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Στήριξη των Ενώσεων & των Ομάδων Παραγωγών 

 

Είπαμε:  Μειώνουμε τη φορολογία στο 10% για όλες τις ομάδες 

παραγωγών  και τα συνεργατικά σχήματα 

 

Τι κάναμε: Μειώσαμε το φορολογικό συντελεστή των  

αγροτικών συλλογικών σχημάτων στο 10%  

Προγραμματικές Δράσεις που υλοποιήθηκαν                            
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Οργάνωση Αγοράς 

 Είπαμε: Θα επανεξετάσουμε το συνεταιριστικό νόμο του ΣΥΡΙΖΑ  

 Τι κάναμε: Συντάξαμε νέο συνεταιριστικό νόμο, ο οποίος βρίσκεται 

ήδη σε δημόσια διαβούλευση  

 

Είπαμε: Καθιερώνουμε τακτικό και δομημένο διάλογο  με τις  

διεπαγγελματικές οργανώσεις των παραγωγών κατά προϊόν 

Τι κάναμε: Διαμορφώσαμε το κανονιστικό πλαίσιο των 

Διεπαγγελματικών Οργανώσεων ψηφίζοντας σχετική νομοθεσία και 

εκδίδοντας τη σχετική Υπουργική Απόφαση 
 

Προγραμματικές Δράσεις που υλοποιήθηκαν                            
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Υιοθέτηση δράσεων που συμβάλλουν στη μείωση του 

κόστους αγροτικής παραγωγής 

 

Είπαμε: Μειώνουμε το φόρο ων αγροτικών επιχειρήσεων, σε δύο 
χρόνια από το 28% στο 20% 

Τι κάναμε:  Μειώσαμε το φόρο από το 28% σε 20% με το 
φορολογικό νόμο που ψηφίστηκε στις αρχές Δεκεμβρίου 

 

Είπαμε: Μειώνουμε δραστικά τον εισαγωγικό συντελεστή του φόρου 
εισοδήματος από το 22% στο 9% 

 Τι κάναμε: Μειώσαμε τον εισαγωγικό συντελεστή στο 9% από 
22% με το νέο φορολογικό νόμο 
 

 

 
 
 

 

Προγραμματικές Δράσεις που υλοποιήθηκαν                            
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Υιοθέτηση δράσεων που συμβάλλουν στη μείωση του 

κόστους αγροτικής παραγωγής 

Είπαμε: Μειώνουμε τον ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε δύο χρόνια 

Τι κάναμε: Μειώσαμε τον ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 22% και θα 
ακολουθήσει μείωση 8% εντός του 2020 

 

Είπαμε: Διατηρούμε το αφορολόγητο 

Τι κάναμε: Αποτρέψαμε τη μείωση του αφορολόγητου 

 

Είπαμε: Ολοκληρώνουμε την κατάργηση  του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης στο κρασί 

Τι κάναμε: Ψηφίσαμε διάταξη, η οποία προβλέπει ότι ο 
βεβαιωμένος Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης για το κρασί που δεν 
διατέθηκε μέχρι τις 31/12/18 μπορεί να επιστρέφεται ή να 
διαγράφεται  

 
 
 

Προγραμματικές Δράσεις που υλοποιήθηκαν                            



9/1/2020 7 Συνέντευξη Τύπου ΥΠΑΑΤ 

Προγραμματικές Δράσεις που υλοποιήθηκαν                            

 

 

 

Ενίσχυση της χρηματοδότησης της αγροτικής παραγωγής 

 

Είπαμε: Ενεργοποιούμε τη Συμφωνία μεταξύ της DG AGRI και  της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

Τι κάναμε: Υπογράψαμε τη Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων   

 

Είπαμε: Περιορίζουμε το ενεργειακό κόστος, αξιοποιώντας 

περισσότερο εναλλακτικές μορφές ενέργειας  

 Τι κάναμε: Ψηφίστηκε Νόμος για την αξιοποίηση εναλλακτικών 

πηγών ενέργειας (αγροτικά φωτοβολταϊκά) 
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Προγραμματικές Δράσεις που υλοποιήθηκαν                            
 

 

 

Ενίσχυση της χρηματοδότησης της αγροτικής παραγωγής 

 

Είπαμε: Ενεργοποιούμε όλα τα μέτρα του Προγράμματος  Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2014-2020 

Τι κάναμε: Επιταχύναμε τις διαδικασίες ενεργοποίησης των 

χρηματοδοτικών εργαλείων του ΠΑΑ για τη στήριξη της 

υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στον πρωτογενή τομέα και την 

μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, ως κάτωθι:  
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Προγραμματικές Δράσεις που υλοποιήθηκαν                            

 

 

 

 

Α. Υπογράφηκε από τον Υπουργό η Συμφωνία Χρηματοδότησης για 

το Ταμείο Εγγυήσεων με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, ύψους 

80 εκ. € και το οποίο αναμένεται να μοχλεύσει πόρους της τάξης των 

400 εκ. € 

Β. Συγκροτήθηκε η Επενδυτική Επιτροπή και ενέκρινε την 

Πρόσκληση που ήδη εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 

προς τις Τράπεζες για συμμετοχή στο Ταμείο Εγγυήσεων. Η 

ενεργοποίηση του συγκεκριμένου Ταμείου φιλοδοξούμε ότι θα 

διευρύνει τις αναπτυξιακές δυνατότητες του ΠΑΑ, εξασφαλίζοντας την 

απαραίτητη ρευστότητα στους επενδυτές για την υλοποίηση των 

επενδυτικών τους σχεδίων. 
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Προγραμματικές Δράσεις που υλοποιήθηκαν                            
 

 

Ενίσχυση της χρηματοδότησης της αγροτικής παραγωγής 

 

Είπαμε: Ενεργοποιούμε όλα τα μέτρα του Προγράμματος  Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2014-2020 

Τι κάναμε: Συνεργαζόμαστε στενά τόσο με την Ελληνική 

Ένωση Τραπεζών όσο και με τους εκπροσώπους των Τραπεζικών 

Ιδρυμάτων της χώρας για την καλύτερη προετοιμασία των 

χρηματοδοτικών εργαλείων αλλά και την συνολικότερη υποστήριξη 

των επενδυτών στην υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.  
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Πλήρης ενεργοποίηση και αξιοποίηση του ΠΑΑ 

 

Είπαμε: Ενεργοποιούμε όλα τα μέτρα του Προγράμματος  Αγροτικής   

Ανάπτυξης 2014-2020 

 Τι κάναμε: Θέσαμε σε εφαρμογή το νέο μοντέλο αναλυτικής   

στοχοθέτησης, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες με συγκεκριμένο  

χρονοδιάγραμμα ενεργειών και ήδη τα πρώτα αποτελέσματα είναι  

ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ως προς την επίτευξη των στόχων που   

θέσαμε για κρίσιμα μέτρα όπως: 
 

 

Προγραμματικές Δράσεις που υλοποιήθηκαν                            
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 Για το μέτρο των σχεδίων βελτίωσης, όπου ολοκληρώνεται η 

αξιολόγηση των 15.000 φακέλων, μετά και την επίλυση του θέματος 

του εύλογου κόστους, ώστε συνολικά να εγκρίνουμε επενδυτικά 

σχέδια συνολικής δημόσιας δαπάνης 600 εκ. €. 

 

 για το μέτρο των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όπου 

ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων των παραγωγών και 

πληρώθηκε η 1η δόση ύψους 30 εκ. €. 
 

 

Προγραμματικές Δράσεις που υλοποιήθηκαν                            
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για το μέτρο της συνεργασίας για την προώθηση της 

καινοτομίας, όπου ολοκληρώνεται σταδιακά η αξιολόγηση των 

προτάσεων από όλες τις Περιφέρειες. 

 

για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης αλλά και των υπολειπόμενων 

προσκλήσεων του μέτρου των μικρών εγγειοβελτιωτικών έργων 

αλλά και των δράσεων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα του 

CLLD/LEADER 

 

Προγραμματικές Δράσεις που υλοποιήθηκαν                            
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Καταρτίσαμε και υλοποιήσαμε πλάνο τακτικών τεχνικών    

συναντήσεων με επιτόπιες επισκέψεις σε κάθε Περιφέρεια, με    

στόχο την  επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν.  

 

 προχωρήσαμε από κοινού με την ΕΝΠΕ και τους Θεματικούς 

Αντιπεριφερειάρχες Αγροτικής Ανάπτυξης κάθε Περιφέρειας, 

στην συγκρότηση Ομάδας Συντονισμού και Παρακολούθησης της 

προόδου εφαρμογής των εκχωρημένων Μέτρων του ΠΑΑ  

   2014-2020. 
 

 

Προγραμματικές Δράσεις που υλοποιήθηκαν                            
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Ενίσχυση των επενδύσεων σε καινοτόμα προϊόντα με 

υψηλότερη κερδοφορία και λιγότερη εξάρτηση από το κράτος 

 

Είπαμε: Ενεργοποιούμε όλα τα μέτρα του Προγράμματος  

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και καταφέραμε: 

 

 να προκηρυχθούν, μετά από συντονισμένες προσπάθειες με το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι δύο δράσεις πρόληψης και 

αποκατάστασης ζημιών συνολικού ύψους 128 εκ. € των Δασικών 

Μέτρων. Τονίζεται, ότι κανένα από τα Δασικά Μέτρα δεν είχε 

ενεργοποιηθεί από την έναρξη του ΠΑΑ, το 2016. 

 

Προγραμματικές Δράσεις που υλοποιήθηκαν                            
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 να ξεκινήσουν οι καταρτίσεις από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα των 

16.000 νέων γεωργών που έχουν ενταχθεί στο σχετικό μέτρο από το 

2017 και ήταν σε αναμονή για δύο και πλέον έτη 

να ξεμπλοκάρουμε, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα τη 

διαδικασία κατάρτισης των συμβούλων, ενώ συγκροτήσαμε και Ομάδα 

Εργασίας με τη συμμετοχή του ΓΕΩΤΕΕ και του ΕΛΓΟ για την 

προετοιμασία της προκήρυξης του μέτρου των γεωργικών συμβουλών. 

Το μέτρο δεν έχει προκηρυχθεί από την έναρξη της προγραμματικής 

περιόδου, το 2016, ενώ έχει δεσμεύσει πόρους της τάξης των 100 εκ. € 

και αποτελεί ένα από τα εμβληματικά μέτρα του ΠΑΑ καθώς η εφαρμογή 

του θα είναι υποχρεωτική την επόμενη περίοδο 2021-2027. 

Προγραμματικές Δράσεις που υλοποιήθηκαν                            
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να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της 1ης πρόσκλησης του μέτρου 

της προληπτικής προστασίας καλλιεργειών από φυσικές καταστροφές 

(αντιχαλαζική προστασία) από τον ΕΛΓΑ και να εγκριθούν 396 

δικαιούχοι με 5,6 εκ.€. 

 

 να επιταχύνουμε την πρόσκληση του νέου έργου της 

ευρυζωνικότητας καθώς εκχωρήθηκε η εφαρμογή του σχετικού 

μέτρου στο νεοσυσταθέν Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Προγραμματικές Δράσεις που υλοποιήθηκαν                            
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Ενίσχυση των επενδύσεων σε καινοτόμα προϊόντα με 

υψηλότερη κερδοφορία και λιγότερη εξάρτηση από το κράτος 

 

Είπαμε: Ενεργοποιούμε όλα τα μέτρα του Προγράμματος  Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2014-2020 

 Τι κάναμε: Επισπεύσαμε την εκκίνηση των πληρωμών των 

επενδυτικών σχεδίων στο μέτρο της Μεταποίησης Γεωργικών 

Προϊόντων και στο μέτρο των Μικρών Γεωργικών 

Εκμεταλλεύσεων, ενώ ετοιμότητα εξασφαλίσαμε και για τις 

πληρωμές στο Μέτρο των Ομάδων Παραγωγών.  
 

 

 

 

Προγραμματικές Δράσεις που υλοποιήθηκαν                            
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Ενίσχυση των επενδύσεων σε καινοτόμα προϊόντα με 

υψηλότερη κερδοφορία και λιγότερη εξάρτηση από το κράτος 

 

Είπαμε: Ενεργοποιούμε όλα τα μέτρα του Προγράμματος  Αγροτικής  

Ανάπτυξης 2014-2020 

 Τι κάναμε: Προκηρύξαμε συνολικά, το β’ 6μηνο του 2019, μέτρα 

και δράσεις του ΠΑΑ ύψους 250εκ. € που αφορούν κυρίως Δασικά 

και Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα, δράσεις του CLLD/LEADER καθώς 

και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ταυτόχρονα, εργαστήκαμε εντατικά 

για την προετοιμασία και άμεση προκήρυξη, εντός του επόμενου 

3μήνου, σημαντικών μέτρων και δράσεων του ΠΑΑ, όπως: 

 
 

 

Προγραμματικές Δράσεις που υλοποιήθηκαν                            
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 της δράσης των σχεδίων βελτίωσης για την εξοικονόμηση νερού, 

για την οποία έχει συνταχθεί σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, 

 του μέτρου στήριξης συμμετοχής σε συστήματα ποιότητας, για το 

οποίο υπογράφηκε η σχετική Υπουργική Απόφαση Εφαρμογής του 

 του μέτρου την προληπτικής προστασίας καλλιεργειών από φυσικές 

καταστροφές (2η πρόσκληση) αλλά και 

 της γεωργο-περιβαλλοντικής δράσης του Κομφούζιο, για την οποία 

έγινε προδημοσίευση της πρόσκλησης. 

 

Το συνολικό ύψος προϋπολογισμού σε όρους δημόσιας δαπάνης των 

Προσκλήσεων αυτών θα ανέλθει σε 100 εκ. € περίπου. 

 

 

Προγραμματικές Δράσεις που υλοποιήθηκαν                            



9/1/2020 21 Συνέντευξη Τύπου ΥΠΑΑΤ 

Ασφαλιστικό Αγροτών 

Βιώσιμο ασφαλιστικό – Q1 2020 

Προγραμματισμός  - Δεσμεύσεις  2020 

Οργάνωση Αγοράς 

Νομοθεσία για τις ομάδες και τις οργανώσεις παραγωγών – Q2 2020  

 

Θεσμική Εκπροσώπηση Αγροτών  

Δημιουργία Εθνικού Αγροτικού Επιμελητηρίου – Q2 2020 

Αγροτικός συνδικαλιστικός νόμος - Q2 2020  
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Προγραμματισμός  - Δεσμεύσεις  2020 

 

Ενίσχυση της Κτηνοτροφίας 

 Ίδρυση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας – Q1 2020  

 

Μέριμνα για τον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών 

 Προώθηση νέας χωροθέτησης  - Q2 2020 
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Προγραμματισμός  - Δεσμεύσεις  2020 

 Λειτουργία ΕΛΓΑ 

 Επικαιροποίηση κανονισμού ΕΛΓΑ και προσαρμογή στα     

    κλιματολογικά και γεωγραφικά δεδομένα – Q2 2020  

 Αποτελεσματικές διοικητικές υπηρεσίες – Q2 2020 

 Συμπράξεις με τον Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Τομέα – Q2 2020 
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Προγραμματισμός  - Δεσμεύσεις  2020  

 

 

Υιοθέτηση δράσεων που συμβάλλουν στη μείωση  

του κόστους αγροτικής παραγωγής 

Σταδιακή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης – Q4 2020  

Επαναξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου για τους εργαζόμενους στην  

   πρωτογενή παραγωγή – Q2 2020 
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Προγραμματισμός  - Δεσμεύσεις  2020 

Ενίσχυση των επενδύσεων σε καινοτόμα προϊόντα με 

υψηλότερη κερδοφορία και λιγότερη εξάρτηση από το κράτος 

Διαπραγμάτευση για τη Νέα ΚΑΠ – Q1 2020 - Q4 2020 

Σχεδιασμός νέου Π.Α.Α. 2021-2027 – Q1 2020 - Q4 2020 
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Αντιμετώπιση του μιμητισμού και των ελληνοποιήσεων 

Θέσπιση του αξιόποινου των ελληνοποιήσεων – Q1 2020

Επαναξιολόγηση και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών–Q2 2020

Αξιοποίηση νέων επιστημονικών μεθόδων για την ενίσχυση και την

αξιοπιστία των ελέγχων – Q3 2020 

Διεθνής συντονισμός για την αντιμετώπιση των διεθνικών εγκλημάτων

στο χώρο των τροφίμων – Q1 2020 – Q4 2020 

Προγραμματισμός  - Δεσμεύσεις  2020 
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Αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Brexit 

  Ψήφιση σχετικού νόμου – Q1 2020 

      

Προγραμματισμός  - Δεσμεύσεις  2020 
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Λοιπές δεσμεύσεις  

  Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης – Q1 2020 

Ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για την φαρμακευτική και   

 βιομηχανική κάνναβη – Q2 2020 

Υπουργική Απόφαση για το θέμα της κλωνικής επιλογής – Q2 2020 

Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΥΠΑΑΤ – Q3 2020 

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός αρδευτικών έργων και εθνικό σχέδιο για  

 την άρδευση   

Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων – Συνεχείς Δράσεις 

Πρόγραμμα αναδιαρθρώσεων καλλιεργειών – Q3 2020 

Εθνικό Σχέδιο Φυτοπροστασίας – Q2 2020 

 

 

Προγραμματισμός  - Δεσμεύσεις  2020 


