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Βουλευτές
Νομών
Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας
ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ
/
Διοκητικό Συμβούλιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
2. ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ /
Ινστιτούτο Προστασίας
Φυτών Πατρών
3. ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ /
Ινστιτούτο Αμπέλου &
Οπωροκηπευτικών
Πύργου
ΘΕΜΑ: «Κατάργηση Ινστιτούτων μέσω του νέου οργανογράμματος ΕΛΓΟ Δήμητρα
(πρώην ΕΘΙΑΓΕ) στην Δυτ. Ελλάδα»
ΣΧΕΤ.:
Με αφορμή την παρουσίαση της έκθεσης 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 στην πρόταση κατάργησης του Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Πατρών
αλλά και του Ινστιτούτου Αμπέλου & Οπωροκηπευτικών Πύργου. Πρέπει να
τονίσουμε τον έντονο προβληματισμό του γεωτεχνικού κόσμου για την προτεινόμενη
οριστική αποψίλωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από κάθε υποδομή αγροτικής
έρευνας, την στιγμή που βασικά προβλήματα στον γεωργικό τομέα παραμένουν
άλυτα και η αναγκαιότητα για επιστημονική καθοδήγηση και ενσωμάτωση
καινοτομίας στην αγροτική οικονομία της περιφέρειας είναι περισσότερο από
εμφανής.

Είναι γνωστό από την μελέτη όλων των οικονομικών δεικτών ότι στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, ο πρωτογενής τομέας έχει δυναμική ανάπτυξη, με ενασχόληση
μεμονωμένων παραγωγών, ομάδων παραγωγών αλλά και επιχειρήσεων και
υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών καλλιέργειας (ολοκληρωμένη διαχείριση, βιολογική
γεωργία) που εξασφαλίζουν ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα. Στην Περιφέρεια
αυτή αναπτύσσονται τόσο παραδοσιακές καλλιέργειες (σταφίδα, εσπεριδοειδή,
πρώιμα και υπό κάλυψη κηπευτικά κλπ) όσο και δυναμικά συστήματα καλλιεργειών
(φράουλα, ροδιές, αρωματικά φυτά κα), με παραγωγή που κατευθύνεται κυρίως σε
αγορές του εξωτερικού, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην τοπική αλλά και εθνική
οικονομία. Είναι προφανές ότι βάση για την υποστήριξη της παραγωγικής
διαδικασίας αποτελεί η έρευνα, προϋπόθεση για την λύση ποικίλων προβλημάτων
(πολλαπλασιαστικό υλικό, παθογόνα καραντίνας κλπ) που συμβάλλει τελικά στην
αύξηση της παραγωγικότητας και την εξασφάλιση του γεωργικού εισοδήματος.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το θέμα του ιού της τριστέτσας των
εσπεριδοειδών το οποίο έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια και για το οποίο έχει
υποβληθεί και πρόσφατη ερώτηση στην Βουλή (Αρ. Πρωτ.: 10134/24-4-2013).
Στα παραπάνω πλαίσια, τα προαναφερθέντα ερευνητικά Ινστιτούτα του πρώην
ΕΘΙΑΓΕ στην περιφέρεια έπαιξαν από ιδρύσεώς τους καθοριστικό ρόλο στην
ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου, παρέχοντας σημαντικότατο έργο στην
ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα. Όσον αφορά στο Ινστιτούτο Προστασίας
Φυτών Πατρών με διαρκείς προσπάθειες των ερευνητών και του προσωπικού
ανακαινίστηκε και εξοπλίστηκε πλήρως μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων που
διεκδίκησε και υλοποίησε την περασμένη δεκαετία. Σήμερα διαθέτει σημαντικές
υποδομές και τεχνογνωσία σε θέματα φυτοπροστασίας (π.χ. τριστέτσα των
εσπεριδοειδών και λοιπές ιολογικές ασθένειες) και συμβάλλει σημαντικά στην
ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής της περιφέρειας. Το Ινστιτούτο Αμπέλου &
Οπωροκηπευτικών Πύργου είναι πρωτοπόρο σε θέματα δημιουργίας και διατήρησης
ποικιλιών και υβριδίων κηπευτικών, πολλαπλασιαστικού δηλαδή υλικού για το οποίο
η χώρα μας εξάγει εκατομμύρια συναλλάγματος για να εισάγει το υλικό αυτό,
καθιστάμενη ταυτόχρονα διατροφικά εξαρτημένη από το εξωτερικό. Επομένως η
αξιοποίηση του Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Πατρών από κοινού με το
Ινστιτούτο Αμπέλου & Οπωροκηπευτικών Πύργου, μέσω της στελέχωσης με νέους
ερευνητές θα δώσει σημαντική ώθηση στην αγροτική ανάπτυξη της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας, στην ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων προϊόντων και στην
ενσωμάτωση καινοτομίας στην οικονομία της περιφέρειας. Αντί όμως για την
κατανόηση της αναγκαιότητας αξιοποίησης και ενίσχυσης των υπαρχουσών
ερευνητικών υποδομών, με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την πρόταση κατάργησης
των ερευνητικών αυτών υποδομών και την πρόταση δημιουργίας τριών
«πολυδύναμων κέντρων» σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Δεν είναι ως εκ
τούτου δυνατόν να μην επισημάνουμε τον έντονο προβληματισμό μας για την
ατεκμηρίωτη και πέρα από κάθε λογική πρόταση για εστίαση μεγάλου μέρους της
αγροτικής έρευνας στην Αθήνα (!), (όπου υπάρχουν και το Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), και

ταυτόχρονα την κατάργηση των ερευνητικών δομών της περιφέρειας όπου χτυπά ο
παλμός της πρωτογενούς παραγωγής και της ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας.
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 ως εκ τούτου σημαντικό να
μην χαθεί ο πυλώνας της αγροτικής έρευνας από μια δυναμική αγροτική περιοχή
όπως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Με βάση τα ανωτέρω το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτ. Στερεάς Ελλάδας του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζητά:
1. Την παραμονή και ενίσχυση των δομών αγροτικής έρευνας στη Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας, με προσανατολισμό στις αναγκαιότητες των
καλλιεργητικών απαιτήσεων της περιοχής. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να
δημιουργηθεί πυλώνας έρευνας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με την
συνένωση των Ινστιτούτων Προστασίας Φυτών Πατρών, του Ινστιτούτου
Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Πύργου. Επιπλέον θα πρέπει να εξεταστεί η
δημιουργία ερευνητικής δομής στο Αγρίνιο (αναβάθμιση του παλαιού
καπνικού σταθμού) για την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών ενός πλούσιου
γεωργικά νομού όπως αυτός της Αιτωλοακαρνανίας.
2. Την στελέχωση με ερευνητικό προσωπικό των παραπάνω δομών μέσω
προσλήψεων από την δεξαμενή των εκατό που ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι
θα προσληφθούν στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με ειδικότητες απαραίτητες για
την υποστήριξη της γεωργικής παραγωγής της ΠΔΕ.
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 Δυτικής
Ελλάδας (και άλλων περιφερειών της χώρας) από κάθε δομή αγροτικής
έρευνας.
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