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1. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘΙΑΓΕ) 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΔΙΕΤΙΑΣ 2000 -  2001

■ Αναπτύχθηκε τεχνολογία επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών 

αστικών αποβλήτων στην άρδευση βασικών εκτατικών καλλιεργειών (τεύτλα, βαμβάκι, 

αραβόσιτος), με αποτέλεσμα να εξοικονομούνται αντίστοιχες ποσότητες νερού και να 

προστίθενται, με τρόπο φυσικό, σημαντικές ποσότητες αζώτου, φωσφόρου και καλίου 

στα φυτά.

■ Αναπτύχθηκαν, σε πειραματικό στάδιο, φυσικά συστήματα επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων στη Λήμνο, Φλώριανα, Γαλλικό ποταμό. Γίνονται σχετικές μελέτες στην 

Πρώτη Σερρών, Σκόδρα Ν.Πέλλης, Παναγιά Ν.Τρικάλων, Κεραμίδι Ν.Μαγνησίας, στο 

Δήμο Ακριτών Ν.Κοζάνης και σε δέκα ακόμη Δήμους Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

■ Στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης του αρδευτικού νερού προσδιορίσθηκαν 

οι ανάγκες σε νερό σημαντικών καλλιεργειών και μελετήθηκε η αντοχή στην 

αλατότητα του νερού άρδευσης της ελιάς, των εσπεριδοειδών, των υποτροπικών και 

των κηπευτικών.

■ Τα αποτελέσματα των προσπαθειών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. για εξεύρεση νέων πηγών 

νερού έτυχαν εφαρμογής στην αξιοποίηση των νερών του ποταμού Λουδία και στην 

αξιοποίηση χειμερινών απορροών με την εφαρμογή του τεχνητού εμπλουτισμού των 

υδροφόρων στρωμμάτων στο Ν.Πέλλας.

■ Συντάχθηκαν σχέδια δράσης αντιμετώπισης της νιτρορρύπανσης για τις περιοχές 

Θεσσαλία, Κωπαίδα, Αργολίδα και Πηνειού Ηλείας και πραγματοποιήθηκε η 

υλοποίηση των σχεδίων δράσης στην Κεντρική Ελλάδα με αποτέλεσμα τη μείωση 

των προστιθεμένων αζωτούχων λιπασμάτων.



■ Επί συνόλου 37.000.000 στρ. πεδινών γεωργικών εκτάσεων έχουν χαρτογραφηθεί περί 

τα 8.000.000 στρ. σε κλίμακα 1 : 20.000 και περί τα 2.000.000 στρ. σε κλίμακα 1 : 

100.000.

■ Ολοκληρώθηκε ο δασικός εδαφολογικός χάρτης (γνώμες γαιών και 

γαιοϊκανότητας), έργο που θα συμβάλλει στο σωστό σχεδίασμά χρήσεων του ορεινού 

χώρου.

■ Οι επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των δυσμενών κλιματικών 

συνθηκών στα οικοσυστήματα (Διασυνοριακή ρύπανση, Όξινη βροχή) διερευνώνται 

συστηματικά από το 1997.

■ Εκπονήθηκε και δημοσιεύθηκε, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δασών και 

Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπ. Γεωργίας, μελέτη σχετική με τα κριτήρια και τους 

δείκτες αειφορικής διαχείρισης των δασών με στόχο τον εκσυγχρονισμό του 

υπάρχοντος σήμερα συστήματος διαχείρισης, ενώ επιπρόσθετα αναπτύχθηκαν νέες 

μέθοδοι απογραφής και δημιουργήθηκαν ανάλογα προγράμματα πληροφορικής.

■ Εκπονήθηκαν "  Σχέδια Διαχείρισης "  για την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων

διατήρησης και ορθολογικής διαχείρισης επτά ορεινών -  δασικών περιοχών με
αξιόλογη βιοποικιλότητα, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως " Περιοχές Ειδικής 

Προστασίας” και περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Κοινοτικού Δικτύου "Φύση 

2000” . Επίσης σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε πιλοτικό σύστημα περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης των περιοχών αυτών.

■ Αναπτύχθηκε η απαιτούμενη μεθοδολογία και τεχνολογία για την εφαρμογή του

συστήματος "Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Καλλιεργειών” στα μηλοειδή και 

στα πυρηνόκαρπα.

■ Ανάπτυξη τεχνογνωσίας στην παραγωγή εμβολιασμένων σποροφύτων καρποδοτικών

λαχανοκομικών φυτών σε συνδυασμό με την αξιοποίηση εγχώριων γενετικών

πόρων.



■ Αναπτύχθηκε μεθοδολογία για τη διατήρηση της γενετικής καθαρότητας στις 

εγχώριες ποικιλίες φυτών με ολοκληρωμένη προσέγγιση στο λαχανοκομικό φασόλι 

"  Ζαργάνα Καβάλας

■ Στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης και Βιολογικής Φυτοπροστασίας των καλλιεργειών 

μελετήθηκε και εφαρμόστηκε στην πράξη η βιολογική αντιμετώπιση του εριώδη 

αλευρώδη των εσπεριδοειδών με το παράσιτο Cales noacki και των αλευρωδών 

Trialeroides vaporariorum και Bemissia tabaci με το παράσιτο Encarsia formosa.

Επίσης μελετήθηκαν τα σοβαρότερα παθογόνα στα κηπευτικά (κομβωνηματώδεις, 

σήψη των ριζών και του στελέχους της αγγουριάς, αλευρομεταδιδόμενοι ιοί της 

ντομάτας κ.α.) και οι μέθοδοι αντιμετώπισής τους με βιολογικό και ολοκληρωμένο 

τρόπο.

■ Αναπτύχθηκε σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος της 

Βιολογικής Γεωργίας και πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακοί έλεγχοι ανάλυσης 

εδαφών και προσδιορισμού υπολειμμάτων προϊόντων φυτοπροστασίας στις 

βιολογικές καλλιέργειες.

■ Δημιουργήθηκε στην Ποντοκερασιά του Ν.Κιλκίς, Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος 

έκτασης 310 στρ. όπου φιλοξενούνται εκατοντάδες αυτοφυή είδη της ελληνικής και 

βαλκανικής χλωρίδας με σκοπό την προστασία, την αξιοποίηση και την προβολή 

της χλωρίδας των Βαλκανίων.

■ Αναπτύχθηκε πληροφοριακό σύστημα για ζημιογόνα καιρικά φαινόμενα στη 

γεωργία, με το οποίο παρέχονται καθημερινά και σε εικοσιτετράωρη βάση χάρτες 

επιφανειακής θερμοκρασίας καθώς και στατιστικά στοιχεία ανά είδος ζημιογόνου 

γεγονότος (παγετός, καύσωνας, ξηρασία) με παράλληλη παρακολούθηση της εξέλιξης 

των καλλιεργειών.

■ Μελετήθηκε η παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας ελληνικών τυριών με χαμηλή 

λιποπεριεκτικότητα και μειωμένη συγκέντρωση αλατιού.



■ Έγινε καταγραφή της σημερινής κατάστασης των αμπελουργικών ζωνών παραγωγής 

οίνων " Ονομασίας Προέλευσης” και μελετήθηκαν οι παράγοντες που 

υποβαθμίζουν την οινική παραγωγή. Απομονώθηκαν, ταυτοποιήθηκαν, αξιολογήθηκαν 

οινολογικά και επιλέχθηκαν στελέχη ζυμομυκήτων για τη βελτίωση της ποιότητας 

και ενίσχυση της τυπικότητας των οίνων "Ονομασίας Προέλευσης” .

■ Οι νέες εμπορικές ποικιλίες που δημιούργησε το ΕΘΙΑΓΕ ανά είδος είναι : 

Βαμβάκι (Χρηστίδης, Ελίνα, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. -1, Ιωνία, Πόντος, Ρωμανός), Μαλακό σιτάρι 

(Ελισάβετ, Ορφέας, Ωρωπός), Σκληρό σιτάρι (Αίας, Άννα, Παπαδάκης, Πόντος), 

Κριθάρι (Δήμητρα, Περσεφόνη, Θεσσαλονίκη), Βρώμη (Φλέγα, Παλλήνη), Ρύζι 

(Ολυμπιάδα), Βίκος (Πήγασος), Ρεβίθι (Αμοργός, Άνδρος, Σέριφος), Φασόλι όσπριο 

(Ιθώμη, Λάρισα, Τρίκαλα), Βρώσιμο κουκί (Καστελόριζο), Καρότο (Μαγνησίας), 

Τομάτα (Αρετή), Λάχανο (Κιλκίς).

■ Οι ποικιλίες κυριότητας ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. συμμετέχουν κατά μεγάλο ποσοστό (60% 

σιτάρια -  βίκοι, 40% μηδική, κ.λ.π.) στη συνολική διακίνηση πιστοποιημένου υλικού 

στην ελληνική αγορά, με άμεση ωφέλεια στην αγροτική ανάπτυξη και την εθνική 

οικονομία.

■ Μορφοποιήθηκε εθνικό σχήμα για την παραγωγή, πιστοποίηση και διαχείριση 

απαλλαγμένου από ιώσεις φυτικού υλικού αμπέλου και τη βελτίωση των 

αμπελοοινικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, τέθηκαν οι βάσεις για τη δημιουργία 

βασικού αμπελώνα ” υποκειμένων και ποικιλιών Vinifera και μητρικών φυτειών 

εμβολιοληψίας μετά από κλωνική επιλογή, δημιουργήθηκε τράπεζα γενετικού υλικού 

αμπέλου in vivo και in vitro και αναπτύχθηκαν σύγχρονες αμπελοκομικές τεχνικές για 

παραγωγή προϊόντων ποιότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ολοκληρωμένη και 

βιολογική φυτοπροστασία.

■ Εκτιμήθηκαν οι γενετικές παράμετροι στο πρόβατο φυλής Χίου ενώ η διασταύρωση 

του Καραγκούνικου με το Μπούτσικο πρόβατο συνετέλεσε στην αύξηση της 

κρεατοπαραγωγής και γαλακτοπαραγωγής.



■ Διαμορφώθηκαν παραγωγικοί δείκτες του συστήματος υπαίθριας εκτροφής χοίρων 

που μπορεί να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση του κλάδου της 

χοιροτροφίας.

■ Αξιοποιήθηκαν παραπροϊόντα της ζαχαροβιομηχανίας και των ελαιουργείων στη 

διατροφή των ζώων ενώ παράλληλα δημιουργήθηκαν νέες ποικιλίες κτηνοτροφικού 

ρεβιθιού που μπορεί να αξιοποιηθούν στα σιτηρέσια των αγροτικών ζώων 

αντικαθιστώντας, ως ένα βαθμό, τις εισαγόμενες πρωτεϊνούχες ζωοτροφές, ιδιαίτερα 

της σόγιας.

■ Δημιουργήθηκαν διαγονιδιακά άτομα σε πρόβατα και διερευνήθηκαν οι γενετικές 

διαφορές των αυτοχθόνων φυλών προβάτων με καλλιέργειες κυττάρων υπόφυσης. 

Εφαρμόσθηκαν επίσης βιοτεχνολογικές μέθοδοι στην μεταφορά εμβρύων σε 

πρόβατα και βοοειδή και στην εξυγίανση ποιμνίων προσβεβλημένων από προϊούσα 

πνευμονία.

■ Χρησιμοποιήθηκαν νέες καινοτόμες μέθοδοι για τη διάγνωση της
παραφυματίωσης των βοοειδών με την τεχνική ΕΑΜ-ΕΠ8Α και την ανίχνευση 

των σαλμονελών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης με την ανάπτυξη τεχνικής ταχείας 

δοκιμής (ΞΚΤ).

■ Εκπονήθηκαν μελέτες για τη δημιουργία Τεχνητών Υφάλων στη Ροδόπη και στην 

Κάλυμνο με σκοπό την προστασία των απειλούμενων ειδών ιχθύων, τη βελτίωση της 

αλιευτικής απόδοσης των παράκτιων ζωνών και την αναβάθμιση των παράκτιων 

οικοσυστημάτων.

■ Μελετήθηκε η διατροφική αξία του αβγοτάραχου Καβάλας σε συνδυασμό με τις 

παραδοσιακές μεθόδους μεταποίησής του ενώ αναπτύχθηκαν καινοτόμοι μέθοδοι για 

τον προσδιορισμό και ανίχνευση των αντιβακτηριακών ουσιών στα ευρύαλα ψάρια 

(τσιπούρα, κ.λ.π.).



■ Το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., ως μοναδικός υπεύθυνος φορέας διατήρησης και βιοποικιλότητας 

και των γενετικών πόρων σε εθνικό επίπεδο, αναπτύσσει δραστηριότητες για την 

προστασία, μελέτη και αξιοποίησή τους.

Το σύνολο των ανωτέρω επιτευγμάτων αποδεικνύουν τη σημαντική αύξηση της 

ερευνητικής δραστηριότητας του ΕΘΙΑΓΕ τα τελευταία χρόνια, όπως προκύπτει και 

από την αύξουσα τάση ποιοτικών δεικτών, όπως :

■ Αριθμός ερευνητικών έργων και μελετών ανά ερευνητή από 0,85 το 1998 σε 1,08 

το 2000.

■ Αριθμός δημοσιεύσεων ανά ερευνητή από 1,85 το 1998 σε 2,32 το 2000.

■ Ίδια έσοδα κυρίως από ερευνητικά προγράμματα, πωλήσεις προϊόντων και 

υπηρεσιών και ιδιοπαραγωγή από 2,6 δις το 1998 σε 4,6 δις το 2000, ήτοι 

αύξηση τριετίας 78,3%.



2.ΡΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

(ΟΠΕΓΕΓΟ -  AGROCERT

O Agrocert, ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων 

(Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) είναι Ν.Π.Ι.Δ. του Υπουργείου Γεωργίας που λειτουργεί χάριν του 

δημοσίου συμφέροντος υπό την εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας (Ν.2637/98).

Αντικείμενα του AGROCERT

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας (ΠΒΓ)

Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)

Προϊόντα Γεωγραφικής Ενδείξεως (ΠΓΕ)

Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυημένα (ΕΠΠΕ)

Προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών 

Προϊόντα μη Γενετικώς Τροποποιημένα 

Προαιρετική επισήμανση Βοείου Κρέατος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ Ή ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σύστημα ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (ΗΑΟΟΡ)

Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στη φυτική παραγωγή

Σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοιρινού κρέατος

Σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας

Προτυποποίηση

Με ειδικές τεχνικές επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν επιστήμονες, ερευνητές, 

εμπειρογνώμονες καθώς και εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων, έχει ήδη εκπονήσει τα 

παρακάτω πρότυπα :

AGRO 1-1 & 1-2
Σύστημα (HACCP) Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων



AGRO 2-1 & 2-2
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή 

AGRO 3-1 & 3-2 & 3-3 & 3-4
Σύστημα Διαχείρισης για την Διασφάλιση της Ποιότητας του Χοιρινού Κρέατος 

AGRO 4-1 & 4-2
Σύστημα Διαχείρισης για την Διασφάλιση της Ποιότητας Προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας 

AGRO 5-1
Τεχνική οδηγία -  Ιχνηλασιμότητα Βοείου Κρέατος 

AGRO 6
Διαχείριση Συστημάτων Εκμετάλλευσης και Εμπορίας των Μεσογειακών Σπόγγων 

Πιστοποίηση

Προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας (ΠΒΓ)

Στον τομέα της πιστοποίησης των προϊόντων βιολογικής γεωργίας αναπτύξαμε το νέο 

σύστημα αξιολόγησης και επίβλεψης των ιδιωτικών φορέων ελέγχου και 
πιστοποίησης το οποίο θα συνδυαστεί άμεσα με το σύστημα επίβλεψης της αγοράς. 

Καθιερώνεται επίσης το ενιαίο σήμα αναγνώρισης προϊόντων Βιολογικής γεωργίας και 

κτηνοτροφίας.

Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Γεωγραφικής Ενόείξεως (ΠΓΕ) και Ειδικά 

Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυημένα (ΕΠΠΕ)

Στον τομέα των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης, Εεωγραφικών Ενδείξεων αλλά και 

για τα Παραδοσιακά προϊόντα, ολοκληρώνουμε την επεξεργασία ενός νέου 

αναβαθμισμένου συστήματος πιστοποίησης με στόχο την ανάδειξη και ενίσχυση των 

σημαντικών αυτών προϊόντων και την προώθησή τους στις αγορές.



Προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών

Στον τομέα των ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών αναπτύξαμε σύστημα πιστοποίησης 

για το παραγόμενο κρέας πουλερικών αλλά και για τα αυγά ορνίθων με θεαματικό 

αποτέλεσμα. Κατά την διάρκεια του 1ου χρόνου λειτουργίας του συστήματος πιστοποιήθηκε 

το 20 % της ελληνικής παραγωγής.

Προαιρετική επισήμανση Βοείου Κρέατος

Στον τομέα του βοείου κρέατος ποιότητας προωθήσαμε την εφαρμογή των σχετικών 

κοινοτικών κανονισμών με αποτέλεσμα σήμερα να έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή του 

συστήματος προαιρετικών ενδείξεων σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του χώρου 

και να εξετάζονται αιτήσεις άλλων.

Σύστημα ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (ΗΛΟΕΡ)

Στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων προχωρήσαμε άμεσα στην εκπόνηση 

προτύπου για την πιστοποίηση του συστήματος ΗΑΟΟΡ στον χώρο της γεωργικής 

βιομηχανίας. Με στόχο την ισχυροποίηση του δεσμού μεταξύ των κρίκων της 

παραγωγής και της μεταποίησης έχουμε σήμερα στο ενεργητικό μας πιστοποιήσεις 

συστήματος ΗΑΟΟΡ σε επιχειρήσεις συσκευασίας γεωργικών προϊόντων και ζωοτροφών 

και προχωρούμε με ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον από επιχειρήσεις του χώρου.

Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στ?/ φυτική παραγωγή

Στον τομέα της φυτικής παραγωγής αναπτύξαμε σχετικά πρότυπα για την εφαρμογή και 

πιστοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική Παραγωγή. Το 

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης μετά από ένα χρόνο εφαρμογής έχει καθιερωθεί 

ως μία από τις προαιρετικές αλλά πλέον αναγκαίες μορφές παραγωγικής διαδικασίας 

της σύγχρονης ελληνικής γεωργικής πρακτικής συμβάλλοντας στην δημιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για το ελληνικό γεωργικό προϊόν. Μέχρι σήμερα έχουν 

πιστοποιηθεί 33.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης ενώ βρίσκονται στο στάδιο 

πιστοποίησης 11.000 στρέμματα. Εκτιμάται ότι σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη εφαρμογής 

του Συστήματος περί τα 120.000 στρέμματα.

Σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότΐ]τας του χοιρινού κρέατος

ίο



Στον τομέα του χοιρείου κρέατος έχουν ολοκληρωθεί ήδη τα πρότυπα για την ανάπτυξη 

συστήματος διασφάλισης ποιότητας που καλύπτουν όλα τα στάδια από την παραγωγή 

ζωοτροφών μέχρι το τελικό προϊόν. Οι επιχειρήσεις του τομέα έχουν προχωρήσει στην 

δημιουργία φορέα οργάνωσης και αυτοελέγχων και αναμένεται η έναρξη των 

διαδικασιών πιστοποίησης μέσα στον επόμενο χρόνο.

Σύστιιμα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας.

Στον τομέα των καλλιεργούμενων ειδών ψαριών έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή τα 

πρότυπα για την ανάπτυξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας που καλύπτουν όλα τα 

στάδια της παραγωγής και συσκευασίας. Έχει ήδη πιστοποιηθεί η πρώτη παραγωγική 

μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας και οι επιχειρήσεις του τομέα έχουν προχωρήσει στην 

δημιουργία φορέα αυτοελέγχων. Τον επόμενο χρόνο αναμένεται η πιστοποίηση περίπου 

του 40 % της εγχώριας παραγωγής.

Γ \ ΚΠΣ

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση 

της Υπαίθρου έχει εγκριθεί η υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση και προώθηση των 

προϊόντων ποιότητας στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Το μέτρο 1.2 του ΕΠΑΑΑΥ 

προβλέπει την υλοποίηση έργων του ΑΘΈΟΟΕΚΤ συνολικού προϋπολογισμού περίπου 20 

εκατ. ευρώ. Για την ενεργοποίηση αυτών των έργων ήδη ο ΑΟΚΟΕΕΙΙΤ έχει καταρτίσει 

τεχνικά δελτία τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισης. Η υλοποίηση των έργων 

αναμένεται να ξεκινήσει το τρίτο τετράμηνο του 2002. Στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ και 

ειδικότερα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας εντάσσονται 

επίσης παράλληλες δράσεις πληροφόρησης, παραγωγών και καταναλωτών για την 

ποιότητα.



3. ΕΛΓΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 2000-2001

1. Διεξήχθησαν 5 cross meetings (σεμινάρια διαμόρφωσης ασφαλιστικής πολιτικής) με 

όλους τους κυβερνητικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους για όλα τα θέματα 

ασφάλισης αγροτικής παραγωγής

2. Σύνταξη και εφαρμογή νέων κανονισμών οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού

3. Νέο σύστημα Αξιολόγησης Προσωπικού και τοποθέτησης στελεχών με βάση την 

αποδοτικότητα

4. Υιοθέτηση Bonus παραγωγικότητας για αύξηση αποδοτικότητας του προσωπικού

5. Λειτουργία 2 νέων Υποκαταστημάτων στη Βέροια και Λαμία

6. Λειτουργία του νέου ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΛ.Γ.Α και 

αποδέσμευση της μηχανογραφικής κάλυψης από το ΚΥΗΚΥ που ήταν μια από τις 

σημαντικότερες αιτίες καθυστήρησης καταβολής των αποζημιώσεων

7. Πρόσληψη 90 ατόμων μόνιμου προσωπικού για την αντιμετώπιση του προβλήματος της 

αξιοπιστίας των πορισμάτων εκτίμησης

8. Σύνταξη και ψήφιση του Ν.2945/2001 (ΗΣΙΟΔΟΣ) με σημαντικές παρεμβάσεις που 

αφορούν στα εξής θέματα:

-  Αντασφάλιση

-  Μερική άρση υποχρεωτικότητας (ελεγχόμενο περιβάλλον)

-  Επιδότηση ασφαλίστρου

-  Συντονισμός ΕΛ.Γ.Α./ΠΣΕΑ
9. Το έτος 2000 καταβλήθηκαν αποζημιώσεις ύψους 30 δις δρχ. από εκτιμητές που έγιναν 

σε 550.000 αγροτεμάχια
10. Το έτος 2001 καταβλήθηκαν αποζημιώσεις 24 δις δρχ. από εκτιμητές που έγιναν σε 

570.000 αγροτεμάχια

11. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά με εξαιρετική επιτυχία η μέθοδος της 

τηλεπισκόπισης (δορυφορικές εικόνες) για εκτίμηση ζημιών ξηρασίας στα σιτηρά στην 

περιοχή Θεσσαλίας (το θέμα αποτελεί διεθνή πρωτοτυπία εφαρμογής της μεθόδου στις 

εκτιμήσεις)



12. Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνιακής πολιτικής για την 

πληροφόρηση των αγροτών (διαφήμιση, έντυπα, C.D.-ROM, website, ανοικτές 

συναντήσεις στους τόπους ζημιών)

13. Συγκρότηση και λειτουργία ομάδων εργασίας για τη σύνταξη εγχειριδίων εκτιμητικής 

διαδικασίας (manuals)

14. Ανάληψη από το Υπουργείο Γεωργίας, σύνταξη και κατάθεση στην Ε.Ε. του 

προγράμματος των ζημιών Δεκεμβρίου 2001 -  Ιανουάριου 2002, αντικειμένου Π.Σ.Ε.Α.

15. Πρόγραμμα προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι με εναέρια μέσα (αεροπλάνα, 

μετεωρολογικά ραντάρ κλπ) στην περιοχή των Νομών Ημαθίας-Πέλλας, σε έκταση 

2350 km2 (2000 και 2001)

16. Πρόγραμμα προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι με κανόνια ηχοβολής (2000 

και 2001) σε έξι διαφορετικές περιοχές της χώρας, σε έκταση 50.000 στρεμμάτων 

(Νομό Μεσσηνίας, Ηλείας, Λαρίσης, Πιερίας και Καβάλας)

17. Πιλοτικό πρόγραμμα αύξησης βροχής στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας (14/6 έως 

23/7 2001)
18. Πρόγραμμα προστασίας των καλλιεργειών από τον παγετό με την επιχορήγηση 

αντιπαγετικού ανεμιστήρα στους Νομούς Αργολίδας, Άρτας, Θεσπρωτίας (2000-2001)

19. Πρόγραμμα προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι με την επιχορήγηση του 

αντιχαλαζικού δικτύου σε Νομούς της Ελλάδας όπως π.χ. Νομός Καστοριάς, Έδεσσας, 

Καβάλας, Χαλκιδικής κλπ (2001)

20. Πιλοτικό πρόγραμμα προστασίας των καλλιεργειών από τον παγετό με τεχνητή ομίχλη 

(Fog-System) στη περιοχή του Βελβεντού του Ν. Κοζάνης (2000-2001)

21. Πρόγραμμα προσδιορισμού Αργύρου σε ατμοσφαιρκά κατακρημνίσματα μετά από 

πυρηνικά νέφη με ιωδιούχο Άργυρο σε συνεργασία του ΕΛΓΑ με το ΑΠΘ (2001)

22. Πρόγραμμα αξιολόγησης του αντιχαλαζικού προγράμματος του ΕΛΓΑ με εναέρια μέσα 

σε συνεργασία ΕΛΓΑ με το ΑΠΘ (2000-2001)

23. Πρόγραμμα μελέτης του μικροκλίματος στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Ημαθίας- 

Πέλλας και Πιερίας κατά τη διάρκεια του παγετού ακτινοβολίας σε συνεργασία του 

ΕΛΓΑ με το Πανεπιστήμιο Αθηνών (2000-2001)

24. Πρόγραμμα μελέτης του ελέγχου της χημικής αντιμετώπισης του παγετού με την 

διερεύνηση ορισμένων χημικών συσκευασμάτων καθυστέρησης στην άνθιση ή αύξηση 

της αντοχής των ευαίσθητων ιστών των δένδρων ακτινιδιάς, ροδακινιάς, κερασιάς και



αχλαδιάς και πρόγραμμα μελέτης της τεχνητής βροχής για την προστασία των δένδρων 

αυτών από τον παγετό σε συνεργασία ΕΛΓΑ με το ΕΘΙΑΓΕ (2000-2001)



4. ΜΠΕΝΑΚΈΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) κατά το 2000-2001 

πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός (147) ερευνητικών προγραμμάτων για την επίλυση 

θεμάτων όλων των τομέων Φυτοπροστασίας της Χώρας, υλοποιήθηκαν πολύ σημαντικά 

λοιπά επιστημονικά προγράμματα (κατάρτιση νομοθεσίας, οργάνωση υπηρεσιών 

Υπ.Γεωργίας της Ρουμανίας για να γίνει χώρα μέλος της Ε.Ε., υλοποίηση οδηγίας 91/414/EC 

της Ε.Ε. για τα γεωργικά φάρμακα, Οργάνωση διαπίστευσης Εργαστηρίου Ινστιτούτου κατά 

ISO 17025, εκπαίδευση 70 γεωπόνων Υπ.Γεωργίας και OTA για την εφαρμογή δράσεων του 

Γ’ ΚΠΣ). Έγιναν (4383) εργαστηριακές διαγνώσεις δειγμάτων από όλη τη Χώρα και δόθηκαν 

οδηγίες προς αγρότες, υπηρεσίες του Υπ. Γεωργίας, OTA κ.α. για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων φυτοπροστασίας. Το ΜΦΙ κάλυψε επίσης τις ανάγκες της Χώρας με τους 

φυτοϋγειονομικούς ελέγχους (14647) εισαγόμενου ή παραγόμενου στη χώρα φυτικού υλικού 

(πατάτα, σιτάρι, βαμβάκι, αραβόσιτο, τομάτα, άνθη, κ.α.) και υλοποίησε την Κοινοτική και 

Εθνική Νομοθεσία φυτοπροστασίας (οδηγίες 2000/29/EC, 98/57/EC, 93/85 EC).

Εκανε 714 ελέγχους γεωργικών φαρμάκων (υπολειμμάτων, τοξικολογικούς, 

αγορανομικούς, χημικούς κρατικών προμηθειών) και χορήγησε εργαστηριακές γνωματεύσεις 

για την έγκριση από το ΑΣΥΓΕΦ και την έκδοση από τον κ. Υπουργό Γεωργίας της άδειας 

κυκλοφορίας γεωργικών φαρμάκων. Χορηγήθηκαν επίσης εργαστηριακές γνωμοδοτήσεις για 

την έκδοση άδειας λειτουργίας φυτωρίων, εισαγωγής ή εξαγωγής πολ/κού ή μη φυτικού 

υλικού ή υποστρώματος ανάπτυξης φυτών και εργαστηριακές αναλύσεις ελέγχου της 

ποιότητας τροφίμων και νερών (για παρουσία γεωργικών φαρμάκων).

Στο Ινστιτούτο επιμορφώθηκαν πολλοί (288) επιστήμονες (γεωπόνοι), φοιτητές ΑΕΙ, 

σπουδαστές ΤΕΙ, πραγματοποιήθηκαν (32) πτυχιακές και μεταπτυχιακές (διδακτορικές) 

μελέτες, και οι επιστήμονες του ΜΦΙ βοήθησαν το έργο του Υπ. Γεωργίας με συμμετοχή σε 

πολλές (341) συσκέψεις (στο Υπουργείο Γεωργίας, Ε.Ε., ΜΦΙ, κ.α.) σε πολλά συνέδρια (123 

συμμετοχές) πολλές (153) επιτροπές και ομάδες εργασίας και με πολλές (520) επιστημονικές 

εκθέσεις. Το Ινστιτούτο, λόγω της διεθνούς φήμης που επισκέφθηκαν πολλοί (74) 

επιστήμονες από πολλές χώρες (Η.Π.Α., Κίνα, Ιράν, Νιγηρία, Χώρες Ε.Ε. κ.α.)

Το Μ.Φ.Ι. προήγαγε τη βιολογική και ολοκληρωμένη καταπολέμηση ασθενειών και 

εχθρών των φυτών, έκανε 5780 αποστολές βιολογικού υλικού και εμπλούτισε και διατήρησε 

τις μοναδικές για τη Χώρα συλλογές και εκτροφές του (μικροοργανισμών, εντόμων,



ακάρεων, ζιζανίων, ιχθύων, πλαγκτόν). Η βιβλιοθήκη του Μ.Φ.Ι., μοναδική στη χώρα 

βοήθησε άμεσα και με αποστολή 37.000 φωτοαντιγράφων τους επιστήμονες της χώρας, ενώ 

τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν σε 217 δημοσιεύσεις στο επιστημονικό 

περιοδικό «Χρονικά του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου», σε περιοδικά του 

εξωτερικού, σε συνέδρια και στην ετήσια έκθεση εργασιών, ενώ πρόσφατες εκδόσεις (βιβλία) 

του Ινστιτούτου εστάλησαν δωρεάν σε 2000 περίπου παραλήπτες στη χώρα. Αγρότες της 

χώρας ενημερώθηκαν για θέματα φυτοπροστασίας από επιστήμονες του Ινστιτούτου μέσω 

ραδιοφώνου και με επιτόπιες μετακινήσεις.



5. «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.)

I) Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2000

Α) ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Μεταβίβαση στον ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» από το Υπ. Γεωργίας της χρήσης των 12 ΤΕΕ 

Α’ κύκλου (Ν. 2640/98) (από τα 13 συνολικά) που κατείχε το Υπουργείο (απογραφή, 

πρωτόκολλα κλπ.)

2. Ευθύνη λειτουργίας των 12 ΤΕΕ και μερική ευθύνη λειτουργίας και του 13 ου. Υλοποίηση 

14 ειδικοτήτων που τις δίδαξαν περί τους 250 εκπαιδευτικοί (ωρομίσθιοι και εποχιακοί) 

και τις παρακολούθησαν περί τους 700 μαθητές.

3. Λειτουργία 3 οικοτροφείων για μη εύπορους μαθητές ΤΕΕ από απομακρυσμένες 

περιοχές. Τα ΤΕΕ με οικοτροφείο έχουν πάντα τη μεγαλύτερη ζήτηση.

4. Οργάνωση και λειτουργία του 1ου πανελλαδικού σεμιναρίου «Εκπαίδευσης 

Εκπαιδευτών» για τους εκπαιδευτικούς των 13 ΤΕΕ.

5. Ενέργειες προβολής των ΤΕΕ (πολλαπλές τοπικές επισκέψεις και συσκέψεις-ημερίδες, 

συμμετοχή σε εκθέσεις, δημοσιεύσεις σε τοπικό τύπο, διαφημιστικό spot, εκτύπωση 

φυλλαδίων).

6. Συνεργασίες με Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (διαδικασία σύνταξης νέων προγραμμάτων 

σπουδών)

7. Σύνταξη και υποβολή Τ.Δ. και απολογισμών έργων για 13 τα ΤΕΕ.

Β1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
1. Διαπραγματεύσεις με ΕΚΕΠΙΣ και Υπ. Εργασίας για τρόπους καλλίτερης κατοχύρωσης 

του Οργανισμού, λόγω των διαφοροποιήσεων στον τρόπο υλοποίησης της ΣΕΚ μεταξύ 

του 2ου & 3ου ΚΠΣ.
2. Πανελλαδική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύνταξη μητρώου εκπαιδευτών 

ΣΕΚ από τον ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και έναρξη επεξεργασίας των υποψηφίων.

3. Παρακολούθηση, έλεγχος και πιστοποίηση της υλοποίησης των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων στο πλαίσιο της Κ.Π. Leader 2.

4. Συμμετοχή στην Εθνική Επιτροπή Σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 

Απασχόληση 2000 και πορείας υλοποίησης του ΕΣΔΑ 1999.

5. Έναρξη κατασκευής των 2 Κέντρων Εκπαίδευσης- Κατάρτισης στην Αλιεία (Κ.Π. 

PESCA).



Γ) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
1. Ένταξη και υλοποίηση ενεργειών στο Μέτρο 8.4 του Ε.Π. του Υπ. Γεωργίας (Β’ ΚΠΣ).

2. Ένταξη του Οργανισμού στο Ε.Π. του Υπ. Γεωργίας του 3ου ΚΠΣ για την ενημέρωση του 

αγροτικού πληθυσμού με τη χρήση προηγμένων τηλεοπτικών μέσων.

3. Εκπόνηση επιχειρηματικού Σχεδίου για την δραστηριότητα του Οργανισμού για 

Ενημέρωση -  Πληροφόρηση.

4. Ένταξη του Οργανισμού στο Ε.Π. του Υπ. Γεωργίας του 3ου ΚΠΣ για το Δίκτυο 

Βιβλιοθηκών και για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής υποδομής του.

Α) ΔΙΑΦΟΡΑ
1. Εκπόνηση 3 σχετικών μελετών -  ερευνών.

2. Οργάνωση ή / και συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων.

Ε) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
1. Έγκριση Κανονισμών Κατάστασης Προσωπικού & Οργανωτικής Διάρθρωσης & 

Λειτουργίας.

2. Οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας & Περιφερειακών 

Μονάδων.

ΣΤ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Συνεργασία με Γεν. Δ/νσεις και με Οργανισμούς της Ευρ. Επιτροπής (π.χ. 

CEDEFOP, ETE κλπ.).
2. Υλοποίηση ή/και προπαρασκευή για υλοποίηση Κοινοτικών Προγ/των & 

Πρωτοβουλιών.

3. Προπαρασκευή πλαισίου συνεργασίας ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» & FAO για 

παροχή Ελληνικής Τεχνογνωσίας στις όμορες χώρες.

4. Ανάπτυξη διμερούς συνεργασίας με ομόλογους φορείς της FYROM & της Νοτ. 

Ρωσίας (Ροστόβ).

II) Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2001

Α) Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση
1. Πλήρης λειτουργία 13 ΤΕΕ σε 14 ειδικότητες, με 250 περίπου 

εκπαιδευτικούς & 650 περίπου μαθητές.
2. Προβολή λειτουργίας των ΤΕΕ (συμμετοχή σε εκθέσεις, ημερίδες, τοπικές 

δημοσιεύσεις, τοπικές επισκέψεις & συσκέψεις, διαφημιστικό spot, 

φυλλάδια).



3. ΚΥΑ για Κανονισμό λειτουργίας των ΤΕΕ & κατοχύρωση τίτλου σπουδών 

των αποφοίτων.

4. Κατοχύρωση δημόσιου χαρακτήρα των ΤΕΕ.

5. Α νανέωση-εκσυγχρονισμός προγ/των σπουδών όλων των ΤΕΕ, σύμφωνα με 

κατευθύνσεις του Π.Ι.

6. Πιλοτικής εφαρμογή πρόσθετων διδασκαλιών (π.χ. ενισχυτική, Η/Υ, ξένες 

γλώσσες κλπ.)

7. Επέκταση πρακτικής & εργαστηριακής άσκησης.

8. Σύνδεση ειδικοτήτων με την τοπική κοινωνία.

9. Δ ιαπραγματεύσεις με ΟΕΕΚ για τον καθορισμό των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΤΕΕ.

10. Διερεύνηση σκοπιμότητας ίδρυσης νέων ΤΕΕ.

11. Λ ειτουργία Οικοτροφείων για μη εύπορους μαθητές από απομακρυσμένες 

περιοχές. Επιβεβαίωση ύπαρξης αυξημένου μαθητικού δυναμικού στα ΤΕΕ 

που διαθέτουν οικοτροφεία.

12. Εκπόνηση Συμπληρώματος Προγ/σμού του 2ου ΕΠΕΑΕΚ του 3ου ΚΠΣ για 

τα ΤΕΕ μας, συμπλήρωση Τ.Δ. των 13 Υποέργων & σύνταξη 

απολογιστικών εκθέσεων για το διάστημα 1996-2000 του 1ου ΕΠΕΑΕΚ.

Β) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
1. Διεκπεραίωση διαδικασιών αρχικής & οριστικής πιστοποίησης των 5 πρώτων Κέντρων 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» (πρώην ΚΕΓΕ) από το ΕΚΕΠΙΣ.

2. Σύνταξη του Μητρώου Εκπαιδευτών για τον πρωτογενή τομέα, σύμφωνα με τις αρχές 

διαφάνειας του ΕΚΕΠΙΣ.

3. Εκσυγχρονισμός του περιεχομένου όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΣΕΚ.

4. Ένταξη των προγ/των ΣΕΚ του Καν. FEOGA 1257/99 στο Ε.Π. του Υπ. Εργασίας.

5. Σύνταξη των ανάλογων Τ.Δ. για 56 Υποέργα (Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ»).

6. Σύνταξη αναλυτικών πινάκων ανά νομό των υπόχρεων εκπαίδευσης αγροτών.

7. Υλοποίηση 36 εκπαιδ. προγ/των ΣΕΚ, από αναπορρόφητα του 2ου ΚΠΣ, με έναρξη τους 

μέσα σε 5 ημέρες από την εντολή υλοποίησης.

8. Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων στελεχών των Κέντρων «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

πανελλαδικά.



9. Παραγωγή & διανομή στα Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» του προβλεπόμενου ενημερωτικού & 

βοηθητικού υλικού για τους καταρτιζόμενους.

10. Υλοποίηση προγ/των επιμόρφωσης για μελισσοκόμους, χοιροτρόφους κλπ.

11. Μελέτη των όρων απονομής του Πράσινου Πιστοποιητικού.

12. Παρακολούθηση, έλεγχος & πιστοποίηση των εκπαιδ. προγ/των στο πλαίσιο της Κ.Π. 

Leader 2.

13. Υποβολή & έγκριση καινοτόμου προγ/τος για ηλεκτρονικές δημοπρασίες νωπών 

προϊόντων (Leonardo Da Vinci).

Γ) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
1. Υλοποίηση πλήθους ενεργειών του Μέτρου 8.4 του Ε.Π. του Υπ. Γεωργίας (Β’ΚΠΣ) (13 

CDs, φυλλάδια, τεύχη κλπ.).

2. Ημερίδες εξοικείωσης Αγροτικού Πληθυσμού με τη χρήση του ΕΥΡΩ.

3. Συμμετοχή ή/και διοργάνωση ημερίδων.

4. Συμμετοχή σε επεξεργασίες (μαζί με το Υπ. Γεωργίας) για το δορυφορικό μη 

συνδρομητικό αγροτικό κανάλι & έναρξη εκπόνησης του Τ.Δ. του έργου.

Λ) ΔΙΑΦΟΡΑ
1. Προετοιμασία των προτάσεων του στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας».

2. Προώθηση & ψήφιση νομοθετικών διατάξεων προσαρμογής του νομοθετικού του 

πλαισίου (Ν. 2945/2001).

El ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
1. Ανυπαρξία μόνιμου προσωπικού. Λειτουργία του με γεωπόνους πρακτικής άσκησης, με 

συμβασιούχους & με ορισμένους αποσπασμένους.

2. Στενότητα προϋπολογισμού.
3. Έναρξη διαδικασίας απόκτησης σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού.

4. Ολοκλήρωση της Σχολής Αλιείας Βόλου (Κ.Π. PESCA).

5. Ειδικές μελέτες λογιστικής παρακολούθησης, συμβατές με το ΟΠΣ και επίσης 

εσωτερικής οργάνωσης του Οργανισμού.

6. Μηχανογράφηση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού

ΣΤ1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ



1. Ολοκλήρωση πλαισίου & διαδικασιών ανάπτυξης & υλοποίησης της συνεργασίας Υπ. 

Γεωργίας, ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» & FAO για την παροχή Ελληνικής τεχνογνωσίας 

στους πληθυσμούς-στόχους των όμορων Βαλκανικών χωρών.

2. Ανταπόκριση στα αιτήματα ομόλογων φορέων της FYROM & της Νοτ. Ρωσίας.

3. Ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας με 8 Δυτικοευρωπαϊκές χώρες.



6. ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.

1. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Στην περίοδο 2000 έως 2002 το Διοικητικό Συμβούλιο:

• Ανέθεσε την σύνταξη και ενέκρινε το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό 

Σχέδιο της Εταιρίας, για την περίοδο 2000-2005.

• Συνέταξε και ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου.

• Ανέθεσε τη σύνταξη και ενέκρινε τους Κανονισμούς:

- Εσωτερικής Λειτουργίας (ΚΕΑ)

- Εργασιακών Σχέσεων (ΚΕΣ)

- Οικονομικής Διαχείρισης (ΚΟΔ) και

- το Μισθολόγιο,

• Ανέθεσε τη σύνταξη και υπέβαλε στην Ειδική Γραμματεία της Κοινωνίας της Πληροφορίας 

(ΚτΠ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και στην Διεύθυνση Πληροφορικής του 

Υπουργείου Γεωργίας, την Πρόταση για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφορικής της 

Εταιρίας.

• Συνέταξε και υπέβαλε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας πρόγραμμα για τον 

εντοπισμό και την καταγραφή των ακινήτων αρμοδιότητας του Υπ. Γεωργίας και των 

εποπτευόμενων από αυτό φορείς.

• Συνέταξε και ενέκρινε το Λογιστικό Σχέδιο της εταιρίας και προμηθεύτηκε και εγκατέστησε 

λογισμικό λογιστικής.

2. ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

• Προωθείται η σύνταξη του Κανονισμού Διαχείρισης Ακινήτων που θα πραγματοποιηθεί από 

το στελεχικό δυναμικό της Εταιρίας μετά την πρόσληψη των πρώτων στελεχών της (πρόβλεψη 

έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο έως τις 31/05/2002).

• Έχει ανατεθεί σε Γραφείο Εξωτερικών Συμβούλων η σύνταξη των Κανονισμών:

- Προμηθειών



- Αναθέσεως Έργων και

- Αγοράς Υπηρεσιών

που προβλέπεται να υποβληθούν -  σύμφωνα με τον ν. 2945/01 και το Καταστατικό τνς 

Εταιρίας -  νια έγκριση στον Υπουργό Γεωονίας έως τις 31/05/2002.

• Έχει ανατεθεί σε Γραφείο Εξωτερικών Συμβούλων η επιλογή των πρώτων δέκα εφτά (17) 

στελεχών (πρόβλεψη ολοκλήρωσης έως τις 30/04/2002).

• Έχει προωθηθεί η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης οκτώ (8) ακόμη στελεχών με 

εσωτερικές ανοιχτές διαδικασίες (πρόβλεψη ολοκλήρωσης έως τις 30/04/2002).

• Έχει επιλεγεί και μισθωθεί με ανοιχτές διαδικασίες κτίριο γραφείων στο οποίο θα 

εγκατασταθεί η Εταιρία (Πειραιώς 108 & Ζακυαδών) και βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες 

προσαρμογής των χώρων (πρόβλεψη πρώτης μετεγκατάστασης έως τις 30/04/2002).



7. ΕΛ.ΟΓ.

Δραστηριότητες του ΕΛ.ΟΓ. το 2001

Ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος δραστηριοποιήθηκε κυρίως στη διαχείριση του 

συστήματος ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος καθώς και στην προετοιμασία της 

λειτουργίας των 7 Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος (ΕΕΠΓ). Συγκεκριμένα έχει 

δραστηριοποιηθεί στα εξής :

1. Διαχείριση του συστήματος των ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος

α) Έλεγχοι πράξεων μεταβίβασης ποσόστωσης

β) Κατανομή ποσοστώσεων 25.000 σε 12.000 δικαιούχους παραγωγούς 

γ) 278 εγκρίσεις επιχειρήσεων εισκόμισης γάλακτος 

δ) έλεγχοι επιχειρήσεων εισκόμισης γάλακτος (τουλάχιστον το 60% του 

συνόλου)

ε) καταχώρηση στοιχείων εμπορίας γάλακτος

2. Προετοιμασία της λειτουργίας των 7 εργαστηρίων ΕΕΠΓ

α) Επισκευές κτιρίων 

β) Προμήθεια εξοπλισμού 

γ) Εκπαιδεύσεις προσωπικού 

δ) Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων

Πέραν όμως από τις παραπάνω δραστηριότητες ο ΕΛ.ΟΓ. εγκατέστησε στο διαδίκτυο ένα 

αυτόματο σύστημα άμεσης πληροφόρησης των αγελαδοτρόφων και των μεταποιητών σχετικά 

με τα ατομικά δικαιώματα ποσόστωσης των αγελαδοτρόφων και έχει ήδη προμηθευτεί μέσα 

στο 2001 ένα σύστημα πλήρους και άμεσης ενημέρωσης οποιουδήποτε ενδιαφερομένου μέσω 

τηλεφώνου 24 ώρες το 24ώρο όχι μόνον των δικαιωμάτων ποσόστωσης αλλά και των 

αποτελεσμάτων της ποιοτικής ανάλυσης του γάλακτος με δυνατότητα άμεσης παραγγελίας 

τους και παραλαβής των πληροφοριών με fax.

Όσον αφορά την ενημέρωση τόσο των παραγωγών όσο και των μεταποιητών, ο ΕΛ.ΟΓ. το 

2001 έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση και βαρύτητα. Γι’ αυτό διένειμε σε 12.000 

αγελαδοτρόφους ενημερωτικά εκλαϊκευμένα φυλλάδια σχετικά με οτιδήποτε πρέπει να 

γνωρίζουν για την παραγωγή του αγελαδινού γάλακτος. Έχει επίσης πραγματοποιήσει πολλές 

ενημερωτικές ημερίδες τόσο στην Θεσσαλονίκη όσο και στην περιφέρεια και με την
24



συμμετοχή του Υφυπουργού κ. Χατζημιχάλη με μοναδικό σκοπό την καλύτερη ενημέρωση 

των παραγωγών και των μεταποιητών γάλακτος. Τέλος ο Οργανισμός σε συνεργασία με τον 

μεγαλύτερο Ολλανδικό Συνεταιρισμό αγελαδοτρόφων έχει δρομολογήσει την έκδοση 15 

τεχνικών φυλλαδίων τα οποία θα ενημερώνουν παραστατικότατα και πληρέστατα όλους τους 

παραγωγούς αγελαδινού γάλακτος για οποιαδήποτε δραστηριότητά τους σχετίζεται με την 

αγελαδοτροφική εκμετάλλευση και την παραγωγή υγιεινού αγελαδινού γάλακτος.

Μέσα στα πλαίσια των λοιπών υποχρεώσεων του ο ΕΛ.ΟΓ. έχει χρηματοδοτήσει την Εθνική 

Επιτροπή Εάλακτος και έχει συμμετάσχει πρωταγωνιστικά σε όλες τις μέχρι σήμερα 

δραστηριότητες της ενώ έχει εκπροσωπήσει την χώρα σε αρκετά διεθνή συνέδρια και έχει 

συμμετάσχει σε ομάδες εμπειρογνωμόνων. Έχει χρηματοδοτήσει αρκετά ερευνητικά 

προγράμματα και έχει επίσης συμμετάσχει ενεργά σε ένα που αφορά την αξιοποίηση του 

γίδινου γάλακτος. Συνεχίζει τέλος την συνεργασία του με το Παγκόσμιο Κέντρο 

Πληροφοριών για τα Μικτά Μυρηκαστικά (ΟΙΐνΑΕ) του οποίου είναι τακτικό μέλος.

Ο ΕΛ.ΟΓ. πέραν των ήδη προαναφερθέντων πάγιων δραστηριοτήτων του 2001, έχει ήδη 

ολοκληρώσει τις προμήθειες εξοπλισμού για όλα τα ΕΕΠΓ και τα οποία από τον Απρίλιο του 

2002 θα είναι σε πλήρη λειτουργική ετοιμότητα.



1. ΘΕΜΑΤΑ ΖΩΤΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

α. Υγεία και Προστασία των Ζώων
Κατά το έτος 2000 αντιμετωπίστηκε με επιτυχία η επιζωοτία του Αφθώδους 

Πυρετού που εκδηλώθηκε στο νομό Έβρου καθώς επίσης και η επιζωοτία 

καταρροϊκού πυρετού.

Καθιερώθηκε ειδικό πρόγραμμα επιτήρησης και ελέγχου των εξωτικών 

ασθενειών στα σύνορα με την Τουρκία -  Βουλγαρία καθώς επίσης και στα 

νησιά του Αιγαίου που βρίσκονται κοντά στις ακτές της Τουρκίας 

(υπενθυμίζεται ότι πολλά εξωτικά νοσήματα αφθώδης πυρετός, καταρροϊκός 

πυρετός, ευλογιά κ.ά. ενδημούν στη γείτονα χώρα).

Εφαρμόστηκε με επιτυχία το πρόγραμμα επιτήρησης και ελέγχου των 

μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) και αντιμετωπίστηκε σε 

σύντομο χρονικό διάστημα με εκρίζωση η εστία ΜΣΕ του Ν. Κιλκίς. Κατά το 

έτος 2001 όλα τα βοοειδή ηλικίας άνω των 30 μηνών που προορίζονταν για 

ανθρώπινη κατανάλωση εξετάστηκαν με τη μέθοδο ταχείας διάγνωσης για 

ΜΣΕ και εξετάστηκαν 165.000 βοοειδή. Επίσης όλα τα υλικά ειδικού 

κινδύνου που προέρχονταν από βοοειδή ηλικίας άνω των 12 μηνών 

αποτεφρώθηκαν σε ειδικούς κλιβάνους που εγκαταστάθηκαν στις 

σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις.

Σχετικά με την αντιμετώπιση των ζωοναθρωπονόσων συνεχίστηκαν τα έτη 

2000-2001 τα προγράμματα βρουκέλλωσης βοοειδών, φυματίωσης 

βοοειδών και μελιταίου πυρετού. Έγιναν 60,000 αναλύσεις για θέματα 

βρουκέλλωσης των βοοειδών, πραγματοποιήθηκαν 320.000 φυματισμοί και 

εμβολιάστηκαν 2.450.000 αιγοπρόβατα κατά του μελιταίου πυρετού. Από τα 

υπάρχοντα μέχρι σήμερα στοιχεία φαίνεται ότι σταθεροποιείται η μόλυνση 

στους ανθρώπους. Σημειώνεται ότι ετησίως δηλώνονται περίπου 520 

κρούσματα μελιταίου πυρετού στον άνθρωπο από τα οποία τα περισσότερα 

αφορούν κτηνοτρόφους και επαγγελματίες που έρχονται σε στενή επαφή με 

τα ζώα.
Κατά το έτος 2000-2001 αντιμετωπίστηκε με επιτυχή προληπτικά μέτρα η 

γρίπη των ορνίθων και ο κίνδυνος μετάδοσης από την Ιταλία όπου τα

ι



τελευταία χρόνια προκάλεσε μεγάλες οικονομικές ζημιές. Τα μέτρα αυτά 

συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

Ακόμη σε θέματα παθολογίας ιχθύων εφαρμόζεται για πρώτη φορά 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιζωοτιολογικής διερεύνησης των 

υδατοκαλλιεργητικών εκμεταλλεύσεων όλης της χώρας.

Η Υπηρεσία μας έχει συντάξει σχέδιο νόμου περί δεσπζομένων και 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς ενώ έχει ενισχύσει οικονομικά τα δύο 

τελευταία χρόνια Δήμους, Κοινότητες και ζωοφιλικά σωματεία για την ίδρυση 

ή εκσυγχρονισμό καταφυγίων -  κυνοκομείων. Επίσης συνεχίζεται η εφαρμογή 

του προγράμματος επιζωτολογικής διερεύνησης της βαρροικής ακαρίασης 

των μελισσών.
- Όσον αφορά τα θέματα υγειονομικού κτηνιατρικού ελέγχου εφαρμόστηκε με 

επιτυχία ο συντονισμός της δράσης των Συνοριακών Σταθμών 

Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου από όπου εισάγονται όλα τα ζώντα 

ζώα καθώς και τα προϊόντα ζωικής προέλευσης τρίτων χωρών.

Κατά τα δύο τελευταία χρόνια συνεχίστηκε το πρόγραμμα σήμανσης και 
καταγραφής των βοοειδών και των αιγοπροβάτων. Μέχρι σήμερα έχει 

σημανθεί και καταγραφεί το σύνολο σχεδόν του βοείου πληθυσμού και 

ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων ώστε να υποβληθεί ο 

φάκελος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναγνώριση. Για τον σκοπό αυτό 

εκπαιδεύτηκαν κτηνίατροι από όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της 

χώρας στον χειρισμό του προγράμματος.

Σε θέματα προστασίας των ζώων αντιμετωπίστηκαν προβλήματα εφαρμογής 

της νομοθεσίας για τη διαβίωση και την εν γένει μεταχείριση των ζώων, κατά 

τη διάρκεια της μεταφοράς, κατά τη σφαγή, στις εκτροφές και στις 

πειραματικές διαδικασίες.

β. Δημόσια Υγεία
Κατά τα δύο τελευταία χρόνια αντιμετωπίστηκε με επιτυχία η κρίση των 

διοξινών με άμεση ενεργοποίηση των Κτηνιατρικών Εργαστηρίων για την 

ανίχνευση πολυχλωριωμένων διφαινιλίων και συνεχίστηκαν τα ετήσια 

προγράμματα ελέγχου καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων, ορμονών 

και άλλων επιβλαβών ουσιών (βαρέα μέταλλα, παρασιτοκτόνο κλπ).



- Έγιναν μεγάλες προσπάθειες για την ίδρυση νέων σφαγείων και τον 

εκσυγχρονισμό των παλαιού τύπου σφαγείων. Από το Β’ ΚΠΣ εγκρίθηκε 

και υλοποιήθηκε η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός 86 σφαγείων σε όλη την 

Επικράτεια με συνολικό κόστος 33.334.000.000 δρχ. Το τελευταίο χρονικό 

διάστημα έκλεισαν 82 σφαγεία παλαιού τύπου που δεν πληρούσαν τις 

υγειονομικές προδιαγραφές. Το Υπουργείο Γεωργίας έχει θέσει 

προτεραιότητα από το Τ’ ΚΠΣ να προωθήσει την κατασκευή νέων σύγχρονων 

σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων και τον εκσυγχρονισμό των υπολοίπων.

- Όσον αφορά τον τομέα της υγιεινής του γάλακτος ασκήθηκε εποπτεία και 

συντονισμός των ελέγχων στο σύνολο της επικράτειας για τη νοθεία των 

γαλακτοκομικών προϊόντων και ελέγχθηκαν εγκαταστάσεις επεξεργασίας και 

μεταποίησης γάλακτος για την έκδοση των αναλογών αδειών λειτουργίας.

Στον τομέα αλιευμάτων συνεχίστηκε ο συντονισμός της εφαρμογής της 

νομοθεσίας στα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας και υγιεινής των αλιευμάτων.

Εκπονήθηκε Εθνικό Πρόγραμμα Παρακολούθησης τοξικού 

φυτοπλαγκτού και θαλασσίων βιοτοξινών στις ζώνες παραγωγής δίθυρων 

μαλακίων. Έγινε διαχείριση των υγειονομικών κινδύνων λόγω παρουσίας 

βιοτοξινών στα οστρακοειδή του Θερμαϊκού Κόλπου. Ορίστηκαν και 

λειτουργούν Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς Ελέγχου Θαλάσσιων Βιοτοξινών 

και Βακτηρίων και Ιών Δίθυρων Μαλακίων.

Συνεχίστηκε η εποπτεία λειτουργίας των Κτηνιατρικών Εργαστηρίων του 

Υπουργείου Γεωργίας για την κάλυψη των κάθε είδους ελέγχων στα ζώντα 

ζώα και σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
- Κατά το έτος 2000 οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας 

πραγματοποίησαν 10.967 αστυκτηνιατρικές επιθεωρήσεις σε 89.967 

καταστήματα και κατασχέθηκαν 14.470.626 κιλά τροφίμων εκ των οποίων 

3.795.271 κιλά κρέας, 330.280 κιλά αλιευμάτων, 2.242.431 κιλά 

γαλακτοκομικών προϊόντων, 168.365 κιλά κρεατοσκευασμάτων -  

ιχθυοσκευασμάτων και 7.934.279 κιλά λοιπών προϊόντων.

Στα Κτηνιατρικά Εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν 638.728 (2000) και 

766.716 (2001) αναλύσεις που καλύπτουν τους τομείς υγείας των ζώων και 

δημόσιας υγείας.
Διαπιστεύτηκαν κατά το πρότυπο ΕΝ 45001 τα Εργαστήρια Ελέγχου 

Καταλοίπων και Μικροβιολογίας του Ινστιτούτου Υγιεινής Τροφίμων
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Αθηνών, ενώ εντάχθηκαν για χρηματοδότηση στο Γ’ ΚΠΣ προς διαπίστευσή 

τους τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια Σερρών, Θεσσαλονίκης (Θαλάσσιων 

Βιοτοξινών), Χαλκίδας, Λάρισας (Γάλακτος και Βρουκελλώσεων), Πατρών 

και Τρίπολης.



2. ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΤΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

- Η Προστασία της Φυτικής Παραγωγής έχει σαν κύρια αποστολή την προστασία της 

φυτικής παραγωγής και του φυτικού κεφαλαίου από τους εχθρούς και τις ασθένειες. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι προσπάθειες του ΥΠ.ΓΕ. αποβλέπουν:

• Στην πιο αποτελεσματική αλλά και πιο οικονομική ταυτόχρονα προστασία των 

καλλιεργειών.

• Στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων με τα λιγότερα κατά το δυνατόν 

υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων.

• Στην μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των δυσμενών 

επιπτώσεων στο οικοσύστημα από την εφαρμοσμένη γεωργική πρακτική.

Για την επίτευξη των στόχων που προαναφέρθηκαν, κατά τη παρελθούσα 

διετία πραγματοποιήθηκε η πρόληψη της εισαγωγής και επέκτασης εχθρών 

και ασθενειών με τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους.

Για το σκοπό αυτό γίνονται έλεγχοι,

• Σ’ όλα τα εισαγόμενα φυτά και φυτικά προϊόντα των τρίτων χωρών στα 

σημεία εισόδου στη Χώρα μας, η δε αποδέσμευσή τους και η κυκλοφορία τους στην 

επικράτεια της Χώρας μας έγινε μετά το πέρας των ελέγχων και εφόσον τ’ 

αποτελέσματα των ελέγχων αυτών ήταν αρνητικά για τα παθογόνα που τα αφορούν. 

(Πραγματοποιήθηκαν περίπου 100.000 (ρυτοϋνειονοιιικοί έλεγγοι).

• Στα φυτά και φυτικά προϊόντα κοινοτικής ή εγχώριας παραγωγής που 

επρόκειτο να κυκλοφορήσουν στην αγορά στις εγκαταστάσεις των εισαγωγέων ή 

παραγωγών και ακόμη στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. (Πάνω από 100.000 

φυτοϋγειονομικοί έλεγγοι κατ’εκτίμηση).

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Κατά την παρελθούσα διετία πραγματοποιήθησαν, κατά περίπτωση, οι παρακάτω 

αναφερόμενες συγκεκριμένες εργασίες:



1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ 

ΣΤΗ ΧΩΡΑ

1« Πιστοποίηση σπόρων σποράς φυτών μεγάλης καλλιέργειας.
Πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες οι παρακάτω 

ποσότητες σπόρων κατά φυτικό είδος:

Σιτάρι σκληρό: 

Σιτάρι μαλακό 

Κριθάρι: 

Τριτικάλε:

Βίκος:

Μηδική:

Βαμβακόσπορος:

Ρύζι:

Πατάτα:

207.000 τόνοι 

3.124 τόνοι 

2.813 τόνοι 

191 τόνοι 

4.794 τόνοι 

1.080 τόνοι 

5.720 τόνοι 

3.455 τόνοι 

13.380 τόνοι

16 Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού δενδρωδών και αιιπέλου.

Στα πλαίσια του εφοδιασμού των φυτωριούχων και καλλιεργητών της 

χώρας με πολ/κό υλικό δενδρωδών και αμπέλου παράχθηκε και 

διατέθηκε το παρακάτω πολ/κό υλικό παραγωγής των Κρατικών 

Κτημάτων και Αμπελουργικών Φυτωρίων του Υπ. Γεωργίας: 

Μοσχεύματα αμπέλου(Άριζα-Έρριζα) 36.350.000

τεμάχια

Δενδρύλλια διάφορα 13.650.000

τεμάχια

Εμβολιοφόροι βλαστοί 21.000

τεμάχια
Σπόροι νέων υποκειμένων εσπεριδοειδών 70 κιλά

2.ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι εμπορίας του πολ/κού υλικού τόσο κατά τη φάση 

της εισαγωγής του όσο και κατά τη διάρκεια της εμπορίας του στη χώρα βάσει της 

Υπ. Απόφασης.που είναι σε ισχύ για τους ελέγχους αυτούς (ελέγχθησαν από τον 

Σταθμό ελέγχου σπόρων πλέον των 9.000 δειγμάτων σπόρων για βλαστικότητα 

κ.λ.π.).



Πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακοί έλεγχοι σε 28.000 τεμάχια αγενούς 

πολ/κού υλικού διαφόρων φυτικών ειδών -  υποκείμενα αμπέλου -εμβολιασμένα 

μοσχεύματα -  κόνδυλοι πατάτας -  δενδρύλλια κ.λ.π.

3. ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΌΜΟΉ
Πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακοί έλεγχοι για την παρουσία Γενετικά 

Τροποποημένων Οργανισμών σε συμβατικούς σπόρους. Οι έλεγχοι αυτοί 

πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 332657/16-2-2001 

«Τεχνικός κανονισμός πιστοποίησης και ελέγχου κατά την εμπορία σπόρων προς 

σποράς συμβατικών ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών για την παρουσία 

προσμίξεων από γενετικά τροποποιημένους σπόρους.

Με βάση την παραπάνω Υπ. Απόφαση ελέγχθησαν 4.150 σπορομερίδες 

Βαμβακόσπορου, υβριδίων καλαμποκιού, βιομηχανικής τομάτας και 
σακχαρότευτλων ελληνικής σποροπαραγωγής ή εισαγόμενες.

4. ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ.
Κατά την ίδια χρονική περίοδο εκδόθησαν 1203 άδειας εμπορίας. Ανανεώθησαν 375.

5. Ενεγράφησαν, κατόπιν διετούς πειραματισμού και αξιολόγησης στον εθνικό 

κατάλογο ποικιλιών σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε.Ε. 228 ποικιλίες φυτών μεγάλης 

καλλιέργειας και κηπευτικών. Πραγματοποιήθησαν μετέλεγχοι σε 2.841 

σπορομερίδες 19 φυτικών ειδών.

ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΑ
Η Ασκούμενη Πολιτική, όσον αφορά τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας :

• Σιτηρά

• Ρύζι

• Όσπρια και κτηνοτροφικά ψυχανθή

• Ζαχαρότευτλα-Ζάχαρη

• Βαμβάκι

• Καπνός



καθορίζεται τόσο ως προς τις βασικές αρχές όσο και ως προς τις λεπτομέρειες 

εφαρμογής της στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα μέτρα πολιτικής σε Εθνικό επίπεδο, είναι εξαιρετικά περιορισμένα, κινούνται 

μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια, εντούτοις επιβάλλεται επαγρύπνηση και συνεχής 

προσπάθεια βελτίωσης των διαφόρων ειδικών καθεστώτων, αλλά και εντελώς 

επίκαιρα μέσα της ενδιάμεσης αναθεώρησης της ΚΑΠ, η οποία θα επηρεάσει 

ορισμένα από τα προϊόντα τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη Χώρα μας και το 

εισόδημα των Αγροτών μας όπως π.χ τα σιτηρά και ιδιαίτερα το σκληρό σιτάρι.

Δ1 ΣΙΤΗΡΑ

Μαλακό σιτάρι
Το προϊόν παρουσιάζει έντονη ελλειμματικότητα στη χώρα μας και οι ανάγκες των 

αλευροβιομηχανιών και λοιπών χρηστών καλύπτονται κατά τα 2/3 σχεδόν από 

εισαγωγές.

Σκληρό σιτάρι
Παρότι η ελληνική παραγωγή είναι σχεδόν διπλάσια των αναγκών μας, δεν υπάρχουν 

προβλήματα απορρόφησης. Ένα σημαντικό μέρος της ελληνικής παραγωγής 

προωθείται για την κάλυψη των ελλειμματικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και ενώ διαμορφώνονται υψηλές τιμές στην εγχώρια αγορά, οι οποίες για την 

τρέχουσα περίοδο έφθασαν και στο 197% της τιμής παρέμβασης.

Αραβόσιτος
Από πλευράς παραγωγής το ισοζύγιο φαίνεται ότι στο σύνολό του είναι ελαφρώς 

ελλειμματικό όμως υπάρχουν περιοχές (κυρίως Ανατολική Μακεδονία και Θράκη) 

στις οποίες παρουσιάζονται κατά καιρούς τοπικά πλεονάσματα. Τα τελευταία χρόνια 

δεν έχουν παρατηρηθεί σημαντικά προβλήματα απορρόφησης του προϊόντος στις εν 

λόγω πλεονασματικές περιοχές. Κατά τις τελευταίες εμπορικές περιόδους 2000/2001, 
2001/2002, λόγω της περιορισμένης χρήσης των ζωικών αλεύρων, για τους γνωστούς 

λόγους, οι τιμές του αραβοσίτου διαμορφώθηκαν σε αρκετά υψηλά επίπεδα (50- 

60 δρχ/Τ^).

Λοιπά Κτηνοτροφίκά Δημητριακά (Κριθάρι - Βρώμη - Σίκαλυ)



Από πλευράς παραγωγής το ισοζύγιο για τη χώρα μας είναι έντονα ελλειμματικό

στο κριθάρι στο οποίο η εγχώρια παραγωγή μόλις καλύπτει το 30-40% της 

εσωτερικής κατανάλωσης. Οι υπόλοιπες ανάγκες της χώρας καλύπτονται με 

εισαγωγές από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αενδοώδε^ καλλιέονειεα
Αναθεώρηση της Κ.Ο.Α. ελαιολάδου με εφαρμογή από την ελαικομική 

περίοδο 2001-02 έως και 2003-4.

Ολοκληρώθηκε η α’ φάση του προγράμματος κατάρτισης του Ελαιοκομικού 

Μητρώου για τη δημιουργία χαρτογραφικής βάσης 

- Όσον αφορά τη β’ φάση σε σύνολο 51 Νομών έχουν υπογραφεί συμβάσεις 

ανάθεσης έργου για 43 νομούς

Στα πλαίσια υλοποίησης των μέτρων πολιτικής της Κοινής Οργάνωσης 

Αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών (Καν. Ε.Κ. 2200/96 Συμβουλίου) 

εντός του 2001 τροποποιήθηκαν 29 και εγκρίθηκαν 22 νέα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών (5ετούς ή 3ετούς διάρκειας) 

Πιστοποιήθηκε η υλοποίηση αναδιάρθρωσης αμπελώνων στην Κρήτη για 

την καταπολέμηση της φυλλοξήρας σε έκταση 20,066 στρεμμάτων και 

καταβλήθηκαν οικονομικές ενισχύσεις ύψους 2,406,714,950 δρχ. στους 

δικαιούχους
Ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση αμπελώνων σε έκταση 10,895 

στρεμμάτων και καταβλήθηκε στους δικαιούχους παραγωγούς το ποσό των 

1,320,635,249 δρχ.



3. ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

α. Γ’ Κ.Π.Σ.
Το Υπ. Γεωργίας συνέταξε Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 

2000-2006 στο οποίο συμπεριλήφθηκε το Μέτρο της Αάσωστκ Γεωργικών 

Γ αιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αριθ. Ε(2000) 2733/27-09-2000 

ενέκρινε το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης ως Έγγραφο Προγραμματισμού 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ).

Για την εκτέλεση του προγράμματος υπογράφηκε και δημοσιεύτηκε στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και 

Οικονομικών για την εφαρμογή του Μέτρου όπου προβλέπεται για την 

περίοδο 2000-2006 ποσό Δημόσιας Δαπάνης 56.360.050.000 δρχ. 

(165.400.000 Ευρώ) με αντίστοιχη κοινοτική συμμετοχή 19.695.350.000 δρχ. 

(57.800.000 Ευρώ). Ήδη από το έτος 2001 άρχισε η εφαρμογή του Μέτρου. 
Υποβλήθηκε Πρόγραμμα του Ταμείο Συνοχής II στο ΥΠΕΘΟ και στο 

ΕΠΕΡ του ΥΠΕΧΩΔΕ όπου περιλαβάνονται μέτρα όπως η ενίσχυση του 

μηχανολογικού εξοπλισμού (τζιπ, μικρολεωφορεία, ημιφορτηγά), κατασκευή 

και βελτίωση Κέντρων Δασοπροστασίας, ανόρθωση υποβαθμισμένων 

δασών, διευθέτηση χειμαρρωδών ρευμάτων κ.λ.π. το ύψος της ζητούμενης 

χρηματοδότησης ανέρχεται σε 22 δισ. δρχ. (65.000.000 ευρώ)

β. Πεπραγμένα Εργασιών και Δαπανών
α. Καταρτίστηκε το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του τομέα ΔΑΣΗ καθώς και 

τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται και από άλλες πηγές για το έτος 2002. 

β. Ολοκληρώθηκε η εφαρμογή όλων των προγραμμάτων του έτους 2000-2001 και 

απορροφήθηκαν οι προβλεπόμενες πιστώσεις και πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες 

εργασίες. Τα προγράμματα αναλύονται ως εξής:

Πρόγραμμα Καν. ΕΟΚ 2080/92.
Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού που εφαρμόζεται στο μη δημόσιο τομέα 

χρηματοδοτούνται έργα δάσωσης γεωργικών εκτάσεων και έργα βελτίωσης δασωδών



εκτάσεων. Για όλη τη διάρκεια του Κανονισμού δαπανήθηκαν συνολικά 

33.207.749.934 δρχ.

- Πρόγραμμα Καν. Ε.Ο.Κ. 3529/86 όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. Ε.Ο.Κ. 

2158/92 και 2157/92. (Προστασία δασών από δασικές πυρκαγιές & ατμοσφαιρική 

ρύπανση). Στα πλαίσια των πιο πάνω Κανονισμών εφαρμόστηκαν προγράμματα που 

αφορούν δημόσια και μη δημόσια δάση συγκεκριμένων περιοχών .Για το Δημόσιο 

τομέα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα οι πλέον πυρόπληκτες περιοχές της Χώρας.

Οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται είναι:

Προστασία Δασών.

Βελτίωση Υποβαθμισμένων Δασών.

Δασικοί Δρόμοι.

Δασική Ενημέρωση.

Όλα τα έργα και εργασίες εκτελέστηκαν όπως εγκρίθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και χρηματοδοτήθηκαν για τη χορήγηση της εθνικής 

συμμετοχής από τη δραστηριότητα «μη Δημόσια Δασοπονία» με τις ίδιες 

διαδικασίες που εφαρμόζονται κάθε φορά στον τομέα αυτό.

- Στα πλαίσια του Καν. Ε.Ο.Κ. 2157/92 πραγματοποιήθηκαν εργασίες 

προστασίας των δασών από την ατμοσφαιρική ρύπανση από τα αρμόδια 

εργαστήρια του ΕΘΙΑΓΕ και από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Πρόγραμμα στα πλαίσια του Καν. Ε.Ο.Κ. 867/90.
Το πρόγραμμα αυτό που χρηματοδοτείται κατά 19% από τη δραστηριότητα 

«μη Δημόσια Δασοπονία» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων περιλαμβάνει 

συγκεκριμένους επενδυτές όπως :

• Δασικοί Συνεταιρισμοί ή Ενώσεις αυτών.

• Ομάδες δασεργατών.

• Μεμονωμένοι δασεργάτες.

• Εργολάβοι συγκομιστικών δασικών εργασιών

π



• Δασοκτήμονες.

• Μονάδες επεξεργασίας δασικών προϊόντων όπως ξύλου, ρητίνης κ.λ.π.

που ανακοινώνονται κατά Δασαρχείο και έργο με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. 

Το όλο πρόγραμμα αναφέρεται σε προμήθειες μέσων υλοτομικών εργασιών 

(αλυσοπρίονα, ζώα σύρσης και μεταφοράς ξυλείας, φορτωτές κ.λ.π.), καθώς και έργα 

υποδομής (κορμοπλατείες, αποθήκες υλικών κ.λ.π.).

Κτηματολόγιο Δασών και Δασικών Εκτάσεων.
Δόθηκαν οδηγίες προς τα Τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων για τον συντονισμό 

των εργασιών κατάρτισης δασικών χαρτών σε 322 Ο.Τ.Α. στα πλαίσια της σύνταξης 

του Εθνικού Κτηματολογίου. Παρακολουθούνται οι εργασίες ελέγχου και παραλαβής 

των καταρτιζομένων δασικών χαρτών.

Ήδη έχουν ελεγχθεί από τα Τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων των Δ/νσεων 

Δασών των Νομών οι δασικοί χάρτες για 110 Ο.Τ.Α.

Προστασία Δασών και Δασικών Εκτάσεων.
Για την προστασία των δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν από πυρκαγιές

έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις μέτρα (άρθρα 117 

Συντάγματος, Ν.998/79, κ.λ.π.).

Τα έργα πρόληψης που έγιναν από τις περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες κατά έτη 

2000 & 2001 φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

ΕΤΟΣ

Αντιπ. Ζώνες - δρόμοι σε χλμ.

Παρατηρητήρια

Αριθ.

Δεξαμενές Αριθ. Καθαρισμοί

στρεμΔιάνοιξη Συντήρηση

2000 2.858 18.742 6 131 16.620

2001* 2.858 20.642 7 120 15.520

* Προσωρινά στοιχεία

Αξιοποίηση Δασών -  Δασική Παραγωγή.
Κατά το έτος 2000 παρήχθησαν από τα Δημόσια δάση της Χώρας 862.439 κ.μ. 

ξυλείας όλων των τύπων δηλ. Τεχνική, Βιομηχανική, και Καύσιμη , με ποσοστά 38%,



10% , και 52% αντίστοιχα επί του συνόλου αυτής . Η ανωτέρω ποσότητα 

υλοτομήθηκε κυρίως από είδη Ελάτης, Ερυθρελάτης, Πεύκης, Οξυάς, Λεύκης Δρυός 

& Καστανιάς και δευτερευόντως από μερικά ακόμη είδη πλατυφύλλων Επίσης 

παρήχθησαν 789.000 κ.μ. ξυλείας, τα οποία διατέθηκαν ατελώς , για τις ανάγκες 

του παραδασόβιου πληθυσμού της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

168, 176-179 του Ν.Δ. 86/69.

Η παραγωγή για το έτος 2001 υπολογίζεται στα ίδια επίπεδα με το 2000.

Δασικά Φυτώρια -  Αναδασώσεις.
Το έτος 2000 λειτούργησαν 40 δημόσια δασικά φυτώρια συνολικής έκτασης 3.200
στρεμμάτων όπου παράχθηκαν 13.200.000 δενδρύλλια διαφόρων δασοπονικών 

ειδών.

Στον τομέα των αναδασώσεων, αναδασώθηκαν με σπορές και φυτεύσεις 14.916 

στρέμματα δημοσίων γυμνών και δασικών εκτάσεων για τη δημιουργία 

παραγωγικών και αισθητικών δασών. Η παραγωγή του έτους 2001 είναι αντίστοιχη 

του 2000.

Δασική Οδοποιία
Έγινε διάνοιξη νέων δασικών δρόμων Α', Β' και Γ' κατηγορίας συνολικού μήκους 

378.55 χιλιομέτρων, έγιναν έργα βελτίωσης του υπάρχοντος οδικού δικτύου σε μήκος 

8.670,11 χλμ. και οδοστρωσίας σε μήκος 184,94 χλμ. Ασφαλτοστρώσεις σε μήκος 

114,76 χλμ. και εργασίες συντήρησης του υπάρχοντος δασικού δικτύου σε συνολικό 

μήκος 18.840 χλμ. Για το έτος 2001 οι ανωτέρω τιμές εκτιμώνται στα ίδια επίπεδα με 

το 2000.

Δασοπονία Περιβάλλοντος.
Στα πλαίσια υλοποίησης των σχετικών προγραμμάτων που εκτελούν οι αρμόδιες 

Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες με σκοπό την ήπια αξιοποίηση για αναψυχή των 

δασών και των δασικών εκτάσεων της Χώρας δημιουργήθηκαν νέοι χώροι 

δασικής αναψυχής, συντηρήθηκαν και βελτιώθηκαν προϋπάρχοντες και 

δαπανήθηκαν πιστώσεις ύψους περίπου 1.429.840.635 δρχ. (συμπεριλαμβανομένων 

αυτών που αφορούν την συνέχιση των εργασιών ανέγερσης των Δασικών Χωριών), 

το μεγαλύτερο μέρος των οποίων προήλθε από πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων.



Θηραματική Οικονομία -  Αλιεία Ορεινών Υδάτων.
Τα έσοδα της Θήρας έφθασαν κατά το 2000 το ποσό των 1.680.982.000 δρχ. και 

εκδόθηκαν 193.597 άδειες Θήρας.

Λειτούργησαν κανονικά 22 εκτροφεία θηραμάτων στα οποία έγινε αναπαραγωγή 

180.000 περίπου πτερωτών και τριχωτών θηραμάτων.

Διατέθηκαν 92.000 περίπου πτερωτά θηράματα από τα Κρατικά Εκτροφεία σε 

Κυνηγετικούς Συλλόγους της χώρας για τον εμπλουτισμό καταφυγίων 

θηραμάτων.

Λειτούργησαν κανονικά οι 7 Κρατικές Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές. 

Διατέθηκε σημαντικός αριθμός (150.000) ιχθυδίων πέστροφας που παρήχθησαν 

σε πεστροφογεννητικούς σταθμούς της Υπηρεσίας για εμπλουτισμό κατάλληλων 

ορεινών ρευμάτων.

Για το έτος 2001 οι παραπάνω τιμές ανέρχονται στα ίδια επίπεδα με το 2000.



4. ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΤΕΤΑΣ 

α. Β’ Κ.Π.Σ.
Στα πλαίσια των Διαρθρωτικών Προγραμμάτων του Β’ Κ.Π.Σ του τομέα 

«ΑΛΙΕΙΑ» το πρόγραμμα προέβλεπε Αναδιάρθρωση του αλιευτικού στόλου, 
Επενδύσεις, Εργα, Υποδομές και άλλες υποστηρικτικές ενέργειες στον ευρύτερο 

τομέα.

Κατά τη διετία 2000 και 2001 έχουν ολοκληρωθεί -  υλοποιηθεί δράσεις και 

έχουν δαπανηθεί τα ποσά ανά ομάδα, σε όλη τη χώρα ως εξής :

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 12000 και 2001)
- Συνολικό κόστος επενδύσεων 43,70 δις Δρχ. ήτοι 128,97 εκ. ΕΥΡΩ

- Εχει καταβληθεί Δημ.Δαπάνη 27,37 δις Δρχ. ήτοι 80,83 εκ. ΕΥΡΩ 

(Εθνική και Κοινοτική Επιδότηση)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ίιιε αοιθιιό έργων δράσεων)

1. Αναδιάρθρωση Αλιευτικού Στόλου
Περιλαμβάνει:

• 203 αλιευτικά σκάφη, αποσύρθηκαν από την Αλιεία

• 108 νεοναυπηγήσεις αλιευτικών σε αντικατάσταση παλαιών

• 254 αλιευτικά σκάφη εκσυγχρονίστηκαν

- Συνολικό κόστος 7,48 δισεκ.Δρχ. ήτοι 22,13 εκ. ΕΥΡΩ

- Εχει καταβληθεί Δημ.Δαπάνη 5,18 δισεκ.Δρχ. ήτοι 15,34 εκ. ΕΥΡΩ 

(Εθνική και Κοινοτική Επιδότηση)

2. Υδατοκαλλιέργειες
Περιλαμβάνει:

• 126 Μονάδες Υδατοκαλλιεργειών (Επενδύσεις, Κύρια εκσυγχρ.-επεκτ.)

- Συνολικό κόστος 13,94 δισεκ.Δρχ. ήτοι 41,18 εκ. ΕΥΡΩ

- Εχει καταβληθεί Δημ.Δαπάνη 6,41 δισεκ.Δρχ. ήτοι 18,95 εκ. ΕΥΡΩ 

(Εθνική και Κοινοτική Επιδότηση)



3. Μεταποίηση -  Τυποποίηση Αλιευτικών Προϊόντων
Περιλαμβάνει:

• 42 Μονάδες (επενδύσεις για νέες μονάδες, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις)

- Συνολικό κόστος 8,00 δισεκ. Δρχ. ήτοι 23,63 εκ. ΕΥΡΩ

- Εχει καταβληθεί Δημ.Δαπάνη 4,31 δισεκ.Δρχ. ήτοι 12,73 εκ. ΕΥΡΩ 

(Εθνική και Κοινοτική Επιδότηση)

4. Υποδομές
Περιλαμβάνει:

• 17 Βελτιωτικά Εργα Λιμνοθαλασσών

• 11 Ιχθυόσκαλες εκσυχρονίστηκαν

• 9 νέα Αλιευτικά Καταφύγια

• 1 Εξοπλισμός Αλιευτ.Λιμένος

• 4 Κρατικοί Ιχθυογεννητικοί Σταθμοί, εκσυγχρονίστηκαν

- Συνολικό κόστος 5,78 δισεκ. Δρχ. ήτοι 17,00 εκ. ΕΥΡΩ

- Εχει καταβληθεί Δημ.Δαπάνη 5,76 δισεκ.Δρχ. ήτοι 16,98 εκ. ΕΥΡΩ

5. Διάφορες άλλες Δράσεις
Μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται:

• 3 Σχολές Αλιείας για κατάρτιση αλιέων

• 8 Αλιευτικά Μουσεία για κατάρτιση αλιέων

• Μελέτες, σήματα ποιότητας, Αλιευτ.Προιόντων, προώθηση Αλιευτικών 

Προϊόντων κλπ

- Συνολικό κόστος 8,50 δισεκ.Δρχ ήτοι 25,03 εκ. ΕΥΡΩ

Κατά τη διετία έχει συνταχθεί και υπεβλήθη, προσχέδιο Νόμου για 

Κωδικοποίηση, Αναμόρφωση όλης της Νομοθεσίας που αφορά τις υδατοκαλλιέργειες 

και τα εσωτερικά νερά (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ποτάμια κλπ).

β. Γ* Κ.ΤΤ.Σ.
Στα πλαίσια του Γ’ Κ.Π.Σ. κατά την εν λόγω διετία, έχει υποβληθεί και 

εγκριθεί από Ευρ.Κοινότητα Πρόγραμμα συνολικού ύψους 499,29 εκατ. ΕΥΡΩ



ήτοι 170,13 δισεκ.Δρχ. Επίσης έχουν εκδοθεί Εφαρμοστικές Αποφάσεις για την 

υλοποίηση του Προγράμματος. Παράλληλα και προκειμένου να υπάρξει ετοιμότητα 

και γρήγορη εφαρμογή του νέου προγράμματος, οι υπηρεσίες της Εεν.Δ/νσης με 

ενέργειες τους και πριν την έγκριση του Προγράμματος -  Συμπληρώματος από την 

Ευρ.Κοινότητα δέχθηκαν κατά την εν λόγω διετία (2000 και 2001) φακέλλους προς 

ένταξη με αποδοχή εργασιών που τυχόν έγιναν (από 1/1/2000) χωρίς βέβαια να 

προδικάζεται η ένταξη ή μη στο πρόγραμμα όλων των σχεδίων που υποβλήθηκαν, για

• 1.300 αλιευτικά σκάφη για απόσυρση από την Αλιεία

• 76 μονάδες Υδατοκαλλιεργειών

• 49 για μονάδες Μεταποίησης -  Τυποποίησης -  Συσκευαστήριο 

Το συνολικό ύψος αυτών ανέρχεται σε 172 εκ. ΕΥΡΩ.

Διευκρινίζεται ότι με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ετοιμότητα και για υλοποίηση 

ενός μέρους του Γ’ Κ.Π.Σ. εντός του Α’ εξαμήνου του 2002.



5. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ -  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

«. Εγγειοβελτιωτικά Εργα

Το 2000 απορροφήθηκαν 18,5 δις. δρχ. και το 2001 19,2 δις. Δρχ. Εγινε α) 
ολοκλήρωση 27 εγγειοβελτιωτικών έργων (εκ των οποίων 8 λιμνοδεξαμενές 

χωρητικόττηας 10.722.890 m3 και 1 φράγμα χωρητικότητας 973.000 m3) και 18 

μελετών, β) εξέλιξη κατασκευής άλλων εγγειοβελτιωτικών έργων εκ των οποίων 

7 φράγματα και 1 λιμνοδεξαμενή θα ολοκληρωθούν το 2002.

β. Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία
Το 2000 απορροφήθηκαν 12 δις. δρχ. ολοκληρώθηκαν 100 έργα και το 

2001 19,5 δις.δρχ. με ολοκλήρωση 144 έργων. Συνολικά στα πλαίσια του Β’ ΚΠΣ 

ολοκληρώθηκαν 683 έργα με συνολικό κόστος 160 δις.δρχ. και δημόσια δαπάνη 

100 δις.Δρχ.

γ. Νέοι αγρότες
Για το 2000 διατέθηκαν 12,86 δις. Δρχ. και για το 2001 1,56 δις.δρχ. 

δ. Σγέδια βελτίωσης
Για το 2000 διατέθηκαν 46,8 δις.δρχ. και για το 2001 13,6 δις.δρχ. 

ε. Leader

Το 2000 απορροφήθηκαν 21 δις.δρχ. και το 2001 25 δις.δρχ.Εγινε δε 

ολοκλήρωση 3,191 έργων με δημόσια δαπάνη 67,4 δις.δρχ. στα πλαίσια εφαρμογής 

της πρωτοβουλίας.

Στ. Πρόωρη συνταξιοδότυστι
Το 2000 και το 2001 καταβλήθηκε σε 29,500 δικαιούχους με δημόσια δαπάνη 

42 δις.δρχ. /έτος.

Ζ. Εξισωτική αποζημίωση

Το 2000 καταβλήθηκαν σε 160,000 δικαιούχους με δημόσια δαπάνη 31,2 

δις.δρχ. και το 2001 έχουν καταβληθεί σε 110,000 δικαιούχους 30 δις.δρχ. και 

συνεχίζεται η πληρωμή των υπολοίπων.


