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ΜΔΣΡΑ – ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ - ΓΡΑΔΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ
ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΜΖΝΧΝ
ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ
ΔΗΑΓΧΓΖ
ΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΔ ΣΟ 2004
χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ θαη ηεο Eurostat ν ελεξγφο αγξνηηθφο πιεζπζκφο καο
κεηψζεθε θαηά 33,8% (δειαδή απφ 20,5% ζε 12,5% ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγνχ
πιεζπζκνχ) απφ ην 1994 κέρξη ην 2004, εμαηηίαο ησλ άζηνρσλ ρεηξηζκψλ ηεο
θπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ ζηα αγξνηηθά ζέκαηα θαη ηεο αδπλακίαο πξνψζεζεο
πξσηνβνπιηψλ ζηήξημεο ηεο πεξηθέξεηαο.
Σν αγξνηηθφ εηζφδεκα ην 1994 σο πνζνζηφ ζην Α.Δ.Π. ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 10,1% ελψ
ην 2004 έπεζε ζην 4,4%. Σελ ηειεπηαία πιήξε δηεηία ηεο θπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ (2002
θαη 2003) ην πξαγκαηηθφ αγξνηηθφ εηζφδεκα κεηψζεθε θαηά 11,2%, ελψ ηελ πξψηε πιήξε
δηεηία ηεο λέαο δηαθπβέξλεζεο (2005 θαη 2006) έρνπκε αχμεζε θαηά 2% (ΔΤΔ, Eurostat).
Ζ απνξξφθεζε ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Γ’ Κ.Π.. ζηα
ηέζζεξα πξψηα ρξφληα πινπνίεζήο ηνπο έσο ηνλ Μάξηην 2004 ήηαλ ζην 17%, ελψ
ζήκεξα αλέξρεηαη ζην 60%, παξάιιεια δε θαιχθζεθε ν θαλφλαο λ+2, πνπ ην
Φεβξνπάξην ηνπ 2004 θηλδχλεπε.
Απφ ην 1997 νη θπβεξλήζεηο ηνπ ΠΑΟΚ ππέγξαςαλ ζπκβάζεηο πνπ ζεκαηνδνηνχλ θαη ηελ
έλαξμε ησλ εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ, ζε 4 κφλν έξγα πξνυπνινγηζκνχ 44 εθαη. €. Δλψ
απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Γ’ ΚΠ ζπλνιηθά
46 Γεκφζηα Δγγεηνβειηησηηθά Έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 470 εθαη. €.
Σα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ησλ εμαγσγψλ θαηαδεηθλχνπλ ηε κείσζε ησλ εμαγσγψλ επί
θπβεξλήζεσο ΠΑΟΚ θαη ηε ζηαζεξά απμεηηθή ηάζε ηνπο απφ ην 2004 θαη κεηά.
πγθεθξηκέλα νη εμαγσγέο ην δηάζηεκα 2003 έσο 2004 παξνπζίαζαλ κείσζε θαηά 7%,
ελψ ηε δηεηία 2005 θαη 2006 παξνπζίαζαλ αχμεζε θαηά 33,1%.
Οη δπζκελείο φξνη ησλ Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ πνπ είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα
εθαξκφζνπκε θαη θπξίσο ην χςνο ησλ επηκέξνπο επηδνηήζεσλ αλά αγξφηε,
απνθαζίζηεθαλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηνπ ΠΑΟΚ πξηλ ηελ αλάιεςε ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο
ρψξαο απφ ηε Νέα Γεκνθξαηία.
Δμαηηίαο ηεο θαθήο εθαξκνγήο ησλ Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ θαη ηεο έιιεηςεο ειέγρσλ απφ
ηηο πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο, έρνπλ θαηαινγηζηεί ζηε ρψξα καο απ’ ηελ Δ.Δ.
πξφζηηκα χςνπο 1.004 εθ. €. Δηδηθά γηα ην ειαηφιαδν θαη κφλν γηα ηηο πεξηφδνπο εκπνξίαο
απφ 1998-1999 έσο θαη 2001-2003 ην χςνο ησλ θαηαινγηζκψλ θηάλεη ηα 248 εθ. €.

ΒΑΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ – ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΠ’ ΣΟ 2004
ΤΝΟΠΣΗΚΑ
Α.

Θέκαηα Δπξσπατθήο Έλσζεο

Θεηηθά είλαη ηα απνηειέζκαηα σο ηψξα ζε ζρέζε κε Κνηλνηηθέο ξπζκίζεηο. Με
παξεκβάζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ησλ αξκφδησλ Κπβεξλεηηθψλ παξαγφλησλ επηηχρακε
ζεκαληηθέο ζεηηθέο απνθάζεηο ην Γεθέκβξην 2005 ζηελ Δ.Δ. (χλνδνο Κνξπθήο) θαη ζηνλ
ΠΟΔ ζην Hong Kong, σο πξνο ηελ θαηνρχξσζε ησλ εληζρχζεσλ σο ην 2013. Δλψ δεηήζακε
απφ ην πκβνχιην Τπνπξγψλ ηεο Δ.Δ. ηελ άκεζε ζέζπηζε κηαο λέαο καθξνρξφληαο
ζηξαηεγηθήο γηα ηελ επξσπατθή Γεσξγία κε πξννπηηθή πνιχ πέξαλ ηνπ 2013.
εκεηψλεηαη φηη νη Κνηλνηηθνί Καλνληζκνί πνπ ηζρχνπλ θαη ζηε ρψξα καο
απνθαζίζηεθαλ πξηλ ηελ αλάιεςε ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο απφ ηε Ν.Γ. κσο παξά
ηνπο δπζκελείο φξνπο ηνπο είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ηνπο εθαξκφζνπκε θαηά ηνλ
επσθειέζηεξν γηα καο ηξφπν.

Β.

Δζσηεξηθά ζέκαηα

εκεηψζεθε ζεκαληηθή πξσηφγλσξε επίζπεπζε ηεο θαηαβνιήο ησλ Κνηλνηηθψλ
Δπηδνηήζεσλ κε ηελ εμάληιεζε κέηξσλ πνπ δελ παξαβηάδνπλ ηνπο Κνηλνηηθνχο Καλνληζκνχο
ζε φια ηα πξντφληα. Απινπζηεχνληαη δηαδηθαζίεο. Δλζαξξχλεηαη θαη ζηεξίδεηαη κε ζεηξά
κέηξσλ (φπσο κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο) ε αληαγσληζηηθφηεηα καο ζην λέν
πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη κε ηελ λέα Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή. Δκπεδψλεηαη θιίκα
θνηλσληθήο εηξήλεο.

Γ.

Γηάζεζε πξντφλησλ

Δμαληιήζεθαλ φια ηα πεξηζψξηα παξέκβαζήο καο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηάζεζεο κε
ηθαλνπνηεηηθφηεξνπο φξνπο ησλ πιενλαζκαηηθψλ πνζνηήησλ παξαγσγήο καο, πάληα κέζα
ζηα πιαίζηα ησλ θνηλνηηθψλ ξπζκίζεσλ. Γελ επηηξέπεηαη φκσο θπβεξλεηηθή ζηήξημε ησλ
ηηκψλ.
Τπάξρεη πξφβιεκα, φπσο θαη ζε άιιεο ρψξεο, ιφγσ ππεξπαξαγσγήο θαη κεγάισλ
εηζαγσγψλ, θπξίσο θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα πνπ δελ κπνξνχλ λα παξεκπνδηζζνχλ.
Οη εμαγσγέο ην δηάζηεκα 2003 έσο 2004 παξνπζίαζαλ κείσζε θαηά 7%, ελψ ηελ
ηειεπηαία δηεηία παξνπζίαζαλ αχμεζε θαηά 33,1%.
Πξνρσξνχλ πνιιά πξνγξάκκαηα πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ καο.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε ρψξα καο ζην πιαίζην ησλ θαλνληζκψλ ηεο Δ.Δ. 1346/05 θαη
1071/05, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, απνξξνθά ην 11% ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, ηεο Δ.Δ. ησλ 27.

Γ.

Δπίζπεπζε απνδεκηψζεσλ

Οη απνδεκηψζεηο ηνπ ΔΛΓΑ (ζηελ παξαγσγή), κε βάζε ηνλ ηζρχνληα Καλνληζκφ ηνπ,
θαηαβάιινληαη εληφο 3 κελψλ απφ ηε ζπγθνκηδή. Οη απνδεκηψζεηο ησλ ΠΔΑ (ζε θπηηθφ
θεθάιαην θαη ππνδνκή) πνπ απαηηνχλ πνιχπινθε δηαδηθαζία έγθξηζεο απφ ηελ Δ.Δ.
θαηαβάιινληαη εληφο 2εηίαο πεξίπνπ, αληί γηα πάλσ απφ 3,5 ρξφληα πνπ ρξεηάδνληαλ κέρξη
πξφηηλνο. Πξνζηέζεθαλ θαη’ εμαίξεζε θαη λένη θίλδπλνη ηνπ ΔΛΓΑ.
Σειηθψο ην 2004 θαηαβιήζεθαλ ζηνπο αγξφηεο κέζσ ΔΛΓΑ θαη ΠΔΑ 536 εθ. € έλαληη
εηήζησλ εηζθνξψλ ησλ αγξνηψλ 90 εθ. €, ελψ ην 2005 θαηαβιήζεθαλ 259,7 εθ. €. Γηα ην 2006
ην αληίζηνηρν πνζφ αλέξρεηαη ζε 421 εθ. €..

Δ.

Πνξεία Γ΄ Κ.Π..

Δπηζπεχδεηαη ε απνξξφθεζε ζηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Γ΄ Κ.Π. ηνπ
Τπνπξγείνπ θαη θαιχθζεθε ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα ν θαλφλαο λ+2, πνπ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ
2004 θηλδχλεπε.
Γίλεηαη έκθαζε, κεηαμχ άιισλ, ζηε ζηήξημε λέσλ αγξνηψλ, ζηα ζρέδηα βειηίσζεο, ζηελ
πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε, ζηελ εθπαίδεπζε αγξνηψλ, ζηε κεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε, πξνβνιή,
δηάζεζε πξντφλησλ, ζηε βηνινγηθή θαη πνηνηηθή γεσξγία, ζηελ αλαδηάξζξσζε θαιιηεξγεηψλ,
ζηα εγγεηνβειηησηηθά έξγα, ζηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο ππαίζξνπ θαη ζηε ζηήξημε ηνπ
αγξνηνπξηζκνχ.
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Οη δεκφζηεο επελδχζεηο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα απμήζεθαλ απφ 433 εθ. € ηε δηεηία 200203 ζε 823 εθ. € ηε δηεηία 2004-05 ελψ ην 2006, απνξξνθήζεθαλ 446 εθ. €. Γηα ην 2007 ην
πξφγξακκα ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο γεσξγία, δάζε, αιηεία θαη
εγγεηνβειηησηηθά έξγα, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 657 εθ € θαη παξνπζηάδεη αχμεζε 47,31% ζε
ζρέζε κε ηελ εθηίκεζε ησλ αληηζηνίρσλ απνξξνθήζεσλ θαηά ην 2006.
Απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2004 πινπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Γ΄ ΚΠ ζπλνιηθά 46 Γεκφζηα
Έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 470 εθαη. €. Παξάιιεια ζε 40 επηιεγκέλεο νξεηλέο θαη
κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, δειαδή ζε 223 Καπνδηζηξηαθνχο Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο
πινπνηνχκε 945 κηθξά Γεκφζηα Έξγα πξνυπνινγηζκνχ κέρξη 450.000€ ην θαζέλα θαη
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 262 εθαη. € ησλ νπνίσλ, φιεο νη ζπκβάζεηο ππνγξάθεθαλ κεηά ηηο
8/3/2004.
Πξνεηνηκαδφκαζηε έγθαηξα, ζε ζπλεξγαζία κε ην ζχλνιν ησλ εθπξνζψπσλ ησλ αγξνηψλ
θαη θνξέσλ, γηα ηελ Γ’ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν.

Σ.

Νφκνο καο

( Ν.3399/2005/ΦΔΚ 255Α ) : Πξνβιέπεη κεηαμχ άιισλ, ζχκθσλα κε ην Κπβεξλεηηθφ
Πξφγξακκά καο: Σνπηθά Κέληξα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ελίζρπζε ηνπ Φνξέα Πξνψζεζεο
Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ, Αγξνηηθνχο χκβνχινπο, θίλεηξα Νέσλ Αγξνηψλ, θίλεηξα
πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ, Γηεπξπκέλε Οκάδα Δξγαζίαο αλά πξντφλ γηα ηελ θαιχηεξε
δηαρείξηζή ηνπ, πνιηηηθή γεο θαη επίζπεπζε αλαδαζκψλ, κείσζε νξηζκέλσλ εηζθνξψλ ΔΛΓΑ,
βειηίσζε ειέγρσλ ζηελ εηζαγσγή θαη δηαθίλεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ελίζρπζε
Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Γάιαθηνο (ΔΛΟΓ), ελίζρπζε γεσξγηθήο έξεπλαο θαη εθπαίδεπζεο,
εηδηθφ Αξρείν Κσδηθνπνίεζεο ησλ Δξεπλψλ θαη Μειεηψλ γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζή ηνπο.

Ε.

Πξνεηνηκαζία Νέαο ΚΑΠ

Γηα ηελ νκαιή πξνζαξκνγή καο νινθιεξψζεθε έγθαηξα κε ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ
ζπλαξκφδησλ θνξέσλ θαη ηεο ΠΑΔΓΔ, ε πξνβιεπφκελε ζεζκηθή θαη δηνηθεηηθή
πξνεηνηκαζία κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νξηζηηθψλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ εληαίαο ελίζρπζεο ησλ
δηθαηνχρσλ αγξνηψλ, ζε αληηθαηάζηαζε ησλ φζσλ ηζρχνπλ σο ηψξα.
Σα δηθαηψκαηα απηά ηεο θαηά θχξην ιφγν απνζπλδεδεκέλεο απφ ηελ αγξνηηθή
παξαγσγή εληαίαο ελίζρπζεο κεηά ηελ ελεξγνπνίεζή ηνπο απφ 840.000 πεξίπνπ αγξφηεο
(2006), απνηεινχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θάζε αγξφηε πνπ ζα ηζρχζεη ηνπιάρηζηνλ σο ην
2013. Πξνρψξεζε επξχηαην πξφγξακκα ελεκέξσζεο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ (100
εκεξίδεο, έληππα, δεκνζηεχζεηο, ηειενπηηθέο εθπνκπέο, ζπζθέςεηο).
Ζ γεληθφηεξε πξνζπάζεηά καο επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνψζεζε φξσλ θαη θηλήηξσλ
αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζην λέν δηεζλέο θαη εζσηεξηθφ αληαγσληζηηθφ
πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη θπξίσο κεηά ην 2006.

Ζ.

Δπίζπεπζε επηδνηήζεσλ

Δπηηεχρζεθε, κε απφιπηε δηαθάλεηα θαη ηελ νκφθσλε ζπκθσλία ηνπ Γ.. ηεο
ΠΑΔΓΔ, παξά ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο λέαο Κ.Α.Π. πνπ εθαξκφδεηαη γηα
πξψηε θνξά θέηνο ζηε ρψξα θαη ηελ Δ.Δ., ε ζεκαληηθή επίζπεπζε ηεο θαηαβνιήο ησλ
θνηλνηηθψλ επηδνηήζεσλ.
Ζ φιε επεμεξγαζία θαη δηαδηθαζία πξνρψξεζε ζηαδηαθά κε πιεξσκέο απφ ην Ννέκβξην
θαη νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ Μαξηίνπ, φπσο είρε πξνγξακκαηηζζεί. Έσο 06-06-07 είρε
θαηαβιεζεί πνζφ πιεξσκψλ 1.920 εθαη. € πεξίπνπ (απφ ην Ννέκβξην) δειαδή ην 98% ηνπ
ζπλνιηθνχ πνζνχ, πνπ αθνξά ηελ πιήξε εμφθιεζε ηεο απνδεζκεπκέλεο ελίζρπζεο κέζσ ησλ
ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ζε φινπο ηνπο Ννκνχο ηεο ρψξαο δηθαηνχρσλ αγξνηψλ.
εκεηψλεηαη φηη νη ππφινηπεο πεξηπηψζεηο, γηα ηηο νπνίεο έρεη θαηαβιεζεί ήδε
πξνθαηαβνιή 75% γηα ηα ζσζηά αγξνηεκάρηα θαη εθθξεκνχζαλ κφλν νξηζκέλεο εμνθιήζεηο,
νθείινληαη ζε ειιείςεηο, ιάζε ή αζπκβαηφηεηεο ησλ αηηήζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ θαζψο θαη ζε κε
νινθιήξσζε ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ επηηφπησλ ειέγρσλ ζην 5% ησλ αηηήζεσλ, πνπ
δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία φια ηα ηειεπηαία ρξφληα απνθιεηζηηθά απφ ηηο
Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη επηθνπξηθψο θέηνο γηα ππνβνήζεζή ηνπο θαη επίζπεπζε, κε
ηε ζπκκεηνρή γηα πξψηε θνξά ππαιιήισλ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ. Γίλεηαη θαη γηα απηνχο ζηαδηαθή
εμφθιεζε, εθφζνλ πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο.
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Θ.

Αχμεζε αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο EUROSTAT θαη ηεο ΔΤΔ, ην πξαγκαηηθφ γεσξγηθφ εηζφδεκα
ζηε ρψξα καο, θαηά ηηο δηεηίεο 2002-2003 θαη 2005-2006 (ηειεπηαία πιήξεο δηεηία ηεο
Κπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ θαη πξψηε ηεο Ν.Γ. αληίζηνηρα) εμειίρζεθε σο εμήο:
2002 θαη 2003 κείσζε θαηά 11,2 % έλαληη κείσζεο 2,71% ζηα 15 παιαηά Κξάηε Μέιε ηεο Δ.Δ.
2005 θαη 2006 αχμεζε θαηά 2 % έλαληη κείσζεο ην 2005 (πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία)
ζηα 15 παιαηά Κξάηε Μέιε ηεο Δ.Δ. θαηά 3,5%.
Έγηλαλ παξεκβάζεηο γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο κε ελίζρπζε ηνπ
αληαγσληζκνχ ζηελ πξνκήζεηα αγξνηηθψλ εθνδίσλ.

ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ:
Α)

ΘΔΜΑΣΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ

Γφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ παξνπζία θαη ζηηο παξεκβάζεηο καο ζηελ Δ.Δ..
- Άιιαμε ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηαθηηθή ηεο ρψξαο ζηελ Δ.Δ., θαη δεκηνπξγήζεθε
πλεχκα «ζπλαληίιεςεο» κε άιιεο παξαγσγέο ρψξεο. Καηαζηήζακε ζπγρξφλσο ζαθείο ηνπο
ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ρψξαο καο, ηφζν ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, φζν θαη ζηα
ππφινηπα Κξάηε-Μέιε. Οη παξεκβάζεηο καο είλαη ζπλερείο θαη απνηειεζκαηηθέο. ε επίπεδν
Δ.Δ. εγθξίζεθαλ, κεηά ηελ απνθαζηζηηθή παξέκβαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θ. Κ. Καξακαλιή
ζην πκβνχιην Κνξπθήο ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2004, νη ζεηηθέο ξπζκίζεηο ηεο λέαο ΚΑΠ γηα ηα 3
κεζνγεηαθά πξντφληα (βακβάθη, ιάδη, θαπλφο) ζην πκβνχιην Τπνπξγψλ Γεσξγίαο ηνπ
Απξηιίνπ 2004, πνπ ζα ηζρχζνπλ απφ ην 2006 σο ην 2013. Αλάινγεο απνηειεζκαηηθέο
παξεκβάζεηο έγηλαλ ηνλ Ηνχιην 2004 ζηε Γελεχε ζηηο ζπδεηήζεηο κε ηνλ ΠΟΔ γηα ην βακβάθη,
θαζψο θαη γηα ηε ραιαξή εθαξκνγή ηελ πξψηε ηξηεηία ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο,
ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο λέαο ΚΑΠ, κε ζηφρν ηελ απνθπγή πεξηθνπψλ θαη κεηψζεσλ ησλ
θνηλνηηθψλ επηδνηήζεσλ.
- ην πκβνχιην Κνξπθήο ηνπ Γεθεκβξίνπ 2005 ζηηο Βξπμέιιεο, κεγάιε επηηπρία
απνηέιεζε ε εμαζθάιηζε, κε παξέκβαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θ. Κ. Καξακαλιή,
θνλδπιίσλ ηνπ θνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ χςνπο 20 δηο θαη 101 εθαη. €, θαη ε θάιπςε ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο κέζσ ησλ εγθεθξηκέλσλ εληζρχζεσλ πνπ
θαηαβάιινληαη ζηνπο αγξφηεο καο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013.
- Παξάιιεια ζηελ 6ε Τπνπξγηθή Γηάζθεςε ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ
(ΠΟΔ) ηνπ Γεθεκβξίνπ 2005 ζην Hong Kong πεηχρακε κε ζπζηεκαηηθή θαη επίκνλε
πξνεηνηκαζία ηεο Διιεληθήο Αληηπξνζσπείαο ππφ ηνλ Τπνπξγφ θ. Δ. Μπαζηάθν, κε ηηο
ιεθζείζεο εθεί απνθάζεηο λα πξνζηαηεπηεί πιήξσο ε αλαζεσξεκέλε ΚΑΠ κέρξη ην 2013.
Δπίζεο δε, ην βακβάθη νξηζηηθά πιένλ ζπλερίδεη λα απνιακβάλεη ηε πξνβιεπφκελε θνηλνηηθή
ζηήξημε, αθνχ αληηκεησπίδεηαη γηα πξψηε θνξά απ’ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2003 (χλνδνο ΠΟΔ
ζην Καλθνχλ ζην Μεμηθφ) ζεηηθά κέζα ζην γεληθφ πιαίζην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη
ξπζκίζεσλ γηα ηε γεσξγία κε ζεηηθφ ηξφπν θαη φρη κεκνλσκέλα φπσο πξνηεηλφηαλ.
- Αλάινγεο παξεκβάζεηο ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο ρψξεο έγηλαλ γηα ην καθξφπλνν
Κνηλνηηθφ πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ θξίζε ηηκψλ νξηζκέλσλ
αγξνηηθψλ πξντφλησλ καο ιφγσ ππεξπαξαγσγήο.
- ε ζρέζε κε ηε λέα ΚΟΑ δάραξεο κεηά απφ πνιχκελεο πξνζπάζεηεο απνηξνπήο ζε
ζπλεξγαζία κε άιιεο ρψξεο, θαηαςεθίζακε ηειηθά ηηο δπζκελείο ξπζκίζεηο ηεο.
- Απνθαζίζζεθε απφ ην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ νξηζηηθά θαη
ακεηάθιεηα φηη ε νλνκαζία “θέηα” δελ απνηειεί θνηλή νλνκαζία θαη είλαη απνθιεηζηηθά
ειιεληθή. Απνξξίθζεθαλ έηζη φιεο νη πξνζθπγέο πνπ είραλ θαηαηεζεί απφ άιια Κξάηε κέιε
(Γαλία, Γεξκαλία, Γαιιία, Ζλσκέλν Βαζίιεην), πνπ ακθηζβεηνχζαλ ηελ θαηαρψξεζε ηεο
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θέηαο σο απνθιεηζηηθά ειιεληθνχ Πξντφληνο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.), δηθαηψλνληαο
θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν ηνπο ζπληνληζκέλνπο θαη ζπζηεκαηηθνχο ρεηξηζκνχο καο ησλ ηειεπηαίσλ
εηψλ.
- εκαληηθά νθέιε απνθφκηζαλ νη βακβαθνπαξαγσγνί, απμάλνληαο ην εηζφδεκά ηνπο,
κεηά ηελ απφθαζε ηεο αξκφδηαο Γηαρεηξηζηηθήο επηηξνπήο ηεο Δ.Δ. ηνλ Μάην ηνπ 2005, κε ηελ
νπνία απεδέρζε πιήξσο, παξά ηηο γλσζηέο αληηδξάζεηο, ηα πξφζζεηα ζηνηρεία πνπ
θαηαζέζακε θαη ηνπο ειέγρνπο γηα ηε δηαρείξηζε βάκβαθνο πεξηφδνπ 2004, κε απνηέιεζκα
νη ζπλνιηθέο εηζξνέο ζηε ρψξα καο λα αλέιζνπλ ζην χςνο ησλ 727 εθ. €, πνζφ απμεκέλν,
θαηά 108 εθ. €, δειαδή θαηά 36,8 δηο δξρ, έλαληη ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο πξνεγνχκελεο ηξηεηίαο
πνπ ήηαλ 619 εθ €.
Γηα ηε δηαρείξηζε βάκβαθνο (2005-2006) ε νπνία απνηειεί θαη ηελ ηειεπηαία ρξνληά
εθαξκνγήο ηνπ δπζκελνχο θνηλνηηθνχ θαλνληζκνχ, πνπ ςεθίζηεθε ην 2001 απφ ηελ
πξνεγνχκελε θπβέξλεζε, ππεγξάθε ε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ) ε νπνία ξχζκηδε
ηε δηαδηθαζία παξάδνζεο ηνπ ζχζπνξνπ βάκβαθνο γηα ηνπο βακβαθνπαξαγσγνχο, κε βάζε
ηνλ κέζν φξν δηθαησκάησλ ηνπο ηεο ηειεπηαίαο 5εηίαο. Πξνεγήζεθε επξεία ζχζθεςε θαη κε
ηε ζχκθσλε γλψκε 29 απφ ηνπο 31 θνξείο πνπ ζπκκεηείραλ, ειήθζεζαλ απνθάζεηο γηα
ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα (1.100.000 ηφλνη), ηελ θαηάξγεζε ησλ θέληξσλ δηακεηαθφκηζεο,
ηα επηηξεπφκελα πνζνζηά μέλσλ πιψλ, πγξαζίαο θ.ι.π. θαη ηνλ έιεγρφ ηνπο, πξηλ απφ θάζε
παξάδνζε. ηφρνο ήηαλ ε εμαζθάιηζε ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ πνζνχ θνηλνηηθψλ
επηδνηήζεσλ. Δγθξίζεθε ε επηζηξνθή ζπλππεπζπλφηεηαο 38,76 δξρ/θηιφ ή 0,113 €/θηιφ
πεξίπνπ γηα φζνπο παξαγσγνχο παξέδσζαλ κέρξη 16-12-05 θαη 55,78 δξρ/θηιφ ή 0,163
€/θηιφ πεξίπνπ γηα φζνπο παξαγσγνχο παξέδσζαλ κεηά ηηο 16-12-05 θαη κέρξη ην ηέινο ηεο
πεξηφδνπ 31-12-05. Σα πνζά είραλ πξνθαηαβιεζεί ζηνπο παξαγσγνχο πξηλ απ’ ην Πάζρα ηνπ
2006, ελψ ζην παξειζφλ θαηαβάιινληαλ πνιχ αξγφηεξα.
- Γηα ηε δηαρείξηζε βάκβαθνο (2006-2007) ππεγξάθε ε ΚΤΑ πνπ αθνξά ην λέν ζχζηεκα
ηεο λέαο ΚΑΠ κε βάζε ηελ νκφθσλε πξφηαζε ησλ βακβαθνπαξαγσγψλ.
- H Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή Φξνχησλ θαη Λαραληθψλ Νσπψλ θαη Μεηαπνηεκέλσλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη ηα ζηνηρεία πνπ
ππνβιήζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, απνθάζηζε γηα ην 2005
ην δηπιαζηαζκφ ζρεδφλ ηεο ρνξεγνχκελεο ελίζρπζεο ζηε κεηαπνίεζε ησλ ζχθσλ
(απφ 139 επξψ ζε 258,57 επξψ).
- ε φηη αθνξά ην ειαηφιαδν ηεο πεξηφδνπ 2003-2004, πεηχρακε ζηελ αξκφδηα
Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Δ. ηε κέγηζηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα φινπο ηνπο Έιιελεο
ειαηνπαξαγσγνχο θαη γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα πνπ παξήγαγαλ, ε νπνία αλήιζε
ζην χςνο ησλ 129,64 €/ 100 θηιά ειαηνιάδνπ (ή 442 δξρ/θηιφ). Απνθιείζζεθε ην
ελδερφκελν ηεο εκθάληζεο πξνβιεκάησλ, φκνησλ κε απηά ηεο ειαηνθνκηθήο πεξηφδνπ 20022003, θαη έηζη πξνζηαηεχζεθε ην εηζφδεκα ηνπ Έιιελα αγξφηε.
ε φηη αθνξά ην ειαηφιαδν ηεο πεξηφδνπ 2004-2005 απμήζεθε ην εηζφδεκα ησλ
ειαηνπαξαγσγψλ, αθνχ ηφζν νη επηδνηήζεηο, φζν θαη νη ηηκέο ήηαλ ζε πςειά επίπεδα.
πγθεθξηκέλα νη 541.000 πεξίπνπ Έιιελεο ειαηνπαξαγσγνί πήξαλ ηε κέγηζηε δπλαηή
επηδφηεζε ησλ 1,291 € ή 440 δξρ./θηιφ θαη γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα πνπ παξήγαγαλ,
ρσξίο θακία πεξηθνπή αθαηξνπκέλσλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ θξαηήζεσλ, ελψ ε εκπνξηθή ηηκή
πψιεζεο θπκάλζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα (3,8 € ή 1.300 δξρ/θηιφ πεξίπνπ). Οη
θαηαβνιέο ησλ επηδνηήζεσλ ειαηνιάδνπ μεθίλεζαλ απφ ηελ πξψηε εξγάζηκε εκέξα έλαξμεο
ηνπ ινγηζηηθνχ έηνπο FEOGA πνπ ήηαλ ε 17ε Οθησβξίνπ 2005, ελψ φζνη θάθεινη είραλ
ππνβιεζεί απφ ηηο Οκάδεο Παξαγσγψλ (Δλψζεηο Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ), ηελ Έλσζε
Οκάδσλ Παξαγσγψλ (Διαηνπξγηθή) θαη ηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ
Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ εμνθιήζεθαλ άκεζα.
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- Δθδφζεθε απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο Δ.Δ., ν ΚΑΝ (Δ.Κ.) 887/2005 κε ηνλ νπνίν
δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηε ρψξα καο, ζχκθσλα θαη κε ηηο πξνηάζεηο ησλ θνξέσλ λα
απνζηάμεη γηα πξψηε θνξά 38.000 ηφλνπο νίλνπ απφ ηα απνζέκαηά ηεο κε νηθνλνκηθή
ζηήξημε θαη έγθξηζε Κνηλνηηθήο ελίζρπζεο, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί θαη ε απνζήθεπζε ηεο
παξαγσγήο ηνπ 2005.
Γηα ην 2006 εγθξίζεθαλ απφ ηελ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή Οίλνπ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο νη πνζφηεηεο γηα ηε λέα απφζηαμε θξίζεο (50.000 ηφλνη νίλνπ) ζηε
ρψξα καο, ζην πιαίζην ηεο νκαινπνίεζεο ηνπ ηνκέα ηνπ θξαζηνχ (κείσζε απνζεκάησλ) θαη
ηεο ζηήξημεο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ παξαγσγψλ. Ζ ζεηηθή απηή Κνηλνηηθή απφθαζε
(βειηησκέλε ζε ζρέζε κε ην 2005) δηεπθφιπλε ηελ νκαιή απνξξφθεζε πιενλαζκαηηθψλ
πνζνηήησλ ακπειννηλντθψλ πξντφλησλ, ιφγσ ηεο κεγάιεο παξαγσγήο θαη ηεο δηακφξθσζεο
πςειψλ απνζεκάησλ ηα ηειεπηαία ρξφληα.
- Δγθξίζεθε νκφθσλα απφ ην πκβνχιην Τπνπξγψλ Γεσξγίαο ηεο Δ.Δ. ζηηο 20/6/05
ν λένο Καλνληζκφο γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε (ΔΚ 1290/2005) πνπ ηθαλνπνηεί πιήξσο ηηο
Διιεληθέο ζέζεηο, ιίγεο κέξεο κεηά ηελ επηηπρία ηεο πλφδνπ Κνξπθήο ησλ Βξπμειιψλ γηα ηνλ
θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013. πγθεθξηκέλα έγηλε αλαθνξά γηα
δεκνζηνλνκηθέο πξννπηηθέο χςνπο 88,7 δηο € γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε θαηά ην αλσηέξσ
δηάζηεκα. Δηδηθφηεξα θαη ζχκθσλα κε ηνλ ΔΚ 1698/2005 πνπ ςεθίζζεθε ζηηο 20/09/2005
πξνβιέπεηαη γηα ηνπο λένπο αγξφηεο απμεκέλε ελίζρπζε ηνπ πξηκ ηεο πξψηεο εγθαηάζηαζεο
θαη δηαηήξεζε ησλ πξνλνκίσλ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο ηνπιάρηζηνλ σο
ην 2010.
- Αλαπηχμακε θαη ππνζηεξίμακε ζην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Γεσξγίαο-Αιηείαο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ηηο ζέζεηο καο επί ηνπ ρεδίνπ Καλνληζκνχ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν
Αιηείαο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεί ηηο δξάζεηο ηνπ Αιηεπηηθνχ Σνκέα θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν 2007-2013 θαη ην νπνίν θαηέιεμε ζε πνιηηηθή ζπκθσλία ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006 κεηά
απφ ζθιεξή, ζπζηεκαηηθή θαη πνιχκελε δηαπξαγκάηεπζε. χκθσλα κε ην λέν Καλνληζκφ γηα
ην Δπξσπατθφ Σακείν Αιηείαο εμαζθαιίδνληαη ρξεκαηνδνηήζεηο γηα ηνλ αιηεπηηθφ ηνκέα πνπ
αθνξνχλ ηα εμήο:
 Δθζπγρξνληζκφ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ
θηλεηήξσλ ησλ ζθαθψλ.
 Καηαζθεπή, επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη
κεηαπνίεζεο-εκπνξίαο αιηεπηηθψλ πξντφλησλ (πνιχ κηθξέο, κηθξέο, κεζαίεο θαη
επηρεηξήζεηο ησλ κηθξψλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ αλεμαξηήησο κεγέζνπο).
 Μέηξα ζηήξημεο ησλ λέσλ αιηέσλ γηα ηελ αγνξά ηνπ πξψηνπ αιηεπηηθνχ ζθάθνπο.
- Θεσξνχκε πνιχ ζεκαληηθφ ν Έιιελαο αγξφηεο λα δεη, λα δξαζηεξηνπνηείηαη θαη λα
επελδχεη ζε έλα αζθαιέο πιαίζην. ην πκβνχιην Τπνπξγψλ Γεσξγίαο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο πνπ έιαβε ρψξα ζην Krems ηεο Απζηξίαο (30/5/06) δεηήζακε απφ ην
πκβνχιην ηελ άκεζε ζέζπηζε κηαο λέαο καθξνρξφληαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ
επξσπατθή Γεσξγία κε πξννπηηθή πνιχ πέξαλ ηνπ 2013, θαζψο θαη ηελ πξφβιεςε θαη
δηάζεζε ησλ αλαγθαίσλ θνηλνηηθψλ πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζή ηεο.
Σνλίζακε ηελ αλάγθε λα δηαηεξεζεί ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Μνληέιν κέζα ζε κηα
πνιπιεηηνπξγηθή χπαηζξν. Nα απμεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηά καο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη
λα δηαζθαιηζηεί καθξνρξφληα ην εηζφδεκα ησλ Διιήλσλ θαη Δπξσπαίσλ παξαγσγψλ, θαζψο
θαη λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ ε παξαγσγή πνηνηηθψλ γεσξγηθψλ δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ,
παξάιιεια κε ηηο επηδηψμεηο γηα αεηθνξία θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Πξνηείλακε ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αγξνηψλ
θαη ηε ζχζηαζε θνηλνηηθνχ νξγάλνπ ζπλεξγαζίαο γηα ηε γεσξγηθή εθπαίδεπζε, πξνθεηκέλνπ
λα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή ε εθπαίδεπζε ησλ αγξνηψλ καο θαη λα εληζρπζνχλ
ζηνλ ηνκέα απηφ ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ Κξαηψλ-Μειψλ πνπ έρνπλ παξφκνηα
ραξαθηεξηζηηθά παξαγσγήο θαη αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ.
Αθφκε πξνηείλακε ηελ εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηελ
επξσπατθή Γεσξγία κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηα
6

νπνία κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηνχληαη θαη λα αληινχλ ηελ επσλπκία ηνπο απφ ηε γεσγξαθηθή
ηνπο πξνέιεπζε ή ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάδεημε ηεο παξάδνζεο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο ησλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο παξάγνληαη, θαζψο θαη ηελ πεξαηηέξσ ζηήξημε ηεο
γεσξγηθήο έξεπλαο.
ζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο ησλ γεσξγηθψλ ζπκβνχισλ, δεηήζακε λα ζεζπηζηνχλ απφ
ην πκβνχιην ζπγθεθξηκέλα επηπιένλ θίλεηξα γηα ηελ αλάδεημε ηνπ λένπ απηνχ ζεζκνχ, ζην
πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο λέαο Κ.Α.Π. θαη ηε ζηνρεπκέλε ζηήξημε ηνπ ζεζκνχ απηνχ, εηδηθά
γηα ηηο κηθξέο ειιεληθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη ηνπο λένπο αγξφηεο πξνθεηκέλνπ απηνί γξήγνξα
λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο.
- ηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή Μεηαπνηεκέλσλ Φξνχησλ θαη Λαραληθψλ ηεο Δ.Δ.
(18/7/06) απνθαζίζζεθε ην χςνο ηεο ζηξεκκαηηθήο ελίζρπζεο γηα ηε ζηαθίδα ηεο πεξηφδνπ
2006-2007.
Δπηηεχρζεθε αμηνζεκείσηε αχμεζε ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ γηα ηε ρψξα καο, ζε
ζρέζε κε πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο, ψζηε λα θαιπθζνχλ νη απμήζεηο ηεο θαιιηέξγεηαο
ζνπιηαλίλαο θαηά 8,2%, κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ Διιήλσλ
ζηαθηδνπαξαγσγψλ.
- ην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Γεσξγίαο θαη Αιηείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 18/9/06 ζηηο Βξπμέιιεο κεηά απφ πξφηαζή καο (ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο θαη εθπξνζψπνπο ησλ λεζηψλ) θαη ζπζηεκαηηθή
αληαιιαγή απφςεσλ κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην πκβνχιην, πηνζέηεζε
εηδηθά κέηξα ζηήξημεο ηεο γεσξγίαο γηα ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο. Με ηελ
απφθαζε απηή ζα ρνξεγνχληαη εηεζίσο εληζρχζεηο απφ ηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ,
χςνπο 24 εθ. € πεξίπνπ γηα ηε ζηήξημε ηεο παξαδνζηαθήο ηνπηθήο γεσξγηθήο παξαγσγήο,
αιιά θαη γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ λεζηψλ κε ηξφθηκα θαη δσνηξνθέο. ηηο εληζρχζεηο ελδεηθηηθά
αλαθέξνληαη: νη παξαδνζηαθνί ειαηψλεο, ην κέιη, νη ακπειψλεο γηα παξαγσγή θξαζηψλ
Ο.Π.Α.Π, νη παηάηεο θαη ν παηαηφζπνξνο, ε καζηίρα Υίνπ, ηα δακάζθελα θνπέινπ, ηα
θαζφιηα, ε θάβα θαη ην ηνκαηάθη αληνξίλεο, ε αγθηλάξα Σήλνπ, ηα εζπεξηδνεηδή Αηγαίνπ
θ.α.
- Δπίζεο, είρακε ηελ επθαηξία λα ελεκεξψζνπκε ην πκβνχιην γηα ην κέγεζνο θαη ηηο
επηπηψζεηο ησλ ππξθαγηψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ ην θαινθαίξη ηνπ 2006 ζε αξθεηέο πεξηνρέο
ηεο ρψξαο καο. Εεηήζακε ηελ εθδήισζε ηεο θνηλνηηθήο αιιειεγγχεο θαη ηελ άκεζε
ιήςε θνηλνηηθψλ κέηξσλ θαη πξσηνβνπιηψλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ, ζηελ αλαθνχθηζε
ησλ πνιηηψλ θαη ησλ αγξνηψλ πνπ επιήγεζαλ, ζηελ αλάθακςε ηεο γεσξγηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
- ην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Γεσξγίαο θαη Αιηείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 24 θαη 25/10/06 ζην Λνπμεκβνχξγν, κεηά απφ ηδηαίηεξα
δχζθνιεο δηαπξαγκαηεχζεηο, γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ ηνπ λένπ Καλνληζκνχ γηα
ηα αιθννινχρα πνηά πεηχρακε ηελ θαηνρχξσζε σο πξνζηαηεπφκελσλ γεσγξαθηθψλ
ελδείμεσλ, ησλ ειιεληθψλ πνηψλ Οχδν, Σζίπνπξν θαη Σζηθνπδηά, πνπ παξάγνληαη ζε
δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο θαζψο θαη δηάθνξσλ ιηθέξ. Δηδηθφηεξα, γηα ην ηζίπνπξν
επηηεχρζεθε ε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο παξαγσγήο ηνπ κε ηνπο παηξνπαξάδνηνπο, θαηά
πεξηνρή, παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο (αξσκάηηζε κε γιπθάληζν, κάξαζν, θ.α.). Σψξα πιένλ ηα
πξναλαθεξζέληα πξντφληα, πξνζηαηεχνληαη θαη εληζρχεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο, ηφζν
ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ. Δ., φζν θαη έλαληη ησλ ηξίησλ ρσξψλ.
- ην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Γεσξγίαο θαη Αιηείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 20 θαη 21/11/06 ζηηο Βξπμέιιεο, κεηά απφ επίκνλεο θαη
ζθιεξέο δηαπξαγκαηεχζεηο θαηά ηελ δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ ηνπ λένπ Καλνληζκνχ γηα
ηελ αιηεία ζηε Μεζφγεην, εμαζθαιίζακε γηα ηνπο έιιελεο αιηείο ηδηαίηεξα επλντθέο
ξπζκίζεηο, ζε ζρέζε κε ηελ πξφηαζε ηεο Πξνεδξίαο θαη ηεο Δπηηξνπήο. Δηδηθφηεξα,
πεηχρακε :
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Να αιηεχνπλ κε γξη-γξη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 300 κέηξσλ, πνπ ίζρπε κέρξη
ηφηε ή ζηελ ηζνβαζή ησλ 30 κέηξσλ, κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2007. Ζ ζπλέρηζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ζα γίλεηαη θάησ απφ επλντθέο ζπλζήθεο ζην πιαίζην εληαίνπ ζρεδίνπ
δηαρείξηζεο πνπ ζα θαιχπηεη νιφθιεξε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη ην ζχλνιν ησλ
ζθαθψλ.
Να αιηεχνπλ νη κεραλφηξαηεο ζηελ ίδηα κέρξη ηφηε ειάρηζηε απφζηαζε απφ ηελ αθηή
(έλα λαπηηθφ κίιη) παξά ηελ αληίζεηε, κέρξη ηφηε, πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο.
Να θαζνξηζηεί ζεκαληηθή κεηαβαηηθή πεξίνδνο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
παξαδνζηαθψλ αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ πνπ θζάλεη κέρξη ηηο 31 Μαΐνπ 2010.
Να δνζεί ηθαλή κεηαβαηηθή πεξίνδνο (1 Ηνπιίνπ 2008) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ
δηρηπψλ ηεο κεραλφηξαηαο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη γηα πξψηε θνξά ε
αληηθαηάζηαζε απηή εληζρχεηαη νηθνλνκηθά απφ Κνηλνηηθνχο θαη εζληθνχο πφξνπο.

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ίδηνπ πκβνπιίνπ, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ
πεγψλ ελέξγεηαο ζηε ρψξα καο, δεηήζακε απφ ην πκβνχιην ηε ζηήξημε ηεο
θαιιηέξγεηαο ησλ ελεξγεηαθψλ θπηψλ κε ηελ άκεζε αχμεζε ηεο ρνξεγνχκελεο ελίζρπζεο
θαη ηελ απινπνίεζε εθαξκνγήο ηνπ θαζεζηψηνο. Δπίζεο δεηήζακε ηε ζηήξημε θαη
ελδπλάκσζε ηεο παξαγσγήο κπαλάλαο ζηελ Διιάδα, ηελ έληαμή ηεο ζην θαζεζηψο ηεο
λέαο ΚΑΠ, κε ρνξήγεζε απμεκέλεο ελίζρπζεο ζηνπο παξαγσγνχο θαη ηε δπλαηφηεηα
εηζφδνπ λέσλ γεσξγψλ ζηνλ ηνκέα.
Αθφκα δεηήζακε απφ ην πκβνχιην ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο
επξσπατθήο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη ηε δηάζεζε ζηνπο Έιιελεο παξαγσγνχο
αζθαιέζηεξσλ θαη θζελφηεξσλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ. Γεγνλφο πνπ ζα
ζπκπηέζεη ζεκαληηθά ην θφζηνο παξαγσγήο, ζα εθνδηάζεη ηνπο θαηαλαισηέο κε
πεξηζζφηεξν αζθαιή πξντφληα θαη ζα απμήζεη ην κεξίδην ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ
αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Σέινο δηαηππψζακε ηελ αλεζπρία καο γηα ηελ θπθινθνξία ζην
εζσηεξηθφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε εγθεθξηκέλσλ Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλσλ
πξντφλησλ θαη δεηήζακε ηελ άκεζε ιήςε επηπιένλ κέηξσλ, πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ
πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ αλζξψπνπ, ηελ πγεία ησλ δψσλ θαη ηελ αεηθνξία ηνπ
πεξηβάιινληνο.
- ην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Γεσξγίαο θαη Αιηείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 19/3/07 ζηηο Βξπμέιιεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο
ζπδήηεζεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, ηνλίζακε φηη ζηηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηέο καο
εληάζζεηαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ησλ θαηαλαισηψλ,
θαζψο θαη ε παξαγσγή πνηνηηθψλ, αζθαιψλ θαη πςειήο δηαηηεηηθήο αμίαο γεσξγηθψλ
πξντφλησλ. Δλεκεξψζακε, φηη ήδε νινθιεξψλεηαη, έλα λέν εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην
καθξνπξφζεζκσλ ειέγρσλ, πνπ ζσξαθίδνπλ άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ηελ ηξνθηθή
αιπζίδα.
Δπηζεκάλακε ηα εμήο:

Απμήζεθε ζεκαληηθά ην πξνζσπηθφ (επηζηεκνληθφ θαη ηερληθφ) πνπ αζρνιείηαη
απνθιεηζηηθά κε ηνπο ειέγρνπο ζην θέληξν θαη ηελ πεξηθέξεηα, ηδίσο απφ ηηο
Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο.

Αλαβαζκίδεηαη πνηνηηθά ην έξγν ησλ εξγαζηεξίσλ ειέγρνπ ηξνθίκσλ θαη
δσνηξνθψλ, κέζσ ηεο δηαπίζηεπζεο ησλ πιένλ ζχγρξνλσλ επηζηεκνληθψλ
κεζφδσλ.

Πξνσζείηαη ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε κε ηελ απφθηεζε εμεηδηθεπκέλνπ
ινγηζκηθνχ.

Ξεθίλεζε κέζσ αλάπηπμεο δηθηχσλ επηθνηλσλίαο, ε έγθαηξε θαη έγθπξε ελεκέξσζε
φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηψλ, θνξέσλ, παξαγσγψλ, κεηαπνηεηψλ θιπ.
Εεηήζακε θνηλνηηθή ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή γηα ηελ ππνζηήξημε θαη δηεχξπλζε ηνπ
λένπ απηνχ εγρεηξήκαηνο.
Σνλίζακε ηελ αλάγθε γηα άκεζε απινπνίεζε ησλ θαλφλσλ ηεο ΚΑΠ, κε βάζε θαη
ηελ εκπεηξία εθαξκνγήο σο ηψξα ηεο πνιχπινθεο λέαο ΚΑΠ, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε γηα
ηνπο επξσπαίνπο αγξφηεο κηα απινχζηεξε, ιηγφηεξν γξαθεηνθξαηηθή θαη πεξηζζφηεξν
επέιηθηε θαη απνηειεζκαηηθή θνηλνηηθή λνκνζεζία.
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Δπίζεο, θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο «Απαζρφιεζε ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο»
ηνλίζακε ηελ αλάγθε αχμεζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο ζηηο αγξνηηθέο
πεξηνρέο θαη δεηήζακε λα ζηεξηρζεί ηδηαίηεξα ε απαζρφιεζε ησλ λέσλ θαη ησλ γπλαηθψλ.
Αθφκε δεηήζακε απφ ην πκβνχιην θαη ηνλ Δπίηξνπν θ. η. Γήκα, λα εθπνλεζεί
άκεζα θνηλνηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αεηθφξν ρξήζε ηνπ εδάθνπο θαη
θαη’ επέθηαζε ηνπ γεσξγηθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο επίζεο θαη ηε δηάζεζε επαξθψλ
θνηλνηηθψλ πφξσλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ νη θίλδπλνη ππνβάζκηζεο,
δηαβξψζεσλ, θαηνιηζζήζεσλ θιπ. πνπ επηηείλνληαη απφ ηηο κεγάιεο θιηκαηηθέο κεηαβνιέο
ηεο επνρήο καο.
Δπίζεο φζνλ αθνξά ηηο εμειίμεηο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηνλ ΠΟΔ, επηζεκάλακε
φηη δελ είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα δερζνχκε θακηά παξαπέξα ππνρψξεζε ηεο Δ.Δ. φζνλ
αθνξά ηελ ΚΑΠ θαη ηνλίζακε ην ελδηαθέξνλ καο γηα ηελ εμαζθάιηζε πξνζηαζίαο ησλ
επαίζζεησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, φπσο είλαη ηα θξνχηα θαη ιαραληθά.
ην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Γεσξγίαο θαη Αιηείαο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 16 θαη 17/04/07 ζην Λνπμεκβνχξγν ζπδεηήζεθε
ε πξφηαζε γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ηνκέα Φξνχησλ θαη Λαραληθψλ, φπνπ επηζεκάλακε
φηη ζα απνδερζνχκε κφλν ιχζεηο νη νπνίεο ζα ζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ην εηζφδεκα ησλ
ειιήλσλ παξαγσγψλ. Παξνπζηάδνληαο ηηο εζληθέο ζέζεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ αγξνηψλ θαη ηαπηίδνληαη κε ηηο ζέζεηο ηεο
ΠΑΔΓΔ, ππνζηεξίμακε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο πιήξνπο απνδέζκεπζεο ησλ
εληζρχζεσλ γηα ηε ζηαθίδα, ελψ γηα ηνπο άιινπο ππνηνκείο δεηήζακε ηελ πξφβιεςε
καθξάο δηάξθεηαο κεηαβαηηθψλ ξπζκίζεσλ, πνπ ζα ιακβάλνληαη κε απφθαζε ηνπ θάζε
Κξάηνπο/Μέινπο.
Τπνζηεξίμακε ηελ αχμεζε ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ πνπ ζα ρνξεγεζνχλ σο
εληζρχζεηο ζηνπο έιιελεο παξαγσγνχο θαη δεηήζακε λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπο, νη ζνβαξέο θαηαζηξνθέο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηελ παξαγσγή Φξνχησλ
θαη Λαραληθψλ απφ αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, θαηά ηε βαζηθή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο
ΚΟΑ πεξίνδν 2003-2005.
Σέινο γηα ην θαζεζηψο ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο πξνηείλακε πξνο ην
πκβνχιην, ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ ήδε ηζρχνπλ, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ
ππφςε ε πνηθηινκνξθία ησλ γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη νη πνιπηεκαρηζκέλεο θαη
θαηαθεξκαηηζκέλεο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην γεσξγηθφ πξνθίι ηεο
ρψξαο καο.
ην Άηππν πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Γεσξγίαο θαη Αιηείαο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 20 έσο 22/05/07 ζην Μάηλδ ηεο
Γεξκαλίαο ππνζηεξίμακε ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηε ζηήξημε ησλ αγξνηψλ καο, θαη
ηδηαίηεξα ησλ κηθξνπαξαγσγψλ, πνπ απνηεινχλ ηε κεγάιε πιεηνςεθία ζηελ Διιάδα, θαηά
ηελ πξνζερή δεθαεηία.
Πξνηείλακε ζην πκβνχιην λα πηνζεηεζνχλ κέηξα θαη λα δηαηεζνχλ νη αλαγθαίνη
πφξνη πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνπο αγξφηεο καο λα απνθηήζνπλ ζηαζεξφ εηζφδεκα
(αμηνπνηψληαο ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα) θαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο δσήο ζε ζρέζε κε ηελ
πγεία, ηελ ελεκέξσζε, ηηο επηθνηλσλίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηελ πιεξνθνξία θ.η.ι., ψζηε λα
κπνξέζνπλ βξαρππξφζεζκα αιιά θαη καθξνρξφληα λα νηθνδνκήζνπλ κηα θαιχηεξε δσή.
ην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Γεσξγίαο θαη Αιηείαο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 11 θαη 12/06/07 ζην Λνπμεκβνχξγν ζπδεηήζεθε
ε κεηαξξχζκηζε ηνπ ηνκέα ησλ Φξνχησλ θαη Λαραληθψλ. Πεηχρακε ηελ αχμεζε ησλ
πφξσλ ηνπ θνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζα δηαηίζεηαη απφ εδψ θαη ζην εμήο γηα ηα
θξνχηα θαη ιαραληθά ζηε ρψξα καο, ρσξίο θίλδπλν νπνηαζδήπνηε απψιεηάο ηνπο.
Δηδηθφηεξα ην πκβνχιην αλαγλψξηζε ηηο δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηνλ ηνκέα
ησλ ξνδάθηλσλ ζηε ρψξα καο απφ ηνπο παγεηνχο ηνπ 2003 θαη αχμεζε ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηνκέα θαηά 3,1 εθαη. € πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ην εηζφδεκα ησλ
ξνδαθηλνπαξαγσγψλ, ζε ζρέζε κε ηηο κέρξη ηφηε εηζπξάμεηο ηνπο. εκεηψλεηαη φηη ην
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πκβνχιην αχμεζε ηε θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηα κεηαπνηεκέλα Φξνχηα θαη
Λαραληθά κφλν γηα ηελ Διιάδα! Ζ δε Δπηηξνπή δεζκεχζεθε λα ππνβάιεη ηνπο
επφκελνπο κήλεο πξφηαζε πξνγξάκκαηνο δηαλνκήο θξνχησλ ζηα ζρνιεία, κε ζηφρν ηελ
θαιχηεξε δηαηξνθή ησλ παηδηψλ καο αιιά θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπο.
Δμαζθαιίζακε ηε ζπλέρηζε, ηεο ζηήξημεο ησλ Διιήλσλ ζηαθηδνπαξαγσγψλ, πνπ
ζα εηζπξάηηνπλ ηηο επηδνηήζεηο ηνπο, σο απνδεζκεπκέλε πιένλ ελίζρπζε κε βάζε ηνλ
κέζν φξν εηζπξάμεσλ ησλ εηψλ 2003-2005. Απμήζακε ην πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο γηα
ηηο Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ (Ο. Π.) απφ 50% ζε 60%.
Απνθαζίζζεθε ε έληαμε ζην λέν θαζεζηψο γηα πξψηε θνξά ηνπ δπλακηθνχ πξντφληνο
θξφθνπ.
ην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Γεσξγίαο θαη Αιηείαο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 16 θαη 17/07/07 ζηηο Βξπμέιιεο, κεηαμχ άιισλ
ππνζηεξίμακε, ζε ζρέζε κε ηα ακπειννηληθά κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπξνζψπνπο
ησλ αγξνηψλ (ΠΑΔΓΔ, ΚΔΟΟΔ):
ελίζρπζεο κε επαξθείο πφξνπο ησλ εζληθψλ θαθέισλ, κέζσ ησλ
νπνίσλ, ηφζν ε ρψξα καο φζν θαη ηα ινηπά Κξάηε-Μέιε, ζα κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ
ζηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ηνπ ηνκέα, ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο αγνξάο, ζηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πιενλαζκάησλ θ.ι.π.
πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ηνπ
θξαζηνχ ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
δηαηήξεζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο απζεληηθφηεηαο ηνπ νίλνπ, σο πξντφληνο πνπ
πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θπζηνγλσκίαο
ηνπ σο αγξνηηθνχ πξντφληνο.
αχμεζε ηνπ χςνπο ηεο πξνηεηλφκελεο εληαίαο απνδεζκεπκέλεο ελίζρπζεο,
θαζψο θαη
ζέζπηζε κέηξσλ πνπ ζα εληζρχνπλ ηε βησζηκφηεηα ησλ εθκεηαιιεχζεσλ ηνπ
ηνκέα πνπ ζα ζπλερίζνπλ ηελ παξαγσγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα.
 Δλεκεξψζακε ην πκβνχιην γηα ηηο θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο ηνπ θεηηλνχ
θαινθαηξηνχ θαη δεηήζακε ηε ιήςε κέηξσλ θαη θνηλνηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, πνπ ζα
αλαθνπθίζνπλ ηνπο πιεγέληεο θαη ζα απνθαηαζηήζνπλ ηε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζηηο πεξηνρέο πνπ θάεθαλ.
 ην ζέκα ηεο δάραξεο, δεηήζακε απφ ην πκβνχιην λα πξνβιεθζνχλ ξπζκίζεηο πνπ ζα
ζηεξίμνπλ αλαδξνκηθά ηνπο παξαγσγνχο ηεο ρψξαο καο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην
πξφγξακκα αλαδηάξζξσζεο ηνπ ηνκέα, θαζψο θαη ηελ αχμεζε ηεο ρνξεγνχκελεο
απνδεκίσζεο ζηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο δάραξεο ηα νπνία κεηαηξάπεθαλ ζε
εξγνζηάζηα παξαγσγήο βηνθαπζίκσλ.
 Παξάιιεια ππνζηεξίμακε ηελ πξνψζεζε ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο κέζσ κηαο
Κνηλνηηθήο πνιηηηθήο πξνβνιήο θαζψο θαη ηελ έληαμή ηεο ζην ζρεηηθφ θαηάινγν ηεο
UNESCO γηα ηελ άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο αλζξσπφηεηαο.

ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ
Ζ ειιεληθή αληηπξνζσπεία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε
επηθεθαιήο ηνλ Τπνπξγφ ζπκκεηείρε ζηα αθφινπζα πκβνχιηα Τπνπξγψλ Γεσξγίαο θαη
Αιηείαο απφ ην Μάξηην ηνπ 2004 έσο ζήκεξα:
ΔΣΟ 2004
1)
2)
3)
4)

ΜΑΡΣΗΟ
ΑΠΡΗΛΗΟ
ΑΠΡΗΛΗΟ
ΜΑΗΟ

ΒΡΤΞΔΛΛΔ
ΒΡΤΞΔΛΛΔ
ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ
ΗΡΛΑΝΓΗΑ

(22,23)
(21,22)
(26,27)
(9,10,11)
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ΣΑΚΣΗΚΟ
ΔΚΣΑΚΣΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΑΣΤΠΟ

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

ΜΑΗΟ
ΗΟΤΝΗΟ
ΗΟΤΛΗΟ
ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ
ΟΚΣΩΒΡΗΟ
ΝΟΔΜΒΡΗΟ
ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ

ΒΡΤΞΔΛΛΔ
ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ
ΒΡΤΞΔΛΛΔ
ΟΛΛΑΝΓΗΑ
ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ
ΒΡΤΞΔΛΛΔ
ΒΡΤΞΔΛΛΔ

(24)
(21)
(19)
(5,6,7)
(18)
(22,23)
(21,22)

ΣΑΚΣΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΑΣΤΠΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ

ΔΣΟ 2005
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ
ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ
ΜΑΡΣΗΟ
ΑΠΡΗΛΗΟ
ΜΑΗΟ
ΜΑΗΟ
ΗΟΤΝΗΟ
ΗΟΤΛΗΟ
ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ
ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ
ΟΚΣΩΒΡΗΟ
ΟΚΣΩΒΡΗΟ
ΝΟΔΜΒΡΗΟ
ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ

ΒΡΤΞΔΛΛΔ
ΒΡΤΞΔΛΛΔ
ΒΡΤΞΔΛΛΔ
ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ
ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ
ΒΡΤΞΔΛΛΔ
ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ
ΒΡΤΞΔΛΛΔ
ΛΟΝΓΗΝΟ
ΒΡΤΞΔΛΛΔ
ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ
ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ
ΒΡΤΞΔΛΛΔ
ΒΡΤΞΔΛΛΔ

(24)
(28)
(14)
(26)
(8,9,10)
(30)
(20,21)
(18)
(9,10,11,12)
(19,20)
(18)
(24,25)
(23,24,25)
(20,21)

ΣΑΚΣΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΑΣΤΠΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΔΚΣΑΚΣΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ

ΔΣΟ 2006
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ
ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ
ΜΑΡΣΗΟ
ΑΠΡΗΛΗΟ
ΜΑΗΟ
ΜΑΗΟ
ΗΟΤΝΗΟ
ΗΟΤΛΗΟ
ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ
ΟΚΣΩΒΡΗΟ
ΝΟΔΜΒΡΗΟ
ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ

ΒΡΤΞΔΛΛΔ
ΒΡΤΞΔΛΛΔ
ΒΡΤΞΔΛΛΔ
ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ
ΒΡΤΞΔΛΛΔ
ΑΤΣΡΗΑ
ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ
ΒΡΤΞΔΛΛΔ
ΒΡΤΞΔΛΛΔ
ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ
ΒΡΤΞΔΛΛΔ
ΒΡΤΞΔΛΛΔ

(23)
(20)
(20)
(25)
(22)
(30)
(19)
(18)
(18)
(24, 25)
(20, 21)
(19, 20)

ΣΑΚΣΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΔΚΣΑΚΣΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ

ΔΣΟ 2007
38)
39)
40)
41)
42)
43)

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ
ΜΑΡΣΗΟ
ΑΠΡΗΛΗΟ
ΜΑΗΟ
ΗΟΤΝΗΟ
ΗΟΤΛΗΟ

ΒΡΤΞΔΛΛΔ
ΒΡΤΞΔΛΛΔ
ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ
ΜΑΗΝΕ
ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ
ΒΡΤΞΔΛΛΔ

(29)
(19)
(16)
(20,21)
(11,12)
(16,17)

ΣΑΚΣΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΑΣΤΠΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ
ΣΑΚΣΗΚΟ

Αθφκε:
44) Ο θ. Δ. Μπαζηάθνο κεηέβε ζηα Ηεξνζφιπκα (10/4/04), σο εθπξφζσπνο ηεο
Κπβέξλεζεο, γηα ηελ παξαιαβή ηνπ Αγίνπ Φσηφο.

11

45) ηε Γελεχε (30/7/04) ν Τπνπξγφο, ζπλνδεπφκελνο απφ ην Γελ. Γξακκαηέα ηνπ
Τπ. Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ θ. Γ. Μέξγν εθπξνζψπεζε ηε xψξα καο ζην πκβνχιην
Τπνπξγψλ Γεληθψλ Τπνζέζεσλ – Δμσηεξηθψλ, κε ζέκα ζπδήηεζεο “Γηαπξαγκαηεχζεηο
ζην πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ”.
46) Μεηέβε ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγχπηνπ (24/10/04), πξνθεηκέλνπ λα παξαζηεί
ζηελ ελζξφληζε ηεο Απηνχ Θεηνηάηεο Μαθαξηφηεηνο ηνπ Πάπα & Παηξηάξρνπ Αιεμαλδξείαο &
πάζεο Αθξηθήο Θεφδσξνπ ηνπ Β’.
47) Δπηζθεπηφκελνο ηε Νφηην Κνξέα θαη ηελ Ηαπσλία (29/10/04 σο 4/11/04), ν
Τπνπξγφο ζπλαληήζεθε κε ηνλ Τπνπξγφ Δκπνξίνπ θαη Γεσξγίαο ηεο Ν. Κνξέαο, θαζψο
θαη κε ηνπο εηζαγσγείο αγξνηηθψλ πξντφλησλ. ηελ Ηαπσλία ζπλαληήζεθε κε ηνπο
Τπνπξγνχο Γεσξγίαο, Δμσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκίαο - Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο θαζψο
θαη κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Ηαπσληθήο Βνπιήο.
48) ην Παξίζη (14-15/12/04) ν Τπνπξγφο ζπλνδεπφκελνο απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα
Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ θ. Υ. Απγνπιά παξεπξέζεθε
ζηελ 5ε πλάληεζε ηνπ Τπνπξγψλ ησλ 13 Κξαηψλ Μειψλ ηνπ Γηεζλνχο Κέληξνπ Αλσηάησλ
Μεζνγεηαθψλ Αγξνλνκηθψλ πνπδψλ (CIHEAM- Centre International de Hautes Etudes
Agronomiquies Mediterraneennes) θαη ζπλαληήζεθε κε ηνλ Τπνπξγφ Γεσξγίαο,
Σξνθίκσλ, Αιηείαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Γαιιίαο.
49) ηελ Πνξηνγαιία (10-11/4/05) ν Τπνπξγφο ζπλνδεπφκελνο απφ ην Γεληθφ
Γξακκαηέα θ. Υ. Απγνπιά, ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θ.
Λ. Αλαλίθα θαη ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Α. Λενχδε
επηζθέθζεθε ηε Γηεζλή Έθζεζε Σξνθίκσλ & Πνηψλ Alimentaria ζηε Ληζζαβψλα θαη
εγθαηλίαζε ην Διιεληθφ Πεξίπηεξν πνπ γηα πξψηε θνξά ιεηηνχξγεζε ζην ζπγθεθξηκέλν
εθζεζηαθφ ρψξν. Ο θ. Δ. Μπαζηάθνο ζπλαληήζεθε κε ηνλ νκφινγφ ηνπ Τπνπξγφ Γεσξγίαο
θαη αληάιιαμαλ απφςεηο πάλσ ζε ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο λέαο ΚΑΠ, θαζψο θαη κε
νηθνλνκηθνχο, εκπνξηθνχο παξάγνληεο θαη εθζέηεο άιισλ ρσξψλ ζηνπο νπνίνπο ηφληζε ηα
ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα επψλπκα ειιεληθά πξντφληα.
59) ηελ Ηαπσλία (18-19/5/05) ν Τπνπξγφο, ζην πιαίζην ηεο παγθφζκηαο έθζεζεο
Expo 2005, κε αληηπξνζσπεία ζηελ νπνία κεηείραλ ν Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ θ. Γ. Αινγνζθνχθεο, ν Τθππνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θ. Π.
Γνχθαο, ν Τθππνπξγφο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θ. Α. Ληάζθνο θαη θνξπθαίνη παξάγνληεο
ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ζπλαληήζεθε κε παξάγνληεο ηεο Ηαπσληθήο Οηθνλνκίαο θαη κε ηνλ
Τπνπξγφ Γεσξγίαο ηεο Ηαπσλίαο θαη ζπδήηεζε ζέκαηα εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν
ρσξψλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Δπίζεο ζπλαληήζεθε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο ηεο
Ηαπσλίαο.
51) ηε Ρσζία (27-30/9/05) ν Τπνπξγφο ζπλνδεπφκελνο απφ ηνπο Τθππνπξγνχο
Δμσηεξηθψλ θ. Δ. ηπιηαλίδε θαη Οηθνλνκίαο θ. Υ. Φψιηα θαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα
θ. Υ. Απγνπιά κε κεγάιε Κπβεξλεηηθή θαη επηρεηξεκαηηθή απνζηνιή (πεξηζζφηεξεο απφ 230
εηαηξείεο), ζην πιαίζην ηεο 5εο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Διιάδνο-Ρσζίαο θαη ηνπ
Διιελνξσζηθνχ Δπηρεηξεκαηηθνχ πλεδξίνπ, είρε ζπλαληήζεηο κε ην Ρψζν Τπνπξγφ
Γεσξγίαο, ην Γήκαξρν Μφζραο θαζψο θαη Ρψζνπο εηζαγσγείο θαη επηρεηξεκαηίεο κε ζηφρν
ηελ πξνψζεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ καο.
52) ηελ Κνισλία (9/10/05) ν Τπνπξγφο ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θ. εξαθείκ Σζφθα θαη ηνπο Γηεπζχλνληεο πκβνχινπο ηνπ
ΟΠΔΓΔΠ θ. Κ. Βπδνβίηε θαη ηνπ ΟΠΔ θ. Π. Γξφζν, επηζθέθζεθε ηελ έθζεζε ANUGA 2005,
ηε κεγαιχηεξε έθζεζε ζηνλ θφζκν γηα ηξφθηκα, πνηά θαη εμνπιηζκφ. ην πιαίζην απηήο ηεο
έθζεζεο, εγθαηλίαζε ην Διιεληθφ Πεξίπηεξν, επηζθέθζεθε ηνπο Έιιελεο εθζέηεο ζε 170
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Διιεληθά πεξίπηεξα θαη είρε επαθέο κε νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε θαη
πξνψζεζε ησλ ειιεληθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.
53) ην Hong Kong (13-18/12/05) ν Τπνπξγφο ζπλνδεπφκελνο απφ ην Γεληθφ
Γξακκαηέα θ. Υξήζην Απγνπιά, ηνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο, θ. Γ. Μέξγν ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Γ. Κνληφ ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο, βνπιεπηέο θαη άιια ζηειέρε, εγήζεθε ηεο ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο ζηηο
εξγαζίεο ηεο 6εο Τπνπξγηθήο Γηάζθεςεο ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ.
Απνθαζίζζεθε ε δηαηήξεζε ηεο θνηλνηηθήο ζηήξημεο γηα ηα αγξνηηθά πξντφληα (θαη ην βακβάθη)
σο ην 2013.
54) ην Βεξνιίλν (2/2/06) ν Τπνπξγφο κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Γεξκαλνχ
Τπνπξγνχ Γεσξγίαο θ. Seehofer θαη ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ηνπ Βεξνιίλνπ
ζπλνδεπφκελνο απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα θ. Υξ. Απγνπιά, ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν
ηνπ ΟΠΔΓΔΠ θ. Βπδνβίηε θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΟΠΔ θ. Γξφζν, επηζθέθζεθε ηε 14ε
Γηεζλή Έθζεζε Φξνχησλ θαη Λαραληθψλ "FRUIT LOGISTICA". Ο Τπνπξγφο ζηo πιαίζην
ηεο πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ ειιεληθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ είρε επαθέο κε ηελ
πνιηηηθή εγεζία ηνπ Γεξκαληθνχ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, ηνπο δεκνηηθνχο άξρνληεο,
πνιινχο ηνπηθνχο παξάγνληεο θαη Γεξκαλνχο εηζαγσγείο, ηνπο νπνίνπο μελάγεζε ζην
ειιεληθφ πεξίπηεξν.
55) ηε Μαδξίηε (13/6/06) ζηε χλνδν ησλ Τπνπξγψλ Γεσξγίαο ησλ ρσξψλ πνπ
έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηνπο Φπηνγελεηηθνχο Πφξνπο (98 ρψξεο),
ηε ρψξα εθπξνζψπεζε ν Τπνπξγφο, ζπλνδεπφκελνο απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα θ. Υξήζην
Απγνπιά. Ο Τπνπξγφο είρε ηελ επθαηξία λα αλαθεξζεί κεηαμχ άιισλ ζηε ζεκαζία ησλ
θπηνγελεηηθψλ πφξσλ γηα ηε δηαηξνθηθή αζθάιεηα θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πείλαο ζε
παγθφζκην επίπεδν. Δπεζήκαλε ην έληνλν θαη ζπλερέο ελδηαθέξνλ ηεο Διιάδαο γηα ηελ
πξνζηαζία θαη ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ζε εζληθφ επίπεδν θαη ηε βνχιεζε ηεο
πνιηηηθήο εγεζίαο γηα ηελ αλάιεςε θαη πξνψζεζε πξσηνβνπιηψλ ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ
επίπεδν, φπσο κηα λέα ηξάπεδα γελεηηθνχ πιηθνχ, ψζηε ε ρψξα καο λα απνιαχζεη ηα νθέιε
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα ζηνλ ηνκέα απηφ.
56) ηε Μφζρα (27/11/06) ν Τπνπξγφο, ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
θ. Υξήζην Απγνπιά θαη ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Οξγαληζκνχ Πξνψζεζεο
Δμαγσγψλ θ. Γξφζν, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Ρψζνπ νκνιφγνπ ηνπ θ. Αιεμέη
Γθνξληίεθ παξεπξέζεθε ζην «Πξψην αιφλη Διιεληθήο Γαζηξνλνκίαο θαη Οίλνπ
ΚΔΡΑΜΑ» γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ειιεληθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Καηά ηε δηάξθεηα
ηεο παξακνλήο ηνπ ζηε ξσζηθή πξσηεχνπζα, ν θ. Μπαζηάθνο είρε ηελ επθαηξία λα
ζπλνκηιήζεη κε εθπξνζψπνπο θνξέσλ ησλ εηζαγσγέσλ, θαζψο θαη κε εθπξνζψπνπο ησλ
Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη λα πξνβάιεη ηελ απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο καο
ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά, επσλχκσλ πνηνηηθψλ θαη ηδηαίηεξα
αζθαιψλ γηα ηνλ θαηαλαισηή, λσπψλ θαη κεηαπνηεκέλσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.
57) ην Κάηξν (1-3/12/06) ν Τπνπξγφο, ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
θ. Υξήζην Απγνπιά ζπκκεηείρε ζηελ 6ε Τπνπξγηθή χλνδν ησλ Τπνπξγψλ Γεσξγίαο
ησλ κειψλ ηεο CIHEAM. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πλφδνπ ζπδεηήζεθαλ ηα ζέκαηα ηνπ
Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ εκπνξίνπ ησλ
αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ ζηηο Μεζνγεηαθέο ρψξεο, ηεο ελδπλάκσζεο ησλ
πνιηηηθψλ αγξνηηθήο αλάπηπμεο, ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ θαζψο θαη ηα πξφηππα
πνηφηεηαο γηα ηα Μεζνγεηαθά είδε δηαηξνθήο. Σνλίζηεθε ηδηαίηεξα ε αλάγθε λα πξνβάιινληαη
ηα πιενλεθηήκαηα απ΄ ηελ θαηαλάισζε ηξνθίκσλ ηεο Μεζνγεηαθήο πγηεηλήο δηαηξνθήο,
γεγνλφο πνπ ζα δψζεη ψζεζε ζηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ απηψλ κε εμαζθάιηζε θαη
θαιχηεξσλ φξσλ.
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58) ηελ Κχπξν (20-21/1/07) ν Τπνπξγφο ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ Γεληθφ
Γξακκαηέα θ. Υξήζην Απγνπιά έιαβε κέξνο ζηελ άηππε ζπλάληεζε ησλ Τπνπξγψλ
Γεσξγίαο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο E.E. ησλ ρσξψλ ηεο Μεζνγείνπ. ηε ζπλάληεζε
απηή, εθηφο απφ ηελ Κχπξν θαη ηελ Διιάδα, ζπκκεηείραλ αθφκα ε Γαιιία, ε Ηηαιία, ε
Ηζπαλία, ε Πνξηνγαιία, ε ινβελία θαη ε Μάιηα.
Σα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ:
α. Ζ ππφ αλαζεψξεζε Κνηλή Οξγάλσζε Αγνξάο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ.
β. Ζ ππφ αλαζεψξεζε Κνηλή Οξγάλσζε Αγνξάο ηνπ ακπειννηληθνχ ηνκέα θαη νη πξννπηηθέο
ηεο.
γ. Ζ πνξεία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ θαη
νη εκπνξηθέο ζρέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηηο ηξίηεο ρψξεο.
πδεηήζεθε αθφκε ην εληεηλφκελν πξφβιεκα ηεο ιεηςπδξίαο ζηε Μεζφγεην θαη ε αλάγθε
άκεζεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ
νηθνζπζηεκάησλ ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη ηε ζηήξημε ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ησλ παξαγσγψλ
πνπ πιήηηνληαη.
59) ην Βεξνιίλν (8/2/07) ν Τπνπξγφο, ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
θ. Υξήζην Απγνπιά, επηζθέθηεθε ηε κεγάιε δηεζλή εκπνξηθή έθζεζε λσπψλ θξνχησλ θαη
ιαραληθψλ “Fruit Logistica 2007”, ζην πιαίζην ησλ γεληθφηεξσλ πξσηνβνπιηψλ ηεο
Κπβέξλεζεο γηα ηε ζηήξημε, πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ πνηνηηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ
καο. Ζ δηεζλήο απηή έθζεζε νξγαλψλεηαη ζηε Γεξκαλία γηα 15ε ρξνληά θαη ζπκκεηέρνπλ ζ’
απηήλ 1.450 επηρεηξήζεηο απφ 65 δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηνπ ν
Τπνπξγφο πεξηφδεπζε ζηα ειιεληθά πεξίπηεξα φισλ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έθζεζε, ελψ ζπλαληήζεθε θαη κε ην Γεξκαλφ νκφινγφ ηνπ, κε ηνλ
νπνίν αληάιιαμαλ απφςεηο ζε ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο.
60) ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε (26/4/07) ν Τπνπξγφο, ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ
Γεληθφ Γξακκαηέα θ. Υξ. Απγνπιά, επηζθέθηεθε ην Παηξηαξρείν θαη επέδσζε ζηνλ
Οηθνπκεληθφ Παηξηάξρε θ. θ. Βαξζνινκαίν ηηκεηηθή πιαθέηα ζε έλδεημε αλαγλψξηζεο
ηεο δξάζεο θαη ησλ αγψλσλ ηνπ, ζε παγθφζκηα θιίκαθα, ππέξ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
Ο Τπνπξγφο ζπλαληήζεθε επίζεο κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δκπνξηθνχ
Δπηκειεηεξίνπ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θ. Murat Yalcintas θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ
πκβνπιίνπ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ κε ην εμσηεξηθφ θ. Selim Egeli, κε ηνπο νπνίνπο
αληάιιαμε απφςεηο γηα ζέκαηα εκπνξίαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη γηα γεληθφηεξα ζέκαηα
θνηλνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, κε έκθαζε ζηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ
πνηνηηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ καο. Δηδηθφηεξα, ζπδεηήζεθαλ πξσηνβνπιίεο γηα
ζπκκεηνρή θαη ησλ δχν ρσξψλ ζε δηεζλείο εκπνξηθέο εθζέζεηο ζε Κσλζηαληηλνχπνιε θαη
Αζήλα.

ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ
πλερίδνληαη νη επηζθέςεηο ηνπ Τπνπξγνχ ζε πεξηνρέο ηεο ρψξαο κε αθνξκή
ηξέρνληα ζέκαηα.

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη απ’ ην Ννέκβξην ηνπ 2005 νη 66 πεξηνδείεο ηνπ
Τπνπξγνχ ζηνπο Ννκνχο θαη πεξηνρέο:
1)Αξθαδίαο, 2)Λαθσλίαο (3 θνξέο), 3)Μεζζελίαο, 4)Φζηψηηδαο (4 θνξέο),
5)Αηηηθήο (Μαξαζψλα θαη Παιιήλε), 6)Ρφδνπ (2 θνξέο), 7)Αξγνιίδαο (3
θνξέο), 8)άκνπ, 9)Υίνπ (2 θνξέο), 10)Λέζβνπ, 11)Έβξνπ (2 θνξέο),
12)Ξάλζεο
(2
θνξέο),
13)Ρνδφπεο,
14)Γξάκαο,
15)Καβάιαο,
16)Θεζζαινλίθεο (9 θνξέο), 17)Κνδάλεο, 18)Πέιιαο (2 θνξέο),
19)Ζκαζίαο, 20)Λάξηζαο (6 θνξέο), 21)Δχβνηαο (2 θνξέο), 22)Φσθίδαο (4
θνξέο), 23)Ζιείαο 24)Σξηθάισλ (3 θνξέο), 25)Λαζηζίνπ, 26)Κνξηλζίαο (3
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θνξέο), 27)Μαγλεζίαο (2 θνξέο),
30)Πηεξίαο, 31)Αραταο, 32)Υαλίσλ.

28)Καξδίηζαο,

29)Δπξπηαλίαο,

Αληηθείκελν ησλ επηζθέςεσλ, εθδειψζεσλ θαη ζπζθέςεσλ απνηέιεζε ε εμέηαζε
ηνπηθψλ ζεκάησλ, ε θαηαγξαθή ησλ δεκηψλ απφ αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, ε πξνεηνηκαζία
ηεο λέαο ΚΑΠ, ηα έξγα ηνπ Γ’ ΚΠ θαη ν ζπληνληζκφο ηεο δξάζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ
Τπεξεζηψλ θαη ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
γξίπεο ησλ πηελψλ (επηηφπηεο ζπζθέςεηο κε 23 Ννκάξρεο θαη Σνπηθνχο εθπξνζψπνπο, ηεο
ΔΝΑΔ, Μαθεδνλίαο, Θξάθεο θαη λεζηψλ Αηγαίνπ).
Σελ 1/2/2006 εγθαηλίαζε ζηε Θεζζαινλίθε ηε κεγάιε αγξνηηθή Έθζεζε 21ε Agrotica.
ηηο 30/6/2006 ζηε Θεζζαινλίθε κίιεζε ζηελ εηήζηα ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ
Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (ΓΔΩΣΔΔ).
ηηο 15/11/2006 παξεπξέζεθε, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΠΑΔΓΔ θ.
Σδ. Καξακίρα, ζηελ έλαξμε ηεο εηήζηαο Γηεκεξίδαο Πξνέδξσλ θαη Γηεπζπληψλ Δλψζεσλ
Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ ηεο ρψξαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 14 κε 16 Ννεκβξίνπ 2006 ζην
Λνπηξάθη Κνξηλζίαο.
ηηο 9/3/2007 εγθαηλίαζε ζηε Θεζζαινλίθε ηελ 19ε Γηεζλή Έθζεζε Σξνθίκσλ,
Πνηψλ, Μεραλεκάησλ θαη Δμνπιηζκνχ DETROP θαη παξάιιεια ηε δηεζλή Έθζεζε «OINOS
2007», φπνπ εμαγγέιζεθαλ κέηξα γηα ζηήξημε ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013.
ηηο 24/5/2007 εγθαηλίαζε ζηε Θεζζαινλίθε ην Μνπζείν Άγξηαο Παλίδαο θαη ην
Δλπδξείν Γιπθέσλ Τδάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο.
ηηο 10/6/07 ζην Πξνζπλέδξην Κεληξηθήο Διιάδνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ζηε
Λάξηζα - κε θεληξηθφ νκηιεηή ηνλ Πξσζππνπξγφ θ. Κψζηα Καξακαλιή - ν Τπνπξγφο,
αλαθεξφκελνο ζην έξγν ησλ 39 κελψλ δηαθπβέξλεζήο καο, έδσζε έκθαζε κεηαμχ άιισλ
ζηε κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο ΚΑΠ, ησλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαλ
ζην Γ’ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο, θαζψο θαη ζηελ έγθαηξε πξνεηνηκαζία γηα ηελ Γ’
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν. Σφληζε, επίζεο, ηηο πξνζπάζεηεο αθελφο γηα ηε δεκηνπξγία
επλντθψλ, γηα ηνλ έιιελα αγξφηε, ζπλζεθψλ παξαγσγήο, κε ηελ αχμεζε ησλ Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ππνδνκήο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη αθεηέξνπ γηα
πνηνηηθή γεσξγία θαη εμσζηξέθεηα ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, ε νπνία απνηππψλεηαη θάζε ρξφλν
ζηα επίζεκα ζηνηρεία ησλ εμαγσγψλ.
ηηο 3/8/07 εγθαηλίαζε ζηα Υαληά ηελ 9ε Έθζεζε Κξεηηθψλ Πξντφλησλ Πνηφηεηαο,
Δηδψλ Λατθήο Σέρλεο θαη ηνπ Αγξνηνπξηζηηθνχ Πξντφληνο.

Β)

ΔΧΣΔΡΗΚΑ ΜΔΣΡΑ

ΔΠΗΠΔΤΖ ΔΠΗΓΟΣΖΔΧΝ
Καζνξίζακε, ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα γηα ηηο πιεξσκέο ησλ θνηλνηηθψλ
εληζρχζεσλ απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ (Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ) αλά πξντφλ θαη πεηχρακε
θαη κε δαλεηαθή δηεπθφιπλζε ηεο ΑΣΔ κε εκεξνκελία 21/12/04 θαη 06/12/05,
ελδεηθηηθά γηα νξηζκέ λα πξντφληα, ηηο αθφινπζεο ζεκαληηθέο πνζνζηηαίεο
απμήζεηο ζηελ θαηαβνιή ησ λ επηδνηήζεσ λ ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ:

Α/Α

ΠΡΟΗΟΝΣΑ

21/12/2003

21/12/2004

ΑΤΞΖΖ

1.

ΒΑΜΒΑΚΗ

305.782.584 €

532.511.766 €

74,15%

2.

ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΑ

13.704.232 €

38.066.312 €

177,77%

3.

ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΑ
ΔΚΣΑΔΗ ΟΓΔ (ηηεξά,
Όζπξηα, Ρχδη)

12.626.734 €

106.346.937 €

842,24%

281.363.734 €

425.000.000 €

151,05%

4.
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ΠΟΡΔΗΑ ΠΛΖΡΧΜΧΝ ΠΡΟ ΣΖ ΝΔΑ ΚΑΠ
ΣΑ 3 ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΥΡΟΝΗΑ, ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΝΑΡΞΖ ΣΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΔΣΟΤ
(16 ΟΚΣ.) ΜΔΥΡΗ ΣΖΝ 6ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΚΑΘΔ ΔΣΟΤ
Απφ
Απφ
Απφ
Α/Α
16/10/2003 έσο 16/10/2004 έσο 16/10/2005 έσο
ΠΡΟΨΟΝΣΑ
6/12/2003
6/12/2004
6/12/2005
1.

ΒΑΜΒΑΚΗ

211.289.296,00 €

397.887.275,00 €

438.443.331,00 €

2.

ΚΑΠΝΟ

199.615.824,00 €

199.222.610,00 €

175.174.701,00 €

3.

ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ

135.167.117,00 €

133.252.023,00 €

265.675.902,00 €

4.

ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΑ

325.989,00 €

43.215.498,00 €

737.208,00 €

5.

ΒΟΟΔΗΓΖ

2.294.455,00 €

686.600,00 €

2.287.708,00 €

6.

ΑΡΟΣΡΑΗΑ

11.166.916,00 €

224.412,00 €

1.200.175,00 €

7.

ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΑ

3.239.177,00 €

5.202.431,00 €

3.208.623,00 €

8.

ΛΟΗΠΑ

38.058.373,00 €

23.034.144,00 €

29.422.748,00 €

ΤΝΟΛΟ
ΔΠΗΣΑΥΤΝΖ
ΠΛΖΡΧΜΧΝ :
ΔΠΗΣΑΥΤΝΖ
ΠΛΖΡΧΜΧΝ :

601.157.147,00 €

802.724.993,00 €
33,5% απφ ην
2003

916.150.396,00 €
14,3% απφ ην
2004

52,4% απφ
ην 2003

Γηα ην ειαηφιαδν μεπεξάζηεθε α) ην πξφβιεκα ηεο πεξηφδνπ 2002-03 θαζψο θαη β)
εθείλν ηεο αλαμηνπηζηίαο ηνπ ειαηνθνκηθνχ κεηξψνπ, πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ
πξνεγνχκελε θπβέξλεζε.
Γηα ην βακβάθη δφζεθε γηα πξψηε θνξά ε επηζηξνθή ησλ 38 δξρ./θηιφ (0,1116
€/θηιφ), φπσο είρε δεζκεπηεί ε Κπβέξλεζε, πνιχ λσξίηεξα απφ θάζε άιιε θνξά, πξηλ απφ
ην Πάζρα 2005, έλαληη ηνπ επηεκβξίνπ, πνπ δηλφηαλ ζην παξειζφλ. Ο Τπνπξγφο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θ. Δπ. Μπαζηάθνο θαη ν Τθππνπξγφο Οηθνλνκίαο θ. Π. Γνχθαο
απνθάζηζαλ, θαη έηζη θαηαβιήζεθε, φπσο άιισζηε θαη ηα δχν (2) πξνεγνχκελα ρξφληα, θαηά
ηελ έλαξμε ηεο λέαο θαιιηεξγεηηθήο πεξηφδνπ, ε επηζηξνθή ζπλππεπζπλφηεηαο κέζσ
ηακεηαθήο δηεπθφιπλζεο ζε φινπο ηνπο δηθαηνχρνπο αγξφηεο πξηλ απφ ην Πάζρα 2006,
πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη βακβαθνπαξαγσγνί.

ΔΠΗΠΔΤΖ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΔΠΗΓΟΣΖΔΧΝ 2006 (ΝΔΑ ΚΑΠ)
Δπηηεχρζεθε, κε απφιπηε δηαθάλεηα θαη ηελ νκφθσλε απνδνρή ηνπ Γ.. ηεο
ΠΑΔΓΔ, παξά ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο λέαο Κ.Α.Π. πνπ εθαξκφδεηαη γηα
πξψηε θνξά θέηνο ζηε ρψξα θαη ζηελ Δ.Δ., ε ζεκαληηθή επίζπεπζε ηεο θαηαβνιήο ησλ
θνηλνηηθψλ επηδνηήζεσλ. Με ζηαδηαθέο εμνθιήζεηο ζε φζνπο πιεξνχζαλ ηηο λφκηκεο
πξνυπνζέζεηο.
Γφζεθε πξνθαηαβνιή ζηηο 17/11/06 ζπλνιηθνχ χςνπο 503 εθαη. € πνπ αθνξoχζε
522.000 αγξφηεο.
Οδεγεζήθακε ζηελ πιεξσκή 623.000 αγξνηψλ κε πνζφ 875 εθαη. €, δειαδή
απμεκέλν θαηά 66% ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν πιεξσκήο επηδνηήζεσλ ηεο αληίζηνηρεο
εκεξνκελίαο ηεο εμαεηίαο 1998-2003, ηελ δεχηεξε εξγάζηκε εκέξα ηνπ Γεθεκβξίνπ,
δειαδή ηελ 4ε Γεθεκβξίνπ, κε δεδνκέλν φηη νη θνηλνηηθέο επηδνηήζεηο θαηαβάιινληαη απφ
ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ έσο ηελ 30ε Ηνπλίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο.
Έγηλε θαη λέα πιεξσκή ηε Γεπηέξα, 18/12/06 πνπ αθνξνχζε 168.596 αθφκε αγξφηεο
γηα ηα αγξνηεκάρηα ηνπο πνπ δελ παξνπζίαδαλ πξφβιεκα, κε πνζνζηφ 75% ησλ επηδνηήζεσλ
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πνπ αλαινγνχλ θαη κε πξφζζεην ζπλνιηθά πνζφ 341 εθαη. €. Έγηλε δε κε ηακεηαθή
δηεπθφιπλζε ρσξίο θακία επηβάξπλζε ησλ αγξνηψλ.
Μέρξη ηελ 18/12/06 είρε θαηαβιεζεί ζπλνιηθά πνζφ 1.250 εθαη. €, πνπ αληηζηνηρνχζε
ζην 75% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ επηδνηήζεσλ, γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, (δειαδή απμεκέλν θαηά
30%), έλαληη 968 εθ. € ηεο αληίζηνηρεο εκεξνκελίαο ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο εμαεηίαο 1998-2003.
Ζ ζηαδηαθή εμφθιεζε ζπλερίζηεθε ψζηε ηελ 1/7/07 ε εηθφλα είλαη:
Δληαία ελίζρπζε
Δίραλ πιεξσζεί ζπλνιηθά 893.480 αγξφηεο κε πνζφ 1.880 εθαη. €, ζε ζχλνιν 900.175
πεξίπνπ αηηνχλησλ, δειαδή πνζνζηνχ 99,25% επί ησλ αηηνχλησλ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ
δηθαησκάησλ ηνπο αγξνηψλ.
εκεηψλεηαη φηη νη πεξηπηψζεηο, γηα ηηο νπνίεο είρε θαηαβιεζεί πξνθαηαβνιή 75% γηα ηα
ζσζηά αγξνηεκάρηα θαη εθθξεκνχζαλ κφλν νξηζκέλεο εμνθιήζεηο, νθείινληαλ ζε ειιείςεηο,
ιάζε ή αζπκβαηφηεηεο ησλ αηηήζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ θαζψο θαη ζε κε νινθιήξσζε ησλ
δεηγκαηνιεπηηθψλ επηηφπησλ ειέγρσλ ζην 5% ησλ αηηήζεσλ, πνπ δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηε
λνκνζεζία φια ηα ηειεπηαία ρξφληα απνθιεηζηηθά απφ ηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη
επηθνπξηθψο θέηνο γηα ππνβνήζεζή ηνπο θαη επίζπεπζε, κε ηε ζπκκεηνρή γηα πξψηε θνξά
ππαιιήισλ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ.
Πνηνηηθά παξαθξαηήκαηα (ηνπ Κνηλ. Καλ. 1782/2003)
Πιεξψζεθαλ 233.745 δηθαηνχρνη κε πνζφ 91,2 εθαη. €.
Δζληθφ απφζεκα
Ζ θαηαλνκή ηνπ εζληθνχ απνζέκαηνο ηεο Δληαίαο Δλίζρπζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε
ηξεηο θάζεηο κε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία κεηά απφ ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο
ησλ αγξνηψλ θαη ηελ ΠΑΔΓΔ. πλνιηθά θαηαλεκήζεθε κε απφιπηε δηαθάλεηα θαη λνκηκφηεηα
απφ ην εζληθφ απφζεκα πνζφ 118.718.656 € ζε 45.216 δηθαηνχρνπο αγξφηεο.
Απφ αξρέο Απγνχζηνπ ν ΟΠΔΚΔΠΔ έρεη πξνσζήζεη ζηηο θαηά ηφπνπο Δλψζεηο
Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ ηα Αηνκηθά Γειηία Πιεξσκψλ ησλ παξαγσγψλ γηα ηελ
πεξίνδν Ννεκβξίνπ 2006-Ηνπλίνπ 2007, ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ απφ ηηο ΔΑ
ηεο πεξηνρήο ηνπο.
Κάζε Αηνκηθφ Γειηίν Πιεξσκψλ πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ησλ
Οξηζηηθψλ Γηθαησκάησλ πξηλ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε, ηα Γηθαηψκαηα πνπ δελ
ελεξγνπνηήζεθαλ θαη ηα Οξηζηηθά Γηθαηψκαηα κεηά ηελ Πξψηε Δλεξγνπνίεζε, θαζψο θαη ηα
ζηνηρεία πιεξσκψλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ Δληαία Δλίζρπζε, ηηο εηδηθέο εληζρχζεηο θαη ηηο
πιεξσκέο γηα ηα παξαθξαηήκαηα.
Ζ πιεξσκή ηεο εληαίαο απνζπλδεδεκέλεο ελίζρπζεο ηνπ 2007 ζα γίλεη εληφο
ηνπ Φζηλνπψξνπ γηα ηα ζσζηά ειεγκέλα αγξνηεκάρηα ησλ δηθαηνχρσλ.

Γ)

ΓΗΑΘΔΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

Δμαληιήζεθαλ φια ηα δπλαηά πεξηζψξηα θξαηηθήο παξέκβαζεο γηα ηελ θαιχηεξε
δηάζεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ζε κηα πεξίνδν πνπ ζεσξείηαη απ’ ηηο
δπζθνιφηεξεο, ιφγσ ηεο ππεξπαξαγσγήο θαη πέξα απφ ηε ρψξα καο θαη ηεο
ζπλαθφινπζεο κείσζεο ησλ ηηκψλ. Με δεδνκέλν φηη ε Κπβέξλεζε δελ κπνξεί λα παξεκβαίλεη
ζηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ζηελ ειεχζεξε αγνξά θαη δξα κφλν δηακεζνιαβεηηθά.
Ζ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε θαη ν ηφηε Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ θ. Παπαλδξένπ
επέηξεςαλ ηε κεγάιε εηζαγσγή πξντφλησλ απφ ηηο Βαιθαληθέο ρψξεο, θαζψο θαη απφ
ηηο ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, ρσξίο πνζνηηθνχο πεξηνξηζκνχο ή κέηξα
ηζνδπλάκνπ απνηειέζκαηνο, κε ηαπηφρξνλε απαιιαγή απφ δαζκνχο θαη επηβαξχλζεηο,
πηνζεηψληαο αλάινγνπο θαλνληζκνχο ή ζην πιαίζην δηκεξψλ ξπζκίζεσλ θαη έηζη ην
πξφβιεκα ησλ απνζεκάησλ πξντφλησλ επηδεηλψζεθε.
πγθεθξηκέλα ςεθίζηεθαλ:
 Καλνληζκφο 573/2003 κε ηε Ρνπκαλία γηα ζηηεξά.
 Καλνληζκφο 958/2003 κε ηε Βνπιγαξία γηα ζηηεξά.
 Καλνληζκφο 2007/2000 κε ηελ Αιβαλία, ηε Βνζλία, ηελ Δξδεγνβίλε, ηελ Κξναηία
θαη ηε ινβελία γηα δηάθνξα γεσξγηθά πξντφληα.
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Απφθαζε πκβνπιίνπ ηεο 26-1-98 κε ηελ Οπθξαλία γηα ζηηεξά θαη άιια
γεσξγηθά πξντφληα.
 Απφθαζε πκβνπιίνπ ηεο 28-11-97 κε ηε Ρσζία γηα ζηηεξά θαη άιια γεσξγηθά
πξντφληα.
εκεηψλεηαη φηη ιφγσ ησλ Κνηλνηηθψλ Καλνληζκψλ, απαγνξεχεηαη ε παξεκπφδηζε
ησλ εηζαγσγψλ θαη ε θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε εζληθήο ελίζρπζεο ζηηο ηηκέο, δηφηη
δηαθνξεηηθά επηβάιινληαη απζηεξά θνηλνηηθά πξφζηηκα.
Έρνπλ εληαζεί φκσο νη θπηνυγεηνλνκηθνί έιεγρνη ζηηο εηζαγσγέο ζε φιεο ηηο πχιεο
εηζφδνπ ηεο ρψξαο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο, θαη κε ηα δηαπηζηεπκέλα
εξγαζηήξηα, θαζψο θαη νη έιεγρνη ζηε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ, ψζηε λα απνηξαπνχλ νη
λνζείεο θαη λα πξνζηαηεπζεί ν θαηαλαισηήο.
Απνηέιεζκα φισλ απηψλ ησλ ειέγρσλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πάληα ζχκθσλα κε
ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ήηαλ ε απαγφξεπζε εηζαγσγψλ-λνζεηψλ ζε
πνιιά πξντφληα, ελδεηθηηθά δε ζηα ακλνεξίθηα, ςάξηα, δεκεηξηαθά, παηάηα, θαξφηα,
νπσξνθεπεπηηθά θαη μεξνχο θαξπνχο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε αζθάιεηα θαη ε
πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ επ’ σθειεία ηνπ θαηαλαισηή θαη παξάιιεια ζηεξίδεηαη ε αγξνηηθή
παξαγσγή ζηε ρψξα καο απφ αζέκηην αληαγσληζκφ.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο ζηήξημεο ησλ πξντφλησλ καο, θαη κε αθνξκή αληίζεηα
αηηήκαηα ηεο νπεδίαο, ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηεο Σζερίαο θαη ηεο Ληζνπαλίαο, ζρεηηθά
κε ην άλνηγκα εηζαγσγψλ θζελνχ ειαηνιάδνπ ζηελ επξσπατθή αγνξά απφ Σξίηεο Υψξεο,
απνηέιεζε ε ζπλερήο παξέκβαζε θαη απαίηεζή καο πξνο ην πκβνχιην θαη ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ απαγφξεπζε εηζαγσγψλ ην 2006 θαη ηελ απνθπγή θάζε
αληίζεηεο θίλεζεο πνπ ζα ππνλφκεπε ην εηζφδεκα θαη ηηο πνηνηηθέο θαηαθηήζεηο ησλ
ειαηνπαξαγσγψλ καο. Ζ Δπηηξνπή, κεηά απφ απηά, δηθαηψλνληαο ηηο ζέζεηο καο, δελ
ελέθξηλε εηζαγσγέο ειαηνιάδνπ απφ Σξίηεο Υψξεο.
Αμηνπνηήζεθαλ νη δπλαηφηεηεο επηζηηηζηηθήο βνήζεηαο θαη απνξξφθεζεο
πξντφλησλ απφ ηδξχκαηα θαη δεκφζηνπο θνξείο.
Έγηλαλ πνιιέο θαη πνιχσξεο ζπζθέςεηο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ θνξέσλ ησλ αγξνηψλ ή ηνπηθψλ θαη λνκαξρηαθψλ θνξέσλ γηα ηελ
εμέηαζε θαη απνδνρή φισλ ησλ πηζαλψλ ιχζεσλ. Δηδηθφηεξα δε γηα ην βακβάθη, θαπλφ,
ιάδη, ζηηεξά, ξχδη, νπσξνθεπεπηηθά, ξνδάθηλα, ζηαθχιηα, ζηαθίδα, βηνκεραληθή
ηνκάηα, ζχθα, παηάηεο, θξεκκχδηα, ακλνεξίθηα, βννεηδή, γάια, κέιη.
Γελ ππάξρεη θακία πξφηαζε απφ νπνηνδήπνηε θνξέα (αγξνηψλ, κεηαπνηεηψλ,
εμαγσγέσλ, βνπιεπηψλ, απηνδηνίθεζεο) γηα ιήςε εζληθψλ κέηξσλ, ζπκβαηψλ πξνο
ηνπο Κνηλνηηθνχο Καλνληζκνχο, πνπ λα κελ πινπνηήζεθε.
Ήδε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αδηάζεησλ πνζνηήησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ
έρεη δηαηεζεί.
Ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε εμέιημε ησλ εμαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ αθνχ ελψ ην 200304 είρακε κείσζε θαηά 7%, γηα ην δηάζηεκα 2005 θαη 2006 παξνπζηάδεηαη αχμεζε θαηά
33,1%.

Γ)

ΔΠΗΠΔΤΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΧΝ

Δμαζθαιίζηεθε απφ ηελ 7ε Μαξηίνπ 2004 έσο ζήκεξα, κε δαλεηνδφηεζε απφ ηελ
ΑΣΔ, ην πνζφ ησλ 1.400.000.000 € γηα ηελ θαηαβνιή ησλ απνδεκηψζεσλ γηα δεκηέο ζηε
θπηηθή παξαγσγή θαη ζην δσηθφ θεθάιαην ησλ παξαγσγψλ απφ δεκηνγφλα αίηηα πνπ
θαιχπηεη ν ΔΛΓΑ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ γηα δεκηέο ζην θπηηθφ, έγγεην θαη
πάγην θεθάιαην απφ ζενκελίεο, δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη άιια έθηαθηα γεγνλφηα
πνπ θαιχπηνπλ ηα πξνγξάκκαηα ΠΔΑ. Απφ ην παξαπάλσ πνζφ ησλ 1.400.000.000 €
θαηαβιήζεθαλ - ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ - απνδεκηψζεηο θαη νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο
θαη γηα δεκηέο ησλ πξνεγνχκελσλ ηνπ 2004 εηψλ.
Αλαιπηηθφηεξα, ην 2004 θαηαβιήζεθαλ ζηνπο αγξφηεο γηα απνδεκηψζεηο (ΔΛΓΑ) θαη
νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο (ΠΔΑ) 536 εθ. €, ην 2005 θαηαβιήζεθαλ 259,7 εθ. €, ελψ γηα ην
2006 ην αληίζηνηρν πνζφ αλέξρεηαη ζε 421 εθ. €.
εκεηψλεηαη φηη νη εηζθνξέο ησλ αγξνηψλ αλέξρνληαη ζε 90.000.000 € εηεζίσο,
δειαδή ζε πνζνζηφ κφλν 17% ηνπ απνδηδφκελνπ ζπλνιηθά πνζνχ.
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Οη απνδεκηψζεηο (ΔΛΓΑ) γηα ην ζχλνιν ησλ δεκηψλ θαηαβάιινληαη εληφο ηξηψλ
κελψλ απφ ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ζπγθνκηδήο ησλ πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ην
θπβεξλεηηθφ πξφγξακκά καο.
Δπηζπεχζζεθε ε θαηαβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ (ΠΔΑ) γηα δεκηέο ησλ
εηψλ 2000 έσο θαη 2003, παξά ηηο ρξνλνβφξεο θνηλνηηθέο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο ησλ
πξνγξακκάησλ ΠΔΑ. Ο ρξφλνο θαηαβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ απφ ηα 3,5
έσο 4 έηε ηνπ παξειζφληνο, έρεη κεησζεί ζην ήκηζπ. Έηζη θαηαβιήζεθαλ ζπλνιηθά 536 εθ. €
(κέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ 2004), πνζφ απμεκέλν θαηά 34% ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηεο
πξνεγνχκελεο δηεηίαο πνπ ήηαλ 401 εθ. €.
Δλδεηθηηθή είλαη ε επίζπεπζε ηεο θαηαβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ (ΠΔΑ)
ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο FROST, γηα δεκηέο ζην θπηηθφ ηνπο θεθάιαην απφ
ηνπο παγεηνχο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2004. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην πξφγξακκα ΕΔΤ
πνπ αθνξνχζε ζε δεκηέο ζην θπηηθφ, έγγεην θαη πάγην θεθάιαην ηεο πεξηφδνπ Μαξηίνπ 2004
– Γεθεκβξίνπ 2005, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαλ δεκηέο απφ πιεκκχξεο, μεξαζία,
αλεκνζχειιεο, ρηνλνπηψζεηο, θιπ θαη νη νπνίεο αλέξρνληαη ζε 70 εθ. € πεξίπνπ,
εγθξίζεθε κέζα ζε πέληε (5) κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ (Γεθέκβξηνο 2005).
Ζ ηαρχηαηε απηή έγθξηζε νθείιεηαη ζηελ πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ πνπ ππνβιήζεθε
θαη ζηε άκεζε αληαπφθξηζε ηνπ ΔΛ.Γ.Α. γηα ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ
πνπ δεηήζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο ΔΔ θαη απνηειεί - σο πξνο ηελ έγθξηζή ηνπ - ρξφλν
ξεθφξ, αθνχ ην ακέζσο πξνεγνχκελν πξφγξακκα FROST πνπ ζπληάρζεθε ζηηο 4-3-2004
απφ ηελ πξνεγνχκελε - πξηλ ηηο εζληθέο εθινγέο ηεο 7εο Μαξηίνπ 2004 - Γηνίθεζε ηνπ
ΔΛ.Γ.Α. απαίηεζε είθνζη (20) κήλεο γηα ηελ έγθξηζε ζην ζχλνιφ ηνπ.
Δπίζεο εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην πξφγξακκα ΠΔΑ πνπ αθνξά γηα
πξψηε θνξά ζηελ αληηζηάζκηζε ησλ δεκηψλ απφ ππξθαγηέο ηεο πεξηφδνπ Μαξηίνπ
2003 – Γεθεκβξίνπ 2005, χςνπο 22 εθ. €.
Σν πξφγξακκα πξνβιέπεη ηε ρνξήγεζε εληζρχζεσλ, κέζσ ηνπ ΔΛ.Γ.Α., γηα ηηο παξαθάησ
πεξηπηψζεηο:
α. ηελ αλαζχζηαζε ηνπ θπηηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηελ αληηζηάζκηζε γηα ηελ απψιεηα ηεο
θπηηθήο παξαγσγήο.
β. ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζε πάγην θεθάιαην θαη ζε εμνπιηζκφ.
γ. ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ πιαηζηνθπςειψλ κε ζκήλνο.
δ. ηελ αληηζηάζκηζε ησλ απνζεθεπκέλσλ πξντφλησλ θαη δσνηξνθψλ πνπ θάεθαλ.
ε. ηελ αγνξά δσνηξνθψλ απφ θηελνηξφθνπο, εθφζνλ νη βνζθφηνπνη πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ
δεκηψζεθαλ ζνβαξά απφ ηηο ππξθαγηέο.
Σν πξφγξακκα ππνβιήζεθε πξνο έγθξηζε ζηε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνλ Ηαλνπάξην
ηνπ 2006 θαη εγθξίζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2006, δειαδή ζε ρξφλν ξεθφξ επηά (7) κελψλ,
ιφγσ πιεξφηεηαο ηνπ ππνβιεζέληνο ζρεηηθνχ θαθέινπ.
Ωο πξνο ηηο ππξθαγηέο ηνπ 2006, ε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ηνπ θαθέινπ
νινθιεξψζεθε ζε ζπληνκφηαην ρξφλν θαη ν θάθεινο εγθξίζεθε ζε ζπληνκφηαην δηάζηεκα
ηξηψλ (3) κελψλ. Γηα ηελ ππαγσγή ζηηο ξπζκίζεηο ηεο απφθαζεο απηήο ε θάζε ππξθαγηά
πξέπεη λα έρεη θαηαζηξέςεη «κηα ζπλερή έθηαζε 500 ζηξεκκάησλ ηνπιάρηζηνλ»,
έλαληη 1.000 ζηξεκκάησλ πνπ ίζρπε ζην πξνεγνχκελν πξφγξακκα. ε ζχληνκν
ρξφλν, ζα εθδνζεί ζρεηηθή ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ θαη ακέζσο κεηά ζα εθδνζεί αλαθνίλσζε απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α. γηα ηελ πξνζεζκία
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξέπεη λα
ζπλππνβιεζνχλ κε ηηο αηηήζεηο.
Καιχθζεθαλ - κε θαη’ εμαίξεζε θαιχςεηο απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α., γηα ζπγθεθξηκέλε
θάζε θνξά θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν - ε κείσζε ηεο παξαγσγήο θαιιηεξγεηψλ απφ
επηδεκηθήο κνξθήο θαη θαηαζηξνθηθνχ ραξαθηήξα κπθεηνινγηθέο, εληνκνινγηθέο
θαη ηνινγηθέο πξνζβνιέο (πεξνλφζπνξνο ζηα ακπέιηα, θιαδνζπφξη ζηα ξνδάθηλα,
ηφο ηνπ θειηδσηνχ καξαζκνχ ηεο ηνκάηαο ζηα θαπλά, εληνκνινγηθέο πξνζβνιέο ζηα
ζηηεξά, θπηφπιαζκα ζηα κήια) θαη απφ παγεηνχο θαη ππεξβνιηθέο βξνρνπηψζεηο
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα θαη ηεο άλνημεο (κείσζε ηεο παξαγσγήο ζηα
θπιινβφια θαξπνθφξα δέλδξα, ζηα αθηηλίδηα, ζηα βακβάθηα, ζηα ζαθραξφηεπηια,
ζηα πεπνλνεηδή θαη ζηηο θξάνπιεο).
19

Ζ Κπβέξλεζε απνθάζηζε (7/6/07) ηελ θαη’ εμαίξεζε θάιπςε απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α ησλ
δεκηψλ ηεο «αθαξπίαο» ζηα εζπεξηδνεηδή θαη θπιινβφια θαξπνθφξα δέληξα θαζψο
θαη ζηα ζπαξάγγηα, πνπ πξνθάιεζαλ νη αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο έσο ηφηε.
ε ζρέζε κε ηηο δεκηέο ιφγσ μεξαζίαο ζηα ρεηκεξηλά ζηηεξά ζα ππνβιεζεί
θαηά ην πξνεγνχκελν ηνπ 2005 πξφγξακκα ΠΔΑ πξνο έγθξηζε απφ ηελ Δ.Δ. ψζηε
λα απνδεκησζνχλ νη πιεγέληεο.
ζνλ αθνξά ηηο ππξθαγηέο ηνπ 2007, ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ ζα ππνβιεζεί
πξφγξακκα ΠΔΑ πξνο έγθξηζε ζηελ Δ.Δ. φπσο πξνβιέπεηαη γηα ηηο δεκηέο απφ
ππξθαγηέο. Έηζη ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα θαιχςνπκε ηηο απνδεκηψζεηο γηα ηηο δεκηέο ζηηο
εμήο πξνβιεπφκελεο θάζεηο: 1) ζηε θπηηθή παξαγσγή θαη ην δσηθφ θεθάιαην, δειαδή ηα
δψα, θνληά ζηηο γηνξηέο, 2) ζην θπηηθφ θαη ζην πάγην θεθάιαην ηελ άλνημε ηνπ 2008. Ζ
απνθαηάζηαζε ηνπ θπηηθνχ θαη πάγηνπ θεθαιαίνπ ζα θαιπθζεί, εθφζνλ βεβαησζεί, φπσο
είλαη απηνλφεην, ε θχηεπζε ησλ λέσλ δέλδξσλ θαη ε θαηαζθεπή ησλ λέσλ θηηζκάησλ
αληίζηνηρα, 3) ζα θαιπθζεί θαη ην εηήζην εηζφδεκα πνπ ράλεηαη, κέρξηο φηνπ ηα κηθξά
δέλδξα απνδψζνπλ θαξπφ, κε εηήζηεο δφζεηο. Σν ρξνλνδηάγξακκα απηφ είλαη ην
ζπληνκφηεξν δπλαηφ γηα πξφγξακκα ΠΔΑ ηεο ΔΔ πνπ κπνξνχκε λα
αθνινπζήζνπκε.

Δ)

ΠΟΡΔΗΑ Γ’ Κ.Π..

Απινπνηήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο έληαμεο ζηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Γ’
Κ.Π.. θαη βειηηψζεθε ν ξπζκφο απνξξφθεζεο ησλ ζρεηηθψλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ.
Ήδε έρεη ηθαλνπνηεζεί ν θαλφλαο λ+2 γηα ην 2004, 2005 θαη 2006 ζηελ
απνξξφθεζε ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ θαη ζηα 4 απφ ηα 4 επξσπατθά πξνγξάκκαηα ηνπ
Τπνπξγείνπ, ελψ θαη ζηελ Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία Leader+ πνπ εζεσξείην βέβαηε ε απψιεηα
πφξσλ, ε πνξεία αλαζηξάθεθε θαη ηειηθά δελ ράζεθε νχηε έλα επξψ. Ζ ρψξα καο επέηπρε
λα απμήζεη θαηά πνζνζηφ 5,83% ηηο Κνηλνηηθέο Πηζηψζεηο ζην Έγγξαθν
Πξνγξακκαηηζκνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΠΑΑ). πγθεθξηκέλα αθνχ επηηχρακε
ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ απνξξφθεζεο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή αχμεζε ηε ζπλνιηθή πίζησζε
ζην χςνο ησλ 1.030,4 εθ. € εθ ησλ νπνίσλ πνζφ χςνπο 27,4 εθ. € πξνέξρεηαη απφ ηνλ
ππιψλα I (δηαθνξνπνίεζε) δειαδή ζεκεηψζεθε πνζνζηφ αχμεζεο 5,83%.

Δπξσπατθά
Πξνγξάκκαηα
Δ.Π. Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο
Αλαζπγθξφηεζεο
ηεο Τπαίζξνπ
Δ.Π. Αιηεία

Κ.Π. Leader +
 Μέζνο φξνο
Έγγξαθν
Πξνγξακκαηηζκνχ
Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο

22,3 %

Απνξξφθεζε (%) έσο
5 Απγνχζηνπ 2007
(ππνινγηζκέλε κε βάζε ηα
ζηνηρεία κεηά ηελ αλαζεψξεζε
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ)
63,20 %

396,5 εθ €

1.286,75 εθ €

(135 δηο δξρ)

(438,46 δηο δξρ)

22,3 %

60,10 %

71,8 εθ €

198,46εθ €

(24 δηο δξρ)

(67,63 δηο δξρ)

10,2 %

61,80 %

25,1 εθ €

158,17 εθ €

(8,5 δηο δξρ)

(53,90 δηο δξρ)

17%

62%

44,9 %

99,82 %

1.206 εθ €

2.308 εθ €

(411 δηο δξρ)

(786,45 δηο δξρ)

Απνξξφθεζε (%)
έσο ην ηέινο
Φεβξνπαξίνπ 2004
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Σα πνζνζηά ησλ απνξξνθήζεσλ ζηε δεχηεξε ζηήιε πξνθχπηνπλ κεηά ηελ
αλαζεψξεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπνπ ππήξμε αχμεζε ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ θαηά
406 εθαη. € γηα ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Γ΄ Κ.Π.. γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε θαη
Αιηεία.
Τπνγξάθεθε ζρέδην ηξνπνπνίεζεο ηεο Κ.Τ.Α. 450 «Δπελδχζεηο ζηελ
Μεηαπνίεζε θαη Δκπνξία Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ», ζην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 2.1 ηνπ
Δ.Π. Αγξνηηθή Αλάπηπμε-Αλαζπγθξφηεζε ηεο Τπαίζξνπ 2000-2006. Οινθιεξψζεθε ε
πξνθήξπμε ηνπ Μέηξνπ θαη ππνβιήζεθαλ 1006 επελδπηηθά ζρέδηα ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 1,1 δηο €, δεκφζηαο δαπάλεο 605 εθ. €. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ ιάβεη
Οξηζηηθή Έληαμε 658 ππνέξγα ζπλνιηθήο ΓΓ 291,2 εθαη. € θαη κέρξη ηα ηέιε Ηνπλίνπ ζα
ππνγξαθνχλ θαη νη Οξηζηηθέο Δληάμεηο γηα ηα ππφινηπα, ηα νπνία ππνινγίδνληαη ζε πεξίπνπ
30 αθφκα ππνέξγα κε ζπλνιηθή ΓΓ πεξίπνπ 10 εθαη. €. Σξνπνπνηήζεθε ε ΚΤΑ νξηζκνχ ηεο
γλσκνδνηηθήο επηηξνπήο κε ηελ νπνία πξνζηέζεθαλ γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο επηπιένλ κέιε,
(έλαο απφ ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο, έλαο απφ ην ΓΔΩΣΔΔ θαη έλαο ηέσο
χκβνπινο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηνπ Κξάηνπο), αθνχ δελ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ ελ
ελεξγεία δηθαζηέο. Παξάιιεια έγηλαλ πην αληηθεηκεληθά, ηα θξηηήξηα βαζκνιφγεζεο ησλ
θαθέισλ, ψζηε λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν ππνθεηκεληθήο ή απζαίξεηεο θξίζεο ζηελ
αμηνιφγεζε. Οινθιεξψζεθε ε αμηνιφγεζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζρεδίσλ θαζψο θαη ε
απνζηνιή ησλ πξνεγθξίζεσλ, ελψ κε ηελ ππνβνιή φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο
ελδηαθεξνκέλνπο απνζηέιινληαη θαη νη εγθξίζεηο.
Πξνθεξχρζεθε γηα ηξίηε θνξά ην Μέηξν 3.1 πνπ αθνξά ηελ ελίζρπζε ησλ «Νέσλ
Αγξνηψλ», πξνυπνινγηζκνχ 41,89εθ. €.
Με ηελ ζπγθεθξηκέλε πξνθήξπμε έηνπο 2006 εληάρζεθαλ ζην Μέηξν 2.443 λένη
δηθαηνχρνη. Έρεη ήδε νινθιεξσζεί ε ρνξήγεζε ηεο πξνθαηαβνιήο (α’ δφζε) ηνπ πξηκ
πξψηεο εγθαηάζηαζεο ζε 2.407 λένπο δηθαηνχρνπο, χςνπο 28,91 εθ. € Γεκφζηαο Γαπάλεο,
πνπ αληηζηνηρεί ζην 70% ηεο πξηκνδφηεζεο.
Δπίζεο, εληφο ηνπ έηνπο 2006 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξσκή 20%
ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ πξηκ ζε δηθαηνχρνπο πξνεγνχκελσλ εηψλ ηνπ Μέηξνπ. Αλαιπηηθά
θαηαβιήζεθε πνζφ χςνπο 6,27 εθ. € ζε 1.917 δηθαηνχρνπο ηνπ (2002) & 7,96εθ. € ζε
2.469 δηθαηνχρνπο ηνπ (2003). ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο Νένπο Γεσξγνχο έρεη ζπλνιηθά
θαηαβιεζεί ην 70% ηεο πξηκνδφηεζεο (50% α’ δφζε ηνπ πξηκ & 20% ζπκπιεξσκαηηθή
πιεξσκή).
Καηά ηελ πξνθήξπμε ηνπ έηνπο 2005 είραλ εληαρζεί 5.115 λένη δηθαηνχρνη
πλερίδεηαη επίζεο ε εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ πνπ
εγθξίζεθαλ θαη πινπνηνχλ ζηα πιαίζηα ησλ πξνεγνχκελσλ πξνθεξχμεσλ ηνπ Μέηξνπ.
Αλαθνηλψζεθαλ 24 πξνθεξχμεηο ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο «Leader+»,
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 20,3 εθαη. €. Δπηπιένλ ,κε ζθνπφ ηελ απνθπγή απψιεηαο
πηζηψζεσλ, ελεξγνπνηήζακε πξνγξακκαηηθή ππεξδέζκεπζε χςνπο 30 εθαη. €, κεηά απφ
ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ ΤΠ.ΟΗ.Ο.
Αθνξνχλ: Παξεκβάζεηο αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ
νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο, Μηθξέο επηρεηξήζεηο ηνπ αγξνηηθνχ θαη ησλ ινηπψλ ηνκέσλ ηεο
νηθνλνκίαο, Δπελδχζεηο πνπ εληζρχνπλ ηε ζπιινγηθή, ηνκεαθή θαη δηαηνκεαθή δξάζε κε ηε
ρξήζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηερλνγλσζίαο θαη λέσλ ηερληθψλ, Πξνζηαζία, αλάδεημε θαη
αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, Γξάζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνχ
πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλάδεημε ηεο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο ηνπ
αγξνηηθνχ ρψξνπ, Γξάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη εθδειψζεσλ
αλάδεημεο θαη δηαηήξεζεο ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο.
Πξνθεξχρζεθε ην Μέηξν 1.1 «Δπελδχζεηο ζηηο Γεσξγηθέο Δθκεηαιιεχζεηο»
(ρέδηα Βειηίσζεο) ηνπ Δ.Π. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο – Αλαζπγθξφηεζεο ηεο Τπαίζξνπ
(ΔΠΑΑ-ΑΤ) 2000-2006. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ κέηξνπ πνπ αθνξά επελδχζεηο
ζηελ Εσηθή Παξαγσγή αλέξρεηαη ζηα 144 εθαηνκκχξηα €. Όζηεξα απφ ελέξγεηεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ πξνο ην ΤΠΟΗΟ έγηλε αχμεζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαηά 79 εθ. € κε ζηφρν ηελ θάιπςε φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξσλ
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επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ κέηξνπ. ηελ παξνχζα θάζε
έρνπλ νινθιεξσζεί νη γλσκνδνηηθέο επηηξνπέο γηα ην ζχλνιν ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ε
έθδνζε απνθάζεσλ έληαμεο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο. Ήδε έρνπλ εθδνζεί 1300
απνθάζεηο έληαμεο ζην κέηξν, ζπλνιηθήο δεκφζηαο δαπάλεο 120 εθ. επξψ.
Καηά ηελ ηειεπηαία πξνθήξπμε, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή ζπληφκεπζε ζηνλ ρξφλν έθδνζεο
ησλ απνθάζεσλ έληαμεο. Τπνινγίδεηαη φηη ν ρξφλνο γηα ηελ έθδνζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
απνθάζεσλ έρεη κεησζεί θαηά ηνπιάρηζηνλ 30% ελψ αλ ζπλππνινγηζηεί φηη θαηά ηελ
ηειεπηαία πξνθήξπμε ππνβιήζεθε ππεξδηπιάζηνο αξηζκφο ζρεδίσλ ζε ζρέζε κε ηελ
ακέζσο πξνεγνχκελε πξνθήξπμε, ηφηε ν κέζνο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα θάζε θάθειν
έρεη κεησζεί θαηά πεξίπνπ 70%.
Δηδηθφηεξα γηα ηα ζρέδηα βειηίσζεο δσηθήο παξαγσγήο επηηαρχλζεθε θαηά
πνιχ ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη πξνέγθξηζεο κε ηελ
θαηάξγεζε ηνπ ελδηάκεζνπ ζηαδίνπ ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ. Πξνβιέθζεθε επίζεο ε
ιεηηνπξγία ζηηο έδξεο ησλ Πεξηθεξεηψλ δχν, αληί κίαο, επηηξνπψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
ζρεδίσλ βειηίσζεο, θαη ε ζπκκεηνρή ζηηο γλσκνδνηηθέο επηηξνπέο ηνπ ΔΠΑΑ-ΑΤ
ππαιιήισλ ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ ειέγρεη ην έξγν. Έηζη πεηχρακε ηε
ζπληφκεπζε ηνπ ρξφλνπ πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαθέινπ
ππνςεθηφηεηαο θαη ζηελ εκεξνκελία έθδνζεο νξηζηηθήο εγθξηηηθήο ή απνξξηπηηθήο
απφθαζεο γηα ηνλ ελδηαθεξφκελν, απφ ηνπο 18 κήλεο πεξίπνπ, πνπ ίζρπε πξηλ, ζηνπο 6
κήλεο, κε απνηέιεζκα ν θηελνηξφθνο, λα εθηακηεχζεη ηα πνζά [πνπ δηθαηνχηαη ην ηαρχηεξν
δπλαηφ. Ήδε βξηζθφκαζηε ζην ζηάδην ησλ γλσκνδνηήζεσλ θαη έρνπλ ήδε ππνγξαθεί νη
εγθξίζεηο γηα 174 ζρέδηα. Παξάιιεια, ζπλερίδεηαη κε θαλνληθνχο ξπζκνχο ε δηεθπεξαίσζε
ησλ αηηεκάησλ πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ πνπ εγθξίζεθαλ θαη πινπνηνχλ ζηα πιαίζηα ησλ
πξνεγνχκελσλ πξνθεξχμεσλ ηνπ κέηξνπ.
Πξνθεξχρζεθε ην Μέηξν 4.3 «Γξάζεηο γηα πξνψζεζε εμαγσγψλ θαη ζπιινγηθνί
θνξείο» ηνπ Δ.Π. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο – Αλαζπγθξφηεζεο ηεο Τπαίζξνπ (ΔΠΑΑ-ΑΤ) 20002006, Γεκφζηαο δαπάλεο χςνπο 22,3 εθαη. επξψ, πνπ αθνξά δξάζεηο πξνβνιήο θαη
πξνψζεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζε αγνξέο – ζηφρνπο. Έρνπλ εγθξηζεί 557 επηρεηξεζηαθά
ζρέδηα.
Πξνθεξχρζεθαλ ηα Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Μέηξα ηνπ Άμνλα 7 πνπ αθνξνχλ ηα
«Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα Αλάπηπμεο Αγξνηηθνχ Υψξνπ», πξνυπνινγηζκνχ 84,4
εθ. ( 2ε πξνθήξπμε). πγθεθξηκέλα ε ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηα Γεκφζηα έξγα έιεμε ζηηο
30 Ννεκβξίνπ 2005, ελψ γηα ηα Ηδησηηθά έξγα ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2005. Οινθιεξψζεθε ζηα
πιαίζηα ηεο δεχηεξεο πξνθήξπμεο κέηξσλ ηνπ Άμνλα 7 ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο,
ζχγθιεζεο ησλ αξκφδησλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ γλσκνδνηηθψλ
επηηξνπψλ, απνζηνιήο ησλ πξνεγθξίζεσλ γηα ηηο επελδχζεηο πνπ θξίζεθαλ επαγψγηκεο
(πιήζνο: 718 πξνεγθξίζεηο ζπλνιηθήο Γεκφζηαο Γαπάλεο:72,6 εθ. €) θαζψο θαη ηεο
απνζηνιήο 646 νξηζηηθψλ εγθξίζεσλ (ζπλνιηθήο ΓΓ: 63,2 εθ. €), ελψ έρεη ήδε μεθηλήζεη ε
πινπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ κε ηελ ππνβνιή αηηεκάησλ πιεξσκήο θαη ηελ
πηζηνπνίεζε θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ επελδχζεσλ.
Γεκνζηεχζεθε ε απφθαζε φπνπ θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα θαη νη πξνυπνζέζεηο
γηα ηε ρνξήγεζε γηα πξψηε θνξά, κεηά απφ έγθξηζε απ’ ηελ Δ.Δ., ελίζρπζεο ζε
ειαηνθαιιηεξγεηέο ηνπ παξαδνζηαθνχ ειαηψλα ηεο Άκθηζζαο (θαη Αξάρσβαο) ζε
εθαξκνγή ηνπ Μέηξνπ 3.14 ηνπ Άμνλα 3 ηνπ ΔΠΑΑ. Πξνβιέπεη ηε ρνξήγεζε
νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ ζηνπο αγξφηεο θαηφρνπο ειαηνδέληξσλ ζηελ πεξηνρή
παξέκβαζεο, ην χςνο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα θζάζεη ηα 90 επξψ/εηεζίσο/ζηξέκκα,
εθφζνλ αλαιάβνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δηαηεξήζνπλ ηα ειαηφδεληξα (θνξκφο – χςνο) ζηελ
κνξθή πνπ είλαη ζήκεξα θαη λα ζπληεξήζνπλ ηα ηξάθηα θαη ηηο αλαβαζκίδεο ησλ ηδηνθηεζηψλ
κε ήπηνπο ηξφπνπο. Ζ ελίζρπζε ζα ρνξεγείηαη γηα ηνπιάρηζηνλ 5 έηε θαη ην εηήζην χςνο ηεο
ππνινγίδεηαη ζε 5 έσο 6 εθ. επξψ. Έρνπλ ππνβιεζεί 2.717 αηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο
βξηζθφκαζηε ζην ζηάδην ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο.
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Γεκνζηεχζεθε ε απφθαζε φπνπ θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα θαη νη πξνυπνζέζεηο
γηα ηε ρνξήγεζε γηα πξψηε θνξά, ελίζρπζεο ζε ακπεινθαιιηέξγεηέο παξαδνζηαθψλ
ακπειψλσλ ηεο αληνξίλεο ζε εθαξκνγή ηνπ Μέηξνπ 3.15 ηνπ Άμνλα 3 ηνπ ΔΠΑΑ. Σν
κέηξν εθαξκφδεηαη ζηηο θηεκαηηθέο πεξηνρέο ησλ πεξηνρψλ Θήξαο θαη Θεξαζηάο θαη
πξνβιέπεη ηε ρνξήγεζε νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ ζηνπο αγξφηεο θαηφρνπο γεσξγηθήο
έθηαζεο, ε νπνία θαιιηεξγείηαη κε ακπέιηα ζηα νπνία ηεξείηαη ην παξαδνζηαθφ
θιάδεκα (θππειινεηδέο «γπξηζηφ» ή ζηεθαλσηφ», θππειινεηδέο κε «θνπινχξηα» ή
«πφζηεο») ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, ην χςνο ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζηα 90
επξψ/εηεζίσο/ζηξέκκα. Ζ ελίζρπζε ζα ρνξεγείηαη γηα ηνπιάρηζηνλ 5 έηε. Έρνπλ
ππνβιεζεί 739 αηηήζεηο γηα ηηο νπνίεο βξηζθφκαζηε ζην ζηάδην ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο.
ην πιαίζην ηνπ Μέηξνπ 3.2 ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΖ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ», πξνθεξχρηεθε θαη πινπνηήζεθε ε Γξάζε: «Δλίζρπζε Πνιπδξαζηήξησλ
Αγξνηψλ θαη Αιηέσλ γηα ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο» γηα 10.000
πνιπδξαζηήξηνπο αγξφηεο θαη 1.000 αιηείο. Τπνβιήζεθαλ 20.000 αηηήζεηο θαη κέζα ζε 3
κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηεο δξάζεο, πξνζδηνξίζακε ηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο νη νπνίνη
κπνξνχλ λα πξνκεζεπζνχλ ζχγρξνλν εμνπιηζκφ πιεξνθνξηθήο (ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή,
ινγηζκηθφ) θαη δηεηή ζχλδεζε κε ην Internet.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο δξάζεο είλαη 14.300.000,00 € θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
ΔΣΠΑ ελψ ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε θάζε δηθαηνχρνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 80% θαη κέρξη ηνπ
πνζνχ 1.040 €.
Μέζσ ηνπ Μέηξνπ 1.3 «Τπνρξεψζεηο γηα νκάδεο παξαγσγψλ» εγθξίζεθαλ 17
επελδπηηθά ζρέδηα, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 4.332.157 €, ηα νπνία ππεβιήζεζαλ απφ
Οξγαλψζεηο / Οκάδεο Παξαγσγψλ θαη αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο γηα πνηνηηθή θαη πνζνηηθή
αλαβάζκηζε ηεο παξαγσγήο, πηζηνπνίεζε, ζπζθεπαζία, ηππνπνίεζε, κεηαπνίεζε θαζψο θαη
γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο.

Αλάιπζε ησλ πξνγξακκάησλ



Σα πξνγξάκκαηα απηά (Γ’ ΚΠ) απνηεινχλ βαζηθφ εξγαιείν βειηίσζεο ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο, θαιχηεξεο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ καο θαη έγθαηξεο
πξνεηνηκαζίαο καο ζηε λέα ΚΑΠ.
ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο-Αλαζπγθξφηεζεο ηεο
Τπαίζξνπ πεξηιακβάλνληαη:

Δπελδχζεηο ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ αθνξνχλ ρέδηα Βειηίσζεο ζηνλ
θηελνηξνθηθφ ηνκέα, ρξεκαηνδνηήζεηο πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ
κεηαπνίεζεο, ηππνπνίεζεο θαη εκπνξίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, πξηκνδφηεζε θαη
αληηκεηψπηζε δαπαλψλ Νέσλ Γεσξγψλ, αλαβάζκηζε πιεξνθφξεζεο θαη εθπαίδεπζεο
αγξνηψλ, πξνψζεζε πξντφλησλ πνηφηεηαο θαη κέηξα αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ, αλάπηπμε θαη
πξνζηαζία θπζηθψλ πφξσλ, πινπνίεζε εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ, αεηθφξνο αλάπηπμε
δαζηθψλ θαη νηθνινγηθά επαίζζεησλ πεξηνρψλ, αληηκεηψπηζε δεκηψλ ζηε γεσξγία,
Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα Αλάπηπμεο Αγξνηηθνχ Υψξνπ (ΟΠΑΑΥ), κε ζθνπφ ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο.
Μέζσ ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο LEADER+, εληζρχνληαη:
Δπελδχζεηο ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (κηθξέο κνλάδεο κεηαπνίεζεο θ.ι.π.),
πξνζηαζίαο, αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο (αγξνηνπξηζηηθά).
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ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεο Αιηείαο πεξηιακβάλνληαη:
Μέηξα ελίζρπζεο ηεο αιηεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο: Γηάιπζε αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, Καηαζθεπή
λέσλ θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ππαξρφλησλ, Τδαηνθαιιηέξγεηεο, Δμνπιηζκφο ιηκέλσλ Αιηείαο,
Μεηαπνίεζε θαη Δκπνξία, Πξνζσξηλή δηαθνπή δξαζηεξηνηήησλ θαη άιιεο νηθνλνκηθέο
αληηζηαζκίζεηο.
Έγγξαθν Πξνγξακκαηηζκνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πεξηιακβάλνληαη:
Μέηξα πνπ εγγπψληαη ην εηζφδεκα ησλ αγξνηψλ, φπσο Πξφσξε πληαμηνδφηεζε θαη
Δμηζσηηθή Απνδεκίσζε, θαζψο θαη Μέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο
Βηνινγηθή γεσξγία θαη θηελνηξνθία, Μαθξνρξφληα παχζε εθκεηάιιεπζεο γεσξγηθψλ γαηψλ.

Γ’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ
Πξνεηνηκαδφκαζηε έγθαηξα, ζε ζπλεξγαζία κε ην ζχλνιν ησλ εθπξνζψπσλ ησλ
αγξνηψλ θαη θνξέσλ, γηα ηελ Γ’ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν. πληάρζεθε ην Δζληθφ
ηξαηεγηθφ ρέδην Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη έρεη ήδε ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ζηα αξκφδηα
φξγαλα ηεο Δ.Δ.. Παξάιιεια, ζηηο αξρέο Μαξηίνπ, ην Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
2007-2013 ππνβιήζεθε – ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή - ζηε Γηεχζπλζε Γεσξγίαο ηεο Δ.Δ.. Ζ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη αλαθνηλψζεη ηελ απνδνρή ηνπ Διιεληθνχ Πξνγξάκκαηνο
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πξψηνπ απφ φια ηα αγξνηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ππφινηπσλ θξαηψλκειψλ ηεο Δ. Δ.. ηε δηακφξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο έρνπλ ιεθζεί ππφςε απφςεηο θαη
πξνηάζεηο θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγξνηηθή θαη βηψζηκε αλάπηπμε. ην πιαίζην απηφ,
έρνπκε ζέζεη ηξεηο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο: ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο
καο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο
πεξηνρέο. Οη ζηφρνη απηνί πινπνηνχληαη κε ηελ αλαδηάξζξσζε θαη αλάπηπμε ηνπ θπζηθνχ θαη
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ηελ αεηθφξν
δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο κεηαθνξάο γλψζεο,
θαζψο θαη ηε γεληθφηεξε πξνψζεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηνπ αγξνηηθνχ καο ηνκέα κε βειηίσζε
ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ.
Πξνρσξνχκε ζε Πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ Αιηεπηηθή Αλάπηπμε κε ηε ζχληαμε ηνπ
Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Αιηείαο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο Κνηλήο
Αιηεπηηθήο Πνιηηηθήο. ηνλ Πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο
2007-2013 ζα αλαιχνληαη νη δξάζεηο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν.

Γαπάλεο Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 2007
Γίλνπκε κεγάιε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ απμήζακε ηηο
δεκφζηεο επελδχζεηο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα απφ 433 εθαη. € ηε δηεηία 2002-2003, ζε 823 εθαη.
€ ηε δηεηία 2004-2005. Γηα ην 2006 απνξξνθήζεθαλ 446 εθαη. €. Γηα ην 2007, ην
πξφγξακκα ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο «Γεσξγία, Γάζε-Αιηεία,
Δγγεηνβειηησηηθά έξγα» αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 657 εθαη. € θαη παξνπζηάδεη αχμεζε
47,31%, ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο απνξξνθήζεηο ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ. ην 2006.




Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη :
Οη ζπλνιηθέο πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (Σ.Π.) ηνπ
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ (Τπ. Α. Α. & Σ.) θαηά ηε ηξηεηία 20042006 αλήιζαλ ζηα 3.095 εθ. € θαη έηζη ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο ηεο
ηξηεηίαο 2001-2003 χςνπο 2.438 εθ. €, ζεκεηψζεθε αχμεζε 26,95% .
Οη ζπλνιηθέο πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ (Π.Γ.Δ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ (Τπ. Α. Α. &
Σ.) θαηά ηε ηξηεηία 2004-2006 αλήιζαλ ζηα 1.275 εθ. € θαη έηζη ζε ζρέζε κε ηηο
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αληίζηνηρεο δαπάλεο ηεο ηξηεηίαο 2001-2003 χςνπο 777 εθ. €, ζεκεηψζεθε αχμεζε
63,32%.


Ζ πνζνζηηαία (%) ζπκκεηνρή ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ δαπαλψλ ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ - Σνκέαο ΓΔΩΡΓΗΑ ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ παξνπζίαζε
αχμεζε θαη απφ 1,82% ην έηνο 2003 αλήιζε ζην 2,10% ην έηνο 2006 κε εθηίκεζε λα
απμεζεί θαη ην έηνο 2007 ζην 2,30%.

Σ)

ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΔ ΑΠΟΦΑΔΗ

1) Έγηλε ε ξχζκηζε ηνπ ρξνλίδνληνο πξνβιήκαηνο ησλ “παλσηνθίσλ” (ΑΣΔ).
2) Γφζεθε ε δπλαηφηεηα γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ζε
αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ, κε ηελ εμέηαζε πεξηζζφηεξσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζην
πιαίζην ηνπ κέηξνπ 2.1 ηνπ Δ.Π.ΑΛ. 2000-2006. Παξάιιεια, ειήθζε πξφλνηα θαη
επηηαρχλζεθαλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ αιηέσλ πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ
εκθάληζε κεγάισλ πνζνηήησλ πιαγθηφλ.
3) Πξνσζήζεθε πξφγξακκα ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο ζην
πιαίζην κηαο ελαιιαθηηθήο αγξνηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ππαγνξεχεη ε λέα ΚΑΠ, γηα
παξαγσγή πηζηνπνηεκέλσλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ δηαζθαιίδνληαο ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ην εηζφδεκα ηνπ παξαγσγνχ. ην πξφγξακκα βηνινγηθήο γεσξγίαο ην
2004 ππεγξάθεζαλ 3.916 απνθάζεηο έληαμεο λέσλ βηνθαιιηεξγεηψλ (300.100 ζηξ.)
έλαληη 5.123 ζπκβάζεσλ ην δηάζηεκα 1999-2003 (187.000 ζηξ.) ελψ γηα ην 2005 ζην
ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, νη απνθάζεηο έληαμεο λέσλ βηνθαιιηεξγεηψλ αλέξρνληαη
ζε 6.137 (526.500 ζηξ.). Γηα ην 2006 εληάρζεθαλ 9.835 λένη βηνθαιιηεξγεηέο ησλ νπνίσλ
νη ζπκβάζεηο αληηζηνηρνχλ ζε 773.170 ζηξέκκαηα.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε έθηαζε ησλ βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ ρψξα καο, ελψ
ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2004 ήηαλ 0,8% ησλ ζπλνιηθψλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ, έθηαζε
ήδε ην 4,5% (ρσξίο λα πξνζκεηξνχληαη νη βνζθφηνπνη), μεπεξλψληαο θαηά πνιχ ηνλ
θπβεξλεηηθφ ζηφρν ηνπ 3% πνπ είρε ηεζεί πξνεθινγηθά γηα ην 2010.
ην πξφγξακκα βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο ην 2005 ππεγξάθεζαλ 1344 ζπκβάζεηο
λέσλ θηελνηξφθσλ, μεπεξλψληαο θάζε πξφβιεςε, δεδνκέλνπ φηη ζην δηάζηεκα 20012004 είραλ ππνγξαθεί κφλν 957 ζπκβάζεηο. Γηα ην 2006 ππνγξάθηεθαλ 906 λέεο
ζπκβάζεηο.
ην πξφγξακκα απηφ γίλεηαη απινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ζπλέλσζε θαηεγνξηψλ
επηιέμηκσλ δψσλ, ελψ πξνζηίζεηαη θαη ν θιάδνο ηεο ρνηξνηξνθίαο.
Παξάιιεια, κε κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο ζηεξίδνπκε ηνλ ηνκέα ηεο βηνινγηθήο
παξαγσγήο:
 Απνθαζίζακε ε θαηαλνκή ηνπ παξαθξαηήκαηνο 4% ζηνλ ηνκέα ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ
επηηξαπέδησλ ειηψλ, λα γίλεηαη κε ηε κνξθή ζηξεκκαηηθήο ελίζρπζεο κεηαμχ άιισλ θαη
ζηηο βηνινγηθά θαιιηεξγνχκελεο ειηέο.
 Απμήζακε θαηά 5% ηηο γεσξγηθέο απνδεκηψζεηο γηα ηηο θαηαζηξνθέο βηνινγηθψλ
θαιιηεξγεηψλ.
 Δληείλνληαη νη έιεγρνη ηεο πηζηήο ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε
ρξήζε ησλ βηνινγηθψλ ζεκάησλ, ψζηε λα εδξαησζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ
ζηα βηνινγηθά πξντφληα.
 Γίλνπκε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε – θαηάξηηζε ησλ αγξνηψλ κέζσ πξνγξακκάησλ ηνπ
Ο.ΓΔ.Δ.Κ.Α «ΓΖΜΖΣΡΑ» ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π., γηα ηα πηζηνπνηεκέλα
πξντφληα θαη εηδηθφηεξα γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία θαη θηελνηξνθία.
Δπηπιένλ ζην πκβνχιην Τπνπξγψλ Γεσξγίαο ζηηο 22/5/06 πξνηείλακε λα
απνθεπρζεί ε παξνπζία γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ ζηα βηνινγηθά
πξντφληα, λα πξνζηαηεπζεί ε επξσπατθή βηνινγηθή παξαγσγή απφ εηζαγσγέο
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ακθίβνιεο πνηφηεηαο βηνινγηθψλ πξντφλησλ απφ ηξίηεο ρψξεο θαη λα δηαζθαιηζζεί ε
πνηφηεηα θαη ν ραξαθηήξαο ησλ πξντφλησλ απηψλ.
Σέινο, ζην πκβνχιην Τπνπξγψλ Γεσξγίαο ζηηο 24-25/10/06 θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ
λένπ Καλνληζκνχ γηα ηε Βηνινγηθή Γεσξγία απνξξίςακε ηελ πξνηεηλφκελε ρξήζε ηνπ
επξσπατθνχ βηνινγηθνχ ζήκαηνο ζηα εηζαγφκελα απφ Σξίηεο ρψξεο βηνινγηθά πξντφληα θαη
ππνζηεξίμακε ην ζπζηεκαηηθφ έιεγρν ησλ εηζαγσγψλ, θαζψο θαη ηε ζπκβαηφηεηα ηεο
παξαγσγήο ηνπο κε ηα επξσπατθά πξφηππα, ψζηε λα πξνζηαηεπζνχλ νη βηνθαιιηεξγεηέο καο
απφ αζέκηην αληαγσληζκφ θαη λα πξνκεζεχνληαη νη θαηαλαισηέο βηνινγηθά πξντφληα πςειήο
πνηφηεηαο, ελψ πξνηείλακε λα εθαξκνζζνχλ απζηεξά θξηηήξηα γηα ηελ παξαγσγή θαη
ζήκαλζε ησλ κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ηνπ ηνκέα.
4) Γηα ηηο δπλαηφηεηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ, βειηίσζεο ηεο δσηθήο
παξαγσγήο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηάζεζεο ησλ ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ζχκθσλα
κε ηηο ζχγρξνλεο θαηαλαισηηθέο ηάζεηο, θαηαξηίζηεθαλ κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηνπο
ηνπηθνχο θνξείο 13 κειέηεο, κία ζε θάζε Πεξηθέξεηα, πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε
ηνπ ειιεληθνχ αγξνηηθνχ ρψξνπ. Δληζρχνπκε ην εηζφδεκα ησλ ειιήλσλ αγξνηψλ κε ηε
ζηξνθή ηνπο ζε λέεο θαιιηέξγεηεο θαη ηελ παξαγσγή βηνινγηθψλ πξντφλησλ, κεηά απφ
δηεμνδηθή αλάιπζε ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε φζν ην δπλαηφλ
επλντθφηεξε δηάζεζε ησλ αγξνηηθψλ ηνπο πξντφλησλ.
5) Πξνσζνχκε ΤΣΖΜΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ (.Ο.Γ.) γηα ηα
θπξηφηεξα πξντφληα καο κε ηελ πινπνίεζε 12 πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ρξεκαηνδφηεζε
ηνπ Γ΄ΚΠ. Σν ΟΓ πεξηγξάθεη δηαδηθαζίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ θάηνρν κηαο γεσξγηθήο
εθκεηάιιεπζεο λα παξάγεη αζθαιή γεσξγηθά πξντφληα θάλνληαο νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ
θπζηθψλ πφξσλ (έδαθνο, λεξφ, ιηπάζκαηα, θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα) έρνληαο ζηφρν ηε
κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηελ αεηθνξία κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ. λεξνχ, γηα
κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Καηά ηε δηάξθεηα
ηεο ηειεπηαίαο 3εηίαο (2004-06) νη εθηάζεηο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ηεο παξαγσγήο
απμήζεθαλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 230% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 3εηία.Ζ
εμάπισζε ηνπ πζηήκαηνο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ζηελ ειιεληθή γεσξγία ζα έρεη σο
απνηέιεζκα ηε γεληθφηεξε βειηίσζε ησλ ειιεληθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ πξνο φθεινο ηνπ
Έιιελα παξαγσγνχ θαη θαηαλαισηή.
6) Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αγξνηψλ, ζπζηάζεθαλ ήδε θαη ιεηηνπξγνχλ
20 Ννκαξρηαθά γξαθεία ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ελψ κε ηελ λέα νξγαλσηηθή δνκή ζπζηάζεθαλ
επηπιένλ 14 γξαθεία, ψζηε λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηεο πεξηθέξεηαο κε ηνλ θαιχηεξν
δπλαηφ ηξφπν, ζην πιαίζην ηεο πεξηθεξεηαθήο αλαδηάξζξσζεο ηνπ Οξγαληζκνχ.
7) Γίλεηαη έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε – θαηάξηηζε ησλ Αγξνηψλ κέζσ
πξνγξακκάησλ ηνπ Ο.ΓΔ.Δ.Κ.Α «ΓΖΜΖΣΡΑ» κε ζηφρν ν αγξφηεο λα γίλεη θνηλσλφο θαη
ζπκκέηνρνο ζηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε.






Απμήζεθε ην πνζνζηφ ηεο θνηλνηηθήο ζπκκεηνρήο ζηα παξαπάλσ πξνγξάκκαηα, απφ
50% ζε 75%, ψζηε ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηηο δαπάλεο εθπαίδεπζεο λα
κεησζεί ζεκαληηθά. Έηζη νη εθπαηδεπφκελνη αγξφηεο φρη κφλν δελ ζα πθίζηαληαη θακία
επηβάξπλζε, αιιά ιφγσ ηεο θαηαβνιήο ζ’ απηνχο ηνπ σξηαίνπ εθπαηδεπηηθνχ επηδφκαηνο
(3,23 € / ψξα), ε πιεηνλφηεηά ηνπο ζα είλαη ηειηθά νηθνλνκηθά σθειεκέλε.
Αλαβαζκίζηεθαλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά φια ηα πξνγξάκκαηα, αθνχ επηηεχρζεθε ν
ηξηπιαζηαζκφο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ.
ε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΠΔΓΔΠ πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα, θαηάξηηζεο παξαγσγψλ ζε
φιε ηε ρψξα κε ζέκα ηα πηζηνπνηεκέλα πξντφληα θαη κε θχξην βάξνο ζηε βηνινγηθή
γεσξγία θαη θηελνηξνθία.
Πξνσζήζεθαλ θαη πξνσζνχληαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα εηδηθά γηα ηηο γπλαίθεο ησλ
αγξνηηθψλ πεξηνρψλ καο, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα δελ είραλ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε.
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8) O Οξγαληζκφο Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ (ΟΓΑ) πνπ αζθαιίδεη 2,5 εθαη.
αγξφηεο δαπαλά 6 δηο € εηεζίσο εθ ησλ νπνίσλ 4,8 δηο € θαιχπηνληαη απφ ηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ, παξέρνληαο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ζπληάμεηο, πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε,
θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, δηαθξαηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε, πνιπηεθληθά επηδφκαηα, θαη
πξνγξάκκαηα ςπραγσγίαο (θνηλσληθφ ηνπξηζκφ).Ήδε εγθξίζεθε ε αχμεζε ησλ ζπληάμεσλ
ηνπ ΟΓΑ θαηά 50 € γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ζπληαμηνχρσλ. Έηζη απφ 1.1.07 ε θαηψηαηε
ζχληαμε ηνπ ΟΓΑ θηάλεη ηα 280 € θαη απφ 1.1.08 ηα 330 €.
9) Πέξαλ ηεο αχμεζεο ησλ ζπληάμεσλ ΟΓΑ επεθηάζεθε ε αζθάιηζε ζηνλ ΟΓΑ
θαη φρη ζην Η.Κ.Α., φισλ ησλ εξγαηψλ ζηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία.
10) ην Πξφγξακκα Πξφσξεο πληαμηνδφηεζεο αγξνηψλ εληάρζεθαλ 14.400
ελδηαθεξφκελνη. Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013
απφ ηελ Δ.Δ. ην πξφγξακκα ζα ζπλερηζηεί κε ζηφρν ηελ έληαμε 20.000 δηθαηνχρσλ.
11) Σξνπνπνηήζεθε ην Π.Γ. 126/2000 δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα:



θαη ζε εμεηδηθεπκέλνπο εθπαηδεπηέο απφ ηηο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο θαη ηηο Γηεπζχλζεηο
Τγηεηλήο θαη Δκπνξίνπ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, θαζψο θαη απφ ην
Παλεπηζηήκην, λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ θξενπσιψλ θαη
κε παξάηαζε κηαο δηεηίαο, λα εθπαηδεπηνχλ φια ηα άηνκα πνπ αζθνχλ ην επάγγεικα ηνπ
παξαδνζηαθνχ θξενπψιε πξηλ απφ ηελ 31-12-1990 θαη γηα ηνπο εθδνξνζθαγείο πξηλ απφ
ηελ 31-12-2000.

12) Τπνγξάθεθαλ επηά ζπκβάζεηο κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ θνξέσλ ησλ
εγθξηζέλησλ πξνγξακκάησλ, πνπ αθνξνχλ ηηο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη ΠΡΟΧΘΖΖ
ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά <Καλ. (ΔΚ) 1071/2005> θαη εηδηθφηεξα
γηα ην ειαηφιαδν, ηα κήια, ηα απγά, ηα κεηαπνηεκέλα ξνδάθηλα, ηε παηάηα
Νεπξνθνπίνπ, ην θξέαο θνηφπνπινπ, ηα ηπξηά ΠΟΠ (θέηα, γξαβηέξα Κξήηεο,
θεθαινγξαβηέξα) ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 15.003.000 €.
Δγθξίζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δχν αλάινγα πξνγξάκκαηα γηα ηελ
Διιάδα, κε βάζε ηνλ Δθαξκνζηηθφ Καλνληζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 1071/2005.
Σα πξνγξάκκαηα απηά έρνπλ σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε θαη πξνβνιή ζηελ εζσηεξηθή
αγνξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κειηνχ, κήισλ, απνμεξακέλσλ ζχθσλ, παηαηψλ θαη
θξφθνπ, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 4,266 εθαη. €.
Τπνγξάθεθαλ επηά ζπκβάζεηο γηα ηηο ελέξγεηεο ελεκέξσζεο θαη πξνψζεζεο
ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηηο Σξίηεο ρψξεο <Καλ. (ΔΚ) 1346/2005> γηα ηα θνηφπνπια, ην
ειαηφιαδν, ηνλ θξφθν, ηε καζηίρα, ηα ηπξηά ΠΟΠ θαη ηα απνμεξακέλα ζχθα ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 15.054.000 €. Πξφζθαηα εγθξίζεθαλ απφ ηελ Δ.Δ. δχν αθφκα
πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο ζηηο Σξίηεο ρψξεο, έλα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 3.500.000 €
γηα ηελ πξνψζεζε θξαζηψλ θαη έλα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 3.212.040 € γηα ηελ
πξνψζεζε κεηαπνηεκέλσλ θξνχησλ.
Ζ ρψξα καο ζην πιαίζην ησλ θαλνληζκψλ ηεο Δ.Δ. 1346/05 θαη 1071/05, γηα ηελ
πξνψζεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, απνξξνθά ην 10,9% ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δ.Δ. ησλ 27.
Τπνγξάθεθαλ επίζεο 557 απνθάζεηο έληαμεο θνξέσλ ζην Μέηξν 4.3 «Γξάζεηο
γηα ηελ Πξνψζεζε Δμαγσγψλ & πιινγηθνί θνξείο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο «Αγξνηηθή Αλάπηπμε – Αλαζπγθξφηεζε Τπαίζξνπ» 2000-2006,
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 29.060.970 €, ζρεδφλ ηξηπιάζηνπ απφ εθείλνπ ηεο
ηειεπηαίαο πξνθήξπμεο ηνπ κέηξνπ ην 2003, πνπ ήηαλ 10.809.266 € θαη αθνξνχζε 178
απνθάζεηο.
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Τπελζπκίδεηαη, φηη γεληθφηεξνη ζηφρνη ηνπ Μέηξνπ, ην νπνίν κεηά ηελ αλαζεψξεζε
ηνπ Πξνγξάκκαηνο εληζρχζεθε κε 10 εθ. €, είλαη ε θαηάθηεζε θαη δηαηήξεζε ησλ
αγνξψλ, ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο αγξνηηθήο καο παξαγσγήο πξνο πξντφληα
πνηφηεηαο, ε ζηξνθή πξνο πξντφληα πγηεηλήο δηαηξνθήο, πνηνηηθά θαη παξαδνζηαθά,
κε έκθαζε ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ε δηαηήξεζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, ε αχμεζε
ησλ εμαγσγψλ, ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηελ χπαηζξν θαη ε ηαρχηεξε ζχλδεζε
ησλ ηηκψλ κε ηηο δηεζλείο κέζσ αχμεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο.
Οη ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο θαιχπηνπλ δξάζεηο Πξνψζεζεο (δηνξγάλσζε
εθζέζεσλ, γεπζηγλσζίεο, έληππα, road shows), Πηζηνπνίεζεο (δξάζεηο πηζηνπνίεζεο θαηά
ISO 9001, 22000, 18001, 14001 ή AGRO 2, 3, 5), θαη Αλαγλψξηζεο πξντφλησλ ζηελ
εζσηεξηθή αγνξά, (δξάζεηο αλαγλψξηζεο ΠΟΠ πξντφλησλ).
Δηδηθφηεξα, 259 απνθάζεηο αθνξνχλ ηε δξάζε Πξνψζεζεο (ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 12.703.000 €, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζφ δεκφζηαο δαπάλεο 9.419.000 €),
288 απνθάζεηο αλαθέξνληαη ζηε δξάζε Πηζηνπνίεζεο (ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
16.085.000 €, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζφ δεκφζηαο δαπάλεο 12.064.000 €), θαη 10 ζηε δξάζε
Αλαγλψξηζεο (ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 273.000 €, πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζφ δεκφζηαο
δαπάλεο 205.000 €).
Σα εγθξηζέληα πξνγξάκκαηα Πξνψζεζεο αθνξνχλ ηνπο θιάδνπο νίλνπ, ειαηφιαδνπ
– ειηψλ, νπσξνθεπεπηηθψλ & εζπεξηδνεηδψλ, θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη
άιισλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, φπσο ξχδη, φζπξηα, μχδη, άιεπξα, μεξνχο θαξπνχο,
Κξεηηθά παξαδνζηαθά θ.α.
Σα εγθξηζέληα πξνγξάκκαηα Πηζηνπνίεζεο αθνξνχλ ηνπο θιάδνπο νίλνπ,
ειαηνιάδνπ – ειηψλ, νπσξνθεπεπηηθψλ & εζπεξηδνεηδψλ, θηελνηξνθηθψλ
πξντφλησλ, θαζψο θαη άιισλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, φπσο ξχδη, δεκεηξηαθά, βακβάθη
θ.α..
Σα εγθξηζέληα πξνγξάκκαηα Αλαγλψξηζεο αθνξνχλ θπξίσο αλαγλψξηζε πξντφλησλ
ειαηνιάδνπ – ειηψλ θαη ηπξνθνκηθψλ.
ην πιαίζην ησλ πξσηνβνπιηψλ καο γηα ηελ πξνψζεζε θαη πξνβνιή ησλ
ζεκαληηθφηεξσλ ειιεληθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, αλαθεξχμακε ην 2006 σο «ΈΣΟ ΔΛΗΑ
ΚΑΗ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ». Δηδηθά γηα ηελ ειηά θαη ην ειαηφιαδν, κέζα απφ θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα
θαη κέηξα δηαηίζεληαη ζπλνιηθά 236 εθ. €, εθ ησλ νπνίσλ ε δεκνζία δαπάλε θηάλεη ηα 145 εθ.
€. Απνζθνπνχκε ζηε δηεχξπλζε θαη επέθηαζε ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπο θαζψο θαη ζηελ
απνθφκηζε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο πξνζηηζέκελεο αμίαο.
13) Πξνσζήζεθαλ ζρεηηθέο ξπζκίζεηο κε ηελ αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηεο Κνηλήο
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ψζηε λα πεξηνξηζζεί ζην ειάρηζην ε ςαιίδα κεηαμχ εζληθνχ
θαησθιίνπ θαη πνζνηήησλ βηνκεραληθήο ηνκάηαο πνπ ζα νδεγεζνχλ ζηε κεηαπνίεζε κέζσ
ζπκβάζεσλ, νη δε ηηκέο ησλ ζπκβνιαίσλ λα δηακνξθσζνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθά γηα ηνπο
παξαγσγνχο επίπεδα.
14) Πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά Ννκφ ε πεξηθεξεηνπνίεζε θαη ε θαηαλνκή ηεο
εζληθήο πνζφζησζεο ξπδηνχ γηα ηελ εζνδεία 2005 ψζηε λα ππάξμεη ηζνξξνπία ζηελ
αγνξά κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, λα επηηεπρζνχλ νη κεγαιχηεξεο δπλαηέο εηζξνέο
εληζρχζεσλ γηα ην πξντφλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, λα απνθαηαζηαζνχλ αδηθίεο πνπ
ζεκεηψζεθαλ ζην παξειζφλ ζε βάξνο νξηζκέλσλ πεξηνρψλ θαη βέβαηα λα κε ζηγεί ε
πξννπηηθή ηεο παξαγσγήο ξπδηνχ ζηε ρψξα καο.
15) Τπεγξάθε απφθαζε κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ε θιηκάθσζε ηνπ ρξφλνπ
παιαίσζεο ησλ Οίλσλ Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο Πνηφηεηαο θαζψο θαη ησλ
Σνπηθψλ Οίλσλ, ελψ επίζεο κε ηελ ίδηα απφθαζε, νξίδνληαη νη ελδείμεηο πνπ ζα
αλαγξάθνληαη ζηηο εηηθέηεο ησλ νίλσλ απηψλ. Γίλεηαη έηζη ε δπλαηφηεηα παξαγσγήο νίλσλ κε
δηαθνξεηηθφ ρξφλν παιαίσζεο ρσξίο ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο κε απνηέιεζκα,
αθελφο ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκψλ, αλάινγα κε ηνλ ρξφλν παιαίσζεο ηνπ νίλνπ πξνο
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φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ θαη αθεηέξνπ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο γηα ηνπο
νηλνπνηνχο, ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ ρξφλνπ απνζήθεπζεο.
16) Τπεγξάθε ε ζρεηηθή απφθαζε απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε
δηεπθφιπλζε ηεο «παξάιιειεο εηζαγσγήο» ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζηε
ρψξα καο απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ. ή απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Εψλεο Διεπζέξσλ
πλαιιαγψλ, πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε ζπκθσλία γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν, ζην
πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ εθνδίσλ θαη ηεο παξαγσγήο
ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο. Ήδε, πέξπζη
πεηχρακε κεηψζεηο έσο θαη 51% ζε 47 θπηνθάξκαθα, ελψ θαη θέηνο ζε ζρέζε κε ην 2006
δηαπηζηψλνληαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο κεγάιεο κεηψζεηο.
Τπεγξάθε απφθαζε κεηά απφ ηε γλσκνδφηεζε ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ
Γεσξγηθψλ Φαξκάθσλ (Α.Τ.ΓΔ.Φ.), κε ηελ νπνία εηζάγεηαη δηαδηθαζία επηηάρπλζεο ηεο
έγθξηζεο θπθινθνξίαο ζηελ εγρψξηα αγνξά ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ,
πνπ είλαη εγθεθξηκέλα ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. κε ηηο ίδηεο εδαθνθιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο.
Αλαξηήζεθε ην ζπληαγνιφγην θπηνθαξκάθσλ ζηε ζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ ζην
δηαδίθηπν,
(http://www.minagric.gr/syspest/),
ζηελ
νπνία
πεξηιακβάλνληαη
ηα
θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα θαη βηνθηφλα πνπ είλαη εγθεθξηκέλα ζηελ Διιάδα.
Σν ζπληαγνιφγην απηφ πνπ θαηαξηίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηε ρψξα καο, ζπκβάιεη
απνηειεζκαηηθά ζηελ πιήξε ελεκέξσζε ησλ αγξνηψλ γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ
θπηνθαξκάθσλ.
17) Γφζεθε λέα ψζεζε ζηε ζπγρψλεπζε θαη αλάπηπμε ησλ Αγξνηηθψλ
πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ, κε ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο εγθπθιίνπ πνπ θαζπζηεξνχζε
αδηθαηνιφγεηα απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2003.
18) Δθδφζεθε (Οθηψβξηνο 2004) ε Τπνπξγηθή εξκελεπηηθή εγθχθιηνο γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ δαζηθνχ λφκνπ ηνπ Γεθεκβξίνπ 2003.
19) Τπεγξάθε ε ζρεηηθή απφθαζε κε ηελ νπνία ξπζκίδεηαη ε Θήξα γηα ηελ
Κπλεγεηηθή Πεξίνδν 2006 – 2007 κεηά απφ δηάινγν θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ
ζπλαξκφδησλ θνξέσλ. Σν πεξηερφκελν ηεο απφθαζεο ζρεδφλ ζπκπίπηεη κε ηηο αληίζηνηρεο
ησλ 2 πξνεγνχκελσλ Κπλεγεηηθψλ Πεξηφδσλ, νη νπνίεο δελ πξνζεβιήζεζαλ ζην πκβνχιην
ηεο Δπηθξαηείαο, φπσο γηλφηαλ ζην παξειζφλ. Ζ απφθαζε αθνξά 250.000 πεξίπνπ
θπλεγνχο. Αηζζεηή είλαη ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ
νξγαλψζεσλ θαη ησλ θπλεγεηηθψλ ζπιιφγσλ πνπ πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηεο θαιήο
ζπλεξγαζίαο καο θαη κε ηηο δχν πιεπξέο ε νπνία επηζθξαγίζηεθε ζην ηειεπηαίν δηεζλέο
ζπλέδξην ζηελ Αζήλα γηα ηελ θπλεγεηηθή θάξπσζε (2 έσο 4 Ηνπλίνπ 2006).
Δθδφζεθε γηα ηελ Κπλεγεηηθή Πεξίνδν 2007 – 2008 ε αληίζηνηρε Τπνπξγηθή
Απφθαζε πνπ ξπζκίδεη ηα ζέκαηα ζήξαο. Σν πεξηερφκελν ηεο Απφθαζεο απνηέιεζε
πξντφλ δηαιφγνπ κε ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο, έρεη ηε ζπλαίλεζε ηεο Κπλεγεηηθήο
πλνκνζπνλδίαο Διιάδαο θαη ζπκπίπηεη - κε ειάρηζηεο απνθιίζεηο - κε ηελ αληίζηνηρε ηεο
πεξπζηλήο Κπλεγεηηθήο Πεξηφδνπ, ε νπνία δελ πξνζεβιήζε ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο,
φπσο γηλφηαλ ζην παξειζφλ.
Ζκεξνκελία έλαξμεο ηνπ Κπλεγίνπ θαζνξίδεηαη ε 20 ε Απγνχζηνπ ηξέρνληνο έηνπο
θαη εκεξνκελία ιήμεο ε 29ε Φεβξνπαξίνπ 2008.
Με άιιε απφθαζε θαζνξίζηεθε ε εηήζηα ζπλδξνκή ησλ θπλεγψλ ζηνπο
Κπλεγεηηθνχο πιιφγνπο. Ο θαζνξηζκφο ηεο ζπλδξνκήο ησλ θπλεγψλ πξνο ηνπο
ζπιιφγνπο ηνπο έγηλε, κεηά απφ δηάινγν κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θπλεγψλ, ψζηε ην
χςνο ηεο λα θαιχπηεη ηηο αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη λα ιεηηνπξγήζεη απξφζθνπηα ε
ζεξνθπιαθή
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Παξά ην γεγνλφο φηη νη Κπλεγεηηθέο Οξγαλψζεηο δεηνχζαλ πνιχ κεγαιχηεξε
αχμεζε, ηνπ πνζνχ πνπ δίδεηαη απφ ηνπο θπλεγνχο ζηηο νξγαλψζεηο ηνπο, θαηαβιήζεθε
πξνζπάζεηα – κε επηρνξήγεζε απφ ηα έζνδα ηνπ Λνγαξηαζκνχ Θήξαο ηνπ ΤΠΑΑΣ - ψζηε ε
ηειηθή επηβάξπλζε ησλ θπλεγψλ λα είλαη κφιηο 5% θαηά κέζν φξν, παξφηη ε ηειεπηαία
αλαπξνζαξκνγή έγηλε ην έηνο 2004.
20) Απνθαζίζζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ
θαη γλσζηνπνηήζεθε ζηνπο αγξφηεο φηη κπνξνχλ απξφζθνπηα λα πξνκεζεχνληαη θζελφ
πεηξέιαην θαη κεηά ηελ 30ε Απξηιίνπ θάζε έηνπο κε έλαξμε απφ ην 2005.
21) Καηαηέζεθε πξφζθαηα ζηε Βνπιή ζρέδην Νφκνπ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο
θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα. Μεηαμχ
άιισλ παξαρσξείηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο αγξνηηθνχ πεηξειαίνπ θαη απφ ηα απηνθίλεηα πνπ
είραλ ραξαθηεξηζηεί έσο ην 1992 σο αγξνηηθά κεραλήκαηα πνιιαπιήο ρξήζεο. Αίξνληαη νη
θπξψζεηο γηα παξαβάζεηο παξάλνκεο ρξήζεο αγξνηηθνχ πεηξειαίνπ απφ ηνπο
θαηφρνπο απηψλ ησλ απηνθηλήησλ, νη νπνίεο έρνπλ δηαπξαρζεί απφ ηηο 16/10/2003 θαη κεηάεθφζνλ, φκσο, θαηαβιεζεί ε δηαθνξά ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ θίλεζεο
θαη ζέξκαλζεο. Δπίζεο, αίξνληαη νη θπξψζεηο γηα παξαβάζεηο παξάλνκεο ρξήζεο
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο απφ αγξφηεο, αλαθνξηθά κε παξαβάζεηο πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί
απφ ηηο 16/10/2003 θαη πάιη εθφζνλ θαηαβιεζεί ε δηαθνξά ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο
πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο. ηελ νπζία απαιιάζζνληαη απφ ηηο πνηλέο θαη
πξνζαπμήζεηο.
Δπίζεο ξπζκίδεηαη ην ζέκα ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο ησλ δηπινθάκπηλσλ
επηβαηηθψλ θαη θνξηεγψλ απηνθηλήησλ αγξνηηθήο ρξήζεο.
22) Τπεγξάθε ζρεηηθή Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ην ζπλαξκφδην Τπνπξγείν
Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηνπ πιαθφλ ηεο
επηδφηεζεο κεηαθνξηθψλ απφ ηελ Ζπεηξσηηθή Διιάδα ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαζψο θαη ηε
δηάζεζε κεγαιχηεξσλ πνζνηήησλ δσνηξνθψλ, ψζηε λα ζηεξηρηνχλ νπζηαζηηθά ε
θηελνηξνθία θαζψο θαη νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ.
23) Τπεγξάθε ζρεηηθή Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ην ζπλαξκφδην Τπνπξγείν
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηελ νπνία ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ έληαμε θαη
πινπνίεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή θαη κεηαπνίεζε
ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ
Ν.3299/2004 ( θαη πέξαλ ηεο ππαγσγήο ζην ΔΠΑΑ-ΑΤ ηνπ Γ’ ΚΠ (Μέηξν 2.1)). Γίλεηαη ε
δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο επελδχζεσλ ζε έλα επξχηεξν πεδίν ηνκέσλ ηεο θπηηθήο,
δσηθήο παξαγσγήο θαη κεηαπνίεζεο γεσξγηθψλ πξντφλησλ, κε πξνζζήθε επηπιένλ
επηιέμηκσλ δαπαλψλ θαη απάιεηςε πεξηνξηζκψλ πνπ αιινίσλαλ ηνλ πγηή αληαγσληζκφ θαη
εκπφδηδαλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ νξηζκέλεο πξνζαξκνγέο,
δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο θαη πξνζζήθεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ, νη
θπξηφηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη :




Γηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο:
Δληζρχνληαη πιένλ φιεο νη επηρεηξήζεηο ελψ πξηλ εληζρχνληαλ επηρεηξήζεηο πνπ
ραξαθηεξίδνληαλ σο «κηθξνκεζαίεο».
Καηαξγείηαη ην φξην ησλ 12,5 εθαηνκκπξίσλ επξψ, σο ζπλνιηθψλ επηιέμηκσλ
δαπαλψλ ησλ εληζρπφκελσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ.
Καηαξγείηαη ν πθηζηάκελνο πεξηνξηζκφο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηεο
ππνπεξίπησζεο ii ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3299/2004 θαηά
ηνλ νπνίν ηα επελδπηηθά ζρέδηα δελ πξέπεη λα αθνξνχλ αχμεζε ηεο θαιιηεξγνχκελεο
έθηαζεο κεγαιχηεξε ηνπ 20% ηεο πθηζηάκελεο.
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Καηαξγείηαη ν πθηζηάκελνο πεξηνξηζκφο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζεξκνθεπηαθνχ ηχπνπ,
ηεο ελίζρπζεο κφλν επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ αθνξνχλ ηε θαιιηέξγεηα κε ηε κέζνδν
ηεο πδξνπνληθήο ή αεξνπνληθήο.
Πξνβιέπνληαη επηπξφζζεηα ησλ ηζρπνπζψλ εληζρχζεσλ, επελδπηηθά ζρέδηα

γηα:










Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ θαη ζηνλ θηελνηξνθηθφ ηνκέα.
Ίδξπζε λέσλ ηπξνθνκηθψλ κνλάδσλ ζε φιε ηε ρψξα κε ηελ πξνυπφζεζε κε θάιπςεο
δπλακηθφηεηαο.
Ίδξπζε λέσλ κνλάδσλ ή επέθηαζε πθηζηάκελσλ ειαηνηξηβείσλ γηα πξντφληα
βηνινγηθήο ειαηνθαιιηέξγεηαο, Πξντφληα Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ), πξντφληα
Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (ΠΓΔ) θαζψο θαη γηα πξντφληα
ειαηνθαιιηεξγεηψλ ζηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη πζηήκαηα Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο.
Ίδξπζε λέσλ ή επέθηαζε πθηζηάκελσλ νηλνπνηείσλ ζε φιε ηε Υψξα.
Ίδξπζε λέσλ ή επέθηαζε πθηζηάκελσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο βηνκεραληθήο ηνκάηαο.
Δθζπγρξνληζκφο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαπλνχ, βάκβαθνο θαη ηεχηισλ.
Ίδξπζε λέσλ, επέθηαζε ή εθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο
ππνιεηκκάησλ θαη απνξξηκκάησλ ησλ βηνκεραληψλ εηδψλ δηαηξνθήο θαη ησλ ινηπψλ
γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ γηα ηελ παξαγσγή δσνηξνθψλ, ιηπαζκάησλ, πξψησλ πιψλ
θ.ι.π..
Ίδξπζε λέσλ, επέθηαζε ή εθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο –
ηππνπνίεζεο ζαιηγθαξηψλ.

Δπηπξφζζεηα, φζνλ αθνξά ηηο εληζρπφκελεο δαπάλεο, πξνβιέπνληαη, ζε
ελίζρπζε ηεο πξνεγνχκελεο εθαξκνγήο ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ, δαπάλεο γηα :
 ρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή πζηεκάησλ Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ζηελ παξαγσγή
αγξνηηθψλ πξντφλησλ.
 Αγνξά αλαπαξαγσγηθνχ θαη πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ
έλαξμε παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ζηηο πεξηπηψζεηο, ίδξπζεο ή επέθηαζεο κνλάδσλ
θπηηθήο παξαγσγήο πνπ ππάγνληαη ζηνλ Ν. 3299/2004.
 Αγνξά ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ αλαπαξαγσγήο .
 Μειέηεο θαη ακνηβέο ζπκβνχισλ γηα επελδπηηθά ζρέδηα πνπ πινπνηνχληαη απφ
Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο.
 Αγνξά γεο απφ πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα κεηαπνίεζεο θαη
εκπνξίαο ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ.
 Αγνξά παγίσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ.
24) Απνθαζίζζεθε ε ξχζκηζε ρξεψλ απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ
Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ κε εμφθιεζε ζε 120 ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο,
ρσξίο ηελ ππνρξέσζε πξνθαηαβνιήο. Δπηπιένλ δηαγξάθνληαη πνζά πνπ αθνξνχλ
πξφζζεηα ηέιε, πξνζαπμήζεηο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο ησλ αλσηέξσ ρξεψλ.
25) Παξέρνληαη επλντθφηεξνη φξνη γηα ηελ επηδφηεζε επηηνθίνπ ζηα λέα δάλεηα γηα
ηελ απφθηεζε Α’ θαηνηθίαο απφ ηνπο θαη’ επάγγεικα αγξφηεο.
26 Διήθζεζαλ άκεζα ηα πξνβιεπφκελα κέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο
γξίπεο ησλ πηελψλ (2005-2006), ηνπ ρεδίνπ Δπείγνπζαο Δπέκβαζεο ηνπ Ννεκβξίνπ
2004, πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Δ.Δ. θαη ηζρχεη ζε φιεο ηεο θνηλνηηθέο ρψξεο.
Παξαθνινπζνχζακε πάληα ζε ζπλεξγαζία θαη ζπκθσλία κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Δ.Δ. ηελ
θαηάζηαζε, ελψ φινη νη αξκφδηνη θνξείο θαη θπξίσο νη Ννκαξρηαθέο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο
ήηαλ πξνεηνηκαζκέλεο γηα θάζε ελδερφκελν. Με κέξηκλα ηνπ Τπνπξγείνπ καο θαη ζε
ζπλεξγαζία κε ηα Τπνπξγεία Άκπλαο, Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο &
Απνθέληξσζεο, Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
απμήζεθε ζεκαληηθά ην πξνζσπηθφ κε πξφζζεηνπο θηεληάηξνπο θαη δσνηέρλεο, εληζρχζεθαλ
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ηα κέζα θαη πιηθά θαζψο θαη νη νηθνλνκηθνί πφξνη ηνπο. Δθαξκφζζεθαλ δε γεληθά ηα
πξνβιεπφκελα κέηξα.
Ο ρεηξηζκφο απηφο είρε σο απνηέιεζκα ε Διιάδα λα δερζεί ηα εχζεκα απφ ηελ Δ.Δ.
(Δπηηξνπή θαη Πξνεδξία, θαζψο θαη απφ ηε Πξφεδξν ηνπ Δπξσπατθνχ Κέληξνπ Διέγρνπ θαη
Πξφιεςεο Ννζεκάησλ Ε. Γηάθακπ) θαζψο θαη απφ ηηο ΖΠΑ (Τθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ Π.
Νηνκπξηάλζθη) θαη ηνλ Καλαδά γηα ηνλ ηξφπν πξνεηνηκαζίαο, πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο
ηνπ θηλδχλνπ ηεο γξίπεο ησλ πηελψλ.
Αλάινγα κέηξα πξφιεςεο ιακβάλνληαη θαη θέηνο.
27) Ζ Κπβέξλεζε πξνψζεζε, ζε ζπλεξγαζία θαη ζπκθσλία, κε ηνπο εθπξνζψπνπο
ησλ πηελνηξφθσλ, ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ, ζπκβαηψλ κε ηηο θνηλνηηθέο
ξπζκίζεηο, κε λνκνζεηηθή δηάηαμε ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο, 1) γηα ηε ξχζκηζε ησλ
νθεηιψλ απφ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηνπο κε εμάκελε αλαζηνιή ζηηο εηζπξάμεηο ηνπο θαη κε
θαηαβνιή ηνπο, ρσξίο πξνθαηαβνιή θαη πξνζαπμήζεηο, ζε 80 κεληαίεο δφζεηο, 2) κε
θαηαβνιή ελίζρπζεο 12% επί ηνπ κηζζνχ ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη 3) ηε ρξεκαηνδνηηθή
θαη νηθνλνκηθή δηεπθφιπλζή ηνπο απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ κε ηε
παξνρή εγγχεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πξνο ηηο ηξάπεδεο γηα φια ηα θεθάιαηα θίλεζεο
πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηηο πηελνηξνθηθέο επηρεηξήζεηο-εθκεηαιιεχζεηο 40,8 εθαη. €., αιιά θαη
κε ηελ αλαζηνιή ηεο θαηαβνιήο ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ ηνπο γηα ηα έηε 2003 θαη 2004 ηα
νπνία βεβαηψζεθαλ ην 2005 ζηηο αξκφδηεο ΓΟΤ. Σέινο απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ,
εγθξίζεθε πνζφ 12 εθαη. € γηα ηελ πξνψζεζε Δπηζηηηζηηθήο Βνήζεηαο κε πηελνηξνθηθά
πξντφληα ηεο ρψξαο καο.
ην πκβνχιην Τπνπξγψλ ηνπ Απξηιίνπ 2006, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξφπνπ
θαο Mariann Fischer Boel απνθαζίζζεθε ε ιήςε έθηαθησλ θνηλνηηθψλ κέηξσλ ζηήξημεο
κε ζπγρξεκαηνδφηεζε (θνηλνηηθή θαη θξαηηθή) ηνπ πηελνηξνθηθνχ ηνκέα. Σν Τπνπξγείν
άκεζα κεηά απφ ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία θαη ζπλερή επαθή κε ηνπο θνξείο ησλ
πηελνηξφθσλ 1) δήηεζε απφ ην πκβνχιην Τπνπξγψλ ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ
κέηξσλ άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο Διιήλσλ
πηελνηξφθσλ απφ ηηο δεκηέο πνπ ππέζηεζαλ ιφγσ ηεο γξίπεο ησλ πηελψλ θαη 2) απέζηεηιε
ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα έγθξηζε πιήξεο Δζληθφ
Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ηε ζηήξημε ηεο ειιεληθήο πηελνηξνθίαο, ην νπνίν εθπνλήζεθε ζε
ρξφλν ξεθφξ απφ ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κε ηε
ζπλεξγαζία θαη ηε ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ πηελνηξνθηθνχ ηνκέα.
Με ηελ έγθαηξε παξέκβαζε πξνο ηεο Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνπ Τπνπξγνχ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θ. Δπ. Μπαζηάθνπ, ηξνπνπνηεζήθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ, πξνο
φθεινο ηεο Διιεληθήο πηελνηξνθίαο, ηα έθηαθηα κέηξα νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ησλ δηθαηνχρσλ
πηελνηξφθσλ πνπ ελέθξηλε θαη πηνζέηεζε ε αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ηεο Δ.Δ ζε
δηαδνρηθέο ζπλεδξηάζεηο ηεο (21.06.2006 θαη 13.07.2006), δεδνκέλνπ φηη ην χςνο ηεο
εγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο γηα ην Διιεληθφ πξφγξακκα απνδεκηψζεσλ απμήζεθε
θαηά 50 % θαη είλαη αλαινγηθά ε πςειφηεξε ζε πνζνζηφ ελίζρπζε ζηήξημεο γηα ΚξάηνοΜέινο.
Με ηελ έθδνζε ηνπ λένπ Κνηλνηηθνχ Καλνληζκνχ ηεο 20.04.2007 πνπ ξπζκίδεη ηνλ
ρξνληθφ πιαίζην δηελέξγεηαο ησλ πιεξσκψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο πηελνηξφθνπο πνχ
επιήγεζαλ απφ ηελ γξίπε ησλ πηελψλ , νινθιεξψζεθαλ φιεο νη απαηηνχκελεο, ηδηαίηεξα
ρξνλνβφξεο θαη πνιχπινθεο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, θαη μεθίλεζε άκεζα ε θαηαβνιή ηνπ
πνζνχ ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο Έιιελεο πηελνηξφθνπο.
Πξαγκαηνπνηήζεθε κε θαηαρσξήζεηο ζηνλ Αζελατθφ θαη Δπαξρηαθφ Σχπν
ελεκεξσηηθή θακπάληα κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε
ηε γξίπε ησλ πηελψλ θαη ηνπο θαλφλεο βηνζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη
ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ησλ Γ/λζεσλ Κηεληαηξηθήο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ππφ
ηελ θεληξηθή επνπηεία ηνπ ΤΠΑΑΣ. Γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, κε ηελ επγεληθή ζπλεξγαζία ηνπ θ.
Αιέθνπ Φαζηαλνχ πξνρσξήζακε ζηελ εθηχπσζε 2.400.000 ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ κε
ηίηιν «Να πξνζηαηεχζνπκε ηα πηελά θαη ηνλ άλζξσπν».
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Σαπηφρξνλα πξνβιήζεθαλ εηδηθέο ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο θαη κελχκαηα. απφ ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ
Γηαλεκήζεθε, κέζσ 24 θπξηαθάηηθσλ εθεκεξίδσλ παλειιήληαο θπθινθνξίαο, εηδηθφ
ηεηξαζέιηδν έληππν κε αληηθείκελν ηελ ελεκέξσζε ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ γηα ηηο
ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη ειέγρνπ πξντφλησλ πνπιεξηθψλ θαη απγψλ ησλ Διιήλσλ παξαγσγψλ.
Καηά ηε θεηηλή ρξνληά δελ παξαηεξήζεθε θαλέλα πεξηζηαηηθφ ηεο γξίπεο ησλ
πηελψλ ζε νηθφζηην ή άγξην πηελφ κεηά ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ πξνιεπηηθψλ
θηεληαηξηθψλ κέηξσλ βηναζθάιεηαο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ νκαινπνίεζε ηεο
θαηάζηαζεο πνπ είρε δηακνξθσζεί ζην πξσηνγελή ηνκέα, ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία ησλ
πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ ηεο ειιεληθήο πηελνηξνθίαο.
28) Απνθαζίζζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ
φηη ε αγνξά πάγηνπ εμνπιηζκνχ επαγγεικαηηθήο ρξήζεο απφ πξφζσπα πνπ αζθνχλ
εκπνξηθή ή γεσξγηθή επηρείξεζε ή ειεχζεξν επάγγεικα, δελ ιακβάλεηαη ππφςε σο ηεθκαξηή
δαπάλε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγηθνχ εηζνδήκαηνο.
29) Πξνσζήζεθαλ πξσηνβνπιίεο κέζσ ηεο ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο κε
παηαηνπαξαγσγνχο θαη θαπλνπαξαγσγνχο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν πξηλ αθφκα ζπείξνπλ
ηα ρσξάθηα ηνπο, ζα γλσξίδνπλ πιένλ ζε πνηεο ηηκέο ζα πνπιήζνπλ ην πξντφλ ηνπο θαζψο
θαη φηη ζα ππάξμεη πιήξεο απνξξφθεζε ηεο παξαρζείζεο πνζφηεηαο. Αλάινγεο
πξσηνβνπιίεο ζπλερίδνληαη θαη γηα άιια πξντφληα.
30) Αμηνπνηψληαο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο δπλαηφηεηεο πνπ καο δίλεη ε
Δπξσπατθή Έλσζε, ψζηε αθελφο λα πξνζηαηεχζνπκε ην πεξηβάιινλ θαη αθεηέξνπ λα
εληζρχζνπκε ην εηζφδεκα ησλ παξαγσγψλ, εληζρχνπκε απνηειεζκαηηθά κεγάιν κέξνο
ησλ παξαγσγψλ πνπ εληάζζνληαη ζηα πξνγξάκκαηα ληηξνξχπαλζεο.
31) Τπεγξάθε ε Κ.Τ.Α κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ζπλνιηθή δαπάλε έσο 5.600.000,00
€, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ 3εηνπο «Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ηεο
παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο» γηα ην 2007. Με ηελ
αλσηέξσ δαπάλε θαιχπηνληαη ελέξγεηεο, φπσο πιεξνθφξεζεο-ηερληθήο βνήζεηαο,
θαηαπνιέκεζεο ηεο βαξξφα, εμνξζνινγηζκνχ ησλ κεηαθηλήζεσλ, αλαιχζεσλ ηνπ κειηνχ,
αλαζχζηαζεο ηνπ κειηζζνθνκηθνχ θεθαιαίνπ θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο.
Δπίζεο εγθξίζεθε γηα ην 2007 δαπάλε έσο 70.000,00 € γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ
θίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε θαη έιεγρν ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
32) Τπεγξάθε ε ζρεηηθή απφθαζε κε ηελ νπνία γηα πξψηε θνξά ζηε ρψξα καο,
ελεξγνπνηείηαη απφ ηελ 1-1-2007, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο λέαο ΚΑΠ, ην ζχζηεκα
παξνρήο γεσξγηθψλ ζπκβνπιψλ, φπσο πξνβιέπεη ν θαλνληζκφο 1782/2003. Θα
παξέρνληαη πιένλ ζηνπο αγξφηεο γεσξγηθέο ζπκβνπιέο, κε ζεκαληηθή Κνηλνηηθή ζηήξημε,
εληζρχνληαο ηελ ελεκέξσζή ηνπο, θαιχπηνληαο ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο πνιιαπιήο
ζπκκφξθσζεο, νξζψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ ζε φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ.
Ήδε απ’ ηηο αξρέο ηνπ 2007 ην ζχζηεκα εθαξκφδεηαη ζε 5 κφλν ρψξεο, ελψ εηνηκάδνληαη θαη
άιιεο ρψξεο.
33) ην πιαίζην ηνπ Γ’ ΚΠ θαη θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2000 κέρξη ζήκεξα έρνπλ
εληαρζεί ζην κέηξν 3.2 (Τδαηνθαιιηέξγεηεο) γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε, 213 Τπνέξγα
ζπλνιηθνχ θφζηνπο δεκφζηαο δαπάλεο 43,4 εθ. €. Οη νηθνλνκηθέο απηέο εληζρχζεηο
αθνξνχζαλ ηελ ίδξπζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ Μνλάδσλ Τδαηνθαιιηέξγεηαο.
Ρπζκίζηεθαλ ζέκαηα αδεηνδφηεζεο ησλ κνλάδσλ ζαιάζζηαο ηρζπνθαιιηέξγεηαο ελψ
γηα ηνλ ηνκέα ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο ζα ζπλερηζζεί ε νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ κνλάδσλ γηα
έξγα ππνδνκήο, πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θ.ι.π..
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Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ ζαιαζζνθαιιηεξγεηψλ, ρσξίο λα ππάξρεη ην
αλαγθαίν λνκηθφ πιαίζην επί ζεηξά εηψλ, είρε σο απνηέιεζκα λα θιεξνλνκήζνπκε
ζπζζσξεπκέλα πξνβιήκαηα, ζηα νπνία ζήκεξα δίλνπκε κία ιχζε απνδεθηή απφ ην
ζχλνιν ησλ ηρζπνπαξαγσγψλ.
Γηα ηελ πξνψζεζε θαη δηαθήκηζε ηεο Σζηπνχξαο-Λαπξαθίνπ, χςνπο πεξίπνπ 3,2 εθ.,
έρεη ππνγξαθή ήδε ε ζχκβαζε κε ηελ αλάδνρν εηαηξεία. Πηζηεχνπκε φηη απηή ε ελέξγεηά
καο ζα βνεζήζεη νπζηαζηηθά ηνλ θιάδν ζηηο εμαγσγέο.
Πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπκε ηνπο επελδπηέο ηνπ θιάδνπ, ηξνπνπνηήζακε ηελ
Κ.Τ.Α. γηα ην Μέηξν 3.2 ηνπ ΔΠΑΛ θαη απινπζηεχζακε ηηο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ζε πνιιέο
πεξηπηψζεηο ήηαλ ρξνλνβφξεο. Έηζη θαηφπηλ νδεγηψλ καο, ην ηειεπηαίν εμάκελν έγηλαλ
πιεξσκέο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ άκεζα. Φαηλφκελν πξσηφγλσξν, κέρξη πξφηηλνο, γηα
ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΠΑΛ.
Ζ κεηαπνίεζε θαη εκπνξία παξνπζηάδεη απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ
αμηνπνίεζε ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο. Οη ηρζπφζθαιέο θαη νη κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο
ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ησλ απνξξίςεσλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πγηεηλήο δηαθίλεζεο ησλ
πξντφλησλ. ην λέν πξφγξακκα νη ζηφρνη γηα ηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία είλαη ε
αληαγσληζηηθφηεηα κέζα απφ ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ, ε αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο, ε παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ε
αμηνπνίεζε πξντφλησλ ζπιιεθηηθήο αιηείαο ρακειήο δήηεζεο, ε βειηίσζε ηνπ εθνδηαζκνχ
ηεο αγνξάο κε πξντφληα αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο, θαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ
εκπνξίαο δεκφζησλ εγθαηαζηάζεσλ.
ήκεξα νη θπξηφηεξνη ζηφρνη ηεο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ καο εζηηάδνληαη:
1.
ηε δεκηνπξγία Πεξηνρψλ Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο ησλ Τδαη/γεησλ (ΠΟΑΤ)
2.
ηε ζεζκηθή θαη νηθνλνκηθή ζηήξημε ηνπ θιάδνπ
3.
ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηε δηαηήξεζε ησλ ήδε πθηζηακέλσλ
4.
ηε παξαγσγή λέσλ εηδψλ ζαιάζζησλ ηρζχσλ, πέξα απφ ηα επξχαιια ζαιαζζηλά,
θαζψο θαη άιισλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ, κε εκπνξηθή αμία (θχθε θιπ.)
5.
ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο
6.
ηελ πηζηνπνίεζε θαη ζήκαλζε επψλπκσλ πξντφλησλ
7.
ηελ παξαγσγή βηνινγηθψλ ηρζχσλ, πνπ ζην κέιινλ ζα έρνπλ ηδηαίηεξε πξννπηηθή
8.
ηελ αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ θαηλνηνκίαο αλαπαξαγσγήο θαη εθηξνθήο ηρζχσλ.

Ε)

ΜΔΣΡΑ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ

Δηδηθά γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θηελνηξνθίαο ζηε ρψξα, ζηε δηάξθεηα ηεο λέαο
δηαθπβέξλεζεο έρνπλ ιεθζεί, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ,
κεηαμχ άιισλ ηα εμήο κέηξα:
1) Γφζεθε ε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα θηελνπηελνηξνθηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ
κε
δσξεάλ
έθδνζε
πνιενδνκηθψλ
αδεηψλ
(Απφθαζε
281273/13.09.2004, ΦΔΚ 1396Β).
2) Θεζκνζεηήζεθε
ε
λνκηκνπνίεζε
παιαηψλ
θηελνπηελνηξνθηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε – θπζηθά - ηεο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ.
Παξάιιεια, δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα ειεθηξνδνηεζνχλ θαη λα εθζπγρξνληζηνχλ (λ. 3399/
17.10.2005 αξ.4).
3) Ρπζκίζζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ηα ρξέε ησλ
θηελνηξφθσλ θαη εγθξίζεθε ε αχμεζε ηεο επηδφηεζεο ηνπ επηηνθίνπ γηα
ρξεκαηνδνηήζεηο ζε λένπο θηελνηξφθνπο, πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θζάλεη θαη ην
100% (Απφθαζε ΑΣΔ 2004 θαη λ.3399/17.10.2005 αξ.2).
4) Μεηψζεθε θαηά 25% ην θφζηνο ζπκπιήξσζεο ησλ δειψζεσλ ΟΓΔ γηα
ηνπο γεσξγνθηελνηξφθνπο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηελ ελίζρπζε γηα ηηο εθηάζεηο (ζηηεξά,
φζπξηα, ξχδη, θ.ι.π.) θαη ηα δψα (αηγνπξφβαηα, βννεηδή).
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5) Ρπζκίζζεθαλ απ’ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ νη δφζεηο
εγγπεκέλσλ δαλείσλ πνπ είραλ ρνξεγεζεί ζηνπο θηελνηξφθνπο θαη έιεμαλ θαηά ηα έηε
2003 θαη 2004 ελψ είραλ βεβαησζεί εληφο ηνπ 2005 ζηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ.. Έηζη πξνβιέπεηαη
φηη νη ξπζκηδφκελεο δφζεηο δαλείσλ ζα δηαγξαθνχλ κε Αηνκηθά Φχιια Έθπησζεο, ζα
θεθαιαηνπνηεζνχλ θαη ζα απνπιεξσζνχλ ελζσκαησκέλεο ζηηο ππφινηπεο δφζεηο ηεο
ξχζκηζεο ρσξίο πεξαηηέξσ παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο ηνπο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα
ηηο δφζεηο πνπ ε πξνζεζκία βεβαίσζήο ηνπο ιήγεη εληφο ηνπ 2006.
6) Αλαδηνξγαλψζεθε ν ΔΛΟΓ: Σν 2004 ζηειέρσλαλ ηνλ ΔΛΟΓ 18 κφληκνη
ππάιιεινη θαη 38 ζπκβαζηνχρνη, ελψ ζήκεξα 56 κφληκνη ππάιιεινη θαη 28 ζπκβαζηνχρνη. Σα
8 εξγαζηήξηα ηνπ ΔΛΟΓ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ζηελ πεξηθέξεηα ζηειερψζεθαλ κε ην
απαξαίηεην πξνζσπηθφ κε ζπλέπεηα λα απμεζεί ζεκαληηθά ε ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ. Σν
2002 δηελεξγήζεθαλ 20.051 εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο ζε δείγκαηα γάιαθηνο, ην 2003
214.073 αλαιχζεηο, ην 2004 603589 αλαιχζεηο, ην 2005 526.480 αλαιχζεηο, ην 2006
932.374 αλαιχζεηο θαη ην 2007 (έσο 31 Μαΐνπ) 673.199 αλαιχζεηο.
Ο ΔΛΟΓ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, πξνθεηκέλνπ
λα ππνζηεξίμεη ηνλ εγθαηαιειεηκκέλν εδψ θαη 20 ρξφληα θιάδν ηεο
αηγνπξνβαηνηξνθίαο ζπγθξφηεζε γηα πξψηε θνξά απφ ην Μάξηην ηνπ 2005 κία
έκπεηξε νκάδα γεσηερληθψλ , αληηθείκελν εξγαζίαο ησλ νπνίσλ είλαη ε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ηνπ αηγνπξφβεηνπ γάιαθηνο (ζεηξά απνθάζεσλ ηνπ Γ.. ηνπ ΔΛΟΓ γηα
πξνζιήςεηο κέζσ ΑΔΠ 2005 θαη 2006 θαη λ.3399/17.10/2005 άξ.15).
7) Πξνσζείηαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΛΟΓ, θακπάληα πξνβνιήο γηα ην ειιεληθφ
γάια. Σν 2005 νινθιεξψζεθε κε επηηπρία ε δηαθεκηζηηθή θακπάληα ηνπ πξντφληνο,
πξνυπνινγηζκνχ 180.000 επξψ, ελψ Σν 2006 δαπαλήζεθαλ 200.000 επξψ γηα ηε
δηαθήκηζε ηνπ «Διιεληθνχ Γάιαθηνο». Σέινο ν ΔΛΟΓ, ζπκκεηέρεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
ΔΒΓΑΠ-ΟΠΔ θαη CHEESENET-OΠE, ζε δχν πξνγξάκκαηα επηρνξεγνχκελα απφ ηελ Δ.Δ.
γηα ηελ πξνβνιή ηεο θέηαο ζηελ επξσπατθή αγνξά θαη ζε ηξίηεο ρψξεο, πξνυπνινγηζκνχ
400.000 επξψ.
8) Παξάιιεια, κε ζεηξά απνθάζεσλ ιάβακε πξφζζεηα κέηξα θαηά ηε δηαδηθαζία
εηζαγσγήο γάιαθηνο απφ Σξίηεο ρψξεο, ψζηε λα δεζκεχεηαη ην ζχλνιν ησλ θνξηίσλ πνπ
εηζέξρνληαη ζηε ρψξα καο θαη λα απνδεζκεχεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηεξηαθψλ
ειέγρσλ (εγθχθιηνο θηεληαηξηθήο ππεξεζίαο ππ.αξηζκ 243224/23.03.2006 θαη απφθαζε
αξζκ.2039/12.04/2006).
9) Δθδφζεθε ε ππ΄αξηζκ. 296113/18.9.06 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα «Μέηξα
γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο, ηππνπνίεζεο, δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο
γηα ην γάια θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα», ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ΔΛΟΓ, ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΦΔΣ, ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβαίλεη ζε ειέγρνπο ηνπ ηζνδπγίνπ
φισλ ησλ βηνκεραληψλ γάιαθηνο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη λα πξνζδηνξίδεηαη ε
πξνέιεπζε ησλ πξψησλ πιψλ ηνπο. Δηδηθφηεξα, ε λέα ΚΤΑ επηηξέπεη ηε δηεμαγσγή
απζηεξψλ ειέγρσλ ζε φινπο ηνπο αγνξαζηέο γάιαθηνο, ηηο κνλάδεο κεηαπνίεζεο ή/θαη
εκπνξίαο, ηηο κνλάδεο ηππνπνίεζεο – ζπζθεπαζίαο γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη
ηνπο παξαγσγνχο – θηελνηξφθνπο πνπ κεηαπνηνχλ ην γάια ηεο θηελνηξνθηθήο ηνπο
εθκεηάιιεπζεο. Έηζη φινη νη αλσηέξσ ππνρξενχληαη λα απνζηέιινπλ ζηνλ ΔΛ.Ο.Γ., θάζε
κήλα, αλαιπηηθή θαηάζηαζε γηα φιεο ηηο πνζφηεηεο αγειαδηλνχ, πξφβεηνπ, γίδηλνπ γάιαθηνο
πνπ παξέιαβαλ, είηε απφ ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, είηε απφ Δπξσπατθέο θαη Σξίηεο ρψξεο ή
δηαθίλεζαλ κεηαμχ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηα παξαγφκελα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, κε
ιεπηνκεξή θαη πιήξε πεξηγξαθή ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πξψηεο χιεο θαη ηεο ζχλζεζήο ηεο,
ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο θ.ι.π. Έηζη ζα απνθεχγεηαη ε παξαπιάλεζε ηνπ θαηαλαισηή θαη
ζπγρξφλσο ζα επηηπγράλεηαη ε νπζηαζηηθή ζηήξημε ησλ ειιήλσλ αγξνηψλ.
Ήδε απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2006 πνχ ηζρχεη φ έιεγρνο ησλ «ηζνδπγίσλ γάιαθηνο» ζην
πιαίζην εθαξκνγήο ηεο αλαθεξφκελεο ΚΤΑ κέρξη ην Μάξηην ηνπ 2007, απφ ην ζχλνιν ησλ
243 κεηαπνηεηψλ ζηνπο νπνίνπο δηελεξγήζεθαλ έιεγρνη, επηβιήζεθαλ πξφζηηκα ζε 23
βηνκεραλίεο/βηνηερλίεο επεμεξγαζίαο γάιαθηνο ζπλνιηθνχ χςνπο 205.000 € ιφγσ
παξαβάζεσλ θαη παξαηππηψλ.
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10) Δγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε δπλαηφηεηα αλαγξαθήο ζηηο
ζπζθεπαζίεο παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο «100% ειιεληθφ γάια» (έγγξαθν πξνο ηνλ ΔΦΔΣ
ηεο SANCO E4/GH/eo/D540374/21.06.2006).
11) Βξηζθφκαζηε ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο θαη ην Τπνπξγείν
Τγείαο, ψζηε λα πξνσζεζεί ε θαηαλάισζε ειιεληθνχ γάιαθηνο απφ ηηο Έλνπιεο
Γπλάκεηο θαη ηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο.
12) Πξνρσξήζακε ζηελ θαηαλνκή ηεο θνηλνηηθήο πνζφζησζεο γάιαθηνο
120.000 ηφλσλ κε βάζε θνηλσληθά θξηηήξηα, αιιά θαη θξηηήξηα ζηήξημεο ηνπ θνηλσληθνχ
ηζηνχ ζηελ πεξηθέξεηα.
13) Πξνσζείηαη ε δεκηνπξγία Πξσηνβάζκηνπ πλεηαηξηζκνχ Αγειαδνηξφθσλ,
ελψ μεθηλνχλ νη πξνζπάζεηεο γηα δεκηνπξγία Πξσηνβάζκηνπ πλεηαηξηζκνχ
Πξνβαηνηξφθσλ, ψζηε κε εληαίεο ζέζεηο νη παξαγσγνί λα δηαπξαγκαηεχνληαη θαη λα
πεηπραίλνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ηηκέο γηα ηα πξντφληα ηνπο.
14) Αλαδηνξγαλψζεθαλ θαη ζηειερψζεθαλ νη θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο ζε
θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Πξνζειήθζεζαλ: 243 κφληκνη θηελίαηξνη ζηηο
Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, 25 ζηα θηεληαηξηθά ηδξχκαηα θαη 5 ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία.
Αθφκε πξνζειήθζεζαλ 21 ινηπψλ εηδηθνηήησλ γηα θηεληαηξηθά εξγαζηήξηα (πξνθεξχμεηο
κέζσ ΑΔΠ). Δπηπιένλ, ζην άκεζν κέιινλ, ζα πξνζιεθζνχλ 200 κφληκνη Κηελίαηξνη,
ΠΔ Εσηθήο Παξαγσγήο θαη Σερλνιφγνη Εσηθήο Παξαγσγήο πνπ ζα θαιχςνπλ φιεο ηηο
αλάγθεο ησλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη
ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ζα ζπκβάιινπλ έηζη ζηελ πιεξέζηεξε δηελέξγεηα ησλ
ειέγρσλ θαη ζηελ αθφκα πην απνηειεζκαηηθή δηαζθάιηζε ηεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο
αζθάιεηαο ηνπ Έιιελα θαηαλαισηή.
15) Δθδφζεθε ε ζρεηηθή ΚΤΑ φπνπ εληάζζνληαη ηα επελδπηηθά ζρέδηα ηεο
θηελνηξνθίαο ζηνλ Δζληθφ Αλαπηπμηαθφ Νφκν.
16) Γφζεθε ε δπλαηφηεηα ζε πνιινχο θηελνηξφθνπο λα αλαβαζκίζνπλ πνηνηηθά
ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο θαη λα ηνλψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο θηελνηξνθηθήο ηνπο
εθκεηάιιεπζεο, κέζσ ηεο έληαμήο ηνπο ζε θνηλνηηθά ζρέδηα βειηίσζεο.
17) Γφζεθε κεγάιε ζεκαζία θαη ζηεξίρζεθε ην πξφγξακκα ηεο βηνινγηθήο
θηελνηξνθίαο.
18) πζηάζεθε ην «Γξαθείν Διέγρνπ Δηζαγφκελσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ», πνπ
θαηαγξάθεη θαη παξαθνινπζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζπλαξκφδηεο αξρέο (Τπνπξγεία,
Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, ΔΦΔΣ) φια ηα εηζαγφκελα αγξνηηθά πξντφληα, απφ ηελ ψξα πνπ
κπαίλνπλ ζηελ Διιάδα κέρξη ηε ζηηγκή πνπ θηάλνπλ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, κε ζθνπφ ηελ
πξνζηαζία ηφζν ησλ θαηαλαισηψλ, φζν θαη ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο αγξνηηθψλ
πξντφλησλ. Γεκηνπξγήζεθε δε δηππνπξγηθφ φξγαλν πνπ ζθνπφ έρεη λα πξαγκαηνπνηεί
ειέγρνπο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαθίλεζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα
εηζαρζνχλ ζηελ αγνξά κέρξη λα θηάζνπλ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή.
19) Δληείλνπκε ηνλ έιεγρν ησλ εηζαγφκελσλ ακλνεξηθίσλ απφ Σξίηεο ρψξεο,
πνπ επί ζεηξά εηψλ πσινχληαλ σο ειιεληθά. Οη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ησλ Τπεξεζηψλ
έθεξαλ απνηέιεζκα, θαζψο πέξπζη εληνπίζηεθε θχθισκα εκπφξσλ αιιά θαη θηεληάηξσλ νη
νπνίνη ειιελνπνηνχζαλ ακλνεξίθηα. Ζ ππφζεζε παξαπέκθζεθε ζηνλ εηζαγγειέα,
απνθεχρζεθε ε ειιελνπνίεζε 1.500.000 ακλνεξηθίσλ ελψ νη παξαγσγνί εδψ θαη 2,5 ρξφληα
απνιακβάλνπλ πςειφηεξεο ηηκέο (εγθχθιηνο 241929/30.03.2004, 309975/01.12.2004,
1988/16.03.2006 θαη 2043/12.04.2006).
20) Πξνρσξήζακε ζηελ ιήςε ηνπ κέηξνπ ηεο απαγφξεπζεο ησλ αδεηψλ
εηζαγσγήο δσληαλψλ ακλνεξηθίσλ γηα πάρπλζε, γεγνλφο πνπ εκπφδηζε αθφκα
πεξηζζφηεξν ηνπο εηζαγσγείο λα επηρεηξήζνπλ λέεο «ειιελνπνηήζεηο» (απφθαζε
αξηζκ.2003/28.03.2006).
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21) πζηάζεθε θιηκάθην ειέγρνπ, πνπ πξαγκαηνπνηεί ζε φιε ηελ επηθξάηεηα
ειέγρνπο ησλ πάζεο θχζεσο ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ
ηππνπνίεζεο, θαζψο θαη ησλ ζθαγεηνηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε εληνιή εμνλπρηζηηθψλ
ειέγρσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Διιήλσλ θηελνηξφθσλ θαη ηνπ θαηαλαισηή (απφθαζε
αξηζκ. 1905/15.12.2005).
22) Ζ ζχζηαζε Γηεπαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο ζην γάια έρεη, ήδε, δξνκνινγεζεί.
23) Πήξακε κέηξα γηα ηελ γελεηηθή βειηίσζε ησλ ειιεληθψλ θπιψλ
παξαγσγηθψλ δψσλ. ηα πιαίζηα ηνπ Μέηξνπ 5.1 ηνπ ΔΠAA-ΑΤ (2000-2006) εγθξίζεθαλ νη
ηερληθννηθνλνκηθέο κειέηεο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ Μέηξνπ 5.1 (πνπ κεηαμχ
άιισλ αθνξά ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ αλαπαξαγσγηθψλ δψσλ) κέρξη
ηνλ Ηνχλην 2008. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ ππάξρεη αλαιπηηθφο θαηάινγνο ησλ
θπιψλ, ησλ πλεηαηξηζκψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ
δψσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ψζηε νη Έιιελεο θηελνηξφθνη λα έρνπλ θαιχηεξε
θαη έγθπξε ελεκέξσζε.
24) Οινθιεξψζεθε ε έξεπλα ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο, πνπ ζπζηάζεθε κε
πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ζηελ αγνξά θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ
(ην θιηκάθην ειέγρνπ ζπζηάζεθε κε ηελ ΚΤΑ 2078/4.05.2006). Γηαπηζηψζεθαλ απνθιίζεηο
κεηαμχ ησλ ηηκψλ εηζαγσγήο θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ θαη ησλ ηηκψλ ρνλδξηθήο πψιεζεο
ηνπο, θαζψο θαη δηαθνξέο ηηκψλ κεηαμχ ησλ ζθεπαζκάησλ απηψλ ζηελ Διιάδα θαη ησλ ηδίσλ
ή αληηζηνίρσλ ζθεπαζκάησλ ζε άιιεο ρψξεο. Ωο απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο, ζηηο 2/10/06
ππεγξάθε Απφθαζε κε ζέκα ηελ «Παξάιιειε εηζαγσγή θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ απφ
άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ.» κε ηελ νπνία δίλεηαη, γηα πξψηε θνξά, ε δπλαηφηεηα ζε
θηελνηξνθηθνχο πλεηαηξηζηηθνχο θνξείο, αιιά θαη κεκνλσκέλα ζε παξαγσγνχο, λα
πξαγκαηνπνηνχλ εηζαγσγέο θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ απφ άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ., φπνπ
δηαπηζηψλνπλ φηη απηά πσινχληαη ζε ρακειφηεξεο ηηκέο. Σν κέηξν απηφ ηθαλνπνηεί έλα
ζεκαληηθφ αίηεκα ησλ Διιήλσλ θηελνηξφθσλ, αθνχ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηνπ
θφζηνπο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηε ζηήξημε ηνπ
εηζνδήκαηνο ηνπο.
25) Εεηήζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο αληαγσληζκνχ, λα
δηεξεπλεζεί ε χπαξμε ελαξκνληζκέλσλ πξαθηηθψλ απφ ηνλ ηνκέα ηνπ αηγνπξφβεηνπ
γάιαθηνο.
26) Δπαλαζπζηήζεθε θαη ιεηηνπξγεί ην Δζληθφ πκβνχιην Κηελνηξνθίαο ην νπνίν
απνηειεί ην αλψηαην ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηεο πνιηηείαο γηα ζέκαηα θηελνηξνθίαο.

Ζ)

ΝΟΜΟ ΜΑ

Δθαξκφδεηαη ν βαζηθφο λφκνο ηνπ Τπνπξγείνπ ( Ν.3399/2005 ) πνπ ςεθίζζεθε
ηνλ επηέκβξην ηνπ 2005, κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγνχληαη λένη ζεζκνί θαη ιακβάλνληαη κέηξα
πνπ είραλ εμαγγειζεί κε ην Κπβεξλεηηθφ πξφγξακκά καο θαη είλαη αλαγθαία γηα ηελ
πξνζαξκνγή ηνπ ηνκέα ζηηο αλάγθεο ηεο λέαο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο πνπ ηζρχεη απφ ην
2006.
Πξνβιέπνληαη λέα κέηξα θαη ξπζκίζεηο, φπσο: Σνπηθά Κέληξα Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο, ελίζρπζε ηνπ Φνξέα Πξνψζεζεο Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ, Αγξνηηθνί
χκβνπινη, θίλεηξα λέσλ αγξνηψλ, θίλεηξα πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ,
Γηεπξπκέλε Οκάδα Δξγαζίαο αλά πξντφλ γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζή ηνπ, πνιηηηθή
γεο θαη επίζπεπζε αλαδαζκψλ, κείσζε νξηζκέλσλ εηζθνξψλ ΔΛ.Γ.Α., βειηίσζε
ειέγρσλ ζηελ εηζαγσγή θαη δηαθίλεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ελίζρπζε
Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Γάιαθηνο (ΔΛ.Ο.Γ.), ελίζρπζε γεσξγηθήο έξεπλαο θαη
εθπαίδεπζεο, Δηδηθφ Αξρείν Κσδηθνπνίεζεο ησλ Δξεπλψλ θαη Μειεηψλ γηα ηελ
θαιχηεξε αμηνπνίεζή ηνπο.
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Δμαληινχκε θάζε πεξηζψξην νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο, δηνηθεηηθήο, γεσηερληθήο θαη
άιιεο ζηήξημεο ηνπ αγξφηε θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ.
Με ηε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ ζεζκψλ, ζα θαηαζηεί δπλαηή ε παξνρή ζηνπο αγξφηεο ησλ
αλαγθαίσλ ηερληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη ηεο απαξαίηεηεο πιεξνθφξεζεο,
θαζψο θαη ε δηαζχλδεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο κε ηνπο θνξείο εκπνξίαο θαη
επεμεξγαζίαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ψζηε λα πινπνηνχληαη έγθαηξα φιεο εθείλεο νη
παξεκβάζεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ.
Μέζα ζην 2007 ζα ιεηηνπξγήζνπλ νη λένη ζεζκνί-ζηεξίγκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
αγξνηηθνχ ρψξνπ, ηα Σνπηθά Κέληξα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη νη Γηαπηζηεπκέλνη Αγξνηηθνί
χκβνπινη.
ε φηη αθνξά ηα Σνπηθά Κέληξα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαιχθζεθαλ νη ζηεγαζηηθέο
αλάγθεο ησλ 40 απφ ηα 55 ΣΟΚΑΑ, κε αμηνπνίεζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ θαη επνπηεπνκέλσλ απφ ην ΤΠΑΑΣ νξγαληζκψλ, θαζψο θαη κε δηάζεζε
ελδεηθλπφκελσλ ρψξσλ ησλ Δλψζεσλ Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ. Έηζη, κεηά ηελ
νξηζηηθνπνίεζε ησλ πξνζιήςεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εθθξεκνχλ κέζσ ΑΔΠ, ζα δνζεί ε
δπλαηφηεηα ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Οη Γηαπηζηεπκέλνη Αγξνηηθνί χκβνπινη, έλαο λένο ζεζκφο κε θνηλνηηθή
ρξεκαηνδφηεζε πνπ ζα θέξεη πάιη ηνλ γεσηερληθφ δίπια ζηνλ αγξφηε, είλαη έηνηκνη λα
παξέρνπλ ζηνλ έιιελα αγξφηε ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε – θαζνδήγεζε.
Σα ππφινηπα νηθνλνκηθά κέηξα αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο ηνπ
Κπβεξλεηηθνχ Πξνγξάκκαηφο καο γηα ηνπο αγξφηεο, εμεηάδνληαη θαη ζα ξπζκηζηνχλ απφ ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ.

Θ)

ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΝΔΑ ΚΑΠ

Οξακαηηδφκαζηε, ζρεδηάδνπκε θαη πινπνηνχκε κηα γεσξγία πνιπιεηηνπξγηθή. Γη’ απηφ
ην Τπνπξγείν έιαβε έγθαηξα απνθάζεηο γηα ηελ πνξεία πξνζαξκνγήο καο ζηε λέα
ΚΑΠ, κε δηαξθή θαη ζπζηεκαηηθφ δηάινγν κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. ηφρνο καο είλαη
κηα λέα πην απνηειεζκαηηθή θαη πην ζπλεθηηθή πνιηηηθή Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο γηα ηε κεηά ην
2006 επνρή, ελφςεη κάιηζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο λέαο ΚΑΠ. Ζ επηδίσμε απηή κπνξεί λα
πινπνηεζεί κε έλα εληαίν ρξεκαηνδνηηθφ κέζν, κηα ζηξαηεγηθή πνπ εζηηάδεηαη ηφζν ζε
εζληθέο, φζν θαη ζε θνηλνηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη κηα εληζρπκέλε ζπκκεηνρή ηεο πεξηθέξεηαο
ζηελ φιε αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα.
 Γεκνζηνπνηήζεθε έγθαηξα ε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε πνπ πξνβιέπεη ηηο
ζεζκηθέο ιεηηνπξγίεο θαη κεηαβνιέο γηα ηε λέα ΚΑΠ απφ 1-1-05. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ φηη
εμαζθαιίζηεθε ζην πκβνχιην Τπνπξγψλ Γεσξγίαο ηεο Δ.Δ. ηνπ Γεθεκβξίνπ 2004 κε
πξσηνβνπιία θαη ηεο Διιάδαο ραιαξή πξνζαξκνγή θαη εθαξκνγή ησλ
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηελ πξψηε ηξηεηία, γηα λα κελ ππάξμνπλ πεξηθνπέο
εληζρχζεσλ.
 Οινθιεξψζεθε ν δηάινγνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ΚΑΠ. πγθεθξηκέλα έγηλε
ε ηειεπηαία ζχζθεςε κε ΠΑΔΓΔ, ΓΔΑΔ θαη ΤΓΑΔ ζηηο 14/6/05. πγθιήζεθε ζηηο
16/6/05 ην πκβνχιην Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ Σξηηνβάζκησλ
πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ, θαζψο θαη ε Δπηηξνπή Παξαγσγήο θαη Δκπνξίνπ ηεο Βνπιήο
(16/6/05), ν Σνκέαο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ε Γξακκαηεία Αγξνηηθνχ ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο
(κε βνπιεπηέο θαη ζηειέρε) ζηηο 15/6/05, γηα ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ απνδέζκεπζε θαη ζχλδεζε ησλ εληζρχζεσλ. Οη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζπλεθηηκήζεθαλ θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ, πνπ έηπραλ ηεο επξχηεξεο απνδνρήο.
 ηηο 28/6/05 αθνχ νινθιεξψζεθε ν επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο κε φινπο ηνπο
εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη θαηαγξάθεθαλ φιεο νη απφςεηο ηνπο, ζπλεδξίαζε ε Κπβεξλεηηθή
38

Δπηηξνπή ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Πξσζππνπξγνχ θ. Κψζηα Καξακαλιή θαη έιαβε
ζρεηηθέο απνθάζεηο.
Ζ Κπβέξλεζε είρε δχν ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο απφ
ην 2003 θνηλνηηθνχο θαλνληζκνχο : Πξψηνλ, ηελ νιηθή απνδέζκεπζε θαη δεχηεξνλ ηε
κεξηθή ζχλδεζε θαη κάιηζηα ζε ρακειά πνζνζηά, ησλ εληζρχζεσλ.
Μεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
ειήθζεζαλ ζπλαηλεηηθά νη ηειηθέο απνθάζεηο γηα ηα πνζνζηά απνδέζκεπζεο θαη
πνηνηηθνχ παξαθξαηήκαηνο (πνπ επηζηξέθεη ζηνρεπκέλα ζην ζχλνιφ ηνπ, σο θίλεηξν
αληαγσληζηηθφηεηαο ζηνλ αγξφηε) γηα ηα αθφινπζα πξντφληα, σο εμήο:
ΔΛΑΗΟΛΑΓΟ
Οιηθή απνδέζκεπζε (100%)
Παξαθξάηεκα ππέξ Οξγαλψζεσλ Διαηνπξγηθψλ Φνξέσλ 2%
Πνηνηηθφ παξαθξάηεκα άξζξνπ 69 Καλ.1782/03 4%
ΑΡΟΣΡΑΗΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ
Οιηθή απνδέζκεπζε (100%)
Πνηνηηθφ παξαθξάηεκα 10%
ΒΟΟΔΗΓΖ
Οιηθή απνδέζκεπζε (100%)
Πνηνηηθφ παξαθξάηεκα 10%
ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΑ
Οιηθή απνδέζκεπζε (100%)
Πνηνηηθφ παξαθξάηεκα 5%
ΚΑΠΝΟ
Οιηθή απνδέζκεπζε (100%)
Πνηνηηθφ παξαθξάηεκα 2%
ΕΑΥΑΡΟΣΔΤΣΛΑ
Οιηθή απνδέζκεπζε (100%)
Πνηνηηθφ παξαθξάηεκα 10%
ΠΟΡΟΗ ΠΟΡΑ
Οιηθή ζχλδεζε κε ηελ παξαγσγή (απνδέζκεπζε 0%)
ζνλ αθνξά ην πνζνζηφ παξαθξάηεζεο γηα ηε δεκηνπξγία εζληθνχ απνζέκαηνο
πξνζδηνξίδεηαη ζε 2%.
Έηζη κε ηελ απφθαζή ηεο ε Κπβέξλεζε:


Απέξξηςε ην ζελάξην ηεο κεξηθήο ζχλδεζεο, γηα νξηζκέλεο θαιιηέξγεηεο, γηαηί
ιφγσ ηνπ ρακεινχ νξίνπ πνπ ηέζεθε ζηνπο ηζρχνληεο απφ ην 2003 θνηλνηηθνχο
θαλνληζκνχο, ην πνζφ πνπ ζα εδίδεην δελ ήηαλ δειεαζηηθφ θαη ζα ράλνληαλ, ιφγσ
κε ρξήζεο, νηθνλνκηθνί πφξνη γηα ηνπο παξαγσγνχο θαη ηε ρψξα. Αληίζεηα ην
παξαθξάηεκα γηα πνηνηηθνχο ιφγνπο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζην ζχλνιφ ηνπ.



Απνθάζηζε λα πηνζεηήζεη ηελ επηινγή ησλ νιηθψλ απνδεζκεχζεσλ ησλ
θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ ζην ειαηφιαδν, αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο, θαπλφ, βννεηδή,
αηγνπξφβαηα, δεδνκέλσλ ησλ εηδηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο πιήξνπο
απνδέζκεπζεο φπσο φηη:

 Γηαζθαιίδεη έλα εγγπεκέλν ζηαζεξφ εηζφδεκα γηα ηα επφκελα ρξφληα ζηνπο αγξφηεο,
εμαιείθνληαο ην αίζζεκα αλαζθάιεηαο.
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 Απμάλεη ηε δπλαηφηεηα ησλ αγξνηψλ λα επηιέγνπλ θαηά ηελ θξίζε ηνπο ηηο
παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπο θαη λα αμηνπνηνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπο.
 Απμάλεη θαη δηεπθνιχλεη ηηο πξννπηηθέο αλαθαηαηάμεσλ θαη αλαδηαξζξψζεσλ ησλ
θαιιηεξγεηψλ κε ζηφρν ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη
ηελ αεηθφξν γεσξγία.
 Γηαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο επελδχζεσλ λέσλ αγξνηψλ,
πξνγξακκάησλ βειηίσζεο πνηφηεηαο – εκπνξίαο – πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη ελίζρπζεο κεηνλεθηηθψλ δσλψλ.
 Πξνζαλαηνιίδεη θαη πξνζαξκφδεη ηελ παξαγσγή ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο,
εληζρχνληαο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παξαγσγψλ.
 Διαρηζηνπνηεί ηελ πηζαλφηεηα κείσζεο ησλ εληζρχζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο ζπκθσλίεο
ζηνλ ΠΟΔ, αθνχ ε θαηαβνιή ηνπο δελ ζηξεβιψλεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη ζπλεπψο νη
εληζρχζεηο απηέο εμαηξνχληαη ησλ δξαζηηθψλ πεξηθνπψλ.
 Ζ κέγηζηε απνδέζκεπζε απμάλεη θαη ηα πνζά ηνπ εζληθνχ απνζέκαηνο, κέζσ ηνπ
νπνίνπ εληζρχνληαη δξάζεηο λέσλ αγξνηψλ θιπ.
 Σέινο κεηψλεη ην θφζηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρσλ θαη ηαπηφρξνλα απινπνηεί ην
πιαίζην θαηαβνιήο ησλ θνηλνηηθψλ επηδνηήζεσλ, αθνχ είλαη πξνθαλέο φηη ε
ηαπηφρξνλε ηζρχο δχν παξάιιεισλ θαζεζηψησλ απνζπλδεδεκέλνπ θαη
ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο ησλ εληζρχζεσλ ζα επηβάξπλε ζεκαληηθά ην θφζηνο
δηαρείξηζεο θαη πιεξσκήο ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ πξνβιεκάησλ ησλ
Μεηξψσλ.
Αλάινγεο απνθάζεηο πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ηεο απνζχλδεζεο έρνπλ ιεθζεί
θαη απ’ ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. Έηζη εμαζθαιίδεηαη ε εληαία αληηκεηψπηζε ησλ
ζεκάησλ θαη ε θνηλή δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε καο, φηαλ ζα μαλαζπδεηήζνπκε ζέκαηα
Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ.
Πάλησο σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο λέαο ΚΑΠ αλακέλεηαη αιινχ ζπξξίθλσζε
θαη αιινχ δηεχξπλζε θάπνησλ θαιιηεξγεηψλ θαζψο θαη ηνπ φγθνπ παξαγσγήο.
Καζνξίζηεθαλ θαη ζηηο 28 Ηνπιίνπ 2005 απεζηάιεζαλ απ’ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ, ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ ΠΑΔΓΔ ζηηο θαηά ηφπνπο αγξνηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο
(ΔΑ) ηα πξνζσξηλά δηθαηψκαηα εληαίαο ελίζρπζεο θάζε αγξφηε πνπ απνηεινχλ πηζηή
αληηγξαθή ησλ εηζπξάμεσλ θαη ησλ εθηάζεσλ ησλ αγξνηψλ ηεο πεξηφδνπ 1999-2002
γηα ηελ εμαγσγή ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπο, ψζηε ν θάζε δηθαηνχρνο είρε ην ρξνληθφ πεξηζψξην
λα ηα κειεηήζεη θαη ελδερνκέλσο λα ππνβάιιεη αίηεζε αλαζεψξεζεο κέζα ζηηο λφκηκεο
πξνζεζκίεο.
Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ αλαζεψξεζεο πνπ έθηαζαλ ηηο 324.000 ζε ζχλνιν
1.104.000 δηθαηνχρσλ αγξνηψλ ζε φιε ηε ρψξα, ην Τπνπξγείν, θάλνληαο απνδεθηφ ην
92,42% ησλ αηηεκάησλ, πξνρψξεζε ζηελ έθδνζε ησλ Οξηζηηθψλ Γηθαησκάησλ γηα ην
ζχλνιν ησλ δηθαηνχρσλ αγξνηψλ. Ζ ρψξα καο πξψηε απ’ ηηο 15 ηεο Δ.Δ. εμέδσζε
νξηζηηθά δηθαηψκαηα ηεο λέαο ΚΑΠ. Σα δηθαηψκαηα απηά γλσζηνπνηήζεθαλ ζηνπο
ελδηαθεξνκέλνπο απφ ηηο θαηά ηφπνπο Δλψζεηο Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ θαη γηα λα
ηζρχζνπλ, ελεξγνπνηήζεθαλ απ’ ηνπο δηθαηνχρνπο αγξφηεο κε ηε δήισζε ηνπ ΟΓΔ 2006.
- Καηαξηίζηεθαλ δεθαηξείο κειέηεο (κία ζε θάζε Πεξηθέξεηα) κε ηελ εθηίκεζε αλά
Ννκφ ησλ επηπηψζεσλ ηεο λέαο ΚΑΠ, ηηο δπλαηφηεηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ
θαιιηεξγεηψλ, βειηίσζεο ηεο δσηθήο παξαγσγήο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηάζεζεο ησλ
ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο θαηαλαισηηθέο ηάζεηο. Ζ
δηαδηθαζία πξνέβιεπε δηαβνχιεπζε κε ηνπηθνχο θνξείο θάζε κηαο Πεξηθέξεηαο. Ήδε έρνπλ
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ ηα πνξίζκαηα θάζε κειέηεο θαζψο επίζεο θαη
ελεκεξσηηθά θπιιάδηα αλά θιάδν θαη πξντφλ.
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- Αμηνπνηείηαη θάζε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα θαη κειέηε ζηε ρψξα θαη ην εμσηεξηθφ
ζε ζρέζε κε λέεο θαιιηέξγεηεο θαη γεληθφηεξα πηινηηθέο εθαξκνγέο γηα ελαιιαθηηθέο ιχζεηο
ζε πεξηπηψζεηο ππνρψξεζεο νξηζκέλσλ θαιιηεξγεηψλ, ψζηε λα πξνσζεζνχλ
αληαγσληζηηθέο θαιιηέξγεηεο.

ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΖ ΣΧΝ 1.104.000 ΑΓΡΟΣΧΝ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ
ΑΣΟΜΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΔΠΗΓΟΣΖΔΧΝ ΣΖ ΝΔΑ ΚΟΗΝΖ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ
ΜΔΥΡΗ ΣΟ 2005
πσο φινη νη δηθαηνχρνη αγξφηεο γλσξίδνπλ ην πιαίζην θαηαβνιήο ησλ θνηλνηηθψλ
επηδνηήζεσλ γηα φια ηα θαζεζηψηα θαη φια ηα πξντφληα πξνυπέζεηε κέρξη θαη ην 2005
ππνβνιή θάζε ρξφλν απφ θάζε αγξφηε αίηεζεο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα
θάζε θαιιηέξγεηα, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρχνπζα θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία,
δηελέξγεηα πξσηνβάζκησλ ειέγρσλ απφ ηηο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΓΑΑ) ησλ
Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη δεπηεξνβάζκησλ ειέγρσλ απφ ηνλ Οξγαληζκφ Διέγρνπ θαη
Πιεξσκψλ (ΟΠΔΚΔΠΔ) πξνθεηκέλνπ κέζσ ησλ Οκάδσλ Παξαγσγψλ, Έλσζεο Οκάδσλ
Παξαγσγψλ θαη ΓΑΑ λα ππνβάιινληαη πιήξεηο θάθεινη ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ γηα εθθαζάξηζε θαη
πιεξσκή. ηε κέρξη ηφηε ηζρχζαζα δηαδηθαζία νη δηθαηνχρνη αγξφηεο ζπκπιήξσλαλ θάζε
ρξφλν γηα θάζε πξντφλ ηε δήισζε ΟΓΔ κέζσ ηεο Έλσζεο Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ
(ΔΑ) ζηελ νπνία ήηαλ κέιε, θαηαβάιινληαο έλα πνζφ πνπ θπκαηλφηαλ απφ 10 έσο 235
επξψ, ζχκθσλα κε ηηκνθαηάινγν πνπ είρε δηακνξθψζεη ε ΠΑΔΓΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο
ΔΑ ηεο ρψξαο απφ ην 2001.

Ζ ΝΔΑ ΚΑΠ
Με ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ΚΑΠ θαη γηα ηα θαζεζηψηα πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ
εληαία ελίζρπζε πξνβιέπεηαη εληαία αίηεζε γηα φια ηα πξντφληα θαη θιάδνπο θάζε
γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο θαζψο θαη εληαία πιεξσκή. Έηζη δελ ζα πιεξψλεηαη μερσξηζηά
έλαο αγξφηεο ηελ επηδφηεζε γηα θάζε πξντφλ, αιιά έλα εληαίν πνζφ γηα φιεο ηηο επηδνηήζεηο
ηνπ.

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΔΑ ΚΑΠ
Ζ λέα ΚΑΠ επηβάιιεη λα θαζνξηζηνχλ ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα εληαίαο ελίζρπζεο θάζε
δηθαηνχρνπ αγξφηε κε βάζε ην κέζν φξν ησλ εηζπξάμεσλ θνηλνηηθψλ επηδνηήζεσλ ησλ εηψλ
1999, 2000, 2001 θαη 2002 γηα ην θαζεζηψο ειαηνιάδνπ θαη ησλ εηψλ 2000, 2001 θαη 2002
γηα ηα ινηπά θαζεζηψηα. Απηά απνθαζίζηεθαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2003 απφ ηελ
πξνεγνχκελε Διιεληθή Κπβέξλεζε πνπ αζθνχζε θαη ηελ Πξνεδξία ηεο Δ.Δ. θαη
ηζρχνπλ γηα φια ηα θαζεζηψηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πιαίζην ηεο εληαίαο
ελίζρπζεο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. Γελ κπνξνχκε δε, φπσο είλαη απηνλφεην, σο
ρψξα λα παξεθιίλνπκε νχηε ζην ειάρηζην.
Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζα κπνξνχζε λα επηιέμεη ε δηαδηθαζία γηα
θάζε αγξφηε, λα μεθηλήζεη κε αξρηθή δήισζε-αίηεζε θαζελφο απφ ηνπο 1.104.000
δηθαηνχρνπο γηα θάζε θαιιηέξγεηα ηνπο. Απηφ ζπλέβαηλε άιισζηε θάζε ρξφλν κε ηηο
δειψζεηο ησλ αγξνηψλ γηα θάζε αγξνηηθή επηδφηεζε. πκβαίλεη βεβαίσο θαη ζε θάζε
ζπλαιιαγή πνιίηε κε δεκφζηα ππεξεζία, ψζηε ε αίηεζε ηνπ πνιίηε λα θηλεί απνθιεηζηηθά
θαη σο αλαγθαία πξνυπφζεζε θάπνηα πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία ηεο δηνίθεζεο.

ΣΗ ΚΑΝΑΜΔ
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Ζ θπβέξλεζε γηα λα δηεπθνιχλεη ηνπο δηθαηνχρνπο αγξφηεο θαη λα θαηνρπξψζεη
ηελ πηζηή αληηγξαθή θαη απνηχπσζε ησλ εηζπξάμεσλ θαη εθηάζεσλ ησλ δηθαηνχρσλ
ηεο πεξηφδνπ 1999-2002 πξνρψξεζε κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, θάλνληαο ρξήζε
ζχγρξνλσλ κεζφδσλ πιεξνθνξηθήο ζηελ θαηαγξαθή θαη ππνινγηζκφ κε
πξνζπκπιήξσζε – ρσξίο παξέκβαζε, αίηεζε, επηβάξπλζε ή πξσηνβνπιία ησλ
δηθαηνχρσλ – ησλ αξρηθψλ εηζπξάμεσλ θνηλνηηθψλ εληζρχζεσλ γηα θάζε έλαλ απφ
ηνπο 1.104.000 δηθαηνχρνπο, φπσο έρνπλ πεξηιεθζεί θάζε ρξφλν θαη γηα θάζε
επηδνηνχκελε θαιιηέξγεηα ζηηο θαηαζηάζεηο εγθξίζεσλ θαη πιεξσκψλ θνηλνηηθψλ
επηδνηήζεσλ ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη είραλ απνζηαιεί ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Δ.Δ.. Δίλαη
πξνθαλέο φηη ηα ζηνηρεία απηά, είλαη ζηε δηάζεζε ησλ θαηά ηφπνπο ΔΑ, θαη δελ κπνξνχλ
λα αιινησζνχλ νχηε ζην ειάρηζην απφ νπνηνλδήπνηε, γηαηί απνηεινχλ
πξαγκαηνπνηεζείζεο ηα ρξφληα απηά πιεξσκέο επηδνηήζεσλ ζε θάζε δηθαηνχρν.
Έηζη απαιιάρζεθαλ νη δηθαηνχρνη απφ ηελ επζχλε, ηελ ππνρξέσζε θαη ηελ
επηβάξπλζε λα βξνπλ νη ίδηνη ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη λα θαηαζέζνπλ ηηο
αξρηθέο αηηήζεηο ηνπο.

Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Ζ δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θαη νξηζηηθνπνίεζήο
ηνπο (κεηά θαη ηηο δνζείζεο ζε αηηήκαηα ησλ ΔΑ παξαηάζεηο πξνζεζκηψλ), έγηλε κφλν
κία θνξά (2006) ήηαλ δε πξάγκαηη πνιχπινθε θαη ζχλζεηε. ρεδηάζζεθε θαη
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο αθφινπζεο θάζεηο:
1η φάση: Πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνζσξηλψλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ απφ ηνλ
ΟΠΔΚΔΠΔ, απνζηνιή ηνπο ζηηο ΔΑ θάζε λνκνχ θαη δηαλνκή ηνπο ζε φινπο ηνπο
δηθαηνχρνπο κέιε ηνπο κε ηε δηαδηθαζία πνπ νη ΔΑ επηιέγνπλ ρσξίο θακία
επηβάξπλζε ησλ αγξνηψλ πξνο ην Γεκφζην, αθνχ ζχκθσλα κε ην ζπλππνγξαθέλ
κλεκφλην κεηαμχ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο – ΠΑΔΓΔ θαη ΔΑ θαηαβιήζεθε ζηηο
πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο ακνηβή ελφο (1) επξψ αλά αγξφηε απφ ηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ.
2η φάση: Οη αγξφηεο δηθαηνχρνη, παξέιαβαλ κέζσ ηεο ΔΑ πνπ είλαη κέιε ην θχιιν
ησλ πξνζσξηλψλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη εθφζνλ δηαπίζησζαλ νπνηαδήπνηε
δηαθνξά ζηελ αμία ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζψλ πιεξσκψλ, ή ζηηο εθηάζεηο ηνπο είραλ ηε
δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ αίηεκα αλαζεψξεζεο ησλ πξνζσξηλψλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ
ηνπο, κέζσ ηεο Έλσζεο ζηελ νπνία αλήθνπλ κε βάζε δηαδηθαζία πνπ είρε πξνζδηνξηζζεί
απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ, πνπ ηνπο είρε ζηαιεί, ε δε ακνηβή πνπ
εηζέπξαμε κφλν κηα θνξά απφ θάζε εληζηάκελν αγξφηε ε θάζε ΔΑ θαζνξίζηεθε κε απφθαζε
ηεο ΠΑΔΓΔ θαη ησλ ΔΑ ρσξίο λα είρε θακία ζπκκεηνρή ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ απηφ.
Σα δηθαηψκαηα απηά απνηεινχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θάζε αγξφηε θαη ζα ηζρχνπλ
ηνπιάρηζηνλ γηα επηά (7) ρξφληα, σο ην 2013. Δίλαη δε ε ακνηβή απηή αλάινγε ηνπ
θαηαβαιιφκελνπ θάζε ρξφλν σο ηψξα πνζνχ π.ρ. 10- 235 επξψ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο
δήισζεο ΟΓΔ. Ζ ακνηβή ησλ ΔΑ αηηηνινγείηαη απφ πιεπξάο ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ε
εξγαζία ζπκπιήξσζεο ήηαλ αληίζηνηρε εθείλεο ηνπ θνξνηερληθνχ ή ινγηζηή πνπ ζε
εηήζηα βάζε ζπκπιεξψλεη π.ρ. θνξνινγηθέο δειψζεηο θιπ. Οη ηπρφλ δηαθνξέο πνπ
εληνπίζζεθαλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αηνκηθψλ πξνζσξηλψλ δηθαησκάησλ π.ρ. ζηα
ειαηνθνκηθά εθηάξηα, αηηηνινγνχληαη απφ ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ηνπ ειαηνθνκηθνχ
κεηξψνπ ζε εθηάζεηο, δηθαηνχρνπο θαη θσδηθνχο αξηζκνχο ΔΑ θαη η. Κνηλνηήησλ, ιφγσ
αηειεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηηο νπνίεο επηβάιινληαη νη λφκηκεο θπξψζεηο ζηηο αλάδνρεο
εηαηξείεο ζχληαμεο πξν ηνπ 2003 ηνπ ειαηνθνκηθνχ θαη ακπεινπξγηθνχ κεηξψνπ. Καη παξά
ηηο ξεηέο δηαβεβαηψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο φηη ην κεηξψν ήηαλ απφιπηα
αμηφπηζην απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2003!
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Δλδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο αλακελφκελσλ θαη αλαπφθεπθησλ δηνξζψζεσλ θαη
πξνζζεθψλ ζηα πξνζδηνξηζζέληα πξνζσξηλά αηνκηθά δηθαηψκαηα ήηαλ α)δηνξζψζεηο
αιθαξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ (ΑΦΜ, ΑΓΣ, θσδηθνί θιπ.), β)δηνξζψζεηο αξηζκεηηθψλ
δηαθνξψλ εθηάζεσλ ή πιεξσκψλ, γ)πεξηπηψζεηο αιιαγψλ - κεηαβηβάζεσλ (αγνξά,
πψιεζε, γνληθή παξνρή, δσξεά, θιεξνλνκηά θιπ.), δ)δηνξζψζεηο ιφγσ εηδηθψλ
πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ή απνδεκηψζεσλ ηνπ ΔΛΓΑ
ή ΠΔΑ νη νπνίεο ήηαλ αδχλαηνλ λα είλαη γλσζηέο ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ θαηά ηε θάζε ηνπ
πξνζδηνξηζκνχ ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ επηδνηήζεσλ. Γλσζηνπνηνχληαη δε
απνθιεηζηηθά απφ ηνπο δηθαηνχρνπο αγξφηεο ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ. Ζ Κπβέξλεζε θαη ν
ΟΠΔΚΔΠΔ ελζάξξπλαλ ηελ ππνβνιή αηηεκάησλ αλαζεψξεζεο θαη πξνζζεθψλ απφ
ηνπο δηθαηνχρνπο, ψζηε ηα νξηζηηθά δηθαηψκαηα λα είλαη αθξηβή θαη αμηφπηζηα.
3η φάση: Δκπξφζεζκε ελεξγνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ

ΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ
Με βάζε ηελ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε είλαη πξνθαλέο φηη επεηεχρζε
δηεπθφιπλζε ησλ δηθαηνχρσλ θαη απφιπηε αμηνπηζηία ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ
νξηζηηθψλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ θάζε αγξφηε. Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηηο πνιχσξεο
ζπζθέςεηο θαη ζπλεξγαζίεο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ ησλ αγξνηψλ κε ην Τπνπξγείν θαη ηνπο
Οξγαληζκνχο θαζψο θαη θαηά ηηο εθαηφ (100) πεξίπνπ ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο πνπ έγηλαλ
ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ΚΑΠ δελ θαηαηέζεθε
ελαιιαθηηθά θακία ιεηηνπξγηθφηεξε πξφηαζε απνηειεζκαηηθφηεξνπ ηξφπνπ
πξνζδηνξηζκνχ, έγθαηξεο δηαλνκήο, νξηζηηθνπνίεζεο θαη ελεξγνπνίεζεο ησλ αηνκηθψλ
δηθαησκάησλ εληαίαο ελίζρπζεο ζε 1.104.000 πεξίπνπ δηθαηνχρνπο.
Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ν ΟΠΔΚΔΠΔ επξηζθφκελνη ζε δηαξθή
ζπλεξγαζία κε ηε δηνίθεζε ηεο ΠΑΔΓΔ, ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ΔΑ ζε φινπο ηνπο
λνκνχο ηεο ρψξαο θαη ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ,
παξαθνινχζεζαλ απφ θνληά ηε δηαδηθαζία πνπ εμειίρζεθε έγθαηξα θαη ηθαλνπνηεηηθά κέρξη
ηελ νινθιήξσζή ηεο θαη έιαβαλ ζε θάζε θάζε φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα, φπσο ε ηερληθή
βνήζεηα ζηηο ΔΑ θαη ε αηηεζείζα απφ νξηζκέλεο ΔΑ παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ θαηαιεθηηθήο
εκεξνκελίαο ππνβνιήο αηηεκάησλ αλαζεψξεζεο.
Έηζη έγθαηξα ζχκθσλα κε ηηο θαηά θαηξνχο εμαγγειίεο καο θαη πξψηνη κεηαμχ
ησλ 15 παιαηψλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. νξηζηηθνπνηήζακε ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα
φισλ ησλ δηθαηνχρσλ (1.104.000), κέρξη ηνπ χςνπο ηνπ εζληθνχ αλψηαηνπ νξίνπ
πιεξσκψλ επηδνηήζεσλ 2006-2013. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε κεγάιε θαη ζεκαληηθή απηή
πξνζπάζεηα είλαη πξσηφγλσξε ζε κέγεζνο, (αθνχ αθνξά 170.000.000 ζπλνιηθά
εγγξαθέο ζηνηρείσλ) θαη έγηλε ηαρχηαηα παξά ηελ έιιεηςε Μεηξψσλ.
Σειηθψο ηα αηηήκαηα αλαζεψξεζεο πνπ ππνβιήζεθαλ αθνξνχζαλ ηξνπνπνηήζεηο
2.800.000 ζηνηρείσλ ζε ζχλνιν 170.000.000 εγγξαθψλ (δειαδή κφιηο 1,7%).
ηνπο Σίηινπο Οξηζηηθψλ Γηθαησκάησλ, δελ πεξηιήθζεζαλ αηηήκαηα θαηαλνκήο απφ
ην εζληθφ απφζεκα (γηα λένπο αγξφηεο, επελδπηέο ή καθξνρξφληα κίζζσζε), ηα νπνία
θαηαλέκνληαη ζε επφκελν ζηάδην.
Σα δηθαηψκαηα ελεξγνπνηήζεθαλ απφ 900.175 πεξίπνπ αγξφηεο κέζσ ησλ θαηά
ηφπνπο ΔΑ κε ηηο δειψζεηο ΟΓΔ πνπ θαηαζέηνπλ θάζε ρξφλν ηελ άλνημε νη δηθαηνχρνη
παξαγσγνί. Σν ηίκεκα ζπκπιήξσζεο θαζνξίζζεθε απνθιεηζηηθά απ’ ηηο ΔΑ νη νπνίεο θαη ην
εηζέπξαμαλ. Απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο κέζσ ησλ ΔΑ ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ αξρίδεη ε
δηνηθεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο πξνθαλψο θακηά επηβάξπλζε ησλ αγξνηψλ.
Οιφθιεξε ε δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ζε θαηεπζχλζεηο θαη έγγξαθα ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαζψο θαη ζε γλσκνδνηήζεηο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ
Κξάηνπο.
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Οη πιεξσκέο αλαθέξνληαη ζηε ζειίδα 16.

Η)

ΑΛΛΑ ΘΔΜΑΣΑ Δ.Δ.

 Πξνεηνηκάδνληαη θαη ζπδεηνχληαη ζπζηεκαηηθά κε ηνπο θνξείο ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη:
 κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ θαζεζηψηνο γηα ην ειαηφιαδν θαη ηνλ θαπλφ,
 κε ην κέιινλ ηνπ ηνκέα ησλ θξνχησλ, ησλ ιαραληθψλ, ηεο ζηαθίδαο θαη ησλ
ακπειννηληθψλ, ελ φςεη ηεο αλαζεψξεζεο ησλ ΚΟΑ,
 κε ηε δεκηνπξγία ελφο κεζνγεηαθνχ πφινπ γηα ηελ αλάδεημε ηεο ζξεπηηθήο θαη
δηαηξνθηθήο αμίαο ηνπ ειαηνιάδνπ, πνπ ζα εμαζθαιίζεη ζηνπο έιιελεο παξαγσγνχο
ηε δπλαηφηεηα πξνζθνξφηεξεο αγνξάο θαη θαιχηεξεο ηηκήο γηα ην πξντφλ.
 Παξαθνινπζείηαη ζηελά ε δηακφξθσζε ησλ λέσλ εθαξκνζηηθψλ Κνηλνηηθψλ
θαλνληζκψλ.

Κ)

ΠΔΡΗΟΓΔΗΔ – ΖΜΔΡΗΓΔ – ΠΡΟΒΟΛΖ

 Πξαγκαηνπνηήζεθε επξχηαηνο θχθινο εκεξίδσλ ζε Κεληξηθφ επίπεδν γηα
ελεκέξσζε ησλ ζηειερψλ ηνπ Τπνπξγείνπ, αιιά θαη πεξηνδεηψλ, εκεξίδσλ θαη
ζπζθέςεσλ ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο θαζψο θαη ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ ζε
Πξσηεχνπζεο κεγάισλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο αξρηθά θαη ζ’ φινπο ηνπο Ννκνχο ελ
ζπλερεία. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ γίλεη πεξίπνπ 100 εκεξίδεο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα κε
πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ καο, θαη πνιιέο άιιεο κε πξσηνβνπιία ησλ
Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, ηεο ΠΑΔΓΔ θαη άιισλ θνξέσλ θαη κε ηε ζπλδξνκή
καο. Ζ ελεκεξσηηθή απηή πξνζπάζεηα ζα ζπλερίδεηαη εληαηηθά θαη ζην κέιινλ. θνπφο
απηψλ ησλ εκεξίδσλ είλαη ν δηάινγνο κε αγξνηηθά θαη άιια ζηειέρε, θνξείο θαη αγξφηεο, γηα
ηελ αλάιπζε: ηνπ Κπβεξλεηηθνχ έξγνπ, ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ έξγσλ ηνπ Γ’ ΚΠ, ηνπ
Νφκνπ καο, ησλ ξπζκίζεσλ ηεο λέαο ΚΑΠ θαζψο θαη ησλ πξννπηηθψλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα
ζην λέν δηεζλέο θαη εζσηεξηθφ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. ρεηηθέο είλαη θαη νη δηαβνπιεχζεηο
γηα ηηο 13 Πεξηθεξεηαθέο κειέηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ ιφγσ λέαο ΚΑΠ.
 Δλεκεξψλνληαη ηαθηηθφηαηα νη βνπιεπηέο θαη νη εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ γηα φια ηα
δεδνκέλα θαη ηηο πξννπηηθέο, κε αλαιπηηθά ζεκεηψκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ.
 Έρνπλ ήδε απαληεζεί απφ ηνλ Τπνπξγφ εγγξάθσο κέζσ ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνχ
Διέγρνπ 5.752 εξσηήζεηο θαη 2.031 αλαθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ απ’ ηνπο βνπιεπηέο
ζηε Βνπιή.
 Αμηνπνηνχληαη ε εκίσξε εθπνκπή ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη
Σξνθίκσλ ζηελ ΔΣ1 θάζε άββαην πξσί, ζηελ ΔΣ3 θάζε Κπξηαθή, αλάινγεο εθπνκπέο ζε
45 πεξηθεξεηαθνχο ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο θαη νη ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο ζηελ ΔΡΑ
(εκίσξε εβδνκαδηαία, θαζεκεξηλή 10ιεπηε) θαζψο θαη ζε 31 πεξηθεξεηαθνχο
ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο, γηα ηελ πξνβνιή ηεο δξάζεο καο θαη Κπβεξλεηηθψλ απνθάζεσλ
θαζψο θαη γηα ρξήζηκεο επίθαηξεο γεσηερληθέο ζπκβνπιέο ζηνπο αγξφηεο.


Απνζηέιινληαη ζπζηεκαηηθά ζηα ηνπηθά ΜΜΔ πίλαθεο πνπ αθνξνχλ θάζε Ννκφ.
o Απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γ’ ΚΠ γηα ηελ πξφνδν έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ.
o Απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α. γηα ηηο απνδεκηψζεηο.
o Απφ ηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. γηα ηηο επηδνηήζεηο.
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