
Editorial
Αγαπητοί αναγνώστες,

Μ πήκαμε στο φθινόπωρο και όπως συνηθίζεται, 
στην αρχή της παραγωγικής περιόδου, μετά τη 
«νωχελική» παρέλευση του καλοκαιριού. Ένας 
μικρός απολογισμός του παραχθέντος έργου 

είναι απαραίτητος για τον επαναπροσδιορισμό της πορείας και 
των στόχων του Οργανισμού. 

Τα βασικά επιτεύγματα αυτής της περιόδου ήταν η ολοκλή-
ρωση του σχεδίου νόμου που θα διέπει τον ενιαίο Οργανισμό 
και του Κανονισμού Προσωπικού και Αξιολόγησης Στελεχών, 
σχέδια τα οποία βρίσκονται πλέον στα χέρια του ΥΠΑΑΤ για την 
τελική τους θεσμοθέτηση. Είναι αληθές ότι η εκπόνηση αυτών 
των σχεδίων ανάλωσε πολύ κόπο και χρόνο, χωρίς βέβαια να 
αποφευχθούν προβλήματα τριβών και εντάσεων, που οδήγησαν 
σε θετικές τελικά εξελίξεις ως προς το αποτέλεσμα. Θεωρούμε 
ότι είναι θέμα μικρού χρονικού διαστήματος για την ολοκλήρωσή 
τους, που θα μας επιτρέψει την οριστική πλήρωση των θέσεων 
ευθύνης και την αξιολόγηση του προσωπικού εντός ενός σύγ-
χρονου και διαφανούς θεσμικού πλαισίου.

Παράλληλα, στον χρόνο που μεσολάβησε, έχει υποβληθεί πλη-
θώρα Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων Interreg, Life 
κ.ά., σημαντικός αριθμός εκ των οποίων στέφθηκε με επιτυχία 
και αρκετά ακόμη πρόκειται να υποβληθούν. Επίσης έχουν υπο-
βληθεί προγράμματα στο πλαίσιο προκηρύξεων της ΓΓΕΤ που 
χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Επισημαίνεται ότι έχουν υπο-
βληθεί και προγράμματα ERASMUS καθώς και δύο πολύ σημα-
ντικά προγράμματα προώθησης της φέτας στην Ευρωπαϊκή και 
Αμερικάνικη αγορά, αντίστοιχα. Όλα τα παραπάνω δηλώνουν 
την εξωστρέφεια και την πραγματική μας εικόνα και υπόσταση 
που προσδιορίζουν τον αναπτυξιακό ρόλο του Οργανισμού μας.

Ως επιστέγασμα των αναπτυξιακών μας δραστηριοτήτων απο-
τελεί αυτήν την περίοδο το «πρόγραμμα καταρτίσεων των νέων 
αγροτών». Θα θέλαμε με έμφαση να σταθούμε σ’ αυτό εφόσον 
αποτελεί υποχρέωση της χώρας και εκκρεμούσε η ολοκλήρωσή 
του από την προηγούμενη περίοδο. Για τον Οργανισμό αποτελεί 
έναν πραγματικό άθλο, από τη στιγμή που ανέλαβε σε τόσο σύ-

ντομο χρονικό διάστημα του εξαμήνου να εκπονήσει 560 εκπαι-
δευτικά προγράμματα και να καλύψει τις ανάγκες ένταξης περί-
που 10.500 νέων αγροτών στο σύνολο της χώρας. Για τον σκοπό 
αυτό επιστράτευσε το δικό του στελεχικό δυναμικό, αξιοποιώ-
ντας και το αντίστοιχο του ΥΠΑΑΤ καθώς και σημαντικό αριθμό 
αυτοαπασχολούμενων και άνεργων γεωτεχνικών. Αυτή τη στιγμή 
έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση του 85% των νέων αγροτών και 
φιλοδοξούμε να ολοκληρωθεί το σύνολο των υπόχρεων έως το 
τέλος του προσεχούς Οκτωβρίου.

Το πρόγραμμα αυτό δε θα ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί αν 
δεν υποστηριζόταν από ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστη-
μα που σχεδιάστηκε να διασφαλίζει τις αδιάβλητες διαδικασίες 
καταρτίσεων, παρακολούθησης του έργου και των διαδικασιών 
αποπληρωμής, που μας έκαναν πιο έμπειρους και αποτελούν 
σημαντική παρακαταθήκη για μελλοντική αξιοποίηση τόσο με-
γάλων αντίστοιχων προγραμμάτων. Επιπλέον, ένα τέτοιο έργο 
δε θα μπορούσε να ολοκληρωθεί από άλλο φορέα χωρίς την 
εμπειρία και τις δομές του ΕΛΓΟ, γεγονός που αναδεικνύει την 
εκπαιδευτική προσφορά του Υπουργείου προς τον αγροτικό κό-
σμο και ταυτόχρονα την ανάγκη αύξησης του προσωπικού και 
τον αποτελεσματικότερο ρόλο του Οργανισμού στον εν λόγω 
τομέα. Από την εκπαιδευτική διαδικασία αναδεικνύεται η «δίψα» 
της πλειονότητας των καταρτιζόμενων και η αναγκαιότητα της 
συνεχούς πληροφοριακής προσφοράς μας προς αυτούς σε μό-
νιμη βάση.

Τέλος, αποδείξαμε στις Κασσάνδρες της αποτυχίας ότι μπο-
ρούμε και θέλουμε να βάλουμε τέλος στις παραφυάδες των κρα-
τικών ελλείψεων.

Αξίζουν λοιπόν συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλαν και 
πολλές φορές υπερέβαλαν εαυτούς στην επιτυχή ολοκλήρωση 
του προγράμματος.
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