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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
¿ΗΠΑΡΓΚΟ Γ/Α Τΐε «»>ΗΜ6ΡιΛί

ΤΗ* *  ν ΡίΛΚ** ΐψΰΙ*

* Ο 'Υπουργός Γεωργίας κ. Π. Σημίτης εδωσε στή δημοσιότητα 
τόν Απολογισμό Ενός χρόνου δουλειάς στό 'Υπουργείο Γειορ- 
γίας. 01 Ανακο ινώσε ις του κ. -Υπουργοί) έχουν ιος Εξής:

Γ

Γ

Κύριες κατευθύνσεις της σοσιαλιστικής κυβέρνησης στόν Αγρ 
τικό τομέα είναι:

^.-’Ισόρροπη Ανάπτυξη τού Αγροτικού τομέα μέ τού 
τόμεΐς τύς Ελληνικής οικονομίας καί κοιν
2. -*Ισομερής ΑνάπτιΜη μεταξύ κέντρου καί
καί μεταξύ περιφερειών τ*ς χώρας Ανάλογα μέ τις Αναπττξ 
κές τους δυνατότητες.
3. - Αυτοδύναμη Α.νάπΗυξη τού Αγροτικού τομέα μέσα σέ ιό 
αύτοδύναμη οίκονομίΐ,πράγμα πού σημαίνει;
ι) Τήν Επιδίωξη προσέγγισης τύς αύτάρκειας στόν.Εφοδ

σμό τού έλληνικού λαού μέ τρόφιμα,καί τύς οίκονο:,ία· 
μέ πρώτες ύλες.

ιι) τήν Επιδίωξη τύς δυνατό μικρότερης Εξάρτησης τού Αγρ 
τικού τομέα Από ξένες πηγές προμήθειας τών εισροών. 

Γιά τήν πραγμάτωση τών κα'Γευθύνσεοιν αύτών ή κυβέρνηση Επι
διώκει :
£ήν Ανάπτυξη τύς αυτοδιαχείρισης μέ συνεχή Ενίσχυση τού ρό 

' λου τών συλλογικών (ρορέων ( συνεταιρισμοί,Αγροτικοί σύλλο
γοι ) στήν Αντιμετώπιση τών οίκονομιτιών καί κοινωνικών πρ^ 
βλημάτων τού Αγροτικού χώρου.

^^*Τόν δημοκρατικό προγραμματισμό.

V" Βελτίωση τού εί σοδήμα,’Τος τού Αγροτικού πληθυσμού καί μεί



ση τής διαφοράς μεταξύ μΑου Αγροτικού εισοδήματος και μέσου 
εισοδήματος άλλων τομέων τής έλληνικής οίκονομίας,έτσι ώστε 
νά έξασφαλισθεύ ένα έλάχιστα κοινωνικό, Αποδοτικό εΙσόδημα,ΓΥ 
ση τών εισοδηματικών Ανισοτήτων μεταξύ των Αγροτών.

1. — Δημιουργία προύποθέσεωβγιά τήν συγκέντρωση τού Αγροτικό-' 
πληθυσμού καί Ιδιαίτερα τώνΗάγροτοπαίδων στον τύπο τους.
2. - Βελτίωση τής ποιότητας ζωής τού Αγροτικού πληθυσμού.

3. - Βελτίωση τού οικολογικοί καί φυσικού περιβάλλοντος.
Τό Υπουργείο Γεωργί&ς γιά νά έξειδικεύσει τούς στόχους 

του καί νά προσδιορίσει συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής είχε Α· 
θέσει σέ Αμάδες έργασίας τή μελέτη Αντιμετώπισης τών θεμελια
κών προβλημάτων τής έλληνικής γεωργίας.

0* Αμάδες έργασίας παρέδωσαν τ<5 έργο τους.Τά πορίσματά 
τους έπεξεργάζεται ή πολιτική ήγεσία τού 'Υπουργείου πού κα
θορίζει τίς ένέργειες καί τά βήματα γιά τήν ύλοποίηση τών προ
τάσεων σύμφωνα μέ τίς κατευθυντήριες γραμμές τής κυβερνητικής 
πολιτικής. — —  -
Πι<5 συγκεκριμένα,γιά τό καθένα Από τά βασικά προβλήματα-τομε~ 
έχουν γίνει τά Ακόλουθα:

ΐΛ“-Συνεται,βΑ..σμοί^\ΐΑγρρτι·κοί σύλλογοι

’Εκπονήθηκε καί προωθήθηκε Ô νόμος γιά τή Δημοκρατική λειτουρ
γία τών Συν/σμών,καί ύλοποιειται τώρα μέ τίς έκλογικές διαδι
κασίες πού βρίσκονται σέ έξέλιξη,
’Εκπονήθηκε τό σχέδιο τού θεσμικού πλαισίου τών Ευν/σμών καί 
τών ’Αγροτοβιομηχανικών Ευν/σμών καί βρίσκεται στό στάδιο τής



συμπλήριοσης καί Οελτίωσής του,προκειμένου νά' δημοσιευθει 
καί νά. Αποτελέσει τή βά.ση γιά τό νέο ξεκίνημα τής Συν/κύς 
δράστηριότητας.

’Εκπονήθηκε σχέδιο νόμου γιά τους Αγροτικούς συλλόγους καί 
τήν νομοθετική κατοχύριοση τού Αγροτικού συνδικαλιστικο^ κι 
νήματος.

’Υλοποιείται ή ένίσχυση τού Συνεταιριστικοί Κινήματος μέ κ' 
μέσο καί τρόπο,όπως τά μικρότερα έπιτόκια,ή αυξημένη χρημα
τοδότηση έπενδΰσεων συνεταιριστικής μορφής,οί μεγαλύτερες 
φορολογικές Απαλλαγ έ ς.

- Ξεκίνησαν θεμελιακές διαδικασίες γιο, τήν ούσιαστκή συμμετο; 
τών Συν/σμών στις βασικές εισροές τού Αγροτικού τομέα καί 
στοΰς τρόιιους έμπορίας-διακίνησης καί έπεξεργασίας τών Αγρ 
τικΟν προϊόντων,δπως θά έξηγηθει στα ειδικότερα σχετικά κε 
φάλαια πού Ακολουθούν.

'Αρχισε ή μελέτη,σέ στενή συνεργασία μέ τήν ΛΤΞ,προγράμματ 
μιώς πρώτης συνεταιριστικής έκτιαίδευσης τών Αγροτών,καί μί 
χρις δτου ή ίδια ή ύποδομή τών Συνεταιρισμών τούς έπιτρί'.η 
τήν ένεργότερη συμμετοχή τους καί σ’αύτό τόν τοκέα.

2.- Προγραμματισιαός

- ’Έγινε ή έπεξεργασία τών προτάσεων γιά τή σύνταξη τού πεν
ταετούς προγράμματος,

3.- δεμάτικ^^πολιτική

’Επεδιώχθηκε ή αύξηση τού Αγροτικού εισοδήματος τόσο μέ· 
τόν καθορισμό ικανοποιητικών τιμών γιά. τούς παραγωγούς δσ



\

καί μέ διευκολύνσεις στ' ν Απόκτηση των μέσων παραγωγές 
Από τούς 7ϋαραγωγούς. ‘Υπολογίζεται ότι τό μέσο, Αγροτικό 
εισόδημα ' ά έχει αύξηθει στό .έλος τού Ετους κατά 23% το 
λάχιστόν.

4.

- *Η σέ συ νέτα ι οι στ 1 κή ζέση ¿.· ίλυση Ενός μεγάλου μέρους Α 
τό Εγγειοαρύρωτΐ7·.ό πρόζλημα παραμένει , ' ·

ι1, ' ' / ένας άτ:δ τους Απώτερους
στόχους,*!Γ σχετική μελέτη -ού δέματος Εδείζε δτι ποοηγσ· 
ται ,βήματα όπως ’· σύνταξη κτηματολογίου, μητρώου Αγρόν, ν. 
ή όλοκλήρωση τού Φ ε σ μ ι κ πλαισίου τ&ν Συν/σμών καί ή · 
ρυφαίας σημασίας συν/·.' καα Γ δ ευση-Επιμόρφωσή τ£δν Αγουτ
συνδυασμένη υέ γενικό:ερ· \ Ί ί στοσυνης
συνέταιροστική ιδέα.

Διαμορφώθηκαν συγκεκρν:■* ες κατευ ’’ύνσεις γιά τήν πολιτικ 
Γής καί τά μέτρα πού Απορρέουν Απ’αύτές Εξετάζονται μέ 
τά συναρμόδια ‘Υπουργεία.

Μελετήθηκε ή Αναδιάρθρωση των ύ νρεσιΥν τού τομέα έγγεί· 
διάρθρωσης,μέ στόχο τήν αύξηση τ~ς παραγωγικότητας καί 
σέ Αποκεντρωμένη μορφή Αναπτυξιακή λειτουργία τους.

Αρχισε ή ταξινόμηση καί Ενημέρωση τού Αρχείου τής ’Εγγε:' 
Ιδιοκτησίας, Αύτό θά Επιτρέψει ο ταυ, ακά, ζεκονόντας Από τά 
τόν Εντοπισμό τής περιουσίας τού Δημοσίου καί τή δήμιουρ 
γία κτηματολογικής ύποδομής 7 Γ . ο ΰ  θά καλύπτει 20.000,000 
περίπου στρέμ.τού Εθνικού χώρου.
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- Ϋίοθετήθηκε καίέφαρμέζε ■■ η/νστν,ρός. έλεγχος περιβαλλοντι
κών έπιπτώσεων, κριν νά π',ο~χωρηθο~' δημέσιες ¿κτίσεις,πού 
διαχειρίζεται τ<$· ΎπονογεΓο Γεο-ογίας,γιί έγκα-άσταση βιομη- 
χανικών μονάδων.
- Καθιερώθηκε ή έκμίαθωση δν.μέσιας γής σί άκτήμονες μ<5νο γιά 
δμαδικές καλλιέργειες,Γίνε .τα- αΰστηρές έλεγχος τής ¿διέτη- 
τας τού Ακτήμονά.

η ρύθμιση τού ίδιοηπ σιακ<»*Εκπονήθηκε σχέδιο νάαου 
καθεστώτος τ·:άν Κάρλ«#ή$έ νομοσχίδ ο ¿ζετάζεται άπέ τή ν 
παρασκευασ- ■ική έπι τποκή.

' * " ύ.. <■ ί δ ο μ ’* ς - * γ ν ε ι ο 0 ε λ τ ι ώ'; ε ω ν' „ ---ί, ,ί. .5,- Τομέας βαοΊκ*
-’Ετοιμάστηκε σχέδιο νέμου γιά τήν τρο ;οποίησή, συμπλήρωση "
&ντικατάσταση άρκετών διατάζεων πού ’φορούν τίς ίπιηρεσίες 
έγγειοβελτιώσεων,μέ σχο'ΐέ κύν ¿^συγχρονισμέ τους καί τήν 
■κάλυψη νομοθετικών ιενύν,
’Έχει άρχίσει ο I κο νο ο οτ ε ν 1 1·/' μελέτη άνάπλασης τού συστήμα
τος χρησιμοποίησης καί ? υιετάλλευσ ς τού μηχανολογικού έζο- 
πλισμού τού τομέα έγγειο-.- βελτιώσεων,

“ Προωθήθηκε ή έκτέλεση τού προγράμματος έγγειοβελτιωτικών' 
έργων πού περιλαμβάνει 44 αρδευτικά έργα,Ι στραγγιστικέ έργ 
καί 15 διάφορα μεγάλα έργα ( Γσοπεδύστ ς κλπ,),Ή χρηματόδέ 
τηση τών έργων αύτών γιά τά 31582 άνέρχεται σέ 2,775 έκατ,δρ

- Συνεχίστηκε ή μελέτη καί ή κατασκευή σε,ρώς 7ΐτιριακών έργω-
καί γεωργικών έγκαταστάσεων (κέντρων γεωργικής έκπαίδευσηο
κέντρων γεωργικής έρευνας,άλιευτικών σταθμών,άποθηκών κλπ, 
μέ κατά προσέγγιση συνολικά προϋπολογισμέ 5,000 έκατ,δοχ.



Γ0 Ο 0
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- Ύπερό ιπλασιάστηκαν οί ληροτ κές συντάξεις καί χορηγήθηκε πλήρ·*·
αυτόνομη σύνταξη σ';··<ν. * Λγρέτι ο\ τ,
- * Ολοκληρώνεται, ή έρ-νασία τού θεσμικού καθεστώτος πού θά καλΰπ 
τ<$ χώρο τής Ασφάλισης, τής ταχραγ-Ύής καί τού κεφαλαίου τών Αγροτώ
*0 νέος φορέας τής Ασψάλ εοαλαίου θά έπεκταθει
σταδιακά καί μέ τήν :σύμπαράστ .·:' 
λιση κινδύνων καί :·■ λά'· τ “τύ ,έ

7*— Χρηματοδότηση ,,τού Αγροτικοί

τώ>ι.' 7θ . -..:ν τών Αγροτών,στήν Ασφέ-
καλύπτονταν Απ<5 τ<5ν πάλη<5 φορέα.

»

- "Υστερα Απο τήν όλοκλήρκο Μ 1 ί *■* αχε τ ική ς μελέτης ΤΕ τίροχωρεύ
στήν ύλοποίηση τής χρημτ 'οδύτησ-τ τών * Αγροτών σέ τελε ίω ς  νέα βά

ση, δπου οί 5α^"ιοΛ: : ές ,ααδι -.σσίες μεταφέρονται στύ #ΐίρύρώκό"

τού Αγρότη καί ίχι στήν οίκόνομική τους έ κι κάνει α καί $%ον Α ε 
ριφέρεια Αποφασίζει γιά - δα ν-ς ¡.ο'έτησ-,χ ορίς πολλές π ί ν ν οομολε ς 
χρονοβόρες διαδωιαοί ο ς. Τέλος στά χρηματοδοτική πρόγραμμα, δί ν ε τ - 
μεγάλο βά ρος στή ιιεσοπρό'εσμη δανειοθότ ηση ( έργα ύποδοτής )«.

8.- ’Εμπορία τών Α γ ρ ο τ ι κ ώ ν V 6ντων

- Στό κύκλωμα έμπορίας - διακίνησης νωπών καί μεταποιημένων 
Αγροτικών προσόντων τ<5σο στ·''*.·· * τω μερική δσο καί στήν έξωτερική 
Αγορά,ή Κυβέρνηση Αντιμετώπισε καί Αντίμετω'κίζει δχι μόνο τήν 
έλλειψη δργάνωσης καί συντον σμού καί τήν σχεδόν πλήρη Απουσία 
τής συνεταιριστικής συμμετοχής στόν τοκέ' αδτό,Αλλά έπί πλέον 
κυκλώματα παραοικονομίας καί παραοργάνωσης πού ήταν ριζωμένα &.πο 
πολλές ΙΟετίες καί βρίσκονταν σέ στενή σχέση καί έξάρτηση μέ τίς 
μέχρι πρό έτους ίσχύουσες κοινωνικοπολιτι?ίές καί οικονομικές δομ/



-"Ετσι,μετά τήν,σέ προδτη φάση,δλοκλήρωση τής σχετικής μ·'.'
3ρεσκό μαστέ; .στ<5 στάδιο τής Επιλογής τών προτεινομένων Εν 
λακτικών λύσεων,πού θά Εξυπηρετούν καλύτερα τήν Εξυγίαν: 
τού κυκλ™ματος Εμπορίας,θά Ενδυναμώνουν τήν συνετό.'-ριστ 

προσπάθεια ..καί συμμετοχή στόν τομέα αύτό καί θά κάνουν 
αισθητά τά ευεργετικά τους Αποτελέσματα σέ παραγωγούς κο 
καταναλωτές.

- Παράλληλα μέ ~0ν τ.ροη ύ::ζ ο μεσομακροπρόθεσμο προβλ· μα 
σμό στόν τομέα τής Εμπορέας Αγροτικήν προϊόντων Εφαρμόζε 
στήν καθημερινή πρακτικά ή 6: νυ' :ο χά ρ η τη πολιτική βούληση
γιά τήν Εξυγίανση τού όλου κυκλώματος 
μέ τήν Αντιμετώπιση δξΰνσεων δπως,·π,χ 
μΐ'όρων, μεταβλ.·̂·'"'ηκ€ ριζικά τ<5 όλο σύστ

Ε μ7ΐο ρ ίας, Παράλ?σηλα 
.ή Απεργία των χονδρ 
ημα παροχής τών Επι

δοτήσεων των γεωργικών . .ροϊόντων: ' Ενώ μέχρι τήν 18 ’Οκτ- 
βρίου 1981 ο* Επιδοτήσει ς δίνονταν στόν £μ;.ορο ή στόν με*
ποιητή ή στόν Εξάγ :γέα γιά νά τίς μετακυλέσει 
γ<5,φέτος Επιδιώκεται ?ιάθε Ενίσχυσ- νά δένεται 
στόν παραγωγό μέσω τών συνεταιριστικών όργανά Ν , '

■τ/ν -).τ Υ

Ρ ρ έ α ( 
■:ή τύ·

προϋπόθεση ότι τό προϊόν θά όιακι\ η'··εϊ μέσω τού Ευν/σμε.ύ 
του.Ή καθοριστική αύτή Αφύπνιση παέ οΰσϊαστική παρέκβασ 
τών Ευν/σμίδν στήν Εμπορία τών Αγροτικήν προϊόντων ε:.χε άμ 
σες Επιδράσεις τόσο στό εισόδημα τών παραγωγή)ν όσο καί στ 
Εξυγίανση τού τρόπου Εμ. ορίας.

- Ταυτόχρονα προωθείται ή δημιουργία συνεταιριστικών 31ΙΡΕΕ 
ΜΑΚΚΕΤ καί καταναλωτι?ιών Συν/σμών.
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"Εχουν

# 3 *
.ί. ,αι Eve ίσης ή Εξυγίανση
;ης και ή δ;ιμιουργ ία νέων
εύ μέτρα γ ,ά τήν δργάνωσ·
■ c* Λ Re, w C. * Dep J fwU:· τα, ροδάκι να, π ι

σ- τΠν δγοοτ.,κών προύόντ<

Προωθείται ή κατάρτιση μττρώου τών Γεωργικήν Βιομηχο;ν" 
καί γεν:,-;.ό ' e;χκ ", άποτ '>.■· -<y\ ' rftv Μεταποιητικίδν μονάδά*.’. η*ι 
τής Κυβέρνησης ειvac ή Ενίσχυση καί 6 έκσυγχρονισμ<5ς τώ' 
Υφιστάμενων γεωργικήν βιομηχανιών καί ή δημιουργία νέων 
σωστή χωροτάξιη αντίο.,..' καί κύρ ·,·;■. σέ συνεταιριστική β<!
'Αλλωστε μί τήν σωστή τ;Φ οθ€τ ]θή τους ατά χ&ρο,θά γίνει · 

ιίξιμο του -χωραφιού έ τ·5 Εργοστάσιο.

Ιφ.- ’ Ανάπτυξη τ*ς κ·. . . :>σφ ίας
Γι& τήν Αντιμετώπιση τόύ κτηνοτροφικού προβλήματος καί 
τή σημασία πού το* Αποδίδει ή σημερινή Κυβέρνηση,πρ··.*.·· 
ποιήθηκε μελέτη σέ βάθςς καί προτήθηκαν συγκεκριμένς 
γενικά καί είδικά κατά κλάδο κτ*>.νοτροφίας.£ύμέρα ι 
στέ στό στάδιο τής ί εράόχισης- κλι ιιάπωσης τβν προτεραίο- 
ατά προτεινδμενα.θεμελιακής ση- σ'ας νιά τήν Ελληνική κ 
νοτροφία θά είναι ή πραγμ-ατοποί" τ ' τού μελετούμενού συντ· 
νιστικού-παρ ε μβατι no 0 όργήνόυ ζ:· ο ■ ροφών.
Μελετήθηκε πρόγραμμα δημιουργίαν καί Εκσυγχρονισμού τών 
σφαγείων σ’όλη τήν περιφέρεια.

If.- ’Ανάπτυ_ξΐ]μ ήΑλι είο:ς 
- "Εγινε μελέτη τού Αλιευτικού προβλήματος τής χώρας



Γ'

δέθηκαν στή δήμοσιύτητα -γιά πρώτη φορά - οι κατευθύνσε. 
τί|ς Αλιευτικές- πολιτικές · καί τά άμεσα μέτρα πού %ρ6κψ& τ 
νά παρθούν'»
’Αναμορφώθηκε* τ<5 πρόγραμμα έπενδύσεων γιά τήν Αλιεία πατ
θηκε ιδιαίτερη έμφαση στόΰς Αναπτυξιακούς τομείς τους (
νέωση,έκσυγχρονισμ<5 καί Ιξοτλισμό σκαφών,σύγχρονες μονάό·
Iχθυοκαλλιεργειών ) καί στίν ένίσχυση τΩν συνεταιρισμών.

♦

Καταρτίσθηκε· σχέδιο νόμου πού τροποποιεί τά άρθρα τού * Λ/ 
τικού κώδικα πού Αναφέρονται στίς ποινές,
Τροποποιούντα· οί διατάξεις πού έχουν σχέση μέ τίς-μισθώσ 
Iσχυοτροφείων έτσι ώστε \ά μπορεί νά 6οΓεΐ δ έκμετάλλευσ*· 
λιμνο θα λα σ σΟ ν . σ έ έ π ι χ ε ι ρ ί ί σ εις ·, ο π ι κΚ ς αδ τ ο 61 ο ί κ η σι ■ ς,

άρθρωση ■ Λδ \ > • πω ν ΰπγρεσί,Ω

Ανανε; >ρ·>·{0»Τ| δλης τδς
,ι ειδικό ΟΥετικά ?. ι<

κανόνισι/ι-/ -Ις 330ΐ: σ-

?. ίστηι ;,,ο ν ι κ ά δ},ιά δα.

σαρδέλλας καί τού γαύρου'πού μεταποιείται,μέ είδικύ ρύθμι 
γιά την * Ελλάδα,ώστε νά καλύπτονται καί οί μεμονωμένοι φο
ράδες.

Τ%.~ Δασική Ανάπτυξη, ;;·

- Καταρτίζεται νομοσχέδιο γιά τύν τροποποίηση τΩν ίσχυου· 
δασικών διατάξεων καθώς καί γιά τόν εδρΰτερο έκσυγχρονισ 
τύς ίσχΰουσας δασικές νομοθεσίας.
- "Εχει έντατικοποιηθει ή έργασία κτηματογράφισης τΩν δα·



μέ τή δημιουργία 30 συν-.ρ: .ίων,

- Εφαρμόστηκε γιά πρώτη φορά καί μέ έπ-.ιτυχία τό σύστημα. τύ 
αυτοδύναμης .'προστασίας τών. δημοσίιον δασών ή δασικών έκτάσε 
μέ άμεση έπέμβάση τ~ν δασ> ¿ών ■ ύπηρεονών κατά τών καταπατιη

- "Έχουν έκπονηθεΓ οί άπαρπίτ-'τες μελέτες γιά τήν άναθεώρη 
καί τήν άσκηση·' τής δασικές πολιτικές τύς χώρας όπως έπίσης 
καί γιά τήν προστασία κατά ·~ν πυρκαΐ'ών στήν 5ετία 1983-87

13«- 'Φυτοφάρμακα- Χτηνιατρι.κά_.

"Υστερα άπό σχετική μελέτη,δ,υαμορφάνέτα * σχ* ι.κή νομοθεσ 
καί ιεραρχούνται τά κατάλληλα μέτρα γ ' έλεγχο καί προ
στασία τών παραγωγών,κατο ναλωτών καί τού φυομκού πεοι¡3άλ
λο ντο ς. Είναι έτοιμο σχέδιο ;<5μου γιά τόν ελεγχο ;·5ν οντοφο 
μάκων ώστε νά άντικατασταθεΐ 6 νόμος π "5 * σχΰ.ε ·.

Ιέ}, — " Ελεγχος" τρυοί μων

Μελετήθηκε τ<5 θέμα καί "φοτθεύται σέ δεύτεΟΊ φάση ή δήμιοι ; 
γία τού ένιαίου φορέα έλέγχου τροφίμων,

15",- Τά συγκριτικά ?ϊλεονεκ ;ήματα. "οπ ·. οικού περιβάλλοντος
\

τής χώρας μας,γιά τή δημιουργία έ .αργούς ηα' σύγχρονου ντό
πιου πολλαπλασιαστικού ύλικού στη γ··. τ>γία, έγιναν άντιληπτά 
&πό τήν Κυβέρνηση ΐίού καραμερίζοντα■; σκοπιμότητες καί δ ιστό 
μούς τού παρελθόντος,προχώρησε στή αελέτη τού θέματος καί 
τώρα στή φάση τής ύλοποίησης τ$ν ποοτεινομένων.
1 6 . -Μελετήθηκε καί άναδιαρΟρώθτμιε το σύστημα οικονομικών



ένισχΰσεων Από ( Ι'ΔΛΙ :21 )."Άτσι 
hzι τάχυνση τών ¿ ι<xót κ( ο ··ώ J έλέγχου, 
σωστή κατανομή τού προσ? πικρύ καί τ 
Απ ο κ έ ν τ ρ ωση ι Γ. ν Αομοδι στήτων της, ή 
δλη τήν προηγούμενη καντΟ' έρηση καί 
στήν έγκαιρη Αποροόφηση τών κο>.νοτι 
τα i y id τό Ζ9 82, έν® παράλληλα ή ΥΔ/ν 
μέρωση-πληρο-ούρησ η τόσο τού προσωπι 
αλλασσομένων μ'αύτήν { έζάγωγόωννέμ 
μέ εΐόηιά σεμ;νάρια.

17.- Συντάχθηκε ή μελί·; :: γιά τή με' 
σης τού Υπουργείου καί ''-.σχίσε ί. έφ 
Υποδομής καί Αποτύπωση ς τής παρούσα

, μέ τήν Απλοποίηση π ο 
τήν ένεργοποίηση καί 
ήν,σέ πρώτη φάση,μερι 
ΥΔΛΓΕΠ Υπερκάλυψε σχ· 
προχωρεί σχεδόν κανί 

κών πόρων πού προβλέ 
ΓΙ',Τϊ προχωρεί στήν έν 
πού της δσο καί,τών 
χόρων, μεταπο(«ητών κλ

οδολογ ία τ ής Αναδιάρθ 
αρμογη της ( έργσσίο· 
ς κατάστασηο ).

ε να
18. - Μελετήθηκε νέο σύστημα στατίσρτκής πληροφόρησης κα 
προχώρησα'- ο* έργασίες -.··. ά τίς πρώτες φάσεις έφαρμογής τ

19. - "Άρχισε ’ έν -.ρμογη ον συσ- 'ματος " τεκμηρίωσης "

20. - ‘Ολοκληρώθηκε ή μελέτη γιά τήν τναόιάρθρίνση τής Μηχ 
νογράφησης τού ‘Υπουργείου καί μέχρι τέλους τού έτους θά 
Αρχίσουν βασικής·σημασίας διαδικασίες γιά τήν Υλοποίηση 
τών σχετικών προτάσεων.

21, - Μελετήθηκε ένας- όλοκληρωμένος μηχανισμός γιά τδν 
προγραμματισμό καί τήν οικονομική έρευνα στον Αγροτικό τ 
μέα.Μέσα στό Τ983 θά Αρχίσει ή διαδικασία γιά τήν έφαρμο 
γή - ών πρώτων φάσεων λειτουργίας του.

22. - Προωθήθηκε τό σύστημα ένίσχυσης τών ‘Αγροτικών Τ3ιβλ
θηκών.



1% .
έ ν23. - Πραγματοποτή-δ ¡παν * Εκθέσεις,Γενικές $ Είδικές,γ...ά 

προβολή τΠν διατόριον τομέων τής Αγροτικής Ζωής.
24. - Προετοιμάστηκε καί ήδν βρίσκεται σέ προχωρημένο στάδι: 
ή ίδρυση κατασκηνώσεων γιά τά * Αγροτόπαιδα σέ δίκτυο σ’δλ 
τ<5ν χ"οο τής πατρίδας μας

25.- Σχέσεις μέ τίς γ- ■  ̂Γ.υυ μν : . ·· ·.· »κ. ν-, Γοινότητες.
26. Από τά πολλά · έαστα ποΰ προω2γ;ε τό Υπουργείο Γ..
ατά πλαίσια των 3ΰρωπαΙ'κΏν Κοι νοτή των Από τόν *Οκτώβρη 1981
μ έ χρν τό ν Σεπτέμ3'ϊο το3 1982 τά πιό βασ-κά ηταν:
- Ή  μέση δραχμικ·* τήξηση των "εσμικόίν τιμΧν γε< ςγικΧν προΓ
των γιά τήν ’ Ελλά δ·: ~οΰ*Ανήλθε σέ ¿3 μ*

- Ή  έπέκταση καί σί δλ·: ':Α> '>71», 7•ς· ■./·,·■ 5 » - ί - Λ.· /ων ρι · ,£ .
ποΰ ίσχΰουν γιά τίτ προβλ': · αα γ ¡,,,/μ-/. χ -¿, Τ Λ' Α". '
τομέα των διαρθρώσεοκ-.

- Ή  έξίσωση τ&ν έ λ. \,ηνικ&·> δπο'ρ, '.,ω ·., μω· δρισμένωτ καοΆ'
των πρ<5ς τίς κοινοτικές,πρν Από τη λάξ-ή τής μεταβατικής · 
ριόδου ποΰ προβλέπει Λ -ρκ·,. ; προσχώρησης,
- *Η έγκριση αιτήσεων γιά , . .¡ατοόό· έργων στά πλαίσια 
τοϋ κανονισμοί γιά τή βελτίι·.-..η “Σν 6ο μων στ ή μεταποίηση κτ 
έμπορία τΟν γεωργικών προί5ντων.

*Ετσι έγκρίθηκαν συνολικέ ν' έ:.,γκ μέ Αντίστοιχη έπιδότη 
Από τό ’Αγροτικό Ταμείο Ι,Οΐδ' άκατο μ. δραχμές.

- Ή  έγκριση τομεακΏν προγραμμάτων στά πλαίσια τοΰ ίδιου
νονισμοΰ γιά έργα ύποδομής στοΰς τομείς οινοποιίας, Αν-Οοκοι 
καί ζω,Ι’κής παραγωγής καί προΐ’όντων.



/-*■

, * '3 *
- Ή  δγκριση τ.-ύ είδικού προγράμματος Επιτάχυνσης ιής 
γικής άνάητυξ-ης σέ δρισμένες περιοχές τής 'Ελλάδας ( Γ... 
νομοί ),συνολικής δαπάνης 27.952 έκατ.δραχμές μέ άντίστ; 
χη Επιδότηση 13.177 έκστ.δρχ.&πό τό ’Αγροτικό Ταμείο.

-*ίί 'ΫρΦίΐοποίηση βασικές -διαρθρωτικής δδηγίας μέ τήν όπο^ 
αύξάνεται ή Επιδότηση τοή Επιτοκίου Επενδύσεων &?ε<5 5 σ̂
ποσοστιαίες μονάδες ; γ ιέ . ίς δρε ιινές περί ο χ
ποσοστιαίες μονάδες).

- *11 μετατροπή τής £ ρε--Ρμ•ογής τής !Οδηγίας 268 ■( Εξι σωτ ι ;·.
¿αποζημίωση) πρός μία >·:..χτεύθυνση ■υυ εννοει τ/,; V κτηνοτρο
καί τήν παραγωγή ζωο ' ’ΌΖ·ων, εΰνο ει> τούς νέους άγρότες κα
τους μετακινοΰμενους κ‘Τ’ Τ’ νοτρόφρυ "Λ ί, ί ν£ παύε νά εδνοε”
συνταξιούχους τού ΟΓΛ. Ταυτ άχρονο: Γ-ό μέγ ι ·τ ;·0 'τοσ> τής
σωτ ικής άπο ζτ] μ ίωσ";ς αύΓάνεται ή·ω0 95,000 σέ 'Ζ25 # '■·

- Ή  συγκρότηση ε* δικά;Λδ? 6μόδας κ.0?.ιτικής ή δ-ΙΟ ία συνεδρ
σχεδόν καθημερινά καί $πο ελεΠ : ηχο -/:.α χό μελέτης θεμάτ»
διαμόρφωσης τ~ν έλληνι ¡ιΠν -θέσεων κι -ί προώθησής τους ,;τά 
νοτικά όργανα,καθώς καί συ ντονμσμού τδ>ν άρμοδίων δπηρεσι 
κίον μονάδων.

- Ή  λεπτομερής Εξεΐδίτευσ- τ'νν Ελληνικών θέσεων σέ θέμα 
γεωργίας τού 'Ελληνικού Πνημονίοι: ωμός τήν ΕΟΚ γιά τάς 
ειδικές ρυθμίσεις.

- Ή  δλοκλήρωση τής μελέ-^ς γιά τήν Εξέλιξη τβν άγροτικ' 
είσοδημάτιον κατά τό 1982 μέ σκοπό τήν διαπραγμάτευση μέ 
τήν ’Επιτροπή τ^ς ΕΟΚ,γιά πιθανή λήψη συμπληρωματικήν μέ-



τρων ένίσχύρος ϋΟν ' τον παραγωγήν #

23. ~ Σημαντικά τέλος προ στάθεια έχε ι καταβληθεί γ.ά ~
δη μοκρατ ι '·. ή \ε ιτουργ'• : δ κηρέσι Ον ίκαί τήν συμμετνχ'
τών έργαζο τόνων στά -51%·0/ά* $ ί τ δα άποφάσεων.

Παρ’δλες τίς προ ο ίοειες αυτέ , Λ ̂ ‘.ΐ άλλαγή στον άγροτ
τομέα βρίσκεται άκά μά οτά πρΓατα:βήματά της,* Αναφέρουμε
ένδειητικά ιιεοικές άδυνταίες. ’"•Ι δουλειά προετοιμασίας 
Υπουργείου ·:·έν έχει ολοκληρωθεί άκόμη,Στόχοι ποΰ θεωροί

Ο ί - : & «?«'.
εύκολοι άποδσικνΰεται ί':ι δ€ν ήταν έωικτοί. *0 πρόγραμμα
σμ<5ς Υλοποι σης τδν -5.ro: άσε-τν δέν έχει τροχ >ρήοτι άρκε
Τά πράο ια ν-.ί τά μέσα τού έχει στ ή ίιάθεσ ,.ου το '' 
γειο δέν άξι :>ποιοΟντ-·,-■: ’κανοποιητικά,*0 ρυθμός Υφαρμ
τίς νέας πολιτικές είναι βραόΰς, : ·. συνεννί<5η·σ . μέ :οΰ 
μαζικούς φορείς καί ή άπό *:οι ¡οϋ χάρο γ ίολιτ >ρ1ς ου.' 
σημαντικές δυσκολίες, ■■*··.. τι ρεσίες δστερόΎν τέ άποτελεσ 
τ ι κύτη τα, 6 τρόπος λέ , -/ί·' ■·. το.νς ε ’ >αι Υποτονικός.
Οί δυσκολίες αΥτές είναι όμως υ ,- θισμένες δυσκολίες υ
πρώτης φάσης.Τό δεύτερο χρόνο δο ,λείας του τό 'Υπουργέ 
θά μπορέσει ,νά προχωρήσει πο υ ιο γρήγορα Και στανερ 
στην πραγμάτωση τ^ς αλλαγές·


