
αντί	προλόγου

Αγαπητοί	αναγνώστες,
Έχω την τιμή και ευχαρίστηση να σας προλογίσω την τριμηνιαία ενημερωτική έκ-
δοση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Το περιοδικό 
αυτό αποτελεί συνέχεια της αντίστοιχης έκδοσης του ΕΘΙΑΓΕ, το οποίο έχει πλέον 
ενσωματωθεί –ως Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας– στον ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ. 
Στις αρχές του 2014 θα εκδοθεί και επιστημονικό περιοδικό στα αγγλικά με ελληνική 
περίληψη.  

Η αναζήτηση των πραγματικών δυνατοτήτων του αγροτικού τομέα της χώρας και της 
επιχειρηματικής του προοπτικής και μετεξέλιξης, σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης 

οικονομίας, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα, ιδιαίτερα σε μια δύσκολη για την ελληνική οικονομία 
περίοδο. Παράλληλα, αποτελεί μεγάλη πρόκληση και στοίχημα με τελικούς δικαιούχους ένα σημαντικό 
τμήμα της κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, μία από τις βασικές αιτίες των προβλημάτων και δυσλειτουργιών 
που καλούμαστε να υπερβούμε, είναι η έως σήμερα απουσία στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμ-
ματισμού, η αδυναμία συντονισμού μεταξύ κεντρικής υπηρεσίας και περιφερειακών μονάδων και η 
έλλειψη σύγχρονων συστημάτων εφαρμογής, παρακολούθησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων από 
τις επιμέρους δραστηριότητες.

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ως φορέας που διαχειρίζεται την έρευνα-καινοτομία-κατάρτιση, αλλά και την 
πιστοποίηση-ελέγχους των αγροτικών προϊόντων, των βιολογικών καλλιεργειών και του συστήματος 
κρέατος-γάλακτος, καλείται να παίξει ένα καίριο ρόλο για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα στην Ελλάδα. Κύριος στόχος θα πρέπει να είναι η διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμι-
κού πλαισίου υποστήριξης της αγροτικής παραγωγής και των Ελλήνων παραγωγών με βασικά στοιχεία:

•  την αγροτική έρευνα και καινοτομία ως κύριο μοχλό υποστήριξης του πρωτογενούς τομέα και ουσι-
αστικό συστατικό προαγωγής της επιστημονικής γνώσης,

•  την εκπαίδευση, κατάρτιση και διαρκή επιμόρφωση του αγροτικού κόσμου ως βασικό εργαλείο της 
στήριξης των αγροτών,

•  τον έλεγχο και πιστοποίηση των πρώτων υλών και αγροτικών προϊόντων, την προστασία της ονομασίας 
και της προέλευσής τους, μαζί με την πιστοποίηση της ποιότητας ως ενιαία εργαλεία για την ανάπτυξη 
και εμπορία ποιοτικών προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία. 

Ενδεικτικά, σχετικές δράσεις-ενέργειες που μπορεί –και πρέπει– να υλοποιήσει ο Οργανισμός, με 
άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα αφορούν την:

•  ανάδειξη-πιστοποίηση ενός ικανού αριθμού παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων με 
σημαντική προστιθέμενη αξία για τους κατοίκους της περιφέρειας, 

•  επανεξέταση των ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ που για διάφορους “τεχνικούς λόγους” δεν έχουν τύχει 
της αναγνώρισης που αξίζουν,

•  υλοποίηση έργου για την κατάρτιση 8.500 ανέργων με στόχο στη συνέχεια να απασχοληθούν στον 
αγροτικό τομέα,

•  υλοποίηση του λιμνάζοντος πλάνου για την καθιέρωση του θεσμού του γεωπόνου-συμβούλου στις 
περιφέρειες,

•  λειτουργία επιδεικτικών αγροκτημάτων για μεταφορά τεχνογνωσίας-καινοτομίας από την πρωτογενή 
έρευνα στους χρήστες (αγρότες-κτηνοτρόφους),

•  εναρμόνιση των ελληνικών αγροτικών προτύπων με τα αντίστοιχα διεθνή (ευρωπαϊκά, αμερικάνικα κ.λπ.). 

Μεγάλη μας πρόκληση είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου και οικονομικά αυτοδύναμου Οργανισμού, 
ικανού να προσφέρει ουσιαστικές υπηρεσίες στους αγρότες και να αυξήσει την προστιθέμενη αξία 
των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Μέσω της ανάπτυξης της καινοτομίας και της εφαρμογής της 
στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας με εμφανή οφέλη για την κοινωνία, ο Οργανισμός θα κληθεί 
να παίξει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή των πολιτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.  

Η εποχή της εξόδου από την κρίση χρειάζεται τολμηρές αποφάσεις και υπερβάσεις και δε συμβαδίζει με 
την προστασία μικροσυμφερόντων, ούτε με την πρόταξη του προσωπικού έναντι του συνολικού καλού. 
Χρειάζεται συνεργασία, αμοιβαία κατανόηση και φυσικά αποφασιστική πολιτική στήριξη.
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