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Αγαπητοί φίλοι του περιοδικού μας,

Πέρασαν μόλις πρόσφατα τα πέμπτα γενέθλια του 
οργανισμού μας. Όπως είναι γνωστό ο ΕΛΓΟ 
- ΔΗΜΗΤΡΑ προέκυψε από τη συγχώνευση τεσσάρων 
οργανισμών και συγκεκριμένα από του ΕΘΙΑΓΕ, ΟΠΕ-

ΓΕΠ, ΕΛΟΓΑΚ και ΟΓΕΚΑ "ΔΗΜΗΤΡΑ". Η συγχώνευση των τεσ-
σάρων οργανισμών υλοποιήθηκε με μία Κοινή Υπουργική Από-
φαση (ΚΥΑ 188763/10-10-2011), με την προσδοκία ότι άμεσα 
θα καλύπτονταν τα θεσμικά κενά με νόμο για τους σκοπούς και 
τη λειτουργία του νέου οργανισμού. Δυστυχώς τρεις προσπάθει-
ες αντίστοιχων Υπουργών δεν τελεσφόρησαν ώστε να έλθει στη 
Βουλή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο νόμου. Αποτέλεσμα όλων αυ-
τών των άκαρπων προσπαθειών ήταν στην ουσία η καθυστέρη-
ση στην ώσμωση των συγχωνευθέντων οργανισμών κάτω από 
μια ενιαία διοίκηση. Η βούληση των διοικήσεων να αυξηθούν οι 
συνέργειες των τεσσάρων συγχωνευθέντων φορέων, παρά τις 
επιτυχημένες προσπάθειες βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, δεν κα-
τάφεραν να οδηγήσουν σε κάποια θεσμοθέτησή τους.

Θεωρούμε πλέον ότι έχει παρέλθει ο χρόνος της εσωτερικής 
ωρίμασης του πλαισίου λειτουργίας του Οργανισμού και προ-
γραμματίζουμε στο τέλος Νοεμβρίου να το παρουσιάσουμε στον 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Μετά από μια εσω-
τερική τεχνική διαδικασία που θα στηρίζεται σε νόμους, όπως 
της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας, του Υπουργεί-
ου Παιδείας κ.λπ. καθώς και στις προεργασίες που έγιναν στα 
προαναφερθέντα νομοσχέδια, ένα αρχικό σχέδιο θα είναι έτοιμο 
σύντομα. Προφανώς στη συνέχεια, μετά από δημόσια διαβού-
λευση, θα ενσωματωθούν παρατηρήσεις, βελτιώσεις, τροποποι-
ήσεις προς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Η διαδικασία ολοκλήρωσης του νόμου απαιτεί το σχετικό χρό-
νο, αλλά θα επιτρέψει στη συνέχεια να δρομολογηθούν προς 
επίλυση χρονίζοντα προβλήματα που προκύπτουν από τις σχετι-
κές αδυναμίες και τα κενά της ΚΥΑ, τις παρερμηνείες ή τις δια-
φοροποιήσεις των απόψεων μεταξύ των δικών μας υπηρεσιών 
και των υπηρεσιών του Υπουργείου ή ακόμη και άλλων Υπουρ-
γείων, οι οποίες μας δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία σε 
όλη αυτή την πενταετία. 

Από τα επίκαιρα θέματα κρίνουμε σημαντικό τη γρήγορη λει-
τουργία των σχολών ΕΠΑΣ που η μικρή καθυστέρηση οφείλεται 
στην έλλειψη φυλάκων και στην καθυστέρηση της ολοκλήρωσης 
του διαγωνισμού των ωρομισθίων καθηγητών. Ευελπιστούμε με 
την ανάγνωση τούτων των λέξεων να μη συντρέχει λόγος σχο-
λιασμού. 

Επιπλέον, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσου-
με ότι οι πρώτοι 14 ερευνητές από το σύνολο των εκατό υπό 
πρόσληψη, έχουν αναλάβει υπηρεσία και μέχρι το τέλος της χρο-
νιάς υπολογίζουμε να τριπλασιασθούν. Τους καλωσορίζουμε και 
τους ευχόμαστε υγεία και δύναμη για το έργο που έχουν κληθεί 
να διεκπεραιώσουν.

Να επισημάνουμε τέλος, την πλούσια δραστηριότητα του Ορ-
γανισμού μας στο διάστημα που πέρασε σε όλους τους τομείς 
του, συμμετοχές σε συνέδρια, ημερίδες, ανακοινώσεις, πιστοποι-
ήσεις, έλεγχοι, σεμινάρια, την οποία μπορείτε να παρακολουθή-
σετε και στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
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