
βάλλον, η έρευνα και η εκπαίδευση, να παραμείνουν υπό την ομπρέλα 
του δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό θα επαναπροσδιορίσουμε, την οργά-
νωση και τη λειτουργία του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, του οποίου η ίδρυση 
υπαγορεύτηκε από τις μνημονιακές απαιτήσεις της εξοικονόμησης πό-
ρων, με ετερογενείς συγκολλήσεις φορέων, χωρίς μελέτη και στόχους, 
χωρίς επιστημονικές προτεραιότητες, χωρίς αναπτυξιακές κατευθύνσεις 
και υφίσταται ως μια δομή - οντότητα σε διαρκή μετάβαση που ψά-
χνει να βρει το βηματισμό της, προκειμένου ο Οργανισμός να μπορεί 
να υποστηρίξει ένα ποιοτικό και εξωστρεφές αγροδιατροφικό μοντέλο 
προς όφελος των Ελλήνων αγροτών και της αγροτικής μας οικονομίας 
γενικότερα. 
Στόχος μας είναι, υπό δημόσιο σχεδιασμό και εποπτεία, να αποτελέ-
σει ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ το βασικό επιστημονικό εργαλείο άσκησης 
αγροτικής πολιτικής, σε τομείς υπηρεσιών υποστήριξης κρισίμων το-
μέων της αγροτικής οικονομίας, για τη διαμόρφωση ενός αναπτυξια-
κού, περιβαλλοντικά ισορροπημένου και καινοτόμου αγροτικού τομέα, 
προσαρμοσμένου στις σημερινές, αλλά και στις μελλοντικές συνθήκες 
του διεθνούς ανταγωνισμού και ταυτόχρονα το συνδετικό παράγοντα 
επικοδομητικής συνεργασίας του δημόσιου, κοινωνικού και ιδιωτικού 
τομέα στον αγροτικό χώρο.

Βασικές Προτεραιότητες του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ: 
1. Σε επίπεδο διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊό-
ντων και των τροφίμων
• Ενίσχυση του επιβλεπτικού ρόλου του Οργανισμού
• Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και συντονισμός όλων των εμπλε-
κομένων φορέων και υπηρεσιών σε μία κοινή στρατηγική και στόχευση 
για την ποιότητα
• Ενδυνάμωση της αξιοπιστίας των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και 
των τροφίμων με την ενίσχυση του συστήματος πιστοποίησης και την 
εντατικοποίηση των ελέγχων 
• Δημιουργία νέων εθνικών προτύπων 
• Βελτίωση της αναγνωρισιμότητας των εθνικών σημάτων ποιότητας 
• Διεθνείς συνεργασίες για την αμοιβαία αναγνώριση συναφών συστη-
μάτων ποιότητας
• Προστασία των κατοχυρωμένων σημάτων ποιότητας
• Εκπαίδευση - πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων
2. Σε επίπεδο εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας το κρίσιμο ζήτη-
μα σήμερα, αλλά και διαχρονικά είναι η σύνδεση των αποτελεσμάτων 
της αγροτικής έρευνας με την αγροτική παραγωγή και η προώθηση της 
καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές, με στόχο τη διευκόλυνση της ανα-
διάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας σε όλες τις πε-
ριφέρειες της χώρας.
3. Προώθηση της διά βίου μάθησης και της επαγγελματικής 
κατάρτισης του αγροτικού πληθυσμού, με στόχο την αναβάθμιση 
των γνώσεων, την απόκτηση σύγχρονων δεξιοτήτων, την ενίσχυση της 
ποιότητας των προγραμμάτων κατάρτισης, προκειμένου να γίνουν ελ-
κυστικότερα, δηλαδή περισσότερο προσαρμοσμένα στις ανάγκες των 
αγροτών. Κυρίως όμως, οφείλουν να στοχεύουν στην ανάδειξη του γε-
ωργικού επαγγέλματος και στην κοινωνική του καταξίωση.
Ευελπιστώντας στο δημιουργικό διάλογο και τη συνεργασία όλων των 
εργαζομένων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και των συλλογικών φορέων τους, 
εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους, όπως και στο δύσκολο έργο του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
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Στις πρωτοφανείς οικονομικές συνθήκες της κρίσης, βιώνουμε 
καταστάσεις που τείνουν να ανατρέψουν κοινωνικά, οικονο-
μικά και παραγωγικά δεδομένα μεγάλων ιστορικών περιόδων 
σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας αλλά και στην 
πρωτογενή παραγωγή ειδικότερα.

Στην υφιστάμενη αυτή, αρνητική οικονομική συγκυρία, ο πρωτογενής 
τομέας μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο στην ανά-
καμψη. 
Σήμερα, λίγους μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από την 
νέα πολιτική ηγεσία, οι προσπάθειές μας περιορίζονται από ισχυρές 
δεσμεύσεις αλλά και διαχρονικά εσφαλμένες πολιτικές επιλογές, που 
έχουν επιφέρει εκτός της γενικότερης αποδιάρθρωσης του πρωτογενή 
τομέα, τεράστια οικονομικά πρόστιμα και απώλεια πόρων.
Παρ’ όλα αυτά, έχουμε ξεκινήσει από αυτονόητες, ρεαλιστικές κινήσεις 
ομαλοποίησης, ουσιαστικής προσέγγισης των προβλημάτων εξορθολο-
γισμού, αλλά και αποκατάστασης συσσωρευμένων αδικιών, σε άμεσο 
διάλογο με τους αρμόδιους συλλογικούς φορείς της επιστημονικής κοι-
νότητας και του αγροτικού πληθυσμού. 
Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των προκλήσεων, που πρέπει να αντι-
μετωπιστούν, υπαγορεύουν τη διαμόρφωση και εφαρμογή ενός ολο-
κληρωμένου πλαισίου πολιτικών με σαφείς στόχους και προτεραιότη-
τες, που συμπληρώνουν την προσαρμογή στο απαιτητικό περιβάλλον 
της νέας ΚΑΠ και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέ-
φεια του αγροτικού τομέα.
Με παραδοχές ως αξίες:
• την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής γε-
ωργίας
• την περιβαλλοντική προστασία 
• την υποστήριξη του μικρομεσαίου παραγωγικού δυναμικού της υπαί-
θρου
• τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στις αγροτικές περιοχές, την προ-
ώθηση της κοινωνικής ένταξης, τη μείωση της φτώχειας 
• τη σχεδιασμένη διαφοροποίηση και την οικονομική ανάπτυξη της 
υπαίθρου
• την κοινωνική δικαιοσύνη 

Προχωρούμε σε συνδυασμένες ενέργειες που στοχεύουν: 
• στην επάρκεια της χώρας σε βασικά, ποιοτικά αγροτικά προϊόντα δι-
ατροφής
• στην αύξηση της συμμετοχής του αγροτικού μας τομέα στο διεθνή 
καταμερισμό, τη βελτίωση του ελλειμματικού εμπορικού ισοζυγίου 
αγροτικών προϊόντων και στη μείωση της εξάρτησης από τις εξαγωγές, 
με βασικά κριτήρια την υγιεινή, την ασφάλεια και την ποιότητα των 
αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων 
• στην παραγωγική, κοινωνική, πολιτισμική και πληθυσμιακή ανασυ-
γκρότηση της υπαίθρου, στη βάση αντιμετώπισης διαχρονικών προβλη-
μάτων δομικού, ιστορικού και οικονομικού χαρακτήρα που λειτούργη-
σαν ως προσκόμματα στην ανάπτυξη και οδήγησαν, στη φτωχοποίηση 
και στην εκποίηση περιουσιακών στοιχείων δημοσίου ή κοινωνικού 
χαρακτήρα.
• στη δημιουργία ενός νέου πλαισίου ανάπτυξης της αγροτικής μας οι-
κονομίας με διαχρονικότητα και κοινωνικό προσανατολισμό 

Ο ρόλος των φορέων του Δημοσίου 
Σε αυτή την κατεύθυνση, στρατηγική μας επιλογή είναι, κρίσιμοι τομείς, 
όπως τα δάση, η προστασία της δημοσίας υγείας, τα τρόφιμα, το περι-

Καινούριοι ρόλοι 
σε νέα
καθήκοντα και
στόχους 


