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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΑΝΩΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
 
                                                                                            

  
 

  nd.gr                                                                    eppgroup.eu 
 

Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης 

Η φωνή του Έλληνα Αγρότη  
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 
 
 
ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΜΕ 

Ο Μανώλης 
Κεφαλογιάννης 
συμμετέχει στην 
Επιτροπή Γεωργίας 
και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με 
περισσότερες από 
60 
κοινοβουλευτικές 
ερωτήσεις και 
παρεμβάσεις.  
Η σημασία της 
προστασίας των 
ελληνικών 
προϊόντων ΠΟΠ-
ΠΓΕ στις διεθνείς 
εμπορικές 
συμφωνίες, η 
άμεση 

ενεργοποίηση των κοινοτικών ταμείων για αποζημιώσεις μετά από μεγάλες φυσικές 
καταστροφές, η  ανάδειξη της άδικης φορολόγησης στο κρασί και στο αγροτικό πετρέλαιο 
είναι κάποια από τα πιο γνωστά θέματα. 
 
 

http://nd.gr/
http://www.eppgroup.eu/
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ΑΚΟΥΜΕ 
Η συνεχής επικοινωνία και οι συχνές 
συναντήσεις σε Ελλάδα και Βρυξέλλες με 
φορείς των αγροτών βοήθησαν στην 
προώθηση των ελληνικών συμφερόντων 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  
Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι 
περιπτώσεις της αποζημίωσης των Ελλήνων 
ροδακινοπαραγωγών λόγω του ρωσικού 
εμπάργκο, η αντιμετώπιση του ιού της 
Λοιμώδους Οζώδους Δερματίτιδας, του 
καταρροϊκού πυρετού αιγοπροβάτων,  η 
προστασία των παραγωγών ελαιολάδου, 

πορτοκαλιού, μελιού, τεύτλων και αλόης.  
 
 
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με συνεχείς παρεμβάσεις, μαχητικότητα και συμμαχίες πετυχαίνουμε μικρές νίκες προς 
όφελος των Ελλήνων αγροτών, όπως: 
Η κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο Κρασί ξεκίνησε μετά από ερώτηση προς 
τον Επίτροπο κ. Μοσκοβισί.  
Η  καθιέρωση της ονομασίας «Ελληνικό» γιαούρτι μόνο για τα προϊόντα που παρασκευάζονται 
στην Ελλάδα έγινε μετά από παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αφορμή την πρόθεση 
της Τσεχίας να παρασκευάσει γιαούρτι που θα το ονόμαζε «ελληνικό».  
Η καλύτερη αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων για τη γεωργία όπως το πακέτο Junker για 
τον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα και η αύξηση της απορροφητικότητας του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.  
Η ενεργοποίηση των 250 εκ € για τη γνώση και την καινοτομία στον αγροτικό τομέα που 
μένουν αναξιοποίητα από το Ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.  
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ  
Φέρνουμε συνεχώς στην επικαιρότητα καίρια 
ζητήματα για την επιβίωση του Έλληνα αγρότη 
πιέζοντας τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές για 
την επίλυσή τους.  
Τέτοια ήταν: 
Η πλήρης εφαρμογή των κανονισμών της Ε.Ε. για 
την αντιμετώπιση των παράνομων 
ελληνοποιήσεων σε προϊόντα ζωικής και φυτικής 
παραγωγής μέσω του συστήματος Traces. 
Η παράνομη εισαγωγή ελαιολάδου στην Ε.Ε. από 
τρίτες χώρες, πιέζοντας τις τιμές των 
ελαιοπαραγωγών.  
Ο αθέμιτος ανταγωνισμός στα αγροτικά εφόδια. 
Οι γραμμικές μειώσεις στη βασική ενίσχυση των 
αγροτών.  
 

 
ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ 

Συμμετέχουμε στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό 
για τον καλύτερο Νέο Αγρότη, προβάλουμε τις 
καινοτόμες ιδέες και είμαστε υπερήφανοι όταν  
το πρώτο βραβείο το κερδίζουν Έλληνες Νέοι 
Αγρότες όπως οι Γιώργος και Θόδωρος 
Βασιλόπουλος  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί την βασική αγορά των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. 
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική  έχει προσφέρει πάνω από 100 δισ € στον Έλληνα παραγωγό.  
 
ΜΑΖΙ με τον Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφο,  
ΜΑΖΙ θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. 
ΜΑΖΙ θα αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες του Αύριο.   
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Παρακάτω μπορείτε να βρείτε κάποιες από τις ερωτήσεις και παρεμβάσεις μου που έχουν γίνει 
για αγροτικά θέματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 

 
 
Αναξιοποίητο το πακέτο Juncker για τον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-000067_EL.html 

 
250 εκατ. ευρώ για τη γνώση και την καινοτομία στον πρωτογενή τομέα παραμένουν αναξιοποίητα 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-005489_EL.html 

 
Κατάρρευση της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-002459_EL.html 

 
Άνευ προηγουμένου γραμμικές μειώσεις στη βασική ενίσχυση των αγροτών 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2017-006723_EL.html 

 
Το σύστημα TRACES ως μέσο αντιμετώπισης των ελληνοποιήσεων 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-006055_EL.html 

 
Αθέμιτος ανταγωνισμός στα αγροτικά εφόδια 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-005587_EL.html 

 
Φορολογία στο Ελληνικό Κρασί 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2017-003339_EL.html 

 
Η Ελλάδα δεν εκμεταλλεύεται το σχέδιο Juncker 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2017-000411_EL.html 

 
Το ελληνικό γιαούρτι παρασκευάζεται μόνο στην Ελλάδα 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-005060_EL.html 

 
Παράνομη εισαγωγή ελαιολάδου από τρίτες χώρες 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-016081_EL.html 
 
Προστασία του εισοδήματος των Ελλήνων και Ευρωπαίων παραγωγών πορτοκαλιού 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-014792_EL.html 

 
Αντιμετώπιση του ιού της Λοιμώδους Οζώδους Δερματίτιδας 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-012446_EL.html 

 
Πρόληψη και αποζημίωση καταρροϊκού πυρετού αιγοπροβάτων και αποζημίωση κτηνοτρόφων. 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-007226_EL.html 

 
Προστασία φέτας και προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ ενόψει της συμφωνίας TTIP 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-011196_EL.html 

 
Τεράστιες φυσικές καταστροφές στην γεωργία και τις υποδομές στην Ελλάδα από ακραία καιρικά φαινόμενα 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2015-001914_EL.html 

 
Λήξη της διεθνούς συμφωνίας για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές. 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-007892_EL.html 

 
Αποζημίωση Ελλήνων παραγωγών λόγω της απαγόρευσης εισαγωγής προϊόντων που επέβαλε η Ρωσία. 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2014-006276_EL.html 
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Στοιχεία Επικοινωνίας 

 

 Αθήνα, Αττικής, Ελλάδα (+30) 210 36 09 306, (+30) 210 36 44 752, (+30) 210 36 40 863 
Βαλαωρίτου 9A, Aθήνα 106 71 
 

 Βρυξέλλες, Brussels, Βέλγιο +32(0)2 28 45570, +32(0)2 28 49570  
Parlement européen Bât. Altiero Spinelli 08E165 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60 B-1047 Bruxelles/Brussel 
 

 Ηράκλειο, Κρήτης, Ελλάδα , (+30) 2810 22 03 27, (+30) 2810 22 18 11 
Δημοκρατίας 55, Ηράκλειο 71306 

 

             
                 
               Site: http://www.kefalogiannis.gr/ 

http://www.kefalogiannis.gr/
https://www.facebook.com/Kefalogiannis.Man
https://twitter.com/M_Kefalogiannis
https://www.youtube.com/user/kefaloyannis

