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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Ευχαριστώ και εγώ.
Μετά το Βουλευτή Ηλείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Κουτσούκου, καλώ στο
Βήμα τον Βουλευτή Βοιωτίας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό κ.
Ευάγγελο Μπασιάκο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω και εγώ
να ενώσω τη φωνή μου, φωνή συγχαρητηρίων, στη φωνή και στα
συγχαρητήρια που ακούστηκαν απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής και από
την Κυβέρνηση στους επιτυχόντες στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και παράλληλα
να ενθαρρύνω τους μη επιτυχόντες να συνεχίσουν την προσπάθειά τους
είτε στην εκπαίδευση είτε στη ζωή.
Θέλω επίσης, να εξάρω την πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής
κ. Σιούφα και του Προεδρείου όχι μόνο στο θεσμικό επίπεδο, που είναι
αναγνωρισμένο από πολλές πλευρές, αλλά και για τον εξωραϊσμό του
Κοινοβουλίου ιδιαίτερα της Αιθούσης της Ολομέλειας, που έχει σταδιακά
αναδειχθεί και που πιστεύω ότι βοηθάει όλους μας όχι μόνο να κάνουμε
καλύτερα τη δουλειά μας, αλλά να αναδείξουμε το σημαντικό ρόλο που
παίζει το Κοινοβούλιο και γενικά η κοινοβουλευτική δραστηριότητα στη
δημοκρατίας μας. Πιστεύω ότι αυτές οι πρωτοβουλίες είναι επαινετές
από κάθε πτέρυγα και από το σύνολο του ελληνικού λαού.
Εισερχόμενος στη συζήτηση του νομοσχεδίου ήθελα να πω ότι αυτό
το νομοσχέδιο έχει πραγματικά μια μακρά ιστορία. Μια ιστορία
επεξεργασίας, μια ιστορία διαβούλευσης και κατάληξης σε πολύ
σημαντικά, θετικά μέτρα στο σύνολό τους, που νομίζω ότι έμμεσα ή
άμεσα αναγνωρίζονται από το σύνολο της κοινωνίας των αγροτών. Το λέω
αυτό όχι τόσο για να επισημάνω ότι τα μέτρα του νομοσχεδίου είναι τα
μόνα τα οποία οδηγούν την κτηνοτροφία σε καλύτερες μέρες, αφού
υπάρχει μια σειρά μέτρων που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια και
ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα και από μένα ως Υπουργό και από τον
κ. Κοντό ως αρμόδιο Υφυπουργό τότε, αλλά και τον τελευταίο χρόνο,
ώστε να επιλυθούν προβλήματα που είναι οξυμένα πράγματι. Αλλά είναι
οξυμένα όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς. Ελέχθη προσφυώς ότι
υπάρχει μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής. Έτσι είναι, αλλά αυτό
παρατηρείται παντού, σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Όμως, εγώ δεν άκουσα από τους Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έστω και
μία πρόταση, η οποία να μπορεί να υλοποιηθεί και η οποία να μπορεί να
περιληφθεί ως διάταξη στο συζητούμενο σήμερα νομοσχέδιο. Και είμαι
βέβαιος ότι δεν αρκούν μόνο αυτά τα μέτρα, αλλά υπάρχουν και άλλα
μέτρα, είτε διοικητικά είτε νομοθετικά, τα οποία θα έρθουν το επόμενο
διάστημα από την Κυβέρνηση να επιλύσουν τα αναδεικνυόμενα προβλήματα
όχι μόνο της κτηνοτροφίας αλλά και της γεωργίας, επισημαίνοντας και
τονίζοντας ότι το βασικό είναι πως αξιοποιούμε το σύνολο των
κοινοτικών πόρων που δεν χάνονται. Αξιοποιούμε το σύνολο των
δυνατοτήτων για την προβολή και προώθηση των αγροτικών και
κτηνοτροφικών προϊόντων και γενικότερα αξιοποιούμε κοινοτικά κονδύλια
μέσω του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και τώρα της τέταρτης
προγραμματικής περιόδου, μετά από σειρά διαβουλεύσεων και συζητήσεων
με τους αρμόδιους φορείς και εκπροσώπους, ώστε να πετύχουμε το
μέγιστο των δυνατοτήτων μας για την ελληνική γεωργία, χωρίς να
παραβλέπουμε ένα σημαντικό γεγονός ότι ο ελληνικός αγροτικός τομέας
είναι ο μεγαλύτερος στο σύνολο των δεκαπέντε παλαιών χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι αυτό εξηγεί ένα μέρος του προβλήματος.
Το μεγάλο ποσοστό του ενεργού αγροτικού πληθυσμού της χώρας
μας, που είναι το μεγαλύτερο των δεκαπέντε παλαιών κρατών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξηγεί εν μέρει γιατί δεν υπάρχει βιώσιμη αγροτική
εκμετάλλευση και γιατί ο αγρότης οφείλει να έχει μια συμπληρωματική
απασχόληση. Όταν έχουμε μέσο κλήρο περίπου σαράντα στρεμμάτων

αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί ο Έλληνας αγρότης να ανταγωνιστεί το
συνάδελφό του της Γερμανίας ή της Γαλλίας ή οποιασδήποτε άλλης
ευρωπαϊκής χώρας που έχει μεγαλύτερο κλήρο και προφανώς πολύ καλύτερη
υποδομή και πολύ καλύτερους όρους αύξησης του εισοδήματος του αγρότη.
Εξηγώντας τις διατάξεις του νομοσχεδίου, θέλω να πω ότι είναι
πολύ σωστή η επέκταση των αρμοδιοτήτων του ΕΛ.Ο.Γ. και στον τομέα του
κρέατος. Ο ΕΛ.Ο.Γ. ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και
είναι βέβαιο ότι μετά από σειρά παρεμβάσεων και από τη δική μας
πολιτική ηγεσία εξεπλήρωσε άριστα τα καθήκοντά του και τις
αρμοδιότητές με τον έλεγχο στο γάλα, την προώθηση και την προβολή του
γάλακτος. Θυμάστε τα ισοζύγια που για πρώτη φορά είχαν εφαρμοστεί στη
χώρα μας. Έγιναν και με το κρέας -απέδωσαν αποτελέσματα- ή τους
ελέγχους που έγιναν στη διακίνηση και ιδιαίτερα στην εισαγωγή
προϊόντων ζωικής παραγωγής και γαλακτοκομικών προϊόντων από τρίτες
χώρες.
Θεωρώ ότι είναι επαινετή η μείωση των εισφορών των
γαλακτοπαραγωγών στον ΕΛ.Ο.Γ. και η επιβολή εισφοράς στα εισαγόμενα
από τρίτες χώρες και από χώρες της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης. Είναι ένα
μέτρο το οποίο είχαμε επεξεργαστεί, το οποίο περπάτησε τελικώς και το
οποίο θα ελαφρύνει το βάρος των Ελλήνων γαλακτοπαραγωγών και
ταυτόχρονα θα ενισχύσει τις προσπάθειες του ΕΛ.Ο.Γ., νυν ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.,
για τη στήριξη συνολικά των προϊόντων ζωικής παραγωγής.
Θέλω επίσης να πω ότι είναι σημαντικό ότι μπαίνει και μία τάξη
στα κτηνιατρικά φάρμακα. Είναι γνωστό ότι παρατηρούνται διαφορετικές
τιμές σε διάφορες περιοχές της χώρας, αδικαιολόγητα πολλές φορές, και
γίνεται μία προσπάθεια εξορθολογισμού και καλής διακίνησης των
προϊόντων αυτών των φαρμάκων με την καθιέρωση και συνταγολογίου για
την αποτροπή της αλόγιστης χρήσης κτηνιατρικών φαρμάκων.
Επίσης, πολύ σημαντική είναι η προσπάθεια επέκτασης των
κινδύνων, της κάλυψης των κινδύνων και των ζημιογόνων αιτιών από τον
ΕΛ.Γ.Α., παρά το γεγονός ότι ο ΕΛ.Γ.Α. πληρώνει πενταπλάσια ή
εξαπλάσια ποσά σε αποζημιώσεις σε σχέση με τις εισφορές των αγροτών.
Και πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Συνήθως ζητούμε από τον ΕΛΓΑ
περαιτέρω κάλυψη, κανείς όμως δεν μιλάει για αύξηση των εισφορών. Και
προφανώς έρχεται ο κρατικός προϋπολογισμός ή έρχεται ο δανεισμός με
την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, να προσθέσει πόρους, ώστε να
υπάρξει επαρκής αποζημίωση των αγροτών, είτε σε απευθείας αποζημίωση
είτε μέσω των Π.Σ.Ε.A..
Θέλω επίσης να πω ότι είναι σημαντικό ότι λειτουργεί η
Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών σε επίπεδο νομού, για να υπάρχει
ένας συντονισμός στις δράσεις των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που θα συνεργάζεται με τις
διευθύνσεις της αγροτικής ανάπτυξης των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.
Τα τοπικά κέντρα τα οποία ξεκίνησαν να λειτουργούν μετά από μία σειρά
πρωτοβουλιών που έχουμε αναλάβει και κυρίως των διαδικασιών του
Α.Σ.Ε.Π. που ξέρουμε πως είναι χρονοβόρες, βοηθούν τον αγρότη με
στήριξη, με συμβουλές και με παρουσία του γεωτεχνικού ακόμα και στο
χωράφι.
Θέλω να αναφερθώ για λίγο στα αφορώντα τη δασική πολιτική και
τις τροποποιήσεις δασικών νόμων.
Είναι σωστό να παραπέμπεται σε πολυπρόσωπο και όχι σε
μονοπρόσωπο όργανο η διαδικασία και η αρμοδιότητα του χαρακτηρισμού,
αφού έτσι εξασφαλίζεται αντικειμενικότητα στη διαδικασία
χαρακτηρισμού.
(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας
του κυρίου Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα μου δώσετε και το χρόνο της δευτερολογίας
μου, σας παρακαλώ.
Πιστεύω ότι η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επιλύσεως Δασικών
Αμφισβητήσεων που προεδρεύεται από δικαστικό, αποτελεί το καλύτερο
εχέγγυο για την ορθή κρίση του χαρακτήρα αυτών των περιπτώσεων.

Επίσης, είναι σημαντικό ότι αυστηροποιείται η διαδικασία
ανάκλησης αποφάσεως κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων, για να μην
υπάρχουν και υπόνοιες ακόμα παρατυπιών στο θέμα αυτό.
Επίσης, είναι πολύ θετική η προσπάθεια που ξεκίνησε και από την
προηγούμενη κυβέρνηση για εξυγίανση και εξορθολογισμό της λειτουργίας
των αγροτοσυνδικαλιστικών οργανώσεων. Είναι κάτι το οποίο έπρεπε να
γίνει, είναι κάτι το οποίο συνδέεται με τη ομαλή, αξιόπιστη και
διαφανή λειτουργία των αγροτοσυνδικαλιστικών οργανώσεων, το οποίο
μάλιστα συνοδεύεται και από απόδοση ποσού για τις υποτροφίες που τις
έχει ανάγκη η αγροτική οικογένεια.
Τέλος, θέλω να πω ότι είναι σημαντικό ότι μπορεί πλέον ο
προϋπολογισμός να καλύψει το κόστος ενεργοποίησης των ατομικών
δικαιωμάτων των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, αφού ολοκληρώθηκε μία
διαδικασία που θα έπρεπε να έχει τελειώσει εδώ και δεκαπέντε χρόνια,
δηλαδή της αναγνώρισης των αγροτεμαχίων, κάτι για το οποίο η
Ευρωπαϊκή Ένωση πίεζε αφόρητα και που κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί τα
τελευταία δύο χρόνια περίπου, όπως δέχεται και η Επίτροπος κ. Μπόιλ
αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μπορεί πλέον με διεθνή
διαγωνισμό, χωρίς στρεβλώσεις, να προχωρεί η διαδικασία αυτή επ΄
ωφελεία των αγροτών, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος απώλειας κοινοτικών
πόρων.
Το λέω αυτό διότι υπήρχε αντικανονικά μία χαώδης κατάσταση στο
θέμα της αναγνώρισης των αγροτεμαχίων, κάτι που δημιουργούσε σοβαρά
προβλήματα διαφάνειας αλλά και αξιοποίησης του συνόλου των κοινοτικών
πόρων.
Θέλω λοιπόν να στηρίξω απόλυτα το νομοσχέδιο αυτό και να πω
ότι αυτές οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου που είναι αποτέλεσμα
διεργασιών με τους φορείς είναι επιτυχημένες. Θα πω ακόμη ότι
εξαντλούνται τα περιθώρια στήριξης των κτηνοτρόφων με σειρά
πρωτοβουλιών που προτείνονται από τους φορείς. Δεν υπάρχει καμμία
πρόταση από φορείς που να μπορεί να υλοποιηθεί σύμφωνα με την
κοινοτική νομοθεσία και να μην έχει ενταχθεί είτε σε νομοσχέδιο είτε
στα διοικητικά μέτρα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Νεράντζης): Ευχαριστούμε τον κ.
Μπασιάκο.

