Editorial
Αγαπητοί αναγνώστες

Η

επάνοδός μου στην Προεδρία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συνδυάζεται με την ευτυχή συγκυρία να συνεργαστώ με τον
Διευθύντα Σύμβουλο Π. Χατζηνικολάου, έναν γνωστό και
συνοδοιπόρο μου από παλαιά στα μονοπάτια της έρευνας. Κοινή
μας πεποίθηση είναι ότι ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αποτελεί ένα από τα
κύρια εργαλεία άσκησης πολιτικής του ΥΠΑΑΤ, αφού στα αντικείμενά του συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο η έρευνα, η εκπαίδευση
και οι καταρτίσεις του αγροτικού τομέα, αλλά και η διασφάλιση της
ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, όπως η πάταξη της παραπλάνησης των καταναλωτών μέσω του φαινομένου των ελληνοποιήσεων σε γάλα και κρέας.
Είναι ένας Οργανισμός με απίστευτες δυνατότητες και πολυάριθμες προκλήσεις. Παραλάβαμε έναν μεγάλο αριθμό εκκρεμοτήτων, όπως η απαίτηση να υλοποιηθεί το πρόγραμμα κατάρτισης
14.667 Νέων Γεωργών εντός επταμήνου, η άμεση υλοποίηση του
προγράμματος των Γεωργικών Συμβουλών, η εντατικοποίηση των
ελέγχων για την πάταξη των ελληνοποιήσων κ.λπ.
Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να υλοποιηθούν από έναν μηχανισμό, ο οποίος την τελευταία τετραετία αφέθηκε κυριολεκτικά στην
τύχη του, με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν - χωρίς να αντικατασταθεί ούτε ένας - ενενήντα τρεις (93) εργαζόμενοι. Έτσι, είναι καθήκον της νέας διοίκησης να μετατρέψει τις προκλήσεις σε ιστορίες
επιτυχίας προς όφελος της χώρας και των πολιτών της. Παράλληλα, εκκρεμεί η πλήρωση των θέσεων των γενικών διευθυντών (18
μήνες μετά τη σχετική πρόσκληση!), αλλά και όλων των θέσεων
ευθύνης, οι οποίες ουδέποτε έχουν προκηρυχθεί προς πλήρωση.
Τέλος, μετά την έλευση μιας οκταετίας από την ίδρυση του ΕΛΓΟ
- ΔΗΜΗΤΡΑ, είναι ακόμα ζητούμενο η επίτευξη της λειτουργικής
ενοποίησης των υπηρεσιών, αφού ελάχιστα έχουν γίνει προς την
κατεύθυνση αυτή.
Άμεσος στόχος της νέας διοίκησης είναι να υλοποιήσει ένα σχέδιο ανασυγκρότησης των υπηρεσιών του Οργανισμού, με στόχο
την επίτευξη της λειτουργικής ενοποίησής τους και τη διευθέτηση
των εκκρεμοτήτων που παρέλαβε.
Παράλληλα όμως έχει ξεκινήσει την οργάνωση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού που περιλαμβάνουν τη(ν):
 άμεση πλήρωση των θέσεων των γενικών διευθυντών και την
εν συνεχεία προκήρυξη των υπολοίπων θέσεων ευθύνης,
 οριστική διευθέτηση των θεμάτων που άπτονται της ακίνητης
περιουσίας του Οργανισμού,
 ανάληψη όλων των απαραίτητων πρωτοβουλιών για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Οργανισμού,

 διαμόρφωση στρατηγικής για θέματα εκπαίδευσης - κατάρτισης που βασίζεται στις κανονιστικές απαιτήσεις της ΕΕ, ως προς
την ουσία και το περιεχόμενο που υπηρετούν. Επανασχεδιασμός
των προγραμμάτων κατάρτισης, με την προσθήκη νέων που
αφορούν τομείς αιχμής για τον σύγχρονο πρωτογενή τομέα,
π.χ. σύγχρονες καλλιεργητικές τεχνικές, γεωργία ακριβείας κ.λπ.
Εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων και του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις Αγροτικές Σχολές (ΕΠΑΣ), ώστε να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο της νέας αγροτικής πολιτικής στην
προσπάθεια δημιουργίας δεξιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό
που εισέρχεται στην πρωτογενή παραγωγή ή επιθυμεί να εξελίσσει τις γνώσεις του. Τα νέα εκσυγχρονισμένα προγράμματα
πρέπει να ανταποκριθούν στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και τους αναγκαίους παραγωγικούς μετασχηματισμούς,
 ανάληψη πρωτοβουλίας για τη διενέργεια μια ευρείας μελέτης,
που αφορά τη στοχοθεσία των ερευνητικών δραστηριοτήτων
των Ινστιτούτων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Είναι πεποίθησή μας ότι
οι έρευνες και τα αποτελέσματά τους θα πρέπει να είναι άμεσα
συνδεδεμένα με την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, να υπηρετούν τους σχεδιασμούς της χώρας και του ΥΠΑΑΤ και να έχουν
ως άμεσα ωφελούμενους τους αγρότες της χώρας,
 πάταξη του φαινομένου των ελληνοποιήσεων. Για τον σκοπό
αυτό, σε συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ, καταρτίζεται ένα νέο σχέδιο ελέγχων, που θα περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις, όπως
η θεσμοθέτηση των ελέγχων στα σύνορα, η συνεργασία με το
ΥΠΕΞ για την αξιοποίηση των στοιχείων εμπορίας των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, ο καθορισμός ελάχιστης ποσότητας γάλακτος που απαιτείται για την παρασκευή τυριού κ.λπ.
Παράλληλα, θα αλλάξει πλήρως το σχετικό κυρωτικό πλαίσιο,
ενώ ανά δίμηνο -αρχής γενομένης τον Φεβρουάριο του 2020ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα δημοσιοποιεί τους ελέγχους που διενεργεί και τα σχετικά ευρήματα.
Καταλήγοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι, η νέα διοίκηση θα
κάνει κάθε προσπάθεια για να ξεπεράσει πολύ σύντομα ο Οργανισμός τα οργανωτικά του προβλήματα, να διευθετήσει τις εκκρεμότητές του και να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες που παρέχει. Είναι
όμως αυτονόητο, ότι βασικό στοιχείο και μοχλός της προσπάθειας
αυτής θα είναι οι εργαζόμενοί του, στην ενεργό συμμετοχή των
οποίων προσβλέπει.
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