ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ (ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ)
1.11.2002
Προχωρούμε στη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης με αριθμό 68/29-10-2002 του Βουλευτή
της Νέας Δημοκρατίας κ. Ευάγγελου Μπασιάκου προς τον Υπουργό Γεωργίας, σχετικώς με
τη λήψη μέτρων επίλυσης προβλημάτων των βαμβακοκαλλιεργητών κλπ.
Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Ευάγγελου Μπασιάκου έχει ως εξής:
«Η βαμβακοκαλλιέργεια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, λόγω των καταστροφικών
ρυθμίσεων του ισχύοντος Κοινοτικού Κανονισμού, που με πανηγυρισμούς αποδέχθηκε η
Κυβέρνηση πέρυσι την άνοιξη.
Οι επιδοτήσεις μειώνονται, οι καλλιέργειες περιορίζονται και οι αγρότες
αδυνατούν να βρουν εναλλακτική λύση καλλιέργειας, ώστε να καλύψουν όχι μόνο τις
ανάγκες του εισοδήματος τους, αλλά και να αντεπεξέλθουν στις οφειλές τους από
επενδύσεις.
Ήδη καταγράφεται για την περσινή εσοδεία καθυστέρηση στη χορήγηση α) της
επιδότησης στις υπόλοιπες επιλέξιμες ποσότητες, β) των 10 δρχ/κιλό (υπόλοιπο
επιδότησης) καθώς και γ) των 40 δρχ. από εθνικές ενισχύσεις με έγκριση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είχε υποσχεθεί η Κυβέρνηση. Ακόμη και αν δοθούν τα ποσά αυτά
η τιμή θα είναι χαμηλότερη ακόμα και από εκείνη του 1993.
Για τη νέα περίοδο η Κυβέρνηση είχε επιβάλει αρχικά, όχι μόνο αυστηρούς
περιορισμούς καλλιέργειας (900 χιλ. στρέμματα λιγότερα), αλλά και χαμηλό
ισοπεδωτικό πανελλαδικό πλαφόν (των 275 κιλών/στρ.) όταν οι αποδόσεις σε πολλές
περιοχές της χώρας είναι πολύ υψηλότερες. Τώρα καταργεί μεν το πλαφόν, αλλά δεν
εξασφαλίζει επαρκείς ελέγχους, ώστε να αποτραπούν τα γνωστά διπλοζυγίσματα,
φθάνοντας στο άλλο άκρο.
Οι αγρότες ανησυχούν και εκφράζουν έντονα τη διαμαρτυρία τους, όπως φάνηκε
και από τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Τι γίνεται με τις υπόλοιπες περσινές επιλέξιμες ποσότητες, τις 10 δρχ/κιλό
και τις 40 δρχ/κιλό; Πώς προχωρεί η διαδικασία έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση; Τι
λέει η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
2. Γιατί παρατηρούνται παλινωδίες στο πλαφόν της φετινής παραγωγής βάμβακος;»
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Γεωργίας, κ. Ευάγγελος Αργύρης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (Υφυπουργός Γεωργίας): Κύριε Πρόεδρε, με βάση τον κοινοτικό
κανονισμό που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2002 η προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις για την έκδοση των εντολών
πληρωμής των δικαιούχων βαμβακοπαραγωγών ορίστηκε ως τις 15 Σεπτεμβρίου και η
πληρωμή αυτών μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
Καταθέτω και το σχετικό κανονισμό στα Πρακτικά που αναφέρει πότε ακριβώς
πρέπει να πληρωθούν οι παραγωγοί.
(Στο σημείο αυτό ο Υφυπουργός Γεωργίας κ. Αργύρης καταθέτει για τα Πρακτικά
τον παρακάτω κανονισμό, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η πρώτη εντολή πληρωμής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξεδόθη στις 28 Οκτωβρίου και η
διαδικασία ολοκληρώθηκε με την έκδοση των εντολών όλων, πριν τις 15 Οκτωβρίου όπως
έχει καθορίσει και ο κανονισμός.
Τώρα, για το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, πώς προχωράει η διαδικασία
έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση στους βαμβακοπαραγωγούς. Πρέπει
να σας πω ότι η αντίδραση της Κυβέρνησης ήταν άμεση και ακολουθήθηκε η εξής
διαδικασία: Στο άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας στη Δανία στις 8 και 10
Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Γεωργίας είχε επαφή με όλους τους ομολόγους του για τη
διερεύνηση της δυνατότητας υποβολής σχετικού αιτήματος. Στο Συμβούλιο Υπουργών
Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου εδόθη επιστολή του
Υπουργού Γεωργίας προς όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Πρόεδρο σχετικά με το
θέμα. Ακόμα στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας στις 14 και 15 Οκτωβρίου υποβλήθηκε

επισήμως ο φάκελος με την τεχνική τεκμηρίωση του ελληνικού αιτήματος προς τον
Πρόεδρο και κοινοποιήθηκε στην ευρωπαϊκή επιτροπή.
Το άλλο σκέλος της ερώτησής σας, που αφορά τη διαδικασία γιατί η επιτροπή δεν
έχει κάνει χρήση ή δεν έχει ενημερωθεί, θα πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνηση έκανε
χρήση του κανονισμού άρθρο 88, παράγραφος 2, περίπτωση 3 που καθορίζει κατά απόλυτο
τρόπο πώς τίθεται το συγκεκριμένο θέμα, γιατί ξέρουμε καλά ότι χρειάζεται η απόφαση
των Υπουργών Γεωργίας όπως αυτό προσδιορίζεται και από τη Συνθήκη. Έχω και τη
σχετική Συνθήκη για να καταθέσω μετά στα Πρακτικά που έχει μέσα το άρθρο στο οποίο
αναφέρομαι.
Ένα άλλο ερώτημα υπάρχει στην ερώτησή σας, που αφορά το προσωρινό πλαφόν των
275 κιλών. Αυτό το πλαφόν προσδιορίστηκε με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες που
επικρατούσαν εκείνη την περίοδο, έχει αρθεί αυτό το όριο και σήμερα υπάρχει
ελεύθερη παράδοση των παραγωγών, όμως ο ΟΠΕΚΕΠΕ μετά το ισοζύγιο που διενήργησε
διαπίστωσε ότι η πλειοψηφία των παραγωγών παραδίδει βαμβάκι μέχρι και 297 κιλά στο
στρέμμα. Αυτό πρέπει να θυμίσω ότι είναι και η μέση στρεμματική απόδοση, η οποία
καθορίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη όλων των βαμβακοπαραγωγών, αλλά και των
εκκοκκιστικών επιχειρήσεων.
Σήμερα, λοιπόν, υπάρχει ελεύθερη διακίνηση των ποσοτήτων στα εκκοκκιστήρια.
Ήδη έχει συλλεγεί πάνω από 40% της παραγωγής και εκτιμώ ότι οι καιρικές συνθήκες
είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες που ξεκινήσαμε και κάθε φορά προσδιορίζονται
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και οι νέες συνθήκες για τη συλλογή του βαμβακιού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Ο κ. Μπασιάκος έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση κατετέθη με την ελπίδα ότι ο
κύριος Υφυπουργός ή ο κύριος Υπουργός θα μας πουν κάποια περισσότερα στοιχεία. Αυτά
τα ξέρουμε και σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν τις προσδοκίες των αγροτών. Είναι
γνωστά και επίσης είναι γνωστή η καταστροφική ρύθμιση του κανονισμού, που με
πανηγυρισμούς αποδεχθήκατε την άνοιξη και δεν χρειάζεται να μας το θυμίζετε. Είναι
γνωστό ότι περιορίζετε για πρώτη φορά στα χρονικά κατά ενιακόσιες χιλιάδες
στρέμματα καλλιέργειες βαμβακιού, χωρίς να δίνετε στους αγρότες οποιαδήποτε
εναλλατική λύση καλλιέργειας. Είναι ακόμα γνωστό ότι καθυστερήσατε να καταβάλετε
ακόμα και τώρα τις 10 δραχμές που είχατε υποσχεθεί. Και επίσης δεν έχετε καταθέσει
τα στοιχεία που χρειάζονται για να θεμελιώσετε το αίτημα της εθνικής ενίσχυσης για
τις 40 δραχμές, ώστε να δοθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό ένα ποσό 50
δισεκατομμυρίων, που δεν το έχετε εξασφαλίσει ακόμα. Επίσης είναι γνωστό ότι έχετε
ένα αλαλούμ στο Υπουργείο σας αποφάσεων αλληλοαναιρούμενων και μέσα σε τρεις μέρες
έχετε πάρει τρεις φορές διαφορετικές αποφάσεις και αυτό έχει συμβεί πρώτη φορά στα
χρονικά. Ουσιαστικά εμπαίζετε τους αγρότες, δημιουργώντας τους ανησυχία και
σύγχυση.
Είναι απαράδεκτο ο αγρότης να μην ξέρει τι να κάνει, κύριε Πρόεδρε. Να το
μαζέψει το βαμβάκι αυτήν την περίοδο που εκκρεμεί και το ζήτημα των καιρικών
συνθηκών πού φοβούνται τις βροχοπτώσεις; Να το παραδώσει στα εκκοκκιστήρια; Θα
φτάσουν το πλαφόν ή δεν θα το φτάσουν; Ή να τα βάλουν στις αποθήκες και να
επιβαρυνθούν με πρόσθετα έξοδα; Αυτά δεν μας τα διευκρινίζετε.
Είναι απαράδεκτο το φαινόμενο, μπλέκετε και ενδοκυβερνητικές συγκρούσεις για
να καταλήξετε σε μια απόφαση η οποία δεν έχει προηγούμενο. Άλλοτε μας λέγατε για
διακόσια εβδομήντα πέντε κιλά το στρέμμα, μετά μας είπατε απεριόριστο, οι
εκκοκκιστές μας λένε για τριακόσια τριάντα κιλά ανά στρέμμα και τώρα μας λέτε ότι
θα είναι διακόσια ενενήντα επτά τα κιλά ανά στρέμμα, ενώ είναι γνωστό ότι οι
αποδόσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Σε πολλές περιοχές δε υπερβαίνουν και τα
τετρακόσια ή τα τετρακόσια πενήντα κιλά.
Αυτοί οι αγρότες, λοιπόν, ανησυχούν ποια θα είναι η εξέλιξη του εισοδήματός
τους γιατί έχουν υποβληθεί σε χρέη, σε αυξημένο κόστος το οποίο επιβαρύνεται και
από άλλα πράγματα όπως το ρεύμα το νερό και όλες τις άλλες ανάγκες και δεν είναι
σίγουροι ότι θα παραδώσουν την παραγωγή τους όπως έκαναν όλα τα τελευταία χρόνια.
Δυστυχώς με την Κυβέρνησή σας λόγω του καταστροφικού κανονισμού και της
αδυναμίας σας να διαχειριστείτε έστω και αυτό τον πολύ αρνητικό κανονισμό, η τύχη
των βαμβακοκαλλιεργητών διακυβεύεται. Αντιμετωπίζουν αδιέξοδο και δεν βλέπω με την
πολιτική που εξακολουθείτε να τηρείτε έστω και μετά τις εκλογές και τα αποτέλεσμά
τους να έχουν καλύτερη τύχη με τη δική σας διαχείριση.

