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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΠΕ 

Ή δυαδυκασυα καταρτϋθε"ως καύ εφαρμογές ενός σύγχρο-

νου καυ άποτελεσματυκοϋ προγράμματος ούκονομυκης καύ κοι,νωνυ-

xfÎS αναπτύξεως σε χώρες μέ δημοκρατικό* πολίτευμα καύ ούκονο-

μιία ελεύθερης αγοράς δέν μπορεί πάρα να στηριίζεταυ στην τρυ-

μερη* συνεργασύα τών κρατυκών φορέων σχεδυασμοΟ καυ εφαρμογές, 

εκπροσώπων τοο υδυωτοκοϋ τομέα - εργοδοτών και? εργαζομένων -

και? εύδυκων έπυστημόνων, πού καλουνταυ να προσφέρουν το*ς σχε

τικές συμβουλές τους. "Ετσυ, καύ γι,ά την εκπόνηση τοϋ Πεντα

ετούς Προγράμματος Ουκονομυκης καυ Κουνωνυκ?ίς Αναπτύξεως 

1976-8.0 συγκρατήθηκαν πενήντα ομάδες εργασίας » μέ ανάλογη 

σύνθεση, στύς όπουες ανατέθηκε ή δυερεύνηση τών προβλημάτων 

καυ προοπτυκών βασυκών τομέων της ουκονομύας, μέ τ.ελυκο' σκο

πό* την υποβολή* εί,σηγησεως γι,ά την ακολουθητέα πολύτοκη. 

Στύς ομάδες αυτές δόθηκε ένα συνοπτυκό δοάγραμμα όδηγυών, 

πού καθόρυζε το άντυκευμενο καύ* τυς γενυκές κατευθύνσεις τη"ς 

έρευνας» μέ εύδυκη αναφορά στην ένταξη της Έλλάδοίς στυ'ς Ευ

ρωπαϊκές Κουνότητες. Ζητήθηκε έπύσης από τtς ομάδες η υπο

βολή προτάσεων γυά συγκεκριμένα μέτρα πο.λυτί'^^ς π ο υ* έπρεπε 

νά συνοδεύονται, καθ* άπό έκτυμηση των ούκ.ονομυκών τους έπυπτώ-

σεων. .Παράλληλα, καταβλήθηκε προσπάθευα συντονυσμοΟ τοΟ 

έργου τών ομάδων καυ εντάξεως των ύπολογυσμών τους μέσα 

στά πλαύσυα πού καθόρυζαν où μακροουκονομυκές έκτυμησευς 

τοο Προγράμματος. . . %·. 

• Qu ομάδες εργάστηκαν μέ ζήλο καυ εύσυνευδησύ'α, ανά

πτυξαν πρωτοβουλία και; δυατύπωσαν ανεπηρέαστα καυ μέ παρρη-" 

συ*α τυ*ς άπόψευς τους. ilcxpa τό σύντομο σχετυκά χρονικό δυά-

στημα, πού είχαν στη* δυάθεσή* τους, καυ τύς δυσχέρευες πού 
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δημυουργοοσε η άνεπάρκευα τον στουχευων fi ή έλλευψη προηγου

μένων σχετυκών ερευνών, παρέδωσαν έργο,πού, άπο* πολλές άπο*-

ψευς, θά μπορούσε vex χαρακτηρυσθεϋ πρωτοπορυακο*. "Ετσυ, σχυ 

μόνο συγκεντρώθηκαν καυ παρουσυάσθηκαν κατά συστηματυκο* τρο*-

πο πληροφορυες καυ στουχεϋα εντελώς νέα η πού ύπη^χαν σχάρ-

πυα σέ γνωστές η άγνωστες πηγές, άλλο! καυ' ή ανάλυση τον προ

βλημάτων καυ ή δυατύπωση τον ευσηγη*σεων δυακρι*νονταυ, κατά 

κανόνα, γυά τη* συνέπευα καυ* την πληρότητα τους. 

• • • • ν » . * · · ' · ' • · · · > ' • 

"Οπως πρόκυπτευ άπο' τα π to' πάνω, où έκθεσευς γ ta το* 

Πενταετές Πρόγραμμα, οΰ άποϋες ύποβλή*θηκαν στά ΚΕΠΕ σάν ύπη-

ρεσυακά χεσμένα,: ευναυ προΠάν έργασυΌς καυ* εκφράζουν τυ*ς άπά-

ψευε τών μελών τον ομάδων. Είναυ επομένως αύτονάητσ £τυ, άν 

χαι* άποτελοϋν βασυχ?|ς σημασίας βοήθημα γυά την εκπόνηση τοΟ 

Προγράμματος Αναπτύξεως, δέν αντανακλούν χατ'άνάγκην τυ*ς 

άπάψευς ούτε μποροΟν νά θεωρηθούν δεσμευτυκές γι,ά τά.ΚΕΗΕ -

τον υπεύθυνο γυά τή*ν τεχνυκή* επεξεργασία τοΌ Προγράμματος 

Όργανυσμο* - χαι* άκο*μη περυσσοτερο γυά την Κυβερνητυκή* *Αρχι*ί» 

η οπούχ με ευρύτερα χρυτηρυα αποφασίζει, τελυχά γυά το* πε- : 

ρυεχό*μενο χαυ* τους στόχους τοο Προγράμματος, το* οποΟο ύπο- < 

βάλλευ γυά έγχρυση στη* Βουλή*. 'Ανεξάρτητα άπο* τ υ*ς παραπάνω 

παρατηρήσευς χαυ* παρά τυ*ς έπυφυλάξευς πού μπορεε νά δυατυ-

πωθοΟν γυά όρυσμένεε γνώμες η άπάψευς πού έχφράζονταυ στυ*ς 

έχθέσευς αυτές, αποφασίσθηκε ή δημοσυ'ευση* τους, οχυμάνο 

γυατυ* χρυθηχε σκόπυμη η ευρύτερη προβολή* τοΟ έργου 600 καυ* 

πλέον έπυστημάνων καυ* εΰδυκών άλλα καυ* γυατυ* θεωρή*θηκε ότυ 

προσφέρουν χρή*συμο ύλυκο* γυά τή*ν παραπέρα χαυ* σέ μεγαλύτε

ρο βάθος δυερεύνηση τον ουκονομυκών χαυ* κουνωνυκών προβλη

μάτων τΐΐς χώρας. Πρέπευ έπυ*σης νά σημευωθευ*, οτυ ή γλωσσυ-
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h . 'ι (fi • J: . 

κή* κα£ λουκιΐ έ*ΐ4ΐε"λευα τον κευμένων περυορ&τθηκε στα* άπολυ* 

τως απαραίτητα, γι,ά* να έπυταχυνθεϋ ή κυκλοφορία τους, πού* 

άλλυώτυκα θα* καθυστερούσε, λόγω τοο μεγα*λου όγκου τους. 



: r * 



ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• ' .'· 'Υπ'' αριθ. 374/1Ö6/2.3.1976 απόφαση τοο ΎπουργόΌ ' 

Συντονισμού* όπως τροποποιήθηκε μέ την ύ π ' ά ρ ι θ . ΡΔ 5^7/17.1.77 

απόφαση τοο ί δ ι ο υ Ύπουργοϋ. 

Πρόεδρος 

Ταλλέλης Δημήτριος 

Μέλη 

Κι,τσοπανίδης Γεώργιος 

Koυγέα£ Βένετης 

Δουσ^ς Κωνσταντίνος 

Δραγώνας Κωνσταντίνος 

Δρακάκης Κωνσταντίνος 

Πλαστήρας Γεώργιος 

Σ ι δ ε ρ ί δ η ς Δημοσθένης 

Γιασημακόπουλος Γεώργιος 

'Ομότιμος καθηγητές ^ΑνώΤάτη^ 
Γεωπονικής Σχολής 'Αθηνών 

Καθηγητής Γεωπονοδασολογικ?ΐς 
Σχολές τοΰ Πανεπιστημίου :« -
Θεσσαλονίκης 

Καθηγητής Άνωτοίτης'Γεώπονυκίΐς ' 
Σχολές' Αθηνών, Πρόεδρος 
Γεωτεχνικού 'Επιμελητηρίου . . · 

'Ελλάδος 

Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς Άγροτικ'ης. 
Τραπέζης τίΐς Έλλάδος^ 

Γενικός Διευθυντής Γενικές 
Διευθύνσεως Προγράμματος καί 
Περιφερειακής ΆναπτιΪξρως 

'Υπο υργ ε LOυ Γ εωργ ία ς . ·ν 

Γενικός Διευθυντής ,Γ/ενικ?ίς 
Διευθύνσεως Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Παραγωγές, 

Υπουργείου Γεωργίας, 

Γενικός Διευθυντής Γενικές, , 
Διευθύνσεως Γεωργικών Έρε'υνδν καί 

Έ γ γ ε ι ω ν Βελτιώσεων »Υπουργείου 
Γεωργίας 

Γενικός Διευθυντής Γενικές 
Διευθύνσεως Δασών,Υπουργείου 
Γεωργίας 

Διευθυντής Διευθύνσεως Ευρωπαϊκές 
Συνεργασίας Υπουργείου Συντονισμοί) 
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Γεωργόπσυλος 'Ηρακλής 

Κολύμβας Νυκόλαςο 

Πεταλωτ^ς âmfttρ uos 

Μπροϋμας Φίλανδρος 

Λεπυδαρδς Κω^σταντξν,φς 

Παραλίας Β£κτ;ωρας 

ΚαράγΛΛ>ργας Κωνσταντίνος 

Δυευθυντ.ιίς Δυευ&ιίνσεω$ 'Εζαγωγι,χοΟ 
'Εμπορίου Γεωργικού Ερά^οντων, 
'Υπουργείου 'Εμπορίου Τι 

Γενυκο'ς Δυευθυντη*ς Πανελληνίου 
Συνομοσπονδίας "Ενώσεων 
Γεωργυχων Συνεταυρυσμόδν -χ |ο 

Οίχονομυκός Συ*μβουλοs ίανελλ^νίρυ 
Συνομοσπονδ ία ς 'Ενώσεων 
Γεωργίων Συνεταυρι,σμων 

Προ εύρος. Ενώσεως Γεωργυκόδν 
Συνετάυρυσμβν Καλαμάτας 

Δυευθ,υντη*ς Ενώσεως ΓεωργυχΩν 
Συνεταυρυσμδν *Ελευθερουπό*λεως 

Διευθυντής Ενώσεως Γεωργυχων/ 
Συνετά Lp υσμΰν Σερρον 

Πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων 
Νωπών Γεωργυκόδν Προϋοντων 

•Λ Τ J 

Έπυχευρηματίας 'Αγροκτηνοτραφ Utils 
Εκμεταλλεύσεως 

Πανταζος Βασίλειος 
- ' j 

Εύστράτογλου-Τοοου*λου Σοφία •Επύοτημονι,κσ'ς ΣυνέργάΗήδ ÏŒHE 

Γραμματέας . ν - ; , 

Τσαντεκίδου, 'Ε^έντι *3Ξπυστημονυκός ίώώργ&η? KESÉ 

Συντάκτης tfis; εκθέσεως ορίστηκε η κα Σ. Ευστρα*τογλου-

Τρδον'λρυ. 



2Ε2ΰ2£2£_9ΜΜΑΓ_ΕΡχΑΣΐΑΣ 

*H έκθεση αύτη εϊναυ το* αποτέλεσμα τον έργασυών τ fi ς 

'Ομάδας ΙϊρώτογενοΟς Παράγωγης, ή όπούα συστάθηκε με την ύπ'άρι,θ. 

374/Ì86/2.3.1976 άπο'φαση του* * Υπουργοί; ΣυντρνυσμοΟ, όπως αύτ?5 

τροποποιήθηκε με την ΡΔ 5^7/17.1.1977 άπο'φαση, στα πλαι,'συα 

καταρτίσεως τοο Πενταετούς Προγράμματος Αναπτύξεως 1976-80. 

Το έργο ττίς 'Ομάδας, όπως όρυζεταυ στην παραπάνω άπο'

φαση, είναι,: 

α.. Ή. μελέτη καθ* ή άξυολογηση της υφιστάμενης καταστάσεως., 

των προβλημάτων καθ* άδυναμυων τοο πρωτογενοος τομέα. 

ft./'fî Λ ρ̂̂ χραφή* Η(χ£ ανάλυση των. .δυνατοτήτων καθ* προοπτυ* 

κδν αναπτύξεως αύτοο κατά την πενταετυα 1976-80 καθ* ό καθο-

ρι,σμό"ς·των βασυκων επυδυώξεων καύ..στόχων, ύδιίως ενόψει, τί[ς· > * 

εντάξεως της χώρας στή\> Εύρωπα κ̂τΐ Κοινότητα* . ~. .η ·..-··. 

γ. Ή επεξεργασία mv εισήγηση νσυγκέκρυμένων μέτρων -ito-* >•'·--

λυτι,κίΐς καύ* θεσμυκων αλλαγών γυά τή*ν πραγματοποίηση τω\ί π'υό* 

πάνω επι,δυω*ξεών. • · ' - > ' " : ";···%.•.> JÙ ..* ·?: .••.-.:., •. 

Ή παρούσα έκθεση άποσκοπεϋ στο* νά συμβάλει, στη χάρα

ξη μυας αναπτυξιακές άγροτι,κΐίς πολυτυκίΐς μέ τόν καθορυσμό μα

κροχρόνιων έποδυώξεων γυά τον τομέα άλλα καυ μέ το'ν προσδιο

ρισμό* συγκεκρυμένων στο'χων γι,ά την περίοδο του Προγράμματος. 

Παράλληλα οι προτάσευς μέτρων πολι,τι,κίΐς αποβλέπουν στην εναρ-

μονυση τη*ς άγροτυκίΐς πολι,τυκίίς προ'ς τη*ν Κουνη Άγροτυκη Πολι,-

τυκή* και* στη γενυκο'τερη προετοι,μασυα τοο τομέα γι,ά ττ*ν έντα

ξη τους στον κουνοτυκό* χώρο. 
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Ή έκθεση άποτελεϋται άπο* ενα γενι,κό* μέρος πού άφορα 

τιίς εξελίξεις, τα" προβλήματα καί τις προοπτυκές τοΟ τομέα, κα

θώς καί τίς γενικές κατευθύνσεις πολιτικής, καί ano* ειδυκά κε

φάλαια πού" καλύπτουν την υφιστάμενη κατάσταση» τίς επιδιώξεις 

καύ τίς προτάσευς μέτρων πολιτικής τον κλάδων, φυτικής, ζωικής, 

δασικής καί αλιευτικής παραγωγής τοΟ κλάδου τον γεωργικών βι

ομηχανιών και τέλος τοΟ θεσμικού πλαισίου τοΟ γεωργικοΟ τομέα. 

Κατά την επεξεργασία τής εκθέσεως έλτίφθηκχν ύπάψη ού 

εισηγήσεις τον*Ομάδων'Εργασίας Φυτικής καί Ζωικής Παραγωγής, 

Δασον, 'Αλιείας, Γεωργικών Βιομηχανιών καί 'Αγροτικών Θεσμών. 

Ευντάκτης τής εκθέσεως ήταν ή Κα Σ. Εύστράτογλου-

ΤοδοΓύλου, επιστημονικός συνεργάτης τοΟ ΚΕΠΕ καί προϊσταμένη 

τοΟ Τμήματος Πρωτογενούς Παραγωγής, ή οποία $οηθη*θηκε σημαντι

κά στά #ργο4 τη£ tino* τ ί ς εισηγήσεις τον συνεργατών τοΟ Τμήμα

τος Πρωτογενούς Παραγωγής "xtttT τον συντακτονtEN εκθέσεων τδν 

παραπάνω 'Ομάδων 'Εργασίας, κ. Κ. Παπαγεωργίου γιά θέματα κτη

νοτροφίας καί αγροτικών θεσμών, Κα Ε. Τσαντεκίδου γιά θέματα 

αλιείας, χ. Κ. Διαμαντή, γιά θέματα γεωργικών βιομηχανικών 

καί κ. Ε. Σαμουήλίδη γιά θέματα δασικής παραγωγής. 
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Ι . ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

1,'Εξελίξεις στον τομέα πρωτογενούς 

παράγωγης 

*0 αγροτικός τομέας εξακολουθεί νά κατέχει νευραλγι

κή θέση στην ελληνική οικονομία. Συμμετέχει κατά 16,5$ στό 

σχηματισμό του ' Άκαθοίριστού 'Εγχώριου Προϊόντος, προσφέρει α

πασχόληση στό ΐ / 3 περίπου του εργατικού*δυναμικού, καλύπτει 
?.**ΐό μεγαλύτερο μέρος των αναγκών του πληθυσμού σέ τρόφιμα και 

εξασφαλίζει αξιόλογους συναλλαγματικούς πόρους άπό τ ι ς εξαγω

γές γεωργικών προϊόντων. Πέρα απ' αυτά ή αγροτική ενασχόληση 

αποτελεί τρόπο ζωής, πού συμβάλλει στή διατήρηση των παραδοσια-

. κων αξιων. 

Κατά τήν τελευταία δεκαετία πραγματοποιήθηκαν σημαν

τ ικές αλλαγές στον τομέα πού είχαν σαν αποτέλεσμα τήν αύξηση 

των δυνατοτήτων παραγωγής και τή βελτίωση των συνθηκών διαβιώ

σεως του γεωργικού πληθυσμού. *Η αύξηση των αρδευο'μενων εκτά

σεων1 άπό 5*7 εκ*στρ. τό 1965 σέ 8,4'τό 1975, ή επέκταση σέ ση

μαντικό βαθμό της έκμηχάνίσεως,ή επέκταση της χρήσεως βελτιω

μένων εισροών, δηλαδή λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κ.λπ. καί γ ε ν ι 

κότερα η συσσώρευση κεφαλαίου στό γεωργικό τομέα καθώς ε π ί 

σης καί οι μεταβολές στό θεσμικό πλαίσιο της αγροτικής πολιτ ι

κής μετέβαλαμ τήν παραγωγική δυναμικότητα του τομέα#Λ 

;'·=' Ειδικότερα κατά τήν τελευταία «evraeti^ct,τό άκαθάρι-

.. στο προϊόν του τομέα σημείωσε μέση ετήσια αύξηση 3,6$ έναντι 

5f5% του Α#Ε*Π, Τό ακαθάριστο γεωργικό προϊόν εξακολουθεί να 

χαρακτηρίζεται από\τήν υψηλή συμμετοχή'της φυτικής παραγωγές 
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(2/3)« Ή κτηνοτροφική παραγωγή, αν καί αυξανόταν με υψηλότε

ρο ρυθμό κατά.την τελευταία πενταετία, HÖί'βελτίωσε τη θέση 

της, συμμετέχει ακόμη μόνο,κατά το Ί / 3 περίπου στό γεωργικό 

προϊόν« Πάρα τη βασική σημασία τής άλΜ£ ία ς καί τών δασών, οι 

κλάδοι αντοί εξακολουθούν να συμ&Ιλλουν σε" ιίολΰ «epvopunicvo 

βαθμό (2,ί?$ καί 2% αντίστοιχα) στό σχηματισμό του* ακαθάριστου 

γεωργικού προϊόντος· 

: y *S αδξϊ?ση της φυτικής παράγωγης μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 

- 4 $ »ατά την περίοδο 197**75 προήλθε κυρίως άπό την.αύξηση των 

αποδόσεων, και δευτερευόντως μόνο από τή*ν'.'&ναόιάρθρωση των καλ

λιεργειών i :*•. r 

ΧΕ αύξηση τής ζωικής παραγωγές μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 

5ϊ>€#.κατα* τήν περίοδο 1971-75 οφείλεται τόσο στην αυξηστ) του 

! ζωϊκου κεφαλαίου οσο καί των'αποδόσεως, πο$ προήλθαν άπ& τή 

. . γεννετιπή βελτίωση των ζώων καί τή .βελτίωση της διατροφή καί 

της ο\>ντ^ρή#εψς τόυς> Παρά την. αυ£ι·>ση δμως αυτή ή κτηνοτροφι-

- . κ ή παραγωγή'δεν καλύπτε ι τις-'εγχώριε? ανάγκες* μ | αποτέλεσμα 

—. ιρή σημαντική έπιβ;ίρυνση του Ισοζυγίου πληρωμ£δν* 

Το* προϊόν της αλιείας σημείωσε στασιμότητα σ τ ή ν τ ε -

νΧευταία πενταετία, πού αποδίδεται κυρίως στον π ε ρ ι φ ι ο ί κ τ ω ν 

υπερπόντιων" αλιευτικών πεδίων καί στή βαθμιαία εξάντληση'του 

εναλιο,υ πλούτου τ ή ς ^ α ς . ''Εξ αλΚου ό χαμηλός ρυθμός'αυξήσεως 

- φν προνΑντίτς *φ^.:6αφν (2$ κατά μέσο ορο. στ^ν περίοδο 1971-75 

^ ε ί λ έ τ α ^ σ ^ ν ΐΕεριορτίσμό τ % παράγωγης καυσόξυλων, ; πού άντ ι-
ν στάθμισε έν μέρει τή* σημαντική ποΑοτ,ική. καί,ποί»τική" αύξηση 

της βιομηχανικής ξυλείας (7$-ετησίως tfefìv ίδια περίοδο). 
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Στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομέ

νων και των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων) πού έφτασαν τό 

36$ του συνόλου των εξαγωγών τό 1975 εξακολουθούν να συμβάλλουν 

σημαντικά τά παραδοσιακά προϊόντα (καπνός, σταφίδες, βαμβάκι, 

οίνοι) αν και τά νωπά και μεταποιημένα οπωροκηπευτικά συνεχώς 

αυξάνουν τη συμμέτοχη τους« 

Οι εισαγωγές 8ποτελοϋν-αι κυρίως άπό ζωϊκά προϊόντα 

καί ζωοτροφές και δευτερευόντως άπό δασικά καί φυτικά προϊόν

τα» Τό 1975 ή σύνθεση των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων κατά 

ßaeucfi κατηγορία ζταν ή ακόλουθη: ζωικά 30$, ζωοτροφές 23$, .• 

δασικά 14$, φυτικά 29$ (περιλαμβανομένων σημαντικών ποσοτήτων 

ζάχαρης, αν καί ή χώρα είναι πλέον αυτάρκης στό προϊόν αυτό) 

καί τέλος αλιευτικά 4$* 

2,'Αδυναμίες καί προβλήματα 

Βασικό χαρακτηριστικό του τομέατέ σύγκριση μέ τους 

άλλους τομείς παραμένει τό χαμηλό κατά κεφαλή εισόδημα πού ο

φείλεται κατά κύριο λόγο στη χαμηλή του παραγωγικότητα· Βασι

κό της αίτιο αποτελούν οι υφιστάμενες συνθήκες εκμεταλλεύσεως 

στον αγροτικό τομέα, σέ συνδυασμό μέ τόν υψηλό ακόμη αριθμό 

τών απασχολουμένων σ'αυτόν,πού εκτιμάται δτι ήσαν της τάξεως 

τών 1.200 χιλ.ατόμων τό 1975· 

Τό μικρό μέγεθος τών εκμεταλλεύσεων i£aÌ ò κατακερμα

τισμός τους αποτελεί βασικό περιοριστικό παράγοντα στην αύξη

ση της παραγωγικότητας. Παρά τή μείωση του γεωργικού εργατι

κού δυναμικού στην περίοδο 1961-71 κατά. 600. χιλ. άτομα περίπου, 

που οδήγησε σέ σημαντική μείωση του άρυθμοΟ τών ενεργών ατόμων 
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άνά εκμετάλλευση, μικρή μόνον μεταβολή σημειώθηκε στον αριθμό 

και τό μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Σύμφωνα μέτίς 

αντίστοιχες απογραφές άπό τό 1961 στό 1971 ο αριθμός των γεωρ

γικών εκμεταλλεύσεων μειώθηκε άπό 1.156 χιλ.σε 1.047 Χ&λ., η 

μέση έκταση σέ στρέμμματα αυξήθηκε άπό 32 σέ 34 και ο μέσος 

αριθμός αγροτεμαχίων άνά εκμετάλλευση μειώθηκε από 7*5 σέ 6,5· 

Αποτέλεσμα της πληθυσμιακής άποδυναμώσεως της γεωρ

γίας στην περίοδο 1961-71 ήταν ή μείωση της σχέσεως "ενεργά 

ατομα κατ'εκμετάλλευση" σέ πολύ χαμηλό, επίπεδο μέ δυσμενή* αν

τίκτυπο στην κινητικότητα της εργασίας. Επίσης ή εκροή* αύτη 

δημιούργησε πρόβλημα στη σύνθεση των ηλικιών ώστε τό εργατικό 

δυναμικό της γεωργίας νά χαρακτηρίζεται άπό υψηλή συμμετοχή · 

ατόμων μεγάλης ηλικίας. *Η εκτεταμένη μείωση καί η χειροτέρευ

ση της συνθέσεως τοΰ γεωργικού πληθυσμού κατά τήν περασμένη 

δεκαετία, αν καί δέν '"Αθηγησε σέ*γενική ανεπάρκεια προσφοράς 

εργασίας, χάρις στην εκμηχάνιση της παράγωγης, είχε σάν συνέ

πεια στενότητα σέ περιόδους αιχμών ζητήσεως εργασίας (φάση συγ

κομιδής βάμβακος, καπνού, φρούτων, ελαιοκάρπου κ.λπ,). 

Δπό τό σύνολο της γεωργικής γης (38,8 εκ.στρ.) $Sfo 

αποτελείται από πεδινά εδάφη καί τό υπόλοιπο άπό ορεινά και 

ημιορεινά. Πολλά από τά εδάφη είναι πτωχά καί στίς ορεινές 

καί ημιορεινές περιοχές υποβαθμισμένα λόγω διαβρώσεων. Ένω 

(Γι μακροχρόνιες δυνατότητες αρδεύσεως εκτιμώνται σέ 16 έκ.στρ., 

τά αρδευτικά δίκτυα πού κατασκευάστηκαν καλύπτουν μόνο 9,5 εκ. 

στρ. καί οι αρδευόμενες εκτάσεις δέν ξεπερνούν τά 8,5 έκ,στρ., 

δηλ. 22$ της αγροτικής γης. Έκτος άπό τό γεγονός οτι 1 εκ.
 : 

αρδευόμενων στρ. περίπου δέν αξιοποιείται, παρατηρείται πλημ-
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μελής άρδευση επί 2,5 έκ· στρ. μέ δυσμενείς επιπτώσεις στην 

ποσοτική και ποιοτική απόδοση της παράγωγης και αλλοίωση της 

συστάσεως των εδαφών. 

Παράλληλα προς τις παραπάνω διαρθρωτικές αδυναμίες 

υπάρχουν βασικές θεσμικές και οργανωτικές αδυναμίες πού επιδρούν 

δυσμενώς στην ανάπτυξη του τομέα. Οι βασικο'τερες άπό τις αδυ

ναμίες αυτές πού προσλαμβάνουν ιδιαίτερη σημασία εν όψει της 

εντάξεως της χώρας στην ΕΟΚ, είναι: 

- Ή παντελής σχεδόν έλλειψη συνεταιριστικής δραστηριό

τητας στο στάδιο της παράγωγης και ή περιορισμένη συμμετοχή 

των συνεταιριστικών οργανώσεων στό στάδιο της εμπορίας καί με

ταποιήσεως« 

·». Ή ελλιπής οργάνωση της εσωτερικής καί εξωτερικές 

εμπορίας μέ αποτέλεσμα τήν επιβάρυνση του παράγωγου καί του 

καταναλωτή. 

— Ή ανεπαρκής προσφορά κρατικών υπηρεσιών στον παρατ-

γωγό στους τομείς της οργανώσεως της παράγωγης ,ττί ς τεχνικής 

της καλλιέργειας, του προγραμματισμού των καλλιεργειών καί γε

ν ικό*τερα της πληροφορήσεως τοο παράγωγου" πού οφείλεται, κυριίως 

στην έλλειψη επιστημονικού καί βοηθητικού προσωπικού καί στην 

πλημμελή οργάνωση των φορέων ασκήσεως πολιτικής, 

•-Ή έλλειψη οικονομικής καί κοινωνικής, έρευνας στό: ? 

γεωργικό τομέα σέ συνδυασμό μέ τά περιορισμένα ποιοτικά καί 

ποσοτικά στατιστικά στοιχειά γιά τά βασικά μεγέθη του. 

— Έελλειψη οργανικής συνδέσεως της τεχνικής έρευνας 

* 
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με τήν εφαρμογή των πορισμάτων της, 

3· 'Επιδιώξεις καί κατευθύνσεις 

.πολιτικής 

Γιά νά αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες και τα προβλή

ματα του αγροτικού τομέα και νά αξιοποιηθούν οι δυνατότητες 

πού παρουσιάζονται, οι βασικές* επιδιώξεις στην περίοδο του Προ

γράμματος είναι οι έξης: 

α. Αύξηση του εισοδήματος των απασχολουμένων στον 

τομέα μέ τήν αύξηση της παραγωγικότητας σέ οτυνδυασμό μέ την 

πολιτική οικονομικών ενισχύσεων. 

β.Αντιμετώπιση των βασικών διαρθρωτικών, οργανωτι

κών καί θεσμικών άδυναμιαν του τομέα'για τον εκσυγχρονισμό του 

καί τή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του« Έν όψει τη*ς εντά

ξεως της χώρας στην ΕΟΚ ή επιδίωξη αυτή, σέ συνδυασμό μέ τήν 

επιδιωκόμενη προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στα Ισχύοντα στην 

ΕΟΚ, αποτελούν βασική προϋπόθεττη γιά τήν άνοδο του τομέα καί 

τήν επιτυχή του ένταξη· 

γ.· Διεύρυνση των δυνατοτήτων των εξαγωγών τόσο στην 

EOE οσο καί σέ νέες αγορές, καί υποκατάσταση εισαγωγών. Είδι-

KÓTtpo θά επιδιωχθεί ή εξαγωγή αγροτικών προϊόντων \mó μεταποιη

μένη μοοφή λόγω των πλεονεκτημάτων πού παρουσιάζουν (δυνατότητα 

ôtaTTïpTfoe»ç,αύξημένη προστιθεμένη αξία, αυξημένη απασχόληση 

σέ γεωργικές βιομηχανίες κ.λπ.)» 

. δ. Προσαρμογή της παραγωγές στίς ανάγκες τη*ς εσωτερι

κής καί εξωτερικής ζητήσεως γιά νά άποφευχθεϋ h δηνι,ουογυα ιλεο-
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νασμάτων γεωργ-ι^πων προϊόντων καί· ve' -περιορισθεΕ,ρσο τό· δυνατόν, 

το."έλλειμμα σε ζωικά, δασικά και α λ ι ε υ τ ι κ ά προϊόντα, 

ε. Συγκράτηση αγροτικού πληθυσμού σε ορισμένες π ε ρ ι ο 

χ έ ς Ι δ ι α ί τ ε ρ η ς σημασίας γ ι ά νά αποφευχθεί ή χειροτέρευση tfîs 

χωροταξικής κατανομής του. 

λαμβάνοντας ύπ'όψη τ ί ς δυνατότητες του τομέα και της 

ο ικονομίας γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α , ε π ι δ ι ώ κ ε τ α ι η αύξηση του ακαθάριστου 

γεωργικού προϊόντος με μέσο ετήσιο ρυθμό 3$> κατά τη δ ιάρκε ια 

του Προγράμματος ( τ ι μ έ ς 1970). Ειδικότερα ε π ι δ ι ώ κ ε τ α ι ή αύξη

ση της φυτικής παράγωγης κατά J>f°, της ζωϊκής κατά 2,9$>t της 

α λ ι ε υ τ ι κ ή ς κατά 396fo και της δασικής παράγωγης κατά 8,2$ κατά 

μέσον ορό ετησίως· 

Οι επί μέρους στόχοι , όπως αναπτύσσονται στά. σ χ ε τ ι 

κά κεφάλαια κατά κλάδο παράγωγης, ε ί ν α ι εφικτοί, καί η ε κ τ ί μ η 

ση τους στηρίχθηκε στην προβλεπόμενη εξέλ ιξη της εγχωρίου ζητή

σεως, στ-ίς προοπτικές των εξαγωγών, στην επέκταση των αρδευό

μενων εκτάσεων, στο- διαθέσιμο εργατικό δυναμικό του τομέα, στην 

εκτέλεση των απαιτουμένων έργων υποδομής καί στην εφαρμογή 

των προτεινόμενων θεσμικών καί οικονομικών μέτρων» 

Λαμβάνοντας ύπ'οψη την πρόοδο πού αναμένεται νά πρα-

γματοποι,ηθεε σττ^ν αΰξηση τοο γεωργυ>ίο\>, κεφάλα ί ο υ , στην εκμηχά

νιση,στην τ ε χ ν ι κ ή καλλιέργε ιας καί στην οργάνωση των εκμεταλ

λεύσεων υπολογίζεται ο τ ι κατά τη δ ιάρκεια του Προγράμματος η 

παραγ ω γ 1 κότητα της εργασίας θά αυξάνει με μέσο,ρυθμό 5,5$ ε τ η 

σίως. ιΗ εξέλ ιξη α υ τ ή , σέ ρυνδυασμό μέ την προβλεπόμενη ε ξ έ λ ι 

ξη της προσφοράς εργασίας στό γεωργικό τομέα αναμένεται ό τ ι θα. 
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δημιουργήσει, σέ yepLxé« *ερ*,*τύσε*,ς IVTOVCÇ αιχμές στη* ζήτη

ση εργασίας. Αυτές θά αντιμετωπιστούν με τήν κατάλληλη οργά

νωση της άγορας εργασίας μέ σκοπό τη βελτίωση της κινητικότη

τας του εργατικού δυναμικού, 

Μέ την πραγματοποίηση των στόχων πού τέθηκαν καί 

λαμβάνοντας ύπ'οψη τη διαγραφόμενη τάση, προβλέπεται δτι θα 

βελτιωθεί ò βαθμός έξαγωγιμότητας των προϊόντων φυτικής παρά

γωγης τόσο των παραδοσιακών (καπνός, σταφίδες* κλπ.*) Οσο καί 

των νωπών καί μεταποιημένων οπωροκηπευτικών. Επίσης προβλέ

πεται συγκράτηση των εισαγωγών κρέατος στα σημερινά επίπεδα 

η λίγο υψηλότερα και υποκατάσταση ενός μέρους των εισαγωγών 

γαλακτοκομικών προϊόντων καί ζωοτροφών. Για τά αλιευτικά 

προϊόντα προβλέπεται μείωση του ελλείμματος TOTJ κλάδου yuf δέ 

τά δασικά αναμένεται, βελτίωση της σχέσεως της παράγωγης προς 

την εσωτερική ζήτηση, 

*Η αύξηση του εισοδήματος καί ή βελτίωση ττ|ς παραγω

γικότητας του προβλέπονται στον τομέα θά επιδιωχθούν προς τ ί ς 

έξης. κυρίως κατευθύνσεις: 

1. Αύξηση του μεγβθους των εκμεταλλεύσεων, βελτίω

ση της οργανώσεως τους καί εκσυγχρονισμό τους,μέ την προώθη

ση σχημάτων οργανώσεως της παράγωγης σέ τοπική ϋάση μέ πλαί

σια συλλογικής δραστηριότητας. 

Ώς προς τή μορφή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων θά ε

πιδιωχθεί ή στήριξη του τομέα στην οικογενειακή εκμετάλλευ

ση. Αυτή είναι ή πιό κατάλληλη στή χώρα μας καί έχει τήν «ιό 

ευνοϊκή μεταχείριση άπό τό καθεστώς της ΒΟΚ. Γιά νά άντιμε-
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_•;·•* ττωπιστοΰν ορισμένες αδυναμίες πού συνδέονται με τό μικρό της 

μέγεθος καί νά δημιουργηθούν συνθήκες υψηλής παραγωγικότητας, 

θα δρα σε πλαίσια συλλογικής δραστηριότητας (παραγωγικοί· συ

ν ε τ α ι ρ ι σ μ ο ί , ομ,αδικές ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ι ς ) . 'Οργανωτικά σχήματα, 

τα όποια θά έθεταν τη γεωργική εκμετάλλευση ύπό τον έλεγχο 

άλλων τομέων θά πρέπει νά αποφευχθούν δ ι ό τ ι δέν εξυπηρετούν 

μακροχρόνια τόν αγροτικό τομέα. 

"Αν καί ή αϋξηση της παραγωγικότητας έ χ ε ι τ ε θ ε ί σάν 

βασική ε π ι δ ί ω ξ η , δέν θά-αποτελέσει το μοναδικό κριτήριο γ ι α 

τή στήριξη της γεωργίας, γ ι α τ ί θά οδηγούσε σέ εγκατάλειψη της 

αγροτικής δραστηριότητας σέ π ε ρ ι ο χ έ ς προβληματικές καί λ ι γ ό 

τερο γ ό ν ι μ ε ς , μ έ αποτέλεσμα τή μαζική έξοδο άπό τόν τομέα καί 

τή χειροτέρευση της χωροταξικής κατανομής του γεωργικού πλη

θυσμοί καί των οικονομικών δραστηριοτήτων· Α ν τ ί θ ε τ α , θά ε π ι 

δ ι ω χ θ ε ί ή λήψη μέτρων στά π λ α ί σ ι α της περιφερειακής π ο λ ι τ ι κ ή ς , 

γ ι ά * τ ή μείιοση των ανισοτήτων κάα τή συγκράτηση αγροτικοί? πλη

θυσμού σέ π ε ρ ι ο χ έ ς Ι δ ι α ί τ ε ρ ο υ ενδιαφέροντος· 

2 . Προώθηση μορφών συλλογικής δράσεως εκτός άπό το 

στάδιο παραγωγής, πού μόλις αναφέρθηκε, στά στάδια εμπορίας 

και μεταποιήσεως. Από τό Πρόγραμμα δ ί δ ε τ α ι Ι δ ι α ί τ ε ρ η έμφαση 

στην ενίσχυση των γεωργικών συνεταιρισμών, ή ανάπτυξη των ό -

.ποίων-κρίνεται απαραίτητη γ ι ά τήν επίλυση των βασικών διαρθρω

τικών προβλημάτων της γεωργίας καί γ ι ά τήν εφαρμογή της κ ο ι 

νής αγροτικής π ο λ ι τ ι κ ή ς μέσα στά πλαίσια της ΕΟΚ. 

3 . Οργάνωση τής εσωτερικής καί εξωτερικής δ ι α κ ι ν ή 

σεως των αγροτικών προϊόντων. Ξίδικο'τερα θά ε π ι δ ι ω χ θ ε ί έ ν ί -
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σχυση της συνεταιριστικής δραστηριότητας στην εμπορία των *poCo\ 

των σέ συνδυασμό μέ τη δημιουργία ειδικών αγορών με σκοπό τή 

μείωση του ανοίγματος μεταξύ τιμών παράγωγου καί καταναλωτή· 

Για την προώθηση των εξαγωγών κρίνεται αναγκαία ή υποβοήθηση 

της ομαδικής εμφανίσεως των συνεταιριστικών οργανώσεων χαί 

ή εξυγίανση των Ιδιωτικών φορέων εξαγωγικού εμπορίου* 

4» Αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων κατά 1,5 έκ,στρ. 

Παράλληλα θά επιδιωχθεί μέ Ιδιαίτερη έμφαση ή αξιοποίηση των 

μη η καί πλημμελώς αρδευόμενων σήμερα εκτάσεων· 

5· Γενετική βελτίωση των έκτρεφο'μενων φυλών ζώων 

καί βελτίωση των συνθηκών εκτροφής καί διατροφής τους καθώς 

καί της κτηνιατρικής περιθάλψεως. 

6. Επέκταση, βάσει ορθολογικών κριτηρίων, της έ*μτ)~ 

χανίσεως ιδιαίτερα δέ των μορφών εκείνων πού μπορούν να συμ

βάλουν ουσιαστικά στην άπάμβλυνση αιχμών ζητήσεως εργασίας« 

7* 'Αξιοποίηση τών πλεονεκτημάτων της χώρας στην πα«? 

ραγωγή πρωίμων - όψιμων κυρίως οπωροκηπευτικών,σέ ποικιλίες 

πού έχουν έντονη ζήτηση καί πού μπορούν νά εξαχθούν ευχερώς, 

καί προσαρμογή τών καλλιεργειών στό oίκoλoγtκó περιβάλλον μ£ 

σκοπό τή βελτίωση της ποιότητας* 

8α Ενίσχυση καί βελτίωση τών υπηρεσιών πού παρέχονται 

άπό το κράτος για την οργάνωση καί τόν προγραμματισμό τ?|ς πα

ραγωγής καί γενικότερα γιά την πληροφόρηση του παράγωγου. 

Γι'αύτό θά επιδιωχθεί ενίσχυση τών περιφερειακών υπηρεσιών 

μέ τό απαραίτητο επιστημονικό αλλά κυρίως μέ βοηθητικό προ

σωπικό,ώστε νά μπορεί τό πρώτο νά ασχολείται αποκλειστικά μέ 
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το κύρια επιστημονικό του έργο, καθώς επίσης και οργάνωση των 

φορέων ασκήσεως αγροτικής πολιτικής. 

9·Αξιολόγηση του όλου συστήματος οικονομικών ενι

σχύσεων προς τον αγροτικό τομέα, μέ σκοπό τη διατήρηση εκεί

νων κυρίως πού ενθαρρύνουν τις απαραίτητες διαρθρωτικές μετα

βολές και σταδιακή προσαρμογή τους, στο μεταβατικό αυτό στά

διο, στο αντίστοιχο καθεστώς της ΕΟΚ. *Ως προς τήν πολιτική 

στηρίξεως τιμών θά έπυδυωχθεΐ βαθμιαία προσαρμογή τους προς 

το είδος καί το επίπεδο των αντίστοιχων κοινοτικών τιμών. 

Για τά προϊόντα γιά τά" όποια δέν υπάρχει καθεστώς προστασίας 

στην ΕΟΚ καί τά όποια έχουν 'ιδιαίτερη σημασία γιά τήν οικο

νομία , θά επιδιωχθεί συνέχιση του καθεστώτος στηρίξεως'τους. 

4· 'Επενδύσεις - Χρηματοδότηση 

Οι συνολικές επενδύσε ι-ς στον τομέα γιά τήν περίοδο 

του Προγράμματος, προβλέπεται νά αύξη-Θουν κατά 28$ περίπου^ 

(σέ τιμές 1970) σέ σύγκριση μέ τις συνολικές επενδύσεις της 

προηγούμενης πενταετίας καί να φθάσουν σέ 123,5 δισ. δρχ. (σέ 

τρέχουσες τιμές), άπό τίς όποιες 76 δισ.δρχ. (61,5$) Ιδιωτι

κές καί 47,8 δισ.δρχ.δημόσιες επενδύσεις. 

0 προγραμματισμός των δημο'σιων επενδύσεων στό σύνο

λο του τομέα καί κατά κλάδους δραστηριότητας, στηρίχτηκε στην έ-

πυδι,ωχο'μενη αύξηση της πρωτογενούς παραγωγής, στίς ανάγκες 

των κλάδων καί γενικότερα στίς δυνατότητες της οικονομίας. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην προώθηση των κλάδων της κτη

νοτροφίας καί των δασών καθώς επίσης καί στή δημιουργία υπο

δομής (συσκευαστήρια, ψυγεία, σφαγεία κλπ) γιά τήν εφαρμογή 
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υποχρεωτικής τυποποιήσεως και παρεμβάσεως για πολλά αγροτικά 

προϊόντα βάσει των κοινοτικών κανονισμών. 

Η κατά κλάδους κατανομή των δημοσίων επενδύσεων προ

γραμματίζεται ώς έξης: γιά συνεχιζόμενα καί νέα εγγειοβελτιω

τικά έργα 28,5 δισ,δρχ. γιά τή γεωργία (συσκευαστήρια,, ψυγεία, 

προγράμματα εξηλεκτρισμού, οδοποιίας κλπ.) 7,7 δισ,δρχ, γιά 

την κτηνοτροφία 3,6 δισ,δρχ,, γιά τά δάση 7 δισ,δρχ, καί τέλος 

γιά την αλιεία 1 δισ. δραχμές. . 

OL ιδιωτικές επενδύσεις προβλέπεται νά αυξηθούν κα

τά 35$ περίπου στην πενταετία του Προγράμματος. Ή εκτίμηση 

αύτη στηρίχτηκε στις αντίστοιχες τάσεις, άφου ελήφθησαν, υπ' 

οψη οι παράγοντες πού θά τονώσουν την Ιδιωτική πρωτοβουλία, 

όπως οι θεσμικές μέταβοΛες και ή με σο μακροπρόθεσμη δανειοδό

τηση
0
 του τομέα άπό τήν ΑΤΕ πού προβλέπεται νά φθάσει τά 53 

δι,σ·δρχ· στην πενταετία. 
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• I I . ΦΥΤΙΚΗ.ΠΑΡΑΓΩΓΑ-, 
· - - • , • '' χ' · ' 

1.Εξελίξεις στον κλάδο της φυτικής 

παράγωγης 

Η φυτική παραγωγή εξακολουθεί ν αποτελεί τό σημαν

τικότερο κλάδο της πρωτογενούς παράγωγης αφού συμμετέχει κα

τά τα 2/3 περίπου στη συνολική της άξια (σε σταθερές τιμές 

1970), Παραμένει επίσης πολύ σημαντικός» κλάδος καί στο εμπο

ρικό ισοζύγιο, άφου συvε^σφέpει τό $/3 περίπου της αξίας των 

συνολικών εξαγωγών της χώρας. 

Από τό σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων πού τό 

1975 έφθασαν τά 33,8 εκ.στρ., τό 69^ κα'λυψαν οι αροτραιες καλ

λιέργειες, 22fo οι δενδρώδεις, 6% οι αμπελώνες καί 3$ τά κηπευ

τικά. Η κο:τανομή στό χώρο ακολουθεί κατά βάση τίς έδαφοκλι-

ματολογικές συνθήκες της χώρας. Συγκεκριμένα στή Βόρειο καί 

Κεντρική Ελλάδα συγκεντρώνεται τό μέγιστο της παράγωγης σι

τηρών, βάμβακος, ζαχαρότευτλων, ροδάκινων καί μήλων, ενώ στην 

Πελοπόννησο καί τά νησιά τό μεγαλύτερο μέρος των κηπευτικών, 

των "εσπεριδοειδών, τών άμπελοκομικών καί των ελαιοκομικών προϊ

όντων· 

Κατά τήν περίοδο 1970-75 η αξία της φυτικής παράγω

γης σε σταθερές τιμές 1970 αυξήθηκε μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 4-f° 

έναντι 2,4^ κατά τήν προηγούμενη πενταετία. *Η αύξηση αυτή 

προήλθε κυρί';ς άπό τήν αύξηση τών αποδόσεων καί κατά δεύτερο 

λόγο από τήν αναδιάρθρωση τών καλλιεργειών σέ όφελος οίκονο- , 

μικά αποδοτικώτερων καλλιεργειών. 

Οι κυριότεροι, παράγοντες, πού .συνέβαλαν στις προα-
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ναφερθεΐσες εξελίξεις κατά την περίοδο αυτή η\αν α) ή αύξη

ση των άρδευο'μενων εκτάσεων κατά 1
 #
2"έ"κ.στρ

#
, β) ή επέκταση 

της έπμηχανίσεως και Ιδιαίτερα της χρήσεως γεωργικών έλκυστή— 

ρων (ο δείκτης στρέμματα ανά έλκυστήρα μειώθηκε άπό 400 το* 1970 

σε 240 το 1975), γ) ή αύξηση της χρήσεως λιπασμάτων κατά 30$ 

περίπου και φυτοφαρμάκων κατά 45$, καθφς ε ίσης και η επέκτα

ση
 τ
τ)ζ χρήσεως βελτιωμένου πολλαπλασιασμού ύλικοΰ., δ) η επέ

κταση των θερμοκηπίων υψηλής καί χαμη>3ς καλύψεως«Ό παράγοντας 

αυτός _?)ταν ιδιαίτερα σημαντικός γιατί υποβοήθησε την αύξηση 

παράγωγης πρώιμων κηπευτικών υψηλής αξίας. 

Αντίθετα, ή πολιτική τι·μων καί οικονομικών ένισχύ-

-σεων πού εφαρμόστηκε κατά το παρελθόν δεν ήταν Ιδιαίτερα επι

τυχής. Ευμετάβλητη καί παλίνδρομη, άφου προσανατολίστηκα κατά 

κύριο λόγο στην αντιμετώπιση διεθνών καί εσωτερικών συγκυρια

κών παραγόντων, δέν έδωσε αρκετή βμφαση στίς μακροχρόνιες ανάγ

κες του τομέα, μέ αποτέλεσμα τή συχνή παλινδρόμηση των επί μέ

ρους καλλιεργειών. Γενιχο'τερα ή έλλειψη προγραμματισμένης καί 

συνεπούς πολιτικής επηρέασε δυσμενώς τήν αντιμετώπιση βασικών 

διαρθρωτικών προβλημάτων του κλάδου. 

Μέ τή σημερινή σύνθεση του γεωργικού προϊόντος βα

σικός περιοριστικός παράγοντας της παράγωγης των περισσοτέρων 

φυτικών προϊόντων υπήρξε ή εξέλιξη της εγχώριας καί εξωτερικής 

ζητήσεως. Για ορισμένα προϊόντα ή χαλαρή ζήτηση οφείλεται στον 

κορεσμό της εσωτερικής'αγοράς. Γιά άλλα ή ζήτηση περιορίζεται 

άπό τό ανεπαρκές σύστημα εσωτερικής καί εξωτερικές εμπορίας, 

η τήν περιορισμένη· ανάπτυξη του κλάδου των γεωργικών βιομηχανιών 

καί τήν ακατάλληλη διάρθρωση της παράγωγης άπό τήν άποψη των 
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ποικιλςών καί της πρω'ίμότητας η σψιμότητάς τους. Οι παράγο.ντες 

αυτοί Συνετέλεσαν στην δημιουργία πλεονασμάτων μέ άποτέλεφ# * 

τη διάθεση σήμαντικοϋ μ'ρους της παραγωγής με δυσμενείς οι

κονομικούς ορούς και την επιβάρυνση του δημοσίου προϋπολογισμού· 

ι
Η χώρα έχει ύπεραυτάρκεια στά περισσότερα γεωργικά 

προϊόντα του κλάδου. Μεταξύ τών σημαντικών εξαιρέσεων περιλαμ

βάνεται ò αραβόσιτος, ή παραγωγή του όποιου υπολείπεται της 

εσωτερικής ζητήσεως κατά 700 - 900 χιλ. τόννους τό χρόνο με 

αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση του ισοζυγίου πληρωμών. 

2. Προβλήματα καί αδυναμίες 

Πέρα άπό τίς γενικές αδυναμίες του τομέα της πρωτογε

νούς παράγωγης (μικρό μέγεθος καί κατακερματισμός των εκμεταλ

λεύσεων, πε ιορισμενη άρδευση και χαμηλός βαθμός αξιοποιήσεως 

αρδευτικών έργων κλπ.) ή φυτική παραγωγή παρουσιάζει πρόσθετες 

αδυναμίες πού μπορούν νά συνοψιστούν στις ακόλουθες: 

α. Στην κατανομή τών καλλιεργειών δεν άποδ,ίδεται ή 

πρέπουσα σημασία στο οικολογικό περιβάλλον, πού είναι,βασικός 

παράγοντας γιά την ποιότητα της.παραγωγής, β) στην έντονη επο

χικότητα τών αναγκών σε εργασία πού δημιουργεί στενότητες στις 

περιόδους αιχμής, γ) στην επέκταση της εκμηχανίσεως χωρίς ορ

θολογικά κριτήρια - Ιδιαίτερα τών ελκυστήρων - καί στην έλλει

ψη συλλογικής χρήσεως του μηχανικού εξοπλισμού μέ αποτέλεσμα 

την υπέρμετρη επιβάρυνση του κόστους παραγωγής, δ) στην ανεπαρ

κή διάδοση ̂ επιθυμητών ποικιλιών και στην ανεπιτυχή χρονική 

κλιμάκ(Λ)ση της παραγωγής ορισμένων οπωροκηπευτικών, ε) στην έλ

λειψη επαρκών πειραματικών δεδομένων σχετικών μέ τήν ενδεδειγ-
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μένη λίπανση κ α ί εργαστηρίων ελέγχου τον γεώργυκδν προυόντων 

άπό υπολείμματα φυτοφαρμάκων, στ) στή*ν Ιλλευφη έπαρκοΦς υποδο

μές αποθηκεύσεως, δυατηρηΌεως κ α ί συσκευασίας ε ν ό ψ ε ι τΤίς προ-

οπτυκΤίς υποχρεωτικές τυποποιήσεως των άγροτυκων προΠόντών κ α ί 

ζ ) σέ θεσμι,κές α δ υ ν α μ ί ε ς , δπως αναπτύσσονται, αναλυτικοί στο* εί-

δυκό κεφάλαι,α των γεωργικών θεσμδν, 

3 . ' Ε π ε ο υ ώ ξ ε υ ς ^ κ α ί ^ σ τ ^ ο υ 

Με* Βάση τ ί ς προβλεπόμενες έ ξ ε λ ί ξ ε υ ς ττΐς έσωτερί,κ^ς κ α -

ταναλώσεως, τ ί ς ανάγκες τ ο ϋ κλάδου των γεωργυκων Βιομηχανιών 

σέ πρώτες ύ λ ε ς , τ ί ς προο·πτι,κβ% γ-td*- τ ί ς δυνατότητες εξαγωγών, 

τ ί ς δυνατότητες επεκτάσεως τον αρδευόμενων εκτάσεων, τ α έργα 

υποδομές στά πλ'αίσυα χρηματοδοτήσεως τοΏ τομέα καί"T-fis ε ξ ε λ ί 

ξεως τΐ^ς προσφοράς εργασίας μέχρι* το 1980, ή φυτι,χη* παράγωγη* 

αναμένεται, νά αυξηθεϋ με μέσο έτησι,ο ρυθμό 3% (σταθερές τι*μέ$ 

1970) κατά τή*ν περίοδο τ ο ο Προγράμματος. ' Αναλυτ ικότερα η προ

βλεπομένη έ ξ έ λ υ ξ η της παραγωγές των κυρυότερων προϋόντων ε μ 

φ α ν ί ζ ε τ α ι , στον Γ ίνακα 1 . 

Ή σύνθεση τοο γεωργυκοΟ προυόντος γ Ut τ ό 1980 σ τ η ρ ί χ τ η 

κε σ τ ί ς έξΐ^ς ευδυκότερες έπυδυώξευς: 

α) Στην επέκταση τ?ίς κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ς τον κτηνοτροφι,κίδν 

φυτών (άραβόσι/τος, κρυθή*, μηδυκη*) γυά τ η \ κάλυψη Τον συνβχώς 

αυξανόμενων αναγκών τΐ^ς κτηνοτροφίας σέ ζωοτροφές. $) Σ τ φ . . 

άναδυάρθρωση των δενδρωδών καλλυεργευων μέ τη*ν επέκταση επιφυ·*-

μητών το ιχ ιλυών μέ σ*οπό την ευρύτερη χρονική* κλυμακωση χίίς 

παραγωγές (εσπερυδοευδη, ροδάκυνα, α χ λ ά δ ι α , βερύκκοκα, μΐίλα 

κ λ π . ) . Μυά τέτουα άναδυάρθρωση θά καταστησευ τ ά προσόντα αυτά 

συμπληρωματικά τ ΐ ίς παραγωγές ττίς ΕΟΚ κ α ί ταυτόχρονα θά άξι,οπο<,* 

ησευ τά πλεονεκτήματα τί ΐς χώρας. Ή προβλεπόμενη αύξηση τ ί ϊς πα-

ι. 
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Πύνακας 1 

Προϋον 

Παράγωγη των κυρ υστέρων φυτυκων προϋο'ντων 

(σε χ υ λ . τ ο ν ο υ ς ) 

1975 1980 
Δ έ κ τ η ς μεταβολής 

1975 = 100 

Σ ί τ ο ς 

Κρυθη 

Ά ρ α β ό σ υ τ ο ς 

Μηδυκή* 

Καπνός 

Βαμβάκυ '··. 

Ζ α χ α ρ ό τ ε υ τ λ α 

Κηπευτυκά 

(άπο' τ α όπουα ύπο 
κάλυψη) 

Ο ί ν ο υ 

Σ τ α φ ύ δ ε ς 

Έ σ π ε ρ υ δ ο ε υ δ η 

Νωπές όπωρες 

Έ λ α υ ο λ α δ ο 

2 . 0 7 8 

924 

540 

2 . 3 0 2 

117 

364 

2 . 6 6 0 

4 . 3 5 2 

( 1 9 8 ) 

4 9 2 1 

155 

684 

2 
736 
2 3 0 1 

2 . 2 0 0 

1.050 

700 

2 . 9 5 0 

140 

470 

3 . 0 5 0 

4 . 5 5 0 

( 2 9 0 ) 

540 

150 

880 

900 

250 

106 

104 

130 

128 

120 

129 

115 

104 

( 1 4 7 ) 

110 

97 

129 

122 

109 

1 . Μέσος όρος 1971-1975. 

2. 'Αχλάδυα, yffta, βερΰκκοκα καύ ροδακυνα. 

3 . Μέσος σρος 1976-80 

σ 
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ραγωγής τους θά προέλθει, σε* μεγάλο .ποσοστό* àio* τιΐν είσοδο στη*> 

καρποφορία δέντρων που φυτεύτηκαν Tifv τελευταία πενταετία, γ) 

Στη*ν επέκταση των κηπευτυκφν πού παράγονται, "μπό κάλυψη" (θερ-

μοκτΐπυα); δ,).Στη*ν αύξηση τής παραγωγής βυομηχανυκων φυτβν καί 

άνα^υτυκότερα τοΰ Βάμβακος γ udì τη*ν κάλυψη τον προβλεπομένων 

αναγκών του" κλάδου τής νηματουργίας, τοΟ κα*νοο, με* στόχο την ! 

πραγματοποίηση εξαγωγών της τάξεως τών 00 χυλ. τόν.κατά τό 

1980, καί τέλος τον ζαχαρότευτλων με* σκοπό* τη* δυατφηση τής "'·•' 

αύτάρκευας σε ζάχαρη, ε) Στην αύξηση τής παραγωγής τοΟ σκλη-

ροΐ3 σίτου ένόψευ των εύνουκών προοπτυκδν γυά εξαγωγές στο* χβ*· 

ρο τής ΕΟΚ καυ στη δυαττίρηση τής παραγωγής τοϋ" μαλακοϋ σίίΦυ 

στά επίπεδα αύτάρκευας. στ) Στη* μείωση τής παραγωγής κορυνθυα» 

κής σταφίδας σέ επίπεδα ανάλογα με' τήν έγχώρυα καί εξώτερο*!* 

ζήτηση και* στη* δυατη*ρηση τής σουλτανίνας στά επίπεδα *αράγοϊγί1ς 

τοΌ 1975. ζ) Στη*ν προώθηση τής παραγωγής οίνων πουότητας, 

(VQPRD)*aé ζώνες ονομασίας προελεύσεως καί στι$ν πουοτυκη* ßeXw : 

τίωση τ(3ν οίνων κουνής καταναλώσεως, η) Στη* δυατή*ρηση τής πα

ραγωγής έλαυολάδου στα επίπεδα τοϋ 1975 καί στη*ν αύξηση των 

εξαγωγών του. 

Στη* δυαμόρφωση τον έπυδυώξεων αυτών ελήφθη υπόψη 

δτυ η ΕΟΚ στο' σύνολο* της, άναφορυκά με τά παραγόμενα σημεροι 

στη*ν 'Ελλάδα γεωργυκά προϊόντα, ευναυ έλλευμματυκιΙ σέ -έσπε-

ρυδοευδή» έλαυόλαδο, έληές, κηπευτικά, σΖτο .σκληρό* *αί ά^α- _ 

βόσυτο καί άπουσυάζευ Βασυκά από τη* γεώργυκη' παράγωγη* "çnc 'τό 

βαμβάκυ, ου σταφίδες καί τά καπνά άνατολυκοϋ τύπου καί i*JRLEY. 

Αντίθετα εχευ αύτάρκευα σέ μαλακό σϋτο, ζωοτροφές, έκτος από 

τον άραβόσυτο, ζάχαρηs γεώμηλα, εκτός άπό τά πρώυμα, καί σέ 

ουνους, παρουσυάζευ δέ πλεονάσματα σέ νωπές όπερες,υδυαίτερα 

δέ σέ μήλα, άχλάδυα καυ ροδάκυνα. Κατά συνέπευα, γυά ορυσμέ-

να γεωργυκά προυόντα υπάρχουν δυνατότητες εξαγωγής, γυά δλλα 
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δε, περιορισμένα περιθώρια, *Οπωσδήποτε όμως μέ την υφιστάμε

νη σύνθεση της παράγωγης από απόψεως ποικιλιών, ποιότητας και 

χρόνου παράγωγης ή πραγματοποίηση της επιδιωκόμενης στό πρό

γραμμα προσαρμογής των ποικιλιών έπιμηκύνσεως της περιόδου 

ώριμάνσεως και βελτιώσεως της ποιότητας θά επιτρέψει την τιροω-

θηση των εξαγωγών» 

4. Μέτρα πολιτικές 

Η επιδιωκόμενη αύξηση της φυτικής παραγωγής προβλέπε

ται νά προέλθει άπό, τήν αύξηση των αποδόσεων και την αναδιάρθρω

ση των καλλιεργειών. *Η πραγματοποίηση" τους θά καταστεί δυνα

τή μέ τήν εφαρμογή των προτεινόμενων στό σχετικό κεφάλαιο θε<-

σμικων μέτρων ,καθώς και τώνειΟ1κότερων μέτρων πού ακολουθούν, 

α
. 'εγγειοβελτιωτικά έργα. Για την καλύτερη εκτέλε

ση τών έργων απαιτείται ή ενίσχυση των υπηρεσιών της Υπηρεσίας 

Εγγείων Βελτιώσεων καί Δημοσίων "Εργων μέ τό απαραίτητο επι

στημονικό, καί λοιπό προσωπικό, ή έγκαιρη ένταξη στό Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων τών καταρτιζόμενων μελετών του προγράμ

ματος νέων έργων καί ή απλούστευση της διαδικασίας απαλλοτριώ

σεων. 

Για τη βελτίωση του βαθμού αξιοποιήσεως των δικτύων 

πού έχουν κατασκευαστεί, είναι αναγκαία ή διάθεση τών απαιτού

μενων πιστώσεων για τή συντήρηση τους καί ή οικονομική ενίσχυ

ση τ£5ν..οργανισμών εγγείων βελτιώσεων (ΤΟΕΒ καί ΓΟΕΒ) καί ή επάν

δρωση τους μέ τό απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό .γιά την εξασφά

λιση ευνοϊκών συνθηκών λειτουργίας καί διοικήσεως τών έργων
# 

β. Εκμηχάνιση, Για τήν ορθολογική επέκταση της εκ-
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μηχανίσεως καί την αποφυγή υπέρμετρης επιβαρύνσεως τοΰ κόστους 

παράγωγης απαιτείται: 

·· Χρηματοδότηση κατά προτίμηση έλκυστήρων για συνεται

ριστική ή ομαδική χρήση. Για τους μεμονωμένους παρα

γωγούς ή χρηματοδότηση ενδείκνυται μόνον εφόσον συν^ 

τρέχουν οι προϋποθέσεις για τήν πλήρη αξιοποίηση τονχ. 

- Χρηματοδότηση μηχανημάτων
#
 πού υποκαθιστούν εργατικά 

χέρια σέ περιόδους αιχμής, όπως καπνοφυτευτικές, βαμ-

βακοσυλλεκτικές, τευτλοεξαγωγεϊς, πατατοεξαγωγεΐς, 

τοματοσυλλεκτικές κλπ. 

- Δημιουργία Σταθμού "Ερευνάς Γεωργικών Ηηχανημάτων 

στην Κεντρική και Β." *Ελλάδα γιά τη διενέργεια εφαρ

μοσμένης έρευνας στις γεωργικές μηχανές. 

ι?) γ. Χημικά λιπάσματα 

-Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός τ?)ς νομοθεσίας " Περί 

εμπορίας χημικών λιπασμάτων" γιά ν'ανταποκρίνεται στίς 

σύγχρονες συνθήκες διαχειρίσεως-διακινήσεως καί κοστο-

λογήσεώς τους. 

- Προώθηση ταχύρρυθμου προγράμματος έρευνας καί αποτε

λεσματική^ ενημερώσεως του αγροτικοί κόσμου γιά τή 

λίπανση^μέ στόχο τήν ορθολογική χρήση λιπασμάτων πού 

θά έχει σάν αποτέλεσμα τήν αύξηση των αποδόσεων, τήν 

προστασία του περιβάλλοντος καί τήν αποφυγή σπατάλης 

του πόρου αύτοΰ« 

- Σταδιακή προσαρμογή του καθεστώτος επιδοτήσεων λιπα-
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.. σμάτων προς τό ισχύον στην ΕΟΚ. 

^* ^ftópoi - Φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό 

- Έ γ κ ρ ι σ η σχεδίου Νομοθετικού Διατάγματος "Περί συμπλη

ρώσεως και τροποποιήσεως της υφιστάμενης νομοθεσίας 

αναπαραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών", δ ια 

του οποίου δημιουργούνται ο ι απαραίτητες προϋποθέσεις 

αναπτύξεως της Ιδιωτικής πρωτοβουλίας γ ι α την πάρα- . 

γωγη σπόρων. 

- Ιδρυση καί εξοπλισμός ε ιδ ικών εργαστηρίων ελέγχου 

σπόρων καί γενικότερα.πολλαπλασιαστικού υλ ικού. 

ε. Φυτοφάρμακα 

- Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας για την ίδρυση εργαστηρίου 

ελέγχου γεωργικών φαρμάκων, για την εμπορία καί για 

τόν καθορισμό των τιμών τους. 

- Ιδρυση εργαστηρίων ελέγχου των φυτοφαρμακευτικών υ

πολειμμάτων στά διάφορα γεωργικά προϊόντα άπό την 

υπερβολική η μη έγκαιρη χρησιμοποίηση φυτοφαρμάκων 

" γιά την προστασία της δημόσιας υγείας καί του περι-

:
 βάλλοντος· 

στ. Ειδικά μέτρα γιά προϊόντα φυτικής παράγωγης 

- Βαθμιαία προσαρμογή των τιμών των φυτικών προϊόντων 

προς τό αντίστοιχο υψος στην ΕΟΚ καί Ιδιαίτερα εφαρ

μογή αντίστοιχων συστημάτων εμπορίας με τ.ίς ανάλογες 

ρυθμίσεις κατά προϊόν. 
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«· "ίδρυση σταθμού έλεγχου καί τυποποιήσεως της παράγω

γης των σιτηρών συμφωνά με τά διεθνή πρότυπα» 

- , Συνέχιση παροχής οικονομικής ενισχύσεως για την έπί-

σπορρ καλλιέργεια αραβοσίτου όπως και γι* αυτήν πού 

• προορίζεται για ενσίρωση και δημιουργία υποδομής για 

. τ η ν αποξήρανση του αραβοσίτου, 

-- Επιδότηση εξαγοράς ξηραντηρίου γιά*, τη διάδοση ττ^ς 

τεχνικής της ξηρ'νσεως της μηδικές, 

- Προσαρμογή καπνικής νομοθεσίας στα ισχύοντα crt^v 

ΕΟΚ, καθορισμός "ποιότητας - συγκρίσεως*, αντιστοί-

χωση ελληνικών ποικιλιών κ :πνου σέ εκείνες της ΕΟΚ 

καί οργανωτική προσαρμογή του 'Εθνικοί; '.Οργανισμού 

Καπνοδ γιά να λειτουργήσει στα πρότυπα των οργανισμών 

παρεμβάσεως της ΕΟΚ. 

- .Πάγια καθιέρωση του συστήματος τιμής εγγυήσεως γιά 

τό βαμβάκι πού θά ανακοινώνεται εγκ*:ιρα· . 

- Βελτίωση των συνθηκών αρδεύσεως κηπευτικών υπό κ^λυ-

...Ψη# δασμολογική ατέλεια ξυλείας καί πλαστικών κατα

σκευής θερμοκηπίων καί καταβολή οικονομικών ενιοχύ-

σεων γιά τήν εγκατάσταση θερμοκηπίων μέ αυτόματα συ

στήματα -θερμάνσεως. 

- Γενίκευση καλλιέργειας της βιομηχανικές τομάτας μέ 

τή μέθοδο των συμβάσεων γιά τήν απρόσκοπτη .διάθεση 

του προϊόντος» 

- "ίδρυση 'Ινστιτούτου "Ερευνας 'Εσπεριδοειδών, συνέχι-
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ση οικονομικών κίνητρων γ ι ά την αναδιάρθρωση δενδρω— 

δων καλλιεργειών-, συμπλήρωση υποδομής συσκευαστηρίων 

και αποσύρσεως σύμφων : με τα Ισχύοντα στην ΕΟΚ̂  καί 

οργάνωση υπηρεσίας αγροτικών προειδοποιήσεων στον 

τομέα εφαρμογής άντΐ; ΐαγετικης προστασίας. 

— 'Εκοοση νομού " π ε ρ ί άμπελουργικου κτηματολογίου" γ ι α 

αρτιότερη οργάνωση mi έλεγχο της παράγωγης, ο ι κ ο 

νομικές ε ν ι σ χ ύ σ ε ι ς γ ι ά την επέκταση xfîç αμπελουργίας 

σε ζώνες οίνων προελεύσεως (V.Q.P.R.D. ) , οικονομική 

ενίσχυση, γ ι ά τη σταδιακή εκρίζωση της κορινθιακής 

σταφίδας, 

— Καθιέρωση μέ νόμο, δηλώσεως των έλαιοτριβέων γ ι ά την 

παραγόμενη ποοότητ;:: ελαιολάδου, καθιέρωση κανονισμού 

λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς των ε λ α ι ο τ ρ ι β ε ί ω ν , άσκηση συστηματικού 

έλεγχου του εμπορίου ελαιολάδου καί έλεγχος των π α -

ραγο'με^ων σπορέλαιων γ ι ά την αποφυγή νοθείας του ε λ α ι 

ολάδου« 

5. Ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς 

Γιά την επίτευξη της προγραμμ-τιζόμενης αυξήσεως της 

φυτικής παράγωγης καί λαμβανομένων υπ'οψη των αναγκών του κλά

δου σε υποδομή γ ι ά την εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών, 

υπολογίζεται ο τ ι θά απαιτηθούν πιστώσεις 36,2 δ ι σ , δ ρ χ . από το 

πρόγραμμα Δημοσίων 'Επενδύσεων. Το μεγαλύτερο μέρο^ άπό τους 

πόρους αυτούς (28,5 δ ι σ . δ ρ χ . ) θά δι. τ ε θ ε ί γ ι ά έ γ γ ε ι ο ' ε λ τ ι ω τ ι -

κά έργα, συνεχιζόμενα καί νέα, τό δε υπόλοιπο ( 7 , 7 δ ι σ . ) θά 

δαπανηθεί γ ι ά τη δημιουργία υποδομ.ης σέ συσκευαστήρια, ψυγεία, 
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αποθηκευτικούς χώρους, αγορές καί σε προγράμματα βελτιώσεως 

βοσκοτόπων, αγροτικού εξηλεκτρισμού, αγροτικής οδοποιίας, 

έγγειου ιδιοκτησίας, φυτοπαθολογίας κλπ. 
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•III. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

j 1 #·· Υφιστάμενη κατάσταση, προβλήματα και Λ.. ,-, 

αδυναμίες *· ._ 

1.1. Γενική εικόνα: του κλάδου
 Τ 

Το μεγαλύτερο μέρος της κτηνοτροφικής παράγωγης προ

έρχεται από μονάδες οικογενειακής μορφής, συνήθως μικτές γεωρ-

γοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στις όποιες ή εκτροφή ζωών απο

τελεί μέρος μόνο της δραστηριότητας» Εξαίρεση αποτελεί η πτη

νοτροφία, Όπου τό ήμισυ του συνολικού, αριθμού πτηνών διατηρεί

ται σε μονάδες επιχειρηματικής μορφής, 

*Η παραγωγή των περισσοτέρων Γωοκομικων προϊόντων δεν 

επαρκεί για την κάλυψη των εγχώριων αναγκών. Ελλείμματα υπάρ

χουν κυρίως στά ερυθρά κρέατα (βόειο και α'ιγοπρόβειο) και στο 

διατηρημένο γάλα διαφόρων μορφών και τείνουν νά διευρυνθούν 

επειδή η ζήτηση των ελλειμματικών αύτων. προϊόντων αυξάνει με. 

ταχύτερο ρυθμό από τήν εγχώρια παραγωγή. Τά περιθώρια βελτιώ

σεως και αναπτύξεως τοΰ κλάδου είναι όμως σημαντικά, τόσο για

τί πολλές από τις πραγματικές ^δυναμίες πού υπ'ρχουν είναι δυ

νατό νά αντιμετωπιστούν, οσο καί γ.ΐατί η αύξηση της παράγωγης 

στό παρελθόν παρεμποδίστηκε από ατυχείς χειρισμούς στή κτηνο—. 

τροφική πολιτική. _.·.,. 

:
'" 1,2* Παραγωγή, εΙσαγωγές, κατανάλωση 

Αν καί η κατανάλωση δέν αποτέλεσε περιοριστικό παρά

γοντα, τουλάχιστο στην εξέλιξη της παραγωγής, του βοείου καί 

αιγοπροβείου κρέατος, σημειώθηκαν διακυμάνσεις στους αντίστοι

χους πληθυσμούς ζώων, πού οφείλονταν κυρίως στην κίνηση των 
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τ υμών τον προΠάντων καί τών δυαφάρων στουχείων χωστούς. Σέ 

γενυκές γραμμές, ένδ άπ<? το* '1967 η το* 1968-οΐϊως στάΓ Βοοευδή* καί 

στους χοίρους άντίστουχα η άπ<5 αρκετά νωρίτερα όπως στο? αιγο

πρόβατα, ο πληθυσμός των ζώων άρχυσε να μευώνεταυ, η τάση αύτη* 

άντυστράφηκε μετά το* 1970. Ου δυακυμάνσευς στο' ύψος τής παρα

γωγής ?ίταν λυγάτερο έντονες. Σ'αυτά συνέβαλε ή αύξηση τοΟ μέ-

σου βάρους τον σφαγίων καί ή σφαγή παραγωγικών ζωών πού, ενώ 

οδηγεϋ σε μείωση τοο ζωΰκοϋ" κεφαλαίου, εμφανίζεται, σάν αύξηση 

τής παραγωγής. "Ετσι, ή παράγωγη* κρέατος αύξανάταν με* βραδύ* ρυθ-

μά. Παρά την άνοδο αυτή*, ή συνεχής αύξηση τής καταναλώσεως 

κρέατος οδήγησε σέ δυο'γκωση των εισαγωγών, πού ξεπέρασαν τους 

120 χυλ. τάννους το χράνο κατά τή*ν περίοδο 1970-73. Où εισα

γωγές αφορούσαν σχεδόν άποκλευστυκά ερυθρά κρέατα (βάευο καί 

αΰγοπράβευο), γυατί ή έγχώρυα παράγωγη* λευκών κρεάτων έπαρκοΟ-

σε γυά τή*ν κάλυψη τών αναγκών. Κατά τά 1974 καί το* 1975 ού 

ευσαγωγές κρέατος ?|ταν 42 καί 59 χυλ. τάν. άντυστουχα, ενώ 

αυξήθηκαν σημαντυκά ςΰ εισαγωγές ζωοτροφών γta,έπυτάπυα παρά

γωγη* ένας μέρους τοο ελλείμματος σέ κρέας. 

*Η φαυνομενυκη κατανάλωση κρέατος κατ'άτομο άπο* 49 χγρ* 

το' 1970 πλησίασε τά 58 χγρ. το* 1975. *Η ποσότητα πού συvoλtκά 

καταναλώθηκε κατά το 1975 έφθασε τους 517 χυλ. τάννους περίπου, 

άπο* τους οποίους οΰ 457 χυλ. το'ννου ?|ταν εγχώρυας παραγωγής. 

Άπο* τά γαλακτοκομυκά προυάντα σημαντυκά έλλευμμα ύπάρχευ στο* 

συμπυκνωμένο γάλα Ιεβαπρρέ), ρ υ εύσαγωγές_τοΟ οποίου ύπερδυ-

πλασυάστηκαν μεταξύ 1970 καυ 1975 (53,4 χυλ. τόννου έναντυ 

25,8). Στά αυγά ή παράγωγη* παρακολουθεϋ περίπου τη*ν έσωτερυ-

κη* ζήτηση ενώ στο* μέλυ - η παράγωγη τοΟ οποίου αύξη*θηκε μέ μέ

σο ρυθμό 11,2% ετησίως μεταξύ 1970 καί 1975 - καί στά κουκού-
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λια-
ν
 mfe/T) παράγωγη ταυ ς μειώθηκε με ρυθμό 7,6$ ετησίως - civ— 

τιμετωπίζονται προβλήματα διαθέσεως»." " .·;.·'.**• 

"Αν καί το μέγεθος των παραγωγικών μονάδων βελτιώθη

κε μεταξύ 1961 και 1971, είναι όμως ακόμη κατά κανόνα μικρό* 

'Έτσι,, το 1971 τό' 92$ των βοειδών ζταν σε εκμεταλλεύσεις μέ 

λιγότερα άπό 20 Βοοειδή,καί το 86$ των προβάτων και τό 72$ των 

αιγ&ν σέ εκμεταλλεύσεις μέ λιγότερα άπό 200 ζωα. Η ομαδική ' 

οργάνωση των παράγωγων στη φάση της παράγωγης είναι ακόμη υπο

τυπώδης* Μέ τη βοήθεια κινήτρων ιδρύθηκαν άπό τό 1-972 και ε*-" 

ξής 76 βοοτροφικές και 6 προβατοτροφικές ομαδικές εκμεταλλεύ

σεις, οι περισσότερες όμως άπό τις όποιες έχουν δυστυχώς δια

λυθεί· Αντίθετα στην πτηνοτροφία ιδρύθηκαν από συνεταιριστι

κές οργανώσεις ορισμένα ολοκληρωμένα κυκλώματα παράγωγης και 

διαθέσεως κρέατος πουλερικών μέ αξιόλογη επιτυχία. 

1#3 Πολιτική τι^ων» εισαγωγών καί οικονομικών ενι

σχύσεων 

Εκτός άπό τό κρέας αμνοεριφίων, του οποίου οί τιμές 

διαμορφώνονται ελεύθερα, γιά τά άλλα κρέατα ισχύουν ανώτατες 

τιμές στον παραγωγό η ανώτατες τιμές χονδρικής καί λιανικής 

πωλήσεως> πού αποβλέπουν στην προστασία των καταναλωτών. 

0 καθορισμός ανωτάτων τιμών γιά τά προϊόντα αυτά γίνεται σέ 

συνδυασμό μέ την έπα,δότηση των καρπών δημητριακών (εισαγόμενων 

καί .εγχωρίων) πού χρησιμοποιούνται γιά ζωοτροφή. Οι παρεμβά

σεις όμως αυτές παρεμποδίζουν άπό τή μιά μεριά' τήν ορθολογική 

εξισορρόπηση ανάμεσα στην προσφορά καί τή ζήτηση των διαφόρων 

είδων κρέατος καί άπό τήν άλλη τήν παραγωγή ζωοτροφών καυ μάλυστα ο 
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τους £δυ©υς τους -κτηνοτρόφους, Αφού* αύτέ*ς *οι$ προσφέρευ το* Κράι 

είναι, συγχρι.τυΜ(ί φθηνότερες. f 

"';••. Η μειωμένη εγχώρια προσφορά ζωοτροφών αντιμετωπίζεται 

με εισαγωγές πού σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις επιβαρύνονται 

μέ αντισταθμιστική εισφορά. *Η αγοραστική παρέμβαση σε περίπτω

ση ύπερπροσφορας εγχώριων ζωοτροφών, χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα 

και όχι πάντα αποτελεσματικά γ ι α τ ί τά προϊόντα πού συγκεντρώ** 

^γ.αν δεν προστατεύθηκαν από ανταγωνιστικές εισαγωγές, μέ απο

τέλεσμα τη. διατήρηση τους επί πολύ χρόνο και την ποιοτική τους 

υποβάθμιση. 

Πρόβλημα εκτοπίσεως τους άπό ανταγωνιστικές εισαγω

γές αντιμετώπισαν και τά γαλακτοκομικά προϊόντα κατά την περί

οδο 1970-73· Τά μέτρα της περιόδου 1974-75 δημιούργησαν ευνοϊ

κότερο κλίμα γ ι α τ ί προβλέπουν αντισταθμιστική είσφορά στα πε-

ρισσότερΉ^Ισαγόμεν^ γαλακτοκομικά-.lipoϊό«τα, απορρόφηση των 

πλεονασμάτων σέ τιμές ασφάλειας,„προώθηση των εξαγωγών τυριού 

μέ επιδότηση στα μαλακά τυριά άπό αγελαδινό γάλα καί εισοδημα

τική ενίσχυση των άγελαδοτρόφων γιά τό γάλα πού παραδίδουν στη 

μεταποίηση* 

• Οι οικονομικές ενισχύσεις πού χορηγούνται στην κτη

νοτροφία ποικίλλουν κατά κλάδους καί περιόδους καί δύσκολα ε

λέγχεται ή αποτελεσματικότητα τους, ΆφοφσΟν ενισχύσεις γιά 

αύξηση της παραγωγικότητας, ίδρυση η επέκταση μονάδων, βελτίω

ση του γενετικού υλικού, στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών 

κλπ. 
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1,4.' Εμπο ρ ί α ζωοκομ ικων προϊόντων 

*Η εμπορία κρέατος, καί ζώων διεξάγεται από ιδιώτες 

χονδρεμπόρους και κρεοπώλες, Σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος 

των άλλαντοποιων στην εμπορία του χοίρειου κρέατος, και των 

κάθετα οργανωμένων μονάδων στην εμπορία του κρέατος πουλερικών« 

ΧΕ διαπραγματευτική θέση των παράγωγων είναι συνήθως αδύνατη 

άφοΰ ύπ'ρχουν :;νώτατες τιμές πωλήσεως.χωρίς.ν.ά υπάρχουν τιμές 

ασφαλείας και ή δραστηριότητα των συνετάυρυσμδν elvca ανεπαρκής 

η ανύπαρκτη* 

Ποιοτική κατάταξ,τ] των σφαγίων καί τυποποίηση του τε

μαχισμού τους δέν εφαρμόζεται ουσιαστικά, θεωρείται δέ υπερβο—
: 

λική.-ή επιβάρυνση της καταναλώσεως για τις υπηρεσίες που προ

σφέρει ή εμπορία· 

Σέ αντίθεση μέ τόν περιορισμένο ρόλο τους στην εμπο

ρία του κρέατος, σημαντικό είναι τό έργο των συνεταιριστικών 

οργανώσεων στην επεξεργασία καί διάθεση γάλακτος καί γαλακτο

κομικών προϊόντων, οπού μέ εταιρείες στίς άπο,ΐες μετέχει ή ΑΤΕ 

ελέγχουν τό σημαντικότερο μέρος της παράγωγης, 

Γιά την άσκηση παρεμβάσεως, έχουν κατασκευασθεί επτά 

σήραγγες καταψύξεως πού όμως ελάχιστα έχουν μέχρι τώρα άξιοπιη-

θεΐ. 

1,5,Κτηνιατρική περίθαλψη καί υγειονομικός έλεγχος προϊόντων 

ζω'ϊκης προελεύσεως 

Οι σημειούμενες απώλειες σέ ζωικό κεφάλαιο καί σέ 

προϊόντα από την ανεπαρκή υγειονομική περίθαλψη καί τήν πλημ-
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μελή διατήρηση των ζώων ε ί ν α ι σημαντικές, ενώ ή ελλε ιμματικό

τητα της παράγωγης θά δικαιολογούσε πλήθος μέτρων αποφυγής των 

απωλειών. Ι δ ι α ί τ ε ρ α σημαντικές ε ί ν α ι ο ι απώλειες άπό τη σ τ ε ι 

ρότητα των αγελάδων και τη θνησιμότητα των νεογέννητων μόσχων, 

τ ι ς μ α σ τ ί τ ι δ ε ς , τη βρουκέλλωση, τό μελιταΐο πυρετό, τύς έλ-

μ ι ν θ ι ά σ ε ι ς των προβάτων και την σαλμονέλλωση των ορνίθων. 

1.6. Ζωοτροφές καί διατροφή των ζώων 

Οι εγχώριες ζωοτροφές καλύπτουν τό 85-90$ των άν:γκων 

διατροφής του ζωϊκοΰ πληθυσμού. Τό υπόλοιπο 10-15$ ( ά ξ ι α ς 5,5 

δισ ? .δρχ. τό 4975) καλύπτεται άπό εισαγωγές καρπών δημητριακών 

και πρωτεϊνούχων ζωοτροφών. 

Τις εισαγωγές καρπών δημητριακών δ ι ε ν ε ρ γ ε ί τό Δημό

σ ι ο , και τ ι ς δ ι α χ ε ι ρ ί ζ ε τ α ι μαζί μέ τους καρπούς πού συγκεντρώ

νονται από τό εσωτερικό, ή· ΑΤΕ σέ συνεργασία μέ τ ί ς σ υ ν ε τ α ι ρ ι 

στ ικές οργανώσεις. Η διάθεση τους στους παραγωγούς γ ί ν ε τ α ι 

σέ ε ν ι α ί α μειωμένη τιμή γ ι α ολόκληρη τη χώρα. "Ετσι δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί 

ται αντ ικ ίνητρο γ ι ά τήν αξιοποίηση, των εγχώριων πηγών ζωοτρο

φών καί εξάρτηση άπό τ ί ς ε ισαγωγές. 

'. *Η έλλειψη έλεγχου γ ι ά τ ι ς ζωοτροφές του εμπορίου καί 

κυρίως γ ι ά τά μίγματα, έ χ ε ι οδηγήσει σέ ύπερεξοπλισμό σέ συγκρο* 

τήματα *αρασ*ευ?ίς νυγμάτων, Ή δυναμικότητα τ ο υ ς , όπως *αυ* των. 

έργοστασύων ζωοτροφών, ύπερβαυνευ κατά πολύ τύς ανάγκες. 

Η διατροφή των ζώων καί ε ιδ ικότερα των γαλακτοπαρα

γωγών αγελάδων ε ί ν α ι σέ πολλές περιπτώσεις πλημμελής.. Αυτό 

οφείλεται στην ανεπάρκεια των τεχνικών γνώσεων των παράγωγων 

καί στην έλλειψη συστηματικής καθοδηγήσεώς τ ο υ ς , άλλα καί στο 
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γεγονός οτι τά ζώα ύποτρέφονται με χονδροειδεϊς ζωοτροφές (χλω

ρή τροφή) αφού οι παραγωγοί αντί να παράγουν OL ίδιοι τέτοιες 

τροφές, προτιμούν όπως αναφέρθηκε, τους καρπούς δημητριακών 

πού'διαθέτει σέ χαμηλές τιμές το κράτος· 

2. 'Επιδίωξε ις καί στόχοι 

Βασική έπιδ,ίωξη του Προγράμματος γιά την ανάπτυξη 

της κτηνοτροφίας είναι η σταδιακή προσαρμογή στό κοινοτικό 

καθεστώς σχετικά μέ την οργάνωση των αγορών, την ποιοτική τα

ξινόμηση και καλύτερη αξιοποίηση των ζωοκομικών προϊόντων, τα 

θεσμικά μ£τρα και τήν ανάπτυξη καί δραστηριοποίηση των συνεται

ριστικών οργανώσεων. 'Από απόψεως οργανώσεως της παράγωγης θα 

υποστηριχθούν οι μονάδες οικογενειακής μορφής καί ή συνεταιρι

στική διασύνδεση τους, ώστε νά επιτυγχάνεται καλύτερη αξιοποίη

ση της παράγωγης καί των παραγωγικών μέσων. 

Ειδικότερα, θά επιδιωχθεί στροφή της καταναλώσεως 

προς τά λευκά κρέατα, (χοίρου καί πουλερικών), γιατί ή αύξηση 

της εγχώριας παράγωγης τους είναι ευκολότερη καί μπορεί νά προ

κύψει από τήν πληρέστερη αξιοποίηση του δυναμικού ποΑ υπάρχει» 

Οι συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι του Προγράμματος 

ορίστηκαν γιά καθένα από τά ζωοκομικά προϊόντα χωριστά, ύστε

ρα από εκτίμηση των πιθανών αναγκών του πληθυσμού καί λαμβά

νοντας υπ οψη τις επιπτώσεις της προτεινο'μενης μεταβολής στην 

πολιτική τιμών προϊόντων καί ζωοτροφών· "Ετσι ή παραγωγή κρέα

τος αναμένεται νά αυξάνει μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 3,4^ καί νά φθά

σει το 1980 στους 540 χιλ.τόν. σέ σύγκριση μέ 457 χίλ.τόννους 

το 1975· Ειδικότερα, "οι "αντίστοιχοι ρυθμοί αυξήσεως γιά τό 
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βόειο ε!ν;:ι 2,25/^,γιά τό αίγοπ*ρόβειο 1,05$, για το χοίρειο 

4,95$ 'ucci γιά τά πουλερικά 5,35$· 

Είναι προφανές οτι σχετικά με το βόειο και το αίγο-

πρόβειο κρέας οι αναφερόμενοι στόχοι παράγωγης αποτελούν τα 

κατώτατα επιθυμητά όρια αφού ή εγχώρια αγορά έχει σημαντικά 

περιθώρια απορροφήσεως πρόσθετης παράγωγης. 

Για το γάλα αναμένεται μέσος ετήσιος ρυθμός αυξήσεως 

2,7$, οπότε ή παραγωγή του σέ ισοδύναμο αγελαδινού γάλακτος 

θα φθάσει τους 2600 χιλ.τόννους σέ σύγκριση μέ 2283 χιλ.τόννους 

τό 1975, ένω γιά τά αυγά, 2,6$,πού ή παραγωγή τους αναμένεται 

να φθάσει τους 125 χ ιλ,τόν. άπό 110 χιλ.τον,, τό 1975. 

Μέ βάση τους πιο πάνω στόχους ή μέση ετήσια αύξηση 

της άξιας της παράγωγης ζωοκομικών προϊόντων σέ τιμές 1970 θά" 

άν^λθβί. σέ 2,90$. "Αν και ή αύξηση αυτή δέν είναι εντυπωσιακή, 

εν τούτοις, παράλληλα μέ μια πολιτική σχετικής αυξήσεως των 

τιμών των ειδών αύτων πού επιβάλλεται άπό τό κόστος παράγωγης 

τους και πού θά αποθαρρύνει τή* γρήγορη αύξηση της καταναλώτ 

σεως,θά επιτρέψει τή συγκράτηση των εισαγωγών κρέατος στά ση

μερινά η λίγο ψηλότερα επίπεδα και τόν περιορισμό των εισαγω

γών γαλαχτοχομυκων προ.Γο*ντων στό 60% περίπου των ση

μερινών. Εξ άλλου ή πολιτική τιμών γιά τ ί ς ζωοτροφές θά εν

θαρρύνει τήν αξιοποίηση των εγχωρίων πηγών και τήν παραγωγή 

τους σέ μεγαλύτερες ποσότητες 9ώστε ή εισαγωγή καρπών δημητρια

κών νά μειωθεί κατά 20$ σέ σχέση μέ τό 1975· 

^* *5 ελληνική κτηνοτροφία στά πλαίσια της B0K 

Τόσο ή Ελλάδα οσο κάί ή ΕΟΚ είναι ελλειμματικές σέ 
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βόειο (περιπτωσιακά) και αίγοπρόβειο κρέας, ενώ είναι αυτάρκεις 

σε χοίρειο κρέας και κρέας πουλερικών. Στο γάλα ή ΕΟΚ εμφανί

ζει πλεονάσματα ενώ η Ελλάδα εισάγει σημαντικές ποσότητες συ

μπυκνωμένου κυρίως γάλακτος. Σχετικά με τίς συνθήκες διατηρή

σεως, διατροφής και περιθάλψεως των ζώων αλλά καί οργανώσεως 

των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και επαγγελματικής καταρτίσεως 

των παράγωγων, ή 'Ελλάδα υστερεί σε σύγκριση με τίς χώρες τίς 

ΕΟΚ.· 

*Η πολιτική της ΕΟΚ στά κτηνοτροφικά προϊόντα, εκτός 

άπό τό αίγοπρόβειο κρέας καί γάλα, στηρίζεται στην οργάνωση 

της άγορας, ώστε νά εξασφαλίζονται ικανοποιητικές καί εκ των 

προτέρων γνωστές τιμές στους παραγωγούς καί νά εφοδιάζεται ο

μαλά η αγορά άπό την έγχώρι,α παραγωγή η άπό εισαγωγές. Η πο

λιτική πού ακολουθείται στην ^Ελλάδα δίνει περισσότερη έμφαση 

στη • διατήρηση ικανοποιητικών τιμών στον καταναλωτή καί περι

λαμβάνει πλήθος ενισχύσεων καί περιορισμών πού ο'μως δεν εξασφα

λίζουν ισορροπία στην αγορά» 

Η προσαρμοφή της ελληνικής πολιτικής γιά τά ζωοκομι-

κά προϊόντα προς τήν κοινοτική θά σημάνει σημαντικές μεταβολές 

αφού ή διακίνηση των προϊόντων μετ-ξύ των χωρών-μελών θά είναι 

ελεύθερη, πλείστες επιδοτήσεις θά καταργηθούν ,θά εισαχθεί ή 

ποιοτική κατάταξη των προϊόντων κλπ« Η λεπτομερής ποσοτική 

διερεύνηση των επιπτώσεων από τις μεταβολές αυτές προϋποθέτει 

ειδικές μελέτες πού δεν έχουν ακόμη γίνει. Άπό μιά γενική ό

μως εξέταση συνςχγετ ι οτι η π'φ^γωγή λευκών κρεάτων καί ιδίως 

πουλερικών, αυγών καί γάλακτος, θά αντιμετωπίσει ισχυρό άντα— 
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γωνισμό άπό τους αντ ίστοιχους κοινοτικούς κλάδους πού έχουν 

μεγαλύτερη άποδοτικότητα καί καλύτερη οργάνωση. Γ ι ' α υ τ ό ε π ι 

βάλλεται ή ο ρ ι ζ ό ν τ ι α συνεταιριστ ική διασύνδεση*και ό σχηματισμός 

κάθετα οργανωμένων μονάδων με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστι

κότητας· Ανάγκη οργανωτικών καί λειτουργικών βελτιώσεων υπάρ

χ ε ι καί γ ι α τ ι ς βοοτροφικές καί αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλ

λ ε ύ σ ε ι ς ,οί περισσότερες άπό τ ί ς ό π ο ι ε ς θά μπορεί νά επωφελη

θούν άπό τ ί ς ε ι δ ι κ έ ς κ ο ι ν ο τ ι κ έ ς ε ν ι σ χ ύ σ ε ι ς προς τ ί ς προβλημα

τ ι κ έ ς π ε ρ ι ο χ έ ς καί τ ί ς εκσυγχρονιζόμενες εκμεταλλεύσεις . 

Γιά νά επιτευχθούν αυτές ο ι προσαρμογές υπολογίζεται 

δ τ ι θά χ ρ ε ι α σ τ ε ί περίοδος περίπου πέντε έιων άπό την ένταξη· 

Κατά. τό διάστημα αυτό θά π ρ έ π ε ι , εκτός άπό την έγκαιρη ίδρυση 

οργανισμού παρεμβάσεως γ ι ά οσα ζωοκομικά προϊόντα προβλέπεται, 

άπό την ΕΟΚ, νά εισαχθούν ο ι κ ο ι ν ο τ ι κ ο ί κανόνες υ γ ι ε ι ν ή ς κ α ί 

τυποποιήσεως καί νά υποστηριχθεί ή ανάγκη θεσπίσεως στην ΕΟΚ 

κανονισμών οργανώσεως των αγορών αίγοπροβείου κρέατος καί γάλα-

κτος-γαλακτοκομικών προϊόντων λόγω της σημασίας της παράγωγης 

τους γ ι ά τήν *Ελλάδα. 

4 . Μέτρα π ο λ ι τ ι κ ή ς 

*+·1. ΖωυΜ^κε^αλα&ο 

Σύντονο: μέτρα πρέπει νά ληφθούν γ ι ά τή βελτίωση της 

κτηνιατρικής περιθάλψεως ώστε νά περιορισθούν στά επίπεδα των 

αναπτυγμένων χωρών ο ι απώλειες ζώων καί παράγωγης. 'Άλλωστε 

δέν ν ο ε ί τ α ι ανάπτυξη του κλάδου χωρίς υ γ ι ή ζώα. Γιά τον λόγο 

αυτό ε ί ν α ι αναγκαίο νά δοθούν στην Κτηνιατρική *Υπηρεσία τά 

μέσα εφαρμογής ή συνεχίσεως προγραμμάτων προλήψεως καί καταπο-
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λεμήσεως των κυριότερων ασθενειών και ve' συνεχισθεί η ενίσχυ

ση πού παρέχεται στους κτηνοτρόφους για την αντιπαρασιτική θε

ραπεία των ζώων. Έπί πλέον είναι απαραίτητη ή καθιέρωση αυστη

ρού κτηνιατρικού ελέγχου στα εισαγόμενα αυγά και τους νεοσσούς 

αναπαραγωγής, καθώς κ::ί σέ ολα τά εκκολαπτηρια καί τις πτηνο

τροφικές :.ι νάδες αναπαραγωγής μέ σκοπό την καταπολέμηση της 

σαλμονελλώσεως, όπως επίσης καί η ίδρυση εργαστηρίου ελέγχου 

φάρμακων καί βιολογικών προϊόντων, 

Γιά τη βελτίωση „της διατηρήσεως καί διατροφής των 

ζώων επιβάλλεται η οργάνωση καί εφαρμογή σέ ευρεία, έκταση προ

γράμματος ανυψώσεως του επιπέδου επαγγελματικής καταρτίσεφς 

των κτηνοτρόαων. Απαιτείται γ ι'αυτό πλαισίωση των κεντρικών 

καί περιφερειακών υπηρεσιών μέ το αναγκαίο εξειδικευμένο γεω

πονικό προσωπικό καί ̂διάθεση των απαραίτητων μέσω/Ι?· 

Η γενετική βελτίωση των ζώων, απαραίτητο συμπλήρωμα 

για την ανύψωση της ποιοτικής σταδμης του ζωϊκου πληθυσμού, 

θα έπιτευχθε-ι-'̂ έ την
 :
ιδρυση Κέντρου Γενετικής' Βελτιώσεως καί 

Γενεαλογικών Βιβλίων βοοει,δών στη* Θεσσαλονίκη,μέ ανάλογη υπη

ρεσιακή 'στήριξη από τό Υπουργείο Γεωργία, τήν μετατροπή ορι-

σμε'νων κτηνοτροφικών σταθμών σέ σταθμούς μελέτης ελληνικών φυ

λών προβάτων, τήν ίδρυση σταθμών πτηνοτροφικής έρευνας καί ε

λέγχου ατομικών αποδόσεων κάπρων καί μέ τήν εφαρμογή ή επέκτα

ση ειδικών προγραμμάτων γιά τή βελτίωση της τεχνητές σπε*ρματεγ-

χύσεως, τήν επιλογή κατά περιοχές των εκλεκτών γενετικών τύπων 

αιγοπροβάτων, τόν έλεγχο των μονάδων άν παραγωγής - έκκολάψεως 

ορνίθων καί τή δημιουργία νέων έκκολαπτηρίων, ώς καί τή δη-
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μιουργία μονάδων αναπαραγωγής αμιγών φυλών χοίρων, 

..... Χρήσιμη β:'ση γ ta την επίτευξη πολλών άπό τα ανωτέρω 

προτεινόμενα θά *:ποτελέσει ή εφαρμογή του Ν,Δ. 185/73 "Περί μέ

τρων βελτιώσεως της κτηνοτροφ«ς%. του όποιου, μερικές διατάξεις 

είναι σκόπιμο νά τροποποιηθούν ώστε νά" δοθεί στο 'Υπουργείο 

Γεωργίας ή δυνατότητα λήψεως μέτρων χωροταξικής διασποράς των 

πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων· 

4.2»Πολιτική τιμών, οικονομικών ενισχύσεων καί 

παρεμβάσεως 

Βασική προϋπόθεση για τήν ανάπτυξη της κτηνοτροφίας 

αποτελεί ή εφαρμογή πολιτικής για τ ι ς τιμές των ζωοκομικων, προϊ

όντων rtai των ζωοτροφών πού νά χ αρακτηρίζεται άπό συνέπεια. 

Συγκεκριμένα προτείνεται ή σταδιακή προσαρμογή της πολιτικής 

τιμών προς το καθεστώς της ΒΟΚ καί ειδικότερα ή κατάργηση, 

οπού ισχύει, του συστήματος ανωτάτων τιμών παράγωγου καί ή κα

τάργηση της επιδοτήσεως των ζωοτροφών δημοσίου μέ àva\oyr\ προσαρ

μογή προ'ς τα <5υω τον τι,μων ιαραγ«γο$ uuC *βταναλωτΐΐ. Η πολιτ ι

κή αυτή, ή ο οία θά συνδυαστεί μέ στήριξη των τιμών, παράγωγου 

κατά τό κοινοτικό πρότυπο, αναμένεται, όπως σημειώθηκε , νά 

συνετέλεσε ι στη βαθμιαία συγκράτηση του αυξητικού ρυθμού της 

καταναλώσεως καί σέ μερική στροφή προς τά λευκά κρέατα ένω ταυ

τόχρονα- θά μειωθεί ή αβεβαιότητα των παράγωγων για τό εΐσόδη-ν 

ιμά τους. 

Γιά νά επιτευχθεί αποτελεσματικότητα στα μέτρα επι

δοτήσεων καί ΌΙκονομικών ενισχύσεων της κτηνοτροφίας, κρίνεται, 

απαραίτητη ή τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας (Ν.Δ.131/74» 
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"Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις τήν γεωργικήν, κτηνο-

τροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν"). Με την τροποποί

ηση αυτή.θα επιδιωχθεί ή αποφυγή γραφειοκρατικών διαδικασιών 

σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας, όταν κινείται 

στα πλαίσια των εγγεγραμμένων πιστώσεων, και η διευκόλυνση αυ

τών πού ενισχύονται με την- καθιέρωση της- χρησιμοποιήσεως τών 

ενισχύσεων για την αποπληρωμή τών πρώτων δόσεων τών δανείων 

τους, 

4.3.'Οργάνωση της εσωτερικής εμπορίας 

Για την εξυγίανση του συστήματος εμπορίας τών ζωο— 

κομικων προϊόντων στό εσωτερικό, τη· μείωση της υπέρμετρης επι

βαρύνσεως τών καταναλωτών,μέ ταυτόχρονη δικαιότερη αμοιβή τών 

παραγωγών καί για τη -βαθμιαία προσαρμογή προς οτι ισχύει στην 

ΕΟΚ, απαιτούνταν: 

— Εφαρμογή αποτελεσματικού έλεγχου του κόστους εμπορίας 

σέ ολα τα στάδια της καί παράλληλα παροχή κινήτρων 

στά συλλογικά όργανα τών παραγωγών για ενεργότερο 

ρόλο στην εμπορία τών ζωοκομικών προϊόντων καί τών 

ζώων αναπαραγωγής. 

— Υιοθέτηση καί σταδιακή εφαρμογή τών κανόνων της ΈΟΚ 

σχετικά μέ τήν τυποποίηση τών προϊόντων, τήν κοπή 

: και κατάταξη τών σφαγίων, καθώς καί τήν παρέμβαση 

στην αγορά· 

'—' Κατασκευή η ολοκλήρωση καί βελτίωση του εξοπλισμού 

βασικών έργων υποδομής, όπως βιομηχανικών, δημοτικών 
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κλπ* σφαγείων, κρεαταγορών, κτηνιατρικών υγειονομι

κών σταθμών έλεγχου ζώων καί ζωοκομικων προϊόντων, 

καθώς καί κέντρων συσκευασίας καί τυποποιήσεως αυ

γών« ' 

4.4* Ζωοτροφές - βοσκότοποι 

Για την αποτελεσματική αξιοποίηση των εγχωρίων πηγών 

ζωοτροφών και τών δυνατοτήτων πού υπάρχουν για αύξηση της εγ

χώριας παράγωγης το υ ς
/
καθώς καί για την προσαρμογή προς τό κοι

νοτικό καθτστώς, είναι, όπως τονίστηκε πιο πονώ, αναγκαία ή 

προοδευτική αποδέσμευση του Δημοσίου άπό το* εφαρμοζόμενο σύστη

μα διαθέσεως καρπών δημητριακών μέ επιδότηση, γεγονός πού θα 

προκαλέσει αύξηση των τιμών τών ζωοκομικων προϊόντων. Για τη 

διατήρηση όμως'τών πλεονεκτημάτων της ενιαίας διαχειρίσεως τών 

εισαγομένων καρπών καί μετά τήν αποχώρηση της ΑΤΕ, είναι σκό

πιμο νά ληφθεί μέριμνα για τήν ανάπτυξη ανάλογης δραστηρ-ιό,τητας 

προμήθειας καί διανομής άπό τις συνεταιριστικές οργανώσεις. 

*0 υφιστάμενος εξοπλισμός γιά τήν παραγωγή μιγμάτων 

ζωοτροφών κρίνεται επαρκής καί γιά τό λόγο αύτο'ν ενδείκνυται 

•ή αποθάρρυνση επεκτάσεως του. Αυτό δμως θά επιτευχθεί μόνο 

μέ τήν εισαγωγή μηχανισμού ποιοτικού ελέγχου τών ζωοτροφών πού 

διακινούνται γιατί ή έλλειψη του προκάλεσε τον ήπερεξοπλισμό 

σέ εγκαταστάσεις αναμίξεως. 'Αντίθετα οικονομικές ενισχύσεις 

είναι ενδεδειγμένες γιά τήν βελτίωση του εξοπλισμού καί τών -

εγκαταστάσεων, συγκομιδής καί συντηρήσεως σανού μηδικής καί έ||-

σιρώσεως χρνδροειδών ζωοτροφών. 

Η πληρέστερη αξιοποίηση τών φυσικών βοσκοτόπων μπο— 
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ρεΐ νά επιτευχθεί με τη συνέχιση καί την επέκταση του υπάρχον

τος προγράμματος, την κατασκευή των απαραίτητων έργων υποδομής 

(ποτίστρων, όμβροδεξαμενων, οδών προσπελάσεως καθ στεγάστρων) 

και την εκτέλεση βελτιωτικών εργασιών γιά την βλάστηση και το 

έδαφος. Παράλληλα ε£ναυ αναγκαία ή ολοκλήρωση του θεσμικού πλαι

σίου γιά τήν εφαρμογή συστημάτων διαχειρίσεως των βοσκοτόπων -

(αριθμοί ζώων πού θά τους χρησιμοποιούν, περιτροπική βόσκηση, 

κλπ,), ώστε νά προστατεύονται οι βοσκότοποι άπό τήν υποβάθμι

ση καί νά άπολαμβάνεται ή μέγιστη δυνατή ποσότητα βοσκής, κα

θώς, και ή σύνταξη σχεδίων διαχειρίσεως των βοσκοτόπων (φορείς, 

σχέσεις ιδιοκτησίας κλπ.) σύμφωνα μέ τά προβλεπόμενα στό Μ,Δ» 

689/75. 

4.5. Αγροτική πίστη 

Γυά να συμβάλει, οσο γίνεται περισσότςρο ή αγροτική 

πίστη στην πραγμάτωση των επιδιώξεων στον τομέα της κτηνοτρο

φίας, θά ληφθούν τά ακόλουθα μέτρα: 

— Συνέχιση της δανειοδοτη'σεως γιά τήν ίδρυση η επέκτα

ση βοοτροφικων κα'ί αιγοπροβατοτροφικων εκμεταλλεύσεων, 

μέ τήν προϋπόθεση όμως οτι θά εξασφαλίζουν μια ελά

χιστη ποσότητα άπό ιδιοπαραγόμενες χονδροειδεις ζωο

τροφές. 

.'- Αναστολή' της δανειοδοτήσεως γιά Ιδρυση ή επέκταση... 

μονάδων.παχύνσεως μόσχων επιχειρηματικής μορφής· 

— Αύξηση της δανειοδοτήσεως πού αποβλέπει στην αγορά 

εκτάσεων, τήν αγορά ή διατήρηση μοσχίδων αναπαράγω-



- 54.-

γής» την ανέγερση άπλων καί συγχρόνων προβατοτροφι-

κων εγκαταστάσεων και την αγορά του απαραίτητου εξο

πλισμού και τή βελτίωση της παραγωγικότητας των πτη

νοτροφικών εκμεταλλεύσεων. 

— Δανειοδότηση συνεταιριστικών φορέων πτηνοτροφικών 

μονάδων μέ μειωμένο επιτόκιο σαν κίνητρο συλλογι

κής δράσεως γιά τη δημιουργία κάθετα οργανωμένων 

μονάδων καί την κατασκευή έργων υποδομής· 

— Δανειοδότηση γιά ίδρυση πτηνοτροφικών καί χοιροτρο-, 

.. , φίκων μονάδων οικογενιακου τύπου, μέ συνεταιριστική* 

όμως σύνδεση, μόνο σε ακριτικές καί νησιωτικές περιο

χές. 

— Δανειοδότηση κονικλοτροφικων καί. μελισσοτροφικων εκ

μεταλλεύσεων γιά τη βελτίωση και τή συμπλήρωση εγκα

ταστάσεων καί εξοπλισμού, 

, - 'Επέκταση άπό 15 σέ 20 χρόνια της διάρκειας τω̂ > δανείων 

πού. άφορουν ανέγερση σύγχρονων κτηνοτροφικών κτισμά

των. 

4·6. 'Υπηρεσίες τεχνικής φύσεως 

Εκτός άπό την ανάγκη πού προαναφέρθηκε γιά συμπλήρω

ση της στελεχώσεως των 'Υπηρεσιών μέ ειδικευμένο προσωπικό, 

είναι απαραίτητη ή εφαρμογή προγράμματος μετεκπαιδεύσεως καί 

αξιοποιήσεως γεωπόνων καί κτηνιάτρων σε θέματα κτηνοτροφίας, 

στά όποια να περιλαμβάνονται καί θέματα ορθολογικής οργανώσεως 

των εκμεταλλεύσεων καί συνεργασίας μεταξύ τους. 
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5. 'Αναγκαίοι πόροι 

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος θά χρειαστεί αύξη

ση του ζωικού* κεφαλαίου των βοοειδών πατά 200 χιλ., των προβά

των κατά 600 χιλ, και των χοίρων αναπαραγωγής κατά 25 χιΛ·, 

ενώ 6 αριθμός των αιγών θά διατηρηθεί σταθερός· Παρά τις αυ

ξήσεις αυτές, ή απασχόληση στην κτηνοτροφία εκτιμάται οτι θα 

παραμείνει στά σημερινά επίπεδα επειδή θά αυξηθεί τό μέγεθος 

των εκμεταλλεύσεων, θά βελτιωθούν οι συνθήκες εκτροφής καί θα* 

μειωθεί ακόμη ο αριθμός τών ζώων εργασίας. 

Οι αυξημένες ποσότητες ζωοτροφών πού θά χρειαστούν 

θά εξασφαλιστούν κατά τό μεγαλύτερο μέρος τους με την πληρ£-
% 

στερη αξιοποίηση τών εγχώριων νομευτικών πόρων καί τών υποπροϊ

όντων καί με τήν αύξηση της παράγωγης συγκομιζομενων ζωοτροφών, 

τό δε υπόλοιπο θά καλυφθεί με εισαγωγές καρπών δημητρΐ;ακών
/
κυ

ρίως αραβοσίτου, της τάξεως τών 700 — 800 χιλ.τόν.ετησίως. 

Γιά τήν εκτέλεση τών έργων υποδομής πού προτείνονται, 

τήν προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, τήν ίδρυση κτηνοτρο

φικών μονάδων κλπ. θά απαιτηθεί χρηματοδότηση άπό τό Πρόγραμ

μα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 2,4 δισ.δρχ. στην πενταετία, δη

λαδή κατά μέσο ορο 400 εκ.δρχ. ετησίως, άπό τήν όποια σχεδόν 

τό ήμισυ θά διατεθεί στή βοοτροφια. Qd άπαι,τηθουν ακόμη 1,2 

δισ.δρχ. συνολικά γιά τήν εφαρμογή προγραμμάτων κτην<ιοτρικής 

περίθαλψε; ς, τήν ανέγερση σφαγείων καί γενικά τή βελτίωση της 

υγιεινής καταστάσεως τών προϊόντων ζωικής προελεύσεως. *Η με

σοπρόθεσμη δανειοδότηση της ΑΤΕ γιά προώθηση τών ιδιωτικών ε

πενδύσεων τών κτηνοτροφών, προβλέπεται νά φθάσει σέ 8,8 δισ. 
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δραχμές. Ρά πρεΊιευ άκό*νιη νά άνανένετυί, αΰξηαη τον έιενδΰσεων ottfv 

κτηνοτροφία α.%6 αυτοχρηματοδότηση των παραγωγδν ανάλογη μέ τη 

βελτίωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων« 

r 
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. .IV. ΜΣΗ 

.·': 1. Υφιστάμενη κατάσταση 

Τα ακαθάριστο προϊόν του κλάδου ανήλθε τό 1975 σε 

1,250 έκ,δρχ. - σε τιμές 1970 - πού αντιπροσωπεύει ποσοστό 2$ 

του ακαθάριστου γεωργικού προϊόντος. Ή ποσοτική αυτή εκτίμη

ση όμως δεν αντανακλά τη συμβολή του κλάδου στην ανάπτυξη καθ 

οσο μεγάλο μέρος των άγαθων καί υπηρεσιών πού παράγονται απο 

τά δάση καί πού σήμερα έχουν βαρύνουσα σημασία, όπως η προστα

σία καί ή βελτίωση του περιβάλλοντος, σύσκολα άποτιμωνταυ σε 

χρηματικές μονάδες· 

Παρ ολα τά προβλήματα καί τις αδυναμίες πού αντιμε

τωπίζει ό κλάδος, ή παραγωγή βιομηχανικής ξυλείας σημείωσε με-, 

σο ετήσιο ρυθμό αυξήσεως ifo, κατά την τελευταία πενταετία. 'Αν

τίθετα μείωση σημειώθηκε στην παραγωγή καύσιμης ξυλείας/πού 

συλλέγεται από τους' χωρικούς γιά τήν κάλυψη των ατομικών αναγ

κών τους καί στο γεγονός αυτό οφείλεται ή ptxpn σχετικά αύξη

ση πού παρατηρήθηκε στό συνολικό προϊόν του κλάδου κατά τήν 

τελευταία δεκαετία· 

Η ζήτηση δασικών προϊόντων αυξήθηκε στό παρελθόν μέ* 

ρυθμούς ψηλότερους από τήν εγχώρια παραγωγή μέ αποτέλεσμα να 

επιδεινωθεί ο βαθμός εξαρτήσεως της εσωτερικής άγορας από εξω

τερικές πηγές κα ί η αξία των εισαγωγών δασικών προϊόντων - πρ4>-
. ( · • - · . 

των υλών καί τελικών προϊόντων—νά φθάσει τό σημαντικό υψος των 

7.700 έκατ- δρχ. τό* 1975. 

•Τά δασικά εδάφη πού καταλαμβάνουν έκταση 82,4 εκατομ

μύρια στρέμμα τα ..δηλαδή τά 62,5$ του ελληνικού εδάφους, περιλαμ-
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βάνουν τά δάση, τους δασικούς βοσκότοπους, καί τ ι ς μερικά δα— 

σοσκεπεΐς έκτ'σεις* Τα δάση πού καλύπτουν έκταση 25,1 εκατομ

μύρια στρέμματα η 19,1$ της επιφάνειας της χώρας, υστερούν ως 

προς το υ.ψος, τη ένθεση καί την αποδοτικότητα του ξυλώδους 

κεφαλαίου, κυρίως εξ αιτ ίας της μη ορθολογικής εκμεταλλεύσεως, 

της αλόγιστης καυσοξυλεύοεως xctu 3οσχη*ς9 τ?ίς ελλείψεως τοΟ κα

τάλληλου οδικού δικτύου και της ανεπαρκούς προστασίας άπό* 

πυρκαγιές. Οι δασικοί βοσκότοποι πού έχουν έκταση 24,9 εκα

τομμύρια στρέμματα - 18,9$ της επιφάνειας της χώρας - παρου

σιάζουν επίσης μη* ικανοποιητική εικόνα, κατά τό μεγαλύτερο 

μέρος. Η υπέρογκη πίεση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, που 

ασκήθηκε κατά τό παρελθόν πάνω στή φυσική χλωρίδα είχε σαν 

αποτέλεσμα τη συνεχή υποβάθμιση της βλαστήσεως καί του εδά

φους τους. Τέλος έκταση 32,4 εκατομμύρια στρέμματα - 24,5$ 

του ελληνικού εδάφους - χαρακτηρίζεται σάν μερικά δασοσκεπής, 

καλύπτεται από αραιή δασική βλάστηση εξ αιτ ίας έντονων άνθρω-

πογενων πιέσεων καί δέν εξυπηρετεί ούτε τ ί ς στοιχειώδεις ύ— 

δρονομικές ανάγκες· 

Στά δάση απασχολήθηκαν κατά τό 1974 περίπου 33»650 

άτομα, από τά οποία τό 90$ πραγματοποίησαν κατά μέσο ορο 50 

ημερομίσθια τό χρόνο»συγκεντρωμένα στή θερινή περίοδο« Οι 

συνθήκες απασχολήσεως πού προσφέρει ò κλάδος, πού οφείλονται 

στή εποχικότητα των εργασιών καί τή δυσμενή διαβίωση των ερ

γαζομένων στά δάση, έχουν σάν αποτέλεσμα την αδυναμία προσελ-

κύσεως εργατικού δυναμικοί; στον κλάδο. Τέλος πρέπει να ση

μειωθεί πώς άπό τό 1960 τό μερίδιο των δαοΰν στίς δημόσιες 

επενδύσεις φθίνει παρά* τ ί ς σημαντικές δυνατότητες πού παρου-
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σιάζει ò κλάδος. 

2. Προβλήματα και αδυναμίες 

Το βασικότερο ίσως χαρακτηριστικό του'κλάδου των 

δασών είναι ο μικρές βαθμός αξιοποιήσεως των σημαντικών δυ

νατοτήτων πού παρέχονται. Τό σημερινό μέσο ξυλώδες κεφαλαυο 

είναι 68 κμ/έκτ. - κυβικά μέτρα άνά εκτάριο - σε σύγκριση 

μέ 200 κμ/έκτ. που θεωρείται κανονικό. *Η παραγωγή ξυλείας 

του έτους 1974 ανήλθε σε 1,6 έκατ.κμ. ενώ ή προσαύξηση του 

κεφαλαίου ήταν 3,7 έκ.κμ. Βέβαια ή διαφορά των 2,1 εκατομ

μυρίων δεν είναι άμεσα--απολήψιμη, γιατί διαχειριστικοί λό

γοι επιβάλλουν τήν αποταμίευση ενός μέρους, ώστε νά επιτευ

χθεί προοδευτικά τό επιθυμητό κανονικό ξυλώδες κεφάλαιο. 

Τά κυριότερα αίτια πού περιορίζουν τήν εκμετάλλευ

ση του δασικού δυναμικού μπορούν νά συνοψιστούν ως έξης: 

α.. Τό χαμηλό υψος δημοσίων επενδύσεων πού έχει διατεθεί στα 

δάση για τήν εκτέλεση έργων δασικής οδοποιίας, αναδασώσεων, 

προστασίας από πυρκαγιές κλπ, 

β. Η έλλειψη των βασικών μελετών υποδομής όπως της απογραφής -

χαρτογραφήσεως των δασών,, της ταξινομήσεως των γαιών καί 

του δασικού κτηματολογίου» 

γ!;-Η έλλειψη επαρκούς αριθμού εξειδικευμένου προσωπικού όλων 

τών βαθμίδων, 

δ. Η έλλειψη ολοκληρωμένων βιομηχανικών μονάδων προηγμένης, 

"'"τεχνολογίας, χωρίς τίς οποίες δεν είναι δυνατή ή πλήρης 

αξιοποίηση της παραγόμενης πρώτης ύλης. 
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ε.*Η έλλειψη κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την ορθολογι

κή εκμετάλλευση ΐων^ή^ δημοσίων δασών ιδιαίτερα των δασών 

των Δήμων, Κοινοτήτων και άλλων Νομικών Προσώπων* 

στ.*Η επιβλαβής βόσκηση <ττούς δασικούς βοσκότοπους και τα 

δασικά εδάφη. 

ζ . Τό χαμηλό επίπεδο οργανώσεως και έκμηχανίσεως της παράγω

γης της βιομηχανικής ξυλείας, πού οφείλεται κυρίως στίς 

δυσμενείς μορφολογικές συνθήκες του εδάφους. 

3. 'Επιδίωξε ις καί προοπτικές 

*Η αναθεώρηση της δασικής πολιτικές ώστε ή δασοπο

νία να μετατραπεί σέ δυναμικό κλάδο αναπτύξεως αποτελεί τη 

βασική επιδίωξη· *Η ανάπτυξη των φυσικών ανανεώσιμων πόρων, 

πού βρίσκονται στον χώρο των 84,6 εκατομμυρίων στρεμμάτων 

των δασικών εδαφών, εντάσσεται στά πλαίσια τΐ|ς γενικότερης 

αναπτυξιακής στρατηγικής γιά τήν πλήρη αξιοποίηση των εγχώ

ριων πόρων·' 

Ή ανάπτυξη του κλάδου των Δασών άφο#α σε ολα τά 

αγαθά καί υπηρεσίες του δάσους πού συμβάλλουν ποσοτικά καί 

ποιοτικά στή βελτίωση του επιπέδου διαβιώσεως του ελληνι

κού λαού/ δηλαδή (α) τή βιομηχανική ξυλεία στις ποίκιλες μορ

φές της, (β) τή ρητίνη, τ ί ς δεψικές ουσίες, τ ί ς ρίζες έρεί-

κης καί μια σειρά από δασικά προϊόντα μικρότερης σημασίας, 

(γ) τή θήρα, (δ) τήν ορεινή ίχθυοπονία, (ε) τή βοσκήσιμη 

υλη, (στ} τόν ορεινό τουρισμό καί τήν αναψυχή, (ζ) τήν ύδρο-

νομική καί αντιχειμαρρική προστασία γεωργικών εδαφών καί έρ

γων υποδομής, (η) τήν επίδραση του δάσους επί του υδατικού 
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Ισοζυγίου, (θ) την προστασία της πανίδας καί χλωρίδας καί 

γενικότερα τη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, καί 

(ι) την προστασία των σπάνιων μνημείων της φύσεως. 

Για όλους τους λόγους που προαναφέρθηκαν καί παρ 

ολα τά προβλήματα καί τίς αδυναμίες πού αντιμετωπίζει σήμε

ρα 6 κλάδος, τό Πρόγραμμα προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθ&ό αναπτύ

ξεως του κλάδου κατά την επόμενη πενταετία 5$· Αναμένεται 

οτι οι διαρθρωτικές μεταβολές πού θά συντελεστούν κατά την 

περίοδο του Προγράμματος θά επιτρέψουν μεταγενέστερα την ε

πίτευξη ακόμη ύψηλότεοων ρυθμών, ώστε νά καταστεί δυνατή η 

πλήρης αξιοποίηση των δασικών πόρων. 

Ή παραγωγή της βιομηχανικής ξυλείας κατά τήν πεν

ταετία προβλέπεται οτι θά αυξηθεί μέ μέσο ρυθμό 12,5$ έναντι 

προβλεπόμενης αυξήσεως της ζητήσεως των προϊόντων ξύλου κα

τά 6,5% καί των προϊόντων κυτταρίνης - χάρτου κατά 7,5$ · 

Ετσι προβλέπεται οτι θά υπάρξει βελτίωση στή ρχέση μεταξύ 

εγχώριας παραγωγής καί ζητήσεως καί θά μειωθεί ή εξάρτηση 

από τήν αλλοδαπή. 

4; Μέτρα πολιτικής 

Γιά νά επιτευχθούν οι επιδιώξεις καί οι στόχοι του 

προγράμματος αναπτύξεως των δασών παρίσταται ανάγκη λήψεως 

μέτρων,πολλά από ,τά οποία προβλέπεται νά αποδώσουν μετά τή 

λήξη του. Τά μέτρα αυτά πού διακρίνονται σέ διοικητικά, θε

σμικά καί πιστωτικά είναι τά έξης: 
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4 . 1 . §£2Hi;îiÎ-HÎÎ2-

α, Ρύθμιση της Ιδιοκτησίας των διακατεχόμενων δασών. Χωρίς 

αυτήν" δεν ε ί ν α ι εύκολη ή ρλοκληρωμένη κινητοποίηση των πάρων 

πού βρίσκονται σ 'αύτά. Προβλέπεται ή θέσπιση διατάξεως πού 

θα καθορίζει πως οι νομοθετημένες ήδη δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς περί ανα

γνωρίσεως της δασικής ιδ ιοκτησίας γ ι α τα δάση της κατηγορίας 

αύτης θα ολοκληρώνονται σ'εύλογο χρονικό διάστημα· 

β. Ρύθμιση της' ιδ ιοκτησίας δασών πού ε ί ν α ι συνυδυοκτησύα του" 

Δημοσίου και ιδιωτών. Υπάρχουν 1.100 περίπου δασοτεμάχια 

συνολικής εκτάσεως 1,2 εκ.περίπου στρεμμάτων, κατά κύριο λό

γο στή Μακεδονία, τη Θράκη καί την Ηπειρο, στα οποία το* 

Δημόσιο ε ί ν α ι ίδ ιοκτήτης'κατά το 1/5. 'Όπως καί στην περίπτω

ση των διακατεχομενων δασών ε π ε ί γ ε ι ή ρύθμιση της Ι δ ι ο κ τ η 

σίας τους , Θά ήταν δυνατό κατόπιν μελέτης κάθε μιας π ε ρ ι 

πτώσεως και μέσα σέ εΰλογο χρονικό δ ά σ τ η μ α ν ' αποφασισθεί 

ή απαλλοτρίωση τών 4/5 υπέρ του Δημοσίου ή νά διευκολυνθεί 

ή εξαγορά του 1/5 άπό τους ι δ ι ο κ τ ή τ ε ς , 

γ . 'Εξαγορά του δικαιώματος δουλειών πού βαρύνουν τόσο τά δ η 

μόσια ο σο καί τά μη δημόσια δάση. Χωρίς τη ρύθμιση αυτή. 

δέ*ν %ά καταστεί δυνατιΐ fi άνεμπόδυστη άσκηση τΐίς δασοπονίας. 

Α π α ι τ ε ί τ α ι νά δοθεί ή δυνατότητα, μετά άπό μελέτη κάθε μιας 

περιπτώσεως, νά εξαγορασθούν τά δικαιώματα δούλείας^οπου 

αυτό ε ί ν α ι κοινωνικά καί οικονομικά σκόπιμο, 

δ . Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας περί συνεταιρισμών -έτσι ώστε 

νά κληθούν αυτοί νά παίξουν' σημαντικό ρόλο στην εκμετάλλευση 

του δασικού πλούτου της χώρας. Είναι ανάγκη νά αποκλεισθούν 

από τους δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας ο ι μή ασχολούμενοι 
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μέ δασικές εργασίες· Έ ξ άλλου ύγνεΐς δασικοί συνεταιρισμοί 

κυριότητας, νομής η καρπώσεως επιβάλλεται νά ιδρύονται καί 

στις περιπτώσεις κατά τις όποιες ή αξιοποίηση του δασικού 

πλούτου επιβάλλει την κατά μείζονες περιοχές διαχείριση καί 

εκμετάλλευση των δασών. 

ε. Ρύθμιση της αξιοποιήσεως των μη δημόσιων δασών. Σέ ορι

σμένες περιπτώσεις, στίς όποιες τό ιδιωτικό ενδιαφέρον δέν 

είναι ικανοποιητικό, πρέπει νά ληφθούν μέτρα άπό την Πολιτεία. 

*Η δασική υπηρεσία σκόπιμο είναι νά συντάξει μελέτες αξιο

ποιήσεως κατά τίς αρχές τ?)ς δασοπονίας πολλαπλών σκοπών, 

γιά τά μή δημόσια δάση. Σέ περιπτώσεις αρνήσεως η αδυναμίας 

των δασοκτημόνων νά προχωρήσουν στην εφαρμογή των μελετών 

θά πρέπει τό κράτος νά προβεί στην εκμίσθωση ή απαλλοτρίω

ση των δασών αυτών, μέ σκοπό τήν αξιοποίηση τους. 

στ. Τροποποίηση του Ν.21 β/73 "Περί διαχειρίσεως καί βελτιώ

σεως βοσκοτόπων" καί διερεύνηση της σκοπιμότητας επαναφοράς 

της διαχειρίσεως καί αναπτύξεως των δασικών βοσκοτόπων στους 

φυσικούς φορείς τους, πού είναι οι δασικές υπηρεσίες, 

ζ. Νομοθετική ρύθμιση θεμάτων ορεινής ί,χθυαπονάχς γυά* προστα

σία της διαχειρίσεως του ίχθυοτροφικου κεφαλαίου των ορει

νών υδάτων. 

η. Τυποποίηση δασικών προϊόντων κατά τά πρότυπα πού ισχύουν 

στίς χώρες της ΕΟΚ. 

4·2 . Διοικητικά μέτρα 

α. Προώθηση της αναπτύξεως μεγάλων δασικόβιομηχανικών συγ-
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κροτημάτων τά όποια και μόνο μπορούν να εξασφαλίσουν τήν 

ορθολογική ανάπτυξη της βιομηχανικής δασοπονίας καί 

να* άνταπεξέλθουν στιίς συνθήκες ανταγωνισμοί πού θα* δη

μιουργηθούν από την ένταξη της Χωράς στην E0K. Γιά την ανά

πτυξη των συγκροτημάτων αυτών προτείνονται ενιαίοι φορεΖς 

με συμμέτοχη του κράτους (Δασική ^Υπηρεσία), της ΑΤΕ και 

των γεωργικών συνεταιρισμών. 

. β.ΛΗ εξαγορά η απαλλοτρίωση ιδιωτικών γεωργικών καί δασικών 

εκτάσεων πού είναι δια σκο ρπισμέν ε ς έντός των δασικών συμπλεγ-

μάτων καί διακόπτουν τη συνέχεια τους« 

γ . *Η απαγόρευση της βοσκής σ'ολόκληρη* την έκταση των δασών, 

εκτός από τά δάση άειφύλλων-πλατυφύλλων καί τ ί ς λεκάνες απορ

ροής κρισίμων χειμάρρων. *Η μείωση της βοσκήσιμης έχτόσεως 

θα έντιμετωπισθεΐ μέ αύξηση της παραγωγές των δασικών βοσκο

τόπων που θά αξιοποιηθούν κατάλληλα* : « * 

6. Η ολοκλήρωση, η ή σύνταξη νέων, βασικών μελετών υποδομής 

καί συγκεκριμέναχ(ΐ) ολοκλήρωση της απογραφής και χαρτογρά

φηση των δασών καί δασικών γαιών, (2) ή απογραφή του θήρα-

'ματικου κεφαλαίου, (3) η απογραφή καί ή χαρτογράφηση τδν 

μνημείων της Χώρας, (4) ή ταξινόμηση των δασικών γαοδν καί 

ή χωροταξική οργάνωση των δυνατών χρήσεων, (5) ή σύνταξη 

κτηματολογίου των δασών καί δασικών γ α ι δ ν · : 

ε. Η ενίσχυση κα'ί ό μακροχρόνιος προγραμμάτισες τη*ς έρευ

νας καί μελετών στά παρακάτω θέματα πού. απασχολούν τή δα

σοπονία: ( ύ βιομηχανική αξιοποίηση δασοπονικων είοων οψος 

της λεπτής ξυλείας δρυός, χαλεπίου πεύκης, τραχείας πεύκης, 
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(2) μέθοδοι δ ι α χ ε ι ρ ί σ ε ω ς των δασών καί εκμηχανισεως των εργα

σιών συγκομιδής καί λοιπών δασικών εργασιών προς μείωση τοΰ 

κόστους παράγωγης, (3) καθορισμός σποροπαραγωγής συστάδων 

καί ίδρυση σποροπαραγωγών κήπων προς εξασφάλιση βελτιωμέ

νου άναδασωτικοΰ, υλ ικού, (4) εισαγωγή ταχυαυξών δασοπονικών 

ε ιδών, (5) οργάνωση δασικών μεταφορών καί ίδρυση μεταφορι

κών εγκαταστάσεων κατά δασικοβιομηχανική περιοχή» 

στ* Η ενίσχυση καί ή επαύξηση τοΰ ανθρώπινου δυναμικού/καθώς 

καί η/ βελτίωση της στάθμης εκείνων πού τώρα εργάζονται στον 

τομέα, Συγκεκριμένα: (α) αύξηση τοΰ αριθμού των δασολόγων 

άπό τον σημερινό αριθμό τών 470 στον τελ ικό αριθμό τών 1500/ 

ώστε μακροχρόνια νά α ν τ ι σ τ ο ι χ ε ί ένας δασολόγος σε 30,000 

στρέμματα δασών, (β) αύξηση τών εργαζομένων δασοτεχνικών 

βοηθών άπό 710 σέ 3000 πού πρέπει νά αποτελέσει τόν απώτε

ρο σκοπό/ώστε σε κάθε δασολόγο νά αντ ιστοιχούν δύο δασοτεχ— 

ν ι κ ο ί βοηθοί, (γ) αύξηση τοΰ αριθμού τών δασοφυλάκων σέ 2,500 

έ ν α ν τ ι σημερινού αριθμού 1.670 μέ απώτερο στόχο τους 6.600/ 

ώστε νά άντυστουχεϋ ένας δασοφύλακας σέ κάθε 5.000 στρέμμα

τα δάσους, (δ) δημιουργία νέου σώματος δασοπυροσβεστών, ( ε ) 

μετεκπαίδευση δασολόγων καί δ η μ ι υ ρ γ ί α μεταπτυχιακών τμημά

των στη Δασολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 

(στ) επέκταση της εκπαιδεύσεως σέ όλους τους απασχολουμένους 

μέ τή δασοπονία γ ιά νά αποκτήσουν επαγγελματική συνείδηση 

καί νά αυξηθεί η παραγωγικότητα τ ο υ ς , 

5* Επενδύσεις καί έργα αναπτύξεως 

Γυά* την έπύτευξη τών στόχων τοΟ προγράμματος άνα-
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πτύξεως του κλάδου προβλέπεται ότι τό σύνολο τών δημο*σιων 

επενδύσεων πού θα διατεθούν γιά τά δάση κατά την πενταετία 

θά..άνέλθει σε 7 δισ. δραχμές, σε τρέχουσες τιμές« 

-* Τά σπουδαιότερα αναπτυξιακά έργα γιά τά οποΐα προ

ορίζονται οι παραπάνω επενδύσεις είναι τά έξηςί (α) έργα 

προστασίας δασών καθώς και προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων 

καί αεροσκαφών, (β) κατασκευή δασικών οδών συνολικού μήκους 

6000 χιλμ./ (γ) αναδάσωση 250,000 στρεμμάτων εκτάσεων γυμνών η* 

με* μερική δασοκάλυψη μέ τά συνήθη εγχώρια δασοπονικά ε'ίδη 

καθώς καί 50.000 στρεμμάτων μέ ταχυαυξή κωνοφόρα καί 25·000 

μέ λεΟκες, (δ) τεχνητή αναγέννηση υλοτόμε ίων επί εκτάσεων 

300.000 στρεμμάτων σπερμοφυών καί πρεμνοφυών δασών, (ε) καλ

λιέργεια 400.000 στρεμμάτων σπερμοφυών δασών, (ζ) δασοτεχ-

νική διευθέτηση 400.000 στρεμμάτων ασταθών εδαφών στίς ορει

νές λεκάνες των χειμάρρων της χώρας. Προγραμματίζονται επ ί

σης έργα θηραματυχί|5 οικονομίας, βελτιώσεως τών βοσκοτόπων 

καί δασοπονίας του περιβάλλοντος, καθώς καί ή εκπόνηση τών 

απαιτούμενοι μελετών. 
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Υ. ΑΛΙΕΙΑ 

1. *Τφιστάμενη κατάσταση 

1.1. Διάρθρωση και εξέλιξη του κλάδου 

Ό κλάδος τΤ\ς ά\\,ε£ας συμμετέχει ( 1975) κατά 2,5$ 

στο ακαθάριστο γεωργικό προϊόν και απασχολεί το 2% περίπου 

του συνολικού ενεργού δυναμικού του πρωτογενή τομέα.» Η ιχ-

θυοπαραγωγή προέρχεται κυρίως .άπό τη θαλάσσια α λ ι ε ί α (92$ 

περίπου του συνολικού προϊόντος του κλάδου)· Η εκμετάλλευ

ση εσωτερικών υδάτων-ιχθυοκαλλιέργεια καί ύδατοκαλλιέργεια-

δέν έ χ ε ι αναπτυχθεί παρά τ ί ς ευνοϊκές υδρολογικές καί κ λ ι 

ματολογικές συνθήκες της χώρας. Το ήμισυ σχεδόν του π ρ ο ϊ 

όντος τ η ς ' α λ ι ε ί α ς προέρχεται άπό τη μέση θαλάσσια α λ ι ε ί α 

καί άλλο ενα τέταρτο περίπου άπό την υπερπόντια. Μικρότερη 

ε ί ν α ι ή σημασία της παράκτιας α λ ι ε ί α ς ( ΐ 5 $ ) κ α ί της μεσογεια

κής α λ ι ε ί α ς καί σπογγαλιείας (4$)· Στά τελευταία δέκα χ ρ ό 

νια καμμιά ση^αντ ική αλλαγή, δέν παρατηρήθηκε στή διάρθρωση 

της α λ ι ε ί α ς κατά ύποκλάδους. 

0:όγκος καί ή αξία της α λ ι ε υ τ ι κ ή ς παράγωγης παρου

σιάζουν σχετική στασιμότητα, στην πενταετ ία 1971.-75 σά σύ

νολο καί με.ύχ)ση μετά τό 1973· Αυτό αποδίδεται στον αποκλει

σμό του ελληνικού αλιευτ ικού στόλου άπό τά άλίπεδα των πα-* 

ραλίων της Βορείου καί Δυτικής Αφρικής καθώς καί της Α ν α 

τολικής 5 α τ ι ν ι κ ή ς Αμερικής', στην προοδευτική ελάττωση των 

ιχθυοαποθεμάτων στά χωρικά καί διεθνή ύδατα των ελληνικών 

θα"λα<ισων, που όοοείλεται στην κ :τ .χρηστική α λ ι ε ί α , στή μόλυν

ση άπό: πετρέλαιο ή λύματα της βιομηχανίας, στή σχεδόν άχρή-
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στευση άπό προσχώσεις των δημοσίων Ιχθυοτροφείων καί τον 

ευτροφισμό των υδάτων τους, στην αύξηση του κόστους των καυ

σίμων καί των κομίστρων καί τέλος σε καθαρά ύδροβιολογικά 

αίτια· 

Οι κλάδοι πού παρουσίασαν ευνοϊκή εξέλιξη μέχρι 

σήμερα ήσαν ή πεστροφοκαλλιέργεια που άρχισε πρίν δεκαπέν

τε περίπου χρόνια καί ή γαρ!»6ελν*€α. 

Ή κατά κεφαλή κατανάλωση ίχθυηρων μειώθηκε άπό 

16,5' χλγρ. περίπου τό 1970 σέ 15,3 χιλγρ.τό 1975· Κύριο 

αίτιο της μειώσεως αυτής ?)ταν ή μείωση της παράγωγης καί 

της καταναλώσεως των κατεψυγμένων άπό 3,8 χλγρ., τό 1970 

σέ 2,6 χλγρ. τό 1975· Πρέπει νά σημειωθεί έοω οτι ή κατά 

κεφαλή κατανάλωση είναι πολύ περιορισμένη σέ ορισμένες πε-' 

ριοχές (μικροί οικισμοί της ένδοχώρας,κ.λπ«), μέ αποτέλεσμα 

μεγάλο μέρος του πληθυσμού νά ύποτρέφεται σέ Ιχθυηρά. 

Οι εισαγωγές πού αποτελούνται κατά τό ΐ/3 περίπου 

άπό ύγράλατο βακαλάο, κατά άλλο 1/3 περίπου άπό κεφαλόποδα 

καί κατά τό υπόλοιπο άπό διάφορα/ συντηρημένα ιχθυηρά καί. 

Ιχθυάλευρα, αυξήθηκαν άπό 362 εκ. δρχ. τό 1970 σέ 866 έκ# 

δρχ. τό 1975· Οι εξαγωγές νωπών καί συντηρημένων κατά τήν 

περίοδο αυτή αυξήθηκαν μέ τόν 'ίδιο ρυθμό καί έφθασαν σέ 346 

εκ. δρχ. τό 1975 σέ σύγκριση μέ 143 εκ.δρχ. τό 1970. 

1.2.' Αλιευτικοί πόροι 

*Η απασχόληση στον κλάδο, συνεχώς μειώνεται καί ή 

τεχνική κατάρτιση του αλιευτικού προσωπικού όλων των βαθμί

δων είναι γενικά χαμηλή. *Η βαθμιαία μείωση της ποσοτικής 
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καί ποιοτικής αποδόσεως σέ αλιεύματα, η έντονη εποχικότητα 

της απασχολήσεως και ή έλλειψη συστήματος κοινωνικής ασφα

λίσεως των αλιέων είναι τα κυριότερα αίτια της καταστάσεως 

α'της* 

Ό αριθμός των μηχανοκίνητων αλιευτικών σκαφών απ<5 

7378 το 1969 (από* τσ. οποία τά 54 ατλαντικής και τά 406 με

σογειακής α λ ι ε ί α ς ) αυξήθηκαν σέΐθ.959 το 1974. Τά χωρίς 

μηχανή σκάφη υπολογίζονται σε 10.000 π ε ρ ί π ο υ . Τά σκάφη .της 

ατλαντικής α λ ι ε ί α ς ε ί ν α ι παλαιά καί ή κατάσταση τους γ ε ν ι κ ά 

δεν ε ί ν α ι ικανοποιητ ική. *Εξ ΐ'σου*μη "ικανοποιητική ε ί ν α ι 

καί ή κατάστ:ση τών σκαφών της μεσογειακής καί μέσης αλιείας^ 

τών οποίων ή η λ ι κ ί α ε ί ν α ι περίπου 25 έτη· Οσον άφορα τά 

λοιπά σκάφη, κατ 'εξοχήν μικρά, αν καί ή κατάσταση* τους δέν 

ε ί ν α ι ικανοποιητ ική, μπορούν νά ανανεωθούν ευκολότερα μέ 

μικρή σχετικά δαπάνη. 

Τά αλιευτ ικά πεδία της Μεσογείου καί ελληνικών 

θαλασσών, λόγω τών βυθολογικών συνθηκών, ε ί ν α ι λιγότερο ε υ 

νοϊκά γ ι ά την άνάατυξη α λ ι ε ί α ς μέ συρόμενα δ ί χ τ υ α , σέ σύγ

κριση μέ άλλες θάλασσες. Οι αποδόσεις τών ελληνικών βυθών 

σέ αλιεύματα ε ί ν α ι μικρές καί μειώνονται, συνεχδ£. Σ'αύτό 

συντελεί η εξαντλητική εκμετάλλευση, σέ συνδυασμό μέ τήν 

έλλειψη προστασί ς του γόνου, καθώς καί ή ρύπανση τών θαλασ

σών, Η απουσία συστηματικής έρευνας δυσχεραίνει τη λήψη 

μέτρων γ ι ά τήν προστασία του αλιευτ ικού πλούτου σέ συγκεκρι

μένες π ε ρ ι ο χ έ ς καί εποχικές π ε ρ ι ό δ ο υ ς . Εύνοϊχ°τερες ε ί ν α ι 

ο ι συνθήκες εκμεταλλεύαεως τών δυνατοτήτων του μεταναστευ— 
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τικου καί ψευδομεταναστευτικου Ιχθυοπληθυσμού πού περνά άπό* 

τίς θάλασσες μας πού μέχρι σήμερα δεν αξιοποιήθηκαν στον 

ίδιο βαθμό, ο'σο από τίς γειτονικές χώρες. 

Χαμηλές είναι επίσης καί οι αποδόσεις άπό τήν εκμε

τάλλευση των εσωτερικών υδάτων λόγω κυρίως των ελλείψεων 

σε ίχθυοβελτιωτικά έργα, της καταχρηστικής αλιείας καί της 

χαμηλής τεχνικής καταρτίσεως των απασχολουμένων στον κλάδο 

αυτό« 

1,3. Αδυναμίες καί προβλήματα του κλάδου 

. . *0 κλάδος παρουσιάζει πολλά σοβαρά προβλήματα καί 

αδυναμίες μεταξύ των. οποίων κυριότερες θεωρούνται ο Ι έξη* ς: 

Σε θέματα οργανώσεως καί θεσμών, 

α. *Η έλλειψη κατάλληλης οργανώσεως καί ικανοποιη

τικής στελεχώσεως του κεντρικού φορέα καί των περιφερειακών 

υπηρεσιών, τό καθεστώς πολυαρχίας στην άσκηση αρμοδιοτήτων 

στον κλάδο κα,ί ή έλλειψη συντονισμού στην ασκούμενη αλιευ

τική πολιτική« 

β. *Η αναχρονιστική νομοθεσία Οσον άφορα τή μί,σθω-

ση ιχθυοτροφείων καί τίς απαγορευτικές διατάξεις αλιείας· 

γ. Ε έλλειψη αξιόλογης συνεταιριστικής δραστηριό

τητας των αλιέων λαμβανομένου ιδίως ύπο'ψη του μικρού μεγ-άθους 

των.μονάδων« 

δ. Η έλλειψη οργανώσεως της εμπορίας καί μεταποιή

σεως των Ιχθυηρών με αποτέλεσμα νά μή τροφοδοτείται με ιχθυη-
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ρά μεγάλο μέρος του πληθυσμού της ενδοχώρας καί νά μην αξιο

ποιούνται μεγάλες ποσότητες αλιευθέντων η δυναμένων νά αλι

ευθούν ίχθυηρών. 

Σε θέματα φυσικών πόρων: ò αποκλεισμός των ελλη

νικών σκάφων aro τα υπερπόντια καί βορειαφρικανικά αλιευτι

κά πεδία και τα φτωχά αλιευτικά πεδία των ελληνικών θαλασ

σών λcγoJ φυσικών αιτίων καί ή βαθμιαία εξάντληση τους από 

την καταχρηστική αλιεία καί τη ρύπανση. 

Τέλος σε θέματα ανθρώπινων πόρων: ή έλλειψη τεχνι

κής καταρτίσεως των αλιέων, Ιχθυοτρόφων καί πλοιάρχων καθώς 

καί των ασχολουμένων στο μεταποιητικό στάδιο μέ αποτέλεσμα 

σοβαρές, απώλειες αλιευμάτων καί καταστροφή του αλιευτικού 

πλούτου. 

. 2 . -Επιδιώξεις -μΣτόχοι 

Βασικές επιδιώξεις του Προγράμματος είναι ή ανάπτυ

ξη καί εξυγίανση'του κλάδου μέ απώτερο σκοπό την καΧυψη 

των εσωτερικών αναγκών σέ νωπά καί βί,ομηχανοποιη ιένα ιχθυη-

ρά. καθώς επίσης καί την-αύξηση των εξαγωγών. Παράλληλα θά* 

επιδιωχθεί η προστασία του αλιευτικού πλούτου της χώρας"*καί 

γενικότερα του οικολογικού περιβάλλοντος. 

Για την πραγματοποίηση των επιδιώξεων αύτων τό 

ΓΓρόγραμμα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας 

καί κυρίως των οστρακοειδών (στρειδιών, μυδιών καί γο:ρίδων) 

της πεστροφοκαλλιέργεί-ς, της κυπρινοκαλλιέργειας καί της 

ιχθυοκαλλιέργειας διότι οι υδρολογικές καί κλιματολογικές 

συνθήκες τις ευνοούν. Επίσης θά προωθηθεί η εκμετάλλευση 
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των μετ::ν :στευτικων (διαφόρων τοννοειδων) καί ψευδό μετανα

στευτικών αλιευμάτων και ή παράλληλη ανάπτυξη του μεταποιη

τικού τομέ:: γ ι α την καλύτερη αξιοποίηση της παράγωγης. Τέ

λος θά προωθηθεί καί ή γεν ική και εξε ιδ ικευμένη (γαρίδας 

και αστακού) υπερπόντια και μεσογειακή α λ ι ε ί α μέ βάση δ ι α 

κρατικές συμφωνίες μικτής εκμεταλλεύσεως. 

Το Πρόγραμμα θ έ τ ε ι σάν στόχο την αύξηση της παρά

γωγης από 103,5 χ ι λ . τ ό ν . τό 1975 άπό 123,5 χ ι λ . το 1980, 

δηλαδή μέ μέσο ετήσιο ρυθμό 3,6$. Αυξημένη προβλέπεται ή 

παραγωγή τόσο σέ ε ι δ η εκλεκτής ποιότητας οσο καί σέ ε ί δ η 

λαϊκής καταναλώσεως. 

Η εσωτερική κατανάλωση προβλέπεται νά αυξηθεί μέ 

ετήσιο ρυθμό 2σ/> π ε ρ ί π ο υ , δηλαδή από 146 χ ι λ, τ ό ν . τό 1975 

σέ 1975 σέίβΟ χ ι λ . τ ό ν , τό 1980. Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α , προβλέπεται 

ταχύτερη αύξηση γ ι α τήν κατανάλωση ίχθυηρων εκλεκτής π ο ι ό 

τητας ενώ ή κατανάλωση, ειδών' κατώτερης ποιότητας σέ μερικές 

περιπτώσεις θά μειωθεΧ. 

Τό έλλειμμα στό εξωτερικό Ισοζύγιο του τομέα προ

βλέπεται νά παρουσιάσει σμίκρυνση που θά προέλθει άπό τή 

διατήρηση των εισαγωγών στό 'ίδιο επίπεδο του" έτους 1975 ή 

ελαφρώς ανώτερο σέ συνδυασμό μέ σημαντική αύξηση των εξαγω

γών. 

Ε π ί σ η ς προβλέπεται αύξηση τ?)ς παράγωγης μεταποιη

μένων Ίχθυηρων μέ τήν προϋπόθεση βελτιώσεως του μ ε τ α π ο ι η τ ι 

κού τομέα καί τήν ανάπτυξη της α λ ι ε ί α ς μεταναστευτικών ( τ ο ν -

νοειδη») καί ψευδομεταναστευτικών (σαρδέλλες) . 
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To 'Πρόγραμμα προβλέπει γιά την αλιεία δημόσιες 

έπενδύαεις της τάξεως του 1 δισ,δρχ. περίπου γιά την πεντα

ετία 1976-80. 'Εξ άλλου οι επιδοτήσεις γιά την ενίσχυση του 

εισοδήματος των απασχολουμένων στον κλάδο και των μέσων αυ

ξήσεως της παραγωγικότητας προγραμματίζονται να φτάσουν για 

ολη τήν πενταετία στό 1,2 δισ,δρχ. περίπου. 

3. Μέτρα πολιτικής 

Για τήν άσκηση αποτελεσματικότερης αλιευτικής πο

λιτικής θά επιδιωχθεί ή κατάλληλη οργάνωση του κεντρικού 

φορέα καί των περιφερειακών υπηρεσιών καί ή άμεση επάνδρω*-

σή τους με εξειδικευμένο προσωπικό. 

Για τήν προστασί.α καί .αύξηση του ενάλιου πλοΰτο,υ 

θά επιδιωχθεί ή εφαρμογή των ν'μων επί της καταχρηστικής 

αλιείας, της ρυπάνσεως των υδάτων καί της χρήσεως δικτύων 

με οπή μεγ-:λυτέραςδιαμέτρου, 6 καθορισμός ζωνών αλιείας στίς 

ελληνικές θάλασσες, η απαγόρευση αλιείας σέ καθορισμένα αλι

ευτικά πεδία καί εποχές του έτους διά της καθιερώσεως του 

θεσμού της βυθαναπαύσεως, ο καθορισμός συγκεκριμένων ιχθυο-

τροφικών εκτάσεων κστά εσωτερικά ύδατα για εντατική Ιχθυο— 

τροφία καί η πραγματοποίηση ί,χθυοβελτιωτικών έργων καί έφαρ-

γή προγράμματος εμπλουτισμού τών εσωτερικών υδάτων. 

Γι' τήν προώθηση της εγχώριας βιομηχανίας ίχθυη-

ρών θά ασκηθεί πολιτική προστασίας της άπό τήν πολιτική DU

MPING τών ξέ.νων χωρών καί παροχές οικονομικών καί πιστωτι

κών κινήτρων. 

Γιά τήν εξυγίανση του κυκλώματος διαθέσεως τών 
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αλιευμάτων προγραμματίζεται ή κατασκευή έργων υποδομής γιά* 

τη βελτίωση της εμπορίας των ίχθυηρών καί ή οργάνωση συστή

ματος προστασυας τυμών γυα* ύχθυηρά" πού οπόκει,ντ'αϋ σε* μεγάλες 

δυακυμάνσευς τυμω\>
5
 σ\5μφωνα μέ τό καθεστώς τη*ς ΕΟΚ. 

Τέλος προγραμματίζεται ή ολοκλήρωση ενός ευρύτε

ρου προγράμματος πού θα καλύπτει τή βιολογική, τεχνολογι

κή και οικονομική έρευνα καί ή εφαρμογή προγράμματος ιδρύ

σεως αλιευτικών σχολών, 

4. *Η ελληνική αλιεία στά *λα£σια 

της ΕΟΚ 

Σε γενικές γραμμές αναμένονται θετικές επιδράσεις 

από τήν εναρμόνιση, οι κυριότερες από τις οποίες είναι: 

- "θ(οελος του καταναλωτή καί του παραγωγού από τήν 

αναγκαστική τυποποίηση των ίχθυηρών σέ συνδυασμό μέ σμίκρυν— 

ση των εμπορικών περιθωρίων κέρδους. ....·· 

- Ενθάρρυνση της άπό κοινού διεξαγωγής αλιείας, της 

εμπορίας των αλιευτικών προϊόντων καί της βελτιώσεως τους 

μέσω των οργανώσεων παραγωγών, μέ επακόλουθο τήν αύξηση τη*ς 

παραγωγικότητας καί επομένως τή βελτίωση του εισοδήματος 

του παραγωγού, 

- Απάλειψη σοβαρών διακυμάνσεων στίς τιμές πού εισ

πράττουν οι παραγωγοί ιδίως των νωπών αλιευμάτων, μέσω του 

συστήματος στηρίξεως τών τιμών, 

- Αύξηση του εισοδήματος τών παραγωγών, πού παραδί

δουν τήν παραγωγή τους προς βιομηχανοποίηση, μέσω του κοινο

τικού συστήματος επιδοτήσεων. 
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VI. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

1
#
'Υφιστάμενη κατάσταση 

Ο κλάδος των γεωργικών βιομηχανιών στην Ελλάδα: 

αναπτύχθηκε ουσιαστικά κατά την τελευταία 15ετία, Οι παρα

δοσιακοί κλάδοι πλαισιώθηκαν με μερικές αξιόλογες μονάδες, 

ενώ παράλληλα αναπτύχθηκαν νέοι δυναμικοί κλάδοι, ιδίως στην 

επεξεργασία οπωροκηπευτικών, Η ανάπτυξη όμως των έπί μέρους 

κλάδων, δεν στηρίχθηκε πάντοτε σε ορθολογικά κριτήρια. Προω

θήθηκε ευκαιριακά κάτω από τήν πίεση της υπάρξεως πλεονασμά

των στον πρωτογενή* τομέα η ελλειμμάτων στην κάλυψη της εσω

τερικής ζητήσεως, 

Τ<5 προϊόν του κλάδου στό σύνολο του αυξήθηκε με 

ετήσιο ρυθμό 2,5$ - 3,0$ κατά την περίοδο 1970-75, εξ αιτίας 

της πολύ μικρής αυξήσεως ή και στασιμότητας τοΰ προϊόντος 

τών παραδοσιακών βιομηχανιών πού κυριαρχούν στον κλάδο (άλευ-

ροβ ι αμηχανίες,, σταφιδεργοστάσια, οινοποιεία, βιομηχανίες 

γάλ.κτος κ,λπ·). Αντίθετα τό προϊόν τών νέων δ ναμικών βιο

μηχανιών επεξεργασίας οπωροκηπευτικών υπερδιπλάσια 'τήκε κα

τά τήν περίοδο αυτή. 

Οι εξαγωγές αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά άπό 

επεξεργασμένα προϊόντα φυτικής παραγωγής καί κατευθύνονται 

κατά τά 2/3 προς τίς χώρες της ΕΟΚ. Κατά τήν περίοδο 1970-

75 αυξήθηκαν κατά 35$ σε δγκο καί κατά 247$ σέ αξία,, για 

νά φθάσουν τό 1975 τά 10 δ ισ.δρχ. περίπου, *Η παραπέρα ανά

πτυξη τών πλεονασματικών κλάδων εξαρτάται αποκλειστικά σχε

δόν από τήν προώθηση τών εξαγωγών τους αφού ή απορροφητικό-
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τητα της εσωτερικής άγορας είναι, περιορισμένη. 

Είδ ικότέρ'α, στην ΐ'δ Le: χρ"ονϊκή περ ίοδο, ο ι εξ αγω-

γές παραδοσιακών -προϊόντων αυξήθηκαν κατά 11̂ 3 περίπου σε 

όγκο και 204/& σε αξία, μειώθηκε όμως ή συμμετοχή τους στό 

σύνολο των εξαγωγών του τομέα τόσο σε' όγκο οσσ καί σέ αξία« 

Οι εξαγωγές- επεξεργασμένων οπωροκηπευτικών αυξήθηκαν κατά 

95fó σέ όγκο καί 4-01$? σέ αξία στην ίδια περίοδο καί ή συμμε

τοχή τονς ατό σύνολο ανέβηκε άπό 25^39' σέ όγκο καί 25,9^ 

σέ άξια τό 1970 στό 43,05ο καί 31,5$, αντίστοιχα τό 1975· 

Άπό τήν άποψη των ορών εμπορίου, οι εξαγωγές των 

παραδοσιακών προϊόντων παρουσιάζουν ευνοϊκότερη εξέλιξη από 

τίς έξαγαγές των επεξεργασμένων οπωροκηπευτικών·
 %Ε μεγάλη 

αύξηση των τελευταίων στηρίχθηκε σέ μεγάλο βαθμό στίς σχε

τικά χαμηλές τιμές εξαγωγής. *Η συμπίεση αυτή των τιμών ήταν 

αποτέλεσμα της χαμηλής ποιότητας των προϊόντων καί της ανε

παρκείας του συστήματος εμπορίας πού είχαν σάν συνέπεια τήν 

αδυναμία αντιμετωπίσεως του διεθνούς ανταγωνισμού. 

Αντίθετα τά παραδοσιακά προϊόντα, μέ τήν έξαζρε-

ση Ίσως των κρασιών, δε'ν αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα αντα

γωνισμού επειδή οι ανταγωνιστές ε'ίτε δεν υπάρξουν ε'ίτε εί

ναι λίγο ι. Οι δυσκολίες στην παραπέρα προώθηση των εξαγω

γών τους οφείλονται στην -ανεπάρκεια των φορέων καί του τρό

που -ucci των μεθόδων εμπορίας καί προβολής τους στη διεθνή 

αγορά· 

Οι εισαγωγές προϊόντων του τομέα τό 1975 αποτελούν

ταν κυρίως από επεξεργασμένα προϊόντα ζωϊκης παράγωγης, πού 
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κάλυπταν τό 50^ του συνόλου σε.όγκο και ά ξ ι α , άπό ζάχαρη 

(που ή χώρα έ χ ε ι γ ί ν ε ι πλέον αυτάρκης), π α ι δ ι κ έ ς τροφές και 

σπορέλαια« Κατά την περίοδο 1970-75 αυτές αυξήθηκαν κατά .' 

94$ 'pé ο-γκο κ α ι . 357$ σε άξια γ ι ά νά φθάσουν τά 5,6 δ ισ ·6ρχ · 

το 1975, άπό τά οποία 2 δισ,δΜ*τ£θηκαν γιά. ζάχαρη. Σημαν

τ ι κ ή αύξηση ε ίχαν και ο ι εισαγωγές παιδικών τροφών που ανέ

βηκαν κατά 167,0$ σέ δγκο και 265,0'^- σέ ά ξ ι α , ενώ ο ι ε ι σ α 

γωγές γαλακτοκομικών και προϊόντων κρέατος αυξήθηκαν κατά 

2*5,4$ και 169,0^: α ν τ ί σ τ ο ι χ α . 

Πρέπει νά σημειωθεί, πάντως, η σημαντική μείωση 

της σχετικής θέσεως τών εισαγωγών επεξεργασμένων προϊόντων 

ζωϊκης'παραγωγής (γαλακτοκομικά καί προϊόντα κρέατος) στό 

σΰν,;λο τών εισαγωγών του τομέα, πού άπό-'78,5^ σέ όγκο καί 

84,6$ σέ άξια τό 1970 έπεσαν στό 50,0$ σέ όγκο καί ά ς ί α ' τ ό 

1975· Οι εισαγόμενες πρσότητες τους κατά την τελευταία τ ρ ι ε 

τ ί α 'παρουσιάζουν στασιμότητα· 

% 

Τό παραγωγικό δυναμικό του κλάδου βελτιώθηκε καί 

αυξήθηκε κατά 50/'; περίπου κατά την περίοδο 1970-1975, παρά 

τό γεγονός οτι ο άρΊθμός τών παραγωγικών μονάδων μειώθηκε 

κατά 25$ περίπου μέ τό κλείσιμο πολλών μί>κρών μονάδων μέ.. 

χαμηλή- αποδοτικότητα (κυρίως άλευρομύλων,* ελαιοτριβείων, 

τυροκομείων, σφαγείων κ.λπ·). Σέ αρκετους
ί
δμως άπό τους 

επί μέρους κλάδους τό παραγωγικό δυναμικό έξ κολουθει νά, 

είναι κατακερματισμένο σέ πολλές μικρές μονάδες χαμηλής τεχ

νολογικής στάθμης, αν καί σέ ορισμένες απομακρυσμένες περιο

χές η διατήρηση τέτοιων μικρών μονάδων είναι αναπόφευκτη. 



*Ö βαθμός αξιοποιήσεως του" παραγωγικου δυναμικό© 

είναι χαμηλός - κάτω του 50$ κατά μέσο ορο -, μέ οήμαντνκές 

αποκλίσεις στους επί μέρους κλάδους» Αυτό οφείλεται τόσο 

,στήν έντονη εποχικότητα της παραγωγές τ?}ς πρώτης ύλης ορι

σμένων κλάδων οσο καί στην απρογραμμάτιστη επέκταση του δυ

ναμικού άλλων κατά τό παρελθόν. 

Η άξια των "παγίων εγκαταστάσεων των γεωργικών β.ιο-

μηχανιών υπολογίζεται στά 48 δισ.δρχ. άπό τά οποία 13 δί-σ« 

δρχ. (27$ περ.ίπου) αντιστοιχούν σέ μή άξιοποιούμενο παραγω

γικό δυναμικό* 

Η μέση ετήσια απασχόληση στον κλάδο, βάσει των 

απογράφων της ΕΣΖΒ, αυξήθηκε άπό 56·116 άτομα τό 1969 σέ 

59·706 τό 1973 (+ 6,4$) καί αντιπροσώπευε ποσοστό 10$περί

που της συνολικής απασχολήσεως στή μεταποίηση. Χαρακτηριστι

κό της γνώρισμα είναι οι έντονες εποχικές διακυμάνσεις, 

' 2. /Αδυναμίες καί προβλήματα
 νν
../,'-

ι
0 τομέας.των Γεωργικών Βιομηχανιών παρουσιάζει 

σοβαρές αδυναμίες mei προβλήματα τα ßασtκo*fεpα άπό τά οπ&ϊα 

είναι τά ακόλουθα* , •> < 

/"' -· Στό επίπεδο των παραγωγικών μονάδων, μικρό μέγε

θος, »χαμηλός βαθμός τεχνολογικού" εκσυγχρονισμοί, μικρός βαθ

μός διαφοροποιήσεως τηξ παραγωγές, άπουσνα νέων δυναμικών 

προϊόντων, έντονη εποχικότητα, ̂ μηλή ποιότητα πρώτης υλής, 

-μη αξιοποίηση υποπροϊόντων καί προβλήματα αποβλήτων.-

— Στό οργανωτικό καί θεσμικό επίπεδο, έλλειψη πλάι-



" - 79 -

σίου γιά την άσκηση ορθολογικής κρατικής πολιτικής μέ απο

τέλεσμα την απρογραμμάτιστη ανάπτυξη και χωροταξική κατανο

μή μονάδων και κλάδων, την ανεπαρκή τυποποίηση και έλλι,πή 

έλεγχο της ποιότητας και υγιεινής των τροφίμων κ.λπ. Επί

σης ασθενής παρουσία των συνεταιριστικών μονάδων, με εξαί

ρεση λίγους κλάδους (οπωροκηπευτικά, γαλακτοκομικά) παρ 

ολρ οτχ. προσφέρονται γιά ορθολογικότερη οργάνωση καί προγραμ

ματισμό· 

- "Αλλες αδυναμίες εΐναι ή έλλειψη μονάδων μέ κάθε

τη καί οριζόντια διάρθρωση καί γενικά διασυνδέσεως της πρω

τογενούς παραγωγής μέ τή μεταποίηση της, η ανεπαρκής ανάπτυ

ξη βασικών λειτουργιών όπως ή εμπορία, ή έλλειψη οργανωμέ

νου δικτύου πληροφοριών γιά τίς αγορές διαθέσεως των προϊ

όντων, η άνβκάρκευα στον τομέα ερευνης καί ελέγχου της παρα

γωγής καί η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού ιδιαίτερα του • 

κλάδου των επιστημόνων — τεχνολόγων τροφίμων* ·. 

3. Προοπτικές —Επιδιώξεις 

Οι προοπττκέ'ς cftóV κλάδο των γεωργικών β ιομηχαν ιών 

καθορίζονται σέ μεγάλο βαθμό άπό την υφιστάμενη σύνδεση 

καί τήν επιδιωκόμενη ένταξη της ^Ελλάδος στην ΕΟΚ, *Η επέκτα

ση, τών πλεονασματικών κλάδων (επεξεργασμένα προϊόντα φυτι-

κής παραγωγής) εξαρτάται άπό τήν προώθηση τών εξαγωγών τους 

που στρέφονται κατά κΰριο λόγο προς τήν αγορά της Κοινότητας, 

ενώ,ή επέκταση τών ελλειμματικών (επεξεργασμένα προϊόντα 

ζωϊ'κής παραγωγής) άπό τον αναμενόμενο οξύτατο ανταγωνισμό 

στην εσωτερική αγορά, άπό τήν πλεονασματική παραγωγή της ËOK, 
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Βασική επομένως επιδίωξη κατά την προσεχή πενταετία πρέπει 

να είναι ή βελτίωση τής ανταγωνιστικότητας .τοϋ~ κλάδου τόσο 

στην έαωτερική gob και στην εξωτερική αγορά. 

Οι κατά κλ'δους επιδιώξεις για τήν προσεχή* πενταε

τία έχουν συνοπτικά ως έξ^ς: 

• Κλάδοι μεταποιήσεως προϊόντων φυτικές προελεύσεως; 
Ill »II Ι '••• ' • I I I l W i J i . Ì l M W i » III • • - • • » • H l X l W . I I w i l i l l l É l l f I ι. li ~ «II Ml •• Ι . Hill É p i 

Προγραμματίζεται αύξηση παράγωγης στους δυναμικούς κλάδους 

εξαγωγικού προσανατολισμού, όπως είναι οι κονσέρβες φρούτων, 

οι χυμοί καί σέ μικρότερη έκταση τά κηπευτικά, έκτος του 

τοματοπολτού, ή παραγωγή του οποίου θά παραμείνει στάσιμη, 

θά αυξηθεί επίσης ή παραγωγή ζάχαρης με στόχο τήν αυτάρκεια. 

Σ-ζήν παραγωγή οϊνων προγραμματίζεται βελτίωση τής ποιότητας 

καί. ανάπτυξη της παραγωγής οϊνων ονομασίας προελεύσεως (V· 

Q,P.R*D«)
#
 Μέ τήν ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ οι προοπτικές 

εξαγωγής για τά προϊόντα αυτά καί γιά τό ελαιόλαδο προβλέπον

ται ευνοϊκές, μέ τήν εξαίρεση ϊσως των οίνων καί τοματοπολ

τού λόγω αύξημένης,-παραγωγής-.τους στον. &Spo
v
 της Κοινότητας· 

- Κλάδοι μεταποιήσεως προϊόντων ζωϊκής προελεύσεως: 

Βασικός στόχος είναι ή υποκατάσταση των είσαγωγΰν μέ τήν 

ανάπτυξη κυρίως διατηρήσιμων μορφών γάλακτος, πού αντιπρο

σωπεύουν τό 90$ περίπου τής αξίας των εισαγωγών γαλακτοκο

μικών προϊόντων. Παράλληλα θά επιδιωχθεί ο εκσυγχρονισμός 

των ύφιστο'μενων κάί ή ίδρυση τριων μεγάλων μονάδων επεξεργα

σίας κρέατος καί αλλαντικών. Τά προβλήματα τών κλάδων τη"ς 

κατηγορίας αυτής θά γίνουν άξύτερα μέ τήν ενταξή μας στην 

ΒΟΚ, γι'αυτό καί επιβάλλεται ξεχωριστή»προσοχή στή βελτίω-
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ση της"ανταγωνιστικότητας τους, 

. 4. Μέτρα πολιτικής 

*Η ακολουθητέα πολιτική θά διαμορφωθεί έτσι πού 

να προωθεί την ανάπτυξη των. γεωργικών βιομηχανιών προς τις 

ακόλουθες κατευθύνσεις; (α) ενίσχυση της σχετικής θέσεως 

των συνεταιριστικών φορέων, (β) δημιουργία εγκαταστάσεων 

μεγάθους αναλόγου, κατά τό δυνατόν, προς τ.ίς νάπαιτήσεις της 

σύγχρονης τεχνολογίας καί ανάπτυξη σχημάτων κάθετης ολοκλη

ρώσεως, με τη δημιουργία γεωργοβιομηχανίκων συμπλεγμάτων 

στους τόπους παράγωγης της πρώτης ύλης, (γ) διεύρυνση του 

χρόνου λειτουργίας των μανάδων μέ τη διεύρυνση της περιό

δου προσφοράς πρώτων υλών η την δυνατότητα διαδοχικής επε

ξεργασίας περισσοτέρων απο ενα προϊόντων, καί (δ) εξυπηρέ

τηση των. στόχων της πολιτικής περιφερειακής αναπτύξεως· 

0' ρόλος του κράτους, θά συνίσταται στη χάραξη 

της γενικής πολιτικής καί τόν καθορισμό του θεσμικού πλαι

σίου για την ανάπτυξη, τόν εκσυγχρονισμό καί την ορθολογι

κή χωροταξική κατανομή των γεωργικών βιομηχανιών καθώς καί 

για τόν έλεγχο*της ποιότητας καί τυποποιήσεως τών προϊόντων 

του-ς̂» 

— Η ΑΤΕ θά είναι τό πιστοδοτικό όργανο τών γεωργι

κών β ιομηχαν ιών (Ιδιωτικών καί συνεταιριστικών), χωρίς να 

αναλαμβάνει η ίδια, ως φορέας, επενδύσεις σέ γεωργικές βιο

μηχανίες· .εξαιρετικά, σέ.- περιπτώσεις απόλυτης ανάγκης, στις 

οποίες δεν εκδηλώνεται ενδ.ΐϊφέρον ούτε ιδιωτικών ούτε συνε

ταιριστικών φορέων θά μπορεί ε'ιτε μόνη, είτε, προτιμότερο, 
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μέ γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις, να.πραγματοποιεί 

επενδύσεις σε γεωργικές βιομηχανίες .άπό τις όποιες θα απο

σύρεται όταν αναπτυχθούν και λειτουργήσουν ικανοποιητικά» 

Οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, θα πρέπει να ενθαρρυν

θούν και να ενισχυθούν για την ανάληψη μεγαλυτέρων έπενδοτυ-

κων πρωτοβουλιών σέ γεωργικές βιομηχανίες, επειδή μπορούν 

να ανταποκριθούν ταχύτερα, πληρέστερα και μονιμότερα στις 

αναπτυξιακές επιδιώξεις του Κράτους. 

Ειδικότερα, τα μέτρα πού προτείνονται είναι τα 

ακόλουθα· 

- "Εκοδση ειδικού ν'μου πού θα καθορίζει τό θεσμικό 

πλαίσιο για τήν ίδρυση, τή λειτουργία, τήν ανάπτυξη, τή 

χωροταξική κατανομή, τή μορφή των φορέων, τήν τυποποίηση 

και τήν εμπορία των προϊόντων των γεωργικών βιομηχανιών, 

σύμφωνα μέ τα ίδιαίτερα
:
 χαρακτηριστικά καί τά εί,δικα προβλή

ματα του τομέα. Πιο συγκεκριμένα μέ τό νομό. αΰτ£ν θά πρέ

πει νά εξασφαλίζεται ή σύνδεση της πρωτογενούς παράγωγης μέ 

τίς γεωργικές βιομηχανίες καθώς επίσης ò έλεγχος της ποιό

τητας, υγιεινής καί τυποποιήσεως των προϊόντων. \. 

- Δημιουργία της απαραίτητης εξειδικευμένης έκπα%— 

δεύσεως, όλων των βαθμίδων, ήτοι ανωτάτης γιά τή δημιουρ

γία επιστημόνων τεχνολόγων τροφίμων, μέσης για εργοδηγούς,-

καί κατώτερης για ειδικευμένους εργάτες," 

• - 'Οργάνωση της υπηρεσίας ποιοτικού έλεγχου, μέ την 

ίδρυση τεσσάρων μεγάλων*εργαστηρίων ποιοτικού έλεγχου καί 
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τον εξοπλισμό των περιφερειακών μέ σύγχρονα όργανα και συ

σκευές, καί την επάνδρωση τους μέ επαρκές και ειδικευμένο 

προσωπικό· 

- Ολοκλήρωση των κανόνων τυποποιήσεως καί ποιοτικού 

ελέγχου των τροφίμων καί εναρμόνιση των σχετικών διατάξεων 

προς-τις Ισχύουσες στις χώρες της ΕΟΚ. 

- Καθιέρωση καί της πουοτητας ώς συντελεστή κατά 

την μέ, οποιαδήποτε μορφή επιδότηση των εξαγωγών μέ σκοπό 

τη βελτίωση αυτής, καί τήν παροχή ειδικών εξαγωγικών κινή

τρων γ,ιά τήν προώθηση νέων προϊόντων καί τη διάνοιξη νέων 

αγορών« 

- Ιδρυση Ινστιτούτου Τεχνολογίας Χυμών άπό ενα* κοι

νό .φορέα των βιομηχανιών χυμών, μέ επιδότηση, του κόστους 

ιδρύσεως του άπό τό κράτος. 

5. Επενδύσεις 

Γιά τήν πραγματοποίηση των ανωτέρω επιδιώξεων, υπο

λογίζεται ότι θά απαιτηθούν ;υνολικες επενδύσει- 14 δΐσ· 

δρχ. περίπου σέ τρέχουσες τιμές. Άπό αυτές 9 δισ.δρχ. πε

ρίπου θά πραγματοποιηθούν σέ βιομηχανίες τροφίμων φυτικές 

προελεύσεως, 3 δισ.δρχ. σέ βιομηχανίες τροφίμων ζωϊκης προ

ελεύσεως καί 2 δισ.δρχ. σέ λοιπές γεωργικές βιομηχανίες, -

Η χρηματοδότηση αυτών τών επενδύσεων προβλέπεται 

νά καλυφθεί κατά ifo περίπου άπό κρατική επιδότηση, 63$ άπό 

τραπεζικό δανεισμό καί κατά τό υπόλοιπο από αυτοχρηματοδό

τηση. 
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VII. ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 

*Η επιδιωκόμενη ανάπτυξη του γεωργικοί) τομέα, μέ 

σκοπό ve' ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις ααί μάλι

στα σε εκείνες πού αποβλέπουν στ^ν έποικοδομιτική εναρμόνι

ση προς τό καθεστώς της ΕΟΚ, προϋποθέτει πολύπλευρο καί τα-

χΰρρυθ^ο εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου πού τον δ ιέπε ι · 

Οι καθυστερήσεις πού σημειώθηκαν μέχρι τώρα στη βελτίωση 

του θεσμικού πλαισίου της ελληνικής γεωργίας, μεγάλωσαν τό 

χάσμα πού τη χωρίζει άπό τά επιθυμητά πρότυπα καί άπό τά 

συνεχώς εξελισσόμενα κοινοτικά σχήματα, προς τά όποια ή προ

σαρμογή είναι αναγκαία. Οι απαραίτητες θεσμικές διαρρυθμί

σεις είναι πολλές καί γιά τήν εφαρμογή τους χρειάζεται άρκε-

Τός χρόνος. Οι δυσκολίες αυτές σέ συνδυασμό μέ τήν ανάγκη 

νά πραγματοποιηθούν γρήγορα οι σχετικές μεταβολές, προσδιο*· 

ρίζουν τήν Ιδιάζουσα σημασία πού πρέπει νά δοθεί στον θεσμι

κό εκσυγχρονισμό της γεωργίας, .._··, 

. . . Τό θεσμικό πλαίσιο της γεωργ'ας δεν αποτελεί ενό

τητα #λ§ιτ υργικά ανεξάρτητη μέσα στον τομέα. Αντίθετα δια·* 

χέεται .στίς παραγωγικές διαδικασίες καί επηρεάζει όλους τους 

κλάδους παράγωγης. Κατά συνέπεια μόνο μεθοδολογικοί λόγοι 

καθιστούν απαραίτητη τή χωριστή εμφάνιση των γεωργικών θε

σμών. 

-,.·. Η σειρά μέ τήν οποία παρουσιάζονται τά θέματα δέν 

πρέπει νά θεωρηθεί σάν ένδειξη της σημασίας τους, · Προτάχ4η-

κε„4 ανθρώπινος παράγοντας, σάν βασικός συντελεστής εισαγω

γής των απαραίτητων προσαρμογών καί εξετάζονται στη συνέχεια 

τά κυριότερα τμήματα του θεσμικού πλαισίου. 
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1· Επαγγελματικήγεωργική εκπαίδευση καί επιμόρφωση 

Στη γεωργική εκπαίδευση διακρίνονται τέσσερις βαθ

μίδες, κατώτερη, μέση, ανώτερη και ανώτατη. Στην κατώτερη , 

βαθμίδα έχουν μείνει τρία γεωργικά σχολεία πού καί αυτά φθί

νουν αφού υπάρχει έλλειψη ενδιαφερομένων επειδή δέν γίνεται 

διαφορετική μεταχείριση στους αποφοίτους. 

Στη μέση βαθμίδα υπάρχει μόνο ή Αμερικανική Γεωρ

γική Σχολή Θεσσαλονίκης, έ ω εκπαίδευση ανώτερης βαθμίδας 

παρέχεται σέ ορισμένα τμήματα των Κέντρων 'Ανωτέρας Τεχνι—. 

κης Εκπαιδεύσεως (KATE), χωρίς να έχει ακόμη προσδιοριστεί 

ο τρόπος εντάξεως των αποφοίτων τους στην παραγωγική διαδι

κασία,· 

Τέλος, λειτουργούν δύο ανώτατες γεωπονικές σχολές 

καί κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών σέ μία από αυτές. *Η εξει

δίκευση πού αποκτάται δέν λαμβάνεται υπόψη κατά τήν αξιοποίη

ση των αποφοίτων τους γιά τους οποίους, σημειωτέον,ύπαρχε ι 

μεγάλη καθυστέρηση απορροφήσεως. 

0 θεσμός των γεωργικών εφαρμογών, πού έχει εισα

χθεί μετά τον Β'παγκόσμιο πόλεμο μέ σκοπό τήν ενημέρωση καί 

τήν επαγγελματική επιμόρφωση των παραγωγών, έχει ουσιαστι

κά ατονήσει·. . Το έργο των 600 γεωπόνων, που υπηρετούν στά 

240 Γραφεία Γεωργ,ικης Αναπτύξεως, μόνο περιπτωσιακά περι-

λσμβ άν ει έκπα,ιδ ε υ.τ ι κέ ς δ ρ α στ η'ρ ι ό τητ ε ς. 

Βραχύχρονη εκπαίδευση αγροτών καί άγροτισσών πού 

διαρκεί από μιά ημέρα μέχρι δύο μήνες παρέχεται στα 40 Κέν

τρα Γεωργικής Εκπαιδεύσεως (KErèJ πού θά αυξηθούν σέ 60 
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τήν προσεχή πενταετία·, *Η διάρκεια λειτουργίας των Κέντρων 

αυτών περιορίζεται σέ 150 ήμερες εκπαιδεύσεως το χρόνο και 

υπάρχουν προβλήματα στελεχώσεως τους^ 

*Η ενημέρωση με τα* μέσα μαζικής επικοινωνίας (έν

τυπα καί ραδιοτηλεοπτικά μέσα) πού είναι έργο της Διευθύνσεως 

Γεωργικών Εφαρμογών καί Εκπαιδεύσεως του * Υπουργέ ίου Γεωρ

γίας, χωλαίνει, γιατί δέν υπάρχει συστηματική ροή πληροφο«·, 

ρΐων, τ& προσωπικό καί τά οικονομικά μέσα δέν επαρκούν κα£ 

οι γραφειοκρατικές διαδικασίες αποτελούν τον κανόνβ» 

Για νά βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες γεωρ

γικής εκπαιδεύσεως, επιμορφώσεως καί ενημερώσεως πρέπει νά* 

καταβληθεί κοινή προσπάθεια άπό τά Υπουργεία Παιδείας καί 

Γεωργίας, ώστε νά:εξασφαλιστεί διασύνδεση των διαφόρων βαθ

μίδων εκπαιδεύσεως, επάρκεια σέ διδακτικό προσωπικό και αξι

οποίηση όλων των αποφοίτων, ΒΪναι απαραίτητο επίσης νά εκ

συγχρονιστεί ò θεσμός των γεωργικών εφαρμογών,, νά διασυνδε

θεί ή έρευνα μέ την εκλαΐκευση καί την εφαρμογή καί νά εξα

σφαλιστούν επαρκή ειδικευμένα καί βοηθητικά στελέχη για τίς 

επαφές μέ τους παραγωγούς. Γιά τήν εκλαΐκευση καί τή χρη

σιμοποίηση των μέσων μαζικής ενημερώσεως κρίνεται σκόπιμη 

ή διαμόρφωση της Κεντρικής'Υπηρεσίας Γεωργικών Εφαρμογών 

σέ κεντρικό όργανο πού νά επιφορτιστεί μέ τήν προσφορά αυ

τών των υπηρεσιών πού γίνονται πιό σημαντικές μέ τήν επικεί

μενη ένταξη στην ΒΟΚ. 

2Φ "Η αγορά εργασίας στή γεωργία 
— — • M i n i m i — » — ιι »ι • »m inni ι |ΙΜΙΙ» »ι i.«l—»«iw—» 

Γιά τήν αντιμετώπιση των αιχμών απασχολήσεως στή 
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φυτική παραγωγή γίνονται μετακινήσεις εργαζομένων σέ μικρές 

συνήθως αποστάσεις. ^Υπό ορισμένες προϋποθέσεις οι μετακι

νήσεις αυτές επιδοτούνται από τον Οργανισμό Απασχολήσεως 

Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Οι μετακινήσεις πού επιδοτή

θηκαν για γεωργικές εργασίες ήταν ελάχιστες κατά τήν τελευ— 

ταί. τριετία (400-500 ετησίως). 

*Η πληροφόρηση σχετικά μέ τήν προσφορά και -τή ζή

τηση εργατικών χειρών στή γεωργία εινάι ατελής και επί πλέον 

ή δυνατότητα καί οι προϋποθέσεις χορηγήσεως ενισχύσεως από 

τόν ΟΑΕΔ δέν είναι πολύ γνωστές στους ενδιαφερομένους. 

Για τό ?νόγο αυτό επιβάλλεται ή ενίσχυση των κινήτρων μετα

κινήσεως καί η τόνωση του συστήματος προωθήσεως της μετακι

νήσεως από τόν ΟΑΕΔ, ίσως σέ συνεργασία μέ τις οργανώσεις 

των παραγωγών. Δέν πρέπει όμως νά παραβλέπεται οτι οι μετα

κινήσεις αγροτικοί? πληθυσμού δέν μπορούν νά πάρουν μεγάλη 

έκταση μέ τήν προοδευτική του γήρανση καί μέ τή συνεχή μείω

ση τών ενεργών άτομων κατ'εκμετάλλευση (ΐ,3 τό 1971)# 

Σ,τά πλαίσια της
 ?
;γο . ας εργασίας είναι απαραίτητο 

νά μελετηθούν οι επιπτώσεις πού αναμένονται άπό τήν ένταξη 

στην ΞΟΚ, όπως άπό τή μεταβολή στή σύνθεση της παράγωγης, 

τήν εκμηχάνιση καί τήν περιφερειακή ανάπτυξη,καθώς καί άπό 

μέτρα επαγγελματικής καταρτίσεως καί αναπροσανατολισμού τών 

απασχολουμένων στή γεωργία,πού προβλέπονται στην ΕΟΚ, 

3. Αγροτική ασφάλιση 

Στην αγροτική ασφάλιση περιλαμβάνονται τόσο ή ασφά

λιση της παρ γωγης καί τών μέσων παραγωγής, οσο καί ή κάλυ— 
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ψη των. e: γ ρο τω ν έναντι ασθενειών, ατυχημάτων καί γήρατος· 

Φορείς ασφαλιστικές καλύψεως ε ί ν α ι ò 'Οργανισμός Γεωργικών 

Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), ή Α γ ρ ο τ ι κ ή Τράπεζα τΨ\ς Ελλάδος (ΑΤΕ) 

καί-ή Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδιάσεως Έκτακτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ) 

του ^Υπουργείου Γεωργίας« 

Άπό τον ΟΓΑ καλύπτεται ,χωρίς συμβόλαια, η φυτική 

παραγωγή της χώρας εν :ντι κινδύνων της ήρτημένης εσοδείας 

από χαλάς ι καί παγετό· Η αποζημίωση κλιμακώνεται ανάλογα 

με τή ζ η μ ι ά . Σε περιπτώσεις πλήρους καταστροφής ή αποζημίω

ση ανέρχεται σε 74,8$ γ ι ά ζημιές άπό χαλάζι καί σε 64,6$ 

καί-·5ΐ$ γυάζημι,ές άπό παγετό σέ δενδρώδεις καί άροτραΤες 

κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι ε ς α ν τ ί σ τ ο ι χ α · 

Στην αρμοδιότητα τοδ ΟΓΑ υπάγονται επίσης ή 'ιατρο

φαρμακευτική καί νοσοκομειακή περίθαλψη του αγροτικού πλη

θυσμοί) καθώς καί η συνταξιοδότηση γ ι ά γηρατειά η αναπηρία. 

Οι συντάξεις ε ί ν α ι 800-1200 δρχ. τό μη*να ανάλογα με τά* ο ι 

κογενειακά βάρη· Δικαιούχοι της περιθάλψεως ε ί ν α ι 4 εκατ . 

άτομα περίπου καί της συντ.-ξιοδοτήσεως 550 χ ι λ . ά τ ο μ α · 

Η ΑΤΕ καλύπτει , έναντι ασφαλίστρου,' τή φυτική π α 

ραγωγή μόνο γ ι ά τό ποσοστό ζημίας πού δέν καλύπτεται άπό 

τόν ΟΓΑ· Συνάπτει επίσης συμβόλαια γ ι ά ασφάλιση ζωής, α τ υ 

χημάτων πυρός, μεγάλων ζώων κ . λ π . υποχρεωτικά ασφαλίζονται 

τά πράγματα (κινητά ή ακίνητα) καί τά μεγάλα ζωα πού αγορά

ζονται με δάνειο της ΑΤΕ ή προσφέρονται γ ι ά ασφάλιση δανείου 

τ η ς . . Τά σφάλιστρβ της ΑΤΕ θεωρούνται άπό τους αγρότες ψη

λά καί γ ι ' α υ τ ό παρατηρείται απροθυμία προσελεύσεως· 



- 89 -

Στη Διεύθυνση ΤΙΣΒΔ του Υπουργείου Γεωργίας χορη

γούνται κάθε χρόνο ειδικά κονδύλια για να καλύπτονται έκτα

κτες ζημ ι έ'ς άπό θεομηνίες,στίς περιπτώσεις, πού περιοχές κη

ρύσσονται σέ κατάσταση έκτακτου ανάγκης·. 

*Η αγροτική ασφάλιση πού παρέχεται θά βελτιωθεί 

κατά την περίοδο του Προγράμματος μέ τά ακόλουθα μέτράΐ 

- Επέκταση, της ασφαλίσεως του ΟΓΑ στις ζημιές από 

πλημμύρες, βροχοπτώσεις και ανεμοθύελλες και πα

ράλληλη εντατικοποίηση των προσπαθειών ενεργητι

κής προστασίας, 

— Μείωση της
;
 βάσεως υπολογισμού της αποζημιώσεως 

του-ΟΓΑ και διαφοροποίηση ;τή ς αποζημιώσεως ανά

λογα μέ τίς καλλιέργειες (προωθούμενες η Οχι)· 

•·.._ - Μείωση των· ασφαλίστρων της.ΑφΕ-ώστε να προσελκυ

στούν περισσότεροι παραγωγοί, ) 

- Μέ προοπτική τη μελλοντική εφαρμογή τους, νά με

λετηθούν άπό τόν ΟΓΑ ή κάλυψη ζημιών ^τήν ανθοφο

ρία καί στό ζωϊκό κεφάλαιο, τα μέτρα ενεργητικής 

προστασίας φυτικής καί ζωικής παραγωγής καί ή χο

ρήγηση αυξημένης συντάξεως στους αγρότες πού απο

χωρούν καί παραχωρούν τίς εκμεταλλεύσεις τους .στους 

παραμένοντες, σύμφωνα μ;έ τά Διατάγματα της ΕΟΚ, 

— Μέτρα βελτιώσεως της ασφαλιστικής καλύψεως σχετι

κά μέ συντάξεις καί ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

προβλέπονται στό κεφαλαίο γιά την κοινανική ασφά

λιση. 
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-Π' ..--. w E v c ; μ|ρ 0ς- ano τ'η δαπάνη που συνεπάγονται τά μέτρα 

αυτά ψί& τον 0FA μπορεί" νά προκύψει άπό τ ις : οΊκρνφμίες που*:>y 

επιφέρει η ενεργητική προστασία, άπό τόν περιορισμό ττ$ς δια--, 

φυγής εσόδων του ΟΓΑ που* θα προέλθει άπό τη δραστηριοποίη

ση των συνεταιριστικών οργανώσεων στην εμπορία καί, εν ανάγ

κη, άπρ μια περιορισμένη επιβάρυνση των.παράγωγων. 

4» Γεωργικόί συνετάιρισμο ί 

Στό τέλος του 1975 υπήρχαν 7*000 γεωργικοί συνε

ταιρισμοί συνενωμένοι σέ 134 ^Ενώσεις γεωργικών συνεταιρι

σμών· *Υπηρχαν ακόμη 85 οργανώσεις με μορφή Κεντρικής ^Ενώ

σεως,·; Κοινοπραξίας η 'Εταιρίας μέ συμμέτοχη η δχι ττ5ς-ΑΤΕ# 

Κορυφαία σννεταιριστικ^ οργάνωση είναι ή Πανελλήνια Συνομο

σπονδία '-Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (Π&ΣΕΓΕΣφ̂  

Άπό τους πρ<*τοβάθμιους γεωργικούς συνεταιρισμούς 

οι περισσότεροι (71$) -ασχολοονται μέ πιστωτικές καί προμη

θευτικές εργασίες, έχοντας έτσι δευτερεύοντα ρόλο μεταξύ 

ΑΤΕ καί παράγωγων. Ευρύτερη εξυπηρέτηση των π,αραγωγικων 

καί καταναλωτικων αναγκών των αγροτών προσφέρουν οι ανωτέ

ρου, βαθμού οργανώσεις καί οι λιγότεροι άπό -.τους πρώτο β α'θμ ιούς 

συνεταιρισμούς πού επιδίδονται στη συγκέντρωση, επεξεργασία 

καί διάθεση των προϊόντων των μελζίν# Σοβαρή υπηρεσία προ

σφέρουν οι συνεταιριστικές οργανώσεις στό Δημόσιο καί στους 

παραγωγούς μέ τήν ανάληψη της συγκεντρώσεως ορισμένων προϊ

όντων για λογαριασμό" του Δημοσίου. 

,_>,.,.„• .·. ΐ έκταση τη^ παρεμβολής των συνεταιριστικών όργα-
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νώσεων στην άσκηση.. της αγροτικής πίστεως από την ΑΤΕ, φαί- · 

νεται από τό γεγονός οτι τό 73^του συνόλου των βραχυπροθέ

σμων χορηγήσεων διοχετεύθηκε (κατά τό 1974) μέσω των συνε

ταιριστικών οργανώσεων. Ειδικότερα, με την αύτβτβλή ασκη-

ση της βραχυπρόθεσμης αγροτικής πίστεως με κεφάλαια της ΑΤΕ, 

ασχολήθηκαν, κατά τό 1975,. 276 συνεταιρισμοί, ελάχιστος δη

λαδή αριθμός στό σύνολο των οργανώσεων. 

Η συμμετοχή των συνεταιριστικών οργανώσεων στη 

μεταποίηση και διάθεση των γεωργιχών wpo'ιόντων είναι συνή

θως περιορισμένη με ορισμένες εξαιρέσεις. Ι δ ι α ί τ ε ρ α περιο

ρισμένη είναι ή συμμετοχή τους στην εσωτερική εμπορία ένω 

στις εξαγωγές είναι αξιόλογη. Γιά τ ί ς δραστηριότητες συγκεν

τρώσεως, μεταποιήσεως και διαθέσεως των προϊόντων»ο ι συνε

ταιριστικές οργανώσεις διαθέτουν ποικίλο εξοπλισμό πού ή 

άξια του - κατά τό 1975 - υπολογίζεται σε 7 δισεκ.δρχ. χω

ρίς νά περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις των 68 συνεταιριστι

κών εταιρειών. 7 

Οι αδυναμίες καί οι δυσχέρειες αναπτύξεως της συ

νεταιριστικής κινήσεως έχουν επισημανθεί προ πολλού χωρίς 

όμως νά εχο,υν αντιμετωπιστεί επαρκώς. Ενδογενείς αδυναμίες 

της νκινήσεω^ αποτελούν η ανεπαρκής συνεταιριστική παράδοση 

καί αγωγή .σε συνδυασμό μέ τό συγκριτικά χαμηλό μορφωτικό 

επίπεδο καί τή μικρή οικονομική επιφάνεια των μελών, πού 

έχουν σάν αποτέλεσμα τό μικρό μέγεθος των συνεταιρισμών (100 

μέλη κατά μέσο ορο) και τή δυσχέρεια προσελκύσεως ικανών 

στελεχών γιά νά αναλάβουν η νά επεκτείνουν τ ι ς δραστηριότη

τες . Στίς αδυναμίες αυτές προστίθεται καί ή ανάγκη ένασχο-
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λήσεως των διοικήσεων των συνεταιρισμών μέ επαγγελματικά 

θέματα των αγροτών εξ αιτίας της ελλείψεως οργανωμένου άγρο-

τικου συνδικαλισμού. 

Σημαντικό*τερες όμως είναι οι εξωγενείς δυσχέρειες 

πού..αντιμετωπίζουν οι συνεταιριστικές οργανώσεις και πού 

μπορούν να θεωρηθούν σαν κυρίως υπαίτιες ττίς περιορισμένης 

δραστηριοποιήσεώς τους* Σ*αυτές άλλωστε μπορούν να αποδο

θούν κατά ενα μέρος καί πολλές άπό* τις ενδογενείς αδυναμίες. 

Άπό* τίς δυσχέρειες αυτές αναφέρονται ειδικό 5ερα"ΐ 

ν,*- *Ή άναχρονιστικότητα του υφιστάμενου νομικού πλαι

σίου καί οι περιορισμοί πού θέτει στην ανάπτυξη 

των συνεταιριστικών δραστηριοτήτων« 
| ,. .'.1 

·*' S Ιιιυρροή wo ασκούν οικονομικά καί πολιτικά ίσχυ— 

• ρές επαγγελματικές τάξεις στην κρατική πολιτική YS 

" j έναντι τδν συνεταιρισμών» 

- *Η κηδεμόνευση της συνεταιριστικές κινήσεως εκ μέ-

"' ρους του Κράτους» 

- *Η υποχρεωτική άτοκη κατάθεση τον τακτικών αποθε

ματικών των συνεταιριστικών οργανώσεων στην ΑΤΕ 

ή επένδυση σέ κρατικά χρεώγραφα, αποτελεί βασικό* 

αντικίνητρο γιά τή δημιουργία τακτικαν αποθεματι-

*κων. 

-. *·Η καθυστέρηση στη, δημιουργία προϋποθέσεων για 

τήν επέκταση της αυτοτελούς« ασκήσεως της αγροτι

κής πίστεως άπό τίς συνεταιριστικές οργανώσεις 



- 93 -

-- - με κεφάλαια της ΑΤΕ, καί ή καθυστέρηση-μεταβιβά

σεως σ'αυτές των δραστηριοτήτων πού έχουν αναλά

βει μαζί με την ΑΤΕ. 

- Η ανεπαρκής διαφοροποίηση μεταξύ συνεταιρισμένων 

και μη παραγωγών υπέρ•των πρώτων, όσον άφορα τίς 

επιβαρύνσεις για δραστηριότητες στίς οποίες οι 

συνεταιρισμοί προσφέρουν συγκεκριμένες·υπηρεσίες· 

- *Η έλλειψη οργανώσεως των"άγορων πού δυσχεραίνει 

•την ανάπτυξη συνεταιριστικών δραστηριοτήτων εμπο

ρίας, καθόσον οι συνεταιρισμοί δεν μπορούν νά ακο

λουθήσουν μεθόδους πού είναι ασυμβίβαστες μέ τή 

φύση τους» 

- Η ανυπαρξία έρευνας γιά τό συνεταιρισμό καί τά 

προβλήματα του καί η έλλειψη δικτύου πληροφορήσεως 

γιά^τίς συνθήκες της άγορας. 

Επειδή ο ρόλος πού·καλούνται νά διαδραματίσουν 

οι συνεταιριστικές οργανώσεις στην επιτυχή' εναρμόνιση της 

ελληνικής προς τήν κοινοτική αγροτική πολιτική είναι σημαν

τικός, βασική επιδίωξη του Προγράμματος είναι η τόνωση χαί 

δραστηριοποίηση των συνεταιριστικών οργανώσεων στην πρωτογε

νή' παραγωγική διαδικασία, στην αξιοποίηση καί διάθεση των 

προϊόντων, στην εξασφάλιση των εισροών γιά τήν παραγωγή, 

στή συνεταιριστική εκπαίδευση καί στή συνεργασία μέ τους 

φορείς ασκήσεως αγροτικής πολιτικής. Γιά τό σκοπό αυτό κρί

νονται αναγκαία τά ακόλουθα μέτραι 

•-..- Αναθεώρηση της νομοθεσία« tepC συνεταορι,σμδν tie* 
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σκοπό την κ. τάργηση των διατάξεων πού παρεμποδί

ζουν η δυσχεραίνουν τήν'ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

άπό τ ι ς σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ τ ι κ έ ς οργανώσεις και πού παρα

τε ίνουν την κηδεμόνευση εκ μέρους του κράτους. 

- Συγκρότηση κεντρικού γνωμοδοτικού συμβουλίου γ ι α 

/ να διευκολυνθεί η άσκηση συνεπούς π ο λ ι τ ι κ ή ς συνε-

s τα^ριστ ικης αναπτύξεως. 

-°" ϋυ σΊ αστική διαφοροποίηση των επιβαρύνσεων μεταξύ 

συνεταιρισμένων καί μενονωμένων παραγωγών γιά" τ ί ς 

y vàffQSÇ&^S π ο ύ το$ς προσφέρονται ανάλογα μέ το κ ό 

στος των υπηρεσιών αυτών (χορήγηση δανείων, ê i a -

νομη εφοδίων, κ . λ π , ) , καί αύξηση της επιχορηγήσεως 

πού δ ί δ ε τ α ι στους συνεταιρισμούς πού ασκούν αυτο

τελώς την αγροτική πίστη μέ κεφάλαια της ΑΤΕ σε 

ανταπόδοση των υπηρεσιών πού προσφέρουν. Παράλ

ληλα ε ί ν α ι σκόπιμη ή διεύρυνση του αριθμού των 

συνεταιρισμών αυτών καί ή επέκταση της δραστηριό

τητας τους προς τη συγκέντρωση των καταθέσεων των 

αγροτών γ ι α λογαριασμό της ΑΤΕ. 

- Μεταβίβαση, σ τ ι ς σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ τ ι κ έ ς οργανώσεις, τών 

γεωργικών βιομηχανιών πού έχουν ιδρυθεί σέ συνερ

γασία μέ την ΑΤΕ. 

<* Χρησιμοποίηση τών συνεταιριστικών οργανώσεων για* 

τη δημιουργία τών φορέων πού προβλέπονται άπό την 

ΕΟΚ γ ι α την οργάνωση τών αγορών. 

- ^ι&ύ,ρυνση καί προώθηση του προγράμματος συνετά ι-
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ριστικής εκπαιδεύσεως, εισαγωγή συνεταιριστικών 

μαθημάτων στις γεωπονικές σχολές καί αναμόρφωση 

της νομοθεσίας περί συνεταιριστικών υπαλλήλων μέ 

σκοπό τήν προσέλκυση ικανών στελεχών στις συνεται

ριστικές οργανώσεις. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τήν υλοποίηση των επι

διώξεων αποτελεί η καταβολή εντατικής προσπάθειας άπό τίς 

ίδιες τίς συνεταιριστικές οργανώσεις καί Ιδιαίτερα άπό τήν 

ΠΑΣΕΓΕΣ, ή επαρκής στελέχωση τους, ό συντονισμός των προσπα

θειών τους καί ή ανάπτυξη των διασυνεταιριστικών σχέσεων· 

*Η ΠΑΣΕΓΕΣ ειδικότερα, με τη συμμετοχή.της στις επιτροπές 

συνεταιρισμών καί επαγγελματικών οργανώσεων των παραγωγών 

(COGECA καί COPA) της .ΕΟΚ, μέ ίδρυση γραφείου στις Βρυξέλ

λες, μέ τήν παρακολούθηση των εξελίξεων της αγροτικής πολιτι

κής της ΕΟΚ καί με τον συντονισμό'των συνεταιριστικών προ

σπαθειών, αναμένεται, νά συμβάλει ουσιαστικά στην εποικοδομη

τική ένταξη στην ΕΟΚ. 

5. Αγροτικοί σύλλογοι 

Οι αγροτικοί σύλλογοι αποτελούν επαγγελματικές οργα

νώσεις των αγροτών. Μετά τή'διάλνση όσων υπήρχαν κατά τό 

1967, άρχισαν αργότερα νά επανιδρύονται. Κατά τό τέλος του 

1975 υπήρχαν περί τους είκοσι,.μέ πε.ιορισμένη εκπροσώπηση 

επί .εθνικού επιπέδου άπό τήν Πανελλήνια Συνομοσπονδία Αγρο

τικών-Συλλόγων ^Ελλάδος. 

Αν καί ουσιαστικά δέν αποτελεί δικό τους αντικεί

μενο, τό .βασικό έργο των αγροτικών συλλόγων τό έχουν έπιφορ-
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τ ισθει OL-συνεταιριστικές οργανώσεις, επειδή διαθέτουν εκπρο

σώπηση επί έθνΙκου επιπέδου καί επί πλέον μπορούν νά εξασφα

λίσουν τα απαραίτητα για τ ι ς επαγγελματικές δραστηριότητες 

οικονομικά μέσα« Για το λόγο αυτό έχει αναγνωρισθεί στην 

ΠΑΣΕΓΕΣ τό δικαίωμα νά συμμετέχει στην COPA (οργάνωση των 

αγροτών της ΕΟΚ) σαν εκπρόσωπος όλων των Ελλήνων αγροτών. 

Στό μεταβατικό αυτό στάδιο είναι σκόπιμο νά εξετα

στεί σύντομα σε βάθος καί μέ βάση τά ευρωπαϊκά πρότυπα ο τρό

πος δημιουργίας αγροτικού συνδικαλισμού, μέ ευρεία συμμετο

χή των άγροτδν πού στην κορυφή του νά διασυνδέεται μέ τόν 

αγροτικό συνεργατιαμό, ώστε μέ τήν συνδυασμένη δράση των δυο 

φορέων μέσα στα πλαίσια των οργάνων της ΒΟΚ νά εξυπηρετούν

ται τά ευρύτερα συμφέροντα των αγροτών. 

6. 'Οργανισμοί εγγείων βελτιώσεων 

Οι .'Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) είναι οί 

φορείς συντηρήσεως, λειτουργίας καί διοικήσεως των έγγειοβελ^-

τιωτικων έργων* Είναι αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί ( Η Ϊ Ι Ι Δ ) , 

εποπτεύονται άπό τό ιΥπσυργεΐο Γεωργίας καί έχουν μέλη τά 

φυσικά καί νομικά πρόσωπα που ωφελούνται άπό τήν εκτέλεση 

των εγγειοβελτιωτικών έργων. Οι Γενικοί "-Οργανισμοί Εγγείων 

Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) είναι ήμικρατικοί, διοικούμενοι άπό δ ι ο ι 

κητικό συμβούλιο μέ επτά μέλη,-άπό τά οποία μόνο τά δύο εκλέ

γονται άπό τά μέλη των Τοπικών 'Οργανισμών (ΤΟΕΒ) τ?)ς δικαιο

δοσίας του ΓΟΕΒ. Οι ΓΟΕΒ έχουν δικαιοδοσία σέ μεγάλα έργα 

γενικού ενδιαφέροντος,τμήματα των οποίων διοικούνται άπό ΤΟΕΙ 

; Σέ αντιδιαστολή μέ τους ΓΟΕΒ, oì TOÈB συνιστώνται, 
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καί λειτουργούν σαν αναγκαστικοί συνεταιρ ισμοί , όταν το. ε π ι 

ζ η τ ε ί ή -πλειοψηφία .των ενδιαφερομένων. Οι ΤΟΕΒ δ ι ο ι κ ο ύ ν τ α ι < 

άπό α ι ρ ε τ ό δ ι ο ι κ η τ ι κ ό συμβούλιο. 
9ψ •:-. . .-;.ο w«""; ! • · •:- ^ - . Μ · . - - > 

Κατά το 19-75 υπήρχαν 10 ΓΟΕΒ με δ ι κ α ι ο δ ο σ ί α επί, 6 

εκατ. στρ. περίπου καί 247 ΤΟΕΒ με -δ ικαιοδοσία ε π ί "4 εκατ. στρ..' 

π ε ρ ί π ο υ ; 'Επ ι πλέον>,<.%m- ε ι δ ικά έργα (Κωπαιδος, Αεσινίου, Στυμ-

φαλίας) έχουν συσταθεί τ ρ ε ι ς ε ι δ ι κ ο ί οργανισμοί με μορφή νο*-

μικου προσώπου δημοσίου δικαίου,« την Ίδια δέ νομική ;μορφή 

έχουν καί ο ι 17 Τοπικές Ε π ι τ ρ ο π έ ς Αρδεύσεων, αρμόδιες γι4.... t 

μικρά έργα. \ Χ 

ν Ϊ>ολος των FOEB ε ί ν α ι ò συντονισμός 'του ,εργόυ, των 

ΤΟΕΒ της. π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς τους« Οι πόροι των οργανισμών πού χρη«, 

σ ιμοποιουνται γ ι « τη ,· διατήρηση των έργων ·σέ καλή κατάσταση 

λειτουργίας,,/ συγκεντρώνονται άπό τ ί ς εισφορές πού καταβάλλοίύν 

τά μέλη. Τό κράτος συμμετέχει στ ίς δαπάνες όταν τα έργα δεν 

έχουν ο λ ο κ λ η ρ ω θ ε ί ε π ε ι δ ή ο ι εισφορές δεν επαρκούν στο στάδιο 

αυτό νά καλύψουν τ ί ς δαπάνες" συντηρήσεως καί λε ιτουργίας» 

Το υψος της εισφοράς 'των ωφελουμένων καθορίζεται "άπό τους 

ΤΟΕΒ και είσπραξη γ ί ν ε τ α ι ε ί τ ε άπό τους οργανισμούς ε ί τ ε άπό 

τήν ΑΤΕ, Μέρος, των εισπράξεων των ΤΟΕΒ παραχωρείται σάν ε ί σ -

φορά στους ΓΟΕΒ. ' 

Γιά νά εκπληρώσουν τήν αποστολή τους οι 'Οργανισμοί 
* • . , . . , . * · • • • - • · · • 

Εγγείων Βελτιώσεων έχουν ανάγκη τ ε χ ν ι κ ο ύ προσωπικού ψήλης 

στάθμης. Αντ ιμετωπίζουν :ομως δυσχέρε ιες στη* στελέχωση τοος 

με κατάλληλο προσωπικό, επειδή υποχρεούνται νά χρησιμοποιούν 

υπερβολικό, γ ι ά τά σημερινά δεδομένα αυτοματισμού, αριθμό 
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μηχανολόγων-ηλέκτρολόγων, ενω χρειάζονται γεωτεχνικούς, και 

επειδή αδυνατούν νά συγκρατήσουν τό αναγκαίο προσωπικό λόγω 

χαμηλού σχετικά επιπέδου αμοιβής και ''ασφαλίσεως* 

Είναύ συνεπώς σκόπιμο νά ρυθμιστεί το νομικό πλαίσιο πού έπι-

β*ίλλε*ι την πρόσληψη υπερβολικού αριθμού μηχανολόγακι-ηλεκτρο-

«λόγων ,καί ve. έξετασθει ή δυνατότητα αίκο^ομΕκης ενισχύσεως 

των 0SB για νά πετύχουν την κατάλληλη στελέχωση τους« 

*Η συμπαράσταση της υπηρεσίας 'Εγγείων Βελτιώσεων 

(YES) προς τους OÎ3E ε ίναι ανεπαρκής και καθίστα απαραίτητη 

τη συμπλήρωση της στελεχώσεως της στο κέντρο καί σ τ ι ς ' π ε ρ ι 

φέρειες« ΤΟΦΓΟ θά συντελέσει στή βελτίωση του έπιπίδου ενη

μερώσεως των διοικήσεων των ÖEB και *στήν προσαρμογή τών' έπ%^ 

βαρύνσεών τφν ώφελσυμένων στό ™vaym%m 'νψος, ώστε νά^έξασφ«**-

λίζετα* ή ομαλή συντήρηση και λειτουργία των *4ργωΜ*ν < ·• 

'* έγγειος διάρθρωση και οργάνωση τΰν γεωργικών εκμεταλ

λεύσεων 
% t - J :. 'VJ • - " . ] - ? > : / • ^ ; ' Λ -

,Κύριο χαρακτηριστικό των γεωρ-γικων εκμεταλλεύσεων ; 

είναι τό μικρό μέγεθος και ό πολυτεμαχισμός τους. '4ποτέλε^ ,, 

σμα είναι ή καθήλωση της παραγωγικότητας του τομέι σέ έπίπε-

δα χαμηλότερα άπό οτι θά δικαιολογούσαν τό οικολογικό περι

βάλλον, η γονιμότητα των εδαφών, ή ικανότητα των παράγωγων 

και τ̂ά διατιθέμενα μέσα« 

Η εγκατάλειψη της γεωργικής απασχολήσεως άπό σημαν-

τικό τμήμα του ενεργού γεωργικού πληθυσμού, πού ζταν χαρακτι>-

ριστικό της περιόδου 1961-71, δέν οδήγησε σε αντίστοιχη, με-. 

γέθυνση των εκμεταλλεύσεων πού διατηρήθηκαν« *0 αριθμός 

/ 
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των εκμεταλλεύσεων μειώθηκε λιγότερο άπό 10^ εν« ο ενεργός 

γεωργικός πληθυσμός κατά 30$, με αποτέλεσμα τη μικρή αύξηση 

τοϋ" μέσου μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (άπό 32 σέ 

34 στρέμματα). Πολλές εκμεταλλεύσεις (
:
27,

!
5̂  του συνόλου) 

τις διατηρούσαν, κατά τό 1971, άτομα πού είχαν άλλη κύρια 

απασχόληση, στό σύνολο 6έ των αρχηγών εκμεταλλεύσεων τό 20^ 

ήταν ήλικί;:ς ανω των 65 ετών και είχαν στη διαχείριση τους 

περισσότερα από 6 εκατ. στρέμματα. 

Για την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων του πολυ-

τεμαχισμοΰ χρησιμοποιήθηκε ò αναδασμός της γης με ρυθμό οχ ι 

ενθαρρυντικό και χωρίς νά συνδυαστεί μέ μέτρα προλήψεως της 

κατατμήσεως. Επίσης, ò θεσμός των ομαδικών γεωργικών εκμε

ταλλεύσεων- χρησιμοποιήθηκε γιά νά αντιμετωπίσει και τά προ-

* βλήματα του μικρού μεγέθους των εκμεταλλεύσεων. Μέχρι τά 

μέσα του 1976 είχαν δημιουργηθεί 129 ομαδικές εκμεταλλεύσεις 

μέ ποικιλία τρόπων συνδέσεως των μελών μεταξύ τους καί μέ 

διάφορη έκταση συνεργασίας. 

Στους παράγοντες πού συντέλεσαν στή δημιουργία 

καί διατήρηση του έγγειοδιαρθρωτικου προβλίματος περιλαμβά

νονται: 

- Η έλλειψη πολιτικής γιά τή μεγέθυνση των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων μέ ενα η περισσότερους άπό τους τρό

πους πού χρησιμοποιούνται σέ άλλες χώρες (διευκό

λυνση καί κατοχύρωση ενοικιάσεως, ενίσχυση της εξα

γοράς, 'συνδυασμός συνταξιοδοτήσεως καί παραχωρήσεως 

της γης, ρυθμιστική παρέμβαση κρατικού φορέα κατά 

τις μεταβιβάσεις γης κ.λπ.)« 
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- *Η .ανεπαρκής καί βραδεία αντιμετώπιση τών γαιοκτη-

τικων εκκρεμοτήτων πού υπάρχουν σε σημαντικό πο

σοστό της γεωργικής γης και της αναρχίας πού ε π ι 

κρατεί στό γβιοκτητικό καθεστώς με τ ι ς καταπατήσεις 

και τ ι ς αυθαίρετες χρήσε.ις. Σ-'αυτό συντέλεσε η 

πολύπλοκη και δυσεφάρμοστη, νομοθεσία καί ή έλλει

ψη αγροτικού κτηματολογίου. 

- ιΗ πληθώρα φορέων πού ασχολούνται μέ επί μέρους θέ

ματα εγγείου διαρθρώσεως ενώ κανείς δεν αντιμετω

πίζε ι τό πρόβλημα στό σύνολο του. 

Α ξ ί ζ ε ι νά σημειωθεί ότι τουλάχιστον6φκα κρατικοί : 

... φορείς (Υπηρεσίες, Διευθύνσεις η Τμήματα Υπουρ

γείων) επηρεάζουν άμεσα η έμμεσα τό έγγειοδιαρθρω-

τικό καθεστώς. 

·*>*Η ελλειφη εφαρμοσμένων οικονομικών καί κοινωνιολο

γικών μελετών σχετικά μέ την έγγειο διάρθρωση καί 

την οργάνωση τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων καί ή 

εντελώς ανεπαρκής στελέχωση της Υπηρεσίας πού ασχο

λείται μέ τήν οργάνωση τών εκμεταλλεύσεων. 

Η σύνθετη μορφή καί οι ποικίλες αδυναμίες της εγγέίο 

διαρθρώσεως δείχνουν.οτι ή αντιμετώπιση του προβλήματος δέν 

είναι δυνατό νά επιτευχθεί βραχυχρόνια μ έ τ ή ν εφαρμογή ενός 

συγκεκριμένου μέτρου. Απαιτείται στην περίπτωση αυτή πολύ

πλευρη καί ταυτόχρονη δρ'ση δέσμης μέτρων άπό τά όποια άλλα 

θά έχουν βραχυχρόνια καί άλλα μακροχρόνια απόδοση. Στα μέ

τρα αυτά περιλαμβάνονται: 
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— *Η δημιουργία του αναγκαίου νομικού πλαισίου γ ι α 

τ ι ς συλλογικές δραστηριότητες, σ τ ι ς ό π ο ι ε ς να π ε 

ριλαμβάνονται καί ο ι παραγωγικοί συνεταιρισμοί πού 

θα δ ι α χ ε ι ρ ί ζ ο ν τ α ι κατά ε ν ι α ί ο τρόπο ο μ ο ι ο γ ε ν ε ί ς 

π ε ρ ι ο χ έ ς γ ι ά κ ο ι ν ή , βάσει σχεδίου, γεωργική εκμε

τάλλευση. 

— .Αμεση λήφη των αναγκαίων νομοθετικών και δ ι ο ι κ η τ ι 

κών μέτρων γ ι ά τη ρύθμιση εκκρεμοτήτων, βαρών καί 

επαχθών σχέσεων πού αναφέρονται σε παραχωρηθείσες 

άπό τό κράτος γαΤες, σε όφειλες γ ι ά τίμημα κλήρου, 

σε αυθαίρετες καταλήψεις, σε μεταβιβάσεις παραμε-

|&ορίων εκτάσεων, στή νομοθεσία π ε ρ ί άποστραγγιζο-

μένων καί άπαλλοτριουμένων γαιών, στά χωριστά δ ι 

καιώματα χορτονομής, εμφυτεύσεως, άγροζημιών καί 

κυριότητας σ τ ί ς φ υ τ ε ί ε ς , ;' 

— Αμεση συμπλήρωση της νομοθεσίας π ε ρ ί αναδασμού με 

σκοπό τήν αντιμετώπιση περιπτώσεων απουσίας ι δ ι ο 

κτητών καί τό συνδυ .σμό του αναδασμού με τήν κ α 

τασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων, τήν εξαγορά καί 

'· •αγοραπωλησία γαιών καί τα" προβλεπόμενα σ τ ί ς κατευ-* 

θ υ ν τ ή ρ ι ε ς οδηγίες της ΕΟΚ (159/72 π ε ρ ί εκσυγχρονι

σμού τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων κ α ί 1βθ/72 π ε ρ ί 

• παρότρύνσεως προς διακοπή της γεωργικής δραστη

ριότητας καί προς παραχώρηση της καλλιεργούμενης 

γεωργ,ικης εκτάσεως γ ι ά τή βελτίωση τών διαρθρώ-

ΐ?σεων·)ν ΪΙαράλληλα, ε ί ν α ι εντελώς απαραίτητη ή κα

θιέρωση οικονομικών καί δ ιο ικητικών κινήτρων κ α ί ' 
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αντικινήτρων για την αποθάρρυνση τ^ς κατάτμήσεως 

των Ιδιοκτησιών, - r 

- Διάθεση των απαραίτητων πιστώσεων για την κατάρτι

ση αγροτικού κτηματολογίου μέ τήν αξιοποίηση του 

υπάρχοντος υλικού από τον σχεδιαζόμενο φορέα εθνι

κού κτηματολογίου. Στα πλαίσιο αυτό εντάσσεται 

"'καί ή ανάγκη απογραφής της εκκλησιαστικές περιου

σίας και ττ̂ ς περιουσίας του Δημοσίου τδν όπο.ίών 

πρέπει να επιδιωχθεί ή ορθολογική"'αξιοποίηση* Γ· 

- Αποφυγή των αναγκαστικών μισθώσεων, διευκόλυνση 

των πολυετών καί άπό κοινού μισθώσεων καί οργάνω

ση του μηχανισμού διαθέσεως κεφαλαίων γ ι ' τήν εξα

γορά γαιών. 

- Συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων για θέματα εγγείου, 

διαρθρώσεως σέ μία υπηρεσία τοΟ Υπουργείου Γεωρ

γ ί α ς , επιμόρφωση νέων γεωπόνων στά έγγειοδιαρθρω-

τικά θέματα καί καθιέρωση κατάλληλων μαθημάτων στίς 

γεωπονικές σχολές. 

- "Αμεση σύσταση ενός ευέλικτου οργάνου μέ έπαρκ%διοι-

... κη,τική καί διαχειριστική αΰτοτέλ$ΐΛ, μέ σκοπό τήν 

πλήρη, οικονομική, τεχνική καί κοινωνιολογική δ ι ε 

ρεύνηση του πολύπλευρου έγγειοδιαρθρωτικου προβλή-

ματος, τήν εν συνεχεία δοκιμαστική εφαρμογή τρόπων 

. άντιμετωπ ίσεώς του κα ί τήν αξιολόγηση των ;άποτελε-

. σμάτων, ώστε να μεθοδευτεί καί, συστηματοποιηθεί 4 

προσπάθεια εγγείου αναδιαρθρώσεως* .,,,, : 
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- Δημιουργία κεντρικής υπηρεσιακής μονάδας γ ι α τά 

θέματα οργανώσεως των γεωργικών εκμεταλλεύσεων καί 

των ομαδικών δραστηριοτήτων. 

8, Α γ ρ ο τ ι κ ή πίστη 

Αποκλειστικός σχεδόν φορέας ασκήσεως της αγροτικής 

πίστεως ε ί ν α ι ή Α γ ρ ο τ ι κ ή Τράπεζα της ΛΕλλάδος (ΑΤΕ), πού 

με τά 180 υποκαταστήματα της δ ι ο χ ε τ ε ύ ε ι δάνε ια οτούς παραγω

γούς ε ί τ ε ά π ' ε υ θ ε ί α ς ε ί τ ε με τη μεσολάβηση των σ υ ν ε τ α ι ρ ι σ τ ι 

κών οργανώσεων· Η μεσολάβηση των συνεταιριστικών οργανώσεων 

συντελεΓ στην αποφυγή της εξατομικευμένης συναλλαγής των ύπο-

καταστημάτων μέ εκατοντάδες χ ι λ ι ά δ ε ς αγρότες καί στή μείωση 

του κόστους διανειοδοτήσεως και του απαιτούμενου χρόνου άλ

λα δεν επηρεάζει τό υψος του δανε ίου γ ι ά κάθε παραγωγό πού 

καθορίζεται άπό την ΑΤΕ. Μόνο 276 συνεταιρισμοί (άπό τους 

7·ΟΟθ) ασκούν αυτοτελώς τή βραχυπρόθεσμη αγροτική π ί σ τ η μέ 

κεφάλαια πού τους χορηγεί σάν σύνολο ή ΑΤΕ καί πού τά δ ι α θ έ 

τουν στους παραγωγούς-μέλη τους μέ δικαίωμα ορισμένης αποκλί

σεως από.τά κριτήρια της ΑΤΕ. *Η προσφορά της υπηρεσίας α υ 

τής άπό τους συνεταιρισμούς υπήρξε επιτυχής άλλα δέν εκδηλώ

ν ε τ α ι προθυμία αναλήψεως της καί άπό πολλούς άλλους συνεται

ρισμούς δ ι ό τ ι η αποζημίωση γ ιά τό έργο π ι ύ προσφέρουν δέν 

ε ί ν α ι επαρκής. 

0 καθορισμός άπό τά υποκαταστήματα της ΑΤΕ του ύψους 

δανειοδοτήσεως "̂Γ-5 χιλιάδων εκμεταλλεύσεων κατά μέσο ορο, 

δ ε ί χ ν ε ι τήν αδυναμία χρησιμοποιήσεως'εξειδικευμένων κριτηρίων 

κατά εκμετάλλευση καί τήν κατ'ανάγκη χρησιμοποίηση γενικών 
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κανόνων» Η επέκταση στό μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τη*ς αναθέ

σεως ασκήσεως της αγροτικής πίστεως με κεφάλαια της ΑΤΕ στους 

συνεταιρισμούς,μέ αποζημίωση ανάλογη με τό προσφερόμενο έργο 

αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη τοποθέτηση των δανείων. 

Έπί πλέον οι τοπικοί συνεταιρισμοί θά μπορέσουν έτσι να εξε

λιχθούν και σέ αποδέκτες αγροτικών καταθέσεων για λογαριασμό 

της ΑΤΕ, συμβάλλοντας στην προσπάθεια της νά συγκεντρώσει 

δικές της καταθέσεις καί νά εξομαλύνει τις αιχμές πού δημιουρ

γεί ή διοχέτευση, κεφαλαίων μέ μηνιαία προγράμματα όπως Ισχύει 

σήμερα. 

Μέ τη συνεχύ αύξηση των χρηματικών δαπανών των γεωρ

γικών εκμεταλλεύσεων καί μέ την επιδίωξη του εκσυγχρονισμού* 

τους ή ανάγκη χρησιμοποιήσεως περισσότερων δανειακών κεφα

λαίων μεγαλώνει* Ανάλογη πρέπει νά είναι ή.αύξηση των κεφα

λαίων πού διατίθενται στη γεωργία· Παράλληλα είναι σκόπιμο 

νά επεκταθεί ή δανειοδότηση τ?)ς ABB σέ δραστηριότητες πού 

αποτελούν συμπλήρωμα, τΐ)ς γεωργικής απασχολήσεως (χειροτεχνία 

κ.λπ. ) καί συμβάλλουν στην αύξηση τυοβίσσδήματος των αγρο

τών» 

Γιά την ηαλύτερτ) εξυπηρέτηση του γεωργικοί» τομέα 

είναι απαραίτητη η έγκαιρη εξαγγελία των πιστώσεων πού χορη

γούνται κάθε χρόνο, ή απλούστευση της διαδικασίας διαθέσεως 

τους καί ή cpcr) των εμποδίων στήυ ταχεύα απορρόφηση τους. 

9· 'Εμπορία γεωργικών προϊόντων 

Κατά τη διεξαγωγή της εμπορίας των γεωργικών προϊόν- > 

των τό κράτος παρεμβαίνει μέ μέτρα κυρίως ρυθμιστικά άλλα 
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ορισμένες φορές .πα μ.άμεσα, μέ σκοπό την εφαρμογή* και διατήτ-

ρήση του ελευθέρου ανταγωνισμούς τη διευκόλυνση τη ç..άσκηση ς 

της εμπορίας και την προστασία των εισοδημάτων των παράγωγων 

παράλληλα μέ τη διαφύλαξη των εισοδημάτων των καταναλωτών* 

Πρόσθετη μέριμνα του κράτους αποτελεί ή διαφύλαξη τ?ίς υγείας 

του καταναλωτή καί εκδηλώνεται μέ ελέγχους της υγιεινές κα

ταστάσεως των προϊόντων πού διακινούνται. 

Στις περιπτώσεις ορισμένων διατηρήσιμων προϊόντων 

τό ενδιαφέρον του κράτους εκδηλώθηκε μέ τη δημιουργία φο

ρέων η την καθιέρωση θεσμικών ρυθμίσεων, ένω στίς περιπτώσεις 

των φθαρτών προϊόντων (οπωροκηπευτικά, κρέας) δέν έγιναν avct-

λογες ρυθμίσεις μέ αποτέλεσμα τά προϊόντα αυτά νά εμφανίζον

ται σάν προβληματικά, ε'ίτε διότι σέ πολλές περιπτώσεις οι πα

ραγωγοί εισπράττουν αδικαιολόγητα μικρό ποσοστό της τελικής 

τιμής είτε διότι ή επιδίωξη προστασίας του καταναλωτή* κατα

λήγει εις βάρος του παράγωγου (π.χ, ανώτατες τιμές). 

Η<αποτελεσματικότητα της εμπορίας των γεωργικών 

προϊόντων'επηρεάζεται άπό αδυναμίες στίς συναλλακτικές, τίς 

τεχνικές κάίτίς βοηθητικές λειτουργίες της. Άπό τις αδυνα

μίες αυ'τές σάν κυριότερες επισημαίνονται! (α) *Η ασθενής δια

πραγματευτική θέση τδν παραγωγών διότι αξιοποιούνται ελάχιστα 

η καθόλου οι δυνατότητες· τη*ς συλλογικές δϊαπραγματεΰσεως*κα£ 

δέν-ύπάρχουν τοπικές αγορές, (β) *Η έλλειψη, σε-πολλές περι

πτώσεις, ουσιαστικής προστασίας τού" εισοδήματος των παραγώ

γων ένω προστατεύεται τό εΐσόδημ̂ .ατ του" καταναλωτή ή κατοχυ-οώ-

νεταυ η θέση το$ έμπορνου(«.χ.υποχρεωτική διέλευση προϊόντων 

άπό·.τή λαχαναγορά), (γ) Ελλείψεις στην υποδομή καί στην όρ-
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γανωτή, Ιδιαίτερα δσον άφορα τη διαλογή, τυποποίηση καί συ

σκευασία των προϊόντων πού διακινοΟνται στην εσωτερική άγο^ 

ρά·" fô) Ψ6 χαμηλό επίπεδο οργανώσεως των φορέων όδικω\> \χε~ 

ταφο^δν^^ς'τ^εξωτερικά καί τεχνικής μεταφορών καί μέσων 

(φορτοέκφορτώσεως κ.λπ.) στο εσωτερικό, (ε) *Η ελλειφη òpya-

νωμίνης καί συστηματικές πληροφορήσεως τον παράγωγων, τον 

φορέων εμπορίας και των καταναλωτών σχετικά μ£ τις συνθήκες 

της αγορδς* , _.\ο 

Επιδίωξη του Προγράμματος σχετικά μέ τήν εμπορία 

τδίν γεωργικών προϊόντων έΐνα ι ή αρσή των αδυναμιών πού επι

σημαίνονται, ί δημιουργία κατά προτεραιότητα τον προϋποθέσεων 

εναρμονίσεως προς τό κοινοτικό καθεστώς και ή δημιουργία απο

τελεσματικών εξαγωγικών φορέων γεωργικών προϊόντων. Άπό* τά* 

προσφορότερα μέτρα για τήν ταυτόχρονη ικανοποίηση πολλαπλών 

σκοπών'θεωρείται ή ενδυνάμωση των γεωργικών συνεταιριστικών 

οργανώσεων,* ωστέ να αναπτύξουν ευρεία δραστηριότητα στην εμπο

ρία δλων των γεωργικών προϊόντων· Γ4.ά τό λόγο αύτ< έΐναι 

απαραίτητο, yά δοθεί στίς συνεταιριστικές οργανώσεις ή δυνί-* 

τότη?ανά αποκτήσουν τήν αναγκαία ε*£ική υποδομή καί νάάπο*»^ 

τελίσουννάνταγωνιστικούς φορείς, γιατί σέ με^αγενϊστερη φά- Ί 

ση,Γθά πρέπει να είναι σέ θέση νά διβξάγουν εμπορία χωρίς touai-

τερη μεταχ$ίροση· Μεταξύ των δραστηριοτήτων πού θα* άναλίβουν. 

οΐ^συνβταίρ^στικές,όργανώσεις περιλαμβάνοντα», ,:*&£ oi πάΡ$μ-

βάσβ&? στην αγορά πού προβλέπονται άπό τήν Εοννή 'Αγροτική 

ΠΐΙλντ^κή τΐ|ς $0Κ. Ειδικότερα απαιτούνταΐΐ 

"i.:^Ενθάρρυνση της συλλογικές^ίαΐραγματεύσεως σέ συν-

δύασμόΛ μέ* τή δημιουργία ειδικών afopÖv, Ιδίως για* 
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. τα" φρούτα Η^ί τά λαχανικά, τον καθορισμό, σταδια

κά, κατώτατης τι'μης, οπού προβλέπεται άπό την ΕΟΚ, 

την κατάργηση της υποχρεωτικής διευλεύσεως από την 

κεντρική λαχαναγορά, καθ τη χορήγηση δανείων στοι5ς 

παραγωγούς, γιά νά επιλέγουν τον προσφορότερο χρό

νο πωλήσεως των προϊόντων τους, σε περιπτώσεις 

πού -vi τρέχουσες' τιμές "εΙνα ι πολύ· χαμη-λές̂  

- Ενθάρρυνση της δημιουργίας καταναλωτικών συνεται

ρισμών και προώθηση της συνεργασίας τους μέ τους 

γεωργικούς συνεταιρισμούς, 

- Εφαρμογή των κανόνων πού ισχύουν στην ΕΟΚ γιά την 

ποιοτική κατάταξη καί τη συσκευασία καί έλεγχος 

από τό κράτος της εφαρμογής·της τυποποιήσεως* • 

- Εκσυγχρονισμός των μέσων πού χρησιμοποιούνται στή . 

διεξαγωγή της εμπορίας, καταπολέμηση της νοθείας 

καί. εξασφάλιση της υγιεινής καταστάσεως των τροφί

μων. 

- Υποβοήθηση της άπό κοινού διεξαγωγής της εμπορίας 

από τις εξαγωγικές συνεταιριστικές οργανώσεις, υπο

βοήθηση τον ιδιωτικών εξαγωγικών επιχειρήσεων πού 

_ επιδεικνύουν· καλή εξαγωγική συμπεριφορά καί ενίσχυ

ση-μέ ειδικευμένο προσωπικό των άρμο'διων κρατικών 

υπηρεσιών. 

-— Περιορισμός (μέχρι αντικαταστάσεως τους ύπό τους 

xavovçç της ΕΟΚ) τών αγορανομικών διατάξεων πού 
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cercò τη* φύση τους καταστρατηγούνται εύκολα Hai ορ-
! γάνωση (η προσαρμογή αυτών πού υπάρχουν)των φορέων 

παρεμβάσεως πού προβλέπονται, άπό την EQK μέ παράλ-

ληλη δημιουργία της άναγκαίβς υποδομής για την εφαρ

μογή των κοινοτικών συστημάτων εμπορίας. 

10. Πολιτική τιμών και οικονομικών ενισχύσεων στη 

γεωργία 

Με σκοπό την προστασία καί ενίσχυση του εισοδήματος 

των παράγωγων έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα μέτρα οπωςϊ (α) 

Ή αγοραστική* παρέμβαση σέ προκαθορισμένες τιμές γι$ προϊ-

ό*ντα πού είναι επιδεκτικά αποθηκεύσεως καί ή προαγγελία τι

μών ασφαλείας για ορισμένα προϊόντα καί κυρίως για δσα επι

διώκεται να αυξηθεί ή παράγωγη τους. (β) *0 καθορισμός ανώ

τατων ή κατώτατων τιμών σέ συνδυασμό μερικές φορές μέ τιμές 

παρεμβάσεως, (γ) Χορήγηση εισοδηματικών ενισχύσεων στς$ς 

παραγωγούς, τους εξαγωγείς ή σέ άαφότερους. (δ) "Ελεγχος των 

εισαγωγών μέ ποσοτικούς περιορισμούς καί απαγορεύσεις, η μέ

σω δασμών καί αντισταθμιστικών εισφορών. . 

Στην άκολουθηθβζσα πολιτική τιμών καί οικονομικών 

ενισχύσεων διαπιστώνονται πολλές αδυναμίες] όπως: 

"'-· Χρησιμοποιείται μεγάλη ποικιλία τρόπων για τήν ε

νίσχυση των ϊδιων προϊόντων καί συνεχές αυξάνει 

ο αριθμός των προϊόντων πού ενισχύονται, οπότε μειώ

νεται ή σχετική σημασία των ενισχύσεων καί δημιουρ

γείται, απατηλή εικόνα για τήν άνταγωνιστικοίτητα 

των επί μέρους προϊόντων. 
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- "Ενα μέρος άπα τις εισοδηματικές ενισχύσεις πού δί

δονται για τους παραγωγούς περιέρχεται στα χέρια 

των εμπόρων, των εξαγωγέων, των βιομηχάνων η των 

μη αγροτών παράγωγων, πολλές δέ φορές καρπούνται 

σημαντικές εισοδηματικές ενισχύσεις οι μεγάλοι καλ

λιεργητές, 

- Το υψος των εισοδηματικών ενισχύσεων έχει διογκω

θεί ανεπιθύμητα σέ σχέση μέ τις χορηγήσεις για αύ

ξηση της παραγωγικότητας· 

- Τό πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων δέν έξαγγέλεται 

έγκαιρα, η διάρκεια του είναι βραχεία, ή καταβολή 

των ενισχύσεων καθυστερεί σημαντικά πολλές φορές 

και σέ ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται ασυνέπεια 

μεταξύ εξαγγελιών και καταβολών· 

- Οι προβλεπόμενες γιά τις επιδοτήσεις γραφειοκρατι

κές διαδικασίες καί η έλλειψη ισχυρών συνεταιρισμών 

και αποτελεσματικών οργανισμών παρεμβάσεως, μειώ

νουν τήν αποτελεσματικότητα της πολιτικής τιμών 

καί οικονομικών ενισχύσεων. 

- Για τήν αντιμετώπιση τών
;
 αδυναμιών αυτών καί για 

τή βαθμιαία προσαρμογή προς τα Ισχύοντα στην ΕΟΚ θεωρούνται 

απαραίτητες οι ακόλουθες κατευθύνσεις πολιτικής! 

- Προσανατολισμός της πολιτικής τιμών καί οίκονομι

κών ενισχύσεων προς τους κανόνες πού Ισχύουν στην. 

ΕΟΚ. Μεταξύ άλλων είναι αναγκαία ή βαθμιαία στρο-
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φή των οικονομικών ενισχύσεων προς την εκμετάλλευ

ση και ή πρόνοια ώστε οι οικονομικές ενισχύσεις 

νά διοχετεύονται οπωσδήποτε για το σκοπό πού προ

ορίζονται. 

- Μεταφορά ενός μέρους των εισοδηματικών ενισχύσεων 

πού χορηγούνται στις ενισχύσεις γιά* αύξηση τη*ς πα

ραγωγικότητας και αναπροσανατολισμό των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων. "θσο δε είναι δυνατό, να γ ί ν ε ι πε

ριφερειακή διαφοροποίηση των έν^ΐτχύσέων αύτων. 

-^Απλούστευση ττ^ς διαδικασίας παροχής οικονομικών, 

ενισχύσεων, έγκαιρη εξαγγελία του προγράμματος, 

τριετής τουλάχιστον διάρκεια του§ καθορισμός του 

ύψους των ενισχύσεων άπό τη στιγμή πού έ,ξαγγέ*λον-

ται καί καταβολή τους σέ σύντομο χρόνο. 

- Βαθμιαία υιοθέτηση της μεθόδου της ΕΟΚ γιά τήν ετή

σια αναπροσαρμογή των τιμών λαμβάνοντας ύπ 'δ ί^ καί 

το πραγματυχό* επίπεδο των ελληνικών καί κοινοτι

κών τιμών. Αποφυγή επίσης της χορηγήσεως ενισχύ

σεων σέ προϊόντα πού "δεν είναι επιθυμητή ή αύξηση 
ν τ % παρΛγωγη"ς τους καί εξέταση τη'ς δυνατότητας -καί 

σκοπιμότητας χορηγήσεως, τών εισοδηματικών κυρίως — 

ενισχύσεων μόνο 'σέ όσους έχουν τη γεωργία σαν κ&* 

_ pio,επάγγελμα* < 

11. Φορείς διαμορφώσεως καί ασκήσεως αγροτικές πολιτικές 
—MW**^*ll|lllllllllllW»ll.l. W M » " » .•!••••• II •• Ι —IMI mi Hill I 111 1 1 — I — |W | | |— 1« »|, — | — M»«»«»WW«l»«gMM|M»»«WNW>WMM<ÌI^»««>W«*<M»IW» 

Η διαμόρφωση της αγροτικής πολιτικές επιμερίζεται με

ταξύ των Υπουργείων Συντονισμού, Γεωργίας καί 'Εμπορίου, ο£, δε* 8c 
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συχές άποφάσευς λαμβάνονται, άπό την Οι,χονομυχή εξ Υπουργών 

*Επυτροπή, το*ν Υπουργό Συντονισμού" η τή Νομυσματι,χή Έπυτροπή* 

υστέρα άπό εί,σήγηση των αρμοδίων Υπηρεσυών του" Υπουργείου Γε

ωργίας . Ή· δι, χαι,οδοσυ'α τοϋ" Υπουργείου Γεωργίας στή λήψη αποφάσεων 

π ε ρ ι ο ρ ί ζ ε τ α ι σε θέματα μέ δευτερεύουσα σημασία πού αφορούν 

μονό στην παράγωγη των γεωργικών προϊόντων και όχ ι στην εμπο

ρία τ ο υ ς . /.Επί πλέον ορισμένοι 'Οργανισμοί (Καπνού, Σταφίδος) 

πού έχουν σημαντικό ρόλο άπό την παραγωγή μέχρι τη διάθεση 

γεωργικών προϊόντων, δέν υπάγονται στο Υπουργείο Γεωργίας· 

Για νά μπορέσει τό Υπουργείο Γεωργίας να συμβάλει 

ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα, κ ρ ί ν ε τ α ι 

σκόπιμη η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του, μέ σκοπό τη χάρα

ξη άπό αυτό της αγροτικής π ο λ ι τ ι κ ή ς μέσα στα πλαίσια πού καθο

ρ ί ζ ε ι η Κυβέρνηση, η επιτάχυνση της αναδιοργανώσεως του και 

η μεταβίβαση σ'αύτό της εποπτείας των 'Οργανισμών Καπνού και 

Σταφίδος. Σέ ο τ ι άφορα τ ί ς εισαγωγές γεωργικών προϊόντων 

ε ί ν α ι σκόπιμο νά θεωρείται απαραίτητη ή γνωμοδότηση του Υ

πουργείου Γεωργίας καί νά δ ι ε υ θ ε τ ε ί τ α ι ενδεχομένη διαφορά 

απόψεων μέ τό Υπουργείο Ε μ π ο ρ ί ο υ , άπό τό Υπουργείο Συν

τονισμού, Η ΑΤΕ καί ο ι λοιποί φορείς εφαρμογής της α γ ρ ο τ ι 

κής π ο λ ι τ ι κ ή ς οφείλουν νά προσαρμόζουν τη δραστηριότητα τους 

στά πλαίσια πού θά διαγράφει τό Υπουργείο Γεωργίας* ' "'"*'•> 

12* Γεωργική έρευνα 

Η γεωργική έρευνα. .πρύ'διεξάγεται ε ί ν α ι μόνο τ ε χ ν ι 

κή ενώ η οικονομική καί κοινωνιολογική % έρευνα στον τομέα ε ί 

ναι υποτυπώδης. Κύριος φορέας διεξαγωγής της τ ε χ ν ι κ ή ς γεωρ

γ ι κ ή ς έρευνας ε ί ν α ι ή Υπηρεσία Γεωργικών Ερευνών του Υπουρ-



- 112 -

γείου Γεωργίας· Σ'αύτήν υπάγονται 48 ιδρύματα (12 Ινστιτού

τα, 25 Σταθμοί,. 4 'Υποσταθμοί και 7 Παραρτήματα), Παοάλλη-

,λα λειτουργούν 31.άλλα 'Ιδρύματα Γεωργικής "Ερευνας, . 

Οι πόροι πού διατίθενται στη γεωργική έρευνα είναι 

ανεπαρκείς τόσο σε απόλυτα οσο και σέ σχετικά μεγέθη (ποσό-

στό στό 'ΕΙθνικό Εισόδημα) σέ σύγκριση με αυτούς πού διατίθεν

ται σέ άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Στα Ιδρύματα της 'Υπηρεσίας Γεωργικών Ερευνών 

απασχολούνται 324 επιστήμονες άπό τους οποίους μόνο 18$ εί

ναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, *Η έ$8ρμογή δημοσιουπαλλτρ· 

λικων κριτηρίων κατά την πρόσληψη καί την εξέλιξη του προσω

πικού αποτελεί δυσχέρεια για τήν άρτια επάνδρωση των ιδρυμά

των· 

*Η οκα&ιοροα. καί ό κατακερματισμός των περιορισμένων 

ερευνητικών δυνάμεων συντελούν στην αύξηση του κόστους καί 

τή χαμηλή απόδοση του έ[Ρευνητικοΰ έργου. Πρόσθετη επίσης 

αδυναμία είναι καί η ανεπαρκής σύνδεση τ?ίς τεχνικής έρευνας 

μέ τίς γεωργικές εφαρμογές, 

Η επικείμενη ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ καί ή ανάγκη 

αοξήσεως τίΐς ανταγωνιστικότητας του" γεωργυκοΟ τομέα άλλα* καί 

του" δρθοϋ προσανατολισμοί) του καθιστούν αναγκαία τή διεξαγωγή 

οικονομικδν καί κοινωνιολογικών: έρ.Ε.υνδν στή γεωργία. Για τήν 

.περίοδο τοϋ* Προγράμματος θά επιδιωχθεί;: -

- Ή ίδρυση ανώτατου συμβουλίου γεωργικής έρευνας μέ 

σκοπό τό συντονισμό ολόκληρου του ερευνητικού ερ-
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γου στο γεωργικό τομέα, 

ή κατάρτιση προγραμμάτων έρευνας για τά βασι<-

κά προβλήματα του τομέα, τεχνικά, οικονομικά, 

κοινωνιολογικά καί διεπιστημονικά, 

ή έναρξη εφαρμογής προγράμματος συγκεντρώσεως 

των ιδρυμάτων σέ 3-4 μεγάλα κέντρα έρευνας 

γιά νά σταματήσει 6 κατακερματισμός των ερευ

νητικών δυνάμεων της χωράς, 

η εξασφάλιση ευελιξίας καί ειδικών συνθηκών 

στό φορέα έρεύνης, γιά νά επανδρωθεί μέ προσω-

πικό υψηλής στάθμης καί γιά νά παρακάμπτονται, 

οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, 

η δημιουργία δικτύου 500 περίπου πειραματικών 

αγρών σ'ολη τη χώρα; γιά τη λήψη ταχέων καν' 

αξιόπιστων πειραματικών αποτελεσμάτων, μέ κα

τάλληλη οργάνωση καί σύνδεση του μέ τίς γεωρ

γικές εφαρμογές. 
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