
αντί	προλόγου

Αγαπητοί	αναγνώστες,
Μαζί με τις παραδοσιακές ευχές για υγεία, ευτυχία και επιτυχία, εύχομαι το 2014 να αποτελέσει 
έτος-ορόσημο για την αναπτυξιακή τροχιά της χώρας, η οποία πλέον θα βασίζεται σε ισχυρά θεμέ-
λια. Παράλληλα, για τον αγροτικό τομέα η χρονιά αυτή αποτελεί το εναρκτήριο έτος εφαρμογής 
της νέας ΚΑΠ η οποία διέπει τον αγροτικό προϋπολογισμό της ΕΕ και όλοι ευελπιστούμε ότι θα 
δημιουργήσει ένα νέο, περισσότερο ταιριαστό για την ελληνική γεωργία, κοινοτικό στρατηγικό 
περιβάλλον και προσέγγιση. 

Όπως κάθε καινούργιο πλαίσιο, η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ παρουσιάζει μια σειρά από κινδύνους 
αλλά παράλληλα αποτελεί πηγή νεωτερισμών και σημαντικών ευκαιριών. Συγκεκριμένα, πέρα 

από τον πάγιο στόχο για παραγωγή ασφαλών, ποιοτικών και πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων, οι σημαντικές 
αλλαγές που επιφέρει η νέα ΚΑΠ αφορούν την “οικολογική ενίσχυση” σε ποσοστό 30% των άμεσων ενισχύσεων 
στον 1ο πυλώνα (14.8 δις) και στον 2ο πυλώνα (4.2 δις) η εισαγωγή της καινοτομίας ως βασική προτεραιότητα (§5), 
από κοινού με την περιβαλλοντική προστασία (§28). 

Στη διαδικασία ενσωμάτωσης των απαιτήσεων της νέας ΚΑΠ για καινοτομία, οικολογική διάσταση, περιβαλλοντική 
προστασία και ποιότητα-ασφάλεια στα αγροτικά προϊόντα, ο ρόλος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ θα είναι κομβικός. Ο Οργανισμός μας, ως ο υπεύθυνος φορέας διενέργειας της αγροτικής, δασικής και αλιευτικής 
έρευνας, της αγροτικής κατάρτισης και της διασφάλισης ποιότητας & πιστοποίησης των αγροτικών προϊόντων, διαθέτει 
τις απαιτούμενες υποδομές, τεχνογνωσία και κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό για την υλοποίηση των δράσεων αυτών. 

Αναλυτικότερα, σε σχέση με την απαίτηση της νέας ΚΑΠ για εισαγωγή-εφαρμογή της καινοτομίας στο χωράφι, στις 
ερευνητικές δομές του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ υλοποιούνται σήμερα 120 καινοτόμα ερευνητικά έργα που χρηματοδο-
τούνται με 13,8 εκατομμύρια € (για το 2013) από την ΕΕ και εθνικούς, ιδιωτικούς και ιδίους πόρους. Το αντικείμενο 
των έργων αυτών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας όπως η γεωργία ακριβείας, η ασφάλεια των καταναλωτών, 
η κτηνοτροφία, η πιστοποίηση και διάθεση γενετικού υλικού, η καταπολέμηση ασθενειών (π.χ. έλκος καστανιάς) 
κ.λπ. Επιπλέον, λειτουργεί έξι επαγγελματικές σχολές (τυροκομίας, θερμοκηπιακών καλλιεργειών, οινολογίας, 
ξυλογλυπτικής, αρχιτεκτονικής τοπίου, κ.λπ.) και προσφέρει ικανό αριθμό σεμιναρίων ταχύρρυθμης κατάρτισης σε 
τομείς όπως η μελισσοκομία, η καλλιέργεια αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών κ.λπ.

Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων, με πρόσφατη απόφαση του ΔΣ, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ απέκτησε ενιαία δομή 
που εξορθολογικοποιεί και ομογενοποιεί τις περιφερειακές δομές. Επίσης, συστήνονται πέντε περιφερειακά αγρο-
τικά κέντρα και σημεία πληροφόρησης αγροτών, με στόχο την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων και την αμεσότερη 
επικοινωνία με τους αγρότες. Τέλος, για να επιτευχθεί η επιζητούμενη μεταφορά της καινοτομίας από τα ερευνητικά 
κέντρα σε αγρό και αγρότες, οργανώνονται και θα λειτουργήσουν πρότυπα επιδεικτικά αγροκτήματα σε όλη την 
περιφέρεια της χώρας. Σε αυτά θα υλοποιούνται δράσεις μεταφοράς καινοτομίας, εισαγωγής-αξιολόγησης νέων 
καλλιεργειών, επίδειξης νέων καλλιεργητικών τεχνικών και αξιολόγησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 
Σημαντική επίσης δραστηριότητά τους αφορά τη διατήρηση και διάδοση του γηγενούς φυτικού και ζωικού γενετικού 
υλικού. Ήδη, τον Νοέμβριο του 2013 υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τον Δήμαρχο 
Χρυσούπολης και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ η σύσταση του πρώτου επιδεικτικού αγροκτήματος στο Νέστο και σύντομα 
ακολουθεί η καθιέρωση σειράς αγροκτημάτων σε όλη την Ελλάδα.

Στον τομέα διασφάλισης της ποιότητας, ο ΕΛΓΟ αποτελεί τον ενδιάμεσο φορέα εφαρμογής της ευρωπαϊκής πολιτικής 
για την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων, διενεργώντας το σύνολο των ελέγχων σε πιστοποιημένες εταιρείες που 
παράγουν-διακινούν πιστοποιημένα αγροτικά προϊόντα (ΠΟΠ, ΠΓΕ και Βιολογικής Γεωργίας). Επίσης, ο ΕΛΓΟ 
έχει δημιουργήσει, καθιερώσει και λειτουργεί το προαιρετικό εθνικό αγροτικό πρότυπο AGRO. Παράλληλα, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το γάλα-κρέας, το 2013 διενήργησε στα εργαστήριά του 1.090.0014 αναλύσεις 
διακρίβωσης ποιότητας γάλακτος και ελέγχους ισοζυγίων γάλακτος και κρέατος, με την εφαρμογή του συστήματος 
“Άρτεμις” που ελέγχει και διασταυρώνει το δηλωθέν ζωικό κεφάλαιο. 

Έτσι, η οργάνωση και οι δομές του ΕΛΓΟ είναι ήδη έτοιμες να υποστηρίξουν τη νέα πολιτική της ΕΕ για τα νέα της 
σήματα που αφορούν τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Προϊόντα και τα προϊόντα Ορεινής και Νησιωτικής Γεωργίας. 
Παράλληλα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εκπλήρωση της απαίτησης του 1ου πυλώνα της νέας ΚΑΠ για καταβολή 
οικολογικών ενισχύσεων αποτελεί εθνική προτεραιότητα και πρόκληση για τον ΕΛΓΟ, ο οποίος αξιοποιώντας 
το υφιστάμενο δίκτυο επιχειρήσεων πιστοποίησης των τελικών δικαιούχων, μπορεί να σχεδιάσει, οργανώσει και 
λειτουργήσει περιβαλλοντικά πρότυπα AGRO που θα καλύψουν τις απαιτήσεις αυτές διευκολύνοντας την απορ-
ροφητικότητα των ενισχύσεων. Καθηγητής Σέρκο Χαρουτουνιάν
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