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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ.
Μπασιάκος έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων):
Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, το συζητούμενο νομοσχέδιο αποτελεί μία
σημαντική κυβερνητική πρωτοβουλία και παρέμβαση στα πλαίσια σειράς
κυβερνητικών παρεμβάσεων είτε διοικητικού χαρακτήρα είτε κυβερνητικής
πρακτικής, ακόμα δε και στα πλαίσια παρεμβάσεων της Κυβέρνησης από το
επίπεδο του Πρωθυπουργού ως το επίπεδο στελεχών της μόνιμης Εθνικής
Αντιπροσωπείας, με ξένες αντιπροσωπείες, με ξένους Υπουργούς, ώστε να
μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή στήριξη των εθνικών
αγροτικών συμφερόντων. Το λέω αυτό γιατί δημιουργείται η εντύπωση ότι μόνο με
το νομοσχέδιο παρεμβαίνει η Κυβέρνηση και ό,τι έχει το νομοσχέδιο είναι το Α και
το Ω των κυβερνητικών πρωτοβουλιών.
Εγώ είμαι ευτυχής που μία σειρά πρωτοβουλιών, επαφών, παρεμβάσεων
οδήγησε στην κατάρτιση αυτού του νομοσχεδίου το οποίο είναι σύμφωνο με το
κυβερνητικό μας πρόγραμμα, αποτελεί υλοποίηση και εκπλήρωση πολλών, αν όχι
των περισσότερων από τις προβλέψεις του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας
Δημοκρατίας, αλλά προφανώς δεν αποτελεί το μόνο νομοσχέδιο, τη μόνη
νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και πάντως εντάσσεται στα πλαίσια
γενικότερων κυβερνητικών πρωτοβουλιών που έχουν δώσει ήδη απτά θετικά
αποτελέσματα.
Θέλω να τονίσω ότι η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική που είναι αν θέλετε η βασική
πρόκληση των επόμενων ετών για τον αγροτικό τομέα έχει εγκριθεί από τον Ιούνιο
του 2003 όταν στην κυβέρνηση βρισκόταν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και όταν Υπουργός
Γεωργίας ήταν ο κ. Δρυς.
Έκτοτε, γίνονται σημαντικές προσπάθειες έστω και καθυστερημένα, αφού η
προηγούμενη κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα στο οκτάμηνο ή εννιάμηνο που έμεινε
έκτοτε στην εξουσία για να προετοιμάσει τον αγροτικό τομέα, να ενημερώσει τον
αγρότη για το τι μέλλει γενέσθαι, παρά το γεγονός ότι ήταν γνωστές από τότε οι
ρυθμίσεις. Και εδώ κάνω παρέμβαση και προκαλώ τους συναδέλφους να μου πούνε
το εξής: Δεν ήταν γνωστά όλα αυτά της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από τον
Ιούνιο του 2003; Δεν ήταν γνωστό το πώς θα δοθούν τα δικαιώματα της ενιαίας
ενίσχυσης; Δεν ήταν γνωστό ποια είναι η ιστορική περίοδος αναφοράς; Δεν ήταν
γνωστό ότι η περίοδος αναφοράς ήταν το 2000-2002 και για το ελαιόλαδο και το
1999;
Άρα, λοιπόν, όλα αυτά τα πολύ γνωστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επίπεδο
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Γεωργίας δεν έγιναν κτήμα των αγροτών
έγκαιρα, με αποτέλεσμα να προσπαθούμε –έστω και καθυστερημένα λόγω της
δικής σας απραξίας- να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο και να είμαστε έτοιμοι
έγκαιρα και μέσα στα πλαίσια των προθεσμιών. Δεν ζητήσαμε παράταση για ένα
χρόνο. Είχαμε περιθώριο ή το 2005 ή το 2006 και επιλέξαμε το 2006 και καλά

κάναμε, ακριβώς γιατί δεν υπήρχε η προετοιμασία της χώρας, λόγω της δικής σας
αβελτηρίας και της δικής σας απραξίας.
Πρέπει, λοιπόν, να πω ότι εκδόθηκε έγκαιρα η απόφαση για την πολλαπλή
συμμόρφωση, η οποία και γνωστοποιήθηκε έγκαιρα σε όλους. Ακόμα,
εξασφαλίσαμε κάτι που το αποκρύπτετε, δηλαδή τη χαλαρή εφαρμογή των
περιοριστικών μέτρων της πολλαπλής συμμόρφωσης, ώστε να μη διατρέξουμε
κανένα απολύτως κίνδυνο να χάσουμε ούτε 1 ευρώ από την εφαρμογή αυτών των
μέτρων.
Ήδη, και παρά τις κινδυνολογίες σας, ελήφθη και η απόφαση για την
αποδέσμευση ή τη μερική σύνδεση. Απαντώντας κυρίως στους Βουλευτές του
Συνασπισμού που ετάσσοντο κατά της αποδέσμευσης, θα ήθελα να τους πω ότι
εδώ δεν επρόκειτο περί επιλογής μεταξύ πλήρους αποδέσμευσης και πλήρους
δέσμευσης -διότι τότε προφανώς θα προσχωρούσαμε οι πλείστοι από εμάς στην
πλήρη δέσμευση- αλλά περί επιλογής μεταξύ πλήρους αποδέσμευσης και μερικής
δέσμευσης σε πολύ μικρό ποσοστό και άρα μη δελεαστικό. Προφανώς, η επιλογή
αυτού του σεναρίου θα εγκυμονούσε κινδύνους απώλειας πολύτιμων κοινοτικών
πόρων αν δεν αξιοποιείτο και αν δεν γινόταν χρήση αυτού του ποσοστού της
συνδεδεμένης ενίσχυσης.
Άρα, λοιπόν, αυτό το οποίο λέει το ΠΑ.ΣΟ.Κ., δηλαδή, ότι εμείς συρθήκαμε,
αποτελεί παρεξήγηση της πολύ δημοκρατικής διάθεσης της Κυβέρνησης της Νέας
Δημοκρατίας, η οποία κατά τρόπο πρωτόγνωρο καλεί συνεχώς φορείς –και καλεί
και τα πολιτικά κόμματα- αφουγκράζεται την κοινωνία, βλέπει τι ακριβώς
συμβαίνει διεθνώς -και κυρίως στις χώρες που παράγουν ομοειδή με εμάς
προϊόντα- και καταλήγει στην επωφελέστερη για τη χώρα και τον αγροτικό τομέα
λύση.
Και η επωφελέστερη για τη χώρα και τον αγροτικό τομέα λύση εν προκειμένω
ήταν η πλήρης αποδέσμευση για τα περισσότερα προϊόντα, κάτι το οποίο δεν είπε
μόνο το ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Μάλιστα, αν θέλετε, το είπε και πολύ καθυστερημένα αν βάλετε
τη λογική της καθυστέρησης της κατάθεσης μιας πρότασης το μήνα Ιούνιο.
Πάντως, υπήρχε γενικότερη τάση στην κοινωνία -και γι’ αυτόν το λόγο υπήρξε
και συναίνεση και στήριξη της κυβερνητικής θέσης- υπέρ της αποδέσμευσης. Δεν
μας σύρατε στην αποδέσμευση. Το σύνολο της κοινωνίας επείσθη και παρά τις
αντικρουόμενες ιδέες, προτάσεις και απόψεις -και υμών ως ΠΑ.ΣΟ.Κ.- τα βρήκατε
μεταξύ σας και καταλήξατε κάπου.
Δεν είναι, λοιπόν, κακό το να ολοκληρώνει ένα διάλογο η Κυβέρνηση, να εξαντλεί
όλα τα περιθώρια του διαλόγου και να καταλήγει απόλυτα έγκαιρα στην πιο
επωφελή -όπως απεδείχθη- για τη χώρα λύση, πρόταση και απόφαση, την οποία
υιοθετούν οι πλείστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζουν αντίστοιχη
πολιτική και επιλέγουν την αποδέσμευση.
Και πρέπει να σας πω ότι η προετοιμασία της χώρας είναι απόλυτα έγκαιρη. Η
λύση της κατάθεσης και της αποστολής των προσωρινών δικαιωμάτων ήταν δική
μας επιλογή. Η Κυβέρνηση θα μπορούσε να επιβάλει στους αγρότες –κάτι που
γίνεται και αλλού- να καταθέτουν οι ίδιοι δηλώσεις και να επικαλούνται οι ίδιοι τα
δικαιώματα τα οποία έχουν ασκήσει στο παρελθόν, ως προϋπόθεση θεμελίωσης
του δικαιώματος της ενιαίας ενίσχυσης για τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2013.

Εμείς τι κάναμε; Βρήκαμε ό,τι αρχείο υπάρχει στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Αν, κύριε
Κουτσούκο, υπάρχουν λάθη, είναι δικά σας λάθη. Εμείς αντιγράψαμε πιστά ό,τι
υπήρχε ως δεδομένο του 1999 και του 2000-2002 για το λάδι και τα άλλα προϊόντα.
Υπήρξε μία πιστή αντιγραφή των ιστορικών εισπράξεων, στρεμμάτων και
δικαιωμάτων εκείνης της περιόδου -ήταν γνωστή ποια είναι η περίοδος αναφοράςκαι οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα με αίτημα να αναθεωρήσουν κάτι, το οποίο
εμείς ενθαρρύνουμε. Εμείς δεν θεωρούμε αρνητικό το ότι υπάρχουν αιτήματα
αναθεώρησης.
Μακάρι, να υποβληθούν αιτήματα προσθήκης, ώστε να καλυφθούν οι όποιες
ελλείψεις υφίστανται, λόγω του ότι άλλαξε ο κύριος του δικαιώματος, δηλαδή
υπάρχει μεταβίβαση ή θάνατος ή κληρονομιά ή ζημιά, η οποία προφανώς δεν έχει
καταγραφεί στις επιδοτήσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αλλά και δεν μπορούσε να
καταγραφεί στις επιδοτήσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Άρα, ενθαρρύνουμε τα αιτήματα προσθήκης, γιατί, όπως πολύ σωστά ελέχθη,
θέλουμε το περιουσιακό στοιχείο των αγροτών να είναι δεδομένο, να υπάρχει
διαφάνεια στην κατοχύρωσή του, στην καταγραφή του και στον υπολογισμό του
και να μην παρατηρηθεί κανένα πρόβλημα στο μέλλον, πολύ περισσότερο όταν
αυτό το περιουσιακό δικαίωμα μεταβιβάζεται και αποτελεί αντικείμενο
συναλλαγής.
Άρα, θα πρέπει να βοηθήσουμε. Είμαστε πολύ περήφανοι που σχεδόν το σύνολο
– με εξαίρεση ίσως μιας ή δυο - των ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών
ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκλησή μας. Έχουν γίνει πάρα πολλές
συνεργασίες, πάρα πολλές συσκέψεις, πέραν των πολλών δεκάδων – εκατό περίπου
– ενημερωτικών ημερίδων που έχουν γίνει σε όλη τη χώρα, με πρωτοβουλία του
Υπουργείου και άλλων φορέων, όπως η ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. κ.ο.κ.. Μακάρι και το Κόμμα
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ως κυβερνητικό κόμμα που είχε και μηχανισμούς- να έπαιρνε
ανάλογες πρωτοβουλίες -όχι τώρα, αλλά από τον Ιούνιο του 2003 που ξέρουμε τα
θέματα- ώστε να γινόταν πολύ πιο γρήγορα κτήμα του ελληνικού λαού και κυρίως
των αγροτών η Κοινή Αγροτική Πολιτική. Όμως, δεν το κάνατε.
Βρισκόμαστε, λοιπόν, τώρα προ μιας διαδικασίας κατάθεσης αιτημάτων
προσθηκών και αναθεωρήσεων, που – επαναλαμβάνω - την ενθαρρύνουμε, ώστε να
υπάρχει η καλύτερη και πιο αξιόπιστη καταγραφή των ατομικών δικαιωμάτων.
Υπάρχουν δυσκολίες και θα σας πω ποιας μορφής. Μην μας προκαλείτε,
ώστε να μην αρχίσουμε να αναφερόμαστε στο παρελθόν. Διότι, κύριοι της
κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και εσείς αγαπητοί συνάδελφοι, που ήσασταν στην
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, όταν δηλώνατε τον Οκτώβριο του 2003 ότι
έχουμε ένα πολύ αξιόπιστο Ελαιοκομικό Μητρώο, ψευδόσασταν ασυστόλως.
Αναγκαζόμαστε να κλείνουμε και εμείς το στόμα μας, για να μην έχουμε
προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγκαζόμαστε να κρύβουμε την αλήθεια,
ότι δεν υπάρχει σωστό Ελαιοκομικό Μητρώο. Αυτό, λοιπόν, το διάτρητο
Ελαιοκομικό Μητρώο προσπαθούμε και να το βελτιώσουμε – γιατί, όπως ξέρετε,
υπάρχει και εμπλοκή στα δικαστήρια μετά τον Οκτώβριο του 2003 - αλλά και να
συνεργαστούμε με τους αγρότες και τις ενώσεις των αγροτικών συνεταιρισμών,
ώστε να μην κινδυνέψουμε να χάσουμε ούτε ένα ευρώ. Και δεν θα χάσουμε ούτε ένα
ευρώ, προσπαθώντας να συμβιβάσουμε τα ασυμβίβαστα και προσπαθώντας να
υπερκεράσουμε τα δικά σας λάθη και τις δικές σας ολιγωρίες.

Αυτό, βέβαια, επεκτείνεται και σε άλλα θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος,
όπως το Κτηματολόγιο και το Δασολόγιο, με τα οποία και πάλι η χώρα μας έχει
σοβαρά προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του ότι δεν αξιοποίησε τις
δυνατότητές της και λόγω του ότι είπε άλλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα
ίσχυαν εδώ.
Μη μιλάτε, λοιπόν, πολύ για τα δικαιώματα και για τα μητρώα, γιατί έχετε
αποκλειστικά την ευθύνη των προβλημάτων, των ελλείψεων και των λαθών που
παρατηρούνται. Εγώ διαβεβαιώ τους αγρότες ότι οι προθεσμίες που υπάρχουν θα
τηρηθούν στο ακέραιο, έγκαιρα. Πρέπει να ξέρουν οι συνάδελφοι ότι αυτά τα
δικαιώματα θα ενεργοποιηθούν το Μάρτιο του 2006. Έχουμε αρκετό καιρό
μπροστά μας. Έγκαιρα θα είναι έτοιμα τα δικαιώματα αυτά. Ήδη υπάρχει η τεχνική
βοήθεια σε οποιαδήποτε ένωση αγροτικών συνεταιρισμών το επιθυμεί, με τη
συνεργασία των περιφερειακών γραφείων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., και δεν θα υπάρξει
κανένα πρόβλημα.
Από εκεί και πέρα ποιοι δικαιούνται και ποιοι όχι δικαιώματα, αυτά είναι
καταγεγραμμένα στον Κανονισμό του 2003 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς
τηρούμε απαρέγκλιτα όσα λέγονται και όσα προβλέπονται. Με δική σας
πρωτοβουλία; Με δική σας ευθύνη; Καλώς ή κακώς αυτά είναι. Έχουμε εξηγήσει και
έχουμε ξεκαθαρίσει στους αγρότες ότι δεν έχουμε κανένα περιθώριο παρερμηνείας
των κανονισμών του 2003 και εν συνεχεία του 2004 για τα τρία προϊόντα που
διαπραγματευτήκαμε με τον κ. Τσιτουρίδη, βαμβάκι, λάδι, καπνό.
Μια και αναφέρομαι σε αυτό, πρέπει να σας τονίσω – γιατί το λέτε
συνέχεια και παραπληροφορείτε, όπως παραπληροφορείτε και με άλλα συνθήματα
- ότι δήθεν εμείς χάσαμε επιδοτήσεις του καπνού, γιατί εμείς απεμπολήσαμε
δικαιώματα. Η πρόταση, όπως ξέρετε ή όπως θα πρέπει να μάθετε κάποια στιγμή,
αφορούσε την περίοδο μέχρι το 2009. Δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για μετά το
2009. Εμείς εξασφαλίσαμε σημαντική πρόταση, πρόβλεψη και απόφαση εν
συνεχεία στον Κανονισμό για το τι θα γίνει μετά το 2009 μέχρι το 2013. Πράγματι,
δίδονται με δύο τρόπους, όπως πολύ σωστά είπε προηγουμένως ο κ. Τσιτουρίδης,
τα ίδια περίπου ποσά. Όμως μέχρι το 2009 έχετε εξασφαλίσει ό,τι έχετε
εξασφαλίσει. Μην παραπληροφορείτε και εδώ.
Σε σχέση με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου είναι ανάγκη να
προσαρμοστούμε στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Αυτό που είπε ο
Πρωθυπουργός προχθές στη Θεσσαλονίκη, που είναι μια αλήθεια – και ο
Πρωθυπουργός κ. Καραμανλής αρέσκεται να λέει την αλήθεια, κάτι που φοβάστε
εσείς, χωρίς να ωραιοποιεί τα πράγματα - είναι το εξής: Καλώς ή κακώς κάποια
στιγμή – δεν είπε τώρα, αλλά μετά το 2013 - ενδεχομένως να υπάρξει μείωση των
επιδοτήσεων. Ενδεχομένως – προσθέτω εγώ - να υπάρξει συρρίκνωση των
καλλιεργειών.
Δεν θα πρέπει να πούμε την αλήθεια στον αγρότη, ότι το μέλλον της γεωργίας
είναι η ανταγωνιστική γεωργία και όχι σώνει και καλά η επιδοτούμενη γεωργία;
Δεν πρέπει να το πούμε αυτό; Μην το λέτε. Κοροϊδεύετε τον κόσμο, αν του πείτε
πως ό,τι και να γίνει, θα παίρνει επιδοτήσεις και είτε κάθεται είτε δουλεύει είτε
παράγει προϊόντα ανταγωνιστικά, θα έχει επαρκές εισόδημα να ζει ικανοποιητικά
στην ύπαιθρο.

Είπε, λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ότι αναμένουμε μείωση ή αλλαγή του
τρόπου καταβολής των επιδοτήσεων. Θα δώσουμε τις μάχες μας να κρατήσουμε
όσο γίνεται περισσότερο τις επιδοτήσεις, αλλά είναι προφανές ότι δεν ελέγχει η
Ελλάδα μας, η μία από τις είκοσι πέντε χώρες, την πλειοψηφία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε εξέλιξη, μετά από
οποιαδήποτε μάχη δώσουμε να συντηρήσουμε και να κρατήσουμε τις επιδοτήσεις.
Αλλά ταυτόχρονα – και αυτό είναι επιτακτική ανάγκη - πρέπει να προετοιμάσουμε
τη χώρα και τον αγρότη, λέγοντάς του την αλήθεια, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή η
γεωργία να γίνει ανταγωνιστική.
Και αυτό δεν το κάνατε ποτέ, όταν σπαταλήσατε επί των ημερών σας επί δύο
δεκαετίες κοινοτικές επιδοτήσεις, χωρίς οι επιδοτήσεις αυτές να κατευθύνονται
προς αναπτυξιακές προοπτικές. Αυτό συνέβη.

… εμείς, χάρις στην οργάνωση και το συντονισμό των ελέγχων που γίνονται στα
σύνορα, στην είσοδο και στη διακίνηση των προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας,
όχι μόνο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και απ’ όλους τους
συναρμόδιους φορείς, που καλώς υπάρχουν είτε είναι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις
είτε υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως ο Ε.Φ.Ε.Τ. είτε είναι Σ.Δ.Ο.Ε. είτε
είναι άλλες περιφερειακές υπηρεσίες, καταφέραμε να πετύχουμε τον έλεγχο των
εισαγωγών επ’ ωφελεία του καταναλωτή, της δημόσιας υγείας και τελικώς και του
Έλληνα παραγωγού.
Ξέρετε, λοιπόν, ποια είναι τα θετικά αποτελέσματα αυτής της πολύ σημαντικής
πρωτοβουλίας, την οποία παρακολουθούμε με τον Υφυπουργό, τον κ. Κοντό, το
τελευταίο διάστημα; Ότι έχουμε πολύ σημαντική αύξηση των εξαγωγών, κατά 21%
το πρώτο πεντάμηνο του 2005. Είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, μετά από
πολλά χρόνια. Και είναι δεδομένο το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών
προϊόντων, που έχει φτάσει πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε
ταυτόχρονα τη μείωση των εισαγωγών κατά 4,7% στο ίδιο πεντάμηνο, σε σχέση με
το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2004.
Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής μας. Αυτή είναι η εξωστρέφεια του
αγροτικού τομέα, που είπε ο κ. Καραμανλής, και αυτές είναι οι παρεμβάσεις μας,
που οδηγούν στη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος. Και προφανώς αυτή είναι η
τάση προς την ανταγωνιστικότητα.
Αλλά τι να πει κανείς, όταν τα προγράμματα του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης είχαν τόσο χαμηλή απορροφητικότητα, όπως πολύ σωστά είπε ο
συνάδελφος κ. Βεργίνης και σας παρέθεσε τα στοιχεία προηγουμένως; Και είπε ένα
στοιχείο για το Πρόγραμμα Leader στο Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, που στην
πραγματικότητα ήταν πολύ πιο κάτω, ήταν στο 10%. Είναι πολύ σημαντικό
πρόγραμμα και ήταν στο 10%, όταν το παραλάβαμε.
Αναρωτιέμαι, λοιπόν, πώς μπορείς να οργανώσεις τη χώρα, όταν δεν την έχεις
προετοιμάσει με τα ατομικά δικαιώματα, δεν έχεις ενημερώσει τους αγρότες τι
σημαίνει Κοινή Αγροτική Πολιτική, δεν «τρέχεις» τα προγράμματα του Γ΄
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και παρατηρούνται τόσο χαμηλά ποσοστά
απορρόφησης, δεν έχεις πάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες, έχεις τεράστιο έλλειμμα
του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων, έχεις πρόβλημα με το κόστος
παραγωγής;

Και έρχομαι και σ’ αυτό. Κατηγορήθηκε η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας,
γιατί δεν εξασφάλισε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη μείωση του ποσοστού του
Φ.Π.Α. για αγροτικά μηχανήματα και εφόδια από 18% σε 8%, όταν πολύ πρόσφατα
η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ απέτυχε και πήρε αρνητική απάντηση και αρνητική
απόφαση και βρισκόμαστε σε πολύ χειρότερη μοίρα από εκείνη που ήσασταν εσείς,
όταν διεκδικούσατε τη μείωση του Φ.Π.Α.;

Ξεκινάμε μια προσπάθεια, μετά από μια άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
λόγω δικής σας ατελούς παρέμβασης και υποστήριξης του εθνικού αιτήματος. Και
όταν ο κ. Καραμανλής ζητούσε τη μείωση του Φ.Π.Α., το έκανε για να σας πιέσει
κιόλας, να εξαντλήσετε κάθε μέσο για να το πετύχετε. Και εμείς τώρα βρισκόμαστε
σε πολύ δυσχερέστερη θέση, γιατί έχουμε μια άρνηση στο πρόσωπό μας, λόγω των
δικών σας λαθών και παραλείψεων στη διαπραγμάτευση. Και αυτά μην τα
παραβλέπετε και μην τα ξεχνάτε.
Είπατε για τους νέους αγρότες. Εξαντλούμε κάθε περιθώριο στήριξης του
επιτοκίου μέσα στα πλαίσια των κοινοτικών κανονισμών. Εάν εσείς εισηγηθείτε
κάτι άλλο – όχι αορίστως «βρέστε λύση» - το οποίο να δίνει παραπάνω κίνητρα
στους νέους αγρότες, οι οποίοι έχουν και το εθνικό απόθεμα, είναι ευπρόσδεκτο.
Δεν μας είπε όμως τίποτα καινούργιο ο κ. Παπανδρέου σήμερα. Από το εθνικό
απόθεμα παίρνουμε για τους νέους αγρότες. Είστε τόσοι σύμβουλοί του. Πείτε το,
να μην εκτίθεται. Δηλαδή, επειδή μας το είπε ο κ. Παπανδρέου, το κάνουμε;
Τι άλλο θα κάναμε; Για πείτε μου, κύριε Δριβελέγκα, που με κοιτάζετε με απορία,
τι άλλο θα κάναμε; Μας το είπε ως είδηση;
Είναι και Βουλευτές που δεν έχουν γνώση, λόγω του ότι είναι από αστικές
περιφέρειες. Να μας πει ο κ. Παπανδρέου κάτι καινούργιο, κάποια πρόταση
εποικοδομητική. Αυτό περίμενα να ακούσω. Και είπα το πρωί ότι είναι η δεύτερη
φορά που παρίσταται ως Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης εδώ για τα
αγροτικά και δεν μας είπε τίποτα. Την πρώτη φορά μας είπε για την Επιτροπή
Περιβαλλοντικής Προστασίας – δεν την επανέφερε κανείς - ως λύση του αγροτικού
προβλήματος και σήμερα δεν μας είπε τίποτα. Μας είπε για τους νέους αγρότες το
αυτονόητο. Είπε, δηλαδή, να πάρουμε από το εθνικό απόθεμα. Αυτή είναι η
πρόταση. Έχετε καμία άλλη πρόταση; Όλα τα άλλα ήταν αόριστες διαπιστώσεις,
θεμιτές μερικές – εγώ συμφωνώ σε αυτά που είπε - αλλά δεν έδωσε καμία πρόταση.
Όμως, τι πρόταση να έχει ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει είκοσι χρόνια τον τόπο
και έχει οδηγήσει τον αγροτικό τομέα στο τραγικό αδιέξοδο των τελευταίων ετών!
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Τι να πει ο κ. Παπανδρέου; Ότι έχει προτάσεις; Γιατί δεν τις εφήρμοσε είκοσι
χρόνια που βρισκόταν στην εξουσία; Και έρχεται και λέει ότι φταίει η Κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο αγρότης δεν μπορεί να πουλήσει, γιατί δεν υπάρχει
υποδομή στην ύπαιθρο, γιατί δεν έχουμε φτιάξει δομές ανταγωνιστικότητας, γιατί
δεν διαπραγματευόμαστε στις Βρυξέλλες και δεν ξέρω τι άλλο. Εδώ άκουσα και το
περιβόητο ότι δεν έχουμε αλλάξει τους γενικούς διευθυντές ακόμη και
παραπονείστε. Εμείς οι πολύ κομματικοί κρατάμε ακόμη τους γενικούς διευθυντές.
Μας κάνετε κριτική και από εκεί.

Υπάρχει διαδικασία στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης. Θα έρθει η σειρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης -νομίζω ότι
έχουν περάσει από τρία, τέσσερα, πέντε Υπουργεία, θα έρθει και η σειρά του - και
δεν μπορείτε να μας κάνετε κριτική ότι δεν αλλάξαμε τους δικούς σας γενικούς
διευθυντές, σας ακούν οι δικοί σας.
Θέλω να πω, λοιπόν, ότι η αλλαγή του σκηνικού και η διαμόρφωση όρων στήριξης
του αγροτικού εισοδήματος προφανώς γίνεται με θεσμούς, αλλά θέλει και κάποια
προεργασία και κάποια διαδικασία και κάποιο χρόνο. Δεν μπορεί λάθη και
παραλείψεις και ολιγωρίες είκοσι ετών να λυθούν σε ενάμιση χρόνο. Δεν γίνεται.
Πολύ περισσότερο, κύριοι συνάδελφοι, και κυρίως των αστικών περιοχών, αφού το
σύνολο των κοινοτικών ρυθμίσεων που εφαρμόζεται σήμερα έχει ψηφιστεί, έχει
κριθεί στη διάρκεια της δικής σας διακυβέρνησης. Δεν υπάρχει καμία πρόταση που
να έγινε δεκτή από τη Νέα Δημοκρατία που να εφαρμόζεται σήμερα. Συν Θεώ, αυτά
που συμφωνήσαμε με τον κ. Τσιτουρίδη τότε, πέρυσι τον Απρίλιο του 2004, θα
εφαρμοστούν από το καλοκαίρι του 2006. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Είναι δεδομένες οι κοινοτικές ρυθμίσεις και πρέπει να τις σεβαστούμε. Το
γεγονός ότι δεν τις σεβαστήκατε εσείς, που οδήγησε σε πολύ υψηλά κοινοτικά
πρόστιμα και καταλογισμούς, πρέπει να μας προβληματίσει να μην ακολουθήσουμε
την ίδια λανθασμένη πολιτική, διότι - ξέρετε πολύ καλά - σε μία σειρά προϊόντα μας
έχουν βρει παράνομους και πληρώνει η Κυβέρνηση εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ
πρόστιμα ως κοινοτικούς καταλογισμούς, λόγω της απαράδεκτης πολιτικής σας.
Αυτά έχουμε στην πλάτη μας, κύριοι συνάδελφοι, και πρέπει να βρούμε
μηχανισμούς - χωρίς να εκθέσουμε τη χώρα και πληρώσουμε και άλλα πρόστιμα και
άλλους καταλογισμούς - να συμβιβαστούμε στη μείωση του ποσού αυτών των
καταλογισμών και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε τους όρους να μην επιβληθούν
νέα πρόστιμα, νέοι καταλογισμοί στο μέλλον.
Μας είπατε για το θέμα των τιμών. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, ελπίζω
κάποια στιγμή να γίνει κατανοητό, το εισόδημα του αγρότη εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες. Ούτε η τιμή από μόνη της είναι παράγων, ούτε το κόστος παραγωγής
από μόνο του είναι παράγων. Είναι το κόστος παραγωγής, είναι η τιμή, είναι και ο
όγκος παραγωγής. Τι να κάνουμε δηλαδή; Θα μας διδάξετε οικονομικά τώρα; Θα
μας πείτε «οι τιμές». Ακόμη, κύριε Παπαγεωργίου, και φέτος έχουμε συγκεκριμένα
προϊόντα τα οποία έχουν μεγάλες τιμές. Λέει «επαίρεστε». Το λάδι το έχουμε 40%
πάνω. Το σκληρό σιτάρι το έχουμε 30%, 40% πάνω στην τιμή. Τι να κάνουμε; Ή
φταίμε, λοιπόν, όταν είναι χαμηλές οι τιμές και είμαστε εντάξει όταν είναι υψηλές οι
τιμές, ή και το αντίστροφο. Εγώ, όμως, λέω στο Τμήμα ότι ούτε η τιμή είναι θετικό
στοιχείο, ούτε το κόστος παραγωγής, από μόνα τους. Είναι το τελικό εισόδημα που
διαμορφώνεται από το κόστος παραγωγής, από την τιμή του προϊόντος, αλλά και
από τον όγκο παραγωγής.
Έχουμε θετικές εξελίξεις σε μία σειρά προϊόντα φέτος, όπως είναι το λάδι, όπως
είναι το σκληρό σιτάρι και πολλά άλλα προϊόντα. Προφανώς όταν υπάρχει
υπερπαραγωγή, έχουμε μείωση τιμής. Προφανώς λόγω των εισαγωγών που
διευκολύνατε και εσείς - γιατί δεν μπορούσατε να κάνετε και αλλιώς, να το δεχτώ έχουμε πρόβλημα διάθεσης ορισμένων προϊόντων. Σκεφτείτε ότι τα εισαγόμενα
προϊόντα έχουν χαμηλότερες τιμές και από τις δικές μας. Να καταλάβετε ότι αλλού

είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα και προσπαθούμε να κρατήσουμε ψηλά το
αγροτικό εισόδημα.
Επαναλαμβάνω ένα στοιχείο, το οποίο δεν το διαψεύδετε ακόμη - εκτός αν
ρίχνετε τις κορώνες σας- ότι σύμφωνα με την EUROSTAT, που είναι το αρμόδιο
όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρμόδια υπηρεσία η οποία καταγράφει τα
στατιστικά στοιχεία, το αγροτικό κατά κεφαλήν εισόδημα στη χώρα μας ανά
μονάδα εργασίας συγκεκριμένα αυξήθηκε το 2004, όσο και αν δεν το θέλετε, κατά
2,8%, όταν την ίδια περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των δεκαπέντε παλαιών
χωρών αυξήθηκε κατά 0,8%.
Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτό είναι στοιχείο να συγκρίνετε. Μη μου λέτε
κόστος, μη μου λέτε τιμές. Αν δεν τα βάλετε όλα αυτά, βγάζετε λάθος συμπέρασμα.
Και προφανώς…
Είμαστε πολύ χαμηλά στο αγροτικό εισόδημα σε σχέση με το μέσο
εισόδημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε ακόμη πολύ χαμηλά και κάνουμε
τεράστια προσπάθεια είτε με το εισόδημα κατά χρόνο είτε με την αύξηση των
εξαγωγών, που την πετύχαμε, είτε με άλλα θεσμικά μέτρα να πετύχουμε την
αναστροφή αυτής της καθοδικής πορείας του αγροτικού τομέα που τον
χαρακτήριζε τα τελευταία είκοσι χρόνια δυστυχώς.
Πρέπει να σας πω, κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν υπάρχει καμία πρόταση από
οποιονδήποτε φορέα, είτε Βουλευτές είτε κόμματα είτε συνεταιρισμούς είτε
παράγοντες που να μην έγινε δεκτή ή να μην εξετάστηκε από το Υπουργείο, ως
προσπάθεια - με κυβερνητική πρωτοβουλία - στήριξης του αγροτικού εισοδήματος.
Έχουμε κάνει δεκάδες συσκέψεις - και το ξέρετε τουλάχιστον εσείς- πρωτόγνωρες.
Εγώ δεν είχα ποτέ λάβει πρόσκληση από Υπουργό του ΠΑΣΟΚ να πάω στο γραφείο
του, όσα χρόνια είμαστε αντιπολίτευση – πολλά χρόνια ήμασταν στην
Αντιπολίτευση - για να μετάσχω σε μια σύσκεψη.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω ότι στις συσκέψεις αυτές δεν προτείνετε τίποτε άλλο. Ο κ.
Χρυσοχοΐδης λέει: «Κάντε κάτι».
Κύριε Χρυσοχοΐδη, με συγχωρείτε, μας είπατε ποτέ κάποια πρόταση και δεν την
υλοποιήσαμε; Σας ερωτώ.
Και τα ροδάκινα και τη βιομηχανική τομάτα και πολλά άλλα προϊόντα τα
χειριστήκαμε με τρόπο συνετό. Και το σταφύλι πράγματι είχε πρόβλημα. Εγώ το
αναγνωρίζω. Είχε όμως πρόβλημα λόγω υπερπαραγωγής. Είχαμε κάνει μια
σύσκεψη στα πλαίσια πολλών συσκέψεων και με την …
…διάθεση του σταφυλιού. Δεν μας κατετέθη καμία άλλη πρόταση από την
Κ.Ε.Ο.Σ.Ο.Ε. και από τους άλλους φορείς που μετείχαν στη σύσκεψη, την οποία
κάναμε πολύ έγκαιρα και θα ξανακάνουμε και άλλη. Καλώ και εσάς, αν έχετε κάποια
πρόταση για το σταφύλι να μας την πείτε.
Αφορισμοί όμως του τύπου: «Μην κάνετε εισαγωγές ή αγοράστε σταφύλι ή
κοιτάξτε πώς θα διαθέσουμε» τι λένε; Δηλαδή τι να γίνουμε; Το κράτος να γίνει
έμπορος ή να επιδοτήσει τιμές; Έχει ξαναγίνει αυτό στο παρελθόν; Πέστε μας. Να
μας διδάξετε αν έχει ξαναγίνει, να το κάνουμε και εμείς. Δεν έχει γίνει όμως.

Αυτά τα συστήματα νόθευσης εισαγόμενων προϊόντων που ονομάζονταν
ελληνικά, αυτή η φάμπρικα έγινε επί των ημερών σας και πάμε αυτήν τη φάμπρικα
να την απαλείψουμε.
Πάμε να καταργήσουμε το φαινόμενο αυτό και για αυτό έχετε κάθε μέρα
πρωτόγνωρο αριθμό μπλοκαρίσματος εισαγωγών διαφόρων προϊόντων και από
τον Υφυπουργό και από εμένα σε σχέση με προϊόντα. Και είναι πρωτόγνωρο.
Ομολογείται από όλες τις πλευρές η προσπάθεια και κυρίως το αποτέλεσμα από το
μπλοκάρισμα εισαγωγών πολλών προϊόντων, που θα εντείνεται παρά τις κόντρες,
παρά τις πιέσεις, παρά τα συμφέροντα για τα οποία μιλάτε. Έτσι καταφέραμε και
στα αμνοερίφια και σε πολλά άλλα προϊόντα - και σας τα λέω από τα δείγματα
γραφής των αποτελεσμάτων μας - να πετύχουμε πολύ σημαντικότερα
αποτελέσματα.
Μας είπατε και το «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά». Έλεος! Έχω ρωτήσει όλους στο
σώμα αν έχουν βρει οποιαδήποτε δήλωση. Και ήμασταν αντιπολίτευση και
μπορούσαμε να την κάνουμε τη δήλωση. Ήταν πολύ εύκολη δήλωση αυτή και
είχαμε πολλές πιέσεις να την κάνουμε και αρνηθήκαμε όλοι να κάνουμε τέτοια
δήλωση στην περίοδο της κρίσης. Όταν ο κ. Καραμανλής πήγαινε στα τρακτέρ και
έλεγε «ανοίξτε τους δρόμους»…
Δεν πήγαινε να τους ενθαρρύνει.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, δήλωση ούτε του Καραμανλή ούτε του Τσιτουρίδη ούτε του
Μπασιάκου ούτε του Κοντού ούτε κανενός τέτοιου είδους δήλωση, αντίθετα
υπήρχε σκληρή κριτική στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. και στην κυβέρνηση της εποχής εκείνης που
απεμπόλησε δικαιώματα και συμφώνησε σε καταστροφικές ρυθμίσεις κανονισμών,
όπως του βαμβακιού του 2001.
Πληρώνουμε τα δεινά της δικής σας πολιτικής. Πληρώνουμε τα λάθη και τις
παραλείψεις της δικής σας διαπραγμάτευσης, ειδικότερα για τον κανονισμό του
2001 και απολογούμαστε γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε παραπάνω κιλά πέραν
του ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων τόνων, γιατί τότε καταρρέει η επιδότηση.
Και για να καταλάβουν και οι συνάδελφοι εξ Αθηνών περί τίνος πρόκειται, θα πω
τα εξής. Ο κανονισμός αυτός, ο τρελός του 2001 –δεν θέλω να πω τώρα ποιος τον
συμφώνησε και τι έγινε- προβλέπει ότι αν είναι ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες
τόνοι η παραγωγή μας, τότε η επιδότηση είναι 727.000.000 ευρώ, δηλαδή το
μεγαλύτερο ποσό που πήρε η χώρα ποτέ, 37.000.000.000 παραπάνω από το μέσο
όρο της τριετίας.
Αν όμως βάλουμε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες κιλά μέσα, η επιδότηση
φθάνει τα 600.000.000 ευρώ. Αυτό συμφωνήθηκε επί ΠΑΣΟΚ. Και δυστυχώς η
κριτική ασκείται και από σας. Εσείς ασκείτε σ’ εμάς κριτική, γιατί συμφωνήσατε
στο ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες η επιδότηση να είναι 727.000.000 ευρώ και
στο ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες να είναι μόνον 600.000.000. Εσείς το
συμφωνήσατε. Και κατηγορείτε εμάς γιατί η επιδότηση πέφτει. Αυτή είναι η
πραγματικότητα.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Και τώρα, επειδή είναι και ο κ. Παπαντωνίου, που είναι καλός οικονομολόγος, θα
τον προκαλέσω να κρίνει…
Στο ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες, κύριε Παπαντωνίου,...

Στο ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες, κύριε Παπαντωνίου, ξέρετε πόσο είναι
η επιδότηση; Είναι 350.000.000 ευρώ, κάτω από τα μισά. Προσέξτε: Αν βάλουμε ένα
εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες παραγωγή, είναι 350.000.000 ευρώ, τα μισά
λεφτά από το ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες. Αυτό συμφωνήσατε εσείς. Και μας
κριτικάρετε γιατί δεν λύνουμε το πρόβλημα με το βαμβάκι, γιατί υπάρχει αδιέξοδο
–λέει- στο βαμβάκι, όταν μάλιστα η αδιάθετη ποσότητα μπορεί να πληρωθεί με την
εμπορική τιμή.
Θέλω, λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, και επιφυλασσόμενος αύριο να
κάνω αναλυτικότερη αναφορά στα άρθρα, να πω ότι η Κυβέρνηση οφείλει –και το
πράττει, πιστεύω, με επιτυχία και προσδοκώντας σημαντικό αποτέλεσμα- να
θωρακίσει τη χώρα, να προετοιμάσει τον αγροτικό τομέα στο νέο διεθνές και
εσωτερικό ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται μετά το 2006. Είναι
σαφές και πρέπει να γίνει σαφέστερο με κάθε ευκαιρία ότι πρέπει να
προετοιμαστούμε έγκαιρα, να γίνουμε ανταγωνιστικοί και να μπορούμε να
διαθέτουμε τα προϊόντα μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ξένες και
εσωτερικές αγορές.
Τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν ως βασικό στόχο την κατάρτιση
και ενημέρωση των αγροτών. Δεν έχουν καμία σχέση με τις Διευθύνσεις Αγροτικής
Ανάπτυξης των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, ούτε με τα Κ.Ε.Π., τη «γωνιά του
αγρότη» που είχατε φτιάξει εσείς, χωρίς τότε να υπολογίζετε ότι υπάρχει σύγχυση
αρμοδιοτήτων και υπάρχει, αν θέλετε, και επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Εσείς κάνατε
τα Κ.Ε.Π.. Πάλι υπήρχαν τα προηγούμενα, κάνατε και τα Κ.Ε.Π.. Αυτά τα
επιχειρήματα δεν μπορεί να ακούγονται σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Και θέλω να πω το εξής, ότι ενισχύουμε τους συνεταιρισμούς.
Ενισχύουμε τους νέους αγρότες. Ενισχύουμε την προσπάθεια συντονισμού των
ελέγχων στις εισαγωγές. Οι αγροτικοί σύμβουλοι είναι ιδιωτικός θεσμός στήριξης
του αγρότη, πέραν των άλλων. Άμα διαβάσετε την αιτιολογική έκθεση, -την οποία
τη διαβάσατε για όλα τα άλλα, όμως ίσως δεν την καταλάβατε για ό,τι αφορά τους
αγροτικούς συμβούλους- θα διαπιστώσετε ότι είναι για την ενίσχυση του αγρότη.
Και έχουμε μια σειρά από μέτρα, όπως είναι: η διαβούλευση με τους φορείς όταν
υπάρχει αδιέξοδο και δεν υπάρχει σύνθεση απόψεων. Ή, για παράδειγμα, έχουμε το
αρχείο των μελετών. Διότι υπήρχαν άπειρες μελέτες, αναξιοποίητες μελέτες και με
ύποπτη σκοπιμότητα καταρτίζονταν οι μελέτες από ορισμένους φορείς στην
τελευταία εικοσαετία, κύριε Χατζημιχάλη, που με κοιτάζετε. Τουλάχιστον να
κάνουμε δεκατρείς μελέτες…
Κύριε Πρόεδρε, θέλω κλείνοντας να πω μια λέξη. Παρά την ένταση της
συζήτησης, που είναι αυτονόητη σε κάθε τέτοιο σοβαρό θέμα, θέλω να
ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην Επιτροπή Παραγωγής και
Εμπορίου, στην πολύωρη συζήτηση που έγινε εκεί, όπου με δική μου πρωτοβουλία
δεν πήρα το λόγο διά μακρών, για να δώσουμε την ευκαιρία ως Κυβέρνηση στους
συναδέλφους όλων των πτερύγων να εκφράσουν τις απόψεις τους. Θέλω, λοιπόν,
να τους ευχαριστήσω και να τους διαβεβαιώσω ότι λάβαμε υπόψη μας το σύνολο
των θέσεων, που εκφράστηκαν και στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και
όσες από αυτές μπορούσαν να περάσουν, έχουν ενσωματωθεί με τη μορφή
προσθηκών, που σας τις παρέδωσα το πρωί. Ακόμη και τώρα, αν υπάρχει κάποια
εποικοδομητική πρόταση και μπορούμε να τη μελετήσουμε μέχρι αύριο, είμαστε

ανοιχτοί. Κρατάμε πάντοτε ευήκοον ους για το καλό του αγροτικού τομέα και για
το καλό της περιφέρειας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.

