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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Όχι άλλη υποβάθμιση της γεωργικής έρευνας στην Νοτιοδυτική Ελλάδα
Ο αγροτικός (φυτικός & ζωικός) τομέας της Νοτιοδυτικής Ελλάδας είναι στρατηγικής σημασίας για την
περιφερειακή, αλλά και την εθνική οικονομία. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως οι Περιφέρειες Δυτικής
Ελλάδας και Πελοποννήσου αποτελούν τον 3ο ισχυρότερο γεωργικό τομέα σε πανελλήνιο επίπεδο.
Παρά το γεγονός πως η αγροτική παραγωγή σε αυτές τις περιοχές χρειάζεται επιπλέον στήριξη, φαίνεται
πως η Πολιτεία αποφάσισε να τις αποκλείσει από την αγροτική έρευνα. Όπως αναφέρουν σε
κοινοβουλευτική τους παρέμβαση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι Βουλευτές της
Δημοκρατικής Αριστεράς Αιτωλ/νίας Νίκη Φούντα, Αχαϊας Νίκος Τσούκαλης και Λαρίσης Θωμάς Ψύρρας,
δεν υπάρχει καμία μέριμνα για την ερευνητική στήριξη του πρωτογενούς τομέα στην Νοτιοδυτική Ελλάδα
και τα Ιόνια Νησιά, όπως προκύπτει από το νέο οργανόγραμμα της προσωρινής Διοίκησης του ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ, όπου έχει ενσωματωθεί και ολόκληρο το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ).
Αναρωτιόμαστε: Προτού ληφθούν αυτές οι αποφάσεις συντάχθηκαν οι απαραίτητες μελέτες για
ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή κι ερευνητική εξέλιξη των περιοχών αυτών;
Έγινε η απαραίτητη έρευνα για το πώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν οι νέες δομές;
Συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Πατρών που αποτελεί τη μοναδική ερευνητικά
λειτουργούσα δημόσια δομή έρευνας για την παραγωγή και την φυτοπροστασία σε ολόκληρη την
Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά, υποβαθμίζεται από Διεύθυνση σε Τμήμα
Φυτοπροστασίας και υπάγεται πλέον στην εποπτεία του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών και Βιομηχανικών
Φυτών που εδρεύει στη Λάρισα. Επίσης, με την ίδια απόφαση, το Ινστιτούτο Ελαίας & Οπωροκηπευτικών
Καλαμάτας υποβαθμίζεται από Διεύθυνση σε Τμήμα και υπάγεται στην εποπτεία του Ινστιτούτου Ελιάς,
Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, με έδρα τα Χανιά Κρήτης. Ταυτόχρονα, πλήρως υποστελεχωμένες από
ερευνητικό και με ελάχιστο υποστηρικτικό δυναμικό, βρίσκονται και οι λοιπές δομές γεωργικής έρευνας της
ΝΔ Ελλάδας, ενώ το πρόβλημα επιδεινώνεται με τη μία και μοναδική πρόσληψη Ερευνητή στην Πάτρα, τη
στιγμή που ο μέσος όρος των υπό πρόσληψη ερευνητών στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας ανέρχεται
σε 8, εκτός των ήδη υπηρετούντων.
Σε αυτή την τόσο κρίσιμη συγκυρία, που ζητούμενο είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, τώρα
που η ύφεση επηρεάζει πλέον όλα τα κοινωνικά στρώματα, είναι απαράδεκτο να υποβαθμίζονται
αγροτικές περιοχές που συμβάλουν τα μέγιστα στην εθνική οικονομία. Η γεωργική και κτηνοτροφική
παραγωγή μπορούν να αποτελέσουν μία από τις πιο σημαντικές διεξόδους από την οικονομική κρίση,
εφόσον στηριχθούν σωστά και σε όλα τα στάδιά τους.
Απαιτούνται άμεσες ενέργειες για την αναβάθμιση της γεωργικής έρευνας και την απαραίτητη στελέχωση
των δομών της στην Νοτιοδυτική Ελλάδα.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές της
Δημοκρατικής Αριστεράς:
http://nikifounta.gr/cms/uploaded_files/959.pdf

