
αντί	προλόγου

Αγαπητοί	αναγνώστες,
Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 αναμένεται να συμ-
βάλει στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» προάγοντας την αειφόρο αγροτική 
ανάπτυξη μέσω της διαμόρφωσης ενός ισορροπημένου, φιλικού προς το περι-
βάλλον, ανθεκτικού στην κλιματική μεταβολή, ανταγωνιστικού και καινοτόμου 
γεωργικού τομέα.

Η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης, μέσω του νέου ΠΑΑ, θα συμβάλει στην 
επίτευξη των ακόλουθων επιδιώξεων: α) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
γεωργίας, β) διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της 
δράσης για το κλίμα, γ) ισόρροπη ανάπτυξη των αγροτικών οικονομιών και 
κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και διατήρησης θέσεων 

απασχόλησης, και  δ) εισαγωγή της έννοιας της βιο-οικονομίας (Νέα Αναπτυξιακή Κατεύθυνση της 
ΕΕ) στον πρωτογενή τομέα της χώρας. 

Οι παραπάνω στόχοι θα επιτευχθούν μέσω της υιοθέτησης των ακόλουθων προτεραιοτήτων: α) προ-
ώθηση της μεταφοράς γνώσεων και καινοτομίας στη γεωργία, β) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
όλων των τύπων γεωργίας και της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, γ) προώθηση της 
οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, δ) αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων, 
ε) προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και αλλαγή προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα, που να είναι ανθεκτική στην κλιματική μεταβολή, και στ) προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, μείωση της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.

Στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, οι προτεραιότητες αυτές θα υλοποιηθούν με:

Α. Tην μεταφορά γνώσης και ενσωμάτωσης της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία, η οποία 
αποτελεί την κύρια και οριζόντια δράση σε όλους τους τομείς. Σημαντικοί «θεσμοί» που υιοθετούνται 
στο νέο ΠΑΑ 2014-2020 και θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση είναι: α) η «Ευρωπαϊκή 
Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ)», β) οι «Επιχειρησιακές Ομάδες», γ) οι «Γεωργικοί Σύμβουλοι», 
και δ) οι «Διαμεσολαβητές Καινοτομίας (Innovation brokers)». Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ λόγω των 
αρμοδιοτήτων και της εμπειρίας του καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση 
του ΠΑΑ 2014-2020. Η σημαντική παρουσία του στην παραγωγή καινοτομίας (Αγροτική Έρευνα) 
και μεταφορά γνώσης (Αγροτική Εκπαίδευση), με την ταυτόχρονη προσπάθεια που αναπτύσσεται 
με συνεργασία των Περιφερειών της χώρας για τη δημιουργία «πρότυπων επιδεικτικών αγροκτημά-
των», καθώς και η σημαντική στήριξη που θα προσφέρει στη λειτουργία του θεσμού των «Γεωργικών 
Συμβούλων»,  σε συνδυασμό με την επιτυχή μεταφορά της νέας γνώσης-παραγόμενης καινοτομίας 
στην παραγωγική διαδικασία (μέσω των innovation brokers), θα αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία 
στην επιτυχή υλοποίηση του ΠΑΑ 2014-2020.

Β. Την ανάδειξη της ταυτότητας και τη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών μας προϊόντων. Ο 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καλείται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του νέου ΠΑΑ 2014-2020, 
καθώς διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα προστασίας της ταυτότητας των ελληνικών τοπικών- 
παραδοσιακών προϊόντων και στην πιστοποίηση της ποιότητάς τους. Επίσης, η θέσπιση-ανάπτυξη 
και υιοθέτηση συστημάτων ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Πρωτογενούς Παραγωγής (AGRO), 
θα συμβάλει στους περιβαλλοντικούς στόχους και το «Πρασίνισμα» της Νέας ΚΑΠ.

Γ. Την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων με στόχο την ανάπτυξη οικονομίας χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα που θα είναι ανθεκτική στην κλιματική μεταβολή. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και 
στον τομέα αυτό με τα εργαλεία που διαθέτει (Αγροτική Έρευνα-Αγροτική Εκπαίδευση-Πρότυπα 
Αγροκτήματα-Στήριξη Γεωργικών Συμβούλων) καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο. 

Από τα προαναφερόμενα καταδεικνύεται ότι ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αποτελεί σημαντικό εργαλείο 
για την επιτυχή Αγροτική Ανάπτυξη της Χώρας. Επομένως, πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του και να 
ενδυναμωθεί το ειδικό βάρος του, πολύ περισσότερο σήμερα, που η δημοσιονομική και γενικότερα 
οικονομική κρίση στη χώρα μας, για να ανακάμψει από τη στασιμότητα, χρειάζεται εντατικοποίηση 
των δραστηριοτήτων του.
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Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ


