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Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 1999

Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη 
πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 11 το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου, 
σύσκεψη με αντικείμενο την εξέταση κρίσιμων θεμάτων της 
κυβερνητικής πολιτικής για τον αγροτικό τομέα και την ανάπτυξη 
της υπαίθρου και τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος από τους 
πόρους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και του Ρ  
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Ρ ΚΠΣ) την περίοδο 2000-2006.

Στη σύσκεψη μετείχαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών Γιάννος Παπαντωνίου, η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Γεωργίας (ο υπουργός Γιώργος Ανωμερίτης και οι 
υφυπουργοί Κώστας Βρεττός και Παρασκευάς Φούντάς), καθώς και 
ο Διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας (ATE) Πέτρος Λάμπρου.

Μετά τη σύσκεψη που διήρκεσε μιάμιση ώρα, ο Πρωθυπουργός 
Κώστας Σημίτης προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις προς τους 
δημοσιογράφους:

“Με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Γεωργίας ανακεφαλαιώσαμε 
σήμερα και προσδιορίσαμε τα κύρια μέτρα της αγροτικής πολιτικής μας. 
Οι Έλληνες αγρότες περνούν μια δύσκολη περίοδο, λόγω των αλλαγών 
που συντελούνται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, αλλά και στις διεθνείς 
αγορές. Υπάρχει αυξημένος ανταγωνισμός, υπάρχει πτώση των τιμών 
διεθνώς, υπάρχουν οι περιορισμοί της ΚΑΠ, οι περιορισμοί στις τιμές και 
τις επιδοτήσεις.

Όμως, από την αγροτιά εξαρτάται η ζωντάνια και η πρόοδος της 
υπαίθρου. Η αγροτιά είναι ένα σημαντικό τμήμα του ελληνικού 
πληθυσμού, η οποία μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην πρόοδο 
της οικονομίας, στο να γίνει η οικονομία μας συνολικά παραγωγική και 
ανταγωνιστική και η ύπαιθρός μας να έχει ζωντάνια.

Το ΠΑΣΟΚ είχε και έχει ιδιαίτερους δεσμούς με τους αγρότες, είχε και 
έχει ιδιαίτερους δεσμούς με την περιφέρεια και αυτούς τους δεσμούς 
θέλει να διατηρήσει και να διευρύνει.



Επιδίωξή μας είναι η βελτίωση των συνθηκών ζωής στην ύπαιθρο και 
ιδίως του αγρότη, ο αγρότης να έχει ένα καλύτερο επίπεδο ζωή.
Επιδίωξή μας είναι να αναπτύξουμε την ικανότητά του, τις δυνατότητές 
του να αντιμετωπίσει τις διαφορετικές και αυξημένες συνθήκες 
ανταγωνισμού, να βελτιώσει την παραγωγικότητά του.
Επιδίωξή μας είναι η ανασυγκρότηση της υπαίθρου.
Θέλουμε να στηρίξουμε τον αγρότη.
Θέλουμε να ενισχύσουμε τη θέση του για να αντιμετωπίσει τις αλλαγές 
στον κόσμο.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο εξετάσαμε ορισμένα θέματα. Βασικά σημεία 
αναφοράς, για μας, είναι τα εξής:
• Υπάρχει η Ατζέντα 2000, η οποία διαθέτει πόρους και χρειάζεται η 

διαμόρφωση της αγροτικής πτυχής στην Ατζέντα 2000.
• Χρειάζεται να προσδιορίσουμε τους αναπτυξιακούς στόχους του Γ’ 

ΚΠΣ.
• Χρειάζεται να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται 

στο Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου και έχουν σχέση με τις τιμές των 
αγροτικών προϊόντων και τη διακίνησή τους σε όλο τον κόσμο.

• Χρειάζεται, τέλος, να προσδιορίσουμε την εθνική πολιτική μας για την 
ανασυγκρότηση της υπαίθρου.

Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Και αυτό το γενικό πλαίσιο είναι συνεχώς 
υπό επεξεργασία στο υπουργείο Γεωργίας.

Τρεις είναι οι βασικοί άξονες της πολιτικής της κυβέρνησης για τους
αγρότες και την ανάπτυξη της υπαίθρου:
• Η αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, που εγγυώνται τα εισοδήματα, 

τις επενδύσεις και τις προοπτικές στον αγρότη και την ύπαιθρο.
• Ειδικές παρεμβάσεις σε πολιτικές και μέτρα στήριξης του αγροτικού 

τομέα.
• Θεσμικές παρεμβάσεις καθοριστικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη και 

τη λειτουργία του τομέα.

Ειδικότερα:
1. Η κυβέρνηση, στην περίοδο 2000-2006 διαθέτει 9,5 τρις δρχ. Αυτό 

το ποσό εγγυάται το αγροτικό εισόδημα και την αγροτική 
ανάπτυξη. Είναι οι πόροι της ΚΑΠ και του Γ’ ΚΠΣ. Οι πόροι αυτοί 
θα διατεθούν για αγροτικές ενισχύσεις, σε ενισχύσεις για τις τιμές των 
προϊόντων, σε ενισχύσεις για τους αγρότες, σε επενδύσεις. Και η 
προοπτική του αγροτικού τομέα είναι καλή. Θέλω να αναφέρω ως 
ενδεικτικό παράδειγμα ότι το 1994 είχαν εγκριθεί 2.600 επενδυτικά 
σχέδια. Το 1999 εγκρίθηκαν 7.000. Επομένως, πραγματοποιούνται



όλο και περισσότερες επενδύσεις, οι οποίες συνεχώς θα αυξάνονται τα 
χρόνια που έρχονται.
Όμως, δεν είναι μόνο οι αγροτικές δράσεις υπό τη στενή τους έννοια. 
Υπάρχουν και πολλές άλλες δραστηριότητες στο Γ ΚΠΣ, οι οποίες θα 
στηρίξουν την ύπαιθρο και την αγροτική παραγωγή. Περίπου το 90% 
του Γ’ ΚΠΣ αφορά την Περιφέρεια, αφορά την ύπαιθρο και έτσι, 
έμμεσα ή άμεσα, αφορά και την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, 
καθώς και τη βελτίωση της ζωής του αγρότη. Πρόκειται για 
προγράμματα που αφορούν τους οδικούς άξονες, τις μεταφορές, την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση. Για παράδειγμα, θα υπάρχει κατάρτιση 
για τους αγρότες με εντατικούς ρυθμούς, γιατί και η γνώση στη 
γεωργία παίζει ένα σημαντικό ρόλο.
Το πρώτο θέμα, λοιπόν, είναι οι πόροι και η απάντηση επ’ αυτού είναι 
απόλυτα ικανοποιητική. Υπάρχουν πόροι και μάλιστα σε υψηλό 
επίπεδο.

2. Δεύτερο θέμα είναι τα μέτρα για τη στήριξη του αγρότη.
α) Όπως γνωρίζετε, εμείς είχαμε στο επίκεντρο της πολιτικής μας τους 
νέους αγρότες. Αυτή την πολιτική θα τη συνεχίσουμε, γιατί θέλουμε να 
βοηθήσουμε το νέο αγρότη. Και αυτή την πολιτική, όχι μόνο θα τη 
συνεχίσουμε, αλλά και θα την επεκτείνουμε. Ελπίζουμε, θα επιδιώξουμε 
και θα το πετύχουμε, την επόμενη επταετία, πέραν των μέχρι τούδε 
ενταγμένων νέων αγροτών, να ενταχθούν και άλλοι 35.000 νέοι 
αγρότες στο σύστημα των κινήτρων. Υπήρχαν στην αρχή δυσκολίες 
για να μαθαίνουν οι νέοι αγρότες τί ισχύει γι’ αυτούς, πώς δηλαδή 
εφαρμόζονται τα μέτρα, γι’ αυτό και ιδρύουμε γραφεία για τους νέους 
αγρότες σε κάθε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Επιπροσθέτως λαμβάνουμε 
ένα μέτρο για τους νέους αγρότες: Το επιτόκιο των νέων αγροτών θα 
μειωθεί από σήμερα, από 1ης Σεπτεμβρίου, κατά μια μονάδα. 
Δηλαδή, από 8,5% που ήταν στο 7,5%. Είναι και αυτή μια πρόσθετη 
διευκόλυνση.

β) Θα έρθω τώρα στα θέματα της πρόωρης συνταξιοδότησης και 
των συντάξεων του ΟΓΑ:
Ως προς την πρόωρη συνταξιοδότηση, από 1ης Ιανουάριου του 2000 τα 
ποσά θα αυξηθούν κατά 25%. Δηλαδή, σε 106.000 θα ανέλθει η πρόωρη 
σύνταξη για τη γενική περίπτωση (από 85.000 που είναι τώρα) και σε
125.000 η σύνταξη για τους αγρότες των παραμεθορίων περιοχών (από
100.000 που είναι τώρα). Πιστεύουμε ότι σ’ αυτή την ευνοϊκή ρύθμιση θα 
ενταχθούν, την περίοδο 2000-2006, 50.000 νέοι δικαιούχοι, οι οποίοι θα 
προστεθούν στους σημερινούς 15.000.
Ως προς τις συντάξεις του ΟΓΑ, θα γίνουν ανακοινώσεις, τις αμέσως 
επόμενες μέρες, στο πλαίσιο της γενικής οικονομικής πολιτικής.



γ) Για το θέμα της καταβολής ενισχύσεων, έχω να πω τα εξής: Πρέπει 
να πω ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει κουράσει και μάλιστα πολλές φορές 
ταλαιπωρήσει τους αγρότες.
Εμείς έχουμε ήδη φροντίσει να αλλάξουμε, σε σημαντικό βαθμό, το 
ισχύον καθεστώς και μπορώ τώρα να δηλώσω με ικανοποίηση ότι μέχρι 
σήμερα έχει καταβληθεί το σύνολο των μέχρι τώρα οφειλομένων 
ενισχύσεων, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 846 δις δρχ. Μέχρι 
τέλους του χρόνου θα καταβληθούν όλες οι ενισχύσεις, που οφείλονται 
από τώρα μέχρι τέλους του έτους, προκειμένου, από τούδε και στο εξής 
να μην υπάρχουν καθυστερήσεις.
Ωστόσο, επειδή μπορεί να προκύψουν καθυστερήσεις, δηλώνω ότι τα 
όποια καθυστερούμενα ποσά θα καταβάλλονται πλέον εντόκως. Ο
αγρότης δεν θα φέρει πλέον το βάρος της καθυστέρησης. Το βάρος της 
καθυστέρησης θα το φέρουν οι υπεύθυνοι και ο αγρότης δεν θα χάνει 
από το εισόδημά του.

δ) Για τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ: Θέλουμε να καταβάλλονται χωρίς 
καθυστερήσεις. Επειδή, όμως, η διαδικασία εκτίμησης και εξέτασης των 
δικαιολογητικών είναι χρονοβόρος, από 1ης Ιανουάριου ο ΕΛΓΑ θα 
προκαταβάλει το 50% του ποσού της αποζημίωσης από το στάδιο 
της προεκτίμησης. Για παράδειγμα, αν στο στάδιο της προεκτίμησης 
προκύπτει ζημιά 100 δραχμών, θα προκαταβάλλεται αμέσως το 50% της 
ζημιάς και το υπόλοιπο θα χορηγείται με την εκκαθάριση. Κατ’ αυτό τον 
τρόπο, ο αγρότης δεν θα ταλαιπωρείται πια από καθυστερήσεις 
απόδοσης χρημάτων για τη ζημιά που υπέστη, λόγω καιρικών 
συνθηκών.

ε) Για τα δάνεια της ATE: Η Αγροτική Τράπεζα, ως γνωστόν, 
προχώρησε πρόσφατα σε μια σειρά από ρυθμίσεις χρεών για τις 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τους μεμονωμένους αγρότες. Οι
συγκεκριμένες ρυθμίσεις θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας από την 
Αγροτική Τράπεζα, θα υπάρξουν κάποιες παρατάσεις χρόνου. Αν 
κάποιοι αγρότες δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στο πλαίσιο των 
συγκεκριμένων ρυθμίσεων, θα ενταχθούν.
Επιπλέον, η ATE θα λάβει και ένα μέτρο ιδιαίτερα θετικό για την αγροτική 
παραγωγή: Θα μειώσει το επιτόκιο των καλλιεργητικών δανείων 
κατά 2 μονάδες από 14% σε 12%. Το μέτρο αυτό αφορά περίπου
500.000 αγρότες.

στ) Έρχομαι στο επόμενο κεφάλαιο, το οποίο παρ’ όλο που είναι 
τεχνικού χαρακτήρα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την γεωργία. Γιατί η 
αγροτική παραγωγή και η θέση του αγρότη καθορίζονται και από ένα 
πλέγμα θεσμών υποβοηθητικών στις διαπραγματεύσεις για τις τιμές, στη 
λήψη των όποιων ενισχύσεων και στη διαμόρφωση της πολιτικής:



♦ Πρώτα απ’ όλα σε σχέση με το Υπουργείο Γεωργίας, που θέλουμε 
να είναι Υπουργείο Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.
Θέλουμε να περιοριστεί εδώ στο κέντρο μόνο στη διαμόρφωση της 
πολιτικής. Και θέλουμε σε όλες τις νομαρχίες, σε όλη την περιφέρεια 
να υπάρχουν γραφεία, τα οποία θα βρίσκονται κοντά στον αγρότη. 
Πρόκειται για ένα παλιό αίτημα και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, 
προκειμένου να ανταποκριθούμε σ’ αυτό.

♦ Ένα δεύτερο σημείο είναι οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις. 
Η ισχύουσα νομοθεσία, κατά τη διαπίστωση των συνεταιριστικών 
οργανώσεων, δεν είναι ικανοποιητική. Έχουμε ετοιμάσει ένα σχέδιο 
νόμου για τις συνεταιριστικές οργανώσεις, το οποίο έχει ήδη συζητηθεί 
και πρόκειται να κατατεθεί, τις επόμενες εβδομάδες, προς ψήφιση στη 
Βουλή.

♦ Ένα τρίτο σημείο είναι το Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής (ΣΑΠ), το
οποίο συζητούσε εδώ στο κέντρο μόνο τα αγροτικά θέματα. Αυτό το 
Συμβούλιο θα συνέρχεται και αποκεντρωμένα στη Νομαρχία και την 
Περιφέρεια.

♦ Ένα τέταρτο σημείο αφορά τη λειτουργία των Εθνικών 
Διεπαγγελματικών Οργανώσεων. Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες 
ίδρυσης Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και στη χώρα μας. Υπήρχαν, 
μέχρι σήμερα, πολλές Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, για παράδειγμα, 
στο ελαιόλαδο ή στα φρούτα και τα λαχανικά, οι οποίες ακολουθούσαν 
διαφορετικές στάσεις και διαφορετικές πολιτικές. Εμείς προχωρήσαμε 
σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις, τις οποίες ολοκληρώνουμε, προκειμένου 
να υπάρχει η δυνατότητα συλλειτουργίας επαγγελματικών
οργανώσεων κατά προϊόν. Για να το πω απλά, ένα κέντρο κατά 
προϊόν, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι μέσα σ’ αυτό το κέντρο να 
διαμορφώνουν την πολιτική του προϊόντος. Έτσι πραγματοποιούμε τα 
“εθνικά συμβούλια προϊόντων”.

♦ Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στη θεσμοθέτηση ετησίων 
διαπραγματεύσεων κάθε Σεπτέμβριο - ξεκινούν από φέτος- για 
όλα τα θέματα κόστους εισροών στη γεωργική παραγωγή
(χρηματοοικονομικά, φορολογικά, ενέργεια, καύσιμα, πρώτες ύλες, 
κλπ). Αυτό είναι ένα θέμα που όντως ταλαιπωρεί τον αγρότη. Για 
παράδειγμα, το κόστος παραγωγής που δεν το γνωρίζει επαρκώς. Με 
τη διαπραγμάτευση αυτή, η οποία θα γίνεται από τους φορείς με την 
πολιτεία, αλλά και από τους φορείς και την πολιτεία με εκείνους που 
παράγουν τα προϊόντα που χρειάζονται οι αγρότες, θα μπορεί να 
υπάρχει μια πλήρης πληροφόρηση για το τι θα κοστίσουν οι εισροές 
στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο και θα μπορεί, μέσα από τη 
διαπραγμάτευση αυτή, να επηρεαστεί η διαμόρφωση της τιμής των 
προϊόντων, η διαμόρφωση της τιμής του κόστους.



Η κυβέρνηση, όπως ανέφερα προηγουμένως, κινητοποιεί για τους 
αγρότες ένα τεράστιο τμήμα πόρων. Είναι οι περισσότεροι πόροι που 
έχουν διατεθεί ποτέ για τον αγροτικό τομέα.
Επιπλέον η κυβέρνηση εισάγει νέους θεσμούς, εκσυγχρονίζει τους 
ισχύοντες και εξορθολογίζει τη στάση της διοίκησης στον αγροτικό τομέα, 
ώστε το κράτος να βοηθά ουσιαστικά τους αγρότες.

Ο αγρότης πρέπει να αισθάνεται σιγουριά και αισιοδοξία, γιατί και αυτός 
πρέπει να τολμήσει αλλαγές. Και πρέπει να γνωρίζει ότι έχει τη δική μας 
στήριξη για να προχωρήσει στις απαιτούμενες αλλαγές, προκειμένου να 
μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες. Θέλουμε να σφραγιστεί η 
μέγιστη δυνατή συνεργασία Κράτους - Αγρότη. Και αυτό για το καλό του 
αγρότη, της υπαίθρου και της χώρας μας”.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με τα αιτήματα των 
αγροτών για πετρέλαιο και ΦΠΑ ...

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όσον αφορά το θέμα του πετρελαίου, είναι ένα 
γενικότερο θέμα. Εμείς διαπιστώνουμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, το 
οποίο αφορά κατά κύριο λόγο και την ύπαιθρο έχει γίνει πολύ φθηνότερο 
και αυτό είναι μια σημαντική βοήθεια προς τους αγρότες.
Όσον αφορά το ΦΠΑ, αυτό είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί 
επανειλημμένα, καθορίζεται από κοινοτικές οδηγίες και δεν υπάρχει 
δυνατότητα τροποποίησης του ΦΠΑ.
Σας ευχαριστώ πολύ.


