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Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι 

σήμερα εδώ εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κ. 
Κυριάκο Μητσοτάκη, στο 1ο Συνέδριο γόνιμου διαλόγου που διοργανώνεται 
ένα μόλις χρόνο μετά τη σύσταση του Συνδέσμου σας.  

Ενός Συνδέσμου Συνεταιριστικών Οργανώσεων και 
επιχειρήσεων που εκφράζει αντιπροσωπευτικά και αποτελεσματικά τον 
αγροκτηνοτροφικό κόσμο της χώρας και τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Πράγματι δε θα υπήρχε πιο 
επίκαιρο θεματικό αντικείμενο από αυτό της νέας ΚΑΠ μετά το 2020, μιας και 
βρισκόμαστε στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων εδώ και ένα χρόνο 
περίπου καθώς έχουν ξεκινήσει  
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Κυρίες και κύριοι, οι συζητήσεις για τη νέα Κοινή Αγροτική 
Πολιτική βρίσκουν τη χώρα μας δυστυχώς σε μια υφεσιακή καμπή, 
αντιμέτωπη με προκλήσεις όπως αυτή της επικείμενης μείωσης του 
κοινοτικού προϋπολογισμού για τη νέα προγραμματική περίοδο στο πλαίσιο 
του πολυετούς νέου δημοσιονομικού πλαισίου, καθώς αυτό επηρεάζεται 
βεβαίως από το Brexit, το μεταναστευτικό, τις υψηλές ανάγκες για την 
αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, αντιμέτωποι με τις προκλήσεις των χωρών 
Βίζεγκραντ και των Βαλτικών Χωρών για την απόλυτη εξίσωση των 
στρεμματικών ενισχύσεων, τη λεγόμενη «εξωτερική σύγκλιση», αντιμέτωποι 
με το ενδεχόμενο ακόμη συγχρηματοδότησης των άμεσων ενισχύσεων, 
σενάριο ιδιαίτερα δυσμενές για να μην πω καταστροφικό για τα ελληνικά 
συμφέροντα, καθώς βεβαίως και μ’ ερωτηματικά για το πώς θα λειτουργήσει 
για την καταβολή των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες το νέο μοντέλο 
παράδοσης, το λεγόμενο “delivery model”. 

Γι’ αυτό από την πρώτη στιγμή ως αξιωματική αντιπολίτευση, 
θέσαμε σε όλους τους τόνους τις ευθύνες της ηγεσίας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου επιχειρηματολογημένα και δυναμικά να 
εκφράσει τις ελληνικές θέσεις στα επίσημα κοινοτικά φόρα.  

Θυμίζω χαρακτηριστικά τα Συμβούλια Υπουργών στο Ταλίν της 
Εσθονίας, στο Λουξεμβούργο και βεβαίως να κάνει τις αναγκαίες συμμαχίες 
με χώρες οι οποίες έχουν αντίστοιχα συμφέροντα και αντιμετωπίζουν 
αντίστοιχες προκλήσεις με τη χώρα μας. Θυμίζω την άτυπη συνάντηση που 
διοργάνωσε ο Γάλλος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στις 19/12/2017. 
Δυστυχώς η χώρα μας απείχε.  

Κυρίες και κύριοι, η διαπραγμάτευση για τη νέα Κοινή Αγροτική 
Πολιτική είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας, καθώς η εξάρτηση συνολικά 
της εθνικής οικονομίας μας από την αγροτική παραγωγή, είναι πολύ 
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη εξάρτηση των άλλων οικονομιών των χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Σ’ αυτή λοιπόν την κατεύθυνση οι προκλήσεις για τη χώρα μας 
είναι εξόχως κρίσιμες και η Νέα Δημοκρατία ήδη απ’ το Σεπτέμβριο του 2017 
έχει προετοιμάσει τις θέσεις της σχετικά με τη μελλοντική Κοινή Αγροτική 
Πολιτική, μετά το 2020, θέσεις που είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω 
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διεξοδικά, να εκφράσω διεξοδικά στον αρμόδιο Επίτροπο Γεωργίας, τον κ. Φιλ 
Χόγκαν στην πρόσφατη συνάντηση εργασίας που είχαμε στις Βρυξέλλες και 
βεβαίως στο πλαίσιο της συνάντησης του δικτύου των Βουλευτών και των 
Ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για το μέλλον της ΚΑΠ. 

Ξεκινώντας λοιπόν από το κομβικό κεφάλαιο της 
χρηματοδότησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, υπό το πρίσμα του νέου 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, πάγια θέση της Νέας Δημοκρατίας και 
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, είναι η ανάγκη διατήρησης του 
προϋπολογισμού για την Ευρωπαϊκή Γεωργία, γιατί μόνο μια ισχυρή ΚΑΠ 
εγγυάται έναν βιώσιμο αγροτικό τομέα που μπορεί ν’ ανταποκριθεί στους 
πολλαπλούς του ρόλους.  

Μιλώντας για τον πρώτο πυλώνα, θα πρέπει να μείνει εξ 
ολοκλήρου χρηματοδοτούμενος, καθώς οι άμεσες ενισχύσεις αποτελούν 
αντιστάθμιση του υψηλού κόστους παραγωγής του Ευρωπαίου αγρότη έναντι 
της πολύ απαιτητικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία του 
περιβάλλοντος, για την ασφάλεια των τροφίμων, κυρίως όμως αποτελούν 
δείκτη ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαίου αγρότη στην παγκόσμια αγορά.  

Δε μπορεί λοιπόν με ελαφρότητα και ισοπεδωτισμό να 
ενοχοποιούνται οι άμεσες ενισχύσεις και μάλιστα από τα πιο επίσημα χείλη, 
ακούγοντας κάποιες δηλώσεις για αγρότες του καναπέ ή για πλουσιοπάροχη 
επιδότηση δήθεν παραγωγών της αγροτικής οικονομίας. προσπάθειες λοιπόν 
επανεθνικοποίησης της ΚΑΠ θα πρέπει ν’ αποφευχθούν, όπως βεβαίως και 
της εξωτερικής σύγκλισης, αφού κάτι τέτοιο δε θα οδηγούσε μόνο σε 
στρεβλώσεις στην παγκόσμια αγορά αλλά και στην ενιαία αγορά.  

Ειδικά για την Ελλάδα η εξίσωση των στρεμματικών 
ενισχύσεων, τη στιγμή που η χώρα μας παίρνει από τις υψηλότερες 
στρεμματικές ενισχύσει, αποτελεί καταστροφικό σενάριο, αφ’ ενός λόγω των 
διαχρονικών προβλημάτων της ελληνικής γεωργίας όπως ο μικρός και 
πολυτεμαχισμένος κλήρος, το κενό ανάμεσα στο υψηλό κόστος παραγωγής 
και τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων, αφ’ ετέρου λόγω των 
υφεσιακών πολιτικών που εφαρμόζονται βεβαίως τα τρία τελευταία χρόνια, 
πολιτικές πνιγηρής φορολόγησης από το 13% στο 22%, 45%, φορολόγηση 
από το πρώτο ευρώ των επιδοτήσεων, μια δεύτερη Εφορία, αυτή των 
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ασφαλιστικών εισφορών και βεβαίως της εκτίναξης του κόστους παραγωγής 
που έφερε και η κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
στο αγροτικό πετρέλαιο.  

Είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχουμε επιστροφή ή κάποια 
επιδότηση των ενεργειακών πόρων. Και βεβαίως λόγω και της βραδείας και 
αντιαναπτυξιακής απορρόφησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Βεβαίως μάρτυρας αψευδής όλων αυτών των υφεσιακών 
αντιαγροτικών πολιτικών, είναι η κατακόρυφη, δυστυχώς πτώση του 
αγροτικού εισοδήματος κατά 9,1% το 2016 σε σχέση με το 2015, σύμφωνα με 
τα στοιχεία και το Υπουργείου Οικονομικών και της Eurostat. Γι’ αυτό όσα 
λέγονται, ότι οι αγρότες κατά το 90% πληρώνουν λιγότερο φόρο, θα πρέπει να 
λέμε όλη την αλήθεια, ότι ενδεχομένως θα πληρώνουν λιγότερο φόρο γιατί η 
πίτα, δυστυχώς, η εισοδηματική, που είναι και το ζητούμενο ν’ αυξάνεται, 
συρρικνώθηκε.  

Πιστεύουμε στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, ότι πρέπει να 
διατηρηθούν αλώβητες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα κτηνοτροφικά ψυχανθή, 
που είχαμε εντάξει στη διαπραγμάτευση για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020, γιατί στοχεύουν στη ζητούμενη μείωση του κόστους παραγωγής. 
Επιτρέψτε μου να τονίσω σε ό,τι αφορά τον πρώτο πυλώνα, την ιδιαίτερη 
βαρύτητα που δίνει το κόμμα μου η Νέα Δημοκρατία στην περαιτέρω 
ενίσχυση της κτηνοτροφίας, στη νέα ΚΑΠ, μέσω της στήριξης, τόσο σ’ 
επίπεδο άμεσων ενισχύσεων, όσο και σ’ επίπεδο πριμοδότησης στα 
προγράμματα του δεύτερου πυλώνα. 

Βεβαίως δείγμα αυτής της προτεραιότητας ήταν το γεγονός ότι 
στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, αλλάξαμε το μίγμα των άμεσων 
ενισχύσεων υπέρ της κτηνοτροφίας, κάνοντάς το ποσοστό 25%, που σημαίνει 
150 εκατομμύρια περισσότερα κάθε χρόνο για τους Έλληνες κτηνοτρόφους 
και βεβαίως διοχετεύσαμε την πλειοψηφία των συνδεδεμένων ενισχύσεων, τα 
περίπου 90 εκατομμύρια από τα συνολικά 160, στην κτηνοτροφία. 

Όμως, ειδικά το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στην ενίσχυση 
της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας, η οποία δυστυχώς χειμάζεται τον 
τελευταίο καιρό, τόσο με τη ραγδαία πτώση των τιμών του αιγοπρόβειου 
γάλακτος και την απροθυμία των γαλακτοβιομηχανιών να προμηθευτούν το 
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γάλα των μικρών εκμεταλλεύσεων που είναι ένα τωρινό, τελευταίο φαινόμενο. 
Φαινόμενο που αν συνεχιστεί θα οδηγήσει στον αφανισμό των μεσαίων 
κτηνοτρόφων.  

Γι’ αυτό λοιπόν είναι επιβεβλημένη η πρόβλεψη ειδικής 
χρηματοδότησης για την αναγνώριση των ισχυρών περιβαλλοντικών 
ωφελειών που προσφέρει η αιγοπροβατοτροφία, των εμβληματικών 
προϊόντων που παράγει, φέτα, ελληνικό γιαούρτι και βεβαίως η συμβολή της 
στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού.  

Με αφορμή την αναφορά μου στις άμεσες ενισχύσεις, θα ήθελα 
να τονίσω και από αυτό εδώ το επίσημο και αντιπροσωπευτικό βήμα, ότι η 
Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για ν’ αναλώνεται σε 
επικοινωνιακού τύπου μικροπολιτικές, για εσωτερική κατανάλωση. Όπως τα 
έωλα σενάρια που διέρρευσαν στον Τύπο για υποτιθέμενους κυβερνητικούς 
σχεδιασμούς επιβολής πλαφόν στις 20.000 ευρώ, στις άμεσες ενισχύσεις από 
το 2018, σενάρια που ήρθαν σε συνέχεια των δηλώσεων του ίδιου του 
Πρωθυπουργού για δήθεν ριζική αναθεώρηση μέσα στο 2018 του συστήματος 
κατανομής των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης των αγροτών. 

Δηλώσεις, να μου επιτραπεί να πω, πυροτέχνημα, αφού πρώτα 
υποδαύλισαν τον κοινωνικό αυτοματισμό μεταξύ νέων και παλαιών αγροτών, 
καθώς ούτε δύνανται να υλοποιηθούν στην παρούσα ΚΑΠ καθώς αντίκειται 
σαφώς στο άρθρο 11 του Κανονισμού, ούτε βεβαίως ποτέ τέθηκαν από τη 
ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης διαπραγματεύσεις για τον 
Κανονισμό Omnibus.  

Όσον αφορά τον κατ’ εξοχήν πυρήνα της Αγροτικής Ανάπτυξης, 
τον δεύτερο πυλώνα, προτάσσουμε ενισχύσεις για κίνητρα για τους νέους 
γεωργούς. Για την ενσυνείδητη και όχι ευκαιριακή παραμονή τους στο 
επάγγελμα, με όρους επιχειρηματικής προοπτικής για τη σκοπούμενη 
ηλικιακή ανανέωση του γηραιότερου αγροτικού πληθυσμού που δυστυχώς 
έχουμε το προνόμιο να κατέχουμε στην Ευρώπη.  

Στόχοι που δυστυχώς υπονομεύονται από τις σύγχρονες 
πολιτικές που δίνουν τη δυνατότητα της τρίχρονης παραμονής των νέων 
γεωργών στο επάγγελμα και την ολέθρια φυσικά διαδικαστική διαχείριση με 
τις συνεχείς παρατάσεις και την αποθάρρυνση των επιλαχόντων.  
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Κυρίες και κύριοι, και στο πνεύμα του συνεδρίου, μονόδρομος 
σε ό,τι αφορά και βεβαίως τη στόχευση του δεύτερου πυλώνα για τη Νέα 
Δημοκρατία, αποτελεί το χτίσιμο συλλογικοτήτων για την ανταγωνιστικότητα 
της ελληνικής γεωργίας με κίνητρα τόσο σ’ εθνικό δημοσιονομικό επίπεδο όσο 
και σε κοινοτικό. Γι’ αυτό άλλωστε ως Νέα Δημοκρατία, χρηματοδοτήσαμε το 
αντίστοιχο Μέτρο 9 για τις ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών με 25 
εκατομμύρια ευρώ, προβλέψαμε έξτρα πριμοδότηση σε όλα τα Προγράμματα 
του δεύτερου πυλώνα όταν υπήρχε από πίσω συνεργατικό σχήμα και την 
κατά προτεραιότητα εξέταση φακέλου γιατί κατανοήσαμε ότι ισχυρές ομάδες 
και Οργανώσεις παραγωγών, βλέπω στο ακροατήριο πολλές τέτοιες 
αντιπροσωπευτικές ομάδες που είχα την τύχη να επισκεφθώ ανά την Ελλάδα, 
είναι το κλειδί για τη μεταστροφή του απολύτως αντιαναπτυξιακού 11% των 
Ελλήνων συνεταιρισμένων αγροτών, έναντι του 50% των χωρών της Δυτικής 
Ευρώπης.  

Πλειάδα καλών πρακτικών κυρίως και κύριοι, στις άλλες χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δείχνουν το δρόμο. Στην Ιταλία, το Ιταλικό 
Υπουργείο Γεωργίας ενέκρινε έκτακτο κονδύλι 10 εκατομμυρίων ευρώ μετά 
από αίτημα των Οργανώσεων Παραγωγών με σκοπό την ανάκτηση της 
ανταγωνιστικότητας, την αναδιάρθρωση καλλιεργειών στον τομέα των 
εσπεριδοειδών που επλήγη από το εμπάργκο και τον ιό τριστέζα. 

Στη Γαλλία, μετά από ενέργειες ομάδων παραγωγών των 
πτηνοτρόφων, η χώρα θα πάρει 32 εκατομμύρια ευρώ για τις απώλειες από 
τη γρίπη των πτηνών, ενώ μόλις προχθές η κυβέρνηση της Γαλλίας, μετά από 
αίτημα των Γάλλων παραγωγών, παίρνει πρωτοβουλίες για την τόνωση του 
εισοδήματος προκειμένου να ενισχυθούν οι έλεγχοι, με διπλάσιες μάλιστα 
κυρώσεις για παραβάσεις φυτοπροστασίας και να μπει τέλος στον πόλεμο 
των τιμών εις βάρος του παραγωγού.  

Κυρίες και κύριοι, η Νέα Δημοκρατία και ο Πρόεδρός μας έχουμε 
επανειλημμένα περιγράψει την αναγκαία μεταρρύθμιση για την ανάταξη του 
αγροτικού τομέα, η οποία βεβαίως δε θα έρθει ξαφνικά και ως ευχολόγιο, 
αλλά θα έρθει μέσα από άμεσα μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα, από τη 
βέλτιστη αξιοποίηση όλου του κοινοτικού χρηματοδοτικού κεκτημένου από την 
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υιοθέτηση καλών πρακτικών για τη ζητούμενη μείωση του κόστους 
παραγωγής.  

Ειδικότερα: Προτάσσουμε τη μείωση του συντελεστή 
φορολόγησης από το σημερινό 22% στο 9% για εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ. 
Γενναία, φορολογικά κίνητρα για το χτίσιμο συλλογικοτήτων, για το προϊόν 
που θα παραδίδουν οι συνεταιρισμένοι αγρότες στις ομάδες και τις 
Οργανώσεις.  

Μιλώντας για το κοινοτικό κεκτημένο, πέραν του δεύτερου 
πυλώνα, πέραν των χρηματοδοτικών εργαλείων για τις κρίσιμες αγορές των 
προϊόντων, δε μπορώ να μην αναφερθώ στην προγραμματική προτεραιότητα 
της Νέας Δημοκρατίας, για την αξιοποίηση επιτέλους, του Προγράμματος 
Γιουνκέρ για τον αγροδιατροφικό τομέα.  

Ένα Πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους 
Ευρωπαίους αγρότες να δανείζονται με χαμηλότοκο δανεισμό και εγγύηση τα 
Προγράμματα του δεύτερου πυλώνα. Ένα Πρόγραμμα - ένεση ταμειακής 
ρευστότητας που τόσο ανάγκη έχουν οι αγρότες επενδυτές ειδικά της χώρας 
μας και δυστυχώς η αξιοποίησή του είναι μηδενική.  

Το παράδειγμα κι εδώ της Ιρλανδίας η οποία εξασφάλισε 
χαμηλότοκα δάνεια στη γαλακτοπαραγωγή της μέσω της αξιοποίησης του 
πακέτου Γιουνκέρ, με κυμαινόμενα επιτόκια ανάλογα με τις τιμές του 
γάλακτος, μας δείχνει σίγουρα το δρόμο.  

Κλείνοντας κυρίες και κύριοι, στο πρόσφατο Συμβούλιο 
Υπουργών Γεωργίας της 19/3/2018, δεν επετεύχθη ομοφωνία προκειμένου να 
εκδοθούν συμπεράσματα Συμβουλίου και αυτό συνέβη, λόγω της 
καταψήφισης του επίμαχου σημείου περί εξωτερικής σύγκλησης, από 5 κράτη 
μέλη. Δηλαδή την Πολωνία, τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Εσθονία και τη 
Σλοβακία, οι οποίες ήθελαν την απόλυτη εναρμόνιση των στρεμματικών 
ενισχύσεων 

Στα συμπεράσματα της Προεδρίας για το επίμαχο θέμα της 
εξωτερικής σύγκλισης, δε θα χρειαστούν περαιτέρω συζητήσεις στο πλαίσιο 
των διαπραγματεύσεων για τη δέσμη μέτρων.  Αποφύγαμε την καταστροφή 
της απόλυτης εναρμόνισης, αλλά οι κίνδυνοι είναι ορατοί και η κρισιμότητα 
των εξελίξεων αφ’ ενός μέχρι τις 2 Μαΐου που θα εκδοθεί η νομοθετική 
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πρόταση για το πολυετές καθώς και το τέλος Μαΐου που θα εκδοθούν οι 
νομοθετικές προτάσεις και θα πάνε στα εθνικά Κοινοβούλια για τη μελλοντική 
ΚΑΠ, είναι επί θύραις.  

Δεν αρμόζουν λοιπόν οι πανηγυρισμοί, αλλά η δουλειά και η 
επίμονη και επιχειρηματολογημένη διαπραγμάτευση από την πλευρά του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Θυμίζουμε ότι και στην προηγούμενη διαπραγμάτευση, για το 
2014-2020 υπήρχαν ανάλογες φωνές για την εξωτερική σύγκλιση, όμως μ’ 
επιχειρηματολογημένη διαπραγμάτευση εξασφαλίστηκαν κονδύλια 19,6 δις 
ευρώ για το σύνολο της ΚΑΠ κατά 3 δις επαυξημένα σε σχέση με την πρώτη 
κατανομή. 

Κυρίες και κύριοι, η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ για την ανάταξη 
του αγροτικού τομέα, έχει το σχέδιο, έχει τη βούληση, έχει τις πολιτικές, 
πιστεύει στον αγροτικό τομέα. 

Μ’ αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας 
μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του Προέδρου μας, του κ. Κυριάκου 
Μητσοτάκη και τις ευχές του για καλές κι εποικοδομητικές εργασίες και 
αποτελέσματα του συνεδρίου σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση 
και που με ακούσατε. 

 


