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ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Δεσμευθήκαμε για ισόρροπη αγροτική ανάπτυξη και για τη στήριξη του εισοδήματος των 

αγροτών. Δεσμευθήκαμε για δύο αποτελέσματα που δεν μπορούν να επιτευχθούν παρά με 
έναν και μοναδικό τρόπο: το ζωντάνεμα της υπαίθρου, με έρεισμα έναν ανθηρό και 

ανανεωμένο αγροτικό τομέα.

Τιμώντας τους ιστορικούς μας δεσμούς με τους αγρότες έχουμε κατοχυρώσει με πόρους 9,5 

τρισ. δρχ. ένα κατώφλι εισοδηματικής ασφάλειας για τους ενεργούς και συνταξιούχους 
αγρότες μέχρι το 2006. Με το τμήμα των προγραμματισμένων θεσμικών και δομικών 

καινοτομιών που εισαγάγαμε την προηγούμενη τετραετία, θεμελιώσαμε τις βάσεις για τον 
εκσυγχρονισμό τού αγροτικού τομέα, την αναζωογόνηση της υπαίθρου, την άμβλυνση των 

ανισοτήτων στην περιφέρεια και την ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας. Η πολιτική μας έχει ήδη 
αρχίσει να αποδίδει και με την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων αυτήν την τετραετία θα 
αναδειχθούν όλες οι δυνατότητες για την ευημερία του αγροτικού τομέα.

Ήδη την περυσινή χρονιά η χώρα μας πέτυχε σταθεροποίηση του γεωργικού εισοδήματος σε 

πραγματικούς όρους και μάλιστα τη στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ 
κατέγραψε σημαντικές μειώσεις. Το ίδιο διάστημα, η συνολική παραγωγικότητα αυξήθηκε 

κατά 1,6%. Η έξοδος ενεργού πληθυσμού ελαχιστοποιήθηκε σε σχέση με τους μέσους 

ρυθμούς της δεκαετίας του 1990. Όλα αυτά τα στοιχεία επιβεβαιώνονται από τη EUROSTAT.

Στοχεύουμε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με περαιτέρω αύξηση της 

παραγωγικότητας αλλά και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων σε κάθε στάδιο της 

αγροδιατροφικής αλυσίδας. Αυτό σημαίνει παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών 

προϊόντων με χαμηλότερο πραγματικό κόστος, καλύτερη ποιότητα, διαφοροποιημένες 

ιδιότητες. Σημαίνει ακόμα την προσφορά προϊόντων που προσαρμόζεται στις νέες 

καταναλωτικές προτιμήσεις και πρότυπα και που εγγυάται την προστασία της υγείας του 

καταναλωτή. Αποφασιστικής σημασίας στη νέα πορεία θα είναι η συμβολή των 
συνεταιρισμών, των ομάδων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων στη 

δυναμική μορφή που εξασφαλίζεται από το νέο νόμο^«Αλέξανδρος Παπαναστασίου».

Στοχεύουμε στην ανασυγκρότηση της υπαίθρου με μια σειρά από διαρθρωτικές 

παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αξιοποίηση

• της αγροτικής παραγωγής

• των δυνατοτήτων του ενεργού αγροτικού πληθυσμού

• των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της χώρας στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων 
(τοπικές ποικιλίες, εδαφοκλιματικές συνθήκες)



• του πολιτισμικού πλούτου, της κοινωνικής δομής και των ποιοτικών στοιχείων των 

αγροτικών δήμων και κοινοτήτων (περιβάλλον, μικρότερο κόστος συναλλαγών).

Με συντονισμό των δράσεων του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, με τις εξειδικευμένες 

πολιτικές μας για τις ορεινές, ημιορεινές και νησιώτικες περιοχές, τους υδατικούς πόρους, την 

αλιεία και τα δάση και με την ολοκλήρωση των θεσμικών μεταβολών, το πρόγραμμά μας για 
την τρέχουσα τετραετία ενδεικτικά αποσκοπεί:

α. Στην εξασφάλιση απασχόλησης και τη δημιουργία συμπληρωματικών (πλην των 

αγροτικών) πηγών εισοδήματος στην ύπαιθρο, 

β. Στην ανατροπή της ηλικιακής πυραμίδας των ασχολουμένων με τον αγροτικό τομέα και 

την εξασφάλιση της ομαλής διαδοχής στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μέσω ενός πλαισίου 

κινήτρων και ειδικών μέτρων για τους νέους αγρότες, 

γ. Στην άμβλυνση των αντιθέσεων και των ανισοτήτων ανάμεσα στις περιφέρειες και 

μεταξύ της περιφέρειας και των αστικών κέντρων, 

δ. Στην προστασία του περιβάλλοντος,
ε. Στην αναβάθμιση και ορθολογική διαχείριση των υδατικών και των δασικών πόρων 

στ. Στον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου, την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών 

και των ιχθυαγορών,
ζ. Στην εξυπηρέτηση των πολιτών της υπαίθρου,

η. Στην προσέλκυση νέων και οικονομικά ενεργών ατόμων στην ύπαιθρο (όχι μόνο 

αγροτών) για την οικονομική και πολιτιστική αναζωογόνησή της και την άρση της 

απομόνωσης των μειονεκτικών περιοχών,

θ. Στη δημιουργία ενός δικτύου παραγωγής, προώθησης και εμπορίας αγροτικών 

προϊόντων και τροφίμων εγγυημένης ποιότητας, ταυτότητας και προέλευσης, 

ι. Στην προστασία της υγείας του καταναλωτή, με ικανοποίηση των συνεχώς 

διαφοροποιούμενων προτιμήσεών και των απαιτήσεών του για ασφαλή τρόφιμα, 

ια. Στη δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου ενημέρωσης και κατάρτισης των αγροτών, 

ιβ. Στον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου που αναφέρεται στα της εμπορίας των 

αγροτικών προϊόντων και στο σύνολο των διαδικασιών συναλλαγών.

Με εργαλείο το σχεδίασμά του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, καλούμε την κοινωνία της 

υπαίθρου να συμβάλει ενεργά στην εξειδίκευση των δράσεων για τον εκσυγχρονισμό, τη 
βελτίωση των δομών και την ανάληψη καινοτόμων επενδύσεων στον αγροτικό τομέα. 
Καλούμε την ύπαιθρο να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που τις δίνονται από την κυβερνητική 

πολιτική.


