
Editorial
Αγαπητοί αναγνώστες,

Ε ίμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πλη-
ροφορήσουμε ότι η κατάρτιση των νέων 
αγροτών βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολο-
κλήρωσης. Παρά τις ελλείψεις σε προσω-

πικό και τις ιδιαιτερότητες του προγράμματος (μεγάλη 

διασπορά αγροτών, νησιωτικός χώρος, καλοκαιρινή πε-

ρίοδος, διαθεσιμότητα εκπαιδευτών), αναπτύξαμε 424 

εκπαιδευτικά προγράμματα στο σύνολο της χώρας και 

καταρτίσαμε περίπου 8.500 νέους αγρότες. Υπολείπο-

νται περίπου 1.700 ακόμη, αλλά πλέον είναι εύκολη η 

ολοκλήρωση στον δεσμευτικό χρόνο. 

Το έργο αυτό χαρακτηρίζεται ως τιτάνιο και αξίζουν 

συγχαρητήρια στο προσωπικό μας, εκπαιδευτικό και 

διοικητικό, καθώς και στους περιφερειακούς υπευθύ-

νους και εξωτερικούς εκπαιδευτές. Θα πρέπει να ση-

μειώσουμε ότι η πετυχημένη μέχρι στιγμής έκβαση του 

προγράμματος οφείλεται και στο βελτιωμένο πληρο-

φοριακό σύστημα υποστήριξης, το οποίο επέτρεπε τη 

γρήγορη υποβολή, έγκριση και λεπτομερή παρακολού-

θηση της εξέλιξης των προγραμμάτων από τον Οργα-

νισμό αλλά και την άμεση πρόσβαση της Διαχειριστικής 

Αρχής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί-

μων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την άμεση ανταπόκριση 

στη διόρθωση λαθών, στην εξαγωγή στατιστικών συ-

μπερασμάτων, στη μείωση γραφειοκρατικών διαδικασι-

ών και τον πλήρη έλεγχο διεξαγωγής των καταρτίσεων.

Σημαντικό γεγονός για τον Οργανισμό αποτελεί και 
η έγκριση των δύο προγραμμάτων προώθησης της 
ΦΕΤΑΣ ΠΟΠ από την Ευρωπαϊκή Ένωση με μοναδι-
κό δικαιούχο τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Το πρώτο αφορά 
στην προώθηση του προϊόντος σε ΗΠΑ – Καναδά και το 
δεύτερο σε τρεις χώρες της Ευρώπης (Γερμανία, Γαλλία 
και Ηνωμένο Βασίλειο). Το συνολικό κόστος ανέρχεται 
στα 6,5 εκατ. € και η πορεία των προγραμμάτων θα 
εποπτεύεται από το ΥΠΑΑΤ. Υποστηρικτές είναι όλοι οι 
παραγωγοί ΦΕΤΑΣ της χώρας. Πρέπει να τονισθεί ότι 
το ΥΠΑΑΤ και ο Οργανισμός μας αναλαμβάνουν να παί-
ξουν έναν σημαντικό πρωτοποριακό ρόλο στην προώ-
θηση και διασφάλιση της ΦΕΤΑΣ, σε εποχές ιδιαίτερα 
πιεστικές για την εξασφάλιση της ποιότητας του προ-
ϊόντος στο εσωτερικό και σε προσπάθειες ιδιοποίησης 
του ονόματος από άλλες χώρες.

Κατά τα άλλα προσπαθήσαμε, όπως και στο προη-
γούμενο τεύχος, η ύλη του περιοδικού να εκλαϊκεύει 
διάφορα επιστημονικά θέματα της έρευνας και της και-
νοτομίας, να προβάλει δραστηριότητες που προάγουν 
σύγχρονα θέματα του πρωτογενή τομέα και να στοχεύ-
ουν σε ενδιαφέροντα που απασχολούν τον σύγχρονο 
αγρότη και τον μεταποιητή. 

Καλή ανάγνωση λοιπόν.
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