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ΤΝΟΠΣΙΚΟ 
21.8.07 

 

 ΜΔΣΡΑ ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΩΝ ΣΟΥΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ 

ΚΑΣΑ ΣΗΝ 1
ε
 ΣΔΣΡΑΔΣΙΑ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (2004-2007)  

1. Αύμεζε ηνπ πξαγκαηηθνύ αγξνηηθνύ εηζνδήκαηνο θαηά 2%, θαηά ηε δηεηία 2005-2006 (ΕΤΕ, 

EUROSTAT) θαη κείσζε ηνπ θόζηνπο νξηζκέλσλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο ησλ αγξνηηθώλ 

πξντόλησλ. 

2. Αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ησλ ειιεληθώλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαηά 33,1% (2005, 2006) κέζσ 

ζπληνληζκέλεο πνιηηηθήο θαη ελίζρπζε ηνπ Φνξέα Πξνώζεζεο Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ. 

3. Δλέξγεηεο ελεκέξσζεο & πξνώζεζεο ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ ζηελ θνηλνηηθή θαη 

παγθόζκηα αγνξά γηα ην ειαηόιαδν, ηελ επηηξαπέδηα ειηά, ην θξαζί, ηα κεηαπνηεκέλα ξνδάθηλα, 

ηα κήια, ηα απνμεξακέλα ζύθα, ηελ παηάηα Νεπξνθνπίνπ, ηα ηπξηά ΠΟΠ, ηα απγά, ηα 

θνηόπνπια, ηνλ θξόθν, θαη ηε καζηίρα. 

4. Γηπιαζηαζκόο ησλ δεκνζίσλ επελδύζεσλ ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα θαη αύμεζε ησλ 

απνξξνθήζεσλ. 

5. Έγθαηξε θαη δηαθαλήο θαηαβνιή ησλ απνζπλδεδεκέλσλ εληζρύζεσλ ηεο λέαο ΚΑΠ, ησλ 

πνηνηηθώλ παξαθξαηεκάησλ θαη ησλ εηδηθώλ εληζρύζεσλ παξά ηελ πνιππινθόηεηα ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ αγξνηώλ. 

6. Δπίζπεπζε ηεο θαηαβνιήο απμεκέλσλ απνδεκηώζεσλ ΔΛ.Γ.Α θαη ΠΔΑ (εηήζηεο εηζθνξέο 

αγξνηώλ 80 εθ. € πεξίπνπ, έλαληη εηήζησλ εηζπξάμεσλ 500 εθ. € πεξίπνπ θαη θέηνο 700 εθ. €). 

7. Δλίζρπζε ηεο ειιεληθήο θηελνηξνθίαο κε ιήςε 30 εηδηθώλ κέηξσλ. 

8. Καηνρύξσζε ηεο νλνκαζίαο «θέηα» σο απνθιεηζηηθά ειιεληθήο. 

9. Ρύζκηζε Θεκάησλ ζρεηηθά κε ηα Σνπηθά Κέληξα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ζηειέρσζή ηνπο κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ηνπ ΑΕΠ) θαη ηνπο Αγξνηηθνύο πκβνύινπο. 

10. Πξνώζεζε ηεο πκβνιαηαθήο Γεσξγίαο, ησλ πζηεκάησλ Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο 

(αύμεζε εθηάζεσλ θαηά 230%), ησλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο 

βηνινγηθήο γεσξγίαο - θηελνηξνθίαο (ππεξθάιπςε ηνπ θπβεξλεηηθνύ ζηόρνπ ηνπ 3% κέρξη ην 

2010, κε αύμεζε ησλ ζπλνιηθώλ εθηάζεσλ από 0,8% ζε 4,5% ηελ ηειεπηαία ηξηεηία). 

11. Βειηίσζε πξόζβαζεο ησλ αγξνηώλ ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο - θαηάξηηζεο (κείσζε 

εηζθνξώλ ζε πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΓΔΔΚΑ - «ΔΗΜΗΣΡΑ»). 

12. Λήςε κέηξσλ νηθνλνκηθνύ ραξαθηήξα ζε όθεινο ησλ αγξνηώλ από ζπλαξκόδηα 

Τπνπξγεία (αλαπηπμηαθόο λόκνο, ξύζκηζε παλσηνθίσλ, πξνκήζεηα θζελνύ πεηξειαίνπ, 

επλντθόηεξνη όξνη γηα επηδόηεζε επηηνθίνπ α' θαηνηθίαο, ξύζκηζε ρξεώλ ΑΟ, αύμεζε ζπληάμεσλ 

ηνπ ΟΓΑ, θ.ι.π.). 

13. Οινθιήξσζε θαηάξηηζεο 13 πεξηθεξεηαθώλ κειεηώλ κε ζθνπό (ύζηεξα από δηαβνύιεπζε κε 

ηνπηθνύο θνξείο) ηελ θαιύηεξε πξνζαξκνγή ζηα λέα δεδνκέλα θαη ηελ αλάδεημε πξννπηηθώλ θαη 

πξνηάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηηθνύ ρώξνπ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ΚΑΠ. 

14. Βειηίσζε πνηόηεηαο δσήο ζηηο νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο κε ηελ πινπνίεζε 937 

κηθξώλ δεκόζησλ έξγσλ (263 εθ. €). 

15. Τινπνίεζε 46 κεγάισλ Γεκόζησλ Δγγεηνβειηησηηθώλ έξγσλ (470 εθ. €). 

16. Απινπνίεζε δηαδηθαζηώλ έληαμεο ζηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Γ' K.Π.., βειηίσζε 

ηνπ ξπζκνύ απνξξόθεζεο ησλ ζρεηηθώλ θνηλνηηθώλ θνλδπιίσλ (από 17% ζε 62%) θαη θάιπςε 

ηνπ θαλόλα λ+2 θαη γηα ηα ηέζζεξα πξνγξάκκαηα ηνπ ΤπΑΑΣ. 

17. Έκθαζε, κεηαμύ άιισλ, ζηε ζηήξημε λέσλ αγξνηώλ, ζηα ζρέδηα βειηίσζεο, ζηελ πξόσξε 

ζπληαμηνδόηεζε, ζηε κεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε, πξνβνιή, δηάζεζε πξντόλησλ, ζηελ 

πνηνηηθή γεσξγία, ζε θηινπεξηβαιινληηθά κέηξα, ζηελ αλαδηάξζξσζε θαιιηεξγεηώλ, ζηα 

εγγεηνβειηησηηθά έξγα, ζηελ αλαζπγθξόηεζε ηεο ππαίζξνπ θαη ζηε ζηήξημε ηνπ 

αγξνηνπξηζκνύ. 
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18. Πξνώζεζε δηαδηθαζηώλ γηα ηηο πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλώζεηο, ηε Δηεπξπκέλε Οκάδα Εξγαζίαο 

αλά πξντόλ, ηελ πνιηηηθή γεο, ηελ επίζπεπζε ησλ αλαδαζκώλ, ηε βειηίσζε ειέγρσλ ζηελ 

εηζαγσγή θαη δηαθίλεζε ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ, θ.ι.π. 

19. Αιιαγή ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηαθηηθήο ηεο ρώξαο ζηελ E.E., επίηεπμε ζεκαληηθώλ 

ζεηηθώλ απνθάζεσλ σο πξνο ηα ειιεληθά αγξνηηθά πξντόληα. 

20. Έγθαηξε πξνεηνηκαζία, ζε ζπλεξγαζία κε ην ζύλνιν ησλ εθπξνζώπσλ ησλ αγξνηώλ θαη 

θνξέσλ, γηα ηελ Γ' Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2007-2013). 


