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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, κ. Μπασιάκος έχει το λόγο.  
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μας παρέχεται η ευκαιρία για 
μία ακόμα φορά να συζητήσουμε τα προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες, τα 
δεδομένα, αλλά και τις προοπτικές του αγροτικού τομέα της χώρας μας. 
Με την πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για δεύτερη 
φορά στη θητεία αυτής της Βουλής έρχεται προς συζήτηση το κρίσιμο 
θέμα του αγροτικού τομέα και  παρέχει την ευκαιρία στο Κομμουνιστικό 
Κόμμα να αναφερθεί σε προτάσεις, θέσεις και απόψεις, οι οποίες είναι 
μεν σταθερές, αλλά δεν έχουν καμμία σχέση και καμμία συμβατότητα με 
το κοινοτικό πλαίσιο και τους κοινοτικούς κανονισμούς που είμαστε 
υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε και οι οποίοι δίνουν την ευκαιρία στη 
χώρα να εισπράττει σχεδόν το μισό αγροτικό της εισόδημα.  
      Εισπράττουμε ετησίως ένα ποσό περίπου 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ 
ως κοινοτικές εισροές είτε για επιδοτήσεις είτε για έργα αγροτικής 
ανάπτυξης, που είναι αυτονόητο ότι δεν θα μπορούσαν να υποκατασταθούν 
από αντίστοιχους εθνικούς πόρους. Αν λοιπόν, όπως ισχυρίζεστε υπάρχει 
μεγάλη κρίση στον αγροτικό τομέα, αντιλαμβάνεστε πόσο μεγαλύτερη 
κρίση θα υπήρχε, αν είχαμε στερηθεί αυτούς τους πολύτιμους 
κοινοτικούς πόρους και ήμασταν υποχρεωμένοι να αποδεχθούμε ακόμη πιο 
ραγδαία μείωση του ενεργού αγροτικού πληθυσμού και του αγροτικού 
εισοδήματος και κυρίως την ανάγκη στήριξης με εθνικούς πόρους αυτού 
του πολύ κρίσιμου τομέα, που αφορά  ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής 
υπαίθρου και της οικονομίας της.  
      Είναι όμως ανάγκη να εξηγήσουμε, τι παραλάβαμε το Μάρτιο του 
2004 και τι «εισέφερε» το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με τη 
δεκαετή του διακυβέρνηση. 
      Η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κύριοι συνάδελφοι, παρέλαβε τον 
ενεργό αγροτικό πληθυσμό στο 20,5%, δηλαδή παρέλαβε τους αγρότες σε 
αριθμό  επτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων. Αυτό το φοβερό φιλοαγροτικό 
κόμμα παρέδωσε τον αριθμό αυτό στο 12,5% του ενεργού πληθυσμού της 
χώρας, δηλαδή πεντακόσιες έξι χιλιάδες αγρότες.  
      Αυτό είναι το φιλοαγροτικό κόμμα, το οποίο με την πολιτική του 
οδήγησε στην έξοδο από την αγροτική δραστηριότητα έναν στους τρεις 
αγρότες και σήμερα κατηγορεί την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η 
οποία με επίσημα στοιχεία -και της «EUROSTAT» και της Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας- επιβεβαιώνει ότι πραγματικά υπάρχει προοπτική 
αναστροφής του δυσμενούς κλίματος για τους αγρότες, το οποίο παρέλαβε 
το Μάρτιο του 2004. 
      Διότι δεν είναι μόνο η ραγδαία μείωση του ενεργού αγροτικού 
πληθυσμού που συντελέστηκε στη δεκαετία του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Είναι και η 
πολύ σημαντική μείωση του αγροτικού εισοδήματος, διότι σύμφωνα με τα 
στοιχεία της «EUROSTAT», αλλά και της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, 
η συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα -δηλαδή το αγροτικό εισόδημα- στο 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, δηλαδή στο συνολικό εισόδημα της χώρας, 
μειώθηκε από 10,1% το 1994 στο 4,4% το 2004. Αντιλαμβάνεστε, αν 
είχαμε αυτήν τη φορά, αυτήν την πορεία, πόσο λιγότερο αγροτικό 
εισόδημα θα είχαμε τα τελευταία τρία χρόνια.  
      Αυτή την πολιτική ακολουθήσατε και έρχεστε τώρα εκ των υστέρων 
να κατηγορήσετε μία Κυβέρνηση η οποία, ενώ παρέλαβε αυτό το χαρακτήρα 
του αγροτικού τομέα, ενώ καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες να 
βελτιώσει τις κοινοτικές ρυθμίσεις και να εφαρμόσει κατά τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο αυτές τις οποίες παρέλαβε, έχει να αντιμετωπίσει τη 
μείωση του πραγματικού αγροτικού εισοδήματος κατά 11% περίπου την 
τελευταία πλήρη διετία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 2002-2003, ενώ η πρώτη διετία της 



Νέας Δημοκρατίας καταγράφει αύξηση του αγροτικού εισοδήματος κατά 
2,1%.  
      Το πραγματικό αγροτικό εισόδημα αυξήθηκε –έχουμε θάρρος να το 
λέμε, είναι τα στοιχεία της «EUROSTAT», και της Εθνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας- κατά 2,1%. Το έχουμε καταθέσει στα Πρακτικά. Αν δεν σας 
αρέσει και κάνετε μία γενικόλογη αναφορά, φέρτε μας στοιχεία που να 
αντικρούουν αυτά που σας λέω. Το πραγματικό αγροτικό εισόδημα είναι 
2,1%. Επί ημερών σας, την τελευταία περίοδο, την τελευταία πλήρη 
διετία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. –παίρνω αντικειμενικά συγκρίσιμες περιόδους- 
μειώθηκε κατά 11,4%. 
      Τα λέω αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, διότι το κόμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
κρίνεται και για την αναξιοπιστία του. Ενώ τα στοιχεία αυτά είναι 
δεδομένα, ακούστε τι έλεγαν στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατά καιρούς –οι 
οποίοι μελετούν τα στοιχεία, και έχουν σοβαρότητα στις τοποθετήσεις 
τους- σε σχέση με τη μείωση του αγροτικού εισοδήματος. 
      Ο κ. Παπανδρέου το Φεβρουάριο του 2005 έλεγε: «Ο αγρότης βλέπει 
ότι το εισόδημά του μειώθηκε και 50%». Ο κ. Χρυσοχοΐδης τον Αύγουστο 
του 2006, «μειώθηκε την τελευταία διετία το αγροτικό εισόδημα 5%». 
Λίγες μέρες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2006, ο κ. Χρυσοχοΐδης λέει 
ότι «την τελευταία διετία το αγροτικό εισόδημα μειώθηκε κατά 10%.»  
      Είναι ο ίδιος πολιτικός, ο ίδιος Βουλευτής και είναι μπροστά 
μου. Αυτά είναι στοιχεία. Υπάρχουν τα χαρτιά. Τόσο σοβαρά τα έχετε 
αντιμετωπίσει τα στοιχεία, κύριε Χρυσοχοΐδη. Δεν κάνω προσωπική 
επίθεση σ’ εσάς. Σας εκτιμώ ιδιαίτερα, αλλά έχετε κάνει λάθος στους 
λογαριασμούς.  
      ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Εσείς δίνετε ψευδή στοιχεία. 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων): Λίγες μέρες μετά, το Νοέμβριο του 2006, πηγαίνετε στις 
Φέρρες και μιλάτε για μείωση την τελευταία διετία κατά 4%. Τι ισχύει, 
κύριε Χρυσοχοΐδη; Τι λέει το κόμμα σας για όλα αυτά; Με την ίδια 
ανευθυνότητα κάνετε κριτική σήμερα στην Κυβέρνηση.  
      Ο κ. Πάγκαλος, που ανέλαβε για ένα διάστημα υπεύθυνος αγροτικού 
τομέα του ΠΑ.ΣΟ.Κ., μιλάει για μείωση την τελευταία περίοδο –δηλαδή 
της Νέας Δημοκρατίας- κατά 11,2%. Άλλο στοιχείο αυτό, το συγχέει με 
τη δική του μείωση. Επίσης λέει ότι στη δική του περίοδο το αγροτικό 
εισόδημα αυξανόταν με ρυθμούς 4%. Πάντοτε, λέει, 4%. Τα στοιχεία της 
«EUROSTAT», που σας είπα πριν και της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
είναι δικά σας, για τη δική σας περίοδο.  
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ: Στον κ. Καραμανλή τα λέτε αυτά, όχι σε εμάς. 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων): Εν συνεχεία, όσον αφορά εσάς, κύριε Αργύρη, κάποια στιγμή 
που μιλήσατε στη Γενική Συνέλευση της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. είπατε για μείωση 
του αγροτικού εισοδήματος της τάξης του 12% επί Νέας Δημοκρατίας. 
Λίγες μέρες αργότερα πηγαίνετε στα Τρίκαλα, το Δεκέμβριο του 2006 και 
μιλάτε για μείωση 20% του αγροτικού εισοδήματος επί Νέας Δημοκρατίας. 
Ο κ. Ευθυμίου μιλώντας στη Βουλή το Δεκέμβριο του 2006 ανέφερε μείωση 
της τάξεως του 17%. Τι ισχύει από όλα αυτά;  
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ: Πείτε μας εσείς πόσο είναι.  
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων): Ισχύει, λοιπόν, το δικό σας στοιχείο… 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ: Πείτε μας πόσο είναι. 
      ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Σας παρακαλώ, δεν επιτρέπονται 
διακοπές.  
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων): …την περίοδο 2002-2003 κατά 11,4%. Αυτή είναι η αλήθεια.  
      ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Από το 2000, έως το 2002 τι έγινε, κύριε 
Υπουργέ;  
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ: Από τη Νέα Δημοκρατία πόσο αυξήθηκε; 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων): Το πραγματικό αγροτικό εισόδημα την περίοδο της Νέας 
Δημοκρατίας, σύμφωνα με στοιχεία της «EUROSTAT» –μάλιστα δημοσιεύτηκε 



πρόσφατα και για το 2006- έχει αύξηση 1,2%, κύριε Αργύρη. Σύνολο 
συγκρίσιμης διετίας του 2005-2006, είναι 2,1% περίπου. 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ: Τιμωρείται η παραποίηση στοιχείων… 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων): Και όλα αυτά τα οποία λέτε και τα οποία δεν ευσταθούν, 
συνδέονται και με το άλλο φοβερό «κατηγορώ», το οποίο εκτοξεύετε στην 
Κυβέρνηση, ότι φταίμε για την αύξηση των εισαγωγών. 
      Σας λέμε καλόπιστα ότι οι εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων 
αυξήθηκαν κατά 33%, την τελευταία περίοδο. Και είναι στοιχεία 
ακλόνητα. Και την ίδια στιγμή μας βάζετε ένα στοιχείο, ότι «ναι, αλλά 
το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων 
επιδεινώθηκε». Αν είχε επιδεινωθεί, κύριε Αργύρη, θα οφειλόταν 
αποκλειστικά στις άκριτες συμφωνίες του κ. Παπανδρέου, ως Υπουργού 
Εξωτερικών, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στην ψήφιση των Κανονισμών 
573/2003 για την ελεύθερη εισαγωγή σιτηρών από τη Ρουμανία, στον 
Κανονισμό 958/2003 για σιτηρά από Βουλγαρία, στον Κανονισμό 2007 του 
2000 από Αλβανία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κροατία και Σλοβενία για 
διάφορα αγροτικά προϊόντα, στην απόφαση του Συμβουλίου του 1998 για 
εισαγωγές σιτηρών και άλλων προϊόντων από την Ουκρανία και στην 
απόφαση του Συμβουλίου το 1997 από την Ρωσία για σιτηρά και άλλα 
προϊόντα.  
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ: Υπογράψατε τέτοια απόφαση; 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων): Αυτή λοιπόν η συγκεκριμένη ρύθμιση σε επίπεδο κοινοτικών 
κανονισμών διευκόλυνε τις εισαγωγές. Και παρ’ όλα αυτά, κύριε Αργύρη, 
επειδή έχουμε αύξηση των εξαγωγών, το έλλειμμα του εμπορικού 
ισοζυγίου είναι περίπου το 2005 -που υπάρχουν στοιχεία- ίδιο με του 
2003, παρά το ότι από το 2004 και μετά αυξήθηκαν οι εισαγωγές λόγω 
των δικών σας ρυθμίσεων. Και είχαμε έλλειμμα 1,92% το 2003 και 
έλλειμμα 1,99% το 2005, που είναι δεδομένα τα στοιχεία.  
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ: Τέτοια, ίδια απόφαση, υπογράψατε; 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων): Αυτές λοιπόν οι αποφάσεις θα σας ακολουθούν, κύριε Αργύρη, 
για να βλέπει ο ελληνικός λαός και οι αγρότες σε τι οφείλεται η 
επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων.  
      ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Εσάς θα ακολουθούν, κύριε Υπουργέ.  
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων): Και έρχομαι τώρα στο θέμα της νέας Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής που ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση επί ελληνικής προεδρίας, 
με Υπουργό Γεωργίας τον κ. Δρυ. Ο κ. Δρυς θριαμβολογούσε για την νέα 
Κοινή Αγροτική Πολιτική που αποδεχόταν τον Ιούνιο του 2003 και έλεγε 
ότι «καταφέραμε ιστορική συμφωνία». Αναφερόμενος δε στις προτάσεις 
της Επιτροπής για το βαμβάκι, το λάδι και τον καπνό, οι οποίες 
δημοσιοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2003 και είχατε ένα εξάμηνο να 
τις βελτιώσετε, αν το θέλατε, είπε ότι «εγγυώνται οι προτάσεις αυτές 
της Επιτροπής στον κλάδο το σημερινό ύψος χρηματοδοτήσεων και αλλάζει 
απλώς ο τρόπος καταβολής των επιδοτήσεων. 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 έλεγε ο κ. Δρυς.  
      Όταν η Νέα Δημοκρατία διαπραγματεύθηκε για ένα μήνα μόνο τη 
μεταρρύθμιση των τριών καθεστώτων των μεσογειακών προϊόντων, -
βαμβάκι, καπνός και λάδι- βελτιώθηκαν οι όροι. Είπε ο κ. Παπανδρέου 
προηγουμένως ότι εμείς –λέει- αποστερήσαμε το 50% των επιδοτήσεων.  
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ:  Ποιος το αποστέρησε;  
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων): Κάποιους κοροϊδεύει, νομίζω. Διότι η ρύθμιση αυτή, στην 
οποία αναφέρεται ο κ. Δρυς, αφορά την περίοδο μέχρι το 2010, κύριε 
Αργύρη, και δεν έχει τίποτα για την περίοδο 2010 έως 2013. Και η 
πρόταση για την περίοδο αυτή, δηλαδή της καταβολής 50% με εγγυήσεις 



και 50% στο δεύτερο πυλώνα, ήταν δική μας επιτυχία, δική μας 
διαπραγμάτευση, η οποία αφορούσε τον καπνό.  
      Και υπάρχει και μία άλλη θετική εξέλιξη -για να πω 
επιγραμματικά δύο μόνο- της μεταφοράς υπέρ του βάμβακος 65.000.000 
ευρώ από τον δεύτερο πυλώνα στον πρώτο πυλώνα, δηλαδή στις εγγυήσεις.  
Αυτή είναι η ουσιαστική παρέμβαση βελτίωσης των όρων, που ούτως ή 
άλλως ο κ. Δρυς τότε, ως αρμόδιος Υπουργός, είχε χαρακτηρίσει από το 
Σεπτέμβριο του 2003 ως πάρα πολύ θετικές. Και μάλιστα έλεγε: «Σε 
πέντε λεπτά θα διαβάσω τις προτάσεις. Είναι κακόπιστοι οι της Νέας 
Δημοκρατίας, που μας ασκούν κριτική».  
      Έρχομαι τώρα στο κρίσιμο θέμα της καταβολής των επιδοτήσεων… 
      ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Πείτε μας για εσάς, αφήστε το παρελθόν. 
      ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Παρακαλώ, μην διακόπτετε. Γιατί 
αυτό το φαινόμενο σήμερα;  
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων): Εγώ είμαι ευτυχής, διότι εφέτος η διατήρηση… 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ: Να μην απευθύνεται ονομαστικά, κύριε 
Πρόεδρε. Στο μέλλον των αγροτών να αναφερθεί, όχι σ’ εμάς.  
      ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Σε ποιον θα αναφερθεί; Σ’ εμένα 
θα αναφερθεί; Σ’ εσάς θα αναφερθεί. Εσείς κυβερνούσατε, σ’ εσάς θα 
αναφερθεί. Πολιτική ομιλία κάνει, κύριε Αργύρη.  
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ: Να αναφερθεί στο μέλλον των αγροτών.  
      ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ: Μπορείτε να σκεφθείτε κάτι για το μέλλον;  
      ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Πολιτική ομιλία κάνει. Σας 
παρακαλώ πάρα πολύ. Έχετε τον Αρχηγό σας να απαντήσει. Θα σεβαστείτε 
τον ομιλητή; Σας παρακαλώ πάρα πολύ! 
      ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τους πονάνε αυτά τα πράγματα! Μην τα 
λέτε.  
      ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ. 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων): Και θέλω να πω επίσης,  κύριοι συνάδελφοι, για τη φετινή 
διαχείριση των ατομικών δικαιωμάτων. Ουδέποτε η Κυβέρνηση, ουδέποτε 
εκπρόσωπος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
ισχυρίστηκε ή εδήλωσε, όπως ψευδώς καταγγέλλετε εσείς, ότι την 1η 
Δεκεμβρίου θα καταβληθούν οι επιδοτήσεις. Όλα τα κείμενά μας, όλες οι 
δηλώσεις μας αναφέρονται στη δυνατότητα, λόγω έγκαιρης προεργασίας, 
καταβολής από την 1η Δεκεμβρίου, όσων  περισσότερων επιδοτήσεων 
μπορούμε.  
      ΕΥΑΓΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ: Το site του Πρωθυπουργού είναι αυτό. 
      ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Κύριε Αργύρη, ο σκοπός σας στην 
Αίθουσα είναι να διακόπτετε τον Υπουργό; Από την αρχή δεν κάνετε 
τίποτε άλλο παρά να διακόπτετε.  
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων): Είπαμε ότι καταβάλλονται από την 1η Δεκεμβρίου... 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ: Το site του Πρωθυπουργού είναι αυτό! 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων): Το είπαμε αυτό, κύριε Αργύρη, γιατί ο δικός σας κανονισμός 
προβλέπει καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου και ουδέποτε στο 
παρελθόν επιδοτήσεις σε ποσοστό 94%, που έχουν εξοφληθεί σήμερα, 
είχαν πληρωθεί αυτό τον καιρό, διότι έχουμε παραδείγματα λαδιού, 
σταριού, βαμβακιού και άλλων προϊόντων που εξοφλούνταν το φθινόπωρο ή 
το χειμώνα της χρονιάς αυτής.  
      Βλέπετε, λοιπόν, πόσο έγκαιρη καταβολή επιδοτήσεων έχουμε υπό 
δύο προϋποθέσεις, που είναι πάντοτε γραμμένες στα Δελτία Τύπου ή 
περιλαμβάνονται πάντοτε σε ανακοινώσεις της πολιτικής ηγεσίας του 
Υπουργείου: 
      Πρώτον, οι αγρότες να έχουν σωστά αγροτεμάχια ή να έχουν 
διορθώσει τα λάθη τους και δεν θα πάρουν τα πανωγραμμένα, κύριε 
Αργύρη, τα οποία εισέπρατταν επί των ημερών σας και τα οποία είναι 
βασικός λόγος καταλογισμών ύψους 860.000.000 ευρώ, για την τελευταία 



περίοδο. Τους περιμένουμε ακόμα και τώρα να τα διορθώσουν, κύριε 
Αργύρη.  
      Δεύτερον, ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι επιτόπιοι έλεγχοι των 
νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, που πάντοτε μόνες τους έκαναν ελέγχους 
και που υστερούν σε πάρα πολλές περιπτώσεις και γι' αυτό για πρώτη 
φορά ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προχωρεί τους πρωτοβάθμιους επιτόπιους 
ελέγχους, ώστε να αναπληρώσει το κενό και να επισπεύσει την καταβολή 
των επιδοτήσεων.  
      Είπαμε ότι ακόμη και τώρα αποδεχόμαστε διορθώσεις και στα μέσα 
Μαΐου θα υπάρξει μια νέα καταβολή για εκείνους οι οποίοι «διόρθωσαν» 
τα αγροτεμάχιά τους, έχουν απόλυτη νομιμότητα στους φακέλους τους και 
τα στοιχεία τους, ώστε να είμαστε εντάξει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
      Μην μας λέτε λοιπόν ότι διακυβεύονται κοινοτικές επιδοτήσεις, 
πολύ περισσότερο διότι πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, εκκαθαρίστηκε 
και η περίοδος πληρωμών μέχρι το φθινόπωρο του 2006. Κινδυνολογείτε 
ασύστολα. Οι πληρωμές μέχρι το φθινόπωρο του 2006 έχουν εγκριθεί. 
      Τώρα, είναι άλλο το να υπάρχει μια υστέρηση στα μητρώα –
κατήγγειλε ο κ. Αλαβάνος πριν από λίγο- που οφείλεται σε δική σας 
απραξία. Διότι ο Υπουργός ο κ. Δρυς απαντώντας ουσιαστικά σήμερα στον 
κ. Αλαβάνο θα του έλεγε, «τι μας λες;». Τον Οκτώβρη του 2003 είχε 
βεβαιώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχουμε άριστα μητρώα και αυτή την 
ανακολουθία του κ. Δρυ πάμε να υπερασπιστούμε τώρα και να 
απολογηθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά γίνονται από τα λάθη και 
τις παραλείψεις σας. 
      (Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 
      Βέβαια, ομολογώ ότι έχουμε και κάποιες δικαστικές εμπλοκές. 
Δυστυχώς, το Σεπτέμβρη του 2006 –πολύ πρόσφατα- και ο επόμενος 
διαγωνισμός για το ελαιοκομικό και αμπελουργικό μητρώο, καθώς και για 
το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων, ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της 
Επικρατείας. Κάντε επίσημη πρόταση να παραβλέψουμε το Συμβούλιο της 
Επικρατείας και τις όποιες αποφάσεις του και να προχωρήσουμε μια 
διαδικασία που εσείς την κάνατε σε κάποιες περιπτώσεις και μην με 
προκαλείτε, κύριε Αργύρη. 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ: Τώρα, κύριε Πρόεδρε, αναφέρεται προσωπικά. 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων): Όσον αφορά τους ελέγχους, απομένουν ορισμένοι έλεγχοι. Εγώ 
θα σας πω ότι επί συνόλου σαράντα οχτώ χιλιάδων ελέγχων στη χώρα, ο 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. φέτος για πρώτη φορά έχει κάνει είκοσι μία χιλιάδες 
ελέγχους. Πρώτη φορά! Και έτσι φέραμε ένα αποτέλεσμα.  
      Λυπάμαι που το λέω, κύριοι κρητικοί συνάδελφοι, δυστυχώς η 
Κρήτη είναι λίγο καθυστερημένη, αλλά όσο προχωρεί η διαδικασία των 
ελέγχων, τόσο πιο γρήγορα θα καταβάλλονται και οι υπόλοιπες 
επιδοτήσεις. Πάντοτε με διαφάνεια. Δεν υπάρχει ούτε ένα παράδειγμα 
καταγγελίας με συγκεκριμένο αριθμό φορολογικού μητρώου, που να έχει 
γίνει λάθος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλοι οι συνάδελφοι Βουλευτές που ρώτησαν 
ή όλοι οι συνεταιριστές πήραν καταλυτική απάντηση ως προς τους 
λόγους, για τους οποίους ακόμη δεν πληρώθηκε ένας αγρότης.  
      Και αν ο κ. Παπανδρέου έχει οποιοδήποτε παράδειγμα για 
αδιαφάνεια, αν δεν το στείλει ο ίδιος στον εισαγγελέα, θα το στείλω 
εγώ! Γιατί μας είπατε για αδιαφάνεια στα δικαιώματα. Καμία 
αδιαφάνεια! Όλα τα στοιχεία θα δοθούν στη δημοσιότητα, θα δοθούν 
στους συνεταιρισμούς. Κάθε αγρότης, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, 
θα πάρει δικό του φύλλο υπολογισμού των δικαιωμάτων και θα πάρει 
επίσης και δικό του φύλλο εξήγησης για το τι συμβαίνει με το εθνικό 
απόθεμα, τι συμβαίνει με το ποιοτικό παρακράτημα και ούτω καθεξής. 
      Το τιμολόγιο δε, στο οποίο αναφέρεστε αφορά αποκλειστικά 
σχέσεις του αγρότη με την Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. ή με τις ενώσεις και έγινε 
στη βάση αποκλειστικά της πρακτικής-τακτικής και των μνημονίων που 
υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση. Εδώ είναι τα Πρακτικά.  
      Θα καταθέσω τα δύο μνημόνια συνεργασίας της προηγούμενης 
κυβέρνησης με την ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. που μιλάνε για την επί τιμήματι 



συμπλήρωση των δηλώσεων των αγροτών, προ της καταθέσεως τους στον 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., απ’ όπου ξεκινά η διοικητική διαδικασία. Είναι, 
λοιπόν, του 2002 και 2003 –και τα καταθέτω για τα Πρακτικά- όπου λέτε 
σαφώς ότι εξουσιοδοτούμε τις ενώσεις με τίμημα, με τιμολόγιο να 
συμπληρώσουν τις δηλώσεις.  
      (Στο σημείο αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
κ. Ευάγγελος Μπασιάκος, καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα 
έγγραφα, τα οποία έχουν ως εξής: 
      (Να φωτογραφηθούν οι σελίδες 114,115) 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων): Αυτό κάνουμε και εμείς, γιατί άλλως θα έπρεπε να πάνε 
στους γεωπόνους και ενδεχομένως να υποστούν πολύ μεγαλύτερο 
τιμολόγιο, το οποίο δεν θα άντεχαν να πληρώσουν. Είναι, λοιπόν, θέμα 
συμφωνίας των αγροτών με τις ενώσεις τους, τις οποίες εκλέγουν –
αναφέρομαι στα προεδρεία- να μειώσουν ενδεχομένως το τίμημα. Το έχουν 
κάνει κάποιες ενώσεις αυτό.  
      ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Εξαναγκασμός είναι. 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων): Τι να κάνουμε; Να διαμαρτυρηθούν στις ενώσεις, αν έχουν 
τέτοιο λόγο να πιστεύουν ότι είναι ακριβά τα τιμολόγια.  
      Η Κυβέρνηση ούτε στο παρελθόν στήριξε την πράξη αυτή της 
συμπλήρωσης. Το λέει ο κ. Παπανδρέου σήμερα ανεύθυνα, διότι δεν το 
έκανε όταν ήταν κυβέρνηση, μέχρι πρόσφατα. 
Είδε ότι υπάρχει μία γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου που λέει ότι 
αυτό απαγορεύεται και επισύρει κοινοτικούς καταλογισμούς;  
      Τόσο ανεύθυνα, λοιπόν, ισχυρίζεστε ότι μπορείτε να πληρώσετε το 
κόστος  συμπλήρωσης, όταν  δεν το είχατε κάνει επί δέκα χρόνια και 
όταν ξέρετε –γιατί το είδατε και από τις ανακοινώσεις μας- ότι είναι 
κοινοτικά καταλογιστέα η πράξη αυτή της ενίσχυσης με εθνικούς πόρους, 
της συμπλήρωσης των δηλώσεων ΟΣΔΕ.  
      Υπάρχει δε εδώ και μία απάντηση –μια και απευθύνομαι στο 
Κομμουνιστικό Κόμμα- της αρμόδιας Επιτρόπου στην ερώτηση της κ. 
Μανωλάκου, της Ευρωβουλευτού σας, που σας λέει ότι συμπέρανε πως 
είναι αποδεκτή η πληρωμή ενός αντιτίμου από το δικαιούχο προς το 
συνεταιρισμό για τις διοικητικές υπηρεσίες που παρεσχέθησαν από το 
συνεταιρισμό. Άρα, είναι εν γνώσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σας το 
λέει … 
      ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Διαβάστε και παρακάτω. 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων): Εντάξει, διαβάστε εσείς.  
      ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Διαβάστε παρακάτω. 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων): Εσείς είπατε ότι είναι παράνομη. Δεν είναι παράνομη…  
      ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Εάν και εφόσον το θέλει ο αγρότης. 
      ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Παρακαλώ, κύριε Τζέκη. Μην 
υποδεικνύετε τι θα κάνει ο ομιλητής. 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων): Εθελοντική ιδιωτική συμφωνία … 
      ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Γιατί δεν το διαβάζετε ολόκληρο; 
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων): Επίσης, βλέπω και την ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ., η οποία με δήλωσή της 
λέει ότι αν υπάρχει έστω και ένα κρούσμα αδιαφάνειας ή υπάρχει ένας 
καταλογισμός που εμπλέκεται η ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. θα παραιτηθεί. Τόσο 
σίγουρος είναι ο Πρόεδρος της ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. –και καλώς- ότι το 
σύστημα αυτό που γίνεται με απόλυτη συνεργασία και συναντίληψη και 
συναπόφαση με το σύνολο του Δ.Σ. της ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. –και αυτό είναι 
πρωτόγνωρο και σας ενοχλεί- φέρνει αυτό το θετικό αποτέλεσμα.  
      Και θα δείτε ότι στο τέλος κανείς αγρότης δεν θα έχει παράπονο 
για τον τρόπο υπολογισμού των επιδοτήσεων που στηρίζεται αποκλειστικά 
σε δικούς σας κανονισμούς. Εμείς απλώς τους εφαρμόζουμε, έστω κι αν 



έχουμε επιφυλάξεις για κάποιες πλευρές του Κανονισμού ή  του τρόπου 
εφαρμογής.  
      ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ολοκληρώστε, κύριε Υπουργέ.  
      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων): Κύριε Πρόεδρε, θα πω τα υπόλοιπα στη δευτερολογία μου. 
      Ευχαριστώ.  
      (Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) 
 

 

 


