1. @ προώθηση επενδυτικών προγραμμάτωνμμε στόχο τη δημιουργία ολοκλη^
ρωμένων συνεταιριστικών μονάδων, που Παρεμβαίνουν στο κύκλωμα παραγωγής-μεταποίησης-εμπορίας.
Η αναπτυξιακή πολιτική στον αγροτικό τομέα είναι πρώτα %ικής σημα
σίας. γιά την επόμενη τετραετία.
2. Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών ,με στόχο γην ποιοτική αναβάθμιση
της παραγωγής που θα είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της εγχώ
ριας και διεθνούς ζήτησης (τυποποίηση προσόντων, προσόντα υψηλής
εισοδηματικής ελαστικότητας κλπ.).
3. Η ανάπτυξη της εμπορίας και μεταποίησης από τους συνεταιρισμούς
και η δημιουργία της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής, με την
προώθηση των περιφερειακών αγορών, των σφαγείων, κρεαταγορών κλπ.
4. Η εφαρμογή πολιτικής γης που θα στοχεύει στην ταχύτερη διάθεση στους
Τθ Ό
αγρότης της γης δημοσίου, την εκκαθάριση των εποικιστικών εκκρεμο
τήτων, την προστασία των γεωργικών εκτάσεων και τονκκαθορισμό χρή
σεων γης.
5. Η δημιουργία φορέα γιά την ασφάλιση του φυτικού και του ζωικού κετ
φαλαίου όπως επίσης της αγροτικής παραγωγής.
6. Η παραχώρηση στους αγρότες της μοναστηριακής περιουσίας και των
τσιφλικίών.
7. Η δημιουργία μητρώου αγροτών με συνεργασία των συνεταιριστικών οργα
νώσεων και των αγροτικών συλλόγων. Το μητρώο αγροτών θα αποτελέσει
βασικό εργαλείο άσκησης πολιτικής τιμών και διαρθρώσεων.
8. Η ενίσχυση της οργανωτικής προσπάθειας και των δραστηριοτήτων των
συνεταιριστικών οργανώσεων με τη δημιουργία μηχανισμού τεχνικής υπο
στήριξης των νέων συνεταιρισμών και στελέχωσης των συνεταιρισμών με
κατάλληλο ποσοτικά και ποιοτικά εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό.

9) Η ανάπτυξη της αγροτικής έρευνας. Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών.
Η ίδρυση Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικών Ερευνών.
10) Η ρύθμιση των θεμάτων των βοσκοτόπων,,η παραχώρηση δασικών κκτάσεων γιά κοινωφελής σκοπούς, η αναμόρφωση της σημερινής αντιφα
τικής, πολύπλοκης και καταπιεστικής νομοθεσίας γιά τα δάση με
στόχο την καλύτερη προστασία και διαχείριση του δάσους και των
δασικών εκτάσεων.
11) Η ρύθμιση πιστωτικών φορολογικών και νομικών θεμάτων σε τρόπο
ώστε να διευκολύνεται ο αγρότης να συνεχίσει το επάγγελμάττου.
Ειδικώτερα :
Απαλλάσσονται από το φόρο κληρονομιάς οι αγρότες κληρονόμοι αγρο
τικής γης μέχρι 50 στρέμματα, εφόσον το ακίνητο χρησιμοποιείται
αποκλειστικά γιά αγροτική εκμετάλλευση.
Αυξάνονται τα αφορολόγητα όρια γιά μεταβίβαση αγροτικής γης γιά
δψρεά και γονική παροχή, εφόσον χρησιμοποιείται γιά αγροτική χρήση
Αυξάνονται τα δάνεια γιά αγορά αγροτικής γης από νέους, εφόσον
η γη χρησιμοποιείται γιά αγροτική εκμετάλλευση.

Η ανάπτυξη τςς εγχώριας σποροπαραγωγής.
12) Η εντατικοποίηση των αρδευτικών έργων με κέντρο βάρους τον εκσυγ~
χρονισμό των υφισταμένων δικτύων, τη δημιουργία πολλών μικρών
έργων και την αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού. Οι υφιστάμενοι
θεσμοί (ΤΟΕΒ κλπ.) αναμορφώνονται.
Ταυτόχρονα :
- Εντείνονται οι προσπάθειες γιάτην προληπτική προστασία του δασικού
πλούτου. Αυξάνεται η δασική παραγωγή, ώστε να μειωθεί η εξάρτησή
μας από εισαγωγέ£ςκαι αυξάνεται η δασική επιφάνεια με αναδασώσεις.
- Προστατεύονται οι εγχώριοι αλιευτικοί πόροι από την εξάύτληση και
τη ρύπανση βαι προωθέίται η συνεταιριστική οργάνωση των αλιέων γιά
να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διάθεση του προΐ'όντος και τη σωστή
εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων.
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Παράλληλα συνεχίζεται, και εντείνέτας η κατασκευή έργων κοινωνικής
υποδομής και ανάπτυξης, που βελτιώνουν τη ζωή στην ύπαιθρο.
Ολοκληρώνεται, νο οδικό δίκτυο, ώστε να συνδεθεί με δρόμο κάθε ελλη
νικό χωριό.
Ολοκληρώνονται και λειτουργούν τα Κέντρα Υγέίας καλύπτοντας μ*ένα
πυκνό δίκτυο ολόκληρη τη χώρα.
Συνεχίζεται η κατασκευή σχολικών κτιρίων σε κάθε γωνιά της χώρασ
και ιδρύονται νέα Πανεπιστήμια στην περιφέρεια (Ιόνιο, Αιγαίο,
Θεσσαλία) κας παράλληλα ιδρύονται και λειτουργούν νέα ΤΕΙ.
Η περιφέρεια μετρτρέπεται σεκκέντρο πολιτιστικής .ανάπτυξης με τη
δημιουργία νέων βιβλιοθηκών, τη λειτουργία νέων ελεύθερων ανοιχτών
Πανεπιστημίων και την ενίσχυση κάθε είδους πολιτιστικής δραστηριό
τητας.

