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Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 1996

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης δέχθηκε σήμερα στις 1500, στο 
Μέγαρο Μαξίμου, τα Προεδρεία της ΠΑΣΕΓΕΣ, της ΓΕΣΑΣΕ και της ΣΥΔΑΣΕ
Στη συνάντηση μετείχαν επίσης η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Γεωργίας (ο Υπουργός Στέφανος Τζουμάκας και οι Υφυπουργοί Δημήτρης 
Σωτηρλής και Βασίλης Γερανίδης), ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ 
Γιώργος Πασχαλίδης, καθώς και ο Υποδιοικητής της Αγροτικής Τράπεζας 
Θανάσης Παπαγεωργίου.
Εγινε εκτενής συζήτηση για την αγροτική πολιτική. Ο Πρωθυπουργός 
ενημέρωσε τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών αγροτικών 
οργανώσεων για τις προτεραιότητες και τις κατευθύνσεις που θα 
ακολουθήσει η Κυβέρνηση στον αγροτικό τομέα.
Μετά τη συνάντηση, ο Πρωθυπουργός προέβη στην ακόλουθη δήλωση :

“ Η επίλυση των προβλημάτων μας στη γεωργία, όπως και αλλού μπορεί 
να γίνει με διαδικασίες διαλόγου, συνεννόησης και κατανόησης των 
περιορισμών σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα.
Αυτός ο τόσο αναγκαίος διάλογος απαιτεί κλίμα στενής συνεργασίας και 
συνεννόησης και όχι αντιπαράθεσης. Οι αγρότες πάντα θα βρίσκουν την 
Κυβέρνηση σύμμαχο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και 
κοινωνό των συμφερόντων τους σε κάθε διαπραγμάτευση στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα συνεργαζόμαστε στενά 
και συνεχώς για την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.
Συναντήθηκα σήμερα με τους εκπροσώπους των οργανώσεων των 
αγροτών της χώρας και συγκεκριμένα της ΠΑΣΕΓΕΣ, της ΓΕΣΑΣΕ και της 
ΣΥΔΑΣΕ, με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου 
Γεωργίας. Σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο εθνικού θεσμικού διαλόγου.
Αντικείμενο της συνάντησής μας ήταν η διατύπωση των απόψεων των 
εκπροσώπων των οργανώσεων για την κατάσταση που δημιουργήθηκε και 
των προτάσεών τους για την ουσιαστική αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς 
και η συνεννόησή μας για την έναρξη των εργασιών του Συμβουλίου 
Αγροτικής Πολιτικής στα πλαίσια του εθνικού κοινωνικού διαλόγου για 
την προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής για την αγροτική μας οικονομία. 
Το Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής θα συνεδριάσει στις 10 Ιανουάριου.
Επίσης μου δόθηκε η ευκαιρία να επιβεβαιώσω για άλλη μια φορά στους 
εκπροσώπους των αγροτικών οργανώσεων την πρόθεση της Κυβέρνησης 
να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα, για την άμεση προώθηση προγράμματος



για την αντιμετώπιση των ζημιών στις περιοχές που έχουν πληγεί, καθώς 
και για την αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι 
αγρότες δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν σε υποχρεώσεις, λόγω 
αντίξοων συνθηκών που δημιουργήθηκαν, χωρίς τη θέλησή τους.
Επιβεβαιώσα την πρόθεση της Κυβέρνσης να αντιμετωπίσει κάθε 
πραγματικό πρόβλημα που χαρακτηρίζει την οργάνωση της αγοράς στο 
βαμβάκι και να άρει κάθε δυσλειτουργία, που χαρακτηρίζει τον τρόπο 
καταβολής των επιδοτήσεων ώστε να διασψαλισθεί το εισόδημα των 
παραγωγών.
Συζητήσαμε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Μητρώου των Αγροτών 
- ένα πρόβλημα που σήμερα παραμένει ανοικτό - την αναδιάρθρωση 
των Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και τη δυνατότητα να 
καλύψουν ένα μεγαλύτερο εύρος ζημιών απ’ ό, τι καλύπτουν σήμερα.
Επεσήμανα ότι προωθήσαμε την μετατροπή του Ο.Γ.Α σε Ταμείο Κύριας 
Ασφάλισης των Αγροτών και επιφέραμε την τιμαριθμική προσαρμογή στις 
αγροτικές συντάξεις, μέτρα συνολικού κόστους 185 δις δρχ. σε ετήσια 
βάση.
Ενημέρωσα τους εκπροσώπους των οργανώσεων ότι ένας αριθμός 
νομοσχεδίων, που περιλαμβάνουν το σύνολο των δεσμεύσεων της 
Κυβέρνησης για τον αγροτικό τομέα, βρίσκεται στο τελικό στάδιο της 
επεξεργασίας πριν κατατεθούν στη Βουλή για ψήφιση.
Πρόθεσή μας είναι να χαράζουμε όλες τις βασικές παραμέτρους και 
επιλογές μιας εθνικής αγροτικής πολιτικής, που θα διασφαλίζει άμεσα και 
μακροπρόθεσμα την ανταγωνιστικότητα της αγροτικής μας οικονομίας, 
το εισόδημα των αγροτών, την καλύτερη ασφάλιση, προστασία και 
πρόνοια για την αγροτική τάξη. Στα πλαίσια της διεθνούς 
πραγματικότητας η εθνική στρατηγική θα συμβάλει στην κινητοποιήση 
όλων μας των δυνάμεων, που θα δημιουργήσουν τις συνθήκες για να 
μπορέσει κάθε Ελληνας αγρότης να δράσσει αποτελεσματικά.”


