
αντί	προλόγου

Αγαπητοί	φίλοι	και	συνάδελφοι,	

Με μεγάλη μου χαρά, προλογίζω την τριμηνιαία ενημερωτική έκδοση του  
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ και επικοινωνώ 
μαζί σας γραπτώς, ώστε να εκφράσω κάποιες από τις κεντρικές πολιτικές και 
θέσεις του Υπουργείου. 

Η Γεωργία μπορεί και πάλι, όπως στο παρελθόν, να γίνει «πυλώνας» ανάπτυ-
ξης για τη χώρα μας. Ισχυρή και ανταγωνιστική γεωργία, σημαίνει ισχυρή και 
ανταγωνιστική οικονομία. Ειδικά σήμερα, στην κρίσιμη δημοσιονομική συγκυρία 
που διανύουμε, ο πρωτογενής τομέας μας σε «συνέργεια» με το δευτερογενή της 
μεταποίησης, αλλά και τον τριτογενή των υπηρεσιών, όπως π.χ. του τουρισμού 

μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας, στη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής για τη χώρα.  

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ενίσχυση του 
τομέα της έρευνας, της τεχνολογίας, στην αξιοποίηση των πορισμάτων της επιστήμης και γενικό-
τερα της καινοτομίας. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε αυτήν την οικονομική συγκυρία ο 
τόπος μας, βούλησή μας είναι να ενισχύσουμε το ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό στον τομέα της 
γεωργικής έρευνας. 

Σε αυτό το σκοπό, βασικός συμπαραστάτης μας, ως ένας από τους κυριότερους φορείς του Υπουρ-
γείου, είναι ο  ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ που αποτελεί το βασικό μοχλό της έρευνας, καινοτομίας και 
κατάρτισης στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Φορέας με όραμα και προοπτική, που φέρνει στο 
προσκήνιο τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ Κεντρικής Υπηρεσίας και περιφερειακών μο-
νάδων διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του, παρά τη δύσκολη καθημερινότητα.

Η έγκριση των προσλήψεων 60 Ερευνητών για το τρέχον έτος και η πρόσληψη άλλων 40 στις αρχές 
του 2014 στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ αποτελεί μια σημαντική τομή που γίνεται στο κομμάτι της εφαρ-
μοσμένης γεωργικής έρευνας και τεχνολογίας, σε όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας από 
το σπόρο και την καλλιέργεια έως τη μεταποίηση, τη συσκευασία, την εμπορία και διακίνηση κ.λπ. 
αλλά και σε όλους τους τομείς παραγωγής: Φυτική, Ζωική, Αλιεία, κ.ά. 

Η προσπάθειά μας όμως δε θα σταματήσει εκεί. Αναμένεται ακόμη η πρόσληψη 150 μεταδιδακτορικών 
επιστημόνων, που θα απασχοληθούν σε διάφορους τομείς της εφαρμοσμένης γεωργικής έρευνας, 
προκειμένου σε συνεργασία με το υπάρχον ερευνητικό δυναμικό του ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ, αλλά και 
εκείνο των  πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, να αξιοποιήσουν με επιτυχία τα επιτεύγματα της έρευνας 
και της τεχνολογίας στον πρωτογενή μας τομέα.  

Οι προσπάθειές μας να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τον τομέα της εφαρ-
μοσμένης γεωργικής έρευνας θα συνεχιστούν με αμείωτο ενδιαφέρον. Η ποιότητα των ελληνικών 
προϊόντων και η αύξηση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, είναι συνυφασμένα με την εφαρ-
μοσμένη έρευνα και την καινοτομία που δημιουργούν άμεση ανάγκη απασχόλησης ερευνητών, ώστε 
η ελληνική γεωργία να αυξήσει τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και να αποτελέσει και πάλι 
πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. 

Χωρίς την επιστήμη και τα πορίσματά της, η παραγωγική ανασυγκρότηση που επιχειρείται αυτή τη 
στιγμή με επιτυχία - αν κρίνει κανείς και από την αύξηση κατά 20% των εξαγωγών των αγροτικών 
μας προϊόντων, μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 - δε θα είναι βιώσιμη.

Παράλληλα, θα ξεκινήσει μέσα στο 2013 το Πρόγραμμα Κατάρτισης ανέργων και αυτοαπασχολού-
μενων του αγροτικού τομέα, από το οποίο αναμένεται να  επωφεληθούν 7.000 άνεργοι/ες, 1.500 
αυτοπασχολούμενοι/ες (μέλη αγροτικών συνεταιρισμών), καθώς και υποαπασχολούμενοι/ες στον 
αγροτικό τομέα, οι οποίοι θα αναβαθμίσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητές τους σε θέματα 
του πρωτογενούς τομέα. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 8 Περιφέρειες Σύγκλισης: Ανατολική 
Μακεδονία & Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο 
Αιγαίο και Κρήτη με συνολικό προϋπολογισμό 20.000.000 €.



Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, λειτουργήσαμε πλήρως 6 γεωργικές σχολές διασκορπι-
σμένες σε όλη την Ελλάδα, και σε συνεργασία και με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή προωθούμε 
στοχευμένες δράσεις σε συγκεκριμένους τομείς. 

Χρειαζόμαστε ένα νέο επαγγελματία αγρότη που θα εισαχθεί με επιλογή του στα επαγγελματικά γεωρ-
γικά λύκεια, των οποίων τα προγράμματα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, θα αναβαθμι-
στούν έτσι ώστε να γίνουν τριετή, όπως και των άλλων τεχνικών λυκείων της χώρας, προκειμένου να 
κατοχυρωθεί και μέσω αυτής της εκπαιδευτικής πράξης το απολυτήριο του επαγγέλματος του αγρότη.

Παράλληλα θα ενθαρρυνθούν απόφοιτοι και από Ανώτερες Σχολές, όπως τα ΤΕΙ Φυτικής, Ζωικής 
Παραγωγής, Ιχθυοπαραγωγής και Δασικής Παραγωγής, αλλά και των Σχολών Τεχνολογίας Τρο-
φίμων των ΤΕΙ, να καταπιαστούν επαγγελματικά με επιχειρησιακό πνεύμα σε όλα τα βήματα της 
παραγωγικής διαδικασίας. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για αποφοίτους των αντίστοιχων πανεπιστη-
μιακών σχολών.

Δίδεται έτσι μια νέα δημογραφική διάσταση μέσω της  στήριξης της Περιφέρειας και της αναζω-
ογόνησής της με «νέο αίμα». Η μεγαλύτερη περιουσία που διαθέτει η χώρα μας σήμερα, είναι το 
ανθρώπινο δυναμικό της. Στο ΥπΑΑΤ καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες, ώστε να μειώσουμε τη 
«διαρροή εγκεφάλων» στο εξωτερικό, καθώς  η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας περνάει 
μέσα από την αξιοποίηση αυτών των νέων ανθρώπων που με το μεράκι, την όρεξη και τις καινούριες 
ιδέες τους, θα δώσουν την απαραίτητη «ώθηση» στον πρωτογενή μας τομέα.  

Η Γεωργία μπορεί και πρέπει να γίνει και πάλι κεντρικός πυλώνας της οικονομίας και ισχυρός μοχλός 
ανάπτυξης. Μπορεί και πρέπει να γίνει ο πρωταγωνιστής της εθνικής μας οικονομίας. Μπορεί και 
πρέπει να παίξει τον καταλυτικό ρόλο στην έξοδο από την κρίση. Συλλογικά, μεθοδικά, με προγραμ-
ματισμό και στόχευση, θα καταφέρουμε να πετύχουμε αυτόν το στόχο.

Καθηγητής Αθανάσιος Τσαυτάρης
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων


