
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                                                             Αθήνα,  22 Ιουλίου 2019 

ΔΗΛΩΣΗ 

νέου Γ.Γ. ΥπΑΑΤ Δρ Γεωργίου Στρατάκου, 

επί τη αναλήψει των καθηκόντων του 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη, 

τους δύο Υφυπουργούς κα Φωτεινή Αραμπατζή, κο Κώστα Σκρέκα και την Κυβέρνηση, για την 

απόφασή να μου αναθέσουν την πολύ τιμητική θέση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Οι απαιτήσεις και οι προκλήσεις της θέσης όπως όλοι γνωρίζουμε είναι πολλές και δύσκολες. 

Πρώτα απ’ όλα οφείλουμε να υλοποιήσουμε τις προτεραιότητες για τον αγροτικό τομέα, 

προτεραιότητες που έθεσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κος Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Έπειτα οφείλουμε να ολοκληρώσουμε και να θωρακίσουμε θεσμικά τη λειτουργία του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αξιοκρατία και με μόνα κριτήρια την ικανότητα και το 

ήθος των στελεχών του. 

Αναγκαία είναι επίσης η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους αγρότες και λοιπούς 

συναλλασσόμενους με το Υπουργείο και κύριο μέλημα τη μετατροπή των διαρθρωτικών 

αδυναμιών του τομέα σε ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Στοχεύουμε στην αύξησης της 

παραγωγικότητας σε αγροτικά προϊόντα, αύξηση της προστιθέμενης αξίας και το μετασχηματισμό 

της αλυσίδας αξίας της αγροδιατροφής. 

Ρόλο κλειδί στην υλοποίηση των στρατηγικών μας έχουν πρωτίστως οι ίδιοι οι υπάλληλοι του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτοί έχουν την τεχνογνωσία και την 

εμπειρία για την υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

αγροτικής πολιτικής. Αυτοί ζουν καθημερινά με τα προβλήματα και καμία λύση δεν μπορεί 

να εφαρμοστεί αποτελεσματικά αν δεν την ενστερνιστούν οι ίδιοι. 
Από σήμερα κιόλας θα ξεκινήσω τη συνεργασία με τα στελέχη του Υπουργείου για να 

συζητήσουμε τα προβλήματά τους και δηλώνω ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου, η πόρτα 

μου θα είναι πάντα ανοιχτή.  

Τέλος, απευθυνόμενος στον κ. Υπουργό και στους δύο Υφυπουργούς διαβεβαιώνω πως η πρόθεσή 

μου είναι να συνεργαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να πετύχουμε τους κοινούς μας 

στόχους. 

 


