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Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

Όπως γνωρίζετε, από τον Σεπτέμεβριο του 2012 έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των 
δομών  των  οργανικών  μονάδων  του  ΕΛΓΟ  ΔΗΜΗΤΡΑ  από  την  αρμόδια  επιτροπή, 
σύμφωνα με την οποία προτείνεται η διάσπαση του Οργανισμού ώστε ένα τμήμα του να 
ενσωματωθεί  με  τον  ΕΦΕΤ  σε  ένα  νέο  οργανισμό  (Ενιαίο  Φορέα  Ελέγχου  Αγροτικών 
Προϊόντων  &  Προϊόντων  Διατροφής)  και  το  υπόλοιπο  τμήμα  του  να  αποκτήσει  έναν 
καθαρά ερευνητικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, συγχωνεύοντας μάλιστα τα ερευνητικά 
ινστιτούτα  και  τους  σταθμούς  σε  τρία  (3)  Πολυδύναμα  Ερευνητικά  κέντρα  με  έδρα  την 
Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης. 

Για τις δομές που λειτουργούν στα Ιωάννινα, προτείνεται η κατάργηση του Σταθμού 
Γεωργικής  Έρευνας  Κατσικάς,  η  συγχώνευση  του  Ινστιτούτου  Γάλακτος  στο  Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας  Τροφίμων &  Ποτών  με  έδρα  την  Αθήνα,  η  μεταφορά  του  πρώην  ΚΕΓΕ  του 
ΕΛΓΟ  ΔΗΜΗΤΡΑ  στον  προτεινόμενο  για  σύσταση  Ενιαίο  Φορέα  Ελέγχου  Αγροτικών 
Προϊόντων  &  Προϊόντων  Διατροφής  και  η  διατήρηση  της  Γαλακτοκομικής  Σχολής 
Ιωαννίνων.  
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Η πρόταση  της ομάδας αξιολόγησης παρά  το  γεγονός ότι διέπεται από ένα θετικό 
σημείο, καθώς διαχωρίζει τις ανομοιογενείς αρμοδιότητες της έρευνας & της εκπαίδευσης 
από αυτές του ελέγχου, παρουσιάζει σοβαρές και ανησυχητικές αδυναμίες.  

Η σοβαρότερη αδυναμία, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, είναι ότι επιχειρείται λανθασμένα 
μια  χωροταξική υπερσυγκέντρωση  των δομών έρευνας και  εκπαίδευσης στην Αθήνα,  τη 
Θεσσαλονίκη  και  το  Ηράκλειο  Κρήτης  με  παράλληλη  πλήρη  αποδυνάμωση  και 
υποβάθμιση  των  υφιστάμενων  περιφερειακών  δομών  καταδικάζοντας  στην  πράξη  κάθε 
δυνατότητα υποστήριξης της πρωτογενούς παραγωγής μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας 
& εκπαίδευσης. 

Παράλληλα,  η  προτεινόμενη  συγκέντρωση  των  δομών  σε  Αθήνα  και  Θεσσαλονίκη 
προκαλεί όλον τον κόσμο του πρωτογενή τομέα καθώς, πέρα από το γεγονός ότι πρόκειται 
για αστικές περιοχές απομακρυνσμένες κατά κοινή ομολογία από τους τόπους αγροτικής 
παραγωγής, και στα δύο αυτά αστικά κέντρα λειτουργούν Γεωπονικά Πανεπιστήμια ικανά 
να υποστηρίξουν την γεωργική έρευνα και εκπαίδευση. 

Για την περιοχή της Ηπείρου προκαλεί δυσάρεστη έκπληξη τόσο η υποβάθμιση του 
Ινστιτούτου Γάλακτος όσο και η κατάργηση του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Κατσικά με τη 
διαφαινόμενη  μεταφορά  των  υπάρχοντων  ζώων  της  ντόπιας φυλής «Μπούτσικο»  εκτός 
Ηπείρου.  Ενός  σταθμού  με  ιστορία  για  την  περιοχή  καθώς  συνέβαλλε  τα  μέγιστα  στην 
ουσιαστική στήριξη της κτηνοτροφικής παραγωγής της Ηπείρου μέσα από τη δημιουργία 
και διατήρηση καθαρόαιμων φυλών προβάτων (Μπούτσικο & Κατσικάς) και την εκτροφή 
– διάδοση στους κτηνοτρόφους της Ηπείρου ζώων αναπαραγωγής υψηλής γενετικής αξίας 
άριστα προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες. 

Οι  ανωτέρω  φυλές  προβάτων  (Μπούτσικο  &  Κατσικά)  μαζί  με  την  Καλλαρύτικη 
αποτελούν  μια  πολύτιμη  παρακαταθήκη  για  την  κτηνοτροφία  της  Ηπείρου  την  οποία  η 
νεώτερη  επιστημονική  γενιά  οφείλει  όχι  απλά  να  διαφυλάξει  αλλά  να  την  αξιοποιήσει 
προς  όφελος  της  τοπικής  κτηνοτροφίας.  Οι φυλές αυτές  προβάτων  είναι  σπάνιες –  που 
κινδυνεύουν  με  κατάπτωση  λόγω  αιμομιξίας  ‐  και  παράλληλα  αυτόχθονες,  άριστα 
προσαρμοσμένες στο περιβάλλον της περιοχής, με δυνατότητα παραγωγής προϊόντων με 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (π.χ. το κρέας από την Καλλαρύτικη φυλή είναι πλούσιο σε ω‐3 
και ω‐6 λιπαρά οξέα και πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε χοληστερίνη), ενώ δεν πρέπει 
να  λησμονείται  η  συμβολή  της  ποιότητας  του  γάλακτος  των  ντόπιων  φυλών 
αιγοπροβάτων στη διατήρηση του ΠΟΠ για την ελληνική φέτα. 

Δεδομένου ότι η Ήπειρος είναι μια περιοχή όπου η ποιμενική αιγοπροβατοτροφία 
παίζει  σημαντικό ρόλο στην  τοπική οικονομία  και  καλείται  να αποτελέσει βασικό άξονα 
της προσπάθειας για την ανάπτυξη και την ευημερία των αγροτικών της περιοχών, όπως 
επιτυχημένα  το  είχε  πράξει  για  αρκετά  χρόνια  στο  παρελθόν,  οι  λόγοι  διατήρησης  της 
υποδομής έρευνας και εκπαίδευσης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στα Ιωάννινα είναι περισσότεροι 
από τους αμφισβητούμενους δημοσιονομικούς λόγους κατάργησης ή υποβάθμισής της. 

Κοινή  πρόταση  αποτελεί  η  διατήρηση  της  υποδομής  έρευνας  &  εκπαίδευσης 
(Σταθμός  Γεωργικής  Έρευνας Κατσικά,  Ινστιτούτο  Γάλακτος &  Γαλακτοκομική  Σχολή)  του 
ΕΛΓΟ  ΔΗΜΗΤΡΑ  στα  Ιωάννινα  κάτω  από  μια  ενιαία  διοικητική  δομή  ώστε  να  είναι 

ευέλικτη και ρεαλιστική η υποστήριξη λειτουργίας της σε οριζόντια βάση καθιστώντας τη 
συνεργασία μεταξύ τους εφικτή, βιώσιμη και πολύτιμη για την παραγωγή πιστοποιημένων 
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βελτιωμένων  ζώων  αναπαραγωγής  καθώς  και  κτηνοτροφικών  προϊόντων  υψηλής 
ποιότητας, υποστηρίζοντας ουσιαστικά την ντόπια κτηνοτροφία. 

Περαιτέρω,  η  πρόβλεψη  θεσμικής  συνεργασίας  των  δομών  του  ΕΛΓΟ  ΔΗΜΗΤΡΑ 

τόσο  μεταξύ  τους  όσο  και  με  το  Κέντρο  Γενετικής  Βελτίωσης  Ζώων  και  τα  Ιδρύματα 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής, μπορεί να συνδράμει στην αύξηση του αριθμού 
των  ζώων –  των  απειλούμενων  με  εξαφάνιση  αυτόχθονων φυλών –  απαλλαγμένων  και 
ανθεκτικών  από  την  τρομώδη  νόσο,  στον  έλεγχο  των  αποδόσεων,  στην  ανάδειξη  του 
ρόλου  των  εγχώριων  τοπικών  φυλών  για  την  παραγωγή  κτηνοτροφικών  προϊόντων  με 
ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  (διαφοροποίηση  προϊόντων)  και  τη  δυνατότητα  εκπόνησης 
επίκαιρων  in vivo πειραμάτων και ερευνητικών εργασιών με πρακτικά αποτελέσματα για 
τους κτηνοτρόφους. 

Δεν είναι δυνατόν, όταν ενισχύεται με αρκετά εκατομμύρια ευρώ ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
από  το  Ε.Π.  Εθνικό  Αποθεματικό  Απροβλέπτων  για  αναβάθμιση  επαγγελματικών 
δεξιοτήτων  στον  πρωτογενή  τομέα,  να  μην  ενισχύεται  έμπρακτα  η  φημισμένη 
Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, η κτιριακή υποδομή της οποίας δεν είναι στη καλύτερη 
δυνατή κατάσταση.  

Για όλα τα παραπάνω, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη 
σας την πρότασή μας ώστε να μην συντελεστεί μια καταφανής αδικία για την περιοχή της 
Ηπείρου,  η  αποκατάσταση  της  οποίας  είναι  αμφίβολο  αν  ποτέ  πραγματοποιηθεί, 
στερώντας  ταυτόχρονα  τη  δυνατότητα  διεξαγωγής  εφαρμοσμένης  έρευνας  και 
εκπαίδευσης  που  τόσο  πολύ  έχει  ανάγκη  η  περιοχή.  Αντί  λοιπόν  της  υποβάθμισης  σας 
καλούμε  να  ενισχύσετε  έμπρακτα  το  ρόλο  των  αποκεντρωμένων  δομών  έρευνας  & 
εκπαίδευσης υποβαθμίζοντας παράλληλα τον αντίστοιχο των αστικών κέντρων. 
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