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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Είναι γνωστό 8τι ό προσδιορισμός του κόστους παραγωγής τών γεωργικών 
προϊόντων είναι εξαιρετικά δυσχερής, παρουσιάζει δέ σημαντικές αποκλίσεις άπό 
έκμετόλλευση σέ εκμετάλλευση, από περιοχή σέ περιοχή καί άπό προϊόν σέ προϊόν, 
συναρταται πρός τήν έφαρμοζόμενη τεχνική καί τό μέγεθος του κλήρου καί τής 
παραγωγής. Τό ‘Υπουργείο Γεώργιος, έκτιμώντας τή σημασία του προβλήματος, 
συνέατησε ειδικές ’Επιτροπές άπό ειδικευμένους έπιστήμονες, πού άνέλαβαν τή μελέτη 
τοΰ κόστους παραγωγής καί τήν εξεύρεση λύσεων πού θά άπέβλεπαν στή συμπίεσή 
του.

2. Στό κόστος παραγωγής ούσιώδη σημασία έχει ή χρησιμοποιούμενη γιά τήν 
παραγωγή αύτή ποσότης εισροών, ό τεχνικός συνδυασμός τους, καθώς καί ή τιμή τών 
εισροών αυτών. Ή άνά χεΤρας εισήγηση περιλαμβάνει καί μέτρα αναγόμενο στήν τιμή 
τών εισροών καί μέτρα, περισσότερο μακροχρόνιο, άνογόμενα στήν παραγωγικότητα, 
δηλ. στήν ποσότητα καί ποιότητα τών εισροών.

3. Ό πληθωρισμός, πού φαίνεται νά επιμένει παρά τήν τάση άνακοπής τοΰ ρυθμού 
του, κάνει περισσότερο άναγκαία τή λήψη ορισμένων άμέσων μέτρων, καθώς καί τήν 
προγραμματική έναρξη έφαρμογής άργανικών λύσεων στό κόστος τής παραγωγής καί 
στήν άντιμετώπιση τών διαρθρωτικών δυσχερειών του.

4. Μέ τά προτεινόμενα μέτρα σέ όρισμένες περιπτώσεις συγκροτείται ή άνοδος τών 
τιμών, σέ άλλες μειώνεται τό κόστος καί σέ άλλες τίθενται βάσεις γιά τήν οργανική 
έξυγίανσή του.

5. Είναι άνάγκη νά τονισθεϊ δτι ή δυνατότητα έπιδράσεως στό κόστος παραγωγής 
είναι περιορισμένη, γιατί στίς περισσότερες περιπτώσεις σημαντική μείωση στοιχείων 
τοΰ κόστους έπιφέρει μικρή μείωση τοΰ συνολικού κόστους. "Ετσι — μέ βάση τά μέχρι 
τοΰδε πορίσματα τών 'Επιτροπών πού πρόσφατα συστάθηκαν στό ‘Υπουργείο Γεώργιος 
γιά τή μελέτη τοΰ κόστους — ένδεικτικά μπορεί νά άναφερθοΰν οί άκόλουθες 
παρατηρήσεις σχετικά μέ τή συμμετοχή τών συντελεστών παραγωγής στή διαμόρφωση 
τοΰ κόστους πού φαίνεται στόν κατωτέρω πίνακα:

Άπό τά άνωτέρω προκύπτουν τά έξής:
ο) στό κόστος παραγωγής τοΰ σίτου (μαλακού, σκληρού) ή δαπάνη τοΰ 'Ενοικίου 

'Εδάφους, συμμετέχει κατά τό μεγαλύτερο ποσοστό (33,6% καί 36,0% άντίστοιχα). 
‘Η δαπάνη αύτή δέν έπηρεάζεται άπό Δημοσιονομικά μέτρα.
Μέτρο πού θά μπορούσαν νά έπηρεάσουν τίς δαπάνες τοΰ Κυκλοφοριακοΰ 
Κεφαλαίου, ώστε νά προκαλέσουν μείωση τοΰ κόστους παραγωγής, είναι έκεΐνα πού 
άφοροΰν τίς δαπάνες γιά πολ/κό υλικό, λιπάσματα κ.λπ. Λόγω δμως τής 
διαρθρώσεως τοΰ κόστους παραγωγής, σημαντική μείωση τών άνωτέρω δαπανών 
έπιφέρει μικρή μείωση τοΰ συνολικού κόστους π.χ. μείωση τών δαπανών γιά
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σπόρους καί λιπάσματα κατά 50%, επιφέρει μείωση ατό συνολικό κόστος, κατά
8 ,8% .

β) στή διαμόρφωση του κόστους παραγωγής του αραβοσίτου, οΐ δαπάνες 
Κυκλοφοριακοϋ Κεφαλαίου συμμετέχουν κατά 32,7% (πολ/κό υλικό — λιπάσματα 
15,5% καί καύσιμα — λιπαντικά — ήλεκτρ. ένέργεια — αρδευτικά τέλη 10,7%). 
Μείωση των δαπανών γιά σπόρους καί λιπάσματα κατά 50%, έπιφέρει μείωση τοϋ 
συνολικού κόστους κατά 7,8%.
Πρόσθετη μείωση των δαπανών καυσίμων, λιπαντικών, ήλεκτρ. ένέργειας καί 
αρδευτικών τελών κατά 50%, έπιφέρει μείωση τοϋ συνολικού κόστους παραγωγής 
κατά 6,3%.

γ) στό κόστος παραγωγής τοϋ βάμβακος καί τής βιομηχ. τομάτας, ή δαπάνη τής εισροής 
έργασίας έμφανίζει τή μεγαλύτερη συμμετοχή (38,6% καί 53,6% άντίστοιχα) έναντι 
τών λοιπών εισροών.

δ) ώς πρός τίς μόνιμες καλλιέργειες (βερύκοκκα, κορινθ. σταφίδα) ή διαμόρφωση τοϋ 
κόστους παραγωγής έξαρταται κυρίως άπό τίς δαπάνες έργασίας (κλάδευμα, συλλογή 
καρπών κ.τ.λ.), οί όποΤες συμμετέχουν κατά 50% στό συνολικό κόστος (45,8% καί 
60,4% άντίστοιχα).
Μείωση κατά 50% τών δαπανών Κυκλοφοριακοϋ, μέ ανάλογα δημοσιονομικά μέτρα, 
έπιφέρει μείωση τοϋ συνολικοΰ κόστους:
— βερύκοκκα 9,7%
— κορινθ. σταφίδα 5,5%

ε) Πέρα άπό τ' άνωτέρω μέτρα, σημαντική μείωση τοϋ κόστους παραγωγής μπορεί νά 
έπιτευχθεΤ μέ τήν περαιτέρω διάδοση τής τεχνικής καλ/γειας:
— διάδοση νέων — πλέον βελτιωμένων ποικιλιών,
— χαμηλά σχήματα, πυκνός πληθυσμός φυτών,
— έφαρμογή όλοκληρωμένης καταπολεμήσεως έχθρών καί άσθενειών (βιολογικά μέ

σα),
— ορθολογική χρησιμοποίηση λιπασμάτων καί άρδευτικοϋ νεροϋ,
— άριστοποίηση τής χρήσεως τοϋ υφισταμένου μηχανικού έξοπλισμοϋ κ.τ.λ.

Έν συνεχεία, έξετάζεται άναλυτικά ή λήψη μέτρων πού άναφέρονται στίς διάφορες 
μορφές εισροών, πού άποτελοϋν τίς βασικές μεταβλητές στήν καθόλη συνάρτηση 
παραγωγής τών διαφόρων προϊόντων καί πού έπηρεάζουν σημαντικά τή διαμόρφωση 
τοϋ κόστους παραγωγής.

Στό πρώτο κεφάλαιο έξετάζονται ή ήλεκτρική ένέργεια, τά καύσιμα, τά λιπάσματα, τά 
φάρμακα καί οί λοιπές εισροές πού απαρτίζουν τούς συντελεστές «κεφάλαιο» καί 
«έργασία».

Στό δεύτερο κεφάλαιο προτείνονται:
•  μέθοδοι έφαρμογής τής σύγχρονης τεχνολογίας καί προσαρμογής τής έλληνικής 

γεωργίας στίς σύγχρονες απαιτήσεις τής άγορας έσωτερικοϋ καί έξωτερικοϋ,
•  μέτρα πού συμβάλλουν στή μείωση τοϋ παράγοντα «αβεβαιότητα», πού έπηρεάζει σέ 

μεγάλο βαθμό καί σέ συνδυασμό μέ τούς λοιπούς παράγοντες (τιμές είσροών- 
έκροών κ.τ.λ.), τή λήψη άποφάσεων τών παραγωγών,



•  τελικά, μπαίνουν οϊ βάσεις γιά τόν προσδιορισμό του αριστου συνδυασμού των συν
τελεστών τής παραγωγής.
Στό τρίτο κεφάλαιο άναφέρονται μέθοδοι έξοικονομήσεως εισροών (νερό, ενέργεια, 

εργατικά χέρια κ.τ.λ.) πού είναι δυνατόν νά έπιτευχθοϋν μέ τήν εφαρμογή τών συγχ
ρόνων τεχνολογικών μεθόδων καλλιέργειας καί τήν έπέκταση τής έκμηχανίσεως σ' Βλες 
τίς φάσεις τής παραγωγικής διαδικασίας, μέ σκοπό τή μεγιστοποίηση τής 
παραγωγικότητά τών όνωτέρω εισροών.

Παράλληλα, μέ τήν εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων μπαίνουν οϊ βάσεις γιά 
τήν έρευνα νέων τεχνολογικών μεθόδων Βπως: ■
•  ποσοτικός καθορισμός τών διαφόρων εισροών καί οίκονομικότητά τους,
•  δημιουργία ή εξεύρεση νέων εισροών,
•  ορθολογική καταπολέμηση φυτονόσων, μέ τήν έφαρμογή συνδυασμένων μεθόδων 

όντιμετωπίσεως του προβλήματος (integrated pest management),
•  μελέτη προσαρμοστικότητας καί ανταγωνιστικότητας τών καλλιεργειών κ.τ.λ.

Πέραν τών όνωτέρω προγραμμάτων (τεχνική έρευνα), μπαίνουν σέ έφαρμογή νέα
προγράμματα πού αφορούν:
•  έρευνα συνθηκών αγοράς — διακίνηση καί εμπορία τών γεωργ. προϊόντων,
•  έρευνα προβλημάτων μεγέθους — δομής καί διαρθρώσεως τών γεωργικών έκμ/σεων 

κ.τ.λ.
μέ σκοπούς:
α) τήν όριστοποίηση τού συνδυασμού τών συντελεστών παραγωγής, τή μείωση τοΰ 

κόστους καί βελτίωση τής ανταγωνιστικότητας τών γεωργικών προϊόντων, 
β) τόν προσδιορισμό του αριστου μεγέθους τών γεωργ. έκμ/σεων.

Στό τέταρτο κεφάλαιο, μελεταται ή λήψη διαφόρων διαρθρωτικών μέτρων πού 
σχετίζονται μέ τό μέγεθος του κλήρου.

Τό πέμπτο κεφάλαιο άναφέρεται στή δημιουργία 'Οργανισμού Προβολής Γεωργικών 
Προϊόντων, πού θά συμβάλει στήν καλύτερη απορρόφηση τής παραγωγής από τήν 
έσωτερική καί τή διεθνή αγορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ή μεγάλη αύξηση τής τιμής τής ηλεκτρικής ένεργείας γιά γεωργικές χρήσεις καί 

τών άλλων συναφών έπιβαρύνσεων τής γεωργίας (πάγιο, Ε.Ρ.Τ. κ.λπ.), καθώς καί τών 
καυσίμων, είχαν σάν άποτέλεσμα τήν αύξηση τού κόστους παραγωγής τών γεωργικών 
προϊόντων, μέ συνέπεια νά καθίσταται άσύμφορη ή συνέχιση τών άρδεύσεων γιά 
πολλές βασικές καλλιέργειες (βαμβάκι, τριφύλλι, καλαμπόκι, τεύτλα κ.λπ.) καί ή συνέχ
ιση λειτουργίας πολλών κτηνοτροφικών έκμεταλλεύσεων.

Γιά τή μείωση τού κόστους καί τή βελτίωση τής άνταγωνιστικότητας τών 
γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, έπιβάλλεται ή λήψη τών κατωτέρω μέτρων:

Πρόταση I: Καθιέρωση ενιαίας μειωμένης τιμής ρεύματος γιά δλες τίς αγροτικές 
χρήσεις, ή οποία θά είναι πάντοτε μικρότερη κατά 30% άπό τή μέση τιμή τοΰ 
ρεύματος βιομηχανικής χρήσεως μέσης τάσεως, λόγω τής μικρότερης 
παραγωγικότητας τής γεωργίας καί τοΰ χαμηλού γεωργικού εισοδήματος οέ σχέση 
μέ τή βιομηχανία. Έτσι ή μέση τιμή τού ήλέκτρικοΰ ρεύματος, πού θά διαμορφωθεί 
στό πρώτο στάδιο εφαρμογής τής παραπάνω ρυθμίσεως, θά είναι περίπου 2,00 
δρχ. άνά κιλοβατώρα, μέ βάση τή μέση τιμή τοΰ ρεύματος βιομηχανικής χρήσεως 
μέσης τάσεως τού μηνός Φεβρουάριου 1931 (2,841 δρχ. περίπου άνά κιλοβατώρα).

Αιτιολόγηση: Ή έφαρμογή τού μέτρου αύτοΰ έπιβάλλεται γιά τούς έξής λόγους:
(α) ίση μεταχείριση τών παραγωγών οσον αφόρα τή δημιουργία παρόμοιων 
προϋποθέσεων παραγωγής άπό άπόψεως δαπανών ρεύματος,
(β) τήν άνάπτυξη τής άρδευόμενης γεωργίας πού όπως φαίνεται στό συνημμένο πίνακα 
I, ύστερα άπό τίς τελευταίες αυξήσεις τής τιμής τού ρεύματος κατά 77% περίπου, ή 
στρεμματική έπιβόρυνση άπό δαπάνες ρεύματος έφθασε γιά τή χαμηλή τάση σέ 1.200- 
2.000 δρχ. (περίπτωση βαθιών γεωτρήσεων) καί γιά τή μέση τάση σέ 800-1.100 δρχ. 
(περίπτωση συλλογικών άντλιοστασίων τεχνητής βροχής) καί 
(γ) τήν προσαρμογή τής Χώρας μας μέ δσα ισχύουν σχετικά σέ άλλες Χώρες τής Ε.Ο.Κ., 
οπού εφαρμόζονται έκπτώσεις 20-35% γιά συλλογικά καί όμαδικά άντλιοστάσια καί 
15% γιά μεμονωμένους παραγωγούς (Γαλλία) καί τιμές κατά 30% περίπου μικρότερες 
σέ σχέση μέ τή βιομηχανική χρήση (Ιταλία).

Πρόταση II: Καθιέρωση έτησίας ελάχιστης χρεώσεως (πάγιο) γιά δλες τίς άγροτικές 
χρήσεις, ή όποια θά είναι απαλλαγμένη άπό τή ρήτρα μισθών καί ημερομισθίων καί 
θά υπολογίζεται έπί τής συμφωνημένης ισχύος τών άγροτικών εγκαταστάσεων καί 
δχι τής έγκατεστημένης, καθώς καί άπαλλαγή τών άρδευτικών καταναλωτών άπό



τήν ετήσια αυτή χρέωοη οέ περιπτώσεις μή λειτουργίας τών άντλητικών τους 
συγκροτημάτων λόγω εφαρμογής αμειψισποράς.

Αιτιολόγηση: ‘Η λήψη του μέτρου αΰτοϋ έπιβάλλετοι γιά τούς έξης λόγους: (α) ϋοτερα 
άπό τίς τελευταίες προσαυξήσεις τής ελάχιστης χρεώσεως (μέ ρήτρο μισθών κ.λπ.), οί 
επιβαρύνσεις τής γεωργίας άπό τή χρέωση αΰτή είναι υπερβολικές (40 έκατ. δρχ. 
περίπου έτησίως) καί δέν μπορούν νά άντιμετωπισθοϋν άπό τούς παραγωγούς, (β) γιά 
τήν άπαλλαγή τών αρδευτικών καταναλωτών μέσης τάσεως άπό τήν πολύ αυξημένη 
μηνιαία έλαχίστη χρέωσή τους γιά τούς μήνες έκτος τής άρδευτικής περιόδου, έξαιτίας 
τής όποιας κάθε άντλιοστάσιο τών 'Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) 
επιβαρύνεται μέ 200 χιλιάδες δρχ. περίπου κ.μ.δ. έτησίως καί (γ) γιά τήν προσαρμογή 
τής Χώρας μας μέ οσα ισχύουν σχετικό σέ άλλες Χώρες τής Ε.Ο.Κ. δπου έπιβάλλετοι 
πολύ μικρή (Γαλλία) ή δέν έπιβάλλετοι καμιά έλαχίστη χρέωση (Ιταλία).

ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ

Ε ίδ ο ς  χ ρ ή σ ε ω ς

Π ο σ ο σ τό  α ύ ξ ή σ ε ω ς  μ έ σ η ς  

τ ιμ ή ς  Φ /ρ ίο υ  1 9 8 1  ο έ  

σ χ έ σ η  μ έ  1 9 7 9

"Ε το υ ς

1 9 7 9

" Ε το υ ς

1 9 8 0

Φ /ρ ίο υ

1 9 8 1

'Α ρ δ ε υ τ ικ ά  χ α μ η λ ή ς  τ ά σ ε ω ς 2 . 1 1 3 2 , 9 9 5 3 , 7 3 5 7 7 %  π ε ρ ίπ ο υ

'Α ρ δ ε υ τ ικ ά  μ έ σ η ς  τ ά σ ε ω ς 1 , 8 4 7 2 , 5 1 8 3 , 2 6 5 7 7 % »

'Α π ο σ τ ρ α γ γ ισ τ ικ ά  χ α μ η λ ή ς  τά σ ε ω ς 1 , 9 9 5 2 , 8 2 8 3 , 5 2 6 7 7 % »

'Α π ο σ τ ρ α γ γ ισ τ ικ ά  μ έ σ η ς  τά σ ε ω ς 1 , 6 6 5 2 , 3 6 0 2 , 9 4 3 7 7 % »

Λ ο ιπ έ ς  ά γ ρ ο τ . χ ρ ή σ ε ις  χ α μ η λ ή ς  τ ά σ ε ω ς 2 , 1 1 3 2 , 9 9 5 3 , 7 3 5 7 7 % »

Λ ο ιπ έ ς  ά γ ρ ο τ . χ ρ ή σ ε ις  μ έ σ η ς  τ ά σ ε ω ς 1 , 6 4 0 2 , 3 3 2 2 , 8 9 9 7 7 % »

Β ιο μ η χ α ν ικ έ ς  χ ρ ή σ ε ις  χ α μ η λ ή ς  τά σ ε ω ς 3 , 0 6 2 4 , 1 2 7 5 , 4 1 2 7 7 % »

Β ιο μ η χ α ν ικ έ ς  χ ρ ή σ ε ις  μ έ σ η ς  τά σ ε ω ς 1 , 6 0 7 2 . 2 7 9 2 , 8 4 1 7 7 % »

Πρόταση III: Άπαλλαγή τών γεωργών άπό τήν εισφορά υπέρ Ε.Ρ.Τ., πού 
έπιβάλλετοι, βάοει τού Ν. 2 3 0 /75 , ώς άνταποδοτικό τέλος στούς λογαριασμούς 
καταναλώσεως ρεύματος τών γεωργικών έκμεταλλεύοεων.

Αιτιολόγηση: Ή λήψη τού μέτρου έπιβάλλετοι γιά νά έκλείψουν οί έντονες διαμαρ
τυρίες τών παραγωγών γιά τήν έπιβάρυνσή τους αύτή, ή όποια φθάνει μηνιαίως κ.μ.ά. 
στίς 91 δρχ. γιά τίς άρδευτικές καί στίς 66 δρχ. γιά τίς κτηνοτροφικές έγκαταστάσεις 
καί τήν όποια θεωρούν άδιακαιολόγητη, γιά τό λόγο οτι δέν μπορεί νά χαρακτηρισθεΤ 
ώς άνταποδοτικό τέλος γιά υπηρεσίες τής Ε.Ρ.Τ. στίς έκμεταλλεύσεις τους, όπως 
προβλέπει ό σχετικός νόμος.

Πρόταση IV: Άπαλλαγή τών κτηνοτροφών άπό τό Φ.Κ.Ε. (8%) πού έπιβάλλετοι 
στούς λογαριασμούς καταναλώσεως ρεύματος τών κτηνοτροφικών έκμεταλλεύοεων 
μέ τήν αιτιολογία οτι θεωρούνται έμπορικής χρήσεως άπό άπόψεως τιμολογήσεως 
άπό τή ΔΕΗ.

Αιτιολόγηση: Ή λήψη τού μέτρου αύτοΰ έπιβάλλετοι γιά τό λόγο 8τι καί οί 
κτηνοτροφικές έκμεταλλεύσεις δέν είναι έμπορικής, άλλά γεωργικής χρήσεως, άπως καί 
οί άρδευτικές, πού άπαλλάσσονται άπό τό φόρο αύτό.

Πρόταση V: Παράταση προθεσμίας έξοφλήσεως τών λογαριασμών καταναλώοεως 
ρεύματος χωρίς τόκους υπερημερίας (25%) σέ δύο (2) μήνες άπό τής έκδόοεώς 
τους γιά τούς μεμονωμένους γεωργούς καί ώς τό τέλος τού έτους γιά τούς Ο.Ε.Β.

Αιτιολόγηση: Τό μέτρο αύτό έπιβάλλετοι λόγω άδυναμίας τών Ο.Ε.Β. καί τών 
μεμονωμένων γεωργών νά εξοφλούν τούς λογαριασμούς τους μέσα στίς μικρές 
προθεσμίες πού ισχύουν, γιά τούς κατωτέρω λόγους: (α) πώληση τών προϊόντων κατά 
τό τέλος τής άρδευτικής περιόδου, (β) άδυναμία τής Α.Τ.Ε., γιά λόγους νομισματικής 
κυκλοφορίας, άμέσου άποδόσεως στούς Ο.Ε.Β. τών εισφορών τών ώφελουμένων, καθώς 
καί δανειοδοτήσεώς τους καί (γ) διαχειριστική άδυναμία έπιμερισμοΰ τών τόκων 
υπερημερίας μεταξύ τών μελών, λόγω διαφορετικού χρόνου έξοφλήσεως τών εισφορών 
τους.

Πρόταση VI: Ή αναπροσαρμογή τής προκαταβολής έναντι καταναλώσεων ρεύματος 
γιά τήν έπανασύνδεση τών άγροτικών έγκαταστάσεων σέ περιπτώσεις διακοπής 
τού ρεύματος λόγω μή έμπρόθεσμης έξοφλήσεως τών λογαριασμών, νά 
υπολογίζεται ατό ύψος τού μέσου μηνιαίου λογαριασμού τού προηγουμένου 
δωδεκαμήνου. Ειδικά γιά τούς Ο.Ε.Β., τόσοι ή διακοπή τού ρεύματος, δσο καί ή 
αναπροσαρμογή τής προκαταβολής, θά αφορά μόνο τό αντλιοστάσια, γιά τό όποια 
δέν έξοφλήθηκαν έμπρόθεομα οί λογαριασμοί καί όχι τό σύνολο τών 
άντλιοοτασίων τού ΟΕΒ πού ισχύει σήμερα.

Αιτιολόγηση: Τό μέτρο αύτό έπιβάλλετοι νά ληφθεϊ, γιατί είναι άδύνατον οί Ο.Ε.Β. νά 
άντιμετωπίσουν ταμειακώς αύτή τήν πολύ μεγάλη (5 έκατ. δρχ. καί ανω) έπιπρόσθετη 
έπιβάρυνσή, πού τούς έπιβάλλει ή ΔΕΗ, γιά τήν έπανασύνδεση τών έγκαταστάσεών τους 
σέ περιπτώσεις μή έμπρόθεσμης έξοφλήσεως τών λογαριασμών τους, τήν όποια έξάλλου 
δέν μπορούν καί νά τήν επιμερίσουν μεταξύ τών μελών τους, λόγω διαφορετικού 
χρόνου έξοφλήσεως τών εισφορών τους. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τούς μεμονωμένους 
γεωργούς, γιά τούς όποιους σέ περιπτώσεις βαθιών γεωτρήσεων, ή έπιπρόσθετη αύτή 
έπιβάρυνσή υπερβαίνει τίς 25 χιλιάδες δραχμές άνά έγκατάσταση.

’Ωφέλειες: Άπό τά άνωτέρω προτεινόμενα μέτρα γιά τή μείωση τών έπιβαρύνσεων τής 
γεωργίας άπό δαπάνες ρεύματος κ.λπ., θά προκύψει συνολική έμμεση αύξηση τού 
γεωργικού εισοδήματος ώς έξής:



Άρδευόμενη γεωργία
— Μείωση τιμής ρεύματος 672 έκατ. δρχ.
— Κατάργηση εισφοράς υπέρ Ε.Ρ.Τ. 33 έκατ. δρχ.

Μερικό σύνολο 705 έκατ. δρχ.

Κτηνοτροφικές καί λοιπές έκμεταλλεύσεις
— Μείωση τιμής ρεύματος
— Κατάργηση εισφοράς υπέρ Ε.Ρ.Τ.
— Κατάργηση Φ.Κ.Ε.

Μερικό σύνολο 
Γενικό σύνολο 
ήτοι:

64 έκατ. δρχ. 
8 έκατ. δρχ. 

11 έκατ. δρχ. 
83 έκατ. δρχ. 

788 έκατ. δρχ. 
0,52% περίπου

Κόστος — Κάλυψη: "Οπως φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα, ή επιβάρυνση, πού θά 
προκύψει σέ βάρος τής ΔΕΗ στό πρώτο στάδιο έφαρμογής τής μειωμένης ένιαίας τιμής 
ταύ ρεύματος γιά άγροτικές χρήσεις, θά είναι τής τάξεως των 736 έκατομ. δρχ. περίπου 
καί προτείνουμε νά καλυφθεί άπό τό Δημόσιο γιά νά άποφευχθεϊ αύξηση τού τιμ
αρίθμου.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΔΕΗ. ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Μ έ σ η  τ ιμ ή Ν έ α "Ε κπ τω σ η 'Ε τ ή σ ιε ς  κ α - ’Ε π ιβ ά ρ υ ν σ η

'Α γ ρ ο τ ικ έ ς

χ ρ ή σ ε ις

Φ ε β ρ ο υ ά ρ ιο υ

1 9 8 1

Δ ρ α χ ,/κ ιλ ο β α τ .

έ ν ια ίο

τ ιμ ή

δ ρ χ ·/

κ ο λ ο β .

δ ρ χ ·/
κ ιλ ο β α τ .

Π ο σ ο σ τό

%

τ α ν α λ ώ σ ε ις

ρ ε ύ μ α τ ο ς

1 9 7 9

έ κ α τ .  κ ιλ ο β .

Δ .Ε .Η . 

έ κ α τ . δ ρ χ .

1 2 3 4 = 2 - 3 5 6 = 4 x 5

'Α ρ δ ε υ τ ικ ά  κ α ί  

Ύ δ ρ ο α ρ δ ε υ τ ικ ά  

χ α μ η λ η ς  τ ά σ ε ω ς 3 , 7 3 8 2 , 0 0 1 , 7 3 5 4 6 , 5 % 3 2 1 5 5 7  »

'Α ρ δ ε υ τ ικ ά  κ α ί  

‘ Υ δ ρ ο α ρ δ ε υ τ ικ ά  

μ έ σ η ς  τ ά σ ε ω ς 3 , 2 6 5 2 , 0 0 1 , 2 6 5 3 0 , 7 % 7 3 9 2  »

'Α π ο σ τ ρ α γ γ ισ τ ικ ά  

χ α μ η λ ή ς  τ ά σ ε ω ς 3 . 5 2 6 2 , 0 0 1 . 5 2 6 4 3 , 3 % 6 9  »

’Α π ο σ τ ρ α γ γ ισ τ ικ ά  

μ έ σ η ς  τ ά σ ε ω ς 2 . 9 4 3 2 , 0 0 0 , 9 4 3 3 2 , 0 % 1 5 1 4  »

Λ ο ιπ έ ς  ά γ ρ ο τ . χ ρ ή σ ε ις  

χ α μ η λ ή ς  τ ά σ ε ω ς 3 . 7 3 5 2 , 0 0 1 , 7 3 5 4 6 , 5 % 3 6 6 1  »

Λ ο ιπ έ ς  ά γ ρ ο τ . χ ρ ή 

σ ε ις  μ έ σ η ς  τ ά σ ε ω ς 2 , 8 9 9 2 , 0 0 0 , 8 9 0 3 1 , 0 % 3 3  »

Σ ύ ν ο λ ο 4 4 , 8 % 4 5 8 7 3 6  »

Κατά τόν ίδιο τρόπο θά πρέπει νά καλύπτονται καί οι έπιπλέον έπιβαρύνσεις τής 
ΔΕΗ άπό τήν έφαρμογή τού μέτρου αύτοΰ έξαιτίας μελλοντικών αυξήσεων τού τιμ
ολογίου, καθώς,καί ή έπιβάρυνσή της λόγω τής άτοκου παρατάοεως τής προθεσμίας 
έξοφλήοεως τών λογαριασμών.
2. ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Πρόταση I: Μείωση τής τιμής τών καυσίμων πού καταναλίσκονται στήν άρδευση 
καλλιεργειών καί στή θέρμανση αγροτικών εγκαταστάσεων.

Σέ άλλες χώρες τής ΕΟΚ χορηγούνται στή γεωργία καύσιμα μέ μειωμένη τιμή δπως 
φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα (Στοιχεία περιόδου Νοεμβρίου 1980):

'Α π λ ή  Β ε ν ζ ίν η  δ ρ χ /λ ίτ ρ ο Π ε τ ρ έ λ α ιο  Ν τ ή ζ ε λ  δ ρ χ /λ ίτ ρ ο

Χ ώ ρ α Λ ο ιπ ώ ν  Χ ρ ή σ ε ω ν Γ ε ω ρ γ ικ ή Λ ο ιπ ώ ν  Χ ρ ή σ ε ω ν Γ ε ω ρ γ ικ ό

'Ε λ λ ά δ α 3 2 , 5 0 2 3 , 3 0 1 7 , 3 0 1 7 , 3 0

'Α γ γ λ ία 3 2 , 4 5 1 0 %  έ κ π τω σ η 3 2 , 4 5 2 3 , 3 4

Γ ε ρ μ α ν ία 2 8 , 3 2 1 8 , 4 4 2 8 , 3 2 1 8 , 4 4

'Ι τ α λ ία 3 6 , 3 0 1 1 , 0 0 3 6 , 0 5 1 1 , 7 0

Πρέπει νά σημειωθεί ύτι τό κόστος άρδεύοεως οτίς περισσότερες χώρες τής Ε.Ο.Κ. 
είναι πολύ χαμηλότερο άπό τό αντίστοιχο τής χώρας μας λόγω τών αυξημένων αναγκών 
τών καλλιεργειών σέ νερό στή χώρα μας.

Σημειώνεται έπίσης δτι οί τιμές τών καυσίμων στήν 'Ελλάδα σήμερα (29.5.81) 
είναι ο) έξής: Πετρέλαιο 18,30 δρχ/λίτρο

'Απλή Βενζίνη 36,00 δρχ/λίτρο
Βενζίνη γεωργική *  26,80 δρχ/λίτρο
Μαζούτ 11,23 δρχ/τόννο

Αιτιολόγηση: Μείωση τού κόστους παραγωγής καί βελτίωση τής άνταγωνιστικότητος 
τών αγροτικών προϊόντων σέ σχέση μέ τό προϊόντα τών άλλων χωρών.
Κόστος: 01 ποσότητες τών καυσίμων πού καταναλίσκονται στίς κατωτέρω χρήσεις είναι
οι ακόλουθες:
α) Άντλητικά συγκροτήματα βενζίνης: 
β) Άντλητικά συγκροτήματα πετρελαίου: 
γ) θέρμανση θερμοκηπίων: 
δ) θέρμανση κτηνοτροφ, έγκαταστάσεων:

Ή άξια αύτών άνέρχεται σέ: 
α) Βενζίνη άρδ. 
β) Πετρέλαιο άρδ. 
γ) Μαζούτ θερμ. 
δ) Πετρέλαιο θερμ.-κτην. έγκατ.

Σ ύ ν ο λο ν :

19.584 τόν. ή 27.417,6 χιλ/λίτρα 
139.709 τόννοι ή 167.650,8 χιλ/λίτρα

20.000 τόννοι Μαζούτ τύπου 1500
15.000 χιλ/λίτρα πετρελαίου

987.033.000 δρχ.
3.068.000.000 δρχ.

224.600.000 δρχ.
274.500.000 δρχ.

4.554.133.000 δρχ.



Ή έπιβάρυνση πού θά προκύψει άπό τή μείωση τής τιμής των ανωτέρω καυσίμων κατά 
30% ιρθάνει ατά άκόλουθα ποσά:

α) Βενζίνη άρδ. 296.110.000 δρχ.
β) Πετρέλαιο άρδ. 920.400.000 δρχ.
γ) Μαζούτ θερμ. 67.380.000 δρχ.
δ) Πετρέλαιο θερμ. 82.350.000 δρχ.

Σ ύ ν ο λ ο ν : 1.366.240.000 δρχ.

Πρέπει νά σημειωθεί Βτι τό κόστος λειτουργίας πετρελαιοκινήτου άντλητικοϋ 
συγκροτήματος είναι περίπου διπλάσιον του κόστους άντιστοίχου ηλεκτροκινήτου.

Κάλυψη: 'Επιδότηση άπό τόν Κρατικό Προϋπολογισμό ή τίς Δημόσιες 'Επενδύσεις. 

Τρόποι έφαρμογής τοϋ μέτρου.

Οί δυνατοί τρόποι μέ -τούς όποιους μπορεί νά έφαρμοστοϋν τά μέτρο ούτό είναι οΙ 
κατωτέρω:

α) Χρωματισμός των άντιστοίχων ποιοτήτων καυσίμων.
β) Διανομή καυσίμου μέ διατακτικές στούς ιδιοκτήτες των άντλητικών συγκροτημάτων 

καί συγκροτημάτων θερμάνσεως άγροτικών έγκαταστόσεων. 
γ) 'Επιδότηση των αρδευομένων καλλιεργειών ανάλογα μέ τήν έκπτωση καί είδος 

αύτών, (όμάδες καλλιεργειών), έπίσης έπιδότηση τών θερμοκηπίων καί τών 
κτηνοροφικών έγκαταστόσεων άνάλογα μέ τίς ανάγκες τους σέ θέρμανση, έφ' Βσον 
βεβαίως δέ χρησιμοποιούν ήλεκτρική ένέργεια.

Άπό τούς τρεις ανωτέρω τρόπους, προσφορότερος είναι ό τρίτος λόγω μικροτέρων 
απαιτήσεων σέ έργασία καί χρήμα. Γιΰ τήν εφαρμογή του άπαιτείται ή σύσταση 
έπιτροπής σέ κάθε Κοινότητα. Ή έπιτροπή ούτή στό τέλος κάθε καλλιεργητικής 
περιόδου θά συντάσσει ονομαστικές καταστάσεις αύτών πού δικαιοϋνται καύσιμο μέ 
μειωμένη τιμή, θά δίνεται ένα περιθώριο χρόνου γιά τυχόν ένστάσεις καί μετά θά 
όριστικοποιοϋνται οΐ καταστάσεις άπό τίς οικείες Δ/νσεις Γεωργίας καί θά καταβάλλεται 
στούς δικαιούχους τό αντίστοιχο ποσό τής έπιδοτήσεως μέσω τής Α.Τ.Ε.

Πρόταση II: Έπιδότηση τής άξίας τών πετρελαιοκινητήρων στήν περίπτωση πού θά 
άντικαταστήσουν βενζινοκινητήρες σέ άντλητικά συγκροτήματα.

Αιτιολόγηση: "Οπως είναι γνωστόν ένας πετρελαιοκινητήρος καταναλώνει τή μισή 
περίπου ποσότητα καυσίμου πού καταναλώνει ένας βενζινοκινητήρας, προκειμένου νά

άποδώσει τήν ίδια ισχύ. ’Εκτός ούτοϋ ή τιμή τοϋ πετρελαίου είναι σήμερα πολύ 
χαμηλότερη άπό τήν τιμή τής βενζίνης τόσο σέ τιμές διοθέσεως στούς καταναλωτές Βσο 
καί σέ βασικές τιμές διϋλιστηρίου. Συνεπώς ή άντικατάσταση βενζινοκινητήρων μέ 
πετρελαιοκινητήρες Βπου τούτο είναι δυνατόν, συμφέρει τόσο τούς παραγωγούς βσο καί 
τήν Εθνική Οικονομία.
’Ωφέλειες: Άπό τό μέτρο αύτό θά ώφεληθοϋν οί ιδιοκτήτες 32.000 περίπου βεν- 
ζινοκινήτων άντλητικών συγκροτημάτων.
Κόστος — Κάλυψη: Λαμβάνοντες ΰπόψη Βτι ή άξια κάθε πετρελαιοκινητήρα ανάλογης 
ισχύος μέ τό βενζινοκινητήρα πού θά άντικαταστήσει ανέρχεται σήμερα κατά μέσο Βρο 
σέ 40.000 δρχ. Γιά τήν αντικατάσταση 32.000 βενζινοκινητήρων θά απαιτηθεί 
συνολικά ένα κεφάλαιο 32.000 χ 40.000 =  1.280.000.000 δρχ. Ά ν  ή 
άντικατάσταση έπιδοτηθεΐ μέ τό 40% τής άξιος τών πετρελαιοκινητήρων, θά προκύψει 
μιά έπιβάρυνση τής τάξεως τών 512.000.000 δρχ., ή όποια Βμως θά κλιμακωθεί σέ 6 
χρόνια, Βσο καί ή άντικατάσταση, όπότε ή έτησία έπιβάρυνση θά είναι τής τάξεως τών 
85.000.000 δρχ. περίπου.

Πρόταση III: Υποβοήθηση τών άγροτών στήν κατάλληλη έκλογή, χρήση καί 
συντήρηση τών άντλητικών συγκροτημάτων καί άλλων γεωργικών μηχανημάτων 
καί έγκαταστάσεων.

%

Αιτιολόγηση: Ή απώλεια καυσίμων άπό τήν κοκή έκλογή, χρήση καί συντήρηση τών 
γεωργικών μηχανημάτων καί ειδικότερα τών άντλητικών συγκροτημάτων ανέρχεται 
πολλάκις στό 100% τής άπαιτουμένης ποσότητας καυσίμου, γιά τήν παραγωγή τοϋ 
άνογκαιοϋντος έργου μέ συνέπεια τή σημαντική έπιβάρυνση τόσο τών άγροτών Βσο καί 
τής Εθνικής Οικονομίας γενικότερα.

Ή έκπαίδευση τών άγροτών στήν καλή έκλογή, χρήση καί συντήρηση τοϋ μηχ
ανικού έξοπλισμοϋ τους θά μπορούσε νά ρίξει τό κόστος λειτουργίας μέχρι τό μισό τοϋ 
σημερινού.

Γιά νά έπιτευχθοϋν τά άνωτέρω προτείνεται ή συγκρότηση ένός κινητού συνεργείου 
δοκιμής και έλέγχου γεωργικών μηχανημάτων καί έγκαταστόσεων σέ κάθε Περιφ/κή 
Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, ήτοι έτττά έν συνόλω καί παράλληλο ή καλύτερη όργάνωση 
τής έκποιδεύσεως τών άγροτών στά θέματα έκλογής, χρήσεως καί συντηρήσεως τοϋ· 
μηχανικού έξοπλισμοϋ τους. Ή δαπάνη γιά τή συγκρότηση τών άνωτέρω έπτά κινητών 
συνεργείων δέν θά ΰπερβεΐ τό ποσό τών 14.000.000 δρχ. περίπου.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ: Άπό τήν έφαρμογή τών προτεινομένων μέτρων γιά τή 
μείωση τών έπιβαρύνσεων τής γεωργίας άπό δαπάνες ένεργείας (ρεύματος καί 
καυσίμων) καί άπό Βλλες συναφείς δαπάνες_ (μείωση παγίου, έπιδότηση 
πετρελαιοκινητήρων κ.λπ.), θά ώφεληθοϋν 245 χιλιάδες περίπου άγροτικές οικογένειες 
πού άρδεύουν μέ ήλεκτραντλήσεις συνολική έκταση 3,5 έκατ. στρεμ. περίπου 
(μεμονωμένοι καί μέλη ΟΕΒ) κοί άλλες 150 χιλιάδες περίπου άγροτικές οικογένειες πού 
άρδεύουν μέ συγκροτήματα έσωτερικής καύσεως συνολική έκταση 3 έκοτ. στρεμ. κοί 
έχουν κτηνοτροφικές καί λοιπές άγροτικές έκμεταλλεύσεις.



ΦΑΡΜΑΚΑ /
Πρόταση I: ’Επέκταση τής έγκρίσεως κυκλοφορίας, μέ συνοπτική διαδικασία καί σ' 
έκεϊνα τά γεωργικά φάρμακα πού παρασκευάζονται μέν γιά πρώτη φορά άπό 
συγκεκριμένο παρασκευαστή στή χώρα μας ή στό εξωτερικό, είναι όμως γνωστά 
άπό χρόνια σάν δραστική οΰσία, μορφή καί περιεκτικότητα.
Γιά τήν έπέκταση αυτή χρειάζεται τροποποίηση τού Ν. 7 2 1 /7 7  «περί έγκρίσεως 
κυκλοφορίας γεωργικών φαρμάκων».

Αιτιολόγηση: Ή ΰπάρχουσα νομοθεσία έπιβάλλει μακροχρόνιες διαδικασίες έλέγχου σέ 
ολα τά σκευάσματα γεωργικών φαρμάκων πού δεν κυκλοφορούσαν πρίν τις 7.4.78.

"Ετσι εμποδίζεται ή κυκλοφορία οχι μόνο των πραγματικά νέων γεωργικών φαρ
μάκων αλλά κιεκείνων πού ταυτόσημό τους χρησιμοποιούνται άπό χρόνια στή χώρα 
μας. Επειδή μάλιστα παλαιότερα δεν ίιπηρχαν αναπτυγμένες Βιομηχανίες γεωργικών 
φαρμάκων στην ‘Ελλάδα παρεμποδίζεται μέ τόν τρόπο αυτό ή έγχώρια παρασκευή τους.

Μέ τήν προτεινόμενη τροποποίηση παρακάμπτονται οί μακροχρόνιες διαδικασίες 
έλέγχου χωρίς έπιπτώσεις στήν ποιότητα.

’Ωφέλειες:
1. Αυξημένος ανταγωνισμός στις τιμές τών κοινοχρήστων γεωργικών φαρμάκων πού 

μέχρι σήμερα είσάγονται άπό τά εξωτερικό μέ άποτέλεσμα:
α. τή μείωση τού κόστους παρασκευής (μ.δ. 20%),
β. τήν έξοικονόμηση συναλλάγματος,
γ. τήν αξιοποίηση έλληνικού εργατικού δυναμικού,
δ. τήν άνάπτυξη τής Ελληνικής Βιομηχανίας Γεωργικών Φαρμάκων μέ προοπτική 

δημιουργία Συνεταιριστικών Βιομηχανιών.
2. Μείωση τής τιμής τών έτοιμοχρήστων γεωργικών φαρμάκων, λόγω αϋξήσεως τού 

ανταγωνισμού καί μειώσεως τού κόστους ΰσων θά παράγοντα* στή χώρα.
3. Μείωση τού κόστους φυτοπροστασίας τών γεωργικών προϊόντων καί ανάλογη 

συγκράτηση τιμαρίθμου.

Πρόταση II: Μεγιστοποίηση Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων, γιά τήν 
έγκαιρη έφαρμογή επικαίρων έπεμβάσεων φυτοπροστασίας σέ όλες τίς οικονομικής 
σημασίας καλλιέργειες τής χώρας καί έφαρμογή έκτεταμένου έλέγχου τών 
φυτοφαρμακευτικών ύπολειμμάτων.
Γιά τά σκοπό μελετάται ήδη ή άναδιοργάνωση τής Κεντρικής καί τών 
Περιφερειακών Υπηρεσιών Φυτοπροστασίας (Σταθμοί Φυτοϋγειονομικοϋ Έλέγχου,
Τμήματα φυτοπροστασίας στίς Δ/νσεις Γεωργίας, Τμήματα Έλέγχου Υπολειμμάτων 
Γεωργικών φαρμάκων, Σταθμοί Ολοκληρωμένης Καταπολεμήσεως).

Αιτιολόγηση: Ή ανάγκη μειώσεως τού κόστους φυτοπροστασίας, άποφυγής φυτοφαρ-

μακευτικών υπολειμμάτων — πού καταλήγουν στήν άπόρριψη τών προϊόντων μας κοτά 
τίς έξαγωγές — καί μή ρυπάνσεως τού περιβάλλοντος. ‘Η ανάγκη αΰτή έπιβάλλει τή 
μείωση τού άριθμοΰ τών έπεμβάσεων στίς άπόλυτα άνογκαϊες, πράγμα πού μέ τίς 
Γεωργικές Προειδοποιήσεις μπορεί νά γίνει χωρίς κίνδυνο γιά τήν έπιτυχία τής 
καταπολεμήσεως.

’Ωφέλειες: Μείωση τής χρησιμοποιήσεως τών γεωργικών φαρμάκων άπό 40.000
τόννους δρώντων συστατικών, σέ 30.000 τόννους τά χρόνο. Αύτό, θά μειώσει τά
κόστος φυτοπροστασίος κατά 25% μέ άνάλογη συγκράτηση τού τιμαρίθμου.
Συγχρόνως θ' άποφεύγονται:
α. ή ρύπανση τού περιβάλλοντος,
β. τά έπικίνδυνα φυτοφαρμακευτικά υπολείμματα καί
γ. ή άπόρριψη τών προϊόντων μας λόγω ύπολειμμάτων,
ένώ θά έπιτυγχάνετοι καλλίτερη καταπολέμηση.

Κόστος: Οϊ άποιτούμενες γιά τήν έπέκταση τών Γεωργ. Προειδοποιήσεων καί τού έλέγχ
ου τών φυτοφαρμακευτικών υπολειμμάτων δαπάνες άφοροΰν: 
ο) έξοπλισμό έργοστηρίων (έφ1 απαξ) 20.000.000 δρχ.
β) άπασχόληση προσωπικού (έτησίως) 6.000.000 δρχ.
γ) λειτουργικές δαπάνες (έτησίως) 4.000.000 δρχ.

Πρόταση III: Επιδότηση τών τιμών διαθέσεως τού θείου καί τού θειϊκοϋ χαλκού 
κατά 8,9 δρχ. καί 21,70 δρχ. τό κιλό (άντί τών 1,92 καί 4,56 δρχ.).
Σημειώνεται δτι στήν πράξη καί κατά τό τρέχον έτος τά είδη αύτό διατίθενται μονοπ
ωλιακά άπό τήν ATE.

Αιτιολόγηση: Ή σταθεροποίηση τών τιμών διαθέσεως τού θείου καί τού θειϊκού 
χαλκού. Οί τιμές αυτές πέρυσι, έφθασαν τίς 8,4 δρχ/κιλό τό θείο καί 25 δρχ/κιλό ά 
θειϊκός χαλκός.

Σημειώνεται δτι τό ‘Υπουργείο Γεωργίας άπό χρόνια διατηρούσε σέ χαμηλά έπίπεδα 
τίς τιμές αύτές, παρά τήν αύξηση τού κόστους, καλύπτοντας μέ κρατικές πιστώσεις τό 
άνοιγμά πού προέκυπτε στήν ATE.

’Ωφέλειες: ’Αποφυγή άντιδράσεων τών παραγωγών άπό τήν άπότομη αύξηση (102% 
γιά τό θείο καί 80% γιά τό θείϊκό χαλκό) τών τιμών τών φυτοφαρμάκων αύτών καί τήν 
άλλαγή Πολιτικής τού ‘Υπουργείου Γεωργίας στό συγκεκριμένο θέμα.

Συγκράτηση τού κόστους φυτοπροστασίας, κυρίως τής άμπέλου στά περισυνά 
έπίπεδα καί άνάλογη συγκράτηση τού τιμαρίθμου.

Κόστος: Γιά τήν κάλυψη τού ανοίγματος πού θά προκύψει στήν Α.Τ.Ε. θά χρειασθεΐ 
πίστωση ΰπολογιζομένη σέ 260.000.000 δρχ.



Γιά τήν συγκράτηση τών τιμών διαθέσεως λιπασμάτων έτους 1981 στά έπίπεδα τοϋ 
1980, προτείνουμε τά ακόλουθα:

Πρόταση I: ’Εξόφληση τών οφειλών, γιά τήν κάλυψη τών διαχειριστικών 
ανοιγμάτων (επιδότηση) τοϋ Δημοσίου πρός τήν Α.Τ.Ε.

Αιτιολόγηση: Μέ τήν εξόφληση μέσα στό μήνα Μάιο τρέχοντος έτους τών οφειλών τοϋ 
Δημοσίου πρός τήν Α.Τ.Ε. πού προέρχονται όπό τήν καταβολή τής έπιδοτήσεως καί πού 
ανέρχονται σέ 12,640 δια. δρχ., επέρχεται οικονομία στό έξοδα διαχειρίσεως, 
διακινήσεως τών λιπασμάτων (όπό τόκους) τής τόξεως τών 1,1 δισ. δρχ.

Πρόταση II: Προκαταβολική χορήγηση στήν Α.Τ.Ε. τοϋ προβλεπομένου διαχ
ειριστικού άνοίγματος τών λιπασμάτων γιά τό έτος 1981.

Αιτιολόγηση: Μέ τή χορήγηση στήν Α.Τ.Ε. προκαταβολικά τοϋ ποσού τών 9 δισ. δρχ. 
πού άποτελεϊ τήν προβλεπομένη επιδότηση γιά τό έτος 1981, προκύπτει μείωση τών 
εξόδων διαχειρίσεως καί διακινήσεως τών λιπασμάτων έτους 1981 κατά 1 δισ. δρχ. 
περίπου.

Πρόταση III: ’Έγκαιρη χρηματοδότηση τών βιομηχανιών.

Αιτιολόγηση: Μέ τήν έγκαιρη χρηματοδότηση τών έγχ. βιομηχανιών, αναμένεται μείωση 
τών τόκων πού έπιβαρύνουν τό κόστος τών λιπασμάτων κατά 0,3 δισ. δρχ. περίπου.

Πρόταση IV: Ίδρυση φορέως διακινήσεως καί διαχειρίσεως τών λιπασμάτων.

Αιτιολόγηση: Ή ίδρυση τοϋ φορέως αναμένεται νό συμβάλει στή μείωση τοϋ κόστους 
διαχειρίσεως καί διακινήσεως τών λιπασμάτων κατά 20% τοϋ υφισταμένου.

’Ωφέλειες: ’Εκ τών ανωτέρω άναφερομένων μέτρων αναμένεται μείωση τοϋ ανοίγματος 
τών λιπασμάτων έτους 1981 κατά 2,5 δισ. δρχ. περίπου.

Τό άνωτέρω ποσό έπιβαρύνει τό κόστος παραγωγής-διαχειρίσεως καί διακινήσεως 
τών λιπασμάτων κατά ποσοστό 25% έπί τών τιμών διαθέσεως.

Τό κόστος παραγωγής τών λιπασμάτων γιά τό έτος 1981 προβλέπεται νά αυξηθεί 
κατά 30% σέ σχέση μέ τό έτος 1980. Ή αύξηση αυτή, έφ' δσον οι τιμές διαθέσεως 
παραμένουν στά σημερινά έπίπεδα, διαμορφώνει άνοιγμά τής τόξεως τών 9 δισ. δραχ
μών.

Σύμφωνα μέ τόν Κανονισμό 37/81 θά πρέπει ή έπιδότηση αΰτή νό καταργηθεί 
σταδιακά μέχρι τήν 31.12.81, αρχής γενομένης όπό τό τρέχον έτος γιά τό όποιο 
προβλέπεται μείωση 20%.

Συνεπώς γιά νά διατηρηθεί τό άνοιγμά στό ϋψος τοϋ έτους 1980 θά πρέπει ή

άνωτέρω αύξηση (30%) τοϋ κόστους παραγωγής καί ή μείωση τής έπιδοτήσεως τοϋ 
έτους 1981 νά μεταφερθεϊ στίς τιμές διαθέσεως οΙ όποιες πρέπει νά αΰξηθοϋν κατά 
40% σέ σχέση μέ τό έτος 1980.

Μέ τήν προτεινόμενη έλάφρυνση τοϋ λογαριασμοϋ κατά 2,5 δισ. όπό τόκους, ή 
προβλεπόμενη γιά τό έτος 1981 αύξηση τών τιμών διαθέσεως κατά 40% θά 
περιορισθεΐ στό 15% περίπου, σέ σχέση μέ τίς τιμές τοϋ 1980 καί έφ' οσον οι λοιποί 
παράγοντες πού έπηρεάζουν τό κόστος τών λιπασμάτων παραμείνουν σταθεροί μέσα στό 
τρέχον έτος.

Κόστος — Κάλυψη: Οί έν λόγω πιστώσεις θά βαρύνουν τόν Κρατικό Προϋπολογισμό. 

ΣΠΟΡΟΙ

Πρόταση I: ’Αντιμετώπιση δαπανών διακινήσεως τών σπόρων σ' ολόκληρη τήν 
χώρα γιά τόν έφοδιασμό τών καλλιεργητών.

Πρόταση II: Πληρωμή δικαιωμάτων πιστοποιήσεως, καθώς καί προμήθειας τών 
‘Ενώσεων Γεωργικών Συν/σμών, γιά τή διαχείριση τών σπόρων.

Αιτιολόγηση: Γιά τή διατήρηση τών τιμών διαθέσεως τών βελτιωμένων σπόρων, πού 
παράγει ή ΚΥΔΕΠ γιά λογαριασμό της καί γιά λογαριασμό τοϋ Δημοσίου, σέ έπίπεδα 
παραπλήσια τοϋ προηγουμένου έτους.
’Ωφέλειες: Προβλέπεται συμπίεση τοϋ κόστους παραγωγής τών σπόρων κατά 10-15%, 
άναλόγως τοϋ είδους.

Μέ βάση τά exante στοιχεία κόστους, ο) τιμές διαθέσεως τών σπόρων στήν τρέχ
ουσα καλλιεργητική περίοδο φαίνονται νά διαμορφώνονται υψηλότερες κατά 20-30% σέ 
σχέση μέ τό 1980. Μέ τή διάθεση τοϋ ανωτέρω προτεινομένου ποσού, προβλέπεται ή 
αύξηση αΰτή νά περιορισθεΐ στό 10-15%, σέ σχέση μέ τό έτος 1980 άναλόγως τοϋ 
είδους τών σπόρων.

Κόστος — Κάλυψη: ‘Η πίστωση πού θό απαιτηθεί γιά τήν κάλυψη τών άνωτέρω 
δαπανών υπολογίζεται σέ 280.000.000 δρχ. καί θό πρέπει νά τεθεί στή διάθεση τής 
ΚΥΔΕΠ σέ ειδικό λογαριασμό, όπό τόν Κρατικό Προϋπολογισμό.

4. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Πρόταση I: Νά αΰξηθοϋν τά διατιθέμενα άπό τήν ATE κεφάλαια, γιά δανειοδότηση 
μεγαλύτερου άριθμοϋ ένδιαφερομένων γεωργών γιά προμήθεια μηχανημάτων, ή δέ 
χορήγηση τών δανείων νά γίνεται μέ έπιτόκιο 10% αντί τοϋ σημερινοϋ ίσχύοντος 
15%.

Αιτιολόγηση: Σήμερα εξυπηρετούνται άπό τήν ATE λιγότεροι άπό τό 1/4 τοϋ συνόλου



των γεωργών πού άγοράζουν γεωργ. μηχανήματα, κυρίως λόγω περιορισμένων
πιστώσεων. Έξ άλλου τό έπιτόκιο 15% των χορηγήσεων τής ATE πρός τούς γεωργούς
γιά τήν αγορά γεωργ. μηχανημάτων είναι υψηλότερο άπό τό ίσχύον σέ άλλους τομείς /
τής Οικονομίας.

Άναφέρεται ένδεικτικώς 8τι γιά τουριστικές έπενδύσεις χορηγούνται κεφάλαια μέ 
έπιτόκια 12,5-16,5% άναλόγως τής περιοχής, γιά χρηματοδοτήσεις καί προχ
ρηματοδοτήσεις έξαγωγών ισχύουν έπιτόκια 10,5-14%, γιά βιοτεχνίες γουνοποιίας καί 
έμπορους εξαγωγής γουναρικών ισχύει έπιτόκιο 12%, γιά τήν κατασκευή 
ένοικιαζομένων τουριστικών δωματίων ισχύουν άναλόγως τής περιοχής έπιτόκια 8,5- 
13,5% κ.λπ.

'Επίσης, Βπως προκύπτει άπό ανεπίσημες πληροφορίες, τό έπιτόκια γιά άγορές 
γεωργ. μηχανημάτων στίς άλλες χώρες τής Ε.Ο.Κ. ποικίλουν άπό 11,5% (Γαλλία) έως 
19% (Αγγλία).

Πρόταση II: Νά μειωθεί τό έπιτόκιο προεξοφλήσεως τών εμπορικών τραπεζών γιά 
γραμμάτια αγροτών άπό αγορές γεωργ. μηχανημάτων, ατό 18,5% (έπίπεδο του 
επιτοκίου προεξοφλήσεως ATE), άντί τοϋ ίσχύοντος 23,3% (πού τελικά μέ τις 
διάφορες έπιβαρύνσεις φθάνει τό 30% περίπου).

Αιτιολόγηση: Δεδομένου Βτι ή ATE δέν καλύπτει Βλες τίς αιτήσεις τών γεωργών γιά 
άγορές γεωργ. μηχανημάτων, πολλοί άπ' αύτούς καταφεύγουν στό ιδιωτικό έμπόριο, 
υπογράφοντας γραμμάτια πού προεξοφλοϋνται στίς έμπορικές τράπεζες μέ έπιτόκιο 
23,5% (τό όποίο τελικά διαμορφώνεταιστό 30%) λόγω άδυναμίας τής ATE νά προε
ξοφλήσει Βλο τόν όγκο τών σχετικών γραμματίων.

Πρόταση III: Νά γίνονται δεκτές άπό τίς έμπορικές τράπεζες οΐ προεξοφλήσεις 
γραμματίων διάρκειας 4 έτών, άντί 3,5 έτών, γιά μηχανήματα αξίας ανω τών 
2.000.000 δρχ.

Αιτιολόγηση: Ή προτεινόμενη έπιμήκυνση τού χρόνου προεξοφλήσεως γραμματίων, δέν 
έπιφέρει σοβαρή έπιβάρυνση, ένώ έχει σάν άποτέλεσμα τήν έξόφληση τής άξίας τοϋ 
γεωργ. μηχανήματος σέ 4 καλλιεργητικές περιόδους άντί 3 πού επιβάλει τό σημερινό 
καθεστώς τής προεξοφλήσεως γραμματίων μέχρι 3,5 έτών.

Πρόταση IV: Νά χορηγείται ατούς εισαγωγείς καί έμπορους γεωργ. μηχανημάτων, 
σάν δάνειο, κεφάλαιο πού καλύπτει τό 1 /4  τοϋ κύκλου έργαοιών κάθε έπιχ- 
ειρήσεως, μέ έπιτόκιο 15% άντί τοϋ ίσχύοντος γενικού επιτοκίου 23,5%.

Αιτιολόγηση: Σέ άλλους τομείς τής οικονομίας χορηγούνται κεφάλαια κινήσεως μέ 
μκρότερα έπιτόκια, π.χ. οί ναυπηγικές βιομηχανίες παίρνουν κεφάλαιο μέ έπιτόκιο 14%.
Ή έπιβάρυνση τού κεφαλαίου κινήσεως τών επιχειρήσεων εμπορίας γεωργ. μηχ
ανημάτων μέ υψηλό έπιτόκιο (23,5%) μετατίθεται τελικά στήν τιμή πωλήσεως τών μηχ
ανημάτων αύτών δηλ. στούς άγοραστές άγρότες.

’Ωφέλειες: Άπό τό άνωτέρω μέτρα θά ώφεληθεΐ τό σύνολο τών Γεωργών πού 
χρησιμοποιούν δικά τους γεωργ. μηχανήματα ή ξένα μέ άμοιβή, διότι ή μείωση τών 
έπιβαρύνσεων τών κεφαλαίων άγορας θά έχει άμεση έπίπτωση στήν άξια άγορας καί 
κατ' έπέκταση στό κόστος έργασίας τους. Ή ώφέλεια γιά τή γεωργία πού θά προκύψει 
άπό τά προτεινόμενα μέτρα, υπολογίζεται περίπου σέ 525 έκατομ. δρχ. έτησίως, δηλ.:
— άπό τή μείωση, κατά 5%, τών έπιτοκίων δανειοδοτήσεως άπό τήν ATE καί προε

ξοφλήσεως τών γραμματίων άπό τίς έμπορικές Τράπεζες, προκύπτει ώφέλεια 350 
έκατο. δρχ. (Ή συνολική άξια τών πωλουμένων έτησίως γεωργ. μηχανημάτων 
άνέρχεται σέ 9 δισεκατ. δρχ. περίπου, τό 20% αύτών προκαταβάλλεται καί τό 
ύπόλοιπ διατίθεται μέ έπιτόκιο κατά 5% μειωμένο)

— Άπό τή μείωση, κατά 10%, τοϋ επιτοκίου γιά τά κεφάλαια κινήσεως πού προτείνεται 
νά χορηγηθεί στούς έμπορους γεωργ. μηχανημάτων, προκύπτει ώφέλεια τής τάξεως 
175 δισεκ. δρχ. έτησίως (συνολικό κεφάλαιο 7 δισεκ. δρχ., προτείνεται ή κάλυψη 
διά δανεισμού τού 1/4 αΰτοΰ, δηλ. 1,75 δισεκ. δρχ.).

Κόστος — Κάλυψη: "Οπως προκύπτει άπό τά άνωτέρω χρειάζονται 525 έκατ. δρχ. 
έτησίως γιά τήν ύλοποίηση τών προτάσεων, προτείνεται δέ νά καλυφθούν άπό τίς 
Δημόσιες Επενδύσεις.

5. ΕΡΓΑΣΙΑ

Πρόταση I: Καταβολή τών έξόδων μεταβάσεως καί τής δαπάνης τοϋ ένοικίου τής 
οικίας γιά τόν πρώτο μήνα, ατούς μετακινουμένους άγροεργάτες.

Πρόταση II: Καλύτερη οργάνωση τών περιφερειακών γραφείων τοϋ ’Οργανισμού 
Άπασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού.

Αιτιολόγηση: Γιά τήν άντιμετώπιση τού προβλήματος τής καλύψεως τών έποχιακών 
άναγκών σέ έργασία πού παρουσιάζεται κυρίως στίς φάσεις τής συγκομιδής όρισμένων 
καλλιεργειών πού χαρακτηρίζονται άπό έντονη ζήτηση έργατικών χειρών (έλαιοκομικά, 
άπωροκηπευτικά, βαμβάκι, σταφίδες κ.λπ.).
’Ωφέλειες: Καλύτερη άξιοποίηση τού έργατικοΰ δυναμικού στίς περιοχές πού πλεονάζει, 
διαμόρφωση τών ήμερομισθίων σέ λογικά έπίπεδα καί έγκαιρη έκτέλεση τών έποχικών 
εργασιών.

Κόστος — Κάλυψη: Ή άπαιτουμένη δαπάνη, πού δέν είναι δυνατόν να έκτιμηθεΐ γιατί 
δέν ύπάρχουν στοιχεία, νά καλυφθεί άπό τόν προϋπολογισμό τοϋ ’Οργανισμού Άπασχ
ολήσεως Έργατικοΰ Δυναμικού.

6. ΕΠΙΤΟΚΙΑ -  ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Πρόταση I: Μείωση κατά 2 έκατοοτιαίες μονάδες τοϋ έπιτοκίου τών βρα
χυπροθέσμων χορηγήσεων στή Γεωργία.



Αιτιολόγηση: Τό έπιτόκιο των χορηγήσεων τής ATE (15% στήν προκειμένη περίπτωση) 
θεωρείται ϊιψηλό.

'Ωφέλειες: Μείωση του κόστους παραγωγής των γεωργικών προϊόντων καί 
αντιστάθμιση τής αύξήσεώς του λόγω καταργήσεως έπιδοτήσεως αναλωσίμων μέσων 
παραγωγής (λιπάσματα, γεωργικά φάρμακα, κ.λπ.).

Κόστος — Κάλυψη: Μέ την παραπάνω μείωση θά προκόψει έπιβάρυνση ϋψους 
περίπου 1.100 έκατ. δρχ. (55 δισ. άπασχολοΰμενου έτησίως κεφαλαίου X 2%).

Ή έπιβάρυνση τής ATE άπό τή μείωση των επιτοκίων θά πρέπει νά καλυφθεί μέ 
άναχρηματοδότηση της άπό την Τράπεζα 'Ελλάδος μέ χαμηλό έπιτόκιο.

Πρόταση II: Μείωση κατά 3 εκατοστιαίες μονάδες τοϋ επιτοκίου τών μέσ
ο ομακροπροθέσμων δανείων.

Αίτιολάγηοη: Τό έπιτόκιο τών χορηγήσεων τής ATE (14,0% στήν προκειμένη 
περίπτωση) θεωρείται υψηλό.

’Ωφέλειες: Μείωση του κόστους έπενδύσεων στή γεωργία, ταχύτερη προώθησή τους 
καί άμεση μείωση του κόστους παραγωγής.

Κόστος — Κάλυψη: Ή έπιβάρυνση πού θά προκόψει άπό τή μείωση του έπιτοκίου 
κατά 3 έκατοστιαϊες μονάδες θά φθάσει περίπου τό 1.900 έκατ. δρχ. (66,5 δια. δρχ. 
άπασχολούμενο έτησίως κεφάλαιο X 3,0%).

Ή έπιβάρυνση τής ATE άπό τή μείωση τών έπιτοκίων θά πρέπει νά καλυφθεί δπως 
καί στήν περίπτωση τών βραχυπροθέσμων χορηγήσεων (Πρόταση I) μέ χαμηλότοκη 
άναχρηματοδότηση άπό τήν Τράπεζα τής 'Ελλάδος.

Πρόταση III: Κατάργηση τών έπιβαρύνσεων Ν. 1066 /80  (1% επί τών συναπ- 
τομένων δανείων υπέρ ΟΓΑ καί 2.400 δρχ. ειδική ασφαλιστική εισφορά ΰπέρ ΟΓΑ 
πού καταβάλλεται έφ' απαξ έτησίως γιά δάνεια ανω τών 15.000 δρχ.).

Αιτιολόγηση: Υπέρμετρη έπιβάρυνση τών άγροτών πού δανειοδοτούνται άπό τήν Α.Τ.Ε.

’Ωφέλειες: Ελάφρυνση τών έπιβαρύνσεων τών άγροτών καί μείωση τού κόστους 
παραγωγής τών γεωργικών προϊόντων.

Κόστος — Κάλυψη: Τό ύψος τής δαπάνης υπολογίζεται σέ 2.700 έκατ. δρχ. Τά έσοδα 
ΟΓΑ θά πρέπει νά έξασφαλισθοΰν άπό άλλες πηγές (αύξηση χαρτοσήμου κ.λπ.).

7. ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ -  ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Στά τιμολόγια πωλήσεως τών γεωργικών προϊόντων επιβάλλονται ο! κάτωθι 
επιβαρύνσεις:

’Επιβαρύνσεις παραγωγών
Χαρτόσημο τιμολογίου 1% ΰπέρ Δημοσίου σύν 
Πρόσθετος εισφορά ΰπέρ ΟΓΑ έπί τιμολογίου:

20% (έπί χαρτοσήμου) ΰπέρ ΟΓΑ.

α. προϊόντα γής γενικά 5%
β. δασικά 5%
γ. κτηνοτροφικά 3,4%
δ. μελισσοκομικά-σηροτροφικά 5%
ε. ίχθεϊς 1,7%

3. Άπό τήν πρόσθετη εισφορά ΰπέρ ΟΓΑ, τό 1/5 άποδίδεται στίς Κοινότητες.
4. Τ' άνωτέρω τό 1980 άπέδωσαν:

α. 1.347.000.000 δρχ. υπέρ Δημοσίου (Κωδ. άριθμ. 1427) 
β. 4.400.000.000 δρχ. ΰπέρ ΟΓΑ +  280.000.000 δρχ. (20% τόΰ χαρτοσήμου) 

ήτοι στό σύνολο 4.680.000.000 δρχ. 
γ. 1.1 10.000.000 δρχ. ΰπέρ τών Κοινοτήτων.
Γιά τίς άνωτέρω βεβαιωθεϊσες καί είσπραχθεΐσες εισφορές έπιβάλλεται κράτηση 8% 

ΰπέρ Δημοσίου γιό έξοδα βεβαιώσεως κοί είσπράξεως.

’Επιβαρύνσεις ’Αγοραστών
Εισφορά ΰπέρ ΟΓΑ 2,5% έπί τών τιμολογίων μέ έξαίρεση τά έξαγώγιμα προϊόντα. 
Ή άνωτέρω έπιβάρυνση άπέδοσε άπό 1 1.2.1980 μέχρι 6.4.1981 718.000.000 

δρχ-
Προτάσεις:
α. Κατάργηση τοϋ χαρτοσήμου τιμολογίου, έπειδή ο! άνωτέρω έπιβαρύνσεις κρίνον- 

ται ύψηλές.
β. Μείωση τής πρόσθετης εισφοράς ύπέρ ΟΓΑ, σέ 3% γιά τά προϊόντα γης, τά 

δασικά, μελισσοκομικά-σηροτροφικά, 2% γιά τά κτηνοτροφικά καί 1% γιά τούς
ίχθεϊς, δεδομένου ότι στήν πράξη καί ή έπιβάρυνση τού 2,5% τών άγοραστών 
έπιρρίπτεται στούς παραγωγούς.

γ. Καθιέρωση ιδίας εισφοράς υπέρ τών Κοινοτήτων (ξέχωρα άπό τήν ύπέρ ΟΓΑ) 
1% γιά τά προϊόντα γης, δασικά καί μελισσοκομικά, 0,7% γιά τά κτηνοτροφικά 
καί 0,4% γιά τούς ίχθεϊς γιά νά μείνει άμετόβλητο τό έσοδο τών Κοινοτήτων.

Αιτιολόγηση: Αύξηση τού εισοδήματος τών παραγωγών.
’Ωφέλειες: Άπό τίς άνωτέρω μειώσεις θά προκύψει όφελος ΰπέρ τών παραγωγών 
συνολικά, τής τάξεως τών 2.600.000.000 δρχ.

Κόστος — Κάλυψη: Πρός άποκατάσταση τής μειώσεως τών έσόδων τού ΟΓΑ, νά 
μειωθεί ή ύπέρ τοϋ Δημοσίου κράτηση έί τής είσπραττομένης πρόσθετης εισφοράς ΟΓΑ 
άπό 8% σέ 4%, μέ τήν όποια καλύπτεται περίπου ή άπώλεια τού ΟΓΑ άπό τήν 
κατάργηση τού 20% τού χαρτοσήμου, διά δέ τίς λοιπές μειώσεις τού Δημοσίου καί ΟΓΑ 
νά γίνει άνάλογη αύξηση τού χαρτοσήμου έπί τών συναλλαγών.



8. ΖΩΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Γενικά οί κλάδοι τής κτηνοτροφίας μας είναι σέ μειονεκτική θέση, έναντι των 
αντιστοίχων τής ΕΟΚ επειδή: γιά μέν τή βοοτροφία καί αίγοπροβατοτροφία, οΐ 
έδαφοκλιματολογικές συνθήκες στή χώρα είναι δυσμενείς, γιά δέ τή χοιροτροφία- 
πτηνοτροψία, οί χώρες τής ΕΟΚ έχουν μακρά παράδοση, πού συνεπάγεται καλάτερη 
οργάνωση.

Γιά τήν εξασφάλιση καλυτέρων συνθηκών άνταγωνιαμοϋ τής έλληνικής 
κτηνοτροφίας, προτείνονται τά παρακάτω μέτρα.

ΚΤΗΝΟΤΡΟφΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Πρόταση I: Διάθεση τών κτηνοτροφικών δημητριακών στή κτηνοτροφία (1.800.000 
τόννοι περίπου έτησίως), μέσω τής ΚΥΔΕΠ, σέ ενιαία τιμή γιά ολόκληρη τή Χώρα.

Ωφέλειες:
Μέ τή χορήγηση κτηνοτροφικών δημητριακών σέ ένιαία τιμή γιά όλόκληρη τή Χώ

ρα, ώφελοϋνται ιδιαίτερα οί κτηνοτρόφοι τών προβληματικών περιοχών (Β.Δ. 'Ελλάδος 
καί Νήσων), ποά σέ διαφορετική περίπτωση θ' αγόραζαν τά κτηνοτροφικά δημητριακά 
σέ σημαντικά υψηλότερες τιμές, μέ αποτέλεσμα τή διάλυση τών έκμεταλλεύσεων. Ή 
κατά τά άνωτέρω διακίνηση τών ζωοτροφών θά έχει ώς συνέπεια γενικά τή μείωση τοΰ 
κόστους διακινήσεως καί τή διάθεση τών ζωοτροφών όπωσδήποτε σέ χαμηλότερες τιμές 
γεγονός πού θά συμβάλλει στήν αϋξηση του εισοδήματος τών κτηνοτροφών.

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΙΚΑ

Πρόταση I:
α. Μείωση τών έπιτοκίων ATE, γιά βραχυπρόθεσμα δάνεια κατά 2 ποσοστιαίες 

μονάδες καί κατά 3 γιά τά μεσομακροπρόθεσμα.
β. 'Επιμήκυνση του χρόνου έξοφλήσεως τών μεσομακροπροθέσμων δανείων. Γιά 

κτηνοτροφικά κτίσματα, άπό 8 σέ 15 χρόνια καί άνάλογα γιά τίς λοιπές 
περιπτώσεις.

γ. Αϋξηση τών ορίων τών βραχυπροθέσμων δανείων κατά κεφαλή ζώου (αγορά, 
διατροφή κ.λπ.) όπως άναφέρονται στόν παρατιθέμενο πίνακα.

δ. 'Εξίσωση έπιτοκίων δανείων μεγάλων κτηνοτροφικών μονάδων πρός τά 
έπιτάκια τών μικρών μονάδων.

Αιτιολόγηση:
α. Τά ϋψος τών έπιτοκίων γιά κτηνοτροφικά δάνεια είναι άπό τά μεγαλύτερα πού ισχ

ύουν στό χώρο τής ΕΟΚ. Συνεπώς είναι σκόπιμο νά μειωθούν τούλάχιστον κατά 2 
μονάδες, εύθυγραμμιζόμενα έτσι μέ τά ίσχύοντα κατά μέσο ΰρο στήν ΕΟΚ.

β. Ή διάρκεια έξοφλήσεως τών κτηνοτροφικών δανείων (κτίσματα, έξοπλισμός, ζώα) 
πρέπει νά είναι άνάλογη μέ τόν πραγματικό χρόνο ζωής κοί χρήσεως, δπως άκριβώς 
γίνεται καί στήν ΕΟΚ. Στή χώρα μας άπό διετίας περίπου, ή χρονική διάρκεια γιά 
λόγους ταχείας ρευστοποιήσεως, μειώθηκε σημαντικά, 

γ. Τά έπίπεδα τών βραχυπροθέσμων δανείων παραμένουν σταθερά άπό τριετίας σχεδόν, 
ένώ όπως είναι γνωστό, στήν περίοδο αυτή αυξήθηκαν σημαντικά ολοι οί συν
τελεστές διαμορφώσεως τού κόστους παραγωγής τών κτηνοτροφικών προϊόντων 
(ζωοτροφές, άξια ζώων, ένέργεια, έργατικά κ.λπ.). 

δ. Στό χώρο τής ΕΟΚ κοί σέ σημαντικό βαθμό, οί κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις είναι 
μεγάλες μέ κατακόρυφη οργάνωση, πού τούς έξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες 
παραγωγής καί έμπορίος. ’Επειδή καί οί δικές μας μονάδες θά πρέπει νά διαρθρ
ωθούν κατά τόν ίδιο τρόπο, είναι άνάγκη νά παρασχεθούν κίνητρα, μεταξύ τών 
όποιων βασικό θεωρείται ή έξίσωση έπιτοκίων γιά τίς μικρές κοί μεγάλες μονάδες.

Ωφέλεια: Μέ τήν έφορμογή όλων τών άνωτέρω μέτρων, άναμένεται Βτι οί 
κτηνοτροφικές μας έκμεταλλεύσεις θά έκσυγχρονισθοΰν στό έπίπεδο τών χωρών τής 
ΕΟΚ καί θά έξασφαλίσουν καλύτερους ορούς ανταγωνισμού.

Κόστος — Κάλυψη: Ή άπαιτουμένη συνολικά έπί πλέον χρηματοδότηση, γιά τήν 
έφαρμογή τών παραπάνω μέτρων, έκτιμαται στό ϋψος τών έξι (6) δισεκατομμυρίων 
δραχμών περίπου.

Πρόταση II:
ο. Αϋξηση τών χορηγουμένων πιστώσεων γιά μεσομακροπρόθεσμα δάνεια, 
β. Μετατόπιση τοΰ χρόνου έξοφλήσεως τών κτηνοτροφικών δανείων κατά ένα 

έτος.



ΠΙΝΑΚΑΣ
Προτεινομένων ορίων βραχυπροθέσμων δανείων κατά κεφαλή ζώου

Κ Τ Η Ν Ο Τ Ρ Ο Φ ΙΚ Ο Ι Κ Λ Α Δ Ο Ι

Ί σ χ ύ ο ν τ ο  

α ν ώ τα τα  

δ ρ ια  άπ ά  

2 4 . 2 . 7 8  (δ ρ χ .)

Π ρ ο τ ε ι -

ν ά μ ε ν α

(Δ ρ α χ .)

Έ π ί π λ έ ο ν  

π ίσ τω σ η  

( έ κ α τ .  δ ρ α χ .)

I .  Χ Ο ΙΡ Ο Τ Ρ Ο Φ ΙΑ : 3 4 2 , 2 1 0

Ια )  Χ ο ιρ ο μ η τ έ ρ ε ς 3 . 3 0 0 4 . 3 0 0

(β )  Π α χ υ ν ό μ ε ν α 1 . 5 0 0 1 . 9 0 0

I I .  Π Τ Η Ν Ο Τ Ρ Ο Φ ΙΑ : 4 2 1 , 8 5 0

( α )  Α ύ γ ο π α ρ α γ ω γ ή ς :

( ι )  Ά γ ο ρ ά - έ κ τ ρ ο φ ή  μ έ χ ρ ι 3  μ η ν ώ ν 6 0 8 0

( ι ι )  Ε κ τ ρ ο φ ή  μ ε τ ά  τ ο ύ ς  3  μ ή ν ε ς 4 0 5 0

(β )  Κ ρ ε ο τ ο π α ρ α γ ω γ η ς : Μ ο ν ο ε κ τ ρ ο φ ή ς 4 4 5 5

-Π ο λ υ ε κ τ ρ ο φ ή ς 2 8 3 5

( γ )  Ά ν α π α ρ .  Α ϋ γ ο π α ρ . γ ιά  ά γ ο ρ ά 1 2 0 1 4 0

γ ιά  δ ια τ ρ ο φ ή 8 0 1 1 0

( δ )  Ά ν α π α ρ .  Κ ρ ε ο τ ο π α ρ α γ ω γ η ς  γ ιά  ά γ ο ρ ά 6 5 7 0

γ ιά  δ ια τ ρ ο φ ή 8 5 1 1 0

( ε )  Χ ω ρ ικ ή 1 0 0 1 0 0

I I I .  Β 0 0 Τ Ρ 0 Φ ΙΑ : 1 0 3 9 . 4 1 4

•  Α γ ε λ ά δ α  Γ α λ α κ τ .-Β ε λ τ ιω μ 5 . 5 0 0 6 . 5 0 0

•  Λ ο ιπ έ ς  ά γ ε λ ά δ ε ς 4 . 0 0 0 5 . 0 0 0

•  Μ ό σ χ ο ι ( έ ξ  ά γ ο ρ α ς ) π α χ υ ν ά μ ε ν ο ι 2 2 . 0 0 0 2 8 . 0 0 0

•  Μ ό σ χ ο ι ιδ ία ς  π α ρ α γ ω γ ή ς  μ έ χ ρ ις  ά π ο γ α λ α κ τ ισ μ ο ΰ 8 . 5 0 0 1 2 . 0 0 0

IV . Π Ρ Ο Β Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ : 1 . 5 6 4 , 2 6 0

•  Π ρ ό β ο τα  Π ρ ο τ . Ε κ τ ρ ο φ ώ ν  Π ε δ . 1 . 3 0 0 1 . 6 0 0

•  Π ρ ό β α τ ο  Σ ο ν /α μ έ ν ω ν  π α ρ α γ ω γ ώ ν  π ο ύ

δ ίν ο υ ν  γ ά λ α  σ έ  Σ υ ν /ο μ ο ύ ς 1 . 0 0 0 1 . 3 0 0

•  Λ ο ιπ έ ς  κ α τ η γ ο ρ ίε ς 9 0 0 1 . 1 5 0

•  ’Α μ ν ο ε ρ ίφ ια  π α χ ύ ν σ ε ω ς 4 0 0 7 0 0

V  Α ΙΓ Ο Τ Ρ Ο Φ ΙΑ : 3 4 4 , 2 6 0

•  Α ίγ ε ς  Ζ Α Α Ν Ε Ν  κ α ί Β ε λ τ ιω μ έ ν ε ς 1 . 0 0 0 1 . 4 0 0

•  Λ ο ιπ έ ς  α ίγ ε ς 7 0 0 9 5 0

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3 . 7 1 2 . 1 7 0

y. Μετατόπιση τοϋ χρόνου έξοφλήσεως χαμηλοτόκων δανείων γιά κτηνοτροφικά 
δημητριακά κατά ένα τρίμηνο.

Αιτιολόγηση:
α. Είναι απαραίτητη ανάγκη νά έκσυγχρονισθοϋν οΙ κτηνοτροφικές μονάδες ώς πρός τίς 

κτιριακές έγκαταστάσεις, μηχανικό έξοπλισμό καί άγορά βελτιωμένων ζώων 
άναπαραγωγής.

β. Ή κτηνοτροφία μας στην παρούσα περίοδο, διέρχεται κρίση προσαρμογής, έπειδή μέ 
τήν ένταξή μας στήν ΕΟΚ καί τή συνεπαγομένη έλευθερία εισαγωγών, ϋφίσταται 
μεγαλύτερο άνταγωνισμό.

’Ωφέλειες: Μέ τά παραπάνω μέτρα, ή κτηνοτροφία μας εξασφαλίζει εΰχέρεια 
οικονομικών χειρισμών, γιά ν' άνταγωνισθεί άποτελεσματικά τίς κτηνοτροφίες τών 
χωρών τής ΕΟΚ.

Κόστος: Γιά τήν έφαρμογή τών παραπάνω μέτρων άπαιτεΤται αύξηση χρηματοδοτήσεως 
τής ATE κατά 2,5 δισεκατομμύρια δραχμές περίπου, γιά τόν έκσυγχρονισμό τών 
μονάδων.

Γιά τά λοιπά μέτρα δέν θά άπαιτηθεϊ μέν άμεση χρηματοδότηση τής ATE, θά 
καθυστερήσει Βμως ή ρευστοποίηση τών σχετικών βραχυπροθέσμων, γιά κτηνοτροφικά 
δημητριακά, πού έκτιμώνται στά 3 δισεκατομμύρια δραχμές.

Πρόταση III: Νά καταργηθεϊ ή ευνοϊκή χαμηλότοκη χρηματοδότηση (’Επιτόκιο 2%) 
τών εισαγωγέων κρεάτων καί άντίθετα νά χρηματοδοτηθούν οί άλλαντοποιοί καί 
έμποροι γιά τήν άπορρόφηση καί άξιοποίηση τών έγχωρίων κρεάτων, ιδιαίτερα τών 
χοιρινών.

Αιτιολόγηση: Άπό 1ης Ίανουαρίου 1981 είσήχθησαν μεγάλες ποσότητες κρεάτων, 
ειδικά χοιρινών, μέ άποτέλεσμα: νά μειωθή ή τιμή τους κάτω τών έλαχίστων 
άγορανομικών καί νά υπάρχουν σήμερα στά χέρια τών παραγωγών 200.000 υπέρβαρα 
χοιρινά γιά σφαγή.
Ωφέλειες: 0ά καταστεί δυνατή ή άπορρόφηση τών έγχωρίων χοιρινών κρεάτων καί θά 
άποφευχθεϊ ή οικονομική κατάρρευση σημαντικού άριθμοΰ χοιτροφικών έπιχειρήσεων.

Δαπάνη — Κάλυψη: Έκτιμαται δτι τά μέτρο αύτό δέ συνεπάγεται έπί πλέον δαπάνη. 

ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ

Πρόταση I: Ασφάλιση ζωικού κεφαλαίου άπό τόν ΟΓΑ γιά ζημιές άπό πλημμύρες, 
χαλάζι, άνεμοθύελλες καί κεραυνούς, πού θά καλύπτει τά 50% τής ύπέρ τού 20% 
προξενουμένης ζημίας.

Αιτιολόγηση: Ένώ καί οί κτηνοτρόφοι συνεισφέρουν στόν ΟΓΑ έν τούτοις δέν



αποζημιώνονται όπως oi φυτοκαλλιεργηταί γιά τίς ίδιες περιπτώσεις ζημιών, πού 
προκαλοϋνται άπό θεομηνίες.

’Ωφέλειες: Τό μέτρο θό συντελέσει στην στήριξη τών κλάδων τής κτηνοτροφικής 
παραγωγής, άπό οικονομικής καί ήθικής πλευράς.

Δαπάνη — Κάλυψη: Τό ϋψος τών αποζημιώσεων τής περιπτώσεως αυτής υπολογίζεται 
σέ 86.000.000 δραχμές έτησίως καί προτείνεται νά καλυφθεί μέ ισόποση έπιχορήγηση 
του ΟΓΑ άπό τό Δημόσιο.

Πρόταση II: Κατάργηση τοϋ χαρτοσήμου (1,2%) έττί τοϋ τιμολογίου άγοράς χονδρεμ
πόρου άπό παραγωγό καί μείωση εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 2%, γιά τά κρέατα: βόειο
χοίρειο καί αίγοπρόβειο καθώς καί αίγοπρόβειο γάλα καί στό 1% γιά τά πουλερικά,
αύγά καί άγελαδινό γάλα.

Αιτιολόγηση: Άποσκοπεΐται ή ελάφρυνση τών εξόδων του παραγωγού καί κατά 
συνέπεια ή αύξηση τού εισοδήματος του.

Δαπάνη — Κάλυψη: Έκτιμάται στό 30% περίπου τής ύπολογιζομένης μειώσεως τών
εσόδων τοϋ Δημοσίου καί ΟΓΑ άπό 2.6 δισεκατομμυρίων δραχμών πού αφορούν τό
σύνολο τών μειώσεων τών έσόδων γιά όλόκληρη τή γεωργική παραγωγή. Ή 
αποκατάσταση τής μειώσεως τών έσόδων τού Δημοσίου καί τού ΟΓΑ προτείνεται νά 
γίνει κυρίως μέ άνάλογη αύξηση τού χαρτοσήμου έπί τών λοιπών συναλλαγών.

Πρόταση III: Κατάργηση τής έπιβαρύνσεως 2,5% ύπέρ ΟΓΑ κατά τήν πώληση άπό 
χονδρέμπορο πρός λιανοπωλητή πού έπιβαρύνει μόνο τό έγχώριο προϊόν ή 
έπιβολή τής εισφοράς αΰτής καί κατά τήν πώληση είσαγομένων προϊόντων.

Αιτιολόγηση: 'Αποφυγή άνίσου μεταχειρίσεως εγχωρίων κτηνοτροφικών προϊόντων, σέ 
σχέση μέ τά είσαγόμενα όμιιειδή, πού σήμερα αποβαίνει εις όφελος τών τελευταίων.

’Ωφέλειες: 'Εξασφάλιση ίσως δρων άνταγωνισμοϋ τών έγχωρίων προϊόντων σέ σχέση 
μέ τά είσαγόμενα όμοειδή καί όμαλή άπορρόφηση τών έγχωρίων προϊόντων.

Δαπάνη — Κάλυψη: Μείωση τών έσόδων τού ΟΓΑ θά προκληθεϊ έφ' όσον καταργηθεϊ 
ή εισφορά αύτή, ή όποια έκτιμαται σέ 250.000.000 δρχ. περίπου έτησίως. Έάν όμως 
έπιβληθεϊ ή εισφορά αύτή καί στό είσαγόμενα προϊόντα, ο! εισπράξεις ΟΓΑ θά αύξηθούν 
κατά 500.000.000 δρχ. περίπου.

Πρόταση IV: Χορήγηση χαμηλοτόκων δανείων 2% γιά τήν προμήθεια 
κτηνοτροφικών δημητριακών πρός κάλυψη τών άναγκών διμήνου περιόδου μέ 
τετράμηνη προθεσμία.

Αιτιολόγηση: ’Μ κτηνοτροφία διέρχεται κρίση προσαρμογής γιατί, μέ τήν άπελευθέρωση

στήν ΕΟΚ καί τή συνεπαγόμενη έλευθερία εισαγωγών, ύφίσταται σοβαρό ανταγωνισμό.

’Ωφέλειες: Ή κτηνοτροφία θά έξασφαλίσει εύχέρεια οικονομικών χειρισμών, γιά ν' 
άνταγωνισθεΐ αποτελεσματικά τίς κτηνοτροφίες τών χωρών τής ΕΟΚ.

Δαπάνη — Κάλυψη: Ή άξια τών δημητριακών υπολογίζεται γιά όλη τήν κτηνοτροφία 
σέ 3 δισεκατομμύρια δραχμές. Στήν πράξη πρόκειται περί καθυστερήσεως είσπράξεως 
τού άνωτέρου ποσού έπί 4/μηνο.

Πρόταση V: Νά ίσχύσουν μειωμένη τιμή ήλεκτρικής ένεργείας, κατάργηση εισφοράς 
υπέρ ΕΡΤ, κατάργηση ΦΚΕ (8%) καί μειωμένη κατά 30% ή 40% τιμή καυσίμων, 
όπως άναφέρονται ατά έπί μέρους θέματα.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
, /

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ -  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Νέα μέτρα, πιό δυναμικά άπό αύτά πού προβλέπουν οί Κοινοτικοί κανονισμοί, ώς 
καί αΰτών του προγράμματος παραγωγικότητας γιά τήν ταχεία άναδιάρθρωση των 
καλλιεργειών καί τή σημαντική βελτίωση τού εισοδήματος των παραγωγών προτείνεται 
νά τεθούν σέ εφαρμογή.

Τά μέτρα αυτά άποβλέπουν: στήν άποφυγή τών πλεονασμάτων όρισμένων 
ποικιλιών, στήν προσαρμογή στίς προτιμήσεις τής διεθνούς καταναλώσεως καί στή 
χρησιμοποίηση τών μεγάλων πιστώσεων πού διατίθενται γιά αποσύρσεις καί έπιδοτήσεις 
στήν άναδιάρθρωση τών καλλιεργειών.

Ή όλοκλήρωση τής άναδιαρθρώσεως μέ τά προτεινόμενα μέτρα προβλέπεται νά 
πραγματοποιηθεΤ έντός έξ έτών άπό τήν καλ/κή περίοδο 1981-1982 καί άφορά τίς 
καλλιέργειες έσπεριδοειδών, ροδακινιάς, μηλιάς, άχλαδιάς, άμπέλου, φράουλας καί καπ
νού.

Ή σχετική δαπάνη 7,026 δισεκατομμυρίων δραχμών θά πρέπει νά προβλεφθεϊ 
στόν προϋπολογισμό τού 'Υπουργείου Γεωργίας άρχίζοντας άπό τά 1982, δεδομένου άτι 
αύτό έμφανίζεται πρώτο έτος πληρωμής.

01 έν λόγω δαπάνες, κατά τά μέγιστο θά καλυφθούν άπό 'Εθνικούς πόρους διότι 
αφορούν 'Εθνικές ένισχύσεις. 'Εξαίρεση άποτελεΤ ή περίπτωση τών μέτρων 
άναδιαρθρώσεως τής αμπελουργικής παραγωγής κατά τήν όποια ή ’Εθνική δαπάνη 
έπιδοτεΤται άπό τήν Ε.Ο.Κ. κατά 40%.

Γιά τά έσπεριδοειδή σέ όρισμένες περιπτώσεις ή Κοινότητα καταβάλει δαπάνη γιά 
έπανεμβολιασμούς κοινών ποικιλιών καί γιά άπώλεια τού εισοδήματος τών παραγωγών, 
τά ύψος τής όποιας δέν έχει καθορισθεϊ άκόμη γιά τή χώρα μας άπό τήν Ε.Ο.Κ.

Καί στίς περιπτώσεις δμως αύτές ή συνεισφορά τής Κοινότητας θά καταβληθεί 
απολογιστικά, άρχής γενομένης άπό το 1983.

I. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

Περιοχές έφαρμογής: Σέ άλες τίς ζώνες πού καλλιεργούνται έσπεριδοειδή.
α) 'Εγκατάσταση νέων κανονικών φυτειών έκ τών προωθουμένων ποικιλιών 

έσπεριδοειδών, δηλ.:
1. μέ τίς ποικιλίες Skaggs Bonanza, Navel Newhall καί Navelina στίς κατάλληλες

τοποθεσίες τών περιοχών Κρήτης, Πελοποννήσου, Νήσων Αιγαίου (πλήν Λέσβου), 
Νήσων Ίονίου, Δωδεκαννήσου καθώς καί τών Νομών Αιτωλοακαρνανίας, "Αρτας, 
Πρεβέζης, Θεσπρωτίας, Πειραιά, Εύβοιας καί Φωκίδος, οί όποιες άποτελοΰν τίς ζώνες 
προωθήσεως τών έσπεριδοειδών,

2. μέ τίς ποικιλίες Salustiana, Tarocco, Moro, Valencia καί Olinda Valencia, στίς 
κατάλληλες καί μή παγετόπληκτες περιοχές τών ζωνών προωθήσεως τών 
έσπεριδοειδών, ώς άνωτέρω, πλήν τών Νομών "Αρτας, Πρεβέζης καί Θεσπρωτίας,

3. μέ τήν ποικιλία Shamouti, σέ έκεϊνες τίς περιοχές τής Κρήτης καί Δωδεκανήσου, 
δπου έξακριβώθηκε ή εύδοκίμησή της,

4. μέ τήν ποικιλία Μυρωδάτο Τυμπακίου Κρήτης μόνο στίς ζώνες προωθήσεως τών 
έσπεριδοειδών τής Κρήτης,

5. μέ τίς προωθούμενες ποικιλίες λεμονιάς ώς άναφέρονται στήν περίπτωση II (α),
6. μέ τίς προωθούμενες ποικιλίες μανταρινοειδών, ώς άναφέρονται στήν περίπτωση III 

(α),
β) έπανεμβολιασμός μέρους τών πορτοκαλοδένδρων κοινών ποικιλιών καί 

όμφαλοφόρων (Μέρλιν) μέ τίς προωθούμενες ποικιλίες έσπεριδοειδών, ώς άνωτέρω, 
γ) άντικατάσταση παγετοπλήκτων πορτοκαλοδένδρων μέ τίς προωθούμενες ποικιλίες 

έσπεριδοειδών, ώς άνωτέρω,
δ) έκρίζωση καί άντικατάσταση παλαιών πορτοκαλοφυτειών μέ νέες προωθούμενες 

ποικιλίες έσπεριδοειδών, ώς άνωτέρω.
Γενικά, θά έπιδιωχθεϊ ή βελτίωση τής παραγωγής χωρίς άξιόλογο αύξησή της γιά 

τήν καλύτερη διαχρονική κατανομή τής παραγωγής καί διεύρυνση τής έμπορίας στήν 
"εσωτερική καί έξωτερική άγορά.

Ειδικά Κίνητρα:

1. Γιά τήν έγκατάσταση νέων φυτειών προωθουμένων ποικιλιών, 
α. 60% έπί τής άξίας άγοράς τού πολλαπλασιαστικού υλικού,
β. 50% έπί τών λοιπών δαπανών έγκαταστάσεως ήτοι άρώσεις, διάνοιξη λάκκων, 

ύποστυλώσεις κ.λπ. (πλήν τής άξίας τού πολλαπλασιαστικού υλικού.
2. Γιά τόν έπανεμβολιασμό

α.— 8.000 δρχ,/στρέμμα καί γιά άριθμό ένηλίκων δένδρων 20-33 κατά στρέμμα.
— 10.000 όρχ./στρέμμα καί γιά άριθμό ένηλίκων δένδρων μεγαλύτερο τών 

34/στρέμμα, γιά τύ πόσης φύσεως έξοδα έκ τής έπιτυχοΰς έφορμογής τής τεχνικής 
τού έπανεμβολιασμοΰ.

β. Γιά άπώλεια εισοδήματος 15.000 δρχ./στρέμμα γιά τά κοινά πορτοκάλια καί 20.000 
δρχ,/στρέμμα γιά τήν ποικιλία Μέρλιν έπί μία 4/ετία.
3. ’Αντικατάσταση παγετοπλήκτων δένδρων

α. γιά μερικώς ζημιωθέντα ένήλικα δένδρα, δπως στήν περίπτωση 2. 
β. γιά τά όλοκληρωτικώς ζημιωθέντα δένδρα

1. Οίκον, ένισχύσεις δπως στήν περίπτωση 1 (α) καί 1 (β)
2. Οίκον, ένισχύσεις 50% έπί τής δαπάνης έκριζώσεως,
3. Οίκον, ένισχύσεις 60% έπί τής δαπάνης άπονηματώσεως



4. Οίκον, ενισχύσεις γιά απώλεια εισοδήματος, δπως στήν περίπτωση 2 (β), άλλα 
γιά μία 6ετίσ.

4. Έκρίζωση καί αντικατάσταση παλαιών φυτειών δπως στήν περίπτωση 3 (β).
II. ΛΕΜΟΝΙΑ

Περιοχές Εφαρμογής: σέ δλες τίς ζώνες λεμονοκαλλιεργείας.
(α) 'Εγκατάσταση νέων κανονικών φυτειών έκ τών προωθουμένων ποικιλιών

λεμονιάς, γιά:
1. έπέκταση τής λεμονοκαλλιεργείας, μέ:

(α) τήν ποικιλία ΜΑΓΛΗΝΗ, στίς κατάλληλες περιοχές τής Πελοποννήσου καί Νήσων 
Αιγαίου καί έφόσον δέν υπάρχει έντονη προσβολή άπό κορυφοξήρα.

(β) τίς ποικιλίες ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ καί SANTA TEREZA στίς κατάλληλες περιοχές τής 
Πελοποννήσου, Νήσων Αιγαίου, Νομού Φωκίδος, Εύβοιας καί Νήσου Λευκάδος, 
καί μόνο έφ' δσον στίς περιοχές αύτές υπάρχει έντονη προσβολή άπό κορυφο- 
ζήρα.

2. αύξηση τής, έκτος συνήθους έποχής λεμονοπαραγωγής, μέ:
(α) τίς ποικιλίες EUREKA, LISBON καί ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ στίς κατάλληλες καί μή 

παγετόπληκτες περιοχές τών Νομών Πρεβέζης, Μεσσηνίας, Θεσπρωτίας, 
Κορινθίας, Τριφυλλίας, Ηλείας, Λακωνίας, ΆχαΤας, Κυνουρίας-Άρκαδίας καί 
Καρύστου-Εύβοίας.
Ειδικά, ή ποικιλία EUREKA συστήνεται στίς κατάλληλες καί μή παγετόπληκτες 
άνωτέρω περιοχές καί έφ’ δσον δέν υπάρχει έντονη προσβολή άπό Κορυφοξήρα, 

(β) έπανεμβολιασμό τών πορτοκαλοδένδρων νωπών ποικιλιών καί όμφολοφόρων 
(Μέρλιν) καθώς καί λεμονοδένδρων μή προωθουμένων ποικιλιών, μέ 
προωθούμενες ποικιλίες λεμονιάς, ώς άνωτέρω,

(γ) άντικατάσταση ποικιλιών παγετοπλήκτων πορτοκαλοδένδρων καί λεμονοδένδρων 
μέ προωθούμενες ποικιλίες λεμονιάς, ώς άνωτέρω,

(δ) έκρίζωση καί άντικατάσταση παλαιών φυτειών πορτοκαλο- ή λεμονοδένδρων 
καθώς καί μή προωθουμένων ποικιλιών λεμονιάς, ώς άνωτέρω.

Ειδικά Κίνητρα:

1. γιά τήν έγκατάσταση νέων φυτειών, δπως στήν περίπτωση I (1) τής πορτοκαλιάς.
2. γιά τόν έπανεμβολιασμό:

(α) δπως στήν περίπτωση 1.2 (α) τής πορτοκαλιάς,
(β) γιά άπώλεια εισοδήματος 25.000 δρχ στρέμμα έπί μία 3ετία,

3. άντικατάσταση παγετοπλήκτων δένδρων,
(α) γιά μερικώς ζημιωθέντα ένήλικα δένδρα, δπως στήν περίπτωση 1.3 (α) τής πορ

τοκαλιάς.
(β) γιά τά όλοκληρωτικώς ζημιωθέντα ένήλικα δένδρα δπως στήν περίπτωση 1.3 (β) 

1, 2, -3 τής πορτοκαλιάς άλλά άπώλεια εισοδήματος 25.000 δρχ/στρέμμα καί 
γιά μιά 3ετία.

4. έκρίζωση καί άντικατάσταση παλαιών φυτειών λεμονοδένδρων

(α) δπως στήν περίπτωση 1.3 (β) τής πορτοκαλιάς άλλά άπώλεια εισοδήματος 
25.000 δρχ/στρέμμα γιά μιά 5ετία

III. ΜΑΝΤΑΡΙΝΟΕΙΔΗ
Περιοχές έφαρμογής: σέ δλες τίς ζώνες μανταρινοκαλλιεργείας 

ο. Έγκατάσταση νέων κανονικών φυτειών μέ προωθούμενες ΰπερπρώϊμες καί πρώιμες 
ποικιλίες μανταρινοειδών ήτοι:
(1) μέ τίς ποικιλίες, ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ καί τόν κλώνο της SRA-63, στίς κατάλληλες 

περιοχές τών ζωνών προωθήσεως τών έσπεριδοειδών.
(2) μέ τίς ποικιλίες τής όμάδος SATSUMA (WASE) ατούς Νομούς "Αρτας καί 

κερκύρας καί στίς όριακές περιοχές άπό άπόψεως χαμηλών θερμοκρασιών τών 
ζωνών προωθήσεως τών έσπεριδοειδών τής Πελοποννήσου.

Ειδικά Κίνητρα:
1. γιά τήν έγκατάσταση νέων φυτειών, δπως στήν περίπτωση I (1) τής πορτοκαλιάς.
2. γιά τόν έπανεμβολιασμό

(α) δπως στήν περίπτωση 1.2 (α) τής πορτοκαλιάς
(β) δπως στήν περίπτωση 1.2 (β) τής πορτοκαλιάς καί 20.000 δρχ/στρέμμα γιά τά 

κοινά μανταρίνια, άλλά γιά μιά 4ετία.
3. άντικατάσταση παγετοπλήκτων δένδρων

(α) γιά μερικώς ζημιωθέντα ένήλικο δένδρα, δπως στήν περίπτωση III.2 (α, β)τής 
μανταρινιάς

(β) γιά τά όλοκληρωτικώς ζημιωθέντα δένδρα, δπως στήν περίπτωση 1.3 (β) τής 
πορτοκαλιάς, άλλά γιά μιά 5ετία καί 20.000 δρχ/στρέμμα.

4. Έκρίζωση καί άντικατάσταση παλαιών φυτειών
(α) δπως στήν περίπτωση 1.3 (β) τής πορτοκαλιάς άλλά γιά μιά θετία καί άπώλεια 

εισοδήματος 20.000 δρχ/στρέμμα.

IV. ΓΡΕΪΠ ΦΡΟΥΤ
Περιοχές έφαρμογής: Πελοπόννησος, Κρήτη 

α) Έγκατάσταση νέων φυτειών ποικιλίας MARSH SEEDLES στίς κατάλληλες περιοχές, 
τών ζωνών προωθήσεως τών έσπεριδοειδών στήν Πελοπόννησο καί Κρήτη.

Ειδικά Κίνητρα
1) ώς εις τήν περίπτωση 1.1 (α,β) τής πορτοκαλιάς 

ΡΟΔΑΚΙΝΑ

1. 'Επιτραπέζιες ποικιλίες
Περιοχές: Ημαθίας, Εδέσσης, Γιαννιτσών, Κιλκίς, Πιερίας, θεσ/νίκης, Κοζάνης, 

Λαρίσης, Μαγνησίας.
α) Έκρίζωση τών φυτειών ποικιλιών ροδάκινων πού έξαιρέθηκαν άπό τήν έξαγωγή.



β) Περιορισμό των φυτειών προβληματικών ποικιλιών Elberta καί Hale δΓ
έκριζώσεως.

Ή πρός έκρίζωση συνολική έκταση φυτειών τών ανωτέρω ποικιλιών έκτιμάται μέχ
ρι 40.000 στρέμματα.

Ή έκρίζωση τών άνωτέρω φυτειών νά γίνει έντός τριετίας.

Ειδικά Κίνητρα:
α) χορήγηση εφάπαξ, οικονομικής ένισχύσεως έξ 20.000 δρχ,/στρέμ. έκριζουμένης 

φυτείας τών άνωτέρω ποικιλιών.
β) χορήγηση οικονομικής ένισχύσεως έξ 20.000 δρχ./στρέμμα σέ δύο δόσεις, στούς 

παραγωγούς o¡ όποιοι προβαίνουν μετά τήν έκρίζωση στήν έγκατάσταση νέων φυτειών 
δένδρων ήτοι:
(α) πρωίμων ποικιλιών ροδακινιάς πού ώριμάζουν πρό τής ποικιλίας Cardinal (23 

Ιουνίου) τόσο μέ τίς άξιολογηθεΤσες ποικιλίες (Sprintime, Sprncrest, κ.λ.π.) δσο καί 
μέ δοκιμαζόμενες (Rubired, May Crest κ.λ.π.) μετά τήν αξιολόγησή τους από τήν 
‘Έρευνα,

(β) πρωίμων ποικιλιών νεκταρινιάς πού ώριμάζουν μέχρι καί τήν ποικιλία Independence 
(5 Ιουλίου) τόσο μέ τίς άξιολογηθεΤσες (Grimson Gold, Maygrand, Red June κ.λ.π.) 
δσον καί μέ δοκιμαζόμενες (Armking, Mayred κ.λ.π.) μετά τήν άξιολόγησή τους άπό 
τήν "Ερευνα,

(γ) ποικιλιών ροδακινιάς πού θά συστήνονται άπό τή Δ/νση Δενδροκηπευτικής βάσει 
τών νεωτέρων πορισμάτων τής Γεωργικής ‘Ερεύνης γιά τήν βελτίωση τής 
κλιμακώσεως τής παραγωγής,

(δ) έπιτραπεζίων ποικιλιών άχλαδιάς (Doctsur J. Guyot, Maiser, Abate Fetel, Doyenne 
du Commice) καί ποικιλιών διπλής χρήσεως (Williams, Highland κ.λ.π.), σέ πυκνές 
φυτείες χαμηλών σχημάτων,

(ε) μηλιάς, πλήν τών πεδινών περιοχών, σέ πυκνές φυτείες χαμηλών σχημάτων μέ 
νάνα ύποκείμενα,

(στ) κερασιάς τών ποικιλιών ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ καί τής όμάδας Bigarreau σέ 
κατάλληλες περιοχές,

(ζ) καρυδιάς έμβολιασμένων ποικιλιών σέ κανονικούς δενδρώνες καί σέ κατάλληλες 
περιοχές.
Ή πρώτη δόση, 10.000 δρχ./στρέμμα, νά ιςαταβληθεϊ μέ τήν έγκατάσταση τής 

φυτείας καί ή δεύτερη, 10.000 δρχ./στρέμμα, νά καταβληθεί ένα έτος μετά τήν πρώτη. 
Τό ποσό τών 40.000 δρχ./στρέμ. πού διαμορφώνει συνολικά αποδίδονται στούς 
παραγωγούς γιά άπώλεια προσόδου στό χρονικό διάστημα τών πέντε έτών στήν 
περίπτωσή έπανεγκαταστάσεως νέων φυτειών δένδρων.
η) Χορήγηση οικονομικής ένισχύσεως 50% τής άξίας του πολλαπλασιαστικού υλικού καί 

τής άξίας τών υλικών ύποστυλώσεως γιά όσους φυτεύουν δενδρύλλια.
— Τών ειδών καί ποικιλιών πού άναφέρθηκαν άνωτέρω έμβολιασμένων έπί 

καταλλήλων υποκειμένων.
— Τών ποικιλιών ροδακινιάς πού άναφέρθηκαν — υψηλής πυκνότητας.

— Πρωίμων ποικιλιών ροδακινιάς καί νεκταρινιάς σέ κατάλληλες περιοχές τής 
Πελοποννήσου.

2. Συμπύρηνες ποικιλίες

Περιοχές: ’Ημαθίας, ’Εδέσσης, Γιαννιτσών, Πιερίας καί Λαρίσης. Σταδιακή 
άντικατάσταση τών φυτειών τών ποικιλιών Dixon C Carolin καί Halford έντός 5/ετίας μέ 
έπιθυμητές ποικιλίες γιά κονσερβοποίηση, γιατί τά τελευταία χρόνια σημειώθηκαν 
προβλήματα στή μεταποίηση γιά τήν παραγωγή προϊόντων ποιότητος ώς καί τή διάθεση 
τών προϊόντων αύτών.

01 ποικιλίες θά συστήνονται άπό τή Δ/νση Δενδροκηπευτικής, βάσει πορισμάτων τής 
’Ερεύνης γιά τίς άγρολογικές καί τεχνολογικές ιδιότητες.

Ή πρός έκρίζωση συνολική έκταση φυτειών τών άνωτέρω ποικιλιών συμπυρήνων 
ροδάκινων έκτιμάται μέχρι 25.000 στρέμματα έντός 5/ετίας.

Ειδικά Κίνητρα

Τά ίδια πού άναφέροντοι στήν κατηγορία τών έπιτραπεζίων ποικιλιών ροδακινιάς.

3. Νεκταρίνια

Περιοχές: ’Ημαθίας, Εδέσσης, Γιαννιτσών, Πιερίας καί Πελοπ/σου. Νά ισχύουν τά 
κίνητρα πού άναφέροντοι στήν κατηγορία τών έπιτραπεζίων ποικιλιών ροδάκινων ήτοι:
— οικονομική ένίσχυση 50% τής άξίας του πολλαπλασιαστικού υλικού, γιά τήν 

έγκατάσταση φυτειών νεκταρινιάς πρωίμων ποικιλιών, πού ώριμάζουν μέχρι καί τήν 
ποικιλία Independence (5 Ιουλίου) τόσο μέ τίς άξιολογηθεΤσες (Grimson Gold, May 
Grand, Red June κ.λ.π.) όσο καί μέ αύτές πού θά συστήνονται άπό τή Δ/νση Δεν
δροκηπευτικής βάσει στοιχείων άξιολογήσεως τής ’Ερεύνης.

ΜΗΛΑ

Περιοχές. ’Ημαθίας, Εδέσσης, Γιαννιτσών, Πιερίας, Φλωρίνης, Κοζάνης, Καστοριάς, 
Λαρίσης, Τρικάλων, Μαγνησίας καί 'Αρκαδίας.
α) Σταδιακή έκρίζωση τών φυτειών ποικιλίας Delicious άπή τίς πεδινές περιοχές, 
β) 'Εγκατάσταση νέων φυτειών πυκνής φυτεύσεως καί χαμηλών σχημάτων μέ νάνα 

υποκείμενα πλήν τών πεδινών περιοχών.
Ειδικά Κίνητρα:

Τά ίδια πού άναφέροντοι στήν κατηγορία τών έπιτραπεζίων ποικιλιών ροδακινιάς 
Β.1. (α,β,γ) κατά περίπτωση.

ΑΧΛΑΔΙΑ

Περιοχές: 'Ημαθίας, Πέλλης, Γιαννιτσών, Πιερίας, Φλωρίνης, Κοζάνης, Καστοριάς,



Il

Λαρίσης, Τρικάλων, Καρδίτσης καί Μαγνησίας.
α) Προβλήματα έκριζώσεως φυτειών αχλαδιάς επί του παρόντος δεν ίιφίστανται. 
β) 'Εγκατάσταση νέων φυτειών έπιτραπεζίων ποικιλιών αχλαδιάς (Docteur J. Guyor, 

Kaiser, Abate Fetel, Doyenhe du Commice) καί ποικιλιών διπλής χρήσεως (Williams, 
Highland κ.λ.π.), σέ πυκνές φυτείες χαμηλών σχημάτων.

Ειδικά Κίνητρα:
Τά ίδια πού άναφέρονται στήν κατηγορία τών έπιτραπεζίων ποικιλιών ροδακινιάς 

Β.1.(γ) (Οικονομική ένίσχυση 50% τής αξίας του πολλαπλασιαστικού υλικού καί τής 
αξίας τών δαπανών τής ΰποστυλώσεως).

ΑΜΠΕΛΟΣ

1. ’Επιτραπέζια Σταφύλια
Περιοχές: Άχαϊας, 'Ηλείας, Πέλλης, Λαρίσης, 'Ηρακλείου καί Καβάλας.
Έκρίζωση άμπελώνων έπιτραπεζίων οταφυλών πού δέν έπιζητοϋνται στήν άγορά 

(Σιδερίτης, 'Όψιμο, Εδέσσης) ή πού λόγω δυσμενών έδαφοκλιματολογικών συνθηκών, 
δίνουν προϊόν κατώτερης ποιότητας διατιθέμενο στήν οινοποιία.

Στίς άπελευθερούμενες έκτάσεις θά καλλιεργηθούν κηπευτικά καί λεμόνια στις 
περιοχές Άχαϊας καί 'Ηλείας, αχλαδιές διπλής χρήσεως στίς περιοχές Λαρίσης καί 
Πέλλης καί άμυγδαλιές στίς περιοχές Καβάλας καί 'Ηρακλείου.

'Ενίσχυση 14.00 δρχ./στρεμ. σέ περίπτωση προσωρινής έγκαταλείψεως (8 χρόνια) 
σέ μιά δόση καί 29.000 δρχ./στρεμ. σέ περίπτωση όριστικής έγκαταλείψεως (15 
χρόνια) σέ δύο δόσεις (Κανον. 456/80).

Προβλεπόμενες νά έκριζωθοϋν εκτάσεις 15.000 στρέμ.
Άπαιτούμενες πιστώσεις: 435.000.000 δρχ.
Συμμετοχή FEOGA 40%. 
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2. Σταφιδάμπελοι

Περιοχές: Ήλείίς καί Μεσσηνίας.
Έκρίζωση φυτειών Κορινθιακής σταφιδαμπέλου όπό ύγρές πεδινές περιοχές, οπού 

είναι προβληματική ή όποξήρανση τών σταφυλιών καί διατίθενται στήν οινοποιία. 
Περιοχές: ’Ηλείας καί Μεσσηνίας.
Στίς άπελευθερούμενες έκτάσεις θά καλλιεργηθούν κηπευτικά καί βιομηχανική 

τομάτα.
'Ενίσχυση δπως καί στά έπιτραπέζια σταφύλια (κανον. 456/80).
Προβλεπομένη νά έκριζωθεϊ έκταση 5.000 στρεμ.
Άπαιτουμένη πίστωση: 145.000.000 δρχ.
Συμμετοχή FEOGA: 40%.

3. Οίνάμπελοι

α. Έκρίζωση άμπελώνων αύτοκάρπων υβριδίων στίς περιοχές Φλωρίνης καί Κοζάνης, 
Ταχτά στά 'Ηράκλειο καθώς καί άλλων ποικιλιών οίναμπέλου σέ περιοχές πού λόγω 
δυσμενών έδαψοκλιματικών συνθηκών δίνουν οίνους κατώτερης ποιότητας.
Στίς άπελευθερούμενες έκτάσεις θά καλλιεργηθούν σιτηρά κτηνοτροιρικά φυτά στίς 
περιοχές Φλωρίνης καί Κοζάνης καί αμυγδαλιάς καί κηπευτικών στά 'Ηράκλειο 
Κρήτης.
Ένίσχυση δπως καί στά έπιτραπέζια σταφύλια (Καν. 456/80).
Προβλεπόμενες νά έκριζωθοϋν εκτάσεις 15.000 στρέμ.
Προβλεπόμενες πιστώσεις: 435.000.000 δρχ.
Συμμετοχή FEOGA: 40%

β. 'Αντικατάσταση άμπελώνων άλλων ποικιλιών μέ συνιστώμενες ποικιλίες γιά 
παραγωγή οϊνων ονομασίας προελεύσεως στίς καθοριζομένες ζώνες.
Ένίσχυση 28.000 δρχ./στρεμ. σέ 4 έτήσιες δόσεις.
Προβλεπομένη έκταση 20.000 στρεμ.
Άπαιτούμενη πίστωση: 560.000.000 δρχ.

γ. Εγκατάσταση άποδεικτικών άμπελώνων βελτιωτικών ποικιλιών οίναμπέλου ατούς 
Νομούς Χανίων, Μεσσηνίας, 'Ηλείας καί Λευκάδος.
Ένίσχυση 15.000 δρχ./στρεμ. σέ δύο δόσεις 10.000 +  5.000).
Προβλεπόμενη έκταση 5.000 στρεμ.
Άπαιτούμενη πίστωση 75.000.000 δρχ. 

δ. 'Ομαδική άνασύσταση οίναμπέλων.
Ένίσχυση 18.000 δρχ./στρεμ. (Κανονισμός 458/80).
Συμμετοχή FEOGA 30%.

ε. Εγκατάσταση άμπελώνων συνιστωμένων ποικιλιών γιά παραγωγή οίνων ονομασίας 
προελεύσεως στίς καθορισμένες ζώνες.
Ένίσχυση 15.000 δρχ./στρεμ. σέ δύο δόσεις (10.000 +  5.000).
Προβλεπόμενη έκταση 30.000 στρεμ.
Άπαιτούμενη δαπάνη 450.000 δρχ.

ΦΡΑΟΥΛΑ

Περιοχές: Πιερίας, ’Ημαθίας, Πέλλης, φλωρίνης, Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, 
Ηρακλείου, Λασιθίας, Χανίων καί Ρεθύμνης.

Τό πρόβλημα τής καλλιέργειας φράουλας έντοπίζεται στή διάθεση τής βιομηχανικής 
κυρίως φράουλας πού παράγεται κατά 80% άπό πολυετείς καλλιέργειες όψιμων περιοχ
ών ένώ ή φράουλα πού διατίθεται νωπή καί πού προέρχεται άπό μονοετείς 
καλλιέργειες, δέν αντιμετώπισε μέχρι σήμερα σοβαρά προβλήματα, ή δέ ποιότητά της 
είναι κατάλληλη καί γιά έξαγωγή.

Προτεινόμενα μέτρα

1. Έφ’ άπαξ οικονομική ένίσχυση έξ 20.000 δρχ./στρέμμα γιά τήν έκρίζωση τών



πολυετών φυτειών καί τήν αντικατάσταση τους μέ τίς δενδρώσεις ένθαρρυνόμενες 
καλλιέργειες, πού άναφέρονται ατό κεφάλαιο ροδακινιά παρ. Β1 (β) — εγκατάσταση 
νέων φυτειών ειδών καί ποικιλιών. Τό μέτρο θά ίσχύσει γιά μιά τετραετία.
Οΐ ένισχυόμενοι παραγωγοί θά έχουν την υποχρέωση νά μήν ξανακαλλιεργήσουν 
φράουλα γιά 4 χρόνια. Σέ περίπτωση έπανακαλλιεργείας φράουλας άπό έπιδοτηθέντα 
παραγωγό, θά γίνεται άπαιτητό έντόκως ώς άχρεωστήτως καταβληθέν τό ποσόν τής 
έπιδοτησεως, καθώς καί άναστολή χορηγήσεως καλλιεργητικών δανείων γιά τή 
φράουλα άπό τήν Α.Τ.Ε.
'Ετήσια δαπάνη 20.000 δρχ./στρ. χ 1.000 στρ. ~  20.000.000 δρχ.

2. Οικονομική ένίσχυση τών παραγωγών γιά τήν καλλιέργεια τής φράουλας σέ θερ
μοκήπια (υψηλά τούνελ ύψους 1,80 καί ανω) μέ σκοπό τήν πρωϊμηαη τής 
παραγωγής, σέ ποσοστό 20% τών δαπανών έγκαταστάσεως καί γιά 4 χρόνια. 
'Υπολογιζόμενα πρός έγκατάσταση έτησίως 1.000 στρ. Έτησία δαπάνη 60.000 δρχ- 
,/στρ. χ 1.000 στρ. χ 20% ~  12.000.000 δρχ.

3. 'Επιδότηση κατά 50% τής άξίας τού πολλαπλασιαστικού υλικού ELITE προελεύσεως 
εξωτερικού καί γιά μιά τετραετία γιά τήν παραγωγή φυτών ψυγείου στήν 'Ελλάδα. 
Μέχρι σήμερα τό σύνολο σχεδόν τών φυτών ψυγείου είσάγεται άπό τό έξωτερικό, 
μέ άποτέλεσμα άφ' ένός νά δαπανύται συνάλλαγμα καί άφ' έτέρου νά 
δημιουργοΰνται προβλήματα λόγω καθυστερημένων άφίξεων, άσθενειών κ.λ.π. 
Έφετεινή τιμή φυτών ELITE ~  6 δρχ./φυτό.
Γιά τή φύτευση 4.000 στρ. χρειάζονται 20.000.000 φυτά ψυγείου πού άντιστοιχ- 
ούν σέ 400.000 φυτά ELITE
Έτησία δαπάνη 3 δρχ,/φ,υτό χ 400.000 φυτά ~  1.200.000 δρχ.

4. Επιδότηση κατά 50% τής άξίας τού πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτά ψυγείου) γιά 
τήν έγκατάσταση μονοετών φυτειών φράουλας καί γιά μιά τετραετία στίς περιοχές 
έφαρμογής τού Ειδικού Προγράμματος Παραγωγής καί Εμπορίας κηπευτικών έκτος 
έποχής (ήτοι τών Νομών ’Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηρακλείου, Λασιθίου, 
Χανίων καί Ρεθύμνης).
Σημερινή άξια φυτών ψυγείου περίπου 4 δρχ./φυτό.
Άπαιτουμένη δαπάνη έτησίως 2 δρχ./φυτό χ 5.000 φυτό/στρ. χ 1.000 στρ. ~  
10.000.000 δρχ.

5. Ειδικά μέτρα γιά τό Νομό Φλωρίνης γιά τή βελτίωση τής παραγωγής φράουλας 
(ποιότητας καί άποδόσεων). Οίκον, ένίσχυση πολλαπλασιαστικού ϊιλικοΰ. 
Άπαιτουμένη δαπάνη έτησίως 800.000 δρχ.

ΚΑΠΝΟΣ

Δέν είναι σκόπιμο νά έξαγγελθεΤ άπό τώρα πρόγραμμα άναδιαρθρώσεως τής 
καλλιέργειας τών καπνών έσωτερικής καταναλώσεως, χωρίς νά δοκιμασθεϊ . ή 
καλλιέργεια ΰπό Κοινοτικό καθεστώς γιά λόγους τόσον ουσίας δσο καί ψυχολογικούς: 
— Ή χορήγηση υψηλού ποσοστού πριμ (70% έπί τής τιμής στόχου) θά άποτελέσει ίσχ-

upó κίνητρο γιά τήν άπορρόφηση τού προϊόντος, τόσο άπό τίς καπνοβιομηχανίες, δσο 
καί πιθανόν άπό τό καπνεμπόριο γιά έξαγωγή.

— Άπό τούς κοινοτικούς κανονισμούς προβλέπεται δτι ή άποθάρρυνση τής 
καλλιέργειας όρισμένων ποικιλιών, τών όποιων ή προσκομιζομένη στήν παρέμβαση 
ποσότητα ύπερβαίνει τά καθορισθέντα δρια (20%) τής παραγωγής ατά πλαίσια έφαρ- 
μογής ένός προγράμματος άναδιαρθρώσεως 3-4 έτών.

— Είναι δυνατό νά διευκολυνθεί ή άπορρόφηση τής παραγωγής άπό 'Ομάδες 
παραγωγών ή Συν/κές 'Οργανώσεις, δπως προβλέπεται άπό τούς Κοινοτικούς 
κανονισμούς. Στίς περιπτώσεις αύτές ή ΠΡΙΜ θά είσπράττεται άπό τίς 'Οργανώσεις 
αύτές.

— Τό κόστος τής άναδιαρθρώσεως τών καλλιεργειών θά είναι πολύ μεγαλύτερο, άπό τό 
κόστος πού πιθανόν νά χρειασθεϊ γιά τήν ένίσχυση μέ έθνικούς πόρους γιά τήν 
οργάνωση τής έμπορίας καί τή λήψη συμπληρωματικών μέτρων προστασίας τού 
εισοδήματος τών παραγωγών, τής παροχής έπιδοτήσεων στίς Γεωργικές 'Οργανώσεις 
καί στίς Καπνοβιομηχανίες.

— Είναι δυνατή ή βελτίωση τής ποιότητας τών καπνών μέ τήν έφαρμογή λογικών 
λιπάνσεων καί άρδεύσεων, γεγονός πού θά βοηθήσει στή διάθεση τού προϊόντος.

ΑΝΑΔΙΑΡΟΡΩΣΗ

— Σέ περίπτωση πού άποφασισθεϊ τελικά ή έξαγγελία προγράμματος άναδιαρθρώσεως 
τής καλλιέργειας, προτείνονται τά κατωτέρω:

1. Περιοχή Αίτωλ/νίας — Ηπείρου

Στίς περιοχές αύτές καλλιεργείται ή ποικιλία τσεμπέλι σέ συνολική έκταση 155.000 
στρεμμάτων μέ παραγωγή 1 7.700 τόννων. Έκ τούτων:
α. 16.000 στρ. περίπου μέ παραγωγή 3.000 τόννων καπνού εξυπηρετούνται άπό 

κανονικά αρδευτικά δίκτυα, οπότε είναι δυνατή ή αντικατάσταση τής καπ
νοκαλλιέργειας μέ άλλες δυναμικές (όπωροκηπέυτικά, μηδική, άραβόσιτος, αρωματικά 
- φαρμακευτικά φυτά).

β. 73.000 στρ. περίπου μέ παραγωγή καπνού 8.400 τόν. μπορούν λόγω εύνοϊκοϋ 
οικολογικού περιβάλλοντος (έδαφος κ.λ.π.) καί σύμφωνα μέ δεδομένα δοκιμαστικών 
εργασιών, νά καλλιεργηθούν μέ τίς έξαγώγιμες ποικιλίες καπνού μυρωδάτα Αγρίνιου 
καί Κ. Κουλάκ,

γ. Γιά τήν υπόλοιπη έκταση 66.000 στρ. μέ παραγωγή καπνού 6.300 τόννων, πού 
είναι ξηρική ή αρδεύεται άνεπαρκώς, δέν υπάρχουν γενικά δυνατότητες 
άντικαταστάσεως, μέ έπιτυχία, τών τσεμπελίιυν μέ έξαγώγιμες ποικιλίες καπνού.

2. Περιοχή Φθιώτιδος — Βοιωτίας

Στήν περιοχή αύτή καλλιεργούνται οί ποικιλίες Μαύρα καί Τσεμπέλια σέ συνολική



έκταση 26.000 στρεμμάτων καί παραγωγή 3.200 τόννους.
Άπό αύτά:

α. 23.600 περίπου στρ. — παραγωγή 2.800 τόν. μπορούν νά καλλιεργηθούν μέ τήν 
έξαγώγιμη ποικιλία Κ. Κουλάκ,

β. γιά τήν ίιπόλοιπη έκταση 2.400 στρεμ. — παραγωγή 420 τόν., λόγω ιδιαιτέρων 
συνθηκών έδάφους καί καλλιέργειας (εδάφη έξαντλημένα, σκελετικά, υπερβολικές 
άζωτοϋχες λιπάνσεις), δέν υπάρχουν δυνατότητες άντικαταστάσεως των Μαύρων 
έσωτ. καταναλώσεως μέ άλλες έξαγώγιμες ποικιλίες.

3. Περιοχή Καρδίτοης
Καλλιεργείται ή ποικιλία Μαύρα σέ συνολική έκταση 2.650 περίπου στρεμμάτων — 

παραγωγή 320 τόννοι. Ή καλλιέργεια αυτή μπορεί ν' άντικατασταθεί έξ δλοκλήρου μέ 
τήν ποικιλία Κ. Κουλάκ.
4. Περιοχή Πελοποννήοου

Καλλιεργείται ή ποικιλία Μαύρα "Αρχους σέ συνολική έκταση 38.500 στρεμ. — 
παραγωγή 3.300 τόν. ’Από αύτά:
α. 1 1.820 στρέμ. περίπου — παραγωγή 1.500 τον., λόγω καλής γονιμότητας καί 

άρδεύσεως, είναι έπιδεκτά άντικαταστάσεως καπνοκαλ/γείας μέ άλλες καλλιέργειες 
(όπορωκηπευτικά κλπ.),

β. στήν υπόλοιπη έκταση 27.500 στρεμ. (ξηρικά - μικρής γονιμότητας) — παραγωγή 
1.800 τόν. καπνών, σύμφωνα μέ έρευνες καί άποδεικτικές καλλιέργειες πού έγιναν 
στό παρελθόν, δέν υπάρχουν δυνατότητες άντικαταστάσεως τής ήδη καλλιεργουμένης 
ποικιλίας καπνού.
Ή κατά τ' άνωτέρω διάρθρωση τών ποικιλιών καπνού νοείται ύπό τίς άπαραίτητες 
προϋποθέσεις δτι:

— ή διαφορά εισοδήματος, πού θά προκύψει, λόγω μικροτέρων τιμών καί σέ πολλές 
περιπτώσεις χαμηλοτέρων στρεμματικών άποδόσεων τών έξαγωγίμων ποικιλιών 
έναντι τών έξωτερικής καταναλώσεως, θ' άποδοθεΐ στούς παραγωγούς.
Ή διαφορά αύτή, μέ βάση τά σημερινά δεδομένα (προσωρινά στοιχεία έσοδείας 
1980) υπολογίζεται κατά προσέγγιση σέ: 

α. 25 δ ρ χ .^  γιά τά Μυρωδάτο Αγρίνιου - Αίτωλ/νίας, ήτοι συνολικά
7.500 τόν. χ 25 δρχ. kg ................................................................................. 175 έκατ.

β. 45 δρχ,/kg γιά τά Κ. Κουλάκ Αίτωλ/νίας, ήτοι συνολικά
1.400 τόν. χ 45 δρχ,/k g ................................................................................... 63 έκατ.

γ. 60 δρχ./kg γιά τά Κ. Κουλάκ Φθιώτιδος - Βοιωτίας,
ήτοι συνολικά 2.800 τόν. χ 60 δρχ,/kg ........................................................168 έκατ.

δ. 27 δρχ,/kg γιά τά Κ. Κουλάκ Καρδίτσης,
ήτοι συνολικά 320 τόν. χ 27 δρχ,/kg ............................................................ 8,6 έκατ.

ε. 20.000 δρχ. αέ καπνοπαραγωγούς μέ 10.000 δρχ.
νιά τή κπλ/γ- ρπκηπευτικών κλπ............................................................ 200 έκατ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 614,6 έκατ.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 

ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
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Ε σ π ε ρ ιδ ο ε ιδ ή 2 , 0 0 0 0 , 2 0 0 0 , 5 0 0 0 , 5 0 0 0 , 5 0 0 0 , 2 0 0 0 , 1 0 0
Ρ ο δ α κ ιν ιά ,

μ η λ ιά .

ά χ λ α δ ιά 2 , 7 5 0 0 , 8 3 0 0 , 7 3 0 0 , 7 3 0 0 , 2 6 0 0 , 2 0 0 —
’ Α μ π ε λ ο ς 2 . 1 0 0 0 , 4 2 0 0 , 4 2 0 0 , 4 2 0 0 , 4 2 0 0 , 4 2 0 _
Φ ρ ά ο υ λ α 0 . 1 7 6 0 . 0 4 4 0 , 0 4 4 0 , 0 4 4 0 , 0 4 4 - · * ' -

Σ ύ ν ο λ ο 7 , 0 2 6 1 , 4 9 4 1 , 6 9 4 1 , 6 9 4 1 , 2 2 4 0 , 8 2 0 0 , 1 0 0

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
(δισ.δρχ )

α/α Δραστηριότητες Εσπεριδοειδή
Ροδακινιά

Μηλιό
Αχλαδιά

"Αμπελος Φράουλα Καπνός Σύνολο

1. ’Εγκατάσταση νέων φυτειών καί 
πολλαπλασιαστικό υλικό 0.6 0,15 0,048 0.798

2 Έπανεμβολιασμοί 0,7 — _ _ _ 0.700
3 ’Αντικαταστάσεις παγετοπλήκτων 

φυτειών 0,3 0.300
4. ’Εκριζώσεις καί αναφυτεύσεις 0,4 2,6 2,025 0,08 _ 5,105
5 Αποδεικτικοί αμπελώνες - - 0,075 _ 0,075
6. Μέσα πρωϊμίσεως - - - 0,048 - 0,048

ΣΥΝΟ ΛΟ 2,0 2.75 2.11 0.176 - 7,028

Πέραν τών άνωτέρω θ' άπαιτηθεϊ ή κατασκευή τών έργων (αρδευτικά, 
αποστραγγιστικά κ.λ.π.) τά όποια θά συντελέσουν στήν ανάπτυξη δυναμικών 
καλλιεργειών:
α. όλοκλήρωση τού άποστραγγιστικοΰ έργου τής λίμνης Άμβρακίας γιά τήν αξιοποίηση 

9.000 στρεμμάτων.
Μέ τό ίδιο έργο θά είναι δυνατόν, χωρίς μεγάλη δαπάνη, νά έξασφαλισθεΐ τόσο ή 
άρδευση τής πεδιάδας 'Αμφιλοχίας - Λουτρού, δσο καί τού Άνω Ξηρομερίου. Στις



εκτάσεις τών περιοχών αυτών θά είναι δυνατή ή καλλιέργεια Εσπεριδοειδών, 
αραβοσίτου, άρωματικών - φαρμακευτικών φυτών κ.λ.π. 

β. ή έγκατάσταση Συνεταιριστικής μονάδας έπεξεργασίας άρωματικών - φαρμακευτικών 
φυτών, ώς καί μονάδας Βιομηχανίας όπωροκηπευτικών.
Ή δαπάνη γιά την εκτέλεση τών άνωτέρω έργων- ΰπολογίζεται σέ 900 έκ. δρχ. 
περίπου.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣφΑΛΙΣΕΠΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΑΓΕΤΟΥ

Προτάσεις:
1. επέκταση άσφαλίσεως από τόν Ο.Γ.Α. στό Ζωικό Κεφάλαιο ώστε νά 

καλύπτονται ζημιές άπό πλημμύρες, χαλάζι, άνεμοθύελες καί κεραυνό.
2. έπέκταση Επίσης τής άσφαλίσεως άπό τόν Ο.Γ.Α. καί στήν άνθοκομία, όπως 

ακριβώς καλύπτονται καί οί άλλοι κλάδοι τής φυτικής παραγωγής (χαλάζι, 
παγετός, άνεμοθύελλα καί πλημμύρες).

3. 'Εντατικοποίηση τού προγράμματος προληπτικής άντιπαγετικής προστασίας μέ 
τήν βοήθεια άερομικτών.

Αιτιολόγηση:
α. νά ένισχυθεΤ τό αίσθημα άσφαλείας τών παραγωγών, 
β. νά προστατευθεί τό εισόδημά τους.

’Ωφέλεια
Διά τής άνωτέρω έπεκτάσεως τής άσφαλίσεως άπό τόν ΟΓΑ τού ζωικού κεφαλαίου 

καί τής άνθοκομίας, όφελοϋνται πάνω άπό 500.000 οικογένειες γεωργοκτηνοτρόφων 
καί 2.000 περίπου οικογένειες άνθοκαλλιεργητών, οί όποιοι άποκτοϋν αίσθημα 
άσφαλείας καί συγχρόνως ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημά τους.

Κόστος — Κάλυψη
Τό ύψος τής δαπάνης γιά τήν άντιμετώπιση τής έπεκτάσεως τής άσφαλίσεως άπό 

τόν Ο.Γ.Α. στό ζωικό κεφάλαιο καί στήν άνθοκομία υπολογίζεται:

α) γιά τό ζωικό κεφάλαιο:
"Εχοντας ϋπ όψη:

— Βτι ή συνολική αξία τών ζώων πού χάνονται κατ' έτος κατά μέσο δρο μέ αίτια τούς 
κινδύνους πού πρόκειται νά ασφαλίσουν δέν είναι μικρότερη τών 215 έκατ. δρχ. καί

— τήν προϋπόθεση δτι ό Ο.Γ.Α. θά αποζημιώνει τό 50% τής υπέρ τού 20% προ- 
ξενουμένης ζημίας (κατά τήν πρώτη φάση τής έφαρμογής του), υπολογίζεται δτι κατ' 
έτος καί κατά μέσο δρο τό ϋψος τών άποζημιώσεων θά φθάοει περίπου τά 
86.000.000 δρχ.
Τ' άνωτέρω ποσοστά καλύψεως τών ζημιών είναι συντηρητικά γιά λόγους 
άσφαλείας, έπειδή πρόκειται περί πρώτης έφαρμογής καί δέν υπάρχει προηγούμενη 
έμπειρία. Στό μέλλον μπορεί νά υπάρξουν περιθώρια βελτιώσεώς τους.

— Ή ασφάλιση τού Ζωικού Κεφαλαίου πρέπει νά καλυφθεί νομοθετικά.
Γιά τό σκοπό αύτό έχει καταρτιοθεί σχετικό σχέδιο άρθρου άπό τόν Ο.Γ.Α. καί έχει 
δοθεί στόν 'Υφυπουργό Κοινών. 'Υπηρεσιών γιά τήν περαιτέρω προώθησή του στή 
Βουλή. Στό μεταξύ, ή 'Υπηρεσία τού Ο.Γ.Α. σέ συνεργασία μέ τίς αρμόδιες 
'Υπηρεσίες τού 'Υπουργείου Γεωργίας, έχουν συντάξει τόν σχετικό κανονισμό.

β) γιά τήν άνθοκομία

Μέ βάση τά διαθέσιμα σχετικά στοιχεία γιά τόν κλάδο τής Άνθοκομίας, ή δαπάνη 
άποζημιώσεως τής άνθοκομικής παραγωγής άπό τούς προαναφερθέντες κινδύνους 
υπολογίζεται νά φθάσει έτησίως τά 60 περίπου έκατομ. δραχμές.

Άπό τήν ύπηρεσία τού Ο.Γ.Α. έχει συνταχθεί ό σχετικός κανονισμός, σέ συνεργασία 
μέ τίς αρμόδιες ‘Υπηρεσίες τού 'Υπουργείου Γεωργίας καί θά είσαχθεΐ πρός συζήτηση 
καί έγκριση στήν πρώτη προσεχή συνεδρίαση τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Ο.Γ.Α. 

Ή άνωτέρω δαπάνη θά έπιβαρύνει τόν προϋπολογισμό τού Ο.Γ.Α.
Σημειώνεται δτι γιά τήν άντιπαγετική προστασία έχει γίνει δοκιμαστική έφαρμογή 

στή Χώρα μας έπί μία διετία καί τά άποτελέσματα ήταν Ικανοποιητικά. 'Ύστερα άπό αύτό 
μπαίνουμε στό στάδιο τής γενικής έφαρμογής μέ τήν 193/10.1 1.80 Απόφαση τού 
Οίκον. 'Επιτροπής, μέ τήν όποια έγκρίνεται δετές Πρόγραμμα άντιπαγετικής προστασίας 
συνολικής δαπάνης 4 δισεκατομμυρίων στό όποιο οί ωφελούμενοι παραγωγοί θά συμ
μετέχουν μέ ποσοστό 25% τής άναλογούσης σέ αύτούς δαπάνη.



/
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΡΟΩΝ

Μπορεί νά επιτευχθεί:
— με τή μείωση της ΰπερκαταναλώσεως νεροΰ
— μέ τη μείωση της τιμής τής ηλεκτρικής ένεργείας
— μέ την εκτέλεση έργων συμπληρώσεως πρός έξοικονόμηση έργατικών ήμερομισθίων
— μέ την έφαρμογή ειδικών'προγραμμάτων έρεύνης γιά τή μείωση τοϋ κόστους 

παραγωγής των γεωργικών προϊόντων.

1. ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ

’Αφορά βασικά τά έργα τεχνητής βροχής καί τά έργα επιφανειακής άρδεύσεως πού 
υδροδοτούνται μέσω άντλητικών έγκατοστάσεων. Στά έργα αυτά ή καταναλιακομένη 
ηλεκτρική ένέργεια είναι κατ' εύθείαν ανάλογη τής καταναλισκομένης ποσότητας 
αρδευτικού νεροΰ.

Άπό έρευνες καί παρατηρήσεις πού έγιναν, διαπιστώθηκε οτι ή ποσότητα 
αρδευτικού νερού πού έφαρμόζουν οί παραγωγοί είναι τίς περισσότερες φορές υπερ
βολική, 50% έως 100% μεγαλύτερη έκείνης πού απαιτείται κ,ανονικά. Αύτό συνεπάγεται 
ανάλογη αύξηση τής δαπάνης γιά ήλεκτρική ένέργεια.

Τό πρόβλημα παρουσιάζει ιδιαίτερη έμφαση στά έργα τεχνητής βροχής, οπού γίνεται 
κατάθλιψη τού νερού γιά τήν έφαρμογή τού καταιονισμού καί οπού ή χρήση τού νεροΰ 
είναι ούσιαστικά έλεύθερη. Γιά τό λόγο αύτό, τά μέτρα πού προτείνονται κατωτέρω 
άφοροΰν κυρίως τά έργα τής μορφής αύτής.

— Εγκατάσταση καί χρήση ΰδρομέτρων
Τά έργα τεχνητής βροχής μελετήθηκαν καί λειτουργούν κατά ζήτηση, όπως τά έργα 

ΰδρεύσεως τών πόλεων. Γιά νά καταστεί δυνατός πρακτικά 6 τρόπος αΰτός λειτουργίας, 
προβλέφθηκε, όπως γίνεται καί στά έργα ΰδρεύσεως, ή τοποθέτηση( ΰδρομετρών. Μέ 
άλλα λόγια, προβλέφθηκε ή διάθεση καί ή κοστολόγηση τού άρδευηκοΰ νεροΰ μέ τό 
κυβικό μέτρο.

’Αλλά, σήμερα, δέν υπάρχει κανένα τέτοιο έργο, πλήν τού έργου Μεσσαρύς Κρήτης,

δπου νά υπάρχουν ΰδρόμετρα σέ λειτουργία καί νά γίνεται διάθεση τού άρδευτικοΰ 
νερού μέ μέτρηση.

Γιά νά περιοριστεί ή σπατάλη άρδευτικοΰ νεροΰ, δέν υπάρχει άλλος 
αποτελεσματικός τρόπος άπό τή χρήση τών ΰδρομέτρων. Τό μέτρο θά πρέπει νύ έφαρ- 
μοστεϊ σταδιακά, έπειδή είναι δύσκολο νά σείσουμε μέ μιας τούς παραγωγούς νά άλλά- 
ξουν συνήθειες. "Αλλωστε, τά περισσότερα ΰδρόμετρα σήμερα στά δίκτυά μος έχουν 
άφαιρεθεϊ, ή είναι κατεστραμμένο ή θέλουν έπισκευή καί ή άποκατάστασή τους θά 
άπαιτήσει χρόνο, θά πρέπει λοιπόν νά ξεκινήσουμε προοδευτικά, μέ τήν έφαρμογή του 
μέτρου σέ έπίπεδο έκτάσεως ένός μόνο άντλιοστασίου, σέ καθένα άπό τά μεγάλα 
συλλογικά δίκτυα τεχνητής βροχής. Ή ολη έργασία θά άπαιτήσει προσπάθεια κοί χρόνο, 
άλλά είναι άνάγκη νά προχωρήσουμε πρός τήν κατεύθυνση αΰτή, γιατί, χωρίς τή χρήση 
ΰδρομετρών, θά καταστεί προβληματική μακροπρόθεσμα, ή λειτουργία τών έν λόγω 
δικτύων.

Γιά τήν κατά τά άνωτέρω έφαρμογή τού μέτρου, θά άπαιτηθοΰν άφενός πιστώσεις, 
γιά τήν άποκατάστασή τών ΰδρομετρών καί λοιπών ζημιών καί έλλείψεων στις
ΰδροληψίες καί άφετέρου ή κάλυψη τής 'Υπηρεσίας γιά άμεση παραπομπή στά 
δικαστήρια τών παραγωγών πού θά προκαλοΰν ζημιές στά έργα καί τίς έγκαταστάσεις, 
βάσει τής ίσχύουσας Νομοθεσίας.

Τό ϋψος τών άπαιτουμένων πιστώσεων δέν είναι δυνατό νά ΰπολογιστεϊ, γιατί δέν 
ΰπάρχουν σήμερα άπογραφικά στοιχεία γιά τήν έκταση καί τό μέγεθος τών ζημιών καί
έπεμβάσεων πού έγιναν στίς ΰδροληψίες, κατά έργο καί κατά ζώνη. Ή έργασία τής
άπογραφής θά άπαιτήσει κάποιο χρόνο, γιατί θά πρέπει ειδικά συνεργεία νά επιθεωρή
σουν καί νά κατανοάψουν χιλιάδες ΰδροληψίες.

— 'Οδηγοί εφαρμογής αρδεύσεων κατ’ ιδιοκτησία
Πρόκειται περί έργασίας, πού άρχισε πρίν λίγα χρόνια, σέ συνεργασία μέ τό

’ Ινστιτούτο ’Εγγείων Βελτιώσεων θεσ/νίκης καί έφαρμόστηκε ήδη σέ έκταση 35.000 
στρ. περίπου σέ δίκτυα τής Β. Ελλάδος. Συνίσταται στήν έπιστημονική άντιμετώπιση του 
προβλήματος τής άρδεύσεως τών καλλιεργειών, μέ βάση τά ιδιαίτερα κλιματολογικά, 
έδοφολογικά, κ.λ.π. δεδομένα κάθε περιοχής, πού ΰλοποιεΐται μέ τήν κατάρτιση, γιά 
κάθε μιά χωριστά άγροτική ιδιοκτησία, τών «'Οδηγών 'Εφαρμογής τών Αρδεύσεων», 
πού περιλαμβάνουν συγκεκριμένα στοιχεία γιά τίς ποσότητες νεροΰ πού άπαιτοΰνται σέ 
κάθε όγρό, άνάλογα μέ τή μέθοδο άρδεύσεως καί τίς καλλιέργειες, γιά τόν άριθμό καί 
τήν κλιμάκωση τών άρδεύσεων κατά περίπτωση, γιά τούς ένδεδειγμένους τρόπους 
χορηγήσεως τού νεροΰ στά άγροτεμάχια, κ.λ.π.

Ή μεθοδολογία αύτή άπέδοσε πολύ καλά άποτελέσματα στίς έκτάσεις τών δικτύων 
πού έφαρμόστηκε, γιατί προκαλεϊ τό άμεσο ένδιαφέρον τών παραγωγών, άφοΰ οί 
πληροφορίες πού παρέχονται είναι άπλές, συγκεκριμένες καί άφοροΰν τή δική τους 
άτομική ιδιοκτησία.

Γιά τήν προοδευτική έπέκταση τής έργασίας αύτής σέ περισσότερα άρδευτικά δίκτυα 
καί ιδιαίτερα στά άρδευτικά δίκτυα τής Ν. 'Ελλάδος, ζητήθηκε άπό τό ’Ινστιτούτο 
’Εγγείων Βελτιώσεων ή κατάρτιση ένός μακροπροθέσμου σχετικού Προγράμματος, μέ



προϋπολογισμό δαπάνης καί άπαιτούμενο πρόσθετο προσωπικό.
Δεδομένου ö t i ή προαναφερθεϊσα έργασία, όπως προκύπτει άπό τά διεθέσιμα 

οικονομικά στοιχεία, κοστίζει 150-200 δρχ. κατά στρέμμα, έχουμε τη γνώμη ö t i  θά 
μπορέσουμε νά προχωρήσουμε, σέ πρώτο στάδιο, μέ ένα ρυθμό έπεξεργασίας στοιχείων 
καί έτοιμασίας των «'Οδηγών» έπί συνολικής έκτάσεως 20.000 στρ. έτησίως, μέ τήν 
προϋπόθεση έντάξεως στό Πρόγραμμα Δημ. 'Επενδύσεων τοϋ Ύπ. Γεωργίας αντιστοίχου 
έργου, μέ τήν άπαιτούμενη έτησίως πίστωση τών 3-4 έκατομ. δρχ.

— Επέκταση συστημάτων μικροαρδεύσεως
Πρόκειται γιά τά συστήματα «στάγδην», «μέ μικροεκτοζευτήρες», κ.λ.π., πού 

καλύπτονται διεθνώς μέ τό γενικό öpo «συστήματα μικροαρδεύσεως». Τά συστήματα 
αύτά παρουσιάζουν δύο σημαντικά πλεονεκτήματα, δηλ. μικρή κατανάλωση νεροϋ καί 
περιορισμένο έργατικό κόστος άρδεύσεως. Δυστυχώς Βμως, πρός τό παρόν τουλάχιστον, 
δέν έφαρμόζονται παρά μόνο σέ δενδρώσεις καλλιέργειες καί θερμοκήπια.

Οΐ δυνατότητες έπεκτάσεως τών συστημάτων μικροαρδεύσεως στίς περιμέτρους τών 
έργων τεχνητής βροχής είναι αρκετά μεγάλες, δεδομένου μάλιστα ö t i , στό έργα αύτά, δέ 
χρειάζεται άντλητικό συγκρότημα (άφοϋ ή άπαιτουμένη πίεση είναι διαθέσιμη στίς 
υδροληψίες), αλλά μόνο τό δίκτυο σωληνώσεων. Παρ' 0λ' αύτά, ή διάθεση τών 
συστημάτων αύτών στά δίκτυα τεχνητής βροχής είναι περιορισμένη.

Γιά τό λόγο αύτά, έζάλλου, ή Υπηρεσία, στή Σύμβαση πού καταρτίσθηκε μέ τό Γερ
μανικό οίκο «AGRAR», γιά τεχνική συμπαράσταση στήν έφαρμογή νεώτερων 
συστημάτων άρδεύσεως, περιέλαβε ειδικό öpo γιά τή μελέτη τής δυνατότητας προσαρ
μογής τών συστημάτων μικροαρδεύσεως στά έργα τεχνητής βροχής.

"Αν καί τά συστήματα μικροαρδεύσεως έφαρμόζονται, 0πως προαναφέραμε, κυρίως 
στίς δενδρώσεις καλλιέργειες, υπάρχουν εύρέα περιθώρια έπεκτάσεώς τους στά δίκτυα 
τεχνητής βροχής, χωρίς σημαντική οικονομική έπιβάρυνση τών παραγωγών, αν ληφθεϊ 
μάλιστα ύπ' όψη ή άποφασισθεϊσα αϋξηση τής χορηγουμένης άπό τό Κράτος 
έπιδοτήσεως άπό 20% σέ 40%. Τοϋτο, θά έχει άμεσο άποτέλεσμα, τό σημαντικό 
περιορισμό τής καταναλώσεως νεροϋ καί αντίστοιχη εξοικονόμηση ήλεκτρικής ένέργειας.

2. ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τό ολο θέμα άναπτύσσεται στό κεφάλαιο Α'.

3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 
ΧΕΙΡΩΝ

Άφοροϋν:
— τήν αΰτόματη καθ' ομάδες λειτουργία τών άρδευτικών αντλιοστασίων,
— τήν αϋτοματοποίηση τών στραγγιστικών αντλιοστασίων,
— τήν τοποθέτηση συστημάτων καθαρισμοϋ τοϋ άντλουμένου νεροϋ.

α. Ή καθ' όμάδες αϋτοματοποίηση τών άρδευτικών αντλιοστασίων είναι θέμα πού

άπασχολεί άπό καιρό τό ‘Υπ. Δημ. "Εργων, άλλά ή όλοκλήρωση τής έφαρμογής της 
μέχρι σήμερα δέν κατέστη δυνατή, λόγω τών πολλών τεχνικών δυσκολιών πού 
παρουσιάζουν τά πολύπλοκα συστήματα τηλεχειρισμού καί τηλενδείξεως. 

β. Ή αϋτοματοποίηση τών στραγγιστικών άντλιοστασίων είναι άπλούστερη καί προκαλεϊ 
σημαντική μείωση τοϋ κόστους λειτουργίας τους, λόγω περιορισμού τοϋ τεχνικού 
προσωπικού. Παρόλο άτι ή σχετική δαπάνη δέν είναι ύψηλή, ή συμπλήρωση αυτή 
δέν έγινε άπό τό Ύπ. Δημ. ’Έργων πού κατασκεύασε τά αντλιοστάσια, άλλά ούτε, 
στή συνέχεια, άπό τό Ύπ. Γεωργίας πού τά παρέλαβε, λόγω έλλείψεως πιστώσεων.

θεωρούμε τή διάθεση πιστώσεων Δημ. ’Επενδύσεων γιά τήν έγκατάσταση 
συστημάτων αύτοματοποιήσεως τών στραγγιστικών άντλιοστασίων ώς άπολύτως 
άναγκαία καί συμφέρουσα, προκειμένου νά μειωθεί τό κόστος λειτουργίας τους, σέ 
όφελος τών παραγωγών. Χαρακτηριστικά, άναφέρουμε άτι ένώ ή δαπάνη 
αύτοματοποιήσεως τών 8 στραγγιστικών άντλιοστασίων περιοχής έργου Αχελώου 
άνέρχεται σέ 9.000.000 δρχ., ή ώφέλεια πού θά προκόψει είναι τέτοια, ώστε ή 
δαπάνη αύτή νά άποσβένεται σέ διάστημα τό πολύ 15 μηνών, 

γ. Η έγκατάσταση συστημάτων καθαρισμού τού νερού, κυρίως άπό τά μικροφύκη, 
άφορα βασικά τά στραγγιστικά άντλιοστάσια, άλλά καί τά άρδευτικά σέ όρισμένες 
περιοχές. Τό ώφελος πού θά προκόψει άπό τή συμπλήρωση αύτή, θά είναι έπίσης 
σημαντικό. Ή δαπάνη έγκαταστάσεως τών έν λόγω συστημάτων, πού 
προϋπολογίζεται σέ 4 έως 5 έκατομ. δρχ. κατά άντλιοστάσιο, θά πρέπει νά καλυφθεί 
άπό Δημ. Επενδύσεις, στά πλαίσια ένός γεν. έργου γιά τήν άντιμετώπιση τών πόσης 
φύσεως έλλείψεων τών άρδευτικών έργων.

4. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

’Από τό μέχρι τοΰδε δεδομένα τής έρεύνης, προκύπτει τό συμπέρασμα άτι υπάρχουν 
σημαντικά περιθώρια συμπιέσεως τού κόστους παραγωγής τών γεωργικών προϊόντων 
διά τής έφαρμογής πλέον άποτελεσματικής καλλιεργητικής τεχνικής, ώς καί συγχρόνου 
τεχνολογίας. Σημαντικά περιθώρια συμπιέσεως τού κόστους τών γεωργικών προϊόντων 
άναμένεται νά δημιουργηθοΰν μέ τήν επίλυση προβλημάτων μεγέθους, δομής καί 
διαρθρώσεως τών γεωργικών έκμεταλλεύσεων καθώς καί τής συστηματικότερης μελέτης 
τών συνθηκών άγορας, διακινήσεως καί έμπορίας τών γεωργικών προϊόντων.

Ή προσπάθεια μεγιστοποιήσεως τού βαθμού άποδόσεως τών συντελεστών τής 
παραγωγής (INPUTS) μπορεί νά ένισχυθεϊ σημαντικά μέ τήν έντατικοποίηση καί 
προώθηση ειδικών προγραμμάτων έρεύνης σέ διαφόρους τομείς άπως:

α. μελέτη μεθόδων συγκομιδής στίς δενδρώσεις καλλιέμγειες 
(έληά, όττωροφόρα, άκρόδρυα) κρί τά κηπευτικά,

στά όποια ή συμμετοχή τών δαπανών συλλογής στή διαμόρφωση τού κόστους είναι 
ιδιαίτερα ύψηλή.

θά μελετηθούν σφαιρικά διάφοροι μέθοδοι μηχανικής συλλογής σέ συνδυασμό μέ



τη χρησιμοποίηση καταλλήλων ποικιλιών, χαμηλών σχημάτων κλαδεύσεως καί νάνων 
υποκειμένων στά δένδρα καθώς καί τίς κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές, δπως ή 
πυκνότητα φυτών καί οι ρυθμιστικές οΰσίες άναπτύξεως κλπ, Σέ κάθε περίπτωση θά 
συγκεντρωθούν τά άπαιτούμενα οίκονομικοτεχνικά στοιχεΤα, τά όποια καί θά άναλυθοΰν 
μέ σκοπό τήν έξεύρεση τών πλέον ένδεδειγμένων κατά περίπτωση λύσεων.

Ή διάρκεια του έρευνητικοϋ έργου θά είναι τριετής γιά τίς ετήσιες καλλιέργειες καί 
θετής γιά τίς δενδρώδεις. Άπαιτούμενη δαπάνη 10 έκατ. δρχ. τά χρόνο.

β. μελέτη ορθολογικής λιπάνσεως καί άρδεύσεως τών καλλιεργειών.
Στή χώρα μας διαπιστώνεται σπατάλη χορηγήσεως χημικών λιπασμάτων καί 

άρδευτικοΰ νεροΰ πού σέ πολλές περιπτώσεις άποβαίνει καί σέ βάρος τής άποδόσεως 
καί ποιότητας τών παραγομένων προϊόντων (άρνητικό άποτέλεσμα). Πρόσθετα 
προβλήματα δημιουργοϋνται άπό τόν εύτροφισμό τών ϋδάτων τών λιμνών καί τήν 
έμφάνιση φυτοτοξικών φαινομένων κυρίως στίς καλλιέργειες ύπό κάλυψη.

Ή ορθολογική λίπανση καί άρδευση τών καλλιεργειών θά έχει ώς άποτέλεσμα τή 
μείωση τοΰ κόστους παραγωγής, τή βελτίωση τής παραγωγής, τήν εξοικονόμηση 
ένεργείας (λιπάσματα, άρδευτικό νερό, κλπ.) τή μείωση τής ρυπάνσεως τοΰ περιβάλλον
τος κλπ.

Μέ τά πρόγραμμα αύτό θά μελετηθούν οί δόσεις, ό τύπος καί ό συνδυασμός τών 
λιπαντικών στοιχείων, καθώς καί διάφοροι μέθοδοι άρδεύσεως (στάγδην άρδευση σέ 
συνδυασμό μέ υδρολίπανση) σέ πυκνό δίκτυο πειραματικών άγρών.

Ή έρευνα θά γίνει σέ κύριες καλλιέργειες, όπως ό άραβόσιτος, τά βαμβάκι, τά ζαχ- 
αρότευταλα, ή πατάτα, οί δενδρώδεις καλλιέργειες καί τά κηπευτικά, στίς όποιες ή 
λίπανση καί ή άρδευση θεωρούνται σημαντικά INPUTS αΰξήσεως τών άποδόσεων καί 
μειώσεως του κόστους παραγωγής άνά μονάδα προϊόντος. "Οσον άφορα ειδικότερα στή 
λίπανση θά έπεκταθεϊ καί θά έντατικοποιηθεϊ άκόμη περισσότερο τά σέ έξέλιξη 
ευρισκόμενο πρόγραμμα λιπάνσεως τών καλλιεργειών. Διάρκεια ερευνητικού έργου 
4ετής. Άπαιτουμένη συμπληρωματική πίστωση 10 έκατ. δρχ. τά χρόνο.

γ. δημιοαργία βελτιωμένων ποικιλιών μικρού βιολογικού ι κύκλου γιά τόν περιορισμό 
τών INPUTS (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, άρδευτικό νερό, έργασία, κλπ.) τήν 
εξοικονόμηση γενικά ένεργείας, τή μείωση τοΰ κόστους παραγωγής καί τήν παραγωγή 
προϊόντων κάτω άπό καλύτερες οίκονομικοτεχνικές συνθήκες.

Ειδικότερα θά έπιδιωχθεϊ ή έξεύρεση ποικιλιών όπωροκηπευτικών μικρού 
βιολογικού κύκλου πρωίμων καί όψιμων, γιά τήν κλιμάκωση τής παραγωγής προϊόντων 
καί τή διεύρυνση τής περιόδου παραγωγής καί προσφοράς. 0ά έπιδιωχθεϊ έπίσης ή 
έξεύρεση ποικιλιών άραβοσίτου καί βάμβακος μικρού βιολογικού κύκλου, άνθεκτικών 
στίς ζημιές άπό τά διάφορα παθογόνα καί έχθρούς, πού σέ συνδυασμό μέ κατάλληλη 
καλλιεργητική τεχνική καί πυκνούς πληθυσμούς φυτών θά μειώσουν τό κόστος 
παραγωγής καί θά καταστήσουν τίς καλλιέργειες αύτές περισσότερο άνταγωνιστικές. Ή 
διάρκεια τής έρεύνης θά είναι δετής ή δέ άιισιτουμένη δαπάνη υπολογίζεται σέ 10 
έκατ. δρχ. τό χρόνο.

δ. ορθολογική καταπολέμηση εχθρών καί ασθενειών τών φυτών,
'Αφορά στά συνδυασμό διαφόρων μεθόδων καταπολεμήσεως τών έχθρών καί 

άσθενειών τών καλλιεργουμένων φυτών, άπως ή χρησιμοποίηση άνθεκτικών ποικιλιών 
καί ή έφαρμογή καλλιεργητικών, βιολογικών καί χημικών μεθόδων μέ σκοπό τή 
μεγιστοποίηση τοΰ κέρδους άπό τήν καταπολέμηση (Integrated Pest Management) καί 
τήν έλαχιστοποίηση τών κινδύνων ρυπάνσεως τοΰ περιβάλλοντος. Ή μεθοδολογία τής 
έρευνας θά βασισθεϊ στά βιολογικά χαρακτηριστικά τοΰ οικοσυστήματος, ειδικότερα δέ 
στίς σχέσεις παρασίτων — ξενιστών, ή δέ άρίστη στρατηγική καταπολεμήσεως θά 
έπιλεγεϊ μέ βάση τίς τεχνικές άριστοποιήσεως. 0ά έπιδιωχθεϊ ή άνάπτυξη βιολογικών 
καί οικονομικών υποδειγμάτων πρός διευκόλυνση τής έρεύνης. Σόν INPUTS θά 
χρησιμοποιηθούν οί διάφορες μέθοδοι καταπολεμήσεως, μέ OUTPUTS τήν άριστη 
στρατηγική καταπολεμήσεως, τόν άριθμό καί τό είδος τών έπεμβάσεων, τό χρόνο εφαρ
μογής της, τή δόση τών φαρμάκων, κλπ.

Ή έρευνα θά γίνει σέ βασικές καλλιέργειες καί θά άφορα έχθρούς καί άσθένειες 
μεγάλης οικονομικής σημασίας. Προτείνεται ή μελέτη τών ζωικών έχθρών τής έληάς καί 
τών έχθρών καί άσθενειών τών μηλοειδών.

Στή χώρα μας γίνεται υπερκατανάλωση φυτοφαρμάκων (υψηλές δόσεις, υπερβολικός 
άριθμός έπεμβάσεων). Άποτέλεσμα αύτής τής τακτικής είναι ή έπιβάρυνση τοΰ κόστους 
παραγωγής καί ή αύξηση τής ρυπάνσεως του περιβάλλοντος καί τών κινδύνων τής 
δημοσίας υγείας άπό τοξικές παρενέργειες.

Ή έφαρμογή ορθολογικών προγραμμάτων καταπολεμήσεως θά έχει σάν άποτέλεσμα 
τή μείωση τής καταναλώσεως τών φυτοφαρμάκων, τήν έξοικονόμηση εργατικών 
ήμερομισθίων καί ψεκαστικών μηχανημάτων καί τή μείωση τής καταναλώσεως τών 
φυτοφαρμάκων, τήν εξοικονόμηση εργατικών ήμερομισθίων καί ψεκαστικών μηχ
ανημάτων καί τή μείωση τής ρυπάνσεως τοΰ περιβάλλοντος καί τών κινδύνων τής 
δημοσίας υγείας.

Γιά τήν έκτέλεση τοΰ άνωτέρω προγράμματος άπαιτεϊται πίστωση 5 έκατ. δρχ. 
έτησίως. Διάρκεια προγράμματος δετής. Πηγή χρηματοδοτήσεως τό Πρόγραμμα Αύ- 
ξήσεως Παραγωγικότητας.

ε. έρευνα έπί τής προσαρμοστικότητας καί ανταγωνιστικότητας τών καλ/γειών, ώς 
καί καθορισμός ζωνών καλλιέργειας,

Η καλλιέργεια μή απολύτως καταλλήλων ποικιλιών στά διάφορα οικολογικά 
περιβάλλοντα τής χώρας έχει ώς άποτέλεσμα τή μή οικονομική αξιοποίηση τών συν
τελεστών τής παραγωγής. Ή διερεύνηση τής Ικανότητας προσαρμογής τών διαφόρων 
ποικιλιών καί δ καθορισμός ζωνών καλλιέργειας βάσει τών συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής, θά συντελέσει στήν αύξηση τών άποδόσεων καί τή 
μείωση τοΰ κόστους παραγωγής.

Γιά τήν έκτέλεση τοΰ άνωτέρω προγράμματος απαιτείται πίστωση 10 έκατ. δρχ. 
Διάρκεια τοΰ έργου δετής.



ζ. ερευνά έπί τών συνθηκών αγοράς, διακινήσεως καί εμπορίας τών γειοργ 
προϊόντων στό εσωτερικό καί τό εξωτερικό,

'Η έλλειψη οργανωμένων αγορών τών γεωργικών προϊόντων, ή κακή συντήρηση, 
επεξεργασία καί διακίνησή τους καί γενικά οΐ δυσμενείς συνθήκες έμπορίας έπιβαρύ- 
νουν σημαντικά τό κόστος τών προϊόντων.

Ή διερεΰνηση παραγόντων όπως — ό ογκος τής παραγωγής, τό μέσα καί μέθοδοι 
συντήρήσεως, έπεξεργασία καί διακίνηση — θά βελτιώσουν τίς συνθήκες έμπορίας τών 
γεωργικών προϊόντων.

Τό πρόγραμμα θό διαρκέσει 3 έτη καί θά απαιτήσει πίστωση 10 έκατ. δρχ. 
(Πιστώσεις Αύξήσεως Παραγωγικότητος).

Γιά τήν αντιμετώπιση τών δαπανών τοϋ ώς άνω προγράμματος (αγορά μηχανών 
συγκομιδής, πρόσληψη προσωπικού, έξοδο διεξαγωγής πειραματικών έργασιών, κλπ.) θά 
απαιτηθεί έπιπλέον οικονομική ένίσχυση ύψους 15 έκατ. δρχ.

η. έρευνα έπί τών προβλημάτων μεγέθους, δομής καί διαρθρώοεως τών 
γεωργικών έκμεταλλεύσεων γιά τήν αριστοποίηση τοϋ συνδυασμού τών συν
τελεστών παραγωγής.

0ά μελετηθούν έκμεταλλεύσεις διαφόρων μεγεθών (ατομικές καί όμαδικές), ή συμ
μετοχή τών διαφόρων κλάδων παραγωγής σέ κάθε έκμετάλλευση, ή οργάνωση καί ό 
μηχανικός έξοπλισμός κλπ.

Ή μελέτη θά γίνει σέ καλλιέργειες πού θά έπιλεγοΰν μέ όρισμένα κριτήρια, ώστε 
νά έξασφαλισθεϊ ή αντιπροσωπευτική συμμετοχή στήν έρευνα τών διαφόρων τύπων 
έκμεταλλεύσεων.

Ό μικρός γεωργικός κλήρος καί ό πολυτεμαχισμός, άποτελοΰν ανασταλτικούς 
ποράγοντες γιά τήν έφαρμογή σύγχρονης τεχνικής καί αποδοτικότερης χρησιμοποιήσεως 
τών γεωργικών μηχανημάτων ώστε νά έπιβαρύνεται αισθητά τό κόστος παραγωγής 
(υψηλότερο κόστος λειτουργίας μηχανημάτων, απώλεια χρόνου έργοσίας, κλπ.). Διάρκεια 
προγράμματος 3 χρόνια καί ύψος δαπάνης 10 έκοτ. (Πιστώσεις Προγράμματος Αύξήσεως 
Παραγωγικότητος).

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΚΟίΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΛΗΡΟΥ -  ΔΙΑΝΟΜΗ ΓΑΙΠΝ

Πρόταση: Ή διανομή δλων τών έπιδεκτικών καλλιέργειας ή κτηνοτροφικής 
έκμεταλλεύσεως έποικιστικών έκτάοεων (κοινοχρήστων, διαθεσίμων καί 
άποστραγγιζομένων) ώς καί τών δημοσίων αγροτικών, τών έγκαταλελειμένων καί 
τών δημοσίων χορτολιβαδικών.

Αιτιολόγηση: Ή διανομή τών γαιών άποβλέπει στήν αύξηση τού μεγέθους τών 
γεωργικών έκμεταλλεύσεων δπως είναι διαμορφωμένη ή γεωργική ιδιοκτησία δέν 
έπιτρέπει τήν εισαγωγή τής βελτιωμένης τεχνολογίας στήν γεωργική παραγωγή καί τήν 
πλήρη άξιοποίηση τών διατεθιμένων γεωργικών πόρων (ειδικότερα τής ανθρώπινης 
έργασίας) μέ άποτέλεσμα τή χαμηλή παραγωγικότητα τών άπασχολουμένων συν
τελεστών παραγωγής καί τό αύξημένο κατά χιλιόγραμμο κόστος καλλιέργειας.

’Ωφέλεια: Ή αύξηση τής παραγωγικότητας τών γεωργικών έκμεταλλεύσεων μέ 
άποτέλεσμα ν' αυξηθεί τό γεωργικό εισόδημα καί κατ' έπέκταση νά ώφεληθεϊ ή Εθνική 
Οικονομία.

Κόστος — Κάλυψη: Ή διανομή τών γαιών θά έχει σάν αποτέλεσμα τή δαπάνη 
χρημάτων αφού γι’ αύτή θά χρησιμοποιηθούν τοπογραφικό συνεργεία οΐ δαπάνες 
καλύπτονται άπό τόν Τακτικό Προϋπολογισμό τού Υπουργείου Γεωργίας.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΛΗΡΟΥ -  ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πρόταση: Παροχή κινήτρων γιά τήν καθιέρωση τοϋ θεσμού τών ομαδικών 
δραστηριοτήτων στις γεωργικές έκμεταλλεύσεις καί ϋποχρέωση τής ομαδικής 
έκμεταλλεύσεως έκ μέρους τών παραχωρησιούχων στις περιπτώσεις παραχ- 
ωρήσεως έκτάοεων άπό τό Δημόσιο γιά γεωργική άποκατάσταση.

Αιτιολόγηση: Προκειμένου ή αγροτική έκμετάλλευση νό ένταχθεί σέ σύγχρονα έπιχ- 
ειρηματικά πλαίσια.

’Ωφέλεια: Μέ τήν όμαδοποίηση θά έπιτευχθεί ή συγκέντρωση καί ή άπό κοινού 
έκμετάλλευση τής γεωργικής έκτάσεως μέ άποτέλεσμα τήν άναγκαστική συγκέντρωση 
κεφαλαίου καί τόν έφοδιασμό τών δμάδων μέ μηχανολογικό έξοπλισμό ΰψηλοΰ κόστους 
καί κατά συνέπεια τή μείωση τού κόστους παραγωγής.

Κόστος: Ή παροχή κινήτρων γιά τήν ένθάρρυνση τών συλλογικών δραστηριοτήτων θά



προκαλέσει όπωσδήποτε δαπάνη, λόγω χορηγήσεως αυξημένης έπιδοτήσεως του 
έπιτοκίου.

Κάλυψη: Ή δαπάνη αυτή θά καλύπτεται άπό τόν τακτικό προϋπολογισμό.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΛΗΡΟΥ -  ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΩΣ

Πρόταση: θέσπιση διατάξεων πού ν' άπαγορεύουν τήν κατάτμηση κατά τή 
μεταβίβαση αυτοτελών άγροτεμαχίων εξαιρούμενων τών περιπτώσεων κατά τίς 
οποίες έπιτυγχάνεται συγκέντρωση μέ όμορο άγροτεμάχιο ή ή έκμετάλλευση τών 
έκ τής κατατμήσεως προερχομένων τεμαχίων κρίνεται οικονομικά συμφέρουσα.

Αιτιολόγηση: Τ' ανωτέρω κρίνονται έπιβεβλημένα διότι ό πολυτεμαχιαμός τής 
γεωργικής γης, νά έχει φθάσει σέ ανησυχητικό βαθμό, Βπως προκύπτει άπό τά στοιχεία 
τής τελευταίας δειγματοληπτικής έρευνας έπί τών γεωργικών διαρθρώσεων τοΰ έτους 
1977. Σύμφωνα μέ αΰτά τό 35,8% τών γεωργικών έκμεταλλεύσεων έχει 3 έως 5 
αγροτεμάχια, τό 17,3% έχει άπό 10 καί άνω άγροτεμάχιο. Αΰτό έμποδίζει τήν 
όρθολογική έκμετάλλευση τής γεωργικής γης μέ συνέπεια τήν αύξηση τοϋ κόστους τών 
παραγομένων προϊόντων.

’Ωφέλεια: Συνέπεια τών ανωτέρω είναι, ή αποτροπή δημιουργίας διά τής ’κατατμήσεως 
αγροτεμαχίων τά όποια δέν θά είναι οικονομικά έκμεταλλεύσιμα.

ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Πρόταση: θέσπιση διατάξεων πού θ' άποβλέπουν στήν παρακίνηση γιά μεταβίβαση 
τής γεωργικής γης άπό τά χέρια τών μή γεωργών, τών απάντων άπό τό χωριό, σέ 
γεωργούς.

Αιτιολόγηση: Τ' άνωτέρω μέτρα κρίνονται έπιβεβλημένα διότι άπό έρευνα προέκυψε ότι 
μετά τή μεγάλη «έξοδο» τοϋ γεωργικοϋ πληθυσμού, ή όποια παρατηρήθηκε τά έτη 
1950-1970, πολλές έκτάσεις περιήλθαν στά χέρια μή γεωργών, έπειδή έλλειπαν τά 
οΰσιαστικά κίνητρα ώστε οΙ πραγματικοί γεωργοί ν’ άγοράζουν τίε έκτάσεις αύτές.

’Ωφέλεια: 'Απώτερος σκοπός τών ανωτέρω μέτρων είναι ή καλλίτερη άξιοποίηση τής 
γεωργικής γής καί ή αϋξηση τοϋ μεγέθους τής έκτάσεως τών γεωργικών 
έκμεταλλεύσεων.

Σημείωση: Περί πάντων τών άνωτέρω, καταρτίσθηκε σχέδιο νόμου «περί μέτρων 
μεγεθύνσεως μονάδων γεωργικής έκμεταλλεύσεως, ένθαρρύνσεως συλλογικών 
γεωργικών δραστηριοτήτων, άποτροπής τής καταμήσεως τής άγροτικής ιδιοκτησίας καί 
περί άλλων τινων διατάξεων».

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Καταρτίσθηκε καί προωθείται διάταξη νόμου, πού προβλέπει τή σύσταση ’Οργανισμού 
Προβολής Γεωργικών Προϊόντων. Ή διάταξη αύτή έχει ώς άκολούθως:
α. Συνισταται Νομικό Πρόσωπο ’Ιδιωτικού Δικαίου μέ τήν έπωνυμία «'Οργανισμός 

Προβολής Γεωργικών Προϊόντων», μέ έδρα τήν 'Αθήνα, υπαγόμενο καί έλεγχ- 
όμενο άπό τό ‘Υπουργείο Γεωργίας.

β. '0 'Οργανισμός Προβολής Γεωργικών Προϊόντων έχει ώς σκοπό τή διαφήμηση καί 
τήν προβολή στό έσωτερικό καί έξωτερικό τών πόσης φύσεως 'Ελληνικών 
Γεωργικών Προϊόντων, φυτικών, ζωικών, δασικών, άλιευτικών, νωπών καί 
κατεψυγμένων ώς καί τών εις οΐονδήποτε βαθμό έπεξειργασμένων καί 
μεταποιημένων τοιούτων, καθώς έπίσης καί τήν κάλυψη δαπανών ειδικών 
προβολών καί διαφημίσεων καί άλλων σχετικών έξόδων. 

γ. Διά Προεδρικών Διαταγμάτων έκδιδομένων προτάσει τών 'Υπουργών Προεδρίας 
Κυβερνήσεως, Οικονομικών καί Γεωργίας καθορίζονται οΙ ειδικότερες
άρμοδιότητες τοϋ 'Οργανισμού, τά τής διοικήσεως καί άρμοδιοτήτων τών 
διοικητικών του όργάνων, τά τής όργανώσεως, λειτουργίας καί έπανδρώσεως τών 
Υπηρεσιών αύτοϋ, τά ειδικότερα προσόντα καί οΐ άμοιβές τοϋ άπαιτουμένου 
προσωπικού, τά τής κατ' έτος έπιχορηγήσεώς του έκ τοϋ Κρατικού 
Προϋπολογισμού καί τών έν γένει πόρων αύτοϋ, τό τής διαχειρίσεως αυτών καί 
έλέγχου τών δαπανών του ώς καί κάθε άναγκαία λεπτομέρεια διά τήν 
άποτελεσματικότερη καί εύρρυθμότερη λειτουργία τοϋ ΌργανισμοΟ ώς καί τήν 
έφαρμογή τοϋ παρόντος άρθρου.

2. Ό ’Οργανισμός Προβολής Γεωργικών Προϊόντων, θά είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιω
τικού Δικαίου καί θά λειτουργεί υπό τήν έποπτεία τοϋ Υπουργείου Γεωργίας. 01 
λεπτομέρεις τής λειτουργίας του θά καθορισθοϋν μέ Προεδρικά Διατάγματα.
Ό ’Οργανισμός θά διοικεϊται άπό Διοικητικό Συμβούλιο, πού θά άπαρτίζεται άπό έπτΰ 
έως έννέα μέλη, μεταξύ τών όποιων έγπρόσωποι τοϋ Υπουργείου Γεωργίας, τής 
ΠΑΓΕΣΕΣ καί τών φορέων τής παραγωγικής, έμπορικής καί έξαγωγικής διαδικασίας. 
01 πόροι τοϋ ΌργανισμοΟ θά βασίζονται σέ έτήσια Κρατική έπιχορήγηση.

3. Όπως φαίνεται άπό τόν τίτλο τοϋ Όρνπνισμοϋ, βασική του όποστολή θά είναι ή 
Προβολή καί ή Διαφήμιση τών Ελληνικών Γεωργικών Προϊόντων, τόσο στό 
έσωτερικό 8σο καί στό έξωτερικό.
Έπίσης θά έχει πιό συγκεκριμένες άρμοδιότητες πού θά περιληφθοϋν στά Προεδρικά 
Διατάγματα καί θά άναφέρονται κυρίως:
α) στή μελέτη καί διερεύνηση τής άγορϋς στό έσωτερικό καί έξωτερικό,



β) στην πληροφόρηση τών φορέων τής παραγωγικής, έμπορικής καί έξαγωγικής 
διαδικασίας, σχετικά μέ τά άποτελέσματα τής μελέτης κοί τής έρεύνης τής 
άγορας,

γ) στην έπιβράβευση τών φορέων παραγωγικής, έμπορικής καί έξαγωγικής 
δραστηριότητας, πού συνετέλεσαν στήν αύξηση τής ζητήσεως τών γεωργικών 
προϊόντων στό έξωτερικό καί στό έσωτερικό, 

δ) στή μέ κάθε μέσο διαφήμιση καί προβολή στίς αγορές τού έσωτερικού καί 
έξωτερικοϋ τών γεωργικών προϊόντων, 

ε) στήν όργάνωση γεωργικών έκθέσεων στό έσωτερικό καί έξωτερικό κ,λπ.

4. 01 αναμενόμενες ώφέλειες από τήν Ιδρυση τού υπόψη 'Οργανισμού μπορεί νά 
συνοψισθούν ώς έξής:
α) ή αύξηση τής ζητήσεως καί συνεπώς τής καταναλώσεως τών προβληματικών 

κυρίως γεωργικών προϊόντων, μέ τή διερεύνηση τής άγορας τού έσωτερικού κοί 
έξωτερικοϋ,

β) ή διευκόλυνση τής διαθέσεως τών γεωργικών προϊόντων μέ αποτέλεσμα τή 
μεγιστοποίηση τής άπορροφήσεώς τους, τόσο στό έσωτερικό δσο καί στό 
έξωτερικό,

γ) ή βελτίωση τής ποιότητος τών προϊόντων, τής τυποποιήσεως καί τής έμπορίας 
τους καί συνεπώς ή αύξηση τής συνογωνιστικότητός τους στίς αγορές τού 
έξωτερικοϋ,

δ) ή έπίτευξη τιμών ικανοποιητικών τόσο γιά τόν παραγωγό δσο κοί γιά τήν 
κατανάλωση,

ε) ή συμπίεση τού κόστους παραγωγής καί πωλήσεως τών ‘Ελληνικών γεωργικών 
προϊόντων,

5. ‘Η κατά τά άνωτέρω προώθηση τής διακινήσεως κοί διαθέσεως ιδιαίτερα τών προ
βληματικών γεωργικών προϊόντων μπορεί νά έπιτευχθεϊ ώς άκολούθως:
α) διά τής χορηγήσεως χρηματικών έπάθλων σέ συνεταιριστικές όργανώσεις ή 

μεμονωμένους παραγωγούς ή έμπορους ή έξαγωγεϊς ή καί σέ ένώσεις αύτών, 
γιά τή συμβολή τους στήν προβολή καί διαφήμιση τών 'Ελληνικών Γεωργικών 
Προϊόντων,

β) διά τής χρημοτοδοτήσεως συμμετοχών σέ έκθέσεις έσωτερικού καί έξωτερικοϋ ή 
όργανώσεως τών έκθέσεων αύτών άπό τούς παραπάνω φορείς γιά τήν προβολή 
καί διαφήμιση τών 'Ελληνικών γεωργικών προϊόντων καί τά ποσά αυτά έμμεσα 
νά μεταφέρονται ατούς παραγωγούς.

6. Ή συμπίεση τού κόστους παραγωγής θά έπιτευχθεϊ μέ τήν αύξηση τής μέσης κατά 
μονάδα άποδόσεως τής παραγωγής, άφοϋ ή μεγαλύτερη παραγωγή δέ θά 
παρουσιάζει προβλήματα διαθέσεως καί κατά συνέπεια θά έχουμε μείωση τού 
κόστους παραγωγής τών προϊόντων.
’Επίσης ή όργάνωση τών άγορών τής έμπορίας καί τής διοκινήσεως τών γεωργικών 
προϊόντων, άντικείμενο πού θά υπαχθεί στόν 'Οργανισμό, θά συντελέσει στή συμ
πίεση τού κόστους πωλήσεως τών γεωργικών προϊόντων.
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