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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,
ύστερα από πρωτοβουλία του Μανώλη Αγγελάκα

Άμεσες απαντήσεις στα αιτήματα των αγροτών
Σε άριστο κλίμα έγινε, σήμερα το πρωί, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, ευρεία σύσκεψη υπό τον Αναπληρωτή Υπουργό Μάξιμο
Χαρακόπουλο

και

τη

συμμετοχή

του

Γενικού

Γραμματέα

της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
Μανώλη Αγγελάκα, του Βουλευτή Αχαΐας Θανάση Νταβλούρου, του
Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Αγροτικής Πολιτικής της Π.Δ.Ε. Γιώργου
Αγγελόπουλου, του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου,
του Δημάρχου Ερυμάνθου Θάνου Καρπή, καθώς και εκπροσώπων της

Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Αχαΐας, της Ένωσης Αγροτικών
Συνεταιρισμών Πατρών και των Παραγωγών Λαϊκών Αγορών.
Στη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του κ. Αγγελάκα,
μετά τη χθεσινή συνάντησή του, στην Πάτρα, με τους εκπροσώπους των
αγροτών, εξετάστηκαν όλα τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους
παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους και δόθηκαν απαντήσεις για τις
προθέσεις της κυβέρνησης και τις πρωτοβουλίες που πρόκειται να αναλάβει,
στο άμεσο μέλλον.
Συγκεκριμένα,

για

το

θέμα

των αυξημένων

τιμών λιπασμάτων και

φυτοφαρμάκων, σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε., ο Αναπληρωτής
Υπουργός διαβεβαίωσε τους αγρότες ότι προτίθεται να καλέσει, εντός των
επομένων

ημερών,

σε

διαβούλευση

τους

αντιπροσώπους

και

τους

εισαγωγείς, ώστε να υπάρξει μείωση του κόστους παραγωγής.
Για το θέμα της πάταξης του φαινομένου των ελληνοποιήσεων των αγροτικών
προϊόντων (π.χ. πατάτες κρασί), ο κ. Χαρακόπουλος ανέφερε ότι το
Υπουργείο θα ξεκινήσει συνεχείς εξονυχιστικούς ελέγχους στα εργαστήρια
επεξεργασίας, αλλά και στους εισαγωγείς.
Όσο για το φορολογικό καθεστώς των αγροτών, ο Αναπληρωτής Υπουργός
τόνισε ότι η απόφαση της κυβέρνησης για καθιέρωση βιβλίου εσόδων-εξόδων
είναι το δικαιότερο σύστημα που μπορεί να εφαρμοστεί, ενώ ανέφερε στους
εκπροσώπους ότι μελετάται και η αυτοτελής φορολόγηση των μικρών
παραγωγών. Για το θέμα των χρεών, δε, τους ενημέρωσε ότι ήδη γίνεται
διαβούλευση για τη δημιουργία νομοσχεδίου που θα ρυθμίζει τις οφειλές τους.
Για το ζήτημα των τιμών πετρελαίου και ηλεκτρικού ρεύματος οι εκπρόσωποι
των αγροτών ενημερώθηκαν ότι, εντός του επομένου 10ημέρου θα γίνει η
επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου, ύψους 80 εκατ.
ευρώ, ενώ γίνεται μελέτη για φθηνότερο τιμολόγιο στο νυχτερινό αγροτικό
ηλεκτρικό ρεύμα.

Για τον τομέα της κτηνοτροφίας, αναφέρθηκε ότι εντός της Άνοιξης, θα δοθούν
ενισχύσεις για ζωικό κεφάλαιο (αιγοπρόβατα), ύψους 7,5 εκατ. ευρώ και
ανάλογες κρατικές ενισχύσεις σε όσους έχουν τις σχετικές αδειοδοτήσεις
εγκαταστάσεων.
Τέλος, για το αίτημα των καλλιεργητών για επέκταση του φράγματος Πηνειού
προς Λακκόπετρα, ο κ. Χαρακόπουλος ανέφερε ότι ήδη μελετάται η ένταξή
του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020, υπό την προϋπόθεση ότι θα
υπάρξει και σχετική εισήγηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

