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Έχουμε συνηθίσει να ταυτίζουμε την ύπαιθρο και να περιορίζουμε το 
ρόλο της στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Αλλά η ύπαιθρος δεν 
είναι μόνο ένα σύνολο από εργάτες της γης. Η ύπαιθρος απαρτίζεται 
από τους κατοίκους της και το φυσικό περιβάλλον. Για να ζωντανέψει η 
ύπαιθρος δεν αρκεί η ανύψωση του οικονομικού επιπέδου του αγρότη. 
Αυτός ήταν ο κύριος στόχος μας την τελευταία εικοσαετία και το 
πετύχαμε. Σήμερα στόχος μας είναι το ζωντάνεμα της υπαίθρου και γι 
αυτό συστήσαμε την Διυπουργική Επιτροπή για την Ανασυγκρότηση της 
Υπαίθρου. Έργο της είναι η διασφάλιση για την ύπαιθρο μιας 
οικονομικής και μιας κοινωνικής ζωής.

Η διυπουργική επιτροπή της υπαίθρου έρχεται να συμπληρώσει την 
αγροτική πολιτική με την προώθηση και το συντονισμό διατομεακών 
πολιτικών που εξασφαλίζουν καλύτερο βιοτικό επίπεδο, δηλαδή 
καλύτερο εισόδημα αλλά και καλύτερες υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, 
ασφάλειας, ευκολότερες και αποτελεσματικότερες συναλλαγές με τη 
δημόσια διοίκηση.

Επίσης θέλω να τονίσω ότι τα μέσα που χρησιμοποιούνται ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ είναι ποικίλα. Περιλαμβάνουν εκτός 
από τα προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας και προγράμματα 
άλλων Υπουργείων, όπως η πολιτική μας για την ενίσχυση των 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και της Επιχειρηματικότητας, σημαντικές 
θεσμικές παρεμβάσεις, τη μακροοικονομική πολιτική και την πολιτική για 
τη μετανάστευση.

Μόνο από τις «ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της 
υπαίθρου» εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 7.500 νέες θέσεις 
εργασίας.

Προωθείται επίσης η δημιουργία της Αγροτικής Εστίας που θα 
αναπτύσσει προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, ταχύρρυθμα 
προγράμματα νέων αγροτών και ενημέρωση και πληροφόρησή τους 
σε σύγχρονες καλλιέργειες, αποστολές των νέων αγροτών στο 
εξωτερικό, εκπαιδευτικά ταξιδιών σε γεωργικές εκθέσεις κλπ.

Σημαντική θεσμική παρέμβαση είναι και η ουσιαστική λειτουργία του 
Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων 
(ΟΠΕΓΕΠ) που με τις υπηρεσίες του πιστοποιεί την αυξημένη 
προστιθέμενη αξία στο προϊόν, εξασφαλίζει υψηλότερες τιμές στον 
παραγωγό και ασφάλεια στον καταναλωτή.

Παράλληλα προωθούμε την ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και τη δημιουργία θεσμών και υπηρεσιών για την ενημέρωση και
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εξυπηρέτηση των πολπών της υπαίθρου στη διεκπεραίωση και στήριξη 
των παραγωγικών πρωτοβουλιών.

Τέλος θέλω να επισημάνω τη σημασία της μακροοικονομικής και της 
μεταναστευτικής μας πολιτικής στην ανάπτυξη της οικονομίας της 
υπαίθρου. Γιατί η αγροτική οικονομία δεν εξαρτάται μόνο από τις τιμές 
των αναλώσιμων στην αγροτική παραγωγή και τις τιμές των προϊόντων, 
εξαρτάται και από το κόστος του χρήματος, το κόστος εργασίας, το 
κόστος συναλλαγών. Με τη δραστική μείωση των επιτοκίων έχουμε 
επιτύχει τη μείωση του κόστους του χρήματος και έχουμε ευνοήσει 
ιδιαίτερα την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο. Με το 
ενιαίο νόμισμα, το Ευρώ, εξασφαλίσαμε τη σιγουριά του σταθερού 
νομίσματος και τον περιορισμό του κινδύνου από τις συναλλαγματικές 
μεταβολές.
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