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χετ.: Τπ. αξηζκ. πξση. 1206/19-4-2017 πξόζθιεζε ηνπ Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Σξνθίκσλ 

 

ε ζπλέρεηα ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ηνπ Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ γηα ηε ζπγθξόηεζε νκάδαο εξγαζίαο θαη ηε δήηεζε πξνηάζεσλ γηα ηελ 

αλαζεώξεζε ηεο ΘΑΠ, κεηά ην 2020 θαη κε βάζε ηνπο άμνλεο δηαβνύιεπζεο πνπ απηόο 

ζέηεη ζηε ζρεηηθή πξόζθιεζε ηνπ, ην παξάξηεκά καο έρεη λα ζαο πξνηείλεη ηα παξαθάησ: 

 Πξέπεη λα επηηαρπλζεί ε ζύγθιηζε ησλ δηθαησκάησλ ελίζρπζεο θαη λα γίλεη ηαρύηεξα 

ε θαηάξγεζε ηεο ηζηνξηθόηεηαο. Ζ ύπαξμε απηήο ηεο ηζηνξηθόηεηαο δεκηνπξγεί 

ζηξεβιώζεηο θη αζέκηην αληαγσληζκό ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα. Δπηπξόζζεηα, ην 

θαζεζηώο ησλ κεηαβηβάζεσλ δηθαησκάησλ ελίζρπζεο πνπ δεκηνπξγεί απηή ε 

ηζηνξηθόηεηα είλαη ζνιό θαη επάισην ζε παξάλνκεο δηαδηθαζίεο. 

 Πξέπεη λα εμαζθαιηζηνύλ επαξθή δηθαηώκαηα ηόζν γηα ηνπο εηζεξρόκελνπο κε 

πξόγξακκα λένπο αγξόηεο, πνπ ήδε ηνπο δίλνληαη, όκσο δελ επαξθνύλ ζην ρξόλν θαη 

ζηελ πνζόηεηα πνπ δίλνληαη, όζν θαη γηα ηνπο εηζεξρόκελνπο γηα πξώηε θνξά ζην 

αγξνηηθό επάγγεικα, ρσξίο πξόγξακκα θαηά θύξην επάγγεικα αγξόηεο. Οη λένη 

αγξόηεο ηεο δεύηεξεο θαηεγνξίαο γηα λα κπνξνύλ λα πάξνπλ δηθαηώκαηα ελίζρπζεο 

ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ έλα επηρεηξεκαηηθό ζρέδην ην νπνίν ζα αηηηνινγεί απηήλ ηελ 

αλαγθαηόηεηα. Έηζη, ζα κπνξνύλ λα αληαγσληζηνύλ κε ίζνπο όξνπο ηνπο παιηόηεξνπο 

αγξόηεο πνπ θαηέρνπλ ηα ηζηνξηθά δηθαηώκαηα. 
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 Θα πξέπεη λα εληζρπζεί ρξεκαηηθά ν 2νο ππιώλαο ηεο ΘΑΠ από ηνλ 1ν ππιώλα θαη 

ηδηαίηεξα λα εληζρπζνύλ κε απηά ηα ρξήκαηα κέηξα, όπσο είλαη ην πξόγξακκα ησλ 

λέσλ αγξνηώλ, άιια κέηξα ηνπ Π.Α.Α. πνπ αθνξνύλ άκεζα ηνπο αγξόηεο (π.ρ. 

Αγξνηνπεξηβαιινληηθά, ζρέδηα βειηίσζεο θ.α.). Ζ ζηαηηζηηθή έξεπλα έδεημε ηα 

ηειεπηαία ρξόληα όηη ηα ρξήκαηα πνπ δίλνληαη κέζα από ηνλ 1ν ππιώλα ηεο ΘΑΠ 

θαηεπζύλνληαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη δελ επελδύνληαη μαλά ζηνλ 

αγξνηηθό ηνκέα, ζε αληίζεζε κε ηα ρξήκαηα ηνπ 2νπ ππιώλα. 

 Θα πξέπεη λα ζεζκνζεηεζεί ζηνλ 2ν ππιώλα γηα όινπο ηνπο επαγγεικαηίεο αγξόηεο ε 

ηαθηηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπο αλά 2-3 ρξόληα, ζε αληηθείκελα θαη ηνκείο 

όπνπ ππάξρνπλ λέεο εμειίμεηο ή ρξεηάδεηαη επηπξόζζεηε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Ζ 

ζεκαηνινγία ηεο θαηάξηηζεο ζα αθνξά ηερληθά θαη πξαθηηθά όπσο δηνηθεηηθά ζέκαηα. 

 Θα πξέπεη επίζεο λα επεθηαζνύλ ηα πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο γλώζεσλ θαη 

εκπεηξηώλ κεηαμύ αγξνηώλ, ηόζν εληόο ηεο Διιάδνο όζν θαη κε ην εμσηεξηθό. 

 Γηα ηνλ ζεζκό ησλ Γεσξγηθώλ πκβνύισλ ζα πξέπεη λα επεθηαζεί πεξηζζόηεξν ην 

κέηξν θαη κέζσ ηνπ κέηξνπ απηνύ λα δίλεηαη πεξαηηέξσ ππνζηήξημε όηαλ ππάξρεη 

εηδηθή ζηόρεπζε ζηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε (π.ρ. κεηαηξνπή ηεο από ζπκβαηηθή ζε 

βηνινγηθή, από θπηηθήο παξαγσγήο ζε κεηθηή θ.α.). 

 Πάγηα ζέζε καο είλαη ην κεηξών ησλ Γεσξγηθώλ πκβνύισλ λα ην αλαιάβεη ην 

ΓΔΩΣ.Δ.Δ. θαη νη αζθνύληεο απηήλ ηελ δξαζηεξηόηεηα λα είλαη νη Γεσηερληθνί ηδηώηεο, 

ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, νη νπνίνη κπνξνύλ εληζρπηηθά λα εθπαηδεπηνύλ γηα απηό ηνλ 

ζθνπό από ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ.. 

 Δπίζεο, πέξαλ ησλ ρξεκάησλ ζα πξέπεη λα δνζνύλ θη άιια θίλεηξα ζπκκεηνρήο ζηα 

πξνγξάκκαηα ησλ λέσλ αγξνηώλ, όπσο είλαη ε κεξηθή επηρνξήγεζε ηα πξώηα ρξόληα 

ησλ αζθαιηζηηθώλ ηνπο εηζθνξώλ (αηνκηθώλ εηζθνξώλ θαη εηζθνξώλ αζθάιηζεο 

παξαγσγήο), ην θόζηνο ππνζηήξημεο λέσλ ΠΟΠ θαη ΠΓΔ, θ.α. θίλεηξα, όπσο γίλεηαη 

κε ηα θίλεηξα πνπ δίλνληαη ζε αλάινγα πξνγξάκκαηα επηδόηεζεο λέσλ 

επαγγεικαηηώλ ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. 

 Δπνηθνδνκεηηθά ζα ζπκβάιεη θαη ε παξνρή πεξηζζόηεξσλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο ησλ 

αγξνηώλ ζε ζπιινγηθά ζρήκαηα παξαγσγήο θαη εκπνξίαο Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ, 

όπσο π.ρ. είλαη νη νκάδεο παξαγσγώλ, νη Θνηλεπ θαη νη Αγξνηηθνί  πλεηαηξηζκνί. Γηα 



 

παξάδεηγκα, ζα πξέπεη λα δίλεηαη έμηξα πξηκνδόηεζε κε 20% ζηελ ρξεκαηνδόηεζε 

ησλ Αγξνηώλ ζηα ζρέδηα Βειηίσζεο, εθόζνλ κεηέρνπλ ελεξγά ζε νκάδεο 

παξαγσγώλ.  

 Οη ζπλδεδεκέλεο εληζρύζεηο ζα πξέπεη λα θαηεπζύλνληαη θαη ζε εθηξνθέο θαη 

θαιιηέξγεηεο γηα ηηο νπνίεο ε ρώξα καο είλαη ειιεηκκαηηθή θαη θάλεη κεγάιεο 

εηζαγσγέο, όπσο γηα παξάδεηγκα ηα βννεηδή, ην καιαθό ζηηάξη θ.α.. Έηζη, ζα 

επηηεπρζεί θαη ε δηαηξνθηθή επάξθεηα ηεο ρώξαο. 

 Οη δηαηξνθηθέο θξίζεηο πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηελ Δ.Δ. ηα ηειεπηαία ρξόληα επηβάιινπλ 

ηελ πηνζέηεζε θηινπεξηβαιινληηθώλ θη αζθαιώλ ηξόπσλ θαιιηέξγεηαο θαη εθηξνθήο, 

ώζηε λα απνθεπρζνύλ ζην κέιινλ λέα θαηλόκελα δηαηξνθηθώλ θξίζεσλ πνπ ζα 

βιάςνπλ θαη ηελ εγρώξηα παξαγσγή. Κε ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε κέζσ ηεο ΘΑΠ 

θηινπεξηβαιινληηθώλ, παξαδνζηαθώλ θαη αζθαιώλ ηξόπσλ θαιιηέξγεηαο θη εθηξνθήο 

ζα δηαζθαιηζηεί ε εκπνξία ησλ Διιεληθώλ Αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη νη Έιιελεο 

παξαγσγνί. Σέηνηα κέηξα κπνξεί λα είλαη ε βηνινγηθή θαη νινθιεξσκέλε παξαγσγή, 

ηα ΠΟΠ θαη ΠΓΔ, ε ηρλειαζηκόηεηα - πηζηνπνίεζε, ε πηνζέηεζε θηιηθώλ κνξθώλ 

θαηαπνιέκεζεο ερζξώλ θαη αζζελεηώλ, ε ελίζρπζε ηεο εθηξνθήο παξαδνζηαθώλ 

θπιώλ, νη αλαιύζεηο ππνιεηκκάησλ θ.α. κέηξα. 

 Σν Πεξηβαιινληηθό απνηύπσκα ηεο Διιεληθήο Γεσξγίαο κπνξεί ζα κεησζεί ζεκαληηθά 

κε ηα κέηξα πνπ αλαθέξνπκε ζηελ παξαπάλσ πξόηαζε καο. Κείσζε όκσο ζα 

κπνξέζεη λα επηηεπρζεί θαη κε ηελ ελίζρπζε θαηλνηόκσλ δξάζεσλ παξαγσγήο, 

αλαθύθισζεο θαη ρξήζεο ελέξγεηαο εληόο ηεο γεσξγηθήο – θηελνηξνθηθήο 

εθκεηάιιεπζεο. Σέηνηεο δξάζεηο κπνξεί λα είλαη ε ρξήζε θσηνβνιηατθώλ γηα 

αγξόηεο-θηελνηξόθνπο, ε ρξήζε ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνύ ζε γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεύζεηο (π.ρ. γεσηξήζεηο), ε ρξήζε ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ςύμεο (π.ρ. κε 

ρξήζε γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο), ε παξαγσγή πέιεη από ηα ππνιείκκαηα ησλ 

θαιιηεξγεηώλ γηα ηδία ρξήζε (π.ρ. ζε ζεξκνθήπηα), ε παξαγσγή βηνληήδει γηα ηδία 

ρξήζε θ.α. δξάζεηο. Θαιό ζα είλαη λα ζεζκνζεηεζεί εηδηθό κέηξν γηα απηό ηνλ ζθνπό 

ζηνλ 2ν ππιώλα ηεο ΘΑΠ. 

 Όζνλ αθνξά ηηο ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο κε ηελ αλαζεώξεζε ηεο ΘΑΠ απηέο δελ ζα 

πξέπεη λα εγθαηαιεηθζνύλ παληειώο ζηνλ βσκό ηεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ, ρσξίο 

θαηεύζπλζε θαη ζπληνληζκό δεκηνπξγώληαο πιενλάζκαηα ζε νξηζκέλα ηξόθηκα θαη 



 

ρακειέο ηηκέο παξαγσγνύ, θαζόηη απηά δηαπξαγκαηεύνληαη ρξεκαηηζηεξηαθά. Κελ 

μερλάκε όηη πνιιέο θνξέο νη ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο αμηνπνηνύλ εδάθε πνπ δελ 

κπνξνύλ λα θαιιηεξγεζνύλ εύθνια κε άιιεο θαιιηέξγεηεο όπσο γηα παξάδεηγκα ηα 

Σελάγε Φηιίππσλ όπνπ επδνθηκνύλ ε όγηα θαη ν Ζιίαλζνο θαη ηα μεξηθά εδάθε γηα 

ηνλ Ζιίαλζν. Όπσο επίζεο κεηώλνπλ θαη ην Πεξηβαιινληηθό απνηύπσκα ηεο 

Διιεληθήο Γεσξγίαο. Δηδηθόηεξα ν Ζιίαλζνο έρεη ρακειό θόζηνο παξαγσγήο θαη δίλεη 

ηθαλνπνηεηηθό εηζόδεκα ζηνλ παξαγσγό θαη γηα απηό πξνηηκάηαη από πνιινύο 

παξαγσγνύο, ιόγσ ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ηεο 

παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Πέξαλ απηνύ κπνξεί λα παξαρζεί από απηέο ηηο 2 

θαιιηέξγεηεο θαη ιάδη ζηελ βηνκεραλία ηξνθίκσλ (πέξαλ ηεο παξαγσγήο ειαίνπ γηα 

βηνληήδει), ηα δε παξαπξντόληα ηεο βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο ηεο όγηαο θαη ηνπ 

Ζιίαλζνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ειαίνπ είλαη πινύζηα ζε πξσηεΐλεο (π.ρ. 

ζνγηάιεπξν) θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ βηνκεραλία δσνηξνθώλ θαη ζπκβάινπλ έηζη 

άκεζα ή έκκεζα ζηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ. Σέινο ζηνλ ηνκέα ησλ ελεξγεηαθώλ 

θαιιηεξγεηώλ έρνπλ γίλεη κεγάιεο επελδύζεηο ηα ηειεπηαία ρξόληα ηόζν από ηνπο 

αγξόηεο, όζν θαη από ηνπο κεηαπνηεηέο. Γηα απηό ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνύλ 

ηνπιάρηζηνλ ζηα ζεκεξηλά επίπεδα απηέο νη θαιιηέξγεηεο θαη νη πνζνζηώζεηο ηνπο.   

 Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεη γηα ηα κέηξα ηεο Γάζσζεο ησλ Γεσξγηθώλ 

εθηάζεσλ θαη ηεο Αγξνδαζνπνλίαο. Πεξάλ ηνπ γεγνλόηνο όηη θαη ηα 2 κεηώλνπλ ην 

πεξηβαιινληηθό απνηύπσκα ηεο Διιεληθήο Γεσξγίαο θαη κεηώλνπλ ηηο εθπνκπέο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηνπ αγξνηηθνύ 

εηζνδήκαηνο θαη ζηελ παξαγσγή νξηζκέλσλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ (π.ρ. θαξπδηέο, 

θξαληέο θ.α.). Δπηπξόζζεηα κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο εθηάζεηο 

νξηαθέο γηα ηελ εληαηηθή γεσξγία, νη νπνίεο ζήκεξα ηείλνπλ λα εγθαηαιεηθζνύλ. 

Δηδηθόηεξα κε ηελ εθαξκνγή ηεο Αγξνδαζνπνλίαο ζα ζπλερίζεη ην αγξνηεκάρην λα 

θαιιηεξγείηαη κε αξνηξηαίεο θαιιηέξγεηεο θαη λα παξάγεη αγξνηηθά πξντόληα 

ηαπηόρξνλα κε ηελ δαζηθή θαιιηέξγεηα, ζπκπιεξώλνληαο πνιιαπιά ην αγξνηηθό 

εηζόδεκα θαη ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζηελ κείσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο 

ηδηαίηεξα ζε κεηθηέο εθκεηαιιεύζεηο (αγξνηνθηελνηξνθηθέο).   

 Θίλεηξα όκσο ζα πξέπεη λα δνζνύλ θαη γηα ηε δεκηνπξγία κεγαιύηεξσλ εηαηξηθώλ 

ζρεκάησλ πνπ ζα κεηώλνπλ ζεκαληηθά ην πεξηβαιινληηθό απνηύπσκα ηεο Διιεληθήο 



 

Γεσξγίαο. Σέηνηεο επηρεηξήζεηο ζα αμηνπνηνύλ όια ηα απόβιεηα ηεο 

γεσξγνθηελνηξνθηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε όινπο ηνπο ηνκείο (πξσηνγελήο θαη 

δεπηεξνγελήο ηνκέαο), γηα ηελ παξαγσγή λέσλ πξντόλησλ (π.ρ. θνκπόζη), 

αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ (π.ρ. θελά δνρεία θπηνπξνζηαηεπηηθώλ, λάηινλ θάιπςεο) θαη 

παξαγσγή ελέξγεηαο (βηναέξην, ειεθηξηθή ελέξγεηα θ.α.). 

 Σέινο, κέζσ ηεο πεξαηηέξσ ελίζρπζεο ηεο δεκηνπξγίαο Θηελνηξνθηθώλ θαη 

Αγξνηηθώλ Πάξθσλ (κε ζπζθεπαζηήξηα, ζεξκνθήπηα θ.α.) ζα κπνξνύζε λα κεησζεί 

αθόκα παξαπάλσ ην Πεξηβαιινληηθό απνηύπσκα ηεο Διιεληθήο Γεσξγίαο θαη 

Θηελνηξνθίαο, δηόηη ζε απηά ζα δεκηνπξγνύληαη νη θαηάιιειεο ππνδνκέο (βηνινγηθνί 

θαζαξηζκνί, ζύγρξνλεο δνκέο ππνζηήξημεο, δνκέο αμηνπνίεζεο ππνιεηκκάησλ θ.α..) 

πνπ όρη κόλν ζα είλαη θηινπεξηβαιινληηθέο αιιά ζα δεκηνπξγνύλ θαη ηηο απαξαίηεηεο 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ ζα βειηηώλνπλ ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Διιεληθήο 

Γεσξγίαο θαη Θηελνηξνθίαο. ηηο πεξηνρέο πνπ ππάξρνπλ ηέηνηεο δνκέο θαη ππνδνκέο 

ζα πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζηνλ εθζπγρξνληζκό θαη ηελ επέθηαζή ηνπο, έηζη 

ώζηε λα κπνξνύλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο. 

Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία. 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ. 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 
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