Μήνυμα της Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Η

ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας αποτελεί πεδίο
πρώτης προτεραιότητας για τη νέα
εποχή. Η οικονομία της χώρας τα
επόμενα χρόνια, παρά τις δυσκολίες, θα συνεχίσει να είναι ισχυρά γεωργοκτηνοτροφική. Ιδιαίτερα η κτηνοτροφία αποτελεί μια διαχρονική
δραστηριότητα του ανθρώπου και είναι σαφής
η οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική της
συμβολή στην κοινωνική εξέλιξη.
Η ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση ποιοτικών
προϊόντων ταυτότητας καθιστά αναγκαία τη
βελτίωση και την προώθηση αναβαθμισμένων μεθόδων παραγωγής των κτηνοτροφικών
προϊόντων. Με καινοτόμες δράσεις και την εκπαίδευση των κτηνοτρόφων, η ελληνική κτηνοτροφία μπορεί να κερδίσει το στοίχημα της
βιώσιμης ανάπτυξης.
Η διατροφική επάρκεια, η παραγωγή ποιοτικών τροφίμων, η ασφαλής διατροφή, η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση
των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής απαιτούν γνώσεις, συνέργειες και δράσεις που θα
θωρακίζουν το σήμερα και θα είναι προσανατολισμένες στο μέλλον. Στην κατεύθυνση αυτή
οφείλουμε να αναδείξουμε τα συγκριτικά μας
πλεονεκτήματα και ιδιαίτερα τα προϊόντα ΠΟΠ
και ΠΓΕ, όπως είναι το εμβληματικό εθνικό μας
προϊόν η Φέτα.
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| ΔΗΜΗΤΡΑ

Το ΥΠΑΑΤ στηρίζει την προσπάθεια του ΕΛΓΟ
- ΔΗΜΗΤΡΑ που με επιστημονική γνώση και
τεχνική υποστήριξη συμβάλλει στον σχεδιασμό
μιας υποστηρικτικής προς τους κτηνοτρόφους
πολιτικής ώστε να ενισχύσει και να συμβάλει
στην προσπάθειά τους για να ανταποκριθούν
στο δύσκολο έργο τους.
Η επιστημονική υποστήριξη με την έκδοση
αυτού του τεύχους που είναι αφιερωμένο στη
ζωική παραγωγή αποτελεί απόδειξη αυτού
του ενδιαφέροντος. Στόχος μας είναι οι Έλληνες κτηνοτρόφοι, με γνώση και τον κατάλληλο
σχεδιασμό να καταφέρουν να καταστήσουν την
ελληνική κτηνοτροφία ανταγωνιστική σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Αυτό θα τονώσει την
προσέλκυση επενδύσεων και θα ενισχύσει την
εθνική οικονομία, αυξάνοντας ταυτόχρονα το
εισόδημα των παραγωγών.
Συνοπτικά, η προσπάθεια που καταβάλλουμε
βασίζεται στην εξασφάλιση και την ανάπτυξη
της απασχόλησης, στην αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων, την προώθηση της εκπαίδευσης,
τη χρήση της ευφυούς γεωργίας, την υλοποίηση
επενδυτικών προγραμμάτων, τα διαχειριστικά
σχέδια βόσκησης, την αναγραφή της χώρας προέλευσης και τη μείωση του κόστους παραγωγής.
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