ΕΠΕΡΩΤΩΝ (ΑΓΡ.ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ)
26.3.2002
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): …καταλαβαίνει ότι πρόκειται για εντυπώσεις.
Αφήστε λοιπόν να συνεχίσουμε.
Ελάτε, κύριε Μπασιάκο, στο Βήμα, για να είστε ο πρώτος ομιλών επί της επερώτησης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ: Το έχουμε στιγματίσει, κύριε Πρόεδρε, αυτό. Η ημερήσια
διάταξη διενεμήθη Παρασκευή, που ήταν αργία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Καλώς, κύριε Σαλαγκούδη.
Κύριε Μπασιάκο, έχετε το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι για τη λύση που δίνεται κάθε φορά που
συζητείται ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο αφορά τον τομέα της γεωργίας. Και το λέω
αυτό διότι είναι αδιανόητο ακόμη και η μία ώρα που υπήρχε μεταξύ της έναρξης
λειτουργίας της Επιτροπής και της έναρξης συζήτησης της επερώτησης και αυτή να έχει
χαθεί. Διότι η Επιτροπή, ενώ είχε προβλεφθεί να αρχίσει στις 18.00΄ η ώρα, δεν έχει
αρχίσει ακόμη. Και πολύ σωστά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, ο κ. Σαλαγκούδης, μας
είπε ότι όταν πήραμε την ημερήσια διάταξη, ήταν κλειστή η Βουλή και άνοιξε μόλις
τώρα. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δυνατόν να μετέχουμε σε δύο όργανα
ταυτόχρονα, στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια. Εκτός αν θέλετε να δημιουργείται θέμα
ομαλής λειτουργίας του κοινοβουλευτικού έργου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Τοποθετήθηκε ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος.
Μη συνεχίζετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Μα, μας βγάζετε, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Εγώ τουλάχιστον δεν θα συνεργήσω στην
προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων εις την Αίθουσα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: … μας βγάζετε κατηγορούμενους για την κατάσταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Συνεχίστε την ομιλία σας…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Θέλω, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Να σας βάλω και το χρόνο από την αρχή.
Συνεχίστε, παρακαλώ, επί της ουσίας της επερώτησης.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Εμείς, κύριε Πρόεδρε, θέλουμε να μετέχουμε και στα δύο όργανα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Καλώς, κύριε συνάδελφε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Και στο θέμα της κρεαταγοράς η Νέα Δημοκρατία ζήτησε την
ενημέρωση και με τον τρόπο αυτό παρεμποδίζετε την ενημέρωση των Βουλευτών. Και ως
Βουλευτής θα ήθελα να μετέχω και στα δύο όργανα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Αρχίστε την ομιλία
σας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: … και στην Επιτροπή Παραγωγής του Εμπορίου και στην Ολομέλεια
όταν συζητούμε την επερώτηση. Και μας δημιουργείτε τεράστιο πρόβλημα και συμμετοχής
Βουλευτών, διότι οι περισσότεροι Βουλευτές είναι επάνω στην Επιτροπή. Και θα μας
πείτε εσείς -και θα μας πει και η κοινή γνώμη βεβαίως- ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον,
λόγω της απουσίας Βουλευτών εδώ. Ενώ οι Βουλευτές μετέχουν σε επιτροπές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Κύριε Μπασιάκο, σας παρακαλώ. Προσπάθησα να
είμαι πάρα πολύ ήπιος. Μη προκαλείτε όμως. Ενενήντα έχουν υπογράψει την επερώτηση.
Δεν είναι ενενήντα Βουλευτές στην Επιτροπή.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Πολλοί Βουλευτές είναι στην Επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Δεν είναι ενενήντα Βουλευτές στην Επιτροπή αυτή
τη στιγμή. Συνεχίστε παρακαλώ την ομιλία σας. Μη με αναγκάζετε να κάνω παρατήρηση
που δεν χρειάζεται.
ΠΑΡΘΕΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ: Οι Βουλευτές είναι εδώ τώρα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Σας παρακαλώ, κυρία Φουντουκίδου. Και να είστε
εδώ εγκαίρως, στην ώρα σας, άλλη φορά.
Παρακαλώ, συνεχίστε.
ΠΑΡΘΕΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ: Από τις 18.00΄ η ώρα καθυστερεί η Επιτροπή.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Φταίμε για την παρουσία μας στη
Βουλή; Στην Επιτροπή ήμασταν, η οποία δεν έχει ακόμη λειτουργήσει. Καθυστερεί
πενήντα λεπτά η έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής. Και μας κατηγορούν και από πάνω,
κύριε Πρόεδρε; Δεν είναι δυνατόν.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Κύριε Μπασιάκο…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Είναι δυνατόν να μας βάζετε δύο όργανα ταυτοχρόνως; Να
λειτουργεί πιο σωστά το Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Κύριε Μπασιάκο, βάζετε εσείς τον εαυτό σας σε
απολογία. Εγώ δεν σας κατηγόρησα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Ποια απολογία; Μας κατηγορείτε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Εγώ δεν σας κατηγόρησα για τίποτα. Εσείς βάζετε
τον εαυτό σας σε απολογία. Συνεχίστε, παρακαλώ. Συνεχίστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Μα, είναι δυνατόν; Εγώ τώρα θέλω να ακούσω τους τέσσερις
εκπροσώπους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Κύριε Μπασιάκο, συνεχίστε, παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: … να ενημερωθώ στην Επιτροπή για το θέμα της κρεαταγοράς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Κύριε Μπασιάκο, συνεχίστε επί της ουσίας το
κοινοβουλευτικό σας έργο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Και μου στερείτε αυτήν τη δυνατότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Συνεχίστε επιτέλους σε κοινοβουλευτικό έλεγχο…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Όταν η Νέα Δημοκρατία είχε ζητήσει επαρκή ενημέρωση για το
θέμα της κρεαταγοράς, που είναι το ίδιο σημαντικό με το θέμα της γεωργίας, που
συζητούμε εδώ, είμαστε και κατηγορούμενοι από πάνω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Λοιπόν, συνεχίστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Να λειτουργεί σωστά, λοιπόν, η Επιτροπή, τουλάχιστον αυτή η
μία ώρα να ήταν προς όφελος της ενημέρωσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Μας ειδοποιούν από την Ολομέλεια ότι πρέπει να κατεβούμε
άμεσα, διότι αλλιώς θα χάσουμε και την επερώτηση. Μας απείλησαν ότι θα χάσουμε την
επερώτηση, αν εξακολουθήσουμε να βρισκόμαστε στην Επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Ουδείς σας απείλησε, κύριε Μπασιάκο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Έτσι μας είπαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Όπως γνωρίζετε, το Προεδρείο διέκοψε μέχρι που
να έρθετε στη συνεδρίαση. Συνεχίστε, όμως, παρακαλώ. Συνεχίστε επί της ουσίας της
επερώτησης.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, αλλά λυπάμαι, διότι ο τρόπος
αυτός λειτουργίας της Βουλής δεν προωθεί τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, τη λειτουργία
των θεσμών και την ενημέρωση της κοινής γνώμης για τα πολύ σοβαρά αυτά ζητήματα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεστε, κύριε συνάδελφε.
Μήπως απευθύνεστε στους ενενήντα συναδέλφους σας που υπογράφουν την επερώτηση; Σε
ποιον απευθύνεστε, κύριε Μπασιάκο;
ΠΑΡΘΕΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ: Στους τρεις Υπουργούς που θα έπρεπε να είναι εδώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Παρακαλώ!
Κύριε Μπασιάκο, θα αρχίσετε την ομιλία σας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Κύριε Μπασιάκο, αρχίστε την ομιλία σας.
ΠΑΡΘΕΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ: Πού είναι οι άλλοι Υπουργοί, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Έχετε βάλει μεγάλο θέμα να συζητήσουμε, τον
αγροτικό τομέα. Συνεχίστε, λοιπόν, κύριε Μπασιάκο, επί της ουσίας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Πόση ώρα μιλάω, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Έχετε δεκαπέντε λεπτά και θα σας βάλω από την
αρχή το χρόνο δείχνοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ανοχή.
Αρχίστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα
που αφορά την οξυμένη κρίση που αντιμετωπίζει σήμερα ο αγροτικός τομέας στο σύνολό
του, λόγω λαθών και παραλείψεων της Κυβέρνησης. Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα
προσδιορίστηκε η συζήτηση να γίνει σήμερα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν είναι εξίσου
επίκαιρο και εξίσου κρίσιμο το ζήτημα της αγροτικής οικονομίας και της επιβίωσης
της υπαίθρου. Είναι βέβαιο ότι το σύνολο των θεμάτων που θίγονται στην επερώτηση, η
οποία έχει κατατεθεί από το μήνα Ιανουάριο, παραμένουν επίκαιρα, κρίσιμα και
ενδιαφέροντα. Και το λέω αυτό, γιατί μία σειρά από προβλήματα τα οποία
συσσωρεύονται, διογκώνονται και οξύνονται, έχουν οδηγήσει τον αγροτικό τομέα, τους
αγρότες, την ύπαιθρο, σε τραγικό πρωτόγνωρο αδιέξοδο.
Επικαλούμαστε στην επερώτηση το σοβαρό ζήτημα της μεγάλης καθυστέρησης στην

καταβολή των επιδοτήσεων. Τόσο μεγάλη καθυστέρηση, τόσο πρωτόγνωρη καθυστέρηση δεν
έχει εμφανιστεί ποτέ στα χρονικά. Ακόμη και αυτήν την ώρα που μιλάμε, κύριε
Υφυπουργέ, είμαστε στο τέλος Μαρτίου, υπάρχουν αγρότες που δεν έχουν εισπράξει τις
επιδοτήσεις τους και υπάρχει τεράστια καθυστέρηση. Πολλές επιδοτήσεις δόθηκαν το
μήνα Φεβρουάριο, άλλες το μήνα Μάρτιο, αλλά δεν καταβλήθηκαν οι επιδοτήσεις σε
χρόνο που είχατε δεσμευθεί ότι θα καταβληθούν, δηλαδή μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, που
ήταν οι αρχικές σας δηλώσεις ή μέχρι τέλος Δεκεμβρίου που ήταν οι επόμενες δηλώσεις
σας και μάλιστα με τρόπο κατηγορηματικό. Για το ζήτημα αυτό ευθύνεται αποκλειστικά
το Υπουργείο Γεωργίας, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, αλλά και το ατελές
θεσμικό πλαίσιο το οποίο εσείς έχετε ψηφίσει, εσείς έχετε εισαγάγει και εσείς πολύ
πλημμελώς εφαρμόζετε.
Είχαμε επισημάνει στη Βουλή, όχι μόνο όταν συζητούσαμε ένα θεσμικό πλαίσιο
λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι ο οργανισμός διάθεσης των κοινοτικών
επιδοτήσεων, αλλά και πρόσφατα, κατά τη διάρκεια συζητήσεων για την τροποποίηση
αυτού του θεσμικού πλαισίου ότι ο οργανισμός, τον οποίον λειτουργείτε, δεν έχει
προχωρήσει και δεν εγγυάται την άμεση, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, καταβολή των
επιδοτήσεων. Μία σειρά από δυσλειτουργίες που παρατηρούνται έχουν οδηγήσει σε
αδιέξοδο πολλούς αγρότες, ακριβώς γιατί δεν μπορούν να εισπράξουν έγκαιρα και στο
σύνολό τους τις κοινοτικές επιδοτήσεις. Αναφέρομαι στο βαμβάκι, στο σκληρό σιτάρι,
στο ελαιόλαδο, στα οπωροκηπευτικά, στα επιλέξιμα. Είναι κρίσιμοι τομείς της
ελληνικής γεωργίας, που οι αγρότες θα περίμεναν να εισπράξουν την κοινοτική τους
επιδότηση. Για πρώτη φορά έκαναν γιορτές χωρίς τις κοινοτικές επιδοτήσεις.
Οι έλεγχοι τους οποίους έχετε προβλέψει ότι πρέπει να γίνονται για να καταβάλλονται
οι επιδοτήσεις στους δικαιούχους, αυτοί δεν προχωρούν. Πολλές φορές έχετε βρει μια
εύκολη λύση να μεταθέτετε το βάρος και το κόστος της διενέργειας των ελέγχων σε
άλλους φορείς, αντιδικώντας με τους φορείς αυτούς, αφού εσείς είστε ανίκανοι ως
Κυβέρνηση και ως υπεύθυνοι για τη λειτουργία των θεσμών να προχωρήσετε, να
ενθαρρύνετε και να στηρίζετε αυτούς τους ελέγχους. Το αποτέλεσμα είναι ότι χάνονται
κοινοτικοί πόροι. Το γεγονός ότι δεν έχουμε ολοκληρώσει μέσα στο χρονικό όριο που
επιβάλλουν οι κανονισμοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση την καταβολή των επιδοτήσεων, είναι
ενδεικτικό. Υπάρχει, λοιπόν, κίνδυνος απώλειας κοινοτικών επιδοτήσεων, ακριβώς λόγω
της καθυστερήσεως. Κατά το παρελθόν είχαμε αναφερθεί και σε συγκεκριμένες απώλειες
κοινοτικών επιδοτήσεων, ακριβώς και λόγω των καθυστερήσεων αυτών αλλά και της
δυσλειτουργίας του συστήματος των ελέγχων.
Είναι ανάγκη να προχωρήσετε στη λειτουργία ενός περισσότερο ευέλικτου συστήματος
που θα αφορά τους ελέγχους, αλλά και την ομαλή διακίνηση των επιδοτήσεων. Και το
λέω αυτό, γιατί σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τον τρόπο με τον
οποίο λειτουργείτε, δηλαδή να δίνετε επιδοτήσεις χωρίς ελέγχους. Και με την πρόφαση
ότι δεν προλαβαίνατε να κάνετε τους ελέγχους, καταβάλετε επιδοτήσεις σε εκείνους οι
οποίοι δεν τις δικαιούνται και φθάνετε στο σημείο να μας λέτε κατά τρόπο απαράδεκτο
ότι υπάρχουν και κάποιοι που εισέπραξαν την επιδότηση και για το σκληρό σιτάρι και
έρχονται τώρα και ζητούν την επιδότηση για το βαμβάκι. Εμείς θέλουμε συγκεκριμένα
μέτρα ελέγχου και ομαλής διακίνησης και διάθεσης των κοινοτικών επιδοτήσεων, ώστε
να παίρνουν οι πραγματικοί δικαιούχοι τις επιδοτήσεις.
Το κρίσιμο θέμα που συζητιέται τις τελευταίες μέρες και για το οποίο είναι ανήσυχη
η κοινή γνώμη στην περιφέρεια, ειδικότερα οι αγρότες είναι αυτό που αφορά το
βαμβάκι. Εδώ υπάρχει ένα θέμα αναξιοπιστίας της Κυβέρνησης η οποία ενώ αρχικά μας
έλεγε ότι ο Κανονισμός τον οποίο ψήφισε και απεδέχθη με πανηγυρισμούς η Κυβέρνηση
την προηγούμενη άνοιξη, πέρυσι δηλαδή, μας δίνει την ευκαιρία να εισπράξουμε
αρκετές εισροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να στηρίξουμε τη βαμβακοκαλλιέργεια που
είναι μια δυναμική καλλιέργεια και που αφορά το εισόδημα πολλών περιοχών της χώρας
έρχεσθε τώρα και μας λέτε ότι θα πρέπει να επιβάλουμε περιορισμούς που δεν
στηρίζονται ούτε στον ίδιο τον Κανονισμό. Ακόμη και αυτός ο Κανονισμός που είναι
πολύ χειρότερος από τον προηγούμενο που είχε γίνει αποδεκτός από την κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ το 1995, ακόμη και αυτός προβλέπει μία διαδικασία επιβολής περιορισμών, η
οποία αφορά τοπικές μελέτες για συγκεκριμένους λόγους και με συγκεκριμένα κριτήρια
και σε καμία περίπτωση δεν φθάνει να αποδέχεται ισοπεδωτικούς περιορισμούς του
τύπου που επιβάλατε σεις για την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο σε όλη τη χώρα
και χωρίς κανένα συγκεκριμένο λόγο. Ουσιαστικά νομιμοποιεί και εκείνους που

παρατύπως είχαν δηλώσει παραπάνω εκτάσεις και παρανόμως είχαν εισπράξει
περισσότερες επιδοτήσεις απ' όσες εδικαιούντο.
Αυτήν τη στιγμή βρισκόμαστε προ του διλήμματος, θα εφαρμοστεί ή όχι η εντολή σας
ότι όλες οι ποσότητες παραγωγής εντός του ΟΣΔΕ θα τύχουν επιδοτήσεως. Φθάσαμε στο
σημείο να κόβετε όχι μόνο αυτά που αυθαίρετα θεωρείτε ότι είναι μέσα στο ΟΣΔΕ,
αναφέρομαι στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και στην απόδοση που καθορίζεται από τους
μέσους όρους, να κόβετε και εκείνες τις ποσότητες παραγωγής που έχουν ενταχθεί στο
ΟΣΔΕ και να επιβάλλετε ένα αυθαίρετο πλαφόν κάποιων κιλών κατά στρέμμα ουσιαστικά,
αποκλείοντας έτσι αγρότες, οι οποίοι έχουν πραγματικά παράγει το προϊόν τους και
έχουν παραδώσει ποσότητα βάμβακος στα εκκοκκιστήρια.
Υπάρχει, λοιπόν, το μείζον ζήτημα όλων αυτών των παραγωγών, οι οποίοι παρέδωσαν στα
εκκοκκιστήρια την παραγωγή τους έχουν πάρει παραστατικά γι' αυτήν την παράδοση, δεν
τιμολογήθηκε η παραγωγή τους, αλλά σήμερα βρίσκονται προ ενός χαρτιού, το οποίο δεν
έχει καμία αξία. Καλείσθε να επιλύσετε ένα πρόβλημα μέσω των ενστάσεων.
Κατ' αρχάς όπως είχαμε πει παλαιότερα και στην επιτροπή, είναι ενδεικτικό ότι το
80% των αγροτών αμφισβητούν το σύστημά του. Οι δεκάδες χιλιάδες ενστάσεις που είναι
το 80% των παραγωγών αποδεικνύουν ότι οι αγρότες δεν αποδέχονται το σύστημά σας.
Έγιναν εβδομήντα πέντε χιλιάδες ενστάσεις και απ' αυτές έχετε κάνει ελάχιστες
αποδεκτές. Σε όσους έχουν λίγα στρέμματα ενδεχομένως να έχετε δώσει κάποια ευνοϊκή
απάντηση. Όμως το μεγαλύτερο μέρος των ενστάσεων έχει απορριφθεί και αυτήν την ώρα
υπάρχουν διακόσιες χιλιάδες τόνοι, που τελικά δεν θα τύχουν επιδότησης. Και αν
τεθεί θέμα καταβολής της εμπορικής αξίας, ενός ποσού 70 ή 80 δραχμών, ακόμη και
αυτό δε νομίζω πως στηρίζεται σε οποιονδήποτε Κανονισμό. Είναι γνωστό και από τις
απαντήσεις σας στον κοινοβουλευτικό έλεγχο ότι δεν μπορείτε να δώσετε δύο τιμές στο
βαμβάκι. Έχετε πει βαρύγδουπα ότι θα δώσετε μόνο μία τιμή και θα είναι αυτή που θα
περιλαμβάνει την εμπορική αξία και την επιδότηση. Βρίσκεσθε, λοιπόν, σε μία
αντίφαση όταν αφήνετε να διαρρέει ότι θα δοθούν για τις ποσότητες που δεν θα
περιληφθούν στο σύστημα που έχουν απορριφθεί από τις ενστάσεις, ποσά που θα
αντιστοιχούν μόνο στην εμπορική αξία του προϊόντος.
Θα θέλαμε μία πειστική απάντηση, γιατί ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε αδιέξοδο, σε
απόγνωση γιατί βλέπει ότι όχι μόνο το εισόδημά του διακυβεύεται καθώς και η τύχη
του, αλλά βλέπει ότι γίνεται και αντικείμενο εμπαιγμού κάθε φορά που εμφανίζει αυτό
το πρόβλημα. Βλέπει τις απαντήσεις και τις θέσεις που έχετε πάρει κατά καιρούς και
το τι συμβαίνει στην πράξη και λυπάται για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η
Κυβέρνηση το μείζον αγροτικό πρόβλημα.
Θα ήθελα όμως να επεκτείνω την κριτική μου και στα θέματα που αφορούν τις
αποζημιώσεις από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές. Όπως είναι γνωστό έχουν
καταγραφεί μεγάλες φυσικές καταστροφές σε όλη τη χώρα και είναι επίσης γνωστό ότι
οι πόροι οι οποίοι διατίθενται από τον ΕΛΓΑ, ο οποίος δεν στηρίζεται από τον
κρατικό προϋπολογισμό, είναι ανεπαρκείς για να καλύψουν τις ζημιές αυτές.
Ήδη είναι γνωστό ότι ο ΕΛΓΑ είναι χρεωμένος με 35 δισεκατομμύρια δραχμές λόγω της
πολιτικής σας και δεν προβλέπεται ούτε μία δραχμή να στηρίξει τον ΕΛΓΑ για την
καταβολή των αποζημιώσεων, πέραν ενός μικρού ποσού, που αφορά την ενεργητική
προστασία.
Έρχεστε, λοιπόν, και δηλώνετε αόριστα, πέραν των ποσών που προέρχονται αποκλειστικά
και μόνο από εισφορές των αγροτών προς τον ΕΛΓΑ και άλλα 60.000.000.000 δραχμές για
να καλύψετε μέσω του ΠΣΕΑ, του Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης, τις ζημιές
που αφορούν κυρίως το φυτικό κεφάλαιο. Αλλά κι εδώ δεν έχουμε μία συγκεκριμένη
δέσμευση, ένα συγκεκριμένο κονδύλιο που να προέρχεται από τον κρατικό
προϋπολογισμό, το οποίο κονδύλιο θα μεταφερθεί στον πολιτικό σχεδιασμό, ώστε να
καταβάλει το σύνολο των αποζημιώσεων αυτών.
Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση αγνοούσε το μέγεθος των ζημιών, διότι η Κυβέρνηση πολύ
καθυστερημένα θέλησε να την ενημερώσει και να υποβάλει -δεν ξέρω αν το έχει
υποβάλει ακόμη- ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για την αποκατάσταση των ζημιών αυτών,
το οποίο όμως αφορά ένα πολύ χαμηλό ποσό. Απ' όσο γνωρίζω πρόκειται για ποσό ύψους
μόνο 30.000.000.000 δραχμών.
Σε καμία περίπτωση, λοιπόν, με τις προϋποθέσεις οι οποίες τίθενται και με τα
δεδομένα τα οποία έχουμε μέχρι σήμερα, δεν προβλέπουμε πλήρη αποκατάσταση των
ζημιών -οι οποίες προκλήθηκαν τόσο στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο όσο και στο

εισόδημα από τη φυτική και ζωική παραγωγή- παρά το γεγονός ότι έχετε επιβάλει
πρόσφατα μεγάλη αύξηση στις ασφαλιστικές εισφορές του ΕΛΓΑ για να καλύπτεται ένα
μεγάλο μέρος ζημιών και να καλύπτονται οι ανάγκες των αγροτών, οι οποίοι έχουν
πληγεί από φυσικές καταστροφές.
Θέτουμε, λοιπόν, αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα, που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες
που έχουν πληγεί και αφορά βεβαίως κατά κύριο λόγο την οικονομία πολλών περιοχών
που θα θιγεί καίρια, αν δεν υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των ζημιών αυτών.
Στην επερώτηση σας θέτουμε και άλλα κρίσιμα ζητήματα, τα οποία αφορούν τη μεγάλη
καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων, όπως του Γ΄
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Πέραν του γεγονότος ότι έχουμε σημαντική απώλεια και
υστέρηση στην άντληση πόρων μέσω του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, έχουμε και
ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, όσον αφορά τη μεγάλη καθυστέρηση της έναρξης εφαρμογής και
υλοποίησης των προγραμμάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Εδώ έχουμε τρία βασικά προγράμματα -βέβαια υπάρχουν και άλλα- στα οποία δεν έχει
γίνει κανένα βήμα προς τα εμπρός. Ο θεσμός των νέων αγροτών και τα σχέδια
βελτίωσης, αλλά και οι πρόωρες συντάξεις δεν προχωρούν. Δεν υπάρχει ούτε ένας
αγρότης που να έχει εισπράξει μία δραχμή από τα προγράμματα αυτά. Κι όχι μόνο αυτά,
αλλά υπάρχει και ένα σοβαρό πρόβλημα ανεπάρκειας εθνικών πόρων προς εκταμίευση για
να υλοποιηθούν αυτά τα κοινοτικά προγράμματα. Βρισκόμαστε πολύ μετά την έναρξη
εφαρμογής του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και δυστυχώς ακόμα και τώρα δεν
προχωρεί τίποτα.
Βέβαια υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, της κατανομής επαρκών πόρων μέσω του Γ΄
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για την αγροτική ανάπτυξη, αλλά και έμμεσα την
ανάπτυξη της περιφέρειας. Είναι γνωστό ότι ενώ το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
διέθετε το 14,5% για τον αγροτικό τομέα, στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
περιορίζεται αυτό το ποσοστό -αναιτιολόγητα και άκριτα πιστεύω- στο 6,5%,
περιορίζοντας ουσιαστικά τις δυνατότητες συμμετοχής του αγροτικού τομέα μέσω του Γ΄
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης κατά 55% σε σχέση με τη συμμετοχή του στο Β' Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης.
Σας θυμίζω ότι άλλοι Υπουργοί είχαν επισημάνει στο παρελθόν το πρόβλημα που
προέρχεται από τη διάθεση ελλιπών πόρων μέσω του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
και είχαν υποσχεθεί ότι στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης θα έδιναν περισσότερους
πόρους για να προχωρήσουν αυτά τα πολύ σημαντικά έργα για την περιφέρεια.
Είναι ενδεικτικό, κύριοι συνάδελφοι, ότι κανένα σημαντικό έργο αγροτικής ανάπτυξης,
εγγειοβελτιωτικό, αρδευτικό ή άλλο έργο δεν προχωρεί. Και είναι βέβαιο ότι με τις
προοπτικές λειψυδρίας που διαφαίνονται και με την ανυπαρξία έργων υποδομής και
γενικότερα εγγειοβελτιωτικών έργων στην περιφέρεια, τα προβλήματα αυτά θα
διογκώνονται.
Παρά τις εξαγγελίες του προηγούμενου Υπουργού κ. Ανωμερίτη, ότι θα διατεθεί σε ένα
βάθος χρόνου ένα ποσό ενός τρισεκατομμυρίου δραχμών για την κατασκευή αυτών των
έργων, τίποτε απολύτως δεν γίνεται. Αν έχετε κάποια άλλη άποψη, να μας την πείτε,
να μας διαψεύσετε για να αποσείσετε αυτήν την εντύπωση την οποία έχουμε και πιστεύω
καλώς την έχουμε.
Πέραν αυτού όμως εδώ έχουμε ένα σοβαρό ζήτημα λειτουργίας συνολικά της Δημόσιας
Διοίκησης. Βλέπετε τελευταία ότι έχει αναδειχθεί πολύ σοβαρά το πρόβλημα της
ελλείψεως κτηνιατρικών ελέγχων και γενικότερα ελέγχων στα τρόφιμα. Είναι ένα ζήτημα
το οποίο έρχεται στην επιφάνεια κάθε φορά που γίνονται κοινοτικοί έλεγχοι -και
καλώς γίνονται- είτε στην κρεαταγορά είτε όσον αφορά τη λειτουργία των σφαγείων. Η
Κτηνιατρική Υπηρεσία είναι διαλυμένη με ευθύνη σας.
Δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Υπάρχουν σοβαρές παρατυπίες. Δεν υπάρχουν άδειες
λειτουργίας στα σφαγεία. Δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας στην κρεαταγορά του Ρέντη.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επιμείναμε να ενημερωθούμε, κύριε Πρόεδρε, από
την επιτροπή, να δούμε τι έχει να μας πει η Κυβέρνηση γι' αυτό το πολύ σοβαρό
ζήτημα όταν εξαγγέλλει πριν από κάθε εκλογή ότι θα διαθέσει τα 5 δισεκατομμύρια
δραχμές για την κατασκευή της νέας κρεαταγοράς του Ρέντη, αλλά αυτό ποτέ δεν
υλοποιείται. Ακούσαμε τελευταία ότι υπάρχει μια αόριστη εξαγγελία για διάθεση
μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων δραχμών, ενός ανεπαρκούς ποσού, για τη βελτίωση
της λειτουργίας ορισμένων εγκαταστάσεων. Και αυτό, αν θέλετε, δημιουργεί πρόβλημα
και αξιοπιστίας της χώρας. Φοβάμαι ότι δυσφημείται η χώρα συνολικά και τα φαινόμενα

αυτά δεν τιμούν την Κυβέρνηση, δεν τιμούν γενικότερα τη χώρα.
Υπάρχουν πολλά ζητήματα για τα οποία μπορεί η Νέα Δημοκρατία να επεκτείνει τον
έλεγχό της. Θα επανέλθουμε και στη δευτερολογία, αλλά και οι συνάδελφοι θα
επεκταθούν.
Εκείνο που έχει σημασία -για να κλείσω την πρωτολογία μου- να τονίσουμε, είναι ότι
δυστυχώς η Κυβέρνηση έχει υποβαθμίσει συνολικά τον αγροτικό τομέα. Δεν αναβαθμίζει
στις προτεραιότητές της στον αγροτικό τομέα. Χάνει κάθε σημαντική διαπραγμάτευση
στις Βρυξέλλες είτε αυτό αφορά το βαμβάκι είτε αφορά τον καπνό είτε αφορά το
ελαιόλαδο είτε αφορά το σκληρό σιτάρι είτε αφορά προϊόντα της ζωϊκής παραγωγής σε
μια προσπάθεια να δείξει ότι ο αγροτικός τομέας δεν έχει μέλλον και ότι οι αγρότες
πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα. Αυτό μας είπε ο κ. Σημίτης ή αυτά που είπε ο κ. Δρυς
ότι οι αγρότες πρέπει να τα βγάλουν μόνοι τους πέρα, αφού δεν παρέχετε τη
δυνατότητα άλλων ενισχύσεων. Και χαίρομαι που ήρθατε και ακούσατε την παρατήρησή
μου, διότι λείπατε και δεν ακούσατε το σύνολο της ομιλίας μου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ (Υπουργός Γεωργίας): Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, μια μικρή
παρέμβαση.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Χαίρομαι, κύριε Υπουργέ, που φέρνετε τον "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ" και αισθάνεστε την ανάγκη να απολογηθείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, για ένα λεπτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ (Υπουργός Γεωργίας): Κύριε Πρόεδρε, αισθάνομαι την υποχρέωση να
αποκαταστήσω για πολλοστή φορά την αλήθεια και όχι να απολογηθώ, κύριε συνάδελφε.
Λυπάμαι διότι η Νέα Δημοκρατία διαβάζει μόνο τα εξώφυλλα των περιοδικών. Σας
καταθέτω το σχετικό τεύχος του "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ".
(Στο σημείο αυτό ο Υπουργός Γεωργίας κ. Γ. Δρυς καταθέτει για τα Πρακτικά απόσπασμα
συνέντευξης στον "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ", το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος
Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Συνεχίστε, κύριε Μπασιάκο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Ανεξάρτητα, κύριοι συνάδελφοι, τι ισχυρίζεται ο κύριος
Υπουργός -αλλά αυτό είπε και αυτό εννοούν και τα κυβερνητικά στελέχη- εδώ αυτά τα
είπε κι ο Πρωθυπουργός, ότι δηλαδή ο αγροτικός τομέας δεν έχει μέλλον και πρέπει να
αλλάξουν επάγγελμα. Επαναλαμβάνω ότι αυτά τα είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
Ανεξάρτητα, λοιπόν, από το τι λέτε, η ουσία και η πρακτική είναι ότι έχετε
υποβαθμίσει τον αγροτικό τομέα κατά τρόπο πρωτόγνωρο και τον οδηγείτε σε αδιέξοδο.
Γι' αυτό και οι αγρότες εύλογα αντιδρούν, εύλογα διαμαρτύρονται, εύλογα
κινητοποιούνται διότι βλέπουν το βιός τους να διακυβεύεται και ότι δεν έχουν καμία
προοπτική με την εφαρμοζόμενη πολιτική από την πιο αντιαγροτική κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, από την κυβέρνηση τη δική σας.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας )

