
 1 

                                                        

 
 

∆ευτέρα, 30 Σεπτεµβρίου 2019 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Παρουσίαση Ειδικής Έκθεσης «Ενισχύσεις και Πρωτογενής Παραγωγή» 
 
Πολύτιµο εργαλείο για τη ∆ιοίκηση, τους συνεταιρισµούς, τους αγρότες και τους 
κτηνοτρόφους, αποτελεί η πρώτη εµπεριστατωµένη ειδική έκθεση του Συνηγόρου του 
Πολίτη  µε τίτλο «Ενισχύσεις και Πρωτογενής Παραγωγή», η οποία παρουσιάζεται από 
τον Συνήγορο του Πολίτη κ. Ανδρέα Ποττάκη στις 30 Σεπτεµβρίου 2019 στη ∆ηµοτική 
Πινακοθήκη Λάρισας. 
 
«Ο σχεδιασµός της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για τη νέα περίοδο (2021-2027) 
καλείται να δώσει απαντήσεις σε µία σειρά προκλήσεων για την αγροτική παραγωγή, τη 
θωράκιση του αγροτικού εισοδήµατος, την επίτευξη των στόχων περιβαλλοντικής 
προστασίας, τη βιώσιµη ανάπτυξη της υπαίθρου», υπογράµµισε ο κ. Ποττάκης. 
 
«Οι πρώτες εκτιµήσεις από την εφαρµογή των προτάσεων της Επιτροπής για το αγροτικό 
εισόδηµα είναι εξαιρετικά δυσµενείς. Υπολογίζεται, ότι η απώλεια στο αγροτικό εισόδηµα 
µπορεί να αγγίξει το 20%. Με ό,τι αυτό σηµαίνει για το ήδη συµπιεσµένο εισόδηµα των 
παραγωγών. Για τη χώρα µας, οι επιπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα αισθητές, µετά ιδίως από την 
παρατεταµένη οικονοµική ύφεση και δηµοσιονοµική λιτότητα της τελευταίας δεκαετίας», 
τόνισε. 
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη σηµείωσε επίσης ότι «περισσότερο από το 55% του συνόλου των 
ενισχύσεων που λαµβάνει η χώρα αφορούν σε ποσά για τον αγροτικό κλάδο, έστω και αν η 
δυναµική του αντιστοιχεί στο 3% της εθνικής οικονοµίας. Η σηµασία, συνεπώς, της ΚΑΠ 
στην αγροτική ανάπτυξη και τη διασφάλιση του εισοδήµατος των παραγωγών είναι 
καθοριστική. Το σύστηµα άµεσων αγροτικών ενισχύσεων στη χώρα ήδη αντιµετωπίζει και 
χρόνια προβλήµατα. Μετά από πρόσφατη παρέµβαση της Ανεξάρτητης Αρχής, όπου 
επισηµάνθηκε η έλλειψη προστασίας από κατασχέσεις των ενισχύσεων λόγω οφειλών στο 
∆ηµόσιο, νοµοθετήθηκε ακατάσχετο όριο 7.500 ευρώ σε ετήσια βάση στη βασική αγροτική 
ενίσχυση. Η ρύθµιση, ωστόσο, µόνο µερικώς θα συµβάλλει στην εξασφάλιση της αγροτικής 
παραγωγής και τη βιωσιµότητα των εκµεταλλεύσεων, καθώς δεν προβλέπει συνεκτίµηση 
του κατά περίπτωση ύψους της ενίσχυσης, του µεγέθους της εκµετάλλευσης για τον 
καθορισµό του ύψους του ορίου προστασίας από κατασχέσεις. 
 
Παράλληλα, η πρόσφατη ρύθµιση δεν καταλαµβάνει και την εξισωτική αποζηµίωση την 
αντισταθµιστική ενίσχυση, δηλαδή, που επιφυλάσσεται για παραγωγούς ορεινών ή 
µειονεκτικών περιοχών, µε κίνδυνο τη περαιτέρω πληθυσµιακή συρρίκνωσή τους και 
συµπίεση των εισοδηµάτων τους», κατέληξε ο κ. Ποττάκης. 
 
Στη παρούσα έκθεση, η οποία αποτελεί την πρώτη συστηµατική αποτύπωση της 
µακροχρόνιας εµπειρίας της Ανεξάρτητης Αρχής αναφορικά µε τις διοικητικές δυσλειτουργίες 
στη διαχείριση των ενισχύσεων στη πρωτογενή παραγωγή, στον αγροτικό, κτηνοτροφικό και 
αλιευτικό τοµέα της οικονοµικής δράσης, καταγράφονται αγκυλώσεις, στρεβλώσεις, 
γραφειοκρατικά προσκόµµατα και υπέρµετρες καθυστερήσεις σε µία σειρά διαδικασιών, 
καθώς και στην ενηµέρωση των παραγωγών για επιβληθείσες κυρώσεις, στις πληρωµές 
τους µετά από αποδοχή ενστάσεων, στις διαδικασίες ανάκτησης ενισχύσεων και στην 
εκδίκαση αλιευτικών προσφυγών.  
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Επιπλέον, αξιολογείται η ευθύνη των ενδιάµεσων φορέων, επισηµαίνονται πληµµέλειες σε 
ελέγχους κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων και σφάλµατα κατά τη ψηφιοποίηση 
αγροτεµαχίων και την αποτύπωση του χαρτογραφικού υπόβαθρου. 
 
Τέλος, στην ειδική έκθεση περιλαµβάνονται δεκατέσσερις συγκεκριµένες προτάσεις που 
εκτιµάται ότι θα βοηθήσουν να αντιµετωπιστούν τόσο τα δοµικά προβλήµατα, ιδίως στον 
τοµέα των ενισχύσεων, όσο και η προετοιµασία των Ελλήνων  παραγωγών ενόψει των νέων 
συνθηκών. 
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