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Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα,
στο τέλος θα δεις να σου απομένουν
μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι.

Που σημαίνει:
με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις.

Οδυσσέας Ελύτης
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
«Το μεγαλύτερο κακό θα ήταν να ξεχάσουμε

ό,τι έχουμε στο νου να κάνουμε»
Πλούτος, Αριστοφάνης, 388 π.Χ.

από τον διάλογο Χρεμύλου και Πενίας 

Το οικονομικό μερίδιο του πρωτογενούς τομέα στην
Ελλάδα, τόσο σε όρους προστιθέμενης αξι ́ας όσο και σε
όρους απασχόλησης, φθίνει εδώ και δεκαετίες.

Στις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα αυτή η εξέλιξη
θεωρήθηκε ως απαραίτητη προϋπόθεση για τον εκσυγχρο-
νισμό της χώρας και τη σύγκλιση με τα ισχύοντα στις άλλες
αναπτυγμένες οικονομίες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ.

Το ξέσπασμα όμως ης οικονομικής κρίσης, στο τέλος
της περασμένης δεκαετίας, προκάλεσε τη μείωση της μι-
σθωτής απασχόλησης και τη δειλή επιστροφή κάποιων συ-
μπολιτών μας στην πρωτογενή παραγωγή, με έμφαση σε
τυποποιημένα και εξαγώγιμα προϊόντα.

Η συγκριτικά υψηλή ποιότητα των προϊόντων της ελ-
ληνικής γης –τα λαχανικά, τα φρούτα, το λάδι, το κρασί μας,
από τα καλύτερα και πιο ποιοτικά στον πλανήτη– παρέχει
τη δυνατότητα για υψηλότερη εξωστρέφεια και, φυσικά,
για υποκατάσταση εισαγωγών για πολλά βασικά προϊόντα.

Όμως, ενώ η δυνατότητα υφίσταται, υπάρχουν βασικοί
ανασταλτικοί παράγοντες που αποτρέπουν αυτό το θεωρητικό
ενδεχόμενο να μετουσιωθεί σε πράξη προς όφελος των Ελ-
λήνων και της οικονομίας. Για να μην αναλωθούμε σε
ιστορικές αναδρομές από το απώτερο παρελθόν, εστιάζουμε
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στο παρόν που αποτελεί καθρέπτη αποτυχημένων συνταγών
του παρελθόντος.

1ον. Έλλειψη εμπιστοσύνης
Η εμπιστοσύνη είναι βασικό συστατικό και απαραίτητη

προϋπόθεση επιτυχίας. Ιδίως η πρωτογενής παραγωγή που
προϋποθέτει μεγάλες, μακροχρόνιας απόσβεσης, επενδύσεις
και απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων που δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σε άλλο τομέα της οικονομίας, απαιτεί
αφοσίωση όσων αποφασίσουν να ασχοληθούν με τη γεωργία,
την κτηνοτροφία και την αλιεία. Και αφοσίωση χωρίς εμπι-
στοσύνη δεν νοείται.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όμως έκανε τα πάντα για
να την εξαφανίσει. Υποσχέθηκε τα πάντα στους αγρότες
και έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Αντί να αυξήσει το αφορο-
λόγητο στα 12.000 ευρώ, το μείωσε στα 8.636 ευρώ από το
2017 και στα 5.681 ευρώ, από το 2020. Αφορολόγητες
βρήκε τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις φορολόγησε αυξά-
νοντας και την προκαταβολή φόρου, από το 27,5% στο
100%. Φθηνό αγροτικό πετρέλαιο υποσχέθηκε, αλλά κα-
τήργησε την επιστροφή των 105 εκατ. ευρώ που υπήρχε
μέχρι το 2014 και αύξησε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης
στο πετρέλαιο θέρμανσης-κίνησης πάνω από 20%. «Σει-
σάχθεια» υποσχέθηκε στα δάνεια των αγροτών, των κτηνο-
τρόφων και των αλιέων, δεκάδες χιλιάδες ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς έφερε. Υποσχέθηκε να ανοίξει Δημόσια
Αγροτική Τράπεζα, αλλά τελικά έκλεισε όλες τις τράπεζες,
επέβαλε capital controls, εξαφάνισε 25 δις ευρώ από την
περιουσία του Δημοσίου στις τράπεζες και άλλα 15 δις
ευρώ από όλους τους Έλληνες μικρομετόχους. Κατάργηση
του ΕΝΦΙΑ υποσχέθηκε και τελικά συμπεριέλαβε και τα
αγροτεμάχια στο συμπληρωματικό φόρο του ΕΝΦΙΑ. Τρι-
πλασίασε σχεδόν το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών των
αγροτών, συνδέοντας τις ασφαλιστικές εισφορές με το ει-
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σόδημά τους και κατήργησε τον ΟΓΑ. Απέτυχε να συντονίσει
τους ελέγχους στην εγχώρια αγορά για τα φαινόμενα των
παράνομων «ελληνοποιήσεων». Απέτυχε να αντιμετωπίσει
τη σημαντική καθυστέρηση στο έργο των εκτιμήσεων και
αποζημιώσεων από πλευράς ΕΛΓΑ, στις περιπτώσεις ολο-
κληρωτικών καταστροφών καλλιεργειών λόγω έντονων και-
ρικών φαινομένων. Απέτυχε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα
της γραφειοκρατίας. Έτσι εμπιστοσύνη δεν χτίζεται, γκρε-
μίζεται.

2ον. Λανθασμένες πολιτικές
Τα προβλήματα της πρωτογενούς παραγωγής ήταν

γνωστά. Εμπόδια ανάπτυξης συνολικά αποτελούν η χαμηλή ́
παραγωγικότητα, λόγω και του κατακερματισμένου και
μικρού κλήρου, η μικρή διείσδυση και χρήση νέων τεχνο-
λογιών, αλλά και τα τεχνητά χωροταξικά εμπόδια (π.χ. στις
υδατοκαλλιέργειες), η χαμηλή διείσδυση στις ξένες και ιδίως
στις ευρωπαϊκές αγορές και η έλλειψη σαφούς εξαγωγικής
στρατηγικής.

Αλλά αντί να αντιμετωπιστούν αυτά τα χρόνια προβλή-
ματα με τις δέουσες διαρθρωτικές παρεμβάσεις, όπου
επενέβη η κυβέρνηση έκανε τα πράγματα χειρότερα.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια τώρα δεν έχει εφαρμοστεί καμία
από τις διαρθρωτικές αλλαγές που έχει ανάγκη ο πρωτογενής
τομέας. Ούτε καν αυτές για τις οποίες η κυβέρνηση δεσμεύ-
τηκε στο 3ο, αχρείαστο, Μνημόνιο.

Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) της
χώρας μας για την περίοδο 2014–2020 που προβλέπει
μέτρα, δράσεις και επενδύσεις που στόχο έχουν την οικο-
νομική και περιβαλλοντική αειφορία, δυστυχώς ακόμη και
σήμερα παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο, με την
απορρόφηση των συνολικά 5,6 δις ευρώ του Π.Α.Α. 2014–
2020, να παραμένει καθηλωμένη στο 36,5% του διαθέσιμου
ποσού.

2 χρόνια δράσης
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Ιδιαίτερα, για τους Νέους Αγρότες τορπιλίζει τον ίδιο
τον στόχο που έπρεπε να έχει κάθε πρόγραμμα που στοχεύει
στην ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού μας πληθυσμού.
Στο συγκεκριμένο «Υπομέτρο του ΠΑΑ» (241 εκατ. ευρώ
για 12.000 δικαιούχους νέους αγρότες), μετατρέπει τα κίνητρα
πρώτης εγκατάστασης σε επίδομα, το οποίο μάλιστα το
αποσυνδέει από τη δεκαετή παραμονή στον αγροτικό τομέα.
Έτσι, αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση προτιμά να μετατρέπει
μακροπρόσθεσμες πολιτικές αναζωογόνησης του αγροτικού
πληθυσμού, σε ψηφοθηρικές, επιδοματικές πολιτικές πρό-
σκαιρου αποπροσανατολισμού των αγροτών από τις παρα-
λείψεις και τις αστοχίες της.

Επιπλέον μετέτρεψε το Μέτρο της Εξισωτικής Αποζη-
μίωσης σε άλλο ένα φιλοδώρημα αντί για ουσιαστικό βοή-
θημα, αναιρώντας την ίδια τη λογική και φιλοσοφία της εξι-
σωτικής αποζημίωσης αδικώντας τους πραγματικούς δι-
καιούχους, δηλαδή όσους ασχολούνται με τον πρωτογενή
τομέα και διαμένουν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές,
έχοντας μεγαλύτερο κόστος παραγωγής προϊόντων κι αντι-
μετωπίζοντας πιο δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.

3ον. Απουσία οράματος
Η παρούσα κυβέρνηση που κατέστρεψε την εμπιστοσύνη,

δεν μπορεί να δώσει όραμα.
Απαιτείται μια άλλη που να πιστεύει στις δυνατότητες

των Ελλήνων και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πατρίδας
μας. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να απελευθερωθεί η δημι-
ουργικότητα των Ελλήνων από τα δεσμά του λαϊκισμού και
του κρατισμού, ώστε να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά
τους και να προκόψουν. Το κράτος θα πρέπει να είναι αρω-
γός σε αυτήν την προσπάθεια, αφαιρώντας όλα τα εμπόδια
και προσφέροντας στοχευμένες παρεμβάσεις χρηματοδό-
τησης, παροχής εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας. Ιδίως στον
πρωτογενή τομέα η φιλοσοφία μας πρέπει να είναι ριζο-
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σπαστική, με ένα νέο πρότυπο αγροτικής επιχειρηματικότητας
που θα ξεκινάει από το ράφι, όχι από το χωράφι.

Τι μπορεί να γίνει;
Στο ανά χείρας σύγγραμμα, ο συγγραφέας κωδικοποιεί

πολλά από αυτά που πρέπει να γίνουν, συμπυκνώνοντας
δράσεις και προτάσεις των τελευταίων ετών της Νέας Δη-
μοκρατίας. Τι θα κάνει λοιπόν μια κυβέρνηση Κυριάκου Μη-
τσοτάκη για τον πρωτογενή τομέα;

1. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής πα-
ραγωγής. Γκρεμίζοντας την υπερφορολόγηση. Σήμερα, 9
στους 10 αγρότες, που δηλώνουν εισοδήματα μέχρι 10.000
ευρώ, πληρώνουν εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή 22%.
Αφού έχουν ήδη αφαιρεθεί από την τσέπη του αγρότη οι
εξοντωτικές ασφαλιστικές εισφορές. Τα πράγματα θα γίνουν
ακόμη χειρότερα, καθώς από το 2020 (ίσως και νωρίτερα)
έρχεται, νέα, μεγάλη μείωση στο αφορολόγητο όριο με
αποτέλεσμα ένας αγρότης με δύο παιδιά και εισόδημα 9 χι-
λιάδες ευρώ που μέχρι σήμερα δεν πλήρωνε φόρο εισοδή-
ματος, μετά το 2019 να κληθεί να πληρώσει περίπου 660
ευρώ φόρο. Σχεδόν ακόμη ένα μηνιάτικο δηλαδή. Επειδή
το αφορολόγητο πετσοκόβεται από την κυβέρνηση, ο ει-
σαγωγικός φορολογικός συντελεστής στο δικό μας Πρό-
γραμμα θα είναι 9% για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ.
Αυτό αφορά και τους αγρότες, όπως φυσικά και τους μι-
σθωτούς και τους συνταξιούχους και όσους φορολογούνται
με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προ-
σώπων. Για δε τις ασφαλιστικές εισφορές, θα υπάρξει ση-
μαντική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, με τρόπο
ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού,
αλλά και να ενισχύεται η ανταποδοτικότητα του συστήμα-
τος.

2. Οικονομίες κλίμακας, παραγωγικότητα & εξωστρέφεια.
Δεν αρκεί όμως η μείωση της φορολογίας και των εισφορών
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για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα τόσο, όσο έχουμε
ανάγκη. Χρειαζόμαστε οικονομίες κλίμακας. Πώς θα τις πε-
τύχουμε; Χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τον μικρό και κα-
τακερματισμένο κλήρο, τη μικρή ατομική παραγωγή, το
μεγάλο κόστος ανά μονάδα προϊόντος. Και για να το αντι-
μετωπίσουμε, είναι απολύτως απαραίτητο να προωθήσουμε
τις συνέργειες μεταξύ των παραγωγών και την εκμετάλλευση
των νέων τεχνολογιών. Το κοινοτικό και το εθνικό νομικό
οπλοστάσιο είναι πλούσιο για τα αγροτικά συλλογικά σχήματα,
από το πιο απλό, τις Ομάδες Παραγωγών, το πιο σύνθετο,
τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, μέχρι και τις Εθνικές
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις ανά προϊόν. Αλλά το οπλο-
στάσιο αυτό παραμένει άσφαιρο, επειδή δεν υπάρχουν κί-
νητρα. Και γιατί στο παρελθόν, όπου άναρχα επιχειρήθηκε
να αναπτυχθούν οι συνεταιρισμοί, οδήγησε συνήθως σε
αποτυχία και κακοδιαχείριση. Ο συγγραφέας απευθύνει κά-
λεσμα στους παραγωγούς να οργανωθούν. Να μειώσουν
το κόστος παραγωγής. Να αυξήσουν την παραγωγή τους.
Να μπουν σε νέες αγορές και –κυρίως– να παραμείνουν σε
αυτές. Με τόλμη, αλλά και με διαφάνεια. Με ενθουσιασμό,
αλλά και με λογοδοσία. Και δεν μένει σε ένα γενικόλογο κά-
λεσμα. Αναδεικνύει τα σημεία του πολιτικού μας λόγου για
τα Συλλογικά Αγροτικά Σχήματα που αποκτούν δική τους
νομική προσωπικότητα και καταχωρούνται στο Εθνικό Μη-
τρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και Άλλων Συλλογικών Φο-
ρέων, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (Αρ.
19, Ν. 4384/2016). Και τη δέσμευσή μας ότι αυτά θα έχουν
ενιαία και ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση. Ο φόρος εισο-
δήματος για όλα τα Συλλογικά Αγροτικά Σχήματα θα μειωθεί
στο 10%, όχι 13% που είναι σήμερα για τα περισσότερα
από αυτά.

3. Αγροτικές επιχειρήσεις. Ο φόρος εισοδήματος των
νομικών προσώπων (επιχειρήσεων), άρα και όσων επιχει-
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ρήσεων δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα από
την ντομάτα μέχρι το βαμβάκι και από το λάδι μέχρι το
κρασί, θα είναι 20%, αντί για 29% σήμερα. Ο φόρος μερι-
σμάτων θα είναι 5%, αντί για 15% σήμερα. Η μείωση του
φόρου και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
αγροτικό τομέα δίνει ζωή και δουλειές στην ύπαιθρο, ενώ η
ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση για τα αγροτικά συλλογικά
σχήματα είναι ένα τεράστιο κίνητρο για να οργανωθούν
συλλογικά οι παραγωγοί, να μειώσουν το κόστος παραγωγής
και να γίνουν εξωστρεφείς.

Ο συγγραφέας, μέσα από παρεμβάσεις όπως αυτές που
ενδεικτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω, αναδεικνύει ότι στη Νέα
Δημοκρατία δεν αποδεχόμαστε η αποτυχία του παρελθόντος
να αποτελεί παγίδα υπανάπτυξης για το μέλλον.

Αντίθετα η αποτυχία του παρελθόντος πρέπει να χρη-
σιμοποιηθεί ως ευκαιρία για αλλαγή και για ένα καλύτερο
μέλλον.

Για να γυρίσουμε όλοι μαζί σελίδα.

Στέλιος Πέτσας
Διευθυντής Γραφείου Προέδρου

Νέας Δημοκρατίας, κ. Κ. Μητσοτάκη

2 χρόνια δράσης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσο-

τάκης, και όλοι εμείς που έχουμε θέσει τον εαυτό μας στη
διάθεση της ΝΔ αναγνωρίζουμε ότι η αγροτική ανάπτυξη
και, κυρίως, η αειφόρος αγροτική ανάπτυξη αποτελεί έναν
από τους σημαντικότερους κινητήριους μοχλούς ανάκαμψης
της ελληνικής οικονομίας.

Με βάση αυτή την πεποίθηση, επεξεργαζόμαστε ένα
σχέδιο που στηρίζεται σε υπεύθυνες και ειλικρινείς προτάσεις,
οι οποίες έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στην αναγέννηση
του πρωτογενούς τομέα.

Μια "συμφωνία αλήθειας" με καθαρές κουβέντες και
κοστολογημένες προτάσεις. Προσπάθειά μας η αντιμετώπιση
των τραγικών αστοχιών της σημερινής κυβέρνησης, που
δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας στην αγροτική οικονομία
και στον Έλληνα αγρότη, αλλά και τα αναμφισβήτητα χρόνια
προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο.

Στο πλαίσιο αυτό ως ενεργός πολίτης αυτής της χώρας
που βιώνει δύσκολες ιστορικές στιγμές, αποφάσισα να συν-
δράμω στην πρόσκληση που απεύθυνε ο Πρόεδρος της ΝΔ
σε όλους τους πολίτες της χώρας μας, προκειμένου να συμ-
μετάσχουν ενεργά τόσο στη διαβούλευση για τη διαμόρφωση
ενός ρεαλιστικού κυβερνητικού προγράμματος, όσο και
στη στελέχωση των Γραμματειών του κόμματος.

Στις 13 Ιουλίου 2016, ο Πρόεδρος της ΝΔ μου έκανε
την τιμή και αποφάσισε να μου αναθέσει ενεργό και ουσια-
στικό ρόλο στα δρώμενα του κόμματος, ορίζοντάς με νέο
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Γραμματέα Αγροτικών Φορέων.
Έκτοτε η Γραμματεία Αγροτικών Φορέων (ΓΑΦ) προ-

σπαθεί, με όλες της τις δυνάμεις, να συμβάλλει ουσιαστικά
στην προσπάθεια της παράταξης για τη διαμόρφωση μιας
ολοκληρωμένης και αξιόπιστης κυβερνητικής πρότασης, η
οποία θέτοντας έναν ρεαλιστικό σχέδιο εξόδου από την
κρίση, θα εμπνεύσει ξανά εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση
στον ελληνικό λαό αλλά και στον αγροτικό πληθυσμό της
χώρας.

Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ο αγροτικός τομέας αποτελεί
ένα σημαντικό αναπτυξιακό πυλώνα της χώρας μας ο οποίος
έχει, πραγματικά, πολλά να προσφέρει στον τόπο μας, ιδίως
στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία. Επίσης, ότι το βέλ-
τιστο μέλλον που όλοι επιθυμούμε ξεκινά σήμερα, και με
βάση όχι μόνο τις μεγάλες ιδέες και τα εμπνευσμένα οράματα,
αλλά και την ουσιαστική δράση που επίσης ξεκινά σήμερα.

Αναγνωρίζοντας τα παραπάνω, στη ΓΑΦ προσπαθήσαμε,
από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μου, να
συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ανάπτυξη ενός νέου παρα-
γωγικού προτύπου, μέσω του οποίου ο ελληνικός πρωτογενής
τομέας θα αποτελέσει ξανά τον βασικό συντελεστή της πα-
ραγωγικής αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας.

Επιπλέον, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της ΓΑΦ, πετύχαμε
πλέον η Γραμματεία να αποτελεί:

• βήμα για τους αγρότες και τις αγρότισσες κάθε περιοχής
της χώρας,

• πεδίο διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων,
• εστία συλλογής και προώθησης ρεαλιστικών προτάσεων

αγροτικής πολιτικής και
• φορέα ουσιαστικής συμμετοχής και συμβολής στον

σχεδιασμό του αγροτικού μέρους του προγράμματος της
ΝΔ, σε συνεργασία με τη Γραμματεία Προγράμματος.

Στη Γραμματεία επιδιώξαμε και πετύχαμε να καλλιεργηθεί
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ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και να εμπεδωθεί ένα
αίσθημα συνεργασίας και ανοιχτής συμμετοχής με τον αγρο-
τικό κόσμο της χώρας.

Από την πρώτη στιγμή ήρθαμε κοντά στους νέους και
στις νέες που στη δύσκολη σημερινή οικονομική συγκυρία
αποφάσισαν να μείνουν στη χώρα τους, να επιστρέψουν
στην ελληνική αγροτική περιφέρεια, να πιστέψουν στη δυ-
ναμική της αγροτικής οικονομίας, να συνεχίσουν την οικο-
γενειακή τους εκμετάλλευση ή να δημιουργήσουν καινούριες
και να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα.

Δημιουργήσαμε έναν ουσιαστικό δίαυλο επικοινωνίας,
συζητήσαμε, ακούσαμε, καταγράψαμε και συνεχίζουμε να
καταγράφουμε τα προβλήματα που ταλαιπωρούν τον αγρο-
τικό κόσμο. Με τον τρόπο που τα βιώνει ο Έλληνας αγρότης,
καθημερινά, στη δύσκολη αγροτική πραγματικότητα. Και
μαζί διαμορφώσαμε εναλλακτικές προτάσεις και λύσεις, για
να κάνουμε τον αγροτικό τομέα πραγματικό μοχλό ανάπτυξης
της πατρίδας μας.

Προσπαθήσαμε και πετύχαμε να επανεκκινήσουμε τη
ΓΑΦ, όλοι μαζί, μέλη και στελέχη. Να ανταποκριθούμε στις
ανάγκες της εποχής και του τόπου, αφουγκραζόμενοι τα
προβλήματα του αγροτικού κόσμου.

Την ώρα που οι αστοχίες της σημερινής κυβέρνησης
δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας στην αγροτική οικονομία
και τον Έλληνα αγρότη∙ την ώρα που τα επενδυτικά αγροτικά
προγράμματα μένουν στα συρτάρια του Υπουργείου, οι
χρηματοδοτικοί πόροι εκλείπουν, τα ευρωπαϊκά κονδύλια
χάνονται και ο φορολογικός και ασφαλιστικός νόμος που
ψήφισε η σημερινή κυβέρνηση μειώνει δραματικά το πα-
ραγόμενο εισόδημα των αγροτών μας, κάνοντας ορατό τον
κίνδυνο τα χωράφια να μείνουν ακαλλιέργητα και η κτηνο-
τροφία μας να περιοριστεί σημαντικά∙ την ώρα αυτή η ΓΑΦ
προσπάθησε από την πρώτη στιγμή, να συμβάλει ουσιαστικά

2 χρόνια δράσης
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στην προσπάθεια της ΝΔ να μπει ένα τέλος σε όλα αυτά.
Με όχημα τις βαθιές τομές, τις πραγματικές μεταρρυθ-

μίσεις και πρωτίστως την αλήθεια, προσπαθήσαμε να δημι-
ουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του αγρο-
τικού τομέα και της χώρας, για τη δημιουργία προοπτικής
και πραγματικής ελπίδας για εμάς και τις επόμενες γενιές.

Έτσι, λοιπόν, κλείνοντας δύο (2) χρόνια θητείας ως Γραμ-
ματέας Αγροτικών Φορέων της ΝΔ και πιστεύοντας ότι ο
τομέας της αγροτικής οικονομίας έχει πραγματικά πολλά
να προσφέρει στον τόπο μας, θεώρησα χρέος μου, απέναντι
τόσο στον Πρόεδρο της ΝΔ, που μου έκανε την τιμή να με
ορίσει Γραμματέα, όσο και απέναντι σε όλους με όσους συ-
νεργάστηκα αυτά τα δύο χρόνια, να παρουσιάσω το έργο
που έχει επιτευχθεί στη ΓΑΦ, ευελπιστώντας το βιβλίο αυτό
να αποτελέσει ένα εργαλείο ενημέρωσης, αλλά και προ-
βληματισμού.

Οι πληροφορίες που παρέχονται παρουσιάζουν ξεκάθαρα
την πραγματική προσπάθεια που γίνεται τόσο στη ΓΑΦ όσο
και στις υπόλοιπες δομές της ΝΔ να παρακολουθούμε από
κοντά τις εξελίξεις και να μετέχουμε ενεργά και ουσιαστικά
στη διαμόρφωση προτάσεων και θέσεων προς όφελος της
χώρας, και στη συγκεκριμένη περίπτωση του Πρωτογενούς
Τομέα της χώρας μας.

Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει εννιά διακριτά κεφά-
λαια-μέρη, συμπεριλαμβανομένου ενός συγκεντρωτικού
απολογισμού των δράσεων της Γραμματείας, κάθε ένα από
τα οποία παρουσιάζει μία συγκεκριμένη πτυχή της δράσης
της αυτά τα δύο χρόνια. Κάθε θεματικό κεφάλαιο περιλαμβάνει
κείμενα που παρουσιάζουν την εξέλιξη των δράσεων της
Γραμματείας σε διάφορους τομείς του αγροτικού τομέα με
χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από τα πιο πρόσφατα.

Κώστας Ν. Μπαγινέτας,
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΥΟ ΧΡΟΝΩΝ
(13/7/2016 – 13/7/2018)
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
13.7.2016 – 13.7.2018

Για αρκετές δεκαετίες ο αγροτικός τομέας αποτελούσε
έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της εθνικής μας
οικονομίας, συμβάλλοντας θετικά στη διατήρηση της απα-
σχόλησης στην ύπαιθρο και στη δημιουργία εισοδημάτων.
Η σημερινή όμως κατάσταση της χώρας είναι η δυσκολότερη
που έχουμε βιώσει τις τελευταίες δεκαετίες.

Όμως παρά τις δύσκολες και αντίξοες συνθήκες ο πρω-
τογενής τομέας μπορεί και οφείλει να επαναπροσδιορίσει
τον ρόλο του• να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που
διαμορφώνονται, προκειμένου να συμβάλλει στη βιωσιμότητα
της ελληνικής γεωργίας, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς
της και στην ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου.

Ο Πρόεδρός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης, και όλοι εμείς
στη ΝΔ αναγνωρίζουμε ότι η αγροτική ανάπτυξη και, κυρίως,
η αειφόρος αγροτική ανάπτυξη αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους κινητήριους μοχλούς ανάκαμψης της ελ-
ληνικής οικονομίας. Στην προσπάθεια αυτή η Γραμματεία
Αγροτικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να
συμβάλει με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Το καλύτερο μέλλον που όλοι επιθυμούμε ξεκινά σήμερα
και με βάση όχι μόνο τις μεγάλες ιδέες και τα εμπνευσμένα
οράματα, αλλά και με ουσιαστικές δράσεις σαν αυτές που
οργάνωσε η Γραμματεία Αγροτικών Φορέων της ΝΔ κατά
τα προηγούμενα δύο έτη. Στόχο είχαν να αποτελέσουν:

• βήμα για τους αγρότες και τις αγρότισσες κάθε περιοχής
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της χώρας,
• πεδίο διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων και
• εστία συλλογής και προώθησης ρεαλιστικών προτάσεων

αγροτικής πολιτικής.
Στη Γραμματεία Αγροτικών Φορέων επιδιώξαμε να καλ-

λιεργηθεί ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και να εμπεδωθεί
ένα αίσθημα συνεργασίας και ανοιχτής συμμετοχής με όλα
τα μέλη μας και μη. Αγκαλιάσαμε τους νέους και τις νέες,
που στη δύσκολη σημερινή οικονομική συγκυρία αποφάσισαν
να μείνουν στη χώρα τους, να επιστρέψουν στην ελληνική
αγροτική περιφέρεια, να πιστέψουν στη δυναμική της αγρο-
τικής οικονομίας, να συνεχίσουν την οικογενειακή τους εκ-
μετάλλευση ή να δημιουργήσουν καινούριες.

Δημιουργήσαμε έναν ουσιαστικό, αμφίδρομο, δίαυλο
επικοινωνίας, μέσα από τον οποίο καταγράψαμε προβλήματα
που ταλαιπωρούν τον αγροτικό κόσμο, με τον τρόπο που
τα βιώνουν οι αγρότες στη δύσκολη καθημερινότητά τους.
Και προσπαθήσαμε να συνδιαμορφώσουμε εναλλακτικές
προτάσεις και λύσεις. Παράλληλα, επικοινωνήσαμε σε όλες
τις αγροτικές περιοχές της προγραμματικές θέσεις και τις
δεσμεύσεις της ΝΔ και του Πρόεδρου μας για τον αγροτικό
τομέα.

Έτσι, λοιπόν, παρουσιάζεται ο απολογισμός των δράσεων
της Γραμματείας από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων
μου ως Γραμματέα Αγροτικών Φορέων, στις 13 Ιουλίου 2016
μέχρι και σήμερα, που γράφεται αυτό το βιβλίο, 2 χρόνια
μετά.

Τέλος, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους
βοήθησαν την Γραμματεία στις προσπάθειές της τον χρόνο
αυτό και συνεχίζοντας, θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε ότι
θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε πραγματικά και ουσιαστικά
προκειμένου να συμβάλουμε στην ανάπτυξη ενός νέου πα-
ραγωγικού μοντέλου, μέσω του οποίου ο ελληνικός πρωτο-
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γενής τομέας θα αποτελέσει ξανά τον βασικό συντελεστή
της παραγωγικής αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονο-
μίας.

Απολογισμός δράσεων της Γραμματείας Αγροτικών Φο-
ρέων 13/7/2016 - 13/7/2018

3 Επιστημονικές Ημερίδες
9 Διοργανώσεις Εκδηλώσεων

108 Συσκέψεις με Κομματικούς και Αγροτικούς Φορείς
528 Συναντήσεις με Κομματικά και Αγροτικά Στελέχη
104 Συμμετοχές σε Εκδηλώσεις Φορέων
85 Επισκέψεις και Εκδηλώσεις σε Πόλεις
86 Επισκέψεις σε Φορείς & Μονάδες του Πρωτογενούς 

Τομέα
1402 Ενημερώσεις για Τρέχοντα Αγροτικά Θέματα
122 Άρθρα & Υπομνήματα για Αγροτικά Θέματα
190 Ενημερωτικά δελτία για Αγροτικά Θέματα

8 Συνεντεύξεις Τύπου
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Φτάνοντας στο τέλος του βιβλίου αυτού, θέλω να εκ-

φράσω την ευγνωμοσύνη μου στους ανθρώπους που ανα-
φέρονται πιο κάτω, χωρίς τους οποίους δεν θα γινόταν
πραγματικότητα.

Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρόεδρο της ΝΔ, Κυριάκο
Μητσοτάκη, για την τιμή που μου έκανε να με εμπιστευτεί
και να με ορίσει Γραμματέα Αγροτικών Φορέων, δίνοντάς
μου έτσι τη δυνατότητα να συμμετάσχω στο εγχείρημα που
ο ίδιος ξεκίνησε, να δημιουργήσουμε μία Ελλάδα που μας
αξίζει.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Λευτέρη Αυγενάκη, Γραμ-
ματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ και Βουλευτή Ηρα-
κλείου, καθώς και στους συνεργάτες του, για την εμπιστοσύνη
που δείχνει στο πρόσωπό μου από την πρώτη στιγμή και
για την εποικοδομητική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Στέλιο Πέτσα, Διευ-
θυντή του Γραφείου Προέδρου και Σύμβουλο σε θέματα
Δημοσιονομικής Πολιτικής και τον Μιχάλη Μπεκίρη, πρώην
Διευθυντή του Γραφείου Προέδρου, για την υποστήριξή
τους.

Θερμές ευχαριστίες επίσης στον Γιώργο Κασαπίδη,
πρώην Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της
ΝΔ και Βουλευτή Κοζάνης, καθώς και στον Χρήστο Σταϊκούρα,
Τομεάρχη Οικονομικών της ΝΔ και Βουλευτή Φθιώτιδας
για την αμέριστη συμπαράστασή τους.

Ευχαριστώ επίσης την Φωτεινή Αραμπατζή, Τομεάρχη
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της ΝΔ και Βουλευτή
Σερρών, τον Γιώργο Στύλιο, Αναπληρωτή Τομεάρχη Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων της ΝΔ και Βουλευτή Άρτας, τον
Γιάννη Αντωνιάδη, Αναπληρωτή Τομεάρχη Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων της ΝΔ και Βουλευτή Φλώρινας, τον
Απόστολο Βεσυρόπουλο, Αναπληρωτή Τομεάρχη Οικονο-
μικών της ΝΔ και Βουλευτή Ημαθίας και τον Μανώλη Κεφα-
λογιάννη, Ευρωβουλευτή της ΝΔ και τους συνεργάτες τους,
καθώς και όλα τα υπόλοιπα μέλη της κοινοβουλευτικής
ομάδας της ΝΔ. Επίσης, τους Δημήτρη Μελά και Χρήστο
Αυγουλά, πρώην Γενικούς Γραμματείς Αγροτικής Πολιτικής
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑΤ, για την εποι-
κοδομητική συνεργασία μας.

Επιπλέον, όλους τους Αναπληρωτές Γραμματείς μου,
όλους τους συναδέλφους Γραμματείς (ιδιαίτερα τον Γιώργο
Στεργίου, Γραμματέα Προγράμματος και τους συνεργάτες
του), τους Αναπληρωτές τους και τους συνεργάτες τους,
καθώς και όλους τους Υπευθύνους Αγροτικών Θεμάτων
(ΥΑΘ) αλλά και όλους τους Προέδρους των Νομαρχιακών
Διοικουσών Επιτροπών (ΝΟΔΕ) για την πολύπλευρη επικοι-
νωνία και συνεργασία που είχαμε.

Ευχαριστώ επίσης τον Γενικό Διευθυντή της ΝΔ, Νίκο
Παπαθανάση, και τις συνεργάτιδές του, τη Διευθύντρια Δι-
οικητικών Υπηρεσιών, Κατερίνα Καρύδα, και τις συνεργάτιδές
της, αλλά και όλο το υπόλοιπο προσωπικό της ΝΔ, τους επι-
κεφαλής και τα μέλη του Γραφείου Τύπου, όπως επίσης και
την Κατερίνα Ονουφριάδου και της συνεργάτιδές της για τη
βοήθειά τους προς τη Γραμματεία.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο προσωπικό και στους εθε-
λοντές της Γραμματείας, στους συναδέλφους γεωτεχνικούς,
στους γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς, στους νέους αγρότες,
στα μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών και Συλλόγων και σε
όλα τα στελέχη της Γραμματείας για την υποστήριξη και τη
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συμμετοχή τους στις δράσεις της Γραμματείας.
Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Βασίλη Χριστοδουλάκη, Διευ-

θυντή της Γραμματείας Αγροτικών Φορέων (ακούραστο
στήριγμα και συνοδοιπόρο στη Γραμματεία), τον Χρήστο
Γιαννακάκη (βαθύτατο γνώστη των αγροτικών συνεταιρι-
στικών δρώμενων στην Ελλάδα και ανιδιοτελή συνομιλητή),
τη Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου (την πιο δραστήρια γυναίκα
στο χώρο της αμπελουργίας και οινοποιίας και όχι μόνο),
τον Λευτέρη Κουτσουμπλή (συνάδελφο γεωπόνο με ολο-
κληρωμένη άποψη για τα θέματα του κλάδου από πλευράς
δημοσίου τομέα), τον Δημήτρη Σοφολόγη (συνάδελφο γε-
ωπόνο με ολοκληρωμένη άποψη για τα θέματα του κλάδου
από πλευράς ιδιωτικού τομέα), την Χριστίνα Παπαχρήστου
(φίλη και σταθερή συμπαραστάτρια γεμάτη χιούμορ και
οξύ πνεύμα), τον Πέτρο Ματθιουδάκη, την Χριστίνα Τσάκωνα,
γιατί ο καθένας τους συνέβαλε ουσιαστικά από τη μεριά
του στο να γίνουν πράξη όλες αυτές οι δράσεις της Γραμμα-
τείας που περιλαμβάνονται σε αυτό το βιβλίο.

Στον ξάδερφό μου, Κώστα Θερμογιάννη, οφείλονται
ευχαριστίες για τη βοήθειά του στη συγγραφή και έκδοση
αυτού του βιβλίου και για τις χρήσιμες υποδείξεις του. Επι-
πλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Δήμο Χλωπτσιούδη
για τη βοήθεια που προσέφερε στην επιμέλεια του βιβλίου.

Στη σύζυγό μου Ευαγγελία, εκφράζω τις πιο βαθιές μου
ευχαριστίες για την υπομονή, αντοχή, ανοχή και υποστήριξή
της όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Προϋποθέσεις τόσο
αναγκαίες, χωρίς τις οποίες η θητεία μου στη Γραμματεία
Αγροτικών Φορέων δεν θα ήταν εφικτή. Όπως επίσης, και
στον γιο μου Νικόλα, του οποίου οι διαπραγματευτικές
απαιτήσεις της ελλιπούς παρουσίας μου ικανοποιούνταν
σχετικά λογικά!

Στη μητέρα μου Γεωργία, στην πεθερά μου Αθανασία
και στον πεθερό μου Γιάννη, εκφράζω την ευγνωμοσύνη
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μου για την κατανόηση που επιδεικνύουν και για την
αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση που προσφέρουν
κατά τη διάρκεια των διαφόρων εγχειρημάτων μου.

Εκφράζω επίσης τις θερμές ευχαριστίες μου σε όλους
όσοι συνετέλεσαν με οποιονδήποτε τρόπο στις δράσεις
που ανέλαβε η Γραμματεία Αγροτικών φορέων τα δύο αυτά
χρόνια καθώς και στη συγγραφή αυτού του βιβλίου και ιδι-
αίτερα στους φίλους και συναδέλφους με τους οποίους μοι-
ραζόμαστε, καθημερινά, κοινά ενδιαφέροντα τόσο για την
αγροτική ανάπτυξη όσο και για την ενασχόληση με την πο-
λιτική.

Έχοντας θέσει τον εαυτό μου στη διάθεση της ΝΔ και
στη δέσμευση να βελτιώσουμε και να διορθώσουμε τη ση-
μερινή λιμνάζουσα κατάσταση στον αγροτικό τομέα, με
στόχο να του δώσουμε νέα ώθηση, τη δική μας "Ιθάκη", η
συμμετοχή όλων εσάς, υπό οποιαδήποτε μορφή, είναι και
θα παραμείνει πολύτιμη.
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Στις 13 Ιουλίου 2016, ο Πρόεδρος της ΝΔ μου έκανε την τιμή και
αποφάσισε να μου αναθέσει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στα δρώμενα
του κόμματος, ορίζοντάς με νέο Γραμματέα Αγροτικών Φορέων.

Έκτοτε η Γραμματεία Αγροτικών Φορέων προσπαθεί να συμβάλει
ουσιαστικά στην προσπάθεια της παράταξης για τη διαμόρφωση μιας
ολοκληρωμένης και αξιόπιστης κυβερνητικής πρότασης, η οποία θέτοντας
ένα ρεαλιστικό σχέδιο εξόδου από την κρίση, θα εμπνεύσει ξανά εμπι-
στοσύνη και αυτοπεποίθηση στον ελληνικό λαό αλλά και στον αγροτικό
πληθυσμό της χώρας.

Στη Γραμματεία επιδιώξαμε και πετύχαμε να καλλιεργηθεί ένα κλίμα
αμοιβαίας εμπιστοσύνης και να εμπεδωθεί ένα αίσθημα συνεργασίας και
ανοιχτής συμμετοχής με τον αγροτικό κόσμο της χώρας.

Από την πρώτη στιγμή, ήρθαμε κοντά στους νέους και στις νέες που
στη δύσκολη σημερινή οικονομική συγκυρία αποφάσισαν να μείνουν
στη χώρα τους, να επιστρέψουν στην ελληνική αγροτική περιφέρεια, να
πιστέψουν στη δυναμική της αγροτικής οικονομίας, να συνεχίσουν την
οικογενειακή τους εκμετάλλευση ή να δημιουργήσουν καινούριες, και να
επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα.

Δημιουργήσαμε έναν ουσιαστικό δίαυλο επικοινωνίας, συζητήσαμε,
ακούσαμε, καταγράψαμε και συνεχίζουμε να καταγράφουμε τα προβλήματα
που ταλαιπωρούν τον αγροτικό κόσμο. Με τον τρόπο που τα βιώνει ο Έλ-
ληνας αγρότης, καθημερινά, στη δύσκολη αγροτική πραγματικότητα. Και
μαζί διαμορφώσαμε εναλλακτικές προτάσεις και λύσεις, για να κάνουμε
τον αγροτικό τομέα πραγματικό μοχλό ανάπτυξης της Πατρίδας μας.

Έτσι, λοιπόν, κλείνοντας δύο χρόνια θητείας ως Γραμματέας Αγροτικών
Φορέων της ΝΔ και πιστεύοντας ότι ο τομέας της αγροτικής οικονομίας
έχει πραγματικά πολλά να προσφέρει στον τόπο μας, θεώρησα χρέος
μου, απέναντι τόσο στον Πρόεδρο της ΝΔ, όσο και απέναντι σε όλους με
όσους συνεργάστηκα αυτά τα δύο χρόνια, να παρουσιάσω το έργο που
έχει επιτευχθεί στη Γραμματεία Αγροτικών Φορέων, ευελπιστώντας το
βιβλίο αυτό να αποτελέσει ένα εργαλείο ενημέρωσης, αλλά και προβλη-
ματισμού.


