
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 15/1/97

Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη
πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 11.30 το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου, 
ευρεία σύσκεψη κυβερνητικών και κομματικών στελεχών με τη 
συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και της 
Διοίκησης της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Η σύσκεψη, που διήρκεσε πέραν των δύο ωρών, είχε ως αντικείμενο 
τον προγραμματισμό του κυβερνητικού έργου στον τομέα της Γεωργίας.
Κατά τη σύσκεψη και ύστερα από σχετικές οδηγίες του Πρωθυπουργού, 
εξετάσθηκαν διεξοδικά:
• Η ακολουθούμενη πολιτική της κυβέρνησης για την ανάπτυξη του 

αγροτικού τομέα.
• Η πορεία των ενεργειών και μέτρων που στοχεύουν στην εξασφάλιση 

της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας.
• Η δέσμη μέτρων με στόχο την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη 

της ελληνικής υπαίθρου.
• Οι ενδεικνυόμενες δράσεις για τη διασφάλιση της κοινωνικής 

προστασίας του αγροτικού πληθυσμού.

Δόθηκε έμφαση στην αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας.
ΓΓ αυτό και αποφασίσθηκε:
• Η αξιοποίηση, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, των διαθέσιμων μέσων 

παραγωγής και πόρων.
• Η περαιτέρω προώθηση των θεσμικών αλλαγών που βρίσκονται ήδη 

σε εξέλιξη και διευκολύνουν τη βελτίωση των δομών.

Εξετάσθηκαν ακόμη:
• Η πρόοδος που συντελείται στην προώθηση του νομοθετικού έργου.
• Η δυνατότητα υλοποίησης νέων θεσμικών μεταβολών.

Η συζήτηση συμπεριέλαβε το σύνολο των ιεραρχημένων ενεργειών για 
την επίτευξη των στόχων της πολιτικής.
Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, αποφασίσθηκαν:
• Η επιτάχυνση της εφαρμογής του νόμου που θεσπίζει κίνητρα για 

τους νέους αγρότες.
• Η περαιτέρω βελτίωση του συστήματος ελέγχου και πληρωμών των 

αποζημιώσεων, των ενισχύσεων και των επιδοτήσεων της κοινής
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αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ). Σύστημα στο οποίο -ως γνωστόν- 
εμπλέκεται και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Εξετάσθηκαν ακόμη θέματα των διαφόρων κλάδων της αγροτικής 
οικονομίας και ιδιαίτερα αυτών των οποίων η εμπορική περίοδος είναι 
επίκαιρη, όπως το ελαιόλαδο, τα εσπεριδοειδή, κ.ά.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για την 
αναμόρφωση των Κοινών Οργανώσεων των Αγορών για σημαντικά 
προϊόντα για την Ελλάδα, όπως είναι το ελαιόλαδο, ο καπνός, τα 
αμπελοοινικά και το βαμβάκι. Έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες για την 
ανάγκη μεγιστοποίησης του οφέλους και ελαχιστοποίησης του κόστους 
για τις διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, οι οποίες θα επηρεαστούν από 
την αναμόρφωση αυτή.

Τέλος, τη σύσκεψη απασχόλησε το μείζον θέμα της Αγροτικής 
Τράπεζας. Η οργανωτική αναδιάρθρωσή της, η ανασυγκρότηση και 
εξυγίανσή της, ο εκσυγχρονισμός και η ανταγωνιστική παρουσία της 
στην τραπεζική αγορά αναδείχθηκαν ζητήματα πρώτης προτεραιότητας.

Ο Πρωθυπουργός έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις για 
τον τρόπο επιτάχυνσης της προώθησης της πολιτικής από όλους τους 
παράγοντες, οι οποίοι εμπλέκονται στη διαδικασία εφαρμογής του 
πλέγματος των μέτρων, τα οποία στοχεύουν στην αναβάθμιση της 
Τράπεζας. Εξήρε ταυτόχρονα τη σημασία της παρακολούθησης του 
ελέγχου και της ενεργοποίησης όλων των δυνάμεων που συμβάλλουν 
στην υλοποίηση της συγκεκριμένης πολιτικής.


