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ΘΔΚΑ: Γηαηί δελ έρνπλ εθδνζεί επηά (7) κήλεο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ
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Αδηθαηνιφγεηε αδξάλεηα επηδεηθλχεη ην ΤπΑΑΣ επηά (7) κήλεο κεηά
ηελ ςήθηζε ηνπ ζπλεηαηξηζηηθνχ λφκνπ, γηα ηελ έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ
εθαξκνζηηθψλ απνθάζεσλ θαη εγθπθιίσλ ηνπ. Οη απνθάζεηο θαη νη
εγθχθιηνη απηέο είλαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ ελεξγψλ ζπλεηαηξηζκψλ
θαη ησλ νκάδσλ παξαγσγψλ.
Δμαηηίαο ηεο αδξάλεηαο απηήο, έρνπλ ηεικαηψζεη θαη ηα αληίζηνηρα
κέηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ 2014-2020) πνπ
εληζρχνπλ επελδχζεηο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα κέζα απφ ζπιινγηθέο
δξάζεηο.
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επελδχζεσλ θαη γεληθφηεξα δξάζεσλ ζπιινγηθψλ ζρεκάησλ ηπγράλνπλ
πξνζαπμήζεσλ απφ 20% έσο θαη 90%!!!
Παξάιιεια, ζην λέν πεξηβάιινλ ηεο άδηθεο θαη βαξηάο θνξνιφγεζεο
ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, είλαη πιένλ
κνλφδξνκνο γηα ηνπο κηθξνκεζαίνπο ηνπιάρηζηνλ παξαγσγνχο ε νξγάλσζή
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θνηλνπξαμίεο, εηαηξηθά ζρήκαηα θ.α.). Μέζα απφ ηα ζρήκαηα απηά
βειηηψλεηαη ε νηθνλνκηθή ηνπο ζέζε θαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε
πεηπραίλνληαο νηθνλνκίεο θιίκαθαο ηφζν ζηηο αγνξέο ησλ εθνδίσλ ηνπο
φζν θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο παξαγσγήο ηνπο. Δπίζεο ε επίιπζε ζεζκηθψλ
θαη ηερληθψλ πξνβιεκάησλ θαη δπζθνιηψλ ηνπο είλαη πην εχθνιε θαη πην
απαηηεηή.

Κχξηε Απνζηφινπ πξν επηά (7) κελψλ, ππνζηεξίμαηε έλζεξκα ην
ζπλεηαηξηζηηθφ λνκνζρέδην πνπ εηζεγεζήθαηε εθ κέξνπο ηεο Κπβεξλήζεσο
ζηε Βνπιή θαη ππεξςήθηζαλ σο λφκν νη Κνηλνβνπιεπηηθέο Οκάδεο ηνπ
ΤΡΙΕΑ θαη ησλ ΑΝΔΛ.
Με ην άξζξν 37 ηνπ λένπ ζπλεηαηξηζηηθνχ λφκνπ(4384/2016)
ελζσκαηψλεηαη ζηελ εζληθή λνκνζεζία ν 1305/2013 ΔΚ πεξί ζπγθξφηεζεο
θαη ιεηηνπξγίαο νκάδσλ παξαγσγψλ ζχκθσλα κε ην ελσζηαθφ δίθαην θαη ηα
ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο.
Γηα ηε ζπγθξφηεζε, φκσο, νκάδσλ παξαγσγψλ ζηε βάζε ηνπ Δ.Κ.
απαηηείηαη ε έθδνζε εγθπθιίνπ πνπ θαζνξίδεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία
ιεηηνπξγίαο θαη αλαγλψξηζεο απηψλ.
Με ην ππάξρνλ θαζεζηψο ζπζηήλνληαη νξγαλψζεηο παξαγσγψλ κφλν
γηα ηνπο ηνκείο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ, ηνλ ακπειννηληθφ, ηνλ ειαηνπξγηθφ
θαη ηνλ γαιαθηνθνκηθφ. Ο λένο Δ.Κ. δηεπξχλεη ζεκαληηθά ηνπο ηνκείο
δξαζηεξηφηεηαο γηα ηνπο νπνίνπο δχλαηαη ε ζχζηαζε νκάδσλ παξαγσγψλ,
θάηη απφ ην νπνίν κπνξεί λα επσθειεζεί ηα κέγηζηα ε αγξνηηθή καο
νηθνλνκία. Γηα λα ζπκβεί φκσο απηφ απαηηείηαη θαη εδψ έθδνζε ζρεηηθήο
εγθπθιίνπ πνπ λα εληάζζεη ηηο λέεο δξαζηεξηφηεηεο.
Δπηπιένλ ε ζεκαζία ηνπ "ζπλεηαηξίδεζζε" γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
θαη ηελ ΚΑΠ είλαη έθδειε απφ ηελ επηιεμηκφηεηα θαη ρξεκαηνδφηεζε
ηέηνησλ δξάζεσλ. ηελ παηξίδα καο, ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ), απφ ην 2014, κε απφθαζε
ηνπ ηφηε Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ν.Γ. θ. Καξαζκάλε, γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξάζεσλ απηψλ εγθξίζεθαλ αξρηθά 27,8 εθ. € κέζσ
ηνπ κέηξνπ Μ09. Ωζηφζν γηα λα πξνθεξπρηεί ην ζρεηηθφ κέηξν θαη λα
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πξναλαθεξφκελσλ απνθάζεσλ θαη εγθπθιίσλ.
Με ηε κέρξη ζήκεξα ζηάζε ζαο θ. Απνζηφινπ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ
ζαο, εθηφο ηεο επζχλεο ζαο σο πξνο ηελ πξσηνθαλή θαζπζηέξεζε
έθδνζεο ησλ αλαγθαίσλ εθαξκνζηηθψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, θαζηζηάηε
ην λέν λφκν θαη ην κέηξν Μ09 ηνπ Π.Α.Α. αλελεξγά.!!! Αθπξψλεηε έηζη θαη
ηηο φπνηεο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο πξνζθέξνληαη ζηνπο κηθξνκεζαίνπο
αγξφηεο, λα δξάζνπλ κέζα απφ ζπιινγηθά ζρήκαηα, λα αμηνπνηήζνπλ
επελδπηηθά πξνγξάκκαηα θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζπλέρηζε ηεο εξγαζίαο
ηνπο. Όια απηά, ζε κηα πνιχ θξίζηκε πεξίνδν γηα ηνπο Έιιελεο αγξφηεο θαη
ηελ αγξνηηθή καο νηθνλνκία, ζην άθξσο αθηιφμελν παξαγσγηθφ πεξηβάιινλ

πνπ ηνπο επηθπιάμαηε σο θπβεξλεηηθνί εηαίξνη ηεο Κπβέξλεζεο ΤΡΙΕΑ ΑΝΔΛ.
Δπειδή πιήζνο γεσξγψλ θαη θηελνηξφθσλ αληηιακβαλφκελνη ηε
ζεκαζία ηνπ ζπλεξγαηηζκνχ αλακέλνπλ ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο, ψζηε λα
ζπζηήζνπλ νκάδεο,
Δπειδή γηα ηελ ειιεληθή αγξνηηθή νηθνλνκία νη ζπιινγηθέο δξάζεηο
απνηεινχλ πξναπαηηνχκελν γηα ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο,
Δπειδή πνιχηηκα θνλδχιηα γηα ηνλ ηνκέα πνπ επηζπκνχκε λα
απνηειέζεη αλαπηπμηαθφ κνριφ ηεο νηθνλνκίαο θηλδπλεχνπλ λα κείλνπλ
αλεθκεηάιιεπηα θαη λα ραζνχλ απφ ηε ρψξα,
Δπειδή ε επζχλε γηα ηελ θαζπζηέξεζε απηή αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηε
λέα Κπβέξλεζε θαη ζε εζάο,
Δπωηάζθε κ. Τποςπγέ
1.

Γηα πνην ιφγν επηά (7) κήλεο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ ζρεηηθνχ
λφκνπ δελ έρνπλ εθδνζεί νη ζρεηηθέο απνθάζεηο θαη εγθχθιηνη;
Πνηεο ζεκαληηθφηεξεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ
επνπηεχεηε άθεζαλ πίζσ ηέηνηεο νπζηαζηηθέο απνθάζεηο;

2.

Γηα πνην ιφγν κέρξη ζήκεξα δελ έρεηε πξνθεξχμεη ην κέηξν
ελλέα (Μ09) ηνπ Π.Α.Α. 2014 – 2020 γηα ηε ζχζηαζε νκάδσλ
θαη νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ;

3.

Πνην ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ζρεηηθά κε ην
δήηεκα; Πφηε ζθνπεχεη λα πξνθεξχμεη ην Μ09 ηνπ Π.Α.Α.;

