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Ινστιτούτο Ελαίας & 
Οπωροκηπευτικών 

Καλαμάτας 
 

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση Ινστιτούτων μέσω του νέου οργανογράμματος ΕΛΓΟ Δήμητρα 
(πρώην ΕΘΙΑΓΕ) στην Πελοπόννησο» 
ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμό πρωτ. 381/15-5-2013 έγγραφό μας  
 
Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου μας με αντικείμενο την πιθανολογούμενη 
κατάργηση των αγροτικών ερευνητικών δομών στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας και με 
αφορμή και πάλι την έκθεση της  επιτροπής του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αφορά στο σχέδιο 
αναδιοργάνωσης των δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και 
πιο συγκεκριμένα του οργανογράμματος του πρώην ΕΘΙΑΓΕ, επιθυμούμε να 
σταθούμε και στο γεγονός της ανάγκης διατήρησης του Ινστιτούτου Ελαίας & 
Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας. Κάθε ενδεχόμενο κατάργησής του θα οδηγήσει σε 
οριστική αποψίλωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου από κάθε υποδομή αγροτικής 
έρευνας, παρά τα ποικίλα προβλήματα που εμφανίζονται στον γεωργικό τομέα και 
την συνακόλουθη αναγκαιότητα για επιστημονική καθοδήγηση και ενσωμάτωση 
καινοτομίας σε αυτόν. Είναι γνωστό ότι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο 
πρωτογενής τομέας έχει δυναμική ανάπτυξη και σημαντική συμβολή στους 
οικονομικούς δείκτες. Είναι ένας τομέας στον οποίο απασχολείται πλήθος νέων 
ανθρώπων και επιχειρήσεων με αντικείμενα παραδοσιακές καλλιέργειες όπως είναι η 
ελιά και το αμπέλι αλλά και με δυναμικότερες όπως είναι τα κηπευτικά με μεγάλες 
εκτάσεις υπαίθρια αλλά και υπό κάλυψη. Ιδιαίτερα το ελαιόλαδο αλλά και η βρώσιμη 
ελιά της Πελοποννήσου αποτελούν ένα από τα ισχυρότερα εμπορικά χαρτιά του 



αγροτικού μας προϊοντικού χαρτοφυλακίου, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε 
εθνικό. Επίσης ένας αριθμός αγροτών ασχολείται με την εγκατάσταση και 
καλλιέργεια νέων ειδών όπως η ροδιά κ.α για τα οποία η πληροφόρηση σχετικά με 
την προσαρμοστικότητά τους στα τοπικά μικροκλίματα είναι ανύπαρκτη. Είναι 
λοιπόν προφανές ότι βάση για την υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας αποτελεί 
η έρευνα που συμβάλλει τελικά στην αύξηση της παραγωγικότητας και την 
εξασφάλιση του γεωργικού εισοδήματος.  
 
Στα παραπάνω πλαίσια θεωρούμε πως το προαναφερθέν ερευνητικό Ινστιτούτο του 
πρώην ΕΘΙΑΓΕ στην περιφέρεια έπαιξε από ιδρύσεώς του καθοριστικό ρόλο στην 
στήριξη του πρωτογενούς τομέα της περιφέρειας παρέχοντας σημαντικό έργο, ακόμη 
και έως την προηγούμενη δεκαετία και υπό αντίξοες οικονομικές συνθήκες. Επιπλέον 
το Ινστιτούτο Ελαίας & Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας διαθέτει σημαντικές 
εργαστηριακές υποδομές και τεχνογνωσία και έχει στημένο το εργαστήριο 
πιστοποίησης της ποιότητας του ελαιολάδου που βρίσκεται μάλιστα σε τελική φάση 
διαπίστευσης. Ο προαναφερθείς επιστημονικός εξοπλισμός είναι αξίας πάνω από 2 
εκατομμύρια €, και το εργαστήριο πιστοποίησης ποιότητας ελαιολάδου διαθέτει 
τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό αξίας πάνω από 500 χιλιάδες €. Το Ινστιτούτο 
αυτό είναι πλέον το μοναδικό της Περιφέρειας το οποίο, παρά την παντελή έλλειψη 
ερευνητών αλλά και το ελάχιστο επιστημονικό προσωπικό, εποπτεύει πειραματικούς 
αγρούς στις κλειστές πλέον δομές της Αρκαδίας και της Νέας Κίου στην Αργολίδα. 
Καθίσταται επομένως σαφές ότι η αξιοποίηση του  Ινστιτούτου αυτού, μέσω της 
στελέχωσης με νέους ερευνητές μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην αγροτική 
ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.   
 
Όπως επισημάνθηκε και στο σχετικό έγγραφό μας, πάγια θέση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / 
Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτ. Στερεάς Ελλάδας είναι ότι βασικός πυλώνας 
για την επανεκκίνηση του Ελληνικού πρωτογενούς τομέα είναι η επανεκκίνηση της 
αγροτικής έρευνας με σκοπό την συμπίεση του κόστους παραγωγής, την βελτίωση 
της ποιότητας και ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων αλλά και την απεξάρτηση 
από τις εισαγόμενες γεωργικές εισροές, μέσα από την δημιουργία Ελληνικών 
ποικιλιών και πολλαπλασιαστικού υλικού αλλά και την στοχευμένη κατά περιοχή και 
μικροκλίμα έρευνα. Είναι λοιπόν σημαντικό να μην χαθεί ο πυλώνας της αγροτικής 
έρευνας από μια δυναμική αγροτική περιοχή όπως Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
 
Με βάση τα ανωτέρω το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτ. Στερεάς Ελλάδας του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζητά:  

1. Την παραμονή και ενίσχυση της δομής αυτής αγροτικής έρευνας στη 
Περιφέρεια Πελοποννήσου, με προσανατολισμό στις αναγκαιότητες των 
καλλιεργητικών απαιτήσεων της περιοχής. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να 
δημιουργηθεί πυλώνας έρευνας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με την 
στελέχωση και επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Ελαίας & Οπωροκηπευτικών 
Καλαμάτας το οποίο θα αναλάβει και την επιτήρηση και ερευνητική 
αξιοποίηση των αγρών και εξοπλισμού των δομών Αρκαδίας και Αργολίδας  



2. Την στελέχωση με ερευνητικό προσωπικό της δομής αυτής μέσω 
προσλήψεων από την δεξαμενή των εκατό που ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι 
θα προσληφθούν στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ  

3. Την επανεξέταση της ακρίβειας των στοιχείων που χρησιμοποίησε η επιτροπή 
που συστάθηκε με την Υπουργική Απόφαση 397/27-4-2012 και τα οποία 
δόθηκαν σε αυτήν και από υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, 
σύμφωνα με τα οποία συνιστάται η αποψίλωση της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου (και άλλων περιφερειών της χώρας) από κάθε δομή αγροτικής 
έρευνας 

 
Πεποίθησή  μας είναι ότι σε συνεργασία με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τον 
Πρόεδρο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ μπορεί να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση ώστε οι 
ερευνητικές αυτές δομές να αποκτήσουν και πάλι επιστημονική υπόσταση προς 
όφελος του πρωτογενούς τομέα για τον οποίο όλες οι πολιτικές δυνάμεις αναφέρουν 
ότι θα αποτελέσει την βάση για την οικονομική ανασυγκρότηση της πατρίδας μας. 
 

Με εκτίμηση 
Ο Πρόεδρος 
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