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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΗΜΕΡΙΔΑ: 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ, Εισοδηματικές Επιβαρύνσεις και Βιωσιμότητα των 
Ελληνικών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 

 
Την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, ημερίδα με θέμα: 

«ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ, Εισοδηματικές Επιβαρύνσεις και Βιωσιμότητα των Ελληνικών 
Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων». Την ημερίδα συνδιοργάνωσαν η Εταιρεία Αγροτικής 
Οικονομίας – ΕΤ.ΑΓΡ.Ο., το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και η 
Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών – Π.Ε.Ν.Α..  

Ο συντονισμός της εκδήλωσης έγινε από τον κ. Ν. Μαραβέγια ο οποίος τόνισε την 
ιδιαιτερότητα της αγροτικής εκμετάλλευσης και διαφώνησε με την επιχειρούμενη 
φορολόγηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ο Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και 
Υποδομών κ. Α. Θεοχαρόπουλος στο χαιρετισμό του τόνισε ότι η συμμετοχή των πλέον 
αρμόδιων φορέων στην εκδήλωση θα επιτρέψει να διαμορφωθούν προτάσεις και 
συμπεράσματα που θα βοηθήσουν στην αρτιότερη αντιμετώπιση του θέματος. Ο 
εκπρόσωπος της Ν. ∆. και Βουλευτής Ημαθίας κ. Α. Βεσυρόπουλος τόνισε ότι δεν πρέπει 
να κινδυνολογούμε και ενημέρωσε το ακροατήριο ότι στο νέο φορολογικό νόμο προβλέπεται 
η τήρηση από το 2014 βιβλίων και στοιχείων, ωστόσο υπάρχουν περιθώρια για βελτιώσεις οι 
οποίες θα περιληφθούν στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί τον Μάιο, στο 
οποίο θα προβλέπεται και η απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών αγροτών από την υποχρέωση 
τήρησης βιβλίων. Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής Ευβοίας, κ. Ε. Αποστόλου, 
παρατήρησε ότι το υψηλό κόστος παραγωγής είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα 
της γεωργικής παραγωγής και επισήμανε ότι τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση μέσα στο 
2013 έχουν μειώσει ακόμη περισσότερο το εισόδημα των αγροτών. Στη συνέχεια παρουσίασε 
τις βασικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολόγηση των αγροτών. 
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 Ο κ. ∆ρ. Π. Παναγόπουλος επισήμανε ότι φθίνει η βιωσιμότητα των ελληνικών 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τόνισε ότι είναι απαραίτητες οι έγγειες αναδιαρθρώσεις στη 
χώρα μας, καθώς και η χορήγηση σαφούς επαγγελματικής ταυτότητας στους αγρότες. 
Παρατήρησε ακόμη ότι, στην Ε.Ε. των 15, τα τελευταία χρόνια μειώθηκε το μέγεθος του 
αγροτικού πληθυσμού, ενώ αυξήθηκε το μέγεθος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων κάτι που 
δε συμβαίνει στη χώρα μας όπου εξακολουθούν να επικρατούν οι μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις.  

Ο Καθηγητής του Γ.Π.Α. κ. Κ. Τσιμπούκας, αφού παρουσίασε και ανέλυσε 
ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της χώρας μας, πρότεινε 
για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να γίνεται εξωλογιστικός προσδιορισμός των εσόδων, 
ενώ για τις μεσαίες εκμεταλλεύσεις με έσοδα άνω των 15.000 € να υπάρχει η δυνατότητα 
επιλογής φορολόγησης με τη χρήση βιβλίων που θα τηρούνται σε Κέντρα ∆ιαχείρισης 
Εκμεταλλεύσεων που θα λειτουργούν με χρηματοδότηση από το Π.Α.Α. και θα 
στελεχώνονται από εξειδικευμένους γεωργο-οικονομολόγους, οι οποίοι θα παρέχουν και 
υπηρεσίες επενδυτικών συμβούλων.  

Ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Σ. Μάμαλης ανέφερε ότι ο λαϊκισμός των τελευταίων 
χρόνων ήταν καταστροφικός για την ελληνική γεωργία, αφού οδήγησε στη μείωση της 
παραγωγικότητας. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα σημαντικότερα μειονεκτήματα της 
ελληνικής γεωργίας που αρχικά είναι η έλλειψη παραγωγικού μοντέλου η οποία οδηγεί σε 
μείωση της αποδοτικότητας των εισροών. Επόμενο ζήτημα που συνδέεται με το παραπάνω 
είναι το υψηλό κόστος παραγωγής, καθώς στην Ελληνική αγροτική παραγωγή καταναλώνεται 
διπλάσια ενέργεια σε σχέση με τις άλλες χώρες η οποία και φορολογείται υπέρμετρα. Το 
δεύτερο στοιχείο κόστους είναι το μικρό μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων το οποίο 
όμως μπορεί και να μετατραπεί σε πλεονέκτημα. Για το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κορυφαίο ζήτημα που 
εκτοξεύει το κόστος παραγωγής είναι η έλλειψη επιστημονικής γνώσης στην παραγωγική 
διαδικασία και για αυτό το λόγο προσπαθούμε να αλλάξει. Επίσης, ο πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
τόνισε ότι το φορολογικό των αγροτών είναι κορυφαίο ζήτημα για τη βιωσιμότητα των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς η φορολόγηση οφείλει να δρα ως αναπτυξιακό εργαλείο 
και όχι ως μέσο τιμωρίας της παραγωγικής διαδικασίας και δήλωσε ότι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. διαφωνεί 
με την τήρηση βιβλίων από τους αγρότες, αφού ο λογιστικός τρόπος υπολογισμού του 
εισοδήματος δε λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες της γεωργικής δραστηριότητας, που 
απαιτεί διαφορετικούς τρόπους εκτιμητικής, ενώ δεν αναμένεται να έχει αποτελέσματα στην 
πάταξη της φοροδιαφυγής, όπως προκύπτει από τη χρήση του στις άλλες κατηγορίες 
επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, ο προτεινόμενος τρόπος υπολογισμού δεν λαμβάνει υπόψη τις 
αποσβέσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, το οικογενειακό γεωργικό εισόδημα και την 
ιδιαιτερότητα του τρόπου λήψης απόφασης. Επίσης αντιτάχθηκε στη φορολόγηση της 
αγροτικής γης υποστηρίζοντας πως το έδαφος αποτελεί συντελεστή παραγωγής και ως 
συντελεστής δεν είναι δυνατόν να φορολογηθεί ιδίως μετά την κατάσταση η οποία 
διαμορφώθηκε με την ιδιωτικοποίηση της ΑΤΕ και τον τρόπο με το οποίο αντιμετωπίστηκε 
όλα αυτά τα χρόνια η Αγροτική Γη. Αυτό σε συνδυασμό με τις προωθούμενες διατάξεις στον 
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αναπτυξιακό νόμο για την άρση της προστασίας της γης υψηλής παραγωγικότητας, 
δημιουργεί πολλαπλούς κινδύνους για την αγροτική παραγωγή μακροπρόθεσμα. Επισήμανε 
ότι είναι αναγκαίο για τη χώρα μας το χωροταξικό της γεωργικής γης και ο μακροπρόθεσμος 
σχεδιασμός για τα θέματα αγροτικής ανάπτυξης. Τόνισε ακόμη ότι είναι καθοριστικός ο 
σχεδιασμός για την επίτευξη του στόχου της διατροφικής αυτάρκειας στα επόμενα χρόνια 
ενώ τελείωσε την εισήγηση του λέγοντας πως ο στόχος είναι η ανάπτυξη του αγροτο-
διατροφικού μοντέλου  για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.  

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Ν.Α. κ. Β. Γιαννόπουλος, ανέφερε ότι ενώ το θέμα της 
φορολόγησης των αγροτών αποτελούσε πάντα προτεραιότητα για την Ένωση και στις 
επαφές με την πολιτική ηγεσία είχε πολλές φορές τεθεί, δεν κλήθηκαν να συμμετέχουν στη 
διαμόρφωση του νόμου για τη φορολόγησή τους. Η Π.Ε.Ν.Α. είναι αντίθετη με τις 
προβλέψεις του νόμου, ο οποίος χαρακτηρίζεται από προχειρότητα, δε συμβάλει στην 
αναπτυξιακή τροχιά που έχει ανάγκη η αγροτική οικονομία και δε λαμβάνει υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες του αγροτικού επαγγέλματος.  

Ο κ. Α. Θεοχαρόπουλος Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, 
αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλονται: α) για να μην χαθούν χρήματα από το 
Π.Α.Α. 2007-2013 και β) για το σωστό σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου 
που δεν πρέπει να επαναλαμβάνει λάθη του παρελθόντος. Στο πλαίσιο συγκροτήθηκαν 
Θεματικές Ομάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού του Π.Α.Α. 2014-2020 στις οποίες συμμετείχαν 
όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και διαμόρφωσαν τις προτάσεις τους για το στρατηγικό 
σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου.  

Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών ακολούθησαν οι παρεμβάσεις από το ακροατήριο 
της ημερίδας και συζήτηση. Στη συζήτηση σημαντική ήταν η συμμετοχή των εκπροσώπων 
των αγροτών (αγρότες λαϊκών αγορών, βιοκαλλιεργητές, νέοι αγρότες). Τα θέματα που 
κυριάρχησαν ήταν: α) η ουσιαστική συμμετοχή τους στη διαμόρφωση των νόμων που τους 
αφορούν β) η λήψη μέτρων για τη μείωση του κόστους παραγωγής γ) η ανάγκη για τη 
δημιουργία αγροτικών εταιρειών ειδικής μορφής δ) η υποστήριξη από την πολιτεία του ρόλου 
που καλούνται να διαδραματίσουν οι σύγχρονοι αγρότες οι οποίοι είναι παραγωγοί, 
διαχειριστές της αγροτικής τους εκμετάλλευσης και πωλητές των προϊόντων τους.  
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