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Ο κ. Ευάγγελος Μπασιάκος, ως εισηγητής της Μειοψηφίας, έχει το λόγο. 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε σήμερα ένα νομοσχέδιο 
του Υπουργείου Γεωργίας το οποίο προφανώς δεν έχει αρχή. Είναι αποσπασματικό, αφορά 
τουλάχιστον είκοσι τέσσερα θέματα, όσο και τα άρθρα του, κατά τρόπο τελείως 
πρόχειρο. 
 
(Στο σημείο αυτό την προεδρική έδρα καταλαμβάνει ο Γ' Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. 
ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ) 
 
'Ερχεται βέβαια να διορθώσει λάθη παλαιοτέρων νόμων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε σημαντικά 
ζητήματα, τα οποία αφορούν την ελληνική γεωργία, αλλά τουλάχιστον και μ'αυτόν τον 
αποσπασματικό τρόπο δεν επιλύει άλλα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά 
ο αγρότης και η ελληνική γεωργία. 
 
Θα μπορούσε δηλαδή το μειονέκτημά του, το ότι δεν έχει αρχή και είναι αποσπασματικό 
και ασχολείται με δεκάδες ζητήματα άσχετα μεταξύ τους, να έχει τουλάχιστον ένα 
πλεονέκτημα, να έχει μια θετική πλευρά, αν προσπαθούσε να επιλύσει τα σοβαρά 
προβλήματα της ελληνικής γεωργίας. 
 
Δεν επιλύει για παράδειγμα προβλήματα που αφορούν την επίσπευση της καταβολής των 
επιδοτήσεων. Κάπου λέτε για την κατάργηση της ΔΙΔΑΓΕΠ. Δεν αναφέρεσθε σε 
συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν στην επίσπευση της καταβολής των 
επιδοτήσεων. Ούτε λαμβάνετε μέτρα για την επίσπευση της καταβολής των αποζημιώσεων. 
Και είναι γνωστό ότι ο ΕΛΓΑ έχει λαμβάνειν από τον κρατικό προϋπολογισμό, 
υπολογίζει τις εισφορές που θα δοθούν μέσα στη χρονιά, για να καταβάλει έστω και 
καθυστερημένα, με καθυστέρηση πέραν του έτους, τις οφειλόμενες αποζημιώσεις στους 
αγρότες και δεν προβλέπετε τίποτα για την επίσπευση. Στέκεσθε απαθείς. 'Εχετε την 
ευκαιρία, επαναλαμβάνω, με αποσπασματικές διατάξεις να λύσετε κάποια προβλήματα. 
Ούτε αυτό κάνετε. 
 
'Οπως επίσης δεν βελτιώνετε το σύστημα ελέγχου φυτοϋγειονομικού ή κτηνιατρικού των 
τροφίμων. Και είδαμε το αλαλούμ που επικράτησε αυτές τις μέρες χωρίς να υπάρχει 
ενημέρωση, χωρίς να υπάρχει επαρκής έλεγχος και έγκαιρος έλεγχος. Βρισκόμαστε 
περίπου ένα μήνα μετά την εκδήλωση του φαινομένου και ακόμη δεν μπορείτε να 
βεβαιώσετε τον ελληνικό λαό μέσω των υπηρεσιών σας, την κοινή γνώμη, για τα 
προβλήματα που γεννά η συγκεκριμένη ουσία και η οποία βλάπτει σοβαρά την υγεία του 
ανθρώπου. 
 
'Οπως επίσης δεν έχετε λάβει μέτρα για τη δασοπροστασία. Αναφέρεσθε στα δάση, 
μιλάτε για το αυτόνομο Ταμείο Δασών, αλλά δεν κάνετε τίποτα για την προστασία των 
δασών και του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα. Φέτος 
φθάνουμε στη δασοπυρόσβεση χωρίς καμία βελτίωση σε σχέση με πέρυσι. Και θυμάσθε ότι 
πέρυσι ήταν η χειρότερη χρονιά από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Κάηκαν περίπου 
ενάμισι εκατομμύριο στρέμματα. Δεν κάνετε απολύτως τίποτα. Τα οχήματα είναι 
ασυντήρητα πάλι. 'Εχετε προσλάβει κάποιο προσωπικό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, το 
οποίο όμως δεν έχει ενταχθεί ακόμη. Δεν βρίσκεται στις υπηρεσίες, ακόμη 
εκπαιδεύεται. Μεθοδεύετε, οργανώνετε επί ενάμιση χρόνο το σύστημα, αλλά δεν έχει 
αποδώσει. Δεν έχετε καμία μέριμνα για τον τομέα αυτόν. 
 
Και βέβαια αφήνετε στο περιθώριο τους δασικούς, τους οποίους δεν τους αξιοποιείτε 
παρά το ότι είναι απόλυτα αναγκαίοι. Στερείτε τη Δασική Υπηρεσία χιλίων εμπείρων 
στελεχών. Τους μεταθέσατε, τους μετακινήσατε, τους αποσπάσατε ή τους μετατάξατε 
στις πυροσβεστικές υπηρεσίες, στερώντας και τη Δασική Υπηρεσία από το απαραίτητο 
προσωπικό το οποίο θα μπορούσε να ελέγχει και να εποπτεύει το δασικό περιβάλλον όχι 



μόνο το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα. Και διατηρείτε τις δασικές υπηρεσίες 
ανοικτές μόνο τις εργάσιμες ώρες και τις εργάσιμες μέρες και κανείς δεν ασχολείται 
από τους δασικούς, γιατί δεν δίνετε τα κίνητρα της υπόλοιπες ώρες και κατέρχονται 
σε απεργίες και υπάρχουν διαμαρτυρίες στην έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, πάνω 
στην κρίση, πάνω στο πρόβλημα. Και έχετε δώσει μόνο ένα αεροσκάφος απ'αυτά τα οποία 
διατυμπανίζετε ότι έχετε δώσει ως Κυβέρνηση για την προστασία των δασών και του 
φυσικού περιβάλλοντος. Μόνο ένα απ'αυτά που πήρατε, όταν είναι γνωστό ότι ήδη τα 
υπόλοιπα έντεκα έχουν παλιώσει, όταν είναι γνωστό ότι επί Νέας Δημοκρατίας το 1993 
είχαμε νοικιάσει εναέρια μέσα, μας είχαν παραχωρήσει κάποια άλλα και, εν πάση 
περιπτώσει, ήμασταν πολύ αποτελεσματικότεροι και πολύ πιο προετοιμασμένοι σε σχέση 
με αυτά που κάνετε εσείς. 
 
Ενώ λοιπόν είναι αποσπασματικό το νομοσχέδιο και ενώ πάσχει, κατά τούτο -ότι 
ρυθμίζετε δεκάδες θέματα- ολιγωρείτε και δεν δίνετε καμία σημασία για την 
αντιμετώπιση των πολύ σοβαρών προβλημάτων, που ενδεχομένως θα μπορούσαν να 
επιλυθούν κατά τρόπο έστω και πλημμελή από το παρόν νομοσχέδιο που έχει τον 
ψευδεπίγραφο τίτλο "Διεπαγγελματικές οργανώσεις". Μόνο στο πρώτο άρθρο μας λέτε για 
τις διαεπαγγελματικές οργανώσεις. Μάλιστα και εκεί δεν προβλέπεται κάτι σημαντικό. 
Λέτε ότι "θα ιδρύσω και θα εγκρίνω τη λειτουργία των διεπαγγελματικών οργανώσεων με 
απόφαση του Υπουργού με διαδικασίες και με ρυθμίσεις που ακόμη παραμένουν 
μυστικές". Δεν τις ξέρει κανείς. Μας είχατε υποσχεθεί ότι θα φέρετε το σχέδιο της 
υπουργικής απόφασης να το δούμε. Εγώ λοιπόν εισηγούμαι εκ μέρους της Μειοψηφίας το 
νομοσχέδιο αυτό και δεν έχω γνώση της αποφάσεώς σας την οποία δεσμευτήκατε ότι θα 
μας δημοσιοποιήσετε. 
 
Πώς μπορούμε να νομοθετούμε με τον τρόπο αυτόν; Εκεί μιλάτε για τη διαδικασία, 
μιλάτε για τις προϋποθέσεις εντάξεως στις διεπαγγελματικές οργανώσεις των 
αντίστοιχων συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων τους, λέτε πώς θα γίνεται ο έλεγχος, 
πώς θα γίνεται η εποπτεία, πώς θα αναστέλετε τη λειτουργία των διεπαγγελματικών 
οργανώσεων. Αυτά θα τα προβλέπετε σε υπουργική απόφαση. Δεν ξέρουμε τι θα κάνετε 
και διερωτώμαστε: Πώς είναι δυνατόν να ψηφίσει η Βουλή ένα νομοσχέδιο και 
συγκεκριμένα το πρώτο άρθρο, το οποίο το θεωρείτε και το πιο σημαντικό για λόγους 
εντυπώσεων, ότι θα φέρετε ένα θεσμό που έχει λειτουργήσει και σε άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, χωρίς να γνωρίζουμε τους ειδικότερους όρους λειτουργίας αυτών 
των οργανώσεων; 
 
Και βέβαια είχαμε την ευκαιρία στην επιτροπή να σας εξηγήσουμε -και το τονίζουμε 
και τώρα- ότι η Νέα Δημοκρατία θα ήθελε αυτές οι οργανώσεις να εμπλέκονται 
περισσότερο στη λειτουργία των αντίστοιχων οργανισμών, να μετέχουν, διότι εδώ δεν 
μας λέτε τι αποτέλεσμα θα έχει η λειτουργία αυτών των οργανώσεων. Θα είναι 
συμβουλευτικός ο ρόλος τους, θα είναι διερευνητικός ο ρόλος τους; Πώς θα εισηγείται 
ή πώς θα δεσμεύει τελικά τη Δημόσια Διοίκηση, τους αντίστοιχους οργανισμούς ή 
εκείνους τους οργανισμούς που αντικατέστησαν τους οργανισμούς κατά προϊόν, όταν δεν 
θα έχουν αυτή την αρμοδιότητα; 
 
'Αρα για λόγους εντυπώσεως φέρνετε αυτήν τη ρύθμιση του άρθρου 1 και μάλιστα 
ρυθμίζετε το θέμα αυτό κατά τρόπο ατελή -πιστεύουμε- ανεξαρτήτως των ειδικοτέρων 
ρυθμίσεων που θα προβλέπετε στο σχέδιο υπουργικής απόφασης, που προφανώς δεν έχετε 
καμία διάθεση να μας το δώσετε να το γνωρίζουμε. 
 
Προβλέπετε το θεσμό των διεπαγγελματικών οργανώσεων που είναι πολύ θετικός, ένας 
σωστός θεσμός που έχει λειτουργήσει παντού, αλλά που -επαναλαμβάνω- δεν τον 
προστατεύετε, δεν τον εισάγετε με τρόπο σοβαρό από την αρχή και γι' αυτό εγώ 
πιστεύω ότι υπονομεύετε και τη λειτουργία του. Και συμφωνούμε όλοι στην ανάγκη 
λειτουργίας ενός τέτοιου θεσμού, αλλά -επαναλαμβάνω- χρειάζεται η δέουσα σοβαρότητα 
και ευθύνη στην αντιμετώπιση αυτού του θεσμού. Αν ένα θεσμό, που είναι θετικός, που 
έχει λειτουργήσει σε άλλες χώρες και έχει επιτύχει, αν θέλετε, τον αντιμετωπίζετε 
με αυτήν την προχειρότητα, φοβάμαι ότι και αυτόν που είναι θετικός για την προώθηση 
των συμφερόντων των αγροτών και των άλλων φορέων, που θα μετέχουν με αυτόν τον 



τρόπο, τον υπονομεύετε. 
 
Και βέβαια χρειάζεται εκτός από τις διεπαγγελματικές οργανώσεις να βελτιώσετε τον 
τρόπο διακίνησης, προβολής και προώθησης των αγροτικών προϊόντων, γιατί είναι ένας 
τομέας στον οποίο πάσχουμε. Είναι απαράδεκτο σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, που είναι 
κατ' εξοχήν γεωργική χώρα, που παράγει προϊόντα ποιότητος, προϊόντα που θα 
μπορούσαν να πωλούνται και να διατίθενται με πολύ καλύτερους όρους στην εσωτερική 
αγορά αλλά και στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά, να μη διατίθενται και η χώρα μας να 
έχει έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων πάνω από τριακόσια 
δισεκατομμύρια, στα οποία προστίθενται και οι ζωοτροφές, άρα αυξάνεται το πολύ 
μεγάλο αυτό ποσό. 
 
Στα υπόλοιπα άρθρα εξετάζονται ζητήματα -όπως είπα και πριν- τελείως άσχετα μεταξύ 
τους. Λέτε για τους νέους αγρότες. Εδώ φαίνεται καθαρά η προχειρότητά σας. Φέρνετε 
κάποιες διατάξεις για τους νέους αγρότες -όλοι θα θέλαμε να υπάρξουν κίνητρα για 
την ένταξη των νέων αγροτών σ' αυτήν τη δραστηριότητα και σ' αυτό το επάγγελμα- 
αλλά δεν ενημερώσατε καν την Ευρωπαϊκή 'Ενωση για τις ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα να 
έχετε από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση αρνήσεις, να έχετε επιφυλάξεις, να ξανασυζητούμε το 
θέμα, να μην εφαρμόζεται ο νόμος, να μην υπάρχει ασφάλεια ως προς το δίκαιο που 
ισχύει, να χάνονται ευκαιρίες και να έρχεσθε τώρα ενάμιση χρόνο μετά την εισαγωγή 
της διατάξεως και να μας φέρνετε μια άλλη διάταξη, η οποία είναι προσαρμοσμένη σε 
αυτά που σας είπε η Ευρωπαϊκή 'Ενωση και τα οποία θα έπρεπε εκ των προτέρων να 
προβλέψετε και να καθιερώσετε. Αλλά ακόμη και σ' αυτές τις διατάξεις δεν υπάρχει, 
αν θέλετε, σωστή αντιμετώπιση. Λέτε για τις αμοιβές των μηχανικών μείωση κατά 50%. 
Δεν προβλέπετε για όλες τις περιπτώσεις. Δεν προβλέπετε αναδρομική ισχύ της 
διατάξεως. Τι θα γίνει με τις παλαιές περιπτώσεις; Σας το είπαμε και στην επιτροπή, 
δεν μας απαντήσατε, δεν μας το λύσατε αυτό. Γιατί να υπάρχει αδικία εξαιτίας της 
δικής σας ευθύνης σε σχέση με τις παλαιές περιπτώσεις που δεν προβλεπόταν αυτή η 
μείωση; 
 
Το αυτοτελές γραφείο των νέων αγροτών είναι ένα αίτημα το οποίο και εμείς είχαμε 
καταθέσει και θεωρούμε ιδιαίτερα θετική αυτήν τη ρύθμιση, να μπορούν δηλαδή οι νέοι 
αγρότες κατά τόπους να ενημερώνονται και να βοηθούνται για την αξιοποίηση αυτών των 
πολύ θετικών διατάξεων, που μας παρέχει βέβαια η Ευρωπαϊκή 'Ενωση και όχι εσείς. Η 
Ευρωπαϊκή 'Ενωση τα παρέχει αυτά. 'Ετσι λοιπόν μπορούμε να δώσουμε την ευκαιρία 
στους νέους αγρότες να ενταχθούν στη δραστηριότητα και να μειωθεί το ποσοστό 
ανεργίας, το οποίο ανέρχεται ραγδαία, δυστυχώς, ειδικότερα στην ελληνική ύπαιθρο. 
 
Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται διάταξη άσχετη με τα προηγούμενα για τη ρύθμιση των 
λεγομένων αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ως κοινοτικές επιδοτήσεις σε διαφόρους οι 
οποίοι παρανομούν. Σας λέω ότι είναι τελείως άσχετο. 
 
Θα σας πω τι έχει συμβεί. 'Ερχεται η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, των εκσυγχρονιστών, και 
από τον προηγούμενο Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Βενιζέλο προχωρεί στην αμνήστευση 
αδικημάτων κατάχρησης δημοσίου χρήματος και ειδικότερα κοινοτικών επιδοτήσεων και 
μεταβάλλει το κακούργημα σε πλημμέλημα. Μέχρι τότε ίσχυε ένα όριο ότι όποιος 
καταχράστηκε δημόσιο χρήμα μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές διέπραττε 
κακούργημα. Ο κ. Βενιζέλος και η "κυβέρνηση των εκσυγχρονιστών" το ανέβασε στα 
πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές. 'Ηταν, λέει, το ποσό μικρό. Ουσιαστικά 
αμνηστεύτηκαν όλα αυτά τα αδικήματα εκείνων των ιδιωτών οι οποίοι παρανόμως 
εισέπραξαν κοινοτικές επιδοτήσεις. Αυτό αφορούσε το ποινικό μέρος. Τα αμνήστευσε 
αυτά και γι' αυτό καταδικάστηκαν μόνο τρεις -τέσσερις, κύριε Υπουργέ. Επαίρεσθε, 
κύριε Υπουργέ, στην επιτροπή ότι καταδικάστηκαν τρεις-τέσσερις, αλλά δεν μας λέτε -
ενώ σας προκαλέσαμε επανειλημμένως, σας προκαλώ για άλλη μία φορά- τι συνέβη με 
όλες τις άλλες περιπτώσεις. Μη μου πείτε ότι μόνο τέσσερις-πέντε άνθρωποι, αυτοί 
που καταδικάστηκαν, έχουν φάει κοινοτικές επιδοτήσεις. Είναι πολλοί περισσότεροι. 
Τι κάνατε με τους άλλους; 
 
Ενώ αμνηστεύσατε τους ιδιώτες αυτούς από ποινικής πλευράς, έρχεσθε τώρα και 



ουσιαστικά παραγράφετε κάθε αστική αξίωση την οποία είχε το ελληνικό δημόσιο κατά 
αυτών που παρανόμησαν και για τις οποίες παρανομίες το ελληνικό δημόσιο πλήρωσε 
πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση. Τα πληρώσαμε ως χώρα, επιβαρύνθηκε ο 'Ελληνας 
φορολογούμενος και έρχεσθε τώρα και λέτε "θα βελτιώσω από εδώ και πέρα το σύστημα 
των αχρεωστήτως καταβληθέντων, αλλά δεν θα κάνω τίποτα για το παρελθόν". Είστε 
"εκσυγχρονιστική Κυβέρνηση"! Η Νέα Δημοκρατία παρέπεμψε τότε στον εισαγγελέα 
φακέλους σημαντικών σκανδάλων -και είναι και εδώ συνάδελφοι που τα χειριστήκαμε 
μαζί και ο κ. Καραγκούνης και ο κ. Τσιτουρίδης και άλλοι- για τον καπνό, για τα 
σιτηρά, για το ελαιόλαδο, για το βαμβάκι -πρώτη φορά συνέβη στα χρονικά αυτό- 
προχώρησαν οι ανακρίσεις, έφθασαν στο ακροατήριο κάποιες περιπτώσεις, λίγες όπως 
σας είπα, κάποιες άλλες παρεγράφησαν, και έρχεσθε σήμερα και λέτε "δεν μπορώ να 
εισπράξω τα αχρεωστήτως καταβληθέντα όλα αυτά τα χρόνια". Τι θα γίνει με αυτές τις 
περιπτώσεις; Σαςπροκαλέσαμε και σας είπαμε, φέρτε μας κατάλογο οφειλών, ποιοι 
οφείλουν και πόσα ποσά. Γιατί να επιβαρύνεται ο 'Ελληνας πολίτης; Ρυθμίζετε μία 
τέτοια δυνατότητα βελτίωσης του συστήματος έξι χρόνια αφού αναλάβατε τη 
διακυβέρνηση και ουσιαστικά παραγράφοντας τις αστικές αξιώσεις του δημοσίου κατά 
των παρανομούντων σε βάρος του 'Ελληνα φορολογούμενου, σε βάρος του ελληνικού 
δημοσίου. 
 
'Εχετε μία άλλη άσχετη ρύθμιση -λυπάμαι που είμαι και εγώ αποσπασματικός, 
αναγκάζομαι να απαντώ σε κάθε μία ρύθμιση από αυτές που βλέπουμε στο νομοσχέδιο- 
που αφορά τους γεωπόνους και τους γεωτεχνικούς και μιλάτε για την υποχρεωτική 
υπηρεσία την οποία κάνετε εν μέρει προαιρετική, χωρίς όμως να δίνετε μόρια. Σας 
τονίσαμε ότι η λύση του προβλήματος θα ήταν να δώσετε κάποια μόρια, να δώσετε 
κάποιο κίνητρο και να αποδώσετε δικαιοσύνη. Γιατί μόνο έτσι δίνετε δικαιοσύνη σ' 
αυτούς οι οποίοι πήγαιναν παρά τη θέλησή τους σε κάποια περιοχή όχι της αρεσκείας 
τους. 
 
Μια και αναφέρομαι σ' αυτό, σε μία άλλη διάταξη πιο κάτω μιλάτε για την υπερωριακή 
απασχόληση των γεωτεχνικών. Ούτε εκεί επιλύεται το πρόβλημα. Ξέρετε πολύ καλά ότι 
οι γεωτεχνικοί αναγκάζονται από τις περιστάσεις να κινούνται πολλά χιλιόμετρα εκτός 
της έδρας τους, δεν έχουν τα μέσα, δεν παίρνουν υπερωρίες και τελικώς καθυστερεί 
και η απόδοση των επιδοτήσεων και οι έλεγχοι και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα 
συνδέεται με την αγροτική ανάπτυξη και το αγροτικό εισόδημα, ακριβώς λόγω της 
αδυναμίας και της αρνήσεως της Κυβέρνησης να τους δώσει τις υπερωρίες, τις οποίες 
δικαιούνται και δεν τους εξασφαλίζετε μέσα. Τι κάνετε γι' αυτό; Απολύτως τίποτα. 
Ενώ μπαίνετε στο ζήτημα αυτό, δεν το αντιμετωπίζετε. 
 
Θα έρθω σε μία άλλη αποσπασματική ρύθμιση, η οποία είναι το ίδιο σκανδαλώδης όπως 
και οι προηγούμενες. Τελικά καταντάει το νομοσχέδιο αυτό, νομοσχέδιο σκανδάλων. 
Τολμώ να πω νομοσχέδιο σκανδάλων. Ακούστε τι κάνετε. Είχε έρθει την προηγούμενη 
φορά ο κ. Τζουμάκας και είπε ότι είναι η τελευταία φορά που κάνω ρύθμιση χρεών 
συνεταιρισμών και ημετέρων, δηλαδή ιδιωτών, δηλαδή τα χέλια. 'Ετσι είχε πει την 
τελευταία φορά. 'Ερχεσθε εσείς και επαναφέρετε το θέμα και ξαναρυθμίζετε χρέη και 
ξανανοίγετε τις τρύπες και τις δυνατότητες εντάξεως σ' αυτές τις ρυθμίσεις. Ενώ 
εκτεθήκαμε διεθνώς, στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση, ενώ απεμπολήσαμε διαπραγματευτικές 
δυνατότητες σ' όλο αυτό το διάστημα, να στηρίξουμε σημαντικά θέματα της ελληνικής 
γεωργίας, όπως είναι το βαμβάκι, όπως είναι ο καπνός, όπως είναι τα κτηνοτροφικά, 
οι ποσοστώσεις, τα σιτηρά κ.ο.κ., δεν πήγατε ούτε εσείς ούτε ο προκάτοχός σας στις 
Βρυξέλλες να διεκδικήσετε τη στήριξη σημαντικών τομέων της ελληνικής γεωργίας, 
γιατί απεμπολήσατε τα δικαιώματά σας, αφού είχατε ανάγκη να νομιμοποιήσετε την 
παράτυπη και παράνομη και σκανδαλώδη αυτή αδιαφανή διαδικασία, η οποία ουσιαστικά 
ρύθμιζε χρέη ημετέρων. 
 
Για την ενημέρωση των συναδέλφων να θυμίσω ότι η διάταξη η οποία προέβλεπε τη 
ρύθμιση των χρεών του ιδιώτη με τα χέλια έλεγε ότι προβλεπόταν αυτή η ρύθμιση, 
επειδή δεν ήξερε ο ιδιώτης να διαχειρισθεί την επιχείρηση, δεν ήξερε το μάνατζμεντ. 
Αυτή την αόριστη δικαιολογία εύρισκε το νομοσχέδιο, για να περάσει αυτήν τη 
ρύθμιση. 



 
Βέβαια με αυτήν τη δικαιολογία καθε μία εμπορική επιχείρηση, κάθε ένας ελεύθερος 
επαγγελματίας, μπορεί να ζητήσει για λόγους ισονομίας, για λόγους δικαιοσύνης, να 
υπαχθεί εκεί και να ρυθμισθούν και εκείνου τα χρέη. Δεν το κάνετε. 
 
Επιβαρύνετε βέβαια την Αγροτική Τράπεζα, επιβαρύνετε τελικώς τον 'Ελληνα αγρότη, το 
δανειζόμενο, το συναλλασσόμενο με την Αγροτική Τράπεζα, γιατί του επιβάλλετε 
αυξημένα επιτόκια, υπέρογκα, δυσανάλογα επιτόκια σε σχέση με τον πληθωρισμό, για να 
καλύψετε τα λάθη του παρελθόντος και τις κομματικές σας επιλογές. 'Ετσι εξηγείται 
γιατί το επιτόκιο της Αγροτικής Τράπεζας είναι στο 14% ή στο 12%, που λέτε ότι το 
κάνατε, όταν ο πληθωρισμός είναι κάτω από το 4%, κύριε Υπουργέ. 
 
'Εχετε τριπλάσια και τετραπλάσια αύξηση των επιτοκίων σε σχέση με τον πληθωρισμό 
και αυτό είναι αδιανόητο να συμβαίνει. Δεν κάνετε όμως τίποτα, γιατί βέβαια πώς θα 
καλύψετε τα διακόσια και πεντακόσια δισεκατομμύρια τα οποία χαρίσατε σκανδαλωδώς σε 
συναιτερισμούς υμετέρους ή και σε ιδιώτες, χωρίς -επαναλαμβάνω- να ωφελείται 
κανένας μεμονωμένος αγρότης από τη ρύθμιση; 
 
Γιατί δεν κάνετε μία ρύθμιση, να χαμηλώσετε τα επιτόκια και να καταργήσετε τους 
τόκους ποινής -θα ήταν θεμιτό και λογικό να το κάνετε- όπως ισχύει σε όλες τις 
χώρες; 
 
Σας έχουμε θυμίσει ότι στη Γερμανία το επιτόκιο δανεισμού είναι 2,5 με 3 μονάδες 
μόνο και έτσι μπορούν να ανταγωνισθούν τους άλλους συναδέλφους τους. Εμείς δεν 
μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε καν να το προσδοκούμε με τα επιτόκια με 
τα οποία δανείζετε και το παρουσιάζετε και ως δώρο στους αγρότες. Αυτή είναι η 
πολιτική σας. 
 
Κάπου αναφέρεσθε στην είσπραξη των εισφορών υπέρ του ΟΕΒ. 'Ασχετο θέμα αυτό. Εκεί 
κάνετε και μία αυτοκριτική, βέβαια, ότι το σύστημα αναγκαστικών συνενώσεων 
κοινοτήτων δεν πέτυχε και ότι παρουσιάζονται δυσλειτουργίες. Αυτό σας το είχαμε 
πει. 
 
Στη συζήτηση του νομοσχεδίου για το θέμα των αναγκαστικών συνενώσεων εδώ και 
ενάμιση χρόνο, αυτό σας λέγαμε, ότι το κάνετε απροετοίμαστα, το κάνετε αναγκαστικά, 
χωρίς καμία μέριμνα, ώστε να μπορέσει να αποδώσει ο θεσμός και έρχεσθε σήμερα, έξι 
μήνες μετά τη λειτουργία του θεσμού, να ομολογείσετε ότι δεν προχωρεί. Λέτε: 
"Γι'αυτό δεν εισπράττουμε τις εισφορές υπέρ του ΟΕΒ, διότι δεν λειτουργεί καλά ο 
θεσμός των αναγκαστικών συνενώσεων". Αυτά σας τα είχαμε πει. Εσείς δεν είσθε ο 
αρμόδιος, αλλά εισηγηθείτε στον αρμόδιο Υπουργό τουλάχιστον να αλλάξει το σύστημα. 
 
Η προχειρότητά σας και ο αποσπασματικός και απαράδεκτος τρόπος με τον οποίο 
χειριστήκατε και αντιμετωπίσατε το ζήτημα των αναγκαστικών συνενώσεων σας οδήγησε 
σε αυτό και το ομολογείτε, γιατί δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά. 
 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Σε ποιές συνενώσεις αναφέρεσθε; 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Στις αναγκαστικές συνενώσεις ΟΤΑ που έγιναν πρόχειρα, χωρίς να 
υπάρχουν κτίρια, χωρίς να υπάρχουν μηχανήματα, χωρίς να υπάρχει προσωπικό, χωρίς να 
υπάρχει καμία οργάνωση. Αυτό, κύριε συνάδελφε, το ομολογεί το νομοσχέδιο. Αυτά που 
λέγαμε εμείς τότε, τα ομολογεί τώρα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Γεωργίας. Εμείς 
ήμασταν κακοί τότε, ήμασταν κινδυνολόγοι. 
 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Μιλάτε για τις έγγειες βελτιώσεις. 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί, στα άλλα πάει καλά το σύστημα των 
αναγκαστικών συνενώσεων; Εδώ υπάρχει απλώς μία ομολογία ρητή από την Κυβέρνηση, ότι 
δεν προχωρεί καλά η είσπραξη των εισφορών. 
 



Λέτε για τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος. Σας λέγαμε να μην καταργήσετε τον 
Οργανισμό. Τον προβλέπει η Ευρωπαϊκή 'Ενωση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. 
'Ερχεσθε τώρα και μας λέτε:"Δεν τον καταργώ, αλλάζω το σύστημα και τον διατηρώ". 
Στα δικά μας λόγια έρχεται η Κυβέρνηση. 
 
'Εχετε το θέμα της Εταιρίας Αξιοποίησης της Αγροτικής Γης. Σας είπαμε και τότε -και 
το λέω, κύριε Υπουργέ, όχι μόνο γιατί είναι σοβαρό το θέμα, αλλά γιατί υπάρχει στο 
νομοσχέδιο- να μην το εφαρμόσετε. 
 
Να θυμίσω στους συναδέλφους ότι μιλάει για αναγκαστική πώληση στο κράτος της όποιας 
αγροτικής έκτασης, χωρίς να επιτρέπει στον πολίτη να συναλλαγεί με τον υποψήφιο 
αγοραστή απευθείας. Πώς το κάνετε εδώ το σύστημα; Το κάνετε πιο γραφειοκρατικό. 
Αυξάνετε και διευρύνετε το κράτος, το δημόσιο τομέα και δεν επιτρέπετε στον αγρότη 
ούτε καν να πουλήσει το χωράφι του με τους όρους που αυτός επιθυμεί και τον κρατάτε 
και έξι μήνες σε ομηρία μέχρι να αποφασίσει η Εταιρεία Αγροτικής Γης αν θα το 
πάρει. Προβλέπετε όμως μετοχικό κεφάλαιο μόνο δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000), 
που αν κατανεμηθεί κατά νομούς αφορά διακόσια στρέμματα. 
 
Τέτοια πολιτική θα έκανε ο κ. Τζουμάκας, ο προηγούμενος Υπουργός και εσείς προφανώς 
συμφωνείτε, αφού δεν το αλλάζετε. Τέτοια πολιτική αναδιαρθρώσεων με αλλαγή 
ιδιοκτητών, υπέρ κάποιων κατηγοριών υποτίθεται, διακοσίων στρεμμάτων σε κάθε νομό. 
Αυτή είναι η αναδιανομή της γης και αυτές είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές που 
επαγγέλλεται η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και εσείς ο ίδιος, αφού δεν διαφωνείτε. 
 
Υπάρχουν φοβερές αντιδράσεις. Χαίρομαι που δεν το εφαρμόζετε ακόμη, γιατί αν το 
εφαρμόζατε θα υπήρχε τεράστια αντίδραση. Τουλάχιστον, καταργείστε το, αφού δεν το 
εφαρμόζετε. Υποτίθεται πως το ψηφίσατε για να το εφαρμόσετε. Δεν το εφαρμόζετε, 
γιατί έχει σοβαρά προβλήματα, τα οποία σας είχαμε επισημάνει επανειλημμένως. 
 
Το Αυτόνομο Ταμείο Δασών είναι πολύ θετική διάταξη. Την έχουμε εισηγηθεί 
επανειλημμένως και την προβλέπει και το ομόφωνο πόρισμα της διακομματικής 
επιτροπής, το οποίο κατά τα άλλα το έχετε γράψει στα παλιά σας τα παπούτσια. Δεν 
παίρνετε τίποτα από το ομόφωνο πόρισμα. Παίρνετε μόνο αυτό. Το βρίσκουμε θετικό. 
 
Βέβαια έχουμε κάποιες τροπολογίες. Το θέμα των τροπολογιών θα το δούμε με ησυχία 
κάποια άλλη στιγμή. 
 
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κ. Βουλευτή) 
 
Κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό τελειώνω. Κρατήστε το χρόνο από τη δευτερολογία μου, αν 
θέλετε. 
 
Για το θέμα των δασικών θα ήθελα να πω ότι μας φέρατε μια τροπολογία την τελευταία 
στιγμή, που δείχνει πόσο πρόχειρα νομοθετείτε, για να μας πιάσετε στον ύπνο, 
υποτίθεται. 
 
Λύνετε θέματα είκοσι εποικιστικών περιοχών, είκοσι επικοιστικών κτημάτων. Δεν θα 
ήταν κακή η διάταξη, αν ήταν πλήρης. Τι κάνετε με τους υπόλοιπους; Δεν είναι άδικο 
να λύνετε είκοσι προβλήματα και να υπάρχουν εκατοντάδες άλλα άλυτα; Γιατί αυτοί και 
όχι οι άλλοι; Και ποια κριτήρια πρυτανεύουν στην ένταξη σ' αυτήν τη ρύθμιση των 
επικοιστικών κτημάτων; Πείτε μας τα κριτήρια. 
 
Φωτογραφίζετε περιοχές. Δεν αναφέρετε την έκταση, πόσα στρέμματα είναι, πόση είναι 
αυτή η έκταση επιτέλους, για να την ξέρει το Κοινοβούλιο. Θα μου πείτε ότι την 
ξέρετε εσείς. Να την ξέρουμε όμως κι εμείς. Πείτε μας κάθε κτήμα από αυτά τι έκταση 
έχει και πόσα μένουν χωρίς ρύθμιση. Και αν υπάρχουν δασικές εκτάσεις, τι θα κάνετε 
γι' αυτά; 
 
'Αρα ενεργείτε χωρίς κριτήρια, κατά τρόπο αποσπασματικό, χωρίς μελέτη και αφήνετε 



και απ' έξω όλα τα άλλα ζητήματα, τα οποία καλώς ρυθμίζονται από το δασικό 
νομοσχέδιο, που εμείς οι ίδιοι είχαμε ξεκινήσει να καταρτίζουμε, αλλά δεν το 
φέρατε. 
 
Βέβαια, είναι λυπηρό και είναι καταδικαστέο ότι αυτήν τη ρύθμιση, με την οποία 
καλλιεργείτε προσδοκίες παραχώρησης, γιατί παραχωρείτε εδώ, για να καλλιεργείτε στο 
λαό την εντύπωση ότι θα πάρετε κι εσείς κάποια στιγμή κάτι άλλο, τη φέρνετε αρχή 
καλοκαιριού. Και είναι εγκληματικό το λάθος σας, αν καλλιεργείτε την εντύπωση στους 
διάφορους επίδοξους ότι κάποια στιγμή κάτι θα πάρουν. 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λουκάς Αποστολίδης): Θα το δούμε αυτό στην τροπολογία. 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Φέρτε μας όλη τη διάταξη, όλο το νομοσχέδιο, όλη τη ρύθμιση, 
για να την ψηφίσουμε, αν συμφωνούμε. Αλλά δεν μπορείτε να το κάνετε. Είναι θετικά 
τα μέτρα σας, αλλά δεν μπορεί να είναι τόσο αποσπασματικά και τόσο άδικα σε σχέση 
με άλλους. 
 
Βέβαια, ένα τελευταίο θέμα είναι ότι στην πρώτη παράγραφο της τροπολογίας κάνετε 
μία πρόβλεψη για τα λατομεία, χωρίς να εξαιρείτε το Νομό Αττικής και την Πεντέλη. 
Δεσμεύεσθε ότι δεν θα ισχύσει για λατομεία της Πεντέλης η διάταξή σας, κύριε 
Υπουργέ; Και τι κάνετε με το θέμα των ορεινών ξενώνων της εποχής του κ. Τζουμάκα; 
 
Αυτές είναι φωτογραφικές διατάξεις, κύριε Υπουργέ, και δεν είναι δυνατόν να τις 
ανεχθούμε. Και δεν είναι δυνατόν να το περιορίζετε μόνο στα εκτός πυρήνα του δρυμού 
εδάφη, περιοχές. Να εξαιρέσετε το σύνολο των εθνικών δρυμών. Γιατί τους πυρήνες 
μόνο; Δηλαδή στον υπόλοιπο εθνικό δρυμό θα κάνετε παρεμβάσεις; 
 
Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σοβαρά τα θέματα, κύριε Πρόεδρε. Η Νέα Δημοκρατία δεν 
μπορεί να ψηφίσει επί της αρχής το νομοσχέδιο, για τους λόγους που εξήγησα. Θεωρεί 
δε το νομοσχέδιο άκρως σκανδαλώδες, για τους ειδικότερους λόγους τους οποίους 
ανέφερα. 
 
Ευχαριστώ. 
 
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

 


