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  ΠΡΟΕΔΡΕΤΩΝ (ωτόρησ Φατζηγϊκησ): Ευχαριςτώ πολϑ, κυρύα Μακρό. 
      Σο λϐγο ϋχει ο Τπουργϐσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων κ. Ευϊγγελοσ 
Μπαςιϊκοσ. 
      ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΜΠΑΙΑΚΟ (Τπουργϐσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων): 
Κυρύεσ και κϑριοι ςυνϊδελφοι, θα ξεκινόςω μ’ ϋνα θϋμα των ημερών, το επύκαιρο 
ζότημα τησ ϋγκαιρησ καταβολόσ των επιδοτόςεων ςτουσ αγρϐτεσ. Αυτϐ το κϊνω 
γιατύ η πολϑ πετυχημϋνη διαφανόσ διαχεύριςη τησ πολϑ γρόγορησ καταβολόσ των 
επιδοτόςεων, ςε ρυθμοϑσ πολϑ ταχϑτερουσ ςε ςχϋςη με το παρελθϐν, εύναι κϊτι το 
οπούο ενοχλεύ την Αξιωματικό Αντιπολύτευςη, η οπούα οϑτε ςτο ϐνειρϐ τησ δεν εύχε 
φανταςτεύ τϋτοιουσ ρυθμοϑσ καταβολόσ των επιδοτόςεων ςτουσ αγρϐτεσ. 
 Με βϊςη τον Κανονιςμϐ, ο οπούοσ ψηφύςτηκε απϐ την προηγοϑμενη 
Κυβϋρνηςη τον Ιοϑνιο του 2003, η ϋναρξη του χρϐνου καταβολόσ των επιδοτόςεων 
τοποθετόθηκε την 1η Δεκεμβρύου, ςε αντύθεςη με κανονιςμοϑσ του παρελθϐντοσ 
που προϋβλεπαν δυνατϐτητα καταβολόσ απϐ τισ 15 Οκτωβρύου. 
      Παρ’ ϐλα αυτϊ, μϐλισ τη δεϑτερη εργϊςιμη μϋρα του Δεκεμβρύου, η Κυβϋρνηςη 
κατϋβαλε ςε εξακϐςιουσ εύκοςι τρεισ χιλιϊδεσ αγρϐτεσ ποςϐ 875.000.000 ευρώ, που 
εύναι αυξημϋνο κατϊ 66% ςε ςχϋςη με το μϋςο ϐρο τησ εξαετύασ τησ ύδιασ 
ημερομηνύασ.  
      Αυτϐ ενϐχληςε την Αξιωματικό Αντιπολύτευςη και ενϐχληςε, βεβαύωσ, και 
πολλοϑσ ϊλλουσ παρϊγοντεσ, γιατύ δεν μποροϑςαν να πιςτϋψουν ϐτι με τα λϊθη, τισ 
παραλεύψεισ και τισ εμπλοκϋσ του παρελθϐντοσ -την ϋλλειψη μητρώων, την ϋλλειψη 
ςυςτόματοσ εντοπιςμοϑ αγροτεμαχύων- εύναι δυνατϐν αυτό η Κυβϋρνηςη να 
εφαρμϐςει ϋνα πολϑπλοκο ςϑςτημα για πρώτη φορϊ ςτα χρονικϊ με τϐςο πολϑ 
μεγϊλη επύςπευςη τησ καταβολόσ των επιδοτόςεων.  
      Μϋχρι ςόμερα δε, ϋχουν καταβληθεύ ςτουσ αγρϐτεσ ποςϊ, που ξεπερνοϑν τα 
1250.000.000 ευρώ, που εύναι ποςϐ αυξημϋνο κατϊ 30% ςε ςχϋςη με την 
αντύςτοιχη ημερομηνύα τησ εξαετύασ του ΠΑ.Ο.Κ. των ετών 1998-2003, και ϋχει 
καταβληθεύ επιδϐτηςη ςτο 94,3% των αγροτών τησ χώρασ για το ςϑνολο των 
αγροτεμαχύων τουσ, που δεν ϋχουν κανϋνα πρϐβλημα. Αυτϐ αφορϊ ςτην πρώτη 
φουρνιϊ αγροτών, που δεν εύχαν κανϋνα αγροτεμϊχιο με πρϐβλημα και αφορϊ και 
τη δεϑτερη φουρνιϊ των αγροτών για το μϋροσ των αγροτεμαχύων τουσ που δεν 
εμφανύζουν πρϐβλημα. 
      Αυτό η θεαματικό εξϋλιξη ενϐχληςε την Αξιωματικό Αντιπολύτευςη που 
παρερμόνευςε τισ δεςμεϑςεισ τησ Κυβϋρνηςησ, η οπούα εύχε πει ϐτι απϐ την 1η 
Δεκεμβρύου θα καταβϊλλει τισ επιδοτόςεισ, ακριβώσ γιατύ μεςολαβεύ μια διαδικαςύα 
διαςταϑρωςησ ςτοιχεύων απϐ τισ Ενώςεισ των Αγροτικών υνεταιριςμών και εν 
ςυνεχεύα, επιτϐπιων ελϋγχων απϐ τισ νομαρχιακϋσ αυτοδιοικόςεισ, ϐπωσ ύςχυε κατϊ 
το παρελθϐν με αποφϊςεισ τησ προηγοϑμενησ κυβϋρνηςησ.     
      Και πρϋπει να ςασ πω ϐτι ϐλοι οι κανονιςμού που ιςχϑουν και φϋτοσ, ϋχουν 
ψηφιςτεύ και εγκριθεύ απϐ τη δικό ςασ κυβϋρνηςη. Ακϐμα και ο καπνϐσ, για τον 
οπούο διαμαρτϑρεται η τϐτε κυβϋρνηςη του ΠΑ.Ο.Κ., ϋχει προβλόματα, διϐτι η 



διαπραγμϊτευςη τησ προηγοϑμενησ κυβϋρνηςησ προϋβλεπε καταβολό 
επιδοτόςεων μϐνο ϋωσ το 2009 και ϐ,τι εξαςφαλύςτηκε μετϊ το 2009, εύναι επιτυχύα 
τησ Κυβϋρνηςησ τησ Νϋασ Δημοκρατύασ και του Πρωθυπουργοϑ Κωνςταντύνου 
Καραμανλό.  
      Αντύςτοιχη επύςπευςη ςτην καταβολό ϋχουμε και ςτισ αποζημιώςεισ, αφοϑ 
ϋχουμε εξαςφαλύςει, παρϊ το μικρϐ ποςϐ ειςφορών των αγροτών που εύναι 
περύπου ςτα 80.000.000 ευρώ με 90.000.000 ευρώ ετηςύωσ, ποςϐ αποζημιώςεων 
κϊθε χρϐνο πολϑ αυξημϋνο. Αυτϐ ςημαύνει 536.000.000 ευρώ το 2004, 260.000.000 
ευρώ το 2005 και για το 2006, με τη λόξη του χρϐνου, θα ϋχουν καταβληθεύ 
421.000.000 ευρώ. Δηλαδό, πϋντε με πεντϋμιςι φορϋσ περιςςϐτερα απϐ τισ 
ειςφορϋσ  των αγροτών ςε ετόςια βϊςη.  
      Και βϋβαια, υπϊρχει και το πολϑ θετικϐ τησ κϊλυψησ του κανϐνα ν+2, αφοϑ 
υπερβόκαμε το 55%, που εύναι απαραύτητη προϒπϐθεςη για να μην χϊςουμε οϑτε 
ϋνα ευρώ.  
      Και εδώ, θα μιλόςω για τισ πολϑ ςημαντικϋσ υςτερόςεισ ςτο παρελθϐν, ϐπωσ 
ϐταν παραλϊβαμε το Πρϐγραμμα LEADER με ποςοςτϐ απορρϐφηςησ, κϑριοι του 
ΠΑ.Ο.Κ., ςτο 10% και φτϊςαμε να υπερβαύνουμε ςτο διϊςτημα των δυϐμιςι ετών 
το 55% απορρϐφηςησ και, παρϊ την κινδυνολογύα ςασ, να ϋχουμε πετϑχει τον 
εθνικϐ ςτϐχο, το ςτϐχο ϐλων μασ, να μην χαθεύ οϑτε ϋνα ευρώ.  
      Εδώ, εύμαι υποχρεωμϋνοσ να αναφερθώ ςε οριςμϋνεσ αντιφατικϋσ δηλώςεισ, τισ 
οπούεσ θα καταθϋςω ςτα Πρακτικϊ για να κρύνει και ο ελληνικϐσ λαϐσ την 
αξιοπιςτύα ςασ, τη δυνατϐτητα προβλϋψεωσ και την ικανϐτητα διούκηςησ και να 
ςυμπερϊνει γιατύ αποτϑχατε ϐλα αυτϊ τα χρϐνια που κυβερνοϑςατε, ϐταν δεν 
μποροϑςατε να ςταθμύςετε τα δεδομϋνα. Και επειδό καθυςτεροϑςατε εςεύσ, 
υπολογύζατε ϐτι θα καθυςτεροϑςαμε ανϊλογα και εμεύσ, αλλϊ διαψευςτόκατε απϐ 
τα γεγονϐτα.  
      ασ παραθϋτω, λοιπϐν, τι ϋλεγαν, επώνυμα ςτελϋχη του ΠΑ.Ο.Κ.. Δηλώςεισ τησ 
1ησ Υεβρουαρύου 2005: «Ορατϐσ κύνδυνοσ απώλειασ πϐρων, ιδιαύτερα για 
πιςτώςεισ που δεςμεϑτηκαν τα προηγοϑμενα χρϐνια, λϐγω εφαρμογόσ του τϑπου 
ν+2».  
      Ο κ. ΦρυςοχοϏδησ ςτισ 26 Ιουλύου 2006 ϋλεγε: «Με βεβαιϐτητα να μιλϊμε για 
απώλεια πϐρων». Αυτϐ προϋβλεπε το ΠΑ.Ο.Κ.. Διαψευςτόκατε παταγωδώσ, κϑριοι 
ςυνϊδελφοι του ΠΑ.Ο.Κ.. 
      Βεβαύωσ, ϋχουμε το πολϑ ςοβαρϐ θετικϐ δεδομϋνο τησ αϑξηςησ των κονδυλύων 
απϐ το Πρϐγραμμα Δημοςύων Επενδϑςεων. Παραλϊβαμε αυτϐ το πρϐγραμμα ςε 
πολϑ χαμηλϊ επύπεδα. Σα 430.000.000 ευρώ τησ τελευταύασ διετύασ του ΠΑ.Ο.Κ. 
2002-2003, τα αυξόςαμε ςτα 823.000.000 ευρώ τη διετύα 2004-2005. Σο 2006 -
μϐνο αυτό τη χρονιϊ- εκτιμϊται ϐτι θα καλϑψουμε ποςϐ 480.000.000 ευρώ, ενώ το 
2007, χϊρη ςτη ςυμπαρϊςταςη και βοόθεια του παριςτϊμενου Τπουργοϑ 
Οικονομύασ, ο οπούοσ εκτιμϊ την προτεραιϐτητα για τον αγροτικϐ τομϋα, θα ϋχουμε 
μύα αϑξηςη 37% ςτα 657.000.000 ευρώ για ϋργα ανϊπτυξησ, ϋργα υποδομόσ, ϋργα 
ζωόσ ςτην ελληνικό περιφϋρεια.  
      Πρϋπει να ςασ πω ακϐμη ϐτι εξαςφαλύςτηκε, με παρϋμβαςη του Πρωθυπουργοϑ 
ςτο τελευταύο υμβοϑλιο Κορυφόσ του περςινοϑ Δεκεμβρύου, ποςϐ 20,1 
διςεκατομμυρύων ευρώ για ϋργα του Δ΄ Κοινοτικοϑ Πλαιςύου τόριξησ, που 
αφοροϑν κατϊ κϑριο λϐγο, κατϊ ποςοςτϐ 80%, την ελληνικό περιφϋρεια. 



Παρϊλληλα εξαςφϊλιςε το ποςϐ που αφορϊ τισ κοινοτικϋσ επιδοτόςεισ, αλλϊ και 
ϋργα για την αγροτικό ανϊπτυξη τησ χώρασ ϑψουσ 22.000.000.000 ευρώ για την 
ύδια, δηλαδό την τϋταρτη, προγραμματικό περύοδο.  
      Εκεύνο, ϐμωσ, που εύναι τραγελαφικϐ και νομύζω ϐτι δεν πρϋπει να το 
αντιμετωπύςετε με χαμϐγελο -αλλϊ μϊλλον νιώθετε λϑπη- εύναι οι προβλϋψεισ που 
ϋκαναν τα επώνυμα ςτελϋχη του ΠΑ.Ο.Κ. για την εξϋλιξη του αγροτικοϑ 
ειςοδόματοσ. Ο κ. Αργϑρησ λύγο πριν ψϋλλιςε το 17%.  
      Ακοϑςτε τι ϋλεγαν τα ςτελϋχη του ΠΑ.Ο.Κ. τα τελευταύα χρϐνια:  
      Ο κ. Παπανδρϋου το Υεβρουϊριο του 2005 ϋλεγε: «Ο αγρϐτησ βλϋπει να πϋφτει 
το ειςϐδημϊ του μϋχρι 50%». Ο κ. ΦρυςοχοϏδησ τον Αϑγουςτο του 2006 ϋλεγε: «Η 
μεύωςη την τελευταύα διετύα εύναι 5%».  
      Δεύτε αξιοπιςτύα! Ο κ. ΦρυςοχοϏδησ, δηλαδό το ύδιο ϊτομο, λύγουσ μόνεσ μετϊ, 
ςτισ 6 Οκτωβρύου 2006, μιλοϑςε για απώλεια ςτα δϑο χρϐνια 10%. Ποϑ το βρόκε 
αυτϐ;  
 Ο κ. ΦρυςοχοϏδησ λύγο αργϐτερα, ςτο τϋλοσ του Νοεμβρύου 2006, ςτισ 
Υϋρρεσ του Έβρου μιλοϑςε για απώλεια του ειςοδόματοσ ςτα δϑο χρϐνια, τησ 
τϊξεωσ του 4%. Σο ύδιο πρϐςωπο ϋκανε εκτύμηςη για μεύωςη του αγροτικοϑ 
ειςοδόματοσ! Εύναι η αξιϐπιςτη Αξιωματικό Αντιπολύτευςη που θϋλει να γύνει 
κυβϋρνηςη με αυτό την ικανϐτητα αποτύμηςησ ςτοιχεύων!  
 Ο κ. Πϊγκαλοσ μιλώντασ τον Οκτώβριο του 2006 ςε ςυνϋντευξη Σϑπου 
ανϋβαςε το ποςοςτϐ μεύωςησ του αγροτικοϑ ειςοδόματοσ ςτη διετύα μασ ςτο 
11,2%. Άλλο ςενϊριο αυτϐ! Προςδιϐριςε, μϊλιςτα, την αϑξηςη του αγροτικοϑ 
ειςοδόματοσ ςτα τελευταύα χρϐνια του ΠΑ.Ο.Κ., ϐχι κϊτω απϐ 4% καθ’ ϋτοσ. 
Δηλαδό η αϑξηςη 4% όταν η μικρϐτερη αϑξηςη επύ ΠΑ.Ο.Κ..  
      Ο παριςτϊμενοσ κ. Αργϑρησ ςτισ 7 Δεκεμβρύου, μιλώντασ ςτην ΠΑ..Ε.ΓΕ.., 
προςδιϐριςε το ποςοςτϐ μεύωςησ ςτα δϑο χρϐνια τησ Νϋασ Δημοκρατύασ ςε 12%. 
Πριν απϐ λύγο μασ εύπε 17%.  
      τισ 16 Δεκεμβρύου, ϐμωσ, πριν απϐ λύγεσ μϋρεσ δηλαδό, ςτα Σρύκαλα μύληςε για 
20% μεύωςη ςτη διετύα τησ Νϋασ  Δημοκρατύασ.  
      Ο κ. Ευθυμύου, μιλώντασ απ’ αυτϐ το Βόμα ςτισ 17 Δεκεμβρύου, προςδιϐριςε τη 
μεύωςη ςτο 17%.  
      Ακοϑςτε, αγαπητού ςυνϊδελφοι, με τι αξιοπιςτύα, κϑροσ και ικανϐτητα να 
κυβερνόςει αυτό η παρϊταξη!  
      (Φειροκροτόματα απϐ την πτϋρυγα τησ Νϋασ Δημοκρατύασ) 
Έναντι ϐλων αυτών των πολϑ ςοβαρών αποτιμόςεων και εκτιμόςεων του 
αγροτικοϑ ειςοδόματοσ, η Ε..Τ.Ε.... 
      Λϋει, λοιπϐν, η Ε..Τ.Ε. –και θα το καταθϋςω ςτα Πρακτικϊ, κϑριοι ςυνϊδελφοι- 
ϐτι το 2002 εύχαμε μεύωςη 3,29%. Σο 2003 εύχαμε μεύωςη 8,11%. Σο 2005 εύχαμε 
αϑξηςη 0,85% και το 2006, ςϑμφωνα με τα ςτοιχεύα που ςτϋλνουν ςτην Ευρωπαώκό 
Ένωςη, ϋχουμε αϑξηςη 1,66%. Σην τελευταύα διετύα του ΠΑ.Ο.Κ. εύχαμε μεύωςη 
11,14% και την πρώτη πλόρη διετύα τησ Νϋασ Δημοκρατύασ ϋχουμε αϑξηςη 2,51%.  
      Πϊρτε τα ςτοιχεύα και βϊλτε μυαλϐ!  Σουλϊχιςτον να εκτιμϊτε την 
πραγματικϐτητα και να μην εκτύθεςτε κατϊ τϋτοιο τρϐπο.  
      (Φειροκροτόματα απϐ την πτϋρυγα τησ Νϋασ Δημοκρατύασ) 



       Διϐτι ϋχετε μεταβληθεύ, κϑριοι ςυνϊδελφοι, ςε ΠΑ.Ο.Κ. Ανευθϑνωσ 
οςιαλιζϐντων και Κινδυνολογοϑντων. Κινδυνολογεύτε και μϐνο και λϋτε αυτϊ τα 
αντιφατικϊ και πολϑ αςτεύα ςτοιχεύα.  
      (το ςημεύο αυτϐ ο Τπουργϐσ  κ. Ευϊγγελοσ Μπαςιϊκοσ καταθϋτει για τα 
Πρακτικϊ το προαναφερθϋν ϋγγραφο, το οπούο βρύςκεται ςτο αρχεύο του Σμόματοσ 
Γραμματεύασ τησ Διεϑθυνςησ τενογραφύασ και Πρακτικών τησ Βουλόσ) 
      Έτςι, λοιπϐν, κϑριοι ςυνϊδελφοι, το αγροτικϐ ειςϐδημα μειώθηκε τα τελευταύα 
δϑο χρϐνια του ΠΑ.Ο.Κ. κατϊ 11,2%, ϐταν μειώθηκε μϐλισ κατϊ 2,7% ςτα 
δεκαπϋντε παλαιϊ μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ.  
      Αυξόθηκε κατϊ 2,5% την πρώτη πλόρη διετύα τησ Νϋασ Δημοκρατύασ, ϐταν 
μειώθηκε μϐνο το 2005 κατϊ 4,7% ςτα δεκαπϋντε παλαιϊ μϋλη τησ Ευρωπαώκόσ 
Ένωςησ. Και η δικό μασ μεύωςη του ρυθμοϑ αϑξηςησ του αγροτικοϑ ειςοδόματοσ 
οφεύλεται ςε μεγϊλο βαθμϐ ςτην αϑξηςη των καυςύμων που παρατηρόθηκε το 
τελευταύο διϊςτημα. υνεκτιμόςτε και αυτϐ.  
      Παρ’ ϐλα αυτϊ, εύχαμε αϑξηςη που ανϋτρεψε την καθοδικό πορεύα του 
αγροτικοϑ ειςοδόματοσ των τελευταύων ετών του ΠΑ.Ο.Κ. και εύναι κϐντρα ςτην 
αρνητικό τϊςη του μϋςου ϐρου τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ. 
      Σουλϊχιςτον διδαχθεύτε απϐ τα λϊθη και τισ παραλεύψεισ ςασ, που ςασ 
καθιςτοϑν αναξιϐπιςτουσ κινδυνολογοϑντεσ.  
      (Φειροκροτόματα απϐ την πτϋρυγα τησ Νϋασ Δημοκρατύασ) 
      ε ςχϋςη με τισ εξαγωγϋσ, λϋτε «ανταγωνιςτικϐτητα», «πεινϊει ο αγρϐτησ», «δεν 
ϋχουν μϋλλον τα προώϐντα». Για δϋςτε τα ςτοιχεύα των ημερών μασ. Έναντι 
ςταθερόσ καθϐδου, μειώςεωσ των αγροτικών εξαγωγών τα χρϐνια του ΠΑ.Ο.Κ., 
την πρώτη χρονιϊ, τη δικό μασ, το 2005, ϋχουμε αϑξηςη κατϊ 24% των εξαγωγών 
των αγροτικών προώϐντων, που ςυνεχύςτηκε με μεγαλϑτερη αϑξηςη κατϊ 29% το 
πρώτο οκτϊμηνο του 2006, ςϑμφωνα με ςτοιχεύα τησ Ε..Τ.Ε.. 
       
      Αυτό εύναι η ανατροπό του κλύματοσ για τον αγροτικϐ τομϋα με την Κυβϋρνηςη 
τησ Νϋασ Δημοκρατύασ του Κωνςταντύνου Καραμανλό. 
      Και βϋβαια, πϊμε ςτην ανταγωνιςτικϐτητα. Προωθοϑμε δεκατρεύσ μελϋτεσ, μύα 
ςε κϊθε περιφϋρεια.  
 Εκτιμόςτε αυτϐ που ποτϋ δεν τολμόςατε να κϊνετε, τισ δυνατϐτητεσ 
αναδιϊρθρωςησ καλλιεργειών, βελτύωςη τησ ζωικόσ παραγωγόσ με μεύωςη του 
κϐςτουσ παραγωγόσ, με προςταςύα του περιβϊλλοντοσ και με εξαςφϊλιςη 
παραγωγόσ ποιοτικών προώϐντων βιολογικών, ονομαςύασ προϋλευςησ, 
γεωγραφικών ενδεύξεων, ώςτε να εύμαςτε ανταγωνιςτικού ςτο νϋο διεθνϋσ 
περιβϊλλον που διαμορφώνεται. 
      Θϋλω να ςασ πω και κϊτι ϊλλο. Μην επαύρεςτε για τη διαχεύριςό ςασ. Μασ ϋχουν 
καταλογιςτεύ ποςϊ 760.000.000 ευρώ, κϑριοι ςυνϊδελφοι, για λϊθη, παραλεύψεισ, 
κακοδιούκηςη, κακοδιαχεύριςη επύ ημερών ςασ, πολλϊ απϐ τα οπούα μασ 
κοινοποιόθηκαν τελευταύα και το διαςτρεβλώςατε. Μασ ϋπεςε η καμπϊνα 
240.000.000 ευρώ πριν απϐ λύγεσ μϋρεσ για την περύοδο 1998-2003 εκ των οπούων 
τα 165.000.000 ευρώ εύναι για το λϊδι γιατύ δεν εύχατε μητρώο, γιατύ δεχϐςαςταν 
τα πανωγραψύματα. 
      Πρϐςτιμο 165.000.000 ευρώ για τισ μϋρεσ ςασ επειδό δεν εξαςφαλύςατε 
ςτοιχειώδεισ κανϐνεσ διαφϊνειασ και τόρηςη των κανονιςμών.  



      (Φειροκροτόματα απϐ την πτϋρυγα τησ Νϋασ Δημοκρατύασ) 
      Πληρώνει ο ελληνικϐσ λαϐσ τα πρϐςτιμα απϐ τα λϊθη, τισ παραλεύψεισ και την 
κομματικό διαχεύριςη την οπούα εύχατε επιδεύξει τα χρϐνια τα δικϊ ςασ. 
      Γι’ αυτϐν το λϐγο η δικό μασ διαχεύριςη των ατομικών δικαιωμϊτων αποκλεύει 
ϐςουσ ϋχουν ςυγκρουϐμενα αγροτεμϊχια, ϐπωσ αυτϐ που κϊνατε εςεύσ, που δύνατε 
ςε αναξιϐπιςτουσ, που δεν δικαιοϑντο. Γι’ αυτϐ λϋτε τώρα να δώςουμε χωρύσ 
ελϋγχουσ τισ επιδοτόςεισ. Έτςι κϊνατε ςτο παρελθϐν. Έπαιρναν επιδοτόςεισ κι 
αυτού που εύχαν διπλογραμμϋνα αγροτεμϊχια, που εύχαν «τριώροφα» αγροτεμϊχια. 
Γι’ αυτϐ πληρώνουμε τουσ καταλογιςμοϑσ και τα πρϐςτιμα. 
      Εμεύσ, λοιπϐν, εφαρμϐζουμε ςυνετό, διαφανό διαχεύριςη. Και φθϊςαμε πϋρα απϐ 
τισ κινδυνολογοϑςεσ προβλϋψεισ ςασ ςτο πολϑ θετικϐ επύπεδο να πληρώςουμε το 
95% των αγροτών την 15η μϋρα του Δεκεμβρύου, κϑριοι ςυνϊδελφοι, που δεν το 
πιςτεϑατε, δεν μποροϑςατε να το διανοηθεύτε. Και η 1η Δεκεμβρύου ϋχει μπει απϐ 
δικϐ ςασ κανονιςμϐ ωσ ημερομηνύα ϋναρξησ με λόξη τισ 30 Ιουνύου του επϐμενου 
χρϐνου.  
      Ξεχνϊτε τι πληρώνατε εςεύσ ςτο παρελθϐν; Πληρώνατε ςτο τϋλοσ τησ επϐμενησ 
χρονιϊσ. Σα ξϋρουν αυτϊ οι ςυνϊδελφοι τησ επαρχύασ. 
 Ξϋρετε, κϑριε Αργϑρη, γιατύ ςασ ενοχλεύ και ςασ τςοϑζει; Γιατύ ςτο Νομϐ 
Ιωαννύνων ςτον οπούο αναφερθόκατε, εύπατε κϊτι για 1.000%. Ήςαςταν 
Τφυπουργϐσ. Δεν αμφιβϊλω ϐτι θα κϊνατε το καλϑτερο για την περιοχό ςασ.  
      Κϑριοι ςυνϊδελφοι, ο κ. Αργϑρησ ςτο νομϐ του ϋχει μϋςο ϐρο εξαετύασ για την 
καταβολό επιδοτόςεων 445.000 ευρώ. Εμεύσ, λοιπϐν, καταφϋραμε να πληρώςουμε 
την ύδια ημερομηνύα φϋτοσ 6.191.000 ευρώ, ποςϐ αυξημϋνο κατϊ 1.291%. 
      (Φειροκροτόματα απϐ την πτϋρυγα τησ Νϋασ Δημοκρατύασ) 
      Γι’ αυτϐ ςασ ενοχλεύ, κϑριε Αργϑρη. Γι’ αυτϐ δημιουργεύτε θϋματα. Γιατύ 
καταφϋραμε με τουσ δικοϑσ ςασ κανονιςμοϑσ, με τη δικό ςασ κακό διαχεύριςη να 
επιτϑχουμε αυτό την πολϑ ςημαντικό επύςπευςη τησ καταβολόσ των επιδοτόςεων, 
που αγκαλιϊζει η περιφϋρεια, αγκαλιϊζει ο αγρϐτησ, αγκαλιϊζει η ϑπαιθροσ. 
      Εύπατε και για περιοδεύεσ. Εγώ εύχα την τιμό και τη χαρϊ να επιςκεφθώ απϐ το 
Νοϋμβριο του 2005, δηλαδό ς’ ϋνα χρϐνο και ϋνα μόνα, ςτα πλαύςια πενόντα μιασ 
περιοδειών μου τριϊντα νομοϑσ τησ χώρασ. Κανϋνασ Τπουργϐσ Γεωργύασ ςτο 
παρελθϐν ς’ ϋνα χρϐνο δεν ϋχει κϊνει πενόντα μύα περιοδεύεσ. Δώςτε μου, 
παρακαλώ, τα δικϊ ςασ εϑςημα, τη δικό ςασ πρακτικό, τισ δικϋσ ςασ περιοδεύεσ. 
Οϑτε και ςόμερα μπορεύτε να πϊτε. Πόγατε δειλϊ-δειλϊ ςτα Σρύκαλα και εκεύ ςασ 
εύπαν οι αγρϐτεσ ϐτι με τη Νϋα Δημοκρατύα πόραν αϑξηςη επιδοτόςεων ςτισ 15 
Δεκεμβρύου κατϊ 131%, κϑριε Αργϑρη. 
 Αντύςτοιχο θετικϐ αποτϋλεςμα ϋχουμε και ςε ϊλλεσ περιοχϋσ τησ χώρασ με 
τερϊςτια αϑξηςη του ποςοϑ των επιδοτόςεων, που καταβϊλλονται νωρύτερα απϐ 
κϊθε ϊλλη χρονιϊ. Αυτό εύναι η πραγματικϐτητα, κϑριε Αργϑρη. 
      Θϋλω να πω ϐτι για ϐλα αυτϊ εύχαν ενημερωθεύ οι αγρϐτεσ. Τπόρχε ομϐφωνη 
ςτόριξη και ςυμφωνύα του διοικητικοϑ ςυμβουλύου τησ ΠΑ..Ε.ΓΕ... Πρώτη φορϊ 
το ςϑνολο του διοικητικοϑ ςυμβουλύου τησ ΠΑ..Ε.ΓΕ.. ςυμφώνηςε με τη 
διαχεύριςό μασ. Πόραν ϐλοι οι Βουλευτϋσ και εςεύσ, ϋνα δεκαςϋλιδο με ϐλα τα 
ςτοιχεύα, τισ ρυθμύςεισ, τισ διατϊξεισ, τισ προϒποθϋςεισ καταβολόσ των 
επιδοτόςεων. Ενημερωθόκατε ςφαιρικϊ, το κϊνουμε ςυςτηματικϊ αυτϐ και ϋχουμε 



επιτϑχει πρωτϐγνωρη ςυναύνεςη ςε ςχϋςη με τη διαχεύριςη των κοινοτικών 
επιδοτόςεων.  
      Επειδό ακοϑςτηκε κϊποια ςτιγμό ς’ αυτόν την Αύθουςα ϐτι δεν ϋχουμε κϊνει 
ϋργα ςτα πλαύςια του Γ΄ Κοινοτικοϑ Πλαιςύου τόριξησ, εγώ θα καταθϋςω ςτα 
Πρακτικϊ ϋνα περύγραμμα ϋργων, τα οπούα εκτελοϑνται και θα ςασ πω να κϊνουμε 
και ςυγκρύςεισ. Σην τετραετύα 2000 – 2003 εςεύσ ξεκινόςατε τϋςςερα ϋργα 
προϒπολογιςμοϑ 31.000.000 ευρώ, ενώ ςτη δικό μασ τριετύα 2004 – 2006 ϋχουμε 
προωθόςει τριϊντα ϋξι ϋργα ϑψουσ 390.000.000 ευρώ και εννιακϐςια ςαρϊντα 
πϋντε μικρϐτερα ϋργα κϐςτουσ 262.000.000 ευρώ. Και ϐλα αυτϊ, τα οπούα θα 
καταθϋςω ςτα Πρακτικϊ εύναι τρανό απϐδειξη τησ αναπτυξιακόσ προςπϊθειασ που 
καταβϊλλεται απϐ την Κυβϋρνηςη τησ Νϋασ Δημοκρατύασ, ώςτε να επιτϑχουμε 
βελτύωςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ του αγροτικοϑ τομϋα. 
      Έρχομαι τώρα ςτον Κρατικϐ Προϒπολογιςμϐ. Επιτϑχαμε, με τη ςτόριξη του 
Τπουργεύου Οικονομύασ -και εύμαι ιδιαύτερα ευτυχόσ γι’ αυτϐ, αφοϑ αξιολϐγηςε και 
το Τπουργεύο Εθνικόσ Οικονομύασ την προτεραιϐτητα που αποδύδει η Κυβϋρνηςη 
και ο Κωνςταντύνοσ Καραμανλόσ ςτην ανϊπτυξη του αγροτικοϑ τομϋα- ςημαντικό 
αϑξηςη ςτισ δαπϊνεσ του τακτικοϑ προϒπολογιςμοϑ κατϊ 31,6% ςτη δικό μασ 
περύοδο ϋναντι τησ αντύςτοιχησ περιϐδου τησ προηγοϑμενησ κυβϋρνηςησ. Έχουμε 
αϑξηςη των δαπανών του προγρϊμματοσ δημοςύων επενδϑςεων κατϊ 64% τη δικό 
μασ περύοδο, ϋναντι τησ ιςϐποςησ του παρελθϐντοσ και ϋχουμε αϑξηςη τησ 
ςυμμετοχόσ των δαπανών του δικοϑ μου Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και 
Σροφύμων απϐ το 1,82% το 2003 -ςτο ςϑνολο του Κρατικοϑ Προϒπολογιςμοϑ 
εννοώ- ςτο 2,26% το 2006 και ςτο 2,3% το 2007. Έχουμε επιτϑχει τϐςο ςημαντικό 
αϑξηςη ποςοςτιαύασ ςυμμετοχόσ των δαπανών του Τπουργεύου Αγροτικόσ 
Ανϊπτυξησ ςτο ςϑνολο των δαπανών του Προϒπολογιςμοϑ. Εύναι και αυτϐ μια 
δυνατϐτητα να εκτελϋςουμε ϋργα και να εφαρμϐςουμε το πρϐγραμμϊ μασ κυρύωσ, 
ϐμωσ, να δώςουμε μια ϊλλη διϊςταςη ςτην αγροτικό ανϊπτυξη, αντιςτρϋφοντασ 
την πολϑ αρνητικό εικϐνα, τα λϊθη και την υποβϊθμιςη τησ υπαύθρου κατϊ το 
παρελθϐν.  
      Θα όθελα να ςασ πω ϐτι ϋγινε μύα νϑξη για το θϋμα τησ φϋτασ, για το θϋμα των 
κτηνοτρϐφων. Για πρώτη φορϊ, κϑριοι ςυνϊδελφοι, αυτό η Κυβϋρνηςη κϊνει 
ουςιαςτικοϑσ ελϋγχουσ ςτισ ειςαγωγϋσ. Επιβϊλαμε ιςοζϑγιο το οπούο δεν εύχατε 
διανοηθεύ, ϋςτω και αν εύςαςτε Βουλευτόσ, κϑριε Αργϑρη, περιφϋρειασ 
κτηνοτροφικόσ, ιςοζϑγιο για να ελϋγξουμε ποια γϊλατα ειςϊγονται και ποια γϊλατα 
νοθεϑονταν, για να αντικροϑςουμε το καρτϋλ, που εύπε πολϑ εϑςτοχα ο κ. 
Σζουμϊκασ, ο δικϐσ ςασ Τπουργϐσ και να ϋχουμε τη δυνατϐτητα να βϊλουμε νϋα 
τϊξη. Διϐτι αυτό η αταξύα η οπούα υπόρχε με την ανοχό των κυβερνόςεών ςασ, 
οδόγηςε ςε ςημαντικό μεύωςη τησ τιμόσ των κτηνοτρϐφων ςτο γϊλα. Οδόγηςε ςε 
ςοβαρϊ προβλόματα νοθεύασ τησ φϋτασ, την οπούα εςεύσ ξεκινόςατε και εμεύσ την 
κατοχυρώςαμε και θα τη διατηρόςουμε εκ των πραγμϊτων. Διϐτι η πρακτικό ςασ 
των τελευταύων ετών να ενθαρρϑνετε τη νοθεύα, να μην κϊνετε κανϋνα ϋλεγχο ςτισ 
ειςαγωγϋσ, να μην επιβϊλετε κανϋνα πρϐςτιμο ςε τυροκομεύο που νϐθευςε, ϋςτω 
και αν το ξϋρατε οδόγηςε ςτη ςημερινό οικτρό κατϊςταςη. 
      Ο Τφυπουργϐσ κ. Κοντϐσ ςυςτηματικϊ, καθημερινϊ, επιμελεύται του ελϋγχου 
των ειςαγωγών. Πρώτη φορϊ τϋτοιεσ παρτύδεσ απϐ το εξωτερικϐ μπλοκϊρονται 
ςτα ςϑνορα. Εμεύσ ϋχουμε αρμοδιϐτητα μϐνο ςτον ϋλεγχο των ειςαγωγών απϐ 



τρύτεσ χώρεσ. Σαυτϐχρονα, ϐμωσ, το Τπουργεύο Ανϊπτυξησ, ο Ε.Υ.Ε.Σ., οι 
νομαρχιακϋσ αυτοδιοικόςεισ, ϐλοι μαζύ προςπαθοϑμε να αποτρϋψουμε την 
ειςαγωγό προώϐντων απϐ τρύτεσ χώρεσ χϊριν τησ προςταςύασ του ειςοδόματοσ των 
αγροτών του καταναλωτό τησ δημϐςιασ υγεύασ. Και ϋχουμε φϋρει θεαματικϊ θετικϊ 
αποτελϋςματα, που εύναι πρωτϐγνωρα και για τη δικό ςασ διαχεύριςη. 
      Σϋλοσ, θϋλω να ςασ πω ϐτι καταβϊλλεται μεγϊλη προςπϊθεια να ενιςχυθεύ ο 
αγρϐτησ με τεχνογνωςύα, με ενημϋρωςη, με κατϊρτιςη. Ιδρϑουμε τα Σοπικϊ Κϋντρα 
Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ  και βρύςκεται ςτην τελευταύα φϊςη η διαδικαςύα 
προςλόψεων μϋςω του Α..Ε.Π., ώςτε να προωθόςουμε τον εγκεκριμϋνο, το 
διαπιςτευμϋνο γεωργικϐ ςϑμβουλο. Εύναι κϊποιεσ χιλιϊδεσ οι αιτοϑντεσ γεωργικού 
ςϑμβουλοι, ώςτε να ενιςχϑονται και με κοινοτικό χρηματοδϐτηςη.  
      Τπϊρχουν ςε εξϋλιξη προγρϊμματα για νϋεσ καλλιϋργειεσ, βιολογικό γεωργύα, 
ποιοτικό γεωργύα, προώϐντα ονομαςύασ προϋλευςησ. Προωθοϑμε και αξιοποιοϑμε 
κϊθε δυνατϐτητα ςε ξϋνεσ αγορϋσ για να εξακολουθόςουμε το πολϑ θετικϐ 
αποτϋλεςμα τησ επύςπευςησ των επιδοτόςεων, τησ επύςπευςησ των αποζημιώςεων 
που παλιϊ δύνονταν ςε τϋςςερα χρϐνια και τώρα δύνονται ςε δυϐμιςι και μιλϊω για 
τα ΠΕΑ. Τπϊρχουν 300.000 δηλώςεισ και ο ΕΛΓΑ δεςμεϑεται ϐτι θα καταβϊλει τισ 
αποζημιώςεισ εντϐσ τριμόνου απϐ τη ςυγκομιδό, ϋςτω και αν δεν περιλαμβϊνονται 
ςτον κανονιςμϐ. Και μασ κατηγορεύτε, γιατύ καλϑπτουμε ζημιϋσ –αυτϐ ϋγινε ςε 
κϊποιουσ νομοϑσ τησ Μακεδονύασ- γιατύ βϊζαμε ζημιϋσ εκτϐσ κανονιςμοϑ. Να πϊτε 
να τα πεύτε ςτουσ αγρϐτεσ αυτϊ, κϑριοι ςυνϊδελφοι, ϐτι δε θϋλετε να καλϑψουμε τισ 
ζημιϋσ, αν υπερβαύνουμε τον κανονιςμϐ. 
      Αυτϊ, κϑριοι ςυνϊδελφοι. Εγώ θα καταθϋςω ςτα Πρακτικϊ τα πλόρη ςτοιχεύα 
και κυρύωσ τισ αντιφατικϋσ ςασ δηλώςεισ και ωσ προσ την καταβολό των 
επιδοτόςεων και ωσ προσ το αγροτικϐ ειςϐδημα, για να μϊθει η κοινό γνώμη των 
ανικανϐτητϊ ςασ.  
      Ευχαριςτώ. 
      (το ςημεύο αυτϐ, ο Τπουργϐσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων κ. Ευϊγγελοσ 
Μπαςιϊκοσ καταθϋτει για τα Πρακτικϊ τα προαναφερθϋντα ϋγγραφα, τα οπούα 
βρύςκονται ςτο αρχεύο του Σμόματοσ Γραμματεύασ τησ Διεϑθυνςησ τενογραφύασ 
και  Πρακτικών τησ Βουλόσ)     
      (Φειροκροτόματα απϐ την πτϋρυγα τησ Νϋασ Δημοκρατύασ) 
      
 


