
αγροτικών προϊόντων, πιστοποίησης και απονομής σημάτων ποιότητας. 
Παράλληλα και με θετικό πρόσημο ολοκληρώνονται τα 158 έργα της 

πράξης ΑγροΕΤΑΚ που εκπονήθηκαν από αντίστοιχο αριθμό νέων επιστη-
μόνων διδακτόρων. Τα έργα στοχεύουν στην κατάθεση καινοτόμων ιδεών, 
μεταφοράς τεχνογνωσίας και εφαρμογής στην αγροτική παραγωγή και 
οικονομία, στην κτηνοτροφία, στην αλιευτική παραγωγή, στον αγροδια-
τροφικό τομέα, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εκπαίδευ-
ση. Κατά τη διαδικασία εκπόνησης οι νέοι αυτοί επιστήμονες, ήρθαν σε 
επαφή με περίπου 5.000 ενδιαφερόμενους αγρότες και υπηρεσίες που 
σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα και την εκπαίδευση. Στόχος μας είναι 
αμέσως μετά την οριστική παραλαβή και αποπληρωμή των έργων να 
κατατεθούν προτάσεις προς εφαρμογή στην επιχειρηματική και ευρύτερη 
αγροτική κοινότητα για τη βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής ποιο-
τικών προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και της 
μείωσης των εισροών. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ήταν ένας άθλος 
και τα συγχαρητήρια είναι το λιγότερο που πρέπει να απονεμηθούν στους 
νέους αυτούς επιστήμονες και στο προσωπικό του Οργανισμού μας, που 
επιφορτίστηκε ένα τόσο τεράστιο έργο στο ένα μικρό χρονικό διάστημα 
του ενός έτους περίπου. 

Προς τη θετική κατεύθυνση βαίνει και η διαδικασία της πρόσληψης των 
100 νέων ερευνητών, που θα δώσει μια ανάσα στη δραματική μείωση του 
ερευνητικού προσωπικού. Ήδη οι τριμελείς εισηγητικές επιτροπές έχουν 
καταθέσει στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Οργανισμού τις προτάσεις 
αξιολόγησης. Καλείται τώρα το ίδιο με συντονισμένες διαδικασίες να 
εξετάσει τις προτάσεις και να καταλήξει στην οριστική κρίση σύμφωνα 
με τα κριτήρια που ορίζονται εκ του νόμου. Πρέπει να τονίσουμε, ότι έχει 
καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την αντικειμενική αξιολό-
γηση και η εξασφάλιση της απόλυτης διαφάνειας των διαδικασιών. Η 
διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις αρχές του νέου έτους και θα επικυρωθεί 
με πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, με την ευκαιρία της έκδοσης του νέου μας τεύχους και ενόψει 
των εορτών και του νέου έτους, ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά.

αρά τις όποιες δυσκολίες βιώνει η χώρα μας, ο Οργα-
νισμός μας προσπαθεί να βρει το βηματισμό του. Η 
προσπάθεια που καταβάλλεται από το εποπτεύον 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, στοχεύει στην επίλυ-
ση της πληθώρας των καθημερινών προβλημάτων 

που επέφερε η πρόχειρη και κατά κοινή ομολογία «βίαιη» συγχώνευση 
των τεσσάρων ανεξάρτητων οργανισμών. Το πολύπλοκο και δαιδαλώ-
δες νομικό πλαίσιο δεν αφήνει πολλά περιθώρια στην προσωρινή έστω 
ανασυγκρότησή τους, παρά τις όποιες φιλότιμες προσπάθειες αυτοπροσ-
διορισμού και παράλληλης πορείας τεσσάρων ετών από την επιβεβλημέ-
νη συμπόρευσή τους. Η  γενικότερη εικόνα που προκύπτει από τις μέχρι 
στιγμής εκτιμήσεις μας, αντανακλά και τη συνολική εικόνα βαθμιαίας και 
πολύχρονης εγκατάλειψης του πρωτογενή τομέα της αγροτικής παραγω-
γής και της παράλληλης κατάρρευσης και αποστελέχωσης των άλλοτε 
ακμαίων περιφερειακών δομών του Οργανισμού. Η συσσώρευση των 
προβλημάτων εκφράζεται και μέσα από τις εναγώνιες προσπάθειες των 
στελεχών και της διοίκησης για την επίλυση των πολύπλοκων λειτουργι-
κών και οργανωτικών ζητημάτων στο επίπεδο της προσωρινότητας, που 
στενεύει τα περιθώρια οραματισμού και σχεδιασμού. 

Βρισκόμαστε ήδη σε στενή συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του 
ΥΠΑΑΤ, ώστε να βρεθεί πολύ σύντομα μια οριστική και αποτελεσματι-
κή λύση για τη νέα μας πορεία, που στόχο έχει πάντα την πολύπλευρη 
υποστήριξη των αγροτών μέσω των τριών πυλώνων της δραστηριότη-
τάς μας, της έρευνας, της διασφάλισης της ποιότητας, της εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης. Προφανώς, όλες οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του 
σχεδιασμού του νέου θεσμικού μας πλαισίου, θα γίνουν υπό το πρίσμα 
της πλήρους διαφάνειας και της ενεργού συμμετοχής του συνόλου των 
εργαζομένων. Ήδη προς αυτή την κατεύθυνση έχουν δρομολογηθεί και 
εσωτερικές διαδικασίες αυτοδιάγνωσης, προσδιορισμού και οραματισμού 
των προοπτικών της κοινής ή μη πορείας, η οποία θα τεκμηριώνεται με 
μετρήσιμα αποτελέσματα και με αντίστοιχα οικονομικά δεδομένα βιωσι-
μότητας.

Παρά το γενικότερο δυσμενές περιβάλλον πρέπει να αναδείξουμε και τη 
θετική συμβολή μας στον αγροτικό χώρο. Ήδη καταφέραμε να ξεκινήσει η 
κατάρτιση των αγροτών για την ασφαλή χρήση των φυτοφαρμάκων και 
δρομολογείται η διαδικασία εξετάσεων και απονομής των πιστοποιητι-
κών. Οι επαγγελματικές μας σχολές (ΕΠΑΣ) παρά τις δυσκολίες στο ξεκί-
νημα της χρονιάς, ήδη λειτουργούν και έχουν στελεχωθεί με διδακτικό 
προσωπικό. Δεν πρέπει να υποτιμηθεί επίσης το γεγονός, ότι συμμετείχα-
με σε ευάριθμες διοργανώσεις συνεδρίων και εκδηλώσεων προώθησης 
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