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Απαντώντας στα παραπάνω που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Ν. Κρητικός, Α.
Δαβάκης, Στ. Αραχωβίτης, Γ. Παπαηλιού και Ο. Κωνσταντινόπουλος, σας
πληροφορούμε τα εξής:
Διαχείριση των προβλημάτων εμπορίας της παραγωγής
Είναι γεγονός ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας παρατηρείται συνεχόμενη
πίεση στις τιμές παραγωγού τόσο των ζωικών (γάλα-κρέας) όσο και των αγροτικών
(κηπευτικά, εσπεριδοειδή, δενδρώδεις καλλιέργειες κ.ά.) προϊόντων, που οφείλεται
στον περιορισμό της διάθεσης αυτών και των προϊόντων τους στην αγορά λόγω
μειωμένης ζήτησης (κλειστή εστίαση, εισαγωγές σε πολύ χαμηλές τιμές, μειωμένες
εξαγωγές, αποδυναμωμένος τουρισμός, απαγόρευση μαζικών συναθροίσεων π.χ.
εμποροπανήγυρεις, γάμοι κ.ά.).
Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι ζητήματα που πλήττουν την ανάπτυξη του
αγροτοκτηνοτροφικού κλάδου, ως απόρροια της υγειονομικής κρίσης στον
πρωτογενή τομέα, όπως είναι το ζήτημα των αδιάθετων προϊόντων και της τιμής
αυτών, παρακολουθούνται στενά από τους φορείς του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να παρεμβαίνουν αναλόγως.
Σε κάθε περίπτωση, για τα θέματα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των
παραγόμενων προϊόντων, καθώς και για τα θέματα των τιμών των προϊόντων και της
διάθεσης αυτών, απαιτείται η ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης όλων των
παραγωγών του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα μέσω της δραστηριοποίησής τους σε
συλλογικές δομές για τη συλλογική διαπραγμάτευση των τιμών των προϊόντων τους
και της προώθησης αυτών.
Η δραστηριοποίηση των παραγωγών του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα μέσα από τις
συλλογικές δομές (Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις
Οργανώσεων Παραγωγών, Διεπαγγελματικές Οργανώσεις), σύμφωνα με το ισχύον
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ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο, κρίνεται απαραίτητη, καθώς με τη συγκρότηση
ισχυρών συλλογικών δομών και τη σωστή λειτουργία τους επιτυγχάνουν
αποτελεσματικότερη διαχείριση των προβλημάτων εμπορίας της παραγωγής,
μεγέθυνση εκμεταλλεύσεων, μείωση κόστους εισροών, αποτελεσματικότερη
πρόσβασή στις αγορές, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των
προϊόντων, αυξημένη διαπραγματευτική ισχύ έναντι των μεσαζόντων και των
προμηθευτών και αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, συμβάλλοντας
στη δημιουργία οικονομιών κλίμακας.
Ειδικά, σε τέτοιες περιόδους κρίσεων ο ρόλος των συλλογικών δομών, όπως είναι οι
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, οι Συνεταιρισμοί κ.ά., οφείλει να είναι ουσιαστικός
και παρεμβατικός και να δίνει λύσεις στα προβλήματα του αγροτοκτηνοτροφικού
κλάδου.
Συγκεκριμένα, οι Οργανώσεις Παραγωγών μέσα από τα επιχειρησιακά τους
προγράμματα, μπορούν να υλοποιούν δράσεις, που περιλαμβάνονται στους
παρακάτω στόχους:
 προγραμματισμός της παραγωγής,
 αναδιάρθρωση των καλλιεργειών των μελών τους με στόχο την ποιοτική βελτίωση
των προϊόντων τους,
 προώθηση των προϊόντων τους,
 μείωση του κόστους παραγωγής,
 προστασία του περιβάλλοντος (ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι και 60% από την
Ευρωπαϊκή Ένωση),
 μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων (απόσυρση από την αγορά - δωρεάν
διανομή- ενίσχυση σε ποσοστό 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τους όρους
και τις προϋποθέσεις του κοινοτικού πλαισίου).
Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει
ενθαρρύνει το «χτίσιμο» συλλογικοτήτων, προκειμένου να επιτευχθούν οι αναγκαίες
οικονομίες κλίμακος, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να πετύχουν υψηλότερη τιμή
στο προϊόν τους, μειωμένες τιμές στις εισροές, καλύτερες συμβουλευτικές υπηρεσίες
και δυνατότητα να κλείσουν συμφέρουσες συμβάσεις με τους προμηθευτές.
Σημειωτέα είναι η υπογραφή της αριθμ. 2745/328012/24-12-2019 (Β 4761)
απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των
αναγκαίων θεμάτων και λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων
53, 54, 56, και 58 του ν. 4647/2019 (A 204), σχετικά με τις Διεπαγγελματικές
Οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο στους τομείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013», με την οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις, η
διαδικασία και τα δικαιολογητικά αναγνώρισης των Εθνικών Διεπαγγελματικών
Οργανώσεων (Ε.Δ.Ο.) και διευκρινίζεται το καθεστώς ελέγχου τους. Παράλληλα,
θεσπίζεται το κυρωτικό πλαίσιο, προκειμένου να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά
τυχόν παραβάσεις, ενώ τίθενται συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του σχετικού
ενωσιακού κανονισμού αναφορικά με συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες
πρακτικές των Εθνικών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων.
Περαιτέρω, τη βούληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την
ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας μέσω των υγιών συλλογικοτήτων
αποτυπώνει και η νομοθετική πρωτοβουλία για τους Συνεταιρισμούς (Ν.4673/2020,
ΦΕΚ Α΄52). Ειδικότερα, με τον συγκεκριμένο νόμο παρέχονται, μεταξύ άλλων,
αυξημένες δυνατότητες στα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών ώστε, μέσω των
διατάξεων του καταστατικού που εκείνα θα ορίσουν, να διαμορφώσουν το κατάλληλο
γι’ αυτούς πλαίσιο λειτουργίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού ως ιδιωτικής και
αυτόνομης επιχειρήσεως, η οποία θα έχει πρόσβαση σε όλες τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες που δεν αλλοιώνουν τον αγροτικό χαρακτήρα της. Παράλληλα, προς
επίλυση του παγίου προβλήματος χρηματοδότησης της λειτουργίας των Αγροτικών
Συνεταιρισμών, ενισχύεται η δυνατότητα συμμετοχής μελών – επενδυτών, χωρίς
όμως ο Αγροτικός Συνεταιρισμός να αλλοτριώνεται ως θεσμός της αγροτικής
οικονομίας.
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Πληροφοριακά, αναφέρεται ότι τόσο στην Π.Ε. Λακωνίας όσο και στην Π.Ε.
Αρκαδίας για το προϊόν κάστανο δεν έχουν αναγνωριστεί Οργανώσεις Παραγωγών.
Επίσης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΣΔΕ 2020, στις Π.Ε. Αρκαδίας και
Λακωνίας καλλιεργούνται 6.129 και 1.995,30 στρέμματα με καστανιές για καρπό
αντίστοιχα, σε σύνολο 61.221,30 στρεμμάτων που καταγράφονται πανελλαδικά.
Επιπλέον, από το 2017, στη βάση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων χορηγεί συνδεδεμένη ενίσχυση ανά εκτάριο στους καλλιεργητές
καρπών με κέλυφος, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η παραγωγή
κάστανου. Ως εκ τούτου, η καλλιέργεια της καστανιάς ενισχύεται με συνδεδεμένη
ενίσχυση ανά εκτάριο, ως καρπός με κέλυφος, σε ετήσια βάση και το ύψος της
ενίσχυσης για το έτος 2020 ανέρχεται σε 102,16 €/εκτάριο, ενώ ο συνολικός
προϋπολογισμός της συνδεδεμένης στήριξης ανά εκτάριο στους καλλιεργητές
καρπών με κέλυφος για το έτος ενίσχυσης 2020, ανέρχεται στο ύψος των
3.914.336€ και για το έτος 2021 ανέρχεται στο ύψος των 3.854.643€.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το ΥΠΑΑΤ, στις 19-2-2021, προχώρησε στην κοινοποίηση
των αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφορικά με τις Συνδεδεμένες
Ενισχύσεις του 2021, οι οποίες θα καταβληθούν στους δικαιούχους. Η επιλογή και
πολιτική βούληση της νέας ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ είναι, σε αυτή τη χρονική συγκυρία,
να μην προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές ούτε σε ό,τι αφορά στον αριθμό και στο
είδος των κλάδων που θα χορηγηθεί η συνδεδεμένη ενίσχυση, ούτε και σε ό,τι
αφορά στο ύψος της ενίσχυσης.
Συγκεκριμένα και για το έτος 2021 θα χορηγηθεί συνδεδεμένη ενίσχυση στους
δικαιούχους παραγωγούς των παρακάτω προϊόντων, ο προϋπολογισμός της οποίας
θα κινηθεί στα περσινά επίπεδα: ρύζι, σκληρό σιτάρι, βοοειδή, βιομηχανική τομάτα,
πορτοκάλια για χυμοποίηση, όσπρια, πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή, σπόροι
σποράς, σπαράγγι, σηροτροφία, τεύτλα, βοοειδή (χωρίς γη), ροδάκινα για
χυμοποίηση, αιγοπρόβατα (χωρίς γη), αιγοπρόβατα, κορινθιακή σταφίδα, καρποί με
κέλυφος, μήλα, σανοδοτικά ψυχάνθη.
Η απόφαση αυτή λήφθηκε με σκοπό να μην αιφνιδιαστούν οι Έλληνες παραγωγοί
σε μία χρονική συγκυρία, κατά την οποία η συνέχιση των επιπτώσεων της
πανδημίας δημιουργεί αβεβαιότητα και αναταράξεις, αλλά και με το δεδομένο ότι
βρισκόμαστε σε μία περίοδο όπου, σε πολλές περιπτώσεις, οι Έλληνες παραγωγοί
έχουν προγραμματίσει τις επιλογές τους για τη φετινή χρονιά. Βασική στόχευσή μας
είναι το επόμενο χρονικό διάστημα να προχωρήσουμε σε μία ουσιαστική
αξιολόγηση του καθεστώτος των συνδεδεμένων ενισχύσεων στην ελληνική παραγωγή
και τη συμβολή τους στη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα
των ωφελούμενων καλλιεργειών.
Με βάση την αξιολόγηση αυτή, αλλά και την αναγκαία διαβούλευση, θα
προχωρήσουμε στις απαραίτητες αλλαγές στο μέτρο καταβολής των συνδεδεμένων
ενισχύσεων από το έτος 2022 και μετά.
Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis)
Σχετικά με τη στήριξη των παραγωγών κάστανου μέσω της χορήγησης ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας (de minimis), σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο
καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), ως προς το νομικό πλαίσιο,
τα θέματα της εν λόγω χορήγησης ρυθμίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1408/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτός τροποποιήθηκε πρόσφατα από
τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 316/2019 της Επιτροπής. Η περίοδος ισχύος του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2027.
Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών
προϊόντων σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, δεν δύναται να
υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι του εν λόγω
Κανονισμού και ανέρχεται σε €134.272.042 και κατά παρέκκλιση σε €161.126.460
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σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού. Για όσα Κράτη-Μέλη επιλέξουν
υψηλότερο ατομικό και εθνικό ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι υποχρεωτική η
δημιουργία και χρήση κεντρικού μητρώου προς επαλήθευση της μη υπέρβασης του
ατομικού και εθνικού ανώτατου ορίου.
Οι περιπτώσεις κατά παρέκκλιση χορήγησης εθνικής ενίσχυσης που επιτρέπεται
από τις ενωσιακές διατάξεις, εξετάζονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη βάση προσκομιζόμενων
στοιχείων από τους ενδιαφερομένους, ώστε να ληφθούν, εάν απαιτείται, μέτρα.
Το προσωρινό πλαίσιο για τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων:
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί
από την εξάπλωση του κορωνοϊού, σύμφωνα με την αριθ. C(2020) 1863
final/19.3.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το σχέδιο της οποίας
τέθηκε σε κατεπείγουσα διαβούλευση μεταξύ των κρατών μελών, θεσπίστηκε
προσωρινό πλαίσιο για τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που αποσκοπούν στη στήριξη
της οικονομίας, το οποίο θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να στηρίζουν τις επιχειρήσεις
που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19, διατηρώντας
παράλληλα την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και εξασφαλίζοντας
ισότιμους όρους ανταγωνισμού.
Ειδικότερα, η συνολική ενίσχυση, σύμφωνα με την 5η τροποποίηση του προσωρινού
πλαισίου, δεν υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται
στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ή τις 225.000 ευρώ ανά
επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων,
φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή με άλλες μορφές,
όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, με την
προϋπόθεση ότι η συνολική ονομαστική αξία των εν λόγω μέτρων δεν υπερβαίνει το
συνολικό ανώτατο όριο των 270.000 ευρώ ή των 225.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Όλα
τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται, είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της
αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης.
Τέτοιου είδους περιπτώσεις εξετάζονται από τις αρμόδιες, κάθε φορά, υπηρεσίες στη
βάση των στοιχείων που κατατέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους φορείς, τα οποία
δείχνουν το μέτρο στο οποίο επηρεάστηκαν οι διάφοροι παραγωγικοί κλάδοι, αλλά
και των περιορισμών που θέτει το ανωτέρω πλαίσιο, προκειμένου να ληφθούν τα
κατάλληλα μέτρα.
Στο σημείο αυτό, πρέπει να επισημανθεί η σημαντική επιτυχία που σημείωσε η
ελληνική Κυβέρνηση στο μέτωπο των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που
πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε
την τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη των
πληττόμενων επιχειρήσεων από την κρίση του COVID-19, που εισηγήθηκαν οι
ελληνικές αρχές, ώστε:
α) να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του, προβλέποντας τη δυνατότητα παροχής
κεφαλαίου κίνησης και στους αυτοαπασχολούμενους και στις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς
και επιδότησης των προμηθειών εγγύησης για τα δάνεια με τη μορφή άμεσων
επιχορηγήσεων και
β) να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του σε 2,25 δις €.
Στην κατεύθυνση αυτή δύναται να αξιοποιηθεί το νεοσυσταθέν Ταμείο Εγγυοδοσίας
που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για την αντιμετώπιση των οικονομικών
συνεπειών της πανδημίας του COVID 19, με διαχειριστή την Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα.
ΕΛ.Γ.Α.
Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α., ο
οποίος εκδόθηκε σε εφαρμογή του ν.3877/2010 (Α΄160), οι ζημιές από μικροκαρπία,
καθώς και από ασθένειες, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. και, ως εκ
τούτου, δεν αποζημιώνονται.
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Επίσης, για να ενταχθούν οι εν λόγω ζημιές σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών
Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), θα πρέπει να πληρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και των
Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της
γεωργίας και δασοκομίας. Συγκεκριμένα, θα πρέπει, εκτός των άλλων, η παραγωγή
του έτους ζημιάς να έχει ζημιωθεί κατά είδος προϊόντος (καλλιέργεια), σε επίπεδο
Νομού, σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση με τη μέση απόδοση των προηγούμενων
τριών ετών και η ζημιά να είναι αποτέλεσμα μίας δυσμενούς καιρικής συνθήκης και
όχι συνδυασμού πολλών.
Επισημαίνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, παρακολουθεί, μέσω
των επισημάνσεων που διενεργεί, την εξέλιξη των καλλιεργειών στη διάρκεια της
καλλιεργητικής περιόδου. Ο ΕΛ.Γ.Α. για τα μετεωρολογικά δεδομένα ενημερώνεται
από την υπηρεσία του Κέντρου Μετεωρολογικών Εφαρμογών (ΚΕΜΕ), το οποίο
αφενός συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία μετεωρολογικών δεδομένων από τους
πιστοποιημένους μετεωρολογικούς σταθμούς της χώρας που ανήκουν στην ΕΜΥ και
στο Αστεροσκοπείο Αθηνών και αφετέρου βρίσκεται σε συνεργασία τόσο με την ΕΜΥ
όσο και με το Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Τα μετεωρολογικά δεδομένα των πιστοποιημένων σταθμών δεν έδωσαν για τις
καστανοκαλλιέργειες θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 40ο Κελσίου, ώστε να θεωρηθεί
καύσωνας, σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΛ.Γ.Α. Συγκεκριμένα, οι θερμοκρασίες
τους καλοκαιρινούς μήνες του 2020 δεν ξεπέρασαν τους 35ο-36ο Κελσίου.
Πέραν τούτων, η απώλεια παραγωγής της καστανοκαλλιέργειας, από επισημάνσεις
που έχουν διενεργηθεί κατά καιρούς από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α., οφείλεται σε
ασθένειες (μυκητολογικές-εντομολογικές), ενώ έχει διαπιστωθεί και φαινόμενο
μικροκαρπίας, ζημιογόνα αίτια τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, είναι μη
καλυπτόμενα από τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α.
Περαιτέρω, αναφέρεται ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και ο
ΕΛ.Γ.Α. ήρθαν σε επαφή με εμπλεκόμενους φορείς της Περιφέρειας των περιοχών
που συγκεντρώνονται οι καστανοκαλλιέργειες και συζήτησαν τη δυνατότητα εξεύρεσης
βιώσιμης πρακτικής για την ανάπτυξη και επέκταση της καστανοκαλλιέργειας,
καθώς και διερεύνησης ένταξης των καστανοπαραγωγών σε ειδικό καθεστώς
οικονομικής ενίσχυσης, ώστε να ισοσκελίσουν τις απώλειες στο αγροτικό τους
εισόδημα λόγω της ασθένειας που έπληξε τις φυτείες τους. Άπαντες οι
συμμετέχοντες προσήλθαν με καθαρά τεχνοκρατικές και τεκμηριωμένες προτάσεις,
αλλά και με συναίσθηση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που έχει
επιφέρει στους παραγωγούς κάστανου των Περιφερειών της χώρας το πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν. Ειδικότερα, τονίστηκε ότι η παραγωγή κάστανου αποτελεί μία
ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα για τον ορεινό όγκο περιοχών της χώρας μας και
την κυριότερη πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους. Επιπλέον, ως μακροπρόθεσμη
λύση, τονίστηκαν οι προσπάθειες που πρέπει να γίνουν για τη διάσωση, τον
εκσυγχρονισμό της καλλιέργειας και την ανανέωση των γηρασμένων
καστανοτεμαχίων, καθώς σε αρκετούς οικισμούς υπάρχουν πολλά υπέργηρα δέντρα.
Όλες αυτές οι ενέργειες έχουν ως στόχο να βοηθήσουν στη συγκράτηση του
πληθυσμού στους ορεινούς οικισμούς και στην ανάπτυξη αυτών, καθώς και στην
προσέλκυση επισκεπτών και τουριστών κυρίως κατά την εποχή της συγκομιδής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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