
Editorial
Αγαπητοί αναγνώστες,

Σ τόχος του περιοδικού μας είναι να φιλοξενεί κατά 
κανόνα, εκλαϊκευμένα επιστημονικά άρθρα από τις 
ποικίλες ερευνητικές δραστηριότητες του Οργα-
νισμού στον πρωτογενή αγροτικό τομέα. Επίσης, 

σημαντικός χώρος αφιερώνεται στις δραστηριότητες στον 
τομέα της διαπίστευσης των καλλιεργειών και των αγροτι-
κών προϊόντων καθώς και τη μεταφορά σύγχρονων γνώσεων 
στους νέους που φιλοδοξούν να απασχοληθούν στην αγρο-
τική παραγωγή και μεταποίηση. Η εκπαίδευση προεκτείνεται 
και σε υφιστάμενους αγρότες μέσω των καταρτίσεων και ενη-
μερώσεων για τα νεότερα επιτεύγματα στο σύνολο του αγρο-
τικού χώρου στο παγκόσμιο και το τοπικό γίγνεσθαι. Όπως 
θα διαπιστώσετε και από την ύλη του παρόντος τεύχους, τα 
στελέχη μας συμμετείχαν και συνεχίζουν να συμμετέχουν 
σε πλήθος ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων, με στόχο πάντα 
τη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής και την εξασφάλιση 
ανώτερων ποιοτικά προϊόντων, με παράλληλο σεβασμό και 
φροντίδα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 
Στην ουσία ο Οργανισμός μας βρίσκεται εξ αντικειμένου στην 
αιχμή του δόρατος της ανάπτυξης, εξειδικεύοντας και αξιο-
ποιώντας τα αποτελέσματα της έρευνας και της καινοτομίας 
στον αγροτικό χώρο.

Έχοντας ως γενικότερο στόχο την αξιοποίηση της έρευνας 
και της καινοτομίας, μετά από έξι χρόνια συμπόρευσης των 
τεσσάρων συγχωνευθέντων Οργανισμών, καταφέραμε να κα-
ταρτήσουμε Σχέδιο Νόμου που υποβλήθηκε, για την περαι-
τέρω επεξεργασία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, μετά από μακρά εσωτερική διαβούλευση. Η ψήφι-

σή του στη βουλή έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο 
και αποτελεί αδήριτη ανάγκη, η οποία θα απαλλάξει τον Ορ-
γανισμό από τις απαραίτητες για τη λειτουργία του θεσμικές 
ελλείψεις και πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει στην εξωστρέφεια 
και στην ανάπτυξη.

Παράλληλα, υποβλήθηκε στο ΥΠΑΑΤ και σχέδιο Κανονι-
σμού Προσωπικού καθώς και Σύστημα Αξιολόγησης του προ-
σωπικού για τις θέσεις ευθύνης, τα οποία θα δημοσιευτούν 
ως ΚΥΑ. Η εκπόνηση του Κανονισμού Προσωπικού αποτέλεσε 
αφορμή αντιπαραθέσεων με τον Σύλλογο Εργαζομένων, όχι 
ως προς το περιεχόμενο, εφόσον προήλθε από διαβουλεύσεις, 
αλλά ως προς τον τρόπο δημοσιοποίησης. Εν πάσει περιπτώ-
σει, θεωρούμε ότι η λήξη των εσωτερικών διαβουλεύσεων 
και αντιθέσεων, θα αποδεσμεύσει χρόνο και δυνάμεις για την 
υλοποίηση των σοβαρών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο 
Οργανισμός σε προγράμματα, με βασικότερο το πρόγραμμα 
κατάρτισης των Νέων Αγροτών, που πρέπει να ολοκληρωθεί 
έως τον προσεχή Σεπτέμβριο. Το εν λόγω πρόγραμμα άρχισε 
ήδη να υλοποιείται και φιλοδοξούμε να υλοποιηθεί επιτυχώς 
μέσα στο προβλεπόμενο και δυστυχώς στενό χρονικό πλαίσιο.

Παρά ταύτα, η ύλη του περιοδικού εκφράζει την εσωτερική 
δυναμική του Οργανισμού και τη διάθεση ουσιαστικής συμβο-
λής στην αγροτική ανάπτυξη, που στηρίζεται από το σύνολο 
των εργαζομένων με θέρμη και θετικές προσδοκίες.

Δρ Γεώργιος Καρέτσος

Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ


