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Υπόμνημα 
 
 
 
Θέμα: Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική - Θέσεις & Προτάσεις του Γεωπονικού Συλλόγου Ν. 
Λάρισας 
 
 
 
       Ο φετινός  εορτασμός της επετείου των αγωνιστών του Κιλελέρ γίνεται σε μια εξαιρετικά 

δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας με την παρατεταμένη ύφεση και την  πρωτόγνωρα 

μεγάλη ανεργία.  
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       Δεν είναι λίγοι όσοι βλέπουν τον αγροτικό τομέα, ως τον τομέα που μπορεί να 

προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης και θέσεις εργασίας, δεδομένου και του μεγάλου 

πολλαπλασιαστή στην απασχόληση, που τον διακρίνει.  

Ο αγροτικός τομέας, όμως, περνάει και αυτός πολλές δυσκολίες, ειδικά εξαιτίας: 1) του 

μεγάλου κόστους  των εισροών, 2) της έλλειψης πιστώσεων και 3) των γνωστών διαρθρωτικών 

του αδυναμιών.  

 

Θα ήταν, βέβαια, παράληψη να μην αναφερθούμε στα μεγάλα προβλήματα, που 

δημιουργεί η αποστελέχωση των δημόσιων  υπηρεσιών και της έρευνας με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται.  

Έτσι, το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτικών νοικοκυριών σήμερα  στηρίζει την 

βιωσιμότητά του στις άμεσες κοινοτικές ενισχύσεις, που είναι γνωστό ότι σήμερα κατέχουν 

γεωργοί-παραγωγοί με βάση την ιστορική περίοδο. Οι νεοεισερχόμενοι, όμως, καλύπτονται 

από το εθνικό απόθεμα με ποσά δυσανάλογα μικρά σε σχέση με τους παλιούς γεωργούς 

ανάλογης σύνθεσης και δυναμικότητας της εκμετάλλευσής τους.  

        Επομένως, είναι πολύ επίκαιρη η εκδήλωση, που πραγματοποιείται στα πλαίσια του 

εορτασμού  και που αναφέρεται στις  αλλαγές στη   Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). 

Θεωρούμε δε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για τον αγροτικό τομέα και τη βιωσιμότητά του. 

Είναι πραγματικά μια ευκαιρία  για όλους, όσους ασχολούμαστε  μ’ αυτόν, να 

δρομολογήσουμε και να αξιοποιήσουμε κάθε πτυχή για μια Κ.Γ.Π.  πιο δίκαιη, πιο 

αποδοτική, λιγότερο γραφειοκρατική  και πιο αποτελεσματική.  

       Ο σύλλογός μας χαιρετίζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ.) στο 

πρόσφατο ψήφισμά του για ένα λιγότερο μίζερο  προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ε.Ε.), για «Ένα επαρκές και ρεαλιστικό επίπεδο πληρωμών» και στην εκτίμησή  ότι 

προτεραιότητα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού το 2014 θα πρέπει να αποτελεί η 

υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, η τόνωση της 

απασχόλησης και η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.     
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       Χαιρετίζει και τη θέση του για μια πιο ισχυρή Κ.Γ.Π., η οποία θα διαθέτει επαρκή 

προϋπολογισμό, αυξημένο σε πραγματικές τιμές σε σχέση με την περίοδο 2007-2013, για να 

στηριχθεί ο ρόλος της γεωργίας ως παραγωγός τροφίμων, καθώς και να συμβάλει στην 

απασχόληση, την διατήρηση και την παραγωγή περιβαλλοντικών αγαθών, την καταπολέμηση 

της κλιματικής αλλαγής και τη διαχείριση του εδάφους, όπως και την ανάγκη για περιορισμό 

της  γραφειοκρατίας.   

   Από την πλευρά μας θεωρούμε ότι το ιστορικό μοντέλο μετά από 10 χρόνια περίπου 

εφαρμογής θέλει αλλαγή, για να γίνει δικαιότερο, ειδικά για τους νεότερους γεωργούς.  

       Το νέο περιφερειακό μοντέλο θα πρέπει: 1)  να στηρίζει την παραγωγική διαδικασία και 

τους πραγματικούς παραγωγούς, 2) να διατηρεί θέσεις εργασίας στην γεωργία, 3) να δίνει 

ίσες ευκαιρίες στους νεοεισερχόμενους αγρότες, 4) να προωθεί την βιωσιμότητα των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 5) να είναι δικαιότερο για τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και 

6)  να είναι απλό.  

      Με αυτές τις αναφορές θα προσπαθήσουμε να σταθούμε σε ορισμένα σημεία της 

πρότασης κανονισμού, όπως διαμορφώθηκε και μετά την Απόφαση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στις 13 Mαρτίου 2013 θέτοντας και ορισμένες ερωτήσεις.  

 Ο ορισμός των μονίμων λειμώνων και βοσκοτόπων με τη νέα διατύπωση στις 

τροποποιήσεις, που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου συμπεριλαμβάνονται 

και οι θάμνοι και τα δένδρα,  ανταποκρίνεται ακριβώς  στην πραγματικότητα των 

δικών μας μεσογειακών μεικτών οικοσυστημάτων, που βοσκούνται.Θεωρούμε εν 

προκειμένω ότι η πολιτεία θα πρέπει και από την πλευρά της να απλουστεύσει και να 

ξεκαθαρίσει το νομικό-ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών των εκτάσεων στα πλαίσια και 

των νέων Καλλικρατικών δήμων για παραπέρα αξιοποίηση – βελτίωση του πολύτιμου 

αυτού πόρου για την εκτατική κτηνοτροφία. 

 Στον καθορισμό του ενεργού γεωργού και του προσδιορισμού της άσκησης της 

ελάχιστης δραστηριότητας θεωρούμε ότι πρέπει να αποκλείονται των ενισχύσεων, όσοι 

δεν παράγουν και αυτοσκοπός τους είναι η οικονομική ενίσχυση και μόνον.  Όσον  
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αφορά την ελάχιστη πυκνότητα των ζώων στις βοσκήσιμες εκτάσεις, θα πρέπει εκτός 

των ορίων των πυκνοτήτων της πολλαπλής συμμόρφωσης να ισχύσει και μια επιλέξιμη 

για τις άμεσες ενισχύσεις πυκνότητα, που θα εκλογικεύσει τις ενισχύσεις μεταξύ των 

κτηνοτρόφων θα διαμορφώσει συνθήκες καλύτερης κατανομής των βοσκοτόπων και 

συγκράτησης των ενοικίων τους σε λογικά επίπεδα. Πρόβλεψη αναπροσαρμογής σε 

περιπτώσεις αύξησης των ζώων ενός κτηνοτρόφου με ταυτόχρονη αύξηση των 

βοσκοτόπων θα είναι επιθυμητή.   

 Θεωρούμε θετικό να υπάρχει ανώτατο όριο ενισχύσεων, ενώ η περαιτέρω μείωση  του 

ορίου αυτού, στο ποσό των  100.000 € ανά δικαιούχο θα ήταν θετική εξέλιξη για τη 

χώρα μας, εφόσον θα εξοικονομούνταν  κάποια περαιτέρω ποσά για τον τομέα της 

ανάπτυξης.  

 Όσον αφορά τον διαχωρισμό της χώρας σε περιφέρειες για την εφαρμογή του 

καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης σε περιφερειακό επίπεδο, δεν διαθέτουμε όλα τα 

δεδομένα για να έχουμε σαφή άποψη και πρόταση, θεωρούμε πάντως, ότι πρέπει να 

ακολουθηθεί ένα απλό σύστημα και να υπάρξει στοχευμένη στήριξη κλάδων  και 

περιοχών μέσω της ενίσχυσης περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα και της 

συνδεδεμένης στήριξης, μιας και το ποσοστό για τη τελευταία δράση αυτή, μπορεί να 

ανέβει έως το 15% του εθνικού ανώτατου ορίου, σύμφωνα με την πρόταση του Ε.Κ. 

 Η εισαγωγή της οικολογικής συνιστώσας στον πρώτο πυλώνα της Κ.Γ.Π. με ένα 

σημαντικό ποσοστό θα πρέπει να αποβλέπει σε πραγματικά οφέλη στο περιβάλλον και 

στο κλίμα και στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων, χωρίς να αποβαίνει σε 

βάρος της όλης παραγωγικής διαδικασίας ή να φαίνεται σαν μέτρο  «τιμωρία» για τους 

γεωργούς. Έτσι, με την αρχική πρόταση για την  ενίσχυση για γεωργικές πρακτικές τις 

επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον,  η υποχρέωση της διαφοροποίησης των 

καλλιεργειών σε τρεις, για τους καλλιεργητές άνω των 3 εκταρίων,  δημιουργούσε 

πρόβλημα διαχείρισης και κόστους παραγωγής, ενώ με την νέα πρόταση του Ε.Κ. με 
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τα 10 εκτάρια για δύο καλλιέργειες και 30 εκτάρια για τις τρεις καλλιέργειες, δεν 

υπάρχει κανένα πρόβλημα.  

  Για την περιοχή οικολογικής εστίασης, είναι ένα μέτρο, που για την χώρα μας με τον 

μικρό κλήρο, την γεωμορφολογία της,  δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σκοπιμότητα. 

Θεωρούμε πάντως, ότι θα πρέπει να ισχύσουν οι τροπολογίες, που ψήφισε το Ε.Κ. 

σχετικά με το άρθρο αυτό. Πολύ  θετική εν προκειμένω  η πρόταση στο μέτρο αυτό να 

συμπεριλαμβάνεται η γη με καλλιέργειες, που δεσμεύουν άζωτο (ψυχανθή), όπως θα 

μπορούσε,  επίσης, να συμπεριληφθεί και η γη συστημάτων μειωμένης κατεργασίας του 

εδάφους. Δεδομένου δε του πολυτεμαχισμού στην χώρα μας,  το ποσοστό της 

υποχρέωσης της οικολογικής εστίασης μιας εκμετάλλευσης, να  μπορεί να καλυφθεί 

συνολικά σ’ ένα από τα αγροτεμάχια της και όχι σε κάθε αγροτεμάχιο ξεχωριστά.  

 

 Η ενίσχυση για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, θα λειτουργήσει θετικά  για τις 

απομακρυσμένες περιοχές,  που εκ των πραγμάτων  δεν πρέπει να ερημώσουν, πράγμα  

που θα είναι καθ΄όλα αρνητικό και  από περιβαλλοντική άποψη. Εδώ θα πρέπει να 

προβλεφθεί η ενίσχυση και για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους στις περιοχές 

αυτές.  

 Η ενίσχυση των γεωργών νεαρής ηλικίας θα είναι πολύ χρήσιμη για την βιωσιμότητα 

των εκμεταλλεύσεών τους. Απαραίτητα πρέπει, όμως, να συνδυάζεται με 

συμπληρωματικά μέτρα στήριξης από τον ΙΙ πυλώνα, όπως μέτρα για την πρώτη 

εγκατάσταση, την  εκπαίδευση, τη συμβουλευτική στήριξη, τις επενδύσεις  κ.λ.π. 

 Όσον αφορά τη συνδεδεμένη στήριξη, με βάση την  εμπειρία μας από την εφαρμογή 

του άρθρου 69 του καν. 1782/2003 και του  άρθρου 68 του καν. ΕΚ 73/09, φαίνεται ότι 

οι συνδεδεμένες στηρίξεις είχαν πολύ θετικά αποτελέσματα και ίσως στην παρούσα 

φάση θα πρέπει να στηρίξουν και  τις κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις, που είχαν ειδικά 

δικαιώματα και δεν χρησιμοποιούν ή στερούνται βοσκοτόπου.  
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 Για τους μικροκαλλιεργητές θεωρούμε ότι, το πιο δίκαιο μέτρο εφαρμογής, θα είναι το 

ποσό ετήσιας ενίσχυσής τους να ισούται με το ποσό, το οποίο θα δικαιούται ο γεωργός 

δυνάμει των διάφορων  άρθρων του κανονισμού  κατά το έτος ένταξης στο καθεστώς, 

αλλά δεν θα υπερβαίνει το ποσό του ορίου, που θα οριστεί για τους 

μικροκαλλιεργητές.  

 Θα πρέπει να διατηρηθούν οι κανόνες σχετικά με τη μεταβίβαση και τη χρήση των 

δικαιωμάτων ενίσχυσης, αλλά να απλουστευτούν στο μέτρο του δυνατού. 

 Η χρήση του εθνικού αποθέματος θα πρέπει να διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των 

νέων γεωργών σε σχέση με τους παλιούς για να αποφεύγονται οι όποιες αδικίες και 

στρεβλώσεις.  

        Όσον αφορά στην πρόταση για την στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης (ΙΙ πυλώνας), 

κρίνουμε σκόπιμο να αναφερθούμε με μεγάλη συντομία στις παθογένειες, που έχουμε 

επισημάνει όλα αυτά τα χρόνια εφαρμογής των διάφορων προγραμμάτων του πυλώνα αυτού. 

Παθογένειες, που ακυρώνουν στη πράξη την όποια καλή στοχοθεσία ή τον  καλό 

προγραμματισμό με μέτρα, που στοχεύουν  στην αγροτική ανάπτυξη ή στην αναδιάρθρωση 

του αγροτικού τομέα.  

       Είναι στις διαπιστώσεις μας η έλλειψη συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των 

εμπλεκόμενων υπηρεσιών-διευθύνσεων στον προγραμματισμό και στην εφαρμογή των 

διάφορων μέτρων, καθώς και συνεργασίας του κέντρου και της περιφέρειας. Αποτέλεσμα 

όλων αυτών είναι να προκύπτουν εφαρμοστικές αποφάσεις και  εγκύκλιοι, ξένες με την πράξη, 

να χρειάζονται τροποποιήσεις επί των τροποποιήσεων με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.  

         Ατυχώς δεν είναι λίγοι  οι γεωργοί μας, που θεωρούν ότι η οικονομική τους 

βιωσιμότητα διαταράχτηκε σε μεγάλο βαθμό, όταν θέλησαν να μπουν σε κάποιο 

αναπτυξιακό πρόγραμμα (σχέδια βελτίωσης κ.λ.π.) και αντιμετώπισαν τη μεγάλη 

γραφειοκρατία και τις μεγάλες καθυστερήσεις στις εγκρίσεις και ενισχύσεις.                                 
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 Θεωρούμε ότι η προκήρυξη των διάφορων μέτρων-προγραμμάτων  πρέπει να γίνεται 

σε τακτά χρονικά διαστήματα με συνέπεια στους χρόνους εφαρμογής και στους όρους 

της προκήρυξης . Φαίνεται, επίσης, ότι  η αποκέντρωση των προγραμμάτων ανάπτυξης 

είναι μονόδρομος, για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητάς τους. Σήμερα με την συγκέντρωση των πάντων στο κέντρο, δεν 

είναι δυνατή ούτε καν η τηλεφωνική επικοινωνία, δεδομένου ότι σπάνια οι υπάλληλοι 

του κέντρου σηκώνουν το τηλέφωνο, ίσως γιατί, αν απαντούσαν στα τηλέφωνα, δεν θα 

μπορούσαν να ασχοληθούν με τίποτε άλλο. Πέραν της αποκέντρωσης θα πρέπει να 

υπάρξει και ειδική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, που θα αφορά την ενημέρωση για τα 

προγράμματα ανάπτυξης μέσω ερωτο-απαντήσεων.  

 Με τις ασυνέπειες δε του ύψους του ποσού του πριμ της πρώτης εγκατάστασης, ως 

προς την αρχική προκήρυξη του μέτρου, στο πρόσφατο παρελθόν, υπάρχουν σήμερα 

νεοεισερχόμενοι κτηνοτρόφοι, που αδυνατούν να φτιάξουν κλασικές σταβλικές 

εγκαταστάσεις και θα πρέπει να προβλεφθεί  στα μικρά σχέδια βελτίωσης και ενίσχυση 

για την δημιουργία ελαφρών κατασκευών (πρόχειρα καταλύματα), τα οποία μπορούν 

να πάρουν άδεια εγκατάστασης.  

 Τους γεωργούς μας απασχολεί, επίσης, τί θα γίνει με τις πενταετείς ενεργές συμβάσεις, 

που αναμένονται να υπογραφούν για τα  αγροπεριβαλλοντικά και κυρίως για την  

προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών και τη βιολογική γεωργία, που η 

5ετία τους θα ολοκληρωθεί στη νέα προγραμματική περίοδο (2014-2015).  

 

 Ακόμη θεωρούμε ότι η δέσμευση του ακαλλιέργητου περιθωρίου  σε ποσοστό 5%  στο 

πρόγραμμα ‘‘προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών’’ (πυλώνας ΙΙ) θα πρέπει 

να  συμπίπτει με περιοχές οικολογικής εστίασης του «πρασινίσματος»  (πυλώνας Ι). 

 

 Στη τρέχουσα περίοδο και στην εφαρμογή των διάφορων προγραμμάτων, υπήρξαν 

παρερμηνείες μεταξύ των ορεινών, μειονεκτικών περιοχών, των περιοχών της οδηγίας 
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2000/60, & 91/676 και περιοχών Natura. Έτσι,  είναι απαραίτητος ο καθορισμός και 

η οριστικοποίηση των ορίων των ειδικών αυτών περιοχών.  

 

 Ακόμη σε ό,τι αφορά τα προγράμματα βιολογικής γεωργίας πρέπει να επανενταχθούν 

οπωσδήποτε ως επιλέξιμες καλλιέργειες τα οπωροκηπευτικά,  τα οποία εξαιρέθηκαν 

στο πρόσφατο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.). Τα οπωροκηπευτικά 

βιολογικής παραγωγής είναι ένας τομέας με ζήτηση στην αγορά και μπορεί κάποιος 

γεωργός με μικρό κλήρο να έχει βιώσιμο οικογενειακό εισόδημα.  

 Τέλος θεωρούμε ότι στα πλαίσια  της προσπάθειας της αύξησης της προστιθέμενης 

αξίας των παραγόμενων προϊόντων και της παραγωγής προϊόντων ποιότητας σε 

επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, θα πρέπει να υπάρξει πρόγραμμα, που θα αφορά 

την μεταποίηση και εμπορία (ανάλογο του 1.2.3 του σημερινού Π.Α.Α.) σε επίπεδο 

γεωργικής εκμετάλλευσης και επιλέξιμο ποσό με το κατώτερο όριο του να ξεκινάει από 

τις 30.000 €.  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Η πρόβλεψη της πρότασης του καν. ότι «μετά την υλοποίηση των προσαρμογών αυτών, 

κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να εισπράττει λιγότερο από το 65% του μέσου όρου της 

Ένωσης» θα έχει επιπτώσεις στα ποσά, που έχουν ανακοινωθεί για  την χώρα μας; 

2. Εκτάσεις με βάση τα προγράμματα δάσωσης του ΙΙ πυλώνα θα μπορούν να πάρουν τη 

βασική ενίσχυση και το «πρασίνισμα», πέραν αυτών που παίρνουν από το πρόγραμμα 

της δάσωσης; Οι δασωμένες αυτές εκτάσεις μπορούν να καλύπτουν το ποσοστό της 

οικολογικής εστίασης και να παίρνουν τη βασική και «πράσινη» ενίσχυση;   

3. Ο γεωργός, που έχει ενεργοποιήσει δικαιώματα το 2011, μπορεί να μεταβεί το 2014 σε 

άλλη χώρα της Ε.Ε., να μισθώσει εκτάσεις και να πάρει δικαιώματα στην άλλη χώρα;  

4. Τα βιο-φυσικά κριτήρια, που αναφέρεται ότι θα εφαρμοστούν για τον προσδιορισμό 

των περιοχών, που αντιμετωπίζουν φυσικά μειονεκτήματα, θα επιφέρουν ανακατατάξεις 

στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας, όπως είναι διαμορφωμένες σήμερα;  
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5. Η δυνατότητα, τα κράτη μέλη να μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό των δικαιωμάτων 

ενίσχυσης, που θα διατεθούν το 2014 στο 145% του συνολικού αριθμού εκταρίων, που 

δηλώθηκαν το 2009, έχει νόημα  εφαρμογής στην χώρα μας; 

6. Θα υπάρξει δυνατότητα ολικής ή μερικής διατήρησης  ειδικών δικαιωμάτων για τους 

κτηνοτρόφους μας; 

7. Θα υπάρξει πρόβλεψη οι εκτάσεις βοσκοτόπων, που θα ενεργοποιούν δικαιώματα με 

μη παραγωγικά ζώα π.χ. ιπποειδή, να έχουν συντελεστή μείωσης της ενίσχυσης;  

8. Οι ινδιανοτρόφοι με ινδιάνους ελεύθερης βόσκησης θα καταστούν δικαιούχοι 

δικαιωμάτων με βάση τον βοσκότοπο;  

9. Σε περίπτωση, που διαμορφωθεί περιφέρεια βοσκοτόπων διαφορετική αυτής των 

καλλιεργειών, ένας κτηνοτρόφος, που συγχρόνως είναι και καλλιεργητής, θα αποκτήσει 

μικτά  δικαιώματα  με βάση τον βοσκότοπο και με βάση τις καλλιέργειες;  

Με τιμή, 

Για το Δ.Σ. 

                
 
 
                                              


