ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΊΜΩΝ

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ
Μ Π Ρ Ο Σ ΤΑ

Και στον αγροτικό-παραγωγικό κόσμο

Τα τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης έδειξαν
ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος για την έξοδο
από την οικονομική κρίση. Με μια λογική
προστασίας των μικρομεσαίων στρωμάτων
και των θυμάτων της κρίσης, καταφέραμε
να βγούμε από τη Μέγγενη των Μνημονίων
τον Αύγουστο του 2018, γεγονός που θέτει
τον αγρότη στο επίκεντρο του νέου παραγωγικού και Δίκαιου Μοντέλου Ανάπτυξης.

Οι ενέργειες της κυβέρνησης
και οι άμεσες προτεραιότητές της
για τη βιωσιμότητα της αγροτικής οικονομίας
και τη στήριξη των μικρομεσαίων αγροτών

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Στο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης και σε
συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών θεσπίστηκαν τρεις
κατηγορίες αφορολόγητου ορίου στο εισόδημα του αγρότη
και προστασία των επιδοτήσεων από τις κατασχέσεις, που
αφορούν στο σύνολο των μικρών και μεσαίων αγροτών:

Στο πλαίσιο της εργατικής πολιτικής της Κυβέρνησης και σε
συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ολοκληρώθηκε η
ασφαλιστική μεταρρύθμιση με το ν. 4387/2016, η οποία στοχεύει στη βιωσιμότητα των ταμείων και την εξασφάλιση εθνικής σύνταξης και για τους αγρότες:
Ü Δεν έγινε καμία μείωση στις κύριες συντάξεις του ΟΓΑ,
ενώ με ό,τι είχε ψηφιστεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις θα υπήρχε σταδιακή μείωση μέχρι το μηδενισμό της
βασικής παροχής.
Ü Η εθνική σύνταξη δεν είναι η κατώτερη αλλά είναι η βάση
υπολογισμού μαζί με την ανταποδοτική, και για τους
αγρότες.
Ü	
Ο αγρότης απολαμβάνει πλέον τις ίδιες παροχές με τους
άλλους ασφαλισμένους.
Ü	
Η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών καταβάλλει την
κατώτατη εισφορά, ενώ από 1/1/2019 προχωρήσαμε και
σε κατά 33% μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στον
κλάδο της σύνταξης για τους αγρότες.
Ü	
Θεσπίσαμε το εργόσημο στους παράτυπα διαμένοντες εργάτες γης.

Ü	
Έκπτωση φόρου (αφορολόγητο έως 9.550 ευρώ) στο
πραγματικό εισόδημα των αγροτών, όπως στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους.
Ü	
Οι αποζημιώσεις και το σύνολο των ενισχύσεων από
αγροτικά προγράμματα του Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ, ειναι πλήρως αφορολόγητες.
Ü Α
 φορολόγητο όριο μέχρι 12.000 ευρώ για την Πράσινη
ενίσχυση και τις Συνδεδεμένες.
Ü	
Προστασία των ενισχύσεων του Πυλώνα Ι έως του ποσού
των 7.500 ευρώ.
Ü	
Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους συνεταιρισμένους αγρότες και τους συνεταιρισμούς.
Ü	
Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί.
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Νέο παραγωγικό μοντέλο
ώστε να στηριχθούν και να γίνουν ανταγωνιστικοί
οι μικροί και μεσαίοι αγρότες της χώρας μας

Η αναβίωση και ανάπτυξη του αγροτοσυνεταιριστικού κινήματος είναι για τη χώρα μας ο κύριος μοχλός για τη μείωση του
κόστους παραγωγής και την ενίσχυση της θέσης των μικρών και μεσαίων αγροτών. Αντιμετωπίσαμε την υφιστάμενη κατάσταση και την αποφυγή της επανάληψης των παθογενειών του παρελθόντος και ψηφίσαμε τον Απρίλιο του 2016 το νόμο
4384 για το πλαίσιο λειτουργίας των συνεταιρισμών.
Ü	
Με δημοκρατία στη λειτουργία και την ανάδειξη των
διοικήσεων (2 θητείες Προέδρου και ολιγοσταυρία στις
αρχαιρεσίες).
Ü	
Με όπλο την δημοκρατική αρχή: ένα μέλος – μία μερίδα
– μία ψήφος.
Ü Μ
 ε την ισχύ της υποχρεωτικής παράδοσης του 80% της
παραγωγής των μελών απαραίτητη προϋπόθεση για την
ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των Συνεταιρισμών.
Ü	Με την ουσιαστική θεσμοθέτηση των γυναικείων συνεταιρισμών και των Κοινωνικών Επιχειρήσεων και στον
αγροτικό χώρο.
Ü Μ
 ε την εξυγίανση του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών υπάρχουν πλέον καταχωρημένοι 734 υγιείς
και ενεργοί συνεταιρισμοί.
Ü	
Θεσμοθετήσαμε τη λειτουργία των πολυλειτουργικών
αγροκτημάτων.
Ü Ν
 ομοθετήσαμε τον θεσμό της οικοτεχνίας για τα αγροτικά
προϊόντα.

Με έργα και δράσεις από το Πρόγραμμα
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) αίρουμε τα
διαρθρωτικά εμπόδια και στηρίζουμε
το νέο παραγωγικό μοντέλο
Ü Οι πληρωμές στο ΠΑΑ είναι μέχρι τώρα 2,1 δισ. ευρώ.
Ü	
Στηρίζουμε την ηλικιακή ανανέωση με 16.000 νέους
ηλικίας 18-40 ετών που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ενίσχυσης νέων αγροτών.
Ü	
Στηρίζουμε την απασχόληση στον αγροτικό χώρο με
πάνω από 50.000 νέες και διατηρούμενες θέσεις απασχόλησης από τα επενδυτικά προγράμματα του ΠΑΑ.
Ü Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην ποιότητα των αγροτικών
προϊόντων με τα προγράμματα ενίσχυσης της Βιολογικής
Γεωργίας και της Βιολογικής Κτηνοτροφίας.
Ü	
Στα 500 εκατ. ευρώ θα φτάσει η Δημόσια Δαπάνη για δημόσια έργα αγροτικών υποδομών (φράγματα, αρδευτικά δίκτυα κ.ά.).

Παράλληλα, στηρίζουμε τα συλλογικά σχήματα
με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία

Ü Ολοκληρώνουμε εγγειοβελτιωτικά έργα που είχαν πα-

Ü Π
 ρονομιακή μεταχείριση συνεργατικών οργανώσεων στα
προγράμματα του ΠΑΑ.

Ü Με τα ενισχυμένα τοπικά Leader ανά περιοχή και τη χρη-

Ü Δ
 ώσαμε κίνητρα για οργάνωση της παραγωγής και της
μεταποίησης, σε συλλογικές μορφές, Συνεταιρισμούς,
Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών.
Ü Μ
 ε νέα ΚΥΑ, μέσω της τήρησης διακριτής λογιστικής,
επιλύονται τα προβλήματα πληρωμών στις Οργανώσεις
Παραγωγών, στις Ενώσεις τους, καθώς και στις Ομάδες
Παραγωγών.
Ü Τ
 ο 2018 εκπονήθηκαν περί τα 150 Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομέα των Οπωροκηπευτικών και των
Δενδρωδών Καλλιεργειών, στηρίζοντας τα συλλογικά
σχήματα με πάνω από 40 εκατ. ευρώ.

ραμείνει ημιτελή, προκειμένου να γίνουν λειτουργικά.
ματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων δίδεται πολύπλευρη
στήριξη στον αγροτικό χώρο.
Ü	
Με τη νέα οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς (εκτός των ορεινών), βάζουμε τις βάσεις για να εξυπηρετηθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού
κανονισμού του 2013 οι ενισχύσεις της εξισωτικής αποζημίωσης.
Ü	
Με την πρόσφατη έγκριση 286 επενδυτικών σχεδίων,
τουλάχιστον 350 εκατ. ευρώ θα δοθούν στη μεταποίηση
των αγροτικών προϊόντων.

Ü	
Στηρίζουμε τους συνεταιρισμένους αγρότες με την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για αυτούς.

Ü Η ψήφιση του νόμου για τις βοσκήσιμες γαίες συνέβαλε

Ü	Δημιουργήθηκε το πλαίσιο για την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών φρεσκοστυμμένων χυμών σε δημόσιους
χώρους από συνεργατικά σχήματα.

θολογισμό του συστήματος και στην αποφυγή καταλογι-

ουσιαστικά στην αποκατάσταση των αδικιών, στον εξορσμών και προστίμων. Σε συνεργασία με τις Περιφέρειες
προχωράμε στην υλοποίηση των Σχεδίων Βόσκησης.
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Ρευστότητα αγροτικών
εκμεταλλεύσεων

Ρυθμίσεις για προστασία επιδοτήσεων και ελάφρυνση
από τα χρέη και τα κόκκινα δάνεια

Ü	
Προστασία των αγροτικών επιδοτήσεων του Πυλώνα Ι
μέχρι του ποσού των 7.500 ευρώ.
Ü	
Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός για χρέη σε Δημόσιο και
τράπεζες, που προβλέπει ρύθμιση χρεών ισχύει και για
τους κτηνοτρόφους και γεωργούς.
Ü	
Νοικοκύρεμα και έγκαιρη καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων.
Ü	
Θεσπίσαμε την «Κάρτα του Αγρότη» με εγγύηση τις επιδοτήσεις.

Yποχρεωτική πληρωμή των
παραγωγών από τους εμπόρους
μέσα σε 60 ημέρες
Ü	
Θεσπίσαμε την υποχρεωτική πληρωμή των παραγωγών
νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων από τους εμπόρους
μέσα σε 60 ημέρες και από τον Μάρτιο του 2019 ξεκίνησε
η λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας για τη διασταύρωση των ανεξόφλητων τιμολογίων.
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Δόθηκαν ενισχύσεις de minimis
άνω των 70 εκατ. ευρώ
Ü	
Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία (δάνεια ΕΤΕΑΝ) συνολικού
κεφαλαίου χορηγήσεων 915 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα και των Προγραμμάτων που
αφορούν τους αγρότες μας.
Ü	
Ρύθμιση 120 δόσεων για τους αγρότες με οφειλές σε
ασφαλιστικά ταμεία.

Αντιμετωπίζουμε την πίεση και τα προβλήματα
στην παραγωγή από διάφορα αίτια
Ü	
Ενισχύσεις de minimis άνω των 70 εκατ. ευρώ δόθηκαν
στοχευμένα σε προϊόντα που αντιμετώπισαν προβλήματα
στην παραγωγή.
Ü	
Από την 1η Μαΐου ισχύει νέα ρύθμιση χρεών προς τη ΔΕΗ
σε 36 δόσεις, χωρίς προκαταβολή. Από το 2019 οι λογαριασμοί των αγροτών ειδικού καθεστώτος (μειωμένο
αγροτικό ρεύμα για άρδευση κ.λπ.) θα εκδίδονται τον Σεπτέμβριο.

Στοχευμένες κλαδικές παρεμβάσεις

1.	Μέτρα ελέγχου και θεσμικές αλλαγές στην
αγορά γάλακτος και κρέατος με σκοπό τη
στήριξη της κτηνοτροφίας
Ü	
Νέες αυστηρότερες κλιμακωτές κυρώσεις και πρόστιμα, σε
βιομηχανίες, μεταποιητές και παραγωγούς γάλακτος που
κάνουν χρήση αθέμιτων πρακτικών και δεν δηλώνουν
τις σωστές ποσότητες γάλακτος.
Ü	
Υποχρεωτική δηλώσεις παραδόσεων των παραγωγών και

3.	Παρεμβάσεις για τη στήριξη και
διευκόλυνση της ζωικής παραγωγής
Ü	
Νέο θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των σταβλικών
εγκαταστάσεων.
Ü	
Καθορισμός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ώστε να
μην χάνουν οι κτηνοτρόφοι τις επιδοτήσεις τους.
Ü	
Πρόσληψη για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια
κτηνιάτρων στο ΥΠΑΑΤ και στις Περιφέρειες.

αγοραστών γάλακτος μέσω του συστήματος «ΑΡΤΕΜΙΣ».
Ü	
Θεσπίστηκε η υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης στο

Προσδιορίστηκαν οι

γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα.
Ü	
Θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική αναγραφή της καταγωγής
του κρέατος σε όλη την αλυσίδα εμπορίας του κρέατος.

2. Ακόμα στους ελέγχους στα τρόφιμα:
Ü	
Για πρώτη φορά τα τρόφιμα απέκτησαν πραγματική στέγη

θαλάσσιες περιοχές με λιβάδια
Ποσειδωνίας, στις οποίες
απαγορεύεται η αλιεία

μέσα από την αναδιοργάνωση του οργανογράμματος
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
τον Σεπτέμβριο του 2017 όταν δημιουργήθηκε η Γενική
Διεύθυνση Τροφίμων.
Ü	
Αναβαθμίστηκε ο ρόλος και η λειτουργία του ΕΦΕΤ και
τα αποτελέσματα από τους ελέγχους υπηρετούν πλέον
δυναμικά την προστασία των καταναλωτών.
Ü	
Εισάγεται η γνωριμία των μαθητών με την κατανάλωση
ΠΟΠ τυροκομικών προϊόντων στα σχολικά γεύματα. Η
Φέτα και η Γραβιέρα θα διανέμονται δωρεάν σε 153.000
γεύματα κάθε μέρα για το 2019 και η ποσότητα θα
διπλασιάζεται κάθε χρόνο.

4.	Βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας και
διαχείριση των ιχθυοαποθεμάτων
Ü	
Ανανέωση και βελτίωση του απαρχαιωμένου θεσμικού
πλαισίου.
Ü	
Στόχος των αλλαγών θα είναι η τάξη στον τομέα των
ερασιτεχνικών αδειών αλιείας, η υποχρεωτική δήλωση της
παραγωγής από όλους τους αλιείς, καθώς και η βιώσιμη
διαχείριση των ιχθυοαποθεμάτων.
Ü	
Προσδιορίστηκαν οι θαλάσσιες περιοχές με λιβάδια
Ποσειδωνίας,

στις

οποίες

απαγορεύεται

η

αλιεία

με συγκεκριμένα εργαλεία, για την προστασία του
εισοδήματος των Ελλήνων ψαράδων και τη διατήρηση
του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
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ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Στη μεταμνημονιακή εποχή επιθυμούμε ένα παραγωγικό μοντέλο
δίκαιης ανάπτυξης για την κοινωνία και τον παραγωγό

ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ü	
Κοινός στόχος η επαρκής χρηματοδότηση της ΚΑΠ για
την προστασία του αγροτικού εισοδήματος, του περιβάλλοντος και του καταναλωτή. Πρωτοβουλία του Έλληνα
Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών.
Ü	
Τεκμηριώνουμε τις θέσεις της Ελλάδας κατά τη διαπραγμάτευση ιδιαίτερα για την αποφυγή της πλήρους εξωτερικής σύγκλισης των επιδοτήσεων, ενώ ταυτόχρονα εργαζόμαστε για την άρση των αδικιών των ιστορικών δικαιωμάτων.
Ü	
Έγκαιρη προετοιμασία και κατάθεση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ΚΑΠ, μόλις ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση για την περίοδο μετά το 2020.

Έγκαιρη προετοιμασία
και κατάθεση του Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου
για την ΚΑΠ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Ü	
Θέτουμε το πλαίσιο για τα Αγροτικά Συλλογικά Σχήματα, με σκοπό τη συλλογική δράση και εκπροσώπηση των
αγροτών, καθώς και των Συνεταιρισμών.
Ü	
Αναβαθμίζουμε τη λειτουργία των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων με σκοπό τη μεγαλύτερη συμμετοχή του παρα-
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γωγού για την προστασία των προϊόντων και του εισοδήματός του.
Ü	
Επιλύουμε μαζί με τα συναρμόδια υπουργεία τα προβλήματα με την προσωρινή άδεια εργασίας των εργατών από
γειτονικές Τρίτες Χώρες.
Ü	
Ετοιμάζουμε νέα μέτρα για την ανακούφιση των κτηνοτρόφων και της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων,
όπως ο Εθνικός Φάκελος για την κατοχύρωση ΠΓΕ για το
Ελληνικό Γιαούρτι.

Ετοιμάζουμε νέα μέτρα για την
ανακούφιση των κτηνοτρόφων
Ü	
Επεξεργαζόμαστε το νέο πλαίσιο για τη Δακοκτονία μετά
από το 1953, σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών.
Ü	
Για πρώτη φορά μετά το 1966 κατατίθεται νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αλιεία.
Ü	
Συγκεντρώνουμε πόρους για τη δημιουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας Ειδικού Σκοπού.
Ü	
Εισαγωγή νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων στην παραγωγή.
Ü	
Προωθούμε τη σύνταξη εθνικών στρατηγικών για τομείς
με ιδιαίτερες προοπτικές ανάπτυξης, όπως τα οπωροκηπευτικά και τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.
Ü	
Υλοποιείται το πρόγραμμα διανομής φρέσκων φρούτων
και λαχανικών στα σχολεία, μια δράση που θα συνεχιστεί.

Περιορισμός του κόστους παραγωγής
και αύξηση της προστιθέμενης αξίας

Ü	
Μείωση του κόστους των λιπασμάτων, με τη μείωση της
παραμονής τους στα λιμάνια, κατά τους ελέγχους.
Ü	
Μείωση των τιμών αναφοράς επί των οποίων υπολογίζονται τα ανταποδοτικά τέλη για το πολλαπλασιαστικό υλικό.
Ü	
Μέσω του net metering, με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, οι αρδευόμενες εκμεταλλεύσεις μπορούν να μειώσουν το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο παραγωγός θα έχει τον
ΕΛΓΑ δίπλα του την ώρα
που τον έχει ανάγκη
Ασφάλιση της παραγωγής

Μείωση του κόστους
των λιπασμάτων, του
πολλαπλασιαστικού υλικού και
του ηλεκτρικού ρεύματος

Ü	
Αλλάζουμε τον κανονισμό του ΕΛΓΑ στην ουσία και τη
φιλοσοφία του, προκειμένου να καταστεί ο Οργανισμός
περισσότερο Αλληλέγγυος, Δημόσιος και Κοινωνικά Δίκαιος. Ο παραγωγός θα έχει τον οργανισμό δίπλα του την
ώρα που τον έχει ανάγκη απέναντι στην κλιματική αλλαγή,
τις νέες συνθήκες καλλιέργειας και τα νέα δεδομένα της
εποχής.
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Ενισχύουμε τη συμμετοχή του
αγρότη και του κτηνοτρόφου, του
αλιέα και του μελισσοκόμου στην
παραγωγική αλυσίδα μέσω της
αναβάθμισης του ρόλου του.
Μαζί με τους ανθρώπους του
μόχθου προχωράμε για μια δίκαιη
ανάπτυξη και στον τομέα της
αγροτικής οικονομίας.

Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ί Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Ή Σ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΊΜΩΝ
Διεύθυνση: Αχαρνών 2, Αθήνα, 101 76, Ελλάδα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 (210) 212-4000
Κέντρο εξυπηρέτησης Αγροτών:
1540 και το email: info@minagric.gr
Η ταχυδρομική διεύθυνση της Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι:
Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2,
Τ.Κ.: 111 43, Αθήνα

