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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας 
Δημοκρατίας κ. Μπασιάκος έχει το λόγο. 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν άκουγε κάποιος καλόπιστος 
παρατηρητής αγρότης τα πρώτα λόγια της ομιλίας του κυρίου Υπουργού Γεωργίας, που 
αισθάνθηκε υπερήφανος για το νομοθετικό του έργο και τις νομοθετικές του 
πρωτοβουλίες, θα διερωτάτο "φανταστείτε τι γίνεται εκεί που ο Υπουργός δεν είναι 
υπερήφανος". 
Γιατί είναι αυτονόητο -είναι γνωστό, οι αγρότες το υφίστανται- `ότι το σύνολο 
σχεδόν των νομοθετικών πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης έχει αποτύχει. Δεν πρέπει να 
είσθε καθόλου υπερήφανοι, όχι μόνο γιατί σχεδόν το σύνολο των διατάξεων έχουν 
τροποποιηθεί κατά καιρούς με μεταγενέστερους νόμους -ένα παράδειγμα είναι ο 
συζητούμενος νόμος, το συζητούμενο νομοσχέδιο που ουσιαστικά τροποποιεί υφιστάμενες 
ψηφισθείσες επί των ημερών σας διατάξεις- αλλά κυρίως γιατί κανένα από τα συστήματα 
και τους θεσμούς που η Βουλή ψήφισε τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια δεν έχει 
εφαρμοστεί. 
Μπορώ επιγραμματικά αναφερόμενος σε εκείνα τα οποία είπατε να σχολιάσω ότι βεβαίως 
δεν λειτουργεί η "ΔΗΜΗΤΡΑ", βεβαίως δεν λειτουργεί η εκπαίδευση των αγροτών, δεν 
υπάρχει πουθενά κανένα απολύτως πρόγραμμα. Αξιολόγηση κάποιων προγραμμάτων του 
Υπουργείου Γεωργίας υπάρχει με κόστος εξακοσίων πενήντα εκατομμυρίων που 
καταβάλλεται στη "ΔΗΜΗΤΡΑ" και τίποτε άλλο. Υπάρχει ένα πολυδάπανο διοικητικό 
συμβούλιο και υπάρχουν μεγάλες σπατάλες σ' αυτό, όπως ισχύει άλλωστε στο σύνολο των 
διοικητικών συμβουλίων των πολλών οργανισμών που ιδρύσατε για να βολέψετε δικούς 
σας κομματικούς φίλους. Και όπως επίσης δεν έχει λειτουργήσει και ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ για τον οποίο υπερηφανεύεσθε είναι ένας οργανισμός ο οποίος αντικατέστησε 
τη ΔΙΔΑΓΕΠ και καταργεί βέβαια και τους άλλους οργανισμούς βάμβακος, καπνού και 
ελαιολάδου κακώς, κάκιστα. ΄Εχει θεσμοθετηθεί από το 1998 και δεν λειτουργεί. Δεν 
σας προβληματίζει γιατί ο θεσμός σας χρειάστηκε τρία ολόκληρα χρόνια για να φθάσετε 
για πολλοστή φορά να εξαγγείλετε χθες την έναρξη της λειτουργίας του. Τι επιτυχία 
θα έχουμε με την εφαρμογή αυτού του θεσμού που σημαίνει η λειτουργία του 
οργανισμού; Μας είπατε χθες ως πρώτο θέμα ότι καταφέρατε να μην παρακρατούνται οι 
επιδοτήσεις των αγροτών. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. 
Είναι γνωστό σε όλους ότι σθεναρά αντιδρούσατε στην κατάργηση των παρακρατήσεων των 
κοινοτικών επιδοτήσεων, σας έγιναν συστάσεις από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και τελικώς 
με την απειλή προστίμων από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση αναγκαστήκατε να καταργήσετε τις 
παρακρατήσεις. Αυτό είναι αυτονόητο. Και επαίρεσθε για κάτι το οποίο είχατε αρνηθεί 
επί μεγάλο χρονικό διάστημα να κάνετε; ΄Ολες οι παρακρατήσεις είτε της Αγροτικής 
Τράπεζας είτε του ΕΛΓΑ είτε των ενώσεων συνεταιρισμών γινόντουσαν κατά παράβαση των 
κοινοτικών εντολών και επί πολλά χρόνια υπήρξαν πολλές διαμαρτυρίες από την πλευρά 
των αγροτών για να φθάσετε, αφού αποκορυφώθηκε το ζήτημα με παρεμβάσεις και 
ευρωβουλευτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην κατάργηση αυτών των παρανόμων 
παρακρατήσεων. ΄Η μας είπατε ότι τώρα οι αγρότες θα παίρνουν με επιταγή ή στον 
τραπεζικό τους λογαριασμό τις επιδοτήσεις. Τι σας εμπόδιζε, κύριε Υπουργέ, όλα αυτά 
τα χρόνια να εφαρμόσετε αυτόν τον πολύ σωστό θεσμό; Δηλαδή ο ΟΠΕΚΕΠΕ οδηγεί στην 
καταβολή των επιδοτήσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς; Καμία σχέση δεν έχει. 
Και τι κάνατε τώρα; Καταργήσατε παλαιούς οργανισμούς με εμπειρία. Τα είχε 
επισημάνει πολύ σωστά ο κ. Αργύρης, ως απλός Βουλευτής, έχουμε τα Πρακτικά. Ο κ. 
Αργύρης ως Βουλευτής υπεραμυνόταν της λειτουργίας του Οργανισμού Βάμβακος και των 
άλλων οργανισμών και έλεγε ότι και αν ακόμη δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο σύνολο 
του έργου της καταβολής των επιδοτήσεων, τουλάχιστον, ως έμπειροι οργανισμοί να 
παραμείνουν και να δίνουν γεωτεχνική στήριξη στους αγρότες. Κάντε αυτό τουλάχιστον. 
Ακούστε αυτά που έλεγε ο κ. Αργύρης προ τριετίας όταν συνεζητείτο τότε το 
νομοσχέδιο και ασκούσε κριτική στο κ. Τζουμάκα ο οποίος προσπαθούσε να καταργήσει 
τους Οργανισμούς Βάμβακος, Καπνού και Ελαιολάδου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα 
ειδικότερα όμως, σημεία κριτικής θα τα συζητήσουμε όταν θα έχουμε την ενότητα των 
άρθρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 
Μας είπατε για την Εταιρεία Αγροτικής Γης και είσθε υπερήφανος ότι είναι ένα 



διαρθρωτικό μέτρο που οδηγεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας γιατί αυξάνει τον 
κλήρο, τον κάνει βιώσιμο. Εγώ θα ρωτήσω τους παριστάμενους συναδέλφους. Η Εταιρεία 
Αγροτικής Γης έχει συσταθεί από το 1998. Την καταψήφισε η Νέα Δημοκρατία και καλά 
έκανε. Πείτε μου αν έχει γίνει μια αγοραπωλησία μέχρι τώρα μέσω της εταιρείας της 
Αγροτικής Γης; Αποβλέπετε στο διαρθρωτικό χαρακτήρα αυτού του μέτρου και αυτού του 
θεσμού, χωρίς όμως στην πράξη να έχει γίνει καμία αγοραπωλησία. Και καλώς δεν έγινε 
λέει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι απαράδεκτο να παρεμβάλετε προσκόμματα στην ομαλή 
διαδικασία συναλλαγών αγοραπωλησιών, να θίγετε το δικαίωμα της ελεύθερης συναλλαγής 
και τελικώς να πλήττετε τον ίδιο τον αγρότη. Δεν καταλάβατε ποτέ ότι ένας αγρότης, 
ο οποίος έχει μεγάλη οικονομική ανάγκη ειδικά επί των ημερών σας, όταν θέλει να 
νοσηλεύσει το παιδί του στο νοσοκομείο ή να σπουδάσει το παιδί του σε κάποιο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα και αναγκάζεται να πουλήσει το χωράφι του, δεν θα μπορέσει λόγω 
του θεσμού σας. Και τι κάνετε με το θεσμό σας; Λέτε ότι πρέπει να παρεμβληθεί η 
Εταιρεία Αγροτικής Γης, να καθυστερήσει επί μεγάλο χρονικό διάστημα όλη αυτή η 
διαδικασία και αν δεν θέλει η Εταιρεία Αγροτικής Γης να αγοράσει το ακίνητο, τότε 
πρέπει να αποσυρθεί από την αγορά, αυτό λέτε. Και εγώ σας ρωτώ και κάτι άλλο. Πέστε 
ότι πουλάει ο αγρότης στην "ΑΓΡΟΓΗ", όπως τη λέτε, το χωράφι του. Η "ΑΓΡΟΓΗ" θα 
μεταπουλήσει το χωράφι σε κάποιον άλλο αγρότη κατά κύριο επάγγελμα ναι, με τίμημα ή 
ίδιο ή μεγαλύτερο. Διότι αν το πουλήσει με μικρότερο τίμημα που θα έχει και μια 
λογική για να διευκολύνει, αν θέλετε την αγορά από κατά κύριο επάγγελμα αγρότη του 
χωραφιού, θα καταστεί ο οργανισμός προβληματικός. 
Εσείς όμως διαθέτετε μόνο δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) δραχμές μετοχικό 
κεφάλαιο στην Αγροτική. Εάν δε κατανείμετε τα δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) 
δραχμές στους πενήντα νομούς της χώρας, για να δείτε τι αναλογεί σε κάθε νομό να 
κάνει αυτήν τη διαρθρωτική πολιτική, θα καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι με ένα μέσο 
επίπεδο τιμών των χωραφιών, διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών κατά στρέμμα, αυτά 
τα ποσά αρκούν για την αγορά διακοσίων στρεμμάτων μόνο σε κάθε νομό. Αναφέρομαι στο 
μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού "ΑΓΡΟΓΗ". 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Που είναι πολύ παραπάνω. 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Δηλαδή θα κάνετε διαρθρωτική πολιτική σε κάθε νομό αγοράζοντας 
μόνο διακόσια στρέμματα; Αυτή είναι η πολιτική σας; Αυτοί είναι οι στόχοι σας; 
Βέβαια, κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνω, ότι καλώς δεν έχει λειτουργήσει η Εταιρεία 
Αγροτικής Γης. Τι θα ήταν χρήσιμο; Να κάνετε μία τράπεζα γης, η οποία να 
διευκολύνει την αγοραπωλησία παρέχοντας και σημαντικά κίνητρα, είτε φορολογικά είτε 
δανειακά, ιδίως σε νέους αγρότες, ιδίως σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, να 
σχηματίσουν βιώσιμο κλήρο, χωρίς να παρεμβαίνετε στις αγοραπωλησίες. Δεν έχετε 
κανένα δικαίωμα να το κάνετε αυτό. 
Ευχόμαστε με την καταψήφιση και των Βουλευτών της Πλειοψηφίας να μην προχωρήσει 
αυτός ο θεσμός. Ας σας προβληματίσει πάντως, έστω την τελευταία στιγμή, το γεγονός 
ότι επί τρία χρόνια δεν εφαρμόζεται καθόλου αυτός ο θεσμός. 
Μας είπατε για τις συνεταιριστικές οργανώσεις. Είστε υπερήφανοι για τις 
συνεταιριστικές οργανώσεις; Η πρακτική που ξεκίνησε από τον κ. Σημίτη ως Υπουργό 
Γεωργίας, της υπερχρέωσης των συνεταιριστικών οργανώσεων, εξακολουθεί και τώρα. 
Είστε ευτυχής για το συνεταιριστικό κίνημα και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν 
οι οργανώσεις; Ή είστε ευτυχείς από τη σκανδαλώδη ρύθμιση των χρεών των 
συνεταιριστικών οργανώσεων, που μας εξέθεσε διεθνώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
που ουσιαστικά με φωτογραφικό τρόπο ενέτασσε συνεταιριστικές οργανώσεις στη ρύθμιση 
αυτή, εξαιρώντας άλλους συνεταιριστικούς οργανισμούς που ενδεχομένως να είχαν τα 
κριτήρια και τις προϋποθέσεις, αν λειτουργούσε αξιοκρατικά το σύστημα, να υπαχθούν 
σε αυτήν τη ρύθμιση; 
Μας λέτε για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις. Πόσες έχουν λειτουργήσει, κύριε 
Υπουργέ; Μας το ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό. Ελάχιστες πρόκειται να συσταθούν και 
να λειτουργήσουν. Δεν έχει συσταθεί και δεν έχει λειτουργήσει καμία. Και είστε 
υπερήφανοι για τη νομοθετική σας πρωτοβουλία; 
Βέβαια, ανάλογο πρόβλημα υπάρχει με το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών. Θα κάνατε 
αναδιοργάνωση του Υπουργείου Γεωργίας, θα κάνατε νέο οργανόγραμμα. Τίποτε απ' αυτά 
δεν έχει προχωρήσει. Να μην αναφερθώ στα νομοθετικά μέτρα μείωσης του κόστους 
παραγωγής για τα οποία επαίρετο η Κυβέρνηση και ο κύριος Πρωθυπουργός, τα οποία δεν 
εφαρμόζονται, δεν αποδίδουν. Ρωτήστε έναν οποιονδήποτε αγρότη, ακόμη και δικό σας 



αγρότη, αν είναι ευχαριστημένος από τα νομοθετικά μέτρα μείωσης του κόστους 
παραγωγής, που θα ήταν σημαντικά αν εφαρμοζόντουσαν και αν αφορούσαν το κόστος 
παραγωγής πραγματικά. 
Ας πούμε για το πετρέλαιο, λέτε ότι μειώνεται κατά 40% ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης. 
Ο κ. Τζουμάκας και άλλοι παράγοντες είχαν πει τότε ότι το σύνολο του μέτρου, δηλαδή 
η πλήρης κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης συνεπάγεται δημοσιονομικό κόστος 
εκατό δισεκατομμυρίων (100.000.000.000) δραχμών, άρα το 40% θα σήμαινε σαράντα 
δισεκατομμύρια (40.000.000.000) δραχμές και εσείς δίνετε στον προϋπολογισμό δέκα 
δισεκατομμύρια (10.000.000.000) δραχμές. Άρα, κάποιους κοροϊδεύεται. Και αυτά δεν 
απορροφώνται, γιατί χρειάζονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες δια να πάρουν έστω 
αυτό το πολύ μικρό ποσοστό της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για τα 
καύσιμα. Αναφέρομαι μόνο σε ένα μέτρο που αφορά το κόστος παραγωγής, το οποίο δεν 
εφαρμόζεται. 
Φοβάμαι, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, ότι οι συζητούμενες διατάξεις του νομοσχεδίου 
δεν αποτελούν παρά συνέχεια αποτυχημένων πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης, που στη 
συνέχεια αναγκάζεται να έρθει και να τις τροποποιήσει επιβαρύνοντας και το Σώμα, αν 
θέλετε,και τελικώς αποκαρδιώνει τους αγρότες οι οποίοι προφανώς ελπίζουν ότι η 
Βουλή, το Σώμα αυτό που αφουγκράζεται τις ανησυχίες και τα προβλήματα της ελληνικής 
περιφέρειας, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πολύ καλύτερα, ορθολογικότερα τα σοβαρά 
προβλήματα του αγροτικού τομέα της χώρας μας. 
Ας έρθω ειδικότερα σε κάποιες βασικές παρατηρήσεις. 
Πρώτα από όλα θέλω να πω ότι το σύνολο των φορέων που εξετάστηκαν στην 
κοινοβουλευτική επιτροπή -δεν ήμουν εγώ τότε μέλος- εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις 
και αυτό πρέπει να σας προβληματίσει. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιαδήποτε 
διάταξη με την οποία να είναι σύμφωνοι οι φορείς είτε των αγροτών είτε οι ειδικοί 
γεωτεχνικοί, οι οποίοι πήραν το λόγο ή οι οποίοι εκφράστηκαν και με άλλους τρόπους 
ως προς τις διατάξεις του νομοσχεδίου. 
Μας λέτε για τον ΕΛΓΑ. Έχετε αντιληφθεί τα τραγικά λάθη, τα οποία έχετε κάνει στον 
ΕΛΓΑ; Τον απαράδεκτο τρόπο με τον οποίο λειτούργησε τα τελευταία χρόνια ο ΕΛΓΑ; Από 
Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, 
ειδικότερα των περιοχών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ζημιών, κατάντησε μία 
διαλυμένη υπηρεσία χωρίς ισοσκελισμένο απολογισμό -και αυτό έχει σημασία- 
υπερχρεωμένη, δανεισμένη. Σήμερα ο ΕΛΓΑ χρωστάει τριάντα τρία δισεκατομμύρια 
(33.000.000.000) δραχμές. Πώς θα ασκήσετε πολιτική με τέτοιο χρέος; 
Και σήμερα ο ΕΛΓΑ δεν παίρνει δραχμή από το κράτος, κύριε Υπουργέ, αν εξαιρέσουμε 
τα πενιχρά ποσά που δίνετε για την ενεργητική προστασία -είναι ένα άσχετο ζήτημα, 
ανεμομείκτες κ.ο.κ.- πρέπει να ομολογήσετε στο Τμήμα ότι δεν δίνετε δραχμή ως 
επιχορήγηση στον ΕΛΓΑ για να ασκήσει την κοινωνική του αναδιανεμητική αποστολή. Να 
είναι ένας οργανισμός κοινωνικής αλληλεγγύης για τον αγρότη. Δεν δίνετε απολύτως 
τίποτα. 
Αφήνετε να διαρρέει ότι η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση μας απαγορεύει τη στήριξη του ΕΛΓΑ, ενώ 
την ίδια στιγμή με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου, προβλέπεται επιχορήγηση των 
ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών για να καλύψουν τις ζημιές. Και όχι μόνο αυτό, 
αλλά εδώ υπάρχει ένα φοβερό ζήτημα. Βάζετε τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που 
κανείς δεν τις εμποδίζει να εμπλακούν στο παιχνίδι των ασφαλειών της αγροτικής 
παραγωγής. Η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία όμως για να λειτουργήσει θέλει κέρδος 
και θα αξιώσει από σας μεγάλη επιχορήγηση και το ύψος της επιχορήγησης δεν μας το 
λέτε, δεν μας λέτε το ύψος επιδότησης του ασφαλίστρου, δεν μας λέτε το ποσοστό 
συμμετοχής του κρατικού προϋπολογισμού, όπως δεν μας λέτε και άλλα ζητήματα που 
αφορούν το ετήσιο, όπως το λέτε, πρόγραμμα ασφάλισης. 
Εάν λοιπόν το κράτος αναγκαστεί να εισφέρει και να στηρίξει τις ιδιωτικές 
ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου αυτές να έχουν κέρδος, γιατί να μην το έκανε 
στηρίζοντας ευθέως τον ΕΛΓΑ όλα αυτά τα χρόνια; Και τι θα συμβεί τώρα; Ο ΕΛΓΑ θα 
έχει μοναδικά έσοδα τις εισφορές των αγροτών, ενώ οι ιδιωτικές ασφαλιστικές 
εταιρείες θα έχουν έσοδα τις εισφορές των αγροτών που προαιρετικά πηγαίνουν εκεί, 
συν την κρατική επιχορήγηση. 
Υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Αποκλείετε τον ΕΛΓΑ από ζημιές στις οποίες μπορεί να 
μετέχουν ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, δεν μας λέτε όμως αν καμιά ιδιωτική 
ασφαλιστική εταιρεία δεν εμφανιστεί για κάποιους συγκεκριμένους ασφαλιστικούς 



κινδύνους, τι θα γίνει; Θα μείνει ακάλυπτος αυτός ο ασφαλιστικός κίνδυνος; 
Προβλέπετε για τον ΕΛΓΑ συγκεκριμένες ζημιές, συγκεκριμένο εύρος αρμοδιοτήτων και 
ευθύνης και κάλυψης και δεν του επιτρέπετε να καλύψει άλλες ζημιές, έστω και αν οι 
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες δεν έχουν ενδιαφέρον να παρέμβουν. Δηλαδή, θα 
αφήσετε μέρος των ασφαλιστικών κινδύνων ακάλυπτο. Αλλά επανερχόμενος στην 
προϊστορία τη δική σας σε σχέση με τον ΕΛΓΑ, θέλω να υπενθυμίσω στους συναδέλφους 
ότι επί των ημερών σας, πολύ πρόσφατα, και ο κ. Αργύρης ως απλός Βουλευτής το 
θυμάται και το έχει καταγγείλει, το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς διπλασιάστηκε 
στο 3% για τη φυτική παραγωγή και στο μισό τοις εκατό για τη ζωική παραγωγή, χωρίς 
όμως καμία επέκταση της κάλυψης σε νέους ασφαλιστικούς κινδύνους. Αυτό είναι 
σκανδαλώδες. Γιατί αυξήσατε την ασφαλιστική εισφορά χωρίς να έχουμε μια καλύτερη 
κάλυψη σε νέους ασφαλιστικούς κινδύνους, όπως ζητούσαν οι αγρότες, οι φορείς και τα 
κόμματα; Τίποτα απ' αυτά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά φτάνετε στο σημείο να καταργήσετε 
την επιχορήγηση του κρατικού προϋπολογισμού στον ΕΛΓΑ, με αποτέλεσμα, ειδικά μετά 
τους τελευταίους δανεισμούς των τελευταίων δύο -τριών ετών να έχει ένα χρέος 33 
δισεκατομμυρίων και να μη διαφαίνεται στον ορίζοντα -αυτό λένε και οι διατάξεις- 
καμία ελπίδα ότι έστω από δω και στο εξής θα επιχορηγείτε τον ΕΛΓΑ. Αυτή είναι η 
πολιτική σας. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μου επιτρέπετε μια διακοπή με την άδεια του Προεδρείου; 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Αν επιτρέπει ο ομιλητής, ευχαρίστως. 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Ευχαρίστως. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Υπάρχει η άποψη ότι απαγορεύει η Ενωμένη Ευρώπη την 
επιχορήγηση του ΕΛΓΑ; Εγώ κάτι τέτοιο πρώτη φορά το ακούω. 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μια και το θέτετε και είναι πολύ σωστή η 
παρατήρησή σας, δεν υπάρχει κοινή ασφαλιστική αγροτική πολιτική, όπως θα βεβαιώσει 
και ο κύριος Υπουργός στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, άρα δεν υπάρχει καμία υποχρέωση 
συμπλεύσεως προς κάποιο συγκεκριμένο θεσμό και επίσης, αυτή καθαυτή η ρύθμιση του 
κυρίου Υπουργού για την επιχορήγηση των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών 
αποδεικνύει έμπρακτα ότι δεν υπάρχει καμία δέσμευση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής 
΄Ενωσης για στήριξη από τον προϋπολογισμό της κάλυψης ασφαλιστικών κινδύνων. Είναι 
αυτονόητο. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ (Υπουργός Γεωργίας): Δεν υπάρχει τέτοια στήριξη. Δεν υπάρχει 
κάτι τέτοιο στο νόμο. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν σας το απαγορεύει κατά συνέπεια. 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Υπουργέ, αν αναφέρεστε στην επιδότηση ασφαλίστρου στις 
ιδιωτικές εταιρείες, κάντε το στον ΕΛΓΑ και μειώστε το ασφάλιστρο του ΕΛΓΑ και 
καλύψτε το υπόλοιπο από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κάντε αυτό. Μην υπεκφεύγετε και 
παίζουμε με τις λέξεις. 
Και για να προχωρήσω, ρωτήσατε τους αγρότες αν είναι ευχαριστημένοι από την κάλυψη 
που παρέχει ο ΕΛΓΑ από τον τρόπο με τον οποίον αξιολογούνται οι ζημιές, αν είναι 
αξιοκρατικές, αν είναι αξιόπιστες, αλλά και από το χρόνο καταβολής των 
αποζημιώσεων; Όχι βέβαια. Με διάφορες προφάσεις καθυστερείτε και στο θέμα των 
αποζημιώσεων την καταβολή των ποσών που δικαιούνται οι αγρότες. 
Βέβαια εδώ προσπαθήσατε να εμπλέξετε τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες για να 
αποσείσετε δικές σας προσωπικές ευθύνες. Είναι ανάγκη και αυτό είναι θέση της Νέας 
Δημοκρατίας, όπως εκφράσθηκε από τον εισηγητή μας, πρώτα απ' όλα να στηριχθεί ο 
ΕΛΓΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Να δοθεί το υπόλοιπο ποσό που χρειάζεται εκτός 
από τις ασφαλιστικές εισφορές για να έχουμε ισοσκελισμένο απολογισμό του ΕΛΓΑ. 
Δηλαδή ο ΕΛΓΑ κάθε χρόνο να είναι ισοσκελισμένος, να καλύπτει τις ασφαλιστικές 
ανάγκες των αποζημιώσεων και να μην υπάρξει αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών παρά 
μάλλον μείωση. Βέβαια πρέπει να μειωθούν και οι σπατάλες. Εδώ είναι ο κύριος 
προέδρος του ΕΛΓΑ να μας πει πού πηγαίνει το 50%. Το 50% των εισφορών, κύριοι 
συνάδελφοι, δεν πηγαίνει σε κάλυψη ζημιών, είναι σκάνδαλο. Το 50% των ασφαλιστικών 
εισφορών που προέρχονται από τους αγρότες πηγαίνει σε άλλες ανάγκες και όχι για την 
κάλυψη των αποζημιώσεων. Πρέπει να περιστείλετε τις δαπάνες. Υπάρχουν εισφορές σε 
διάφορους άλλους οργανισμούς, υπάρχουν τα λειτουργικά έξοδα, πάντως είναι 
καταγεγραμμένο ότι μόνο το 50% των ποσών που καταβάλλει ο αγρότης πηγαίνουν για 
αποζημιώσεις. Διαψεύστε το. 
Πρέπει λοιπόν να περισταλούν οι δαπάνες. Πρέπει να καταργηθούν τα "ΟΑΣΙΣ" και όλα 



αυτά τα ΔΣ που μας λέτε. Τι χρειάζονται όλα αυτά; Για να αυξήσετε το λειτουργικό 
κόστος και τις σπατάλες; 
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Είναι για τους υμετέρους, να φροντίσουμε τα παιδιά! 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Για τους υμετέρους. Μα, είναι και άλλοι οργανισμοί οι οποίοι 
ιδρύονται και λειτουργούν με το νομοσχέδιο. 
Πρέπει να επεκταθεί η κάλυψη του ΕΛΓΑ. 
ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Δεν είναι πενταροδεκάρες, είναι δισεκατομμύρια. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Κύριε Πολύδωρα, σας παρακαλώ! Δεν άρχισε καλά 
το νέο Τμήμα. 
Συνεχίστε, κύριε Μπασιάκο, θα σας κρατήσω το χρόνο. Και μην επιτρέπετε, παρακαλώ, 
και εσείς διακοπές. 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κύριε Υπουργέ, κανείς δεν σας εμπόδισε, είσθε είκοσι χρόνια 
στην Κυβέρνηση, να αναδιοργανώσετε τον ΕΛΓΑ, να εξυγιάνετε το χαρτοφυλάκιό του, 
δηλαδή να έχει σωστά οικονομικά μεγέθη και στοιχεία, να ενισχύσετε την 
περιφεριοποίηση του ΕΛΓΑ, ώστε να είναι κοντά στον αγρότη, αρωγός του και σύμμαχός 
του και υποστηριχτής του και δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση να αλλάξετε τελείως 
το θεσμικό πλαίσιο το οποίο όπως ομολογήσατε δεν σας επιβάλλει κανείς από την 
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. Ομολογείστε το. Απλώς θέλετε να αποσείσετε τις ευθύνες σας, να 
μεταθέσετε στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες ή σε άλλο θεσμό το βάρος και να 
δώσετε μία παράταση, άντε να περιμένουν οι αγρότες μήπως κάτι βελτιωθεί. 
Πέραν αυτών υπάρχουν και πολλές άλλες διατάξεις στο νομοσχέδιο, οι οποίες νομίζω 
δίνουν το στίγμα της πολιτικής σας. Δεν είναι δυνατόν με τις συζητούμενες διατάξεις 
να προχωρήσει ο αγροτικός τομέας. 
Εν πάση περιπτώσει, οι μόνοι που δεν δικαιούσθε να μιλάτε για πρόοδο, για εξέλιξη 
και για επίλυση των προβλημάτων είσθε εσείς οι οποίοι κατηγορείσθε για καθυστέρηση 
στην καταβολή των κοινοτικών επιδοτήσεων και αποζημιώσεων, για απώλεια κοινοτικών 
κονδυλίων μέσω του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, για κατανομή στο Β΄ Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης ποσών κατά 14% λιγότερων από το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, για 
μείωση του εισοδήματος των συγκεκριμένων κατηγοριών αγροτών. Και δεν γίνεται όπως 
μας τα λέει ο κ. Αργύρης για τον καπνό. Και δεν είναι όπως μας τα λέει ο κ. Αργύρης 
για το βαμβάκι. Διότι θα του θυμίσουμε άλλα στοιχεία σε σχέση με αυτό. Εδώ για τον 
καπνό μας είπατε κάποια στοιχεία και κάνατε και θέμα. Εσείς ο ίδιος λέτε ότι είναι 
σταθερές οι τιμές του καπνού από το 1996 με δικά σας στοιχεία. Σεις το είπατε και 
είσθε υπερήφανοι. Λέτε βελτιώνεται. Πώς βελτιώνεται; Το 1996-2001 λέτε ότι είναι 
σταθερό το εισόδημα των καπνοπαραγωγών. ΄Η για να προσθέσω, αν θέλετε, ένα άλλο 
επιχείρημα, δεν μας είπατε τι συνέβη εκείνο το περιβόητο βράδυ στο Συμβούλιο 
Υπουργών Υγείας το Δεκέμβριο του 1997, και ο κ. Γείτονας ως Υπουργός Υγείας -και 
χαίρομαι που παρίσταται ο κύριος Πρόεδρος εδώ- ήταν ο όγδοος ο οποίος με την 
καθοριστική ψήφο του διαμόρφωσε την πλειοψηφία του 8 προς 7 κατά της 
αντικαπνιστικής εκστρατείας. Δηλαδή υπέρ της αντικαπνιστικής εκστρατείας. Και θα 
ήταν θεμιτό ίσως να το ψηφίσει αυτό αν έπαιρνε κάποιο αντάλλαγμα, κάποια 
αντιστάθμιση. Διότι, κύριε Υπουργέ της Υγείας, τότε -κύριε Πρόεδρε τώρα- ήσασταν 
όγδοος καθοριστικός Υπουργός ο οποίος προστέθηκε στους επτά της αντικαπνιστικής 
εκστρατείας και έτσι η απόφαση ήταν για την αντικαπνιστική εκστρατεία, χωρίς όμως 
να εξασφαλίσετε κανένα αντάλλαγμα για τους καπνοκαλλιεργητές και αυτό είναι εκείνο 
για το οποίο σας ψέγουμε. 
Αυτά λοιπόν ο κ. Αργύρης αρνείται να μας τα διευκρινίσει και να μας τα θίξει. 
Όπως και για το βαμβάκι: Επαίρεστε, κύριε Υπουργέ, ότι έχει τριακόσιες (300) 
δραχμές όταν επί Νέας Δημοκρατίας, το 1993, είχε ανάλογη τιμή. Και πέρασαν οκτώ 
ολόκληρα χρόνια, αυξήθηκε το κόστος παραγωγής και η τιμή παρέμεινε η ίδια. Δραχμικά 
δε, χωρίς πληθωρισμό. Μην επαίρεστε, λοιπόν, ότι δίνετε τις επιδοτήσεις τον 
Αύγουστο. Οφείλετε να τις δίνετε. Και νωρίτερα θα μπορούσατε να τις δώσετε. Όταν 
είχαμε εκλογές, τις δώσατε πολύ νωρίτερα και με προκαταβολή. Και τώρα επαίρεστε ότι 
θα τις δώσετε τέλος Αυγούστου. 
H πολιτική σας, η πρακτική σας, η προϊστορία σας και γενικότερα -να μιλήσω για τις 
νομοθετικές πρωτοβουλίες- είναι αποτυχημένη. Σε καμία περίπτωση δεν προοιωνίζονται 
καλύτερες ημέρες με την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με τη δική σας, κύριε Υπουργέ της 
Γεωργίας. 
Ευχαριστώ πολύ. 



(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Κύριε Μπασιάκο, μιας και αναφερθήκατε στο όνομά 
μου... 
ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Είστε υπεράνω υποψίας ως γνωστός καπνιστής! 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): ...θέλω να σας πω ότι εγώ είμαι υπερήφανος 
γιατί ψήφισα την οδηγία απαγόρευσης της διαφήμισης τσιγάρου. Και σας πληροφορώ, αν 
δεν είστε ενήμερος, ότι ήταν σύμφωνο και το Υπουργείο Γεωργίας. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όλοι συμφωνούμε μαζί σας, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Ακριβώς. 
Κι έγινε μέσα στο Συμβούλιο, μαζί με την ψήφο μου... 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Ακόμα χειρότερα, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Σας παρακαλώ! 
...έγινε ρητή, επίσημη δήλωση της Κυβέρνησης ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση και δεν 
επηρεάζει τη θέση μας σε σχέση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα καπνά. 
Έγινε ρητή δήλωση επιφύλαξης. Παρακαλώ, αυτά για την ιστορία. Δεν είναι το δικό μου 
το θέμα. 

 


