
αντί	προλόγου

Αγαπητοί	αναγνώστες,
Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω την επιτυχή ολοκλήρωση της 
πρώτης φάσης του προγράμματος «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών 
Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)», που αφορά στην αξιολόγηση των 
προτάσεων που υποβλήθηκαν. Συνολικά, υποβλήθηκαν 230 προτάσεις Έρευνας, 
Τεχνολογίας Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), καταδεικνύοντας το έντονο ενδι-
αφέρον των νέων ερευνητών να εργαστούν για την αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 
προς όφελος της ελληνικής αγροτικής παραγωγής. 

Το πρόγραμμα αφορά την εκπόνηση καινοτόμων σχεδίων εφαρμογής από αυτοα-
πασχολούμενους επιστήμονες (κατόχους διδακτορικού διπλώματος), έχει συνολικό προϋπολογισμό 
9.000.000,00 € και αποτελεί πρωτοβουλία των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, που οργανώθηκε-υλοποιήθηκε από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Η διενέργεια του προγράμματος αποτελεί μια οριζόντια συστημική 
παρέμβαση για την αναβάθμιση της ποιότητας και την αύξηση της παραγωγικότητας στον πρωτογενή 
τομέα της χώρας. Παράλληλα, θα συμβάλει στην ανάσχεση της μετανάστευσης από τη χώρα επιστη-
μονικού δυναμικού υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (brain drain), αφού στο πλαίσιο της υλοποίησής 
του μια κρίσιμη μάζα νέων επιστημόνων θα έχει την ευκαιρία αφενός να απασχοληθεί στο γνωστικό 
αντικείμενο της εξιδείκευσής τους και αφετέρου να υποστηρίξει ουσιαστικά την αναγέννηση της ελ-
ληνικής πρωτογενούς παραγωγής, προφέροντας μια πρώτη νότα ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου. 

Αναλυτικότερα, κύριο αντικείμενο του πρωτοποριακού αυτού προγράμματος είναι η απασχόληση του 
υψηλά εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού  σε τομείς όπως η εισαγωγή της καινοτομίας στην 
ελληνική ύπαιθρο, η βελτίωση της ποιότητας και ο εκσυγχρονισμός του συνόλου του πρωτογενούς 
τομέα της ελληνικής οικονομίας (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία, δασοπονία, κ.λπ.). Για το σκοπό αυτό 
θα χρησιμοποιηθούν ως βασικά εργαλεία η ανάπτυξη, μεταφορά και διάδοση  της καινοτομίας και 
των ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα χρηματοδοτηθούν περίπου 150 έργα κατόπιν επιλογής τους μέσω μιας αδιάβλητης 
διαδικασίας αξιολόγησης, στην οποία συμμετείχαν ως κριτές 55 διακεκριμένοι Έλληνες ακαδημαϊκοί 
καθηγητές. Κάθε πρόταση αξιολογήθηκε από δύο ανεξάρτητους κριτές και σε περίπτωση απόκλισης 
των βαθμολογιών, η πρόταση αξιολογήθηκε και από τρίτο κριτή.  Η ολοκλήρωση της διαδικασίας 
αξιολόγησης σε πρωτόγνωρο για τη χώρα χρόνο (διήμερο), έγινε δυνατή χάρη στην αφοσίωση, απο-
τελεσματικότητα και το υψηλό αίσθημα ευθύνης των μελών της ομάδας έργου, αλλά και του συνόλου 
των εργαζομένων στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, τους οποίους ευχαριστώ από καρδίας.

Κατά τη δεκαεξάμηνη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος επιδιώκεται η εισαγωγή καινοτομίας σε 
τουλάχιστον 4.500 αγρότες, οι οποίοι αποτελούν την αρχική στόχευση για την υποδοχή και υιοθέτηση 
των προτεινόμενων καινοτόμων εφαρμογών. Με το πρόγραμμα αυτό ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ δοκιμάζει 
τις δυνάμεις του στις απαιτήσεις της επόμενης προγραμματικής περιόδου και προετοιμάζεται για την 
εκπλήρωση των απαιτήσεων της νέας ΚΑΠ αναφορικά με τη γεωργία υψηλής ειδίκευσης. Ειδικότερα, 
η υλοποίηση 150 έργων ΕΤΑΚ στο σύνολο της χώρας αποτελεί προοίμιο για την εφαρμογή του νέου 
θεσμού των συμβούλων καινοτομίας (innovation brokers). Επιπρόσθετα, η επιμόρφωση των 4.500 
αγροτών δημιουργεί την απαιτούμενη ωρίμαση για την επιτυχή εφαρμογή των δικτύων καινοτομίας 
και του μέτρου των συνεργασιών της νέας ΚΑΠ.
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