
Ανακοίνωση Τύπου 

μετά τη συνάντηση ιιβ την ΠΑΣΕΓΕΣ

ρο-Λο

1. Με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας το Προεδρείο και 

την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΑΣΕΓΕΣ συναντήθηκε σήμερα ο 

Πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης προκειμένου να συζητηθούν θεσμικά 

και άλλα μέτρα της αγροτικής πολιτικής, καθώς και ειδικότερα 

ζητήματα της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου.

2. Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ιδεολογικά και πολιτικά ο συνεργατισμός αποτελεί 

το κύριο μέσο προάσπισης και προαγωγής των αγροτικών 

συμφερόντων. Αυτός είναι και ο λόγος της απόφασης της 

Κυβέρνησης να προσαρμόσει το ισχύον πλαίσιο λειτουργίας των 

αγροτικών συνεταιρισμών σε ένα σύγχρονο και δυναμικό πλαίσιο, 

μέσα από το σχέδιο νόμου για τις Αγροτικές Συνεταιριστικές 

Οργανώσεις, το οποίο και θα κατατεθεί στη Βουλή και του 

κοινωνικούς εταίρους την επόμενη εβδομάδα.

3. Όπως είναι γνωστό μεταξύ των θεσμικών παρεμβάσεων, οι οποίες 

ανακοινώθηκαν πρόσφατα, περιλαμβανόταν και «η θεσμοθέτηση 

ετησίων διαπραγματεύσεων κάθε Σεπτέμβριο για όλα τα θέματα 

κόστους εισροών στη γεωργική παραγωγή». Στα πλαίσια αυτής της 

απόφασης η Κυβέρνηση κάνοντας πράξη τις αποφάσεις της, 

οριστικοποίησε τα μέτρα πολιτικής, τα οποία θα ισχύσουν για την 

επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Ο έλληνας αγρότης θα μπορεί έτσι 

να γνωρίζει από τώρα, το σύνολο των παραμέτρων οι οποίες θα 

προσδιορίσουν την παραγωγή και το εισόδημά του.



Με τα μέτρα στήριξης στον τομέα του κόστους εισροών γίνεται 

προσπάθεια διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος, του οποίου οι δείκτες 

οδηγούν ευθέως σε στήριξη του τελικού εισοδήματος.

Τα μέτρα τα οποία η Κυβέρνηση προώθησε για τον προσδιορισμό του 

κόστους εισροών είναι ειδικότερα τα ακόλουθα:

α. Χρηματοοικονομικό κόστος

Στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες του αγροτικού τομέα, η ATE εκτιμάται ότι θα 

αποκλιμακώσει μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους τα επιτόκια 

δανεισμού των αγροτών σε επίπεδα μονοψήφια.

Τα επιτόκια θα αφορούν όλα τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία ασχολούνται 

κατά κύριο επάγγελμα με τον πρωτογενή τομέα.

Από την ίδια ημερομηνία με το πιο πάνω μειωμένο επιτόκιο θα 

εκτοκίζονται και όλες οι παλαιές υποχρεώσεις των αγροτών.

β. Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες

Για τους αγρότες οι οποίοι υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, 

αυξάνονται από 1.1.2000 οι συντελεστές επιστροφής ΦΠΑ για τις αγορές 

που έχουν πραγματοποιήσει ως εξής:

■ Αλιεία και δασική παραγωγή από 2,5% σε 4%

■ Φυτική παραγωγή από 3,5% σε 5%

■ Ζωική παραγωγή από 5,0% σε 6%



Για τους αγρότες και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι οποίοι υπάγονται 

στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ η έκπτωση επέρχεται μετά από δήλωσή 

τους, η οποία υποβάλλεται κατά το πρώτο δεκαήμερο του έτους, και 

αφορά το σύνολο των επιβαρύνσεών τους.

γ. Πετρέλαιο αγροτών

Διατηρείται το καθεστώς απαλλαγής σε ποσοστό 40% που αποφασίστηκε 

το 1999 επί του εκάστοτε ισχύοντος συντελεστού Ειδικού Φόρου 

Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται 

για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για 

όλους τους κατ’ επάγγελμα ασχολούμενους αγρότες. Η πρόσφατη 

γενική και σημαντική μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θερμάνσεις έχει 

συμβάλει στη βελτίωση του κόστους ζωής της αγροτικής οικογένειας.

δ. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Σε σχέση με τα τιμολόγια της ΔΕΗ και το κόστος για τον αγρότη αυτό 

παραμένει στα ειδικά χαμηλά τιμολόγια.

Το χορηγούμενο για αγροτική χρήση ηλεκτρικό ρεύμα παρέχεται με 

έκπτωση 38%. Η σημερινή τιμή της kwh για οικιακή χρήση φθάνει τις 28 

δρχ. και για επιχειρήσεις έως 33 δρχ.

ε. Διαμόρφωση κόστους βασικών υλών

Μετά από τον κύκλο συνομιλιών του αρμοδίου Υπουργού Ανάπτυξης με 

τους εκπροσώπους όλων των μεγάλων εταιρειών και την επεξεργασία 
των ισχυόντων τιμολογίων της τρέχουσας χρονιάς από το Υπουργείο



Γεωργίας υπήρξε συμφωνία στο να παραμείνουν οι τιμές αμετάβλητες 

στο επίπεδο του 1999, για το πολλαπλασιαστικό υλικό, τα φυτοφάρμακα, 

τα λιπάσματα, τα λιπαντικά και ανταλλακτικά και τις Ζωοτροφές.

Τα παραπάνω καινοτομικά μέτρα εισάγουν ένα ισχυρό εκσυγχρονιστικό 

στοιχείο στο θεσμικό πλαίσιο του συνεταιριστικού κινήματος και του 

αγροτικού τομέα, ενώ επιπλέον απαμβλύνουν τις αβεβαιότητες του 

αγρότη στην επιχειρηματική -  παραγωγική του δραστηριότητα.

4. Επισημάνθηκε η πρόσφατη ικανοποίηση του αιτήματος της 

ΠΑΣΕΓΕΣ για ενίσχυση της προκαταβολής στο μπαμπάκι και το 

ελαιόλαδο.

5. Επιβεβαιώθηκε η ανάγκη σταθερότητας του ευνοϊκού φορολογικού 

καθεστώτος για τους αγρότες και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

6. Με τα παραπάνω μέτρα συμπληρώνεται η πολιτική που εξήγγειλε ο 

Πρωθυπουργός την 1η Σεπτεμβρίου για ενίσχυση της αγροτικής 

σύνταξης κατά 10 χιλ. δρχ., της πρόωρης συνταξιοδότησης κατά 25%, 

της προκαταβολής του ΕΛΓΑ κατά 50%, τον καθορισμό του 

επιτοκίου για νέους αγρότες στο 7,5% και της μείωσης του επιτοκίου 

χορηγήσεων από 14% σε 12% και άλλων θεσμικών μέτρων.


