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Προϊόνμιας ευρύτερης δυνατής πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης, θα επιδιώξει να αποτελέσει
το πλαίσιο εφαρμογής της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς ο ρόλος της στην ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια θα είναι
ουσιώδης. «Η νέα ΚΑΠ θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη δόση οξυγόνου για την ελληνική οικονομία
τα επόμενα χρόνια», τόνισε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Πάρις Κουκουλόπουλος, μιλώντας σήμερα το μεσημέρι στην πανελλαδική σύσκεψη εκπροσώπων
συνεταιρισμών που διοργάνωσε η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών
Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ).
Ο κ. Κουκουλόπουλος ανέφερε ότι πριν τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης θα υπάρξουν
συναντήσεις τεχνικών ομάδων και φορέων του αγροτικού κόσμου, προκειμένου να υπάρξει μια
κοινή συμφωνία για το πνεύμα που θα διέπει το πλαίσιο εφαρμογής της νέας ΚΑΠ και ακολούθως
θα τεθεί υπόψη των κομμάτων.
«Μεγάλο ζητούμενο σήμερα είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και αφετηρία πρέπει
να είναι ο πρωτογενής τομέας» υπογράμμισε, προσθέτοντας πως μέρος του πρωτογενούς
πλεονάσματος θα μπορούσε να δοθεί στον πρωτογενή τομέα, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να
υπογραμμιστεί «συμβολικά» η έμφαση που δίνει η κυβέρνηση.
Ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επισήμανε ότι ο κλάδος της ζωικής παραγωγής
πρέπει να είναι ο κερδισμένος της νέας ΚΑΠ, ενώ ταυτόχρονα θα επιδιωχθεί θετικό ισοζύγιο στα
νωπά/μεταποιημένα προϊόντα. Ωστόσο, εκτιμά ότι «θα έχει γίνει η μισή δουλειά», αν δεν
κερδηθούν δύο στοιχήματα: Το ένα σχετίζεται με την ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού, η
γήρανση του οποίου έχει εξελιχθεί σε διαρθρωτικό πρόβλημα. Το δεύτερο αφορά τη συγκρότηση
ενός ρεαλιστικού και σφιχτού, όπως είπε, προγράμματος που θα δίνει λύσεις σε ζητήματα που
σχετίζονται με το κόστος παραγωγής, τη φορολογία και τη ρευστότητα. Θεωρεί ακόμη ότι πρέπει
να ξεκαθαρίσει το τοπίο στη φορολογία των αγροτών και στην περίπτωση που υπάρξει ρύθμιση
για το πετρέλαιο θέρμανσης, «δεν μπορεί να μείνει απέξω το αγροτικό πετρέλαιο».
Ο κ. Κουκουλόπουλος, επίσης, ανακοίνωσε ότι στο νομοσχέδιο του υπουργείου για τις
υδατοκαλλιέργειες θα συμπεριληφθεί τροπολογία για τους συνεταιρισμούς, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν
έχει κανένα λόγο να διαφωνεί με τη δημοσιοποίηση των ελέγχων που έχουν γίνει στην ΠΑΣΕΓΕΣ
και αποτελεί ένα από τα αιτήματα της.
Στη σύσκεψη, ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτος Καραμίχας αναφέρθηκε εκτενώς στα έξι
«καυτά» , όπως χαρακτήρισε, θέματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα. Αυτά είναι η νέα
ΚΑΠ, η κατάσταση στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, η φορολογία, το κόστος της αγροτικής

παραγωγής, ο περιορισμός της ρευστότητας-χρηματοδότησης αλλά και τα πορίσματα των
ελέγχων στη Συνομοσπονδία.
«Κυρίαρχο θέμα για την ΠΑΣΕΓΕΣ είναι η νέα ΚΑΠ», τόνισε ο κ. Καραμίχας, λέγοντας ότι η εθνική
πρόταση της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου «είναι εντελώς πρόχειρη, δεν
συνοδεύεται από μελέτη και κοστολόγηση, ενώ δεν υπήρξε καμία συζήτηση με τους
ενδιαφερομένους φορείς ή ενημέρωση».
Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο της εθνικής πρότασης, όπως είχε ανακοινωθεί, προβλέπει για την
κατανομή των ενισχύσεων τη διαίρεση της χώρας σε τρεις περιφέρειες με βάση τον κύριο τύπο
των αγροτικών συστημάτων: βοσκότοπους, γεωργικές εκμεταλλεύσεις πολυετών καλλιεργειών και
γεωργικές εκμεταλλεύσεις ετησίων καλλιεργειών.
Η ΠΑΣΕΓΕΣ διαφωνεί και προτείνει να θεωρηθεί η χώρα ως μια περιφέρεια, γιατί έτσι ευνοείται
μεταξύ άλλων η μεταφορά πόρων σε περιφέρειες που παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση,
αλλά μεταφέρονται και σημαντικοί πόροι στην κτηνοτροφία. Παραπέμπει, δε, και σε στοιχεία της
κορυφαίας ευρωπαϊκής συνεταιριστικής οργάνωσης Copa-Cogeca, σύμφωνα με τα οποία μεταξύ
των δέκα χωρών που ήδη έχουν υποβάλει τις οριστικές τους προτάσεις για την περιφερειακή
κατανομή των ενισχύσεων της ΚΑΠ, η θεώρηση της χώρας ως μιας περιφέρειας έχει υιοθετηθεί
από τις Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Αυστρία και Πορτογαλία.
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