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ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
’Αγαπητοί συνεργάτες,
1. Εισαγωγικά
Με τό γράμμα μου άριθ. 4 σας έδωσα μία γενική συνοπτική εικόνα των ση
μαντικότερων επιτευγμάτων του 'Υπουργείου μας, άπό τό Μάϊο 1980 μέχρι σή
μερα. Με τό σημερινό μου γράμμα, συνέχεια του πρώτου, διατυπώνω όρισμένες
βασικές σκέψεις, πού έπιβάλλεται νά διέπουν τό γεωργικό προγραμματισμό καί
τή γεωργική μας πολιτική γιά τήν έπόμενη πενταετία, άπό τό 1982.
Τίς άρχές αυτές, πού θά έπεξεργασθοϋμε σέ βάθος καί σέ λεπτομέρειες δλοι
μαζί, θά έφαρμόσει ή Κυβέρνηση κατά τήν προσεχή περίοδο. ”Ας σημειωθεί 8τι
πολλές άπό τίς άρχές αύτές, δπως τό κόστος πωλήσεως, τό κόστος παραγωγής, οί
αναδιαρθρώσεις, ή προβολή των γεωργικών μας προϊόντων κ.λ.π. έχουν αρχίσει
ήδη νά ύλοποιοϋνται μέ συγκεκριμένα προγράμματα καί ειδικά μέτρα. Είμαι βέ
βαιος οτι όπως στό παρελθόν έτσι καί τώρα, θά έργασθεΐτε μέ τό γνωστό σας ζή
λο καί τή δημιουργική πρωτοβουλία πού σας χαρακτηρίζει γιά τή διαμόρφωση
των αρχών αυτών σέ συστηματικό οίκονομικοτεχνικό πρόγραμμα καθώς καί γιά
τήν έκπόνηση τών άναγκαίων γιά τήν εφαρμογή του μελετών.
2. Ο! συντελεσθεϊσες αλλαγές
Γιά τήν κατανόηση καί ορθότερη άξιολόγηση τών προτάσεων τής νέας πολιτι
κής, κρίνω σκόπιμο να συνοψίσω σέ πολύ γενικές γραμμές τίς κυριότερες μετα
βολές πού πραγματοποιήθηκαν αθόρυβα καί συστηματικά άπό τό 1974 έως σήμε
ρα στόν τομέα τής γεωργίας. '0 τομέας στόν όποιο έπιτεύχθηκε ή μεγαλύτερη
καί άποφασιστικότερη άλλαγή είναι πράγματι ή γεωργία. ’Ακόμη καί οί προβαλλό
μενες εντονότερες αξιώσεις καί τά διατυπούμενα νέα αιτήματα άπό μέρους του
αγροτικού κόσμου είναι συνέπεια τού νέου έπιπέδου ζωής, πού είναι φυσικό νά
ευρύνει τόν ορίζοντα τών άναγκών καί νά άπαιτεϊ περισσότερα καί καλύτερα άγαθά καί υπηρεσίες σέ σχέση μέ τό παρελθόν, ιδιαίτερα γιά τό παιδί, γιά τήν
έκπαίδευση, γιά τή στέγαση, γιά τήν ψυχαγωγία.
'Η πρώτη άλλαγή είναι ή ουσιώδης βελτίωση τής θέοεως τοϋ αγρότη, ή
ανύψωση τής στάθμης ζωής στήν ϋπαιθρο, ή ολοκλήρωση τοϋ έλληνα άγρα
τη στά πλαίσια τής έθνικής, κοινωνικής, οικονομικής καί πολιτικής ζωής.

Στην περίοδο 1974-1980 τό πραγματικό αγροτικό εισόδημα αύξάνεται κατά
13%, οΐ τιμές των προϊόντων του αγρότη είναι πάντοτε υψηλότερες άπό τίς κατα
βαλλόμενες γιά τίς ανάγκες του, γίνεται μία μεγάλη αρχή γιά τή γεωργική υπο
δομή σ’ δλους τούς τομείς (έγγειες βελτιώσεις, εγκαταστάσεις μεταποιήσεως καί
εμπορίας κλπ.) καί τίθενται ατή διάθεση του αγρότη περισσότερα μέσα γιά τήν
παραγωγή του καί περισσότερα μέσα γιά τήν καλύτερη διάθεσή της.
Κατά τήν περίοδο αυτή, ένδεικτικά, ήλεκτροδοτήθηκαν 35.541 αγροτικές έγκαταστάσεις, έγιναν συνολικά 360 αγροτικοί δρόμοι συνολικού μήκους 1.800 χιλιομ., δαπάνης 470 έκ. δρχ. 01 διαξονικοί έλκυστήρες άπό 98.000 τό 1974 ανέ
βηκαν σε 161.000 τό 1980, οΐ μοναξονικοί άπό 50.000 σέ 104.000, οι θεριζοαλωνιστικές άπό 5.800 σέ 8.170. Ταυτόχρονα προωθήθηκαν μελέτες καί
έκτελέστηκαν διάφορα έργα υποδομής, όπως είναι Συσκευαστήρια (103), Ψυγεία
(105) χωρητικότητας 600 χιλ. κυβ. μετ.. Σφαγεία 15 Μεγάλα Βιομηχανικού Τύ
που ή Βιομηχανικά καί 42 Μικρά Σύγχρονα, Οίνοδεξαμενές (86.000 τον.),
Έλ;αιοδεξαμενές (91.000 τον.). Γεωργικές Βιομηχανίες Φυτικών καί Ζωικών
Προϊόντων (108), Σιταποθήκες καί SILOS (72) χωρητικότητας 367.000 τόννων,
Ξηραντήρια (13) κλπ.
Τήν ίδια περίοδο περιορίσθηκαν στό έλάχιστο οΐ φορολογικές έπιβαρύνσεις
τού άγρότη, όκταπλασιάσθηκαν οί συντάξεις τού ΟΓΑ ώστε συμπεριλαμβανομένης
καί τής κατά 50% αϋξήσεως πού δόθηκε πρόσφατα νά έχουν φθάσει σέ επίπεδο
οκταπλάσιο άπό έκεϊνο πού βρισκόντουσαν κατά τό 1974.
Διευρύνθηκε τό πλαίσιο τής προστασίας τών άγροτικών προϊόντων, είσήχθη
ή άσφάλιση τού κτηνοτροφικού κεφαλαίου καί τού άνθοκομικού καί αΰξήθηκαν
σημαντικά οΐ έπιδοτήσεις γιά στέγαση.
Δεύτερη σημαντική αλλαγή είναι ή έναρξη τής διαδικασίας γιά αναδιάρ
θρωση πληθυσμού, εισοδήματος καί παραγωγής στή γεωργία.
Συνεπεία τών μέτρων γιά τή γεωργία καί τήν περιφερειακή άνάπτυξη άρχισε
νά συγκροτείται ό πληθυσμός στήν ύπαιθρο. Σύμφωνα μέ τήν πρόσφατη άπογραφή, ή ροή πρός τό άστικά κέντρα έγινε μικρότερη, σχηματίσθηκαν ειδικοί πό
λοι άνασχέσεως καί πολλά χωριά καί κωμοπόλεις αύξησαν άξιόλογα τόν πληθυ
σμό τους. ‘Αρχίζει έτσι ή άναδιάρθρωση τού έλληνικοΰ πληθυσμού. Ή άναδιάρθρωση τού εισοδήματος πραγματοποιήθηκε μέ τήν ποιότητα, ποσότητα καί ικανο
ποιητική τιμή τών γεωργικών προϊόντων. Έπί πλέον όμως πραγματοποιήθηκε μιά
σημαντική μεταφορά εισοδήματος άπό τίς άλλες τάξεις πρός τήν άγροτική. Κατά
τήν έπισκοπούμενη περίοδο μεταφέρθηκαν στόν αγροτικό τομέα 255 δις
δρχ., άπό τά όποια 161 δις δρχ. γιά ενισχύσεις καί επιδοτήσεις τού αγροτι
κού εισοδήματος. Δέ χρειάζεται νά τονίσω δτι ή άναδιάρθρωση τής παραγωγής
είναι τό τρίτο γνώρισμα τών γενικοτέρων άναδιαρθρώσεων, γιά τίς όποιες έγινε
λόγος πιό πάνω. Νέα προϊόντα, νέες ποικιλίες, χρονική έπέκταση τής παραγωγής,
άξιολογότερες έξαγωγές. "Ηδη άναγγείλαμε τεράστιας έκτάσεως πρόγραμμα άναδιαρθρώσεως τών καλλιεργειών, άντικαταστάσεως μή οικονομικών, μή άνθεκτικών ή μή ζητουμένων καλλιεργειών μέ άλλες, εισαγωγή νέων ποικιλιών, νέων
προϊόντων, προώθηση νέων κλάδων, όπως ή αλιεία, κτηνοτροφία, άνθοκομία, τά
άρωματικά καί φαρμακευτικά φυτά.

Τρίτη σημαντική άλλαγή είναι ή εισαγωγή πολλών θεσμικών καί οργα
νωτικών μέτρων καθώς καί ειδικά προγράμματα, πού θά έχουν καθοριστική
εξέλιξη οτήν προώθηση τής γεωργίας (συνεταιρισμοί, όμαδικές καλλιέργειες,
τυποποίηση προϊόντων, κόστος πωλήσεως, κόστος παραγωγής, προώθηση αλιείας
κλπ., υποδομή τής έμπορίας, πληρέστερη ένημέρωση κλπ., πολλά άπό τά όποια
είναι προγράμματα πού θά συνεχισθοΰν καί θά ολοκληρωθούν κατά τήν προσεχή
πενταετία).
Ά λ λ ’ ή τέταρτη καί άποφαοιστική άλλαγή είναι ή ισότιμη συμμετοχή μας
στήν ΕΟΚ άπό τού Ίανουαρίου 1981. ‘Από τή συμμετοχή αυτή ή γεωργία μας
θά άποκομίσει πολλαπλά οφέλη. Καί μόνο τό γεγονός δτι οί έλληνες άγρότες θά
συνεργάζονται καί συμπορεύονται μέ τούς εΰρωπαίους συναδέλφους τους άποτελεϊ άποφασιστικό παράγοντα γιά τή βελτίωση τής τύχης τών άγροτών τής πατρί
δας μας. ΟΪ άντιευρωπαϊστές θέλουν τήν ένωση τών προλεταρίων δλων τών χω
ρών, άλλά άρνοΰνται τήν ένωση τών εύρωπαίων άγροτών.
Είναι περιττό νά ύπογραμμισθεϊ δτι ή συμμετοχή μας στις Εύρωπαϊκές Κοινό
τητες μας έξασφαλίζει βέβαιη καί μεγάλη άγορά γιά τά γεωργικά μας προϊόντα,
ικανοποιητικές τιμές καί έπαρκεϊς έπιδοτήσεις, πού άλλοιώς θά βάρυναν τόν
προϋπολογισμό μας καί ουσιώδη βοήθεια γιά τήν άναδιάρθρωση καί τόν άναπροσανατολισμό της. 'Υπολογίζαμε πώς κατά τήν διάρκεια τής πρώτης πενταετίας ή
'Ελλάς θά λάβει, άπό τόν τομέα τών έγγυήσεων, γιά τήν πολιτική τιμών καί επι
δοτήσεων 153 δισ. δρχ. καί γιά τή άναδιάρθρωτική βοήθεια 50 δισ. δρχ. Τό νο
μικό καθεστώς τής Κοινότητας καί ή μέχρι τοΰδε πείρα μας άπέδειξε δτι καμμιά
χώρα δέν έπιδιώκει τόν έπηρεασμό τής πολιτικής μας καί πολύ περισσότερο τή
μεταφορά τών κέντρων τών άποφάσεων στό έξωτερικό. ’Αποδείξαμε δτι εϊμαστε
σέ θέση νά έπιτυγχάνουμε τή δίκαιη ¡κανοποίηση τών αιτημάτων μας, παράλληλα
πρός τήν οικονομική βοήθεια καί νά έπηρεάζουμε πρός ορθές κατευθύνσεις τήν
δλη πολιτική.
01 άντιευρωπαϊστές ζητούν τήν άποχώρησή μας άπό τήν ΕΟΚ. "Ομως σέ περί
πτωση πραγματοποιήσεως τού στόχου τους αύτοΰ, σέ ποιές άγορές καί μέ ποιούς
δρους θά έξάγονται τά γεωργικά μας προϊόντα;
Καί έπίσης μέ ποιά μέσα θά έξασφαλισθοΰν τά τεράστια ποσά γιά επιδοτή
σεις καί γιά τά μεγάλα γεωργικά μας προγράμματα; Μόνο τό έπίδομα στούς κα
τοίκους τών ορεινών καί μειονεκτικών περιοχών θά φθάσει έφέτος τά 7,7 δισ.
δρχ. καί ή υποδομή γιά τίς περιοχές αύτές θά ξεπεράσει τά 70 δισ. γιά τήν πεν
ταετία, πού ήδη ένέκρινε ή Κοινότητα.
3. Γενικές σκέψεις γιά τό νέο προγραμματισμό
Μετά τήν έπίτευξη τών βασικών στόχων πού τέθηκαν γιά τήν άνάπτυξη τής
γεωργίας μας άπό τό 1974 μέχρι σήμερα καί τήν συνεχιζόμενη έκτέλεση προ
γραμμάτων πού έκπονήθηκαν κατά τήν αύτή περίοδο, ή έλληνική γεωργία εισέρ
χεται πλέον σέ νέα πιό προχωρημένη φάση.
Ή νέα αύτή φάση συμπίπτει μέ τήν ίδιάζουσα σημασία, πού άποκτα ό τομέας
τής γεωργίας στό πλαίσια τής Εθνικής καί τής Παγκόσμιας Πολιτικής. Σ’ δλες τίς

χώρες, ακόμη καί σέ κείνες πού τά συγκριτικά πλεονεκτήματα γιό την ανάπτυξή
της δέν είναι άπόλυτα εύνοικά, ή γεωργία προωθείται στήν πρώτη γραμμή του
ενδιαφέροντος καί τοποθετείται άπό πλευράς έπιλογών σέ πρώτη προτεραιότητα.
Τό ένδιαφέρον γιά τό σημαντικό αύτό παραγωγικό κλάδο συνδέεται μέ τήν
έπιδιωκόμενη άπό όλες τίς χώρες, γιά λόγους έθνικής καί πολιτικής αΰτονομίας,
αύτάρκεια, μέ τή διαπιστούμενη άνάγκη γιά αντιμετώπιση τής διεθνούς κρίσεως
τροφίμων καί μέ τήν προσδοκία συμβολής τής γεωργίας στήν έξασφάλιση νέων
πηγών ένεργείας.
Έπί πλέον γιά τή Χώρα μας υπάρχει πρόσθετος λόγος συγκεντρώσεως τοϋ
ένδιαφέροντος στήν περαιτέρω άνάπτυξη τής γεωργικής μας οικονομίας. Πρόκει
ται γιά τόν έντονο άνταγωνισμό άλλά καί γιά τήν άξιοποίηση τών ευκαιριών πού
δημιουργεί ή άγορά τών 280 έκατ. καταναλωτών καί γιά τήν άνάγκη άλλά καί τή
δυνατότητα εισαγωγής στή γεωργία μας τής σύγχρονης τεχνολογικής προόδου.
Μπροστά σ' αυτή τή νέα φάση πού βρίσκεται ό γεωργικός τομέας καί πού
άναμφισβήτητα οδηγεί σέ περισσότερο περίπλοκες καί δυσχερέστερες ένδοτομεακές καί διατομεακές σχέσεις, καθίσταται άναγκαία:
α) ή χάραξη μιας νέας στρατηγικής γεωργικής πολιτικής,
β) ή διαμόρφωση άνάλογων πρός τίς έπιδιώξεις αύτές μηχανισμών, θεσμών καί
φορέων,
γ) ή άναμόρφωση τού Προϋπολογισμού δαπανών καί
δ) ή ανακατάταξη τών προτεραιοτήτων στούς στόχους αύτής τής πολιτικής.
Επιθυμώ νά σάς καταστήσω ολους κοινωνούς όρισμένων βασικών σκέψεων
πάνω στά θέματα αύτά, μέ τή βεβαιότητα δτι, όπως πάντοτε, θά βοηθήσετε στή
βάσανο τών έκτεθειμένων ιδεών, στήν λεπτομερέστερη έπεξεργασία τους καί
στήν προώθησή τους σέ μεγαλύτερο βάθος.
Γιά τό λόγο αυτό, γιά δλα τά θίγόμενα θέματα, συγκροτώ ολιγομελείς όμάδες
έργοσίας άπό ειδικούς συνεργάτες. Οί όμάδες αύτές θά έπεξεργασθοΰν τά άνατιθέμενα σ’ αύτές θέματα σέ συνεργασία μέ ειδικούς έκτος τού Υπουργείου, υπεύ
θυνους άλλων Υπουργείων καί 'Οργανισμών καί μέ δλα τά έντός καί έκτος τής
Κεντρικής ‘Υπηρεσίας τού ‘Υπουργείου ειδικευμένα, στά έπί μέρους θέματα, στε
λέχη. 0ό δέχονται δε προτάσεις καί άπόψεις άπό ολους σας, άνεξάρτητα άπό θέ
ση καί βαθμό. Γιά τήν περαίωση τού έργου αύτοΰ ύπολογίζω δτι είναι έπαρκής
προθεσμία ένός μηνός.
Είναι ένδεχόμενο νά διαφαίνεται, δτι στήν ταξινόμηση τών θεμάτων υπάρ
χουν έπικαλύψεις. Είναι δμως ταυτόχρονα βέβαιον, δτι στεγανός διαχωρισμός
μιας πραγματικότητας, πού είναι ένιαία καί έκτεταμένη, είναι άδιανόητος καί έπικίνδυνος. Σέ περιπτώσεις τέτοιων έπικαλύψεων πρέπει νά έπικρατεΐ ή σκέψη, δτι
είναιένδεχόμενο ή έπεξεργασία τού αύτοΰ θέματος νά άπαιτείται νά γίνει άπό
διάφορες σκοπιές, δπως είναι έπίσης ένδεχόμενο τό κοινό θέμα νά άποτελεϊ γιά
τή μία ομάδα κύριο άντικείμενο καί γιά τήν άλλη δευτερεΰον.
"Εχω τή βεβαιότητα, δτι δλοι οί συνεργάτες τού ‘Υπουργείου, κεντρικοί καί
περιφερειακοί, θά άνταποκριθοΰν στήν πρόσκλησή μου νά συνεργασθοΰν στή
διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής γιά τήν άγροτική οικονομία, μέ τή γνωστή εύ-

συνειδησία, δημιουργικότητα καί έργατικότητά τους καί θά βοηθήσουν έτσι νά
θέσουμε τίς βάσεις γιά ένα άσφαλέστερο καί λαμπρότερο μέλλον τού έλληνα
άγρότη.
4. ‘ Η νέα στρατηγική
‘ Η στρατηγική γιά τήν άποτελεσματικότερη έπίτευξη τών τιθεμένων άντικειμενικών σκοπών άπό τό 1982 συνίσταται στή βαθμιαία μετατροπή τής γεωργίας
μας οέ κλάδο ύψηλής τεχνολογίας καί έντάσεως κεφαλαίου. Γιά πολλούς λό
γους οί έπενδύσεις στή γεωργία πρέπει νά αύξηθοΰν σέ σημαντικό βαθμό καί νά
στραφούν ιδιαίτερα σέ τομείς πού θά έξυπηρετοΰν τούς τιθέμενους στόχους. ‘Η
αλλαγή στις προτεραιότητες οτίς έπενδύοεις, ή οικονομική καί έθνική έπανεκτίμηση τοϋ ρόλου τών έπενδύοεων οτή γεωργία κατά τήν παρούσα φάοη
καί ή άναπροοαρμογή τών σχέσεων τών συντελεστών παραγωγής μεταξύ
τους καί ειδικότερα τής σχέσεως κεφαλαίου-έδάφους μέ στόχο τήν περαιτέ
ρω έντατικοποίηση τών συστημάτων έκμεταλλεύοεως, ουνιστοϋν τήν προτεινόμενη νέα στρατηγική.
Ό πρώτος λόγος γιά τή νέα αύτή άξιολόγηση τών έπενδύσεων, δημοσίων
καί ιδιωτικών, στό γεωργικό τομέα όφείλεται στήν άνάγκη τής εισαγωγής σύγ
χρονης τεχνολογίας στή παραγωγή, συλλογή, διαλογή, συσκευασία, διακίνηση καί
έμπορία τών γεωργικών προϊόντων. Ή παλιά έποχή τής χειρωνακτικής παρήλ
θε. Στή γεωργία σήμερα χρησιμοποιούνται σύγχρονος τεχνολογικός έξοπλισμός
σέ δλα τά στάδια τής παραγωγής καί τής περαιτέρω μεταχειρίσεως τού πρωτογε
νούς ή μεταποιημένου γεωργικού προϊόντος μέχρι νά φθάσει στόν καταναλωτή,
καθώς καί ήλεκτρονικά μέοα έλέγχου τής παραγωγικής διαδικασίας καί τής οι
κονομίας στίς εισροές, ηλεκτρικές έγκαταστάσεις, στάγδην άρδευση καί υδρολί
πανση, νέα μέσα καταπολεμήσεως άσθενειών, άεροψεκασμοί, νέες ποικιλίες, νέο
γενετικό υλικό, έκσυγχρονισμένα μέσα συλλογής, δημιουργία οπωρώνων χαμηλής
φυτεύσεως, μέσα μετασυλλεκτικής συντηρήσεως καί έπεξεργασίας γεωργικών
προϊόντων, νέοι τρόποι έξοικονομήσεως εισροών καί μειώσεως τού κόστους, πλή
ρεις καί άρτιες έγκαταστάσεις υποδομής τής έμπορίας, περιλαμβανομένων καί οε
ροπορικών μέσων μεταφοράς, νέες μεταποιητικές βιομηχανίες καί βιομηχανίες
άξιοποιήσεως πρώτων ύλών, ύπολειμμάτων καί παραπροϊόντων, έπενδύσεις σέ
τομείς παραγωγής ένεργείας καί μεγάλο βάρος στίς έπενδύσεις γιά άρδευτικούς
σκοπούς καί στή προστασία τού περιβάλλοντος.
Παράλληλα οί μεγαλύτερες δαπάνες έπενδύσεων δικαιολογούνται άπό τήν
άνάγκη έπιταχύνσεως καί άναπροσανατολισμοΰ τών ερευνών, ώστε νά στραφού
με στή δημιουργία ελληνικής τεχνολογίας, στήν έκμετάλλευση τών κλιματολογικών καί γεωγραφικών συνθηκών τής Χώρας μας καί στήν έξοικονόμηση εισροών
(νερό, λιπάσματα, σπόροι). ’Ακόμη καί ή άντικατάσταση έδάφους στήν παραγωγή
είναι γιά μας τώρα έπιεβεβλημένη (π.χ. παραγωγή σέ υδροσωλήνες). Είναι αυτο
νόητο δτι μεγάλο μέρος τών έρευνητικών έργασιών δέν προσδοκαται νά έχει ά
μεση άπόδοση, δέ σημαίνει δμως δτι δέν πρέπει νά έπιχειρηθεϊ, ιδιαίτερα πρός
τήν κατεύθυνση τών έφηρμοσμένων έρευνών.

"Ενας τρίτος λόγος για τόν οποίον o¡ μεγαλύτερες επενδύσεις καί ή εισαγω
γή μηχανολογικού καί ηλεκτρονικού εξοπλισμού σέ μεγαλύτερη κλίμακα στη
γεωργία, είναι άναγκαΐες, συνίσταται στη νέα μορφή πού πήρε ή σχέση έργασίαέδαφος. Αρχίζει σήμερα νό διαφαίνεται, κατά περιοχές τουλάχιστο, ανεπάρκεια
προσφοβας εργασίας στή γεωργία καί έτσι νά παίρνει άλλη μορφή ή σχέση
έργασίας-έδάφους. Στό παρελθόν, υπήρχε υπέρμετρα μεγάλη προσφορά έργασίας
σέ σχέση μέ ανεπαρκές κατάλληλο έδαφος. Έπί πλέον τό υψηλό κόστος έργα
σίας έπιβάλει τήν κατά τό δυνατόν αντικατάσταση του εργατικού δυναμικού τής
γεωργίας μέ μηχανικά μέσα.
Από τήν άλλη πλευρά ή ανάγκη αυγκροτήοεως τοΰ αναγκαίου, γιά άνα
πτυξιακούς καί εθνικούς λόγους, πληθυσμού στην ύπαιθρο, έστω καί αν ση
μειώνεται μετακίνηση άπασχολήσεως από τόν πρωτογενή στό δευτερογενή τομέα,
κάνουν έπιβεβλημένη τήν αύξηση των έπενδύσεων, τή δημιουργία ή μεταφορά
βιομηχανικού εξοπλισμού στήν ύπαιθρο, τή δημιουργία ή μεταφορά διοικητικών
καί πολιτιστικών δραστηριοτήτων, πράγμα πού συνεπάγεται αναμφίβολα πρόσθε
τες δαπάνες, έμμεσα αποδοτικές. Σκοπός μας πρέπει νά είναι ή επίτευξη ισόρρο
πης άναπτύξεως ανάμεσα σέ παραγωγικούς κλάδους στήν ύπαιθρο, ιδιαίτερα τής
γεωργίας, χειροτεχνίας, βιοτεχνίας, βιομηχανίας καί τουρισμού καί ή έξασφάλιση
ενός μίνιμουμ πολιτιστικών απολαύσεων στόν κάτοικο τών έπαρχιακών κέντρων.
Τέλος είναι έκδηλη πλέον ή κεφαλαιουχικότερη μορφή πού παίρνουν ορισμέ
νοι κλάδοι παραγωγής, ιδιαίτερα ή κτηνοτροφία. ’Ακόμη καί χωρίς κάθετη οργά
νωση ή κτηνοτροφία γίνεται οαφώς βιομηχανική μονάδα πού απαιτεί βιομη
χανική λογική καί άνάλογο κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, ό όποιος πρέπει όμως,
γιά λόγους οικονομικής έπιβιώσεως τοΰ κλάδου, νά χρησιμοποιείται ορθολογικά
σέ μονάδες παραγωγής πού διαθέτουν τήν άπαραίτητη γεωργική γή.
Είναι φανερό δτι ή έξέλιξη αΰτή καί οί επιδιώξεις τής γεωργικής μας πολιτι
κής, κατά τήν νέα αΰτή φάση, άπαιτοΰν, δπως ειπώθηκε, ύψος έπενδύσεων πολύ
μεγαλύτερο άπό τό παρελθόν. Τό αΰτό ισχύει καί γιά τό ύψος τών πιστοδοτήσεων γιά τό σχηματισμό παγίου κεφαλαίου, καθώς καί γιά κεφάλαιο κινήσεως.
Γιά τήν μερική άντιμετώπιση τής άνάγκης αύτής θά ήταν δυνατόν νά γίνει:
α) χρησιμοποίηση γιά τό σκοπό αΰτό έπί όρισμένο χρόνο τών δαπανών έπιδοτήσεων πού ήδη καταβάλλονται άπό τήν Κοινότητα,
β) έπιλογή όρισμένων τομέων γιά προώθηση κατά προτεραιότητα καί άποφυγή
έπενδυτικής πολυπραγμοσύνης,
γ) συνενόηση μέ τήν Εύρωπαϊκή Τράπεζα Έπενδύσεων, καθώς καί τή Διεθνή
Τράπεζα γιά τήν κάλυψη μέρους (αυτοτελούς) τής δαπάνης τών έκτελουμένων έγγειοβελτιωτικών έργων άπ' αυτές μέ δανεισμό,
δ) εισαγωγή τοΰ συστήματος τοΰ χρησιδανείου μηχανημάτων μέ ειδική γιά τό
σκοπό αΰτό Τράπεζα ή Ειδικό Τμήμα λειτουργούσης Τράπεζας,
ε) εισαγωγή τοΰ συστήματος αΰτοχρηματοδοτήσεως πού έγκαινιάσθηκε ήδη σέ
συνεργασία ATE, Υπουργείου Γεωργίας καί Ευρωπαϊκής Τράπεζας.

5.

Νέοι μηχανισμοί, φορείς καί θεσμοί

α. ’Αναδιοργάνωση τοϋ Υπουργείου Γεωργίας
Τό ‘Υπουργείο Γεωργίας πρέπει νά γίνει περισσότερο εΰέλικτος, περισσότερο
έπιτελικός καί περισσότερο ένημερωμένος οργανισμός.
Πρός τή κατεύθυνση αΰτή θά πρέπει νά έπιδιωχθοΰν δλες οί προσαρμογές
καί άναδιαρθρώσεις τοΰ συνόλου τών μονάδων.
θά προχωρήσει ή σταδιακή άναδιοργάνωση τοΰ συνόλου τών μονάδων τής
Κεντρικής ‘Υπηρεσίας- κατά φορείς (Γεωργία, Δάση, Κτηνιατρική κλπ.) σύμφωνα
μέ τίς έξουσιοδοτικές διατάξεις τοΰ Ν. 992/79. ‘ Η άναδιοργάνωση θά συνδεθεί
άφ’ ένός μέ τίς μεταβολές πού έχουν γίνει μέχρι τώρα, άφ’ έτέψου μέ τίς οργα
νωτικές μεταβολές πού πρέπει νά γίνουν στίς Περιφερειακές Υπηρεσίες, στίς
όποϊες πρέπει νά δοθεί ίδιάζουσα σημασία, θά λειτουργήσει ή Επιτροπή πού συστήθηκε μέ τήν 225501/17.5.80 άπόφαση καί θά λαβαίνει υπόψη της τόσο τίς
προτάσεις τών συνδικαλιστικών οργανώσεων δσο καί τών όμάδων έργασίας οί
όποιες θά συγκροτηθούν κατά φορείς καί θά λειτουργήσουν μέ έργο τήν άναδιοργάνωση τών ‘Υπηρεσιών τους.
—
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Έφιστώ τήν προσοχή τής Επιτροπής καί τών όμάδων έργασίας έπί τών έξής:
Προθεσμία περατώσεως 31 Δεκεμβρίου 1981.
Σταδιακή έκδοση τών διαταγμάτων.
’Όχι τάσεις διευρύνσεως Υπηρεσιών καί δημιουργίας Γεν. Δ/νσεων.
Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής, θεσμοποίηση, ‘Αρμοδιότητες,
Νά έξετασθεϊ τό ένδεχόμενο δημιουργίας Γεν. Δ/νσεως Κτηνιατρικής.
Νά όλοκληρωθοΰν οί προσαρμογές πρός ΕΟΚ.
Νά διαμορφωθεί άξιόλογη, στελεχομένη καί μεγάλη υπηρεσία μελετών καί νά
συνδυασθεϊ μέ τήν υπηρεσία έρευνών.
Νά άναμορφωθεϊ ή Υπηρεσία ’Εγγείων Βελτιώσεων καί Γεωργικών Εφαρμο
γών μέ νέο σύστημα.
Δυνατότητα μεταφοράς έρευνητικών κέντρων στήν έπαρχία.
Νά τεθεί σέ νέα βάση ή πληροφόρηση.
Νά προχωρήσουν τά κείμενα νόμων, πού έτοιμάσθηκαν γιά προσωπικό, έπιδόματα, βαθμολογικές ρυθμίσεις.
Νά έπιτευχθεΐ ή ένοποίηση τοΰ προσωπικού δασικής υπηρεσίας, δασοφύλα
κες, πυροφύλακες, δασοπυροσβέστες κλπ.
Νά ληφθοΰν υπόψη τά δίκαια καί λογικά αιτήματα τών συνεργατών.
Νά τεθεί ή αρχή τών μεταθέσεων μέ βάση πίνακες, άπως στούς έκπαιδευτικούς. Ανάλογοι πίνακες προσλήψεων.
Σχολή Έκπαιδεύσεως καί Μετεκπαιδεύσεως συνεργατών.
Γραφεία άναπτύξεως.
’Απαλλαγή γεωπόνων κλπ. τεχνικών άπό διοικητικές άπασχολήσεις.
Συμβούλια Γεωργικών ’Εφαρμογών, Κέντρα Γεωργ. ’Εφαρμογών.
θεσμός Γεωργικών ’Ακολούθων.
θέσεις Παρασκευαστών-διπλώματα.

β. Νέοι φορείς
0α έπιδιωχθεί ή αναδιάρθρωση των μηχανισμών εφαρμογής μέ τήν ίδρυση
βασικά των έξης νέων φορέων:
— ‘Εταιρίας Προβολής ’Αγροτικών Προϊόντων.
— Ανώνυμης Συνεταιριστικής 'Εταιρίας Λιπασμάτων.
— 'Οργανισμού Τοπικών 'Αγορών.
— Συνεταιριστικού Φορέα Διακινήσεως τών ’Αγροτικών Προϊόντων, κυρίως τών
νωπών, πρός τό καταστήματα λιανικής πωλήσεως (SUPER MARKETS) καί τά
πρατήρια τών συνεταιρισμών.
— Κεντρικού Φορέα Γαλακτοβιομηχανιών.
— Κοινοπραξίας ’Ανθοκομικών Προϊόντων 'Ελλάδος.
— ’Ανωνύμων Εταιριών Δασικού Πλούτου (Δράμας, 'Ηπείρου καί Σερρών).
— ’Ανωνύμων 'Εταιριών Άξιοποιήσεως καί Εξαγωγής ’Αγροτικών Προϊόντων
('Ηρακλείου, Χανιών, Πύργου καί Κεντρικής Μακεδονίας).
— 'Εταιριών έξαγωγής καί ενίσχυση όμαδικών εκπροσωπήσεων γιά ανάληψη πα
ραγγελιών στό έξωτερικό.
— 'Εταιριών άποκτήσεως, διαχειρίσεως καί διανομής γαιών, μέ ένδεχόμενη μετα
φορά τού άντιστοίχου τμήματος τής ATE στούς φορείς αύτούς.
— Τραπέζης Χρησιδανείων Μηχανημάτων.
— Ειδικότερα γιά τούς γεωργικούς συνεταιρισμούς:
1. ’Επέκταση τών δραστηριοτήτων τών Συνεταιριστικών ’Οργανώσεων σέ πα
ραγωγικούς τομείς, στήν έπεξεργασία καί τυποποίηση τών προϊόντων τών
μελών τους καί στήν εμπορία αύτών. ’Ενεργοποίηση τού 'Εθνικού Συμβου
λίου Συνεταιριστικής Πολιτικής.
Γιά τό σκοπό αύτό θά έπιδιωχθεί:
— έπέκταση τών δραστηριοτήτων τών πολυαρίθμων πιστωτικών Συνεταιρισμών
σέ παραγωγικούς καί συγχώνευση σέ μεγαλύτερες καί εύρωστότερες όργανώσεις,
— ανάληψη άπό τούς Συνεταιρισμούς σέ κατά τό δυνατό μεγαλύτερη κλίμακα
συλλογικών δραστηριοτήτων στήν παραγωγική διαδικασία,
2. Διαφώτιση μέ δλα τά μέσα μαζικής ένημερώσεως γιά τή συμμετοχή Βλων
τών άγροτών στούς Συνεταιρισμούς καί παροχή κινήτρων γιαϋτό.
3. Ενίσχυση τής προσπάθειας τών Συνεταιρισμών γιά τήν αύτοχρηματοδότησή τους.
4. Επέκταση τών δραστηριοτήτων τών Συνεταιριστικών ’Οργανώσεων καί σέ
πολιτιστικούς τομείς, (ίδρυση βιβλιοθηκών σέ έδρες πρωτοβαθμίων Συνε
ταιρισμών, οργάνωση άπό τίς άνωτέρας κυρίως βαθμίδος).
γ. Νέοι θεσμοί
‘Ομαδικές Γεωργικές ’Εκμεταλλεύσεις
1. Ειδική άναγνώριση καί οικονομική ενίσχυση τών 33 όμαδικών έκμεταλλεύ-

σεων πού έχουν συγκροτηθεί μέχρι σήμερα σέ έκταση 25.000 στρεμμάτων,
γιά τίς πρώτες δαπάνες συγκροτήσεως καί λειτουργίας τους, βάσει τούς προωθουμένου σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, μέ ποσοστό 3%, 2% καί 1% γιά
τά τρία πρώτα χρόνια άντίστοιχα έπί τής άξίας τής διακινουμένης παραγωγής
τους.
Μέ βάση τά πιό πάνω ποσοστά καί μέ μία μέση παραγωγή 40.000 δρχ. κατά
στρέμμα θά ένισχυθούν μέ 30.000.000 δρχ. τόν πρώτο χρόνο, 20.000.000
δρχ. τό δεύτερο καί 10.000.000 τόν τρίτο.
2. Ειδική άναγνώριση άλλων 120 όμάδων σέ συνολική έκταση 100.000 στρεμ.
τό 1982 καί 300 όμάδων σέ συνολική έκταση 250.000 στρεμ. περίπου γιά
τό 1983.
3. ’Ενθάρρυνση συγκροτήσεως όμάδων παραγωγών κυρίως πρός τίς κατωτέρω
κατευθύνσεις:
α) τήν άντιμετώπιση γεωργο-οίκονομικών καί τεχνικών προβλημάτων στή φά
ση τής παραγωγής μέ τή συγκρότηση κατά προτίμηση μικρών όμάδων οι
κογενειακού τύπου γιά συνεργασία στήν προμήθεια καί χρήση τών μέσων
παραγωγής,
β) τή συνεργασία στήν άσκηση δραστηριοτήτων εύρύτερης έπιχειρηματικής
κλίμακος είτε στήν παραγωγική είτε -ιδίως- στήν μεταπαραγωγική φάση
μέ ιδιαίτερη έμφαση στήν άνάπτυξη τών συνεταιρισμών,
γ) στόν τομέα τής πολιτικής διανομής γαιών θά τίθεται ώς Βρος ή άσκηση
όμαδικών δραστηριοτήτων,
4. ’Ενθάρρυνση τής συγκροτήσεως όμάδων ιδιοκτητών γής (θά άφορύ κυρίως
γαϊες γεωργοκτηνοτροφικές) γιά τήν άπό κοινού βελτίωση μέ σκοπό είτε τήν
αύτοκαλλιέργεια ή τήν έκμίσθωση.
5. Εισαγωγή τής διδασκαλίας περί Συνεταιρισμών στήν Άνωτέρα καί Άνωτάτη
’Εκπαίδευση γιά τήν άνάπτυξη τής ιδέας τού Συνεργατισμού. 'Εξασφάλιση ειδι
κών στελεχών στούς συνεταιρισμούς.
6. Προσπάθεια ένοποιήσεως βιομηχανικών συνεταιριστικών μονάδων. 'Αναδιορ
γάνωση μεγάλων συνεταιριστικών μονάδων ΚΣΟΣ, ΣΥΚΙΚΗ, ΑΣΟ. Υπαγωγή
’Οργανισμού Καπνού κλπ.
6. ’Αναδιάρθρωση καί ’Αναμόρφωση Προϋπολογισμών
Ή έφαρμογή τής νέας πολιτικής, άλλά καί ο) ευλογες χρηματοδοτικές δυσχέ
ρειες τών γεωργικών προγραμμάτων, καθιστούν άναγκαία τή μελέτη τών συνε
πειών Βλων τών προτεινομένων στά πλαίσια τής νέας πολιτικής μέτρων καθώς
καί τών άναγκαίων οικονομικών άνακατατάξεων καί άναζητήσεων νέων πόρων.
Είναι κατά συνέπεια άναγκαία καί ή νομική καί ή οικονομική διερεύνηση τών
σχετικών θεμάτων. ’Έτσι χρειάζεται νά δούμε έκ νέου:
— προϋπολογισμούς Κ.Τ.Γ.Κ. καί Δασών, παραγωγικότητα ‘Εταιρίας Προβολής
’Αγροτικών Προϊόντων, εγγειοβελτιωτικός δανεισμός άπό ξένους οργανισμούς
κλπ.,
— υπολογισμούς άναγκών εθνικών ένισχύσεων,

— υπολογισμούς δαπανών έξοικονομουμένων άπό ανάληψη επιδοτήσεων άπό
ΕΟΚ,
— δυνατότητες προσφυγής γιά έν έκτελέσει έργα σέ δανεισμούς αλλοδαπών πι
στωτικών Ιδρυμάτων,
— προϋπολογισμούς ΥΔΑΓΕΠ, Λογαριασμού Καταναλωτικών ’Αγαθών, συσχέτιση
δαπανών συγκεντρώσεως, επιδοτήσεων, ’Εθνικών ένισχύσεων κ.λπ.
— ΰπολογισμούς δαπανών, πού γίνονται κάθε χρόνο γιά προστασία προϊόντων
άνεπιθυμήτων καί σύγκριση με τίς δαπάνες του νέου προγράμματος αναδιαρ
θρώσεων, πού άναγγείλαμε ήδη.
7. ’Ανακατάταξη προτεραιοτήτων πολιτικών έπιλογών στη γεωργική
πολιτική
α. Γενικά. ’Άμεση περάτωση έκκρεμούντων έργων
Ή σειρά τών επιλογών, δπως καθορίζεται πιό κάτω, δείχνει καί τήν κατ' αρ
χήν προτεραιότητα καί τό βάρος πού καλούμεθα νά ρίξουμε ατούς άναφερόμενους τομείς. Είναι αΰτονόητο, δτι σέ σχέση πρός τίς υφιστάμενες έκκρεμότητες
καί τά έν έκτελέσει προγράμματα θεμελιώδους προτεραιότητος είναι ή έπίσπευση
τής άποπερατώσεώς τους πέραν τών τομέων καί τών συγκεκριμένων έργων, γιά
τά όποια γίνεται λόγος, στις άναφερόμενες πιό κάτω έπιλογές. Δέν είναι ορθό νά
άρχίζουν νέα έργα πού ή άποπεράτωσή τους θά άπαιτήσει μακρό χρόνο. ’Άμεση
ολοκλήρωση τών έν έκτελέσει είναι ή περισσότερο οικονομική πράξη καί ή πε
ρισσότερο άποδοτική ένέργεια στήν όποια καλούμεθα. Τούτο ιδιαίτερα ισχύει γιά
τά έν έξελίξει έγγειοβελτιωτικά, τούς άναδασμούς (περιορισμός στά παράλληλα
έργα) καί στά συμπληρωματικά, πού θά έπιτρέψουν τήν άπόδοση τών έν έκτελέσει, όσο γίνεται γρηγορότερα. Στά άνωτέρω έργα, θά δοθεί άπόλυτη προτεραιότη
τα μέ στόχο τήν όλοκλήρωσή τους στό συντομότερο δυνατό χρόνο, τά δέ νέα έρ
γα θά ένταχθοϋν σέ προγράμματα έπομένης φάσεως μέ μετάθεση του βάρους τής
χρηματοδοτήσεώς τους στήν Εύρωπαϊκή Τράπεζα ’Επενδύσεων καί τή Διεθνή
Τράπεζα.
β. Νέα δομή στήν ύπαιθρο
Πρώτος καί κύριος στόχος τής νέας γεωργικής μας πολιτικής, σέ συνδυασμό
μέ τήν γενικότερη περιφερειακή πολιτική είναι νά όλοκληρώσουμε τή νέα μορφή
ζωής στήν ϋπαιθρο, νά έξασφαλίσουμε τήν όριστική παραμονή τού πληθυσμού
έκεΐ, νά άνακόψουμε όριστικά τή μονοπολική άνάπτυξη καί τόν αθηναϊκό μονό
δρομο καί νά διαμορφώσουμε νέο τύπο οικονομίας στήν ϋπαιθρο, μέ ισόρροπη
άνάπτυξη τών παραγωγικών κλάδων, άνατρέποντας τά γιγαντιαία συγκροτήματα ή
τίς μή βιώσιμες μονάδες καί θεμελιώνοντας άνθρωπινούς οικισμούς, μέ τίς σύγ
χρονες λειτουργίες καί μακρυά άπό τήν είδωλολατρεία τοΰ γιγαντισμού.
Ή οικονομική άνάπτυξη συνεπάγεται τή μετακίνηση πληθυσμού άπό τόν
πρωτογενή στό δευτερογενή τομέα. ’Αλλά αΰτό δέν σημαίνει αναγκαστικά μετα
κίνηση τοπικά τού πληθυσμού άπό τά άγροτικά στά άστικά κέντρα. Πρέπει νά

ματαιώσουμε τίς προβλέψεις όρισμένων προγραμματιστών δτι κατά τήν προσεχή
1 δετία θά έγκαταλειφθοϋν 1 έκατομ. στρέμματα σίτου καί όριακής άποδόσεως
γής, δτι 500 χιλιάδες αγρότες, έγκαταλλείποντας τήν ϋπαιθρο θά μεταναστεύ
σουν στά άστικά κέντρα. Γιά τό σκοπό αύτό καί πέραν τών κινήτρων τοϋ 1116
πρέπει νά οργανώσουμε όρθά:
— τόν άγροτοτουρισμό πού εγκαινιάσαμε,
— τήν προαγωγή τών ορεινών καί μειονεκτικών περιοχών καί τήν ορθή έπιδότηση τών κατοίκων τους,
— τήν προώθηση τής στεγάσεως, τοϋ έξηλεκτρισμοϋ καί τής άγροτικής καί δασι
κής όδοποιΐας,
— τήν όρθή χωροθέτηση τών τομεακών προγραμμάτων καί τών έργων υποδομής
τής έμπορίας τών γεωργικών προϊόντων, τή μεταφορά ’Ινστιτούτων, ’Οργανι
σμών κλπ. στήν ϋπαιθρο,
— τήν έκπόνηση διατοπικών προγραμμάτων καί δχι άπλή έκτέλεση έργων. Συν
δυασμός άγροτικής, δασικής όδοποιΐας, μικρών άρδευτικών, νέων καλλιερ
γειών, βιοτεχνιών γεωργικής φύσεως,
— τή μεταφορά οικονομικών βιοτεχνικών καί τουριστικών δραστηριοτήτων στήν
ϋπαιθρο προπαντός δέ έκπαιδευτικών γεωργικών Ιδρυμάτων καί πολιτιστικών
δραστηριοτήτων.
Σύνθημά μας πρέπει νά είναι ή έθνικοποίηση τοϋ έλληνικοϋ χώρου.
γ. Κόοτος παραγωγής καί πωλήοεως. Ψαλλίδα
Δεύτερος οτόχος τής νέας πολιτικής μας, είναι ή μείωση τοΰ κόστους πα
ραγωγής καί τοϋ κόοτους έμπορίας τών γεωργικών προϊόντων καί ή βελτίω
ση τής γεωργικής παραγωγικότητας. ’Ήδη έθέσαμε σ' εφαρμογή μέτρα γιά τή
μείωση τοΰ κόστους πωλήοεως τών γεωργικών προϊόντων καί τή σμίκρυνση τής
ψαλλίδας, άνάμεσα στήν τιμή πού πληρώνει ό καταναλωτής καί τό αντίτιμο πού
εισπράττει ό παραγωγός. Γιά τό σκοπό αύτό θά όλοκληρωθεΐ ή ίδρυση τών 8 το
πικών άγορών καί θά άρχίσει ή κατασκευή νέων, θά ίδρυθοϋν συσκευαστήρια,
σφαγεία, ψυγεία καί αποθηκευτικά κέντρα, μεγάλης έκτάσεως καί δεξαμενές, θά
βελτιωθούν καί θά έπεκταθοΰν οί έγκαταστάσεις τής κεντρικής λαχαναγοράς, θά
όλοκληρωθεΐ ό ποιοτικός έλεγχος καί ή τυποποίηση τών γεωργικών προϊόντων,
θά γίνουν SUPER MARKETS καί προμηθευτικοί συνεταιρισμοί τών Συνεταιριστι
κών ’Οργανώσεων καί θά μεταβληθεΐ ή διαδικασία καθορισμού τιμών στίς κεντρι
κές άγορές. ’Έχει ήδη προβλεφθεΐ δαπάνη υπέρ των συνεταιρισμών 1000 έκατ.
δρχ. γιά τήν κατασκευή τών άγορών καί τών συσκευαστηρίων, καθώς καί 600 έ
κατ. γιά έπέκταση καί οργάνωση τής Κεντρικής Λαχαναγοράς. Τέλος έχουν προ
βλεφθεΐ Ικανοποιητικές πιστώσεις γιά τή δημιουργία συνεταιριστικών SUPER
MARKETS γεωργικών προϊόντων.
Παράλληλα κύριος στόχος είναι ή μείωση τοϋ κόστους παραγωγής. Ειδικά έ
χει άρχίσει νά τίθεται σέ έφαρμογή σειρά μέτρων πού συνίστανται στή:
1. βελτίωση τοϋ μεγέθους τοϋ γεωργικού κλήρου, μέ τή διανομή σέ άκτήμονες
καλλιεργητές τών διαθεσίμων κρατικών έκτάσεων, κοινοχρήστων άποστραγγι-

ζομένων αγροτικών καί χορτολιβαδικών, των εκκλησιαστικών γαιών, την επέ
κταση του αναδασμού μέ ρυθμό 500.000 στρεμ. τό χρόνο καί την χρηματο
δότηση μικρών παραλλήλων έργων, τήν ενθάρρυνση τής συγκροτήσεως όμάδων συστηματικών γεωργικών έκμεταλλεύσεων, τήν 'ίδρυση τραπέζης χρησι
δανείου γεωργικών μηχανημάτων. Μέ νομοσχέδιο ποΰ κατατίθεται προσεχώς
στή Βουλή προβλέπεται ταχεία διάθεση Βλων τών γαιών του δημοσίου γιά τή
μεγέθυνση τών γεωργικών έκμεταλλεύσεων, τή λήψη μέτρων γιά τήν περιέλευση τής γεωργικής γής στοάς αγρότες από τούς μή γεωργούς, τή λήψη
μέτρων κατά τής κατατμήσεως τής αγροτικής ιδιοκτησίας. Επίσης τακτοποίηση
ιδιοκτησιακών έκκρεμοτήτων σέ έποικιστικές καί δασικές έκτάσεις καί έξασφάλιση τής κατάλληλης χρήσεως τών άγροτικών έδαψών. Ίδρυση ειδικής
έταιρίας, κατά τά ξένα πρότυπα, γιά τήν άγορά εκποιούμενων ή έγκαταλειπομένων γαιών καί τήν παραχώρηση τούτων στούς άκτήμονες. Αύξηση καί
άναμόρφωση τού ολου συστήματος. Πιθανώς, χωριστός οργανισμός.
2. μείωση τής τιμής ήλεκτρικής ένεργείας καί τής τιμής τών καυσίμων,
3. μείωση τών επιτοκίων καί λοιπών έπιβαρύνσεων τής γεωργίας,
4. ειδικά μέτρα γιά τή μείωση τής τιμής τών φαρμάκων, τή συγκράτηση τής
ΰψώσεως τών τιμών τών λιπασμάτων κλπ.,
5. σέ τεχνικούς συνδυασμούς γιά τήν έλλάττωση τής ποσότητας τών χρησιμοποιουμένων λιπασμάτων, σπόρων, νερού, έργασίας κλπ. μέ βάση τήν επιστη
μονική έρευνα πού θά στραφεί πρός τήν κατεύθυνση αύτή.
Οί έπιτροπές πού συστήθηκαν γιά τή μελέτη καί τόν προσδιορισμό τού κό
στους παραγωγής κατά προϊόν θά συνεχίσουν καί θά ολοκληρώσουν τό έργο
τους εντός τού έτους. Τό έργο αΰτό θεωρείται θεμελιώδες γιά τή νέα πολιτική.

ε. Νέα προϊόντα, νέες καλλιέργειες, νέοι κλάδοι

.

/

Τέταρτος οτόχος τής νέας γεωργικής πολιτικής είναι ή ταχεία προσαρμογή
τής έκτάσεως καί τού είδους τής παραγωγής μας πρός τίς κοινοτικές καί παγκό
σμιες συνθήκες ζητήσεως καί ή έκμετάλλευση τών γεωγραφικών καί κλιματολο
γ ιώ ν συνθηκών τής χώρας. Άπό τήν άποψη αύτή τό πρόγραμμα προβλέπει:
— συνέχιση καί όλοκλήρωση τής άναδιαρθρώσεως τών καλλιεργειών, πρός τήν
κατεύθυνση τής παραγωγής τών περισσότερο άποδοτικών καί άνταποκρινομένων στή διεθνή ζήτηση προϊόντων της, γιά τήν όποια χαράχθηκε ήδη πρό
γραμμα πενταετές, τής μειώσεως τού κόστους καί τής σταθερας, αύξήσεως
τού γεωργικού εισοδήματος,
— έπέκταση παραγωγής ζωοτροφών,
— άνακατανομή τής παραγωγής στό χρόνο, καθορισμός ζωνών παραγωγής καί
καλλιέργειας, ώστε νά έπιτευχθεϊ ή μεγίστη δυνατή πρώιμη καί όψιμη παρα
γωγή τών όπωροκηπευτικών καί έτσι ή άπόλαυση ύψηλότερων τιμών,
— προώθηση νέων κλάδων, όπως τής άνθοκομίας, τής παραγωγής άρωματικών
καί φαρμακευτικών φυτών,
— ένταση τών έργασιών συντάξεως τού δασικού κτηματολογίου καί χαρτογράφη
ση τών δασών καί σύσταση νέων δασικών βιομηχανιών γιά τήν άξιοποίηση
τού δασικού πλούτου,
— άνάπτυξη κατά προτεραιότητα τής κτηνοτροφικής παραγωγής καί τής άλιείας,
ιδιαίτερα τής υπερπόντιας καί σέ κλειστούς έλληνικούς κόλπους.
Γιά τό σκοπό αύτό, έχει προγραμματισθεϊ καί θά λειτουργήσει ίχθυογεννητικός σταθμός θαλασσίων ειδών.

δ. Εμπορία σέ άνοιχτούς ορίζοντες

στ. ’Αναμόρφωση καί έπέκταση τής μεταποιητικής βιομηχανίας

Τρίτος κύριος αντικειμενικός σκοπός τού προγράμματος μας πρέπει νό είναι
ή υποβοήθηση τής γεωργίας στήν ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων καί στήν
προσαρμογή στούς νέους ανοιχτούς όρίζοντες, στούς όποιους τώρα καλείται νό
δράσει. ’Αποτελεί κρίσιμο θέμα τής γεωργικής μας οικονομίας ό έξοπλισμός τών
γεωργίας μας μέ μέσα καί μέ τρόπους διεθνούς εμπορικής δραστηριότητας.
Γιά τή δραστηριότητα αύτή προγραμματίζεται, πέραν τού προγράμματος τών
τοπικών καί τών κεντρικών άγορών καί τού προγράμματος τής όλοκληρώσεως
τών έμπορικών έγκαταστάσεων, υποβοήθηση τών έξαγωγικών μονάδων μέ ειδι

Πέμπτος βασικός άντικειμενικός σκοπός τής έλληνικής γεωργικής πολιτικής
είναι ή άναμόρφωση καί άνάπτυξη γεωργικής βιομηχανίας μέ σκοπό τήν άπορρόφηση τής γεωργικής παραγωγής καί τήν αύξηση τής άξίας τής έν λόγω μεταποιήσεως.
Στόν κλάδο τών προσπαθειών αΰτών τό πρόγραμμά μας προβλέπει τήν άξιο
ποίηση νέων γεωργικών πόρων, νέων πρώτων ύλών, παραγωγή ζωοτροφών
άξιοποίηση άπορριμμάτων καί δημιουργία ένεργείας γιά γενικότερες χρήσεις. Πα
ραγωγή ένεργείας άπό έκμεταλλεύσιμους γεωργικούς πόρους, γεωργικά άπορρίμματα, καλαμιές, φλούδες πορτοκαλιών κλπ.
Είναι επί πλέον αύτονόητο οτι τό πρόγραμμα άποβλέπει στήν άναδιοργάνωση
τών ύπαρχουσών γεωργικών βιομηχανιών, στήν κατά τό δυνατόν άξιοποίησή
τους, καί στή διαμόρφωση μονάδων άρίστου μεγέθους μέ σκοπό τή βελτίωση τού
παραγωγικού κόστους.

κές πιστώσεις, σύσταση ειδικών έξαγωγικών συνεταιριστικών έταιριών, οργάνωση
άεροδρομίου καί αεροπορικών μέσων μεταφοράς, έξασφάλιση τού αναγκαίου έξοπλισμοΟ καθώς καί άναζήτηση νέων όδών γιά έξαγωγή καί νέων πυλών προσπελάσεως πρός τίς μεγάλες άγορές τής άνατολής καί τής δύσεως πρός τίς όποϊες
χωρίς διάκριση θά στρέφεται ή πολιτική μας.
Άποβλέπομε επίσης στήν ίδρυση έμπορικών συνεταιριστικών μονάδων.

ζ. ’Αρδεύσεις, ζωτικό πρόβλημα τής γεωργίας
'Έκτος στόχος στό πρόγραμμά μας είναι ή πλήρης καί ταχεία έκμετάλλευση
τών υδατικών πόρων τής Χώρας, εισαγωγή νέων μεθόδων άρδεύσεως, ή έφαρμο-

γη συστημάτων αύτοχρηματοδοτήσεως γιά τήν έκτέλεση μικρών αρδευτικών έρ
γων. ’Επιδίωξη μας είναι ή επίτευξη ένός έτησίου ρυθμοϋ αύξήσεως τών άρδευμένων έκτάσεων κατά 400.000 σι ρεμ., μέ τελικό στόχο οί άρδεύσιμες έκτάσεις
νά ανέβουν άπό 10 έκ. στρεμ. περίπου πού είναι σήμερα στά 16-17 έκ. στρεμ.
πού είναι δυνατόν νά καλυφθούν άπό τούς υδάτινους πόρους τής Χώρας. "Ετσι τό
ϋψος του γεωργικού εισοδήματος, άπό αυτό καί μόνο τό λόγο θά αύξηθεϊ κατά
27 2 φορές κατά ένα άρδευόμενο στρέμμα.

— ’Ενημέρωση τών αγροτών καί εκπαίδευσή τους, ώστε νά γίνουν ενσυνείδητα
υποκείμενα τής πολιτικής καί νά βοηθούν άποτελεσματικά.
— Μελέτη δλων τών θεσμών ένημερώσεως, πρόταση άλλων (Βουλή άγροτών,
τηλεοπτικές εκπομπές, φυλλάδια, περιοδικά κλπ.).
— Σχολεία, κέντρο, έργαστήρια, νέες μορφές έπαφών μέ άγρότες.
— ‘Υπεύθυνη ένημέρωση καί πληροφόρηση στά εσωτερικό γιά τήν αύξηση τής
καταναλώσεως τών γεωργικών προϊόντων.

η. ‘Υγεία πληθυσμού - Ποιότης τροφίμων

ια. Προσανατολισμός Γεωργικών ’Ερευνών — Διατήρηση χλωρίδας καί πανί
δας

‘Έβδομος στόχος, αλλά ίσης προτεραιότητας μέ τίς λοιπές έπιλογές, είναι:
Ή προστασία τής υγείας τού κοινού (ποιότητα τροφίμων, έλεγχος, φάρμακα).
"Ελεγχος τών τροφίμων γεωργοκτηνοτροφικής προελεύσεως επί νέας βάσεως.
Νέα πολιτική γεωργικών φαρμάκων (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION).
Λελογισμένη χρήση τών φυτοφαρμάκων.
’Ενθάρρυνση τής έλληνικής βιομηχανίας φυτοφαρμάκων.
Βελτίωση τής ποιότητας τών γεωργικών προϊόντων.
"Ελεγχος στή χρήση τών όρμονών έν γένει.
Αντιμετώπιση τής πολυφαρμακίας.
Σωστή ενημέρωση τών παραγωγών καί τού πληθυσμού.
’Οργανισμός τροφίμων καί ποτών.
Τό θέματα αυτά πού ώς έκ τής φύσεώς τους, σχετίζονται δμεσα μέ τήν
υγεία μας, μέ τήν υγεία δλων μας, πρέπει νά μελετηθούν σέ βάθος καί πλάτος,
γιά νά επιτύχουμε τό επιθυμητό επίπεδο προστασίας μας, άπό τήν άνεπιθύμητη
δράση τών φυτοφαρμάκων, τών όρμονών καί άλλων ούσιών.
'Η συσταθεΐσα ειδική επιτροπή, μέ τή συμμετοχή καί παραγόντων εκτός τού
'Υπουργείου, θά συνέχιση τό έργο της μέ αντικειμενικό σκοπό τήν υποβολή τής
έκθέσεως εντός τού Αΰγούστου.

—
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’Επιβάλλεται ό προσανατολισμός τών γεωργικών ερευνών πρός τίς νέες συν
θήκες στή διαμόρφωση έλληνικής τεχνολογίας:
— Μεγιστοποίηση τής άποδόσεως τών συντελεστών τής παραγωγής.
— Έρευνα γιά τήν στάγδην άρδευση καί υγρή λίπανση τών καλλιεργειών στή
Χώρα μας.
— Μείωση τών εισροών έν γένει στή γεωργία. Κόστος παραγωγής - πωλήσεως.
— 'Εκμετάλλευση τών πρώτων ΰλών καί τών ’Εθνικών εισροών.
— Νέες μέθοδοι καταπολεμήσεως έχθρών καί άσθενειών τών καλλιεργειών.
— Νέα μηχανικά μέσα συλλογής γεωργ. προϊόντων.
— Νέες ποικιλίες καλύτερης ποιότητας προϊόντων καί μεγαλυτέρων άποδόσεων.
— Ελληνική τεχνολογία.
— ‘ Η διατήρηση τής χλωρίδας καί τής πανίδας τής Χώρας μας καί τού φυσικού
περιβάλλοντος καί ή προστασία τους, άποτελεϊ έθνική ανάγκη καί καθήκον δ
λων μας. Αύτά είναι συνδεδεμένα μέ τήν ύπαρξή μας ώς άνθρώπων καί ώς
'Ελλήνων, δέν έπιδέχονται ολιγωρία ή ΰποχώρηση.
Τά τόσο σημαντικά αύτά θέματα θά τά μελετήσει σέ βάθος καί πλάτος ή
'Ομάδα ’Εργασίας πού συστήθηκε ήδη μέ άπόφασή μου.

θ. ’Ασφαλιστικές συνθήκες
Στά πλαίσιο τής νέας πολιτικής είναι αυτονόητο ότι θά πρέπει νά όλοκληρωθεϊ ή ασφάλιση τής γεωργικής παραγωγής εναντίον όλων τών κινδύνων καθώς
καί ή ασφάλιση τού γεωργικού κεφαλαίου.
Κατά τόν ίδιο τρόπο είναι ανάγκη νά μελετηθεί καί νά έφαρμοσθεΐ σύστημα
προληπτικής άντιμετωπίσεως κινδύνων (άναδιάρθρωση καλλιεργειών, νέα μηχανι
κά μέσα προλήψεως).
Τέλος, είναι άναγκαϊο νά μελετηθεί τό νέο σύστημα άσφαλίσεως τών παρα
γωγών γιά τούς κινδύνους ζωής, άτυχημάτων, γήρατος, κλπ.
ι. ’Ενημέρωση — Γεωργικές έφαρμογές — 'Εκπαίδευση αγροτών
Αποδίδομε καίρια σημασία στά έξής:

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παραθέτω πιό κάτω τίς αναγκαίες, γιά τήν προπαρασκευή τού συστηματικού
προγράμματος, ομάδες έργασίας καί τά άντίστοιχα θέματα μελέτης. Οί όμάδες
συγκροτούνται άπό συνεργάτες τού 'Υπουργείου (Κεντρικών, Περιφερειακών καί
Αύτονόμων Υπηρεσιών). 0ά έμπλουτίζονται δμως κάθε φορά μέ ειδικούς καί
έκπροσώπους άλλων συνυπευθύνων ‘Υπουργείων.

1. Νέα Στρατηγική
Σύγχρονη τεχνολογία καί έπενδύσεις στή γεωργία. Διεθνείς τεχνολογικές
έξελίξεις. ’Ορθολογική χρήση συντελεστών. ’Εκσυγχρονισμός έπενδεδυμένου κε
φαλαίου. Οικονομία εισροών. 'Ελληνική Τεχνολογία.

7. Κόστος παραγωγής
Στην όμάδα αΰτή συμμετέχουν οί συνεργάτες μου στό 'Υπουργείο: Σινόπουλος Παύλος Μηχαν. καί οί Γεωπόνοι Καφφετξάκης Νικ., Χρηστίδης Χρ., Ψαρρός
Νικ., Μπαρώνος Σταμ., Γεωργουσόπουλος Χρ.
2. ’Οργανισμός ‘Υπουργείου Γεωργίας
"Εχει συσταθεϊ επιτροπή με τήν 225501/17.5.80 άπόφασή μου.
Ή επιτροπή αΰτή συγκροτείται άπό τούς συνεργάτες μου στό Ύπουγεΐο κ.κ.
'Υφυπουργούς, Γεν. Γραμματέα, Γενικούς Διευθυντές καί Άναπλ. Γεν. Δ/ντάς.
3. ’Εμπορία γεωργικών προϊόντων

Ποσότητες εισροών. Είδος εισροών. Διαρθρωτικές δυσχέρειες. Τιμές. Τιμές φαρμά
κων καί λιπασμάτων. Τεχνολογία. Χρηματοδοτικά μεγέθη - ’Ορθός συνδυασμός
συντελεστών. Επιβαρύνσεις.
Στήν όμάδα αΰτή συμμετέχουν οί συνεργάτες μου στό 'Υπουργείο Γεωπόνοι:
Μιχαλοϋτσος 'Ιωάννης, Γάζελας ’Εμμανουήλ, Τσάμης Νικόλαος, Άνδρεάκος 'Ιωάν
νης καί ό Οικονομολόγος Χρήστου Κων/νος.
8. Κόοτος παραγωγής κατά προϊόν
Συνεστήθη ’Επιτροπή μέ τήν 34Θ 745/5136/1.8.80 άπόφασή μου. 'Υποβολή
πορισμάτων μέχρι τέλος Αύγούστου.

’Έργα υποδομής - Τοπικές ’Αγορές. Νέες όδοί μεταφοράς - 'Αεροπορική. Νέες
πύλες, νέες χώρες. Προβολή — ’Ανταγωνισμός. 'Εταιρίες Εξαγωγών — Παραγγε
λιών. Πιστωτικά μέτρα. Προβολή στό έσωτερικό καί έξωτερικό.
Στήν όμάδα αΰτή συμμετέχουν οί συνεργάτες μου στό 'Υπουργείο Γεωπόνοι
Παπασαραντόπουλος Άγαθ., Κούτρος Γεωργ., Παναγιώτου Σταύρος καί Ευθυμίου
Άλεξ.

Ή επιτροπή αΰτή συγκροτείται άπό τούς καθηγητάς κ.κ. Άθανασατο Δημ.,
Κιτσοπανίδη Γ., Ίγνατιάδη Άριστ., τούς συνεργάτες μου Χλίχλια ’Άγγ., Γαλάνη
Νικ., Ζιώγα Χρ., Γάζελα Έμμ., Σκανδάλη Βασίλειο καί άπό εκπροσώπους του
'Υπουργείου ’Εμπορίου, ΚΕΠΕ καί ΠΑΣΕΓΕΣ.

4. Φορείς, θεσμοί, μηχανισμοί

Τοπικές άγορές. 'Υποδομή. Φορείς - μεσάζοντες. Κόστος εμπορίας. Λιανεμπόριο.
Λαχαναγορές κλπ.
Συνεστήθη έπιτροπή μέ τήν 273546/4130/8.5.81 απόφαση.
Στήν έπιτροπή συμμετέχουν οί συνεργάτες μου Σπανός Γεώργ., Γακιόπουλος
’Ηρακλής, Μαραμαθας Χριστ., Χριστούλας Κων/νος, Εΰθυμίου Άλεξ. ’Εκπρόσωποι
τού 'Υπουργείου ’Εμπορίου, ΟΚΛΑ, ATE καί ΠΑΣΕΓΕΣ.

Συνεταιρισμοί. Νέοι τρόποι καί μέλη. Λοιποί ’Οργανισμοί, θέση καί έποπτεία ΑΣΟ,
ΚΣΟΣ, Όργαν. Καπνού, ΣΥΚΙΚΗΣ κλπ. καί άναδιοργάνωσή τους. Λιπάσματα, φάρ
μακα. 'Ομαδικές δραστηριότητες. Κίνητρα. 'Οργανισμοί γάλακτος. Λοιπές έταιρίες
έξαγωγών - διαχειρίσεως γης.
Ή όμάδα αΰτή συγκροτεΤται άπό τούς συνεργάτες μου: Κρομμύδα Λεωνίδα,
Περιστέρη Στυλ., Μαραμαθά Χριστόφορο.
5. ’Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών
Τό άνακοινωθέν πρόγραμμα. Κίνητρα. Ποσότητες, ποικιλίες, εϊδη, κλάδοι, χρόνος.
Κτηνοτροφία, άλιεία, άνθοκομία, άρωματικά καί φαρμακευτικά φυτά. Ζωοτροφές.
’Ενέργεια.
Στήν όμάδα αΰτή συμμετέχουν οί συνεργάτες μου στό 'Υπουργείο: Γεωπόνοι
Παναγοπούλου - Άργυράκη Σοφία, Δασκαλάκης Γεώργ., Άνδρϊτσος Γεώργιος, Ξενόφος ’Ιωάννης, Πλιακοστάθης Χρηστός.
6. 'Έγγειος ’Ιδιοκτησία
Μέγεθος, Κατάτμηση, Προστασία. Μέσα έκμεταλλεύσεως. Οικονομικά - θεσμικά.
Έταιρίες διαχειρίσεως ιδιοκτησίας. Τράπεζα Χρησιδανείων μηχανημάτων. Έξωγεωργικές χρήσεις τής γης. Συνένωση έκμεταλλεύσεων. 'Ομαδικές δραστηριότη
τες.
Ή όμάδα αΰτή συγκροτείται άπό τούς συνεργάτες μου στό ‘Υπουργείο Περιστέρη Στυλιανό, Κρομμύδα Λέων., Λύκουρα 'Ελένη, Χρηστίδη Χρηστό.

9. Κόστος πωλήσεως

10. Προϋπολογισμός — Δαπάνες
Νέοι Πόροι. Οικονομίες. ΥΔΑΓΕΠ — Ταμείο Γ.Κ. καί Δασών — Παραγωγικότητα.
Λογαριασμός Καταναλωτικών άγαθών. Δαπάνες έπενδύσεων. Αΰτοχρηματοδοτήσεις
- ’Αναλήψεις έργων άπό Τράπεζες κλπ. ’Εθνικές έπιδοτήσεις.
Ή όμάδα αΰτή συγκροτείται άπό τούς συνεργάτες μου: Πετρακόπουλο Ήλία,
Λαμπίρη Δημ., Σβαρνια Γεώργ.
11. Μεταποιητικές βιομηχανίες
Κόστος - ’Εξυγίανση. Συνένωση σέ μεγαλύτερες μονάδες. Βιομηχανίες λιπασμά
των. Νέες Βιομηχανίες. 'Υπολείμματα - Νέες ύλες - ’Ενέργεια.
Στήν όμάδα αυτή συμμετέχουν οί συνεργάτες μου στό 'Υπουργείο Γεωπόνοι
Στεφανάκης Μιχαήλ, Βελεμής Δημ., Τξώρτξης Γεώργ. καί ό Μηχανολόγος - ’Ηλε
κτρολόγος Καρατζας Έρρικ.

12. Πολιτική φυτοφαρμάκων — Δημόσια Υγεία
'Απόβλητα — Πυρκαϊές. Πολυφαρμακία. Προώθηση έλληνικών βιομηχανιών. Λελο
γισμένη χρήση φαρμάκων - Μέσα. Προστασία τής υγείας. ‘ Ορμόνες - Φάρμακα.
'Οργανισμός Τροφίμων - Φαρμάκων.
Γιά τόν τελευταίο έχει ήδη συσταθεϊ επιτροπή μέ συμμετοχή καί φορέων
έκτος του ‘Υπουργείου.
Ή ομάδα αύτή συγκροτείται άπό τούς συνεργάτες μου στό 'Υπουργείο Κτη
νίατρο Γεωργιάδη Άλεξ., καί Γεωπόνους ’Αναλυτή Σπυρ., Καπερώνη ’Ιωάννη, Άντωνάκου Μαρία, Ράπτη Σταΰρο.

’Αναγνώστου Γεώργιος, Αναλυτής Σπυρ., Κωστακόπουλος Δημ., Παπαευαγγέλου
Εύάγγ. Μαυρομμάτης Γ., Ξενόπουλος Σωτήριος.
16. Δασική Πολιτική
^

Ειδικά προγράμματα μέ Εύρωπ. Τράπεζα καί Διεθνή Τράπεζα. Δασικές βιομηχα
νίες. ’Αναδασώσεις. Δασική νομοθεσία. Αναμορφώσεις.
‘ Η όμάδα αύτή συγκροτεΤται άπό τούς συνεργάτες μου στό ‘Υπουργείο Δασο
λόγους Κοκκινίδη Γρηγ., Ρουσόδημο Γεώργ. Γραμματικόπουλο Γεώργ., Τζιουβάρα
θωμά.

13. ‘Υδατικό δυναμικό — αρδεύσεις
17. ‘Αλιευτικοί πόροι
‘Υπόγεια ϋδατα. Καθορισμός αρμοδιοτήτων στά θέματα τής υδατικής οικονομίας.'
Συστήματα άρδεύσεως - λιπάνσεως. Μικρά αρδευτικά όμαδικά έργα. Μελέτη τής
ΰφισταμένης καταστάσεως τοΰ άποληψίμου όγκου ϋδατος γιά τή διαπίστωση τής
ϋποεκμεταλλεύσεως ή ύπεραντλήσεως καί των δυνατοτήτων θεραπείας του καί
ορθολογικής έκμεταλλεύσεως των πηγών. Μελέτη έφαρμογής έτησίων προγραμ
μάτων έλέγχου ποιότητας τών βασικών υδατικών πόρων (ποταμοί - λίμνες) καί
έποχικών προγραμμάτων γιά τά άρδευτικά έργα. Μελέτη καθορισμού προτεραιο
τήτων καί άρμοδιοτήτων στά θέματα τής υδατικής οικονομίας, μεταξύ τών διαφό
ρων φορέων. Μελέτη καθορισμού γενικών προδιαγραφών ποιότητας επιφανεια
κών καί υπογείων ϊιδάτων καί δρων διαθέσεως λυμάτων καί άποβλήτων έντός
αΰτών, καθώς καί έπισήμανση τών πηγών ρυπάνσεως τών άρδευτικών ϋδάτων.
Μελέτη μεθόδων άντιδιαβρωτικών καί στερεώσεως άσταθών εδαφών.
Στήν όμάδα αύτή συμμετέχουν οί συνεργάτες μου στό ‘Υπουργείο: Ζάραγκας
θ., Παπαδόπουλος Άριστ., Άθανασιάδης Σάββας, Βαντέλλας Άνθ., Βαλασσόπουλος Δπμ., Καμπουρίδου Ελισάβετ.

Ανάπτυξη ιχθυοκαλλιέργειας. Μηχανικός εξοπλισμός. ‘Υπερπόντια άλιεία. Κλει
στές θάλασσες. Τεχνητές λίμνες.
Στήν όμάδα αύτή συμμετέχουν οί συνεργάτες μου στό ‘Υπουργείο ’Ιχθυολό
γοι: Κοτσόλιος Μιχαήλ, Πολυδώρου Έλ„ Μουντούρη Ελένη, καί Διοικητικός Περιστέρη ‘Έλλη.
18. Οικονομία στή διαχείριση μηχανικού εξοπλισμού
Σχέση ΥΕΒ - Δασικών ‘Υπηρεσιών. ‘Υπουργείο Δημοσίων "Εργων. Κοινός φορέας.
Ή όμάδα αύτή συγκροτείται άπό τούς συνεργάτες μου στό ‘Υπουργείο Κρα
νία Σωτήριο, Κωνσταντινίδη Άναστ., Κατενίδη Κων/νο, Σπάθή Δημ., Νικολόπουλο
Άλεξ.
19. Μελέτη μέτρων Περιφ. Άναπτύξεως
Νέα Πολιτική ύπαίθρου. Οικισμοί — Εγκαταστάσεις

14. Πρόγραμμα γεωργικών έρευνών
Πενταετές πρόγραμμα προσαρμοσμένο στίς απαιτήσεις γιά:
ελληνική τεχνολογία, έκσυγχρονισμό τής τεχνολογίας, έξοικονόμιση εισροών, μη
χανικά μέσα συλλογής, άντικατάσταση καλλιεργειών, μέθοδοι - ποικιλίες.
Ή όμάδα αύτή συγκροτείται άπό τούς συνεργάτες μου στό ‘Υπουργείο Γεω
πόνους: Χλίχλια "Αγγελο, Ζάραγκο θεόδ., Άπέσσο Ιωάννη, Αναλυτή Σπύρο, Μι
κρό Λουκά, Παπανικολάου Δ., Φωτόπουλο Χρ.

’Αγροτικός τουρισμός. Περαιτέρω άνόπτυξη. Μέτρα - μέσα. ’Ορεινές - μειονεκτι
κές. Στεγαστικά δάνεια. Ειδικός ’Οργανισμός. Προγράμματα διατοπικών έργων. 01
περιφερειακές υπηρεσίες καί οί συνεταιρισμοί, ώς φορείς πολιτιστικών καί έκπαιδευτικών έκδηλώσεων. Νέοι τύποι οικισμών. Νέες μορφές άγροτικών εγκαταστά
σεων. Φόρμες, κλπ.
Στήν όμάδα αύτή συμμετέχουν οί συνεργάτες μου στό ‘Υπουργείο: Γεωπόνοι
Ζούκατας Πλάτων, Άνέστης 0., Λυμπερόπουλος Παν., Ζάπρης Απόστολος καί ό
Άρχιτέκτων Κουρής Σπϋρ.

15. Χλωρίδα καί πανίδα
20. ‘Απλοποίηση διαδικασιών
‘Υπάρχει έπιτροπή συσταθεϊσα μέ τήν ΰπ άριθ. 171653/535/5.6.80 άπόφασή μου.
Στήν έπιτροπή αύτή συμμετέχουν οι καθηγητές κ.κ. Κιόρτσης Βασιλ., Άναγνωστίδης Κων/νος, καί οι συνεργάτες μου στό ‘Υπουργεϊο Χλίχλιας "Αγγελος,

Άντιγραφειοκρατικά μέτρα. Άντιεγγραφοκρατικά μέτρα. Επιταχύνσεις καταβολών
ένισχύσεων στούς άγρότες. Λογιστικές άπλουστεύσεις. Δικαιολογητικά.
Ή όμάδα αύτή συγκροτείται άπό τούς συνεργάτες μου στό ‘Υπουργείο Πατρί-

κο Κων/νο, Σπύρου Νικόλαο, Κάβουρα Εΰάγγ., Μαυρόπουλο Σπϋρ., Νίτσιο Βασιλ.,
Ζόμπολα Σωτήριο.
21. ’Ασφαλιστικά θέματα
Προληπτική προστασία κατά ζημιών. Ασφάλιση παραγωγής κατά όλων των κινδύνων. 'Ασφάλιση κεφαλαίου. Συστήματα συνταξιοδοτήσεως καί άσφαλίσεως ασθέ
νειας άναπηρίας. Πόροι. Ίσχύοντα ατό εξωτερικό.
Στήν όμάδα αύτή συμμετέχουν οΐ συνεργάτες μου ατό 'Υπουργείο: Μαραμαθας Χριστ., ’Αλβανός Νικόλαος, Λαδουκάκη Βασιλική, Μίξης Κυρ. καί ή εκπρόσω
πος τοϋ ΟΓΑ Ρηγοπούλου ’Αφροδίτη.
22. Μελέτη έκκρεμούντων έγγειοβελτιωτικών — αναδασμών μέ σκοπό τήν
ταχεία περάτωση
Ή όμάδα αύτή συγκροτείται άπό τούς συνεργάτες μου: Λύκουρα ‘ Ελένη, καί
Γεωπόνους Χριστοφορίδη Χριστόφορο, Πιττή ’Αντώνιο, Παπακωνσταντίνου Διονύ
σιο.
23. Προβολή γεωργικών προϊόντων. Νέα συστήματα ένημερώσεως
Εκπαίδευση πληθυσμού. Βραβεία. Περιοδικό. Εκπομπές. Σταθμός γεωργικός.
Στήν όμάδα αύτή συμμετέχουν οί συνεργάτες μου ατό 'Υπουργείο: Γεωπόνοι Γα
λανός ’Αλέξανδρος, Βρογκιστινός Δημ., Γκιώσης Γεώργιος, Δημακόπουλος Παναγ.,
Μουζακίτης Βασίλειος.
’Αθήνα 8 ’Ιουλίου 1981
Μέ φιλικούς χαιρετισμούς
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στ. ’Αναμόρφωση καί έπέκταση τής μεταποιητικής βιομηχανίας........
ζ. ’Αρδεύσεις, ζωτικό πρόβλημα τής γεωργίας..................................
η. 'Υγεία πληθυσμού — ποιότητα τροφίμων .....................................
θ. Ασφαλιστικές συνθήκες..................................................................
ι. Ενημέρωση — Γεωργ. Εφαρμογές — ’Εκπαίδευση άγροτών......
ια. Προσανατολισμός Γεωργικών Ερευνών...........................................
8. 'Ομάδες Εργασίας...........................................................................................
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Άθαν. Κανελλόπουλος
Υπουργός Γεωργίας

Α. Κεντρική
1. Γραφεία
2. Γενικές
ξάρτητα

Υπηρεσία
κ.κ. 'Υπουργού, Υφυπουργών καί Γενικού Γραμματέα
Δ/νσεις, 'Υπηρεσίες, Γενικές Έπιθ/σεις, Δ/νσεις, Τμήματα καί ’Ανε
Γραφεία.

Β. Περιφερειακές Διανομαρχιακές 'Υπηρεσίες
1. Περιφερειακές 'Υπηρεσίες Γεωργίας
2. Περιφερειακές Δ/νσεις ’Εγγείων Βελτιώσεων

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

’Επιθεωρήσεις Δασών
'Επιθεωρήσεις Κτηνιατρικής
Επιθεωρήσεις Τοπογραφικής
'Επιθεωρήσεις Οικονομικής
Έποπτεϊες καί Τομείς ’Εγγείων Βελτιώσεων
Τμήματα Μεταβιβάσεως Πιστώσεων καί Έκκαθαρίσεως Δαπανών
Σταθμοί Φυτοϋγειονομικοϋ 'Ελέγχου
Πρακτικά Γεωργικά ΣχολεΤα
Κέντρα Γενετικής Βελτιώσεως Ζώων
Περιφερειακά 'Εργαστήρια Ποιοτικού 'Ελέγχου

Γ. Γενικές Περιφερειακές 'Υπηρεσίες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10..
11.
12.
13.
14.

Κέντρα Γεωργικής "Ερευνας
'Ιδρύματα καί Σταθμοί Γεωργικής 'Έρευνας
Κέντρο Ύλικοΰ Προστασίας Φυτών
Σταθμός ’Ελέγχου Σπόρων
Σταθμός 'Ελέγχου καί Τυποποιήσεως Δημητριακών
Σταθμός Καθάρσεως Φυτών Άσπροπύργου 'Αττικής
'Εργαστήριο 'Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών
Δ/νση ’Επιμελητείας Μηχανικού 'Εξοπλισμού
Ιδρύματα Δασικών ’Ερευνών
Σταθμούς Δασικών 'Ερευνών
Κεντρική ’Αποθήκη 'Υλικού καί Συνεργείο 'Ελέγχου καί Συντηρήσεως Μ.Ε.
'Ιδρύματα Κτηνιατρικής "Ερευνας
Άποθηκη Κτηνιατρικών 'Εφοδίων
'Εργαστήριο ’Ελέγχου Κτηνιατρικής Χρήσεως Φαρμάκων καί Βιολογικών
Προϊόντων.

Δ. 'Υπηρεσίες Νομαρχιακού ’Επιπέδου
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Δ/νσεις Γεωργίας
Δ/νσεις Δασών
Δ/νσεις Κτηνιατρικής
Δ/νσεις 'Αναδασώσεων
Νομοκτηνιατρεΐα
Δασαρχεία
Έποπτεϊες 'Αλιείας
Ίχθυογεννητικοί Σταθμοί
Τμήματα 'Ελέγχου Τροφίμων
Σχολή 'Επαγγελμάτων Κρέατος
Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού ’Ελέγχου
’Αγροτικά Κτηνιατρεία.

