I. Νομοσχέδια
-----------
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Για τις περιουσίες πολιτικών προσφύγων
Για ειδικά εποικιοτικά θέιιατα
Για την Ασφάλιση Παραγωγής
Για το Πολλαπλασιαστικό Υλικό
Για τους Βοσκοτόπους
Πα

τη διαδικασία έγκρισης των φυτοφαρμάκων

Για τον Αυτόνομο Σταφιδικό Οργανισμό και τον Οργανισμό Καπνού
Για την τροποποίηση της Δασικής Νομοθεσίας και εναρμόνιση της
νομοθεσίας περί Οήρας στις οδηγίες της ΕΟΚ
Για τη Δασοπροστασία
.
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Ρύθμιση των θεμάτων της Κάρλας
Επεξεργασία ν/δίου για την πολιτική γής

Στο χρονικό διάστημα μέχρι

τον Οκτώβρη

.

'85 είναι πολιτικά

επιβεβλημένο να ψηφισθεί το νομοσχέδιο για τους συνεταιρισμούς.
I! ψήφιση των νομοσχεδίων για τα ειδικά εποικιστικά θέματα και
τους βοσκοτόπους θα £ΐναι

εκλογικά ιδιαίτερα επωφελής.

Για τη

ρύθμιση του θέματος των π εριουσιών των πολιτικών προσφύγων
υ·;ιάρχει ανειλημμένη υποχρέωση απέναντι στους πρόσφυγες. Η
ψήφιση των νομοσχεδίων για το πολλαπλασιαστικό υλικό,

τα

φυτοίράρμακα θα ολοκληρώσει θεσμικές αλλαγές που εκκρεμούν
εδώ και καιρό και διαφοροποιούν την πολιτική μας από την
πολιτική της Δεξιάς. Τέλος θα πρέπει ν α ολοκληρωθεί τουλάχιστον
η κατάθεση του ν/δίου για την ασφάλιση της παραγωγής - αν όχι
η ψήφισή του - διότι

έτσι πραγματοποιείται σημαντική προεκλογικ-

εξαγγελία του Κινήματος.

(Η επεξεργασία του ν/δίου ο λ ο κ λ η ρ ώ 

νεται και δεν θα πρέπει να καθυστερήσει η διαδικασία της
υπογραφής στα συναρμόδια υπουργεία.

II. Σ υ ν ε τ α ιριστικές οργανώσεις
Ρ ύ θ μ ι σ η θ έ μ α τ ο ς των χ ρ ε ώ ν των ουνεταίρι-στικών ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ν

l

Μεταβίβαση συμμετοχής της Α.Τ.Ε. σε γεωργικές βιομηχανίες σε
συν/κές οργανώσεις
Πρόγραμμα εκπαίδευσης για συν/κά στελέχη
Ρύθμιση της παρακράτησης ποσοστού επί των επιδοτήσεων από
τους συν/σμούς.

Η μεταβίβαση της

Συμφωνία με την ΠΑΣΕΓΕΣ

συμμετοχής της ATE είναι αίτημα των συν/κών

οργανώσεων. Υπάρχει απόφαση του Οικονομικού Κύκλου. Ο κίνδυνος
είναι να καθυστερήσει η πρακτική εφαρμογή του μέτρου. Θα πρέπει
ίσως να μην επιδιωχθεί να ρυθμιστούν όλα τα θέματα ταυτόχρονα.
Η ρύθμιση των συν/κών χρεών θα είναι εκλογικά επωφελής.

Έχει

τελειώσει η προεργασία.
III. Προϊόντα

*

Έ γ κ α ι ρ η επεξεργασία εισηγήσεων για την πολιτική μας σε κάθε
προϊόν.

Έ γ κ α ι ρ η λήψη αποφάσεων από την Επιτροπή Τιμών και

εξαγγελία των μέτρων.

Εφ'όσον ο προϋπολογισμός δεν αρκεί για

την καταβολή αναγκαίων επιδοτήσεων θα πρέπει να βρεθούν άμεσα
τα α ναγκαία χρήματα.”
Ικανοποιητική λειτουργία εξαγωγών.
Καταβολή επιδοτήσεων

(συμβιβαστών και ασυμβιβάστων)..

Να τελειώσει η έρευνα για την ποιότητα των προϊόντων. Να
ανακοινωθούν συμπεράσματα και να σχεδιασθούν μέτρα.
Ρύθμιση εκκρεμών θεμάτων κτηνοτροφίας.
Τιμές γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων το Γενάρη

’85.
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ΙΥ. Δοαρθωτικά
Ολοκλήρωση των δυνατόν περισσοτέρων επενδύάεων που έχουν
αρχίσει με επιδότηση του κ<ίν.355 ή του Π.Δ.Ε.

Σιταποθήκες ΚΥΔΕΠ

Πρότυπο διακήρυξης διαγωνισμού για τις συν/κές οργανώσεις.
Βελτίωση λε· τουργία Κτηνοτροφικής και προώθηση προγράμματος
σφαγε ίων.

Έναρξη κατασκευής περιφερειακών αγορών, ανθαγοράς
/.

Εντατικοποίηση και επιτάχυνση των πληρωμών της εξισωτικής
αποζημίωσης και εφαρμογή της και. στις νέες Κοινότητες.
Συνέχιση εφαρμογής των σχεδίων ανάπτυξης και βελτίωσης των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Εφαρμογή προγράμματα^ Κρινότητας

jf

για 22 και 29 νομούς.
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Επίσπευση προγράμματος αρδευτικών
Προγράμματα παραγωγικότητας. Κ α εγκριθούν και να αρχίσει η
ε<ραρμογή τους από το Φλεβάρη.
Πρόγραμμα

πρόσληψης και εκπαίδευσης γεωτεχνικών.

Γεωπόνοι στο χωριό. Αντιμετώπιση του θέματος είτε με γραφεία
γεωργικής ανάπτυξης είτε με απόσπαση γεωπόνων σε συν/ί<ές
οργανώσεις.
Εεκαθάρισμα των σχετικών με το ελαιοκομικό μητρώο θεμάτων.
Αποζημιώσεις θεομηνιών. Ταχεία εκκαθάριση εκκρεμοτήτων

'84

και όσων εμφανιστούν το '85.
Επίσπευση προπαρασκευαστικών ενεργειών για τα ολοκληρωμένα
Μεσογειακά προγράμματα

Υ. Δασικά
Απλούστευση διαδικασιών.

Ρύθμιση θέματος Κρήτης.

Μέτρα πυροπροστασίας. Προμήθεια εξοπλισμού για την α ν τ ι μ ε τ ώ 
πιση των πυρκαιών» (νέα πυροσβεστικά οχήματα,
υλικό,

τηλεπικοινωνιακό

μέσα α ε ρ ο π υ ρ ό σ β ε σ η ς ) .

Προώθηση συνεταιριςττικής βιομηχανίας Ευρυτανίας.

Εεκαθάρισμα

θέματος βιομηχανίας Γρεβενών που εκκρεμεί λόγω διαφορετικών

«

απόψεων Υ.Ε.Ο., ΕΟΜΕΧ,

Υπ. Γεωργίας, ATE.

Ολοκλήρωση χώρων αναψυχής

ΑττιΚ'Κύ.

ΥΙ. Αλιεία
‘ίδρυση

ιχθυογεννητικού σταθμού στον Αμβρακικό;

Επίσπευση διαρθρωτικών προγραμμάτων
Προσδιορισμός πολιτικής για την εκμετάλλευση της λιμνοθάλασσας
Μεσολογγίου.

·

ΥΙΤ.

Έ γ γ ε ι ε ς Βελτιώσεις

»
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Επίσπευση της ρύθμισης ·Τ,ων εκκρεμοτήτων των επιτροπών απαλ,
.
λπτριωσεων.
*

Ολοκλήρωση της αποκέντραχ ας της τοπογραφικής
Προσδιορισμός πολιτικής σε σχέση με

σύστημα εγγειοβελτιωτικών

έργων και τον εξοπλισμό της Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων.

ΥΙΙΙ.

Ε.Ο.Κ.

- Διαπραγμάτευση για τις τιμές. Εξασφάλιση αύξησης τιμών σε
επίπεδο που να πλησιάζει τον αναμενόμενο πληθωρισμό.
- Μ έ α Διαρθρωτική Πολιτική.

Έ γ κ ρ ι σ η με αναγνώριση κοινοτικής

επιστροφής 50% για μειονεκτικές και ορεινές περιοχές.
- Διαρθρωτικό πρόγραμμά για το κρασί. Πρόγραμμα για Π ο ι ο τικούς
ελεγκτές και μεταφορά κοπαδιών.
(εφαρμοστές,

Ανανέωση ειδικών προγραμμάτων

αρδευτικά 29 ν ο μ ο ί ) .

- Επισκέψεις στην Ελλάδα νέου επιτρόπου γεωργίας, προέδρου,
συμβουλίου υπουργών γεωργίας.
IX. Λειτουργία Υπουργείου
Ολοκλήρωση Οργανισμού
Έ λ ε γ χ ο ς λειτουργίας υπουργείου.
Τα περισσότερα έργα του Υπουργείου Γεωργίας εκτελούνται με
χρηματοδότηση του Κ.Τ.Γ.’Κ.Δ. Το 1984 τα έργα αυτά είχαν σταματήσει
για αρκετό καιρό λόγω έλλειψης πόρων. Η φετεινή προικοδότηση υστερεί
πολύ των αναγκών.

Θα πρέπει ν α αποφευχθεί το περσινό φαινόμενο.

X. Α.Τ.Ξ.
Βελτίωση της χρηματοδότησης του αγροτικού τομέα.
Ρύθμιση του θέματος ®<μν στεγαστικών δανείων.
XI. Δουλειά π ρ ο β ο λ ή ς
Επισκέψεις επαρχίας πολιτικές ηγεσίας και συμβούλων σύμφωνα με
ειδικό πρόγραμμα.
Βελτίωση λειτουργίας των μονάδων ενημέρωσης

/

στις

περιφερειακές διευθύνσεις.
Ομιλίες γεωπόνων στα χωριά
Ειδικές τηλεοπτικές εκπομπές

β

Φυλλάδιο για την αγροτική πολιτική μας
Δημοσιότητα στο θέμα των χώρων αναψυχής
Δημοσιότητα στο θέμα της εξέλιξης του αγροτικού εισοδήματος

το 1984

