει για την ανάγκη στροφής στην «πράσινη» ενέργεια, υποκαθιστώντας έγκαιρα τον λιγνίτη, µε το τεράστιο αυτό
δυναµικό ΑΠΕ.
Είχαµε ξεκινήσει το Πρόγραµµα ΤΟΕΒ και για τους αγρότες
ατοµικά, αλλά και συλλογικά για τις ενώσεις τους και τις οµάδες
τους. Μας λοιδορούσατε, βέβαια, όταν µιλούσαµε για αυτά.
Τώρα; Τώρα υποφέρουµε.
Είχαµε εξασφαλίσει µε αποφάσεις στο ανώτατο επίπεδο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης -στο Συµβούλιο Κορυφής- το πρόγραµµα
«ΗΛΙΟΣ», µε το οποίο η Ελλάδα θα ανέπτυσσε ΑΠΕ στην επικράτειά της, για να προµηθεύει τη Βόρεια Ευρώπη αλλά και για να
γίνει η ίδια, όπως συχνά έλεγα, η Δανία του Νότου, δηλαδή όπως
είναι σήµερα η Δανία, να είµαστε και εµείς ουσιαστικά αυτάρκεις
για τις ενεργειακές µας ανάγκες.
Σκεφτείτε τι θα σήµαινε αυτό εθνικά και οικονοµικά για τη
χώρα µας και τους πολίτες µας, ιδιαίτερα σήµερα.
Αντί να δώσετε, όπως πιστεύουµε, άδειες ΑΠΕ σε µεγάλες
οµάδες πολιτών, τοπικών πρωτοβουλιών, αυτοδιοίκησης και
αγροτών, δηλαδή να ασκήσετε µια συµµετοχική ενεργειακή πολιτική, που θα σας εξασφάλιζε επίσης και ένα νέο εισόδηµα αλλά
και επιπλέον παραγωγή ενέργειας για τη χώρα µας, αργοπορήσατε συστηµατικά, σκόπιµα προφανώς, µε αλλεπάλληλες αλλαγές νόµων για να ευνοήσετε τα ολιγοπώλια των µεγάλων.
Ο τρόπος που διαµορφώνεται η χονδρική τιµή στην Ελλάδα
ανεβάζει την τιµή υπερβολικά προς όφελος ενός µικρού αριθµού
µεγάλων παραγωγών, ενώ υπάρχει ένας χώρος τουλάχιστον 20%
µε 25% µείωσης, εάν σταµατήσετε να επιτρέπετε στους παραγωγούς αυτούς να έχουν υπερκέρδη, τα λεγόµενα «windfall profits» µέσα από αυτή τη διαδικασία τη χρηµατιστηριακή του
χονδρικού εµπορίου.
Βασικό συµπέρασµα του διαδικτυακού σεµιναρίου του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι ότι η χώρα
µας δεν είναι µόνο η πρωταθλήτρια µε την ακριβότερη χονδρική
τιµή ρεύµατος αλλά και εκείνη στην οποία ο τελικός καταναλωτής πλήττεται περισσότερο από την τιµή αυτή.
Κλείνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, να πω ότι και η πανδηµία
και η ενεργειακή κρίση και ο πόλεµος στην Ουκρανία απαιτούν
µια εθνική στρατηγική. Είναι ώρα για ευρύτερες συναινέσεις.
Όµως αυτές δεν µπορούν να υπάρξουν, αν η Κυβέρνηση παραµένει δέσµια ισχυρών πελατειακών συµφερόντων, αν συνεχίζει
να µην κάνει ουσιαστικό διάλογο και διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους, τα κόµµατα και τον ελληνικό λαό για µεγάλα
θέµατα, όπως το Ταµείο Ανάκαµψης, εάν παραµένει µε τις οικονοµικές και ιδεολογικές προκαταλήψεις για τις δυνατότητες της
ελεύθερης αγοράς να λύσει εν προκειµένω όλα τα προβλήµατα
του ελληνικού λαού.
Τα σηµερινά προβλήµατα του ελληνικού λαού µπορούν να αντιµετωπιστούν µόνο αν δεν υπάρχουν αποκλεισµοί, αν χωρίς κοµµατικές παρωπίδες συµµετάσχει ο ελληνισµός, ο αγρότης, η
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νεολαία, οι παραγωγικές δυνάµεις στη διαµόρφωση µιας νέας
στρατηγικής για τη χώρα, µια νέα στρατηγική που το Κίνηµά µας
έχει, προωθεί και παλεύει ακριβώς γι’ αυτή τη διαφορετική και
εναλλακτική πρόταση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και
εµείς τον πρόεδρο, τον κ. Παπανδρέου.
Τον λόγο τώρα ο Βουλευτής του Κινήµατος Αλλαγής στον
Νοµό Αιτωλοακαρνανίας ο κ. Δηµήτριος Κωνσταντόπουλος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα πάρω και τη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εντάξει, κύριε Κωνσταντόπουλε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο πρωτογενής τοµέας σε παρατεταµένη κρίση και η Κυβέρνηση χωρίς σχέδιο. Γι’ αυτό καλείστε, κύριε Υπουργέ, σήµερα
εδώ µε την επερώτησή µας να εξετάσετε τα µέτρα τα οποία σας
προτάσσουµε, µέτρα που βγάζουν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους από το αδιέξοδο.
Να θυµίσω εδώ ότι οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ ήταν αυτές που µε
στοχευµένες πολιτικές στήριξαν τον αγροτικό κόσµο. Οι µεταρρυθµίσεις µας έδωσαν στους ανθρώπους του µόχθου αξιοπρέπεια, πλούτο και ποιότητα ζωής. Αποτέλεσµα αυτών ήταν ο
αγροτικός κόσµος να αντέξει τις διαδοχικές κρίσεις και να έχει
σήµερα σηµαντική συµβολή, τόσο στην απασχόληση µε 12%,
όσο και στο ΑΕΠ µε 4%.
Κύριε Υπουργέ, σήµερα η κλιµατική κρίση, η κλιµατική αλλαγή
και η ενεργειακή κρίση επιβάλλουν θα έλεγα άµεσες πρωτοβουλίες και παρεµβάσεις. Η Κυβέρνηση ωστόσο δεν αναλαµβάνει
ουσιαστικές πρωτοβουλίες για τον αγροτικό κόσµο, που µένει
απροστάτευτος. Αυξήθηκε το κόστος µηχανικής εργασίας και
τούτο λόγω της αύξησης της τιµής του πετρελαίου. Αυξήθηκε το
κόστος άρδευσης λόγω της ηλεκτρικής ενέργειας για την άντληση. Αυξήθηκαν οι τιµές λιπασµάτων και αγροεφοδίων.
Σας προτείναµε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου, την κάλυψη της αύξησης στο φυσικό αέριο, την
εφαρµογή πλαφόν για ρήτρα αναπροσαρµογής για το ηλεκτρικό
ρεύµα. Δεν λήφθηκαν, κύριε Υπουργέ, ωστόσο υπ’ όψιν. Το πρόβληµα θα είναι ορατό την άνοιξη, όταν οι ανάγκες για νερό θα
αυξηθούν σηµαντικά. Να θυµίσω ότι τα µέτρα που ανακοίνωσε ο
Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για το ρεύµα, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο ξεχάστηκαν και οι αγρότες ακόµη περιµένουν.
Κύριε Υπουργέ, αποτελεσµατικές λύσεις είναι τα προληπτικά
µέτρα στην ενεργειακή πολιτική.
Για το Κίνηµα Αλλαγής προληπτικά µέτρα είναι οι επενδύσεις
στο δίκτυο, να µπορούν, δηλαδή, οι αγρότες και οι ΤΟΕΒ να εκµεταλλευτούν τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Δείτε τι κάνουν
άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να στηριχτούν οι ενεργειακές κοινότητες και φυσικά επίσης για την υλοποίηση µικρών αποκεντρωµένων συστηµάτων ΑΠΕ, για να µπορούν και αυτοί να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους δίνονται, όχι δηλαδή προνοµιακά οι µεγαλοεπενδυτές. Να θυµίσω εδώ τον ν.4414/2014,
νόµος ΠΑΣΟΚ που δίνει κατά προτεραιότητα δυνατότητα σύνδεσης στους ΤΟΕΒ. Και όµως αυτή την ευκαιρία της µόνιµης µείωσης του κόστους και βελτίωσης των εισοδηµάτων οι αγρότες
την χάνουν.
Κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες
και δείχνει ότι, αν µη τι άλλο, δεν έχετε ανακλαστικά. Απόδειξη ο
ΕΛΓΑ. Τεράστιες οι καταστροφές από ακραία καιρικά φαινόµενα
λόγω της κλιµατικής αλλαγής, χωρίς φυσικά ο κανονισµός ασφάλισης του ΕΛΓΑ να ανταποκρίνεται στα νέα δεδοµένα. Το αποτέλεσµα είναι να είναι ανεπαρκείς οι αποζηµιώσεις και οι αγρότες
να αφήνονται στην τύχη τους.
Στο σηµείο αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, να τονιστεί η υπηρεσιακή υποστελέχωση του ΕΛΓΑ, παρά τις αυξηµένες ανάγκες.
Αποτέλεσµα οι τεράστιες καθυστερήσεις στην καταβολή αποζηµιώσεων.
Η Αιτωλοακαρνανία, η εκλογική µου περιφέρεια, βιώνει ολοένα
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και πιο έντονα τα ακραία καιρικά φαινόµενα και κατ’ επέκταση
ζηµιές στην παραγωγή. Να θυµίσω εδώ την καταιγίδα «Μπάλος»,
κύριε Υπουργέ στις 18 Οκτωβρίου. Οι καταστροφές ήταν τεράστιες και τέσσερις µήνες µετά οι παραγωγοί ακόµα περιµένουν
τις αποζηµιώσεις τους και ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντί να στέκεται δίπλα
στους αγρότες, τους ταλαιπωρεί µε τη γάγγραινα της γραφειοκρατίας και δηµιουργεί καθυστερήσεις και προβλήµατα.
Πρόσφατα η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κινήµατος Αλλαγής
- ΠΑΣΟΚ ανέδειξε τη µεγάλη αναστάτωση που έχει δηµιουργηθεί
σε καλλιεργητές και κτηνοτρόφους. Χιλιάδες παραγωγοί είδαν
τις δηλωθείσες εκτάσεις τους να εµφανίζονται ως µη επιλέξιµες,
παρ’ ότι ήταν κανονικά επιλέξιµες από την υποβολή των δηλώσεων του ΟΣΔΕ. Βρέθηκαν εκτός ενισχύσεων χωρίς να γνωρίζουν τον λόγο. Και όλα αυτά λόγω του αιφνιδιαστικού και λανθασµένου, κύριε Υπουργέ, τρόπου διασταύρωσης του ΑΤΑΚ των
αγροτεµαχίων, καθώς και λόγω της αυθαίρετης απαίτησης του
ΟΠΕΚΕΠΕ για ηλεκτρονικά και µόνον ενοικιαστήρια, µε αποτέλεσµα το αυξηµένο κόστος σε χιλιάδες µικρούς παραγωγούς.
Να αναφέρω επίσης το εξής εξοργιστικό: Αφορά τη χορήγηση
της βασικής ενίσχυσης του 2021. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι
θα γίνουν γεωχωρικοί διασταυρούµενοι έλεγχοι µε βάση τις καταγραφές στο Κτηµατολόγιο. Αυτό βέβαια δεν συνέβη. Γιατί;
Είναι ένα ερώτηµα. Ουσιαστικά όµως υπάρχει και η απάντηση:
Για χάρη των καταπατητών, κύριε Υπουργέ, µεγάλων εκτάσεων
βοσκοτόπων που ζητούσαν εθνικό απόθεµα το 2021. Αποτέλεσµα: Το εθνικό απόθεµα να κατανεµηθεί σε µεγάλες καταπατηµένες εκτάσεις δηµοσίων και ιδιωτικών βοσκοτόπων, µε τους
καταπατητές -κύριε Υπουργέ, θα ήθελα την προσοχή σας- να µην
είναι ούτε κτηνοτρόφοι ούτε να έχουν ζώα. Βγάλτε τα συµπεράσµατά σας πού τους οδηγήσατε. Την πλήρωσαν, δηλαδή, όλοι
οι πραγµατικοί κτηνοτρόφοι. Η Κυβέρνηση, δηλαδή, µετέφερε
ενισχύσεις από τους παραγωγικούς κτηνοτρόφους σε άτοµα που
δεν είχαν καµµία, µα καµµία σχέση µε την κτηνοτροφία και µάλιστα δεν είχαν ούτε καν την ιδιότητα του αγρότη.
Εδώ έχουµε ενέργειες που δηµιούργησαν σχάσεις στην κτηνοτροφία και γενικά στον πρωτογενή τοµέα. Έχουµε ενέργειες
που οδήγησαν στη µείωση της βασικής ενίσχυσης όλων των
αγροτών κατά 2,5%, που ωστόσο θα οδηγήσουν και σε νέα µείωση των ενισχύσεων για τους πραγµατικούς κτηνοτρόφους από
18,9 που είναι σήµερα ανά στρέµµα σε 16,8 ευρώ το στρέµµα.
Και τούτο φυσικά µε βάση το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο του 2022
που εσείς καταθέσατε.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι έχουµε και µια
επιπλέον 10% κρυφή µείωση για τους κτηνοτρόφους. Και το ερώτηµα φυσικά, αγαπητοί συνάδελφοι, παραµένει: Πώς θα αξιοποιηθεί αυτό το κτηµατολόγιο για να ελεγχθούν οι καταπατήσεις
µεγάλων δηµοσίων εκτάσεων και φυσικά ιδιωτικών βοσκοτόπων.
Κύριε Υπουργέ, οι παραγωγοί είναι σε απόγνωση. Οι τιµές των
προϊόντων τους κατρακυλούν και το κόστος παραγωγής συνεχώς αυξάνεται.
Ουσιαστικά, η πολιτεία ζητά -και το ζητάµε όλοι- από τους
αγρότες τον εκσυγχρονισµό και την εξέλιξη στην παραγωγή
τους, αλλά ο «ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ» δεν προχωρά στα προγράµµατα και την επιµόρφωσή τους. Την ίδια στιγµή, οι ελληνοποιήσεις αυξάνουν τον αθέµιτο ανταγωνισµό. Και φυσικά, εδώ
έχουµε και τους ελλιπέστατους ελέγχους από τον ΕΦΕΤ, που
αφήνει ανενόχλητους τους επιτήδειους και φυσικά, µε µεγάλες
νοθείες σε προϊόντα ΠΟΠ, στη φέτα και το ελαιόλαδο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Για όλα αυτά, ο αγροτικός κόσµος παραµένει φυσικά σε απόγνωση και περιµένει τις
απαντήσεις, όπως απάντηση περιµένουν και οι ελαιοπαραγωγοί
της Αιτωλοακαρνανίας για την ανασφάλεια που έχει προκύψει,
περιµένοντας την είσπραξη των ενισχύσεων, που ουσιαστικά
µέχρι σήµερα δεν έχουν λάβει.
Εδώ να τονιστεί ότι ο παραγωγός της χρονδροελιάς δεν έλαβε
καµµία, µα καµµία ενίσχυση το 2021.
Κύριε Υπουργέ, οι Γάλλοι λένε «déjà vu». Άλλα λέµε ως αντι-
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πολίτευση, άλλα λέµε ως κυβέρνηση. Μαζί ήµασταν εδώ που καταθέσαµε κατ’ επανάληψη ερωτήσεις στην προηγούµενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που προσδοκούσαµε µε εσάς κάποιες αλλαγές στον τοµέα της κτηνοτροφίας και της γεωργίας. Δεν τις
είδαµε. Φροντίστε να τις κάνετε πράξη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Κωνσταντόπουλο.
Τον λόγο τώρα έχει ο Βουλευτής του Κινήµατος Αλλαγής στον
Νοµό Κιλκίς, ο κ. Γεώργιος Φραγγίδης.
Θα πάρετε και τη δευτερολογία σας;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ωραία. Έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ρόλος του
πρωτογενούς τοµέα είναι κοµβικός για τη διατροφική επάρκεια
της χώρας και την ελληνική οικονοµία. Προσφέρει απασχόληση
και εισόδηµα σε µεγάλο τµήµα του ελληνικού πληθυσµού, διατηρώντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή, ειδικά µέσα στις
συνθήκες της πανδηµίας και της οικονοµικής κρίσης.
Ωστόσο, οι λανθασµένες πολιτικές και η αδιαφορία της Κυβέρνησης, ειδικά µετά το ξέσπασµα της ενεργειακής κρίσης, ενέτειναν και πολλαπλασίασαν προϋπάρχοντα προβλήµατα και παθογένειες, υπονοµεύοντας το µέλλον του τοµέα. Το κόστος παραγωγής, αγροεφόδια, άρδευση, ενέργεια, καύσιµα έφτασε να
υπερβαίνει το εισόδηµα, οδηγώντας είτε σε υπερπαραγωγή είτε
σε εγκατάλειψη της ενασχόλησης. Το κόστος της ενέργειας, η
κλιµατική κρίση, η έλλειψη και η διαχείριση νερού και η προστασία περιβάλλοντος είναι θέµατα που χρειάζονται συνολική αντιµετώπιση και ολοκληρωµένη πολιτική.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, όµως, εφαρµόζει αποσπασµατικές ενέργειες και πελατειακές τακτικές και όχι άµεσα
µέτρα και στιβαρές πολιτικές, ώστε ο αγροδιατροφικός τοµέας
να γίνει ανθεκτικός και πρωταγωνιστής σε ένα σύγχρονο µοντέλο
ανάπτυξης. Δεν φροντίζει να δηµιουργήσει τις συνθήκες για να
είναι οι καλλιέργειές µας βιώσιµες και οι φυσικοί µας πόροι ορθολογικά αξιοποιήσιµοι.
Για την κτηνοτροφία κανένα µέτρο δεν έχει ληφθεί και η πρόσβαση των κτηνοτρόφων στους βοσκοτόπους είναι ανεπαρκής.
Παρά την ενσωµάτωση επιπλέον 9,6 εκατοµµυρίων στρεµµάτων
βοσκοτόπων στους επιλέξιµους βοσκοτόπους της χώρας και την
επιστροφή 460 εκατοµµυρίων ευρώ στη χώρα µας από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, κανένα όφελος δεν
υπήρξε για τους κτηνοτρόφους. Αντίθετα, είχαµε παράνοµες κατανοµές εθνικού αποθέµατος σε αγριελιές στη Φλώρινα.
Η συνδεδεµένη ενίσχυση του βόειου κρέατος έγινε σε τελείως
λάθος κατεύθυνση και ευνοούνται οι παχυντές µόσχων, που τους
εισάγουν, τους εκτρέφουν εδώ και τους πωλούν σαν ελληνικούς.
Οι αγελαδοτρόφοι δεν έχουν κανένα κίνητρο να εκθρέψουν και
να µεγαλώσουν µόσχους, είτε για πάχυνση είτε για αναπαραγωγή. Το ίδιο ισχύει και για τους παχυντές που εκτρέφουν µόνο
ελληνικά ζώα.
Για την αιγοπροβατοτροφία, χρειάζεται άµεση αναδιανοµή της
εξισωτικής αποζηµίωσης στους κτηνοτρόφους και µόνο σε αυτούς. Η συγκεκριµένη αποζηµίωση ήταν µια ενίσχυση σε περιοχές µε µειονεκτήµατα, που οδηγούσαν και σε ακριβότερο
κοστολόγιο των προϊόντων.
Επίσης, στη συνδεδεµένη ενίσχυση του αιγοπρόβειου κρέατος
χρειάζεται να αναπροσαρµοστεί το ποσό, από 12 ευρώ να πάει
σε 20 ευρώ, για να ανταποκρίνεται στις σηµερινές απαιτήσεις
του αυξηµένου κόστους διατροφής.
Για το δύσκολο θέµα της ενέργειας προτείνουµε να δοθούν
άµεσα άδειες net metering σε αγροκτηνοτρόφους µαζί µε χρηµατοδοτικά εργαλεία. Τα υφιστάµενα προγράµµατα δεν µπορούν
να αξιοποιηθούν, γιατί δεν υπάρχουν ελεύθερες γραµµές στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται έτσι να κατασκευάσουν φωτοβολταϊκά σε νέες εκτάσεις, ενώ µένουν
αναξιοποίητες οι στέγες των στάβλων. Ούτε οι αγρότες ούτε τα
ΤΟΕΒ µπορούν να αξιοποιήσουν το net metering.
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Η Κυβέρνηση, δυστυχώς, δεν έχει κάνει καµµία επένδυση για
τη βελτίωση του δικτύου για να µπορούν οι αγρότες να εκµεταλλευτούν τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Θεωρούµε σηµαντική την προώθηση χρήσης κάθε µορφής
ανανεώσιµης πηγής ενέργειας, ειδικά των ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ, για
τη χρήση, την άντληση και τη διαχείριση αρδευτικού νερού, ώστε
να µειωθεί το κόστος άρδευσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά την πώληση της Αγροτικής
Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς, δεν υπάρχει πιστωτικό ίδρυµα
να στηρίξει τον Έλληνα αγρότη για την αγορά αγροεφοδίων.
Τον τελευταίο µήνα, δεκάδες διαταγές πληρωµής έχουν σταλεί µαζικά στους αγρότες και κτηνοτρόφους του νοµού µας,
κύριε Υπουργέ, το Κιλκίς. Η εκκαθαρίστρια εταιρεία της πρώην
Αγροτικής Τράπεζας, µε την επωνυµία «PQH» επιδίδεται σε έναν
άνισο αγώνα καταδίωξης των αγροτών και κτηνοτρόφων, επιβάλλοντας πλασµατικές οφειλές µε τόκους ως και δεκαοκτώ φορές
επί του αρχικού κεφαλαίου.
Δεν είναι µόνο η διόγκωση των οφειλών. Είναι περισσότερο η
µονοµερής απόφαση να κατάσχονται ενεργοί λογαριασµοί. Η
αδυναµία των αγροτών και των κτηνοτρόφων να καλύψουν εγκαίρως τα νοµικά και δικαστικά έξοδα τους καθιστά έρµαια στις
καταδυναστευτικές αποφάσεις των αρπακτικών εκκαθαριστών.
Ως άµεσα µέτρα προτείνουµε: Πρώτον, επιστροφή του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο για τους πραγµατικούς παραγωγούς. Δεύτερον, πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρµογής του
ρεύµατος µε αναδροµική ισχύ για τους αγροκτηνοτρόφους, καθώς οι λογαριασµοί ρεύµατος έχουν εκτοξευθεί και αρκετές µονάδες θα οδηγηθούν στο κλείσιµο. Τρίτον, επιδότηση του κόστους αγοράς των λιπασµάτων για την τιµή που έχει να κάνει µε
την αύξηση του κόστους παραγωγής από την αύξηση της τιµής
της ενέργειας. Και τέταρτον, τα ποσά των επιδοτήσεων και των
συνδεδεµένων ενισχύσεων δεν πρέπει να φορολογούνται, γιατί
δίδονται, επειδή τα προϊόντα υποκοστολογούνται και χρήζουν
ενίσχυσης. Είναι ανώφελο να λαµβάνουν οι αγρότες ενισχύσεις
και να τις επιστρέφουν σε φόρους. Είµαστε, εξάλλου, το µοναδικό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου φορολογούνται οι
επιδοτήσεις.
Τέλος και έως ότου να περάσει αυτή η δύσκολη συγκυρία
ίσως, κύριε Υπουργέ, θα ήταν καλό να υπάρξει και µια µείωση
στη φορολογία των αγροκτηνοτρόφων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Φραγγίδη.
Τον λόγο τώρα έχει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, ο κ. Γεώργιος Γεωργαντάς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Για την απολογία του!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ και
τους Βουλευτές του ΚΙΝΑΛ που µε την επίκαιρη επερώτησή τους
δίνουν µια ευκαιρία να αναπτύξουµε ζητήµατα που αφορούν
στον αγροτικό κόσµο και πιστεύω να αναδείξουµε την πολύ σοβαρή δουλειά, µε µετρήσιµα αποτελέσµατα, που έχει γίνει µέχρι
σήµερα και ταυτόχρονα, τον υπεύθυνο τρόπο µε τον οποίο προσπαθούµε να διαχειριστούµε την εξωγενή ενεργειακή κρίση.
Πριν την τοποθέτησή µου, κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε
να τοποθετηθώ για τα συµβάντα των τελευταίων ηµερών και για
τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Υπάρχει µια κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, το οποίο προσβάλλει όλο τον δυτικό πολιτισµό, όλη την Ευρώπη, όλους εµάς που προσπαθούµε
να προασπίσουµε πάντα την ισχύ του Διεθνούς Δικαίου. Είµαστε
κοντά στον λαό της Ουκρανίας, ο οποίος δοκιµάζεται, και θέλουµε να πιστεύουµε ότι συντονισµένες ενέργειες και πιέσεις
από όλο τον κόσµο θα σταµατήσουν αυτή την κατάσταση.
Κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας σας κάποιος πριν, να αναφέρεστε στα τεκταινόµενα στον πρωτογενή τοµέα τα τελευταία δύο
χρόνια, θα νόµιζε ότι υπάρχει µια εικόνα πλήρους καταστροφής,
πλήρους αποσύνθεσης του ιστού του πρωτογενούς τοµέα που,
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όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν είναι µόνο σηµαντικός για να
µπορούν να βιοποριστούν οι αγρότες, είναι εξίσου σηµαντικό ο
πρωτογενής τοµέας να στηρίζεται, για να µπορεί να διατηρηθεί
ζωντανή η περιφέρεια της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Θα ξεκινήσω την τοποθέτησή µου µε ένα δεδοµένο το οποίο
θεωρώ ότι αποδεικνύει πόσο άδικοι είστε στην τοποθέτησή σας.
Έχουµε ενισχύσει µε πολύ σηµαντικούς τρόπους την ελληνική
παραγωγή και όχι µόνο την παραγωγή στο χωράφι αλλά συνολικά την προώθηση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και τροφίµων, µε αποτέλεσµα για δεύτερη συνεχή χρονιά και για πρώτη
φορά συνολικά αυτά τα δύο χρόνια η χώρα µας να έχει θετικό
ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων και τροφίµων σε σχέση µε τις εισαγωγές και εξαγωγές, οι οποίες χρειάζεται να γίνουν.
Αυτό από µόνο του είναι πάρα πολύ σηµαντικό και καταδεικνύει ακριβώς το σε πόσο περίοπτη θέση πλέον βρίσκονται τα
ελληνικά αγροτικά προϊόντα και τρόφιµα στο εξωτερικό και πώς
τελικά καταφέραµε να πετύχουµε ένα θετικό ισοζύγιο, το οποίο
σε πολύ δύσκολες περιόδους µπόρεσε και διατηρείται και θα διατηρηθεί και θα αυξηθεί στη συνέχεια. Απλά για τα Πρακτικά, αναφέρω ότι το εµπορικό ισοζύγιο ήταν για το 2020 θετικό κατά
510.953.000 ευρώ και για το 2021 είναι κατά 459.331.000 ευρώ.
Παρακαλώ για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Γεώργιος Γεωργαντάς καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δείχνουµε ένα θετικό εµπορικό ισοζύγιο για πρώτη φορά στην
ιστορία του πρωτογενούς τοµέα της χώρας µας. Και, βεβαίως,
δεν είναι µόνο το θετικό εµπορικό ισοζύγιο που καταδεικνύει την
πολύ σοβαρή δουλειά που έχει γίνει. Έχουµε και διατήρηση,
παρά τις δύσκολες συνθήκες, της ακαθάριστης αξίας της εγχώριας γεωργικής παραγωγής στα 10.420.000.000 ευρώ για φέτος,
µε τα πρόχειρα στοιχεία. Πέυρσι ήταν 10.652.000 ευρώ.
Έχουµε, λοιπόν, έναν πρωτογενή τοµέα, ο οποίος, πραγµατικά, τα προηγούµενα δύο χρόνια στηρίχθηκε µε πάρα πολλές
παρεµβάσεις -θα αναφέρω παρακάτω- µε ένα συγκροτηµένο
σχέδιο και, παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες, µπορέσαµε να
διατηρήσουµε την ελπίδα στον Έλληνα αγρότη.
Από το φθινόπωρο και µετά, πράγµατι, λόγω εξωγενών καταστάσεων που τις γνωρίζουµε όλοι, αρχίζουµε και έχουµε µια αύξηση στο κόστος παραγωγής η οποία συνεχίζει µέχρι τις µέρες
µας. Ξέρετε, η Κυβέρνηση αυτή από τον Οκτώβριο ήδη ξεκίνησε
να λαµβάνει µέτρα τα οποία ήταν αναγκαία για τη στήριξη των
αγροτών, για τη µείωση του βάρους από την αύξηση του κόστους παραγωγής. Τα µέτρα αυτά ήταν συγκεκριµένα και µετρήσιµα.
Αλλά, κύριοι συνάδελφοι, για να είµαστε όλοι τακτοποιηµένοι
εδώ µέσα, η στήριξη σε αυτή την προσπάθεια δεν υπήρχε από
τις άλλες πολιτικές δυνάµεις της Βουλής και, δυστυχώς, δεν
υπήρξε ούτε από εσάς. Άκουγα τους οµιλητές να αναφέρονται
στην ανάγκη να καταργηθεί, ουσιαστικά, η ρήτρα αναπροσαρµογής, να αυξηθεί το ποσό για την επιστροφή του ειδικού φόρου
κατανάλωσης στο πετρέλαιο και πάρα πολλές αναγκαίες παρεµβάσεις για να στηριχθεί ο πρωτογενής τοµέας, οι οποίες, σ’ ένα
λεκτικό επίπεδο, σε ένα θεωρητικό επίπεδο, χωρίς να λαµβάνονται υπ’ όψιν και τα δηµοσιονοµικά πλαίσια τα οποία υπάρχουν,
ακούγονται πάρα πολύ ευχάριστες και πάρα πολύ φιλοαγροτικές.
Όταν, όµως, η παρούσα Κυβέρνηση έφερε συγκεκριµένες
ρυθµίσεις σ’ αυτή τη Βουλή, το ΚΙΝΑΛ δήλωσε «παρών». Και γίνοµαι συγκεκριµένος: Με τον ν.4839/2021 µειώθηκε στις ζωοτροφές ο ΦΠΑ από το 13% στο 6%. Η ψήφιση της συγκεκριµένης
διάταξης, η οποία έγινε τον Οκτώβριο, και περιείχε µάλιστα σε
ένα ακόµη άρθρο και την πρόβλεψη για το 80% της κάλυψης της
ρήτρας αναπροσαρµογής από τον Αύγουστο έως και τον Δεκέµβριο, η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΚΙΝΑΛ, διά του όποιου εκπροσώπου εδώ -και το καταθέτω στα Πρακτικά- ψήφισε «παρών».
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(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Γεώργιος Γεωργαντάς καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μαζί µε άλλα δέκα άρθρα ήταν.
Αρνήθηκε το Προεδρείο της Βουλής να το βάλει σε ψηφοφορία
χωριστά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εγώ ξέρω ότι στη ρήτρα αναπροσαρµογής για
το ηλεκτρικό ρεύµα και στη µείωση…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κάνετε λάθος, ψέµατα λέτε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα έχετε την ευκαιρία, κύριε Κεγκέρογλου, να
µιλήσετε.
Στη µείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές και στο ρεύµα, στην κάλυψη από τον Αύγουστο έως το Δεκέµβριο, ψηφίσατε «παρών».
Αφού είστε παρόντες, λοιπόν, θα κουβεντιάσουµε για όλα όσα
πρέπει τώρα.
Δεν το κάνατε µόνο τότε. Ξέρετε, οι αγρότες µου αναφέρουν
το πόσο σηµαντική είναι η εναρµόνιση ευρωπαϊκής οδηγίας που
έκανε η Κυβέρνηση για να αντιµετωπιστούν αθέµιτες πρακτικές
και µε βάση την οποία είναι πολύ συγκεκριµένος ο χρόνος πληρωµής των αγροτικών προϊόντων. Είναι δεσµευτικός, είτε τριάντα
είτε εξήντα ηµέρες, ανάλογα µε το είδος της συµφωνίας. Αυτή,
λοιπόν, η εναρµόνιση για να αντιµετωπιστούν οι αθέµιτες εµπορικές πρακτικές έγινε µε τον ν.4972, ο οποίος ψηφίστηκε στις 94-2021. Εκεί, ακριβώς, προβλέπεται αυτή η δέσµευση να
πληρώνεται ο παραγωγός, είτε στις τριάντα ηµέρες είτε στις
εξήντα ηµέρες, ένα πολύ σηµαντικό µέτρο, για να µην είναι έκπτωτος και ευάλωτος ο αγρότης στον κάθε έµπορο. Σε αυτή, λοιπόν, τη διάταξη το ΚΙΝΑΛ είπε «παρών».
Παρακαλώ για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Γεώργιος Γεωργαντάς καταθέτει για τα Πρακτικά τα
προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θέλω λίγο να αναφερθώ πιο συγκεκριµένα στα µέτρα τα οποία
αυτή η Κυβέρνηση ψήφισε για την αντιµετώπιση της έκτακτης
αυτής ενεργειακής κρίσης, για να µπορέσουµε εδώ, κοστολογηµένα, συγκεκριµένα και απευθυνόµενοι υπεύθυνα απέναντι στον
Έλληνα αγρότη, να δούµε τι κάναµε, τι θα µπορούσαµε να κάνουµε και, πραγµατικά, πώς µπορεί να αντιµετωπιστεί αυτή η δύσκολη συγκυρία την οποία την αναγνωρίζουν.
Η Κυβέρνηση δεν έµεινε απούσα στα προβλήµατα ούτε έµεινε
να τα παρακολουθεί. Πρόβλεψε και προέκρινε µέτρα, όπως αυτό
µε τη ρήτρα αναπροσαρµογής, ήδη από το φθινόπωρο. Μείωσε
τον ΦΠΑ και στα λιπάσµατα και στις ζωοτροφές. Πήρε συνολικά
µέτρα 190 εκατοµµυρίων -µε τα επιπλέον 20 εκατοµµύρια που
ανακοινώθηκαν χθες- µόνο για την αντιµετώπιση της ενεργειακής
αυτής κρίσης.
Η πρώτη υπογραφή την οποία ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων έθεσα είναι αυτή για τα 50 εκατοµµύρια
ευρώ, τα οποία απαιτούνταν -και µάλιστα από το πρόγραµµα de
minimis, δυστυχώς, γιατί δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα- για να
καλυφθεί το 80% της ρήτρας αναπροσαρµογής.
Χθες, σχετικά µε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, θα ήθελα από εσάς, που µε έµµεσο τρόπο το αναγνωρίσατε,
πραγµατικά να αποδεχτείτε τι; Συµφωνούµε ως προς το δηµοσιονοµικό ασφυκτικό πλαίσιο των 60 εκατοµµυρίων, αυτό η Κυβέρνηση θεώρησε ότι µπορεί να διαθέσει για τους αγρότες µας
αυτή τη στιγµή απόλυτα υπεύθυνα και βλέποντας την κατάσταση
η οποία επικρατεί στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσµο. Μακάρι
να µπορούσε να δώσει περισσότερα.
Όµως, τι έκανε; Σε αυτό θέλω,πραγµατικά, να ακούσω τη θέση
σας. Το δίνει µόνο στους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες και γι’
αυτό οι όποιες συνδέσεις µε τα ποσά των επιστροφών του παρελθόντος, πραγµατικά, να γίνουν επιδόσεις αντικειµενικού πλαισίου, γιατί τότε δίνονταν σε όσους έχουν δηλώσεις ΟΣΔΕ, απλά
καλλιέργειας. Δεν αξιολογείτο ποιος είναι ο κατά κύριο επάγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γελµα αγρότης και δεν αξιολογείτο και κάτι άλλο που τώρα θα
αξιολογηθεί µε την κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί:
Οι παραγωγοί.
Δυστυχώς, υπάρχουν κάποιοι αγρότες οι οποίοι είτε δεν καλλιεργούν –κάποιοι λίγοι, θέλω να πιστεύω, θα φανεί πόσοι είναιείτε δεν φαίνεται η παραγωγή αυτού του προϊόντος µε έναν διακριτό τρόπο, για να µπορέσει το κράτος να έρθει και να ενισχύσει
τον πραγµατικό παραγωγό και να τον βοηθήσει στην παραγωγική
του διαδικασία, γιατί αυτό είναι –νοµίζω- που θα πρέπει όλοι µας
να επιδιώκουµε, δηλαδή το να ενισχυθεί η παραγωγική διαδικασία.
Με τον ίδιο τρόπο ήρθαµε και αποδεχόµενοι τις παρατηρήσεις
των κτηνοτρόφων, οι οποίοι ήθελαν να επεκταθεί ο χρόνος για
την κάλυψη, την επιστροφή ενός µέρους του τζίρου τους -γιατί
ξέρουµε ότι στις ζωοτροφές, πραγµατικά, έχει αυξηθεί πολύ το
κόστος- δεχθήκαµε τις παρατηρήσεις τους και ο χρονικός ορίζοντας εντός του οποίου θα δούµε τον τζίρο τους και θα τους
επιστραφεί ένα ποσό είναι πλέον το δεύτερο εξάµηνο του 2021
µε 4%. Καταλαβαίνετε ότι θα γίνει πολύ πιο εύκολα η πληρωµή
για εκείνη την περίοδο, ακριβώς επειδή έχουν εκδοθεί οι περιοδικές δηλώσεις.
Κάνουµε, λοιπόν, συνεχείς παρεµβάσεις. Οι παρεµβάσεις
αυτές µόνο για αυτά τα συγκεκριµένα µέτρα που σας είπα είναι
190 εκατοµµύρια.
Όµως, συνολικά –και είµαι υποχρεωµένος να τα αναφέρω και
να τα θυµίσω σε µερικούς- από το 2021 και µέχρι σήµερα, στηρίζοντας τους αγρότες µας και τις αγροτικές επιχειρήσεις, είτε
µε καταβολές ποσών λόγω πανδηµίας είτε µε καταβολές ποσών
ως επιστρεπτέες είτε µε πολλά µέτρα κρατικής ενίσχυσης είτε
µε τις αποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ -που θα αναφερθώ ειδικά σε
αυτόν- έχουµε περάσει το 1 δισεκατοµµύριο. Είναι 860 εκατοµµύρια µόνο αυτές οι ενισχύσεις, συν τα 370 περίπου που είναι οι
αποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ.
Άρα µιλάµε για ένα «πακέτο» αποζηµιώσεων 1.250.000.000 περίπου ευρώ, το οποίο καταλαβαίνετε ότι στήριξε, πραγµατικά,
τους αγρότες και θέλουµε να συνεχίσουµε να τους στηρίζουµε.
Μάλιστα, για να παρέµβουµε σε όλες αυτές τις δράσεις και να
τους ενισχύσουµε, κατανοήσαµε τα προβλήµατά τους, µιλήσαµε
θεσµικά µαζί τους και δεν χρειάστηκε καµµία διαµαρτυρία. Είναι
δικαίωµά τους συνταγµατικά κατοχυρωµένο να διεκδικούν ό,τι
επιθυµούν, να διαµαρτύρονται για ό,τι θεωρούν πως δεν είναι
σωστό, όταν αυτό γίνεται µε σύννοµο τρόπο. Πρέπει να πω από
του Βήµατος της Βουλής ότι έγινε στις περισσότερες των περιπτώσεων µε πραγµατικά σύννοµο τρόπο η όποια διαµαρτυρία
των τελευταίων ηµερών. Θεωρούµε, λοιπόν, ότι είναι εύλογη
αυτή η διαµαρτυρία, αλλά η Κυβέρνηση ήρθε και ενίσχυσε από
µόνη της και πραγµατικά εµπροσθοβαρώς όλες αυτές τις περιπτώσεις.
Για να γίνει σαφές ότι τα νούµερα αυτά αποδεικνύονται, αναφέροµαι συγκεκριµένα: 282 εκατοµµύρια επιστρεπτέα προκαταβολή, 162 εκατοµµύρια στοχευµένη στήριξη συγκεκριµένων
κλάδων από την πανδηµία, 33 εκατοµµύρια -τα τελευταία που
υπέγραψα κι εγώ- για ελιές, σύκο, πατάτα, µανταρίνι, καπνά. Δεκαπέντε εκατοµµύρια είναι στις ζωοτροφές η επιβάρυνση από τη
µείωση του ΦΠΑ. Έχουµε 20 εκατοµµύρια προϋπολογιζόµενο κόστος για τη µείωση στον ΦΠΑ του λιπάσµατος από το 13% στο
6%, 50 εκατοµµύρια –όπως προανέφερα- για τη ρήτρα αναπροσαρµογής, 12 εκατοµµύρια για τη ρήτρα αναπροσαρµογής στο
50% για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, 8 εκατοµµύρια
το µεταφορικό ισοδύναµο για τη µεταφορά των ζωοτροφών στην
Κρήτη, 3,5 εκατοµµύρια το ίδιο πρόγραµµα για τα νησιά του Αιγαίου, 60 εκατοµµύρια για την επιστροφή του πετρελαίου και 40
εκατοµµύρια για την επιστροφή του τζίρου στους κτηνοτρόφους.
Είναι συγκεκριµένα µέτρα, πολλά από τα οποία ήδη εκταµιεύονται, πολλά από τα οποία θα εκταµιευθούν το επόµενο διάστηµα.
Ένα ερώτηµα το οποίο αποµένει: Αρκούν αυτά τα µέτρα; Μπορεί ο παραγωγός να αναπληρώσει όλη την αύξηση του κόστους
παραγωγής; Ειλικρινής και καθαρή απάντηση: Όχι, µε αυτά τα
µέτρα δεν αναπληρώνεται όλο το κόστος της αύξησης. Όµως,
αυτή η Κυβέρνηση θέλησε πάντα γι’ αυτά τα οποία υποσχέθηκε
ή γι’ αυτά τα οποία διαχειρίζεται και αντιλαµβανόµενη το πλαίσιο
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το οποίο υπάρχει και εντός του οποίου πρέπει να κινηθεί, προτεραιοποιώντας τις ανάγκες στήριξης συγκεκριµένων τοµέων, να
λέει την αλήθεια στον ελληνικό λαό.
Ο πρωτογενής τοµέας είναι µια από τις προτεραιότητες, είναι
η πρώτη προτεραιότητα αυτής της Κυβέρνησης. Μέτρα στήριξης
τα οποία αναφέρθηκαν και περιγράφηκαν προηγουµένως τέτοιου είδους, τέτοιου µεγέθους δεν υπάρχουν προς κάποια άλλη
επαγγελµατική οµάδα και είπαµε ποιος είναι ο λόγος και ποια
είναι η σκοπιµότητα. Η στήριξη του πρωτογενούς τοµέα είναι
πολύ σηµαντική συνολικά για την ελληνική οικονοµία, γιατί έχει
πολλαπλασιαστική προστιθέµενη αξία για πολλούς λόγους οι
οποίοι γίνονται κατανοητοί και ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα
να διατηρηθεί πραγµατικά ζωντανή η ελληνική ύπαιθρος.
Θα στηρίξουµε, λοιπόν, αυτή την προσπάθεια, ειδικά ως προς
το ηλεκτρικό ρεύµα και για τους επόµενους µήνες της αρδεύσεως, όπου καταλαβαίνουµε ότι οι ανάγκες θα είναι αυξηµένες.
Ο αρµόδιος Υπουργός, κ. Σκρέκας, επεξεργάζεται το σχέδιο και
το πρόγραµµα µε βάση το οποίο θα συνεχιστεί αυτή η στήριξη
και κατά την καλλιεργητική περίοδο στο µέγεθος που µπορεί να
γίνει αυτό -και νοµίζω ότι όπως το κάναµε από τον Αύγουστο
µέχρι τώρα θα γίνει και το επόµενο διάστηµα- και, βεβαίως, προσπαθούµε συνολικά, βλέποντας την αλλαγή του κλίµατος που
υπάρχει και τα νέα δεδοµένα που δηµιουργούνται στην Ευρώπη,
να εξαντλήσουµε κάθε µέσο που υπάρχει για να µπορέσουµε να
τους βοηθήσουµε, κάνοντας όµως και κάτι άλλο παράλληλα,
«τρέχοντας» όλα εκείνα τα προγράµµατα, όλα εκείνα τα χρηµατοδοτικά εργαλεία τα οποία υπάρχουν, είτε από το Ταµείο Ανάκαµψης είτε από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης είτε από
οτιδήποτε άλλο προβλέπεται και υπάρχει σε εκκρεµότητα και σε
εξέλιξη στο Υπουργείο µας, προκειµένου οι αγρότες, πραγµατικά, να ωφεληθούν αυτό το διάστηµα µέσω αυτών των µέτρων,
για να µπορέσουν να στηρίξουν τη δραστηριότητά τους.
Είναι πολλά αυτά στα οποία επέλεξα να απαντήσω στην πρωτολογία µου σε σχέση µε τα λεχθέντα, γιατί τον στρατηγικό σχεδιασµό µας θα τον αναπτύξω στη δευτερολογία µου.
Ήθελα, όµως, να αναφερθώ σε κάτι που έχει σχέση µε τις ελληνοποιήσεις που το αναφέρατε και –νοµίζω- ατυχώς το αναφέρατε, ακριβώς επειδή τον νόµο για τις ελληνοποιήσεις, τον πολύ
στοχευµένο αυτόν νόµο, τον έχετε υπερψηφίσει. Είναι ένας
νόµος που έφερε συγκεκριµένα µετρήσιµα αποτελέσµατα, τα
οποία οι Έλληνες παραγωγοί -ειδικά οι Έλληνες κτηνοτρόφοιτα βλέπουν.
Ξέρουµε ότι έχει αυξηθεί η τιµή του αιγοπρόβειου γάλακτος
περίπου κατά 60%. Είναι ένα αποτέλεσµα που δηµιουργήθηκε
κατά το προηγούµενο διάστηµα. Δεν έχει σχέση µε την κρίση.
Είναι ένα αποτέλεσµα στο οποίο συνέβαλε καθοριστικά το αυστηρό πλαίσιο το οποίο δηµιουργήθηκε για τις ελληνοποιήσεις
και βέβαια οι εντατικοί έλεγχοι που έγιναν σε όλα τα επίπεδα.
Είναι ένας νόµος που υπερψηφίστηκε και από το ΚΙΝΑΛ και
είναι ένας νόµος του οποίου τα µετρήσιµα αποτελέσµατα τα βλέπουµε αυτή τη στιγµή. Βεβαίως χρειάζεται ενίσχυση αυτό το
πλαίσιο και, βεβαίως, χρειάζονται ενίσχυση οι ελεγκτικοί µηχανισµοί και όλο αυτό είναι µέσα στον προγραµµατισµό µας για να
µπορέσουµε να το υλοποιήσουµε το επόµενο διάστηµα.
Θέλω να αναφέρω κάτι και για τον ΕΛΓΑ στην πρωτολογία µου,
γιατί νοµίζω ότι, πραγµατικά, ο οργανισµός αυτός τα τελευταία
δύο χρόνια έχει προχωρήσει σε µια τέτοια δραστηριότητα, σε
µια τέτοια ουσιαστική παρέµβαση και στήριξη του πρωτογενούς
τοµέα, που είναι σηµαντικό να αναφερθεί.
Να πούµε εδώ το εξής που οι αγρότες το γνωρίζουν, γιατί καταλαβαίνουµε πολύ καλά ότι αυτή η οµιλία απευθύνεται στους
αγρότες και αυτοί ξέρουν ότι είναι αληθή όσα αναφέρω και όλα
τα στοιχεία που θα δώσω.
Ο χρόνος κατά τον οποίο γίνονταν οι εκτιµήσεις και καταβάλλονταν οι αποζηµιώσεις, δυστυχώς, στην Ελλάδα ήταν και παραµένει µεγάλος. Όµως, έχει µικρύνει πάρα πολύ αυτή η περίοδος.
Θα πληρωθούν όλες οι ζηµίες. Οι περισσότερες ζηµίες του 2021
πληρώθηκαν εντός του 2021. Οι τελευταίες θα πληρωθούν το
επόµενο δίµηνο. Έχουµε τεράστιο όγκο ζηµιών. Δυστυχώς, είχαµε υποστελέχωση των γραφείων, αλλά µπορέσαµε τώρα µε
τις νέες προσλήψεις που έγιναν, έστω µε οκτάµηνα, να έχουµε
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µεγάλο αριθµό εκτιµητών -τριακοσίων σαράντα, εάν θυµάµαι
καλά- για να υποβοηθηθεί το έργο που είναι αναγκαίο.
Περιορίσαµε, λοιπόν, τον χρόνο για την καταβολή των αποζηµιώσεων στους αγρότες, ενώ ταυτόχρονα φτάσαµε και σε ένα
επίπεδο αποζηµιώσεων, το οποίο πρέπει να αναφερθεί, γιατί
πραγµατικά είναι σπάνιες οι φορές που έχει συµβεί κάτι τέτοιο.
Μόνο µέχρι σήµερα για τις παραγωγές του 2021 έχουν πληρωθεί
250 εκατοµµύρια και αναµένεται να φθάσουν τα 370 εκατοµµύρια, ενώ για πρώτη φορά από τότε που έγινε ο νέος κανονισµός
του ΕΛΓΑ, δηλαδή από την ψήφιση του νόµου του 2010, έγινε
χρήση της δυνατότητας, η οποία δίδεται, για πρόσθετη ενίσχυση
του οργανισµού από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Όλα όσα πληρώνονται αυτή τη στιγµή προς τους αγρότες για
τις φυσικές καταστροφές, βεβαίως, και καταλαβαίνετε όλοι ότι
δεν µπορούν να καλυφθούν µόνο από τα έσοδα του ΕΛΓΑ, αλλά
έχουµε, εκτός από την τακτική επιχορήγηση για τα λειτουργικά
έξοδα, και πρόσθετη τέτοια ενίσχυση, η οποία µπόρεσε και µας
βοήθησε, ώστε και να πληρωθούν οι ζηµιωθέντες του «Ιανού» µε
68,7 εκατοµµύρια µέσα σε τέσσερις µήνες και να δοθούν άλλα
34 εκατοµµύρια τον Ιούλιο του 2020, τα οποία επίσης χρησιµοποιήθηκαν για τις πληρωµές, ενώ και άλλα 30 εκατοµµύρια τα
οποία εξασφαλίστηκαν προηγουµένως. Είναι η µία και µοναδική
φορά που έγινε χρήση του κανονισµού της συγκεκριµένης δυνατότητας του δικού σας νόµου, για να έρθει ο κρατικός προϋπολογισµός και να ενισχύσει περαιτέρω τον ΕΛΓΑ, γιατί καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι ο µέγεθος και ο αριθµός των φυσικών καταστροφών που συνέβησαν το τελευταίο διάστηµα ήταν πολύ
σηµαντικές και έπρεπε να καλυφθούν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Στη δευτερολογία µου, κύριοι συνάδελφοι, θα αναπτύξω τον
στρατηγικό σχεδιασµό έτσι όπως είναι µέσα από τις θέσεις µας
στην ΚΑΠ, απ’ αυτά που έχουµε διασφαλίσει και εξασφαλίσει και
από τον προγραµµατισµό που υπάρχει για τα έργα τα οποία είναι
σε εξέλιξη και έχουµε µπροστά µας.
Θα ήθελα να απαντήσω σε συγκεκριµένα ζητήµατα που θέσατε. Ένα, όµως, θέλω να πω και προς τους παρόντες Βουλευτές και προς όλους όσους ενδιαφέρονται µε ειλικρινή τρόπο για
τον αγροτικό τοµέα, για τον πρωτογενή τοµέα της χώρας µας και πιστεύω ότι είναι πάρα πολλοί Βουλευτές που έχουν αυτά τα
βιώµατα- ότι σέβοµαι τις τοποθετήσεις συναδέλφων που έχουν
τέτοια βιώµατα. Έχω και εγώ τέτοια βιώµατα. Είµαστε εδώ, για
να βοηθήσουµε τον Έλληνα αγρότη, τον πρωτογενή τοµέα. Μπορούµε να το κάνουµε. Είµαστε ανοιχτοί, η πόρτα του Υπουργείου
είναι ανοιχτή σε κάθε έναν που θέλει να εισφέρει τη θέση του,
την άποψή του, τη γνώµη του και µπορεί µέσα απ’ αυτή να υπάρχει τελικά µία πολιτική, η οποία ίσως να ικανοποιεί και κάποια από
τα ζητήµατα που έχουν τεθεί από εσάς και τα οποία δεν έχουν
τύχει της προσοχής που θα έπρεπε.
Εγώ είµαι δεκτικός σε κάθε είδους τέτοια πρόταση, σε κάθε
είδους τέτοια συνεργασία και θα το δείτε στην πράξη. Απλώς,
επειδή είµαστε σε µία κρίσιµη περίοδο και επειδή ο καθένας µπορεί να πλειοδοτεί σε ό,τι θεωρεί ότι µπορεί να ακουστεί αυτή τη
στιγµή ευχάριστα από τους αγρότες, θα πω ότι τα δεδοµένα είναι
συγκεκριµένα και τα ξέρετε, το πλαίσιο είναι αυστηρό και περιοριστικό. Μέσα σε αυτό, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα προς τους
αγρότες θεωρούµε ότι πράξαµε όσα έπρεπε να πράξουµε, όσα
µπορούσαµε να πράξουµε, βλέποντας µε ευαισθησία και υπευθυνότητα την ανάγκη στήριξης του συγκεκριµένου κλάδου.
Οπότε, ας θεωρήσουµε τη σηµερινή οµιλία ως την έναρξη µιας
ουσιαστικής συνεργασίας των πολιτικών δυνάµεων, γιατί η στήριξη του πρωτογενούς τοµέα πραγµατικά αφορά συνολικά την
ανάταξη της υπαίθρου και της περιφέρειας. Βεβαίως, όλα αυτά
πρέπει να γίνονται στο πλαίσιο της αλήθειας, της σοβαρότητας,
της υπευθυνότητας και τελικά των πεπραγµένων του καθενός.
Και όταν αυτά είναι µετρήσιµα, θα πρέπει να έχουµε όλοι ως
προς αυτά την αξιολόγηση που οφείλουµε να έχουµε, ιδίως δε
στα µετρήσιµα αποτελέσµατα οφείλουµε να είµαστε προσεκτικοί
στην κριτική µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών, Εξωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, καθώς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κατέθεσαν την 25-2-2022 σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας
µεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Άµυνας του Κράτους του Ισραήλ,
σχετικά µε τη συνεργασία τους στους τοµείς της υδρογραφίας
και της ωκεανογραφίας».
Παραπέµπεται στις αρµόδιες Διαρκείς Επιτροπές.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος
Αλλαγής κ. Σκανδαλίδης, Βουλευτής Α’ Αθηνών.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αν και Α’ Αθηνών, ειδήµων στα
αγροτικά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς,
θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο που έχετε αναλάβει.
Πιστεύω ότι είναι ένας πολύ κρίσιµος τοµέας, στον οποίο χρειάζονται πολύ βαθιές αλλαγές για τις οποίες θα µιλήσω µετά.
Επίσης, δεν θέλω να αµφισβητήσω τις προθέσεις σας να εγκαταστήσετε έναν καινούργιο τρόπο διαλόγου µε τα κόµµατα και
γενικότερα µε τις πολιτικές δυνάµεις του τόπου και τους φορείς,
για να χαράξετε την πολιτική. Επειδή είστε ο τρίτος Υπουργός
που το υπόσχεται στους τελευταίους τριάντα µήνες, ελπίζω αυτή
τη φορά να γίνει πράξη.
Θα σταθώ µόνο σε ένα θέµα, το οποίο οµολογώ ότι µε άγγιξε,
γιατί θεωρώ ότι κάνατε ένα φάουλ. Αυτό το θέµα αφορά το πότε
ψηφίζουµε εµείς «παρών» και πότε «όχι» ή «ναι» σε συγκεκριµένα
νοµοσχέδια. Στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο που εσείς είπατε ότι
καταψηφίσαµε µια συγκεκριµένη διάταξη, ήταν µία τροπολογία
µε οκτώ άρθρα. Από τα οκτώ άρθρα, µόνο το ένα –σας θυµίζωήταν η δωρεά των 800.000 ευρώ, που χαρίσατε στους αγαπητούς σας φίλους, τους µεγαλοκεφαλαιούχους, για τη γονική
δωρεά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
Και εσείς, κυρία Πρόεδρε, όλο το Προεδρείο της Βουλής, δεν
µπορεί να αφήνετε να έρχονται τέτοιου τύπου τροπολογίες. Ξεφτιλίζεται η Βουλή. Αυτό το θέµα, κύριε Υπουργέ, έπρεπε να το
ψηφίσουµε όλοι µε ένα άρθρο. Να µπορούµε να ψηφίσουµε µόνο
το άρθρο και όχι µε την ευκαιρία ενός άρθρου να περνάνε και
δέκα χαριστικές διατάξεις! Αυτό, όµως, δείχνει το ήθος και το
ύφος της Κυβέρνησής σας. Όχι το δικό σας, της Κυβέρνησής
σας.
Θα ξεκινήσω µε ένα παράδειγµα. Σε µία περιοχή της Θράκης,
στην Κοµοτηνή, παραχωρήθηκε ένας δηµόσιος χώρος, µια µεγάλη έκταση σε νέους αγρότες που τη χώρισαν σε οικόπεδα γεωθερµικού πεδίου και έφτιαξαν ένα θερµοκήπιο λαχανικών για
εξαγωγές µε 40% συµβατική ενέργεια και κυρίως µε γεωθερµία.
Δίπλα αναπτύχθηκε µία ολόκληρη καλλιέργεια λουλουδιών µε 80
εκατοµµύρια παραγωγή και µε µηδενική εκποµπή διοξειδίου του
άνθρακος. Αυτή η περιοχή έχει πάρει χαρακτήρα ενός πραγµατικού παραγωγικού µοντέλου, το οποίο θα έπρεπε να είναι οδηγός για την πορεία της αγροτικής ανάπτυξης στη χώρα.
Γιατί το λέω αυτό; Αυτό έγινε το 2012. Δέκα χρόνια αργότερα,
µετά την εκκαθάριση των συνεταιρισµών, που έγινε τότε και την
ενίσχυση και θεσµική κατοχύρωση των οµάδων παραγωγών,
µετά τη θεσµοθέτηση των περιφερειακών και εταιρικών συµπράξεων και των δηµοπρατηρίων, µετά την κατασκευή του µητρώου
εµπόρων, που το καταργήσατε, µετά την πολιτική απόδοση της
δηµόσιας γης στους νέους αγρότες και παραγωγούς, που είχαν
εντοπιστεί τρία εκατοµµύρια στρέµµατα που θα µπορούσαν να
γίνουν παραγωγικές επενδύσεις στον αγροτικό τοµέα, µετά την
ενοποίηση των διάσπαρτων οργανισµών που παρέχουν εκπαίδευση και κάνουν έρευνα στον χώρο του Υπουργείου, µετά την
ολοκλήρωση του ΟΣΔΕ, µετά την προετοιµασία της κάρτας πετρελαίου, δέκα χρόνια µετά είµαστε ακριβώς στο ίδιο σηµείο:
Ό,τι θετικό προέκυψε είναι συνδεδεµένο µε την εργώδη προσπάθεια του µέρους εκείνου του αγροτικού κόσµου, ο οποίος κάτω
από κυριολεκτικά αντίξοες συνθήκες δίνει τη µάχη της επιβίωσης
και της ανάπτυξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σε αυτή τη δεκαετία ακολούθησε ένα ολόκληρο πακέτο της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2014-2020 που δεν άφησε κανένα
ουσιώδες αποτύπωµα στο πεδίο της αγροτικής ανάπτυξης.
Η συζήτηση που κάνουµε εξακολουθεί να µετρά αριθµούς που
µας παραθέσατε. Μην έχετε πολλή εµπιστοσύνη στους αριθµούς
τους παραθέτουν οι υπηρεσίες. Ανεξάρτητα, όµως, από τους
αριθµούς, δεν είναι θέµα αριθµών. Είναι θέµα ζωής των ανθρώπων.
Εγώ θέλω να πω ότι οι αριθµοί, που κατά τη γνώµη σας ευηµερούν, απευθύνονται σε έναν κόσµο που σήµερα βιώνει το τεράστιο κόστος παραγωγής και ειδικά της ενέργειας, του
πετρελαίου, των λιπασµάτων, των ζωοτροφών, τη µη προσαρµογή του ΕΛΓΑ στις αυξανόµενες µε γεωµετρική πρόοδο ζηµιές
λόγω της κλιµατικής κρίσης, τον ουσιαστικό αποκλεισµό από τις
διαδικασίες του ενεργειακού µετασχηµατισµού και των ΑΠΕ, τη
µη έγκαιρη και απρόσκοπτη διαδικασία των ετήσιων ενισχύσεων,
τη βασανιστική σχέση µε το τραπεζικό σύστηµα µε την έλλειψη
ρευστότητας, τα χιλιάδες κόκκινα δάνεια, την αδυναµία στήριξης
των βασικών προϊόντων της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι σε αθέµιτες πρακτικές.
Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί το κόστος ζωής, η ακρίβεια,
ο πληθωρισµός, η δραµατική αύξηση του κόστους της ενέργειας
και τα προβλήµατα στις εφοδιαστικές αλυσίδες που τον τελευταίους µήνες έχουν γίνει βραχνάς στον λαιµό του κάθε αγρότη.
Υπάρχουν παραγωγοί που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν σήµερα τις εργασίες τους, να εγκαταλείψουν τα χωράφια τους και
τις παραγωγές τους γιατί δεν µπορούν να σηκώσουν το κόστος
αυτό.
Έρχεστε σήµερα σ’ αυτή τη συγκεκριµένη συγκυρία και επαίρεστε για 43 δισεκατοµµύρια παροχές. Και ρωτώ: Τι ποσοστό
από αυτά τα 43 δισεκατοµµύρια -κι αν εσείς σαν Υπουργός Γεωργίας είστε ικανοποιηµένος- επενδύθηκε ή δόθηκε ως παροχή
στους αγρότες; Να µας φέρετε αυτόν τον συγκεκριµένο αριθµό,
αυτό το συγκεκριµένο ποσοστό, για να δούµε πού πήγαν αυτά
τα χρήµατα, σε ποιους πήγαν, πώς πήγαν και τι συµφέροντα εξυπηρέτησαν.
Πρέπει να πω ότι το αύριο του αγροτικού κόσµου της χώρας
έχει άλλες ανάγκες. Όλοι µιλούν για την ανάγκη να αναχθεί ο
αγροδιατροφικός τοµέας σε κινητήριο µοχλό, να συνδεθεί µε τις
τοπικές κοινωνίες -τα λέµε και τα λέτε όλοι- και τα προϊόντα τους,
τον τουρισµό, αλλά και την ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε τόπου. Πού
είναι ο περιφερειακός σχεδιασµός; Πού είναι η σύνδεση των
νέων αναγκών µε την παραγωγή και την αναδιάταξη στόχων και
επιδιώξεων;
Πού είναι αυτή η συγκεκριµένη πολιτική, που απευθύνεται σε
συγκεκριµένες περιοχές και κατηγορίες της χώρας, στις ορεινές
παραγωγές που φθίνουν καθηµερινά, ενώ είναι η ποιότητα του
αγροτικού και του κτηνοτροφικού προϊόντος, στους µεγάλους
κάµπους που δεν έχουν εκσυγχρονιστεί, στις µεγάλες ελλείψεις
στις θάλασσες που δεν έχουν αξιοποιηθεί, σε όλη αυτή την θαυµάσια φύση που µας δίνει τη δυνατότητα να έχουµε µια πολύ
ισχυρή αγροτική οικονοµία κι έναν αγροτοδιατροφικό τοµέα.
Ποιο είναι το σχέδιό σας και που αποτυπώνεται; Αποτυπώνεται
στην έκθεση Πισσαρίδη µε τις ανύπαρκτες αναφορές; Τι λέει για
τους αγρότες η έκθεση Πισσαρίδη; Στην πρόταση που εµφανίζετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαµβάνει ένα ευχολόγιο;
Στον προϋπολογισµό του 2022 που είναι η κανονική σας πολιτική
και που υπάρχει παντελής απουσία; Ούτε µε το µικροσκόπιο δεν
φαίνεται ένα κάποιο σχέδιο, µια κάποια προτεραιότητα.
Η πολιτική σας, δυστυχώς, αντιστρατεύεται τον στόχο να γίνει
το αγροδιατροφικό µοντέλο κινητήριος µοχλός της παραγωγικής
ανασυγκρότησης της χώρας που τόσο έχει ανάγκη. Η νέα Κοινή
Αγροτική Πολιτική είναι ευκαιρία που θα πάει χαµένη γιατί θυσιάζεται κι αυτή στο όνοµα της αδιέξοδης πολιτικής σας.
Μας κάνετε συχνά την ερώτηση, τελευταία έχει γίνει και πολύ
της µόδας, αν εµείς έχουµε συγκεκριµένες προτάσεις για τα
άµεσα µέτρα ανακούφισης και στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος, αλλά και για τη γενικότερη στρατηγική ανάπτυξης του
τοµέα. Μόλις προχτές ο Πρόεδρος του Κινήµατος Αλλαγής µίλησε για τέσσερα άµεσα µέτρα: Μίλησε για την επιδότηση στην
αγορά λιπασµάτων. Μίλησε για την επιστροφή του ειδικού φό-
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ρου κατανάλωσης πετρελαίου για τους πραγµατικούς παραγωγούς. Μίλησε για πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρµογής του ηλεκτρικού ρεύµατος. Και µίλησε και για τη µείωση του ΦΠΑ σε
βασικά αγαθά.
Όµως, δεν είναι µόνο τα άµεσα µέτρα, τα οποία δεν κοστίζουν
τόσο πολύ όσο λέτε και θα µπορούσαν να εφαρµοστούν από
τώρα. Εµείς τα προτείναµε για συγκεκριµένο χρόνο. Δεν είπαµε
τη µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης εσαεί. Για το 2022
είπαµε, για να αντιµετωπίσουµε το άµεσο πρόβληµα. Δεν εθελοτυφλούµε στα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα.
Υπάρχει, όµως, και κάτι πολύ πιο µεγάλο σε µας που διαφέρει
µε τη δική σας πολιτική. Η µετάβαση από µια αγροτική οικονοµία
σε ένα σύγχρονο µοντέλο αγροδιατροφικής ανάπτυξης, µε θεαµατική αύξηση του αγροτικού τοµέα και της µεταποίησης προϊόντων στη σύνθεση του ΑΕΠ επιβάλλει δύο κύριες επιλογές: Τον
οικολογικό αναπροσανατολισµό της αγοράς και της ανάπτυξης
και τον χωροταξικό σχεδιασµό και την εξειδίκευση ανάλογα µε
τις περιοχές και τις περιφέρειες της χώρας. Αυτά και τα δύο δεν
υπάρχουν στη λογική σας.
Οικολογικός προσανατολισµός της ανάπτυξης και της παραγωγής σηµαίνει πολύ συγκεκριµένα πράγµατα. Σηµαίνει συγκεκριµένα κίνητρα για επενδύσεις. Σηµαίνει συγκεκριµένα κίνητρα
για τους συγκεκριµένους τοµείς για την απασχόληση. Σηµαίνει
επιµόρφωση και κατάρτιση νέων ανθρώπων, νέων αγροτών που
να µπορούν να αναλάβουν προπαραγωγικές πρωτοβουλίες. Σηµαίνει ενίσχυση της συνεταιριστικής ιδέας την οποία απεχθάνεστε. Γιατί ο µικρός κλήρος µόνο µε ενότητα των αγροτών αντιµετωπίζει την ανταγωνιστικότητα και επιβάλλει την εξωστρέφεια
στην παραγωγή και στην οικονοµία µας. Σηµαίνει µια σειρά από
θεσµικές αλλαγές που είναι µακριά από τη δική σας αντιµεταρρυθµιστική πολιτική κι ας διατείνεστε κάθε µέρα ότι είστε ένα
κόµµα µεταρρυθµίσεων, συνεπώς και κάθε νοµοσχέδιο που φέρνετε εδώ, ακόµα και τις τροπολογίες, τις θεωρείτε τεράστιες µεταρρυθµίσεις για τον τόπο. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά.
Είµαστε, λοιπόν, πολύ δικαιολογηµένοι και µην µας κακίζετε
που φέρνουµε στη δική µας σηµερινή επερώτηση το θέµα αυτό
στην επιφάνεια. Είµαστε διατεθειµένοι να σας πούµε τη γνώµη
µας όποτε το θελήσετε για το τι κάνετε λάθος και τι πρέπει να
διορθώσετε. Αυτό, αν το θελήσετε. Είστε ο τρίτος Υπουργός. Ελπίζω να το κάνετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδριανός, Βουλευτής Αργολίδας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου
πριν εισέλθω στο κύριο θέµα της συζητούµενης επίκαιρης ερώτησης µια σύντοµη αναφορά στα όσα εκτυλίσσονται τις τελευταίες ώρες στην Ουκρανία µε τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας σε µια ανεξάρτητη χώρα, την οποία βεβαίως καταδικάζουµε
γιατί µόνο αίµα πόνο και καταστροφή φέρνει.
Είναι σαφές πως ζούµε µαύρες µέρες για την Ευρώπη και για
ολόκληρο τον κόσµο, όπως υπογράµµισε και ο Πρωθυπουργός,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η δέσµευση της Ελλάδας στο Διεθνές
Δίκαιο, την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία των χωρών είναι δεδοµένη και αδιαπραγµάτευτη. Η Ελλάδα καταδικάζει την άσκηση ωµής βίας στο πλαίσιο επικίνδυνων
αναθεωρητικών θεωρήσεων, που όχι µόνο υπονοµεύουν την σταθερότητα και τις προοπτικές της ευρύτερης περιοχής µας, αλλά
και έχουν ως κόστος ανθρώπινες ζωές ακόµη και αµάχους. Και
βεβαίως, όλοι µας είµαστε δίπλα στους οµογενείς µας και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει όλα αυτά που απαιτούνται.
Πρέπει, λοιπόν, να αντιληφθούµε ότι δυνητικά εισερχόµαστε
σε µια νέα ιστορική περίοδο αστάθειας και ανακατατάξεων και
οφείλουµε ως χώρα και ως κοινωνία να είµαστε προετοιµασµένοι, να υπερασπιστούµε αποφασιστικά, αν και όταν χρειαστεί, την
εθνική µας ακεραιότητα και ανεξαρτησία και βεβαίως, τη φιλελεύθερη δηµοκρατία έναντι όσων επιµένουν να επιδιώκουν την
αποσταθεροποίηση προβάλλοντας και επιδιώκοντας επικίνδυνες
εναλλακτικές.
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Αυτό το νόηµα έχει το ευρύ εξοπλιστικό πρόγραµµα που εφαρµόζει η Κυβέρνηση. Γιατί για µας η άµυνά µας είναι υπέρτατος
αυτοσκοπός, η ενίσχυση των διεθνών µας συµµαχιών αλλά και
οι θεσµικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ποιότητας της
δηµοκρατίας µας. Όπως επίσης πρέπει να είµαστε έτοιµοι -και η
Κυβέρνηση έχει αποδείξει και τη βούληση και την αποτελεσµατικότητά της- να στηρίξουµε εκείνες τις κοινωνικές οµάδες, που
θα επωµιστούν βαρύτερα και επωµίζονται βαρύτερα τις επιπτώσεις αυτής της νέας κρίσης όπως για παράδειγµα -και αυτό µε
φέρνει στο θέµα της επίκαιρης ερώτησης- οι αγρότες που µέσω
των κυρώσεων µπορεί να αποκλειστούν από αγορές ή να κληθούν να αντιµετωπίσουν τις συνέπειες νέων αναταράξεων στα
διεθνή ενεργειακά δίκτυα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι αγροτικός κόσµος σήµερα αντιµετωπίζει πολλές και δύσκολες προκλήσεις. Η
πανδηµία του κορωνοϊού επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει
την οµαλή πρόσβαση σε αγροτικά εφόδια αλλά και στις αγορές.
Η εξωγενής αύξηση των τιµών της ενέργειας οδήγησε σε αύξηση
του κόστους παραγωγής. Η έλλειψη εργατικών χεριών δηµιουργούν πράγµατι συχνά µεγάλα προβλήµατα. Η κλιµατική αλλαγή
προκαλεί ολοένα και συχνότερα, ολοένα και εντονότερα ακραία
καιρικά φαινόµενα στην παραγωγή και το φυτικό κεφάλαιο.
Η Κυβέρνηση ποτέ δεν έκλεισε τα µάτια απέναντι στα ζητήµατα που απασχολούν τον Έλληνα αγρότη. Βλέπουµε στην ενέργεια να διαµορφώνεται και να αυξάνεται µέσα σε µια µέρα για
παράδειγµα η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 34%, το φυσικό αέριο
36%, το πετρέλαιο να ξεπερνάει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ποτέ
λοιπόν η Κυβέρνηση δεν κλείνει τα µάτια απέναντι στα ζητήµατα
που απασχολούν ολόκληρη την κοινωνία και βεβαίως και τον Έλληνα αγρότη. Αντιθέτως µε στρατηγική και αποτελεσµατικότητα
εξαντλεί κάθε δυνατότητα στήριξης του αγροτικού κόσµου.
Διαρκώς εµπλουτίζει τη φαρέτρα των σχετικών µέτρων αλλά και
διασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε ο πρωτογενής τοµέας να
αποκτήσει τις προοπτικές και τη δυναµική που αρµόζουν στα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα και στην εργατικότητα και τη δηµιουργικότητα των αγροτών µας.
Υπενθυµίζω χαρακτηριστικά ότι η Κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη κατάφερε να διασφαλίσει 19,3 δισεκατοµµύρια ευρώ
από τη νέα ΚΑΠ για την περίοδο 2021-2027, δηλαδή χωρίς ουσιαστικά απώλειες σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο κάτι
που δεν κατάφεραν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπενθυµίζω επίσης ότι από το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας πάνω από
δύο δις ευρώ θα διοχετευθούν για τη στήριξη του αγροτικού
τοµέα, ενώ 510 εκατοµµύρια ευρώ θα λάβει η χώρα στο πλαίσιο
του Επιχειρηµατικού Προγράµµατος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.
Θυµίζω ακόµη τα µέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για την στήριξη
των Ελλήνων παραγωγών έναντι των συνεπειών της πανδηµίας
και της ενεργειακής κρίσης, στη µείωση του ΦΠΑ στα λιπάσµατα
και τις ζωοτροφές στο 6%, την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης συνολικού ύψους 60 εκατοµµυρίων, την κάλυψη του 80% της ρήτρας αναπροσαρµογής των
αγροτικών τιµολογίων ρεύµατος από τον Αύγουστο έως τον Δεκέµβριο του 2021, που ήδη γίνονται οι πιστώσεις -ήδη τις δεσµεύσεις αυτές τις βλέπουν στην πράξη, στα τιµολόγια οι αγρότες
µας- και βεβαίως 50% για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο έκπτωση στη ρήτρα για την περαιτέρω ενίσχυση των αγροτών µας.
Και τα προβλήµατα βεβαίως όσο συνεχίζονται, εµείς θα είµαστε
δίπλα να τους στηρίζουµε. Όπως είπε ο Υπουργός θα συνεχίσει
η πολιτική στήριξης στο ηλεκτρικό ρεύµα όπως εφαρµόστηκε για
τον Αύγουστο, τον Σεπτέµβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέµβρη, και
τον Δεκέµβρη του 2021.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Την ανοχή σας κυρία Πρόεδρε, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος να µπορέσω να πω κάποια σηµαντικά ζητήµατα. Βεβαίως
µίλησε ο Υπουργός µας και ήταν αναλυτικός, αλλά µέσα λοιπόν
σε αυτό τον περιορισµένο χρόνο θα τρέξω την οµιλία µου για να
µην καταχραστώ περαιτέρω τον χρόνο.
Επίσης, την περαιτέρω ενίσχυση των κτηνοτρόφων µε επιδότηση 4% επί του τζίρου του δεύτερου εξαµήνου του 2021 συνο-
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λικού ύψους 40 εκατοµµυρίων ευρώ, την ένταξη του µεταφορικού ισοδύναµου της µεταφοράς ζωοτροφών στην Κρήτη για το
έτος 2022 και την αύξηση κατά 50%, δηλαδή, κατά 3,5 εκατοµµύρια ευρώ του προγράµµατος των µικρών νησιών του Αιγαίου
για τη µεταφορά ζωοτροφών.
Θυµίζω την ουσιαστική στήριξη των τευτλοπαραγωγών, των
παραγωγών θερµοκηπίων στην Κρήτη, των βαµβακοπαραγωγών
και των παραγωγών σιτηρών του Έβρου καθώς και τη στήριξη
µε 15 εκατοµµύρια ευρώ των παραγωγών των λαϊκών αγορών
που δοκιµάστηκαν και αυτοί έντονα από την πανδηµία. Θυµίζω
λοιπόν ακόµη την άµεση ανταπόκριση του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και τροφίµων και του ΕΛΓΑ για την χωρίς καθυστέρηση και δίκαιη αποζηµίωση των πληγέντων παραγωγών από
ακραία καιρικά φαινόµενα και πυρκαγιές. Στην ιδιαίτερη πατρίδα
µου στην Αργολίδα µετά τον πρόσφατο παγετό τάχιστα η ηγεσία
του Υπουργείου και του ΕΛΓΑ επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές αµέσως και ενεργοποίησε τις απαιτούµενες διαδικασίες -και
είναι σε εξέλιξη αυτές οι διαδικασίες- ενισχύοντας µάλιστα τα
κλιµάκια µε τριάντα πέντε επιπλέον γεωτεχνικούς. Υπεγράφη η
ΚΥΑ, όπως είχαµε δεσµευτεί, για ενίσχυση 70 ευρώ το στρέµµα
στην κληµεντίνη. Ήδη ο Υπουργός κ. Γεωργαντάς και ο κ. Σκυλακάκης προχωρήσαν στην απαιτούµενη υπογραφή της ΚΥΑ.
Θυµίζω την στρεµµατική, πέρυσι, ενίσχυση της ελαιοκαλλιέργειας στους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. Όπως είπε και ο
Υπουργός ήδη έχει ενισχυθεί ο αγροτικός τοµέας µε
1.250.000.000. Είναι 860.000.000 συν τα 370.000.000. του ΕΛΓΑ.
Θυµίζω τις σηµαντικές νοµοθετικές πρωτοβουλίες που έχει
αναλάβει η παρούσα Κυβέρνηση για τον αγροτικό κόσµο: Τον
ν.4859/2021 που δίνει στους κτηνοτρόφους τη δυνατότητα να νοµιµοποιήσουν τις εγκαταστάσεις τους και απλοποιεί σηµαντικά
τις διαδικασίες αδειοδότησης. Επίσης, την ένταξη της διαχείρισης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας δυναµικού µικρότερου των
500 KW στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, ώστε να µπορούν οι
αγρότες να ενισχύσουν µε επενδύσεις στο πεδίο αυτό το εισόδηµά τους, τον ν.4792/2021 που αντιµετωπίζει τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές στον γεωργικό τοµέα, τη ρύθµιση της
δυνατότητας εποχικής απασχόλησης αλλοδαπών εργατών γης
για να αντιµετωπίσουν τις µεγάλες πραγµατικά ελλείψεις σε
αγροτικά χέρια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτη η Κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δηµοκρατίας αναγνωρίζει τα
σηµαντικά προβλήµατα που έχουν να αντιµετωπίσουν οι Έλληνες
αγρότες, γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς, µελισσοκόµοι, προβλήµατα που σε πολύ µεγάλο µέρος οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες όπως στην πανδηµία, την διεθνή ενεργειακή κρίση, την
κλιµατική αλλαγή και τώρα βεβαίως τον πόλεµο που έχουµε στην
Ουκρανία.
Μέσα σε ένα εξαιρετικά δύσκολο λοιπόν διεθνές περιβάλλον
η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όχι µόνο εξαντλεί κάθε
δηµοσιονοµική δυνατότητα στήριξης των παραγωγών, όχι µόνο
διεκδικεί και εξασφαλίζει σηµαντικότατους ευρωπαϊκούς πόρους
για την πρωτογενή παραγωγή αλλά και εφαρµόζει µε αποφασιστικότητα µια συγκροτηµένη στρατηγική για την συνολική αναβάθµιση του αγροτικού τοµέα στον τόπο µας. Μια στρατηγική
που έχει ως άξονες να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την
εξωστρέφεια, τη σύνδεση της παραγωγής µε την επιχειρηµατικότητα, τον ψηφιακό µετασχηµατισµό και τον εκσυγχρονισµό της
σχέσης παραγωγού και κράτους, την αναβάθµιση της αγροτικής
εκπαίδευσης, τη σύνδεση της παραγωγής προστιθέµενης αξίας
µε τη βιωσιµότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.
Αποδεδειγµένα η σηµερινή Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πιστεύει στις δυνατότητες του πρωτογενή τοµέα να πρωταγωνιστήσει στο νέο παραγωγικό πρότυπο της χώρας. Πιστεύει
στον Έλληνα παραγωγό που έχει αποδείξει όχι µόνο τις αντοχές
του στις πολλές και δύσκολες κακουχίες αλλά και τη βούληση
και την ικανότητά του για δηµιουργία και προκοπή. Αρκεί να έχει
απέναντι του ένα κράτος που να συµπεριφέρεται όχι ως δυνάστης αλλά ως αρωγός και συµπαραστάτης. Σε αυτό το κράτος
λοιπόν αποβλέπουν όλες οι εκσυγχρονιστές προσπάθειες και οι
µεταρρυθµίσεις που κάνει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, κλεί-
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στε σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Μισό λεπτό ακόµα την ανοχή σας και
ευχαριστώ πολύ.
Σε αυτή λοιπόν τη δύσκολη συγκυρία όπου στις έκτακτες συνθήκες της πανδηµίας και της ενεργειακής κρίσης έρχονται να
προστεθούν τώρα οι συνέπειες της διεθνούς κρίσης που προκαλεί η εισβολή, όπως είπα, στην Ουκρανία, η εύκολη ρητορική
πλειοδοσία δεν είναι υπεύθυνη αντιπολιτευτική στάση. Οφείλουµε ως πολιτεία όχι απλώς να στηρίξουµε εφάπαξ τους παραγωγούς αλλά και να διασφαλίσουµε µε σύνεση και υπευθυνότητα
ότι θα µπορούµε να τους στηρίζουµε αποτελεσµατικά για όσο
διάστηµα χρειαστεί.
Το κείµενο λοιπόν της επίκαιρης επερώτησης του ΚΙΝΑΛ καταλήγει µε µια σειρά από ερωτήµατα όπου υποτίθεται ότι εγκαλείται η Κυβέρνηση για µια σειρά από ζητήµατα. Οι αγρότες
όµως γνωρίζουν και βλέπουν και συγκρίνουν τα έργα και τις ηµέρες αυτής της Κυβέρνησης µε τα αντίστοιχα όσων σήµερα ισοπεδώνουν και πλειοδοτούν σε υποσχέσεις.
Βλέπουν και συγκρίνουν τις δράσεις της σηµερινής Κυβέρνησης για το κόστος της παραγωγής και της ενέργειας, για την
αποτελεσµατικότητα του ΕΛΓΑ, για τα εθνικά και ενωσιακά κονδύλια στήριξης, για τη στήριξη των εθνικών προϊόντων έναντι των
παράνοµων ελληνοποιήσεων, για την αντιµετώπιση της έλλειψης
των εργατικών χεριών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ πολύ ολοκληρώστε, έχετε υπερδιπλασιάσει τον χρόνο
σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε,
πραγµατικά και ζητώ συγγνώµη για την κατάχρηση του χρόνου,
αλλά ήταν τόσο µικρό το χρονικό διάστηµα που µας δίνει, βεβαίως, ο Κανονισµός και όχι εσείς.
Ολοκληρώνω, λοιπόν, µε το εξής: Διευκολύνουµε ουσιαστικά
τη σχέση του παραγωγού µε το κράτος, οικοδοµούµε βήµα-βήµα
µια νέα εποχή δυναµικής και βιώσιµης αγροτικής ανάπτυξης. Ο
Έλληνας αγρότης γνωρίζει καλά ότι ιδιαίτερα εν µέσω αυτής της
εξωγενούς θύελλας, είναι ευτύχηµα που έχει στο πλευρό του
αυτή την Κυβέρνηση και θέλει και ξέρει και µπορεί αποδεδειγµένα να σκύβει στα προβλήµατα και να δίνει λύσεις και προοπτικές. Όλα τα άλλα ούτε πείθουν ούτε συσκοτίζουν την πραγµατικότητα.
Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριοι συνάδελφοι, θα σας παρακαλέσω να προσπαθείτε να
µένετε στον χρόνο σας, µε τη σχετική ανοχή πάντα, γιατί ακολουθεί και δελτίο επικαίρων ερωτήσεων, δηλαδή δεύτερη συνεδρίαση. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος είναι πολύ περιορισµένος.
Τον λόγο λοιπόν έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ κ. Κόκκαλης, Βουλευτής Λαρίσης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επίκαιρη επερώτηση συζητείται στη σκιά ενός πολέµου για τον
οποίο όλοι µας ευχόµαστε να λάβει τέλος και να επικρατήσει το
διεθνές δίκαιο.
Θα συµφωνήσω µε τον τίτλο της επίκαιρης επερώτησης: «Ανυπαρξία σχεδίου στον πρωτογενή τοµέα».
Κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς να σας ευχηθούµε καλή θητεία και
καλή δύναµη στο Υπουργείο. Νοµίζω ότι έχει περάσει ο καιρός
και πλέον ακούγεται πολύ κουραστικό να επαναλαµβάνουµε τις
αναγκαστικές διαπιστώσεις ότι η ακρίβεια έχει γονατίσει τα νοικοκυριά και εν προκειµένω έχει γονατίσει τους ανθρώπους του
πρωτογενούς τοµέα είτε είναι κτηνοτρόφοι, είτε είναι αγρότες,
είτε είναι αλιείς και ο κόσµος του πρωτογενούς τοµέα σήµερα
περιµένει λύσεις, κύριε Υπουργέ. Περιµένει προτάσεις. Εµείς
εκτός από τη στηλίτευση των λαθών και των παραλείψεων της
Κυβέρνησής σας υποβάλλουµε και προτάσεις. Εν αρχή ήταν ο
λόγος, εν αρχή ήταν και το µέγα λάθος. Ήταν Ιούλιος του 2019
και ο Πρωθυπουργός της χώρας αφιέρωσε στις προγραµµατικές
δηλώσεις της Κυβέρνησης µόλις τρία λεπτά για τον πρωτογενή
τοµέα. Αφιέρωσε µόνο τρία λεπτά για το τι σκέφτεται να κάνει,
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τι σχεδιάζει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη για τον πρωτογενή τοµέα.
Από εκεί φαίνεται ότι δυστυχώς δεν είναι προτεραιότητα για την
Κυβέρνησή σας ο πρωτογενής τοµέας. Δεν είναι προτεραιότητα
γιατί απουσιάζει ένα συγκεκριµένο µοντέλο, ένα σχέδιο. Η απουσία αυτού του σχεδίου, κύριε Υπουργέ, έχει άµεση συνέπεια µε
τη διαχείριση της δύσκολης πραγµατικότητας. Απουσιάζει το
σχέδιο. Τί αγρότη θέλετε; Τί αγρότη θέλουµε όλοι µας σήµερα;
Έχετε αναρωτηθεί αν το επάγγελµα του αγρότη είναι πιστοποιηµένο; Ο αγρότης δεν εκπαιδεύεται, ο αγρότης δεν οργανώνεται
υγιώς;
Εγκαίρως σας είχαµε καταθέσει τις προτάσεις µας ότι πρέπει
να περιλαµβάνονται οι λέξεις «οργάνωσης των αγροτών», «εκπαίδευση» αλλά και «κατοχύρωση και πιστοποίηση του αγροτικού επαγγέλµατος». Πώς συνδέεται αυτή η έλλειψη του οράµατος για τον πρωτογενή τοµέα µε τη δύσκολη πραγµατικότητα;
Σας ακούσαµε πριν να λέτε ότι θα συνεχίσει η Κυβέρνηση να
βοηθά µε επιδότηση τους λογαριασµούς του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύµατος. Να διευκρινίσουµε ότι αυτή η επιδότηση δεν προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισµό, αλλά προέρχεται από
το ταµείο το οποίο έχει δηµιουργηθεί υπέρ των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας.
Προτάσεις συγκεκριµένες δύο, κύριε Υπουργέ και θα περιµένουµε στη δευτερολογία να απαντήσετε. Πρώτον, αγροτικά φωτοβολταϊκά και ταµείο εγγυήσεων µε τις µικροπιστώσεις. Δύο
µέτρα τα οποία θεωρητικά υπάρχουν, αλλά ξέρετε πόσοι αγρότες κάνουν χρήση αυτής της ευεργετικής διάταξης των αγροτικών φωτοβολταϊκών; Στο Νοµό Λάρισας από τους δυόµισι
χιλιάδες αγρότες µόνο εξήντα δύο. Δεν είναι µέτρο το οποίο θα
ανακουφίσει µακροπρόθεσµα το κόστος παραγωγής για το
ρεύµα; Η λύση θα είναι το να λέτε ότι θα συνεχίζουµε να δίνουµε
το 70% και το 80%; Το υπόλοιπο πώς θα το βρει ο αγρότης;
Δεύτερον, οι µικροπιστώσεις. Το Ταµείο Εγγυήσεων σας το
παραδώσαµε έτοιµο τρεις φορές έχει εξαγγελθεί από τον κ. Βορίδη και µία από τον κ. Λιβανό. Σήµερα απ’ αυτό το Βήµα -και αν
όχι σήµερα, πολύ συντόµως- πρέπει να τοποθετηθείτε συγκεκριµένα γι’ αυτά τα οποία αγγίζουν πραγµατικά τον αγρότη. Διότι
σήµερα ο κόσµος του πρωτογενούς τοµέα περιµένει προτάσεις,
όχι διαπιστώσεις ότι το ρεύµα έχει φθάσει στα ύψη και ότι δεν
µπορεί να πληρώσει το πετρέλαιο.
Απουσίαζε από την οµιλία σας –είπατε, βέβαια, στη δευτερολογία, αν και έπρεπε στην πρωτολογία, κύριε Υπουργέ- η Κοινή
Αγροτική Πολιτική, η Πράσινη Συµφωνία. Γνωρίζουµε όλοι και
αυτό είναι πολύ σηµαντικό ότι η Πράσινη Συµφωνία έχει φιλόδοξους στόχους, αλλά θεµιτούς. Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι
µέχρι το 2030 το 25% της αγροτικής έκτασης στη χώρα µας πρέπει να είναι βιολογική καλλιέργεια; Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό; Σύµφωνα µε τη µελέτη πριν από δυο µήνες περίπου ανακοινώθηκε
από τον Ελληνικό Σύνδεσµο Φυτοπροστασίας ότι πολλά φάρµακα αναγκαστικά θα αποσυρθούν και θα έχει σοβαρότατες οικονοµικές επιπτώσεις τουλάχιστον σε επτά-οκτώ καλλιέργειες.
Στο αµπέλι, στην ελιά, στο βαµβάκι, στα µήλα, στα σιτηρά.
Ερώτηση: Έχετε σχέδιο για να αντιµετωπίσετε αυτές τις επιπτώσεις της Πράσινης Συµφωνίας; Πρόταση: Να αναθέσει το
Υπουργείο µελέτη για την ύπαρξη ή όχι των επιπτώσεων της
Πράσινης Συµφωνίας στη χώρα µας. Αναγκαστικά, θα εγκαταλειφθούν καλλιέργειες. Αυτό θα περιµένουµε και στη δευτερολογία σας να µας το πείτε. Επίσης, στη δευτερολογία να µας
πείτε γιατί έχει κουραστεί πλέον ο αγροτικός κόσµος, κύριε
Υπουργέ, να ακούει την αυτονόητη υποχρέωση κάθε Υπουργού,
κάθε Υφυπουργού και κάθε κρατικού λειτουργού που λένε ότι
«θα αποζηµιωθείτε». Μα, είναι αυτονόητη υποχρέωση. Αυτό που
θέλει σήµερα να ακούσει ο πρωτογενής τοµέας είναι εάν θα προχωρήσετε και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αλλαγή του κανονισµού
του ΕΛΓΑ. Πρώτον, να πείτε «ναι, επιθυµούµε, θέλουµε την αλλαγή» ή «δεν θέλουµε» και πότε θα υλοποιηθεί και πιστέψτε µας,
εάν το προχωρήσετε, εµείς σε οτιδήποτε θετικό θα είµαστε σύµφωνοι. Αυτό περιµένει να ακούσει σήµερα ο πρωτογενής τοµέας,
όπως επίσης περιµένει τις αδικίες από τις πληρωµές του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακούστε: Θεωρείτε -νόµιµο µπορεί να είναι- σωστό κτηνοτρόφος χωρίς πρόβατα να παίρνει ενίσχυση; Ρητορική ερώτηση. Αυτό πρέπει να απασχολήσει όλους. Νοµίµως την παίρνει

8951

την ενίσχυση. Χωρίς πρόβατα να λαµβάνει ενίσχυση; Αυτά είναι
τα δοµικά προβλήµατα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Σε
αυτά πρέπει να επικεντρωθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και έχουµε συγκεκριµένες προτάσεις.
Επίσης, φωτοβολταϊκά. Θα αναφέρω από την περιφέρειά σας,
κύριε Υπουργέ. Στην περιφέρειά σας το 30% της παραγωγικής
αγροτικής γης έχει καλυφθεί µε φωτοβολταϊκά. Το ίδιο γίνεται
και σε άλλες περιοχές. Στο τέλος δεν θα µιλάµε για αγρότες.
Καλές οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, αλλά δεν πρέπει να
υπάρχει ένα µέτρο, ένας σχεδιασµός;
Πρόταση: Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Εάν υπήρχαν σήµερα τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, δεν θα µπορούσαν να
εγκαθίστανται φωτοβολταϊκά σε βοσκότοπους. Χάρτες υψηλής
παραγωγικότητας.
Και κλείνω µε το θέµα του νερού. Πρόσφατα στη Θεσσαλία,
στην πατρίδα µου τη Λάρισα, κύριε Υπουργέ, έγινε µια κουβέντα
από την Περιφερειακή Ένωση Δήµων Θεσσαλίας για το θέµα του
νερού και τέθηκε και το θέµα του Αχελώου. Ο Αχελώος ξεκίνησε
–εγώ ήµουν εννέα ετών τότε- το 1982. Σαράντα χρόνια δεν απολογήθηκε κανείς για τα λεφτά που ξοδεύτηκαν σε αυτό το έργο
και ήρθε το ανώτατο δικαστήριο να πει ότι ο σχεδιασµός δεν
ήταν νόµιµος.
Και ακούµε κάποιους να θέτουν την προβοκατόρικη ερώτηση:
«Είστε υπέρ ή κατά του Αχελώου;». Και εµείς την ίδια ώρα σας
προτρέπουµε να προχωρήσουν τα έργα που σας παραδώσαµε
το 2019. Να προχωρήσει το σχέδιο διαχείρισης, η δεύτερη αναθεώρηση, η οποία έπρεπε ήδη να έχει γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Πρέπει επιτέλους να αφήσετε τα λόγια. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι περιµένουν πράξεις, περιµένουν λύσεις, κύριε Υπουργέ. Οι διαπιστώσεις ότι είναι δύσκολα τα πράγµατα είναι γνωστές. Χρειάζονται συγκεκριµένες προτάσεις.
Νοµίζω ότι από την οµιλία µου κατατέθηκαν συγκεκριµένες
προτάσεις της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και θα περιµένουµε
τεκµηριωµένες απαντήσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ ευχαριστώ.
Θα παρακαλέσω και πάλι να κρατάτε τους χρόνους σας, κύριοι
συνάδελφοι. Έχετε µόνο έξι λεπτά και υπερδιπλασιάζετε τον
χρόνο.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Διαµάντω Μανωλάκου, Βουλευτής Β’
Πειραιώς του ΚΚΕ.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ακούστηκαν προβλήµατα της
αγροτιάς, όµως, είναι πολλά, είναι µεγάλα, είναι διαχρονικά και
σήµερα οξύνονται ακόµα περισσότερο εξαιτίας του ενεργειακού
που αυξάνει το κόστος παραγωγής. Και αυτές οι υψηλές τιµές
θα συνεχίσουν να αυξάνονται µε τον ιµπεριαλιστικό πόλεµο, που
θύµατα είναι οι λαοί των εµπλεκόµενων χωρών. Αγγίζει και επηρεάζει, όµως, τους λαούς όλου του κόσµου, αφού οι οικονοµικές
και γεωπολιτικές προεκτάσεις αυτής της σύγκρουσης έχουν επιπτώσεις στους πάντες, συνεπώς και στους Έλληνες αγρότες και
συνολικά στη χώρα µας.
Ωστόσο, η Ελλάδα θα µπορούσε να έχει σε µεγάλο βαθµό
ενεργειακή αυτάρκεια σε προσιτές τιµές, εάν έκανε χρήση των
εγχώριων πηγών, υδροηλεκτρικά και λιγνίτη, χρησιµοποιώντας
σύγχρονη τεχνολογία που συρρικνώνει τους παραγόµενους ρύπους. Έτσι θα εξασφάλιζε φτηνή ενέργεια στην παραγωγική διαδικασία και στα ατοµικά νοικοκυριά.
Όλοι σας, όµως, συµφωνήσατε στη δίκαιη µετάβαση, όπως
λέτε, αυτή την εγκληµατική απολιγνιτοποίηση, κλείνοντας λιγνιτικές µονάδες, γιατί έτσι έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή τις ξεπουλάτε, στέλνοντας στην ανεργία πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες
εργαζόµενους και προωθείτε την ακριβή ενέργεια από τις ΑΠΕ,
εξασφαλίζοντας έτσι την κερδοφορία στους επιχειρηµατικούς
οµίλους των αιολικών πάρκων, καταστρέφοντας ακόµα και προστατευόµενες οικολογικά περιοχές µε τις ανεµογεννήτριες -γιατί
δεν υπάρχει σχέδιο, είναι τι θα κονοµήσει το κεφάλαιο- αλλά και
καταστρέφοντας αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε βάρος του διατροφικού τοµέα για χάρη των φωτοβολταϊκών. Αυτή
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είναι η πολιτική όλων σας σε αυτό το κοµµάτι.
Τώρα διαφηµίζετε, και οι Βουλευτές του ΚΙΝΑΛ, µε ύµνους
αυτή την ακριβή ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
που εξασφαλίζει ενεργειακή φτώχεια στον λαό.
Επίσης, είναι άδικο και εξοντωτικό αυτό που όλοι µαζί, πάλι
στο τρίτο µνηµόνιο του ΣΥΡΙΖΑ, το ψηφίσατε, δηλαδή την κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους
αγρότες και η Κυβέρνηση τώρα κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων µιλάει για ανέξοδες υποσχέσεις.
Ταυτόχρονα, όλες οι κυβερνήσεις δίνετε 370 εκατοµµύρια τον
χρόνο για επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης σε εφοπλιστές, µεγαλοκλινικάρχες, µεγαλοξενοδόχους και ούτω καθεξής.
Αυτή είναι η ταξική πολιτική όλων σας και θύµα είναι και η αγροτιά.
Συνεπώς είναι δίκαιο το αίτηµα των τριάντα έξι µπλόκων των
αγροτών για µείωση του κόστους παραγωγής, µε κατάργηση της
ρήτρας αναπροσαρµογής για το ρεύµα, µε αφορολόγητο πετρέλαιο. Και εσείς κωφεύετε, τους κοροϊδεύετε.
Και σε ό,τι αφορά την αλλαγή του κανονισµού του ΕΛΓΑ -για
να µην ξεχνιόµαστε- είναι δηµιούργηµα της κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ και το συντήρησαν αναλλοίωτο όλες οι κυβερνήσεις. Το
χαρακτηριστικό του; «Χαρατσώνει» και δεν αποζηµιώνει το σύνολο της καταστροφής που υφίσταται η παραγωγή των αγροτών,
αφού συνοδεύεται µε τεράστιους κόφτες. Στην καλύτερη περίπτωση, για την καταστροφή 100% αποζηµιώνετε µόνο το 70% και
κάτω. Αυτό κάνετε. Όµως, το τσουχτερό ασφάλιστρο το παίρνετε.
Ακόµα, δεν αποζηµιώνει την ακαρπία. Ειδικά στους ελαιοπαραγωγούς και τα εσπεριδοειδή οι διαµαρτυρίες είναι καθηµερινές. Τι ζητούν οι αγρότες; Προστασία από τις φυσικές καταστροφές µε υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων υποδοµής,
καθώς και αλλαγή του κανονισµού του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει
και να αποζηµιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100%.
Και στην κτηνοτροφία την τελευταία δεκαετία µε την πολιτική
όλων των κυβερνήσεων επιταχύνθηκε η συγκέντρωση στην αγελαδοτροφία γαλακτοπαραγωγής, όπου όλοι σας αποδεχτήκατε
να καταργηθεί ακόµα και το ελάχιστο που ίσχυε, το πενθήµερο
στη διάρκεια ζωής του αγελαδινού γάλακτος, και το οποίο προστάτευε σε έναν βαθµό την εγχώρια παραγωγή από το πολύ φτηνότερο εισαγόµενο γάλα. Το ψηφίσατε όλοι σας στο τρίτο
µνηµόνιο, µαζί και τη χρήση συµπυκνωµένου γάλακτος στο γιαούρτι. Δηλαδή, την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ υιοθετήσατε.
Έχει προχωρήσει η συγκέντρωση και στην αιγοπροβατοτροφία. Σε αυτό συνέβαλαν και οι τεράστιες καταστροφές από διάφορες νόσους όλα τα προηγούµενα χρόνια ως αποτέλεσµα της
αποδιάρθρωσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών.
Σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις, ναι, είναι αποσυνδεδεµένες από
την παραγωγή. Ευνοούν τις µεγάλες εκµεταλλεύσεις σε στρεµµατική γη. Εµείς στηρίζουµε αυτό που διεκδικεί το αγροτικό συνδικαλιστικό κίνηµα, δηλαδή σύνδεση επιδότησης µε παραγωγή.
Θα µπορούσα να αναφερθώ και να περιγράψω και άλλους δυσµενείς όρους για την επιβίωση των αγροτών και να θέσω και το
ερώτηµα: Πώς σε τέτοιες περιπτώσεις θα προσελκύσετε νέους
αγρότες; Πώς θα µείνει ο νέος στο χωριό µε τα πέντε ή δέκα χιλιάρικα που τους δίνετε όλες οι κυβερνήσεις και µε χίλιες δυο
δεσµεύσεις και έξοδα; Δεν φτάνουν ούτε για «ζήτω» για να ανοίξει κάποιος ένα αγροτικό νοικοκυριό. Χώρια που όλες οι κυβερνήσεις φροντίσατε να κλείσετε σχολεία, να διαλύσετε κέντρα
υγείας, περιφερειακά νοσοκοµεία. Πώς θα ζήσει ο νέος στην
ύπαιθρο; Πώς θα κάνει οικογένεια, µε τι υποδοµές;
Όµως, διαφηµίζετε τις ευρωκοινοτικές ενισχύσεις. Δεν είναι
αυτές που έσωσαν αυτές τις δεκαετίες τους µικροµεσαίους
αγρότες. Έχει χειροτερέψει η θέση τους και ένα µεγάλο ποσοστό έχει ξεκληριστεί, γιατί το 80% αυτών των ενισχύσεων πάει
στο 80%, δηλαδή στους µεγαλοαγρότες, µεγαλεµπόρους, µεταποιητές. Εκεί καταλήγουν οι ενισχύσεις, γιατί Κοινή Αγροτική Πολιτική σηµαίνει διεθνοποιηµένος µονοπωλιακός καπιταλισµός
που στραγγαλίζει και συνθλίβει τον βιοπαλαιστή στον ανταγωνισµό µε τα µονοπώλια. Συνεπώς τα προβλήµατα των βιοπαλαιστών αγροτών δεν θα συµφωνήσουµε, κύριοι του ΚΙΝΑΛ και του
ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι λόγω έλλειψης σχεδίου συγκροτηµένης αγρο-
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τικής πολιτικής, για την οποία κατηγορείται η σηµερινή Κυβέρνηση. Έχει αγροτική πολιτική και είναι η ΚΑΠ, την οποία στηρίζετε όλοι σας, την ψηφίζετε και την υλοποιείτε δηµιουργώντας
βάσανα και ξεκληρίζοντας τους αυτοαπασχολούµενους αγρότες.
Βεβαίως ολόκληροι τοµείς, κύριε Υπουργέ, έχουν µείνει εκτός
από τις ενισχύσεις του COVID. Ο αµπελοοινικός τοµέας στραγγαλίζεται και είναι συνδεδεµένος και µε τον τουρισµό. Υπήρχε
υπόσχεση ότι θα ενταχθεί στην οµάδα αποζηµίωσης του COVID,
κάτι που δεν έχει υλοποιηθεί.
Ωστόσο, και στη χθεσινή συνάντηση των αγροτών µε υπουργικό κλιµάκιο, όντως στα λόγια αναγνωρίστηκαν τα προβλήµατα
και το αυξηµένο κόστος παραγωγής, αλλά η απάντηση ήταν ψίχουλα κοροϊδίας, τα οποία µας επανέλαβε και σήµερα ο κύριος
Υπουργός και τα θεωρούµε ντροπή. Πρέπει να τους αντιµετωπίσετε, γιατί θέλετε πρωτογενή τοµέα, αλλά να παράγεται µόνο
από τους µεγαλοαγρότες, γιατί σε τελευταία ανάλυση αν δεν
έχει πρώτη ύλη, πώς θα δουλέψει η µεταποίηση;
Θέλετε να εξοντώσετε ό,τι έχει µείνει από τη µικροµεσαία
αγροτιά. Όµως, να ξέρετε ότι ο αγώνας τους αφήνει παρακαταθήκη και συνεχίζεται, όπως είπαν, µε άλλες µορφές συµµετέχοντας στα µεγάλα συλλαλητήρια που οργανώνονται αύριο και τις
επόµενες µέρες σε µία σειρά από πόλεις της χώρας, όπως και
εδώ στο Σύνταγµα στις 12:00’. Διαδηλώνουν, δηλαδή, όλοι οι εργαζόµενοι ενάντια στην ακρίβεια για την ουσιαστική προστασία
της υγείας του λαού, αλλά και ενάντια στον ιµπεριαλιστικό πόλεµο που µαίνεται στην Ουκρανία, απαιτώντας να µην υπάρξει
καµµία εµπλοκή της Ελλάδας στον πόλεµο.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κυρία
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα εκ µέρους της Ελληνικής Λύσης ο Βουλευτής Επικρατείας κ. Βασίλειος Βιλιάρδος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές -τέσσερις!-, η σηµερινή συζήτηση είναι ασφαλώς, επίκαιρη. Εντούτοις, οι ενέργειες για τον πρωτογενή µας τοµέα έχουν καθυστερήσει πάρα
πολύ, δυστυχώς, αδικαιολόγητα.
Προφανώς η επερώτηση κατατέθηκε από το ΚΙΝΑΛ, το οποίο
στην ουσία στηρίζει την πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας, αφού
έχει ψηφίσει τα περισσότερα νοµοσχέδιά της, εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων, οπότε καθαρά για λόγους κοµµατικής
σκοπιµότητας.
Εµείς, πάντως, αναφερόµαστε στον πρωτογενή τοµέα, από
την πρώτη µέρα της εισόδου µας στη Βουλή, ενώ, έχουµε αφιερώσει ένα µεγάλο µέρος του αναλυτικού µας προγράµµατος των
πεντακοσίων σελίδων. Αναφερόµαστε µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη της χώρας µας, καθώς επίσης και την τροφική της επάρκεια, τονίζοντας, πως ένα µεγάλο µέρος των προµηθειών του
τουρισµού προέρχεται από εισαγωγές, οπότε, επηρεάζει αρνητικά, τόσο το εµπορικό µας ισοζύγιο όσο και το ΑΕΠ µας.
Γενικότερα, τώρα, η αγροτική µας παραγωγή έχει µειωθεί στα
10,9 δισεκατοµµύρια ευρώ, το 2018, από τα 12 δισεκατοµµύρια,
που ήταν το 2005, όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά, ενώ, το
φλέγον αυτό θέµα δεν απασχόλησε την «τρόικα εσωτερικού»,
ούτε κατά τη διάρκεια της πανδηµίας, όπου τα τρία κόµµατα, η
Νέα Δηµοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, διαγωνιζόντουσαν για
την επιδότηση της ανεργίας µε δανεικά. Έτσι, ο πρωτογενής µας
τοµέας στηρίχτηκε µε µόλις 183 εκατοµµύρια ευρώ από τα 44
δισεκατοµµύρια ευρώ των µέτρων της πανδηµίας, σύµφωνα µε
τον προϋπολογισµό, µε ένα αµελητέο ποσόν, δηλαδή, που τεκµηριώνει την πλήρη αδιαφορία για τους αγρότες.
Συνεχίζοντας τώρα, µε το θέµα της αγροτικής πίστης που αναφέρεται στην επερώτηση, µε την ελλιπή χρηµατοδότηση των
αγροτών, δηλαδή, όταν και τα τρία κόµµατα ψήφισαν το τρίτο
µνηµόνιο που αφελλήνισε τις τράπεζες µεταφέροντάς τες στο
Υπερταµείο µέσω του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, δεν το περίµεναν; Όταν η Νέα Δηµοκρατία µαζί µε το
ΠΑΣΟΚ ψήφισαν το PSI που οδήγησε στην άλωση του τραπεζικού µας τοµέα και στη διάλυση της Αγροτικής Τράπεζας, δεν το
περίµεναν; Όταν το ΠΑΣΟΚ καταδίκασε την Ελλάδα στο ΔΝΤ
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χωρίς λόγο, αφού είµαστε η µοναδική χώρα στον πλανήτη που
χρεωκόπησε έχοντας στα ταµεία της πάνω από 30 δισεκατοµµύρια ευρώ, δεν το περίµεναν; Δεν ήταν αναµενόµενη η µείωση της
χρηµατοδότησης του αγροτικού µας τοµέα στο 1,2 δισεκατοµµύριο ευρώ το 2018 σε σχέση µε τα 3,9 δισεκατοµµύρια το 2009,
όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά; Δεν είναι, λοιπόν, υποκριτικές αυτού του είδους οι διαµαρτυρίες;
Περαιτέρω, εκτός του ότι είµαστε οι πρώτοι που υποδείξαµε
την ανάγκη σύνδεσης του πρωτογενού µας τοµέα µε τον τουρισµό, πώς το ΚΙΝΑΛ κατηγορεί τις ελληνοποιήσεις προϊόντων,
όταν στους τουρίστες προσφέρονται εισαγόµενες ελιές καλαµών
και µέλι Κίνας; Δεν είναι πιο σηµαντικό να πάψει να συµβαίνει κάτι
τέτοιο, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί µια ταυτότητα των προϊόντων
µας στο εξωτερικό, χωρίς φυσικά κάτι τέτοιο να σηµαίνει πως
δεν πρέπει να ελεγχθούν οι ελληνοποιήσεις; Αλήθεια, τόσα χρόνια που το ΠΑΣΟΚ κυβερνούσε την Ελλάδα, γιατί δεν τις ήλεγξε;
Συνεχίζοντας, το ΚΙΝΑΛ αναφέρεται στο θέµα του κόστους της
ενέργειας που αφανίζει τους αγρότες, ειδικά σε θερµοκηπιακές,
αλλά και σε αρδευόµενες εγκαταστάσεις. Εµείς είχαµε θίξει έγκαιρα το θέµα των ΤΟΕΒ - ΓΟΕΒ, των Τοπικών και Γενικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων, δηλαδή, στη συζήτηση για την
απολιγνιτοποίηση, τονίζοντας την αύξηση του κόστους, που οδήγησε σε δυσβάσταχτους και απλήρωτους λογαριασµούς.
Εντούτοις, πώς είναι δυνατόν να διαµαρτύρεται ένα κόµµα,
που έχει υποστηρίξει από την αρχή την πρόωρη απολιγνιτοποίηση και την ενεργειακή µας εξάρτηση µέσα από τις «πράσινες»
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς σχέδιο; Δεν ήταν αναµενόµενη η αύξηση του κόστους της ενέργειας για τους αγρότες
ως αποτέλεσµα του κλεισίµατος των λιγνιτικών µας µονάδων µε
τη συνεχιζόµενη µείωση της συµµετοχής του λιγνίτη στο µείγµα
παραγωγής ενέργειας από µόλις 11%, το 2020, στο 10%, το
2021, όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά, όταν στο παρελθόν
ξεπερνούσε το 50%, πόσω µάλλον σε συνδυασµό µε την ίδρυση
του χρηµατιστηρίου ενέργειας, όπου διεξάγεται κυριολεκτικά,
ένα πάρτι αισχροκέρδειας;
Αλήθεια, τουλάχιστον σήµερα, υπό το βάρος των διεθνών εξελίξεων και του πολέµου, το ΚΙΝΑΛ στηρίζει τη χρήση του λιγνίτη;
Τη στηρίζει η Νέα Δηµοκρατία; Πάντως, ο νόµος για τις ενεργειακές κοινότητες υπάρχει από το 2018. Δεν πρόκειται, όµως, για
αξιόπιστη λύση ούτε για τον πρωτογενή τοµέα ούτε για τη µεταποίηση.
Σε σχέση µε τα εργατικά χέρια, που αναφέρει το ΚΙΝΑΛ, το οικονοµικό µοντέλο που προτείνει, είναι η φθηνή χειρωνακτική εργασία µε τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Με απλά
λόγια, αυτό που προτείνει είναι η συνέχιση της φυγής των Ελλήνων στο εξωτερικό και η αντικατάστασή τους µε χαµηλού κόστους αλλοδαπούς, όπως µε τους εκατόν σαράντα τέσσερις
χιλιάδες, που θέλει να εισάγει η Νέα Δηµοκρατία από το Πακιστάν;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς, πάντως, θέλουµε νέους αγρότες και την υιοθέτηση της
υψηλής τεχνολογίας στον πρωτογενή τοµέα, όπως της γεωργίας
ακριβείας κ.λπ., έτσι ώστε να απασχοληθεί υψηλού επιπέδου επιστηµονικό προσωπικό και υψηλού επιπέδου προσωπικό. Τέτοιο
είναι το παράδειγµα του Ισραήλ, στο οποίο έχουµε αναφερθεί
αναλυτικά πολλές φορές και δεν χρειάζεται να επαναλαµβανόµαστε.
Η χρηµατοδότηση ενός χειρωνακτικού µοντέλου του παρελθόντος δεν είναι λύση, αλλά ψηφοθηρική µικροπολιτική, αυτή
ακριβώς η πολιτική δηλαδή που κατέστρεψε την Ελλάδα, µε ευθύνη όλων των κυβερνήσεων της Μεταπολίτευσης, δηλαδή, της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, κυρίως.
Το βασικότερο όλων είναι να παράγουµε στη χώρα µας αυτά
που χρειάζεται ο αγροτικός µας τοµέας, τα εφόδιά του, δηλαδή,
όπως γεωργικά µηχανήµατα, ζωοτροφές, λιπάσµατα, σπόρους,
φάρµακα κ.λπ., κάτι που συνέβαινε στο παρελθόν.
Δυστυχώς εδώ, σήµερα, για κάθε 1 ευρώ που παράγουν οι
αγρότες, υπολογίζεται ότι τα 0,90 λεπτά περίπου οδηγούνται
εκτός της χώρας.
Ειδικά, όσον αφορά στο θέµα των ζωοτροφών που αναδείξαµε
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πρώτοι στις αρχές του 2021, στηρίχτηκαν µεν µε τη µείωση του
ΦΠΑ από το 13% στο 6%, µε δηµοσιονοµικό κόστος 2021 - 2022
ύψους 19 εκατοµµυρίων ευρώ, αλλά ασφαλώς, δεν είναι αρκετό,
αφού το κόστος τους έχει διπλασιαστεί, ενώ αποτελούν το 68%
του κόστους στην κτηνοτροφία, όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά. Είναι ένα τεράστιο ποσοστό.
Δυστυχώς, πρόκειται κι εδώ για εισαγωγές, αφού το εµπορικό
µας έλλειµµα στις ζωοτροφές εκτιµάται στα 230 εκατοµµύρια
ευρώ, κυρίως από τη σόγια. Οπότε, πρέπει να βρεθεί άµεσα µια
λύση, προτού κλείσουν όλες οι κτηνοτροφικές µας µονάδες.
Είναι απαράδεκτο να στηρίζεται ο τουρισµός, η µονοκαλλιέργεια
του τουρισµού, µε τόσα χρήµατα, ενώ οι αγρότες µας στην κυριολεξία µόνο µε ψίχουλα.
Φυσικά, πρέπει δε να συνδυαστεί ο πρωτογενής µας τοµέας
µε τη µεταποίηση, έτσι ώστε να δηµιουργηθούν ολοκληρωµένες
αλυσίδες παραγωγής και να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία. Αντί
να επιδοτούµε, για παράδειγµα, το βαµβάκι, το εξάγουµε ακατέργαστο στην Τουρκία και εισάγουµε από εκεί ρούχα, ακόµη και
για τον στρατό µας.
Ειδικά, όσον αφορά στις τιµές λιανικής, η Κυβέρνηση κατέθεσε ένα νοµοσχέδιο που δηµιούργησε µεγάλα προβλήµατα στο
µοναδικό ανεξάρτητο κανάλι, στις λαϊκές αγορές -το θυµόµαστε
όλοι- αυξάνοντας, ακόµη περισσότερο, την ισχύ των οµίλων των
σουπερµάρκετ. Αν είναι δυνατόν. Εµείς, βέβαια, υποστηρίζουµε
τα εναλλακτικά δίκτυα, όπως τα δηµοπρατήρια και τις αγροτικές
αγορές.
Κλείνοντας µε την ΚΑΠ, µε την Κοινή Αγροτική Πολιτική, είναι
ασφαλώς θετικό, το ότι διατηρήθηκε, περίπου στο ίδιο ύψος των
19,3 δισεκατοµµυρίων ευρώ από 18,7 δισεκατοµµύρια προηγουµένως. Λίγο περισσότερα πήραµε δηλαδή. Όµως, όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά, από τις άµεσες ενισχύσεις των 14,5
δισεκατοµµυρίων ευρώ µειώνεται η βασική ενίσχυση και αυξάνονται οι εναλλακτικές «πράσινες» δράσεις έως και στο 25%,
οπότε, µπορεί τελικά να υπάρξουν µειώσεις στα έσοδα για τις
υπάρχουσες εκµεταλλεύσεις, εάν δεν καταφέρουν να υιοθετήσουν οι αγρότες µας «πράσινες» πολιτικές. Και δεν πρόκειται να
υιοθετήσουν, εάν δεν υπάρξει κεντρικός σχεδιασµός και αν δεν
υπάρχουν σύµβουλοι που θα τους βοηθήσουν να κάνουν όλα
αυτά.
Εµείς, πάντως, δεν πιστεύουµε και ποτέ δεν πιστεύαµε, πως
οι ενισχύσεις είναι πανάκεια, αλλά ευχή και κατάρα µαζί, µε την
έννοια πως είναι καλύτερα να επικεντρωθούµε σε κερδοφόρες
καλλιέργειες και σε καινοτόµες µεθόδους, όπως αυτές που αναφέραµε, προηγουµένως. Χρειάζεται όµως κεντρική κατεύθυνση.
Διαφορετικά δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Αυτό έχει κάνει το Ισραήλ. Αυτό έχουν κάνει άλλες χώρες που έχουν επιτυχία. Αυτό
πρέπει να µιµηθούµε κι εµείς.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΜέΡΑ25 κ. Λογιάδης, Βουλευτής Ηρακλείου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω από αυτά που ακούω εδώ και
τρεις ώρες στην Αίθουσα αυτή. Μίλησε το ΚΙΝΑΛ - ΠΑΣΟΚ για
γεωργία και κτηνοτροφία. Δεν ανέφερε καν το θέµα της αλιείας,
το θέµα της δασοκοµίας, το θέµα της µελισσοκοµίας, σαν αυτοί
να µην πλήττονται από το πρόβληµα του ρεύµατος, των λιπασµάτων, της υπερφορολόγησης, των κόκκινων δανείων και της µη
ρευστότητας.
Είπατε επίσης όλοι για τη διασύνδεση πρωτογενή και τριτογενή τοµέα. Οι πρόγονοί µου ήταν στον πρωτογενή τοµέα. Σήµερα δεν παράγουµε τίποτε. Προέρχοµαι τώρα από τον τριτογενή τοµέα, τον τοµέα του τουρισµού, και λέµε για διασύνδεση.
Ποια διασύνδεση, όταν δεν παράγουµε τίποτε; Πώς µπορεί ο
τουριστικός τοµέας να διαφηµίσει ελληνική διατροφή, όταν τα
αρνάκια είναι Νέας Ζηλανδίας, οι πατάτες Αιγύπτου και είναι όλα
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εισαγόµενα;
Οι αριθµοί είναι αµείλικτοι. Το 1980 το 17% περίπου του ΑΕΠ
προερχόταν από τον πρωτογενή τοµέα. Το 2020 έχει πέσει κάτω
του 4%. Άρα οι αριθµοί µας δείχνουν ότι και οι τρεις κυβερνήσεις
που τόσα χρόνια κυβερνούν έχουν καταστρέψει ουσιαστικά τον
πρωτογενή τοµέα.
Να κάνουµε µια ιστορική αναδροµή. Ας πάµε στα χρόνια της
παντοδυναµίας του ΠΑΣΟΚ και ας θυµηθούµε το καλαµπόκι και
τις παράνοµες ελληνοποιήσεις. Τότε ο Στάθης Γιώτας παραιτήθηκε από Υπουργός, από µέλος κεντρικής επιτροπής, τα βρόντηξε και έφυγε µε αυτό το θέµα. Και είµαι υπερήφανος να πω ότι
ο Στάθης Γιώτας είναι ξάδερφός µου.
Αυτά όλα, η απαξίωση του αγροτικού τοµέα, έχει ως συνέπεια
την εγκατάλειψη της υπαίθρου, έχει ως συνέπεια τη φυγή των
Ελλήνων από τις ορεινές και µικρές νησιωτικές περιοχές. Είναι
θέµα εθνικής ασφάλειας για την Ελλάδα.
Το ΠΑΣΟΚ -ας ξεκινήσουµε από αυτό λοιπόν- ιστορικά ήταν το
πρώτο που µας δέσµευσε στα µνηµόνια, ένα τεράστιο πρόβληµα
διαχρονικό, το οποίο το στηρίζετε όλοι, τα κόκκινα δάνεια, τον
«ΗΡΑΚΛΗ». Όλοι λέτε για µειώσεις φόρων, αλλά κανείς σας δεν
είναι διατεθειµένος για τη ρήξη. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα, αυτό λέµε εµείς ως ΜέΡΑ25.
Μνηµόνια: δηµοσιονοµική φυλακή. Χρηµατιστήριο ενέργειας:
καταστροφή. Νέα δηµοκρατία, πρόσφατα, λαϊκές αγορές: απαξίωση, µικροί παραγωγοί σε αφανισµό. Ελεγκτικοί µηχανισµοί, οι
ΕΛΓΟ, ανύπαρκτοι. Απαξίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αποζηµιώσεις καθυστερηµένες, κουτσουρεµένες, πάντα µε καθυστερήσεις.
Η συγκολλητική σας ουσία και των τριών, ΠΑΣΟΚ, Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, πάλι Νέα Δηµοκρατία, είναι αυτά τα
µνηµόνια και η Κοινή Αγροτική Πολιτική, την οποία εσείς πάντα
ψηφίζετε, πάντα στηρίζετε, χωρίς να σκεφτείτε ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική θα έπρεπε να είναι πολύ διαφορετική για την Ελλάδα, διαφορετική από ό,τι για τις µεγάλες χώρες.
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική, κύριε Υπουργέ, ξέρετε πολύ καλά
ότι επιδοτεί εκτάσεις και ζώα. Άρα δεν επιδοτεί προϊόντα, δεν
επιδοτεί ποιότητα. Τι να κάνουµε; Θα πανωγράψουµε και θα θεωρούµε ότι οι Κουτόφραγκοι τα πιστεύουν αυτά. Τα ξέρανε και
µας είχαν στηµένη. Γι’ αυτό απαξιώθηκε ο αγροτικός τοµέας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά κατευθύνεται από τα λόµπι
των Βρυξελλών και κανείς δεν έθεσε βέτο στις Βρυξέλλες, ενώ
το βέτο είναι το µόνο όπλο που έχουν τα µικρά κράτη απέναντι
στα µεγάλα από τη Συνθήκη της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι πολύ µεγάλες εταιρείες κάνουν κουµάντο, οι ολιγάρχες
όπως λέµε εµείς, και όχι οι εκλεγµένες δηµοκρατικά κυβερνήσεις
του κάθε κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποτέ δεν
θέσατε βέτο.
Θα διαβάσω από τη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», στις 2-10-2021, πρόσφατα: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει χαµένη στον λαβύρινθο
των λόµπι. Πάνω από τριάντα χιλιάδες λοµπίστες περιφέρονται
στις Βρυξέλλες, στους διαδρόµους, συνεδριάζουν ανεξέλεγκτα,
µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε διάφορους αξιωµατούχους, κεκλεισµένων των θυρών, ένα τεχνοκρατικός µύλος, µια
ζούγκλα θεσµών, που µόνο µακριά από τους πολίτες έχει στόχο
να βελτιώσει τις αποφάσεις τους µε µη διαφανείς διαδικασίες».
Μιλήσατε λοιπόν, µαλώνετε, τσακώνεστε και οι τρεις εδώ
πέρα, αλλά είστε το ίδιο. Η Βουλγαρία, στην αρχή της κρίσεως
της πανδηµίας, τον Νοέµβριο του 2020, έθεσε βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φώναζε η Φον ντερ Λάιεν, αλλά οι Βούλγαροι επέµεναν ότι θα στηρίξουν πρώτα τα δικά τους προϊόντα, ότι θα
καταναλώσουν πρώτα τα δικά τους παραγόµενα αγροτικά προϊόντα κι ύστερα θα εισάγουν από άλλες χώρες. Εµείς ποτέ δεν
θέσαµε βέτο, οι κυβερνήσεις σας δηλαδή.
Στη γεωργία οι προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την αγροτική παραγωγή αυξάνουν το κόστος παραγωγής και τα
προϊόντα δεν µπορούν στο εξωτερικό και την εσωτερική αγορά
να ανταγωνιστούν τα οµοειδή τους από τρίτες χώρες που δεν
έχουν τις ίδιες αυστηρές προδιαγραφές.
Απαξιώσατε τις λαϊκές αγορές. Το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκοµικό Μητρώο βάζει «ταφόπλακα» στην ελληνική µελισσοκοµία. Τις ανεµογεννήτριες, που αλλάζουν το µικροκλίµα, επηρεά-
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ζουν το περιβάλλον τις βάζετε σε χερσαίο έδαφος, ενώ εµείς
πάντα τονίζαµε από την αρχή και στο πρόγραµµά µας, να είναι
µόνο υπεράκτιες. Οι φυσικές καταστροφές είναι αποτέλεσµα της
κλιµατικής κρίσης. Αυτό το τονίζουµε πάντα στο ΜέΡΑ25.
Κύριε Υπουργέ, χωρίς Κτηµατολόγιο, δασικούς χάρτες και
σχέδια βόσκησης, δεν νοείται Κοινή Αγροτική Πολιτική.
Πάµε σε ένα άλλο θέµα πολύ βασικό, το θέµα της φαρµακευτικής κάνναβης. Αρχή της κρίσεως τότε, επί κυβερνήσεως
ΠΑΣΟΚ, ο Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας από την Κρήτη πρότεινε στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να αρχίσει την ελεγχόµενη
καλλιέργεια φαρµακευτικής κάνναβης µε προδιαγραφές. Η
απάντηση της κυβέρνησης: καµµία. Πρόσφατα πάλι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έφερε νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Ανάπτυξης για τη φαρµακευτική κάνναβη, αλλά µόνο για να παράγεται, µόνο για να εξάγεται από µία, αν θυµάµαι καλά, ισραηλινή εταιρεία. Άρα ακόµη και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν
ανάγκη τη φαρµακευτική κάνναβη στην Ελλάδα θα πρέπει να
µπουν στην παραοικονοµία, τη «µαύρη» αγορά, να φυτέψουν παράνοµα δενδρύλλια και να γίνεται αυτό που βλέπουµε συνέχεια.
Έχουµε πρόβληµα µε την ονοµασία των αποσταγµάτων πρόσφατα, µε τη ρακή και το τσίπουρο. Πώς θα τα λέµε; Παραδοσιακά αποστάγµατα από σύκο, από το καρπούζι; Πώς αλλιώς;
Αυτά ξεκίνησαν επί ΣΥΡΙΖΑ το 2017 µε ρήτρα εµφιάλωσης που
έδινε µόνο στις οργανωµένες βιοµηχανίες δικαίωµα για προϊόν
γεωγραφικής ένδειξης.
Περαιτέρω, να τονίσουµε ότι η εγκατάλειψη της γεωργίας
λόγω της απαξίωσής της ευνοεί τις δασικές πυρκαγιές.
Το πρόβληµα λοιπόν είναι διττό. Από µια µεριά, είναι οι πολύ
χαµηλές τιµές των αγροτικών προϊόντων γενικά και, από την
άλλη, είναι το πάρα πολύ υψηλό κόστος για την αλιεία, για την
οποία δεν µίλησε κανείς.
Για την καταστροφή των ξύλινων αλιευτικών σκαφών, που ήταν
και έργα πολιτιστικής κληρονοµιάς, την υπεραλίευση, την ανεξέλεγκτη εισβολή στις ελληνικές θάλασσες κυρίως στο ανατολικό
Αιγαίο, τους διακόσιους τριάντα χιλιάδες τόνους πλαστικού κάθε
χρόνο στη Μεσόγειο, την περιβαλλοντική καταστροφή δεν µιλάει
κανείς. Για τις έρευνες για υδρογονάνθρακες µε υποβρύχιες
εκρήξεις που αφανίζουν τα κήτη και τα αλιεύµατα µας το αναδεικνύουν αυτό συνέχεια περιβαλλοντικές οργανώσεις. Δεν
υπάρχει καµµία µέριµνα για την εξάλειψη των λαγοκέφαλων που
καταστρέφει τα αλιεύµατα, όπως κάνει η Κύπρος. Περαιτέρω,
υπάρχει κίνδυνος περιβαλλοντικής καταστροφής από το «SEA
DIAMOND» που είναι βυθισµένο στη Σαντορίνη εδώ και δεκατέσσερα χρόνια και κανείς δεν έχει κάνει τίποτα, κανείς από όλους
εσάς που κυβερνήσατε. Όσον αφορά την κτηνοτροφία, έχουµε
νοθευµένα προϊόντα, όπως η φέτα και «πανωγραψίµατα» στους
αριθµούς, στα ζώα.
Σαν σήµερα, 25 Φεβρουαρίου 1822, καταργείται οριστικά η
δουλεία στην Ελλάδα. Είναι µια ιστορική µέρα σήµερα, όµως
εµείς παραµένουµε υπόδουλοι ακόµη.
Η Αγροτική Τράπεζα είναι το έγκληµα των µνηµονιακών κυβερνήσεων Νέας Δηµοκρατίας, ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ. Τον Ιούλιο του
2012, έναν µήνα µετά τις εκλογές και τον σχηµατισµό κυβέρνησης Σαµαρά - Βενιζέλου - Κουβέλη, µε τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος πέρασε στα χέρια της Τράπεζας Πειραιώς το υγιές
τµήµα της Αγροτικής Τράπεζας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά ως κυβέρνηση δεν έδωσε λύση στο πρόβληµα, αλλά αντιθέτως το επιδείνωσε. Και βέβαια, έρχεται τώρα
ο κ. Σταϊκούρας και λέει: «Αποτελεί αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι
η επιλογή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ των 2015 να επιτρέψει
την πώληση των κόκκινων δανείων των τραπεζών σε funds, µε
µια πρόχειρη νοµοθέτηση, χωρίς να διασφαλίζει ειδικές κατηγορίες δανείων, όπως αυτά των αγροτών της πρώην Αγροτικής
Τράπεζας, είναι η καταστροφή των αγροτών». Τι άλλο θέλετε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, πρέπει να κλείσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Από χθες µέχρι σήµερα είχαµε αύξηση
του ρεύµατος κατά 34%. Εµείς ως ΜέΡΑ25 θεωρούµε ότι πρέπει
να έχουµε διατροφική επάρκεια στη χώρα µας -πολύ βασικό- και
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διεκδικούµε µαζί µε τους αγρότες άµεση κατάργηση της ρήτρας
αναπροσαρµογής, αφορολόγητο πετρέλαιο, όπως στους εφοπλιστές, κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτοεφόδια για τα βασικά
είδη διατροφής. Όµως, όλα αυτά για να γίνουν πρέπει να έχεις
την πολιτική βούληση για ρήξη, ένα πράγµα το οποίο εσείς δεν
έχετε.
Το πλαίσιο είναι αυστηρό, κύριε Υπουργέ, όπως είπατε, και περιοριστικό. Δεν πάει άλλο όµως. Καταστρεφόµαστε. Δεν το βλέπετε; Και είπε και ο ΣΥΡΙΖΑ: «Είναι δυνατό χωρίς πρόβατα κτηνοτρόφος να παίρνει επιδότηση;». Και βέβαια, είναι δυνατόν,
αφού η Κοινή Αγροτική Πολιτική το επιτρέπει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Έχει ζητήσει τον λόγο για ένα λεπτό ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, δεν θα χρειαστώ
πάνω από ένα λεπτό για να διορθώσω µια ανακρίβεια που ακούστηκε στην Αίθουσα από τον επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΚΙΝΑΛ, τον κ. Μιχάλη Κατρίνη, για τον Έλληνα
Υπουργό Εξωτερικών κ. Δένδια. Είπε ο κ. Κατρίνης ότι ο κ. Δένδιας διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να γίνει εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία.
Θέλω για την αποκατάσταση της αλήθειας και για να περάσει
και να καταγραφεί στα Πρακτικά, να διαβάσω ακριβώς τι είπε ο
κ. Δένδιας. Ο κ. Δένδιας στις 19 Φεβρουαρίου, λοιπόν, γυρίζοντας από τη Μόσχα δήλωσε: «Γυρνώντας χθες από τη Μόσχα
έφερα µαζί µου την ευθεία τοποθέτηση του συναδέλφου µου κ.
Σεργκέι Λαβρόφ ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να εισβάλει στην Ουκρανία και νοµίζω ότι θα ήθελα να κρατήσω αυτή την ευθεία τοποθέτηση της ρωσικής πλευράς, διότι οτιδήποτε συνιστά άλλη
αντιµετώπιση θα δηµιουργήσει ένα τεράστιο χάος».
Αυτή είναι η δήλωση του κ. Δένδια, του Έλληνα Υπουργού
Εξωτερικών, και µετέφερε ακριβώς τα όσα του δήλωσε, του είπε
ο Λαβρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, κύριοι συνάδελφοι. Το αναφέρω για την αποκατάσταση της αλήθειας, για να καταγραφεί στα Πρακτικά.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Και πάµε τώρα στις δευτερολογίες των επερωτώντων Βουλευτών και τον λόγο έχει ο κ. Πουλάς, Βουλευτής Αργολίδας από το
Κίνηµα Αλλαγής, για πέντε λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα πολύ προσεκτικά και επειδή κάνατε µια εκτενή αναφορά στον ΕΛΓΑ και επειδή σήµερα είπαµε
ότι εδώ θα πρέπει να πούµε αλήθειες, σας υπενθυµίζω µερικά
πράγµατα.
Το 2009 η κυβέρνησή σας παρέδωσε στον ΕΛΓΑ 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ χρέος. Το 2010 το ΠΑΣΟΚ έφερε τον ν.3877, µε
τον οποίο καλύφθηκαν τα χρέη της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, έγιναν ριζικές αλλαγές στον οργανισµό. Τον Απρίλιο του
2015 ο ΕΛΓΑ παρέδωσε διαθέσιµο ταµείο 132 εκατοµµύρια στην
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, µε πληρωµένες όλες τις αποζηµιώσεις.
Στις αρχές του 2014 ξεκίνησαν οι αναλογιστικές µελέτες για την
αλλαγή του κανονισµού του ΕΛΓΑ, οι οποίες παραδόθηκαν τον
Νοέµβριο του 2014. Η επόµενη διοίκηση του ΕΛΓΑ δεν τις έβγαλε
ποτέ από το συρτάρι, ακόµα εκεί βρίσκονται.
Προχωρήστε λοιπόν, κάντε την αλλαγή των κανονισµών και
του φυτικού και του ζωικού. Τι περιµένετε; Λέτε ότι έχετε πληρώσει πολλές αποζηµιώσεις την προηγούµενη χρονιά λόγω του
παγετού. Όποιος γνωρίζει λοιπόν την ιστορία του ΕΛΓΑ και το τι
ισχύει στην ασφάλιση, γνωρίζει ότι ο παγετός είναι το µεγαλύτερο ζηµιογόνο αίτιο για τον ΕΛΓΑ και για τους παραγωγούς. Δεν
κάνατε λοιπόν κάτι παραπάνω από αυτό που οφείλατε να κάνετε
απέναντι στους αγρότες.
Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς οι απαντήσεις σας δεν διαφώτισαν
περισσότερο τους αγρότες µας, αλλά ούτε τους έκαναν πιο αισιόδοξους για το µέλλον. Με το να αυτολιβανίζεστε για το έργο
της Κυβέρνησής σας, µε µέτρα φιλοδωρήµατα και άσφαιρες
υποσχέσεις, όπως ήταν αυτή η υπόσχεση µε τη ρήτρα προσαρ-
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µογής στο ρεύµα, δεν µπορείτε να κρύψετε την αδυναµία σας να
διαχειριστείτε τα καθηµερινά προβλήµατα της αγροτικής παραγωγής και να σχεδιάσετε µακροπρόθεσµα για την ανασυγκρότησή της.
Η ενεργειακή κρίση και ο πόλεµος Ρωσίας - Ουκρανίας µπορεί
να διαρκέσουν πολύ. Θα έχουν όµως µακροχρόνιες και σοβαρές
συνέπειες σε µια εύθραυστη οικονοµία, όπως η ελληνική.
Παράλληλα, αναδεικνύουν την επείγουσα αναγκαιότητα να
αναθεωρήσετε την ενεργειακή πολιτική σας, ώστε να ενισχυθεί
µεταξύ των άλλων και ο αγροτικός τοµέας, να αντέξουν οι παραγωγοί µας και να δηµιουργηθεί διατροφικό απόθεµα, καθώς φαίνεται ότι ζούµε σε µια εποχή διαρκών, αιφνιδίων και µακροχρόνιων κρίσεων.
Η έλλειψη εθνικού σχεδίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση και η εµµονή σας στην πελατειακή αντιµετώπιση των προβληµάτων κρατάνε καθηλωµένο τον αγροτικό τοµέα.
Ο αγροτικός τοµέας της χώρας µας χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται µακροπρόθεσµο σχεδιασµό, προκειµένου να επιβιώσει, να
προσφέρει εισόδηµα στην ύπαιθρο και ποιοτικά προϊόντα στους
καταναλωτές.
Για τον λόγο αυτό, η αναβάθµιση του αγροτικού τοµέα στον
συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασµό της χώρας, η διασύνδεσή του
µε τον τουρισµό, µε την µεταποίηση, η αύξηση της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς
τους, η µείωση του κόστους παραγωγής και η ένταξή τους στα
δίκτυα διακίνησης και εµπορίας είναι ζητήµατα πολύ µεγάλης σηµασίας.
Επίσης, πολύ κρίσιµο ζήτηµα αποτελεί και η εξυγίανση της
αγοράς που νοσεί µε τη λήψη αποτελεσµατικών µέτρων και την
ενεργοποίηση µηχανισµών ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη πληρωµή των αγροτών στην πραγµατική αξία των προϊόντων, να παταχθούν στην πράξη και όχι στα λόγια οι υλοποιήσεις
και η πρακτική των ανοιχτών τιµών, που είναι η πραγµατική µάστιγα για το αγροτικό εισόδηµα.
Χρειάζεται γενναία στήριξη των νέων αγροτών που επιλέγουν
να δραστηριοποιηθούν επαγγελµατικά και να ζήσουν στην ύπαιθρο. Στο Πρόγραµµα των Νέων Αγροτών πρέπει να γίνουν τολµηρές αλλαγές στις διαδικασίες υλοποίησής του.
Επίσης, χρειάζεται πολιτική για την ενδυνάµωση των συνεταιρισµών και των οµάδων παραγωγών µε αλλαγή σελίδας στη λειτουργία τους, µε κλείσιµο των πληγών που λόγω λαθών και
αστοχιών άνοιξαν τα προηγούµενα χρόνια, µε ενίσχυση του
ρόλου τους στην προµήθεια των αγροτικών εφοδίων, στην εµπορία των προϊόντων, στην ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών
της αύξησης της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων, µε συµµετοχή των εκλεγµένων εκπροσώπων των αγροτών σε όλα τα
εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα λήψης αποφάσεων που τους αφορούν.
Υπάρχουν ζητήµατα µεγάλης προτεραιότητας, όπως η αξιοποίηση της γνώσης, της διαρκούς εκπαίδευσης, των νέων τεχνολογιών, των έξυπνων πρακτικών, της έρευνας, διασυνδέοντας
τους αγρότες και τους αγροτικούς φορείς µε τα πανεπιστήµια
και τα ερευνητικά ιδρύµατα, προωθώντας συνεργασίες και συµπράξεις για την ανταλλαγή εµπειριών µε αγρότες και αγροτικούς
φορείς άλλων χωρών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε ένα λεπτό τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Επίσης, είναι αναγκαία η συνολική, ριζική αναδιοργάνωση των
φορέων άσκησης αγροτικής πολιτικής, του Υπουργείου, του
ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΕΛΓΑ, του ΕΦΕΤ, των περιφερειών, των δήµων
µε µεγάλη αποκέντρωση αρµοδιοτήτων, πόρων και ευθυνών, µε
ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού τους, µε λειτουργική διασύνδεσή τους, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα, η
διαφάνεια, η µείωση της γραφειοκρατίας και η εξάλειψη των καθυστερήσεων.
Κύριοι της Κυβέρνησης, πρέπει επιτέλους να αναλάβετε νοµοθετικές πρωτοβουλίες για τα µεγάλα και σηµαντικά θέµατα που
απασχολούν τους αγρότες και την ελληνική ύπαιθρο, για να
έχουµε την ευκαιρία να συζητήσουµε διεξοδικά και να υποβάλουµε τις προτάσεις µας για το καλό των γεωργών, των κτηνο-
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τρόφων, των αλιέων της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Μουλκιώτης, Βουλευτής Βοιωτίας του
Κινήµατος Αλλαγής.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αναφερόµαστε στην επερώτησή µας, έχοντας
µια βιωµατική γνώση των θεµάτων και πρέπει αφού έχουµε βιωµατική γνώση -και εσείς το είπατε αυτό και όλοι µας- να έχουµε
µία κοινή εικόνα. Αυτή την κοινή εικόνα πώς τη βλέπετε δηλαδή;
Ο αγροτικός τοµέας σήµερα είναι αυτό το οποίο υποστηρίζει η
Κυβέρνηση, ή παραλλάσσει, ή είναι κάτι άλλο; Και δεν µιλάµε για
τις κινητοποιήσεις, οι οποίες γίνονται. Ακούστηκαν, όπως ακούστηκαν, διάφορα σχόλια από τα µέσα ενηµέρωσης που σας υποστηρίζουν, υποτιµητικά σίγουρα για τους αγρότες. Όµως, η
εικόνα είναι µία πραγµατικότητα η οποία δεν είναι αυτή που λέει
η Κυβέρνηση.
Εµείς αναφερθήκαµε στον κανονισµό του ΕΛΓΑ.
Κύριε Υπουργέ, γιατί δεν γίνεται -εν πάση περιπτώσει- κάποια
στιγµή κάτι µε αυτό τον κανονισµό; Θεωρούµε ότι αποφεύγετε
συστηµατικά να γίνει η τροποποίηση του κανονισµού του ΕΛΓΑ.
Είναι αναχρονιστικός, σε σχέση µε τα δεδοµένα είναι αναχρονιστικός. Δεν υπάρχει κάλυψη των ζηµιών που υφίστανται σήµερα.
Δεν µπορούµε να το συζητήσουµε και να συνεχίσουµε και να
λέµε «θα». Έπρεπε ήδη να είχε γίνει χθες η τροποποίηση του κανονισµού του ΕΛΓΑ.
Μιλήσαµε για τους αγρότες σε σχέση µε τις ΑΠΕ.
Κύριε Υπουργέ, οι ΑΠΕ, δυστυχώς, δεν αξιοποιούνται από
τους αγρότες γιατί δεν µπορούν. Υποβάλλουν αιτήµατα ατοµικά
ή για Net Metering και δεν γίνονται δεκτά, απορρίπτονται, δεν
µπορούν να συνδεθούν. Γιατί; Γιατί συνδέονται µόνο οι µεγάλοι,
κουµπώνουν στο σύστηµα οι µεγάλοι. Δεν µπορείτε εσείς; Πηγαίνετε να το δείτε! Μαζί θα είµαστε. Δυστυχώς, αυτή είναι η
πραγµατικότητα την οποία λένε αυτοί µε το ηλεκτρικό ρεύµα, µε
τις ΑΠΕ. Υπάρχει µεγάλο θέµα.
Για τις ελληνοποιήσεις υπάρχει το σχετικό πλαίσιο. Το ερώτηµα είναι το εξής: Έλεγχοι γίνονται, κύριε Υπουργέ; Εµείς θα
θέλαµε να δούµε τι έλεγχοι γίνονται, σε τι ποσοστό, τι αφορούν
και τι αποτελέσµατα έχουν. Πράγµατι, υπάρχει το πλαίσιο. Έλεγχοι γίνονται; Δεν γίνονται! Διαµαρτύρονται και οι αγρότες και οι
κτηνοτρόφοι.
Για τα τιµολόγια της ΔΕΗ λέτε για µέτρα. Επιγραµµατικά:
Υπάρχει περίοδος που ποτίζουν οι αγρότες και χρειάζεται το
νερό τόσο πολύ από τον µήνα Σεπτέµβρη έως Δεκέµβρη; Τότε
υπήρξε -λέει- και η τακτοποίηση µε τους λογαριασµούς. Λέµε,
Σεπτέµβρη µε Οκτώβρη του έτους υπάρχει πότισµα; Όχι! Ε, λοιπόν, τι γίνεται;
Όταν είναι το έντονο πότισµα, όταν θα ξεκινήσουν να ποτίζουν
µετά από λίγους µήνες και θα έχουν το έντονο πρόβληµα οι
αγρότες, τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ; Δεν υπάρχει δυνατότητα,
δεν υπάρχει κάλυψη, άρα υπάρχει έλλειµµα.
Αυτά τα θέµατα βάλαµε και δεν µας απάντησε η Κυβέρνηση.
Τα ζητήµατα δεν τα λέµε επειδή πρέπει να κάνουµε αντιπολίτευση στην Κυβέρνηση, όχι. Είναι ζητήµατα, όµως, τα οποία έχει
ο αγροτικός τοµέας, έχει το πρόβληµά του, τα βλέπει και δεν
µπορούν να προχωρήσουν. Και πρέπει σε κάθε περίπτωση να
γίνει αντιληπτό ότι αυτός ο τοµέας διαδραµατίζει µείζονα σπουδαιότητα όχι στα λόγια, αλλά εν τοις πράγµασι και αυτή την πρακτική πρέπει να την υιοθετήσουµε όλες οι πτέρυγες και να
βοηθήσουµε σε αυτή την κατεύθυνση. Σβήνει η γεωργία!
Να πω κάτι, κύριε Υπουργέ; Το είχα πει στον προκάτοχό σας.
Δεν θα θερίσουµε φέτος. Ξέρετε γιατί δεν θα θερίσουµε; Γιατί
έχουµε σπείρει φωτοβολταϊκά, έχουµε σπείρει στην εύφορη
έκταση, στον εύφορο κάµπο φωτοβολταϊκά. Θα θερίσουµε φωτοβολταϊκά, δεν θα θερίσουµε σιτάρι, όπως θερίζαµε κάποτε.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αυτή είναι, δυστυχώς, η πραγµατικότητα για αυτά τα θέµατα, τα οποία δεν τα έχουµε αντιληφθεί
και υπάρχει µεγάλο θέµα µείζονος ενδιαφέροντος και σπουδαι-
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ότητος. Είναι το παράπονο του αγρότη. Αν δεν βοηθηθούν οι
αγρότες σε θέµατα ενέργειας, σε θέµατα εφοδίων, να βοηθηθούν έµπρακτα και ουσιαστικά, δεν θα µπορέσουν να προχωρήσουν, να σπείρουν. Ξεκινάει η σεζόν. Πού να ρίξει ο άλλος το
λίπασµα; Πώς να πάει να οργώσει; Με τι καύσιµα; Σκέφτεται ότι
θέλει να ποτίσει. Με ποια ΔΕΗ; Με τι νούµερα; Με τι τιµολόγια;
Κύριε Υπουργέ, επειδή πιστεύω ότι έχετε γνώση, ασχοληθείτε
ουσιαστικά µε αυτό! Εγώ επιχείρησα να δω τον προηγούµενο
Υπουργό κατ’ επανάληψη -και δεν µε δέχτηκε- για να του πω ζητήµατα. Εγώ χαίροµαι που κάνατε και µια πρόταση σε όλους µας.
Θα είµαστε µαζί! Προχωρήστε, όµως! Είναι SOS ο αγροτικός τοµέας, πένεται, σβήνει η αγροτιά. Δεν είναι αυτό το θεωρητικό
που αντιµετωπίζουµε. Δεν είναι θεωρία οι αγρότες. Αν πάνε όλοι
µαζί, θα δούµε τι είναι.
Και σας είπα και πάλι: Κωπαΐδα, διακόσιες είκοσι χιλιάδες
στρέµµατα. Ποτίζουν µε τον µηχανισµό της βρετανικής εταιρείας
πριν εκατό χρόνια και κάνουµε, λοιπόν, τώρα ένα Ταµείο Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης, έχουµε το «Ύδωρ 2.0» -πώς λέγεται
το σύστηµα;- και βγάζουµε εκτός την Κωπαΐδα. Κανένα ενδιαφέρον! Και βάζουµε έργα και διάφορα άλλα πράγµατα, τα οποία
δεν λέω ότι δεν έχουν σπουδαιότητα, αλλά να κάνουµε µία ιεράρχηση της σπουδαιότητας. Να κάνουµε µία ιεράρχηση για το
τι σκοπεύουµε να κάνουµε και τι µπορούµε να προωθήσουµε, για
να έχουµε το βέλτιστο αποτέλεσµα. Αυτό ζητάµε όλοι να κάνουµε.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε και για την ανοχή στον
χρόνο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ και εγώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Λιακούλη, Βουλευτής Λάρισας του Κινήµατος Αλλαγής.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας άκουσα µε
πολύ µεγάλη προσοχή. Ήταν καλό το τέλος και το κρατώ, γιατί
στο τέλος, αφού ασκήσατε κριτική -θα µου επιτρέψετε να πω, επί
δευτερεύουσας σηµασίας ζητήµατα, ίσως προσπαθώντας να πετάξετε την µπάλα στην κερκίδα- τελειώσατε την οµιλία σας λέγοντας πως χρειάζεται οµοφωνία, χρειάζονται καλές προτάσεις,
συζήτηση, για να αντιµετωπίσουµε το αγροτικό θέµα.
Καλώς ήρθατε στο πεδίο της δικής µας αντίληψης.
Καλώς ήρθατε στο πεδίο της συζήτησης για τη δηµιουργία
εθνικής στρατηγικής για την αντιµετώπιση των δυσθεώρητων
προβληµάτων του αγροτικού τοµέα.
Σας καλωσορίζουµε µε ειλικρίνεια και ανυπόκριτα, κύριε
Υπουργέ, προκειµένου να µοιραστούµε πράγµατα. Καλέστε µας
στο Υπουργείο σας. Καλέστε τις πολιτικές δυνάµεις, όχι εµάς, το
Κίνηµα Αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ. Καλέστε να συζητήσετε. Δεν θέλετε όµως να ακούτε τις πολιτικές δυνάµεις. Μπορεί και εκείνοι
να έχουν κάτι χρήσιµο να σας πουν. Εγώ έτσι αντιλαµβάνοµαι τη
διαβούλευση επί θεµάτων που πραγµατικά έχουν ιδιαίτερη σηµασία. Ας κάνετε, λοιπόν, εσείς τη διαφορά.
Επί της ουσίας, όµως, αναγκαστήκατε θεωρώ να επαναλάβετε
πράγµατα για τα οποία δυστυχώς η ίδια η σκληρή πραγµατικότητα των αριθµών σάς διαψεύδει. Σας είπα πριν κάποια παραδείγµατα για το πώς η Κυβέρνησή σας βρήκε λεφτά για να δώσει
εκεί που ήθελε. Μέχρι και στα golden boys του ΕΦΚΑ έδωσε 8,5
χιλιάδες προχθές, αλλά δεν βρήκατε λεφτά για εκεί που έπρεπε,
όπως για τον αγροτικό κόσµο. Κάνατε και µια διαρροή χθες που
τη θεωρώ απρέπεια. Πριν συναντήσετε τους αγρότες είπατε ότι
θα δώσετε 100 εκατοµµύρια ευρώ παραπάνω και τελικά δώσατε
το 10%, δηλαδή 10 εκατοµµύρια ευρώ. Απρέπεια είναι αυτό.
Τους φέρατε ειρηνικά στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων και
µετά τους είπατε «δεν ήταν 100, ένα µηδενικό παραπάνω ήταν».
Έτσι εκλάβαµε εµείς αυτήν τη διαρροή. Σε κάθε περίπτωση,
όµως, ας πούµε ότι και αυτό έχει δευτερεύουσα σηµασία.
Έχει σηµασία όµως ότι χθες στην ανακοίνωση της Κυβέρνησης αναφέρονταν 860 εκατοµµύρια ευρώ, σήµερα 1,250 δισεκατοµµύρια ευρώ, αλλά οι αγρότες τα µέτρησαν και τα βρήκαν 180
ευρώ ο καθένας. Γι’ αυτό και σας µίλησα µε το παράδειγµα του
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ρεζερβουάρ που δεν φτάνει. Χρειάζεται, λένε οι άνθρωποι, να
τους αντιµετωπίσουµε µε λίγη σοβαρότητα.
Είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι µειώθηκε ο ΦΠΑ στα λιπάσµατα
από το 13% στο 6%, µε ετήσιο κόστος 20 εκατοµµύρια ευρώ. Τα
λιπάσµατα αυξήθηκαν 200%. Για να είµαστε σοβαροί µεταξύ µας
όταν συζητάµε. Αυτή η µείωση θα φτάσει πού, σε ποιον; Μα δεν
φτάνει στην αγορά. Πώς να φτάσει στον ίδιο τον αγρότη; Γιατί
το λέτε αφού και εσείς ξέρετε ότι δεν µπορεί να φτάσει; Μειώθηκε ο ΦΠΑ στις ζωοτροφές από το 13% στο 6% από την 1η
Οκτώβρη του 2021 µε ετήσιο κόστος 15 εκατοµµύρια ευρώ,
όπως ανακοίνωσε η Κυβέρνηση. Η µείωση όµως δεν πέρασε στις
ζωοτροφές που αγοράζουν οι κτηνοτρόφοι, ενώ η αύξηση της
τιµής των ζωοτροφών οδηγεί σε µεγαλύτερη είσπραξη εσόδων
από ΦΠΑ αντί της επιβάρυνσης που επικαλείται η ανακοίνωσή
σας. Κι αυτό δεν είναι µια αλήθεια; Αριθµοί είναι. Αυτό δεν το ξέρετε; Πώς έρχεστε και το λέτε στο Κοινοβούλιο;
Επίσης έχει ήδη εξαγγελθεί η επιστροφή του ειδικού φόρου
κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης και είπατε ότι θα είναι για
όλους τους αγρότες. Το «όλους» να µας το εξηγήσετε στη δευτερολογία σας, να µας πείτε τι εννοείτε. Δεν είναι, κύριε Υπουργέ, για όλους. Το ύψος της επιστροφής θα οριοθετείται από τον
αριθµό των στρεµµάτων, το είδος καλλιέργειας, όπως δηλώνεται
στον ΟΣΔΕ, σε συνδυασµό µε τα τιµολόγια αγοράς πετρελαίου
κίνησης. Άρα πώς «σε όλους», αφού είναι συνδυασµός τεσσάρων
παραγόντων;
Εν πάση περιπτώσει, για να κλείσω, κύριε Υπουργέ, όσον από
τη δευτερολογία σας, η γνώµη µου, την οποία συνεισφέρω σε
εσάς, µια που µας υποσχεθήκατε ότι είστε ο Υπουργός που
ακούει, είναι η εξής: Κατάγοµαι από το χωριό Πλατύκαµπος του
Δήµου Κιλελέρ. Στη δευτερολογία σας, κύριε Υπουργέ, εγώ περιµένω να ακούσω πώς εσείς θα πείσετε έναν νέο άνθρωπο που
θέλει και µπορεί να πάει να µείνει σε αυτό το χωριό και να καλλιεργήσει την έκτασή του. Θέλω να πείτε από αυτό το Βήµα τι κίνητρα δίνετε σε αυτό το νέο παιδί. Θέλω να του πείτε πως θα
συνεταιριστεί, σε ποιον συνεταιρισµό θα συµµετέχει και πώς
αυτή η µερίδα η συνεταιριστική θα έχει αντίκρισµα στην καλλιέργειά του και στο εισόδηµά του. Θέλω να πείτε, αν αυτό το παιδί
είναι γυναίκα, για τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα και για τη σύνδεση αυτής µε τον αγροτουρισµό. Θέλω να του πείτε αυτού του
νέου παιδιού πώς θα ποτίσει από τη στιγµή που χτυπάνε ποµόνες
και νερό δεν βρίσκουν. Θέλω επίσης να του πείτε αυτού του νέου
παιδιού, είτε είναι άντρας είτε γυναίκα, πώς θα το εκπαιδεύσετε,
ποιες καλές πρακτικές θα του µάθετε, πώς θα το συνδέσετε µε
την ψηφιακή τεχνολογία και πώς στο επάγγελµά του δεν θα νιώθει ότι είναι πληβείος, αλλά ότι είναι ένας αξιωµένος άνθρωπος
που άξια ασκεί ένα επάγγελµα µε περηφάνια σε έναν περήφανο
τόπο µε αξιοπρέπεια στο εισόδηµά του και στη ζωή του. Σε αυτό
πρέπει να απαντήσετε σήµερα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Γκόκας, Βουλευτής Άρτας του Κινήµατος
Αλλαγής για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τα ανεπαρκή µέτρα στήριξης από ενισχύσεις
ή αποζηµιώσεις δείχνουν ότι η Κυβέρνηση δεν έχει κατανοήσει
το πρόβληµα. Εξαγγείλατε µέτρα. Μερικά από αυτά, όπως η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εξαγγέλθηκαν τρεις
φορές.
Κύριε Υπουργέ, εµείς µιλάµε µε στοιχεία. Δεν είναι σκοπός µας
απλά να είµαστε αρεστοί σε ένα ακροατήριο. Έχουµε προτάσεις.
Όσον αφορά το τι ψηφίζουµε και τι δεν ψηφίζουµε νοµίζω ότι
απαντήθηκε. Όταν µια τροπολογία έχει δέκα άρθρα, δεν µπορούµε να ψηφίσουµε και τα δέκα.
Αναφέρατε κάποια στοιχεία για τις µειώσεις του ΦΠΑ στα λιπάσµατα και στις ζωοτροφές. Είναι ελάχιστα τα ποσά. Τα λιπάσµατα αυξήθηκαν 200%, οι ζωοτροφές σχεδόν διπλασιάστηκαν.
Άρα λοιπόν µη µας εγκαλείτε όταν επιµένουµε στη δική µας πρόταση που αναφέρεται σε επιδότηση του κόστους των λιπασµάτων.
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Οι αγρότες, κύριε Υπουργέ, δεν συµφωνούν µε αυτά που λέτε.
Γνωρίζουν καλύτερα τι συµβαίνει στην τσέπη τους ή στο ρεζερβουάρ του τρακτέρ ή του αυτοκινήτου. Υπάρχει πρόβληµα επιβίωσης και πρέπει να το καταλάβουµε όλοι. Τα στοιχεία κόστους
και εισοδήµατος είναι απογοητευτικά. Και βέβαια περιµένουµε
στη δευτερολογία σας -το είπε και προηγουµένως η συνάδελφος
η κ. Λιακούλη- πώς τα 860 εκατοµµύρια που εσείς αναφέρετε στη
χθεσινή ανακοίνωσή σας, σήµερα βγαίνουν 1,25 δισεκατοµµύρια.
Αναφερθήκατε στην αύξηση της τιµής του γάλακτος κατά
60%. Ναι, αλλά δεν υπάρχει γάλα πλέον και το κόστος έχει ξεπεράσει κατά πολύ αυτήν την αύξηση. Δεν υπάρχουν παραγωγοί,
έχουν εγκαταλείψει τα κοπάδια τους.
Από όλα αυτά φαίνεται ότι δεν υπάρχει σχέδιο. Πάµε µε µια
λογική «βλέποντας και κάνοντας», παρά τις καλές προθέσεις
σας, κύριε Υπουργέ. Αναγνωρίζουµε την καλή σας πρόθεση για
διάλογο. Μένει να αποδειχθεί στην πράξη. Από τους αγρότες,
ορισµένοι παίρνουν πολύ λίγα, ορισµένοι τίποτα, ορισµένοι κάτι
πήραν. Αυτό όµως που λέµε εµείς, που είναι µια πρόταση που
αντιµετωπίζει συνολικά και σε όλες τις περιπτώσεις το πρόβληµα
που υπάρχει, δεν είναι στη λογική της πλειοδοσίας. Τα µέτρα που
εξαγγείλατε εσείς είναι το ένα πέµπτο -το είπα και στην πρωτολογία µου- του ποσού που αντιστοιχεί στη συµµετοχή του πρωτογενούς τοµέα στο εθνικό εισόδηµα. Είναι µεγάλη η δυσαναλογία. Ένα άλλο στοιχείο επίσης είναι το εξής: Η επιστροφή του
ειδικού φόρου κατανάλωσης πήγε στα 60 εκατοµµύρια, δηλαδή
αυξήθηκε µόνο 10 εκατοµµύρια, ενώ περίµεναν οι αγρότες µε τη
χθεσινή ανακοίνωσή σας ότι θα πάει στα 100 εκατοµµύρια. Το
2014 είχαν καταβληθεί 160 εκατοµµύρια.
Και θέλω να κλείσω µε το παράδειγµα για τους παραγωγούς
της Άρτας. Φαντάζοµαι ότι αντίστοιχη είναι η κατάσταση και σε
άλλους νοµούς και σε άλλους παραγωγούς. Είµαστε στη δεύτερη χρονιά µε προβλήµατα σοβαρά για το εισόδηµα και οι ενισχύσεις για κάλυψη απωλειών εισοδήµατος είναι ελάχιστες, ούτε
στο 10% της πραγµατικής και τεκµηριωµένης απώλειας, µε ελάχιστα, µηδαµινά ποσά, 30 ή 40 ευρώ το στρέµµα ελιές και όχι σε
όλες τις ποικιλίες και από τα εσπεριδοειδή µόνο για τις κληµεντίνες, ένα φιλοδώρηµα 70 ευρώ το στρέµµα όταν υπολογίζεται
η απώλεια εισοδήµατος στα 450 ευρώ το στρέµµα. Και για τα
υπόλοιπα -πορτοκάλια, µανταρίνια, άλλες ποικιλίες, λεµόνια
κ.λπ.- τίποτα.
Οι πτηνοτρόφοι έχουν πάρει µηδέν ενισχύσεις. Ορισµένοι χοιροτρόφοι έµειναν εκτός για εντελώς γραφειοκρατικούς λόγους.
Στους κτηνοτρόφους, που επίσης δεν πήραν ενισχύσεις, σχετικά
µε την απώλεια εισοδήµατος, η τιµή του γάλακτος -τα είπαµεδεν καλύπτει µε τίποτα την αύξηση του κόστους παραγωγής.
Και κλείνω µε την αναφορά µου στις ζηµιές από τα καιρικά φαινόµενα. Πέρα από τους παγετούς του χειµώνα, πέρυσι και φέτος,
όπου ο ΕΛΓΑ προχωρά σε εκτιµήσεις και αποζηµιώσεις -µε τους
ρυθµούς που προχωρά, αλλά προχωρά, γιατί λείπει το προσωπικό, για να εξηγούµαστε- είχαµε πέρυσι τον παγετό της άνοιξης,
που έφερε ακαρπία σχεδόν 100% στην ελιά στην περιοχή της
Άρτας και 50% περίπου στα εσπεριδοειδή. Ήταν στο στάδιο της
ανθοφορίας και της προάνθισης.
Το καλοκαίρι ψηφίσαµε τροπολογία για την τροποποίηση του
κανονισµού για τη δυνατότητα καταβολής αποζηµίωσης και σε
τέτοιες περιπτώσεις. Βγαίνουν υπουργικές αποφάσεις για διάφορα προϊόντα σε διάφορες περιφέρειες. Για τα συγκεκριµένα
προϊόντα της Άρτας δεν υπάρχει καµµιά τέτοια απόφαση. Άρα,
λοιπόν, είτε 800 εκατοµµύρια ευρώ είναι είτε 1 δισεκατοµµύριο
ευρώ, αυτά που εξαγγείλατε, δεν υπάρχει ενίσχυση γι’ αυτούς.
Το ίδιο φαντάζοµαι ότι ισχύει και σε άλλες περιφέρειες για άλλα
προϊόντα.
Πάµε στο πρόγραµµα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, όπου µε
έναν σαφή τρόπο και απροσδιόριστα κριτήρια γίνονται οι επιλογές προϊόντων και περιοχών. Και εδώ, ακόµη δεν υπάρχει προγραµµατισµός για τα βασικά αυτά προϊόντα της Άρτας που σας
είπα, δεδοµένου ότι υπάρχουν γερασµένα ελαιόδεντρα και εσπεριδοειδή που πρέπει να αντικατασταθούν µε νέες ποικιλίες.
Όσον αφορά στην ανάγκη της αναθεώρησης του ΕΛΓΑ, δεν
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θα επανέλθω. Πρέπει να δώσετε µεγάλη σηµασία και βάρος στη
συγκρότηση των οµάδων παραγωγών, δηλαδή να βοηθηθούν οι
παραγωγοί. Δεν γνωρίζουν, δεν µπορούν µόνοι τους, πέρα από
το θεσµικό πλαίσιο που υπάρχει, να προχωρήσουν, αν δεν υπάρξει ενηµέρωση και στήριξη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, στον οποίο
θα ενσωµατωθεί και η ερώτησή του. Γι’ αυτό θα έχει και παραπάνω χρόνο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, η επερώτηση
του ΠΑΣΟΚ-Κίνηµα Αλλαγής δεν απευθύνεται προφανώς σε
εσάς προσωπικά για τις δεκαοκτώ µέρες που είστε Υπουργός.
Απευθύνεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στην Κυβέρνηση, που εδώ και τριάντα έναν µήνες φαίνεται ότι έχει χάσει
οριστικά την ευκαιρία που είχε από τον Ιούλιο του 2019 να παρουσιάσει και να δροµολογήσει µια ολοκληρωµένη πολιτική για
τον αγροδιατροφικό τοµέα, ένα σχέδιο µε όραµα και στόχους,
που θα αξιοποιούσε τις δυνατότητες της χώρας, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, τους πόρους που είναι στη διάθεσή µας από
το ΕΣΠΑ, από το Ταµείο Ανάκαµψης και από το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης.
Όµως, αυτή η ευκαιρία χάθηκε, όπως χάθηκαν οι ευκαιρίες
που αναδείχθηκαν ακόµα και πριν, αλλά και µέσα στην πανδηµία.
Και όλα αυτά, όταν η αγροτοδιατροφική επάρκεια και ασφάλεια
είναι πλέον το πρώτο ζητούµενο ταυτόχρονα µε την ανάγκη,
αλλά και µε τη δυνατότητα που έχει αναδειχθεί, ο αγροδιατροφικός τοµέας να είναι αυτός που θα ανακάµψει και την ελληνική
περιφέρεια και την ύπαιθρο, αυτός που θα ανακάµψει συνολικά
τη χώρα και θα οδηγήσει σε µια πορεία κοινωνικής συνοχής.
Έχουµε, δηλαδή, τον συνδυασµό ανάγκης και δυνατότητας, τον
συνδυασµό πόρων και έχουµε έλλειµµα πολιτικής και σχεδίου.
Σήµερα έχουµε µια πραγµατικότητα, ο παραγωγός να µη µπορεί να καλλιεργήσει λόγω τεράστιας αύξησης του κόστους παραγωγής και ο καταναλωτής να µη µπορεί να αγοράσει, ακόµα
και τώρα που δεν έχει ακόµα ενσωµατωθεί όλο το κόστος στις
τελικές τιµές των προϊόντων.
Το ΠΑΣΟΚ εγκαλεί την Κυβέρνηση, γιατί είτε δεν κατανόησε
την ανάγκη για εθνικό στρατηγικό σχεδιασµό, που θα αξιοποιεί
τις τεράστιες δυνατότητες στις οποίες αναφέρθηκα, είτε δεν
θέλει να δεσµευτεί µέσα από έναν σχεδιασµό σε συγκεκριµένες
κατευθύνσεις που προσδιορίζουν οι παραγωγικές και κοινωνικές
ανάγκες.
Πριν δύο χρόνια, µε επερώτηση είχαµε διαπιστώσει αυτό το
έλλειµµα. Είχαµε καλέσει την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε διαβούλευση. Το υποσχέθηκε. Δεν το έπραξε. Η νέα ΚΑΠ θα γίνει
παλιά και ακόµα οι παραγωγοί που µοχθούν στο χωράφι, το θερµοκήπιο και τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις θα
περιµένουν την παραγωγική αξιοποίηση και διαχείριση των
πόρων της νέας ΚΑΠ και την ενίσχυση της προοπτικής στην ύπαιθρο.
Συνεχώς, τους µιλάτε για τη νέα. Χάθηκε η παλιά. Ας έρθει η
νέα. Και όταν έρχεται η νέα, παλιώνει όπως παλιώνουν και οι υποσχέσεις και οι διαβεβαιώσεις σας.
Όµως, αυτό δεν είναι µόνο χαρακτηριστικό του αγροτικού
τοµέα. Η χώρα έχει στη διάθεσή της 94 δισεκατοµµύρια και προχωρεί χωρίς ολοκληρωµένο σχεδιασµό, µε καταλόγους έργων
και προµηθειών.
Σας εγκαλούµε, λοιπόν, σήµερα για την έλλειψη σχεδίου για
τον πρωτογενή τοµέα και την απουσία συγκροτηµένης αγροτικής
πολιτικής, για τις πελατειακές σχέσεις, τη φαύλη και αδιέξοδη
διαχείριση των επιδοτήσεων, που αποτυπώθηκε σε τρεις παραιτήσεις προέδρων ΟΠΕΚΕΠΕ, εισαγγελική έρευνα και καθαίρεση
Υπουργού, για τις παλινωδίες και την ανεπαρκή αντιµετώπιση
των προβληµάτων, για την εγκατάλειψη των προγραµµάτων πιστοποίησης της ποιότητας παραγωγής των προϊόντων, για την
αδιαφορία να προασπίσετε τους παραγωγούς στις λαϊκές αγορές, που ούτε εκεί µπορούν πλέον ελεύθερα να συναντηθούν παραγωγοί και καταναλωτές, για την αδυναµία σας και την αδια-
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φορία σας να βάλετε φρένο στις επιδιώξεις του Γενικού Χηµείου
του Κράτους και του Υπουργείου Οικονοµικών να κάνουν «no
name» τα παραδοσιακά προϊόντα της τσικουδιάς και του τσίπουρου.
Σας εγκαλούµε, γιατί όλα αυτά που αναφέρω ενδεικτικά επιδείνωσαν την κατάσταση των αγροτών, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων, µελισσοτρόφων, αµπελοκαλλιεργητών, αλιέων και όλων
που ασχολούνται µε την παραγωγή, που έχουν να αντιµετωπίσουν ταυτόχρονα τις επιπτώσεις από την πανδηµία, τις ζηµιές
από τα ακραία καιρικά φαινόµενα, τις ελληνοποιήσεις, τον άνισο
ανταγωνισµό από γειτονικές χώρες και βέβαια, τη δραµατική αύξηση του κόστους παραγωγής.
Σας εγκαλούµε, γιατί δεν πράξατε τίποτα για την ανάσχεση
των µεγάλων αυξήσεων που οδήγησαν στα τιµολόγια της ενέργειας του ηλεκτρικού, του αερίου, του πετρελαίου, µαζί µε τις
αυξήσεις στα λιπάσµατα και τις ζωοτροφές, που εκτινάσσουν
πραγµατικά το κόστος καλλιέργειας παραγωγής.
Οι αγρότες οδηγούνται σε απόγνωση, όλοι όσοι ασχολούνται
µε την παραγωγή και την ύπαιθρο σήµερα και πρέπει, κύριε
Υπουργέ, να κατανοήσετε επιτέλους, αν έχετε τη βούληση εσείς
έναντι των δύο προηγούµενων, ότι εκτός από την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των παραπάνω και τη µείωση των έµµεσων
φόρων, που πρέπει να επιστρέφει στον παραγωγό και στον καταναλωτή και όχι στους ενδιάµεσους -και υπάρχει ο τρόποςχρειάζονται µέτρα ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήµατος.
Ταυτόχρονα, πρέπει να αξιοποιηθούν οι µεγάλες δυνατότητες
της ψηφιακής εποχής και η αποτελεσµατικότητα της γεωργίας
ακριβείας, που πρέπει επιτέλους να δροµολογηθεί µε ένα αξιόπιστο σύστηµα παροχής γεωργικών συµβουλών, που, παρά την
ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση, δεν έχει προχωρήσει, µε σύγχρονη
εκπαίδευση και κατάρτιση.
Και βέβαια, ο δεύτερος πυλώνας που µπορείτε να αξιοποιήσετε είναι η ποιότητα και η διατροφική αξία των πιστοποιηµένων
προϊόντων µας, µε σύνδεση του αγροδιατροφικού τοµέα και του
τουρισµού, µε προβολή και εξωστρεφείς δράσεις.
Θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να αξιοποιηθούν επιτέλους οι
πόροι που είναι διαθέσιµοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη των προϊόντων µας στο εξωτερικό, όχι µόνο σε χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε τρίτες χώρες. Για το 2022
έχουµε µόνο 185 εκατοµµύρια. Και αυτά πρέπει να είναι και στη
διάθεση της Ελλάδας και των Ελλήνων παραγωγών. Να µην
απουσιάζει η Ελλάδα από αυτό.
Εσείς προχωράτε και περιορίζεστε σε αποσπασµατικές ενέργειες τη στιγµή που άλλες χώρες µετέχουν στη µεγάλη εκστρατεία προώθησης των γεωργικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε αγορές και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην επερώτησή µας πριν δύο χρόνια, σας εγκαλούσαµε για
την έλλειψη επιχειρηµατικού σχεδίου για τον αγροδιατροφικό
τοµέα του τουρισµού. Δυστυχώς, και σήµερα σας εγκαλούµε,
γιατί συνεχίζετε στο ίδιο µοτίβο µε ευχολόγια και ηµερίδες, χωρίς
ουσία και αποτέλεσµα και στον µαζικό τουρισµό, Με ελάχιστες
εξαιρέσεις που οφείλονται στους ίδιους τους επιχειρηµατίες, συνεχίζετε να καταναλώνετε κυρίως φτηνό εισαγόµενο προϊόν.
Για την Κρήτη, προβαίνετε συνεχώς σε στοχευµένες εξαιρέσεις, ολιγωρίες και αρνητικές επιλογές. Έχετε εξαιρέσει από το
µέτρο της βιολογικής γεωργίας την ένταξη της καλλιέργειας της
µπανάνας, την κρητική σταφίδα, την σουλτανίνα από τη συνδεδεµένη ενίσχυση και κινδυνεύουν να µείνουν εκτός προγράµµατος νέων γεωργών πολλοί παραγωγοί λόγω αλλαγής υπολογισµού των τυπικών αποδόσεων στις κηπευτικές καλλιέργειες.
Αντί να εφαρµόσετε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα µεταφορικού ισοδύναµου και για την Κρήτη, από τη Δευτέρα ξεκινούν
νέα πρόστιµα στις µεταφορές, ακόµα και για διαφορές ζύγισης
5%, που θα επιβαρύνουν όχι τον µεταφορέα, αλλά το κόστος παραγωγής.
Η επιστρεπτέα για τις πυρόπληκτες περιοχές, καλώς διαγράφηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών. Αλλά για τις σεισµόπληκτες περιοχές της Κρήτης και των άλλων περιοχών γιατί όχι; Πώς
αιτιολογείται;
Επιπλέον, στην τελευταία πληρωµή ευρωπαϊκών ενισχύσεων
του Δεκεµβρίου του 2021 ένα ποσοστό 9% στον Νοµό Ηρακλείου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΑ’ - 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

έµεινε απλήρωτο και ένα ποσοστό 15% πληρώθηκε µε σοβαρές
µειώσεις ύψους 10-90% επί του συνόλου των επιδοτήσεων. Πότε
θα γίνει η επόµενη πληρωµή; Πότε θα αποκατασταθεί κλίµα διαφάνειας και κανόνες δικαιοσύνης; Γιατί αυτό είναι το ζητούµενο
και για τη νέα ΚΑΠ, να αξιοποιηθούν οι πόροι για τη στήριξη της
παραγωγικής διαδικασίας µε δίκαιους κανόνες, διαφάνεια και ενίσχυση των παραγωγών, όχι µε τη γραφειοκρατικοποίηση του συστήµατος, όπως µε την τελευταία πρόσκληση του ΟΠΕΚΕΠΕ για
τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων.
Τέλος, θέλω να αναφέρω τη σηµαντική δουλειά που έχει κάνει
η Αγροδιατροφική Σύµπραξη Κρήτης για την ανάδειξη της αξίας
και της ταυτότητας των προϊόντων του νησιού και τη σύνδεση µε
τον τουρισµό βάσει του θεσµικού πλαισίου που είχαµε δηµιουργήσει από το 2010. Να σηµειώσω, απλώς, τη µηδενική στήριξη
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Οι ερωτήσεις και επερωτήσεις, κύριε Υπουργέ, γίνονται από
τους ίδιους τους πολίτες, τους παραγωγούς, τους καταναλωτές
και σε αυτούς πρέπει να απολογηθείτε, πριν την ετυµηγορία,
σαφώς, που φαίνεται ότι θα είναι καταδικαστική, γιατί συνεχίζετε
να επιµένετε ότι είστε αλάνθαστοι. Το µικρό παράθυρο που ανοίξατε ότι «εντάξει, είµαστε ανοιχτοί στον διάλογο» είναι πολύ καθυστερηµένο.
Τώρα πρέπει να είστε ανοικτοί στην υιοθέτηση των προτάσεών
µας και το Κίνηµα Αλλαγής καταθέτει συγκεκριµένες προτάσεις
που αφορούν την αντιµετώπιση των προβληµάτων και είτε τις
αποδέχεστε και προχωρούµε λύνοντας προβλήµατα ή διαιωνίζονται αυτά εις βάρος των παραγωγών. Το πολιτικό κόστος που
θα έχετε, έρχεται µετά. Το κύριο ζήτηµα είναι ότι συνεχίζουν οι
παραγωγοί και οι καταναλωτές να επιβαρύνονται από µια λανθασµένη πολιτική, από παλινωδίες και από έλλειψη διαχειριστικής
επάρκειας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Η κ. Λιακούλη έχει ζητήσει τον λόγο για ένα λεπτό. Παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ζήτησα τον λόγο, διότι µόλις ήρθε η είδηση του θανάτου του
Δηµήτρη Τσοβόλα που µας προκαλεί µεγάλη συγκίνηση και µεγάλη θλίψη. Είναι µια απώλεια για τη χώρα. Ο Δηµήτρης Τσοβόλας υπήρξε ένας άνθρωπος που αγωνίστηκε για τη δηµοκρατία
και την πρόοδο. Προσέφερε πάρα πολλά στον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Υπηρέτησε την πατρίδα και τον λαό µας
µέσα και απ’ αυτά τα έδρανα στα οποία βρισκόµαστε εµείς σήµερα. Αιωνία η µνήµη του, λοιπόν. Η αναφορά µας στο πρόσωπό
του είναι µια αναφορά µνήµης και τιµής.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε Ανδριανέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Θα ήθελα κι εγώ από την πλευρά
µου, από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας, να εκφράσω τα ειλικρινή συλλυπητήρια για την απώλεια του Δηµήτρη Τσοβόλα, ο
οποίος θήτευσε και είχε µια διαδροµή στην πολιτική ζωή του
τόπου. Συλλυπητήρια, λοιπόν, στην οικογένεια του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε Μπάρκα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ
µε τη σειρά µου να εκφράσω τη βαθύτατη θλίψη µου για τον θάνατο του Ηπειρώτη Δηµήτρη Τσοβόλα, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε τη δηµοκρατία στη χώρα µας µε όλους τους τρόπους,
από µέλος της ελληνικής Βουλής, από Υπουργός. Ένας άνθρωπος ο οποίος τίµησε την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ήπειρο, το
χωριό του. Ένας άνθρωπος, ο οποίος κατάφερε πολλά πράγµατα ξεκινώντας φτωχός από το χωριό του και µεγαλούργησε
στην Αθήνα. Πραγµατικά, η είδηση της απώλειάς του µας γεµίζει
µε θλίψη. Να έχει καλό ταξίδι και θερµά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Πολλές οι οφειλόµενες απαντήσεις, θα προσπαθήσω να τις
δώσω, αλλά πρώτα, αγαπητοί συνάδελφοι, να διευκρινίζουµε µερικά πράγµατα, για να λύνονται παρεξηγήσεις.
Χθες το κλιµάκιο των Υπουργών συνάντησε τους αγρότες και
είχα την τιµή να βρίσκοµαι εγώ, ο κ. Σταϊκούρας, ο κ. Βεσυρόπουλος, ο κ. Σκρέκας και ο κ. Στύλιος. Εκεί συγκεκριµενοποιήθηκαν τα νέα µέτρα, τα οποία είναι µέτρα ενίσχυσης προς τους
αγρότες στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που είχαµε και µε ό,τι ειπώθηκε µε τους αγρότες εκεί. Όµως, για να τακτοποιούµε λίγο
τα πράγµατα, 860 εκατοµµύρια ευρώ είναι αυτά που έχουν δοθεί
στους αγρότες. Εγώ στο νούµερο που ανέφερα πριν προσθέτω
και τα 370 εκατοµµύρια ευρώ του ΕΛΓΑ και γι’ αυτό µιλάω πλέον
για 1.230.000.000, για να είµαστε ξεκάθαροι. Το 1.230.000.000
είναι η πρόσθεση της αποζηµίωσης του ΕΛΓΑ, απλά για να µη
δηµιουργούνται παρεξηγήσεις. Και για να µην επαναλάβω πώς
προκύπτουν τα 860 εκατοµµύρια, καταθέτω στα Πρακτικά την
πλήρη ανάλυση.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Γεώργιος Γεωργαντάς καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεύτερον, δεν ξέρω για ποια διαρροή µιλάτε. Πραγµατικά, µακριά και από εµένα και, νοµίζω, και από όλους τους Υπουργούς
που προσπαθούµε να διαχειριστούµε µια πολύ δύσκολη περίοδο.
Και προσπαθούµε, πραγµατικά, µε ειλικρίνεια, κοιτώντας τους
αγρότες στα µάτια, να τους πούµε τις δυνατότητες οι οποίες
υπάρχουν δηµοσιονοµικά, στοχευµένα όµως όσο µπορούµε περισσότερο, για να στηρίξουµε τους πραγµατικούς παραγωγούς.
Δεν ήταν ευχάριστα όλα όσα είπαµε προχθές στους αγρότες,
αλλά τους είπαµε αλήθειες. Άρα, δεν ξέρω γιατί µιλάτε για κάποια διαρροή δήθεν 100 εκατοµµυρίων, η οποία από την επόµενη
µέρα έγινε 20 εκατοµµύρια, και δεν ξέρω τι θα εξυπηρετούσε µια
τέτοια διαρροή για λίγες ώρες απέναντι σε ανθρώπους που θα
τους συναντούσε έτσι κι αλλιώς την επόµενη µέρα. Εν πάση περιπτώσει, είµαι υποχρεωµένος να απαντήσω ότι δεν µας αφορά,
δεν ξέρω πραγµατικά σε τι αναφέρεστε.
Πριν αναφερθώ σε µερικά πράγµατα συνολικά για τη στρατηγική του Υπουργείου, θέλω, λαµβάνοντας υπ’ όψιν πραγµατικά
µερικές πολύ εύστοχες παρατηρήσεις που έγιναν από συναδέλφους, να αναφερθώ σε µερικά ειδικά ζητήµατα, γιατί πιστέψτε
µε, πραγµατικά, όλοι οι συνάδελφοι έκαναν καλές παρατηρήσεις.
Αναφέροµαι λίγο στον συνάδελφο από τη Βοιωτία -και να πω
λίγο εδώ, γιατί το οφείλω- ότι είναι συµβολικό κι εγώ το βλέπω
µε µια θετική διάθεση αυτό, το ότι τελευταίος οµιλητής από την
πλευρά του ΚΙΝΑΛ ήταν ο καλός συνάδελφος, ο Γιώργος Φραγγίδης από το Κιλκίς. Είναι ένα αγροτόπαιδο του Κιλκίς που δηµιούργησε µια πολύ καλή επιστηµονική καριέρα και πολιτική τώρα
και ξέρει και τη δικιά µου διαδροµή και ξέρουµε όλοι ότι η αφετηρία και η πρόθεσή µας είναι ειλικρινής στο να βοηθήσουµε.
Συµφωνώ ότι δεν µπορεί να συµφωνούµε στην προσέγγιση, τη
στρατηγική και τα µέσα, αλλά µπορούµε σίγουρα να βρούµε κάποιες κοινές συνιστώσες.
Να απαντήσω, λοιπόν, σε µερικά συγκεκριµένα πράγµατα στα
οποία βλέπω ζητήµατα. Ενέργεια: Συµφωνώ. Στις προσκλήσεις
που βγαίνουν πάντα υπάρχει πρόγραµµα για φωτοβολταϊκά για
την ενίσχυση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, έτσι ώστε οι αγροτικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις να έχουν αυτάρκεια,
ενεργειακή αυτονοµία. Δυστυχώς, όµως, είναι λίγοι οι συµµετέχοντες για πολλούς και διαφορετικούς λόγους και παρ’ όλο που
εµείς αυτή τη δυνατότητα τη δίνουµε σε όλα τα προγράµµατα
τα οποία βγήκαν και βγαίνουν.
Όµως, δεν µπορούµε να αφήσουµε έτσι αυτή την παράµετρο,
επειδή πρέπει να θωρακίσουµε τους αγρότες µας να έχουν πραγµατικά ενεργειακή αυτονοµία στις εκµεταλλεύσεις τους. Το επαναλαµβάνω αυτό, για να γίνει ξεκάθαρο. Δεν είµαστε για τις
πωλήσεις, να τον κάνω έµπορο τον αγρότη. Θέλω να του εξασφαλίσω την ενεργειακή του αυτονοµία. Σε συνεννόηση µε τον
κ. Σκρέκα θα δούµε τι δυνατότητες έχουµε, γιατί ίσως κάποια
πράγµατα και κάποιες δυνατότητες δεν επικοινωνήθηκαν σωστά.
Κάπου αλλού υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες, κάπου αλλού υπάρ-
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χει αδυναµία συνεννόησης µε τις τράπεζες.
Το σίγουρο είναι ένα: Συµφωνούµε ότι η ενέργεια πρέπει να
είναι µια από τις προτεραιότητες του Υπουργείου και θα είναι και
θα δείτε πρωτοβουλίες µέσα στο επόµενο διάστηµα.
ΕΛΓΑ: Στον ΕΛΓΑ είναι εκ των ων ουκ άνευ ότι πρέπει να γίνει
µια αναβάθµιση συνολικά της προσέγγισης αυτού του ασφαλιστικού οργανισµού προς τα νέα δεδοµένα και τη νέα πραγµατικότητα. Άλλα, όµως, είναι τα δεδοµένα που έχουν διαµορφωθεί
αυτήν τη στιγµή από την κλιµατική κρίση και άλλα είναι αυτά που
υπήρχαν πριν από πέντε-δέκα χρόνια.
Είµαστε υποχρεωµένοι, λοιπόν, να το κάνουµε. Έχουν γίνει µελέτες, έχουν γίνει εισηγήσεις, είµαστε σε ένα ώριµο στάδιο. Πρέπει να δούµε πώς θα προχωρήσουµε στην αλλαγή του Κανονισµού και σε όποια άλλη παρέµβαση είναι αναγκαία.
Να αναφέρω ότι ήδη έχει υπογραφεί µία προγραµµατική συµφωνία µεταξύ του ΕΛΓΑ και της «Κοινωνίας της Πληροφορίας»
για το έργο «Ψηφιακή εφαρµογή εκτιµητικής διαδικασίας ΕΛΓΑ»
µε σκοπό την έγκαιρη διαδικασία των ελέγχων µέσω της τεχνολογίας και βεβαίως κατ’ επέκταση την ακόµη πιο έγκαιρη καταβολή των αποζηµιώσεων και όλη τη διαδικασία που είναι σε
εξέλιξη.
Υπάρχει, επίσης, επεξεργασία για ένα νέο οργανόγραµµα στον
ΕΛΓΑ και βεβαίως πρέπει να αναλάβουµε και να συνδιαµορφώσουµε ένα καινούργιο πλαίσιο για την επόµενη ηµέρα, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις δυνατότητες που δίνει η ψηφιακή εποχή, να
αλλάξει ο τρόπος των εκτιµήσεων, οι νέοι κίνδυνοι που έχουν εµφανιστεί και βεβαίως πρέπει να µας ενδιαφέρει η βιωσιµότητα
του συστήµατος.
Άρα και ο ΕΛΓΑ πράγµατι πρέπει να αποτελέσει το αµέσως
επόµενο διάστηµα -ήδη έχουν γίνει οι πρώτες συναντήσεις- ένα
πεδίο µε το οποίο πρέπει να ασχοληθούµε.
Να αναφερθώ επίσης στα αρδευτικά προγράµµατα. Έγινε µια
αναφορά στην Κωπαΐδα. Έτυχε χθες και τους είδα. Είδα από την
Κωπαΐδα ανθρώπους, όπως βλέπω όποιον µου ζητάει ραντεβού.
Βέβαια δεν είχα ούτε την ετοιµότητα ούτε τη γνώση να κάνω µια
πρώτη προσέγγιση –και ούτε µπορώ να κάνω εδώ-, η άποψή µου
όµως και η γενική µου κατεύθυνση είναι ότι έξω από τα πολύ µεγάλα έργα που ανακοινώθηκαν µε ΣΔΙΤ και βεβαίως θα τρέξουµε
να τα υλοποιήσουµε, θα πρέπει να δούµε το θέµα των δικτύων
ως δίκτυα. Η αναβάθµιση των δικτύων που λειτουργούν εδώ και
δεκαετίες θα πρέπει να είναι η προτεραιότητά µας, γιατί εκεί η
προστιθέµενη αξία είναι συγκεκριµένη, γρήγορη και άµεση.
Επίσης, σε όλα τα παλιά, τελµατωµένα, µε προβλήµατα έργα,
θα επιχειρήσω –είµαι συγκεκριµένος στις εκφράσεις µου- να δω
σε ποια από αυτά µπορεί πραγµατικά να προχωρήσει κάτι. Δεν
είναι µόνο στην Κωπαΐδα. Υπάρχουν και σε άλλα σηµεία της
χώρας, σε περιοχές όπου έχουν ήδη δοθεί χρήµατα, έχουν ξοδευτεί χρήµατα, έχουν γίνει εγκαταστάσεις και για πολλούς και
διαφορετικούς λόγους σε κάθε περίπτωση δεν µπόρεσαν να υλοποιηθούν µεγάλα έργα. Ίσως δεν µπορούν να γίνουν στο πλαίσιο
και στο επίπεδο που είχαν µελετηθεί αρχικά, αλλά να ξεκινήσουµε µε µια προσέγγιση για να δούµε τι από αυτά εξακολουθεί
να έχει προστιθέµενη αξία για τους αγρότες της περιοχής και σε
ποιον βαθµό µπορεί ένα µέρος αυτού του έργου ή ολόκληρο το
έργο να υλοποιηθεί.
Άρα πρέπει και αυτό να το δούµε το επόµενο διάστηµα παράλληλα µε τα µεγάλα, εµβληµατικά έργα ΣΔΙΤ. Την επόµενη εβδοµάδα θα έχετε τα πρώτα απτά αποτελέσµατα από αυτήν τη
µεγάλη πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για τα έργα ΣΔΙΤ, τα
οποία θα είναι ανακοινώσιµα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: Είναι διακόσια είκοσι χιλιάδες
στρέµµατα, κύριε Υπουργέ. Το καταλαβαίνετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Μας ενδιαφέρουν και τα δίκτυα –το καταλαβαίνετε πολύ καλά, σας το είπα- και όπου µπορούν να γίνουν τα
φράγµατα. Αυτά είναι τα τρία από τα πολλά σηµεία τα οποία µπορούσα να αναφέρω, στα οποία µπορούµε να προχωρήσουµε
πολύ γρήγορα σε πρακτικές λύσεις.
Θα ήθελα να πω κάτι για τους εργάτες γης. Εκεί η Κυβέρνηση
κινήθηκε πολύ γρήγορα και πέρυσι και φέτος. Θα έρθει την άλλη
εβδοµάδα η ρύθµιση εκείνη που θα επιτρέπει για µια ακόµη φορά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

–λόγω του κορωνοϊού καταλαβαίνετε ότι έχουν δηµιουργηθεί
πολλά ζητήµατα- την κατά παρέκκλιση εργασία εδώ, όπως έγινε
µε το περσινό πλαίσιο, αλλά ταυτόχρονα θα έχουµε και την κατάθεση µιας νέας νοµοθετικής πρωτοβουλίας από το Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής σε συνεργασία µαζί µας και µε όλα
τα άλλα εµπλεκόµενα Υπουργεία, έτσι ώστε να έχουµε ένα καθαρό πλαίσιο για το επόµενο διάστηµα, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα µε εύκολο τρόπο και χωρίς γραφειοκρατία να χρησιµοποιηθούν οι εργάτες οι οποίοι είναι αναγκαίοι στον πρωτογενή τοµέα.
Να σηµειώσω κάτι σε σχέση µε την ψηφιοποίηση. Το Υπουργείο κάνει βήµατα σε πολλές δράσεις. Να σας πω µία η οποία
είναι πολύ σηµαντική. Οι νέοι αγρότες οι οποίοι κατέθεσαν τις αιτήσεις τους το προηγούµενο διάστηµα, τις κατέθεσαν ψηφιακά.
Δεν ήταν έγχαρτος ο τρόπος. Οι δεκατρεισήµισι χιλιάδες νέοι
αγρότες που κατέθεσαν τις αιτήσεις τους, οι οποίες θα αξιολογηθούν µέσα στους λίγους επόµενους µήνες, σε ένα πολύ καλό
πρόγραµµα –πολύ αυξηµένο σε σχέση µε παλαιότερα προγράµµατα- κατέθεσαν ψηφιακά την αίτησή τους µαζί µε όλα τα δικαιολογητικά τους και βεβαίως αυτό βοηθάει να γίνει πολύ γρήγορα
η αξιολόγησή τους.
Δεν αναφερθήκαµε καθόλου και νοµίζω πως αδικούµε εκείνους που προσπάθησαν εδώ και τρία χρόνια συνολικά στη διαπραγµάτευση που έγινε για τη νέα ΚΑΠ. Να σηµειώσουµε τη
µεγάλη εθνική επιτυχία ώστε να µη µειωθούν ουσιαστικά οι πόροι
για την επόµενη περίοδο. Όταν συνολικά η µείωση ήταν 10%15%, η Ελλάδα κατάφερε να διατηρήσει τους ίδιους πόρους.
Έχει, λοιπόν, 19,3 δισεκατοµµύρια για την περίοδο 2021-2027
για την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Νοµίζω ότι είναι µια εθνική επιτυχία που έχει πολλούς που προσπάθησαν και πρέπει να το αναφέρουµε, γιατί µε βάση αυτήν τη δυνατότητα µπορούµε να
σχεδιάσουµε µια επόµενη περίοδο στην οποία έχουµε συγκεκριµένες πλέον στοχεύσεις.
Οι συγκεκριµένες στοχεύσεις που έχουµε και που πρέπει
αναγκαστικά να αναφερθούν –να ξέρετε ότι πίσω από κάθε µία
έννοια, πίσω από κάθε µία πρωτοβουλία θα συνδέονται οπωσδήποτε και συγκεκριµένες δράσεις- έχουν σχέση µε τη σύνδεση της
παραγωγής, µε την µεταποίηση, την εµπορία, το brand, τις εξαγωγές, µε την ενίσχυση της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων
µέσω των επενδύσεων στην αγροτική οικονοµία, σε υποδοµές,
καινοτοµία και κατάρτιση.
Έχουµε να επιδιώξουµε τη σύνδεση και την ταύτιση της εξαιρετικής ποιότητας των ελληνικών προϊόντων της ελληνικής γης
µε την υγεία, την ευζωία, τον πολιτισµό, την παράδοση, τη γαστρονοµία και φυσικά τον τουρισµό µας, που πολύ σωστά αναφέρθηκε από όλους.
Πρέπει να υπάρχει µια συνεπής και διαφανής αξιοποίηση των
ενωσιακών πόρων σε συνέργεια µε τα εθνικά µέτρα στήριξης
στον πρωτογενή τοµέα και των αγροτικών µας περιοχών.
Έχουµε αρκετά εργαλεία: Ταµείο Ανάκαµψης. Περισσότερα
από 2 δισεκατοµµύρια ευρώ αναµένεται να κινητοποιηθούν από
τις δράσεις στο πλαίσιο του Ταµείου Ανάκαµψης, 670 εκατοµµύρια ευρώ για τον οικονοµικό µετασχηµατισµό του αγροτικού
τοµέα, 70 εκατοµµύρια ευρώ για την υδατοκαλλιέργεια, 1,6 δισεκατοµµύρια ευρώ για το πρόγραµµα «Ύδωρ 2.0» για το εθνικό
δίκτυο άρδευσης, 47 εκατοµµύρια ευρώ για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του αγροδιατροφικού τοµέα, 510 εκατοµµύρια ευρώ
από το επιχειρησιακό πρόγραµµα «Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας,
Θάλασσας».
Έχουµε ιστορικές αλλαγές στην επόµενη περίοδο, οι οποίες
πρέπει ταυτόχρονα και συνολικά να αποτελούν τις στοχεύσεις
και τις δράσεις του Υπουργείου µας και θα τις υπηρετήσουµε.
Έχουµε κατάργηση των ιστορικών δικαιωµάτων.
Έχουµε ενίσχυση των µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων µε
τη αναδιανεµητική ενίσχυση.
Έχουµε ενίσχυση των παραγωγικών κλάδων όπως η κτηνοτροφία, οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και τα ψυχανθή.
Έχουµε την αύξηση στους νέους αγρότες, όπως προανέφερα,
κατά 50% του προϋπολογισµού.
Έχουµε διπλασιασµό των υφιστάµενων πόρων για την αγροτική ανάπτυξη και τις επενδύσεις.
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Έχουµε στήριξη των βιολογικών καλλιεργειών φρούτων, οπωροκηπευτικών, µελισσοκοµίας και των δενδρωδών καλλιεργειών.
Έχουν µπει νέες καλλιέργειες πια.
Έχουµε ενδυνάµωση της αγροτικής εκπαίδευσης και τη δηµιουργία του «AKIS», ενός σύγχρονου συστήµατος διασύνδεσης
συµβούλων, έρευνας, κατάρτισης και συνεργασίας και έχουµε
ενσωµάτωση γεωργικών πρακτικών επωφελών για το κλίµα και
το περιβάλλον.
Είναι πολλές οι δράσεις τόσο από το Πρόγραµµα Αγροτικής
Ανάπτυξης, που «τρέχουν» αυτή τη στιγµή και πιστέψτε µε, θα
φροντίσω να «τρέξουν» όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί δίνουν
προστιθέµενη αξία συνολικά στην παραγωγική δραστηριότητα
που έχει ο αγρότης και έρχονται να τον βοηθήσουν σε µια δύσκολη περίοδο. Ταυτόχρονα έχουµε και τα έργα του Ταµείου
Ανάκαµψης και όποιο άλλο χρηµατοδοτικό εργαλείο υπάρχει.
Η στόχευση είναι µία. Αναφέρθηκε και από εσάς πολλές φορές
και συµφωνώ απόλυτα σε αυτό: Να ενισχυθεί ο παραγωγός, ο
πραγµατικός αγρότης και όπου υπάρχουν στρεβλώσεις και το
επιτρέπει το κανονιστικό πλαίσιο, να ξέρετε ότι θα παρέµβω και
θα επιχειρήσω να τις διορθώσω, γιατί πρέπει να είµαστε σαφείς
στο πού επιτρέπεται και πού όχι από το κανονιστικό πλαίσιο.
Όµως, θα το δω, γιατί υπάρχουν πράγµατι µερικές στρεβλώσεις
οι οποίες προκαλούν, γιατί θέλω να αισθάνεται ο πραγµατικός
παραγωγός, ο πραγµατικός αγρότης ότι όλες οι δυνατότητες κατευθύνονται προς αυτόν και στηρίζουµε τη δική του προσπάθεια.
Κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι µε την ευκαιρία που δόθηκε µε
τη συγκεκριµένη επίκαιρη επερώτηση -η οποία είναι αλήθεια ότι
κατατέθηκε την ηµέρα ανάληψης των καθηκόντων µου και σας
ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό- µπορούµε να κάνουµε µια αναδροµή
στα πολύ σηµαντικά και σωστά πράγµατα που έγιναν –κατά τη
δική µου άποψη- την προηγούµενη περίοδο, τα οποία άλλωστε,
όπως σας έχω πει, νοµίζω ότι µετρούνται και ως αποτέλεσµα της
προηγούµενης περιόδου, να δούµε πώς θα αντιµετωπίσουµε
αυτή την πολύ δύσκολη, κρίσιµη συγκυρία η οποία οφείλεται σε
εξωγενείς παράγοντες, να δούµε πώς θα στηρίξουµε πραγµατικά
τον πρωτογενή τοµέα µε όλες τις πρωτοβουλίες και βεβαίως από
εδώ και πέρα το επόµενο διάστηµα θα κριθώ και εγώ για την
όποια προσπάθειά µου, για το όποιο αποτέλεσµά µου.
Όλοι κρινόµαστε, αλλά να ξέρετε πως θα προσπαθήσω να
είµαι συγκεκριµένος και αποτελεσµατικός, πάντα σε συνεννόηση
και συνεργασία µε τις αρµόδιες επιτροπές της Βουλής, στις
οποίες συµµετέχουν όλοι οι συνάδελφοι, µε τους εκπροσώπους
των αγροτών, µε τους εκπροσώπους των µεταποιητικών επιχειρήσεων, γιατί όλοι µαζί έχουν να εισφέρουν κάτι και πολλές
φορές από µία συζήτηση και µία συνεργασία κερδίζεις κάτι που
µπορεί τελικά να είναι χρήσιµο, γιατί εάν είναι χρήσιµο για τον
παραγωγό, εάν είναι χρήσιµο για τον αγρότη, εάν είναι χρήσιµο
γι’ αυτόν που έχει τη µεταποιητική επιχείρηση, τελικά όλο αυτό
καταλήγει ως προστιθέµενη αξία στο κράτος, στη χώρα, στον
ρόλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει τώρα, ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής, η κ. Λιακούλη.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Θα µιλήσω, κύριε Πρόεδρε, από τη
θέση µου πολύ λίγο και συνοπτικά, για να µην δηµιουργηθούν
παρανοήσεις.
Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, εµείς δεν χρεώνουµε τις διαρροές
σε εσάς. Ξέρετε, όµως, πολύ καλά ότι πριν από τη συνάντηση µε
τον αγροτικό κόσµο είχαν γίνει διαπραγµατεύσεις, είχαν ειπωθεί
πράγµατα, είχε αρθρογραφήσει ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι των
ανθρώπων που ασχολούνταν µε αυτό το θέµα. Αυτές είναι οι
διαρροές, δεν έχουµε εµείς άλλου είδους διαρροές. Αυτά που
διαβάζετε εσείς, αυτά διαβάζουµε και εµείς.
Σε ό,τι αφορά τις προσθέσεις που κάνετε, µέσα στο 850, που
το κάνατε 1.250, βάζετε µέσα δύο φορές τα χρήµατα τα οποία
αφορούν το κονδύλι του ΕΛΓΑ. Το προσθέτετε δύο φορές. Δείτε
το λίγο, σας παρακαλώ πολύ, για να µπορέσουµε να συνεννοηθούµε στη συνάντηση που θα κάνουµε όταν µας φωνάξετε, γιατί
χρησιµοποιείτε δύο διαφορετικούς κωδικούς.
Για τα υπόλοιπα που λέτε, κύριε Υπουργέ, µε πολύ σεβασµό
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για τις στοχεύσεις σας και γι’ αυτά που µας είπατε ότι θέλετε να
κάνετε, θυµάµαι ότι το 1994, όταν είχε εισαχθεί για πρώτη φορά
στην τοπική αυτοδιοίκηση ο περιβόητος όρος της αειφόρου ανάπτυξης, ήταν εκπληκτικό το γεγονός ότι όλοι µιλούσαν για την
αειφόρο ανάπτυξη και εκεί χωρούσαν τα πάντα, η άµµος της θάλασσας. Τώρα σας ακούµε σήµερα να µας µιλάτε για τις στοχεύσεις σας. Λέτε, λοιπόν, και εσείς ότι θα συνδέσετε τον αγροτικό
τοµέα µε τον τουρισµό, µε τον πολιτισµό, τα ψηφιακά προγράµµατα, λέτε για τις νέες προκλήσεις, τις νέες πρακτικές κ.ο.κ..
Αυτό είναι µία πολύ ωραία έκθεση ιδεών, όπως ακριβώς βρίσκει
κανείς στο λήµµα της αειφόρου ανάπτυξης, ειδικά για τον πρωτογενή τοµέα. Όµως, εµείς δεν ζητήσαµε αυτό. Εγώ προσωπικά,
οι συνάδελφοί µου σήµερα και ο εισηγητής µας, που ανάπτυξε
αυτό το θέµα, σας ζητήσαµε συγκεκριµένες πολιτικές για συγκεκριµένα πράγµατα, µε συγκεκριµένη αντιστοίχιση στα κόστη,
δηλαδή πόσο στοιχίζει το κάθε πράγµα που κάνετε. Και σε αυτό,
δυστυχώς, απαντήσεις δεν πήραµε.
Επίσης, απαντήσεις δεν πήραµε ούτε για τα κίνητρα, που κατά
την άποψη της οµιλούσας είναι πολύ σηµαντικά, κύριε Υπουργέ.
Εκτός, λοιπόν, από τις συσκέψεις στις οποίες θα µας καλέσετε,
εγώ θεωρώ ότι προτεραιότητα πολύ µεγάλη έχει να επισκεφθείτε
τις αγροτικές περιοχές, όχι σε κλιµάκια οµογάλακτων Βουλευτών
και ηµών, αλλά και πολλών άλλων ανθρώπων που καλλιεργούν
τη γη, ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται αντιµέτωποι µε το πρόβληµα καθηµερινά, νέων παιδιών που θέλουν να γυρίσουν στη
γενέτειρά τους και στην πατρική γη, αλλά δεν µπορούν εξαιτίας
της ανυπαρξίας κινήτρων.
Πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους να µιλήσετε, πρέπει να
απευθυνθείτε σε αυτούς τους ανθρώπους, όχι µε εκθέσεις ιδεών
περί της αειφόρου ανάπτυξης, αλλά µε συγκεκριµένα στοχευµένα µέτρα για το πώς ένας άνθρωπος από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα ή την Πάτρα θα µπορέσει να πάει στο χωριό
του, για να καλλιεργήσει έκταση µε εισόδηµα και αξιοπρέπεια.
Σε αυτό δεν έχετε απαντήσει. Και όσο δεν έχετε απαντήσει και
δεν απαντάτε, κύριε Υπουργέ, τόσο εµείς θα σας ρωτάµε ξανά
και ξανά µέχρι να απαντήσετε, εάν βέβαια µπορείτε. Γιατί υποπτεύοµαι ότι πολλές φορές δεν µπορείτε πραγµατικά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτον, τα 860 εκατοµµύρια είναι πολύ σωστά. Δεν έχει γίνει
κάποιο λάθος, ούτε διπλοπρόσθεση. Ίσως παρερµηνεύετε τα
175 εκατοµµύρια που αναφέρονται, που είναι από τις κρατικές
οικονοµικές ενισχύσεις που πηγαίνουν για ζηµίες. Είναι άλλο
αυτό και άλλο οι πληρωµές του ΕΛΓΑ που είναι 370 εκατοµµύρια.
Δεν έχει γίνει καµµία διπλοεγγραφή. Είναι 860 εκατοµµύρια όλα
τα άλλα και 370 εκατοµµύρια από τον ΕΛΓΑ, από τα οποία 250
εκατοµµύρια έχουν εκταµιευθεί ήδη και τα υπόλοιπα θα εκταµιευθούν τον επόµενο µήνα. Αυτός είναι ο προγραµµατισµός. Τα
χρήµατα υπάρχουν από τον ΕΛΓΑ, αλλά ίσως δεν έχει τόσο µεγάλη σηµασία αυτό.
Θα σας πω κάτι, κυρία συνάδελφε. Βεβαίως, πάντα υπάρχει
µία στρατηγική, στην οποία στρατηγική ίσως στο 80% να συµφωνήσουµε ή στο 70%, πάντως θα συµφωνήσουµε σε µεγάλο
µέρος. Όταν λέµε για την ενίσχυση του προϊόντος, για την αύξηση των εξαγωγών, άρα αυτό σηµαίνει αύξηση του εισοδήµατος του Έλληνα αγρότη και σε αυτό δεν νοµίζω να διαφωνήσει
κανένας. Τελικά, πού κρινόµαστε; Κρινόµαστε στο πόσο καλύτερα αξιοποιούµε τα χρηµατοδοτικά εργαλεία τα οποία υπάρχουν, στο πώς αυτά τα στοχεύουµε εσωτερικά µε τέτοιον τρόπο,
έτσι ώστε να έχουν τη µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία και να κατευθυνθούν εκεί που πρέπει πραγµατικά για να ενισχυθούν αυτές
οι στρατηγικές τις οποίες κάνουµε και από εκεί κρίνεται ο καθένας.
Υπάρχουν, λοιπόν, αυτά τα χρηµατοδοτικά εργαλεία. Θα κριθούµε από τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει η σωστή διαχείριση,
µε την έννοια της σωστής προώθησης στους ανθρώπους οι
οποίοι πραγµατικά θέλουν να παραγάγουν, θέλουν να δηµιουργήσουν, θέλουν να µεταποιήσουν, θέλουν να ενισχύσουν την πα-
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ραγωγική τους δραστηριότητα µε την ενίσχυση του κράτους
µέσα από αυτά τα ευρωπαϊκά, κατά βάση, χρηµατοδοτικά εργαλεία. Οπότε, δεν είναι έκθεση ιδεών τα 420 εκατοµµύρια για τους
νέους αγρότες, τα 490 για τους βιοκαλλιεργητές, τα 80 εκατοµµύρια για τους γεωργικούς συµβούλους, τα 37 εκατοµµύρια για
τα σχέδια βελτίωσης και εξοικονόµησης ύδατος, τα 180 εκατοµµύρια για τα σχέδια βελτίωσης, τα 45 εκατοµµύρια για την ενίσχυση της ποιότητας στην παραγωγή, τα 150 εκατοµµύρια για
την απονιτροποίηση, τα 90 εκατοµµύρια για τη δάσωση των γεωργικών γαιών, τα 45 εκατοµµύρια για την ευζωία των ζώων.
Αυτά λέω από το πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης και θα µπορούσα να πω πολλά άλλα, αλλά δεν έχει σηµασία. Σηµασία έχει,
πραγµατικά, να αξιοποιηθεί το ανθρώπινο δυναµικό του Υπουργείου σε όλους τους τοµείς και τους εποπτευόµενους οργανισµούς, να γίνει προτεραιοποίηση εκείνων των αναγκών που
πράγµατι είναι αυτές που θα δώσουν τη µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία και να είµαστε µε βήµατα αποφασιστικά πάνω από την
παρακολούθηση όλου αυτού του έργου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα κριθούµε το επόµενο διάστηµα. Είναι κρίσιµη η περίοδος
και ειδικά για τον πρωτογενή τοµέα, ακριβώς επειδή η κλιµατική
κρίση, η αύξηση της ενέργειας έχουν καινούργιους κινδύνους
και προκλήσεις. Πρέπει να δηµιουργήσουµε συνθήκες ενεργειακής αυτάρκειας και αυτονοµίας πάνω από όλα στις εκµεταλλεύσεις και να αξιοποιήσουµε ό,τι άλλο είναι δυνατόν σε σχέση µε
τη διαχείριση των υδάτων, για να µπορεί πραγµατικά να υπάρχει
προστιθέµενη αξία στον ιδρώτα του Έλληνα αγρότη και ξέρω ότι
µιλάω σε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τι σηµαίνει ο ιδρώτας του
Έλληνα αγρότη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε η συζήτηση
επί της υπ’ αριθµόν 9/5/9-2-2022 επίκαιρης επερώτησης των Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΑ’ - 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Αρχίζουµε µε την τρίτη µε αριθµό 450/21-2-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του ΜέΡΑ25 κ.
Γεώργιου Λογιάδη προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα:
«Διεκδίκηση γερµανικών αποζηµιώσεων».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος
Φραγκογιάννης.
Κύριε Λογιάδη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για όλα τα µαρτυρικά χωριά της Ελλάδας το θέµα των γερµανικών αποζηµιώσεων και επανορθώσεων είναι πάντα ανοιχτό σε
εκκρεµότητα εθνική και ηθική.
Η Ένωση Θυµάτων Ολοκαυτώµατος Δαµάστας ποτέ δεν έχει
σταµατήσει να παλεύει γι’ αυτό το ζήτηµα. Η Δαµάστα είναι ένα
χωριό στον Δήµο Μαλεβιζίου - Ηρακλείου. Είναι ένα από τα πάρα
πολλά χωριά της Κρήτης και της Ελλάδος γενικότερα, που γνώρισε τη βία, τη βαρβαρότητα, τον όλεθρο του Γ’ Ράιχ.
Στις 21 Αυγούστου του 1944 οι Γερµανοί επέλεξαν τριάντα
νεαρά παλικάρια και τα εκτέλεσαν ένα χιλιόµετρο έξω από το
χωριό τους. Ήταν νεαρά παιδιά, νεαροί άνδρες, νιόπαντροι, µικρά παλικάρια ουσιαστικά. Μετά από µία εβδοµάδα, επέστρεψαν
στο χωριό, άδειασαν τις αποθήκες, το λεηλάτησαν και κατέστρεψαν εκατόν δέκα σπίτια, τα ξερίζωσαν.
Η πρόεδρος της Ένωσης Θυµάτων Ολοκαυτώµατος Δαµάστας κ. Καλλιόπη Λιαδάκη δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα της ούτε
από φωτογραφία, διότι κάηκε µέσα στο σπίτι που κατέστρεψαν
οι Γερµανοί, όπως και πάρα πολλοί άλλοι συγχωριανοί της.
Αυτό ήταν µια τεράστια αφαίµαξη. Λεηλάτησαν τον εθνικό
πλούτο, πήραν πολιτιστικούς θησαυρούς, αναγκαστικό δάνειο.
Η Γερµανία ισχυρίζεται ότι µε τη Συνθήκη των «2 + 4» στη
Μόσχα του 1990 έχει ρυθµιστεί το ζήτηµα των επανορθώσεων.
Όµως, η επιστηµονική υπηρεσία του Οµοσπονδιακού Κοινοβουλίου δεν συµφωνεί µε την οµοσπονδιακή γερµανική κυβέρνηση.
Σε σχετική γνωµοδότηση, που δηµοσιεύθηκε το 2019, αναφέρει
ότι η Ελλάδα δεν παραιτήθηκε ποτέ από τις αξιώσεις της έναντι
της Γερµανίας. Αναφέρει, επίσης, ότι σε αυτή τη συνθήκη δεν
αναφέρονται αποζηµιώσεις.
Τι έκαναν, λοιπόν, όλες οι µεταπολεµικές κυβερνήσεις; Υπήρξαν κατά καιρούς ρηµατικές διακοινώσεις της Ελλάδας προς τη
Γερµάνια. Η τελευταία ήταν στις 4 Ιουνίου του 2019. Η απάντηση
της Γερµανίας ήταν αδικαιολόγητα απαξιωτική. Μισή σελίδα
απάντηση. Η Ελλάδα, όµως, ποτέ δεν απαίτησε µε σθένος και
αποφασιστικότητα όσων νοµίµως δικαιούται. Δεν ζητάµε εκδίκηση. Ζητάµε δικαίωση, ουσιαστικά να καταβληθούν αποζηµιώσεις από το γερµανικό δηµόσιο.
Η ερώτησή µου, κύριε Υπουργέ, προς εσάς είναι σε τι ενέργειες έχει προβεί και σε τι ενέργειες θα προβείτε άµεσα ώστε να
καταβληθούν αποζηµιώσεις από το γερµανικό δηµόσιο σε κάθε
πληγέντα και τους απογόνους τους, ανάλογες µε όσα πραγµατικά στερήθηκαν αυτοί παρανόµως, κατά παράβαση του δικαίου
του πολέµου και γιατί η Ελλάδα δεν απαίτησε µε σθένος όσα δικαίως δικαιούται;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Αξιότιµοι κύριοι Βουλευτές, όπως ήδη γνωρίζετε, οι σχέσεις της Ελλάδας µε τη Γερµανία είναι πραγµατικά πολυεπίπεδες. Με τη σηµερινή Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Γερµανίας είµαστε εταίροι, είµαστε σύµµαχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
στο ΝΑΤΟ και η συνεργασία µας στα διεθνή fora είναι ιδιαίτερα
ανεπτυγµένη.
Η διµερής µας συνεργασία περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα, µεταξύ άλλων στους τοµείς της οικονοµίας, των επενδύσεων, της
κλιµατικής αλλαγής, του µεταναστευτικού, της κοινωνίας των πολιτών, του πολιτισµού και σε αυτό έχει συµβάλει το θεσµοθετηµένο από το 2017 σχέδιο δράσης, καθώς και οι συχνές επαφές
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σε υψηλό επίπεδο.
Ωστόσο, παραµένουν σηµεία τριβής ανάµεσα στις δύο χώρες.
Οι αξιώσεις µας, κύριε Λογιάδη, έναντι της Γερµανίας -και θα
ήθελα να µε προσέξετε σε αυτό που θα πω τώρα- είναι και θα
παραµείνουν έγκυρες πολιτικά και νοµικά, απαράγραπτες, ενεργές και διεκδικήσιµες µε κάθε µέσο, µέχρι την ικανοποίηση τους.
Η ανωτέρω θέση µας διατυπώνεται επισήµως, παγίως στη γερµανική πλευρά σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε επίπεδο.
Θεωρούµε ότι οι αξιώσεις της Ελλάδας για τις οφειλές της
Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας από τους δύο παγκόσµιους πολέµους εκφράζουν όλες τις πολιτικές δυνάµεις του
τόπου και αντανακλούν τη βαθιά επιθυµία του ελληνικού λαού.
Υπό αυτή την έννοια, συµφωνώ απόλυτα µε όσα λέτε. Η ελληνική
Κυβέρνηση θα συνεχίσει να τις προβάλλει µε κάθε πρόσφορο
µέσο µέχρι την ικανοποίησή τους.
Συναφώς, θα ήθελα να υπενθυµίσω µια σειρά ενεργειών της
Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Σε συνέχεια της έκθεσης της διακοµµατικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τη διεκδίκηση των
γερµανικών οφειλών του 2016 και της σχετικής απόφασης της
Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων τον Απρίλιο του 2019, επιδόθηκε ρηµατική διακοίνωση προς το γερµανικό Υπουργείο των
Εξωτερικών στις 4-6-2019 µε την οποία η ελληνική Κυβέρνηση
κάλεσε τη γερµανική Κυβέρνηση να προσέλθει σε διαπραγµατεύσεις για την επίλυση του εκκρεµούς ζητήµατος των αξιώσεων
της Ελλάδας για οφειλές της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της
Γερµανίας από τους δύο παγκόσµιους πολέµους.
Όπως είναι γνωστό, στις 18 Οκτωβρίου του 2019 η γερµανική
πλευρά απέρριψε µε ρηµατική διακοίνωση την ελληνική πρόσκληση, επαναλαµβάνοντας την πάγια θέση της ότι δεν προσέρχεται σε διαπραγµατεύσεις.
Νέα ρηµατική διακοίνωση στις 29-1-2020, που επέδωσε ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εξωτερικών στον εδώ Γερµανό πρέσβη, µε την οποία τονίστηκε για µια ακόµη φορά ότι για
την Ελλάδα το ζήτηµα θα παραµείνει ανοικτό µέχρι την οριστική
ικανοποίηση των εν λόγω αξιώσεων.
Στόχος µας, κύριε Βουλευτά, είναι η επίλυση του ζητήµατος
αυτού µε αµοιβαία αποδεκτό τρόπο, που θα προκύψει µέσα από
τη διαπραγµάτευση και τον διάλογο µε τη Γερµάνια προς όφελος
και των δύο λαών, κάτι που θα σας εξηγήσω στη δευτερολογία
µου.
Θα ήθελα, επίσης, να σας διαβεβαιώσω ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών συνεχίζουν να ασχολούνται
συστηµατικά µε όλες τις πτυχές της πολύπλοκης αυτής διαφοράς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Λογιάδη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υφυπουργέ, σας ευχαριστώ. Ήσασταν ξεκάθαρος.
Το οµόφωνο ψήφισµα της Βουλής της συνεδρίασής της στις
17-4-2019 έδωσε οµόφωνη εντολή στην ελληνική Κυβέρνηση να
διεκδικήσει τις γερµανικές αποζηµιώσεις. Είναι όντως θέµα
εθνικό και όχι κοµµατικό. Όλοι έχουµε βιώσει στις οικογένειές
µας θύµατα αυτής της τραγωδίας.
Η ρηµατική διακοίνωση διεκδίκησης των επανορθώσεων επιδόθηκε στη Γερµάνια στις 4 Ιουλίου του 2019 και απορρίφθηκε
στις 18-10-2019 σε µισή σελίδα. Ζητήθηκε να δώσετε στη δηµοσιότητα και τη ρηµατική διακοίνωση από την απάντηση. Το αποφύγατε επικαλούµενοι όχι κάποιον νόµο, αλλά την πρακτική του
ΥΠΕΞ. Γιατί; Φοβάστε κάτι;
Προχωρήσατε στην κύρωση του καταστατικού του Ελληνογερµανικού Ιδρύµατος Νεολαίας. Παρέχετε όλες τις διευκολύνσεις
στην Ελληνογερµανική Συνέλευση, στο Ελληνογερµανικό Ταµείο
για το µέλλον που πραγµατοποιούν διείσδυση εις βάρος της
ιστορίας. Δεν έχετε δώσει σαφείς απαντήσεις για τις αναθεωρητικές απόψεις που εκφράζει το πρόγραµµα «Memories of Occupation in Greece» (MOG) - «Μνήµες για την Κατοχή».
Δεν έχει συγκροτηθεί ακόµη στο Υπουργείο Εσωτερικών η επιτροπή για την ανακήρυξη µαρτυρικών χωριών και πόλεων.
Προσωπικά, είµαι περήφανος που έχω ρίζες στο χωριό αυτό,
τη Δαµάστα. Κάθε χρόνο γίνονται εκδηλώσεις στη µνήµη αυτών
των θυµάτων, κάθε Αύγουστο, τον µαρτυρικό Αύγουστο της Κρή-
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της, 21-8-1944 όπως ανέφερα, στη Δαµάστα. Στα Ανώγεια για
τρίτη συνεχόµενη φορά στην ιστορία τους µετά το 1822 και 1867,
στις 13-8-1944 είκοσι πέντε εκτελούνται κι εννιακόσια σαράντα
σπίτια καταστρέφονται. Για είκοσι τρεις µέρες λεηλατείται το
χωριό.
Το ΜέΡΑ25, µαζί µε το γερµανικό µας κόµµα, το ΜέΡΑ25 Γερµανίας -διότι είµαστε οι µόνοι που έχουµε στη Γερµανία πολιτικό
κόµµα, όπως το πανευρωπαϊκό DiEM- θα αναδείξουµε µέσα στη
Γερµανία, στη γερµανική κοινή γνώµη, στα µαζικά µέσα ενηµέρωσης, το θέµα αυτό. Είµαστε οι µόνοι που µπορεί να το κάνουµε
αυτό πολιτικά. Θα τους ενηµερώσουµε και θα το πολεµήσουµε.
Γνωρίζουµε ότι η πλατιά κοινή γνώµη της Γερµανίας δεν γνωρίζει λεπτοµέρειες. Προσωπικά, έχω σπουδάσει και εργαζόµουν
στη Γερµανία, στη Βόννη. Ο γερµανικός λαός σήµερα, προς
τιµήν του, θέλει ενηµέρωση και είναι αλληλέγγυος µε τον ελληνικό λαό.
Να αναφέρω µόνο ενδεικτικά. Στις 14-16 Σεπτεµβρίου 1943
στην Επαρχία Βιάννου σε είκοσι χωριά, τετρακόσια εξήντα ένα
άτοµα εκτελούνται, χίλια σπίτια καταστρέφοντας. Στα Καλάβρυτα στις 13-12-1943 έγινε το µεγαλύτερο ολοκαύτωµα της Ελλάδος. Παιδιά από δεκατεσσάρων ετών και πάνω εκτελούνται.
Στο Δίστοµο σαράντα πέντε παιδιά, είκοσι βρέφη ανάµεσα στους
εκατοντάδες εκτελεσµένους νεκρούς. Στην Κλεισούρα άνδρες,
γυναίκες, παιδιά, βρέφη. Η Κάνδανος Χανίων καταστρέφεται ριζικά. Γράφουν οι Γερµανοί: «Εδώ υπήρχε η Κάνδανος». Να συνεχίσω µε το Κοντοµαρί Χανίων, που φωτογράφισαν και τη
σφαγή. Να πω ενδεικτικά, Δοξάτο Δράµας, Σέρρες, Θεσσαλονίκη. Τι να πρωτοπούµε. Κοµµένο Άρτας, Λιγκιάδες Ιωαννίνων,
Καλαµάτα, Τρίπολη, Σπάρτη, Ανδρίτσαινα, Γύθειο. Και, βεβαίως,
να τονίσουµε και το ολοκαύτωµα των Ελλήνων εβραϊκής καταγωγής από Θεσσαλονίκη που διήρκησε από τις 15 Μαρτίου 1943
έως τις 10 Αυγούστου 1944. Εβδοµήντα χιλιάδες πήγαν σε Konzentrationslager και γύρισαν δύο χιλιάδες.
Θα κλείσω λέγοντας: Holocaust von Damasta in Griechenland
ist eine gigantische Katastrophe!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Λογιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Κύριοι Βουλευτές, το εκκρεµές ζήτηµα των γερµανικών πολεµικών οφειλών έχει τεθεί επανειληµµένα από την Ελλάδα προς
τη γερµανική πλευρά επισήµως σε κάθε επίπεδο και συνεχίζει να
τίθεται. Η θέση µας είναι ξεκάθαρη και αταλάντευτη. Οι καταστροφικές συνέπειες των δύο παγκοσµίων πολέµων στη χώρα
µας παραµένουν ζωντανές στην ιστορική µας µνήµη. Στο πλαίσιο
αυτό, τα µαρτυρικά χωριά της κατοχής κατέχουν ιδιαίτερη θέση.
Σε αυτό το σηµείο θέλω να σας πω ότι αυτό το συναίσθηµα το
οποίο σας καταβάλλει, µας καταβάλλει και µας, µε καταβάλλει κι
εµένα προσωπικά. Στον τόπο της καταγωγής µου, στην Καβάλα,
που είναι δίπλα στο Δοξάτο της Δράµας.
Στα νιάτα µου στην Αµερική βρέθηκα δίπλα σε έναν άνθρωποπου έχασε τη ζωή του πριν από λίγο καιρό σε µεγάλη, προχωρηµένη ηλικία- που κατάγεται από τα Καλάβρυτα, ο οποίος επιβίωσε κάτω από τα κουφάρια του πατέρα του και του θείου του,
οι οποίοι τον προστάτευσαν για να "φάνε" αυτοί τις σφαίρες και
ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από την Ελλάδα, να πάει στην
Αµερική και να διαπρέψει. Και µεγάλωσα µε αυτές τις µνήµες και
µε το βιβλίο το οποίο έγραψε κάποια στιγµή σε προχωρηµένη
ηλικία και µου έκανε δώρο, το οποίο φέρει τον τίτλο «Just another
man» και το οποίο τον οδήγησε στο να φτιάξει ένα µνηµείο στον
τόπο που έχασε τον πατέρα του και τον θείο του. Ζωντανά στη
µνήµη σας, ζωντανά και στη δική µας στιγµή.
Είναι, λοιπόν, ένα ζήτηµα που συνεχίζει να απασχολεί την πολιτική σκηνή όσο και την κοινωνία των δύο χωρών και θεωρούµε
ότι οι σχετικές διαπραγµατεύσεις προς επίλυσή του σαφέστατα
θα επιδρούσαν θετικά στην περαιτέρω προώθηση των µακροχρόνιων και πολυεπίπεδων ελληνογερµανικών σχέσεων προς
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όφελος και των δύο χωρών.
Επιτρέψτε µου σε αυτό το σηµείο να αναφερθώ σε δυο-τρία
πράγµατα που νοµίζω ότι έχουν αξία γι’ αυτό το οποίο είπατε.
Πρώτον, στις εργασίες της διακοµµατικής κοινοβουλευτικής
επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερµανικών πολεµικών οφειλών
-το είπα ήδη για το 2016- όπου έγινε ενδελεχής επισκόπηση του
συνόλου των συµβατικών κειµένων που διέπουν το ζήτηµα και
υπάρχει εκτενής αναφορά στην έκθεση της επιτροπής.
Δεύτερον στις 14 Ιουνίου του 2019 -και αναφέροµαι στα πιο
πρόσφατα- εξεδόθη συγκριτική γνωµοδότηση της επιστηµονικής
υπηρεσίας του Οµοσπονδιακού Κοινοβουλίου -της Bundestagµε τίτλο «Ελληνικές και Πολωνικές αξιώσεις για επανορθώσεις
έναντι της Γερµανίας», στην οποία βεβαίως αναφέρεστε. Η γνωµάτευση µνηµονεύει ότι τόσο σε διεθνές όσο και στο γερµανικό
δίκαιο υφίσταται η νοµική βάση για τις αξιώσεις αποζηµιώσεων
θυµάτων για εγκλήµατα πολέµου που διέπραξαν εις βάρος τους
οι Γερµανοί και αυτοπαραβάλλει τις αξιώσεις της Ελλάδας και
Πολωνίας και επισηµαίνεται ότι η επιστηµονική γνωµοδότηση δεν
είναι βεβαίως δεσµευτική, όπως λέει η γερµανική κυβέρνηση.
Τα κόµµατα «Die Linke» και «Πράσινοι» αντίστοιχα µε αφορµή
την όγδοη επέτειο εισβολής της Βέρµαχτ στην Ελλάδα και µε
αναφορά στο ζήτηµα των αποζηµιώσεων-επανορθώσεων που
έλαβε χώρα στην προηγούµενη Οµοσπονδιακή Βουλή της Γερµανίας τον Μάρτιο του 2021, κατέθεσαν ψηφίσµατα τα οποία δεν
κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν την απαιτούµενη πλειοψηφία,
αλλά έτυχαν µεγάλης προσοχής στα γερµανικά και διεθνή µέσα
επικοινωνίας.
Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι για την Ελλάδα το θέµα των
γερµανικών πολεµικών οφειλών παραµένει ανοιχτό µέχρι την ικανοποίηση των αξιώσεών µας. Και σε αυτό το σηµείο να τονίσω
ότι είναι σηµαντικό να ξέρουµε όλοι στην πολιτική και στη ζωή
πότε πρέπει και πότε µπορούµε να δώσουµε µια µάχη. Υπάρχει
εθνική διακοµµατική συναίνεση και η βούληση προς τούτο.
Το Υπουργείο Εξωτερικών εργάζεται αδιαλείπτως µε υπευθυνότητα, συνέπεια, συνέχεια από τη µια κυβέρνηση στην άλλη
προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες µε συντονισµό
όλων των συναρµόδιων υπηρεσιών, αλλά και σε συνεργασία µε
την κοινωνία των πολιτών που επίσης διαδραµατίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο στο θέµα αυτό. Και να σας διαβεβαιώσω τέλος ότι τίποτε δεν ξεχνάµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε µε τη δεύτερη µε αριθµό 442/20-2-2022 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του
ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Υποδοµών
και Μεταφορών, µε θέµα: «Κίνδυνος για τις προστατευόµενες περιοχές από τα αντιπληµµυρικά έργα στον Ερασίνο».
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι ένα διακοµµατικό έγκληµα καθώς πρόκειται για ένα έργο που ξεκίνησε το 2014. Προχώρησαν επί κ. Σαµαρά οι αποζηµιώσεις και οι απαλλοτριώσεις επί ΣΥΡΙΖΑ και προχωράει τώρα η εκτέλεσή του. Και µιλάµε πραγµατικά για εκτέλεση ενός υγροτόπου, ενός υδροβιότοπου µε πάρα πολύ µεγάλη
σηµασία. Ο υγρότοπος του Ερασίνου που φτάνει στο συγκλονιστικό σηµείο στη Βραυρώνα, θα τσιµεντωθεί κυριολεκτικά, θα γίνουν τεράστια φράγµατα σε όλο το µήκος του µέχρι και στη ζώνη
εκβολής που είναι αυτός ο συγκλονιστικός υγρότοπος µε τα σπάνια πουλιά, ο οποίος αποτέλεσε και τον λόγο που φτιάχτηκε το
Ιερό της Αρτέµιδας εκεί.
Μετά την αδειοδότηση του έργου το ΕΛΚΕΘΕ εντόπισε και ένα
πάρα πολύ σηµαντικό είδος, το αττικόψαρο. Είναι ένα ενδηµικό
είδος το οποίο κυρίως διαβιοί εκεί. Το έργο αυτό εξαφανίζει ένα
είδος ζωής στην Ελλάδα. Τέτοιες αντίστοιχες εξαφανίσεις έχουν
συµβεί µόνο σε πολύ παλιά χρόνια και σε λίγες χώρες προς το
παρόν. Γινόµαστε χώρα που θα χάσει ένα είδος ζωής από αυτό
το έργο.
Πέρα από όλα αυτά καταστρέφονται οι οικότοποι, ο χώρος
που ζούνε διακόσια είκοσι έξι είδη πτηνών από τα συνολικά τετρακόσια πενήντα έξι, δηλαδή τα µισά απ’ όσα έχουν καταγραφεί
σε όλη την Ελλάδα. Τέτοιας σηµασίας οικότοπο διαλύετε. Ιστο-
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ρικά δεν υπάρχουν πληµµύρες, δεν υπάρχουν οικιστικές περιοχές. Μιλάµε για µια ζώνη η οποία εµπλουτίζεται µε πρανή αγροτική γη. Ακόµα και η αγροτική γη θα υποβαθµιστεί από αυτό.
Θέλουµε να µας εξηγήσετε ποια είναι η ιδεολογία και προχωράτε ένα έργο τώρα -που είχε σχεδιαστεί το 2002, πριν από είκοσι χρόνια µε εντελώς άλλα δεδοµένα- µε πλήρη καταστροφή
φύσης, πλήρη υποβάθµιση του τοπίου και του τόπου χωρίς κανένα όφελος. Είναι ένα καθαρά εργολαβικό κέρδος και τίποτε
άλλο. Θα θέλαµε να µας το εξηγήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει ο κύριος Υπουργός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα µου
επιτρέψετε, κύριε Αρσένη, πριν µπω στο κύριο σώµα της απάντησης της ερώτησής σας να κάνω µια επισήµανση και να πω δυοτρία πράγµατα τα οποία είναι αδιαπραγµάτευτα για τη δική µας
Κυβέρνηση. Στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών τα τελευταία δυόµισι χρόνια υλοποιούµε ένα πρόγραµµα φιλοπεριβαλλοντικών αντιπληµµυρικών έργων που το είχε ανάγκη η χώρα µας
άνω του 1,5 δισ. µε τριάντα παρεµβάσεις περίπου σε όλη τη
χώρα, το οποίο για µας είναι αδιαπραγµάτευτη προϋπόθεση
ώστε να προστατέψουµε και το φυσικό περιβάλλον που ενδιαφέρει εσάς και τις οικίες και τις αγροτικές καλλιέργειες και είµαστε
απόλυτα προσηλωµένοι σε αυτή τη συνθήκη που υπηρετεί και
την πολιτική µας σε ό,τι αφορά την κλιµατική αλλαγή. Οφείλουµε,
λοιπόν, να οχυρώσουµε τη χώρα µας. Και αυτό -το επαναλαµβάνω για µία ακόµη φορά- για µας είναι αδιαπραγµάτευτο.
Θα µου επιτρέψετε τώρα, κύριε Πρόεδρε, να µπω στο κυρίως
σώµα της απάντησής µου σε ό,τι αφορά την ερώτηση του κ. Αρσένη και να πω ότι πρέπει να βάλουµε λίγο τα πράγµατα σε µια
σειρά. Διότι επιδιώξατε να παρουσιάσετε το ρέµα του Ερασίνου
ως κάτι ασήµαντο. Όµως δεν είναι καθόλου έτσι. Αποτελεί τον
αποδέκτη των κεντρικών µεσογείων µε συνολική λεκάνη απορροής της τάξεως των διακοσίων χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων,
σε ένα ρέµα που συµβάλλουν τα ρέµατα του Μαρκόπουλου, τα
ρέµατα του Αγίου Γεωργίου και της Κοιλάδας των Βασιλέων.
Παράλληλα το ρέµα του Ερασίνου αποτελεί τον αποδέκτη των
όµβριων υδάτων κατασκευασµένων µεγάλων έργων υποδοµής
σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Αναφέρω ενδεικτικά: του διεθνούς
αεροδροµίου Αθηνών, της Αττικής Οδού, της λεωφόρου Βάρης
- Κορωπίου, του Ολυµπιακού Ιππικού Κέντρου. Δηλαδή, δεν είναι
απλώς ένα ποτάµι, ένα ρέµα χωρίς καµµία σηµασία, όπως προσπαθήσατε να πείτε διαβάζοντας και την ερώτησή σας αλλά βλέποντας και την τοποθέτησή σας.
Και µάλιστα η κατασκευή των έργων που σας προανέφερα σε
συνδυασµό µε τις ραγδαίες µεταβολές χρήσης γης µετέβαλε ουσιαστικά τις παραµέτρους απορροής στο ρέµα του Ερασίνου και
κατέστησε ακόµη µεγαλύτερη την ανάγκη για παρέµβαση που
ούτως ή άλλως είναι ανεπαρκή φυσική του κοίτη. Αυτή είναι µια
πραγµατικότητα και οφείλετε να το γνωρίζετε. Και όπως γνωρίζετε µε τέτοια ζητήµατα που άπτονται και των επιπτώσεων της
κλιµατικής αλλαγής δεν πρέπει να παίζει καµµία πολιτική ηγεσία
σε κανένα Υπουργείο.
Αφού, λοιπόν, ξεκαθαρίσαµε πόσο ουσιαστικό είναι αυτό το
ρέµα, περνάω στο τι έχει γίνει. Γνωρίζετε -αν δεν κάνω λάθος,
γιατί το αναφέρατε σε κάποιο κοµµάτι- ότι όντως η προετοιµασία
γι’ αυτό το έργο ξεκίνησε πριν από περίπου είκοσι δύο χρόνια,
όταν άρχισε να κατασκευάζεται και η Αττική Οδός. Και τότε ξεκίνησαν και κάποιες µελέτες, όπως η γεωτεχνική µελέτη της πρώτης φάσης του 2000.
Θα πρέπει όµως σε αυτή την Αίθουσα να λέµε και την πραγµατικότητα. Η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών µελετών
έγινε το 2011. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Αρσένη, ήσασταν ευρωβουλευτής µε το κόµµα που κυβερνούσε και ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους. Το έργο δηµοπρατήθηκε πριν από δυόµισι
χρόνια. Το συµβασιοποιήσαµε και προχωράµε µε ένα συµβατικό
αντικείµενο της τάξης των 19,5 εκατοµµυρίων ευρώ και προθεσµία περαίωσης του έργου περίπου τους τριάντα µήνες. Είναι
ένα έργο το οποίο το χρηµατοδοτούµε από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, από
την Τράπεζα του Συµβουλίου της Ευρώπης και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
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Και, καθώς ενδιαφέρεστε για τα περιβαλλοντικά, σας ενηµερώνω ότι όλα τα προς υλοποίηση έργα είναι περιβαλλοντικά
αδειοδοτηµένα και µάλιστα γνωρίζετε πολύ καλά ότι στη χώρα
µας η περιβαλλοντική νοµοθεσία είναι πάρα πολύ αυστηρή. Προβλέπονται, λοιπόν, αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι κατασκευής
και λειτουργίας. Και δεν το λέω εγώ, το λέει το Συµβούλιο της
Επικρατείας, µε όχι µία απόφαση, αλλά µε περισσότερες της
µιας αποφάσεως. Αναφέρω ότι το 2009 προσέφυγε στο Σ.τ.Ε. η
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η οποία απορρίφθηκε το 2013.
Το 2019 είχαµε ξανά προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας
από το σωµατείο «Ροή» και πάλι, όµως, το 2020 την απέρριψε
στο σύνολό της. Και, όπως γνωρίζετε, στις 30 Ιουλίου του 2021
δηµοσιεύτηκε το προεδρικό διάταγµα για την επικύρωση του καθαρισµού των οριογραµµών του ρέµατος του Ερασίνου µετά από
σύµφωνη γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Για τα αρχαιολογικά που αναφέρετε µέσα στη γραπτή σας
ερώτηση, και εκεί είµαστε σε µια αγαστή και συνεχή συνεργασία
µε το Υπουργείο Πολιτισµού και µε την Εφορεία Αρχαιοτήτων
της Ανατολικής Αττικής και έχει µάλιστα και την πλήρη αυτεπιστασία.
Όπως βλέπετε -και νοµίζουµε ότι αποδεικνύεται µε τα έγγραφα- αυτό είναι ένα απολύτως αναγκαίο έργο για το οποίο µάλιστα έχουµε τηρήσει την προβλεπόµενη αυστηρή νοµοθεσία
κατά γράµµα. Ακολουθούµε όλους τους κανόνες της νοµιµότητας και υπερασπιζόµαστε την αναγκαιότητα αυτού του έργου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο κ. Αρσένης έχει τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αναφέρατε ότι το πρόβληµα για τον Ερασίνο
είναι ότι πάνε εκεί τα όµβρια ύδατα από το αεροδρόµιο Αθηνών,
Βάρης - Κορωπίου και Αττικής Οδού. Καταλαβαίνετε πόσο κακοσχεδιασµένα έργα είναι όλα αυτά, για να στέλνουν τα όµβρια
ύδατα σε ένα µικρό ρέµα. Μου κάνει, όµως, εντύπωση που το
αναφέρετε, γιατί απ’ ό,τι βλέπω στο βιογραφικό σας, στην εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», εσείς ήσασταν στέλεχος της Αττικής
Οδού. Για πείτε µας -έτσι λέει η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»- το διαψεύδετε;
Πείτε µας, λοιπόν, πώς σχεδιάστηκαν αυτά τα έργα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Μεταφορών και
Υποδοµών): Της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ».
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Παρ’ όλα αυτά και µετά από όλα
αυτά, δεν έχουµε πληµµυρικά φαινόµενα στον Ερασίνο. Δεν
έχουµε ιστορικά πληµµυρικά φαινόµενα, το µόνο που έχουµε δει
είναι να πληµµυρίζει ο αρχαιολογικός χώρος από την άνοδο της
στάθµισης των υδάτων και όχι από την υπερχείλιση του ποταµού
και εσείς πάτε και καταστρέφετε µια διπλή «NATURA». Πάτε και
καταστρέφετε έναν οικότοπο ενός είδους που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην πράξη. Και τι κάνετε; Θα βάλετε εξίµισι χιλιόµετρα σαρζανέτια. Λιθοπλήρωση.
Να σας πω τι µου είπε πριν από λίγες µέρες ο συνάδελφός
σας, ο κ. Αµυράς; Μου είπε: «Μα, τα σαρζανέτια, η λιθοπλήρωση,
έχει ξεπεραστεί. Έχει αποδειχθεί προβληµατική, γιατί µε το
πρώτο καιρικό φαινόµενο διαλύονται αυτά τα λιθοκιβώτια, χύνονται τα αδρανή στο ρέµα και τότε είναι που κλείνει. Τελικά, τι κάνετε σε αυτή την Κυβέρνηση; Ο ένας λέει το ένα και ο άλλος λέει
το άλλο;
Νοµίζω ότι σε αυτή την περίπτωση ο κ. Αµυράς λέει την αλήθεια και το Υπουργείο σας κάνει τα στραβά µάτια, για να υλοποιήσετε ένα εργολαβικό έργο το οποίο δεν εξυπηρετεί τίποτα στην
πράξη. Αν υπάρχει κάποιο πρόβληµα, λύστε το σηµειακά. Και
µου αναφέρετε και την κλιµατική κατάρρευση; Τι λέτε; Κόβετε
επτά χιλιόµετρα βλάστηση, καταστρέφετε ένα οικοσύστηµα για
το καλό µας απέναντι στην κλιµατική αλλαγή; Έχετε διαβάσει τα
επιστηµονικά δεδοµένα, τι λέει ο ΟΗΕ για το θέµα; Πείτε µου για
ποιον λόγο ο ΟΗΕ έχει ονοµατίσει, έχει αφιερώσει αυτή την κρίσιµη δεκαετία για την αντιµετώπιση της κλιµατικής κατάρρευσης
σε δεκαετία 2020 - 2030 αποκατάστασης φυσικών οικοσυστηµάτων. Εσείς εργολαβικά έργα κάνετε και σας καλούµε να σταµατήσετε, γιατί βεβαίως θα καταδικαστούµε ευρωπαϊκά, αλλά τα
πρόστιµα θα τα πληρώσουµε πάλι εµείς. Ούτε κανένας εργολάβος, ούτε κανένας µεγάλος επιχειρηµατίας. Εµείς θα τα πληρώ-
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σουµε και δεν θα υπάρχει καµµία επίπτωση στους Υπουργούς
που τα αποφάσισαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ο κύριος
Υπουργός έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Μεταφορών και
Υποδοµών): Να διευκρινίσω κατ’ αρχάς ότι δεν έχω καµµία επαγγελµατική σχέση µε την εταιρεία «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ». Στο «ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ» ήµουν. Μάλλον εκ παραδροµής το µπερδέψατε.
Πάµε τώρα στην ουσία της απάντησης. Κατ’ αρχάς θα ήθελα
να γνωρίζετε ότι το έργο χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, χρηµατοδοτείται από
ευρωπαϊκούς πόρους. Άρα αυτά που µας αναφέρατε περί καταδίκης θα κριθούν.
Θα ήθελα να σας διαβάσω, όµως, δυο-τρία σηµεία από τις
αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας. Διαβάζω πρώτα την
απόφαση του 2013. Το επίµαχο έργο όχι µόνο δεν θα προκαλέσει
βλάβη στο φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής και υποβάθµιση του προστατευµένου υγρότοπου, αλλά αντιθέτως, θα
έχει µόνιµες θετικές, µη αντιστρέψιµες συνέπειες. Και επανέρχοµαι και στην απόφαση του 2020, όπου κατόπιν αυτής της απόφασης υπήρξε και γνωµοδότηση του Σ.τ.Ε. η οποία εκδίδεται από
την Ολοµέλεια όπως αντιλαµβάνεστε. Έχει κριθεί -αναφέρει το
Συµβούλιο της Επικρατείας- και από τις δύο αποφάσεις ότι οι εν
λόγω µελέτες, ιδίως ως προς την επιρροή των έργων στις προστατευόµενες περιοχές, είναι επαρκώς αιτιολογηµένες. Και θέλω
να σας διαβάσω και ένα ακόµα σηµείο για να το αντιληφθείτε,
κύριε Αρσένη, για το τι ακριβώς δουλειά γίνεται. Αυτή η αιτιολόγηση δεν βρίσκει έρεισµα στις διαπιστώσεις και παραδοχές του
οικείου σχεδίου διαχείρισης κινδύνων πληµµύρας, σύµφωνα µε
το οποίο η λεκάνη απορροής του ρέµατος ανήκει στη ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πληµµύρας.
Νοµίζω ότι αντιλαµβάνεστε, κύριε Αρσένη, πως η δουλειά που
γίνεται στο Υπουργείο Υποδοµών και στα αντιπληµµυρικά και σε
όλα αυτά τα φιλοπεριβαλλοντικά έργα είναι πολύ σοβαρή, βασίζεται σε σοβαρές µελέτες, αδειοδοτούνται -γιατί χωρίς αδειοδότηση αντιλαµβάνεστε ότι δεν γίνεται κανένα µεγάλο έργο
υποδοµής- από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και η συνεργασία
που έχει το Υπουργείο µας µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι
στενή, χωρίς κανένα πρόβληµα. Εµείς θα συνεχίσουµε να κάνουµε µεγάλα έργα υποδοµής, γιατί αυτά χρειάζονται για τον
τόπο µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Θα συνεχίσουµε τώρα µε τη συζήτηση της τρίτης µε αριθµό 431/16-22022 επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β2’
Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε
θέµα: «Η τραγική υποστελέχωση του ΟΑΕΔ Πτολεµαΐδας, εµπόδιο στην υλοποίηση των προγραµµάτων επιδότησης της εργασίας».
Ο κ. Αρσένης έχει τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επισκέφθηκα πρόσφατα την Πτολεµαΐδα. Η
κατάσταση, όπως γνωρίζουµε όλοι µας, είναι δραµατική, γιατί
υπάρχει µια απολιγνιτοποίηση χωρίς κανένα σχέδιο δίκαιης µετάβασης. Μια απολιγνιτοποίηση η οποία υλοποιείται σε δύο χρόνια, χωρίς καµµιά επόµενη ηµέρα. Σε µια περιοχή, δηλαδή,
τριάντα πέντε χιλιάδων κατοίκων πόλη, την Πτολεµαΐδα -πέρα
απ’ το τι γίνεται στη Μεγαλόπολη, στη Φλώρινα, στο Αµύνταιο
και την Κοζάνη- που είναι κτισµένη πάνω στα λιγνιτωρυχεία και
γίνεται η µετάβαση χωρίς κανένα απολύτως σχέδιο. Όλα στο
κενό. Είναι ένα αµάξι που οδηγεί µε χίλια στο κενό. Έχει πέσει
ήδη κατά 50% η κίνηση στα µαγαζιά στην Πτολεµαΐδα. Φεύγει
όλος ο κόσµος, για να το πούµε απλά. Μια πόλη τριάντα πέντε
χιλιάδων ανθρώπων, η δεύτερη σε µέγεθος στη δυτική Μακεδονία µετά την Κοζάνη. Το µόνο πράγµα που έχει κάνει η Κυβέρνησή σας είναι στην ουσία αυτά τα προγράµµατα του ΟΑΕΔ. Και
έρχεται εδώ ο εµπορικός σύλλογος Πτολεµαΐδας - Εορδαίας και
ο σύλλογος λογιστών Εορδαίας και µας λένε ότι προσέλαβαν ανθρώπους µε βάση αυτά τα προγράµµατα, αλλά εδώ και έξι-επτά
µήνες δεν πληρώνονται. Οι ίδιοι πληρώνουν όλα αυτά που χρει-
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άζονται, εισφορές υπέρ του ΕΦΚΑ, τη µισθοδοσία κ.ο.κ., αλλά
δεν παίρνουν χρήµατα. Εκεί, δηλαδή, που ήταν οριακά ζουν-πεθαίνουν, τους δίνετε τη χαριστική βολή. Για ποιον λόγο ισχύει
αυτό; Γιατί στον χώρο µε τη µεγαλύτερη οικονοµική κρίση αυτή
τη στιγµή, στην Πτολεµαΐδα, έχετε έναν ΟΑΕΔ που λειτουργεί µε
δύο εργαζόµενους που δεν µπορούν να βγάλουν εις πέρας τις
αιτήσεις αποπληρωµής. Σας ζητάµε το αυτονόητο. Να ακούσετε
τους ανθρώπους στην Πτολεµαΐδα και να κάνετε άµεσα µετακινήσεις και προσλήψεις προσωπικού. Να µας πείτε πώς θα λύσετε
το θέµα των άµεσων αποζηµιώσεων. Μη δίνετε τη χαριστική βολή
στους ανθρώπους που προσπαθούν να παραµείνουν στην Πτολεµαΐδα και να κρατήσουν την πόλη όρθια και ζωντανή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε κύριε Αρσένη, κατ’ αρχάς θα µου επιτρέψετε να παρατηρήσω ότι η πραγµατική εικόνα πόρρω απέχει από αυτή που
παρουσιάσατε στην εισαγωγή της τοποθέτησής σας.
Η µετάβαση σε καθαρές µορφές ενέργειας µε χαµηλό περιβαλλοντικό αποτύπωµα και ανταγωνιστικές τιµές αποτελεί, πραγµατικά, προτεραιότητα για τη χώρα µας. Η προώθηση ενός
εµπροσθοβαρούς σχεδίου για την απολιγνιτοποίηση της εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί µία στρατηγική
επιλογή της Κυβέρνησης, που αποτυπώθηκε στο Εθνικό Σχέδιο
για την Ενέργεια και το Κλίµα.
Πρόκειται για µια στρατηγική επιλογή που τοποθετεί την Ελλάδα στην πρώτη γραµµή της «µάχης» απέναντι στις επιπτώσεις
της κλιµατικής αλλαγής. Τα περιβαλλοντικά αλλά και τα οικονοµικά οφέλη της στρατηγικής αυτής τεκµηριώνονται στο Εθνικό
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα και εναρµονίζονται µε την
ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία, τους στόχους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για µετάβαση στην κλιµατική ουδετερότητα έως το
2050, αλλά και µε τους ενδιάµεσους στόχους για το 2030.
Η Κυβέρνηση παράλληλα αναγνώρισε από την πρώτη στιγµή
πως η επιλογή αυτή της διακοπής λειτουργίας των λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής δηµιουργεί νέα δεδοµένα για τους
εργαζόµενους σε αυτές τις περιοχές και τις τοπικές οικονοµίες
και κοινωνίες. Αυτός ήταν και ο λόγος που από την πρώτη στιγµή
έλαβε µέτρα για τη στήριξη της δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης στην κρίσιµη µετάβασή τους στη µετά τον λιγνίτη
εποχή.
Το σχέδιο για τη δίκαιη αναπτυξιακή µετάβαση, που ενέκρινε
το Υπουργικό Συµβούλιο τον Δεκέµβριο του 2020, αποτελεί έναν
ολοκληρωµένο οδικό χάρτη για την προστασία της απασχόλησης
και τον παραγωγικό µετασχηµατισµό των αποκαλούµενων «λιγνιτικών περιοχών», µε µέτρα στήριξης των εργαζοµένων και στήριξης των θέσεων εργασίας, κίνητρα για την επιχειρηµατικότητα
και µεγάλες επενδύσεις που θα συµβάλουν στην αλλαγή του παραγωγικού µοντέλου αυτών των περιοχών.
Βασικός πυλώνας του σχεδίου της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης είναι το λεγόµενο «κοινωνικό πακέτο» που υλοποιείται
από τον ΟΑΕΔ µε συνολικό ύψος 107 εκατοµµύρια ευρώ για τη
στήριξη της απασχόλησης στις περιφέρειες της δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου.
Μέσα από τέσσερα κατάλληλα σχεδιασµένα προγράµµατα θα
λάβουν υποστήριξη για την απασχόλησή τους περίπου εννέα χιλιάδες άτοµα από τις περιοχές της δυτικής Μακεδονίας και της
Μεγαλόπολης, µε προτεραιότητα σε αυτούς που εργάζονται είτε
στα λιγνιτικά πεδία των δύο περιοχών είτε σε συναφή µε τα λιγνιτωρυχεία και τις λιγνιτικές µονάδες επαγγέλµατα.
Προφανώς τα προγράµµατα που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ δεν είναι τα
µόνα για τη στήριξη της εργασίας στις λιγνιτικές περιοχές, αφού
οι παρεµβάσεις για τον µετασχηµατισµό του παραγωγικού µοντέλου, τα κίνητρα προς επιχειρήσεις και οι προωθούµενες επενδύσεις θα δηµιουργήσουν πολλαπλές θέσεις απασχόλησης για
το ανθρώπινο δυναµικό των περιοχών αυτών.
Ωστόσο, το κοινωνικό πακέτο έχει τον χαρακτήρα «γέφυρας»
γι’ αυτό το βραχυπρόθεσµο διάστηµα, προκειµένου να µην υπάρξει κενό στην απασχόληση έως την ενεργοποίηση όλων των προγραµµάτων και δράσεων του Μηχανισµού Δίκαιης Μετάβασης,
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µέσα από τις οποίες θα κινητοποιηθούν κονδύλια περίπου 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Όντας µέλος της συντονιστικής επιτροπής του σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ο ΟΑΕΔ δεν θα µπορούσε παρά
να είναι παρών, στηρίζοντας έµπρακτα τους εργαζόµενους που
επηρεάζονται από την απολιγνιτοποίηση στις περιοχές αυτές
που είπα πριν, τη δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη.
Αυτή τη στιγµή τα ανοιχτά προγράµµατα απασχόλησης στην
Πτολεµαΐδα είναι πέντε, από τα οποία τρία υλοποιούνται σε όλη
την Ελλάδα και τα δύο µόνο σε τοπικό επίπεδο στη συγκεκριµένη
περιοχή και αφορούν αποκλειστικά τη µεταλιγνιτική εποχή.
Επίσης, µόλις την περασµένη εβδοµάδα έκλεισε η υλοποίηση
ενός ακόµη προγράµµατος απασχόλησης. Πράγµατι, η υλοποίηση των προγραµµάτων αυτών και γενικότερα η µετάβαση προς
τη µεταλιγνιτική εποχή έχουν δηµιουργήσει ιδιαίτερο φόρτο στις
τοπικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και καθυστερήσεις στην εκκαθάριση των προγραµµάτων του οργανισµού.
Ανταποκρινόµενη, όµως, στις νέες αυτές συνθήκες, η Κυβέρνηση έχει ενισχύσει σηµαντικά σε στελεχιακό δυναµικό το τοπικό
κέντρο προώθησης απασχόλησης από οκτώ σε δεκατέσσερα
άτοµα και έπονται και άλλοι.
Στη δευτερολογία µου θα αναφερθώ αναλυτικά στα στοιχεία
που µας παρείχε ο ΟΑΕΔ σχετικά µε τη στελέχωση των τοπικών
υπηρεσιών αλλά και στους χρόνους εκκαθάρισης των αποζηµιώσεων των επιχειρήσεων, οι οποίοι επίσης ήταν όντως σχετικά µεγάλοι, αλλά και εκεί η καθυστέρηση έχει µειωθεί σηµαντικά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µας περιγράφετε µια εικόνα όπου εργάζονται
δεκατέσσερις άνθρωποι στον ΟΑΕΔ της Πτολεµαΐδας, αν κατάλαβα καλά. Δηλαδή, σχετικά µε την εικόνα που καταγγέλλουν ο
Εµπορικός Σύλλογος Πτολεµαΐδας Εορδαίας και ο Σύλλογος Λογιστών Εορδαίας, που θα καταθέσω και στα Πρακτικά, που µιλάνε για τους δύο εργαζόµενους, θέλετε να µου πείτε ότι
ψεύδονται προφανώς.
Αυτά που λένε, ότι οι ίδιοι κάνουν επτά µήνες να λάβουν τα
οφειλόµενα από τον ΟΑΕΔ και ότι πλήρωναν επί επτά µήνες τους
µισθούς που θα έπρεπε να πληρώνει ο ΟΑΕΔ και είχαν τη ρευστότητά τους, που ήταν ήδη στο µηδέν, να καταρρέει είναι όλα
ψέµατα; Ζουν µία εικονική πραγµατικότητα οι κάτοικοι και οι επιχειρηµατίες στην Πτολεµαΐδα;
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κρίτων - Ηλίας Αρσένης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και θα φέρετε νέο πρόγραµµα απασχόλησης, χωρίς να µας
έχετε πει ακριβώς πώς θα ενισχύσετε αυτή τη δοµή. Βέβαια, δεν
είναι µόνο στην Πτολεµαΐδα. Διαβάζω εδώ δηµοσιεύµατα:
Στις 15 Νοεµβρίου του 2021 για τη Φθιώτιδα: «Καθυστερήσεις
στις πληρωµές των ανέργων και των επιχειρήσεων, υποστελέχωση του ΟΑΕΔ στη Λαµία». Στις 15-10-2021 για την Αλεξανδρούπολη: «Τραγική υποστελέχωση στον ΟΑΕΔ Αλεξανδρούπολης». Στις 16 Φλεβάρη, τώρα, για το Ρέθυµνο: «Πάγιο το φαινόµενο των καθυστερήσεων στην καταβολή των επιδοµάτων».
Αντίστοιχα για τη Λαµία και ούτω καθεξής. Είναι γενικό το φαινόµενο, αλλά πόσω µάλλον αυτή τη στιγµή στην Πτολεµαΐδα της
απολιγνιτοποίησης. Αυτό είναι αδιανόητο.
Θέλουµε να αναγνωρίσετε κατ’ αρχάς την κατάσταση, για να
έχουµε µια βάση συζήτησης. Έχετε λάβει, φαντάζοµαι, την επιστολή του Συλλόγου Λογιστών Εορδαίας και του Εµπορικού Συλλόγου Πτολεµαΐδας Εορδαίας. Δεν νοµίζω ότι τους έχετε απαντήσει ότι κάνουν λάθος στα νούµερα ούτε στον χρόνο. Αν έχετε
άλλα στοιχεία, να έχετε το θάρρος να τους απαντήσετε γραπτά.
Πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι «κάνετε λάθος, δεν έχετε
επτά µήνες καθυστέρηση ούτε είναι δύο οι εργαζόµενοι και γι’
αυτό είναι το πρόβληµα». Δύο εργαζόµενοι που να εργάζονται.
Δεν µιλάω για το αν υπάρχουν εργαζόµενοι οι οποίοι δεν είναι
εκεί πέρα. Δύο εργαζόµενοι που να είναι αυτή τη στιγµή και να
διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις. Και ένας διευθυντής, τρεις.
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Μου κάνει εντύπωση ότι αναφερθήκατε και στα 5 δισεκατοµµύρια που θα έρθουν από το Πρόγραµµα Δίκαιης Μετάβασης,
ένα πρόγραµµα που δεν έχετε αποφασίσει ακόµα. Αύριο γίνεται
η απολιγνιτοποίηση και εσείς ακόµα είστε σε διαβούλευση για
το τι θα γίνει. Θα κάνετε, δηλαδή, τη ριζική παραγωγική ανασυγκρότηση ενός τόπου σε έναν χρόνο, χωρίς να έχετε αποφασίσει
ακόµα τώρα προς τα πού θα πάει αυτό; Έχει γίνει πουθενά αλλού
παγκοσµίως; Πού; Ποια χώρα το έχει κάνει; Όχι µε τις δικές µας
δοµές, που έχετε φροντίσει να υποβαθµίσετε και να διαλύσετε.
Ποια χώρα το έχει κάνει;
Επίσης, αναφέρατε ότι θα δώσετε στον τόπο πέντε δισεκατοµµύρια. Επτά είχατε ανακοινώσει, πέντε µάς λέτε τώρα. Σε κάθε
περίπτωση, αυτά τα πέντε ξέρετε εσείς πού θα πάνε; Το έχετε
ανακοινώσει. Στα µεγάλα αιολικά και φωτοβολταϊκά, κύριε
Υπουργέ. Τι σχέση έχει αυτό µε την απασχόληση; Θα παραχθούν
πάνω από εκατό θέσεις απασχόλησης έναντι των τριών χιλιάδων
που χάνονται;
Θα ήθελα, ανεξαρτήτως πολιτικής αντιπαράθεσης, να συµφωνήσουµε ότι υπάρχει πρόβληµα µε τον ΟΑΕΔ Πτολεµαΐδας, ότι
είναι απόλυτη προτεραιότητα λόγω της απολιγνιτοποίησης να
ενισχυθεί και να δεσµευθείτε ότι θα κάνετε τα πάντα για να τον
ενισχύσετε και να αποζηµιωθούν άµεσα οι επαγγελµατίες, που
είναι ήρωες που παραµένουν στην Πτολεµαΐδα αυτή τη στιγµή.
Κρατάνε την πόλη όρθια. Βοηθήστε τους, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Και πάλι ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε Αρσένη, ίσως επειδή η ερευνητική ενασχόλησή
µου στο πανεπιστήµιο είναι κυρίως εµπειρικής φύσης, κάθε φορά
που έρχοµαι εδώ να απαντήσω κοιτάζω να µαζέψω όσο το δυνατόν περισσότερη ποσοτική πληροφορία. Και αυτό θα κάνω και
εδώ, για να απαντήσω στα συγκεκριµένα ερωτήµατά σας. Βέβαια, ως προς το γενικότερο πλαίσιο, νοµίζω ότι σας απάντησα
και µε σαφήνεια στην πρωτολογία µου.
Ο ρόλος του ΟΑΕΔ στη διαδικασία µετάβασης προς µια νέα,
πιο πράσινη ενέργεια είναι κοµβικός, τόσο σε εθνικό όσο και σε
τοπικό επίπεδο. Γι’ αυτόν τον λόγο το Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης Πτολεµαΐδας έχει ενισχυθεί µε προσωπικό, καθώς οι
µόνιµοι υπάλληλοι αυξήθηκαν από οκτώ σε δεκατέσσερις, εκ των
οποίων οι δώδεκα είναι µόνιµοι και οι άλλοι δύο απασχολούνται
ως συµβασιούχοι σε πρόγραµµα απασχόλησης µακροχρονίως
ανέργων.
Οι συµβάσεις των ατόµων αυτών έχουν διάρκεια ενός έτους
και δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος. Για τους δύο
τελευταίους µιλάω προφανώς. Υπάρχει µάλιστα πρόνοια για περαιτέρω στελέχωση των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.
Επιπλέον, στο πλαίσιο των δεδοµένων δυνατοτήτων στελέχωσης και του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου των προσλήψεων
στο δηµόσιο, πραγµατοποιήθηκε µετάταξη ενός υπαλλήλου από
άλλον φορέα, µε τον πρώτο κύκλο κινητικότητας του 2021, καθώς επίσης προσλήφθηκε και ένας υπάλληλος Πανεπιστηµιακής
Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονοµικού µε την προκήρυξη του
ΑΣΕΠ, τη 15Κ/2017.
Επιπλέον, αναµένεται η πρόσληψη ενός ακόµα υπαλλήλου
µέσω της προκήρυξης 8Κ/2021, η οποία βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας από το ΑΣΕΠ και αναµένεται η έκδοση των προσωρινών πινάκων.
Πέρα από την ανωτέρω προκήρυξη, στο πλαίσιο του Εθνικού
Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας έχουν προβλεφθεί έξι
θέσεις εργασιακών συµβούλων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου,
διάρκειας οκτώ µηνών, µε δυνατότητα παράτασης για επιπλέον
δύο οκτάµηνα για το Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης Πτολεµαΐδας, οι οποίες αναµένεται να καλυφθούν µέχρι τον Απρίλιο
του τρέχοντος έτους.
Από τα παραπάνω µπορεί κανείς εύκολα να διαπιστώσει ότι η
Κυβέρνηση όχι µόνο έχει διαγνώσει τις αυξηµένες επιχειρησιακές ανάγκες του ΟΑΕΔ στην περιοχή, αλλά χρησιµοποιεί και
κάθε δυνατό εργαλείο, προκειµένου να στελεχώσει το τοπικό
κέντρο προώθησης απασχόλησης µε προσωπικό.
Τώρα ως προς την εκκαθάριση των προγραµµάτων, σύµφωνα

8968

µε την ενηµέρωση που έλαβα από τη διοίκηση του ΟΑΕΔ, τα προγράµµατα επιδοτούµενης απασχόλησης έχουν σε όλη τη χώρα
έναν µέσο όρο διάρκειας αποπληρωµής περίπου ενάµιση µήνα.
Συγκεκριµένα, όσον αφορά το Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης Πτολεµαΐδας και λόγω των αυξηµένων αναγκών που υπάρχουν, η διοίκηση του ΟΑΕΔ σε συνεργασία µε την Περιφερειακή
Διοίκηση Μακεδονίας επιλήφθηκε άµεσα του θέµατος των καθυστερήσεων, που όντως υπήρχαν. Το προσωπικό της εν λόγω
υπηρεσίας ενισχύθηκε µε τέσσερις µόνιµους υπαλλήλους, καθώς και µε δύο ακόµα άτοµα µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, όπως είπα και προηγουµένως.
Επιπρόσθετα, λαµβάνει συνδροµή και από την έτερη υπηρεσία
της συγκεκριµένης περιφερειακής ενότητας, δηλαδή από το Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης Κοζάνης, προκειµένου να διεκπεραιωθούν τα αιτήµατα των δικαιούχων και να εξοµαλυνθεί η
κατάσταση το συντοµότερο δυνατό.
Συνολικά η προσπάθεια έχει ήδη αποδώσει καρπούς και ο
µέσος όρος αποπληρωµής των προγραµµάτων αυτών µειώθηκε
από τους τέσσερις στους δύο µήνες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη διοίκηση του ΟΑΕΔ, το πρόγραµµα το οποίο έκλεισε την περασµένη εβδοµάδα και στο οποίο
αναφέρθηκα προηγουµένως πρόκειται να αποπληρωθεί εγκαίρως. Να σηµειώσω, ωστόσο, ότι ο χρόνος αποπληρωµής είναι
ευθέως συνδεδεµένος και µε τον χρόνο υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών από την πλευρά κάθε εργοδότη και σε
αρκετές περιπτώσεις οι καθυστερήσεις αυτές δεν οφείλονται
στον ΟΑΕΔ, αλλά στην καθυστερηµένη υποβολή των σχετικών
δικαιολογητικών.
Επαναλαµβάνω, όµως, ότι η ενίσχυση των τοπικών υπηρεσιών
του ΟΑΕΔ συνεχίζεται, µε σκοπό να βελτιωθεί περαιτέρω η υλοποίηση των υποστηρικτικών προγραµµάτων απασχόλησης, να
ενισχυθεί η τοπική οικονοµία και η µετάβαση προς τη µεταλιγνιτική εποχή να γίνει όσο το δυνατόν περισσότερο οµαλά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Και τώρα
συνεχίζουµε µε την πρώτη µε αριθµό 455/21-2-2022 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Πρέβεζας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Κωνσταντίνου Μπάρκα προς
την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Παραµονή
του πανεπιστηµιακού Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στην πόλη της Πρέβεζας».
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων κ. Συρίγος.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η κοινωνία της Πρέβεζας είναι ανάστατη, κάτι
που οφείλεται στο γεγονός ότι η Σύγκλητος αποφάσισε να κάνει
δεκτή οµοφώνως την απόφαση των καθηγητών του Τµήµατος
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων που εδρεύει στην πόλη της Πρέβεζας για µεταφορά της
έδρας του τµήµατος από την Πρέβεζα στα Γιάννενα.
Το Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε έδρα την Πρέβεζα, κύριε Υπουργέ, είναι ένα
τµήµα µε ανοδική πανεπιστηµιακή πορεία, που τα τελευταία χρόνια αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της κοινωνικής, πνευµατικής,
οικονοµικής και πολιτιστικής ζωής στην κοινωνία της Πρέβεζας,
στην πόλη της Πρέβεζας, στον Νοµό της Πρέβεζας, αλλά και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή.
Το Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, κύριε Υπουργέ,
εντάχθηκε στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων όχι από κάποιο καπρίτσιο, όχι γιατί έγινε κάποια χάρη σε κάποιον, αλλά γιατί διαθέτει
όλα τα ακαδηµαϊκά κριτήρια τα οποία ορίζουν τον ακαδηµαϊκό
λόγο ύπαρξής του, όπως είναι το διδακτικό προσωπικό, τα µέλη
ΔΕΠ δηλαδή, ακόµα και όταν άνηκε στην κατηγορία των ΤΕΙ,
αλλά και τώρα που είναι πανεπιστηµιακό τµήµα. Επίσης, έχει άριστες υποδοµές, διοικητικό προσωπικό και προπτυχιακό τµήµα,
το οποίο παρακολουθούν πολλοί φοιτητές, ενώ έχει και πάρα
πολλούς αποφοιτήσαντες φοιτητές. Ακόµα, έχει µεταπτυχιακό,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

το οποίο από το 2015 έχει µεγάλη ζήτηση, διδακτορικό τίτλο
σπουδών, ενώ επίσης, κύριε Υπουργέ, έχει συµµετάσχει σε
πολλά ερευνητικά και επιστηµονικά συνέδρια και βεβαίως αποτελεί κοµµάτι της τοπικής ζωής. Συµµετέχει, δηλαδή, ως σύµβουλος σε όλους τους φορείς της πόλης.
Για όλους αυτούς τους λόγους, κύριε Υπουργέ, η απόφαση
της Συγκλήτου να υιοθετήσει την πρόταση των καθηγητών του
Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής δηµιουργεί τεράστιο πρόβληµα στην πόλη της Πρέβεζας και σύσσωµοι οι κοινωνικοί, επιστηµονικοί και επαγγελµατικοί φορείς, καθώς και η
τοπική κοινωνία, οι αυτοδιοικητικές αρχές του τόπου, όπως και
οι εκπρόσωποι στην Ελληνική Βουλή, εγώ και ο έτερος Βουλευτής, αλλά και όλα τα κόµµατα είµαστε αντίθετοι στο ενδεχόµενο
µεταφοράς του τµήµατος στην Πρέβεζα.
Για όλους αυτούς τους λόγους, κύριε Υπουργέ, σας ρωτάµε
τα εξής: Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο Παιδείας,
ώστε το Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε έδρα την Πρέβεζα να παραµείνει στην
πόλη της Πρέβεζας συνεχίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία
του;
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, θα µπορούσα να σας απαντήσω σε λιγότερο
από µισό λεπτό, αναφέροντας ότι είµαστε υποχρεωµένοι να ακολουθήσουµε τις διατάξεις του ν.4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί, µε τον οποίο ρυθµίζονται τα ζητήµατα οργάνωσης και λειτουργίας πανεπιστηµιακών µονάδων, µεταξύ αυτών και της µεταβολής της έδρας ενός πανεπιστηµιακού τµήµατος. Στο πλαίσιο
αυτό, η µεταφορά ενός τµήµατος υλοποιείται από τον Υπουργό
µε δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι να υπάρχει η γνώµη της
Συγκλήτου του οικείου τµήµατος και η δεύτερη είναι να υπάρχει
η γνώµη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Δεδοµένου ότι το αίτηµα περιήλθε επισήµως σε εµάς σήµερα
στις 8.10’ το πρωί -δεν είναι ότι δεν το ξέραµε, το πληροφορηθήκαµε από τον Τύπο, αλλά και από την ερώτησή σας- και θα
πρέπει να το αποστείλουµε στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, είναι εντελώς λανθασµένο να πάρω θέση επί του ερωτήµατός σας, διότι έτσι είναι σαν να υποβιβάζω τον ρόλο µιας
ανεξάρτητης αρχής, της ΕΘΑΑΕ, και σαν να προκαταλαµβάνω
τη θέση της.
Θα µπορούσα να µείνω εδώ. Όµως, δεν θα µείνω εδώ, διότι
θεωρώ ότι αυτό που συµβαίνει σε αυτό το τµήµα είναι χαρακτηριστικό όλων σχεδόν των τµηµάτων -όχι όλων, αλλά των περισσοτέρων, της πλειοψηφίας των τµηµάτων- τα οποία δηµιουργήθηκαν την περίοδο 2018-2019 και σπέρνονταν σε διάφορα σηµεία και «κολλούσαν» σε διάφορα πανεπιστήµια. Είναι όλα αυτά
τα πρώην ΤΕΙ τα οποία µπήκαν µέσα στο πανεπιστήµιο.
Είπατε στην οµιλία σας, κύριε συνάδελφε, ότι το τµήµα έχει
µία ανοδική πανεπιστηµιακή πορεία. Διαβάζω την απόφαση του
τµήµατος, το οποίο έχει µία εντελώς διαφορετική αντίληψη από
αυτό το οποίο περιγράφετε.
Στην απόφαση του τµήµατος, λοιπόν, περιγράφεται σωστά το
προφίλ του τµήµατος, όπως πάρα πολύ σωστά είναι και τα σχόλια για τους εισακτέους. Διαπίστωση: «Η λειτουργία του τµήµατος καθίσταται µη βιώσιµη.». Πότε το ανακάλυψαν, κύριε συνάδελφε; Το 2019 ζητούσαν να µπουν µέσα στο Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων και τώρα ξαφνικά έρχονται και ανακαλύπτουν ότι η λειτουργία του τµήµατος είναι µη βιώσιµη;
Γράφει µέσα για τις εγκαταστάσεις της Πρέβεζας, οι οποίες
είναι πολύ όµορφες και πάρα πολύ καλές. Λέει, λοιπόν, το εξής:
«Είναι εφικτή η λειτουργία νέων εκπαιδευτικών δοµών και δράσεων υπό την αιγίδα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και τοπικών
φορέων…».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε µισό λεπτό.
Τι θα πει, δηλαδή, αυτό το γενικό και αόριστο: «Είναι εφικτή η
λειτουργία νέων εκπαιδευτικών δοµών και δράσεων υπό την αι-
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γίδα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και τοπικών φορέων µέσα στις
υπάρχουσες εγκαταστάσεις.»; Αυτό είναι κάτι εντελώς αόριστο
και µοιάζει περισσότερο µε ευχή παρά µε κάποιο σχέδιο.
Σταµατώ εδώ, για να πω τα υπόλοιπα στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Υπουργέ, εσείς είστε ακαδηµαϊκός. Όµως κι εγώ, ως πρώην φοιτητής, θα σας πω ότι δεν
µπαίνω καθόλου στα συνταγµατικά ζητήµατα, τα οποία γνωρίζετε
πάρα πολύ καλά και τα οποία αφορούν το αυτοδιοίκητο των πανεπιστηµίων.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας πω ότι προφανώς και δεν
θα κρίνω ούτε θέλω να προκαταλάβω την απόφαση µιας ανεξάρτητης αρχής που κρίνει τη βιωσιµότητα των τµηµάτων. Άλλωστε,
κύριε Υπουργέ, είναι γνωστή η πολιτική την οποία δροµολόγησε
-όχι εσείς, γιατί εσείς τότε, εννοώ στις αρχές του 2019, δεν ήσασταν µέλος της Κυβέρνησης- η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Πώς; Με την κατάργηση πανεπιστηµιακών τµηµάτων τα οποία
είχαν όλους τους ακαδηµαϊκούς λόγους να ενταχθούν στα προγράµµατα σπουδών και στη διοίκηση των πανεπιστηµίων της
χώρας.
Όµως, κύριε Υπουργέ, το βασικότερο απ’ όλα είναι η Ελάχιστη
Βάση Εισαγωγής. Ας µην κρυβόµαστε. Διότι θα γνωρίζετε πάρα
πολύ καλά ότι το τµήµα της Πρέβεζας εντάχθηκε για όλους τους
ακαδηµαϊκούς λόγους που σας εξήγησα στο ακαδηµαϊκό πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
Την πρώτη χρονιά που αυτό εντάχθηκε, χωρίς την ύπαρξη της
Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, στα µηχανογραφικά της χώρας για
τους φοιτητές, είχαµε πάνω από διακόσιους φοιτητές στην Πρέβεζα και τώρα, µε την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, κύριε Υπουργέ, έχουµε ογδόντα οκτώ.
Και ξέρετε κάτι; Δεν είµαστε από τα τµήµατα τα οποία θεωρούνται «κόκκινα», δηλαδή έχουν πρόβληµα µε βάση τα δικά σας
κριτήρια, µε βάση τα κριτήρια της Κυβέρνησης.
Τα ποιοτικά κριτήρια, κύριε Υπουργέ, όσον αφορά τη βιωσιµότητα των πανεπιστηµιακών τµηµάτων, έχουν να κάνουν µε την
επικάλυψη επιστηµονικού πεδίου στην ίδια πόλη. Η γεωγραφική
απόσταση τµήµατος από την έδρα του ιδρύµατος δεν είναι τόσο
µεγάλη. Υπάρχουν άλλα παραδείγµατα σε όλη τη χώρα. Είναι
δώδεκα αυτά. Χαµηλή ελκυστικότητα τµήµατος µεταξύ των υποψηφίων. Δεν είναι αυτό το κριτήριο.
Εγώ, κύριε Υπουργέ, είµαι ο τελευταίος που θα ασχοληθώ µε
την απόφαση των καθηγητών. Οι καθηγητές είναι αυτοί οι οποίοι
αποφάσισαν αυτό που αποφάσισαν. Όµως, η συγκεκριµένη απόφαση έχει δηµιουργήσει τεράστιο πρόβληµα στην τοπική κοινωνία και νοµίζω ότι σύσσωµη η τοπική κοινωνία διεκδικεί την
παραµονή του τµήµατος, ξαναλέω, όχι από κάποιο καπρίτσιο,
αλλά γιατί υπάρχουν όλα εκείνα τα κριτήρια, ακαδηµαϊκά κριτήρια, επιστηµονικού ενδιαφέροντος, ζήτηση, µεταπτυχιακό και διδακτορικό πρόγραµµα που υπάρχει, λειτουργεί.
Τότε, κύριε Υπουργέ, θα θυµάστε ότι δηµιουργήσαµε διετή
προγράµµατα, το 2018, για να µπορέσουµε να θωρακίσουµε το
τµήµα, κάτι που εσείς, τα διετή προγράµµατα, που ήταν ο χώρος
για να µπούνε οι µαθητές απόφοιτοι τεχνικών λυκείων και γενικών
λυκείων, τα καταργήσατε, όπως και Ερευνητικό Κέντρο στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, που κι αυτό η κ. Κεραµέως το κατήργησε.
Εµείς, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ρωτάµε το Υπουργείο τι θα
κάνει για να θωρακίσει το τµήµα, να παραµείνει στην Πρέβεζα
και να το θωρακίσει. Θα επαναφέρετε τα διετή προγράµµατα τα
οποία υπήρχαν; Θα επαναφέρετε το ερευνητικό κέντρο, ένα εκ
των οποίων αφορούσε την αλληλέγγυα οικονοµία; Θα το δηµιουργήσετε τελικά στην Πρέβεζα, όπως ο νόµος ανωτατοποίησης
των τµηµάτων του κ. Γαβρόγλου έλεγε;
Δεν µπαίνω, κύριε Υπουργέ, στην κριτική της επιτροπής των
τµηµάτων των πανεπιστηµίων, της εξέτασης, τέλος πάντων, των
πανεπιστηµίων. Δεν µπαίνω εκεί εγώ. Γνωρίζω τα όρια του Συντάγµατος και σε ποια µπορώ να απαντήσω και σε ποια όχι. Θέλω
όµως να µεταφέρω την εικόνα ότι το τµήµα της Πρέβεζας λειτουργούσε -όχι από καπρίτσιο, το ξαναλέω-, θωρακίστηκε από
τον Υπουργό κ. Γαβρόγλου, για να µπορέσει να ισχυροποιηθεί ο
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ρόλος του στην τοπική κοινωνία. Υπήρχαν όλα εκείνα τα στοιχεία,
ώστε το τµήµα να παραµείνει στην Πρέβεζα και δυστυχώς -ξαναλέω-, λόγω της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, γίνεται πόλεµος
αυτή τη στιγµή µε µια απόφαση των καθηγητών για τη µετακίνησή του στα Γιάννενα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, εάν καταλαβαίνω καλά, µου λέτε ότι δεν θα
είχατε πρόβληµα να αντικατασταθεί το τµήµα µε ένα διετές πρόγραµµα σπουδών;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Όχι, όχι, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Α, αυτό κατάλαβα. Προσέξτε τώρα να σας
πω τι ωραία που τα έκανε ο κ. Γαβρόγλου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Μην παραφράζετε αυτά που
λέω.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Σας ρώτησα, µου είπατε «όχι», τελείωσε.
Έφτιαξε εκατόν είκοσι ένα τµήµατα, εκ των οποίων τριάντα
δύο τµήµατα είχαν µηδέν έως τρία µέλη ΔΕΠ. Τριάντα δύο τµήµατα σε όλη τη χώρα είχαν µηδέν έως τρία µέλη ΔΕΠ. Κάποια
από αυτά εξακολουθούν και τώρα να µην έχουν µέλη ΔΕΠ.
Έφτιαξε τριάντα επτά τµήµατα, τα οποία ευτυχώς αναστείλαµε,
χωρίς κανένα µέλος ΔΕΠ. Προσέξτε, σπέρνω τµήµατα στη χώρα,
χωρίς να κοιτάζω ανάγκες, χωρίς να κοιτάζω τµήµατα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Για το συγκεκριµένο σάς λέω
τώρα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Θα έρθουµε και στο συγκεκριµένο. Επανέρχοµαι, λοιπόν, στο συγκεκριµένο.
Σας ανέφερα, λοιπόν, την απόφαση του τµήµατος. Λέει: «Η λειτουργία του τµήµατος…», προσέξτε, αναφερθήκατε σε ακαδηµαϊκές ανάγκες, «…καθίσταται µη βιώσιµη.». Το ερώτηµα είναι
πότε το ανακάλυψαν.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Δεν το γνωρίζω.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής λέτε ότι είναι
το πρόβληµα. Ξέρετε τι ξεχνάει να πει η απόφαση του τµήµατος;
Μας λέει για τους εισακτέους ότι έχουν µειωθεί. Δεν µας λέει
όµως ένα νούµερο: Από όσους έµπαιναν πόσοι αποφοιτούσαν;
Αυτό, κύριε Μπάρκα, είναι εξαιρετικά σηµαντικό για την τοπική
κοινωνία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν απαντάτε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Είναι εξαιρετικά σηµαντικό για την τοπική
κοινωνία να ξέρουµε πόσοι αποφοιτούσαν. Θα ήθελα να έβλεπα
στην απόφαση του τµήµατος πόσοι αποφοιτούσαν.
Έρχοµαι τώρα στην απόφαση της Κοσµητείας. Λέει: «Για να
µεταφερθεί το τµήµα από την Πρέβεζα στα Γιάννενα, χρειάζεται
να διασφαλιστούν οι κτηριακές - υλικοτεχνικές υποδοµές στα
Γιάννενα.». Προσέξτε, ενώ υπάρχουν οι αντίστοιχες υποδοµές
στην Πρέβεζα, που το ίδιο το τµήµα χαρακτηρίζει επαρκείς και
λέει ότι έχει σύγχρονα εργαστήρια, στα Γιάννενα πρέπει να βρεθεί, λέει, για το πρώτο εξάµηνο µία αίθουσα διδασκαλίας εκατό
ατόµων ή δύο αίθουσες διδασκαλίας πενήντα ατόµων και ένα εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτό για το πρώτο εξάµηνο. Η έκθεση της Κοσµητείας δεν µας λέει τι θα γίνει το
επόµενο χρονικό διάστηµα και πού θα βρεθούν οι αίθουσες, άµα
θέλουµε να µιλάµε σωστά.
Φοβάµαι, λοιπόν, ότι είναι το ίδιο πράγµα, όπως αυτό που έγινε
το 2019. Το 2019 είπε «ναι, ναι, φέρτε το σε εµάς» και το 2022
ανακαλύπτει ότι δεν βγαίνει.
Υπάρχει και µία µελέτη. Στη µελέτη αναφέρονται ως αρνητικός
αντίκτυπος που θα επέλθει στη φήµη του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων οι χαµηλές βάσεις εισαγωγής στο Τµήµα Λογιστικής της
Πρέβεζας. Ερώτηση: Τώρα το είδαν; Τόσα χρόνια που έµπαιναν
µε βάσεις εισαγωγής το «4» και το «5» δεν το είδαν; Τώρα το διαπίστωσαν ότι θα θιγεί η φήµη του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων λόγω
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των χαµηλών βάσεων εισαγωγής στο Τµήµα Λογιστικής της Πρέβεζας;
Στην περίπτωσή µας δυστυχώς, κύριε Μπάρκα, περισσεύει το
θράσος και περισσεύει και η έλλειψη µνήµης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ποιανού;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι πρέπει
να γίνουµε πανεπιστηµιακό τµήµα το 2019, οι ίδιοι άνθρωποι έρχονται και λένε ότι η λειτουργία του τµήµατός µας είναι µη βιώσιµη στην Πρέβεζα.
Είναι σαφές ότι εγώ δεν µπορώ να πάρω θέση επί του θέµατος. Και δεν µπορώ να πάρω θέση διότι εκκρεµεί η απόφαση, η
γνώµη της ΕΘΑΑΕ. Οποιαδήποτε θέση και να εκφράσω επί του
θέµατος προκαταλαµβάνω τη θέση της εθνικής αρχής.
Οφείλω, όµως, να επισηµάνω τη διγλωσσία που υπάρχει σε
αυτό το θέµα. Το 2019 είµαστε καλοί, το 2022 είµαστε µη βιώσιµοι, αν παραµείνουµε στην Πρέβεζα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Το 2018, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Όσον αφορά την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής εκ των πραγµάτων θα περιορίσει το τεράστιο πρόβληµα που έχει το συγκεκριµένο τµήµα ως
προς τον αριθµό των αποφοίτων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Τι λέτε, κύριε Υπουργέ; Από πού
προκύπτει αυτό;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΣΥΡΙΓΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων): Κύριε Μπάρκα, κάντε µια µικρή ερευνούλα,
να δείτε πόσοι λίγοι αποφοιτούν, σε τι ποσοστό. Θα επανέλθω
επί του θέµατος εάν θέλετε, αλλά είναι αστείο να µιλάµε για τον
χαµηλό αριθµό εισακτέων και να µη λέµε λέξη για το πόσοι αποφοιτούν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Προφανώς είναι αστείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Συνεχίζουµε µε την πρώτη µε αριθµό 449/21-2-2022 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ροδόπης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου (Τάκη) Χαρίτου προς τον
Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, µε θέµα: «Με ποια αντικειµενικά κριτήρια καθορίστηκαν τα διαφοροποιηµένα ποσοστά των
επενδυτικών κινήτρων στη Θράκη».
Κύριε Χαρίτου, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η ανάπτυξη της Θράκης, περιοχής µε το χαµηλότερο ΑΕΠ της χώρας, προφανώς δεν εξαρτάται µόνο από
τα επενδυτικά κίνητρα, αλλά από ένα σύνολο δηµόσιων πολιτικών για τον µετασχηµατισµό του παραγωγικού της δυναµικού,
τη µετάβαση στην οικονοµία της γνώσης, την ύπαρξη βιοµηχανικής πολιτικής, την ενίσχυση της δηµόσιας διοίκησης, δηµόσιες
πολιτικές όµως που σήµερα είναι ζητούµενο, γιατί δεν έχετε τέτοιες ως Κυβέρνηση.
Όµως, εσείς, και µε τα διαφοροποιηµένα επενδυτικά κίνητρα
ανάµεσα στους νοµούς της Θράκης στον πρόσφατο αναπτυξιακό νόµο, έρχεστε να δηµιουργήσετε πρόσθετα προβλήµατα.
Αναφέροµαι συγκεκριµένα στις ρυθµίσεις όπου τα ποσοστά των
άµεσων επιχορηγήσεων είναι στο 60% στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, ενώ µειώνονται στο 30% σε Ροδόπη και Ξάνθη, µε
το υπόλοιπο ποσοστό να είναι έµµεσες ενισχύσεις. Επίσης, τα
επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στον Έβρο θα λαµβάνουν
επιπρόσθετα προσαύξηση στη βαθµολογία 10%, έναντι 5% σε
Ροδόπη και Ξάνθη.
Κύριε Υπουργέ, µέχρι σήµερα σε όλους τους αναπτυξιακούς
νόµους τα κίνητρα για επενδύσεις στη Θράκη ήταν ενιαία. Με
βασικό κριτήριο να διασφαλίζεται η ισόρροπη ανάπτυξή της, αντιµετωπιζόταν πάντα ως ένας ενιαίος χώρος, αφού κοινά είναι τα
διαρθρωτικά προβλήµατα της οικονοµίας της.
Στη Θράκη οι περιφερειακές ενότητες έχουν σχεδόν τα ίδια
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της µεγάλης απόστασης από τα αστικά
κέντρα, τις ίδιες σοβαρές οικονοµικές πιέσεις που δέχονται εξίσου από τα διαφορετικά οικονοµικά περιβάλλοντα των βόρειων
και ανατολικών γειτόνων µας. Και ενώ τα χαρακτηριστικά είναι
ενιαία, τα προβλήµατα κατά βάση ίδια, γεννώνται σοβαρά ερω-
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τήµατα για ποιον λόγο στις ρυθµίσεις του νόµου διαφοροποιούνται τα επενδυτικά κίνητρα ανάµεσα στους νοµούς της Θράκης.
Ελπίζω να αντιλαµβάνεστε τον κίνδυνο οι διαφορετικές ταχύτητες ανάπτυξης ανάµεσα στους νοµούς της Θράκης να οδηγήσουν σε διεύρυνση των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων
µεταξύ τους.
Θα σας θυµίσω, κύριε Υπουργέ, ότι σήµερα το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ στον Έβρο είναι λίγο πάνω από τις 12.000 ευρώ, στις 10.500
ευρώ στη Ροδόπη και στις 9.500 ευρώ στην Ξάνθη, σύµφωνα µε
τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την τριετία 2017 - 2019.
Είναι απολύτως, λοιπόν, δικαιολογηµένες οι αντιδράσεις των
επιµελητηρίων των παραγωγικών φορέων της περιοχής, ενώ
είναι άξιο απορίας πώς προχωρήσατε σε τέτοιες ρυθµίσεις,
χωρίς µάλιστα να γίνει καµµία συζήτηση στο πλαίσιο της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την ανάπτυξη της Θράκης και χωρίς να περιλαµβάνονται στο πόρισµά της τέτοιες
ρυθµίσεις.
Σας ζητώ, λοιπόν, να εξηγήσετε µε ποια αντικειµενικά, ποια
αδιάβλητα κριτήρια καθορίστηκαν τα διαφοροποιηµένα ποσοστά
των επενδυτικών κινήτρων ανάµεσα στους νοµούς της Θράκης.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Χαρίτου, διαβάζοντας την επίκαιρη ερώτηση, θα µπορούσα να απαντήσω πολύ γρήγορα ότι το άρθρο 30 του ν.4887
το ψηφίσατε, και καλά κάνατε, διότι δίνει ιδιαίτερη στήριξη στη
Θράκη. Το ψηφίσατε και εσείς, το ψήφισε και το ΚΙΝΑΛ. Είχε, λοιπόν, µια ευρύτερη αποδοχή το συγκεκριµένο άρθρο από όλα τα
µέλη του Κοινοβουλίου.
Θα ήθελα, επίσης, να σταθώ λίγο σε αυτό το οποίο είπατε, ότι
στη δική σας διακυβέρνηση η Θράκη λάµβανε τα ίδια ποσοστά.
Ξεχάσατε να πείτε, όµως, ότι η Θράκη ελάµβανε τα ίδια ποσοστά
µε την υπόλοιπη Ελλάδα. Ξεχάσατε να πείτε, επίσης, ότι ουδέποτε, σε κανένα αναπτυξιακό σας εργαλείο, δεν συµπεριλάβετε
τη Θράκη ως µια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή, που θα έπρεπε
να τύχει ιδιαίτερης στήριξης. Επίσης, ξεχάσατε να πείτε ότι κατά
τη διακυβέρνησή σας οι υπαγωγές των επενδυτικών σχεδίων
ήταν σε συγκλονιστικά χαµηλό αριθµό.
Κι επειδή τα έχω καταθέσει στη Βουλή και µπορείτε να τα αναζητήσετε, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον αναπτυξιακό,
θα σας θυµίσω ότι κατά τη δική µας διακυβέρνηση, µεσοσταθµικά ετησίως αυξήσαµε τις υπαγωγές των σχεδίων στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατά 658% στην αγροδιατροφή,
1.020% στην εφοδιαστική αλυσίδα, 70% στη µεταποίηση και 76%
στον τουρισµό. Είναι στα Πρακτικά της Βουλής, που µπορείτε να
τα αναζητήσετε.
Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο κάναµε µε τον ν.4887, ο
οποίος για πρώτη φορά φέρνει µια ισόρροπη ανάπτυξη στην πατρίδα µας σχετικά µε τις περιφέρειες και ταυτόχρονα δηµιουργεί,
αν θέλετε, τα ιδιαίτερα καθεστώτα, έτσι ώστε να µην κλέβει κατ’
ουσίαν ο ένας κλάδος από τον άλλο, δηµιουργεί επίσης, πέραν
αυτού, µια επιτάχυνση των διαδικασιών, που σας απέδειξα µε τα
στατιστικά. Εσείς ουδέποτε είδατε τη Θράκη -είστε Βουλευτής
Ροδόπης, αντιλαµβάνοµαι την ευαισθησία σας- ως µια περιοχή
που χρήζει ιδιαίτερης στήριξης.
Αυτό το οποίο κάναµε, λοιπόν, και θα πρέπει να το πούµε στον
ελληνικό λαό είναι ότι όλη η Θράκη και οι τρεις νοµοί της Θράκης
λαµβάνουν το ίδιο ύψος κινήτρων.
Μάλιστα, θέλω να σας πω, κύριε Χαρίτου, επειδή έχει µεγάλη
σηµασία, ότι εσείς στη Θράκη δίνατε για τις µικρές, πολύ µικρές
επιχειρήσεις 38,5% και µπορώ να σας το αναλύσω: 55% έφτανε
και το µεγαλύτερο ποσοστό στήριξης επί 70% µάς κάνει 38,5%.
Ξέρετε πόσο δίνουµε εµείς µε τον νόµο «Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»; Δίνουµε 70%, δηλαδή αύξηση κατά 81,8%.
Αυτό το οποίο θα πρέπει να σας υπενθυµίσω είναι ότι υπάρχουν µελέτες οι οποίες έχουν καταγράψει τη διαφοροποίηση του
Έβρου και, αφού ξεκινάµε από µια βάση ότι όλοι οι νοµοί παίρνουν το ίδιο ύψος επιχορήγησης, έχουν το ίδιο ύψος στήριξης,
απλά διαφοροποιείται η επιχορήγηση µόνο ως προς τις µεσαίες
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επιχειρήσεις.
Και εδώ θα πρέπει να επαναλάβουµε ότι είναι κατά 81,8% αυξηµένο το ποσοστό για τη Θράκη, πιο πάνω από όλη την Ελλάδα,
που για πρώτη φορά η ελληνική πολιτεία στρέφει και εκεί την
προσοχή της, σε ένα ακριτικό µέρος της πατρίδας µας, δίνοντας
το ίδιο ποσοστό.
Απλά διαφοροποιεί µόνο για τις µεσαίες επιχειρήσεις, σε µια
ευαίσθητη περιοχή που είναι ο Έβρος, ο οποίος είναι πρωταθλητής στις ανενεργές επιχειρήσεις εντός ΒΙΠΕ, 90% κλειστές µεταποιητικές επιχειρήσεις, µε ένα σηµαντικό δηµογραφικό πρόβληµα, όπου µειώνεται ο πληθυσµός κατά δυόµισι χιλιάδες τον
χρόνο και έχουµε οκτώ θανάτους ανά µία γέννα.
Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ: Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα µε πάρα
πολλή προσοχή και ειλικρινά λυπούµαι, γιατί επενδυτικά κίνητρα
υπήρξαν στο παρελθόν για τη Θράκη. Άλλο θέµα να συζητήσουµε αν αξιοποιήθηκαν ή εάν σήµερα υπάρχουν στη ΒΙΠΕ κουφάρια.
Αυτό που είπατε «πρώτη φορά», λυπάµαι, αλλά πρώτη φορά
αυτό που έγινε είναι να διαφοροποιούνται τα κίνητρα ανάµεσα
στους νοµούς και αυτό γίνεται µε ευθύνη αποκλειστικά της δικής
σας Κυβέρνησης.
Σας ζήτησα πολύ απλά να µου πείτε µε ποια κριτήρια το κάνατε. Μιλήσατε για πολλά. Κάνατε αντιπολίτευση στην Αντιπολίτευση.
Για την ταµπακιέρα, κύριε Υπουργέ, δεν είπατε κουβέντα. Σας
το λέω πολύ απλά και καθαρά.
Αν ένας επενδυτής γνωρίζει ότι σε µια περιοχή θα έχει 60%
άµεσες επιχορηγήσεις, ζεστό χρήµα, κύριε Υπουργέ, και σε
άλλες θα έχει 30%, αν ξέρει ότι στην πρώτη περιοχή θα έχει επιπρόσθετα µπόνους το 10% για να εγκρίνει το επενδυτικό του
σχέδιο, ενώ σε άλλες έχει 5%, ποια νοµίζετε ότι θα είναι η τελική
επιλογή του;
Ακούστε, κύριε Υπουργέ, προφανώς θα το καταλάβαινα αν µιλάγατε µόνο για τον βόρειο Έβρο, µια πράγµατι στα σύνορα
υποβαθµισµένη περιοχή. Δεν µιλάτε ότι µόνο γι’ αυτό. Αφήστε
τις υπεκφυγές και θα έλεγα τις προφάσεις εν αµαρτίαις, γιατί αντικειµενικά κριτήρια δεν άκουσα σήµερα. Επιβεβαιώσατε την
ανησυχία.
Αυτό που υπάρχει κατά την άποψή µου, κύριε Υπουργέ, είναι
οικονοµικά συµφέροντα φίλων σας, ένα λόµπι Βουλευτών που
επηρεάζει τις αποφάσεις και τις προτεραιότητες στη Θράκη.
Όµως, πρέπει να γνωρίζετε ότι αναλαµβάνετε και τεράστιες πολιτικές ευθύνες για τον κίνδυνο να υπονοµευθεί η ισόρροπη ανάπτυξη της Θράκης και δυστυχώς να διευρυνθούν οι οικονοµικές
και κοινωνικές ανισότητες που σας περιέγραψα προηγουµένως.
Με όσα σάς άκουσα να λέτε για τις ρυθµίσεις για τη Θράκη
µού δώσατε την εντύπωση ότι η Θράκη είναι έτοιµη να απογειωθεί. Σε ποιον τα λέτε αυτά, κύριε Υπουργέ; Ξέρουµε πολύ καλά
τι είναι ο αναπτυξιακός νόµος, αθηνοκεντρικός, για τις µεγάλες
επιχειρήσεις, ψίχουλα για την περιφέρεια, ψίχουλα για τις µικρές
επιχειρήσεις. Ας µην κοροϊδευόµαστε. Όλα τα επενδυτικά σχέδια, η βιωσιµότητα και η χρηµατοδότηση θα περάσουν από το
τραπεζικό σύστηµα, στο οποίο δεν έχουν καµµία πρόσβαση οι
µικρές κυρίως επιχειρήσεις.
Θα ήθελα ακόµη να σας ρωτήσω, επειδή µιλήσατε για τον αναπτυξιακό, το εξής: Στις επιλέξιµες δαπάνες, κύριε Υπουργέ,
εννοώ αυτές εκτός περιφερειακών καθεστώτων, γιατί δεν βάλατε
εκεί κριτήρια διαφοροποίησης για τη χορήγηση ανάλογα µε το
επίπεδο κάθε περιφέρειας; Τι δεν αντιλαµβάνεστε; Ότι τα περισσότερα επενδυτικά σχέδια για τις µεγάλες επιχειρήσεις θα γίνουν στην Αττική και δεν θα µείνει τίποτα για την περιφέρεια;
Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς, η πραγµατικότητα που βιώνει και
η µικρή και µεσαία επιχειρηµατικότητα είναι πολύ διαφορετική
από την εικόνα που επιχειρεί να εµφανίσει η Κυβέρνησή σας. Δυστυχώς ασφυκτιά, λόγω της ενεργειακής κρίσης -που από ό,τι
φαίνεται οι πιέσεις θα ενταθούν-, υποφέρει η µικρή και µεσαία
επιχειρηµατικότητα λόγω έλλειψης ρευστότητας, προφανώς,
λόγω αποκλεισµού από το τραπεζικό σύστηµα και, δυστυχώς,
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αυτά τα προβλήµατα είναι πιο έντονα στην περιοχή της Θράκης,
που εσείς µε τις ρυθµίσεις έρχεστε να τα περιπλέξετε περισσότερο.
Και επειδή δεν το ξέχασα, κύριε Υπουργέ, σταµατήστε να ευφυολογείτε γύρω από την ψηφοφορία του άρθρου 30. Γνωρίζετε
πολύ καλά -ήταν γνωστό- ότι στη συγκεκριµένη ρύθµιση που
αφορούσε στο άρθρο 30, τη στήριξη και την ενίσχυση µε κίνητρα
και της δυτικής Μακεδονίας λόγω της απολιγνιτοποίησης, εκεί
µέσα φέρατε αιφνιδιαστικά την τροπολογία για τη Θράκη, χωρίς
να γνωρίζει κανείς. Και προφανώς δεν ήταν δυνατόν να µην ψηφιστεί το άρθρο 30, που αφορούσε αυτές τις συγκεκριµένες περιοχές.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ορίστε,
κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Ειλικρινά, κύριε Χαρίτου, µπορούµε
να έχουµε µία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα πρέπει, όµως,
και πάλι να σας θυµίσω και ειλικρινά σάς το λέω ότι δεν κάνατε
τίποτε για τη Θράκη, τίποτε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ: Κύριε Υπουργέ, αντιπολίτευση στην
προηγούµενη κυβέρνηση κάνετε; Δεν σας καταλαβαίνω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων): Επειδή είναι πολλά αυτά τα οποία
θέλω να πω και σαφώς ο χρόνος δεν φτάνει, να σας θυµίσω ότι
διευρύναµε, κύριε Χαρίτου, αυτό που εσείς είχατε πολύ κοντά
στα σύνορα. Τα δεκαπέντε χιλιόµετρα τα κάναµε τριάντα χιλιόµετρα, έτσι ώστε να καταληφθεί κατ’ ουσίαν στον αναπτυξιακό
νόµο όλη η Θράκη.
Επίσης, να σας θυµίσω ότι έχει ληφθεί υπ’ όψιν το κατά κεφαλήν εισόδηµα, η Αθήνα είναι στο µηδέν, η δε υπόλοιπη Αττική
είναι στο 15%.
Επίσης, να σας θυµίσω ότι ο συγκεκριµένος νόµος µε τον
ν.4399 που εσείς ψηφίσατε φέρνει ισόρροπη ανάπτυξη, γιατί
µπορεί να διαχωρίσει τα ποσά που πηγαίνουν σε κάθε περιφέρεια, χωρίς να µπορεί µία περιφέρεια να παίρνει από την άλλη
περιφέρεια.
Επίσης, να σας θυµίσω κάτι το οποίο το ξεχάσατε -και το ψηφίσατε, βέβαια- ότι έχουµε συµπεριλάβει τα κουφάρια, κάτι το
οποίο το ξεχάσατε εσείς στον ν.4399, και τα κουφάρια πλέον
αποτελούν µέρος του επιχειρηµατικού σχεδίου, για να µπορέσει
κάποιος να αναβιώσει αυτές τις περιοχές που λησµονήσατε δυστυχώς και στις οποίες για πρώτη φορά η πολιτεία στρέφει την
προσοχή.
Εκεί στρέψαµε την προσοχή, στις ακριτικές µας περιοχές,
κύριε Χαρίτου. Στρέψαµε την προσοχή στην ακριτική Ξάνθη,
στην ακριτική Ροδόπη, στον ακριτικό Έβρο. Το ίδιο ύψος παίρνουν όλοι στο επίπεδο των κινήτρων. Δεν διαφοροποιείται η Θράκη, είναι πιο πάνω από όλη την Ελλάδα. Υπάρχει µόνο µία µικρή
διαφοροποίηση για τις µεσαίες επιχειρήσεις -όχι για τις µικρές,
πολύ µικρές στις οποίες αναφερθήκατε, καµµία διαφοροποίηση
εκεί-, που λαµβάνουν στο µείγµα του συνολικού κινήτρου παραπάνω επιχορήγηση µε λιγότερα φορολογικά κίνητρα έναντι των
άλλων νοµών, που λαµβάνουν το ίδιο ύψος πάλι µε ένα διαφορετικό µείγµα επιχορήγησης και φορολογικών κινήτρων.
Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι σε µία τέτοια παγκόσµια συγκυρία, σε µία τέτοια ευρωπαϊκή συγκυρία, µε έναν πόλεµο που
µαίνεται, αυτό το οποίο έχει υποχρέωση η πολιτεία να κάνει -και
το κάνει η Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός- είναι να στηρίζουµε τις
ακριτικές περιοχές. Θα συνεχίσουµε να στηρίζουµε τις ακριτικές
περιοχές. Θεωρούµε ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας. Το κάναµε, το κάνουµε µε τον αναπτυξιακό νόµο και µε όλα τα υπόλοιπα προγράµµατα τα οποία θα βγουν στο προσκήνιο και θα
τρέξουν πολύ σύντοµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Συζητήθηκε το σύνολο των επικαίρων ερωτήσεων, όπως επιβεβαιώνει µε έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και
Κοινοβουλευτικών Θεµάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.

8972

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 15.55’ λύεται η συνεδρίαση για τη
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15.00’, µε αντικείµενο
εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

