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Προγραμματισμένεςπληρωμές ενισχύσεων και εξισωτικών αποζημιώσεων στους αγρότες άνω των
1,2 δισ. ευρώ δρομολογούνται μέχρι τέλος της χρονιάς, ενώ περί τα 315 εκατ. ευρώ θα δοθούν
στον αγροτικό χώρο, για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του, μέσω σχετικού προγράμματος
που προκηρύσσεται.
"Περίπου αυτό είναι το ποσό που θα δοθεί. Όπως έχουμε ξαναπεί, πρέπει σε χρόνους
προγραμματισμένους να ξέρει ο αγρότης, ποιες είναι οι πληρωμές των ενισχύσεών του και πότε
καταβάλλονται" δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βουλευτής Ευβοίας του
ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλης Αποστόλου, στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού - Μακεδονικού
Πρακτορείου Ειδήσεων, "Πρακτορείο 104,9 FM".
"Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχουμε κλείσει, πλέον, έχουμε βάλει σε τάξη τη συγκεκριμένη
διαδικασία" είπε ο κ. Αποστόλου για τις πληρωμές των ενισχύσεων, ενώ για την υπουργική
απόφαση, που υπέγραψε χθες ο ίδιος και αφορά τον "καθορισμό πλαισίου εφαρμογής των
Δράσεων 4.1.1 "Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της
εκμετάλλευσης" και 4.1.3 "Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, καθώς και
στην προστασία του περιβάλλοντος" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας
2014-2020" ανέφερε: "Το θέμα είναι να δούμε πώς μέσα από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης,
που υλοποιούμε αυτή την περίοδο, θα μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε και στο κομμάτι του
εκσυγχρονισμού, στο κομμάτι της ανταγωνιστικότητας γι' αυτό και χθες ήδη υπογράψαμε τη
σχετική απόφαση, που αφορά τα σχέδια βελτίωσης".
"Θα δοθούν 315 εκατ. ευρώ στον αγροτικό χώρο, για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του και
περιμένουμε στα μέσα Δεκεμβρίου να προκηρυχθεί το συγκεκριμένο μέτρο" γνωστοποίησε ο
υπουργός, διευκρινίζοντας ότι "ξεκινάμε από 300.000 ευρώ μέχρι 500.000 ευρώ για τη
συγκεκριμένη δράση, που αφορά ιδιαίτερα την ανταγωνιστικότητα και για την άλλη δράση, που
αφορά τον εκσυγχρονισμό και προστασία του περιβάλλοντος θα είναι από 300.000-500.000 ευρώ
για φυσικά νομικά πρόσωπα, ενώ εάν πρόκειται για συλλογικότητες, συνεργατισμούς,
συνεταιρισμούς κ.λπ. μπορεί να φτάσουν μέχρι το 1 εκατ. ευρώ και σ' αυτές τις περιπτώσεις θα
έχουμε ενισχύσεις από 40%-85% του κόστους της επένδυσης".
Νωρίτερα το πρωί, ο κ. Αποστόλου συναντήθηκε με αλιείς της Νέας Περάμου, οι οποίοι

επλήγησαν κατά τις πρόσφατες πλημμύρες. "Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να τους
ενισχύσουμε μέσα από την επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκούν. Θα ενισχυθούν ανάλογα,
όπως και οι υπόλοιποι επιχειρηματίες της περιοχής, που έχουν πληγεί" σημείωσε.
Με αφορμή την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που διοχέτευε τεράστιες ποσότητες
νοθευμένου λαδιού στην αγορά, έχοντας ως βάση εργαστήριο στην περιοχή της Λάρισας ο
υπουργός τόνισε ότι "όχι μόνο θα υπάρξουν επιπτώσεις, αλλά θα προσπαθήσουμε πραγματικά,
ειδικά τα παραδοσιακά μας προϊόντα να τα υπερασπιστούμε και μέσα από εξονυχιστικούς
ελέγχους που θα γίνονται".
Κληθείς, εξάλλου, να σχολιάσει δημοσιεύματα που αναφέρονται σε διεργασίες για την πολιτική
αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης είπε: "Έχουμε κουραστεί να τους ακούμε. Έχει υπάρξει
δείγμα ελάχιστο ότι αυτή η κυβέρνηση έχει πρόβλημα συνοχής; Κανένα. Και δεν υπάρχει
περίπτωση, θα ολοκληρώσουμε το έργο μας, θα βγάλουμε τη χώρα από την κρίση και βεβαίως το
2019 θα ζητήσουμε την ανανέωση της λαϊκής εντολής και να είστε σίγουροι ότι θα την πάρουμε".
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