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Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Την 10η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης
το προβλεπόμενο στο άρθρο 16 του Π.Δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων», Συμβούλιο Στρατηγικού Σχεδιασμού, στο οποίο προεδρεύει ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


Επιπτώσεις Brexit σε θέματα αρμοδιοτήτων του ΥΠΑΑΤ – Εισηγητής: Α. Πολύμερος



Ταμείο Ανάκαμψης (ωρίμανση προτάσεων / προετοιμασία υπηρεσιών για ενδεχόμενη
αποδοχή προτάσεων) – Εισηγητής: Γ. Στρατάκος



Οδηγός του Πολίτη – Εισηγήτρια: Π. Χατζηπαντελή



Εφαρμογές του ΥΠΑΑΤ για κινητές συσκευές – Εισηγήτρια: Π. Χατζηπαντελή

Αναφορικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, στο Συμβούλιο συζητήθηκαν τα εξής:
1. BREXIT:
Στον 9ο γύρο των διαπραγματεύσεων βρίσκονται οι συζητήσεις της ΕΕ με το Ην. Βασίλειο
σχετικά με: α) την πρόσβαση των αλιευτικών σκαφών στην ΑΟΖ του Ην. Βασιλείου, β) τη
φορολογία για ισότιμο ανταγωνισμό γ) τη νομοθεσία για τα πρότυπα εμπορίας τροφίμων και
την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, για τις οποίες η Ε.Ε. έχει διατυπώσει τη θέση της
και την θεωρεί αδιαπραγμάτευτη ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει απαντήσει ακόμα, (γ)
φυτοϋγειονομικά ζητήματα εφ΄ όσον το Ην. Βασίλειο είναι πλέον τρίτη χώρα για την ΕΕ και (δ)
θέματα δημόσιας υγείας, υγειονομικά πιστοποιητικά κλπ.
Στη συνέχεια η συζήτηση επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις του BREXIT στοχευμένα στα
ελληνικά προϊόντα τα οποία εξάγονται στην Μ. Βρετανία (κυρίως νωπά οπωροκηπευτικά,
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γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας). Συγκεκριμένα έγινε
λόγος για τα πρότυπα εμπορίας που θα διατηρήσει το ΗΒ για τα τρόφιμα, ισοδύναμα με εκείνα
που ισχύουν στην

Ένωση, για τον χρόνο εκτέλεσης των συμβολαίων (πολύ σημαντική

παράμετρος επειδή πρόκειται για ευπαθή και ευαλλοίωτα προϊόντα) και τις αναμενόμενες
καθυστερήσεις στα σημεία ελέγχου, καθώς και για τις οικονομικές επιβαρύνσεις για τους
εξαγωγείς λόγω τελωνειακών διαδικασιών, αφού η συναλλαγή πλέον θα αφορά Τρίτη Χώρα.
Επίσης αναφέρθηκε ότι η πλειονότητα των φυτών και φυτικών προϊόντων προέλευσης χωρών
της ΕΕ θα συνεχίσουν να εισέρχονται ελεύθερα στο ΗΒ, όπως ισχύει και σήμερα και ότι το ΗΒ
από 1 Ιανουαρίου 2021, θα χρησιμοποιεί δικά του συστήματα Γεωγραφικών Ενδείξεων αλλά θα
δοθεί στους παραγωγούς περιθώριο χρόνου 3 ετών αλλαγής των συσκευασιών.
Σε σχέση με τις με τις εμπορικές συναλλαγές με το ΗΒ, που με το τέλος της μεταβατικής
περιόδου θα θεωρείται Τρίτη Χώρα, θα πρέπει να γίνει προσεχτικός έλεγχος των υγειονομικών
πιστοποιητικών με έμφαση στα ΠΟΠ προϊόντα και να ενσωματωθεί γρήγορα το ΗΒ στο σύστημα
ιχνηλάτησης TRACES. Το ΥΠΑΑΤ, σε ότι αφορά την προετοιμασία για το τέλος της μεταβατικής
περιόδου (τέλος του 2020), έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, όπως θεσμικές αλλαγές στα
κύρια εξαγώγιμα προϊόντα προς το ΗΒ καθώς επίσης κι ενημέρωση των ενδιαφερόμενων
φορέων σχετικά με τις ανακοινώσεις/οδηγίες της ΕΕ ανά τομέα.
Τέλος, ο Υπουργός ζήτησε της δημιουργία μιας επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν οι
Προϊστάμενοι των Γεν. Δ/νσεων που εμπλέκονται άμεσα με τις προαναφερόμενες διαδικασίες
που αφορούν αγροτικά προϊόντα, με σκοπό: α) την παρακολούθηση των επιπτώσεων του
BREXIT στην αγορά και β) την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης για ομαλότερη μετάβαση στην
νέα κατάσταση.
2. Ταμείο Ανάκαμψης
Σε συνέχεια της συζήτησης του Συμβουλίου Στρατηγικού σχεδιασμού του Σεπτεμβρίου στο
οποίο είχε γίνει μια πρώτη αναφορά στα σχέδια που υποβλήθηκαν από το ΥΠΑΑΤ στο Ταμείο
Ανάκαμψης, έγινε μια πιο λεπτομερής ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα κ. Στρατάκο και
τον Υφυπουργό κ. Σκρέκα, για τα έργα που έχουν υποβληθεί από το ΥΠΑΑΤ προς
χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Όλα τα έργα, που έτυχαν της εγκρίσεως του Τ.Α. κι εντάσσονται στο πλαίσιο «Πράσινη
ανάπτυξη – ψηφιακός μετασχηματισμός – επενδύσεις», στοιχειοθετούν ένα μεγαλόπνοο
πρόγραμμα για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και κατηγοριοποιούνται σε 13 Δράσεις,
μεταξύ αυτών: την γενετική βελτίωση των ζώων, την μεταποίηση-πιστοποίηση-συσκευασία
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αγροτικών προϊόντων, τον αγροτουρισμό, την προώθηση, την γεωργία ακριβείας, την
διατήρηση της βιοποικιλότητας, τους νέους γεωργούς και την υδατοκαλλιέργεια.
Στο Σ.Σ.Σ. του Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός, είχε ζητήσει να εξεταστεί ένα πρόγραμμα για όσα
από τα αρδευτικά έργα εκτιμάται ότι είναι ώριμα και μπορούν να υλοποιηθούν εντός της
πενταετίας, που θέτει ως όριο η Ε.Ε.. Η παρουσίαση της πρότασης, που έγινε από τον
Υφυπουργό κ. Σκρέκα, αφορά 31 έργα με 108 υποέργα που θα υλοποιηθούν με ΣΔΙΤ και είναι το
μεγαλύτερο πρόγραμμα εγγειοβελτιωτικών παρεμβάσεων κι αγροτικών υποδομών στην
ελληνική περιφέρεια. Ήδη έχουν υποβληθεί 3 ΣΔΙΤ μέχρι τέλος του 2020 και αυτό καθιστά το
ΥΠΑΑΤ το 1ο υπουργείο που θα εντάξει έργα υποδομών στο Ταμείο Ανάκαμψης.
Η Υφυπουργός κα Αραμπατζή, παρουσίασε το σχέδιο για τις υδατοκαλλιέργειες το οποίο
ήταν υπό κατάρτιση τον Σεπτέμβριο και το οποίο εκτείνεται στα πεδία των εξαγωγών, της
επιχειρηματικότητας, της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, των επενδύσεων σε νέα είδη και της
ενίσχυσης της διαφοροποίησης του τελικού προϊόντος, των προγνωστικών μοντέλων και της
κλιματικής αλλαγής, της τεχνογνωσίας κ.α.
Επισημάνθηκε για άλλη μια φορά από την πολιτική ηγεσία, η εμπειρία του υπουργείου στον
σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων, η οποία αποδείχτηκε πολύτιμη στην άμεση κατάθεση
των προτάσεων, όμως υπήρξε έντονος προβληματισμός για το σφιχτό χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης όλων των έργων. Στο σημείο αυτό, εκφράστηκαν και επιφυλάξεις από τις υπηρεσίες
για το κατά πόσον ο μηχανισμός του υπουργείου θα αντέξει το διοικητικό βάρος που θα
προστεθεί στην επόμενη περίοδο για την υλοποίηση των έργων που θα επιλεγούν προς
χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Γενικότερα, τα έργα αυτά αποτελούν ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο που θα αλλάξει το τοπίο
στην ελληνική αγορά αλλά οι χρόνοι είναι τέτοιοι που προβληματίζουν σε ανώτερο επίπεδο
αλλά και τον Ιδιωτικό Τομέα που θα δυσκολευτεί επίσης να ανταπεξέλθει κι ίσως οδηγηθούμε
σε ακυρώσεις προσδοκιών.
3. Οδηγός του Πολίτη
Αρχικά η κα Χατζηπαντελή ενημέρωσε το Συμβούλιο για την απόφαση του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης που ορίζει τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών του
Δημοσίου. Σύμφωνα με τον νόμο αυτό τα υπουργεία είναι υποχρεωμένα να καταγράψουν τις
διαδικασίες που εκτελούν τα ίδια και οι εποπτευόμενοι φορείς τους. Επεσήμανε επίσης, ότι η
βελτίωση της ψηφιακής ικανότητας είναι ένας από τους μεγάλους εθνικούς στόχους στο
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για τη χώρα μας, άποψη που κι ο υπουργός συμμερίστηκε.
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Το ΥΠΑΑΤ ήδη εργαζόταν προς αυτήν την κατεύθυνση με την υλοποίηση του Οδηγού του
Πολίτη, μια ψηφιακή πλατφόρμα με όλες τις διαδικασίες του υπουργείου, ψηφιακές και μη, για
την εξυπηρέτηση του πολίτη / αγρότη. Στόχος του έργου αυτού είναι η καταγραφή, η
απλούστευση των διαδικασιών κι η ηλεκτρονικοποίηση / ψηφιοποίηση ακόμα περισσότερων
υπηρεσιών προς τον πολίτη. Αναφέρθηκε στα βασικά σημεία τα οποία θα πρέπει να
συμπεριληφθούν στον ΟΤΠ, όπως οι διοικητικές πράξεις και η χορήγηση πιστοποιητικών.
Επίσης ζήτησε την συνεργασία των υπηρεσιών του υπουργείου, η οποία μέχρι στιγμής είχε
χαμηλή ανταπόκριση και τους ενημέρωσε ότι για θέματα τεχνογνωσίας θα μπορούν να
απευθύνονται στη Δ/νση Διοικητικής Οργάνωσης & Εποπτείας Νομικών Προσώπων και στη
Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ο Υπουργός τόνισε την προφανή αξία του έργου αυτού και ζήτησε την βελτίωση του
συντονισμού των υπηρεσιών σε αυτήν την προσπάθεια και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Ακόμα, κάλεσε τις υπηρεσίες να ορίσουν υπεύθυνους που σε συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση
θα ολοκληρώσουν το έργο. Οι σύνδεσμοι αυτοί θα είναι υπεύθυνοι τόσο σε επίπεδο
περιεχομένου όσο και σε επίπεδο χρονικού προσδιορισμού της ενέργειας.
4. Εφαρμογές του ΥΠΑΑΤ για κινητές συσκευές
Παρουσιάστηκε η εφαρμογή i-AGRIC, η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για αγρότες - χρήστες
κινητών τηλεφώνων, καλύπτοντας μια μεγάλη γκάμα πληροφοριών (α) για την ενημέρωση τους
σχετικά με τις δραστηριότητες και ενέργειες του υπουργείου, όπως δελτία τύπου και
ανακοινώσεις, (β) για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας, (γ) για την
διευκόλυνση τους σε γραφειοκρατικά ζητήματα που σχετίζονται με το υπουργείο όπως την
έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, κλπ. Η εφαρμογή, εκτός από πληροφορίες γενικού
ενδιαφέροντος, θα παρέχει και προσωποποιημένη πληροφόρηση, αν ο χρήστης συνδεθεί με τα
προσωπικά του στοιχεία με ταυτοποίησης μέσω του TAXIS. Στην περίπτωση αυτή θα
ενημερώνεται για πληρωμές, υπόλοιπα, αιτήματα, απορρίψεις που τον αφορούν προσωπικά
αλλά θα έχει και την δυνατότητα υποβολής νέου αιτήματος, καταγγελίας και λοιπών
λειτουργιών.
Η εφαρμογή στο επόμενο διάστημα θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία και θα είναι δωρεάν
για όλους. Είναι η 1η εφαρμογή για κινητές συσκευές στον Δημόσιο Τομέα και συνάδει με τους
στόχους που έχει θέσει το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης για αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
και βελτίωση του επιπέδου ψηφιοποίησης της χώρας.
Στη συζήτηση που ακολούθησε χαρακτηρίστηκε ως εξαιρετικά χρήσιμη εφαρμογή και
τονίστηκε ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταπόκριση του κοινού, θα πρέπει να
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τροφοδοτείται συνεχώς με νέες πληροφορίες και δεδομένα για τον αγρότη. Σημείο εκκίνησης
είναι να γίνει ευρέως γνωστή στους πολίτες / αγρότες. Για την επίτευξη της γνωστοποίησης,
κατατέθηκαν διάφορες προτάσεις, όπως:

με αποστολή SMS σε όλους τους χρήστες των

εφαρμογών του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του υπουργείου και των
συνεταιρισμών των αγροτών, μέσω διαφημιστικής αφίσας αλλά και με ηχητικό μήνυμα στο
τηλεφωνικό κέντρο 1540 του υπουργείου.
Τέλος, ο υπουργός ολοκληρώνοντας την τηλεδιάσκεψη, ευχαρίστησε τα μέλη του
Συμβουλίου κι ανανέωσε την πρόσκληση για την επόμενη συνεδρίαση.

Η γραμματέας του Συμβουλίου
Πηνελόπη Μπάδα
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Α. Πολιτική Ηγεσία και Γραμματείς
1.
2.
3.
4.

Γραφείο Υπουργού minister-mailbox@hq.minagric.gr;
Γραφεία Υφυπουργών yfyp@hq.minagric.gr; depminister@hq.minagric.gr;
Γραφεία Γενικών Γραμματέων gensecr@hq.minagric.gr; ggram@hq.minagric.gr;
Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα d.tsagalidis@minagric.gr;

Β. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
5. Απόστολο Πολύμερο apolymeros@minagric.gr
Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης
6. Θεοφάνη Μπέση theobesis@minagric.gr
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
7. Παναγιώτα Χατζηπαντελή p.chatzipanteli@minagric.gr
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
8. Δημήτριο Μηλαίο dmilaios@minagric.gr
Γενική Διεύθυνση Γεωργίας
9. Θωμά Αλεξανδρόπουλο thalexandropoulos@minagric.gr
Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής
10. Μαρίνα Πέτρου mpetrou@minagric.gr
Γενική Διεύθυνση Αλιείας
11. Χρυσούλα Παπαδημητρίου chpapadimitriou@minagric.gr
Γενική Διεύθυνση Τροφίμων
12. Ακριβή Νικολακοπούλου a.nikolakopoulou@minagric.gr
Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών
Γ. Προϊστάμενοι Αυτοτελών Διευθύνσεων
13. Μαγδαληνή Ράππου mrappou@minagric.gr
Διεύθυνση Γεωτεχνικών Ελέγχων και Επιθεωρήσεων
14. Μαρία Κουνάβη me22u023@minagric.gr
Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού
15. Ελένη Αργυροπούλου eargyropoulou@minagric.gr
Υπηρεσία Συντονισμού
Δ. Προϊστάμενοι Ειδικών Υπηρεσιών
16. Νικόλαο Μανέτα nmanetas@mou.gr
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
17. Παναγιώτα Πυριοβολή ppyriovoli@mou.gr
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
18. Ευθυμία Γιόκαλα egiokala@mou.gr
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας
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Εποπτευόμενοι Φορείς Υπ.Α.Α.& Τ.
Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων
19. Νικόλαο Θυμάκη predident@ige.gr , nthymakis@hq.minagric.gr
Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.)
20. Κυριακή Μαχαίρα k.machera@bpi.gr
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
21. Σπυρίδων Μάμαλη mamalis@econ.auth.gr
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕ.ΩΤ.Ε.Ε)
22. Αντώνιο Ζαμπέλα azampelas@efet.gr , gramm1@efet.gr
Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)
23. Σέρκο Χαρουτουνιάν president@elgo.gr
Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό -ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»)
24. Ανδρέα Λυκουρέντζο proedros@elga.gr
Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
25. Θεοφάνη Παπά fanis.papas@opekepe.gr
Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
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