
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ  

Για τον  κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Θέμα:    Αιτήματα παραγωγικών φορέων του Πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας 

Κρήτης 

 

Ο Βουλευτής του ΜέΡΑ25 Νομού Ηρακλείου, Γεώργιος Λογιάδης, καταθέτει ως 

αναφορά την αριθ. 96/2022 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.  

 

Η απόφαση αναφέρει ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, κατά τη δια ζώσης 

συνεδρίαση, αποφάσισε κατά πλειοψηφία για την έκδοση ψηφίσματος με θέμα τα 

«Αιτήματα παραγωγικών φορέων του Πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας Κρήτης», 

 

 

Επισυνάπτεται η απόφαση. 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε 

σχετικά. 

Ηράκλειο, 19/9/2022 

Ο καταθέτων Βουλευτής 

Γεώργιος Λογιάδης 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ:

3469

Ημερομ. Κατάθεσης:

23/9/2022
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών 
Οργάνων 

Ηράκλειο, 09 Σεπτεμβρίου  2022 
Αρ. πρωτ.: 273635  

Ταχ. Δ/νση 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες  
 
Τηλέφωνα 
e-mail 

:Πλατεία Ελευθερίας 
:712 01 
:Γιατρομανωλάκη 
 Ευαγγελία 
 2813400235 
:tyso@crete.gov.gr 

ΠΡΟΣ:1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
 & Τροφίμων 

2. Βουλευτές Κρήτης 
 
 
 

ΚΟΙΝ.:1. Επικεφαλής Παρατάξεων 
2. Αντιπεριφερειάρχες ΠΕ και ΠΚ 
3. Γραφείο Τύπου ΠΚ 

 
 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της αριθ. 96/2022 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου 
 
 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της αριθμ. 

96/2022 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (απόσπασμα πρακτικού Νο 18/06-

09-2022), που αφορά στην Έκδοση ψηφίσματος για τα «Αιτήματα παραγωγικών 

φορέων του Πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας Κρήτης» 

 

 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 
 

 
Νίκη Βαρδιάμπαση  

 
 

 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα ΠΚ 
- Εκτελεστικό Γραμματέα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΔΑ:  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 18/06-09-2022 
Αριθμ. απόφ. 96/2022 

 
Στο Ηράκλειο σήμερα Τρίτη 06 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 

πραγματοποιήθηκε δια ζώσης συνεδρίαση στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ 
- αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2) των μελών του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης, που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 26ης 
Μαΐου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την αριθμ. 69/2019 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Ηρακλείου, (σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020), 
ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 262189/31-08-2022 Πρόσκληση σε ορθή 
επανάληψη του Προέδρου του. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αλεξάκης Γεώργιος, Ανδρουλάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής 
Ενότητας Λασιθίου), Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαμβακάς Λάμπρος, Γύπαρης 
Κωνσταντίνος, Δανδουλάκης Κωνσταντίνος, Δασκαλάκη Καλλιόπη (Πόπη), 
Δοξαστάκης Ζαχαρίας (Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οργάνωσης Π.Κ.), 
Ζάχαρης Ευάγγελος, Κακογιαννάκης Νικόλαος, Καμπουράκης Λάμπρος 
(Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ), Κονταξάκης Γεώργιος, Κοπάσης 
Ελευθέριος, Κουκλινός Ανδρέας, Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος), Κουτεντάκη 
Ευχαριστία (Έφη), Κριτσωτάκης Μιχαήλ, Λεονταράκης Ιωάννης, Λιονή Μαρία 
(Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου), Μανούσακας Ιωάννης 
(Βλαντάς), Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Μαρκογιαννάκης 
Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης Γεώργιος, Μηλάκη Γεωργία, Μπαριτάκης Παύλος 
(Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου), Ξενικάκης Κωνσταντίνος, Ξυλούρης 
Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Π.Κ.), Παπαβασιλείου Νεκτάριος, 
Πιτσούλης Γεώργιος (Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Πρόληψης και Κινητών 
Μονάδων ΠΚ), Σκουλάς Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και 
Υποστήριξης Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ), Συριγωνάκης Νικόλαος 
(Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Τζεδάκης Σταύρος 
Τσιφετάκης Γεώργιος (Σερέτης), Φασουλάκης Κωνσταντίνος, Χανιωτάκη – 
Μυλωνάκη Μαρία, Χνάρης Εμμανουήλ, Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη 
(Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή τομέα ΠΚ), Χουστουλάκη Γενοβέφα και Χρονάκης 
Νικόλαος. 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα  ο 
Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης και οι Περιφερειακοί 
Σύμβουλοι κ.κ.: Γουλιδάκης Ιωάννης, Καλλέργης Νικόλαος, Καλογερής Νικόλαος 
(Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων), Κωνσταντινίδης Ευθύμιος 
(Θέμης), Μερωνιανάκης Γεώργιος, Παπαδεράκης Αντώνιος (Αντιπεριφερειάρχης 
Επιχειρηματικότητας Εμπορίου Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας Π.Κ.), 
Παρασύρης Ιωάννης, Πιαγκαλάκης Γεώργιος και Σπυρόπουλος Γεώργιος.  

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και κλήθηκαν 
νόμιμα οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Κώτσογλου Κυριάκος 
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(Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) και  
Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόμα οι κ.κ.: Ραπτάκη Μαρία 
προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ, Αντωνακάκη Μάρω 
προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΚ, Κασωτάκη Μαρία 
προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχειρίσης ΠΚ, Κοκοσάλης Ανδρέας 
προϊστάμενος Δ/νσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης 
ΠΚ, Σουλτάτου Ιωάννα προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Κριτσωτάκης 
Μαρίνος προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, 
Καργάκη Ελένη προϊσταμένη τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού 
σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ, 
Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού και 
Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ, Φωτάκης Κωνσταντίνος 
προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ, Τσοπανίδης Χρήστος 
εκπρόσωπος κοινοπραξίας ENVIROPLAN και ADENS AE, Σακαλής Αντώνιος 
μελετητής εταιρίας ENVIROPLAN, Πετραντωνάκη Μαρία, Δ/ντρια Περιφερειακής 
Αναπτυξιακής εταιρίας Κρήτης ΑΕ ΠΑΝΕΤΑΙΚ ΑΕ, Βογιατζή Χρυσάνθη ειδική 
σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ, Ατσαλάκης Μιχαήλ υπάλληλος 
Γραφείου Τύπου Π.Κ., Αναθρεπτάκης Ευτύχιος υπάλληλος Π.Κ. και για την τήρηση 
των πρακτικών οι: Βαρδιάμπαση Νίκη, Γιατρομανωλάκη Ευαγγελία, Μιχελινάκη 
Άννα, Νικάκη Δέσποινα και Πατεράκη Μαρία υπάλληλοι του Αυτοτελούς Τμήματος 
Συλλογικών Οργάνων ΠΚ και η κ. Χατζάκη Ελευθερία υπάλληλος στο γραφείο 
Περιφερειάρχη. 
Παρατήρηση: 

Ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Παπαβασιλείου Νεκτάριος, συμμετείχε 
κατά τη συζήτηση των Γ1, Γ3 επερωτήσεων, των 01, 02, 03 θεμάτων εκτός 
ημερήσιας διάταξης και των 1.1, 1.2, 3.1 θεμάτων ημερήσιας διάταξης και στη 
συνέχεια αποχώρησε κατά δήλωσή του στο προεδρείο. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 
ΨΗΦΙΣΜΑ 01: Έκδοση ψηφίσματος για τα «Αιτήματα παραγωγικών 

φορέων του Πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας Κρήτης» 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 
β)  του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Το Π.Δ. 149/2010: «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, 
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την αριθμ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/ 
26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

3. Την με αριθμ. 01/2022 (πρακτ. Νο 01/09-01-2022) απόφαση Π.Σ. εκλογής 
Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης  

4. Την πρόταση της κ. Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνης (Αντιπεριφερειάρχη 
Πρωτογενή τομέα ΠΚ), με θέμα: «Αιτήματα παραγωγικών φορέων του 
Πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας Κρήτης» στην οποία αναφέρονται τα εξής:  
«Σημασία του πρωτογενή - αγροδιατροφικού τομέα για την οικονομία της χώρας 
είναι αδιαμφισβήτητη καθώς συμβάλει καθοριστικά στο ΑΕΠ και την εξαγωγική της 
προοπτική. Σήμερα ωστόσο, ο τομέας αυτός βρίσκεται αντιμέτωπος με 
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πρωτοφανείς προκλήσεις που συνδέονται τόσο με την πρόσφατη δεκαετή 
οικονομική κρίση όσο και τη γεωπολιτική αστάθεια και τη συνεπαγόμενη ενεργειακή 
κρίση που ήρθε να εντείνει ακόμη περισσότερο το ζήτημα της επισιτιστικής 
επάρκειας.   
Την ίδια ώρα, η κλιματική κρίση και η περιβαλλοντική υποβάθμιση οδηγούν στην 
ανάγκη ανάληψης μέτρων άμεσα για την αντιμετώπιση σοβαρών ζητημάτων που 
συνδέονται με τον πρωτογενή τομέα και την Αγροδιατροφή, όπως η αλόγιστη 
χρήση των υδατικών πόρων, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η υποβάθμιση 
του εδάφους, η μείωση της βιοποικιλότητας και η σπατάλη τροφίμων. 
Αναλογιζόμενοι τα παραπάνω, θεωρούμε ότι αποτελεί αναγκαιότητα η άμεση 
εφαρμογή ενός σχεδίου για την αντιμετώπιση των αδυναμιών και ο εντοπισμός των 
ευκαιριών που διαμορφώνονται. Σε αυτό το πλαίσιο, στις 25.8.2022 
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης με την παρουσία όλων των 
φορέων του πρωτογενή τομέα και στο διάλογο που αναπτύχθηκε κατατέθηκε μια 
σειρά προτάσεων τις οποίες και σας παραθέτουμε. 
Κοινή Αγροτική Πολιτική 

• Προτείνεται γενναία αναπροσαρμογή προς τα πάνω της μοναδιαίας αξίας 
των νέων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης εντός της αγρονομικής περιφέρειας των 
«μόνιμων καλλιεργειών», κυρίως της αμπελοκαλλιέργειας και ελαιοκαλλιέργειας 
των οποίων η βιωσιμότητα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις άμεσες ενισχύσεις.  

• Στο πλαίσιο αναθεώρησης της στρατηγικής στόχευσης των συνδεδεμένων 
ενισχύσεων, θεωρούμε αναγκαία: 
(α) την αύξηση του διατιθέμενου προϋπολογισμού, 
(β) την ένταξη στο καθεστώς της Κρητικής σταφίδας, ενός ιδιαίτερα σημαντικού 
τοπικού προϊόντος που παρουσιάζει έντονες τάσεις συρρίκνωσης και ταυτόχρονα 
πλήττεται από τον σχεδιασμό κατανομής των βασικών ενισχύσεων της νέας ΚΑΠ. 

• Κάθε Περιφέρεια της Χώρας να σχεδιάζει το δικό της τοπικό Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Κόστος Παραγωγής  

• Έκτακτη ενίσχυση και οικονομική ενδυνάμωση των αγροτών στην παρούσα 
συγκυρία για την προστασία της φυτικής και ζωικής παραγωγής του νησιού και την 
αποφυγή θεαματικής μείωσης αυτής, καθώς η υπέρμετρη αύξηση στις τιμές των 
εισροών στη γεωργία και την κτηνοτροφία σε συνδυασμό με το επιπλέον 
μεταφορικό κόστος στην Κρήτη λόγω νησιωτισμού, δημιουργούν συνθήκες 
ασφυξίας για τον ντόπιο παραγωγό.  
Ελαιοκαλλιέργεια – Δακοκτονία  

• Άμεση αύξηση των κρατικών πιστώσεων που διατίθενται στην Περιφέρεια 
Κρήτης στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας.   

• Υποστήριξη της έρευνας με έμφαση στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων 
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.  

• Αναζήτηση κατάλληλων δραστικών ουσιών για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των ψεκασμών και την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας 
του εντόμου. 
Ελληνοποίηση Αγροτικών Προϊόντων 

• Εντατικοποίηση των σχετικών ελέγχων και αυστηροποίηση του συστήματος 
και του νομοθετικού πλαισίου καθώς η διάθεση στην αγορά εισαγόμενων 
προϊόντων ως εγχώριας προέλευσης, υπονομεύει την υπεροχή των τοπικών 
προϊόντων, συρρικνώνει το εισόδημα των παραγωγών και παραπλανά τον 
καταναλωτή.  
Εργάτες Γης  
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• Άμεση λήψη μέτρων για την επίλυση των προβλημάτων που προκαλεί η  
έλλειψη εργατών γης στον  πρωτογενή τομέα.  

• Ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό των τμημάτων παροχής αδειών διαμονής 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ειδικότερα σε Περιφερειακές Ενότητες με 
αυξημένη αγροτική δραστηριότητα.   
Μεταφορικό Ισοδύναμο 

• Το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου θα πρέπει να τύχει καθολικής 
εφαρμογής στην Κρήτη, καθώς οι δυσμενείς συνθήκες  που διαμορφώνονται 
διεθνώς και το υψηλό κόστος μεταφοράς, πλήττει καίρια την ανταγωνιστικότητα των 
τοπικών  προϊόντων.    
Κανονισμός Ασφάλισης  ΕΛΓΑ 

• Τροποποίηση του ισχύοντα Κανονισμού Ασφάλισης του ΕΛΓΑ, ώστε να 
συμπεριλάβει σημαντικές ζημιές που πλήττουν τη φυτική και ζωική παραγωγή του 
νησιού και δεν καλύπτονται ασφαλιστικά.  

• Άμεση ολοκλήρωση της καταγραφή των ζημιών και της  καταβολή των 
αποζημιώσεων.  
Αλιεία  

• Λήψη μέτρων ανακούφισης των επαγγελματιών αλιέων καθώς η  οικονομική 
κρίση,  το αυξημένο κόστος κάθε αλιευτικής προσπάθειας και η παρουσία των 
λεσσεψιανών μεταναστών, κυρίως του εισβολικού λαγοκέφαλου (Lagocephalus 
sceleratus), συντελούν στη δημιουργία ενός δυσμενούς οικονομικού 
περιβάλλοντος.   
Μελισσοκομία. Ένταξη της μελισσοκομίας σε τομεακά προγράμματα 
Νέοι Γεωργοί 
Ένταξη όλων των Επιλαχόντων Νέων Γεωργών  της 3ης πρόσκλησης του 
υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»,  που ενώ πληρούν τα κριτήρια του 
εν λόγω προγράμματος,   δεν εντάσσονται λόγω  έλλειψης πίστωσης χρημάτων» 

5. Τις απόψεις – προτάσεις της κ. Χουστουλάκη Γενοβέφας περιφερειακής 
συμβούλου της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ», σύμφωνα με τις 
οποίες: 

«Η περιφερειακή αρχή Κρήτης πρότεινε στο περιφερειακό συμβούλιο ένα 
ψήφισμα γενικό και αόριστο για τους μικρούς και μεσαίους αγρότες που οδηγούνται 
στο ξεκλήρισμα, ενώ υιοθετεί  τα αιτήματα των αγροτικών επιχειρήσεων  που 
ζητούν μικροβελτιώσεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ, για να 
εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα  των επιχειρηματικών ομίλων και των 
μεγαλοαγροτών.  

Για άλλη μια φορά αποδείχνεται πως η περιφερειακή αρχή Κρήτης δεν έχει 
στόχο τη στήριξη των βιοπαλαιστών αγροτών και την ικανοποίηση των δίκαιων 
αιτημάτων για την επιβίωσή τους.  

Άλλωστε, διαχρονικά, η περιφέρεια αντί να αφουγκραστεί τη φωνή των 
αγροτοκτηνοτρόφων και να διεκδικήσει την προστασία και ενίσχυσή τους, 
πρωτοστατεί στη στήριξη της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης και της ΚΑΠ και 
στα «Επενδυτικά Προγράμματα» για τη στήριξη των μεγαλοεπιχειρηματιών του 
αγροδιατροφικού τομέα.  

Ειδικά τη φετινή χρονιά ο φόβος των αγροτών για το αν θα έχουν εισόδημα για 
να καλύψουν τις ανάγκες τις δικές τους και των οικογενειών τους τον δύσκολο 
χειμώνα που έρχεται είναι εύλογος.    

Η καταστροφή της παραγωγής των αμπελιών είναι  ολοκληρωτική μετά και τις 
τελευταίες βροχοπτώσεις. Ταυτόχρονα, η αύξηση του δακοπληθυσμού φαίνεται ότι 
θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην ποσότητα και την ποιότητα του 
ελαιολάδου, με την ευθύνη να την έχει εξολοκλήρου η κυβέρνηση και η περιφέρεια.  

https://www.in.gr/tags/%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82/
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Η καλλιέργεια έχει τεράστιο κόστος παραγωγής εξαιτίας της ακρίβειας στα 
αγροεφόδια  και τις ζωοτροφές, στο ηλεκτρικό ρεύμα, που οδηγεί την τιμή στο 
αρδευτικό νερό στα ύψη κλπ. Οι τιμές στα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα είναι 
εξευτελιστικές και δεν αφήνουν εισόδημα ούτε για την επιβίωση των 
αγροτοκτηνοτρόφων.   

Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, με  ευθύνη όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων,  
ενώ χαρατσώνει τους παραγωγούς με υπέρογκα ασφάλιστρα, δεν αναγνωρίζει και 
δεν αποζημιώνει το σύνολο των καταστροφών και τα όποια ψίχουλα δίνονται με 
μεγάλη καθυστέρηση. 

Για όλα αυτά,  η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και οι προηγούμενες, κλείνει τ’ αυτιά 
της στα δίκαια αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων, μοιράζει ψίχουλα, 
υλοποιώντας την πολιτική των «αντοχών της οικονομίας». 

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» Κρήτης :  
Στηρίζει κάθε συλλογική διεκδίκηση των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων. 
Καλεί την περιφερειακή αρχή να αναλάβει την ευθύνη της στο ζήτημα της 

δακοκτονίας.  Να ληφθούν κατεπείγοντα μέτρα και συγκεκριμένα να εκτελεστούν, 
χωρίς άλλη καθυστέρηση,  επαναληπτικοί ψεκασμοί στην περιφέρεια Κρήτης  για 
να μην καταστραφεί και η φετινή σοδειά.  

Επιπλέον, θέτει σε ψηφοφορία το παρακάτω ψήφισμα και καλεί το 
περιφερειακό συμβούλιο να διεκδικήσει από την κυβέρνηση να ικανοποιηθούν τα 
συγκεκριμένα αιτήματα που οι ίδιοι οι αγρότες και το οργανωμένο αγροτικό κίνημα 
έχουν διατυπώσει μέσα από τον οργανωμένο συλλογικό αγώνα τους.  

ΨΗΦΙΣΜΑ 

• Η κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη να λύσει το σοβαρό πρόβλημα της 
έλλειψης εργατών γης, διασφαλίζοντας τον αναγκαίο αριθμό των εργατών γης με 
αξιοπρεπή μεροκάματα που να ικανοποιούν τις ανάγκες τους, με ανθρώπινες 
συνθήκες διαβίωσης, κοινωνική ασφάλιση και δημόσια ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, σε αυτούς και τις οικογένειές τους. Με μόνιμη εγκατάστασή τους, 
καταργώντας το αίσχος της μετακλητότητάς τους. Να καταργήσει το παράβολο-
χαράτσι των 100€ που επιβάλλει στους αγρότες.  

• Ταυτόχρονα, να πάρει ουσιαστικά μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής 
και αναπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος των βιοπαλαιστών 
αγροτοκτηνοτρόφων και συγκεκριμένα : Κατάργηση του ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια, 
αφορολόγητο πετρέλαιο, κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και του 
χρηματιστηρίου ενέργειας, επιδότηση στα αγροεφόδια και τις ζωοτροφές, 
κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης.  

• Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής.  

• Επιδότηση των θαλάσσιων μεταφορών στους παραγωγούς και 
κτηνοτρόφους.  

• Καμία διακοπή ρεύματος σε σπίτια και γεωτρήσεις.  

• Να παρθούν μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους που εκτινάσσει 
το κόστος της άρδευσης. 

• Άμεση αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ στους αμπελουργούς στο 100% της 
ζημιάς που έχουν υποστεί στην παραγωγή. Η κυβέρνηση να προχωρήσει στην 
αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ μετατρέποντάς τον σε δημόσιο οργανισμό, που 
δε θα χαρατσώνει τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους, με κρατική 
χρηματοδότηση, που θα αποζημιώνει το 100% των ζημιών στην παραγωγή, στο 
φυτικό και ζωικό κεφάλαιο και στις υποδομές», οι οποίες προτάσεις δεν έγιναν 
αποδεκτές από το σώμα ώστε να συμπεριληφθούν στο υπό έκδοση 
ψήφισμα. 

6. Τις απόψεις του Προέδρου και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου. 
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Ύστερα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, κατά τη δια ζώσης συνεδρίαση του που 
πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 06 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00, στο 
ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ (οδός Υγείας αρ. 2 Ηράκλειο), 
αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έκδοση ψηφίσματος με θέμα τα «Αιτήματα 
παραγωγικών φορέων του Πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας Κρήτης»: 
Κοινή Αγροτική Πολιτική 

• Προτείνεται γενναία αναπροσαρμογή προς τα πάνω της μοναδιαίας αξίας 
των νέων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης εντός της αγρονομικής περιφέρειας των 
«μόνιμων καλλιεργειών», κυρίως της αμπελοκαλλιέργειας και ελαιοκαλλιέργειας 
των οποίων η βιωσιμότητα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις άμεσες ενισχύσεις.  

• Στο πλαίσιο αναθεώρησης της στρατηγικής στόχευσης των συνδεδεμένων 
ενισχύσεων, θεωρούμε αναγκαία: 
(α) την αύξηση του διατιθέμενου προϋπολογισμού, 
(β) την ένταξη στο καθεστώς της Κρητικής σταφίδας, ενός ιδιαίτερα σημαντικού 
τοπικού προϊόντος που παρουσιάζει έντονες τάσεις συρρίκνωσης και ταυτόχρονα 
πλήττεται από τον σχεδιασμό κατανομής των βασικών ενισχύσεων της νέας ΚΑΠ. 

• Κάθε Περιφέρεια της Χώρας να σχεδιάζει το δικό της τοπικό Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Κόστος Παραγωγής  

• Έκτακτη ενίσχυση και οικονομική ενδυνάμωση των αγροτών στην παρούσα 
συγκυρία για την προστασία της φυτικής και ζωικής παραγωγής του νησιού και την 
αποφυγή θεαματικής μείωσης αυτής, καθώς η υπέρμετρη αύξηση στις τιμές των 
εισροών στη γεωργία και την κτηνοτροφία σε συνδυασμό με το επιπλέον 
μεταφορικό κόστος στην Κρήτη λόγω νησιωτισμού, δημιουργούν συνθήκες 
ασφυξίας για τον ντόπιο παραγωγό.  
Ελαιοκαλλιέργεια – Δακοκτονία  

• Άμεση αύξηση των κρατικών πιστώσεων που διατίθενται στην Περιφέρεια 
Κρήτης στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας.   

• Υποστήριξη της έρευνας με έμφαση στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων 
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.  

• Αναζήτηση κατάλληλων δραστικών ουσιών για την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των ψεκασμών και την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας 
του εντόμου. 
Ελληνοποίηση Αγροτικών Προϊόντων 

• Εντατικοποίηση των σχετικών ελέγχων και αυστηροποίηση του συστήματος 
και του νομοθετικού πλαισίου καθώς η διάθεση στην αγορά εισαγόμενων 
προϊόντων ως εγχώριας προέλευσης, υπονομεύει την υπεροχή των τοπικών 
προϊόντων, συρρικνώνει το εισόδημα των παραγωγών και παραπλανά τον 
καταναλωτή.  
Εργάτες Γης  

• Άμεση λήψη μέτρων για την επίλυση των προβλημάτων που προκαλεί η  
έλλειψη εργατών γης στον  πρωτογενή τομέα.  

• Ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό των τμημάτων παροχής αδειών διαμονής 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ειδικότερα σε Περιφερειακές Ενότητες με 
αυξημένη αγροτική δραστηριότητα.   
Μεταφορικό Ισοδύναμο 

https://www.in.gr/tags/%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82/
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• Το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου θα πρέπει να τύχει καθολικής 
εφαρμογής στην Κρήτη, καθώς οι δυσμενείς συνθήκες  που διαμορφώνονται 
διεθνώς και το υψηλό κόστος μεταφοράς, πλήττει καίρια την ανταγωνιστικότητα των 
τοπικών  προϊόντων.    
Κανονισμός Ασφάλισης  ΕΛΓΑ 

• Τροποποίηση του ισχύοντα Κανονισμού Ασφάλισης του ΕΛΓΑ, ώστε να 
συμπεριλάβει σημαντικές ζημιές που πλήττουν τη φυτική και ζωική παραγωγή του 
νησιού και δεν καλύπτονται ασφαλιστικά.  

• Άμεση ολοκλήρωση της καταγραφή των ζημιών και της  καταβολή των 
αποζημιώσεων.  
Αλιεία  

• Λήψη μέτρων ανακούφισης των επαγγελματιών αλιέων καθώς η  οικονομική 
κρίση, το αυξημένο κόστος κάθε αλιευτικής προσπάθειας και η παρουσία των 
λεσσεψιανών μεταναστών, κυρίως του εισβολικού λαγοκέφαλου (Lagocephalus 
sceleratus), συντελούν στη δημιουργία ενός δυσμενούς οικονομικού 
περιβάλλοντος.   
Μελισσοκομία. Ένταξη της μελισσοκομίας σε τομεακά προγράμματα 
Νέοι Γεωργοί 
Ένταξη όλων των Επιλαχόντων Νέων Γεωργών της 3ης πρόσκλησης του 
υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»,  που ενώ πληρούν τα κριτήρια του 
εν λόγω προγράμματος, δεν εντάσσονται λόγω  έλλειψης πίστωσης χρημάτων», 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 
 

Κατά της έκδοσης του παραπάνω ψηφίσματος, ψήφισαν οι κ.κ.: 
Μανουσάκης Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος και Χουστουλάκη Γενοβέφα, 
μέλη της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης», οι οποίοι στηρίζουν το ψήφισμα 
που κατέθεσε η παράταξή τους, όπως αναφέρεται στην περίπτωση 5 του σκεπτικού 
της παρούσας απόφασης.  
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
Ηράκλειο, 06-09-2022 

 
 
 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ                     Η γραμματέας                    Τα μέλη  
 
Μπαριτάκης Παύλος                  Μηλάκη Γεωργία 
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