
και Τροφίμων, ώστε οι πολίτες να μπορούν εύκολα να επικοινωνούν με 
το κεντρικό Υπουργείο και τους εποπτευόμενους από αυτό Οργανισμούς 
και να αντλούν πληροφορίες άμεσου ενδιαφέροντος. Σε σύντομο χρονι-
κό διάστημα η ιστοσελίδα θα είναι διαθέσιμη και στην Αγγλική γλώσσα.

Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε την αγαστή συνεργασία με την Διεύ-
θυνση Πληροφορικής του Υπουργείου και να ευχαριστήσουμε όλους τους 
συντελεστές στην ανάπτυξη αυτής της πληροφοριακής πλατφόρμας.

Τόσο το περιοδικό μας όσο και η ιστοσελίδα μας, φιλοδοξούν να αποτε-
λέσουν τον καθρέφτη του Οργανισμού προς τον αγροτικό κόσμο. Οι 
όποιες παρατηρήσεις είναι καλοδεχούμενες για τη βελτίωση της αποτε-
λεσματικότητας στην πληροφόρηση και στην άμεση ανταπόκριση των 
διαφόρων αιτημάτων των πολιτών.

Ευελπιστούμε με τα μικρά μας ή και μεγαλύτερα βελτιωτικά βήματα 
στην πληροφόρηση του αγροτικού κόσμου, να συμβάλουμε στην ανάπτυ-
ξη ενός σημαντικού για την οικονομία μας τομέα, σε εποχές ιδιαίτερα 
δύσκολες για τη χώρα.

Αγαπητοί αναγνώστες,

ο περιοδικό μας έχει στόχο να εκλαϊκεύσει 
την επιστημονική γνώση και να συμβάλει στην 
ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της οικονομίας 
και του περιβάλλοντος. Τα άρθρα που φιλοξενεί 
και οι σύντομες παρουσιάσεις των δραστηριο-
τήτων των διαφόρων τομέων του Οργανισμού, 

προσφέρουν μια σφαιρική ενημέρωση των ενδιαφερομένων 
αποδεκτών του εντύπου. 

Για πληρέστερη ενημέρωση οι αναγνώστες μας μπορούν να επισκε-
φθούν τη νέα μας ιστοσελίδα, στη διεύθυνση www.elgo.gr, στην οποία 
φαίνεται η πλήρης εικόνα του Οργανισμού με την κεντρική της δομή, τις 
γενικές της διευθύνσεις, καθώς και τις περιφερειακές της μονάδες. Μέσα 
από το μοντέρνο και φιλικό περιβάλλον της, πολύ εύκολα ο ενδιαφερό-
μενος μπορεί να ανατρέξει σε πληροφορίες γενικού και ειδικότερου ενδι-
αφέροντος, καθώς και στις τρέχουσες δραστηριότητες του Οργανισμού. 
Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα επίσκεψης σε όλες τις περιφερειακές 
μας μονάδες από τα διάφορα links που διαθέτει, ώστε να εξασφαλίζει 
στον επισκέπτη ενημέρωση από τη δράση των μονάδων μας στις αντί-
στοιχες γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας. Οι προηγούμενες εκδόσεις 
του περιοδικού μας είναι διαθέσιμες σε online ανάγνωση, εάν κανείς 
ενδιαφέρεται να ανατρέξει σε παλιότερα άρθρα.

Η νέα μας ιστοσελίδα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης 
των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
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