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Επίσπευση επιδοτήσεων και αποζημιώσεων, διπλασιασμός των δημοσίων επενδύσεων
στον αγροτικό την διετία 2004-5, μέτρα για τη γρίπη των πτηνών, αύξηση των
εξαγωγών, εφαρμογή των προεκλογικών εξαγγελιών μέσω του νόμου για την αγροτική
ανάπτυξη, είναι τα βασικότερα σημεία στα οποία κινήθηκε το κυβερνητικό έργο στον
Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και παρουσίασε ο υπουργός Ευάγγελος
Μπασιάκος στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Ακόμη, τόνισε πως προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την
εξωστρέφεια του αγροτικού τομέα για να προσαρμοστούμε έγκαιρα και αποτελεσματικά
στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Και κατέληξε πως το έργο συνεχίζεται με
γοργότερους ρυθμούς, ώστε να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια στήριξης του αγρότη και
της περιφέρειας.
Ειδικότερα ο κ. Μπασιάκος επισήμανε:
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση:
Επιτύχαμε με την παρέμβαση του πρωθυπουργού θετικές αποφάσεις ως προς τη
διατήρηση των ενισχύσεων ως το 2013 όπως και αξιοποίηση κοινοτικών πόρων, παρά
τους δυσμενείς όρους από κοινοτικές ρυθμίσεις που είχε αποδεχθεί η προηγούμενη
κυβέρνηση.
Για εσωτερικά θέματα: Σημειώθηκε σημαντική επίσπευση της καταβολής των Κοινοτικών
Επιδοτήσεων στο πλαίσιο των Κοινοτικών Κανονισμών, σε όλα τα προϊόντα και
απλουστεύτηκαν διαδικασίες ενώ στηρίζεται με σειρά μέτρων ανταγωνιστικότητας.
Για τη διάθεση προϊόντων: Εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια παρέμβασης, υπάρχει
πρόβλημα, όπως και σε άλλες χώρες, λόγω υπερπαραγωγής και μεγάλων εισαγωγών,
κυρίως κατά τα προηγούμενα χρόνια που δεν μπορούν να παρεμποδισθούν. Αυξήθηκαν
οι εξαγωγές, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, κατά 24,2% το 1ο ενδεκάμηνο
του 2005 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2004.
Για τις αποζημιώσεις ΕΛΓΑ: Καταβάλλονται εντός 3 μηνών από τη συγκομιδή και τα
ΠΣΕΑ (σε φυτικό κεφάλαιο και υποδομή) εντός 2ετίας, περίπου αντί περισσότερα από
3,5 χρόνια που χρειάζονταν μέχρι πρότινος.
Για Γ΄ Κ.Π.Σ.: Επισπεύσθηκε η απορρόφηση και καλύφθηκε ο κανόνας ν+2 που τον
Φεβρουάριο του 2004 κινδύνευε. Οι δημόσιες επενδύσεις στον αγροτικό τομέα
αυξήθηκαν από 430 εκ. ¤ τη διετία 2002-03 σε 803 εκ. ¤ τη διετία 2004-05.

Για το Νέο Νόμο: Προβλέπει, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το Κυβερνητικό Πρόγραμμά
μας: Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, ενίσχυση του Φορέα Προώθησης Αγροτικών
Προϊόντων, Αγροτικούς Σύμβούλους, κίνητρα Νέων Αγροτών, κίνητρα Συνεταιριστικών
Οργανώσεων, Διευρυμένη Ομάδα Εργασίας ανά προϊόν για την καλύτερη διαχείρισή του,
πολιτική γης και επίσπευση αναδασμών, μείωση ορισμένων εισφορών ΕΛΓΑ, βελτίωση
ελέγχων στην εισαγωγή και διακίνηση των αγροτικών προϊόντων, ενίσχυση Ελληνικού
Οργανισμού Γάλακτος (ΕΛΟΓ), ενίσχυση γεωργικής έρευνας και εκπαίδευσης, ειδικό
Αρχείο Κωδικοποίησης των Ερευνών και Μελετών για την καλύτερη αξιοποίησή τους.
Για προετοιμασία Νέας Κ.Α.Π.: Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία με τον καθορισμό των
οριστικών ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης των 1.105.000 δικαιούχων, τα οποία
και αποτελούν περιουσιακό στοιχείο κάθε αγρότη που θα ισχύσει τουλάχιστον ως το
2013. Συντάσσονται 13 μελέτες προσαρμογής στη νέα ΚΑΠ.
Γρίπη Πτηνών: Ελήφθησαν άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης, βιοασφάλειας και
αντιμετώπισης της γρίπης των πτηνών, του Σχεδίου Επείγουσας Επέμβασης. Αυξήθηκε
το προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, με κτηνιάτρους και ζωοτέχνες, τα
μέσα, τα υλικά, καθώς και τους οικονομικούς πόρους τους και ελήφθησαν συγκεκριμένα
μέτρα, για τη χρηματοδοτική και οικονομική διευκόλυνσή των πτηνοτροφικών
επιχειρήσεων.

