
 

 

 

 

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

Ζ Σνπνζέηεζε ηνπ βνπιεπηή Αξγνιίδαο θαη Δηζεγεηή ηνπ ΤΡΗΕΑ, Γεκήηξε Κνδέια, ζηε 

ζπδήηεζε ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο ηελ Πέκπηε 23/1 ζρεηηθά κε ην ρέδην Νόκνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

 

Κχξηε Τπνπξγέ, εκείο ζπδεηάκε θαη νη αγξφηεο ηεο ρψξαο βξίζθνληαη ζηνπο δξφκνπο θαη ζηηο 

πιαηείεο, ππνθηλνχκελνη απφ ηελ αλάγθε ηνπο λα επηβηψζνπλ θαη λα δνπλ αμηνπξεπψο απφ ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο γεο ηνπο. 

Βξίζθνληαη ζηνπο δξφκνπο γηαηί έρεηε εμαπνιύζεη κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ θνξνινγηθή 

επίζεζε, κε θόξν ζηα ζπίηηα, ζηα ρσξάθηα, εμνλησηηθή θνξνινγία εηζνδήκαηνο, θαη γηαηί ηα 

πξντόληα ηνπο εμεπηειίδνληαη θαη ε παξαγσγή απαμηώλεηαη. Όκσο ζαο μαλαιέσ πσο ην αγξνηηθφ 

δήηεκα, ην αγξνηηθφ πξφβιεκα, δελ είλαη πξφβιεκα κφλν κίαο ηάμεο, κίαο θνηλσληθήο θαηεγνξίαο. 

Αθνξά νιφθιεξε ηελ θνηλσλία, αθνχ απηφ πνπ θξίλεηαη είλαη αλ ε Διιάδα ζα είλαη κία ρώξα πνπ 

ζα παξάγεη θαη ζα κπνξεί, επνκέλσο, λα έρεη κία αλεμαξηεζία θαη απηνλνκία ή αλ ζα θαηεδαθηζηεί 

θαη απηή ε ελαπνκείλαζα, χζηεξα απφ είθνζη πέληε ρξφληα επξσπατθψλ θαη εζληθψλ πνιηηηθψλ, 

παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ηεο ρψξαο. 

Δδψ ππάξρεη έλα θεληξηθφ εξψηεκα. Σα πξάγκαηα πάλε θαιύηεξα γηα ηε γεσξγία ή 

ρεηξόηεξα;  

 

Κη εδψ, θχξηε Τπνπξγέ, ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη πεηζκαηάξα θαη δπζηπρψο δελ ζπλαηλεί κε ηελ 

εηθφλα πνπ ζέιεηε λα θηηάμεηε. Σν 2012 ζπλερίζηεθε ε ηάζε εγθαηάιεηςεο ηεο αγξνηηθήο γεο θαη είρακε 

κείσζε θαηά 3,4% ζηελ απαζρφιεζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Δίρακε κείσζε ηεο αθαζάξηζηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαηά 4,4% ην 2012 θαη θαηά 3,9% ην 2011. Δίρακε κείσζε ηνπ αγξνηηθνχ 



εηζνδήκαηνο θαηά 20% πεξίπνπ ηελ πεξίνδν 2009-2012. Δίρακε ηεξάζηηα αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο θαηά πεξίπνπ 22% ηελ ηεηξαεηία 2009-2012, ελψ ην θφζηνο ελέξγεηαο απμήζεθε θαηά 

64%, ππεξβαίλνληαο ην 2012 ην 1,5 δηζεθαηνκκχξην επξψ. Δίρακε ήδε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο θαηά 

93% γηα ην 2013, ελψ έρνπκε πιένλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ θνξνινγηθνχ γηα ηνπο αγξφηεο κε 

κεδεληθφ αθνξνιφγεην θαη θνξνιφγεζε 13% απφ ην πξψην επξψ ησλ θεξδψλ. 

Αθφκε, κέρξη ζήκεξα, δελ γλσξίδνπλ νη αγξφηεο εάλ ζα πιεξψλνπλ ην ηέινο επηηεδεχκαηνο, 

650 επξψ. Παξφια φζα είπαηε, δελ ππάξρεη απάληεζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. Θα 

επηβαξπλζνχλ κε ηα ινγηζηηθά έμνδα, κε ην θφξν, φπσο είπα πξηλ, ζηα ζπίηηα, ηα ρσξάθηα, παληνχ. 

Μέξα κε ηε κέξα, ινηπφλ, εγψ απηφ πνπ βιέπσ είλαη ε αγξνηηθή γε θαη ε παξαγσγή λα 

εγθαηαιείπεηαη. Καη δπζηπρψο έρνπκε ραζεί φινη ζηε κεηάθξαζε ησλ δήζελ δηεπθξηληζηηθψλ, πνπ 

αθήλνπλ πνιιά αδηεπθξίληζηα φκσο, εγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

Κχξηνη Βνπιεπηέο, φια απηά θαη είλαη θαηαζηξνθηθά θαη δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κε ηνλ 

ηξφπν θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ ηα golden boys ηνπ  Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη ηεο 

ηξόηθαο, ηα νπνία κπέξδεςαλ ηνλ αγξόηε κε ηνλ επηρεηξεκαηία θαη ην ρσξάθη κε ζνύπεξ 

κάξθεη, ζρεδηάδνπλ. 

Ζ άπνςε ησλ αγξνηψλ είλαη κία. Πάξηε πίζσ ην θνξνινγηθό θαη αλνίμηε κία ζπδήηεζε γηα 

έλαλ δίθαην ηξόπν θνξνιόγεζεο ησλ αγξνηώλ πνπ πξψηνλ, ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην χληαγκα 

θαη ν θαζέλαο ζα θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη δεχηεξνλ, δελ ζα ππνλνκεχεη ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη δπλαηφηεηα ηεο ρψξαο. 

 

Δπηπιένλ, θχξηε Τπνπξγέ, όζνλ αθνξά ηα εμαγώγηκα πξντόληα, γηα ηα νπνία θάλεηε ζπρλά 

ιφγν, πξέπεη λα είκαζηε εηιηθξηλείο θαη πξαγκαηηθνί. Έρεηε ηελ αίζζεζε φηη πξαγκαηηθά ν ειαηνθνκηθφο 

ηνκέαο ζηε ρψξα καο, θαζψο ην ειαηόιαδν είλαη ηξίην ζηηο εμαγσγέο πξντφλησλ, πεγαίλεη θαιά; ηνλ 

παξαγσγφ πφζα παξαπάλσ ρξήκαηα έθηαζαλ απφ ηηο εμαγσγέο; Έρεηε θαηαιάβεη φηη νη αγξφηεο 

αθήλνπλ ηηο ειηέο ηνπο ακάδεπηεο, γηαηί δελ ηνπο ζπκθέξεη λα ηηο καδέςνπλ κε βάζε ηηο ηηκέο πψιεζεο 

πνπ ππάξρνπλ;  

Γεχηεξνλ φζνλ αθνξά ηα πνξηνθάιηα, πνπ είλαη ην δσδέθαην εμαγψγηκν πξντφλ, μέξεηε πφζν 



είλαη ε ηηκή ηνπο ζήκεξα ζην ρσξάθη; Έρεη εμεπηειηζηεί πιήξσο θαη θηλδπλεχεη ε παξαγσγή λα κείλεη 

πάλσ ζηα δέληξα.  

Σξίηνλ, φζνλ αθνξά ηα ππξελόθαξπα, αλ κηιήζνπκε γηα ηηο ηηκέο ζηελ θνκπφζηα θαη ην ρπκφ 

ζα καο πηάζεη θαηάζιηςε, φπσο έπηαζε θαηάζιηςε ηνπο παξαγσγνχο φηαλ ηηο κέξεο ζπγθνκηδήο πήγαλ 

λα εκπνξεπηνχλ ηα πξντφληα ηνπο. Καη ηα θαξηέι επίζεο εθεί δξνπλ αλελφριεηα θαη ε αλαδηάξζξσζε 

θαιιηεξγεηψλ δελ κπνξεί λα πεξπαηήζεη φπσο ζα έπξεπε, θαζψο δελ έρνπλ θακκία ζηήξημε απφ ην 

Τπνπξγείν. 

Να πάκε ζην ζέκα ηεο θηελνηξνθίαο όπνπ είλαη θαηαηγηζηηθά ηα λνύκεξα. Παξαγσγή 

πξφβεηνπ γάιαηνο απφ 552.000 ηφλνπο ην 2010, ζε 497.000 ην 2012. Παξαγσγνί πξφβεηνπ γάιαηνο 

απφ 48.000 ην 2006, ζε 39.000 ην 2012. Παξαγσγή γηδηλνχ γάιαηνο απφ 152.000 ηφλνπο ην 2010 ζε 

115.000 ην 2012. Παξαγσγνί γηδηλνχ γάιαηνο απφ 20.500 ην 2006 ζε 14.000 ην 2012. Παξαγσγνί 

αηγνπξφβεηνπ απφ 553.000 ζε 497.000 ην 2010. Παξαγσγνί αγειαδηλνχ απφ 12.400 ην 2000-2001 ζε 

5.000 –ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο έκεηλαλ- ηε δηεηία 2008-2009. 

Δπνκέλσο, λαη, ε ρώξα καο παξάγεη, νη αγξόηεο παξάγνπλ. Όκσο, παξάγεη όιν θαη 

ιηγόηεξν θαη παξάγνληαη ηα πξντόληα απηά από όιν θαη ιηγόηεξνπο θαη θάπνηνη αδηαθνξνχλ αλ ζα 

ζπλερίζεη λα παξάγεη. 

Σελ παξαπάλσ εηθφλα ηελ αλαθέξσ φρη γηα λα αλαδείμσ απηφ πνπ φινο ν θφζκνο θαηαιαβαίλεη 

θαη βηψλεη, αιιά γηαηί είλαη άιιε ε πνιηηηθή αλ εθηηκάο όηη πάκε θαιά θη άιιε αλ εθηηκάο όηη 

ππάξρεη ζνβαξό πξόβιεκα, επνκέλσο απαηηνύληαη άιινη ρεηξηζκνί, άιιεο αλαηξνπέο θη άιιεο 

πνιηηηθέο. 

 

Καη πέξαλ απηψλ, έρνπκε θαη ηηο παξεκβάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο πνπ είλαη επίζεο 

θαηαζηξνθηθέο, είηε αθνξνχλ ηε θέηα είηε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξεσηηθήο αλαγξαθήο ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο ζηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ έλα πξναηξεηηθφ ζήκα. 

Καη αιήζεηα, κηαο θαη ζπδεηάκε γηα ην ζέκα ησλ ηξνθίκσλ, πψο ζπλδέεηαη ε θαηάξγεζε ηεο 

ππνρξεσηηθήο αλαγξαθήο ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο, δειαδή απνζηέξεζε απφ ηνλ θαηαλαισηή λα 

γλσξίδεη απφ πνηα ρψξα πξνέξρεηαη ε πξψηε χιε ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ; 



 

Σηο ηειεπηαίεο κέξεο αλαδσππξψλεηαη επίζεο παξ’ φια  φζα ιέηε –δελ ζαο ινγαξηάδνπλ 

δπζηπρψο- ε ζπδήηεζε γηα ηελ επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ θξέζθνπ γάιαθηνο. Δίλαη κηα 

επηινγή θαηαζηξνθηθή γηα ηελ θηελνηξνθία θαη ζα κεηαηξέςεη ηε ρψξα ζε ζάιαζζα εηζαγσγψλ.  

Μέρξη θαη ε έθζεζε ηνπ ΟΟΑ, αθνχ παξαδέρεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε ζα επηδξάζεη 

αξλεηηθά ζηηο κηθξέο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο πνπ δελ ζα αληέμνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ, –ε έθζεζε ηνπ 

ΟΟΑ ην αλαθέξεη απηφ-  αλαθέξεη ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθφ ηεο φηη ε πξνηεηλφκελε αιιαγή 

απνηειεί κία εθηίκεζε -απηφ πνπ ρξεζηκνπνηεί σο ζέζθαην ν θ. Υαηδεδάθεο, κηιάεη γηα εθηίκεζε- θαη 

ζπκπιεξψλεη επίζεο φηη απηή ε εθηίκεζε δελ πξνθχπηεη απφ κηα πιήξε αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο θαη 

πην εηδηθά δελ ιακβάλεη ππφςε ηηο δπλεηηθά αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πιεπξά ησλ παξαγσγψλ.  

Όκσο, ζα ήζεια λα ξσηήζσ ηνλ θ. Υαηδεδάθε, ηελ Κπβέξλεζε θαη ηνπο Βνπιεπηέο πνπ ηε 

ζηεξίδνπλ: Αλ πξαγκαηηθά λνηάδεζηε γηα ην πώο ζα θζελύλεη ην γάια γηα λα πίλεη ν άλεξγνο πην 

εχθνια θαη νη Έιιελεο πνπ έρνπλ πξφβιεκα, γηαηί δελ κεηψλεηε ην ΦΠΑ πνπ είλαη ζην 13%; Γηαηί δελ 

αληηκεησπίδεηε απηφ πνπ αλαθέξεη πάιη ε ίδηα ε έθζεζε ηνπ ΟΟΑ φηη ε Διιάδα έρεη ηε κεγαιχηεξε 

ςαιίδα αλάκεζα ζηνλ παξαγσγφ θαη ηνλ θαηαλαισηή πνπ θηάλεη ην 35% απφ φηη ζηελ ππφινηπε 

Δπξψπε;  

Καη επίζεο ε έθζεζε ηνπ ΟΟΑ αθνξά θαη ην ειαηόιαδν γηα ην νπνίν δελ έρεηε πεη ηίπνηα, 

αθνξά θαη ην γηανύξηη, αθνξά θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Κώδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ απφ 

θψδηθα βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. Ζ έθζεζε ηνπ ΟΟΑ είλαη θνπξειόραξην θαη ηίπνηα από απηή δελ 

πξέπεη λα πινπνηεζεί.  

πλερίδσ γηαηί ν ρξφλνο πηέδεη αζθπθηηθά. Αθνχζακε ηνλ Κνηλνβνπιεπηηθφ Δθπξφζσπν ηνπ 

ΠΑΟΚ λα ιέεη ζηε ζπδήηεζε ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα πσο πξνζπαζνχκε λα γπξίζνπκε ζαξάληα 

ρξφληα πίζσ.  

Πξαγκαηηθά, θχξηε Κνπθνπιφπνπιε, ζέιεη κεγάιν ζξάζνο λα ην ιέηε απηφ. Θέιεη κεγάιν 

ζξάζνο απηνί πνπ κεηέηξεςαλ ηε ρώξα ζε κηα ρώξα παξαζηηηζκνύ, ππεξγνιαβίαο θαη 

κεηαπξαηηζκνύ –ή δελ είλαη έηζη;- λα ζέινπλ λα εκθαληζηνύλ σο θνκίδνληεο ηε ζσηεξία θαη 

ππνζηεξίδνληεο ηελ παξαγσγή απηήο ηεο ρψξαο. Γειαδή, απηνί νδήγεζαλ ζην λα έρνπκε ηα ηειεπηαία 



δέθα ρξφληα αζξνηζηηθά 23 δηζεθαηνκκύξηα αξλεηηθό αγξνηηθό εκπνξηθό ηζνδύγην, κηα ηέηνηα 

αηκνξξαγία, θαη ζέιεηε λα πνχκε φηη εκείο ζέινπκε λα γπξίζνπκε ηελ Διιάδα ζαξάληα ρξφληα πίζσ, 

απηνί πνπ ηειηθά ζέιεηε λα εθαξκφζεηε κηα κεηακνληέξλα θενπδαξρία, φπνπ ιίγα κνλνπψιηα ζα 

ειέγρνπλ ηνπο ζπφξνπο, ηελ παξαγσγή θαη ηε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ.  

 

Όζνλ αθνξά ην κέξνο ηνπ λνκνζρεδίνπ πνπ αθνξά ηα ηξφθηκα, επηρεηξείηαη ε ελνπνίεζε ηνπ 

θπξσηθνχ ζπζηήκαηνο κέζα ζε έλα πιαίζην αζάθεηαο θαη επηθαιππηφκελσλ αξκνδηνηήησλ, 

ζηειερηαθήο απνδηνξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ κε έλα κεγάιν εχξνο πξνζηίκσλ πνπ επηδέρεηαη 

ππνθεηκεληζκφ θαη πηέζεσλ.   

Θα ήζεια λα ζαο αλαθέξσ κία επηζηνιή πνπ έιαβα από κία εξγαδόκελε ζηνλ ΔΦΔΣ, πνπ 

είλαη ζε δηαζεζηκφηεηα θαη ε νπνία αλαθέξεη φηη: «ε εξώηεκα πνπ είραηε θαηαζέζεη ζην Υπνπξγείν 

δεηώληαο απάληεζε για ηις δεκαπένηε διαθεζιμόηηηες ζηον ΕΦΕΤ, δπζηπρώο δελ έρεη απαληεζεί 

αθόκα από ην αξκόδην Υπνπξγείν».  

Καη πξνζζέηεη: «Με αθνξά άκεζα, θαζώο είκαη ζηε δπζάξεζηε ζέζε ηωλ απνιπκέλωλ από ηνλ 

Οξγαληζκό, κε ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη ζηηο κέξεο καο, κεηά από δεθαηξία ρξόληα ππεξεζίαο ρωξίο 

αμηνιόγεζε. Σίγνπξα είλαη ρηιηάδεο άλζξωπνη ζαλ εκέλα θαη δελ έρω απαίηεζε ηδηαίηεξεο κεηαρείξηζεο. 

Όκωο, ζεωξώ απαξάδεθην λα ππάξρεη εξώηεκα πνπ εζείο ζέζαηε θαη πνπ ζίγνπξα ζα βνεζήζεη λα 

δηθαηωζνύλ δεθαπέληε άλζξωπνη γλωξίδνληαο όηη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ 

απνρώξεζή καο δελ ήηαλ δηαθαλείο».  

Καη θιείλεη, θχξηε Τπνπξγέ, απεπζπλφκελε ζε εκέλα: «Άρα, λοιπόν, γιαηί κάνεηε ερφηήζεις; 

Ποιος θα απανηήζει; Πόηε; Μέτρι, λοιπόν, να λσθούν οι απορίες μοσ από εζάς, απανηώ ζηα 

ερφηήμαηα ποσ θέηφ λέγονηας όηι όλα είναι για ηην υήθο και για ηα μάηια ηοσ κόζμοσ».  

Κχξηε Τπνπξγέ, εγψ έλησζα ληξνπή κφιηο κνπ έζηεηιε απηήλ ηελ επηζηνιή. Καη λνκίδσ φηη απηά 

είλαη πνπ πξαγκαηηθά ζίγνπλ θαη απαμηψλνπλ ηε Βνπιή θαη ηε δεκνθξαηία. 

 

Όζνλ αθνξά εηδηθά άξζξα ηνπ λνκνζρεδίνπ, γηα ηε δηαρείξηζε πεξηνπζίαο έρνπκε ηνπνζεηεζεί. 

Γηα ην Μεηξψν Δκπφξσλ θξίλεηαη αλεπαξθήο ε ξχζκηζε. Παξαπέκπεη ζε έθδνζε ππνπξγηθήο 



απφθαζεο γηα ηηο εγγπεηηθέο  επηζηνιέο θαη είλαη ακθίβνιν ην πψο ζα πινπνηεζεί.  

Γηα ηελ εκπνξία γεσξγηθώλ θαξκάθσλ απνζχξαηε, θαιψο, ηε λνκνζεηηθή βειηίσζε πνπ 

είραηε θαηαζέζεη. Παξ’ φια απηά παξακέλεη ν ππάιιεινο πσιεηήο κε ςεπηνθαηάξηηζε, ρσξίο 

επηζηεκνληθά λα δηαζέηεη νχηε θαλ ηα ζηνηρεηψδε πξνζφληα γηα λα εθηειέζεη πξαγκαηηθά ηα θαζήθνληα 

ηεο εκπνξίαο θαξκάθσλ.  

Απαμηψλεηαη ην γεσηερληθφ επάγγεικα θαη ε γεσπνληθή επηζηήκε. Γηα εκάο δελ λνείηαη 

εκπνξία γεσξγηθώλ θαξκάθσλ ρσξίο ηε ζπλερή θαη απηνπξόζσπε παξνπζία ηνπ ππεύζπλνπ 

επηζηήκνλα. 

 

Όζνλ θνξά ηνπο θηελίαηξνπο εθηξνθήο δηαθσλνχκε, γηαηί ιακβάλεηε σο δεδνκέλν ηε 

δηαξθή ππνζηειέρσζε θαη θαηάξξεπζε ησλ δεκφζησλ θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ.  

Υξεηάδεηαη πξάγκαηη πνιηηηθή γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ θαη γηα ηελ εθηξνθή. Απηφ, φκσο δελ 

κπνξεί λα γίλεη ρσξίο ηελ χπαξμε ελφο πξαγκαηηθά δεκφζηνπ ηνκέα πνπ λα είλαη ζηξαηεπκέλνο λα 

ζηεξίμεη απηήλ ηε δηαδηθαζία. Δζείο έρεηε εγθισβίζεη ηνπο γεσηερληθνχο, ηνπο γεσπφλνπο ζηα γξαθεία, 

πληγκέλνπο απφ ηε γξαθεηνθξαηία, κε πεξηνξηζκνχο ζηηο κεηαθηλήζεηο, θαηαθεξκαηηζκέλνπο αλάκεζα 

ζε Τπνπξγείν, πεξηθέξεηεο θαη δήκνπο. 

 

Όζνλ αθνξά ηηο αγνξέο παξαγσγώλ ηνπνζεηνχκαζηε ζεηηθά παξ’ φηη επηδέρεηαη πνιιψλ 

βειηηψζεσλ θαη ζαο είπακε πνιιέο παξαηεξήζεηο.  

 

Γηα ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ΔΛΓΑ είκαζηε ζεηηθνί. Όκσο, φιεο απηέο νη πξσηνβνπιίεο είλαη 

απνζπαζκαηηθέο. Γελ αληηκεησπίδνπλ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ηνπ ΔΛΓΑ. Δπίζεο, δελ ιείπεη θαη ε 

επηιεθηηθή αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ θαηφπηλ πηέζεσλ, ππνζέηνπκε.  

 

Σν άξζξν 51 γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα είλαη πξαγκαηηθά γξακκέλν «ζην πφδη» θαη 

κε επηιεθηηθφηεηα.  

Ννκίδσ φηη πξέπεη λα ην πάξεηε πίζσ. Με ππεπζπλφηεηα, κε δηαβνχιεπζε κε ηνπο 



επηζηεκνληθνχο θνξείο θαη κε ακεξνιεςία λα μαλαέξζεη. Τπάξρνπλ θιάδνη πνπ ζίγνληαη θαη 

πξαγκαηηθά δείρλεη απηή ε ξχζκηζε λα κελ έρεη πάξεη πνιιά θξηηήξηα ππ’ φςηλ γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη 

είλαη κηα ξχζκηζε αληηθεηκεληθή θαη κε πξαγκαηηθά επηζηεκνληθφ ππφβαζξν. 

 

Γηα ηνπο θηελνηξόθνπο είρα αλαθέξεη θαη ζηελ επηηξνπή φηη πξέπεη λα πξνζζέζεηε ζηε 

ξχζκηζε γηα ηελ εμαίξεζε απφ θαηεδάθηζε θαη απηνχο ησλ νπνίσλ εθθξεκνχλ νη αηηήζεηο ελψ 

δειψζεθαλ εκπξφζεζκα.  

 

Γηα ην Μπελάθεην θαζηεξψλεηαη κηα ηδησηηθννηθνλνκηθή ιεηηνπξγία. Γπζηπρψο ζα πξέπεη λα 

πιεξψλνπλ νη αγξφηεο θαη νη γεσπφλνη γηα λα δεηήζνπλ ηηο επηζηεκνληθέο ζπκβνπιέο ηνπ. Δίλαη 

θξίζηκνο ν ξφινο ηνπ θαη δηαθσλνχκε κ’ απηή ηε ιεηηνπξγία.  

 

πκθσλνχκε φηη πξέπεη λα ρξεκαηνδνηεζεί ε Σξάπεδα Γελεηηθνύ Τιηθνύ. Καθψο ηελ έρεηε 

απαμηψζεη. Δίλαη έγθιεκα. Πξέπεη λα δηαηεξεζεί σο θφξε νθζαικνχ φκσο φρη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

επηιέγεηαη εδψ απφ ην Παξάξηεκα πνξνπαξαγσγήο θαη θπησξίσλ, αιιά απφ ηνλ ηαθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο.  

 

Γηα ηνπο δσνινγηθνύο θήπνπο θαιψο πήξαηε πίζσ ηε δηάηαμε.  

 

Ωο πξνο ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο πξέπεη λα ην μαλαδείηε. αο είπακε λα ην θέξεηε καδί κε ην 

λνκνζρέδην πνπ ζθέθηεζηε λα θέξεηε γηα ηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο, λα ην ζπδεηήζνπκε νξγαλσκέλα, 

αιιηψο είλαη θσηνγξαθηθή ε δηάηαμε θαη αλνίγεη παξάζπξα. 

 

Γηα ηνλ ΔΛΓΟ ΓΖΜΖΣΡΑ ππάξρεη απφ ηελ Έλσζε Δξεπλεηψλ κηα παξέκβαζε πνπ δεηά λα 

ηεζνχλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ηξφπν πνπ θξίλνληαη. Καηαζέησ ην ππφκλεκά ηνπο. 

 

Σειεηψλσ κε δπν παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο ηξνπνινγίεο.  



 

Ξεθηλψ απφ ηελ ηξνπνινγία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ ζηελ πξψηε παξάγξαθν έρεη λα 

θάλεη κε ζέκαηα ζξεζθεπκάησλ. Καθψο θέξλεηε θαη εκπιέθεηε ζ’ απηή ηελ ηξνπνινγία έλα ηέηνην ζέκα. 

Τπάξρνπλ πνιχ ζνβαξά δεηήκαηα. Θα ηνπνζεηεζνχλ άιινη βνπιεπηέο απφ ηνλ ΤΡΗΕΑ πην αλαιπηηθά 

γηα ην δήηεκα απηφ.  

Δγψ ζέισ λα κείλσ ζην ζέκα ησλ θαζεγεηώλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ΔΠΑΛ θαη ΔΠΑ νη νπνίνη 

είλαη ζε δηαζεζηκφηεηα. Πξέπεη λα πηνζεηήζεη ν Τπνπξγφο ηελ πξφηαζε ηεο ΟΛΜΔ έηζη ψζηε λα 

πξνζηεζνχλ δηαθφζηεο δψδεθα ζέζεηο, ψζηε λα κε κείλεη θαλείο εθπαηδεπηηθφο ρσξίο δνπιεηά ζην 

θάζκα ηεο απφιπζεο. Γελ ζπδεηψ γηα ηνπο ρηιηάδεο καζεηέο πνπ έραζαλ απίζηεπηεο ψξεο θαη γηα 

παλειιαδηθά εμεηαδφκελα ζέκαηα. Πξέπεη άκεζα λα πάξεηε δηαθφζηνπο δψδεθα επηπιένλ, λα 

πξνθεξπρζνχλ άκεζα κε ππνπξγηθή απφθαζε γηα λα κελ πεξάζνπλ νη πξνζεζκίεο θαη απνιπζνχλ νη 

άλζξσπνη θαη επίζεο νη ζέζεηο απηέο λα είλαη θνληά ζηνλ ηφπν εξγαζίαο ηνπο. 

Γηα ην ζέκα ηνπ εηθνζηπεληάεπξνπ ζηα λνζνθνκεία επεηδή δελ έρσ ρξφλν ζα ηνπνζεηεζνχλ 

άιινη Βνπιεπηέο ηνπ ΤΡΗΕΑ. 


