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Ο γεωργικός τομέας 6α καλύψει σημαντικά μέ
ρος των δραστηριοτήτων τ·ς οποίες θ α χρηματοδότη 
σει- η Ε,ΟιΚ στην Ελλάδα στα πλαίσια των ΟΜΠ (Ο
λοκληρωμένων Μεσογειακών Προγραμμάτων) με πο
σό δυο δις EHM. 

Αυτό επισήμανε ο υπουργός Γεωργίας κ. Κων. 
Σημίτης στη συνάντηση που είγ.ε με δημοσιογράφους 
Και είπε πως το υπουργείο Γεωργίας έχει εκπονήσει 
'και θέσει στη διάθεση του υπουργείου Εθνικής Οίκο 
νομίας σειρά προγραμμάτων του γεωργικού τομέα 
που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια των ΟΜΠ. 

Σημειώνεται πως το υπουργείο Εθνικής Οικονο
μίας που συντονίζει· τις κατά τομείς και υπηρεσίες, 
εργασίες για τα ΟΜΠ εκπονεί εθνικό πρόγραμμα πε 
ριψερειακής αναπτύξεως γ ι α όλη την Ελλάδα. 

Το τουεακά προγράμματα που έχει καταρτίσει 
το υπουργείο Γεωργίας στα πλαίσια των ΟΜΠ και έ 
χει Θέσει στη διάθεση του υπουργείου Εθνικής Οίκο 
νομίας είναι τα ακόλουθα: 

r*S© Επιταχύνσεις της αγροτικής αναπτύξεως σε 
2s •Όμοΰς της χώρας. 
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του προγράμματος επιταχύνσεως της αγροτικής ανά 
πτύξης σε 22 νομούς της χώρας. 

© Αναδασμών. 

® Αναδιαρθρώσεως της φυτικής παραγο^γής. 
| ©. Πρόγραμμα περιφερειακών αγορών. 

® Πρόγραμμα αναπτύξεως της κτηνοτροφίας στις 
πεδινές περιοχές της χώρας. 

Οπως είπε ο κ. Σημίτης το υπουργείο Γεωργίας 
θεωρεί ότι στον γεωργικό τομέα οι δυνατότητες α
πορροφήσεως πόρων είναι άμεσες. Συγκεκριμένα με 
σα στο 1985 είναι δυνατό να απορροφηθούν πόροι γ ι α 
αρδευτικά έ ρ γ α γ ι α αναδασμό γ ι α έργα στις υποδο 
μές εμπορίας και γεωργικές υποδομές, όπως και γ ι α 
πληροφόρηση του κοινού. 

Ο κ. Σημίτης είπε πως η νέα πρόταση της ΕυρΩ 
παϊκής Επιτροπής γ ι α τα ΟΜΠ αφήνει μεγαλύτερα 
περιθώρια ευελιξίας στα κράτη μέλη (Ελλάδα, Γαλ 
λία, Ιταλία) που αφορούν τα προγράμματα α υ τ ά 

Με τη νέα πρόταση πρόσθεσε απελευθερώνονται 
οι κατανομές ιμεταξύ των τομέων ικαι ιμ' αυτόν τον 
τρόπο η κάθε χώρα έχει τη δυνατότητα να σχεδιά
σει και να επιλέξει τις προτεραιότητες της σε κεντρ. 
κό επίπεδο. 

Παρόλο που ο γεωργικός τομέας παραμένει ένας 
από τους σημαντικούς τομείς, ωστόσο πρέπει να γί
νει σαφές ότι η τελική πρόταση της χώρας γ ι α τα Ο 
Μ.Π. θα είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς και 
εθνικών προτεραιοτήτων. 
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