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Θέμα: «Προτάσεις της Ένωσης Ερευνητών ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. για το σχέδιο νόμου
Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ –
ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωμένη υποστήριξη του αγροτικού κόσμου στους
τομείς της εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου και της
πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων»
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 19/23-3-2012 επιστολή της Ένωσης Ερευνητών Εθνικού Ιδρύματος
Αγροτικής Έρευνας

Αξιότιμοι κυρίες / κύριοι Βουλευτές,
Σε συνέχεια της ανωτέρω επιστολής που λάβαμε από την Ένωση Ερευνητών
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., σας ενημερώνουμε για την πλήρη υιοθέτηση του περιεχομένου της
από μέρους μας και σας απευθύνουμε ύστατη έκκληση να μην προχωρήσετε
στην ψήφιση των σχετικών διατάξεων (άρθρο 15) για τη διάρθρωση
(μάλλον αποσάθρωση) των ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς θα οδηγήσουν
στην αποτελμάτωση της αγροτικής έρευνας στην Ελλάδα και θα μας
γυρίσουν πολλά χρόνια πίσω, επάνω στην πιο κρίσιμη καμπή για την
ελληνική γεωργία.
Η σχεδιαζόμενη σύσταση του νέου οργανισμού δε λαμβάνει υπόψη τις
υπάρχουσες υποδομές σε ερευνητικά ινστιτούτα (σα να πρόκειται για τη
δημιουργία αγροτικής έρευνας για πρώτη φορά στην Ελλάδα), ενώ παρουσιάζει
την παγκόσμια πρωτοτυπία τα ερευνητικά ινστιτούτα να χαρακτηρίζονται από
την τοποθεσία τους και όχι από το θεματικό ερευνητικό τους αντικείμενο.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει να ιδρυθούν ινστιτούτα έρευνας σε περιοχές
που δεν προϋπάρχουν ανάλογες υποδομές (με ποια χρήματα άραγε;) και να
καταργηθούν ινστιτούτα με πανελλήνια αρμοδιότητα σε ερευνητικούς τομείς και
με μεγάλη ιστορική προσφορά στον τόπο. Το πρόβλημα είναι οξύτερο στην
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Κεντρική Μακεδονία όπου βρίσκονται τα 11 από τα 34 ερευνητικά ινστιτούτα του
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., εκ των οποίων τα περισσότερα είναι τα μόνα που υπηρετούν τα
συγκεκριμένα ερευνητικά αντικείμενα.
Σε αντικατάσταση όλων αυτών των ερευνητικών ινστιτούτων θα ιδρυθεί ένα (1)
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας Κεντρικής Μακεδονίας με
τουλάχιστον δύο (2) εξειδικευμένους τομείς εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας
και ένα (1) εργαστήριο, χωρίς να διασφαλίζεται ποιοι θα είναι αυτοί οι τομείς και
με τι κριτήρια, καθώς και το μέλλον των υπαρχουσών υποδομών, πόρων,
ερευνητών κ.α.
Όταν πανθομολογούμενο ζητούμενο για την Ελλάδα είναι η ανάπτυξη, είναι
αδιανόητο να μπαίνει από τη Βουλή των Ελλήνων τροχοπέδη στην
ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής με την επιχειρούμενη διάλυση των
ινστιτούτων αγροτικής έρευνας, ενώ αντίθετα θα έπρεπε να θεσπιστεί η
ενίσχυση και στελέχωση της αγροτικής έρευνας στην Ελλάδα ως
προϋπόθεση της αναπτυξιακής προσπάθειας.
Σύσσωμοι οι έλληνες γεωτεχνικοί ζητούμε να επανεξετάσετε τα βασικά
σημεία του νομοσχεδίου που σχετίζονται με την αγροτική έρευνα,
λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της Ένωσης Ερευνητών Εθνικού
Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, καθώς και τη συζήτηση που διεξήχθη στην
αρμόδια Επιτροπή. Στην περίπτωση που αυτές οι ελάχιστες αλλά
σημαντικές αλλαγές δεν γίνουν αποδεκτές από τον κ. Υπουργό, τότε
πιστεύουμε ότι είναι ορθότερο να ζητηθεί η απόσυρση του νομοσχεδίου και
οι εμπλεκόμενοι φορείς να καθίσουν σε «κοινό τραπέζι», κάτι που έπρεπε να
είχε γίνει πριν τη συνένωση και να διαμορφώσουν ένα νέο σχέδιο νόμου,
ώστε όλοι να μπορούν να λειτουργούν απρόσκοπτα και να προσφέρουν τις
καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στον Έλληνα αγρότη που τόσο έχει ανάγκη.

Με τιμή,
Για τη Διοικούσα Επιτροπή,
Ο Πρόεδρος

Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας

Μάξιμος Πετρακάκης
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