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Η χάραξη στρατηγικής και η άσκηση πολιτικών στη γεωργία και στην 
ύπαιθρο χώρα γενικότερα έχει πάντα υπόψη της το συνεχώς μεταβαλλόμενο 
και με διαρκώς επιταχυνόμενους ρυθμούς, ευρύτερο διεθνές πολιτικό και 
οικονομικό περιβάλλον σε συνάρτηση με τις δυνατότητες και τις 
ιδιαιτερότητες της Ελληνικής γεωργίας.

Η χάραξη της στρατηγικής και η άσκηση πολιτικών στον πρωτογενή 
τομέα παραγωγής, δεν είναι μια αυτόνομη διαδικασία. Συμπληρώνει, με 
συνέπεια και συνέχεια και συνδιαμορφώνει άλλες στρατηγικές και πολιτικές 
που αφορούν:
- στην ανάσχεση της τάσης εγκατάλειψης της υπαίθρου (δημογραφικό) και την 
αποκέντρωση,
- στην απασχόληση,
- στην εθνική μας άμυνα,
- στην ισόρροπη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των τομέων 
παραγωγής και των περιφερειών της χώρας.

Η σημασία και η σπουδαιότητα της γεωργίας επεκτείνεται:
- στην αυτοδυναμία της χώρας μας για τις επισιτιστικές ανάγκες του πληθυσμού 
της.
- στην επάρκειά της στην παροχή πρώτων υλών στην μεταποίηση
- στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου μας,
- στην απόκρουση των ακραίων συνεπειών, πάνω στην κοινωνία και την 
οικονομία, από τις περιόδους οικονομικής ύφεσης.

Για την εφαρμογή και την άσκηση της στρατηγικής και των πολιτικών 
στον αγροτικό τομέα, ως άξονες δράσης μας προκρίνουμε τις ίδιες τις αιτίες των 
αλλαγών που σημειώνονται στο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.

Δηλαδή η δημοκρατία, η αλληλεγγύη και η τεχνολογία, που αποτελούν 
τις κύριες αιτίες των αλλαγών αυτών αποτελούν τους άξονες και τα εργαλεία 
της δικής μας δράσης.
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Η προαναφερόμενη θέση μας ισχύει και με την παράλληλη αποδοχή της 
λειτουργία της αγοράς, η οποία ωστόσο πρέπει να κινείται εντός των ορίων που 
απαιτεί η κοινωνική, η ηθική, η δικαιοσύνη.

Η άσκηση οικονομικής πολιτικής στον αγροτικό τομέα πρέπει να 
συναρθρώνεται λειτουργικά και με την γενικότερη οικονομική πολιτική της 
χώρας. Η άσκηση πολιτικών για τη γεωργία και όχι μόνο βοήθειας προς 
ορισμένους επιλεγμένους τομείς, αφορά επίσης την ανακατανομή του 
εισοδήματος, με την μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια, τις πολιτικές και μεθόδους 
που αυξάνουν την οικονομική επίδοση, όπως επίσης και την οικονομική 
αποτελεσματικότητα των διαφόρων τομέων της γεωργικής παραγωγής.

Άλλωστε, η ουσιώδης και μακροπρόθεσμη προστασία και η οικονομική 
εξασφάλιση, για μεγάλους αριθμούς πολιτών, με ουσιώδη τρόπο και για μακρά 
διάρκεια, δεν επιτυγχάνεται χωρίς η οικονομική επίδοση της χώρας να είναι 
σταθερά θετική και επαρκής.

Για την άσκηση και εφαρμογή πολιτικών στον πρωτογενή τομέα θα 
πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου το γεγονός ότι, είναι αδύνατο να δράσει 
κανείς πάνω σε ένα προϊόν, χωρίς οι αγορές των άλλων προϊόντων να μην 
υποστούν συνέπειες. Για παράδειγμα: Μια επέμβαση στον τομέα των σιτηρών 
μπορεί να έχει άμεση επίπτωση, όχι μόνο στον τιμάριθμο, αλλά και στα ζωικά 
προϊόντα και ίσως πάνω στη ζάχαρη, αλλά και στο βαμβάκι ακόμα.

Αυτό αποτελεί συνέπεια της «προσφοράς και της ζήτησης», καθώς και 
της αύξουσας δυνατότητας αντικαταστάσεως του ενός προϊόντος από ένα άλλο, 
τόσο στην παραγωγή όσο και στην κατανάλωση.

Δεν μας διαφεύγει επίσης το γεγονός ότι, οι αγορές τείνουν να γίνουν 
παγκόσμιες και επομένως και η γεωργία θα ακολουθήσει αναγκαστικά τον ίδιο 
δρόμο.

Συνεπώς η ανταγωνιστικότητα και η προσπάθεια για μείωση του 
κόστους παραγωγής είναι από τα πρώτα ζητούμενα στην προσπάθεια ανάπτυξης 
της γεωργικής οικονομίας.

Σημαντική, εξάλλου, σπουδαιότητα καταλαμβάνουν, τα τελευταία χρόνια, 
οι πολιτικές αντιμετώπισης των οξυτάτων προβλημάτων που προκαλούν τα 
πλεονάσματα στην παραγωγή ορισμένων προϊόντων, καθώς και οι πολιτικές 
που συνδέουν την αγροτική οικονομία, με την προστασία του περιβάλλοντος 
και τη δημόσια υγεία.

Δεν πρέπει να είναι πλέον πάντα δυνατό να παράγει κανείς ότι θέλει, στις 
ποσότητες που θέλει και με τις μεθόδους που θέλει.

Όσον αφορά το χαρακτήρα της δυνατής επέμβασης του κράτους: Αυτός 
είναι αναγκαίο να διατηρηθεί, χρειάζεται όμως να αλλάξει μορφή.

Οι δημόσιοι πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται με μεγαλύτερη 
προσοχή, πιο εύστοχα και με περισσότερη μελέτη της οικονομικής 
αποτελεσματικότητας και των κοινωνικών επιπτώσεων.



Ωστόσο ένα προοδευτικά αυξανόμενο ποσοστό του επιχειρηματικού 
κινδύνου στην αγροτική εκμετάλλευση θα πρέπει να μεταφέρεται στους 
ίδιους τους παραγωγούς.

Το κράτος πρέπει να επεμβαίνει, περισσότερο από πριν, στα θέματα που 
αφορούν την ποιότητα των προϊόντων, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, 
με την οικολογική γεωργία, με την πιστοποίηση προϊόντων ονομασίας 
προέλευσης, με την προστασία του καταναλωτή.

Οσον αφορά τη θέση μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση: Είαρά την πλήρη 
ένταξη της Ελληνικής γεωργίας στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, 
θεωρούμε ότι υπάρχει σημαντικό έδαφος για να επηρεάσουμε, με πειστικά όμως 
επιχειρήματα, τις αποφάσεις των Βρυξελλών σε ότι αφορά την ποσοτική και 
ποιοτική κατεύθυνση της παραγωγής μας.

Σύμφωνα και με τις διεθνείς τάσεις και τις επιταγές του ανταγωνισμού, ο 
αγροτικός χώρος πρέπει να ενεργοποιηθεί, όχι ως απλό άθροισμα των διαφόρων 
τομέων παραγωγής, αλλά ως σύνολο παραγωγών και με αποφάσεις που θα 
λαμβάνονται με γνώμονα τα συμφέροντα και τα προβλήματα του συνόλου και 
όχι με προτεραιότητα εκείνα τα συμφέροντα του ενός μόνο κλάδου.

Σε ευρύτερη δε θεώρηση μπορούμε να πούμε ότι, η γεωργική πολιτική 
είναι ένα ουσιώδες μέρος της συνολικής οικονομικής πολιτικής και όχι ένα 
αυτόνομο όργανο ξεχωριστής μέριμνας για τη γεωργία.

Είναι απόλυτα σαφές ότι, η αλυσίδα μέσων παραγωγής που περιλαμβάνει 
τη γεωργική παραγωγή, τις γεωργικές βιομηχανίες, το εμπόριο, την 
κατανάλωση, είναι ένα ενιαίο σύνολο αλληλοσυσχετιζόμενο και όχι κάθε 
κρίκος της αλυσίδας αυτής να είναι εχθρός ή ανταγωνιστής του άλλου.

Γιαυτό, επιβάλλεται η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων 
της αλυσίδας αυτής.

Άλλωστε, ο διαχωρισμός της αλυσίδας μεταξύ τροφίμων γεωργίας και 
εκείνων των άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων γίνεται συνεχώς και 
δυσχερέστερος.

Οι στόχοι της πολιτικής μας για τη γεωργία είναι πολλαπλοί.
Οι στόχοι αυτοί, πέραν της παραγωγής τροφίμων και πρώτων υλών, 

αυξανόμενη σημασία λαμβάνουν και οι στόχοι της προστασία του 
περιβάλλοντος, της διαχείρισης των ανανεώσιμων πόρων, ιδίως του νερού, της 
αισθητικής του τοπίου, του εθνικού χώρου.

Οι στόχοι όμως αυτοί δεν μπορούν να επιτευχθούν με την κλασσική και 
μόνο γεωργική πολιτική.



Α. ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα παρουσιάζει τόσο διαρθρωτικά προβλήματα, 
όσο και σοβαρές θεσμικές και οργανωτικές αδυναμίες, που αυξάνουν το 
κόστος παραγωγής πολλών προϊόντων. Ο σχεδιασμός της αγροτικής 
πολιτικής πρέπει να βασίζεται σε μια πρωτογενή παραγωγή που θα είναι 
ανταγωνιστική, επιδιώκοντας μεταξύ άλλων το χαμηλό κόστος παραγωγής. 
Βασικοί άξονες του ορθολογικού σχεδιασμού μιας τέτοιας αγροτικής πολιτικής, 
είναι η δημιουργία υποδομών εγγείων βελτιώσεων, η ανάπτυξη της 
αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας, καθώς και η μείωση του κόστους 
αγροτικών κατασκευών.

I. Δημιουργία υποδομών εγγείων βελτιώσεων

Η χρηματοδότηση κατασκευής εγγειοβελτιωτικών έργων γίνεται είτε από 
καθαρά εθνικούς πόρους, είτε με συμμετοχή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω 
του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Κατά την περίοδο 1994-1996 έχουν αποπερατωθεί, κατασκευάζονται ή 
έχουν δημοπρατηθεί 81 εγγειοβελτιωτικά έργα (αρδευτικά έργα, 
λιμνοδεξαμενές και φράγματα) συνολικού κόστους 110 δις δρχ. περίπου.
Για το 1996 προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν μέσω του 2ου Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης έργα συνολικού κόστους 15,5 δις δρχ. περίπου και από 
εθνικούς πόρους έργα συνολικού κόστους 2,5 δις δρχ. περίπου.

Προτεραιότητες της Κυβέρνησης είναι:

1. Αξιολόγηση της κατάστασης των υφιστάμενων εγγειοβελτιωτικών 
έργων.
Η αξιολόγηση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα να εκτιμηθεί η βιωσιμότητα των 
υφιστάμενων έργων, η λειτουργικότητά τους και η αποδοτικότητά τους και θα 
καθοριστεί η ανάγκη της έκτασης και του χρόνου της συντήρησής τους σε κάθε 
περίπτωση.

2. Συντονισμός μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων της έγγειας βελτίωσης.
Προβλέπεται συντονισμός μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων της έγγειας 
βελτίωσης, ώστε, ο προγραμματισμός των έργων αυτών να παίρνει υπόψη του 
τα υφιστάμενα έργα στο σύνολό τους και να αποφεύγεται η ανταγωνιστική 
δράση μεταξύ τους. Θα επιδιωχθεί στενότερη συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ και 
τις μονάδες της Περιφέρειας.
3. Εκπόνηση υδρογεωλογικών μελετών και πιλοτική εφαρμογή τους - 
Κατασκευή μεγάλων αρδευτικών, αντιπλημμυρικών και άλλων 
εγγειοβελτιωτικών έργων.



Θέματα άμεσης προτεραιότητας θεωρούνται η εκπόνηση υδρογεωλογικών 
μελετών και η κατασκευή μεγάλων αρδευτικών, αντιπλημμυρικών και άλλων 
εγγειοβελτιωτικών έργων, όπως, εκτροπής υδάτων, φραγμάτων, τεχνητών 
λιμνών και δικτυώσεων αυτών. Θα επιλεγεί νομός για την πιλοτική εφαρμογή 
εντός του 1997 των προαναφερθέντων μελετών.

4. Συνέχιση του προγράμματος κατασκευής λιμνοδεξαμενών και μικρών 
φραγμάτων.
Το πρόγραμμα κατασκευής λιμνοδεξαμενών και μικρών φραγμάτων για την 
δημιουργία ταμιευτήρων συγκέντρωσης υδάτων, ιδιαίτερα στις περιοχές των 
νησιών (Αιγαίου, Ιονίων, Κρήτης, Εύβοιας κ.λ.π.), αλλά και περιοχών της 
Ηπειρωτικής Ελλάδας, θα συνεχισθεί για την εξοικονόμηση ύδατος.

5. Ενιαία ανάθεση μελέτης και κατασκευής των εγγειοβελτιωτικών έργων.

6. Ανάληψη πρωτοβουλιών για περαιτέρω συμφωνίες διεθνούς χαρακτήρα 
με τις γειτονικές βαλκανικές χώρες.
Θα αναληφθούν πρωτοβουλίες για περαιτέρω συμφωνίες διεθνούς χαρακτήρα 
με τις γειτονικές βαλκανικές χώρες, με τις οποίες μας συνδέουν μεγάλα 
ποτάμια, τα νερά των οποίων δεν θα επαρκούν στο μέλλον να ικανοποιήσουν 
πλήρως τις ανάγκες σε νερό των χωρών που διασχίζουν για να αντιμετωπιστεί η 
ανεπάρκεια των πόρων και των πηγών σε νερό.

7. Αναθεώρηση του καθεστώτος ελέγχου των αρδευτικών γεωτρήσεων.
Προβλέπεται αναθεώρηση του καθεστώτος ελέγχου των αρδευτικών 
γεωτρήσεων στην κατεύθυνση της ορθολογιστικής διαχείρισης των υδάτων και 
της προστασίας του υπόγειου υδάτινου δυναμικού της χώρας. Θα εκπονηθεί 
μελέτη σε νομό-πιλότο που θα επιλεγεί, όπου θα προτείνεται σύστημα ελέγχου 
και διαχείρισης των αρδευτικών γεωτρήσεων.

8. Προώθηση της εφαρμογής προγραμμάτων συλλογικών έργων 
αυτοματοποιημένης άρδευσης.
Προβλέπεται η εφαρμογή προγραμμάτων σε συλλογικά έργα 
αυτοματοποιημένης άρδευσης, με σύγχρονα συστήματα που εξασφαλίζουν 
οικονομία νερού και με ελεγχόμενη παροχή νερού άρδευσης. Συστήματα, που 
συνδυάζουν τις ανάγκες των φυτών με τις εδαφολογικές συνθήκες, καθώς και 
τις εκάστοτε επικρατούσες κλιματολογικές. Εντός του 1997 θα δημοπρατηθεί η 
εκπόνηση σχετικών μελετών για την προσαρμογή των προαναφερόμενων 
προγραμμάτων στις εκάστοτε εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες κάθε 
γεωγραφικής περιοχής και θα επιλεγεί και η περιοχή για την πιλοτική εφαρμογή 
του πρώτου σχετικού προγράμματος.



9. Εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων.
Σχεδιάζεται η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στον εξορθολογισμό 
της διαχείρισης των υπόγειων υδατικών πόρων της χώρας από την αλόγιστη 
σπατάλη τους, με τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων, όπου οι 
υδροφορείς παρουσιάζουν τάσεις εξάντλησης ή ποιοτικής υποβάθμισης 
(υφαλμύρωση), προκειμένου να μειωθεί η ελλειμματικότητα του υδατικού μας 
ισοζυγίου.

Ακολουθούν Πίνακες εγγειοβελτιωτικών έργων κατά Νομό που 
έχουν αποπερατωθεί, κατασκευάζονται ή έχουν δημοπρατηθεί 

κατά την περίοδο 1994-1996



(Ποσά σε εκατ. δρχ.)
Α Ρ Δ Ε Υ Τ ΙΚ Α  Ε Ρ Γ Α Α ΡΑ Ε Υ  Ο Μ Ε Ν Η  

Ε Κ Τ Α Σ Η  (στρ .)
Κ Ο Σ Τ Ο Σ

Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ

Α. Έργα που αποπερατώθηκαν το 1994
ΧΑΜ ΗΛΗ ΖΩΝΗ ΛΑΜ ΑΡΗΣ 

Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ
20.000 1.800

Μ ΠΟΙΔΑ- Μ ΑΥΡΗ 
Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ

12.000 1.500

ΒΟΝΙΤΣΑ-Μ ΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 30.000 3.800
ΑΒΑΡΙΚΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 15.000 3.950

Μ ΟΡΝΟΥ (Α ’ ΦΑΣΗ) 16.000 2.600
ΒΙΣΤΡΙΖΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 7.000 2.000

ΚΑΡΠΕΡΟ ΔΗΜ ΗΤΡΑΣ 
Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

μεταγορά νερού 900

ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΩΝ 20.000 2.400
ΣΚΟΥΤΑΡΙ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 700
ΒΟΪΡΑΝΗ Ν. ΔΡΑΜ ΑΣ 23.000 1.800

ΑΝΤΙΓΙΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΥΡΩΤΑ 65.000 4.500
ΑΝΩΓΕΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1.600
ΕΡΑΤΕΙΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 850

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ 
Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

7.000 1.000

Β. Έργα που αποπερατώθηκαν το 1995
ΖΑΚΡΟΥ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 7.000 1.000

ΠΗΓΕΣ Μ ΑΛΑΥΡΑΣ 
Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

5.000 550

ΚΟΥΡΤ ΑΛΙΩΤΗ 
Ν. ΡΕΘΥΜ ΝΗΣ

Μ εταφορά 800 ιη3 νερού 
από φράγμα 
Μ πραμιάνου

1.500

ΓΑΛΑΤΑ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 7.000 1.000
Μ ΕΤ ΑΞΙΑΤ ΩΝ-ΚΟΜ ΠΟΤ ΑΔΩΝ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
16.000 2.600

ΚΙΒΩΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ 
Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

16.000 2.700

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΓΑΛΑΤΑ Β ’ ΦΑΣΗ 15.000 2.100

Γ. Έργα που η ανάθεσή τους έγινε το 1995
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΒΟΪΡΑΝΗΣ
10.000 1.000

ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ 
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Β ’ ΦΑΣΗ

25.000 1.500

Δ. Έργα που αποπερατώθηκαν το 1996
ΛΑΚΩΝΙΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 12.000 2.000

Ε. Έργα που βρίσκονται ακόμη στη [>άση κατασκευής
ΑΡΟΑΝΕΙΑ Ν. ΑΧΑΪΑΣ 1.700

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 
Ν. ΔΡΑΜ ΑΣ

65.000 6.900



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Σ υγκεντρω τική  κατάσταση  Λ ιμ νοδεξα μενώ ν κ α ι φ ραγμ άτω ν στα  νη σιά  Λ Ε Σ Β Ο Υ , Λ Η Μ Ν Ο Υ
Ν ήσος ή Ν ομός Θ έση Ε ίδος έργου Χ ω ρ η τικ ότη τα  

(σε Μ 3)
Π ροϋπολογισμός  

(σε εκατ. δρχ.)
Σ η μ ερινό  στάδιο

Α. Ε ργα  που έχουν αποπερ ατω θεί ή που κα τα σκ ευά ζοντα ι
Λ Η Μ Ν Ο Υ Θάνου Λιμνοδεξαμενή 90.000 280 Αποπερατώθηκε το 1994
Λ Ε Σ Β Ο Υ Κεράμι-Καλονή Λιμνοδεξαμενή 580.000 490 Αποπερατώθηκε το 1994
Λ Ε Σ Β Ο Υ Μ ήθυμνα Λιμνοδεξαμενή 600.000 970 Αποπερατώθηκε το 1994
Β. Ε ργα  που έχουν δη μοπρατη θεί ή που βρ ίσκονται υπό δημοπράτηση
Λ Ε Σ Β Ο Υ Ερεσός Φράγμα 2.760.000 2.950 Δημοπρατήθηκε το 1995 και κατασκευάζεται
Λ Ε Σ Β Ο Υ Σεδούντας

Ανυδρος
Φράγμα. 30.000 900 Ετοιμότητα για δημοπράτηση

Λ Η Μ Ν Ο Υ Ατσική Λιμνοδεξαμενή 360.000 850 Ετοιμότητα για δημοπράτηση

Σ υγκεντρω τική  κατάσταση  Λ ιμ νοδεξα μενώ ν κα ι φ ραγμ άτω ν στα νη σιά  >ϊ. Δ Ω Δ Ε Κ Α Ν Η Σ Ο Υ
Ν ήσος ή Ν ομός Θ έση Ε ίδος έργου Χ ω ρ η τικ ότη τα  

(σε Μ 3)
Π ροϋπολογισμός  

(σε εκατ. δρχ.)
Σ η μ ερινό  στάδιο

Α. Ε ργα  που έχουν αποπερ α τω θεί ή που κ α τασκ ευάζοντα ι
Α Σ Τ Υ Π Α Λ Α ΙΑ Σ Λειβάδι Φράγμα 200.000 550 Αποπερατώθηκε η κατασκευή του το 1995
ΡΟ ΔΟ Υ Σκολωνίτης Λιμνοδεξαμενή 300.000 520 Αποπερατώθηκε η κατασκευή του το 1995
Λ Ε ΙΨ Ω Ν Παναγιά Λιμνοδεξαμενή 36.000 75 Αποπερατώθηκε η κατασκευή του το 1994
ΚΩ Μ εσσαριά Λιμνοδεξαμενή 215.000 255 Αποπερατώθηκε η κατασκευή του το 1994

Β. Ε ργα  που έχουν δη μοπρ ατη θεί ή που βρίσκονται υπό δημοπράτηση
ΡΟ ΔΟ Υ Κρητηνία Φράγμα 2.000.000 2.750 Δημοπρατήθηκε το 1996 - Α ’ Φάση Προεπιλογή
Λ ΕΡΟ Υ Παρθένι Φράγμα. 1.100.000 1.150 Ετοιμότητα για δημοπράτηση
Κ Α Λ Υ Μ Ν Ο Υ Βαθύ Λιμνοδεξαμενή 115.000 550 Ανατέθηκε το 1995 και κατασκευάζεται
Κ Ω Πλατύ Λιμνοδεξαμενή 400.000 750 Ανατέθηκε το 1995 και κατασκευάζεται



Σ υγκεντρω τική κατάσταση Λ ιμ νοδεξαμ ενώ ν και φ ραγμάτω ν στην ΚΡΗΊΊ Τ
Ν ήσος ή Ν ομ ός Θ έση Ε ίδος έργου Χ ω ρη τικ ότη τα  

(σε Μ 3)
Π ροϋπολογισ μός  

(σε εκατ. δρχ.)
Σ ημερινό στάδιο

Α. Ε ργα που έχουν αποπερατω θεί ή που κατασκ ευάζοντα ι
Η Ρ Α Κ Λ Ε ΙΟ Υ Σκινιά Λιμνοδεξαμενή 240.000 500 Αποπερατώθηκε η κατασκευή του το 1995
Η Ρ Α Κ Λ Ε ΙΟ Υ Καραβάδου Λιμνοδεξαμενή 110.000 245 Αποπερατώθηκε η κατασκευή του το 1995
Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ Βιζάρι Λιμνοδεξαμενή 505.000 1.015 Αποπερατώθηκε η κατασκευή του το 1995
Λ Α Σ ΙΘ ΙΟ Υ Χαβγά Λιμνοδεξαμενή 800.000 1.150 Αποπερατώθηκε η κατασκευή του το 1995
Χ Α Ν ΙΩ Ν Αγιος Θεόδωρος Λιμνοδεξαμενή 400.000 990 Αποπερατώθηκε η κατασκευή του το 1995
Χ Α Ν ΙΩ Ν Χρυσοσκαλίτισα Λιμνοδεξαμενή 1.100.000 1.430 Κ ατασκευάζεται
Β. Ε ργα που έχουν δη μ οπρα τη θεί ή που βρ ίσκ οντα ι υπό δημοπράτηση
Η Ρ Α Κ Λ Ε ΙΟ Υ Ινί Φράγμα 1.790.000 2.500 Ετοιμότητα για δημοπράτηση
Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ Γονωμιό Λιμνοδεξαμενή 650.000 1.000 Ετοιμότητα για δημοπράτηση

Σ υγκεντρω τική κατάσταση Λ ιμ νοδεξα μ ενώ ν και φ ραγμάτω ν στα νη σ ιά  του νομ ού Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν
Ν ή σος ή Ν ομ ός Θ έση Ε ίδος έργου Χ ω ρη τικότη τα  

(σε Μ 3)
Π ροϋπολογισ μός  

(σε εκατ. δρχ.)
Σ ημερινό στάδιο

Α. Ε ργα που έχουν αποπερατω θεί ή που κατασκ ευάζοντα ι
Τ Η Ν Ο Υ Λιβάδια Λιμνοδεξαμενή 300.000 450 Αποπερατώθηκε η κατασκευή του το 1995
ΙΟΥ Μ υλοπόταμος Φράγμα 180.000 650 Αποπερατώθηκε η κατασκευή του το 1995
Ν Α Ξ Ο Υ Εγγαρές Λιμνοδεξαμενή 600.000 700 Αποπερατώθηκε η κατασκευή του το 1994
Μ Υ Κ Ο Ν Ο Υ Μ αραθιά Φράγμα 2.900.000 1.180 Αποπερατώθηκε η κατασκευή του το 1994
Μ Υ Κ Ο Ν Ο Υ Ανω Μ εριά Φράγμα 1.000.000 1.125 Αποπερατώθηκε η κατασκευή του το 1996
Ν Α Ξ Ο Υ Φανερωμένη Φράγμα 1.500.000 1.200 Κ ατασκευάζεται
Β. Ε ργα που έχουν δη μ οπρατη θεί ή που βρ ίσκονται υπό δημοπράτηση
Σ Ε Ρ ΙΦ Ο Υ Στενό Φράγμα 700.000 1.200 Δημοπρατήθηκε - Α ’ Φάση Προεπιλογής 1996



Σ υγκεντρω τική  κατάσταση  Λ ιμ νοδεξα μενώ ν κ α ι φ ραγμ άτω ν στα νη σιά  του Σ Α Ρ Ω Ν ΙΚ Ο Υ  κ α ι Κ Υ Θ Η Ρ Ω Ν
Ν ήσος ή Ν ομός Θ έση Ε ίδος έργου Χ ω ρ η τικ ότη τα  

(σε Μ 3)
Π ροϋπολογισμός  

(σε εκατ. δρχ.)
Σ η μ ερινό  στάδιο

Α. Ε ργα που έχουν δη μοπρατη θεί ή που βρ ίσκ οντα ι υπό δημοπράτηση
Α ΙΓΙΝ Α Σ Λάκκα Λιμνοδεξαμενή 200.000 700 Ετοιμότητα για δημοπράτηση
Κ Υ Θ Η ΡΩ Ν Καραβά Λιμνοδεξαμενή 360.000 980 Ετοιμότητα για δημοπράτηση
Κ Υ Θ Η ΡΩ Ν Περιστεριώνα Λιμνοδεξαμενή 250.000 700 Ετοιμότητα για δημοπράτηση
Υ ΔΡΑ Σ Μετόχι Λιμνοδεξαμενή 800.000 2.490 Δημοπρατήθηκε - Α ’ Φάση Προεπιλογής 1996

Σ υγκεντρω τική  κατάσταση  Λ ιμ νοδεξα μενώ ν κα ι φ ραγμ άτω ν στα νη σιά  τω ν Β Ο ΡΕ ΙΩ Ν  Σ Π Ο Ρ Α Δ Ω Ν , Θ Α Σ Ο Υ  Κ Α Ι Σ Α Μ Ο Θ Ρ Α Κ Η Σ
Ν ήσος ή Ν ομός Θ έση Ε ίδος έργου Χ ω ρ η τικ ότη τα  

(σε Μ 3)
Π ροϋπολογισμός  

(σε εκατ. δρχ.)
Σ η μ ερινό  στάδιο

Α. Ε ργα  που έχουν δη μοπρατη θεί ή που βρ ίσκ οντα ι υπό δημοπράτηση
Σ Κ Ο Π Ε Λ Ο Υ Πάνορμο Λιμνοδεξαμενή/

Φράγμα
120.000 690 Δημοπρατήθηκε - Α ’ Φάση Προεπιλογής 1996

ΣΚ Υ ΡΟ Υ Φερέκαμπος Φράγμα 900.000 1.400 Δημοπρατήθηκε - Α ’ Φάση Προεπιλογής 1997
Θ Α ΣΟ Υ Θεολόγος Λιμνοδεξαμενή 540.000 950 Ετοιμότητα για δημοπράτηση
Α Λ Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Καστανιά Λιμνοδεξαμενή/

Φράγμα
415.000 920 Ετοιμότητα για δημοπράτηση

Σ υγκεντρ ω τική  κατάσταση  Λ ιμ νοδεξα μ ενώ ν κ α ι φ ραγμ άτω ν στην Η Π Ε Ι ΡΩ Τ ΙΚ Η  ΕΛΛΑΔΑι
Ν ήσος ή Ν ομός Θ έση Ε ίδος έργου Χ ω ρ η τικ ότη τα  

(σε Μ 3)
Π ροϋπολογισμός  

(σε εκατ. δρχ.)
Σ η μ ερινό  στάδιο

Α . Ε ργα  που έχουν αποπερ ατω θεί ή που κα τα σκ ευά ζοντα ι
Κ Ο Ρ ΙΝ Θ ΙΑ Σ Φενεός Φράγμα 7.500.000 1.900 Αποπερατώθηκε το 1996
Κ ΙΛ Κ ΙΣ Αρτζάν Αμάτοβο Λιμνοδεξαμενή 9.000.000 2.800 Κατασκευάζεται
Δ ΡΑ Μ Α Σ Κατάφυτο Φράγμα 700.000 1.500 Κατασκευάζεται
Β. Ε ργα  που έχουν δη μοπρατη θεί ή που βρ ίσκ οντα ι υπό δημοπράτηση
Κ Α Σ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ  Βράχος Φράγμα 2.000.000 3.000 Δημοπρατήθηκε το 1996 - Α ' Φάση Προεπιλογής



Σ υγκεντρω τική  κατάσταση Λ ιμ νοδεξαμ ενώ ν κα ι φ ραγμ άτω ν στα νη σιά  Χ ΙΟ , Σ Α Μ Ο , ΙΚ Α Ρ ΙΑ  και Ψ Α Ρ Α
Ν ή σος ή Ν ομ ός Θ έση Ε ίδος έργου Χ ω ρη τικότη τα  

(σε Μ 3)
Π ροϋπολογισ μ ός  

(σε εκατ. δρχ.)
Σ ημερινό στάδιο

Α. Ε ργα  που  έχουν αποπερατω θεί ή που κα τα σκ ευά ζοντα ι
Σ Α Μ Ο Υ Μ αραθόκαμπος Λιμνοδεξαμενή 300.000 770 Αποπερατώθηκε η κατασκευή του το 1994
ΙΚ Α Ρ ΙΑ Σ Πέζι - Ραχών Φράγμα 800.000 1.000 Αποπερατώθηκε η κατασκευή του το 1996
Χ ΙΟ Υ Αγιος Γ εώργιος Λιμνοδεξαμενή 180.000 480 Αποπερατώθηκε η κατασκευή του το 1996
Χ ΙΟ Υ Βίκι Φράγμα 160.000 250 Κατασκευάζεται
Χ ΙΟ Υ Ζυφιά Λιμνοδεξαμενή 260.000 550 Αποπερατώθηκε η κατασκευή του το 1995
Β. Ε ργα  που  έχουν δη μοπρατηθεί ή που βρ ίσκ οντα ι υπό ίΐημοπράτηση
Χ ΙΟ Υ Κόρης Γεφύρι Φράγμα 3.000.000 2.110 Δημοπρατήθηκε το 1996 - Α ’ Φάση Προεπιλογή
ΙΚ Α Ρ ΙΑ Σ Αγιος Κήρυκος Λιμνοδεξαμενή 80.000 350 Ετοιμότητα για δημοπράτηση

Σ υγκεντρω τική  κατάσταση Λ ιμ νοδεξαμ ενώ ν κα ι φ ραγμ άτω ν στα Ε Π Τ Α Ν Η Σ Α
Ν ή σ ος ή Ν ομός Θ έση Ε ίδος έργου Χ ω ρητικότητα  

(σε Μ 3)
Π ροϋπ ολογισ μ ός  

(σε εκατ. δρχ.)
Σ η μ ερινό  στάδιο

Α . Ε ργα  που έχουν αποπερατω θεί ή που κ α τασκ ευάζοντα ι
Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Μ οσχόπουλου Λιμνοδεξαμενή 160.000 270 Αποπερατώθηκε η κατασκευή του το 1995
Κ Ε Φ Α Λ Λ Ο Ν ΙΑ Σ Αγία Ειρήνη Λιμνοδεξαμενή 500.000 750 Αποπερατώθηκε η κατασκευή του το 1995
Π Α Ξ Ω Ν Λάκκα Λιμνοδεξαμενή 750.00 290 Αποπερατώθηκε η κατασκευή του το 1995
Λ Ε Υ Κ Α Α Α Σ Κάρυά Λιμνοδεξαμενή 400.000 680 Αποπερατώθηκε η κατασκευή του το 1995
Β. Ε ργα  που  έχουν δη μοπρατηθεί ή που βρίβκονται υπό δημοπράτηση
ΙΘ Α Κ Η Σ Ανωγή Λιμνοδεξαμενή 280.000 1.300 Δημοπρατήθηκε
Κ Ε Φ Α Λ Λ Ο Ν ΙΑ Σ Αγία Ειρήνη Λιμνοδεξαμενή 500.000 650 Δημοπρατείται
Π Α Ξ Ω Ν ΚακκήΛαγκάδα Λιμνοδεξαμενή 150.000 500 Δημοπρατήθηκε και ανατέθηκε το 1995



Η σύγχρονη γεωργική τεχνολογία στοχεύει:
- στην ποσοτική αύξηση και την ποιοτική βελτίωση της παραγωγής, με 
δημιουργία προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες υγιεινής 
διατροφής και υψηλής διαιτητικής αξίας,
- στην παραγωγή προϊόντων ανταγωνιστικών και χαμηλού κόστους,
- στην ελάχιστη δυνατή ανάλωση των φυσικών πόρων.
Κατά τα έτη 1994 και 1995 έχουν πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Τομέα Γεωργίας του 2ου 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τον εξοπλισμό ιδρυμάτων έρευνας 
επενδύσεις ύψους 118 εκατ. δρχ.
Η Κυβέρνηση έχει προγραμματίσει:

1. Εκσυγχρονισμός της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Εφαρμογών του 
Υπουργείου Γεωργίας
Η Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Εφαρμογών εκσυγχρονίζεται τεχνολογικά, 
ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιεί τα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης 
έρευνας και να γίνει αγωγός διάδοσης (με συστήματα πληροφορικής, έντυπο 
υλικό κλπ.) των αποτελεσμάτων αυτών στους αγρότες.
Θα συμβάλλει στον προσδιορισμό των άμεσων και μακροπρόθεσμων αναγκών 
της ελληνικής γεωργίας παρουσιάζοντας οδηγό που περιέχει τους στόχους και 
τις προτεραιότητες της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας. Οι στόχοι και οι 
προτεραιότητες έχουν ιεραρχηθεί και καλύπτουν όλους τους κλάδους της 
αγροτικής παραγωγής (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοπονία, περιβάλλον 
κλπ).
Το ανθρώπινο δυναμικό που θα συντείνει στην επαναλειτουργία κατ’ ουσίαν 
της Διεύθυνσης αυτής θα προέλθει από τους ήδη υπάρχοντες υπαλλήλους του 
Υπουργείου Γεωργίας, αλλά και από όσους μετακινηθούν από το Εθνικό 
Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας.

2. Νέο Οργανόγραμμα - Σύσταση 22 Ινστιτούτων έρευνας στο Εθνικό 
Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
Αναμορφώνονται και συγχωνεύονται οι μεταφερθείσες στο Εθνικό Ίδρυμα 
Αγροτικής Έρευνας υπηρεσίες έρευνας του Υπουργείου Γεωργίας. Στη θέση 
τους συνιστώνται 22 Ινστιτούτα Έρευνας, με συγκεκριμένη εσωτερική 
διάρθρωση το καθένα.

3. Ρύθμιση εκκρεμοτήτων προσωπικού του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής 
Έρευνας

• Ρυθμίζονται εκκρεμότητες του ερευνητικού προσωπικού.



• Προσλαμβάνονται 60 νέοι ερευνητές.
4. Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές
Προκηρύσσεται χορήγηση από το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας 5 

υποτροφιών ετησίως, σε πτυχιούχους πρακτικών σχολών για μεταπτυχιακές 
σπουδές σε ανάλογα θέματα, που θα καθορίζονται από την Γενική Δ/νση 
Έρευνας και Εφαρμογών του Υπουργείου Γεωργίας, σε συνεργασία με 
πανεπιστήμια της χώρας μας και του εξωτερικού.

5. Επαναφορά των Κέντρων Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών και 
Θεσ/νίκης στο Υπουργείο Γεωργίας.
Με σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή, επανέρχονται στο 
Υπουργείο Γεωργίας τα Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών και 
Θεσ/νίκης, καθώς και τα υπαγόμενα σ’ αυτά Ινστιτούτα, που είχαν 
μεταβιβασθεί κατά νομή και χρήση στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας. 
Παράλληλα και με στόχο την προώθηση της κτηνιατρικής έρευνας, ιδρύεται στα 
πλαίσια του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Κτηνιατρικών 
Ερευνών στη Θεσ/νίκη, το οποίο σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών 
Ερευνών Αθηνών, θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη της κτηνιατρικής έρευνας. Με 
τον τρόπο αυτό αφ' ενός μεν αποδεσμεύονται τα ερευνητικά Ινστιτούτα του 
Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας από καθημερινές τεχνικές αναλύσεις, 
αφετέρου δε αίρεται η δυσκολία ανάθεσης των αναλύσεων αυτών απαραίτητων 
στη γεωργία, από το Υπουργείο Γεωργίας.

6. Εξοπλισμός ιδρυμάτων έρευνας
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Τομέα Γεωργίας του 2ου 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 1994-1999, με συνολικό προϋπολογισμό 5 δις 
δρχ. περίπου, έχει ενταχθεί ο εξοπλισμός ιδρυμάτων έρευνας. Η δέσμευση για 
το 1996 είναι 165 δις δρχ., ποσό που αυξάνεται στα 198 δις δρχ. από 
μεταφερόμενα υπόλοιπα.

7. Βελτίωση των εργαστηρίων του Υπουργείου Γεωργίας
Προωθείται η βελτίωση των εργαστηρίων του Υπουργείου των αρμόδιων για 
παροχή υπηρεσιών προς τους αγρότες σε θέματα αναλύσεων των εδαφών και 
των νερών, της φυτοπροστασίας αλλά και του ποιοτικού ελέγχου των 
γεωργικών προϊόντων.

8. Κατασκευή και ο εξοπλισμός εδαφολογικών εργαστηρίων στις 
περιφέρειες Θράκης και Μακεδονίας.

9. Κατασκευή νέων και ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων εργαστηρίων 
φυτικής και ζωικής παραγωγής, αλιείας και κτηνιατρικής.



III. Μείωση κόστους αγροτικών κατασκευών

Επιλογή της Κυβέρνησης είναι η μείωση του κόστους αγροτικών κατασκευών 
σε ευαίσθητες περιοχές, ως ένα επιπλέον κίνητρο για την παραμονή και 
επένδυση των αγροτών σε αυτές.
Με τις παρακάτω προτάσεις μειώνεται σημαντικά το κόστος των αδειών και 
των κατασκευών στις αγροτικές περιοχές, σε ορισμένες δε περιπτώσεις 
μειώνονται πάνω από 60%.
Για να αποκλειστεί το γεγονός, το μέτρο αυτό να γίνει αντικείμενο 
εκμετάλλευσης από ξένους ως προς το αγροτικό επάγγελμα, προσδιορίζονται σε 
σχέδιο νόμου του Υπουργείου Γεωργίας, οι περιοχές και οι δικαιούχοι.

Μειώσεις αμοιβών για τις αγροτικές άδειες και τις οικοδομικές εργασίες
• Μειώνονται κατά 30% έως 60% οι αμοιβές των μηχανικών για την μελέτη 
και επίβλεψη για τις αγροτικές κατασκευές
• Μειώνονται στο 1/4 οι συντελεστές προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος.
• Μετατάσσεται στο 8% ο Φ.Π.Α. των αμοιβών μελετών και επιβλέψεων
• Καταργούνται οι κρατήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις για την έκδοση των 
οικοδομικών αδειών των αγροτών.
• Ο κατ’ελάχιστα απαιτού μένος υποχρεωτικά αριθμός ημερών εργασίας, που 
ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις, για τον υπολογισμό των καταβλητέων 
εισφορών προς το ΙΚΑ για τα οικοδομοτεχνικά έργα μειώνεται στο 50%.
• Ο ΦΠΑ των υλικών και των εργασιών μετατάσσεται στο 8%. Για τη 
μετάταξη του Φ.Π.Α. απαιτείται η σύνταξη τεχνικής έκθεσης στην οποία να 
αναλύονται τα υλικά και οι εργασίες που απαιτούνται για την αγροτική 
κατασκευή. Η έκθεση εγκρίνεται από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο 
ταυτόχρονα με τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας. Κατά την αγορά των 
υλικών και την εκτέλεση των εργασιών ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει τον από 
τις κάθε φορά ισχούσες διατάξεις προβλεπόμενο Φ.Π.Α. Βάσει της τεχνικής 
έκθεσης, των σχετικών τιμολογίων και θεωρημένων αποδείξεων αγοράς των 
υλικών και εκτέλεσης των εργασιών επιστρέφεται μέσω των αρμοδίων Δ.Ο.Υ., 
η διαφορά του Φ.Π.Α., υπολογιζομένου στο ποσοστό 8% της περίπτωσης στ της 
προηγούμενης παραγράφου και μόνο για τα απαιτούμενα υλικά και εργασίες 
που αναλύονται στην τεχνική έκθεση.

IV. Σταθεροποίηση των τιμών στα λιπάσματα και φυτοφάρμακακαι 
καύσιμα.

V. Ενημέρωση των αγροτών για ορθολογική χρήση των εισροών.



Η πολιτική που θα καθιστά την αγροτική παραγωγή ανταγωνιστική, πρέπει να 
περιλαμβάνει στο σχεδίασμά της, πέρα από την μείωση του κόστους, την 
ποσότητα, την εύστοχη επιλογή της καλλιέργειας, την ποιότητα, και τα 
δίκτυα διάθεσης των προϊόντων της.
Στα πλαίσια αυτά, θα πρέπει επίσης να δημιουργηθούν υποδείγματα 
προβλέψεων των διεθνών εξελίξεων που αφορούν τη γεωργία, καθώς και των 
συνεπειών που θα επιφέρει η σημερινή και κυρίως η μελλοντική μορφή της 
Κοινοτικής Αγροτικής Πολιτικής συνολικά, αλλά και για κάθε ένα από τα 
βασικά προϊόντα μας, με τη διατύπωση εναλλακτικών δυνατοτήτων γεωργικής 
ανάπτυξης σε κάθε ενδεχόμενο, ώστε να καταστεί η ελληνική γεωργία βιώσιμη 
στο μέλλον και εύστοχα τοποθετημένη στις επερχόμενες εξελίξεις.

I. Αναδιάρθρωση καλλιεργειών

Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών αποτελεί την βάση για την εφαρμογή της 
πολιτικής μας στον γεωργικό τομέα αφού προϋποθέτει την επεξεργασία ενός 
προγράμματος Εθνικής Κλίμακας που θα ενσωματώνει την Κοινοτική 
Νομοθεσία.
Το πρόγραμμα αυτό προϋποθέτει αλλαγές σε καλλιέργειες συγκεκριμένων 
δενδροκαλλιεργειών και ποικιλιών φυτικής παραγωγής.
Επιδίωξη ενός τέτοιου προγράμματος είναι η απαλλαγή του Γεωργικού τομέα 
από την παραγωγή πλεονασματικών προϊόντων, η βελτίωση της ποιότητας, η 
μείωση του κόστους παραγωγής κι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους, η 
οποία θα επιφέρει αύξηση του εισοδήματος των απασχολούμενων με τον 
αγροτικό τομέα, 
α) Βαμβάκι
Από την καλλιεργητική περίοδο 1995-1996, μέχρι και την καλλιεργητική 
περίοδο 2001-2002, ισχύει το νέο κοινοτικό καθεστώς ενίσχυσης στο βαμβάκι. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί τη τιμή παραγωγού στο σύσπορο βαμβάκι, με 
ενίσχυση που μπορεί να τριπλασιάζει τη διεθνή εμπορική τιμή του βαμβακιού. 
Το σύστημα ενίσχυσης προβλέπει ότι, εάν σημειωθεί υπερπαραγωγή πέρα από 
τα όρια που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για κάθε χώρα (Ελλάδα και 
Ισπανία) τότε μειώνεται η ενίσχυση στο βαμβάκι με μια ποινή, που ονομάζεται 
συνυπευθυνότητα.
Κάθε χρόνο, τέλος Αυγούστου, οι Ελληνικές αρχές γνωστοποιούν στη 
Διαχειριστική Επιτροπή Κλωστικών Ινών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 
πρόβλεψη της αναμενόμενης παραγωγής στο βαμβάκι. Γι’ αυτό οι Ελληνικές 
αρχές, τον Σεπτέμβριο του 1995, ανακοίνωσαν πρόβλεψη ύψους παραγωγής 
1.250.000 τόνους για την εσοδεία 1995-1996.

ίο



Η 31 Μαρτίου κάθε χρόνου, είναι η τελευταία μέρα παράδοσης του βαμβακιού, 
από τους παραγωγούς στα εκκοκκιστήρια. Την 1η Απριλίου 1996 για την 
εσοδεία 1995-1996, τα στοιχεία κατέδειξαν τελική παραγωγή 1.360.000 τόνους. 
Δηλαδή σημειώθηκε στη πράξη νέα αύξηση της εκτιμούμενης υπέρβασης 
κατά 110.000 τόνους περίπου.
Τον Απρίλιο του 1996 προτρέψαμε, για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο 
1996-1997, την αυτοσυγκράτηση στην καλλιέργεια βαμβακιού. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα τη μείωση καλλιέργειας σε 230.000 στρέμματα.
Όμως θα έπρεπε η μείωση αυτή να φθάσει σε 500.000 στρέμματα παραγωγής 
για τη διατήρηση της τιμής στα περσινά επίπεδα.
Το 1995-96 η υπερπαραγωγή στην Ελλάδα σε βαμβάκι οδήγησε σε μείωση της 
ενίσχυσης κατά 67 δραχμές το κιλό, στο σύσπορο βαμβάκι.
Αυτή η εξέλιξη για το 1995-96 θα ήταν πιο αρνητική εάν η Ισπανία είχε 
κατορθώσει να έχει καλή παραγωγή για τη κάλυψη της δικής της ποσόστωσης, 
όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δηλαδή η Ελλάδα αξιοποίησε την ακάλυπτη ποσόστωση της Ισπανίας και 
παρ’όλα αυτά η υπερπαραγωγή που σημείωσε επέφερε μείωση της ενίσχυσης 
κατά 67 δραχμές το κιλό.
Φέτος όμως, για την περίοδο που ακολουθεί 1996-1997, θα έχουμε επιπλέον 
μείωση της ενίσχυσης ανά κιλό, για το ίδιο ύψος παραγωγής με αυτό του 1995- 
1996.
Γιατί έχει ήδη αυξηθεί η ποινή στην ενίσχυση ανά κιλό για το βαμβάκι της 
Ελληνικής παραγωγής για την περίοδο παραγωγής 1996-1997. Έχουμε 
καταμετρημένη την υπέρβαση της Ελληνικής παραγωγής σε σχέση με την 
ποσόστωση που δικαιούται η Ελλάδα, για την περίοδο παραγωγής 1996-1997. 
Αυτή η καταμετρημένη υπέρβαση προκύπτει κι από το ότι φέτος για την 
περίοδο παραγωγής 1996-1997, η Ισπανική παραγωγή σε βαμβάκι, θα 
υπερκαλύψει την ποσόστωση που δικαιούται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στις 20 Αυγούστου 1996, η Διαχειριστική Επιτροπή Κλωστικών Ινών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε αποδεκτή την πρόβλεψη των Ελληνικών αρχών για 
την εσοδεία 1996-1997, με ύψος παραγωγής 1.220.000 τόνους συσπόρου 
βαμβακιού.
Η διαδικασία που προβλέπει το καθεστώς ενίσχυσης στο βαμβάκι προσαυξάνει 
την εκτιμούμενη παραγωγή σε 1.403.000 τόνους.
Για το περιορισμό της συνυπευθυνότητας (ποινής) ενίσχυσης στο βαμβάκι, το 
Υπουργείο Γεωργίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και τις 
συνεταιριστικές Οργανώσεις εξετάζει την δυνατότητα για την εφαρμογή 
συστήματος καθορισμού ζωνών καλλιέργειας, με καταρχήν προσδιορισμούς 
των επιλέξιμων ποσοτήτων ενίσχυσης στο βαμβάκι, κατά στρέμμα.
Το Υπουργείο Γεωργίας εξετάζει τις προτάσεις και τη δυνατότητα να δίδονται 
οι επιδοτήσεις του βαμβακιού κατευθείαν στους παραγωγούς και όχι μέσω 
εκκοκκιστών. Η υλοποίηση αυτών των προτάσεων μέχρι τώρα προσκρούει



στους κανόνες που καθιέρωσε το κοινοτικό καθεστώτος ενίσχυσης στο βαμβάκι 
που μέχρι τώρα εφαρμόζεται.
Το Υπουργείο Γεωργίας εξετάζει να θέσει το θέμα των επιδοτήσεων απευθείας 
στους παραγωγούς, στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γνωρίζει όμως ότι, υπάρχει άρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την 
απόδοση των επιδοτήσεων απ’ευθείας στους παραγωγούς. Και αυτό γιατί, οι 
βαμβακοπαραγωγοί είναι 120.000, ενώ οι εκκοκκιστές βιομήχανοι 87.
Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικαλούνται την αποτελεσματικότητα των 
ελέγχων και την οικονομία που προκύπτει από το να γίνονται έλεγχοι σε 87 
σημεία και όχι σε 120.000 σημεία.
Συνεχίζονται και εντείνονται εκτεταμένοι και συστηματικοί έλεγχοι για τον 
εντοπισμό και την εξάλειψη λαθροχειριών με την πλασματική διόγκωση της 
παραγωγής βαμβακιού και θα αποδοθούν ευθύνες όπου εντοπισθούν. 
Παράλληλα επεκτείνονται οι έλεγχοι:
• Για το καλλίτερο προσδιορισμό των εκτάσεων καλλιέργειας με βαμβάκι,
• για την ηρτημένη (προβλεπόμενη) εσοδεία,
• για τη διακίνηση του σύσπορου βαμβακιού μέσω μεσιτών και
• για τον έλεγχο και την διακίνηση του παραγόμενου εκκοκκισμένου 

βαμβακιού στο εμπόριο και τη βιομηχανία.
Τον Ιούλιο του 1996, το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αποφάσισε την τροποποίηση του κανονισμού για την ενίσχυση στο 
βαμβάκι, με τον καθορισμό της προσωρινής συνυπευθυνότητας
(προβλεπόμενης ποινής) ως εξής:
Η προβλεπόμενη παραγωγή κάθε περιόδου να προσαυξάνεται κατά 15 
ποσοστιαίες μονάδες. Θα προκύπτει αποτέλεσμα με βάση το οποίο θα 
καθορίζεται η προσωρινή ποινή (συνυπευθυνότητα), εφόσον προκόψει 
υπέρβαση και συνεπώς η προσωρινή τιμή του παραγωγού.
Με το νέο αυτό σύστημα, η προσωρινή αυτή τιμή θα αποτελεί και την 
προκαταβολή στους παραγωγούς μέσω των εκκοκκιστών.
Αυτό το σύστημα τίθεται σε λειτουργία και θα ισχύει από την περίοδο 1996-97 
και έπειτα.
Για την παραγωγή του 1995-1996 σημειώθηκε καθυστέρηση στην 
αποπληρωμή του υπολοίπου των εξοφλήσεων στους παραγωγούς.
Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε τρεις κυρίως λόγους:
• Η Διαχειριστική Επιτροπή Κλωστικών Ινών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

καθυστέρησε να ορίσει την τελική συνυπευθυνότητα. Είναι γνωστό ότι η 
τελική συνυπευθυνότητα καθορίστηκε από την εν λόγω Επιτροπή στο τέλος 
του Ιουνίου 1996.

• Υπήρξε παρατεταμένη απεργία 25 ημερών, την κρίσιμη περίοδο των 
ελέγχων, από τους γεωπόνους του Οργανισμού Βάμβακος και του 
Υπουργείου Γεωργίας.



• Η έναρξη της διαδικασίας των αποπληρωμών συνέπεσε με την 
αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών 
Προϊόντων.

Οι εξοφλήσεις θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31-8-1996.
Το 1995 η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. πέτυχε την αύξηση της ποσόστωσης 
παραγωγής, για την Ελλάδα και την Ισπανία, από 701.000 τόνους σε 1.031.000 
έως και 1.120.000 τόνους, αναλόγως της διεθνούς τιμής του βαμβακιού. 
Συνεπώς, η Ελλάδα που είχε 540.000 τόνους ως εθνική της ποσόστωση 
ανέβηκε στους 782.000 έως και 850.000 τόνους αναλόγως της διεθνούς τιμής 
του βαμβακιού.
Η αλλαγή του καθεστώτος ενίσχυσης στο βαμβάκι του 1995, εκτός απ’ την 
μεταβολή των ποσοστώσεων, περιέχει και αλλαγές στις μεθόδους και τους 
τρόπους ενίσχυσης στο βαμβάκι. Αυτές είναι:
• Ενίσχυση κατά κιλό στο παραγόμενο σύσπορο βαμβάκι με βάση το 

παραχθέν εκκοκκισμένο.
• Το καθεστώς που ίσχυε μέχρι το 1995 δεν διασφάλιζε την καθαρότητα της 

παραγωγής σύσπορου και επέτρεπε τις νοθείες και μεγάλο ποσοστό κακής 
ποιότητας ξένων υλών.

• Η συνυπευθυνότητα, δηλαδή η ποινή, δεν έχει πλέον οριακό φραγμό. Σε 
αντίθεση με το προηγούμενο καθεστώς που προέβλεπε όρια.

• Καθορίστηκε η ελάχιστη τιμή που διασφαλίζει κάθε φορά το κόστος του 
παραγωγού, καθώς και η τιμή στόχου προς την οποία πρέπει να αποβλέπει η 
πολιτική ενίσχυσης στον βαμβακοκαλλιεργητή για να απορροφά τις 
συνέπειες των μεταβολών της διεθνούς τιμής του βαμβακιού, η οποία σήμερα 
είναι λιγότερη από το 1/3 της ελάχιστης τιμής που λαμβάνει ο παραγωγός. 
Είναι γνωστό ότι το βαμβάκι είναι διεθνώς χρηματιστηριακό προϊόν.

• Η ενίσχυση στο βαμβάκι καθορίζεται οριστικά μετά το τέλος της 
καλλιεργητικής περιόδου. Το αργότερο έως 10 Ιουλίου κάθε χρόνου.

• στ) Η τελική εξόφληση του υπολοίπου στους παραγωγούς, γίνεται μετά το 
τέλος της εμπορικής περιόδου.

• Κατάργηση της στρεμματικής ενίσχυσης των μικρών παραγωγών που ίσχυε 
στο προηγούμενο καθεστώς, για παραγωγούς μέχρι 20 στρέμματα. Η 
Ευρωπαϊκή Ενωση επέβαλε αυτή τη κατάργηση, διότι γινόταν η εξής 
καταστρατήγηση: κάθε γεωργικής εκμετάλλευση κατατμιζόταν εικονικά σε 
κμεταλλεύσεις μικρές των 20 στρεμμάτων για να προκύπτουν περισσότεροι 
δικαιούχοι μικροί παραγωγοί.

Με τα σημειωθέντα επίπεδα παραγωγής του 1995-1996, εάν είχαμε την παλαιά 
ποσόστωση, τότε οι Έλληνες παραγωγοί θα ελάμβαναν μέχρι και 40 δρχ. 
μικρότερη τιμή στο βαμβάκι ανά κιλό, από εκείνη που πράγματι έλαβαν φέτος.



Τα βασικότερα προβλήματα εφαρμογής του κοινοτικού καθεστώτος ενίσχυσης 
στο βαμβάκι είναι τα εξής:
- Η σημειούμενη απώλεια, για τους Έλληνες παραγωγούς, σημαντικού 
ποσοστού της ενίσχυσης στο βαμβάκι, λόγω της συνεχιζόμενης, επί σειρά ετών, 
υπερπαραγωγής βαμβακιού στη χώρα μας.
- Η απουσία πρόβλεψης για την ενίσχυση στο βαμβάκι, με τρόπο που να είναι 
αντιπροσωπευτικός και δίκαιος, κάθε ποιοτικού τύπου βαμβακιού.
Η Ελλάδα αναγκάστηκε να επιβάλλει Εθνικούς πίνακες ποιοτικής - χρηματικής 
αποτίμησης των διαφόρων ποιοτικών τύπων βαμβακιού, τους οποίους οι 
εκκοκκιστές δεν εφαρμόζουν με συνέπεια. Οι εκκοκκιστές, για όλες τις 
ποιότητες δίνουν την ίδια τιμή.
Επιβάλλεται να υπάρξει συντονισμός όλων των πλευρών που εμπλέκονται στην 
παραγωγή, διακίνηση και κατεργασία του βαμβακιού, ώστε να επιτύχουμε τις 
μέγιστες δυνατές ενισχύσεις για το βαμβάκι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Δραστηριοποιούμαστε στη κατεύθυνση αυτή, ενώ παράλληλα επιδιώκουμε να 
αναβαθμίσουμε και την ποιότητα του Ελληνικού βαμβακιού.

β) Καπνός
Τα έσοδα από την εξαγωγή καπνού πλησιάζουν τα 80 δις δρχ. ετησίως και το 
προϊόν αποτελεί το 4% του συνόλου των εξαγωγών μας στα γεωργικά προϊόντα. 
Μετά το 1992 παρουσιάζεται μείωση της παραγωγής, που οφείλεται στην 
αναθεώρηση της Κοινής Οργάνωσης Αγορών στον τομέα του καπνού η οποία 
καλύπτει το χρονικό διάστημα 1993-1997. Το καθεστώς κατήργησε την 
Μέγιστη Εγγυημένη Ποσότητα και εισήγαγε την ποσόστωση στην 
πριμοδοτούμενη ποσότητα της χώρας, θέτοντας ως ανώτατο όριο Εθνικής 
Ποσόστωσης, τους 126.700 τόνους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα αντίστοιχη 
μείωση του εισοδήματος των καλλιεργητών καπνού.
Εια την εσοδεία 1996 και στο πλαίσιο του πακέτου τιμών και συναφών μέτρων, 
η ελληνική κυβέρνηση, ζήτησε αύξηση των πριμοδοτήσεων των εκλεκτών και 
κύρια εξαγώγιμων ποικιλιών καπνού.
Στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ελληνική κυβέρνηση θα θέσει το θέμα 
χορήγησης νέων μεριδίων ποσοστώσεων σε νέους γεωργούς, επιπλέον της 
εθνικής ποσόστωσης, με πρώτο στόχο αυτή να αυξηθεί από τα 125 που είναι 
σήμερα, στα 140 εκατομμ. κιλά, όπως θα προταθει στην νέα αναθεώρηση της 
Κοινής Οργάνωσης Αγοράς, 
γ) Σιτηρά
Το μαλακό και σκληρό σιτάρι στην Ελλάδα καλλιεργείται σε έκταση που 
προσεγγίζει τα 10 εκατ. στρέμματα. Η παραγωγή μας σε μαλακό σιτάρι 
σημειώνει ελλείμματα, ενώ η παραγωγή μας σε σκληρό σιτάρι παρουσιάζει 
μικρά πλεονάσματα.
Τα σιτηρά διέπονται από ενιαία Κοινή Οργάνωση Αγοράς στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, παρά το γεγονός ότι ένας από τους κυρίαρχους



στόχους της γεωργικής πολιτικής της χώρας μας είναι η προώθηση της 
αυτάρκειάς της σε βασικά είδη διατροφής, η επίτευξη αυτού του στόχου 
συναντά ανυπέρβλητα εμπόδια στα πλαίσια της υποχρεωτικής εφαρμογής της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Μια ενδεχόμενη στροφή των παραγωγών χειμερινών σιτηρών προς τα 
ελλειμματικά είδη, δηλ. το μαλακό σιτάρι και το κριθάρι, θα πρέπει να 
αποκλεισθεί με τη σημερινή Κοινή Αγροτική Πολιτική. Για κάθε στρέμμα που 
θα επιχειρήσουμε με εθνικά μέτρα να το αποσπάσουμε από το σκληρό σιτάρι 
και να το δώσουμε στα ελλειμματικά, σημαίνει απώλεια κοινοτικών πόρων
11.000 δρχ./στρέμμα με αντίστοιχη επιβάρυνση του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
Με τα παραπάνω δεδομένα οι στόχοι μας περιορίζονται μόνο στη 
μεγιστοποίηση του εισοδήματος του παραγωγού και την αύξηση των 
Κοινοτικών εισροών. Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με τη διατήρηση μιας 
καλλιεργούμενης με σκληρό σιτάρι έκτασης 7.000.000 στρ. (δυνατότητα της 
χώρας) και του σημερινού καθεστώτος των δικαιωμάτων σκληρού σίτου με 
ορισμένες τροποποιήσεις, για την είσοδο νέων αγροτών στο μητρώο, 
δ) Καλαμπόκι
Το καλαμπόκι όπως και τα άλλα σιτηρά διέπεται από Κοινή Οργάνωση Αγοράς. 
Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να επιδιωχθεί η αύξηση της καλλιεργούμενης 
έκτασης και η σταθεροποίησή της στα 2.000.000 - 2.200.000 στρ., με σκοπό την 
κάλυψη των αναγκών της κτηνοτροφίας και τη διατήρηση των παραδοσιακών 
εξαγωγών, δεδομένου ότι το προϊόν μπορεί να επιτύχει υψηλή τιμή στην αρχή 
της συγκομιδής λόγω πρωϊμότητος. Η έκταση που θα αποδεσμευτεί από το 
βαμβάκι θα επιδιωχθεί να χρησιμοποιηθεί στην καλλιέργεια του καλαμποκιού, 
ε) Ρύζι
Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας έχει γίνει υπερπλεονασματική στο ρύζι, χωρίς 
αυτό να δημιουργεί πρόβλημα στην εμπορία, αφού απορροφήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή αγορά. Σ’αυτό συνέτεινε και η παρατηρηθείσα πρόσφατα συνεχώς 
περίοδος ξηρασίας στην Ισπανία.
Στόχος μας είναι η καλλιέργεια του ρυζιού να μην υπερβεί το πρόσφατα 
επιτευχθέν πλαφόν στην Ε.Ε. των 248.910 στρεμμάτων.



στ) Όσπρια - Κτηνοτροφικά - Ψυχανθή
Για ορισμένες από τις καλλιέργειες, οι οποίες εντάχθηκαν ή προβλέπεται να 
ενταχθούν στην αναμορφωμένη Κοινή Αγροτική Πολιτική με ανώτατο όριο 
εκτάσεων, επιδιώκεται η επέκτασή τους, μέσα στα πλαίσια των καθορισμένων 
ανωτάτων ορίων.
Για την καλλιέργεια των ξηρών φασολιών επιδιώκεται ήδη η ένταξη τους στο 
καθεστώς των αρδευομένων καλλιεργειών της νέας Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής με σκοπό την αύξηση της καλλιέργειας για την κάλυψη των αναγκών 
της χώρας. Το θέμα βρίσκεται στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, ως 
ελληνικό αίτημα, 
ζ) Σόγια - Ηλίανθος
Μια αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων κατά 40-50 χιλ. στρεμ. είναι 
απαραίτητη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον περιορισμό των εκτάσεων 
βαμβακιού.
η) Ροδάκινα - Νεκταρίνια
Η Ελλάδα κατέχει το 67% της Παγκόσμιας διακίνησης ροδάκινων.
Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας (18/19.7.1994) μετά από αίτημα της 
ελληνικής κυβέρνησης, παρέτεινε την περίοδο επιδοτούμενης εκρίζωσης 
ροδακινεώνων και νεκταρινεώνων και χορήγησε τη δυνατότητα απόσυρσης 
νεκταρινίων το μήνα Σεπτέμβριο.
Λόγω της αναγκαιότητας συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων, 
συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης επιτροπή, αποτελούμενη από 
τους εκπροσώπους των φορέων των παραγωγών των νομών Ημαθίας και 
Πέλλας και της βιομηχανίας, με συντονιστή τον Νομάρχη Ημαθίας για να 
προβεί στις κατάλληλές ενέργειες ώστε να διατηρηθεί η θεσμική τιμή στην 
αγορά ροδάκινων και να επεμβαίνει με συντονισμένες ενέργειες σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Γεωργίας στην επίλυση πιθανών προβλημάτων.
Μετά από τις προβλέψεις για υπερπαραγωγή ροδάκινων το 1996, αποφασίστηκε 
η διεύρυνση της αγοράς ροδάκινων προς της Ανατολικές χώρες, παρόλα τα 
προβλήματα που παρουσιάζονται λόγω του μεγάλου κόστους μεταφορών. Ήδη 
υλοποιείται από τον ΟΣΕ πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας που προτείνει 
λύσεις για τις μεταφορές μέσω του σιδηροδρομικού δικτύου.
Επιπλέον, δημιουργήθηκε και δρομολογήθηκε γραμμή φέρι-μπόουτ Θεσ/νίκη - 
Νοβοροσίσκ, μέσω της οποίας μπορούν να μεταφέρονται 35 φορτηγά σε κάθε 
ταξίδι, ώστε να μειωθεί κατά το ήμισυ ο χρόνος μεταφοράς. Παράλληλα, έχει 
αρχίσει συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών για την 
εξεύρεση περισσότερων αδειών διέλευσης από τις πρώην ανατολικές χώρες, 
θ) Αμπελοοινικός Τομέας
Εφαρμόζονται προγράμματα αναδιάρθρωσης αμπελώνων, βελτίωσης ποικιλιών, 
ενίσχυσης ζωνών παραδοσιακής παραγωγής κρασιών, οριστικής εγκατάλειψης 
αμπελιών και καταπολέμησης ασθενειών, 
ι) Ελαιόλαδο- Ελιές



Επετεύχθη η αλλαγή συστήματος επιδότησης στο ελαιόλαδο: το 75% της 
επιδότησης στην τυποποίηση περνά στον παραγωγό, ενώ το 25% διατηρείται 
προσωρινά και αναμένεται κατάργησή του. 
ία) Ξηροί καρποί - Σύκα
Στα πλαίσια του Κανονισμού 3816/92 του Συμβουλίου, εγκρίθηκε το ελληνικό 
διαρθρωτικό πρόγραμμα στον τομέα των οπωροκηπευτικών τριετούς διάρκειας, 
συνολικής δαπάνης ύψους 9,982 δις δρχ. με συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων κατά 75%.
Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους 
παραγωγούς, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αναδιάρθρωση 16.000 στρ. 
συκιάς, 7.000 στρ. καρυδιάς, 3.500 στρ. φιστικιάς και 1.280 στρ. καστανιάς. 
Επίσης στα πλαίσια του Κανονισμού 789/89 του Συμβουλίου, εγκρίθηκαν δύο 
σχέδια βελτίωσης της ποιότητας και εμπορίας καρπών με κέλυφος, δεκαετούς 
διάρκειας.

Εισπράξεις της Ελλάδας υπό μορφή Ενισχύσεων από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

ΕΤΟΣ : 1994 (16.10.93 - 15.10.94)

1. Ενισχύσεις στον παραγωγό

- Προϊόντα αροτραίων καλλιεργειών 84,6 δις δρχ.
(Σιτηρά, κριθάρι κλπ)

- Όσπρια 141,3 εκατ. δρχ.
- Μεταξοσκώληκες 28,3 εκατ. δρχ.
- Καπνός 120,42 δις δρχ.
- Σπόροι 452,2 εκατ. δρχ.
-Ρύζι 252,3 εκατ. δρχ.
- Γάλα 2,15 δις δρχ.
- Βόειο κρέας 8,6 δις δρχ.
- Αιγοπρόβειο κρέας 52,34 δις δρχ.
- Αλιευτικά προϊόντα 311 εκατ. δρχ.
Σύνολο : 269,325 δις δρχ.

2. Ενισγύσεις στον μεταποιητή

- Ζάχαρη (καθαρές ενισχύσεις της βιομηχανίας)
- Αποξηραμένες ζωοτροφές
- Βαμβάκι
- Μεταποιημένα Οπωροκηπευτικά (π.χ. κονσέρβες

ντομάτας, κομπόστες, χυμοί φρούτων κλπ). Από

3.5 δις δρχ.
706.5 εκατ. δρχ. 
203,8 δις δρχ.
55 δις δρχ.



την περίοδο 95/96, οι ενισχύσεις για την μετα
ποίηση πορτοκαλιών και μανταρινιών θα
δίνονται απευθείας στον παραγωγό.____________________________

Σύνολο : 263 δις δρχ.

3. Ενισγύσεις στον παραγωγό και τον μεταποιητή

α) Ενισχύσεις στον παραγωγό

- Ελαιόλαδο (70% των ενισχύσεων στον παραγωγό) : 81,56 δις δρχ.
- Νωπά Οπωροκηπευτικά (65% των ενισχύσεων : 45,4 δις δρχ.

στον παραγωγό)
- Κρασί - Αμπέλι (48% των ενισχύσεων στον παραγωγό) : 5,23 δις δρχ.

Στις ενισχύσεις περιλαμβάνονται μόνο αυτές για 
εκριζώσεις αμπελώνων και όχι οι δαπάνες υπέρ
των οινοποιών και οινοπνευματοποιίαν·__________________________

Σύνολο : 132,21 δις δρχ.

β) Ενισχύσεις στον μεταποιητή

- Ελαιόλαδο (20% των ενισχύσεων στον μεταποιητή) : 24 δις δρχ.
- Νωπά Οπωροκηπευτικά (8% των ενισχύσεων : 5,3 δις δρχ.

στον μεταποιητή)
- Κρασί - Αμπέλι (32% των ενισχύσεων στον μεταποιητή) : 5,7 δις δρχ.
Σύνολο : 35 δις δρχ.
4. Λοιπές Ενισχύσεις (ποσά από ταμειακά υπόλοιπα, περισσεύματα κλπ

προηγούμενων χρόνων)

- Ελαιόλαδο (10% των ενισχύσεων)
- Νωπά Οπωροκηπευτικά (27% των ενισχύσεων)
- Χοιρινό κρέας
- Αυγά - Πουλερικά_______________________
Σύνολο

: 11,4 δις δρχ.
: 19 δις δρχ.
: 537 εκατ. δρχ. 
: 339 εκατ. δρχ. 

: 31,34 δις δρχ.

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων για το 1994 ανέρχεται σε 730 δις δρχ.
Εια το έτος 1995 δεν έχει γίνει η τελική καταγραφή των στοιχείων. Το συνολικό 
ποσό ενισχύσεων αναμένεται πάντως να κυμανθεί στα ίδια επίπεδα

II. Μεταφορές

Με τον Καν 3438/92 η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει την επιδότηση για τη 
μεταφορά των εξαγόμενων ελληνικών φρούτων και λαχανικών, που λόγω των



μεγάλων αποστάσεων των κέντρων παραγωγής τους από τις ευρωπαϊκές αγορές, 
σε συνδυασμό με τις εμπόλεμες συνθήκες στη περιοχή της Βαλκανικής, έχει 
αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους των προϊόντων αυτών.

• Με πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης παρατάθηκε μέχρι την 31.12.96 από το 
Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ισχύς του.

III. Εμπορία αγροτικών προϊόντων

Η διεθνοποίηση της παραγωγής, η υπερπαραγωγή, η κυριαρχία της Φυτικής 
Παραγωγής στην Ελληνική γεωργία, η ανεπάρκεια στις επιχειρηματικές δομές 
αποτελούν καίρια προβλήματα στο χώρο αυτό.
Ενέργειες που πρόκειται να γίνουν και μέτρα που πρόκειται να ληφθούν :

1. Η ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπορίου αγροτικών προϊόντων μεταξύ της 
χώρας μας και των χωρών της Κεντρικής, Ανατολικής Ευρώπης και των 
χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης,

2. Η ενεργοποίηση των Κοινοτικών Κανονισμών για τις εισαγωγές 
παρόμοιων προϊόντων από Τρίτες χώρες,

3. Ειδικές χρηματοδοτήσεις για το εξαγωγικό εμπόριο ενόψει μάλιστα και 
της ισχύος των διεθνών κανονισμών, και

4. Η αναμόρφωση χονδρεμπορικών Αγορών, καθώς και η δημιουργία 
Εθνικού Φορέα εξαγωγών.
Για τον εξορθολογισμό των όρων και των συνθηκών του ανταγωνισμού και 
στην αγορά των αγροτικών προϊόντων, πρέπει να επιδιώκονται και οι παρακάτω 
στόχοι:
5. Η μείωση της διαφοράς μεταξύ της τιμής παραγωγού και της τιμής που 
αγοράζει ο καταναλωτής.
Η σχέση αυτή σήμερα διαπιστώνεται οτι μπορεί να φτάσει σε ορισμένες 
περιπτώσεις, στην ακραία εκδοχή του 1 προς 5.

6. Η πάταξη της φοροδιαφυγής.

7. Η είσπραξη από το Δημόσιο των τελών διακίνησης για τα αγροτικά 
προϊόντα.

8. Η καταστολή φαινομένων νοθείας και παραποίησης αγροτικών 
προϊόντων.

Στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την εξυγίανση της αγοράς αυτής αποτελούν:



• Η οργάνωση των αγορών, που περιλαμβάνει και το σπάσιμο των 
μονοπωλίων.
• Τα δίκτυα πωλήσεων (αποδοτικό δίκτυο διανομής αγροτικών προϊόντων).
• Η εξασφάλιση της επάρκειας των προϊόντων στην αγορά, με τις αναγκαίες 
προληπτικές ενέργειες για την αποφυγή απότομων πραγματικών ή τεχνητών 
ελλείψεων προϊόντων στην αγορά, ώστε να απομακρύνονται οι κίνδυνοι 
αναζωπυρώσεως πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία.
Ιδιαίτερα για την Αθήνα, καθίστανται ως επιβεβλημένα τα εξής κυρίως:
• Η εξυγίανση της αγοράς του Ρέντη
• Η αναδιοργάνωση και η ρύθμιση των θεμάτων του χονδρεμπορίου των 
αγροτικών προϊόντων και έξω από την αγορά.
Η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με εκπροσώπου των Συν/κών Οργανώσεων και 
των παραγωγώνδιαμόρφωσα κατευθύνσεις για τον εξορθολογισμό και τη 
βελτίωση της οργάνωσης, τόσο του χονδρεμπορίου, όσο και του λιανεμπορίου 
των προϊόντων αγροτικής παραγωγής.

- Για το χονδρεμπόριο, κρίνεται απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός των 
κεντρικών αγορών που περιλαμβάνει:
• Απελευθέρωση των ενοικίων.
• Μεγάλες μονάδες.
• Επιχειρησιακό πρόγραμμα.

- Για το λιανεμπόριο, κρίθηκαν απαραίτητα η εξυγίανση των λαϊκών 
αγορών και ο εκσυγχρονισμός τους, που περιλαμβάνουν :
• Αναθεώρηση των επαγγελματικών αδειών.
• Θέσπιση κριτηρίων για τις νέες άδειες (έγκριση αδειών με βάση τον όγκο 
παραγωγής).
• Διασφάλιση κανόνων στην αγορά.
• Πρόσβαση του παραγωγού στην ελεύθερη αγορά.
• Ενθάρρυνση του μικροκαλλιεργητή που απευθύνεται στις λαϊκές αγορές 
για πώληση των προϊόντων του.
• Μηχανοργάνωση του συστήματος των λαϊκών αγορών.

IV. Διεπαγγελματικές Οργανώσεις

Έχει δοθεί οδηγία για την συγκρότηση προσχεδίου νόμου για τη θεσμοθέτηση 
των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων σε εναρμόνιση της ελληνικής με την 
κοινοτική νομοθεσία.
Η οικονομική και εμπορική οργάνωση και διαμόρφωση πολιτικής κατά κλάδο 
παραγωγής στο πλαίσιο που προσδιορίζεται από τις νέες Κοινές Αγροτικές 
Πολιτικές καθιστούν αναγκαία την θεσμοθέτηση.
Σκοπός είναι:



• Η οργάνωση διεπαγγελματικής συνεργασίας παραγωγικών τάξεων 
πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής.
• Η συνεχής πρακτική εκπαίδευση - ενημέρωση παραγωγών και 
επαγγελματιών εμπορίας, επεξεργασίας, διακίνησης και διάθεσης προϊόντων 
φυτικής, ζωικής, αλιευτικής και λοιπής παραγωγής και συνεργασία με 
υπηρεσιακούς φορείς στην διαμόρφωση και εφαρμογή της Αγροτικής Πολιτικής 
(Εθνικής - Κοινοτικής και Διεθνούς).

Θα συνεργάζονται με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και θα αξιοποιούν φοιτητές, κατά την πρακτική άσκηση 
και τις διακοπές τους, στην εφαρμογή των προγραμμάτων.

V. Αναδιοργάνωση των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Γεωργίας 
και δημιουργία νέων.

- Οι καθυστερήσεις στην καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων των 
κοινοτικών προγραμμάτων των δράσεων και λοιπών δραστηριοτήτων.

- Η επιβολή καταλογισμών, οι περισσότεροι των οποίων οφείλονται σε 
τυπικούς λόγους - παραλείψεις και κυρίως λόγω δημιουργίας αμφιβολιών.

- Οι παρατυπίες ή καθυστερήσεις στους εξωτερικούς ελέγχους σε 
πρωτογενές επίπεδο, επιβάλλουν:
• Αναδιοργάνωση των ελεγκτικών μηχανισμών και δημιουργία νέου 
οργανισμού ελέγχου, καθώς και επανεξέταση της λειτουργίας των
οργανισμών για τα τρία κύρια εξαγώγιμα προϊόντα (καπνός, βαμβάκι, 
ελαιόλαδο).
Σ’ αυτά τα πλαίσια γίνεται αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Αγροτικών Προϊόντων του Υπουργείου Γεωργίας, μέσω της 
οποίας εισρέουν κάθε χρόνο στη χώρα Ιτρις 200 δις δρχ.
Επίσης η δημιουργία Ελεγκτικού Οργανισμού για τα θέματα καπνού, που 
δρομολογήθηκε με την έκδοση σχετικού Π.Δ., η αποπεράτωση των εργασιών 
του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και η βελτίωση του επιπέδου 
συνεργασίας με τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων είναι ενέργειες που γίνονται προκειμένου να 
αρθούν οι επιφυλάξεις των ελεγκτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
έναντι των ελεγκτικών μηχανισμών της χώρας μας, με συνέπεια τη μείωση των 
μέχρι σήμερα καταλογισθέντων ποσών.
Η διαμόρφωση της εκκαθάρισης λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 1992 που επιτεύχθηκε μέχρι 
σήμερα, έχει ως εξής:



βαμβάκι 25 % - 31,451 δις δρχ. 5% - 6,45 δις δρχ.

λάδι 10 %-5,25 δις δρχ. 10% - 5,25 δις δρχ. 
καπνός 10% - 11,25 δις δρχ. 2% - 4,01 δις δρχ. 
οίνος 10%-0,305 δις δρχ. 2% - 0,061 δις δρχ. 
γάλα 0,415 δις δρχ. 0,134 δις δρχ.

Σύνολο : 48,672 δις δρχ. 15,855 δις δρχ.

δυνατότητα 
μείωσης 
τελικό 
τελικό 
εκτίμηση 
υπό αίρεση άρσης 
προσφυγής μας 

μείωση 28,7 δις δρχ.

Επίσης επετεύχθη η επιστροφή εκ μέρους της Κοινότητας 10 δις δρχ. για τους 
καταλογισμούς βάμβακος του έτους 1991.

1. Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Αγροτικών Προϊόντων μετά από την 
αναδιοργάνωση της τόσο σε προσωπικό, όσο και σε εξοπλισμό, θα αποτελέσει 
τη βάση για τη δημιουργία, της νέας Διεύθυνσης πληρωμών σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τις ίδιες οδηγίες θα 
δημιουργηθούν δύο νέοι οργανισμοί προκείμενου να διασφαλιστεί σωστή ροή 
των εισροών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων στη χώρα μας.

2. Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης
Ο Οργανισμός αυτός θα συσταθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και θα 
υπάγεται σ’ αυτό. Οι σχετικές διαδικασίες για την σύστασή του έχουν ήδη 
δρομολογηθεί.
Στόχος του Οργανισμού αυτού θα είναι να ελέγχει και να πιστοποιεί το σωστό 
τρόπο διαχείρισης, ελέγχου και εκκαθάρισης του συνόλου των εισροών του
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στη χώρα 
μας.

3. Σύσταση Οργανισμού Ελέγχου
Συνιστάται νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υπαγόμενο στο δημόσιο τομέα 
με την επωνυμία Οργανισμός Ελέγχου Αγορών Γεωργικών Προϊόντων με
έδρα την Αθήνα, το οποίο θα έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και θα 
τελεί υπό τον έλεγχο του Υπουργού Γεωργίας.
Σκοπός του Οργανισμού θα είναι οι πάσης φύσεως έλεγχοι των στοιχείων των 
φακέλων που προσκομίζονται από του δικαιούχους στον Οργανισμό, 
προκειμένου να τύχουν οικονομικών ενισχύσεων ή πριμοδοτήσεων που 
χορηγούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων. Ο Οργανισμός χρηματοδοτείται κατά 50%από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.



Η στελέχωση της γεωργίας από επαγγελματίες αγρότες, με επαγγελματική 
κατοχύρωση, συνεχιζόμενη κατάρτιση, δικτύωση και υποστήριξη σε τεχνικές 
πληροφορίες και άλλες γνώσεις, αποτελεί αναγκαιότητα για την ελληνική 
γεωργία, προκειμένου αυτή να αποκτήσει εκείνο το παραγωγικό «προφίλ», που 
θα της επιτρέψει να προσαρμόζεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στις τάσεις του 
διεθνούς ανταγωνισμού και στις ανάγκες της κατανάλωσης.
Κατά την περίοδο 1994-1996 λειτουργούν προγράμματα συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης, μέσω των Κέντρων Επαγγελματικής Γεωργικής 
Εκπαίδευσης, για τα οποία η συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
ανέρχεται σε 52,5% και η εθνική σε 47,5%.
Έχει υπογραφεί από τον Υπουργό Γεωργίας σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος 
για την ίδρυση 7 Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών στις περιοχές: 
Καρπενησιού με ειδικότητα στελεχών ήπιων μορφών αγροτουρισμού, Βλάστης 
Κοζάνης με ειδικότητα τεχνιτών ζωοτεχνικής, Δράμας με ειδικότητα τεχνιτών 
Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, Ορεστιάδας με ειδικότητα τεχνιτών παραγωγής 
ζωοτροφών, Μεσσαράς Κρήτης με ειδικότητα τεχνιτών θερμοκηπίων, 
Κομοτηνής με ειδικότητα τεχνιτών μεταποίησης-τυποποίησης τοπικών 
προϊόντων και Λέσβου με ειδικότητα τεχνιτών παραγωγής προϊόντων 
προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης.

Η Κυβέρνηση στα πλαίσια της αγροτικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
επιμόρφωσης έχει προγραμματίσει τα ακόλουθα:

1. Ίδρυση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης
Σε σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή συνιστάται νομικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Γεωργικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Γεωργίας με σκοπό:
• την οργάνωση και λειτουργία της μεταγυμνασιακής γεωργικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης - κατάρτισης,
• την οργάνωση και λειτουργία της μεταλυκειακής γεωργικής εκπαίδευσης-

κατάρτισης,
• τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση,
• τη χορήγηση του «Πράσινου Πτυχίου»
• την παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
• την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,
• την παραγωγή διδακτικού και εποπτικού υλικού,
• τη σύνδεση της γεωργικής έρευνας και των γεωργικών ερευνητικών 

ιδρυμάτων με την γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση



• τη συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για 
την συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση εκείνων των 
αγροτών που δεν ασχολούνται αποκλειστικά με τη Γεωργία (πολυαπασχόληση) 
και
• τη συνεργασία με τον Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης για την ίδρυση και λειτουργία μεταλυκειακής γεωργικής 
επαγγελματικής εκπαίδευσης - κατάρτισης.

2. Πρόσληψη εκπαιδευτικού - εποχιακού προσωπικού

3. Καθιέρωση του «Πράσινου Πτυχίου»
Η επαγγελματική ικανότητα των Νέων Γεωργών θα προκύπτει από την 
απόκτηση του «Πράσινου Πτυχίου».
Με τον τρόπο αυτό εναρμονίζεται ο τομέας της αγροτικής εκπαίδευσης με τα 
κοινοτικά δεδομένα. «Πράσινα Πτυχία» θα δοθούν για πρώτη φορά στους 
απόφοιτους των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών.

4. Λειτουργία 2 νέων ειδικοτήτων
Θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 1996-97, 2 νέες ειδικότητες 
(Ζωοτεχνικής και Μελισσοκομίας) στις ήδη λειτουργούσες Τεχνικές 
Επαγγελματικές Σχολές Ιωαννίνων, Λάρισας και Συγγρού.

5. Μετεξέλιξη 7 Κέντρων Επαγγελματικής Γεωργικής Εκπαίδευσης σε 
εξειδικευμένα Κέντρα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης.

6. Συνέχιση προγράμματος συνεχιζόμενης κατάρτισης στα 63 Κέντρα 
Επαγγελματικής Γεωργικής Εκπαίδευσης.

7. Ίδρυση και λειτουργία 2 νέων Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών 
ειδικότητας Οικολογικών Καλλιεργειών- Μεταποίησης- Μάρκετινγκ.

8. Προγραμματισμός 800 εκπαιδεύσεων/έτος με εκπαιδευτικά 
προγράμματα.

9. Προγραμματισμός 50 εκπαιδεύσεων/έτος με εξειδικευμένα προγράμματα



Είναι γνωστή η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού της χώρας είναι γνωστή. 
Ανάμεσα στους νέους των 18 έως και 25 ετών μόλις το 8% ακολουθεί το 
γεωργικό επάγγελμα, ενώ ο ενεργός αγροτικός πληθυσμός των ηλικιών 45 έως 
65 ετών είναι υπερδιπλάσιος του αντίστοιχου πληθυσμού των ηλικιών 25 έως 
45 ετών.
Είναι επιβεβλημένη μια πολιτική προτεραιοτήτων της γεωργικής μας 
ανάπτυξης σε παραγωγική βάση. Επεξεργασμένη και αποτελεσματική 
πολιτική για τους Νέους Αγρότες.
Η Κυβέρνηση κατά την περίοδο 1993-1996 προώθησε την εφαρμογή του 
Κανονισμού 2328/91 που περιλαμβάνει μέτρα, όπως:
• Εφάπαξ πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης
• Αυξημένες κατά 10% ενισχύσεις για επενδύσεις γεωργικής φύσης 

Αυξημένο ποσό μέχρι και 40% της ενίσχυσης από το πρόγραμμα της
εξισωτικής αποξημίωσης (ενίσχυση σε αγρότες ορεινών, ευαίσθητων, 
μειονεκτικών και παραμεθόριων περιοχών).

Επίσης, στα πλαίσια εφαρμογής των Περιφερειακών Επενδυσιακών 
Προγραμμάτων (απόφαση 193/95) ενισχύθηκε (30%) η επισκευή και 
αποκατάσταση κατά προτεραιότητα παραδοσιακών κτισμάτων για την κάλυψη 
των στεγαστικών αναγκών των νέων γεωργών που είναι μόνιμοι κάτοικοι 
οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους
Επιπρόσθετα, η Κυβέρνηση σε συνεργασία με την Αγροτική Τράπεξα της 
Ελλάδας έλαβε για τις περιπτώσεις εκείνων των νέων αγροτών που για 
οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να ενισχυθούν με τα κίνητρα των κανονισμών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα εξής μέτρα:
• Ειδικό πρόγραμμα δανειοδότησης αγροτικής στέγασης.
• Χορήγηση μεσομακροπρόθεσμων δανείων για την αγορά γεωργικών 
εκτάσεων με διάρκεια έως 30 χρόνια και περίοδο χάριτος μέχρι 5 χρόνια.
Επίσης, υπογράφηκε σχέδιο διυπουργικής απόφασης που περιλαμβάνει:
α) Προσαρμογή στον Κανονισμό 2328/91 και μερική κωδικοποίηση των 
προγενέστερων διατάξεων που αφορούν στα κίνητρα για τους νέους αγρότες, 
β) Αύξηση της πριμοδότησης πρώτης εγκατάστασης, που προβλέπεται από τον 
Κανονισμό 2328/91.
γ) Αύξηση των ποσών της μέγιστης επιλέξιμης δαπάνης από 40.720.000 δρχ. 
ανά εκμετάλλευση σε 44.000.000 δρχ.
δ) Αύξηση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες των ποσοστών ενίσχυσης των
επενδύσεων πάνω από όσα προβλέπει ο Κανονισμός 2328/91.
ε) Τήρηση βιβλίων λογαριασμών από τους νέους αγρότες.
στ) Προώθηση της εφαρμογής του προγράμματος Αγροτουρισμός-
Αγροτοβιοτεχνία.



Με σκοπό την αύξηση του αριθμού εγκατάστασης νέων αγροτών σε περίπου 
1.500 νέους/έτος για τη χρονική περίοδο 1996-1999, η Κυβέρνηση σε σχέδιο 
νόμου που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή, λαμβάνει συμπληρωματικά νέα 
μέτρα:

1. Πρόσθετες δανειακές διευκολύνσεις
Προβλέπονται νέα πρόσθετα μέτρα δανειακών διευκολύνσεων προς τους 
αγρότες με διαφοροποίηση της επιδότησης επιτοκίων, με προτεραιότητα σε 
κάτοχους του «Πράσινου Πτυχίου».
Συγκεκριμένα:
• Επιδοτούνται κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες από την Αγροτική Τράπεζα της 
Ελλάδας τα επιτόκια των βραχυπρόθεσμων δανείων που χορηγούνται για την 
καλλιεργητική περίοδο προς τους νέους αγρότες ορεινών και προβληματικών 
περιοχών και κατά 4 μονάδες τα επιτόκια των δανείων που χορηγούνται στους 
νέους αγρότες των λοιπών περιοχών.
• Επιδοτείται το επιτόκιο δανείων των νέων αγροτών που κατοικούν σε 
προβληματικές περιοχές και τουλάχιστον το 25% του εισοδήματος τους 
προέρχεται από τη γεωργία, για κεφάλαια κινήσεως και για τοπικές 
δραστηριότητες σε άλλους τομείς της οικονομίας που αποφέρουν 
συμπληρωματικό εισόδημα. Ως τέτοιες δραστηριότητες νοούνται η παραγωγή - 
μεταποίηση προϊόντων, καθώς και εμπορία τους, η οικοτεχνία, οι επιχειρήσεις 
διαχείρισης περιβάλλοντος και ο αγροτουρισμός.
• Επιδοτούνται με 2% τα βραχυπρόθεσμα δάνεια που χορηγούνται στις 
τυχόν αμιγείς οργανώσεις νέων αγροτών.
1. Η αξία χρεωμένων και υποθηκευμένων στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας 
ακινήτων που μεταβιβάζονται σε νέους αγρότες και που προσδιορίζεται με 
αντικειμενικά κριτήρια αποτελεί νέο δάνειο προς το νέο αγρότη με το οποίο θα 
εξοφλείται ισόποση οφειλή του πωλητή.

2. Ειδικά φορολογικά μέτρα για τους νέους αγρότες
• Προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό κατά 50% για τα 5 πρώτα χρόνια 
υποβολής φορολογικής δήλωσης και κατά 25% για τα επόμενα 5 χρόνια.
• Εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα των νέων αγροτών το 50% της 
δαπάνης (ίδιας συμμετοχής) για την αγορά παγίων στοιχείων της γεωργικής 
εκμετάλλευσης.
• Βεβαιώνεται, αλλά δεν εισπράττεται ο φόρος από μεταβιβάσεις προς τους 
νέους αγρότες για μέγεθος εκμεταλλεύσεων μέχρι 2 Μονάδες Ανθρώπινης 
Εργασίας και μειώνεται στο ήμισυ ο φόρος για μεταβιβάσεις προς νέους 
αγρότες με εκμεταλλεύσεις άνω των 2 Μονάδων Ανθρώπινης Εργασίας 
(Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας είναι η ετήσια απασχόληση του γεωργού στη 
γεωργική εκμετάλλευση και ισοδυναμεί με 1.750 ώρες/έτος).



Επιπλέον, η Κυβέρνηση προγραμματίζει την:

3. Μείωση του ελάχιστου ποσοστού ιδιοκτησίας γεωργικής εκμετάλλευσης.

4. Πληροφόρηση των νέων αγροτών

Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Για την επίλυση των διαρθρωτικών αδυναμιών της ελληνικής γεωργίας 
απαιτείται η βαθμιαία ανακατανομή των κονδυλίων (κοινοτικών και εθνικών) 
με στόχο την αύξηση των επενδύσεων υποδομών. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα 
την προσέλκυση και ιδιωτικών επενδύσεων και τη συσσώρευση κεφαλαίου. Η 
Κυβέρνηση έχει ως στόχο την μετεξέλιξη της πολιτικής των επιδοτήσεων σε 
πολιτική των επενδύσεων.
Στα πλαίσια του Κανονισμού 866/90 της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδοτούνται 
Επενδυτικά Προγράμματα για την βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και 
εμπορίας αγροτικών προϊόντων. Ο κανονισμός εντάσσεται στο Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης.
• Μέσα στο 1997 προβλέπεται να αποπερατωθούν όλα τα παρακάτω

επενδυτικά προγράμματα που εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια των 2 τελευταίων 
χρόνων (93 και 94) εφαρμογής του Κανονισμού στα πλαίσια του 1ου 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.



Χ Ρ Ο Ν Ο Σ
Ε Γ Κ Ρ ΙΣ Η Σ

Α ρ ιθμ ός Ε γκεκριμένω ν  
Ε πενδυτικώ ν  

Π ρογραμμάτω ν

Σ υνολικό  επ ιλέξιμ ο  
προβλεπόμ ενο  κόστος

1993 83 16.099
1993 9 2.338
1993 4 1.452
1993 34 8.108
1994 27 6.146

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 157 119.256

• Η Εφαρμογή του Κανονισμού στα πλαίσια του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης άρχισε τον Ιανουάριο 1995. Η προβλεπόμενη για την 5ετία 94-99 
Δημόσια Δαπάνη (σύνολο κοινοτικής και εθνικής συμμετοχής) είναι της 
τάξης 7.600 εκατ. δρχ.

Τ Ο Μ Ε Α Κ Η  Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η  Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ω Ν  Κ Α Ι Π ΙΣ Τ Ω Σ Ε Ω Ν  Τ Ο Υ
Ε υ ρ ω π α ϊκ ο ύ  Γ εω ρ γικ ο ύ  Τ α μ είο υ  Π ρ ο σ α να το λ ισ μ ο ύ  κ α ι Ε γγυ ή σ εω ν  
______________________________________________________ ( Π ο σ ά  σ ε εκατ. δρχ .)

Τ Ο Μ Ε Α Σ Κ οινοτική
Ε νίσχυση

Α ριθμ ός
Ε πενδυτικώ ν

Π ρογραμμάτω ν

Ε γκριθείσα
κοινοτική

Ε πιχορήγηση

Υ πόλοιπο
κοινοτικής

Ε π ιχορή γη ση ς
ΚΡΕΑΣ 11.381 24 3.915 7.465
ΓΑΛΑ & ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜ ΙΚΑ 9.455 35 7.952 1.502
ΑΥΓΑ & ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 2.802 5 796 2.005
ΜΕΛΙ - ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ 525 1 64 461
ΣΙΤΗΡΑ 5.078 4 451 4.627
ΕΛΑΙΟΥΧΑ 3.502 85 2.617 884
ΟΙΝΟΣ 700 0 0 700
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

α. Εμπορία 
β. Μ εταποίηση 
γ. Βρώσιμη ελιά

15.933
6.478
8.580
875

96 11.152 4.780

ΑΝΘΗ 525 0 0 525
ΓΕΩΜ ΗΛΑ 1.226 3 232 993
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 2.451 12 1.050 1.401
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Χ Ω Ρ Α Σ 53.578 265 28.230 25.347

Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ Κ Η  Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η  Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ω Ν

(Π ο σ ά  σ ε  ε κ α τ . δ ρ χ .)
Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ Α ριθμός

Ε πενδυτικώ ν
Π ρογραμμάτω ν

Σ υνολικός
Π ροϋπολογισ μ ός

ΑΝ. Μ ΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 16 3.985
ΚΕΝΤΡΙΚΗ Μ ΑΚΕΔΟΝΙΑ 56 22.717
ΔΥΤΙΚΗ Μ ΑΚΕΔΟΝΙΑ 7 2.177
ΗΠΕΙΡΟΣ 16 8.389



ΘΕΣΣΑΛΙΑ 23 14.541
ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 1 70
ΔΥΤΙΚΗ Ε Λ Λ Α Δ Α 12 1.524
ΣΤΕΡΕΑ Ε Λ Λ Α Δ Α 28 6.178
ΑΤΤΙΚΗ 0 0
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 42 8.017
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1 160
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 4 1.002
ΚΡΗΤΗ 59 6.954

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Χ Ω Ρ Α Σ 265 75.715

Π Ο Ρ Ε ΙΑ  Ε Ν Τ Α Ξ Η Σ  Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ω Ν

(Π ο σ ά  σ ε  ε κ α τ . δ ρ χ .)
ΧΡΟΝΟΣ

ΕΓΚΡΙΣΗΣ
Αριθμός

Επενδυτικών
Προγραμμάτων

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜ ΕΝΟ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΚΟΣΤΟΣ

01/95 22 4.123
02/95 26 17.011
03/95 42 8.554
04/95 16 4.087
05/95 9 3.720
06/95 30 2.384
07/95 11 6.306
08/95 4 635
01/96 34 8.030
02/96 20 7.750
03/96 51 13.114

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 265 75.715

α) Τομέας Φυτικής Παραγωγής
• Κατασκευάζονται και εκσυγχρονίζονται 8 Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας 
Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου στο Ηράκλειο, Πειραιά, Ναύπλιο, Πάτρα, Βόλο, 
Γιάννενα, Θεσ/νίκη και Καβάλα. Επίσης, εκσυγχρονίζονται τα Απεντομωτήρια 
της Αλεξανδρούπολης, των Σερρών, της Θεσσαλονίκης, του Πειραιά και του 
Κατάκολου του Ν. Ηλείας.
• Προωθείται η κατασκευή των 10 Σταθμών Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου στα 
σημεία εισόδου της χώρας.

β) Τομέας Γάλακτος
• Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ποιότητα γάλακτος και των γαλακτοκομικών 
προϊόντων συστάθηκαν με το Ν. 2127/93 9 εργαστήρια Ποιότητας Γάλακτος 
στους Νομούς Έβρου, Δράμας, Πέλλας, Λέσβου, Ρεθύμνου, Ιωαννίνων, 
Λάρισας, Κοζάνης και Αχαίας.



• Αξιολογήθηκαν και θα ενταχθούν σε λειτουργικά προγράμματα, 11 
τυροκομεία και 1 σταθμός συγκέντρωσης γάλακτος, συνολικού 
προϋπολογισμού 7 δις δρχ.
• Αξιολογήθηκαν και θα ενταχθούν σε λειτουργικά προγράμματα, 11 
τυροκομεία και 1 σταθμός συγκέντρωσης γάλακτος, συνολικού 
προϋπολογισμού 7 δις δρχ.

γ) Τομέας κρέατος - Βιομηχανικά σφαγεία - Έργα υποδομής
Αξιολογήθηκαν και θα ενταχθούν σε λειτουργικό πρόγραμμα, άλλα 17 
επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 7,7 δις δρχ.

δ) Τομέας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
• Προωθούνται ενέργειες για την απλοποίηση της έκδοσης αδειών των 
γεωργοκτηνοτροφικών κτισμάτων σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ και τα 
Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υπουργείο. 
Προεδρίας.
• Υλοποιείται η εφαρμογή του προγράμματος μετεγκατάστασης 
κτηνοτροφικών μονάδων που εντάχθηκε στο 2ου Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης με προϋπολογισμό 12 δις δρχ.

ε) Τομέας Γενετικής Βελτίωσης
• Με τις δραστηριότητες γενετικής βελτίωσης, που είναι όλες επιλέξιμες και 
έχουν ενταχθεί στο 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (προϋπολογισμός 13 δις 
δρχ. περίπου), θα αυξηθούν οι αποδόσεις των ζώων και η παραγωγικότητα 
αυτών. Παράλληλα θα οργανωθεί η αναπαραγωγή με σκοπό την κάλυψη των 
αναγκών της χώρας σε ζώα αναπαραγωγής και με την προοπτική εξαγωγής 
τέτοιων ζώων. Εια την πραγματοποίηση του στόχου, έχουν αποπερατωθεί τα 
Κέντρων Γενετικής βελτίωσης Ζώων Θεσ/νίκης, έχουν ιδρυθεί 2 νέων Κέντρων 
Ιωαννίνων και Καρδίτσας που βρίσκονται στη φάση ανάθεσης μελετών και 
κατασκευής και έχει ιδρυθεί Σταθμού Ελέγχου Κάπρων στην Αττική για τον 
οποίο γίνονται οι ενέργειες εξεύρεσης οικοπέδου.

ε) Τομέας βοσκοτόπων
Συνεχίσθηκε η εφαρμογή του προγράμματος βελτίωσης και εξοπλισμού 
βοσκοτόπων στα πλαίσια του Καν 2328/91 σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές 
της χώρας.
Οι πιστώσεις που κατανεμήθηκαν στις Δ/νσεις Γεωργίας κατά τα έτη 1994, 
1995 και 1996 ανέρχονται σε 5,5 δις δρχ./έτος.

στ) Τομέας της κτηνιατρικής
Μεγάλη έμφαση θα δοθεί στην εξυγίανση του ζωικού Κεφαλαίου και στην 
προστασία υγείας του καταναλωτή. Αυτό θα επιτευχθεί με:



■· Την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εξυγίανσης του ζωικού 
πληθυσμού της χώρας μας, προϋπολογισμού 6.128 εκατ. δρχ.

• Την κατασκευή ή την ολοκλήρωση κατασκευαστικών βελτιώσεων και 
εξοπλισμό των Κτηνιατρικών Εργαστηρίων και των Σταθμών Υγειονομικού και 
κτηνιατρικού ελέγχου.
• Την κατασκευή επιπλέον 3 Κτηνιατρικών εργαστηρίων Κοζάνης, Λαμίας και 
Χαλκίδας.
• Την εντατικοποίηση των ελέγχων που εφαρμόζονται σε καθημερινή βάση 
από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.

ζ) Εργαστήρια Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών
Για την υποστήριξη της βασικής υποδομής της ζωικής παραγωγής προβλέπεται 
η υλοποίηση και η ίδρυση Εργαστηρίων Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών 
Μακεδονίας (Θεσ/νίκη) και Θεσσαλίας (Λάρισα), καθώς και ο εκσυγχρονισμός 
του ήδη υπάρχοντος Εργαστηρίου Ζωοτροφών στη Λυκόβρυση Αττικής.

η) Τομέας αλιείας
Έχουν ενταχθεί το 1995 στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για υλοποίηση 
στα πλαίσια του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης τα παρακάτω δημόσια 
έργα:
• Ιχθυοβελτιωτικά έργα στα ιχθυοτροφεία (Λιμνοθάλασσες) των Νομών 
Άρτας, Πρέβεζας, Αιτωλ/νίας, Ξάνθης, Ροδόπης και Καβάλας.
• Η κατασκευή αλιευτικών καταφυγίων.
• Ο εκσυγχρονισμός των ιχθυογεννητικών Σταθμών.
• Η κατασκευή σταθμού Οστρακοειδών.
• Τα έργα λιμενικής υποδομής των ιχθυοσκάλων.
• Η ίδρυση σταθμών παρακολούθησης ποιότητας νερού και διάφορα 
ερευνητικά προγράμματα.
• Η προστασία ιχθυοαποθεμάτων, θαλασσών, λιμνών, ποταμών.
• Η κατασκευή Κέντρου Υδατοκαλλιεργητικών Εφαρμογών.
Ο προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 8,23 δις δρχ., μέχρι το 1999, εκ των 
οποίων τα 3 δις δρχ. προγραμματίζεται να διατεθούν σε έργα και προγράμματα 
το 1997.

θ) Περιφερειακές Αγορές
Το Υπουργείο Γεωργίας, το 1983, κατήρτισε τομεακό πρόγραμμα για την 
ίδρυση 14 Περιφερειακών Αγορών, τη διακίνηση μέσω αυτών των 
οπωροκηπευτικών προϊόντων και την προώθησή τους τόσο στην εσωτερική όσο 
και στην εξωτερική αγορά. Φορέας της επένδυσης ορίστηκε η «Κοινοπραξία 
Ενώσεων Γεωργικών Συν/σμών Διαχείρισης Νωπών Προϊόντων». 
Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα λειτουργίας 4 περιφερειακών αγορών (Κορίνθου,



Βόλου, Κουλούρας Ημαθίας και Χανίων). Επειδή η Κοινοπραξία Ενώσεων 
Γεωργικών Συν/σμών Διαχείρισης Νωπών Προϊόντων παρουσίασε πλήρη 
αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της όσον αφορά στη λειτουργία 
των Περιφερειακών Αγορών, η Κυβέρνηση, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, πρότεινε την αλλαγή χρήσης για την Περιφερειακή Αγορά Κορίνθου 
και για το οικόπεδο που αγοράστηκε για την Περιφερειακή Αγορά Ηρακλείου, 
καθώς και την χρησιμοποίηση των άλλων 3 Περιφερειακών Αγορών, για 
παρεμφερείς σκοπούς.
Σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Γεωργίας προβλέπεται η διάλυση της 
Κοινοπραξίας Ενώσεων Γεωργικών Συν/σμών Διαχείρισης Νωπών Προϊόντων. 
Η κινητή και ακίνητη περιουσία των Περιφερειακών Αγορών Κουλούρας 
Ημαθίας, Βόλου και Χανίων περιέρχεται στο Υπουργείο Γεωργίας. Μέρος των 
οφειλών από δάνειο έναντι Φ.Π.Α. της Κοινοπραξίας Ενώσεων Γεωργικών 
Συν/σμών Διαχείρισης Νωπών Προϊόντων καλύπτεται από το Ελληνικό 
Δημόσιο, με την έκδοση ισόποσου ομολογιακού δανείου, ενώ το υπόλοιπο 
διαγράφεται σε βάρος της Αγροτικής Τράπεζας.
- Η Περιφερειακή Αγορά της Κορίνθου και το οικόπεδο που αγοράστηκε για 
την Περιφερειακή Αγορά Ηρακλείου τίθενται σε ειδική εκκαθάριση.
- Η Περιφερειακή Αγορά Κουλούρας Ημαθίας ανασυγκροτείται σε παρεμφερή 
δραστηριότητα και με σκοπό να αποτελέσει εξαγωγικό κέντρο και έκθεση 
γεωργικών προϊόντων για την Βαλκανική, την Παρευξείνια Ζώνη και άλλες 
αγορές.

- Η Περιφερειακή Αγορά Βόλου ανασυγκροτείται σε παρεμφερή 
δραστηριότητα με σκοπό να αποτελέσει εμπορικό και εκθεσιακό κέντρο κυρίως 
γεωργικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Ελλάδας.
- Η Περιφερειακή Αγορά Χανίων ανασυγκροτείται σε παρεμφερή 
δραστηριότητα και παραχωρείται από κοινού στον Οργανισμό Ανάπτυξης 
Δυτικής Κρήτης, στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση του νομού και στην Ένωση 
Αγροτικών Συνεταιρισμών Χανίων με σκοπό την προβολή και διακίνηση των 
γεωργικών προϊόντων της Κρήτης.
Το προσωπικό της Κοινοπραξίας Ενώσεων Γεωργικών Συν/σμών Διαχείρισης 
Νωπών Προϊόντων θα ενταχθεί στις υπό σύσταση ανώνυμες εταιρίες. Το 
προσωπικό που δεν θα ενταχθεί σ’ αυτές, θα μεταταχθεί στο Υπουργείο 
Γεωργίας ή σε εποπτευόμενους από αυτό Οργανισμούς ή νομικά πρόσωπα.

ι) Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός
Η αλλαγή της κοινής οργάνωσης αγοράς των σταφίδων και η κατάργηση της 
άτοκης χρηματοδότησης για συγκέντρωση και αποθεματοποίηση επέφεραν 
σημαντικές αλλαγές τόσο στη διαχείριση της αγοράς του προϊόντος, όσο και 
στην εθνική πολιτική. Η κοινοτική αποθεματοποίηση εφαρμόζεται κάθε περίοδο 
με ολοένα και περισσότερο δυσβάστακτους όρους, γεγονός που την καθιστά 
σταδιακά ανενεργή και μη προσφέρουσα πλήρη προστασία στο προϊόν.



Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του Αυτόνομου Σταφιδικού 
Οργανισμού, γεγονός που απαιτεί δραστικά μέτρα για να αλλάξει η 
κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
Κατατίθεται άμεσα στη Βουλή προς ψήφιση σχέδιο νόμου, όπου προβλέπεται η 
διάλυση του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού. Η συνολική περιουσία του 
περιέρχεται στο Υπουργείο Γεωργίας.
Διορίζεται διαχειριστικό συμβούλιο από τον πρόεδρο της ΠΑΣΕΓΕΣ και τους 
προέδρους των δέκα συνεταιριστικών οργανώσεων των αντίστοιχων περιοχών 
παραγωγής του προϊόντος, μέχρι τη σύσταση και λειτουργία της κλαδικής 
συνεταιριστικής οργάνωσης σταφίδας, που λειτουργεί και παραδίδει στο Δ.Σ. 
της υπό σύσταση κλαδικής συνεταιριστικής οργάνωσης σταφίδας.
Στοιχεία από τη συνολική περιουσία του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού, 
που περιέρχεται στο Υπουργείο Γεωργίας, μπορεί να παραχωρηθούν για χρήση 
ή κυριότητα: α) για τις ανάγκες της υπό σύσταση κλαδικής συνεταιριστικής 
οργάνωσης σταφίδας, β) για τις ανάγκες συνεταιριστικών οργανώσεων των 
αντίστοιχων περιοχών, και γ) για κοινωφελείς δραστηριότητες στη νομαρχιακή 
και τοπική αυτοδιοίκηση των αντίστοιχων περιοχών.
Το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού 
διαλύεται. Το παραπάνω διαχειριστικό συμβούλιο που διορίζεται επιλέγει, από 
το προσωπικό που υπηρετεί στον Αυτόνομο Σταφιδικό Οργανισμό το αναγκαίο 
προσωπικό που θα μεταφερθεί στη συσταθησόμενη κλαδική συνεταιριστική 
οργάνωση σταφίδας.
Το υπόλοιπο προσωπικό του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού και το 
προσωπικό του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Αυτόνομου Σταφιδικού 
Οργανισμού μπορεί να καλύψει θέσεις: α) των Δ/νσεων Γεωργίας και Δασών 
του Υπουργείου Γεωργίας των αντίστοιχων περιοχών, β) της νομαρχιακής και 
τοπικής αυτοδιοίκησης των αντίστοιχων περιοχών, γ) άλλων οργανισμών 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των αντίστοιχων περιοχών και δ) 
συνεταιριστικών οργανώσεων των αντίστοιχων περιοχών. Την αρμοδιότητα για 
την ένταξη έχει διανομαρχιακό υπηρεσιακό συμβούλιο των αντίστοιχων 
περιοχών, όπου υπηρετούν οι υπάλληλοι του Αυτόνομου Σταφιδικού 
Οργανισμού και του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού του Αυτόνομου 
Σταφιδικού Οργανισμού. Με την ένταξη κατοχυρώνεται και η αντίστοιχη 
ασφαλιστική κάλυψη για κάθε εργαζόμενο.

ια) Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
Ο κλάδος της μεταποίησης αντιμετωπίζει προβλήματα ως προς τα χρέη, την 
ανεπάρκεια κεφαλαίου και τον ισχυρό ανταγωνισμό.

Η κυβερνητική πρόταση αναφέρεται στην :



1. Στήριξη του Δημοσίου για τη μεταφορά των βιώσιμων μεταποιητικών 
μονάδων της Αγροτικής Τράπεζας στις Συνεταιριστικές Οργανώσεις.

2. Προώθηση της καθετοποιημένης μεταποιητικής μονάδας.

3. Οικονομική ευαισθησία στις εθνικά ευαίσθητες περιοχές.

4. Ενθάρρυνση της μεταποιητικής μονάδας των δυναμικών και 
ανερχόμενων γεωργικών προϊόντων.

5. Προστασία από τις αθρόες εισαγωγές μεταποιημένων προϊόντων από 
Τρίτες (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) χώρες.

6. Ενίσχυση των μεταποιητικών μονάδων, με την ανάπτυξη κλαδικής 
πολιτικής για εξυγίανση και εκσυγχρονισμό (εξοπλισμό, νέα τεχνολογία, νέα 
προϊόντα).

7. Δυναμική προώθηση των εξαγωγών.

ΣΤ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η υψηλή ποιότητα των γεωργικών προϊόντων εγγυάται:
• επώνυμα προϊόντα,
• αποφυγή έντονου ανταγωνισμού, και
• μείωση εισαγωγών και κατάκτηση υπερατλαντικών αγορών, 
συμπαρασύροντας τις αναγκαίες επενδύσεις σε τεχνολογία, τεχνογνωσία 
που υπολείπεται η χώρα μας.
Κατά την περίοδο 1993-1995 ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναγνώρισης για 300 
περίπου ελληνικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων 20 τυριά Προϊόντα Ονομασίας 
Προελεύσεως και κυρίως το τυρί ΦΕΤΑ, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.
Ο κατάλογος των προϊόντων ονομασίας προελεύσεως υιοθετήθηκε από το 
Συμβούλιο Υπουργών Εεωργίας το Μάιο 1996 στις Βρυξέλλες.
Το Σεπτέμβριο θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Υπουργών η πρόταση για 
μεταβατική περίοδο στη ΦΕΤΑ.

1. Σε σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή συνιστάται 
Οργανισμός Πιστοποίησης και Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων, μέσω του 
οποίου θα καθορίζονται προϋποθέσεις και μέτρα για τις προαιρετικές 
απαιτήσεις ποιότητας. Με τη λειτουργία του Οργανισμού θα διαμορφωθούν



συνθήκες ανακοπής της εισροής προϊόντων, που αφενός βλάπτουν το ισοζύγιο 
πληρωμών και αφετέρου την υγεία των καταναλωτών.
Ο Οργανισμός αυτός θα αναλάβει:
- αφενός, τις υποχρεώσεις που έχει δεσμευτεί η χώρα μας να υλοποιήσει εδώ 
και δύο χρόνια απέναντι στην Κοινότητα, για την διενέργεια Πιστοποίησης των 
προϊόντων Προστατευομένων Ονομασιών Προέλευσης, Γεωγραφικών 
Ενδείξεων και Βιολογικών παραγομένων προϊόντων και

αφετέρου την προαιρετική πιστοποίηση, βάσει αναβαθμισμένων 
προδιαγραφών, εκλεκτών τοπικών μας προϊόντων που σήμερα δέχονται αθέμιτο 
ανταγωνισμό.

2. Προβλέπεται η θεσμοθέτηση του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίμων,
στα πρότυπα πολλών ανεπτυγμένων χωρών, ώστε να αναλάβει την οργάνωση 
και λειτουργία του επίσημου και ενιαίου ελέγχου των τροφίμων. Η 
θεσμοθέτηση θα αποβεί ευεργετική και θα διευκολύνει την αξιοποίηση της 
γεωργικής παραγωγής, την προστασία του εισοδήματος του παραγωγού, την 
δημόσια υγεία και το εισόδημα του καταναλωτή. Οι λόγοι που καθιστούν 
απαραίτητη τη θεσμοθέτηση του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίμων, είναι και 
οι:

- Η μέχρι τώρα εμπειρία, έχει δείξει ότι ο πλημμελής έλεγχος στην εσωτερική 
αγορά, διευκολύνει την παραγωγή νοθευμένων προϊόντων, δεν προστατεύει την 
ελληνική παραγωγή από εισαγόμενα προϊόντα και αφήνει απροστάτευτο, τόσο 
τον παραγωγό, όσο και τον καταναλωτή.

- Τα τρόφιμα στην πλειοψηφία τους είναι Γεωργικά Προϊόντα.
- Ο Έλεγχος Ποιότητας των τροφίμων για να είναι αποτελεσματικός πρέπει 

να είναι προληπτικός, συνεχής, και αδιάσπαστος.
- Η Τυποποίηση, ο Έλεγχος Ποιότητας και η Εμπορία των τροφίμων των 

Γεωργικών Προϊόντων πρέπει να είναι σε συνάφεια με την Αγροτική
Πολιτική.

3. Το Υπουργείο Γεωργίας επεξεργάζεται σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για 
τη σύσταση Οργανισμού Τροφίμων υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Γεωργίας και Τροφίμων. Ο οργανισμός ελέγχου των τροφίμων θα έχει ως 
αναφορά και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων τον γνωστό Ε.Α.Ο.

4. Στις επιδιώξεις της Κυβέρνησης είναι η προώθηση και νέων προϊόντων που 
θα είναι ή ονομασίας προελεύσεως, ή γεωγραφικών ενδείξεων, ή ιδιότυπα 
προϊόντα.



Ζ. ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ - 
ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

Όσον αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα, στον πρωτογενή τομέα παρατηρείται 
γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και εγκατάλειψη του αγροτικού 
επαγγέλματος. Από το σύνολο των αρχηγών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, 
το 60% περίπου είναι ηλικίας άνω των 55 ετών, ενώ το 30% περίπου είναι άνω 
των 65 ετών. Τα παραπάνω ποσοστά είναι τα μεγαλύτερα στην Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Το γεγονός αυτό, της μεγάλης πλειοψηφίας των αγροτών σε μεγάλη 
ηλικία, σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο κατάρτισης και εξειδίκευσής τους, 
στους τομείς και τις ανάγκες της αγροτικής οικονομίας επαυξάνει τις δυσκολίες 
και τα εμπόδια για τη γεωργική μας ανάπτυξη.
Στην περίοδο 1993-1996 προωθήθηκε η εφαρμογή του νέου και με διαρθρωτική 
προοπτική Καν. 2079/92, για την πρόωρη συνταξιοδότηση και εξυγίανε το 
καθεστώς του παλαιού Καν. 1096/88.
Με το παλαιό καθεστώς είναι ενταγμένοι 54.000 γεωργοί, στους οποίους 
καταβάλλεται σύνταξη ύψους 40.000 δρχ/μήνα.
Με το νέο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης, που εφαρμόζεται για την 
τετραετία 1994-1998, δίνεται αποζημίωση για 15 χρόνια στους γεωργούς 
ηλικίας από 55-64 ετών, για την εγκατάλειψη της γεωργικής τους 
δραστηριότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη δικαιούχων στο μέτρο 
είναι η μεταβίβαση ολόκληρης της κτηματικής περιουσίας του εντασσόμενου 
στο μέτρο γεωργού σε νέο αγρότη ηλικίας 20 - 40 ετών. ΕΙ κτηματική περιουσία 
που θα μεταβιβαστεί δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10 στρέμματα 
δενδρώνων, ή 10 στρέμματα ποτιστικής γης, ή 5 στρέμματα καπνού ή αμπέλου, 
ή 25 τουλάχιστον στρέμματα ξηρικής γεωργικής γης. Το ύψος της αποζημίωσης 
ανέρχεται στο ποσό των 60.000 δρχ. και φθάνει τις 75.000 δρχ., όταν ο 
διάδοχος είναι ηλικίας 20 έως 30 ετών ή οι εκμεταλλεύσεις των δικαιούχων 
βρίσκονται στις παραμεθόριες περιοχές και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
Η παραχώρηση, της γεωργικής εκμετάλλευσης γίνεται:
• είτε με οριστική παραχώρηση (πωλητήριο-γονική παροχή),
• είτε με προσωρινή δεκαπενταετή ενοικίαση με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
μεταγεγραμμένο,
• είτε με εν μέρει οριστική, για τμήμα της εκμετάλλευσης και εν μέρει 
προσωρινή δεκαπενταετή ενοικίαση για το υπόλοιπο αυτής.
Η Κυβέρνηση αποφάσισε να συμπεριληφθούν και οι κτηνοτρόφοι στο νέο 
καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης (με 70.000 δρχ. μηνιαίως για τις 
ηλικίες των κτηνοτροφών ηλικίας 55 έως 64 χρόνων). Εκτιμάται οτι, στο 
διαρθρωτικό αυτό μέτρο θα επιδιώξουν να ενταχθούν 2.000-3.000 κτηνοτρόφοι. 
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ετήσια δημόσια δαπάνη 2-3 δις εκ των οποίων η 
εθνική συμμετοχή θα είναι 35% και η κοινοτική 65%.



Επιπλέον προγραμματίζεται:
1. Εντατικοποίηση του ρυθμού ένταξης στο καθεστώς της πρόωρης 
συνταξιοδότησης
2. Σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνεται η ένταξη στο 
καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης και των κτηνοτροφών που δεν έχουν 
κτηματική περιουσία.
3. Ενημέρωση των αγροτών για το νέο καθεστώς συνταξιοδότησης και για το 
ύψος της αποζημίωσης μέσω έκδοσης ενημερωτικών φυλλαδίων και προβολής 
στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
4. Ενεργοποίηση του προβλεπόμενου από τον Καν 2079/92 «Οργανισμού 
Διαχείρισης Γαιών με αρμοδιότητα τη δημιουργία και διαχείριση βάσης 
δεδομένων σχετικά με την διαθέσιμη γεωργική γη. Η δράση αυτή 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη λειτουργία του 
«Οργανισμού Διαχείρισης Γαιών» θα αναλάβει η Εταιρεία Αξιοποίησης 
Αγροτικής Γης, που θα είναι θυγατρική της Α.Τ.Ε.,
5. Αύξηση του ποσού αποζημίωσης κάθε διετία, όπως προβλέπεται από τον 
Κανονισμό. Η αύξηση θα επιδιωχθεί να είναι της τάξης του 20%, δηλαδή να 
φθάσει το ποσό της αποζημίωσης στις 70 και 85 χιλ. δρχ. έναντι των 60 και 75 
χιλ.δρχ. που ισχύουν σήμερα.

Η. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ

Το σημερινό σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης των αγροτών, είναι υποτυπώδες 
και απαράδεκτα χαμηλό. Ωστόσο, τα παρεχόμενα βοηθήματα, που ονομάζονται 
συντάξεις και οι λοιπές παροχές στον πληθυσμό της υπαίθρου, δεν ήταν 
δυνατόν να είναι ικανοποιητικές, αφού δεν έχουν καμία σχέση με την αρχή της 
ανταποδοτικότητας.
Γιατί σύνταξη σημαίνει και είσπραξη ασφαλίστρων από την εργασία.
Τα χορηγούμενα ήδη βοηθήματα, καθώς και η υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται στον αγροτικό κόσμο, είναι καθαρά και μόνο προνομιακού 
χαρακτήρα.
Για τους παραπάνω λόγους η Κυβέρνηση προγραμματίζει:

1. Ίδρυση Ταμείου Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης των αγροτών
Με τη συνεργασία των Υπουργών Γεωργίας και Εργασίας & Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, είναι έτοιμο προς κατάθεση στη Βουλή ένα κοινά αποδεκτό 
νομοσχέδιο, που θα συμβάλλει στην αναμόρφωση και την αναβάθμιση του 
συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης των αγροτών, με την δημιουργία ενός 
ταμείου Κύριας και Επικουρικής σύνταξής τους, η οποία θα καλύπτει και τον 
κλάδο παροχών υγείας.



Το ταμείο θα στηρίζεται για τους πόρους του, τόσο στην ανταποδοτικότητα, με 
την συνεισφορά των ίδιων των αγροτών, όσο και σε κάποιο κοινωνικό πόρο
που θα προελθεί από την διακίνηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων.
Η ανασυγκρότηση του ασφαλιστικού συστήματος των αγροτών και η 
αναμενόμενη ικανοποιητική αναβάθμιση των συντάξεων και λοιπών παροχών 
που θα απολαμβάνουν, δεν ικανοποιεί μόνο ένα σπουδαίο αίτημα κοινωνικής 
δικαιοσύνης, αλλά συμβάλλει και στην συμπλήρωση των προϋποθέσεων που 
απαιτούνται για αξιοπρεπή, ασφαλή και αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής στην 
ύπαιθρο, ώστε να αποτραπούν οι τάσεις εγκατάλειψης του αγροτικού 
επαγγέλματος που απειλούν με απερήμωση ολόκληρες περιοχές.

2. Στον τομέα της ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής, επιδιώκουμε την 
ανασυγκρότηση, αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος των αποζημιώσεων 
που χορηγούν οι Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις, ώστε να συμπεριλάβει 
ευρύτερη ακόμα κάλυψη στους κτηνοτρόφους, με αντίστοιχα αυξημένη 
συμμετοχή.

Θ. ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

Η μέση γεωργική εκμετάλλευση ανέρχεται σε 43 στρέμματα (έναντι 165 
στρεμμάτων στην Ε.Ε.), διαχωρισμένη σε 7 αγροτεμάχια, κατά μέσο όρο, που 
αποτελεί ανασχετικό παράγοντα σε κάθε προσπάθεια βελτίωσης της 
αποδοτικότητάς τους.
Για την αντιμετώπιση του εγγειοδιαρθρωτικού αυτού προβλήματος 
προτείνονται:

1. Ίδρυση Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης
Η εταιρεία θα είναι θυγατρική της Αγροτικής Τράπεζας, με αρχικό μετοχικό 

κεφάλαιο ύψους 2,2 δις δρχ. Η ίδρυσή της έχει εγκριθεί από το Υπουργείο 
Γεωργίας και την Τράπεζα της Ελλάδας και το καταστατικό της θα προβλέπει 
συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Δημοσίου σε ποσοστό μέχρι 20%, της 
Αγροτικής Τράπεζας (51%), και άλλων θεσμικών επενδυτών (π.χ. άλλων 
Τραπεζών) σε ποσοστό 9%.

Αντικείμενα εργασιών της εταιρίας:
• Δημιουργία και λειτουργία αρχείου πληροφοριών σχετικά με τις 
προσφερόμενες για μίσθωση η πώληση αγροτικών εκτάσεων.
• Μίσθωση - εκμίσθωση αγροτικών εκτάσεων.
• Αγοραπωλησία αγροτικών εκτάσεων.
• Διαχείριση εγκαταλειμμένων εκτάσεων καθώς και εκτάσεων Δημοσίου ή 
νομικών προσώπων.



. · Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος που 
περιέχονται σ’αυτή από πλειστηριασμούς.

Η σύσταση της εταιρίας, αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις κα ι:
• στην εφαρμογή υποπρογράμματος για τους νέους αγρότες,
• στην εφαρμογή του Κανονισμού 1096/88 για την ενθάρρυνση της παύσης της 
γεωργικής δραστηριότητας, και
• στην εφαρμογή του προγράμματος εγκατάστασης και παραγωγικής 
ενσωμάτωσης των ομογενών από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

2. Εντατικοποίηση του αναδασμού
Θα συνεχιστεί με πιο εντατικό ρυθμό ο αναδασμός για τη συγκέντρωση της 
διάσπαρτης και πολυτεμμαχισμένης ιδιοκτησίας με ταυτόχρονη αξιοποίησή της. 
Υπάρχει ανάγκη τέλεσης αναδασμού σε 12 εκατομμύρια στρέμματα.
Γι’αυτό το λόγο θα ανατραπούν οι απαράδεκτοι ρυθμοί, που μέχρι τώρα δεν 
ξεπερνούσαν τα 250.000 στρέμματα ετησίως.

3. Σύνταξη κτηματολογίου

4. Μητρώα Αγροτών - Κατοχύρωση επαγγελματικής ιδιότητας γεωργών.
Αυτό θα επιτευχθεί με την σύνταξη του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων.
Ως Φορέας υλοποίησης του μητρώου ορίστηκε η ΠΑΣΕΓΕΣ, έχουν 
υπογραφεί οι σχετικές διυπουργικές Αποφάσεις και οι σχετικές συμβάσεις για 
την ανάθεση της σύνταξης και λειτουργίας του Μητρώου Αγροτών, καθώς 
και για την προβολή του εν λόγω Μητρώου..
Η πληρωμή στην ΠΑΣΕΕΕΣ, ποσών ύψους 80 εκ. δρχ. για προκαταβολή της 
έναρξης των αναγκαίων εργασιών και 100 εκ. δρχ. για την προβολή του 
Μητρώου θα πραγματοποιείται με την υποβολή παραστατικών που θα 
προσκομίζονται από την ΠΑΣΕΓΕΣ στο Υπουργείο Γεωργίας.
Τα κριτήρια εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών δεν θα πρέπει να αποκλείουν 
τους πραγματικούς Αγρότες και ταυτόχρονα θα πρέπει να αποτρέπουν την 
εγγραφή μη σχετικών με το αγροτικό επάγγελμα ατόμων. Επιδίωξη θα είναι 
να περιληφθούν και οι κτηνοτρόφοι και οι αλιείς. Στην περίπτωση των 
αλιέων θα επαναξεταστούν οι άδειες.
Η απασχόληση, το εισόδημα, η ασφάλιση και ο τόπος κατοικίας των 
προσώπων που θέλουν να εγγραφούν θα είναι προσδιοριστικά στοιχεία.

5. Προσαρμογή του κληρονομικού δικαίου, ώστε να εξασφαλίζεται το 
αδιαίρετο των εκμεταλλεύσεων (αποφυγή κατάτμησης μεταξύ των 
κληρονόμων).



Σκοπός του σύγχρονου γεωργού δεν είναι μόνο η παραγωγή γεωργικών 
προϊόντων, αλλά ταυτόχρονα και η προστασία του περιβάλλοντος.
Επιπλέον η συμβατική γεωργική δραστηριότητα δεν είναι πλέον σε θέση να 
εξασφαλίσει απασχόληση και εισόδημα για ένα μέρος των πολιτών της 
υπαίθρου.
Ο γεωργός έχει την υποχρέωση να διατηρήσει το περιβάλλον σε κατάσταση 
αειφόρου απόδοσης.
Η οικολογική και βιολογική γεωργία είναι η παραγωγή προϊόντων χωρίς τη 
χρήση λιπασμάτων, φαρμάκων και λοιπών χημικών υλών που βλάπτουν την 
Δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Τα προϊόντα που παράγονται είναι υψηλής 
ζήτησης, πωλούνται σε υψηλές τιμές και επομένως μπορούν να είναι 
ανταγωνιστικά απέναντι στα άλλα της αγοράς.
Ο Κανονισμός 2078/92 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά την προσαρμογή σε 
μεθόδους παραγωγής που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος.
Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 2 προγράμματα:
• Μείωση της νιτρορύπανσης του Θεσσαλικού κάμπου (βαμβάκι) .
• Βιολογική γεωργία. Αφορά τη μετατροπή συμβατικών καλλιεργειών σε 
βιολογικές, με στόχους:

α) Μείωση ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία, 
β) Προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας 
γ) Προστασία δημόσιας υγείας.
δ) Προστασία φυσικών πόρων και ποιότητας του εδάφους, 
ε) Την παραγωγή υγιεινών τροφίμων, διαιτητικά αποδεκτών.

Στο στάδιο έγκρισης από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται τα 
προγράμματα:
• Βιοποικιλότητας (διατήρηση ποικιλιών φυτών και φυλών των ζώων).
• Προγράμματα μακροχρόνιας παύσης καλλιέργειας γαιών με στόχο τη 
δημιουργία βιοτόπων σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές (20ετή).
• Πρόγραμμα προστασίας βιοτόπων.
Οι χρηματικές εισροές για την πενταετία 1995-1999 με βάση τον Κανονισμό 
2078/92 για τις οικολογικές καλλιέργειες θα ανέλθουν σε 60 δις δρχ. περίπου.

Επιπλέον η Κυβέρνηση προγραμματίζει την:

1. Εναρμόνιση και η εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ περί 
«φυτοπροστατευτικών».



Η υπάρχουσα δομή σε νομοθετικό και σε παραγωγικό επίπεδο είναι αυτό της 
γενικής γεωργίας, με αποτέλεσμα η Οικολογική και η Βιολογική γεωργία να 
βρίσκει εμπόδια στην εφαρμογή της.
Η οδηγία περί «φυτοπροστατευτικών» θέτει θέματα αμοιβαίας αναγνώρισης 
εγκρίσεων ή παρεκκλίσεων ειδικών φυτοπροστατευτικών ή εντομοαπωθητικών 
αντίστοιχων των άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

2. Ενημέρωση των γεωπόνων και των άλλων σχετικών στελεχών των 
νομαρχιών, στους υπάρχοντες Κανονισμούς της Ε.Ε. για τα Βιολογικά 
προϊόντα και τους τρόπους ορθής καλλιεργητικής πρακτικής.
Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει:
• Τις βασικές κατευθυντήριες της ορθής καλλιεργητικής πρακτικής και θα 
τονίζονται οι διαφοροποιήσεις της Βιολογικής από την Γενική γεωργία.
• Μέτρα της γενικής γεωργίας (π.χ. δακοκτονίες) και των οικονομικών της 
βαρών, να μην μετακυλίονται και στις βιολογικές καλλιέργειες κλπ.

3. Πιστοποίηση και έλεγχοι των βιολογικά παραγόμενων προϊόντων από τον 
Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων.

4. Άρση τελών από τους καλλιεργητές βιολογικών καλλιεργειών.

5. Εναρμόνιση κι εφαρμογή της Οδηγίας για «την μείωση της 
νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης» σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ.

6. Εισαγωγή στη γεωργική πράξη της χρήσης ήπιων μορφών ενέργειας και 
την αξιοποίηση των γεωθερμικών πηγών.



ΙΑ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1993-1996

I. Μέτρα για τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις

• Παραγράφηκαν χρέη Συν/κών Οργανώσεων συνολικού ύψους 500 δις δρχ. 
αντί εκχώρησης κρατικών ομολόγων στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας 
και διεγράφησαν τόκοι ποινής κατά 100%, καθώς και μέρος των συμβατικών 
τόκων αυτών ύψους 300 δις δρχ. για τα χρέη των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
των Συν/κών Οργανώσεων μέχρι 31.12.1993.

• Με οδηγία της Κυβέρνησης, η Αγροτική Τράπεζα απεφάσισε τη μετατόπιση 
κατά ένα χρόνο της ρύθμισης των κτηνοτροφικών χρεών του 1994. Η 
μετατόπιση θα έχει πρόσθετη επιβάρυνση για το Δημόσιο 1 δις δρχ.,

• Αναβίωσαν οι Συνεταιριστικές Βιομηχανίες της Θράκης, (ΡΟΔΟΠΗ, 
ΣΕΒΑΘ, ΣΕΠΕΚ) για εθνικούς λόγους, με την ανάληψη από το κράτος του 
συνολικού σχεδόν χρέους και την μετάταξη του υπεράριθμου προσωπικού 
τους στο Δημόσιο. Συστήθηκε επίσης Συνεταιριστική Αναπτυξιακή Εταιρεία 
για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της εξυγιαντικής προσπάθειας.

• Ρυθμίστηκαν χρέη των κτηνοτροφικών μονάδων προβληματικών περιοχών 
(Φλώρινα, Καστοριά, Εύβοια κλπ.).

• Ρυθμίστηκαν αμπελουργικά χρέη συνολικού ύψους 11 δις δρχ., με 
επιδοτούμενο επιτόκιο (ετήσιο επιτόκιο ομολόγου +2%) από το Κράτος για 5 
χρόνια. Η ρύθμιση αφορά τις περιπτώσεις πληγέντων παραγωγών από την 
φυλλοξή ρα.

II. Μέτρα για την Κτηνοτροφία

• Με πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης προς την Διαχειριστική Επιτροπή 
σιτηρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίθηκε η διάθεση 3,5 χιλιάδων τόννων 
ΦΕΤΑΣ σε ομάδες και άτομα που χρήζουν επισιτιστικής βοήθειας.
• Η Διαχειριστική Επιτροπή Γάλακτος και Γαλακτοκομικών προϊόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύστερα από αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης κατέληξε 
στην απόφαση να ενισχύσει την ιδιωτική αποθεματοποίηση στα τυριά κασέρι 
και κεφαλοτύρι μέχρι 3.200 τόννους.
Προσδοκώμενο όφελος για τους αποθεματοποιητές αυτών των τυριών, ποσό 
πλέον των 350 εκατ. δρχ.

• Η Διαχειριστική Επιτροπή Γάλακτος και Γαλακτοκομικών προϊόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύστερα από αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης κατέληξε 
στην απόφαση να ενισχύσει την ιδιωτική αποθεματοποίηση στη ΦΕΤΑ του



Νομού Λέσβου με 2,23 ECU ανά τόννο και ανά ημέρα, δηλαδή 125 χιλιάδες 
δρχ. ανά τόνο για την περίοδο 6 μηνών.
• Την περίοδο 1994-1995 λόγω υπερβάσεων στις ποσοστώσεις του αγελαδινού 
γάλακτος, επεβλήθησαν ποινές ύψους 1,5 δις δρχ. από τα όργανα της Ε.Ε. Οι 
μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες δεν απέδωσαν 1 δις δρχ. από το παραπάνω 
οφειλόμενο ποσό.
Οι οφειλές αυτές εγγράφηκαν ήδη ως οφειλές προς το δημόσιο και κινείται η 
διαδικασία εισπράξεώς τους.
• Η Διαχειριστική Επιτροπή Αιγοπρόβειου Κρέατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
υιοθέτησε πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για επιπλέον αύξηση 1.124 δρχ. 
στα επιλέξιμα ανά κεφαλή αιγοπροβάτων. Σύνολο 11.800 εκατ. δρχ. 
αναδρομικά από 1-1-1995. Λόγω επιλεξιμότητας, το κόστος επιβαρύνει κατά 
100% την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Λόγω της κατοχής της πλειοψηφίας των μετοχών της «Δωδώνη Α.Ε.» από 
την Αγροτική Τράπεζα, καθορίστηκε τιμή στο αιγοπρόβειο γάλα 215 δρχ. το 
κιλό.
• Μετά από διάλογο της Κυβέρνησης με εκπροσώπους των φορέων, 
καθορίστηκε η τιμή του αιγοπρόβειου γάλακτος για το 1996 στις 200 δρχ./ κιλό, 
ενώ το 1994 ήταν 250-280 δρχ./κιλό και το 1995 300 δρχ./κιλό.
• Υποστηρίχθηκε η ΦΕΤΑ με τη δημοσιοποίηση του προβλήματος της 
νοθείας και την προσπάθεια καταστολής της,

- με ελέγχους ποιότητας,
- με ελέγχους στις εισαγωγές,
- με ενημέρωση των καταναλωτών.

• Η Κυβέρνηση με σχέδιο νόμου «Μέτρα για την Κτηνοτροφία, τους νέους 
αγρότες, τον ειδικό έλεγχο ορισμένων γεωργικών προϊόντων, την Αλιεία, τη 
γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις χρεών 
συνεταιριστικών οργανώσεων, τροποποίηση κείμενης νομοθεσίας για τα 
γεωργικά φάρμακα και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Γεωργίας καθορίζει 
νέο αγορανομικό πλαίσιο, με βασικές κατευθύνσεις:
- Την αφαίρεση αδείας για όσους παραγωγούς ή μεταποιητές νοθεύουν τα 
προϊόντα.
-Την επιβολή υψηλών προστίμων με βάση εκκίνησης τουλάχιστον 3 εκατ. για 
όσους διακινούν, εμπορεύονται ή διαθέτουν νοθευμένα προϊόντα.
- Την υποχρέωση αναγραφής σε κάθε προϊόν, με ανάλογους τίτλους, στοιχείων 
που έχουν σχέση με τη σύσταση του προϊόντος και την προέλευση των 
συστατικών του.
Τα όργανα ελέγχου οφείλουν να δίνουν σαφείς απαντήσεις για τις αναλύσεις 
ποιότητας των προϊόντων (δεν μπορεί οι αναλύσεις να έχουν σαν απάντηση την 
λέξη περίπου).



• Υποστηρίξαμε ότι τα αμνοερίφια, ενόψει του Πάσχα, πρέπει να διατεθούν σε 
τιμές κόστους. Αυτή η επιλογή μας προστατεύει και τους κτηνοτρόφους αλλά 
και τους καταναλωτές.
• Αντιμετώπιση της κρίσης στην κτηνοτροφία του Ν.Έβρου λόγω του 
αφθώδους πυρετού.
- Προωθούνται από το Υπουργείο Γεωργίας 17 μέτρα στήριξης των 
πληττομένων κτηνοτροφών του Ν. Έβρου. Οι κτηνοτρόφοι με ενθουσιασμό 
αποδέχθηκαν την ανακοίνωση της δέσμης των συγκεκριμένων μέτρων και 
εξέφρασαν δημόσια τόσο οι εκπρόσωποί τους, όσο και το Νομαρχιακό 
Συμβούλιο του Ν. Έβρου την πλήρη ικανοποίησή τους και τις ευχαριστίες τους 
στο Υπουργείο Γεωργίας.
- Η Κυβέρνηση δεσμεύτηκε για την κατά 100% κάλυψη της άμεσης ζημίας των 
κτηνοτροφών.
- Στο λογαριασμό για τις ασθένειες ζώων (αφθώδη, μελιταίο, βουρκέλωση κλπ) 
έχει εγγραφεί κονδύλιο ύψους 3,2 δις δρχ. με δέσμευση της Ε.Ε. για συμμετοχή 
της σε ποσοστό από 50-70%.
- Έχει ήδη εκταμιευθεί από το Υπουργείο προς τη Νομαρχία Έβρου ποσό 3,2 
δις δρχ, το οποίο άρχισε ήδη να καταβάλλεται στους δικαιούχους.
- Με παρέμβαση της Κυβέρνησης ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η 
χρηματοδότηση έμμεσων αποζημιώσεων λόγω του αφθώδους, δηλαδή 
ζωοτροφές, απώλεια εισοδήματος και μη διάθεση γάλακτος και κρεάτων στην 
αγορά.
- Επίσης έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο διπλασιασμός των 
επιλέξιμων για 2-3 χρόνια στο Ν. Έβρου, λόγω του αφθώδους.
- Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας υιοθέτησε πρόταση της ελληνικής 
κυβέρνησης για τη δημιουργία Διαβαλκανικού Κέντρου αντιμετώπισης του 
αφθώδους πυρετού και των ασθενειών των ζώων γενικότερα, με τη συμμετοχή 
της Ευρωπαϊκής Τουρκίας.
- Με πρότασή της ανέλαβε η Ελλάδα ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης της επέκτασης του 
αφθώδους πυρετού από τρίτες χώρες (Αλβανία, Σκόπια, Βουλγαρία, Τουρκία) 
στη χώρα μας.



ΙΒ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1993 - 1996

I. Νόμοι
• Ν. 2169/93

• Ν. 2127/93
• Ν. 2192/94

• Ν. 2237/94

• Ν. 2213/94

• Ν. 2325/95

• Ν. 2326/95

• Ν. 2332/95

• Ν. 2342/95

• Ν. 2389/96

«Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2169/93 
‘Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις’» 
για την ίδρυση του Ελληνικού Οργανισμού Γαλακτος 
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ για 
συνεργασία στον γεωργικό τομέα»
«Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2079/92, ρύθμιση 
συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (πρόωρη συνταξιο- 
δότηση)
«Κύρωση του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού»
«Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1564/85 και άλλες διατάξεις» 
(Ελεγχος του πολλαπλασιαστικού υλικού)
«Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1565/85 και άλλες διατάξεις» 
(Ελεγχος λιπασμάτων)
«Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και άλλες 
διατάξεις»
«Ενεργητική προστασία της γεωργικής, κτηνοτροφικής και 
αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις»
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και 
Οικονομίας Τροφίμων της Δημοκρατίας της Πολωνίας για 
οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα 
της Γεωργίας και της Οικονομίας Τροφίμων»

II. Προεδρικά διατάγματα

• Π.Δ. 324/94 «Εκμετάλλευση κοραλλιογενών σχηματισμών»
• Π.Δ. 353/94 «Απαγόρευση αλιείας με γρι γρι νύχτας στον Όρμο Αντίκυρας»
• Π.Δ. 281/94 «Τροποποίηση του Π.Δ. 317/91 ‘Μετατροπή του Πρακτικού

Γεωργικού Σχολείου Συγγρού σε Τεχνική Επαγγελματική Σχολή 
Συγγρού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας 
Υπουργείου Γεωργίας και άλλες διατάξεις’».

• Π.Δ. 238/94 «Καθορισμός των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των
αγροτικών μηχανημάτων και των υπ’αυτών ρυμουλκουμένων 
οχημάτων».



• Π.Δ. 17/95 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 157/90 ‘Ρύθμιση
αλιείας οστράκων στους Κόλπους Καλλονής και Γέρας του 
Νομού Λέσβου’»

• Π.Δ. 434/95 «Μέτρα για την διατήρηση και προστασία των αυτοχθόνων
φυλών των αγροτικών ζώων»

• Π.Δ. 20/95 «Τροποποίηση του Β.Δ. 183/72 ‘Περί αναγνωρίσεως ονομασιών
προελεύσεως οίνων’».

• Π.Δ. 132/95 «Τροποποίηση του Π.Δ. 226/93 ‘Οργάνωση του Ελληνικού
Οργανισμού Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Γ.)’».

• Π.Δ. 237/96 «Απαγόρευση αλιείας και πώλησης αστακών»

III Υπουργικές Αποφάσεις

• Υ.Α.433032/9.12.94 «Εμβολιασμός πευκοδασών με τον εργάτη»
• Υ.Α.331568/12.8.96 « Καταβολή το 1996 επιπρόσθετων πληρωμών στον

τομέα του βοείου κρέατος στα πλαίσια του Καν (ΕΟΚ) 
805/68 και του ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου»

• Υ.Α.373506/2.8.95 «Εναρξη και λήξη της σχολικής περιόδου
Γαλακτοκομικής Τεχνικής - Επαγγελματικής Σχολής 
Ιωαννίνων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας 
Υπουργείου Γεωργίας με ειδικότητα Τεχνιτών 
Τυροκομίας-Γ αλακτοκομίας».

• Υ.Α.385757/30.8.95 «Οίνοι ονομασιών προέλευσης ανωτέρας ποιότητας».
• Υ.Α.373592/4.9.95 « Κατάρτιση και τήρηση του Μητρώου Αγροτών και

Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων».
• Υ.Α. 168035/18.2.94 «Αρμόδια αρχή, διαδικασία, δικαιολογητικά και έλεγχοι

για την εφαρμογή του καθεστώτος της απόσυρσης σε 
ορισμένα προϊόντα αλιείας».

• Υ.Α.260515/21.3.95 «Καθορισμός διαδικασίας υπαγωγής επενδυτικών
σχεδίων των Τομέων της Θαλάσσιας Αλιείας, 
Υδατοκαλλιεργειών και Εμπορίας και Μεταποίησης 
Προϊόντων Αλιείας στον Καν.(ΕΟΚ) 3699/93 ως και 

. καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων στους
δικαιούχους».

• Υ.Α.296995/31.1.95 «Εγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας
1994-1999 στα πλαίσια του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης 1994-1999».

• Υ.Α.243166/19.4.94 «Χορήγηση νέων αδειών αλιείας σε επαγγελματικά
σκάφοι»



• Υ.Α.305553/21.3.96 «Οικονομική ενίσχυση για την πραγματοποίηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων Υπουργείου Γεωργίας με 
την συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινονικού Ταμείου».

• Υ.Α.342705/2.8.96 «Κατανομή πιστώσεων».
• Υ.Α.79126/2.8.96 «Πρόγραμμα ‘Μακροχρόνια παύσης καλλιέργειας γαιών-

Καν(ΕΟΚ) 2078/52’».
• Υ.Α.394999/4.1.96 «Καν (ΕΟΚ) 2078/92 σχετικά με μεθόδους γεωργικής

παραγωγής που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και με τη 
διατήρηση του φυσικού χώρου - Πρόγραμμα 
Βιολογικής Γ εωργίας».

• Υ.Α.294923/18.10.94 «Συγκρότηση Συντονιστικού Συμβουλίου Αγροτικής
Ερευνας».

• Υ.Α.373197/16.6.94 «Εγκριση προγράμματος οικονομικών ενισχύσεων στις
Ομάδες Παραγωγών και τις Ενώσεις αυτών, του Καν 
(ΕΟΚ) 1360/78».

• Υ.Α.346324/28.8.96 «Καταστροφή δεσμευθέντων βόειων κρεάτων και
λοιπών προϊόντων προέλευσης Ηνωμ. Βασιλείου».

• Υ.Α.276188/26.3.96 «Λήψη υγειονομικών μέτρων για την σπογγώδη
εγκεφαλοπάθεια των βοωειδών στο Ηνωμ. Βασίλειο».

• Υ.Α.394991/23.11.95 «Εξιγίανση κτηνοτροφικού κεφαλαίου της χώρας
περιόδου 94-99».

ΙΓ. ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ 
ΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ

I. Σχέδια Νόμου

1. Σχέδιο νόμου «Μέτρα για την Κτηνοτροφία, τους νέους αγρότες, τον 
ειδικό έλεγχο ορισμένων γεωργικών προϊόντων, την Αλιεία, τη γεωργική 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις χρεών 
συνεταιριστικών οργανώσεων, τροποποίηση κείμενης νομοθεσίας για τα 
γεωργικά φάρμακα και άλλες διατάξεις»

• λαμβάνονται μέτρα για την κτηνοτροφία, ιδίως μειώνεται το κόστος 
κατασκευής γεωργοκτηνοτροφικών κτισμάτων που αφορά στο συντελεστή 
δόμησης, στις αμοιβές μηχανικών καθώς και στο κόστος έκδοσης αδείας,

• συνιστάται Εθνική Επιτροπή Γάλακτος,



% · προβλέπεται η δυνατότητα παραχώρησης των Εργαστηρίων Ελέγχου 
ΕΙοιότητας Γάλακτος στον Ελληνικό Οργανισμό Εάλακτος και η δυνατότητα 
περαιτέρω παραχώρησής τους από τον Ελληνικό Οργανισμό Ε άλακτος στην 
«ΚΤΗΝΟΤΡ ΟΦΙΚΗ»,

• προβλέπονται πρόσθετες δανειακές διευκολύνσεις και ειδικά φορολογικά 
μέτρα για τους νέους αγρότες,

• συνιστάται Οργανισμός Εεωργικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
• καθιερώνεται ειδικός έλεγχος ορισμένων γεωργικών προϊόντων για την 

καταπολέμηση της νοθείας και της απάτης σε γεωργικά προϊόντα και 
θεσπίζονται επιπρόσθετες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που φθάνουν 
μέχρι και την άμεση αφαίρεση της άδειας,

• αντιμετωπίζονται θέματα αλιείας (ιχθυόσκαλες και Ομοσπονδίες και 
Συνομοσπονδίες Αλιευτικών Συλλόγων),

• ρυθμίζονται χρέη Συνεταιριστικών Οργανώσεων προς την ATE, 
Προβλέπονται επιπλέον ρυθμίσεις χρεών, συμπεριλαμβανομένων και των 
τόκων, ύψους 100 δις δρχ. περίπου:

α) Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων προς την ATE, 
β) επιχειρήσεων συνεταιριστικού και δημοτικού χαρακτήρα, 
γ)- οργανισμών και ομάδων παραγωγών εγγείων βελτιώσεων,
- ομόρρυθμων εταιριών και συνεταιρισμών καπνοπαραγωγών Μπέρλεϋ,
- οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεταιριστικών οργανώσεων
- επιχειρήσεων περιοχής Κρήτης από εργασίες ελαιολάδου,
-Ένωσης Αγροτικών Συν/σμών Μεσσαράς,
- Αλιευτικού συνεταιρισμού Νεοχωρίου "Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ" και
- Ένωσης Κιτροπαραγωγών Κρήτης προς την ATE,
δ) συνεταιριστικών οργανώσεων και εταιριών δημοτικοσυνεταιριστικού 
χαρακτήρα

• μεταβιβάζονται οι αποθηκευτικοί χώροι που κατασκευάστηκαν από την 
ΚΥΔΕΠ στις ΑΣΟ,

• προβλέπεται η διάλυση του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού και η 
συνολική περιουσία του περιέρχεται στο Υπουργείο Γεωργίας, διορίζεται 
διαχειριστικό συμβούλιο μέχρι τη σύσταση και λειτουργία της κλαδικής 
συνεταιριστικής οργάνωσης σταφίδας, που λειτουργεί και παραδίδει στο Δ.Σ. 
της υπό σύσταση κλαδικής συνεταιριστικής οργάνωσης σταφίδας,

• προβλέπεται η διάλυση της «Κοινοπραξίας Ενώσεων Γεωργικών Συν/σμών 
Διαχείρισης Νωπών Προϊόντων» και οι Περιφερειακές Αγορές Κουλούρας 
Ημαθίας, Βόλου και Χανίων ανασυγκροτούνται σε παρεμφερείς 
δραστηριότητες, ενώ η Περιφερειακή Αγορά της Κορίνθου, καθώς και το 
οικόπεδο που αγοράστηκε για την Περιφερειακή Αγορά Ηρακλείου τίθενται 
σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης,



. · τροποποιούνται οι διατάξεις για τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις 
και καθορίζεται η εποπτεία του Κράτους στις Αγροτικές Συνεταιριστικές 
Οργανώσεις μέσω του Σώματος Ειδικών Ελεγκτών.
Η σύνθεση και λειτουργία του Σώματος Ειδικών Ελεγκτών θα καθοριστεί 
με ΕΕροεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί με πρόταση του Υπουργού 
Γεωργίας και της ΠΑΣΕΓΕΣ και όπου θα προβλέπεται ο αριθμός των 
ελεγκτών, η διάρθρωση του Σώματος, οι διαδικασίες επιλογής, πρόσληψης, 
εκπαίδευσης και μετάθεσης, το περιεχόμενο και τις διαδικασίες ελέγχου, τα 
ειδικότερα καθήκοντα - δικαιώματα και υποχρεώσεις των ελεγκτών.
Οι δαπάνες λειτουργίας του Σώματος Ειδικών Ελεγκτών θα καλύπτονται 
από τέλος 0,5%, επιβαλλόμενο στα πάσης φύσης χορηγούμενα δάνεια από 
την Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση, τις Κοινοπραξίες και Εταιρείες 
τους στα μέλη τους, από το 1% από τα ετήσια έσοδα των Ελληνικών 
Εεωργικών Ασφαλίσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διάταξη 
του άρθρου 5 του Ν. 1790/88, καθώς και από άλλους πόρους που θα 
προβλεφθούν από το Π.Δ.

• Δημιουργούνται 378 οργανικές θέσειςδιαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων 
σε Δ/νσεις του Υπουργείου Εεωργίας και συνιστώνται 33 θέσεις ειδικού 
επιστημονικού προσωπικού.

• τροποποιείται η ισχύουσα νομοθεσία για τον έλεγχο και την κυκλοφορία των 
φυτοφαρμάκων.

• μονιμοποιούνται οι υπάλληλοι του Υπ. Εεωργίας που μεταφέρθηκαν από την 
ΑΕΡΕΞ, επεκτείνονται οι διατάξεις του Ν. 2190/94 που υπηρετούσαν σε 
Αγροτικές Συν/κές Οργανώσεις, συνεταιριστικές εταιρίες, εταιρίες μετοχικού 
ενδιαφέροντος και των θυγατρικών εταιριών της ΚΥΔΕΠ, μετά τη θέση 
αυτών σε εκκαθάριση ή πτώχευση,

• ρυθμίζονται θέματα του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας και των 
Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.

2. Σχέδιο νόμου «Διάκριση δασικής ιδιοκτησίας, ρύθμιση εμπραγμάτων
δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων, ρύθμιση θεμάτων
αγροτικής νομοθεσίας και βοσκοτόπων και άλλες διατάξεις»
• εισάγεται νέο σύστημα ρυθμίσεων για τον καθορισμό του δασικού χώρου με 

σύντομες διαδικασίες κρίσης για την εξέταση του χαρακτήρα των 
καταγραφομένων δασικών εκτάσεων και του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος

• συνιστάται αυτόνομο «Ταμείο Δασών» για τη χρηματοδότηση της δασικής 
ανάπτυξης και καθορίζονται οι πόροι του

• επιχειρείται η αξιοποίηση των διαθέσιμων εκτάσεων με την παρεχόμενη 
δυνατότητα επιλογής διάθεσής τους, ανάλογα με τις υφιστάμενες συνθήκες 
στην περιοχή, καθώς και η δυνατότητα επιλογής σχετικών όρων διατήρησης 
της εκμετάλλευσης τουλάχιστον στο αποφασιζόμενο επίπεδο



* · ρυθμίζεται το θέμα της εκποίησης των γεωργικών κλήρων κατά τρόπο ενιαίο,
• ορίζεται διαδικασία κυρώσεως όλων των διανομών γαιών και οικοπέδων
• αντιμετωπίζονται τα θέματα τα αφορώντας στην αποκατάσταση των 

κτηνοτροφών
• γίνονται διορθωτικές ρυθμίσεις, προκειμένου η υφιστάμενη νομοθεσία να 

αποκτήσει την απαραίτητη στα νέα δεδομένα προσαρμοστικότητα και 
λειτουργικότητα,

• ρυθμίζονται θέματα για την οριοθέτηση των βοσκοτόπων για την 
εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή της ενισχύσεως και της 
προστασίας της κτηνοτροφίας, η οποία αποτελεί ένα βασικό τομέα της 
οικονομίας, ως και της ανάγκης χρησιμοποιήσεως των συγκεκριμένων 
εκτάσεων προς θεραπεία του σκοπού αυτού με την βόσκηση ποιμνίων της 
συγκεκριμένης περιοχής.

3. Σχέδιο νόμου «Για τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης 
Γεωργικών Προϊόντων»
Προβλέπεται η ίδρυση του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης 
Γεωργικών Προϊόντων. Επίσης ορίζεται, οτι σκοπός του Οργανισμού είναι η 
προαγωγή και η προστασία της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, με κύριες 
αρμοδιότητες τον έλεγχο και την πιστοποίηση των Προστατευομένων 
Ονομασιών Προέλευσης, των Προστατευομένων Γεωγραφικών Ενδείξεων, των 
Βιολογικών Παραγόμενων Προϊόντων, καθώς και η προαιρετική πιστοποίηση 
αγροτικών προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής τους.

4. Προετοιμάζεται σχεδίο νόμου που αφορά στη θεσμοθέτηση των ομάδων 
παραγωγών και των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων για εναρμόνιση της 
ελληνικής με την κοινοτική νομοθεσία για την οργάνωση διεπαγγελματικής 
συνεργασίας παραγωγικών τάξεων πρωτογενούς, δευτερογενούς και 
τριτογενούς τομέα παραγωγής, καθώς και για την ανάπτυξη πνεύματος 
συνεργατισμού στην εμπορία των προϊόντων, με αυτοελέγχους στην 
παραγωγική διαδικασία

II. Ιδρυση Τεχνικών Σχολών Γεωργόκτηνοτροφικών Κατευθύνσεων.

• Έχει υπογραφεί από τον Υπουργό Γεωργίας το σχέδιο Προεδρικού 
Διατάγματος για την ίδρυση τεχνικών επαγγελματικών σχολών 
γεωργοκτηνοτροφικής και δασικής κατεύθυνσης στις περιοχές: Καρπενησιού, 
Βλάστης Κοζάνης, Δράμας, Ορεστιάδας, Μεσσαράς Κρήτης, Κομοτηνής και 
Λέσβου.



• Έχει υπογραφεί από τους συναρμόδιους Υπουργούς το σχέδιο Προεδρικού 
Διατάγματος για τη σύσταση Φορέα Ελέγχου στον Τομέα του Καπνού σε 
εναρμόνιση της ελληνικής με την κοινοτική νομοθεσία.

• Έχει υπογραφεί από τους συναρμόδιους Υπουργούς το σχέδιο Προεδρικού 
Διατάγματος για την εξασφάλιση της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ίσων 
όρων ανταγωνισμού με τις άλλες Τράπεζες σχετικά με την έξοδο της από τις 
δεσμεύσεις του Δημοσίου Τομέα.

• Προετοιμάζεται σχέδιο Π.Δ. για τη θεσμοθέτηση του Υπουργείου Γεωργίας 
ως Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίμων στα πρότυπα πολλών ανεπτυγμένων 
χωρών, ώστε να αναλάβει την οργάνωση και λειτουργία του επίσημου και 
ενιαίου ελέγχου των τροφίμων.

• Προετοιμάζεται σχέδιο Π.Δ. για τη σύσταση Οργανισμού Ελέγχου Τροφίμων 
για να υπάρχει ιδιαίτερος έλεγχος στα τρόφιμα απ’ οτι στα υπόλοιπα 
προϊόντα (βιομηχανικά κλπ).

• Προετοιμάζεται σχέδιο Π.Δ. για τη σύσταση Οργανισμού Ελέγχου Αγορών 
Γεωργικών Προϊόντων. Σκοπός του θα είναι οι πάσης φύσεως έλεγχοι των 
στοιχείων των φακέλων που προσκομίζονται από του δικαιούχους στον 
Οργανισμό, προκειμένου να τύχουν οικονομικών ενισχύσεων ή πριμοδοτήσεων 
που χορηγούνται από το FEOGA. Ο Οργανισμός σύμφωνα με κανονισμό της 
Ε.Ε. χρηματοδοτείται κατά 50% από την Ε.Ε.

III. Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής

• Έχει υπογραφεί από τον Υπουργό Γεωργίας σχέδιο κοινής υπουργικής 
απόφασης για τη συγκρότηση Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής, που θα 
επιτελέσει ρόλο φορέα σκέψης και στρατηγικής σε θέματα αγροτικής 
αναπτυξιακής πολιτικής. Το προϊόν του θα είναι περιοδικές εκθέσεις- 
μελέτες για συγκεκριμένα θέματα αγροτικής αναπτυξιακής πολιτικής.
Το Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής τελεί υπό την εποπτεία του 
Υπουργού Γεωργίας.
Η αναγκαιότητα δημιουργίας του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής 

προκύπτει:
α) Από τη μελέτη της μεσομακροπρόθεσμης ανάπτυξης και των 

στρατηγικών επιλογών πολιτικής του αγροτικού τομέα για λογαριασμό του 
Υπουργείου Γεωργίας.

β) Από τη συγκρότηση συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής προς τον 
Υπουργό Γεωργίας για την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής.



γ) Από την κριτική εξέταση των αποτελεσμάτων των μελετών 
διαφόρων φορέων σχετικών με τον αγροτικό τομέα και την αγροτική 
πολιτική με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών στη χάραξη 
αγροτικής αναπτυξιακής πολιτικής.

δ) Από τη μελέτη των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων διαφόρων 
βραχυπρόθεσμων μέτρων αγροτικής πολιτικής και της συμβατότητας των 
μέτρων αυτών με τη μεσομακροπρόθεσμη στρατηγική αγροτικής 
ανάπτυξης.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η πολιτική μας στον αγροτικό τομέα θα εναρμονίζεται και λειτουργικά με 
την γενικότερη εθνική και οικονομική πολιτική της χώρας και δεν θα είναι ένας 
επιμέρους προσθετέος σε ένα απλό άθροισμα οικονομικών μας πραγμάτων.

Η χάραξη και άσκηση της πολιτικής αυτής, για να είναι εύστοχη και 
αποτελεσματική θα πρέπει να έχει παρόντες τους γεωργικούς εκπροσώπους, που 
θα συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση της οικονομικής και κοινωνικής 
πολιτικής στον αγροτικό τομέα, στην ευστοχία των επιλογών και στην 
ανάπτυξη της υπαίθρου γενικότερα.

Ωστόσο, πάντα θα καταδείχνουμε το πραγματικό οικονομικό και 
κοινωνικό κόστος των προτάσεων εκείνων οι οποίες, εκπορευόμενες πολλές 
φορές από ορισμένες ομάδες πίεσης, αποσκοπούν σε κοντόθωρες επιλογές, 
αγνοώντας τα ευρύτερα και μακροπρόθεσμα συμφέροντα της γεωργίας και της 
χώρας μας γενικότερα.

Οι επιλογές αυτές, παρ’ ότι είναι δύσκολες, στηρίζονται στην 
αναγκαιότητα των καιρών και αποβλέπουν στην επίτευξη εκείνου του στόχου 
που συνδυάζει την οικονομική αποτελεσματικότητα, με την υιοθέτηση 
σύγχρονων μεθόδων δράσης και λειτουργίας, με την κοινωνική δικαιοσύνη.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ


