ία νέα χρονιά ξεκινάει. Ο χρόνος περισυλλογής
και διαπιστώσεων έχει πλέον συμπληρωθεί και
ο αγροτικός κόσμος καθώς και οι εργαζόμενοι
αναμένουν από το εποπτεύον υπουργείο και
τη διοίκηση τις κατευθυντήριες γραμμές πλεύσης. Τα οικονομικά εργαλεία για την επίτευξη
των βασικών αλλαγών υπάρχουν και εξειδικεύονται από τα μέτρα και τις
δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό που προέχει είναι
η αναδιοργάνωση του Οργανισμού κάτω από αυτό το πλαίσιο μέτρων και
δράσεων, που εν ολίγοις γενικεύονται σε πέντε στόχους:
● Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας του
πρωτογενούς τομέα.
● Τη βέλτιστη κατάρτιση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού
και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
● Την ενίσχυση της αξίας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων με
ποιοτικά χαρακτηριστικά.
● Την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων υπό το
πρίσμα της προσαρμογής στην κλιματική μεταβολή, και τέλος
● Την ενίσχυση του κοινωνικού ιστού στις αγροτικές περιοχές.
Ο Οργανισμός μας θα πρέπει ως εκ τούτου να προσανατολίσει τις
δομές και τις λειτουργίες του στην αρτιότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που φαίνεται ότι
είναι η σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης όλων των αναπτυξιακών
προγραμμάτων ανασυγκρότησης της αγροτικής οικονομίας και βελτίωσης
των υποδομών.
Παράλληλα με τις προσπάθειες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων να επιδιώξει τις πλέον ανώδυνες λύσεις των προβλημάτων
που έχει συσσωρεύσει η οικονομική κρίση στον αγροτικό κόσμο και ο
Οργανισμός μας συσστρατεύεται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες
να πετύχει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Η διοίκηση και το προσωπικό
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε και οι τέσσερις πυλώνες
του: έρευνα, διασφάλιση ποιότητας, εκπαίδευση και έλεγχοι, να βρουν

τον κοινό τους βηματισμό. Όλες οι ελπίδες φαίνεται να προσανατολίζονται σε αναπτυξιακές και καινοτόμες διαδικασίες, που θα ωθήσουν τον
Έλληνα αγρότη να απαλλαγεί από τις προστατευτικές και αναχρονιστικές
γεωργικές πρακτικές του παρελθόντος που οδήγησαν στη μείωση της
αγροτικής παραγωγής, την απώλεια του πλεονεκτήματος της ποιότητας
και κατ’ επέκταση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων. Η
ελάχιστες πετυχημένες προσπάθειες απλά μας δείχνουν ότι έχουμε ακόμη
πολύ δρόμο να διανύσουμε και να ξεπεράσουμε τις όποιες αδυναμίες και
αγκυλώσεις του παρελθόντος.
Με την ευκαιρία της έκθεσης AGROTICA 2016, σας περιμένουμε στο
περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου μαζί
με τους άλλους εποπτευόμενους Οργανισμούς, οι επισκέπτες θα μπορούν
να πληροφορηθούν για τις τρέχουσες και τις προγραμματισμένες δραστηριότητές μας. Η ανταλλαγή απόψεων πάντα είναι χρήσιμη και εποικοδομητική. Διοργανώνουμε, επίσης, ημερίδα για την ελιά και το ελαιόλαδο, η
οποία θα λάβει χώρα στο Βελλίδειο Ίδρυμα, το Σάββατο 30 Ιανουαρίου.
Η θεματολογία της προσεγγίζει σφαιρικά το ζήτημα των εν λόγω προϊόντων, που αποτελούν δύο από τις σημαντικότερες αγροτικές οικονομικές
δραστηριότητες για τη χώρα μας. Στην προσπάθεια αυτή συνδράμουν
όλες οι Διευθύνσεις του Οργανισμού, Έρευνα, Διαπίστευση, Εκπαίδευση
και Κατάρτιση καθώς και οι διακλαδικές παραγωγικές οργανώσεις ελιάς
και ελαιολάδου, όπως επίσης και ο ΕΦΕΤ. Το πλήρες πρόγραμμα είναι
διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας.
Κλείνοντας, ευχόμαστε να έχουμε μια γόνιμη και παραγωγική χρονιά για
το σύνολο του αγροτικού κόσμου και του Οργανισμού μας.
Δρ Γεώργιος Καρέτσος
Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

