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ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αθήνα, 28/8/1996

Προς τον 
Πρωθυπουργό 

κ. Κωνσταντίνο Σημίτη

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Σας θέτω υπόψιν δήλωση που περιλαμβάνει:

α) Δεδομένα που δεν αμφισβητούνται στο χώρο της Γεωργίας.

β) Θέσεις και δράσεις του Υπουργείου.

γ) Απαντήσεις στις χθεσινές υποσχέσεις του κ. Έβερτ.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αθήνα, 28 Αυγούστου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σχετικά με τις δημαγωγικές «εξαγγελίες» του αρχηγού της αξιωματικής 

αντιπολιτεύσεως κ. Έβερτ, σε σχέση με τα διαρθρωτικά προβλήματα της 

Ελληνικής Γεωργίας, ο Υπουργός Γεωργίας κ. Στέφανος Τζουμάκας προέβη 

στην ακόλουθη δήλωση:

Ανεξάρτητα από πολιτικές σκοπιμότητες πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

Τα κύρια χαρακτηριστικά της Ελληνικής Γεωργίας που επηρεάζουν 

σημαντικά τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα είναι:

Α) Η μικρή έκταση της μέσης γεωργικής εκμετάλλευσης. Μέσος όρος στην 

Ελλάδα 43 στρέμματα.

Μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 164 στρέμματα.

Ο κ. Έβερτ για να συγκαλύψει την ανεπάρκεια και την αδυναμία του 

κόμματός του, να προτείνει ριζικές λύσεις στο μεγάλο αυτό θέμα, ανακοίνωσε 

ένα ημίμετρο, πολύ μικρής σημασίας ως προς την αντιμετώπιση του θέματος, 

μικρές εκμεταλλεύσεις. Υποσχέθηκε την αύξηση του αφορολόγητου ορίου από 

είκοσι εκατομμύρια δραχμές, σε εξήντα εκατομμύρια δραχμές, κατά τη 

μεταβίβαση αγροτικής γης λόγω κληρονομιάς.

Στο πρόγραμμα που γνωστοποίησα στο Κοινοβούλιο από τον Μάρτιο για 

την αντιμετώπιση του εγγειοδιαρθρωτικού αυτού προβλήματος:

1) Προχωρούμε με την Αγροτική Τράπεζα στην ίδρυση εταιρείας αξιοποίησης 

της αγροτικής γης. Η ίδρυση έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Γεωργίας και την 

Τράπεζα της Ελλάδας με σκοπό:
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• Μίσθωση - εκμίσθωση αγροτικών εκτάσεων.

• Αγοραπωλησία αγροτικών εκτάσεων.

• Διαχείριση εγκαταλειμμένων εκτάσεων καθώς και εκτάσεων Δημοσίου ή 

νομικών προσώπων.

• Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων Α.Τ.Ε. που περιέχονται σ’ αυτή από 

πλειστηριασμούς.

2) Συνεχίζουμε με πιο εντατικό ρυθμό τον αναδασμό για τη συγκέντρωση της 

διάσπαρτης και πολυτεμμαχισμένης ιδιοκτησίας με ταυτόχρονη αξιοποίησή της. 

Υπάρχει ανάγκη εκτέλεσης αναδασμού σε 12 εκατομμύρια στρέμματα και 

ανατρέπουμε με το νέο μας πρόγραμμα τους απαράδεκτους ρυθμούς, που 

μέχρι τώρα δεν ξεπερνούσαν τα 250.000 στρέμματα ετησίως.

3) Στο νομοσχέδιο που γνωστοποίησα στη Βουλή, ως αντιπρόταση για την 

απόρριψη των προτάσεων της Ν.Δ., θεσμοθετούμε μέτρα για τη συνένωση 

ιδιοκτησιών μέσω των προγραμμάτων για τους νέους αγρότες.

4) Το Εθνικό Κτηματολόγιο θα είναι το επιστέγασμα ενός νέου εδαφολογικού, 

οικολογικού και χωροταξικού χάρτη για την Ελληνική Γεωργία.

Β) Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που 

αριθμούνται σε 850.000 - 900.000, αριθμός δυσανάλογα μεγάλος προς την 

συνολική καλλιεργούμενη έκταση. Λιγότερες από 500.000 γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις μπορούν να θεωρηθούν επαγγελματικές. Οι υπόλοιπες δεν 

επιδέχονται βελτίωση. Ο βαθμός της εκμηχάνισης είναι 4,3 τρακτέρ ανά 

1.000 στρέμματα. Διπλασιάστηκαν κατά την τελευταία δεκαπενταετία.

Η πρόταση του κ. Έβερτ για μείωση σε 8% του ΦΠΑ για αγορά 

μηχανημάτων, προσβάλει τη νοημοσύνη κάθε έλληνα πολίτη για τρεις λόγους: 

Πρώτο, γιατί επιβαρύνει την Ελληνική Γεωργία με περαιτέρω εκμηχάνιση σε 

σχέση με τις στρεμματικές καλλιέργειες και τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
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Δεύτερο, γιατί η ετήσια δαπάνη για γεωργικά μηχανήματα εκτιμάται σε 50 δις. 

δραχμές και το όφελος για τους γεωργούς από την πρόταση Έβερτ θα είναι 

κάτω από 5 δις.

Τρίτο, στο μέχρι τώρα ΦΠΑ για τα γεωργικά μηχανήματα είχε συνεργήσει η 

Ν.Δ. με βάση τις κοινοτικές διατάξεις.

Γ) Μεγάλης σημασία θέμα είναι η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού. 

Σύμφωνα με την απογραφή του 1991 ο ενεργός πληθυσμός που είχε ως 

απασχόληση κατά κύριο και αποκλειστικό επάγγελμα τη Γεωργία, φθάνει τα 

670.000 άτομα, είτε το 18,8% του ενεργού πληθυσμού, αριθμός που υστερεί 

κατά 100.000 από το συνολικό αριθμό των συνταξιούχων του ΟΓΑ.

Η μεγάλη ηλικία των αρχηγών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι το 

κρίσιμο πρόβλημα για το μέλλον της Ελληνικής Γεωργίας. Το 60% των 

αρχηγών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων είναι άνω των 55 ετών και το 30% 

άνω των 65 ετών. Είναι τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ανάμεσα στους νέους 18 έως 25 ετών μόνο το 8% ακολουθεί το γεωργικό 

επάγγελμα. ΤΟ ΠΡΟΒΑΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ και όχι η 

μετατόπισή του με την αύξηση του βοηθήματος κατά 10.000 της λεγάμενης 

αγροτικής σύνταξης που πέρα του ότι θα κοστίσει 110 δις. στον κρατικό 

προϋπολογισμό ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ. Η πρόταση 

Έβερτ εντάσσεται στα πλαίσια της γνωστής δημαγωγικής πολιτικής της 

λαϊκίστικης δεξιάς που εγκαινίασε η ηγεσία Έβερτ στη δεξιά παράταξη.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Υπουργείο 

Γεωργίας, έχουν έτοιμο το νομοσχέδιο για ένα ανταποδοτικό ασφαλιστικό 

σύστημα στον αγροτικό τομέα με ταμείο κύριας και επικουρικής ασφάλισης 

που θα ενταχθούν οι αγρότες και οι αγρότισσες που μέχρι τώρα δεν ήταν 

ασφαλισμένοι. Με την ένταξή τους θα προκόψει μεταξύ άλλων και αύξηση του
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επιδόματος που λέγεται αγροτική σύνταξη και αυτή η αύξηση δεν θα είναι 

αποτέλεσμα προεκλογικής παραχωρολογίας χωρίς ΑΝΤΙΚΡΥΣΜΑ, αλλά 

αποτέλεσμα της ένταξης και της λειτουργίας του νέου ταμείου. Τις διατάξεις 

του νομοσχεδίου τις γνωρίζουν οι εκπρόσωποι όλων των οργανώσεων του 

αγροτικού κόσμου της χώρας και τις υιοθετούν.

Η νέα πλειοψηφία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη Βουλή θα καταστήσει αυτό το 

νομοσχέδιο νόμο του κράτους.

Δ) 1) Το μέσο κατά κεφαλήν γεωργικό εισόδημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

είναι υπερτριπλάσιο από το μέσο κατά κεφαλήν γεωργικό εισόδημα της 

Ελλάδας.

• Οι τιμές στα γεωργικά προϊόντα δεν είναι πάντα ικανοποιητικές.

• Οι τιμές στα εφόδια παρουσιάζουν πολλές φορές ανισορροπίες.

• Και οι τιμές στον καταναλωτή πολλές φορές είναι υπερβολικές.

Η εικόνα αυτή έχει σχέση και με το κόστος παραγωγής.

2)Για τη μείωση του κόστους παραγωγής:

α) Έχουμε οργανώσει μια μακροπρόθεσμη πολιτική υποδομών, επενδύσεων, 

εγγειοβελτιωτικών έργων, διαρθρωτικών αλλαγών και παρεμβάσεις για την 

εξυγίανση του δικτύου της διακίνησης των προϊόντων. Δεν είναι τυχαίο ότι η 

απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων στο Υπουργείο Γεωργίας το 1995 

ήταν 108% και το 1996 οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις δείχνουν ότι θα υπάρξει 

απορροφητικότητα 116% για το 1996.

β) Διαπραγματευόμαστε τη βελτίωση των όρων υπέρ της χώρας μας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση για τα γεωργικά μας προϊόντα.

γ) Για την έκδοση των οικοδομικών αδειών στα αγροτικά κτίσματα στο 

νομοσχέδιο του Υπουργείου Γεωργίας για την κτηνοτροφία 

συμπεριλαμβάνονται διατάξεις για τη μείωση του κόστους αδειών, εργασιών
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και υλικών. Τα κείμενα αυτών των διατάξεων έχουν γνωστοποιηθεί στο 

Κοινοβούλιο.

Ο κ. Έβερτ με την πρότασή του για κατάργηση φόρων και τελών για 

έκδοση οικοδομικών αδειών, δεν αναφέρεται μόνο στα αγροτικά κτίσματα, ούτε 

στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά με τις προτάσεις της Ν.Δ. που 

κατατέθηκαν ως πρόταση νόμου στο Κοινοβούλιο, μπορούν να 

κατασκευασθούν και από κατοίκους ανεξαρτήτως επαγγέλματος με το 

πρόσχημα αγροτικό κτίσμα, βίλες και πισίνες στην ύπαιθρο που περιλαμβάνει 

και τουριστικές περιοχές και όχι εγκαταστάσεις αποκλειστικά για γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις.

Επίσης ο κ. Έβερτ, επαναφέρει το θέμα της κατάργησης του ειδικού 

φόρου κατανάλωσης των πετρελαιοειδών, μια δαπάνη 100 δις. δραχμών 

επιπλέον της μείωσης, που ήδη εφαρμόζει η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., και 

δεν θα έχει κανένα ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ αποτέλεσμα στο θέμα της μείωσης του 

κόστους παραγωγής.

Το αποτέλεσμα που πρέπει να προκύπτει από μια υπεύθυνη αγροτική 

πολιτική είναι η ΠΟΙΟΤΗΤΑ και η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των προϊόντων 

της χώρας.

Αυτό απαιτεί κόπο, προσπάθεια και συνέπεια πράγματα αντίθετα με τον 

λαϊκισμό και τη δημαγωγία της ηγεσίας της Ν.Δ. σε μια προσπάθεια 

κολακείας στρωμάτων του πληθυσμού της υπαίθρου, που αγωνίζονται και 

μοχθούν.

Τους παραγωγούς της χώρας τους αφήνουν αδιάφορους οι δημαγωγικές 

επιδιώξεις και οι κολακείες. Καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για την 

ανάπτυξη της χώρας και γνωρίζουν έμπρακτα τις ειλικρινείς προσπάθειες της 

κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αυτό θα αποδειχθεί και στις κάλπες στης 22 

Σεπτεμβρίου που με τη ψήφο τους θα δώσουν στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. τη δυνατότητα να 

εφαρμόσει πιο αποτελεσματικά το πρόγραμμά του.
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