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Σας υποβάλλω τον προγραμματισμό των βασικών πολιτικών 
κατευθύνσεων της κυβερνητικής πολιτικής στον αγροτικό τομέα της 
οικονομίας, οι οποίες θα καλύψουν το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της 
Κυβερνητικής θητείας. Στον προγραμματισμό αυτό δεν αποτυπώνονται 
θέματα, τα οποία αποτελούν (α) τμήματα των πολιτικών του Γ’ Κ.Π.Σ., 
(β) συνέχεια προηγούμενων πολιτικών επιλογών και (γ) οργάνων και 
μέσων της εφαρμοζόμενης ήδη αγροτικής μας πολιτικής.

Οι κύριες κατευθύνσεις του νέου θεσμικού πλαισίου για την 
περίοδο 2001-2004 είναι οι ακόλουθες:

1. Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Αγροτικής Παραγωγής (Σύστημα 
ΗΣΙΟΔΟΣ).
Καθιερώνεται ένα πλήρες σύστημα ασφάλισης, το οποίο 
διασφαλίζει το εισόδημα του αγρότη από κινδύνους στην 
παραγωγή. Καθιερώνεται αντασφαλιστικός φορέας, υποβολή



δήλωσης ασφαλιστέου κινδύνου, επέκταση κινδύνων, επιδότηση 
ασφαλίστρου, συμμετοχή πλην ΕΛΓΑ και άλλων εταιριών, 
συνυπευθυνότητα, ειδικές ρυθμίσεις για αγρότες πλήρους 
απασχόλησης και μειονεκτικών περιοχών, προαιρετικότητα για 
ορισμένους κινδύνους, σύντμηση προθεσμιών, κ.λ.π.

Το νέο σύστημα είχε τη θετική ανταπόκριση των φορέων του 
αγροτικού κόσμου και της ΟΚΕ. Καθίσταται νόμος εντός του 
2001 και εφαρμόζεται από 01-01-2002. Αποτελεί μια ακόμη 
θεσμική τομή της Κυβέρνησης.

2. Νέο Σύστημα Κανόνων Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων.

Αναθεωρείται πλήρως το ισχύον σύστημα. Καθιερώνονται ενιαίοι 
κανόνες άσκησης της εμπορίας αγροτικών προϊόντων, οι ιδιότητες 
του ασκούντος την εμπορία οι ευθύνες και οι κυρώσεις των 
παραβατών. Καθιερώνεται Παρατηρητήριο Τιμών Αγροτικών 
Προϊόντων. Το προωθούμενο σύστημα, μαζί με τα θέματα 
ηλεκτρονικού εμπορίου και αγροτικών εξαγωγών, αποτελούν ένα 
ενιαίο και συμβατό με την εποχή μας σύστημα εμπορίας, το οποίο 
ικανοποιεί θεσμικά τις απαιτήσεις των αγροτών για τους κανόνες 
εμπορίας. Σίγουρα στην εποχή της πληροφορικής δεν απαιτούνται 
πλέον «τοπικές αγορές». Απαιτούνται όμως κανόνες, οι οποίοι 
προστατεύουν το εισόδημα του αγρότη, από διαδικασίες που 
νοθεύουν τον ανταγωνισμό και εκμεταλλεύονται την ασθενή 
δύναμη του συναλλασσόμενου αγρότη. Παράλληλα εκλογικεύεται 
και το ειδικό φορολογικό καθεστώς, έτσι ώστε να περιορισθεί η 
παραοικονομία. Το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί από τα Υπουργεία 
Γεωργίας και Ανάπτυξης εντός του 2001 με πλήρη ανάπτυξη της 
εφαρμογής το 2002. Ήδη το Παρατηρητήριο άρχισε να 
εφαρμόζεται στις 23-07-2001.

3. Ολοκληρωμένο σύστημα Πληροφόρησης του Αγροτικού 
Πληθυσμού.

Στηρίζεται στο ήδη εγκεκριμένο από την Ε.Ε. 
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για το ψηφιακό -  δορυφορικό 
αγροτικό κανάλι. Το συνολικό σύστημα πληροφόρησης 
περιλαμβάνει:



(α) Εξειδικευμένα κείμενα για κάθε πολιτική και προϊόν.
(β) Δημοσιότητα των πολιτικών του Τ’ Κ.Π.Σ.
(γ) Teletext με όλες τις πληροφορίες.
(δ) Site στο Internet.
(ε)Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα μέσω των 

αναλογικών κρατικών μέσων.
(στ) Τηλεοπτικό Ψηφιακό -  δορυφορικό πρόγραμμα καθημερινά.

Όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει το μεγαλύτερο έλλειμμα 
του αγροτικού τομέα είναι η πληροφόρηση του αγροτικού 
πληθυσμού. Το αγροτικό κανάλι είναι το πρώτο και μόνο, το οποίο 
ενέκρινε η Ε.Ε..

Η παρουσίασή του θα γίνει εντός του 2001 και οι εκπομπές του 
από τον Ιανουάριο του 2002. Ταυτόχρονα, τα υπόλοιπα Μέσα θα 
ενεργοποιηθούν από το Φθινόπωρο του 2001.

4. Διαχείριση και Παραγωγή Έργων Υδατικών Πόρων.

Εντός του 2001 αρχίζει να εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα:

(α) Παραγωγής μικρών έργων (ταμιευτήρων και λιμνοδεξαμενών) 
σε αγροτικούς καποδιστριακούς δήμους.

(β) Τα έργα αυτά θα κατασκευασθούν από τις βαθμίδες 
αποκεντρωμένης διοίκησης (δήμους, νομαρχίες, περιφέρειες) 
με επίβλεψη της αμέσως ανώτερης βαθμίδας.

(γ) Θα κατασκευασθούν εντός διετίας 2.000 περίπου τέτοια 
έργα άμεσης απόδοσης.

(δ) Θα συνεχισθεί η παραγωγή μεσαίων έργων από τον εθνικό 
κατάλογο έργων.

Έχει ολοκληρωθεί η θεσμική μεταβολή, έχουν γίνει οι 
προτάσεις ένταξης έργων, αναμένεται μέχρι το 2004 να έχουν 
ολοκληρωθεί όλα τα προτεινόμενα έργα.

5. Δημιουργία Γραφείων Αγροτικής Ανάπτυξης στους υπό 
ίδρυση Διαδημοτικούς Συνδέσμους (Γραφεία Γ.ΑΙ.Α.).

Έχει προταθεί στο ΥΠΕΣΔΔΑ, οι παρεχόμενες υπηρεσίες να πάνε 
ακόμα πιο κοντά στους αγρότες. Σήμερα η στάθμη υπηρεσιών



σταματάει στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Με το νέο σύστημα 
σημαντικές λειτουργίες θα “κατέβουν” σε επίπεδο Διαδημοτικών 
Συνδέσμων. Αυτό θα υποβοηθήσει κυρίως τις πολιτικές μας για 
την Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου.Το νέο θεσμικό πλαίσιο τόσο 
από το ΥΠΕΣΔΔΑ, όσο και συμπληρωματικά από το ΥΠΓΕ για 
τις πολιτικές Ανάπτυξης της Υπαίθρου θα προωθηθεί στη Βουλή 
εντός του 2001 με πεδίο εφαρμογής το 2002.

6. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής -  Επιχειρηματική 
Γ εωργία.

Έχει ήδη ετοιμασθεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για την 
επιχειρηματικότητα στη γεωργία, με προώθηση και στήριξη των 
εκμεταλλεύσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής. 
Αποτελεί νέο πλαίσιο παραγωγής και προώθησης της παραγωγής 
μέσα από συνεργαζόμενες αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

7. Δασικό Κτηματολόγιο -  Εδαφολογικός χάρτης της χώρας.

Εντός του 2001 αρχίζει να συντάσσεται το προβλεπόμενο από το 
Σύνταγμα Δασικό Κτηματολόγιο. Εντός επίσης του 2001 αρχίζει 
στο σύνολο της χώρας να συντάσσεται ο αναλυτικός εδαφολογικός 
χάρτης. Η χώρα αποκτά το θεσμικό πλαίσιο για την γη και τα 
χαρακτηριστικά της για κάθε καλλιέργεια και η δασική πολιτική 
την αναφορά της. Εντός του πρώτου διμήνου του 2002 κατατίθεται 
επίσης το σχέδιο νόμου για τα δάση και τη δασική πολιτική.

8. Αγροτικός Κοινωνικός Τουρισμός.

Για πρώτη φορά στην χώρα μας από την αρχή του 2002, οι 
αγρότες θα συμμετέχουν σε προγράμματα κοινωνικού τουρισμού. 
Το θεσμικό πλαίσιο θα ολοκληρωθεί το β’ εξάμηνο του 2001. 
Αποτελεί νέα και σημαντική τομή, αφού μέχρι σήμερα πρόσβαση 
σε τέτοια προγράμματα είχαν μόνο υπάλληλοι και αγρότες. Τις 
υπηρεσίες του προγράμματος θα αναλάβει ο Ο.Γ.Α.



9. Ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και διαχείρησης αλιευμάτων.

Εντός του 2001 ολοκληρώνεται το ηλεκτρονικό σύστημα 
παρακολούθησης των αλιευτικών σκαφών μέσης αλιείας 
(μηχανότρατες) και αρχίζει η πλήρης καταγραφή των αλιευτικών 
αποθεμάτων. Στα πλαίσια της προετοιμασίας της Λευκής Βίβλου 
για την Αλιεία, η χώρα μας προετοιμάζει το θεσμικό πλαίσιο για το 
θαλάσσιο περιβάλλον. Κύριοι στόχοι, η απαγόρευση αλιείας τον 
μήνα Μάιο, η απαγόρευση το καλοκαίρι ακόμη και στα διεθνή 
ύδατα, ο έλεγχος ορισμένων ευπαθών ζωνών, η κωδικοποίηση της 
αλιευτικής νομοθεσίας και ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας των 
ιχθυοκαλλιεργειών -  υδατοκαλλιεργειών.

10. Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρησης Επιδοτήσεων. Ίδρυση 
της «Αγροτικά Δεδομένα Α.Ε.» (Agrodata Α.Ε.).

Εντός του 2001 ολοκληρώνεται το νέο πληροφοριακό σύστημα, 
πάνω στο οποίο θα βασίζονται όλα τα δεδομένα για επιδοτήσεις 
και δράσεις. Εντός του 2002 θα έχουν ολοκληρωθεί όλα τα 
Μητρώα. Το ΥΠΓΕ ιδρύει εξειδικευμένη εταιρία με την ΑΤΕ, 
ΠΑΣΕΓΕΣ κ.α. για την επεξεργασία των αγροτικών δεδομένων, 
όλων των φορέων του Υπουργείου. Από το 2001 (16 Οκτωβρίου 
2001) όλοι οι παραγωγοί θα πληρώνονται στον προσωπικό 
λογαριασμό τους, χωρίς καμία διαμεσολάβηση.

11. Νέα Δομή και Λειτουργία της Αγροτικής Έρευνας.

Το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. εκσυγχρονίζεται διοικητικά και λειτουργικά. 
Διοικητικά ενισχύεται το marketing, ενώ και η έρευνα συνδέεται 
με την αγροτική εκμετάλλευση. Λειτουργικά το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. 
δομείται σε Εθνικά Ινστιτούτα κατά Προϊόν. Έτσι οι 82 
σημερινές μονάδες έρευνας εντάσσονται σε Εθνικά Ινστιτούτα 
σύμφωνα με τα προϊόντα των Κ.Ο.Α.

Το νέο σύστημα θα αρχίζει να λειτουργεί εντός του 2001 και θα 
έχει πλήρως αναπτυχθεί εντός του 2002.



12.Περιαστικά Δάση.

Τα δασικά συστήματα τα οποία έχουν υποστεί τις περισσότερες 
ζημιές ανήκουν σε περιαστικά δάση. Η Κυβέρνηση μέσω 
προγραμματικών συμβάσεων και διάθεσης πόρων παραχωρεί τα 
περιαστικά δάση, κήπους, πάρκα, δενδροστοιχίες κ.λ.π. με 
συγκεκριμένους όρους στους Ο.Τ.Α.

Οι δράσεις αυτές άρχισαν το 2000 και θα ολοκληρωθούν με την 
ψήφιση διάταξης εντός του 2001.

13.Εξουσιοδοτημένος Κτηνίατρος.

Εκτός από τους Κτηνιάτρους δημοσίους υπαλλήλους, 
καθιερώνεται ο ρόλος του εξουσιοδοτημένου (ιδιώτη) κτηνιάτρου, 
ο οποίος θα συμβάλει στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου της 
χώρας, υπό ορισμένους φυσικά όρους.

Πρόκειται για νέο θεσμό, ο οποίος θα ενισχύσει το σημερινό 
πλαίσιο. Θα συγκροτηθεί εντός του 2001 και θα έχει πλήρη 
εφαρμογή εντός του 2002.

14.Προϊόν -  Ποιότητα -  Περιβάλλον.

Μέσω της Αρχής Πιστοποίησης και των φιλοπεριβαλλοντικών 
μέτρων, ενισχύεται η βασική μας πολιτική για τη Συνολική 
Ποιότητα. Η ταυτοποίηση των προϊόντων, αναγκαίος όρος της 
προώθησης των προϊόντων μας στις αγορές, θα διεξάγεται μέσα 
από ένα σύστημα εξουσιοδοτημένων εμπειρογνωμόνων και 
εργαστηρίων, τα οποία θα καλύπτουν το σύνολο της χώρας. Ειδική 
σημασία δίδεται στη βιολογική γεωργία και τα αναγνωρισμένα από 
την Ε.Ε. προϊόντα ονομασίας προέλευσης.

Η πλήρης λειτουργία του συστήματος θα γίνει το 2002.
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15.Αποκεντρωμένο «Υπουργείο Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου».

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη διοικητική και 
λειτουργική αναδιάρθρωση του νέου αποκεντρωμένου 
Υπουργείου. Ήδη το Π.Δ. για το νέο σύγχρονο Οργανισμό 
βρίσκεται στο ΣτΕ. Βάσει της νέα δομής: (α) Το Υπουργείο 
παραμένει “κράτος -  στρατηγείο” και ασκεί τις επιτελικές 
πολιτικές του χώρου, (β) Η εφαρμογή των πολιτικών του, 
ανατίθεται σε Οργανισμούς, Α.Σ.Ο., Περιφέρειες και 
Αυτοδιοίκηση και (γ) εντός του έτους στελεχώνονται οι Κ.Υ. με 
εξειδικευμένο προσωπικό.

Από το Φθινόπωρο του 2001, το νέο αποκεντρωμένο Υπουργείο
θα είναι πραγματικότητα.

Όλα τα ποιο πάνω σημεία, αφορούν τις κορυφαίες πολιτικές 
επιλογές του Κυβερνητικού έργου της περιόδου 2001- 2004 και τα
περισσότερα, αν όχι όλα, εισάγουν νέους θεσμούς στήριξης της 
αγροτικής παραγωγής.

Τέλος, το ΣΑΠ του 2002 θα έχει ως μόνο και κύριο θέμα την 
Αναθεώρηση της Κ.Α.Π. Αυτό σημαίνει, ότι η Κυβέρνηση ανοίγει 
έγκαιρα μέσα από έναν ευρύτατο κοινωνικό διάλογο το θέμα αυτό, 
προκειμένου μετά το 2002 να έχει η χώρα διαμορφώσει ενιαίες θέσεις για 
την προοπτική του αγροτικού τομέα της οικονομίας.
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