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Νέοι και νέες της Αργολίδας,

Αγρότες και αγρότισσες όλης της Ελλάδας,

Ευχαριστώ για το καλωσόρισμά σας στη μικρή, ωραία 

και φιλόξενη αγροτική κοινότητα της Δήμαινας. Σήμερα, 

ημέρα καλοκαιρινή σε περίοδο αυξημένης αγροτικής 

δραστηριότητας σε όλη την επικράτεια, αισθάνομαι ότι 

βρίσκομαι κοντά σε όλους τους νέους αγρότες, όπου και 

αν βρίσκονται αυτοί από άκρη σε άκρη σε όλη την 

Ελλάδα.

Τα μέτρα για τους νέους αγρότες βρίσκονται στο 

επίκεντρο της αγροτικής μας πολιτικής. Καθυστερήσαμε 

να συναντηθούμε γιατί έκρινα ότι έπρεπε να 

ολοκληρωθεί το δύσκολο έργο του Υπουργείου Γεωργίας 

και των άλλων συναρμόδιων Υπουργείων για την 

τακτοποίηση όλων των λεπτομερειών και την χωρίς 

εμπόδια εφαρμογή όλων των μέτρων που συνιστούν την 

πολιτική μας για τους νέους και νέες της υπαίθρου.



Αγαπητοί φίλοι,

Η Ελλάδα σήμερα αναμετράται με σημαντικές ιστορικές 

προκλήσεις και ευκαιρίες. Η κυβέρνηση ανταποκρίνεται 

σε αυτές τις προκλήσεις, επιδιώκοντας αταλάντευτα την 

επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. Τα βήματά μας 

προς τον εκσυγχρονισμό και την ταχύρυθμη ανάπτυξη 

της οικονομίας είναι γοργά και σταθερά. Παράλληλα 

οικοδομούμε το σύγχρονο κοινωνικό κράτος με ιδιαίτερη 

φροντίδα και μέριμνα για τα αδύναμα κοινωνικά 

στρώματα. Πρωταγωνιστούμε στο νέο γεωπολιτικό 

περιβάλλον που διαμορφώνεται στα Βαλκάνια και τη 

Μεσόγειο. Συμμετέχουμε ισότιμα και δυναμικά στις 

διαδικασίες οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής 

ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο μετασχηματισμός της ελληνικής γεωργίας σε ένα 

σύγχρονο και αποτελεσματικό τομέα της οικονομίας αλλά 

και η ανασυγκρότηση της υπαίθρου, σε όλη την



επικράτεια, δεν είναι εύκολο έργο. Έχουμε όμως 

αναλάβει το έργο αυτό με ιδιαίτερη προσοχή.

Ανοίγονται μπροστά μας μεγάλες δυνατότητες για 

τεχνικές βελτιώσεις και για την εξασφάλιση υψηλών 

επιπέδων παραγωγικότητας. Υπάρχουν όμως ακόμα 

στην ελληνική ύπαιθρο περιοχές που χαρακτηρίζονται 

από χαμηλή παραγωγικότητα και έλλειψη επαρκούς 

υποδομής. Η γεωργία δεν ενσωματώνεται σε 

ικανοποιητικό βαθμό με άλλες οικονομικές 

δραστηριότητες στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα. 

Η αύξηση του μέσου μεγέθους της αγροτικής 

εκμετάλλευσης και γενικά οι διαρθρωτικές βελτιώσεις 

καθυστερούν.

Η γεωργική δραστηριότητα υποστηρίζεται σε πολύ 

υψηλό βαθμό από εθνικούς και ιδιαίτερα από κοινοτικούς 

πόρους. Οι επιδοτήσεις και ενισχύσεις αυτές 

καταλαμβάνουν ένα μερίδιο, που πρόσφατα ξεπέρασε το 

45% της συνολικής αξίας της γεωργικής παραγωγής. Η



ισχυρή αυτή χρηματοδότηση όμως δεν έχει ανατρέψει το 

ανεπιθύμητο φαινόμενο της πτωτικής τάσης των 

επενδύσεων στην γεωργία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για 

την ανταγωνιστικότητα του τομέα. Υπάρχουν μεγάλες 

εισοδηματικές διαφορές μεταξύ των περιοχών της 

Ελληνικής υπαίθρου αλλά και μέσα στα ίδια τα όρια των 

νομών της χώρας.

Μεγάλα περιθώρια βελτίωσης χαρακτηρίζουν και την 

αγρο-διατροφική βιομηχανία της χώρας. Η περιορισμένη 

επενδυτική δραστηριότητα των συνεταιρισμών, αλλά και 

η επιμονή στην παραγωγή συμβατικών προϊόντων χωρίς 

καλές προοπτικές στην αγορά αποτελούν λόγους που, 

μαζί με άλλους, έχουν περιορίσει σημαντικά την 

ανταγωνιστικότητά τους.

Αυτά είναι μερικά από τα προβλήματα που μας 

απασχολούν. Σε όλους λίγο ως πολύ γνωστά.



Στα παλιά αυτά προβλήματα προστίθενται και νέα. Κατά 

την πρόσφατη περίοδο και τουλάχιστο από την 

αναμόρφωσή της του 1992, η Κοινή Αγροτική Πολιτική 

δεν εξασφαλίζει την προστασία που εξασφάλιζε παλιά. 

Όμως έχουμε κατορθώσει να ανατρέψουμε όποιες 

αρνητικές επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει αυτή η 

εξέλιξη στην ελληνική γεωργία. Το σύνολο των ελλήνων 

αγροτών συνεχίζει να απολαμβάνει υψηλά επίπεδα 

στήριξης. Σας διαβεβαιώνω ότι θα δώσουμε με επιτυχία 

τη μάχη ώστε η αγροτική δραστηριότητα και η ύπαιθρος 

να συνεχίσουν να απολαμβάνουν επαρκή 

χρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, 

τουλάχιστον για την επόμενη προγραμματική περίοδο 

έως το 2006.

Για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά έχουμε 

ξεκινήσει εδώ και καιρό μια μεγάλη προσπάθεια. Κέντρο 

βάρους για μας είναι η προώθηση των μεγάλων 

διαρθρωτικών αλλαγών, του εκσυγχρονισμού και της 

προσαρμογής της ελληνικής γεωργίας στις απαιτήσεις



της νέας παγκόσμιας αγοράς. Δίνουμε προτεραιότητα 

στην προώθηση σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων, 

ικανών να ανταποκριθούν μέσα σε μια ανοικτή ή 

ανταγωνιστική αγορά. Παράλληλα, φροντίζουμε για την 

δημιουργία όλων αυτών των συνθηκών που είναι 

απαραίτητες για την διατήρηση αλλά και επέκταση 

παραδοσιακών πρακτικών μικρής κλίμακας και έντασης 

εργασίας.

Όλα αυτά γιατί την αγροτική μας πολιτική την 

εντάσσουμε στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης της 

υπαίθρου που αποτελεί στόχο προτεραιότητας για την 

Κυβέρνηση και για μένα προσωπικά. Έχουμε χρέος, και 

είναι μέλημά μας, να κάνουμε ό,τι ακριβώς απαιτείται, 

ώστε η ελληνική ύπαιθρος να στηριχθεί οικονομικά, 

κοινωνικά και πολιτιστικά, με τρόπο που να

εξασφαλίζεται η οικονομική δυναμική της, να

προστατεύεται το περιβάλλον και να διασώζονται και να 

διαφυλάσσονται τα στοιχεία της εθνικής και τοπικής 

παράδοσης και του πολιτισμού.



Το αποτέλεσμα αυτό δεν θα το πετύχει από μόνη της η 

κυβέρνηση. Όλοι μας σε στενή συνεννόηση και 

συνεργασία και με διάλογο με σας, οφείλουμε να 

δημιουργούμε και να βελτιώνουμε κάθε μέρα τις 

συνθήκες που θα καταστήσουν την ανάληψη 

πρωτοβουλιών από σας, τους πολίτες της υπαίθρου, και 

ιδιαίτερα τους νέους, δυνατές.

Η άποψή μας, ότι για την ανάπτυξη της υπαίθρου 

απαιτείται ολοκληρωμένη διατομεακή, πολυλειτουργική 

προσέγγιση, ενισχύεται από το γεγονός ότι η Κοινή 

Αγροτική Πολιτική αναμορφώνεται με επιταχυνόμενους 

ρυθμούς. Αυτό συμβαίνει γιατί εντείνεται η ανάγκη για 

αποκατάσταση μιας ισορροπίας στην Κοινή Αγροτική 

Πολιτική, πράγμα που συνεπάγεται μετατόπιση του 

κέντρου βάρους από τα μέτρα στήριξης των αγορών και 

τα άλλα κίνητρα που οδηγούν σε υπερπαραγωγή προς 

την κατεύθυνση της υιοθέτησης διαρθρωτικών μέτρων



που θα στηρίζουν την ολοκληρωμένη αγροτική 

ανάπτυξη.

Ανοίγονται μπροστά μας μεγάλες δυνατότητες, γι αυτό 

πρέπει να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι για να 

αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες. Η καλύτερη 

δυνατή αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών προϋποθέτει 

την εγκατάσταση και δυναμική παρουσία ενός μόνιμου 

και αποφασισμένου ανθρώπινου δυναμικού στην 

ύπαιθρο. Τον δυναμισμό που χρειαζόμαστε τον 

διαθέτουν με το παραπάνω οι νέοι και νέες της ελληνικής 

υπαίθρου.

Η πολιτική για την ανασυγκρότηση της υπαίθρου δεν 

έρχεται να παραγκωνίσει τη γεωργία, αλλά αντίθετα 

έρχεται να δημιουργήσει τις συνθήκες για ανάπτυξη της 

γεωργικής δραστηριότητας, για κοινωνική αναγνώριση 

του αγρότη, για βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

απασχολούμενων στη γεωργία, για ικανοποιητική αμοιβή 

των πολιτών της υπαίθρου για τον μόχθο τους.



Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την πρόοδο που 

επιδιώκουμε για την ύπαιθρο και την γεωργία, στις 

σημερινές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης της 

οικονομίας και της φιλελευθεροποίησης του εμπορίου, 

πρέπει να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Η 

υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων 

δραστηριοτήτων, η ευελιξία και η ομαλή προσαρμογή 

στις νέες συνθήκες είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για 

την αναδιάρθρωση της γεωργίας και την ευημερία της 

υπαίθρου. Οι νέοι αγρότες και οι νέες της υπαίθρου είναι 

οι πιο κατάλληλοι για να ικανοποιήσουν τις 

προϋποθέσεις αυτές.

Ο ρόλος των νέων αγροτών είναι ιδιαίτερα σημαντικός 

για τον αναπροσανατολισμό της ελληνικής γεωργίας 

στην παραγωγή προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη 

αξία, με σύγχρονους τρόπους καλλιέργειας ή εκτροφής, 

προσαρμοσμένους στις σύγχρονες καταναλωτικές 

ανάγκες.



Με συγκεκριμένα μέτρα και κίνητρα και για να 

ανταποκριθούμε στις ανάγκες αυτές υλοποιούμε την 

υπόσχεσή μας για την επέκταση της εγκατάστασης των 

νέων αγροτών στην ύπαιθρο.

Φορολογικά Μέτρα

Στα πλαίσια της εθνικής πολιτικής για τους νέους 

αγρότες παρέχονται ειδικές φορολογικές ελαφρύνσεις 

όπως:

• έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα σημαντικού 

μέρους της δαπάνης για την αγορά πάγιων στοιχείων 

της εκμετάλλευσης

• προσαύξηση του αφορολόγητου ποσού, σε σχέση με 

ό,τι ισχύει γενικά

• επιστροφή του φόρου κληρονομιάς εφ όσον 

μεταβιβάζεται η αγροτική εκμετάλλευση σε έναν 

συγκληρονόμο νέο αγρότη,



• σημαντική μείωση του συντελεστή φόρου μεταβίβασης 

κατά την αγορά αγροτικών εκτάσεων

• απαλλαγή του συνόλου σχεδόν των διοικητικών 

εξόδων για την παραχώρηση ή ενοικίαση γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων σε νέους αγρότες στα πλαίσια του 

προγράμματος πρόωρης συνταξιοδότησης

• τριπλασιασμό των αφορολόγητων ποσών ή απαλλαγή 

των νέων αγροτών από τον φόρο κληρονομιών, 

δωρεών και γονικών παροχών

• απαλλαγή γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων 

που μεταβιβάζονται για σκοπούς αγροτικής 

εκμετάλλευσης από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων.

Χρηματοδότηση

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι το κυριότερο από τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι αγρότες είναι 

αυτό της χρηματοδότησης. Λόγω της τεχνολογικής 

ανάπτυξης, αλλά και της αύξησης του ελάχιστου



μεγέθους που καθιστά μια αγροτική εκμετάλλευση 

βιώσιμη, απαιτούνται όλο και μεγαλύτερα κεφάλαια.

Στα πλαίσια της ίδιας εθνικής πολιτικής το Υπουργείο 

Γεωργίας έχοντας εξασφαλίσει την έγκριση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία μετά από 

διαβουλεύσεις πείσθηκε για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα 

της πολιτικής μας, εφαρμόζει μια δέσμη εθνικών μέτρων 

και κινήτρων που συμπληρώνει την συνολική και 

ολοκληρωμένη πολιτική για τους νέους αγρότες. 

Συγκεκριμένα:

• Παρέχει ισχυρότατες επιδοτήσεις επιτοκίου για 

μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια για την 

προμήθεια πάγιου εξοπλισμού των αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων για την αγροτική στέγαση, και για την 

αγορά γης.



• Οι όροι δανεισμού καθίστανται ακόμα περισσότερο 

ευνοϊκοί για τους νέους αγρότες κατοίκους των ορεινών 

και μειονεκτικών περιοχών. Για παράδειγμα, στην 

περίπτωση αυτών των περιοχών, όταν ένας νέος 

αγρότης συνάψει ένα δάνειο με την αγροτική τράπεζα 

για την αγορά πάγιου εξοπλισμού για την αγροτική του 

εκμετάλλευση επιβαρύνεται με επιτόκιο 5,5% έναντι 

18% που θα ήταν το επιτόκιο χωρίς την επιδότηση.

• Η Αγροτική Τράπεζα μειώνει από 17%, που ίσχυε, στο 

8,5% το βασικό επιτόκιο δανεισμού για 

βραχυπρόθεσμα δάνεια που χορηγούνται σε νέους 

αγρότες καθώς και σε νεοεισερχόμενους νέους 

αγρότες.

Ποσοστώσεις

Αναφέρθηκα διεξοδικά στα μέτρα που πήραμε για τη

μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων στο ελάχιστο.

Επίσης αναφέρθηκα στα μέτρα που πήραμε για να



απαλείψουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι 

αγρότες στην απόκτηση πίστωσης. Δεν παραγνωρίζω 

όμως και μια άλλη δυσκολία που έχει σχέση με το 

γεγονός ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική έχει προσδώσει 

εμπορική αξία στα δικαιώματα παραγωγής, τουλάχιστο 

όσον αφορά την παραγωγική διαδικασία ορισμένων 

προϊόντων. Αυτό αυξάνει ακόμα περισσότερο τις 

ανάγκες του νέου αγρότη σε κεφάλαια, εφ όσον η 

εγκατάσταση απαιτεί την αγορά όχι μόνο γης και μέσων 

παραγωγής αλλά και του δικαιώματος να παράγει.

Τα εθνικά μέτρα του προγράμματος, την έναρξη του 

οποίου εξαγγέλλουμε σήμερα εδώ στη Δήμαινα, 

περιλαμβάνουν προνομιακή πρόσβαση των νέων 

αγροτών στις ποσοστώσεις παραγωγής που 

χορηγούνται από το εθνικό απόθεμα.



Αγροτικές Κατασκευές

Τα εθνικά μέτρα επίσης συμπληρώνονται με ουσιαστική 

περιστολή των κάθε είδους επιβαρύνσεων για κάθε 

μορφής αγροτικές κατασκευές (μείωση των αμοιβών των 

μηχανικών για μελέτη και επίβλεψη, κατάργηση 

διάφορών άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου και 

υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών).

Ενισχύσεις για Πρώτη Εγκατάσταση

Η πολιτική μας για τους νέους αγρότες βελτιώνει 

ουσιαστικά τα κίνητρα για την ενθάρρυνση της 

εγκατάστασης νέων αγροτών στα πλαίσια της 

εφαρμογής της Κοινής Διαρθρωτικής Πολιτικής για την 

γεωργία και την ύπαιθρο. Αυξάνεται έτσι το ύψος της 

ενίσχυσης για πρώτη εγκατάσταση και πλέον μπορεί να 

φθάσει το ποσό των 4,5 εκατομμυρίων δραχμών για 

ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Για τις περιοχές 

αυτές, ο νέος αγρότης που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία



συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενισχύεται με 5,5 

εκατομμύρια δραχμές.

Για την αντιμετώπιση των δαπανών πρώτης 

εγκατάστασης χορηγούνται από τις τράπεζες στους 

νεοεισερχόμενους νέους αγρότες χαμηλότοκα δάνεια, με 

επιδότηση επιτοκίου μέχρι 80%. Η επιδότηση αυτή 

ισοδυναμεί με 15 ποσοστιαίες μονάδες έναντι 5 που 

εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα. Η περίοδος εξόφλησης 

φθάνει μέχρι 15 έτη και το συνολικό ύψος επιδότησης 

ανά δικαιούχο ανέρχεται σε 9 εκατομμύρια δραχμές 

έναντι των 4 εκατομμυρίων που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Χορηγείται αυξημένη ενίσχυση για επενδύσεις στη 

γεωργική εκμετάλλευση, ανεξάρτητα από τις ενισχύσεις 

εγκατάστασης που ανέρχονται έως το 68% των 

δαπανών μέχρι το ύψος των 44 εκατομμυρίων δραχμών 

ανά εκμετάλλευση. Προσαρμόσαμε έτσι τον τρόπο 

εφαρμογής αυτών των μέτρων κοινοτικού χαρακτήρα και 

αξιοποιούμε τις δυνατότητες συγχρηματοδότησης που



μας παρέχονται, σύμφωνα με τους δικούς μας στόχους 

και προτεραιότητες, αναλαμβάνοντας και το επί πλέον 

κόστος που αναλογεί στον εθνικό προϋπολογισμό.

Έτσι για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε η ενίσχυση 

επενδύσεων που υπερβαίνουν τα 44 εκατομμύρια 

δραχμές και νέων αγροτών πλήρους ή μερικής 

απασχόλησης.

Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Αναπόσπαστο μέρος της ολοκληρωμένης πολιτικής μας 

για την βελτίωση της ανταγωνιστικής μας θέσης με κύριο 

μοχλό τους νέους αγρότες της χώρας μας είναι η 

εκπαίδευση και η κατάρτιση. Απευθυνόμαστε σε νέους 

αγρότες που ήδη εργάζονται στον τομέα της γεωργίας ή 

έχουν την πρόθεση να ενώσουν τις δυνάμεις τους με 

τους υπόλοιπους αγρότες της χώρας. Με συγκεκριμένα 

εκπαιδευτικά προγράμματα που έχει καταρτίσει το 

Υπουργείο Γεωργίας, δίνεται η δυνατότητα στους



αγρότες μας, και ιδιαίτερα στους νέους, να 

ενημερώνονται και να εκπαιδεύονται σε όλα τα θέματα, 

γεωργικά, αλιευτικά, κτηνοτροφικά, δασικά.

Η αγροτική μας πολιτική έχει στο επίκεντρό της τον 

άνθρωπο. Τα μέτρα για τους νέους αγρότες αποτελούν 

τη ραχοκοκαλιά της πολιτικής μας. Αποδίδουμε ιδιαίτερη 

σημασία στη μετάδοση γνώσεων, με στόχο να 

εξοπλίσουμε τον νέο αγρότη με τα απαραίτητα στοιχεία 

επαγγελματισμού που θα τον καταστήσουν ικανό να 

ανταποκριθεί στα σύγχρονα καταναλωτικά πρότυπα της 

εγχώριας και της διεθνούς αγοράς.

Πάνω από 21 χιλιάδες αγρότες εκπαιδεύτηκαν τον 

προηγούμενο χρόνο σε συγκεκριμένες τεχνικές με στόχο 

την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων, την 

πραγματική μείωση του κόστους παραγωγής, την 

προστασία του περιβάλλοντος και τελικά την αύξηση του 

εισοδήματος τους. Ο αριθμός των εκπαιδευομένων κατά 

το έτος που διανύουμε προσεγγίζει τους 25.000 αγρότες.



Με τον τρόπο, αυτό ο Έλληνας εργαζόμενος στον 

πρωτογενή τομέα μαθαίνει για τις δυνατότητες και τους 

τρόπους που υπάρχουν για “να σταθεί γερά στα πόδια 

του”, χωρίς να υστερεί σε κατάρτιση και τεχνογνωσία 

έναντι των συναδέλφων του άλλων χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σημασία που αποδίδουμε στην 

εκπαίδευση αποδεικνύεται από το ετήσιο ύψος της 

χρηματοδότησης που σήμερα ξεπερνά τα 8 δις δρχ. 

έναντι 1,3 δις το 1994, αλλά και από τον αριθμό των 

συμμετεχόντων στα προγράμματα του Υπουργείο 

Γεωργίας.

Το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την περίοδο 

2000-2006 θα αυξήσει τη χρηματοδότηση για δράσεις και 

μέτρα στην κατεύθυνση της εθνικής πολιτικής για τη 

γεωργία και την ύπαιθρο: βελτίωση της

ανταγωνιστικότητας, ολοκληρωμένη και βιώσιμη 

ανάπτυξη της υπαίθρου, κοινωνική προστασία και 

συνοχή. Η πολιτική μας για τους νέους αγρότες θα 

διατηρήσει τη μεγάλη της σημασία.



Ασφάλιση και Σύνταξη

Με την ευκαιρία της σημερινής μας συνάντησης θα ήθελα 

να αναφερθώ και σε ένα θέμα που αφορά ολόκληρο τον 

αγροτικό κόσμο, νέους και λιγότερους νέους, γυναίκες 

και άνδρες και που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

ίδιας εθνικής μας πολιτικής και για το οποίο, ας μου 

επιτραπεί να πω, ότι όπως και με τα μέτρα για τους 

νέους αγρότες έχω προσωπική γνώση και ενδιαφέρον. 

Πρόκειται για την πολιτική της Κυβέρνησης μας στον 

τομέα της ασφάλισης των αγροτών και των συντάξεων. 

Είναι γνωστό ότι κάθε αποφασιστικό βήμα προς την 

κατεύθυνση της βελτίωσης των όρων των σχετικών με 

τις αγροτικές συντάξεις έχει γίνει από τις κυβερνήσεις του 

ΠΑΣΟΚ. Σας θυμίζω την βελτίωση του συστήματος 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, την χορήγηση 

αυτοτελούς σύνταξης στην αγρότισσα, την υιοθέτηση του 

θεσμού της πρόσθετης ασφάλισης για τους αγρότες, 

πράγματα που εσείς γνωρίζετε πολύ καλά.



Και έρχομαι στις μέρες μας. Προεκλογικά είχαμε 

δεσμευθεί να θέσουμε τέρμα στους εκλογικούς 

εκβιασμούς και στην ψηφοθηρία που ασκούσαν όσοι 

αντίκριζαν τους απομάχους της υπαίθρου σαν πελάτες, 

για να τους υφαρπάζουν την ψήφο τους. Γι’ αυτό το 

λόγο είχαμε συμπεριλάβει στην προγραμματική μας 

συμφωνία τη δέσμευση να μετατρέψουμε τον ΟΓΑ σε 

ισότιμο, αυτόνομο, και βιώσιμο οργανισμό κύριας 

ασφάλισης. Πολύ γρήγορα μετά τις εκλογές του 

Σεπτεμβρίου του 1996, ανταποκριθήκαμε με ευθύνη στη 

δέσμευσή μας αυτή. Επιφέραμε, έτσι, μια ριζική αλλαγή 

στον τρόπο με τον οποίο ο αγροτικός μας κόσμος 

προστατεύεται ασφαλιστικά. Μετατρέψαμε τον ΟΓΑ σε 

δικό σας ταμείο κύριας ασφάλισης που στηρίζεται στην 

αποδοτικότητα, στην συμμετοχή του κράτους και σε 

ενισχύσεις από τον εθνικό προϋπολογισμό. Η 

μεταβίβαση αυτή πόρων από το κοινωνικό σύνολο στους 

αγρότες είναι μέτρο κοινωνικά δίκαιο, γιατί με τον τρόπο 

αυτό αναγνωρίζονται οι υπηρεσίες που προσέφεραν και 

προσφέρουν οι έλληνες αγρότες. Ο εθνικός



προϋπολογισμός ουσιαστικά συνεισφέρει στη 

δημιουργία των απαραίτητων πόρων του ΟΓΑ ποσά που 

αντιστοιχούν στο διπλάσιο από αυτά που καταβάλλουν 

οι αγρότες για την εξασφάλιση της σύνταξης τους.

Σήμερα ο ΟΓΑ καλύπτει ασφαλιστικά περίπου 2,5 

εκατομμύρια ασφαλισμένους. Ο αγρότης δεν είναι πια 

ασφαλισμένος δεύτερης κατηγορίας, αλλά απολαμβάνει 

ασφαλιστική προστασία τουλάχιστον ισότιμη και σε 

ορισμένα σημεία πιο πλεονεκτική από αυτήν που 

παρέχουν άλλα ασφαλιστικά ταμεία, για άλλες 

επαγγελματικές κατηγορίες συμπολιτών μας. Σήμερα ο 

νέος αγρότης είναι βέβαιος για τον χαρακτήρα και το 

ύψος της ασφαλιστικής του κάλυψης και πριν πάρει τις 

επιχειρηματικές του αποφάσεις θα λάβει πολύ σοβαρά 

υπόψη του ότι έχει εξασφαλισμένη την ασφαλιστική του 

προστασία ανάλογα με την εξέλιξη του κόστους ζωής. 

Επί πλέον, ο χρόνος ασφάλισης στον ΟΓΑ 

αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σε όλα τα ασφαλιστικά 

ταμεία και αντίστροφα. Ο πρόεδρος του ΟΓΑ με



πληροφόρησε ότι στο νέο κλάδο κύριας ασφάλισης 

έχουν ασφαλισθεί μέχρι σήμερα 800.000 αγρότες, από 

τους οποίους οι 90.000 ασφαλίσθηκαν για πρώτη φορά. 

Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά για την επιτυχία της 

πολιτικής μας και για την ανταπόκριση που επιδεικνύουν 

οι πολίτες της υπαίθρου.

Η παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα 

προϋποθέτει κατάλληλη κοινωνικο-δημογραφική 

σύνθεση του αγροτικού πληθυσμού. Τα τελευταία 

μηνύματα, μας έρχονται ελπιδοφόρα. Ο αριθμός των 

πολιτών της υπαίθρου συνολικά σταθεροποιείται, ενώ ο 

οικονομικά ενεργός αγροτικός πληθυσμός ανανεώνεται 

ηλικιακά και το επίπεδο εκπαίδευσης του αγροτικού 

πληθυσμού βελτιώνεται. Από τα στοιχεία του Μητρώου 

Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων προκύπτει ότι περίπου το 

ένα τρίτο των δηλωθέντων αγροτικών εκμεταλλεύσεων 

των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ανήκουν σε νέους 

αγρότες κάτω των 40 ετών.
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Με το πλαίσιο εθνικής πολιτικής για τους νέους αγρότες 

που διαμορφώσαμε και που σας περιέγραψα σε γενικές 

γραμμές, αναμένουμε ότι τα αμέσως επόμενα χρόνια, 

έως το 2006, θα προστεθούν στους 120 χιλιάδες ήδη 

εγκατεστημένους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες στην 

ελληνική ύπαιθρο άλλοι 50 χιλιάδες νέοι αγρότες. Είμαι 

βέβαιος ότι έχουμε τη συναίνεση του συνόλου της 

κοινωνίας μας που στηρίζει οικονομικά τα μέτρα για τους 

νέους αγρότες, αναλαμβάνοντας μια ετήσια 

δημοσιονομική επιβάρυνσή που θα ξεπεράσει με τους 

πιο συγκρατημένους υπολογισμούς τα 100 

δισεκατομμύρια δραχμές το χρόνο. Στα ποσά αυτά δεν 

περιλαμβάνεται η κοινοτική συμμετοχή που αντιστοιχεί 

στο 20% περίπου του συνόλου των δαπανών. Επίσης 

δεν συμπεριλαμβάνονται οι απώλειες για τον κρατικό 

προϋπολογισμό που θα προκύψει από την εφαρμογή 

των φορολογικών μέτρων και τις άλλες ελαφρύνσεις.



Τα προβλήματα των αγροτών δεν λύνονται στους 

δρόμους. Αντιμετωπίζονται με ανάλυση των 

πραγματικών δεδομένων, με αντικειμενική διαπίστωση 

και προσδιορισμό όλων των πτυχών σύνθετων 

προβλημάτων, με σοβαρό και υπεύθυνο σχεδίασμά και 

συγκροτημένη πολιτική. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι η 

ολοκληρωμένη πρότασή μας για τους νέους αγρότες 

αντιμετωπίζει πραγματικά και υπαρκτά προβλήματα και 

προσφέρει ένα ευνοϊκό πλαίσιο μέσων για ένα 

ελπιδοφόρο αγροτικό μέλλον για τους νέους της 

υπαίθρου στο χωριό και τη μικρή πόλη.

Με διακατέχει ιδιαίτερη χαρά που είχα σήμερα την 

ευκαιρία να σας εκθέσω την πολιτική μας για τους νέους 

αγρότες. Η θερμή υποδοχή που μου επιφυλάξατε, η 

εικόνα και συγκινητική παρουσία των νέων της 

Αργολίδας που έχει, είμαι βέβαιος, την έκφρασή της σε 

όλη την Ελλάδα αποτελεί την εγγύηση για την επιτυχία 

της πολιτικής μας για την ανανέωση και τον 

εκσυγχρονισμό της υπαίθρου και την ισχυροποίηση της 

πατρίδας μας.

Γεια σας, καλή δύναμη και επιτυχία στην προσπάθειά 

σας.


