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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι. 
      Το λόγο έχει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μπασιάκος. 
      ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, οι Υπουργοί έχουν καταλάβει όλη τη σημερινή 
μέρα. 
      ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κοιτάξτε. Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, δεν 
θα σας βάλω το χρόνο. 
      Εφαρμόζεται ένας Κανονισμός ο οποίος έχει και γράμμα και νομολογία. 
      ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ: Είναι ο έκτος Υπουργός… 
      ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Σας παρακαλώ πολύ. Έτσι συνέβαινε πάντα, 
κύριε συνάδελφε. Η Κυβέρνηση έχει πρόταση μομφής. Δεν πρέπει να απαντήσει η 
Κυβέρνηση; Σας παρακαλώ πολύ. 
      Ορίστε, κύριε Υπουργέ, σας βάζω τώρα το χρόνο σας. Έχετε το λόγο. 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Κύριε 
Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, η κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας στην Κυβέρνηση είχε 
μια απολύτως αναγκαία και αναπόφευκτη σκοπιμότητα, να συμμαζέψει, να περιστείλει 
τις εσωκομματικές τριβές και τις φυγόκεντρες τάσεις στο κόμμα της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης, αλλά εκ των πραγμάτων παρέχει και μια ευκαιρία στην Κυβέρνηση να 
αναδείξει το έργο της, να περιγράψει την κυβερνητική της δράση και να δώσει την 
ευκαιρία στον ελληνικό λαό να συγκρίνει πρακτικές, στρατηγικές και κυβερνητικές 
πολιτικές των τελευταίων κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με εκείνες που εφαρμόζονται με 
επιτυχία από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε, λοιπόν, προθυμότατοι να 
ανταποκριθούμε στην πρόκλησή σας και να αναδείξουμε τα θετικά της δικής μας 
διακυβέρνησης  των τριών περίπου τελευταίων ετών συγκρίνοντας πρακτικές, πολιτικές 
και κυρίως τα αποτελέσματα της κυβερνητικής μας πολιτικής. 
      Το τελευταίο διάστημα ασκείτε κριτική στην Κυβέρνηση για την εφαρμογή και τις 
δυσμενείς επιπτώσεις, όπως λέτε, της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Αν ήταν 
κάποιος ξένος που δεν γνώριζε τα τεκταινόμενα και τις αποφάσεις της προηγούμενης 
κυβέρνησης, θα έλεγε πως η παρούσα Κυβέρνηση ενδεχομένως έχει ευθύνη για την 
εφαρμογής της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Εγώ θα ήθελα –κάτι που κάνω 
τελευταία και σε άλλες ευκαιρίες- να παραθέσω τις δικές σας αντιφάσεις, τις δικές 
σας δηλώσεις, τις δικές σας δεσμεύσεις, για να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι ακόμα 
και σήμερα εξακολουθείτε να τον κοροϊδεύετε και να τον εμπαίζετε. 
      Εγώ δεν θα αναφερθώ καθόλου σε δικές μου κρίσεις ως προς την νέα Κοινή 
Αγροτική Πολιτική, που προφανώς έχει και θετικά και αρνητικά, αλλά θα παραθέσω στην 
κριτική σας ότι η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική  και η εφαρμογή της ευθύνεται για τη 
μείωση, όπως λέτε, του αγροτικού εισοδήματος ή την εγκατάλειψη των καλλιεργειών ή 
το δυσοίωνο μέλλον του αγροτικού τομέα. Αυτά λέτε εσείς. 
      Και έρχομαι εγώ και παραθέτω τις εξής δηλώσεις του αρμόδιου τότε Υπουργού 
Γεωργίας, προεδρεύοντος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας, του κ. Δρυ.  Στη διάρκεια 
της Ελληνικής Προεδρίας ως γνωστόν οριστικοποιήθηκε η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. 
Ο κ. Δρυς, λοιπόν, με δελτίο Τύπου του της 26ης Ιουνίου 2003 –είναι η μέρα που 
ολοκληρώθηκε η ψήφιση και η συμφωνία για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική- μιλούσε 
περί ιστορικής συμφωνίας. Αυτό είναι σε απάντηση όσων ασκούν κριτική στη νέα Κοινή 
Αγροτική Πολιτική. 
      Όλα αυτά, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ., έχουν γίνει εννέα ολόκληρους μήνες 
πριν από την  ανάληψη της  διακυβέρνησης από την Νέα Δημοκρατία. Και έλεγε 
συγκεκριμένα ο κ. Δρυς –και αυτό αποτελεί απάντηση στην κριτική σας η οποία 
εστιάζεται τελευταία στα τρία μεσογειακά προϊόντα, το βαμβάκι, τον καπνό και το 
ελαιόλαδο- ότι υπάρχει πρόβλεψη για τη διασφάλιση των πόρων χρηματοδότησης των 
μεσογειακών προϊόντων –βαμβάκι, καπνός, ελαιόλαδο- μέχρι το 2013 και με βάση τις 
προβλεπόμενες σήμερα δαπάνες για τους αντίστοιχους τομείς. Μας λέει, δηλαδή, ο κ. 
Δρυς τον Ιούνιο του 2003 ότι έχουν διασφαλιστεί όλοι οι πόροι με βάση τη δική του 
συμφωνία. Και όταν τον εγκάλεσε και η ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. τότε την ημέρα εκείνη και είπε 
«Γιατί, κύριε Δρυ δεν προσπαθήσατε να εντάξετε και τα μεσογειακά προϊόντα στην 
συμφωνία;», μας είπε ότι εκείνος διασφάλισε τους πόρους και τη δέσμευση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα ισχύσουν οι ίδιοι όροι στήριξης των τριών μεσογειακών 
προϊόντων. 



      Μιλάτε, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ., για τις επιπτώσεις από την 
αποδέσμευση της κοινοτικής ενίσχυσης από την παραγωγή και ότι αυτός είναι ένας 
βασικός λόγος για την εγκατάλειψη καλλιεργειών. Ακούστε τι λέει ο κ. Δρυς στο 
δελτίο Τύπου της 26ης Ιουνίου: «Αποδεσμεύεται η χορήγηση των ενισχύσεων και το 
μέτρο αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα εγκατάλειψης κάποιων παραγωγικών 
δραστηριοτήτων ή ερήμωσης κάποιων περιοχών». Το παραδέχεται ο ίδιος. Πού ήσασταν 
τότε, όταν λαμβάνονταν οι αποφάσεις, και δεν κρίνατε αυτήν την απόφαση περί 
αποδέσμευσης, η οποία αποτέλεσε και τη βασική σας κομματική επιλογή ως 
Αντιπολίτευση, όταν εμείς εφαρμόζαμε τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική; Γιατί περί 
αποδεσμεύσεως μιλούσατε. 
      Άρχισαν τώρα κάποιοι Βουλευτές σας –όχι όλοι- και κατηγορούν την Κυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας γιατί προσχώρησε στην άποψη του συνόλου σχεδόν των φορέων των 
αγροτών περί της ανάγκης αποδέσμευσης, για να μπορεί ο αγρότης απρόσκοπτα να 
εξακολουθήσει την παραγωγική του δραστηριότητα, χωρίς να εξαρτάται από την ανάγκη 
να παράγει πολλά κιλά, να διαμορφώνει υψηλό όγκο παραγωγής, αλλά να στρέφεται κατά 
κύριο λόγο στην ποιότητα και στη διαμόρφωση υψηλής εμπορικής τιμής μέσα στα πλαίσια 
της διεθνούς ανταγωνιστικότητος. 
      Λέτε ορισμένοι συνάδελφοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ότι η Κυβέρνηση δίνει κουτσουρεμένες 
επιδοτήσεις, περικόπτει επιδοτήσεις και εννοείτε τη δυναμική διαφοροποίηση, το 
modulation, μιλάτε για τα ζητήματα που αφορούν το ποιοτικό παρακράτημα και δείχνετε 
να αγνοείτε αυτό που ο κ. Δρυς είχε δηλώσει στις 26/6 και φαντάζομαι ότι οι 
παριστάμενοι Υφυπουργοί τότε του ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα το γνώριζαν. Να ενημερώσουν τους 
συναδέλφους τους που ασκούν κριτική για τις περικοπές ότι είναι δική σας 
αποκλειστικά απόφαση και μάλιστα όχι απόφαση ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αλλά ως προεδρεύουσας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εποχή εκείνη, που 
είχατε πολλά περιθώρια ελιγμών και διαμορφώσεως ευνοϊκών θέσεων για τη χώρα. Να 
τους πείτε, λοιπόν, ότι στο συγκεκριμένο σημείο ο κ. Δρυς λέει επί λέξει και κρατάω 
το συγκεκριμένο κείμενο για να μην υπάρχει περιθώριο παρερμηνείας: «Ένα ποσοστό 10% 
των συνολικών ενισχύσεων μπορεί να απευθύνεται σε συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις» -
που έχουν ιδιαίτερη σημασία- «για την προώθηση της ποιότητας». Είναι το ποιοτικό 
παρακράτημα. 
      Πείτε, λοιπόν,  κύριοι συνάδελφοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ., στους συναδέλφους σας ότι το 
ποιοτικό παρακράτημα και τη δυναμική διαφοροποίηση και όλες τις παρακρατήσεις τις 
αποφασίζατε αποκλειστικά εσείς επί ελληνικής Προεδρίας. Όπως, επίσης, πρέπει να 
τους πείτε ότι η μείωση των ενισχύσεων από 5.000 ευρώ και πάνω στα πλαίσια της 
προσαρμογής των ενισχύσεων με το σύστημα modulation περιλαμβάνεται στο δελτίο Τύπου 
του κ. Δρυ στις 26/6. Είναι απόφαση δική σας. 
      Πιο κάτω ο κ. Δρυς και η κυβέρνησή σας με Υφυπουργούς τότε τον κ. Αργύρη και 
τον κ. Χατζημιχάλη καθόριζαν συγκεκριμένα ότι εξασφαλίστηκε ένας μηχανισμός 
δημοσιονομικής πειθαρχίας που επιτρέπει τη χρηματοδότηση των αναγκών της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής χωρίς –λέει- να υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης των δημοσιονομικών 
οροφών. Εδώ ενδιαφέρεται ο κ. Δρυς και η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να μην υπερβούμε 
τις κοινοτικές δαπάνες, να μην μπορούμε, δηλαδή, να πάμε πιο πάνω, χαίρεται γι’ 
αυτό και είναι οι ίδιοι Βουλευτές και οι ίδιοι πολιτικοί που σήμερα ζητούν από την 
Κυβέρνηση να υπερβούμε τα όρια, τα οποία αυτοί κατοχύρωσαν, εντός εισαγωγικών. 
Επαίρονται οι τότε κυβερνώντες ότι εξασφάλισαν να μην υπερβούμε τη δημοσιονομική 
οροφή, δηλαδή, τα όρια πληρωμής των αγροτών, και είναι οι ίδιοι οι οποίοι σήμερα 
μας λένε: «Δεν περνάει καλά ο αγρότης. Δώστε του και άλλες επιδοτήσεις υπό τη μορφή 
των εθνικών ενισχύσεων». 
      Πιο κάτω κατηγορεί τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που τον πίεζαν ότι θα 
έπρεπε επί ελληνικής Προεδρίας να εξασφαλιστούν τα τρία μεσογειακά προϊόντα με 
συγκεκριμένη στήριξη. Ε, λοιπόν, τα στελέχη αυτά ή δεν ξέρουν ή δεν θέλουν να 
διαβάζουν, διότι θα τους αρκούσαν πέντε λεπτά για να δουν από το επίσημο κείμενο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο το μέγεθος των κερδών που αποκομίζει η Ελλάδα από 
την αναθεώρηση της Κ.Α.Π. αλλά και τη δέσμευση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας να 
προχωρήσουν σε διακανονισμούς που αφορούν τα μεσογειακά προϊόντα. Αυτό το λέει μια 
μέρα μετά σε συνέντευξη Τύπου ο κ. Δρυς. 
      Και όταν δημοσιοποιούνται οι προτάσεις το Σεπτέμβριο του 2003, δηλαδή, τρεις 
μήνες αργότερα και πάντως έξι μήνες πριν από την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη 



Νέα Δημοκρατία, έρχεται και σχολιάζει ο κ. Δρυς τις προτάσεις της επιτροπής για τα 
τρία μεσογειακά προϊόντα και λέει μεταξύ άλλων: «Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής εγγυώνται στον κάθε κλάδο το σημερινό ύψος χρηματοδοτήσεων. Αυτό που 
αλλάζει είναι ο τρόπος καταβολής των επιδοτήσεων». 
      Και καταλήγει ότι: «Η μεταρρύθμιση των καθεστώτων καπνού, βάμβακος και 
ελαιολάδου εγγυάται το εισόδημα των Ελλήνων αγροτών με όρους που θα κατοχυρώνουν 
τις επιδοτήσεις στον Π.Ο.Ε.». Αυτά τα λέω, γιατί ακούγεται τακτικά από τους 
Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. μία κριτική για τα τρία μεσογειακά προϊόντα. Τα γνωρίζετε,` 
κύριοι συνάδελφοι, τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Σεπτέμβριο του 2003. 
      Και όχι μόνο τα γνωρίζατε, τα επαινούσατε κιόλας μη παρέχοντας την ευχέρεια 
στη δική μας Κυβέρνηση να τα τροποποιήσει το δεκαήμερο που είχε μόνο περιθώριο από 
την ανάληψη της διακυβέρνησης μέχρι τις 23 Μαρτίου που ήταν η συζήτηση αυτών των 
προτάσεων. Και εμείς για να πω μόνο για το βαμβάκι, εξασφαλίσαμε έστω και την 
τελευταία στιγμή 65.000.000 ευρώ παραπάνω για το βαμβάκι, πρόσθετη ενίσχυση για να 
στηρίξουμε το εισόδημα των βαμβακοπαραγωγών και άλλων κοινωνικών ομάδων, αγροτών οι 
οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα. 
      Έρχομαι τώρα σ’ ένα άλλο θέμα κριτικής και αιχμής το οποίο τελευταία έχει 
αναδείξει το ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Λέει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ότι το αγροτικό εισόδημα έχει πέσει, αλλά 
δεν καταλήγουν οι Βουλευτές και τα στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σ’ ένα νούμερο για να 
γίνουν πιστευτοί από τον ελληνικό λαό. Ο κ.  Χρυσοχοϊδης μιλούσε για βεβαιότητα 
απώλειας κοινοτικών πόρων στα πλαίσια του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Εν 
συνεχεία μιλούσε για απώλεια εισοδήματος, για μείωση στη δική μας διετία, 4%. Την 
άλλη φορά είπε για 5%. Κάποια στιγμή μίλησε για 11%. Ενεπλάκησαν και άλλα στελέχη, 
ο κ. Πάγκαλος και ο κ. Αργύρης. Ο ίδιος ο κ. Παπανδρέου μιλούσε για μείωση του 
αγροτικού εισοδήματος στη διετία της Νέας Δημοκρατίας κατά 50%. Τα ίδια στελέχη 
μιλούσαν για 7%, για 20% μέσα σε λίγες ημέρες. Μιλούσαν και για 11,5% και για 5% 
και για 6%. Καταλήξτε κάπου επιτέλους. Μην κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. 
      Όταν βγήκε η Στατιστική Υπηρεσία και με μεθόδους που ισχύουν σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι απόλυτα αποδεκτές από την EUROSTAT και σας είπε την 
αλήθεια ότι την τελευταία πλήρη διετία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχαμε μείωση του αγροτικού 
εισοδήματος του πραγματικού κατά 11,2% ενώ την πρώτη πλήρη διετία της Νέας 
Δημοκρατίας είχαμε αύξηση του αγροτικού εισοδήματος, για πρώτη φορά μετά από 
χρόνια, κατά 2,5% δεν μπορέσατε να το αντικρούσατε, γιατί δεν μπορείτε να μην 
αποδέχεστε κριτήρια τα οποία ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
αυτό πολύ περισσότερο όταν η μείωση επί των ημερών σας, την τελευταία πλήρη διετία 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κατά 11,2% ήταν την ίδια περίοδο που παρουσιαζόταν μείωση στις άλλες 
δεκαπέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 2,5% μόνο. Αυτή ήταν η πρόοδος του 
αγροτικού τομέα επί των ημερών σας. 
      Και μιλούσατε και για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας όταν είναι 
γνωστό ότι υπήρξε σημαντική μείωση των εξαγωγών επί των ημερών σας η οποία 
αντικαθίσταται από σημαντική αύξηση των εξαγωγών επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, 
όταν έχει σημειωθεί αύξηση των εξαγωγών κατά το 2005 24% και το πρώτο οκτάμηνο του 
2006 κατά 29%. Αυτή είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, 
αυτή είναι η νέα προοπτική που διαμορφώνεται από τον αγροτικό τομέα και αυτή είναι 
η φόρμουλα για την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος της ελληνικής περιφέρειας. 
Και μιλάτε για ανταγωνιστικότητα και για έργα. 
      Διαθέσατε την περίοδο 2002-2003 –παίρνω τις κρίσιμες διετίες την τελευταία 
πλήρη δική σας και πρώτη πλήρη δική μας- από τις δημόσιες επενδύσεις 430.000.000 
ευρώ. Αντίστοιχα την πρώτη δική μας διετία, δώσαμε 823.000.000 ευρώ σχεδόν 
διπλάσιους πόρους για τον αγροτικό τομέα. Αυτή είναι η διαφορά στρατηγικής, αυτή 
είναι η διαφορά επιλογής, αυτή είναι η στήριξη του αγροτικού τομέα από την 
Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε αντίθεση μ’ αυτό που έκανε όλα αυτά τα χρόνια για 
τον αγροτικό τομέα η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που τον έχει οδηγήσει στη σημερινή 
κρίση. Και πληρώνουμε λάθη και παραλείψεις του παρελθόντος και προσπαθούμε να 
κερδίσουμε το χαμένο χρόνο από τη δική σας διακυβέρνηση. 
      Και έχουμε πολύ θετικές εξελίξεις, χάρη στη συμβολή και του παριστάμενου 
Υπουργού Οικονομίας –το λέω για μια ακόμη φορά- όταν έχουμε αύξηση των επενδύσεων 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στα 480.000.000 ευρώ το 2006 και περαιτέρω 
αύξηση 37% στα 657.000.000 ευρώ το 2007. Αυτή είναι η επιλογή της Κυβέρνησης της 



Νέας Δημοκρατίας. Να στηρίξει την περιφέρεια, να στηρίξει τον αγροτικό τομέα, να 
στηρίξει την ελληνική ύπαιθρο. 
      Και βέβαια είναι αυτονόητο ότι το 80% των πόρων του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης στοχεύει στην περιφέρεια. Επίσης είναι αυτονόητο ότι 22.000.000.000 ευρώ 
που αφορούν επιδοτήσεις αλλά και έργα αγροτικής ανάπτυξης θα αντληθούν και θα 
κατανεμηθούν στην περίοδο 2007-2013. Και πρέπει ακόμη να σας πω ότι ακριβώς επειδή 
η επιλογή μας είναι η στήριξη του αγρότη, έχουμε επισπεύσει σημαντικά τις 
χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες που εσείς είχατε αποδεχθεί για την καταβολή 
των κοινοτικών επιδοτήσεων στους αγρότες. 
      Οι αγρότες εισέπρατταν την εξόφληση στο βαμβάκι το μήνα Σεπτέμβριο της 
επόμενης χρονιάς, το λάδι το μήνα Ιούλιο… 
      ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΟΚΑΣ: Πόσα θα πάρουν τώρα; 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): …τα σιτηρά 
και τις αροτραίες το μήνα Ιούνιο και θα εισπράξουν την εξόφληση οι Έλληνες αγρότες 
στους νομούς των οποίων έχουν ολοκληρωθεί οι επιτόπιοι έλεγχοι από τις νομαρχίες 
στο τέλος Φεβρουαρίου… 
      ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΟΚΑΣ: Σας ακούνε! 
      ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Βεβαίως 
ακούνε, αλλά δεν πρέπει να ακούνε εσάς. 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων):  …ακριβώς 
γιατί βρήκαμε τη διαδικασία. Επισπεύσαμε τον υπολογισμό των ατομικών δικαιωμάτων με 
διαφάνεια, χωρίς την αδιαφάνεια των ημερών σας, που οδηγούσε σε υψηλούς 
καταλογισμούς ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ. 
      Μόνο για το λάδι πληρώσαμε 165.000.000 ευρώ για τρία χρόνια, δικά σας χρόνια. 
Καταφέρνουμε και κάνουμε εξόφληση φέτος το Φεβρουάριο και μένουν κάποιοι νομοί, οι 
οποίοι δεν έκαναν καθόλου επιτόπιους ελέγχους και αναφέρομαι στις Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις. 
      Για αυτόν το λόγο για πρώτη φορά φέτος ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ανέλαβε ένα πρόσθετο 
καθήκον -με δική μας πολιτική απόφαση- να υποκαταστήσει τις ελλείψεις των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και να κάνει το μεγαλύτερο μέρος των ελέγχων, 
επιταχύνοντας την καταβολή των επιδοτήσεων, κάτι που δεν διεφαίνετο στον ορίζονται, 
όπως άλλωστε ήταν και η πρακτική επί των ημερών σας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. 
      Καταφέραμε μέχρι το Δεκέμβριο, όπως είχαμε δεσμευτεί, να πληρώσουμε 30% 
περισσότερα ποσά -με ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου- στο 95% των αγροτών, γιατί οι 
υπόλοιποι δεν είχαν σωστά αγροτεμάχια. Είχαν διπλογραμμένα αγροτεμάχια. Είχαν 
συνηθίσει από την αδιαφάνεια των ημερών σας και βρήκαν συμπαραστάτες Βουλευτές του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.. «Πληρώστε όλα τα ποσά, λέει, είτε έχουν αγροτεμάχιο είτε δεν έχουν». Αυτό 
έλεγαν οι συνάδελφοι. 
      ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΟΚΑΣ: Σας ακούνε. 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Εγώ, θέλω να 
με ακούσουν όταν λέω ότι αυτή η Κυβέρνηση στοχεύει στη διαφάνεια και δεν μπορεί ο 
Έλληνας φορολογούμενος και χαμηλοεισοδηματίας να πληρώνει και καταλογισμούς, επειδή 
δεν κάνατε διαφανή διαχείριση τα δικά σας χρόνια. 
      Πληρώνουμε καμπάνες του παρελθόντος από αδιαφάνεια της κυβέρνησης του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Πάμε να το αποτρέψουμε πάση θυσία. Μπήκαν όλοι σε τάξη, μπήκαν όλοι σε 
μια σειρά. Τα αγροτεμάχια που πληρώνονται είναι όλα μοναδικά. Δεν υπάρχει 
διπλογράψιμο αγροτεμαχίου ούτε θα εισπράξει κανείς με διπλοεγγεγραμμένο αγροτεμάχιο 
επιδότηση, όπως γινόταν σκανδαλωδώς επί των ημερών σας και μας δημιουργούσε 
προβλήματα κοινοτικών καταλογισμών. 
      Θέλω εδώ να εξάρω τη συμβολή των Ε.Α.Σ., των ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών 
σ΄ όλη αυτήν την προσπάθεια, διότι χάρη στην προσπάθειά τους εξασφάλισαν τη σωστή 
απογραφή των αγροτεμαχίων, αφού δεν είχαμε ούτε μητρώο ούτε τρόπο εντοπισμού των 
αγροτεμαχίων, σύμφωνα με τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα σοβαρό σημείο 
το οποίο προσπαθούμε να επιλύσουμε ασκώντας πίεση στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
να μας δώσουν ένα χρονικό περιθώριο, διότι το σύστημα που είχατε επιχειρήσει 
απέτυχε παταγωδώς. 
      Οι Ε.Α.Σ. έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και το σύνολο των ρυθμίσεων γίνεται 
με ομόφωνη απόφαση και του διοικητικού συμβουλίου της ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.. Έχουμε μία 
πρωτόγνωρη συνεργασία με τους εκπροσώπους των αγροτών. Και δεν μιλάω μόνο για την 



ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. και τις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών. Μιλάω για τις κλαδικές 
οργανώσεις, για τη διακλαδική βάμβακος, για όλες τις εκπροσωπήσεις των αγροτών και 
τους φορείς τους. 
      Συζητάμε, λοιπόν, και το ενδεχόμενο μετάθεσης και των συνεταιριστικών 
εκλογών, ακριβώς για να μπορέσουν να αφοσιωθούν στην επίσπευση της καταβολής των 
επιδοτήσεων την επόμενη χρονιά. Γιατί πάμε να επισπεύσουμε την επόμενη χρονιά ακόμα 
περισσότερο τη διαδικασία καταβολής των επιδοτήσεων. Διότι υπάρχει περιθώριο, αφού 
υπάρχει μία σωστή βάση, αξιόπιστη βάση, ελεγμένη βάση, διαφανής βάση, να 
προχωρήσουμε σε συντομότερο χρόνο στην εξόφληση των αγροτών την επόμενη περίοδο που 
αρχίζει μέσα στο Φεβρουάριο. 
      Μέσα στο Φεβρουάριο είναι έτοιμες οι ενώσεις, είναι έτοιμος ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
να ξεκινήσουν πολύ πιο γρήγορα από άλλες χρονιές την ενεργοποίηση δικαιωμάτων για 
τη νέα περίοδο, τις δηλώσεις των αγροτών για τη νέα περίοδο, ώστε να πάρουν πολύ 
συντομότερα την επόμενη χρονιά τις επιδοτήσεις τους οι αγρότες που τις έχουν 
απόλυτη ανάγκη. 
      Πρέπει εδώ να σας πω ότι ανάλογη επίσπευση έχουμε και στις αποζημιώσεις του 
ΕΛ.Γ.Α., αφού τηρείται το τρίμηνο από τη συγκομιδή. Έχουμε δηλώσει ότι οι 
τελευταίες ζημιές στο βαμβάκι, στα τεύτλα και σε άλλες καλλιέργειες του Οκτωβρίου -
που η συγκομιδή των προϊόντων ήταν Νοέμβριος ή Δεκέμβριος- θα εξοφληθούν μέσα στο 
Φεβρουάριο. Αυτή είναι πρωτόγνωρη επίσπευση. Το σύνολο των αγροτών θα πάρει μέσα σε 
τρεις μήνες από τη συγκομιδή τα λεφτά που του αναλογούν. 
      Ο ΕΛ.Γ.Α., που εισπράττει από εισφορές των αγροτών ένα ποσό της τάξης των 
80.000.000 ευρώ, έχει τη δυνατότητα να καταβάλει ως αποζημιώσεις ποσά 500.000.000 
ευρώ, μαζί με το Π.Σ.Ε.Α. που ή παραλάβαμε από εσάς 
      –μας κληροδοτήσατε- ή έχουμε εξασφαλίσει την έγκριση πολύ γρηγορότερα απ’ 
ό,τι επί των ημερών σας από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλοντας 
σωστά δικαιολογητικά και στοιχεία. 
      Εξασφαλίσαμε τη γοργή απορρόφηση των κοινοτικών ενισχύσεων του Γ΄  Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης. Ακόμα και προγράμματα που είχαν απορρόφηση 10% μόνο, κύριοι 
συνάδελφοι, τα φέραμε πάνω από το 56%-57% και δεν έχουμε απώλεια ούτε 1 ευρώ. Γιατί 
συνέβη αυτό; Γιατί εσείς εξασφαλίσατε έγκριση των προγραμμάτων σας ενάμιση χρόνο 
μετά την έναρξη του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, εσείς που βιάζεστε υποτίθεται. 
      Τι κάνουμε με το Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης; Πρέπει να γνωρίζετε ότι 
πήρατε εγκρίσεις το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο του 2001, πάνω από ενάμιση χρόνο από 
την έναρξη του προγράμματος αυτού. Και μας κληροδοτήσατε το πρόβλημα της χαμηλής 
απορρόφησης. Βέβαια πώς να μπορέσετε να πάρετε παραπάνω απορρόφηση όταν έχετε τόσο 
μεγάλη καθυστέρηση στην έγκριση των προγραμμάτων, τα οποία επί Νέας Δημοκρατίας 
έχουν ήδη κατατεθεί; 
      Και πρέπει να σας πω ακόμη ότι υπάρχουν πρωτόγνωροι έλεγχοι στις εισαγωγές. 
Πότε κάνατε ελέγχους στις εισαγωγές από τρίτες χώρες; Πότε βάλατε μια τάξη στο 
γάλα; Το καρτέλ ο κ. Τζουμάκας το είχε καταγγείλει, επί κυβερνήσεών σας, και είχε 
διαφωνήσει με τον αρμόδιο Υπουργό. Μπαίνει τάξη και με τα ισοζύγια και με τα 
πρόστιμα και με την απόρριψη  νοθευμένων ή άλλων προϊόντων, που δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων. 
      Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν ρηξικέλευθες προτάσεις και μέτρα, που 
προβλέπονται στο νόμο μας και τα οποία υλοποιούνται, σύμφωνα όμως με τις δεσμεύσεις 
και με τη νομοθεσία που υπάρχει. 
      Τα τοπικά κέντρα πρέπει να επανδρωθούν, να στελεχωθούν με υπαλλήλους, βάσει 
του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.. Τι να κάνουμε; Να διορίσουμε από το «παράθυρο», όπως 
κάνατε εσείς; Θα γίνει μέσω του Α.Σ.Ε.Π. και μόλις τελειώσει ο διαγωνισμός του 
Α.Σ.Ε.Π. θα λειτουργήσουν τα τοπικά κέντρα. 
      Οι γεωργικοί σύμβουλοι λειτουργούν. Τέσσερις χώρες μόνο έχουν γεωργικούς 
συμβούλους –που κάνετε κριτική- και η Ελλάδα είναι η πέμπτη. Εσείς προσπαθείτε να 
πείσετε ότι δεν υπάρχει γεωργικός σύμβουλος στην Ελλάδα. Είναι η πέμπτη χώρα, κατά 
προτεραιότητα, που έχει γεωργικούς συμβούλους. Και έγινε σε απόλυτη σύμπτωση και με 
το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο. 
      Λέτε για τις δεκατρείς περιφερειακές μελέτες. Να μη γίνει τοπική διαβούλευση; 
Συνέπεσε ο χρόνος των τοπικών διαβουλεύσεων με τις νομαρχιακές εκλογές. Έπρεπε να 
πάει κάποιος προεκλογικά να κάνει διαβούλευση ή να την κάνει μέσα στον Ιανουάριο 



που δεν είχαν ενημερωθεί; Οι διαδικασίες υλοποιούνται ταχύτατα. Έγινε μια συνειδητή 
στάση για το διάστημα των εκλογών. Ήδη, απ’ όσο γνωρίζω, τη Δευτέρα έχουν στα Ιόνια 
Νησιά την τοπική διαβούλευση και θα επισπεύσουμε, με τους καινούργιους, αιρετούς 
εκπροσώπους, την ολοκλήρωση των διαδικασιών. 
      Αντίστοιχη ενίσχυση γίνεται με τα προγράμματα βιολογικής γεωργίας, με τα 
προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης, με σειρά μέτρων για την προώθηση και προβολή 
των προϊόντων και με μια σειρά μέτρων και στρατηγικής, που εγγυώνται τη βελτίωση 
του αγροτικού εισοδήματος, τη σύμπλευση και την προσαρμογή μας στα νέα δεδομένα της 
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής -τώρα που χρειάζεται να αλλάξουμε τρόπο καταβολής 
των επιδοτήσεων και να προσαρμοστούμε- με ενημέρωση και κατάρτιση που δεν είχαν 
διανοηθεί ποτέ οι αγρότες. 
      Αλλάξαμε στρατηγική. Είμαστε περήφανοι γι’ αυτό. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε 
τίποτα απ’ όσα λέτε γιατί αντιφάσκετε και πράγματι η δική σας κυβερνητική θητεία 
αποτελούσε παράδειγμα προς αποφυγήν. Θα βαδίσουμε το δικό μας δρόμο, με συνεργασία 
με άλλες χώρες και θα ανατάξουμε τον αγροτικό τομέα, να βρει το δρόμο της προόδου 
και της ευημερίας. 
      Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
      (Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 

 


