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ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ 17,5% 
ΤΟ 2005 
Αύξηση των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων κατά 17,5% κατά το πρώτο οκτάµηνο 
του 2005 σχέση µε το αντίστοιχο οκτάµηνο του 2004 και µείωση κατά 1,5% των 
εισαγωγών κατά το ίδιο διάστηµα, διαπιστώνει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων Ευάγγελος Μπασιάκος σε συνέντευξη που παραχωρεί σήµερα στην 
εφηµερίδα "Τύπος της Κυριακής".  
 
Ο κ. Μπασιάκος, αναφερόµενος στο έργο που έχει επιτευχθεί από το υπουργείο του, 
επισηµαίνει ότι "εξασφαλίστηκε και καταβλήθηκε άµεσα το µεγαλύτερο δυνατό ποσό 
κοινοτικών επιδοτήσεων και επετεύχθη σηµαντική, πρωτόγνωρη, όπως την 
χαρακτηρίζει, επιτάχυνση στην καταβολή τους, όπως και στην καταβολή αποζηµιώσεων, 
ενώ στο εξωτερικό εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια παρέµβασης για την διευκόλυνση 
της διάθεσης των πλεονασµατικών προϊόντων". 
 
Ο υπουργός κάνει ακόµη λόγο για σηµαντική πρόδο που σηµειώθηκε στην απορρόφηση 
αναπτυξιακών προγραµµάτων από το Γ' ΚΠΣ, αλλά και για αύξηση των δαπανών στις 
επενδύσεις. Συγκεκριµένα, σηµειώνει: "Τη διετία της νέας διακυβέρνησης 2004-2005 
δαπανήσαµε για επενδυτικά έργα 803 εκατοµµύρια ευρώ, έναντι 432,95 εκ. ευρώ που 
είχαν δαπανηθεί την διετία 2002-3". 
 
Αναφερόµενος στην πρόταση που υπέβαλε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη 
ζάχαρη, ο κ. Μπασιάκος εξηγεί ότι "έπειτα από πολύµηνες προσπάθειες πίεσης για την 
βελτίωση των όρων, καταψηφίσαµε τις δυσµενείς ρυθµίσεις" και τονίζει ότι "θα 
αξιοποιήσουµε κάθε δυνατότητα για την στήριξη των αγροτών και της βιοµηχανίας".  
 
Ερωτηθείς σχετικώς µε την κριτική που δέχθηκε τον περασµένο µήνα, όταν υπήρχε 
υποψία κρούσµατος γρίππης των πτηνών στη χώρα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
δηλώνει ότι "το υπουργείο έχει εκπονήσει από τον Νοέµβριο του 2004 ειδικό σχέδιο 
δράσης, το οποίο έχει εγκριθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόσθηκε κατά 
γράµµα και ταχύτατα και θα εφαρµοστεί και πάλι αν χρειαστεί". 
 
Προσθέτει δε ότι το κλιµάκιο της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης που ήρθε στην Ελλάδα για να 
συνδράµει τις προσπάθειές µας, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τον τρόπο µε τον 
οποίο ενεργήσαµε. "Πάντως, σε αντίθεση µε τις επιθυµίες πολλών µυθοπλαστών, δεν 
χάθηκε κανένα δείγµα, όπως επιβεβαίωσε και στο πόρισµά του ο αρµόδιος 
εισαγγελέας", συµπληρώνει ο υπουργός. 
 
Αναφερόµενος στις ενδεχόµενες κινητοποιήσεις των βαµβακοπαραγωγών, ο κ. 
Μπασιάκος διευκρινίζει ότι για το 2005 οι έλληνες βαµβακοπαραγωγοί έλαβαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 108 εκατοµµύρια ευρώ περισσότερα από τις προηγούµενες χρονιές, 
ενώ ήδη 29 από τις 31 αγροτικές ενώσεις έχουν συµφωνήσει για την φετινή διαχείριση. 
"Η κυβέρνηση απαντά µε έργο και όχι µε λόγια σε ισοπεδωτικές λογικές. Υπάρχουν 
γενικά αντιδράσεις, κυρίως από εκείνους που είναι βολεµένοι", τόνισε ο κ. Μπασιάκος. 
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