
Συμμετοχή σε άτυπες διυπουργικές επιτροπές εναρμόνισης και εφαρμογής της 

οδηγίας πλαίσιο 2000/60 για τους υδατικούς πόρους.

Αντιμετώπιση ζημιών από ανωτέρα βία (πλημμύρες κλπ) σε δίκτυα άρδευσης 

οργανισμών εγγείων βελτιώσεων 300 εκ.δρχ. το 2000 και 300 εκ.δρχ. το 20001. 

Διατέθηκαν επίσης 1,8 δις.δρχ. (0,4 και 1,4 το 2000 και το 2001 αντίστοχια) για 

εκτέλεση μικρών έργων και παρεμβάσεων για αντιμετώπιση προβλημάτων 

λειψυδρίας που παρατηρήθηκαν και παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια.

Διάθεση 132 εκ.δρχ. το 2000 και 70 εκ.δρχ. για συμμετοχή των σε δαπάνες 

διοίκησης και λειτουργίας Εγγειοβελτιωτικών Έργων.

Με διυπουργική απόφαση του 2001 βελτιώθηκαν οι συντελεστές μείωσης του 

Ε.Φ.Κ. πετρελαίου (που αναφέρονται σε τιμολόγια πώλησης) για αγροτική χρήση 

για την φυτική παραγωγή από 1,6 σε 2 και ζωική παραγωγή από 0,4 σε 0,60, 

ειδικά δε για θερμοκήπια, ξηραντήρια, ανεμομείκτες και αντλητικά 

συγκροτήματα (άνω των 15 ΗΡ) δόθηκε επιπλέον μείωση του ΕΦΚ κατά 30% με 

βάση τιμολόγια αγοράς καυσίμου.

Περατώθηκαν αναδασμοί (εκούσιοι και υποχρεωτικοί)

Έτος 2000 65,795 στρέμ. σε 25 αγρ/τα

Ετος 2001 60,168 στρέμ. σε 20 αγρ/τα

Ολοκληρωιιένο Σύστηιια Διαγείριστκ και Ελέγγου (ΌΣΔΕ)

Εφαρμόστηκε σε όλη τη χώρα προκειμένου να πάρουν οι αγρότες τις κοινοτικές 

επιδοτήσεις. Υποβλήθηκαν για το έτος 2000 350,000 δηλώσεις που αφορούν 

3,500,000 αγροτεμμάχια συνολικής έκτασης 40,000,000 στρεμ. Για το έτος 2001 

343,236 δηλώσεις που αφορούν 3,033,110 αγροτεμμάχια συνολικής έκτασης 

32,118,225 στρεμ.

Ελεγγος αε τηλεπισκόπηση στα πλαίσια του ΟΣΔΕ,

Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόσθηκε τα έτη 2000 και 2001 σε ορισμένους Νομούς 

της χώρα και για μέν το έτος 2000 ελέχθηκαν περίπου 5,500 δηλώσεις για δε το 

2000 ελέχθηκαν περίπου 8,100 δηλώσεις. Η επεξεργασία των δορυφορικών 

εικόνων έγινε από ιδιωτικές εταιρείες που είχαν αναλάβει το έργο, ενώ οι 

επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τις Νομαρχιακές Υπηρεσίες. 

Ααπελουογικό -  Ελαιοκοαικό Μητρώο

Κατά τα έτη 2000-2001 προωθήθηκε η διαδικασία του προγράμματος αυτού με 

την ανάθεση των συμβάσεων στον Ιδιωτικό τομέα, έγινε η παραλαβή και έλεγχος
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των εργασιών Αεροφωτογράφησης και παραγωγής Ορθοφωτογράφων για τις 

περιοχές Αμπελουργικού και Ελαιοκομικού ενδιαφέροντος (έκταση 67,000 Κγπ2). 

Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

Το ΥΠ.ΓΕ. βρίσκεται στην διαδικασία προετοιμασία του Επιχειρησιακού Σχεδίου 

για το πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ».

Κοινωνία της Πληροφορίας

Το ΥΠ.ΓΕ. υπέβαλε ολοκληρωμένο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 36 δις. δρχ. 

στα πλαίσια του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας».

6. ΛΡΑΣΤΗΡΤΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Γ’ Κ.ΤΤ.Σ.

α. «Ε.Π.Α.Α. 2001»

• Το Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης 2000-2006 εγκρίθηκε 
στις 27-9-2000 με την υπ’αριθ. Ε(2000) 2733/27-9-2000 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις 30-4-2001 με τον υπ’αριθ. 367106/2645/30-4-2001 
έγγραφο εστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ετήσια έκθεση προόδου εφαρμογής 
για το έτος 2000 του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης 2000- 
2006.

• Με το άρθρο 15 του Ν.2892/9-3-2001 (ΦΕΚ 46/Α79-3-2001), όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 
223/Α78-10-2001) συστάθηκαν οι ειδικές υπηρεσίες “Διαχειριστική Αρχή 
Ε.Π.Α.Α.” και “Αρχή Πληρωμής Ε.Π.Α.Α.”

• Με την 371352/16-5-2001 (ΦΕΚ 656/Β730-5-2001) απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας προβλέπεται η Οργάνωση της ειδικής υπηρεσίας “Αρχή Διαχείρισης 
Ε.Π.Α.Α.”

• Με την371351/16-5-2001 (ΦΕΚ 646/Β728-5-2001) απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας προβλέπεται η Οργάνωση της ειδικής υπηρεσίας “Αρχή Πληρωμής 
Ε.Π.Α.Α.”

ΑΞΟΝΑΣ I -  ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΑΟΤΗΣΗ

Συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου 1.150 εκ. ευρώ με κοινοτική συμμετοχή
342,2 εκ. ευρώ. Ο φορέας εφαρμογής του μέτρου είναι η Α.Τ.Ε. (Ν.2945/2001



αρθρ.28). Υπογράφηκε στις 12-10-2001 Σύμβαση μεταξύ Α.Τ.Ε. και Υπουργείου 
Γεωργίας για την υλοποίηση του μέτρου.

Πορεία εφαρμογής

• Υποβλήθηκαν 12.304 αιτήσεις για εντάξεις νέων δικαιούχων στο μέτρο σε τρεις 
περιόδους (Ιούλιο-Σεπτέμβριο-Νοέμβριο) αξιολογήθηκαν 3.242 αιτήσεις και 
έγιναν εισηγήσεις για 2.919 προεντάξεις.

ΑΞΟΝΑΣ II -  ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 955,9 εκ. ευρώ με κοινοτική 
συμμετοχή 286,0 εκ. ευρώ. Το μέτρο αφορά την χρηματική αντιστάθμιση της 
απώλειας του εισοδήματος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των ορεινών και 
μειονεκτικών περιοχών λόγω των φυσικών μειονεκτημάτων των περιοχών αυτών.

Πορεία εφαρμογής

• Ολοκληρώθηκαν οι επιτόπιοι έλεγχοι της τάξεως του 5% εντός του 2001

• Πληρώθηκαν 95.000 δικαιούχοι για την περίοδο 2000 πλην ελάχιστων 
εξαιρέσεων όπου υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα ή δεν είχαν ολοκληρωθεί οι 
επιτόπιοι έλεγχοι

• Το ύψος της δαπάνης για το έτος 2001 ανήλθε σε 90,2 εκ. ευρώ με κοινοτική 
συμμετοχή 33,6 εκ.δρχ.

ΑΞΟΝΑΣ III -  ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

• Συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου ανέρχεται σε 400,1 εκ. ευρώ με 
κοινοτική συμμετοχή 299,9 εκ. ευρώ. Στο μέτρο περιλαμβάνονται 12 υπομέτρα 
από τα οποία έχουν ενεργοποιηθεί πέντε (5), Βιολογική Γεωργία, Διατήρηση 
απειλουμένων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων, Μείωση της νιτρορύπανσης 
γεωργικής προέλευσης, Μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών 
και Βιολογική κτηνοτροφία.

Πορεία εφαρμογής

• Στα προγράμματα συμμετείχαν περίπου 5.000 δικαιούχοι και επιδοτήθηκαν 
230.000 στρ. και 30.000 ζώα



• Το ύψος της δαπάνης για το 2001 ανήλθε στο ποσό των 15,9 εκ.ευρώ με 
κοινοτική συμμετοχή 11,9 εκ. ευρώ.

• Τα προγράμματα εκτός της βιολογικής κτηνοτροφίας είναι συνεχιζόμενα από το 
Β' ΚΠΣ.

ΑΞΟΝΑΣ IV- ΑΑΣΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ

• Συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου 165,4 εκ. ευρώ με κοινοτική 
συμμετοχή 57,8 εκ. ευρώ. Το μέτρο περιλαμβάνει το συνεχιζόμενο πρόγραμμα 
από τον Καν.2080/92 στο οποίο μετέχουν 16.491 δικαιούχοι με δάσωση 22.960 
εκταρίων και το νέο πρόγραμμα στο οποίο έχουν υποβληθεί αιτήσεις για 186,7 
χιλ. στρ. περίπου 15.000 δικαιούχοι.

Πορεία εφαρμογής

• Υποβλήθηκαν αιτήσεις για 186.783 στρ. και έγινε κατανομή εκτάσεων στις 
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για 60 χιλ.στρ. ύψους 7,861 δις δρχ. που αφορά 
περίπου 4500 δικαιούχους.

• Το ύψος της δαπάνης για το 2001 ανήλθε στο ποσό των 14,7 εκ. ευρώ με 
κοινοτική συμμετοχή 6,1 εκ. ευρώ.

Β. “Ε.Π./Α.Α.-Α.Υ. 2001”

• Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) “Αγροτική Ανάπτυξη -  
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006” εγκρίθηκε με την αριθ. Ε(2001) 
845/6-4-2001 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

• Στις 3 Ιουλίου 2001 πραγματοποιήθηκε η 1η Συνεδρίαση Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Προγράμματος

• Στις 18-07-2001 παρουσιάσθηκε από τον Υπουργό Γεωργίας το Ε.Π. «Αγροτικής 
Ανάπτυξης - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006», στο Ζάππειο μέγαρο, σ’ 
όλους τους ενδιαφερομένους φορείς & τον τύπο.



• Η ενημέρωση των τελικών δικαιούχων πραγματοποιήθηκε με σεμινάρια σε 
Δήμους και κοινότητες (σύνολο 187), και στις υπηρεσίες Γ.Γ. Περιφερειών και τις 
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με οδηγίες για τις διαδικασίες ένταξης και 
συμπλήρωσης των τεχνικών δελτίων.

• Οι Διαχειριστικές Αρχές σε συνεργασία με τους επιτόπου φορείς (Νομαρχίες) 
συγκέντρωσαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα προώθησαν σε συνεργασία 
με το ΥΠΕΘΟ ώστε να ενταχθούν ανειλημμένες υποχρεώσεις του Β' ΚΠΣ στο 
ΕΠ. Α.Α.Α.Υ. μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) 
του ΥΠΕΘΟ.

• Η ένταξη όλων αυτών των στοιχείων στο Ο.Π.Σ. (αφορούν σε 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες ύψους 50 δις δρχ. για Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών 
Εκμεταλλεύσεων και Νέους Γεωργούς) έγινε κατόπιν επεξεργασίας και 
συμπλήρωσης κατάλληλων Τεχνικών Δελτίων Έργων και Υποέργων.

• Είναι έτοιμα για εφαρμογή :
• Μέτρο 1.1 : (επενδύσεις στις Γεωργικές εκμεταλλεύσεις)
• Μέτρο 2.1 : (Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων) περίπου 500 

φάκελοι υποψηφιότητας επενδύσεων.
• Μέτρο 2.2 : (Μεταποίηση και Εμπορία Δασικών Προϊόντων)
• Μέτρο 3.1 : (Εφάπαξ πριμοδότηση Νέων Γεωργών) 4.500 αιτήματα τα οποία 

βρίσκονται στη διαδικασία αξιολόγησης και στη συνέχεια θα συνταχθούν τα 
Τεχνικά Δελτία Έργων και Υποέργων.

• Μέτρο 3.2 : (Αντιμετώπιση δαπανών πρώτης εγκατάστασης Νέων Γεωργών)

• Τα παραπάνω Μέτρα καλύπτουν από άποψη προϋπολογισμού του 
Προγράμματος το 56,1 % της Δημόσιας Δαπάνης.

• Στα πλαίσια της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος έχουν εκπονηθεί και 
σταλεί στο ΥΠ.ΕΘ.Ο. δύο (2) Τεχνικά Δελτία Έργου για την Δημοσιότητα, αλλά 
δεν έχουν προχωρήσει, επειδή δεν έχει οριστικοποιηθεί ο Οδηγός Τεχνικής 
Βοήθειας και ο Οδηγός Επικοινωνίας του ΥΠΕΘΟ.

Γ. “Ε.Π.ΑΔ. 2001”

• Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2000-2006 εγκρίθηκε στις 28-3-2001 
με την υπ’ αριθμ. 817 / 2001 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

• Η υλοποίηση του Ε.Π.ΑΛ. έχει ήδη αρχίσει με την έκδοση προκηρύξεων για 
μέτρα του, και πιο συγκεκριμένα:
1. για την κατηγορία πράξης που αφορά τα αλιευτικά καταφύγια του μέτρου 6.1 

(Χρηματοδοτικές Ενέργειες από το Ε.Τ.Π.Α.), προϋπολογισμού περίπου 
13.207 εκατ. euro.

2. για το μέτρο 3.1 (Προστασία & Ανάπτυξη αλιευτικών πόρων) που αφορά την 
κατασκευή και την πόντιση τεχνητών υφάλων για την διευθέτηση και 
προστασία παράκτιων θαλάσσιων ζωνών, προϋπολογισμού περίπου 2.834 
εκατ. euro.

3. για τις υπόλοιπες κατηγορίες πράξης του μέτρου 6.1 (βελτιωτικά έργα 
λιμνοθαλασσών, πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας νερών κλπ), 
προϋπολογισμού 14.674 εκατ. euro.

4. για το μέτρο 1.1 (Διάλυση Αλιευτικών Σκαφών), προϋπολογισμού 38.925 
εκατ. euro.

5. για το μέτρο 1.2 (Άλλη προσαρμογή Αλιευτικών Σκαφών / Μεταφορά σε 
Τρίτη Χώρα), προϋπολογισμού 0,700 εκατ. euro.

6. για το μέτρο 1.3 (Μεικτές Εταιρείες), προϋπολογισμού 1.781 εκατ. euro.

• Έχουν προετοιμασθεί από την Υπηρεσία μας οι προσκλήσεις για τα εξής μέτρα: 
Μέτρο 2.1 Κατασκευή Νέων Σκαφών, 2.2 Εκσυγχρονισμός υπαρχόντων 
αλιευτικών σκαφών, 3.2 Υδατοκαλλιέργεια, 3.3 Εξοπλισμός Αλιευτικών 
Λιμένων, 3.4 Μεταποίηση & Εμπορία και 3.5 Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ -  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
• Η Υπηρεσία μας έχει ήδη αρχίσει να υλοποιεί το σχέδιο δράσης Πληροφόρησης 

και Δημοσιότητας ως εξής:
1, Έχει δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα του Υπ. Εεωργίας www.minagric.gr 
δικτυακός τόπος για το Ε.Π.ΑΛ. 2000-2006 στον οποίο έχουν ενταχθεί : Το 
Ε.ΠΑ.Λ. 2000-2006, το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, οι προσκλήσεις 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, ο Οδηγός 
Εφαρμογής για τα μέτρα 1.1, 1.2 κ.λ.π. καθώς επίσης
2. Έχουν τυπωθεί και διανεμηθεί σε φορείς καθώς και σε εκθέσεις, φυλλάδια και 
έντυπα.

http://www.minagric.gr


• Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία 
στην Υπηρεσία μας και όλα τα στελέχη μας έχουν εκπαιδευτεί στη λειτουργία 
και εφαρμογή του.

• Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 31.12.2001, ανέρχονται στα 
299.340 χιλ euro (περίπου 102 εκατ. Δρχ).

Λ. “Κ.Τΐ. T/EADER+ 2001”

Σχετικά με την εφαρμογή της Κ.Π. LEADER+, το έτος 2001 πραγματοποιήθηκαν τα

εξής:

• Αναμόρφωση του σχεδίου του ΕΠ Κ.Π. LEADER+ (που είχε αρχικά υποβληθεί 

στην Ε.Ε. το Νοέμβριο του 2000), σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Ε.Ε. 

(Απρίλιος 2001) και τις διαβουλεύσεις που ακολούθησαν.

• Αποστολή του αναμορφωμένου σχεδίου προγράμματος της Ε.Ε. τον Ιούλιο του 

2001 .

• Έγκριση του ΕΠ Κ.Π. LEADER+ της χώρας μας από την Επιτροπή Ε.Ε. στις 

19.11.01.

• Έκδοση τριυπουργικής απόφασης (αριθ. 334242/5.2.01), σχετικά με τη σύσταση 

της Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος.

• Προετοιμασία του Συμπληρώματος προγρ/σμού του προγράμματος, της ex-ante 

αξιολόγησης του Συμπληρώματος, των κριτηρίων ένταξης πράξεων, της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή σχεδίων τοπικών 

προγραμμάτων, του υποδείγματος για την κατάρτιση ενός τοπικού προγράμματος, 

ενημερωτικού φυλλαδίου, του σχεδίου απόφασης για τη συγκρότηση της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος.



7. ΡΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΤΤΤΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ.

I. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ 
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Πρόκειται για συμβατική δέσμευση της χώρας μας, ως Κ-Μ της Ε.Ε. και ως 

συνυπογράφοντας τη Συνθήκη. Κατά το έτος 2000 και 2001 απεστάλη 

επισιτιστική βοήθεια σε χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου, κυρίως και στην 

Αρμενία.

II. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ 

ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Η Ελλάδα έχει υπογράψει σειρά Συμφωνιών, Πρωτοκόλλων και Μνημονίων 

με αναπτυσσόμενες χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου, της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης, της Κοινοπραξίας Ανεξαρτήτων Κρατών, της Μέσης 

Ανατολής καθώς και μ ε χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής και του Βορείου 

Κέρατος της Αφρικής (χώρες Α.Κ.Ε., χώρς Magreb, Mashreg).

Σε απόρροια αυτών των Πρωτοκόλλων έχουν πραγματοποιηθεί Προγράμματα 

Τεχνικής Συνεργασίας με τις εξής χώρες:

ΕΤΟΣ 2000
ΡΩΣΙΑ: Εκπαίδευση στελεχών Υπουργείου Γεωργίας 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Εκπαίδευση στελεχών Υπουργείου Γεωργίας 

ΚΥΠΡΟΣ: Παροχή τεχνικής εκπαίδευσης στη φυτική παραγωγή 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Επιμόρφωση στελεχών Υπουργείου Γεωργίας στα δάση 

ΑΛΒΑΝΙΑ: Επιμόρφωση στελεχών Υπουργείου Γεωργίας στη Φυτική 

και Ζωϊκή Παραγωγή
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ: Τεχνική Εκπαίδευση αγροτών στη Φυτική Παραγωγή 

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ: Επισιτιστική Βοήθεια (Διμερής)

ΑΛΒΑΝΙΑ: Επισιτιστική Βοήθεια (Διμερής)

FYROM: Επισιτιστική Βοήθεια (Διμερής)



ΟΥΓΚΑΝΤΑ: Συνδιοργάνωση διεθνούς σεμιναρίου για τον οικονομικό 

ρόλο των γυναικών στην Αγροτική Ανάπτυξη 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ: Επισιτιστική Βοήθεια 

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ: Επισιτιστική Βοήθεια 

ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ: Διεθνές Σεμινάριο σε θέματα γεωργικού

Ενδιαφέροντος

(Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, FYROM, Γιουγκοσλαβία, Τουρκία).

Στα πλαίσια της Κρατικής Διμερούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και από τις 

συναφείς πιστώσεις, χορηγήθηκαν Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο 

Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων σε σπουδαστές από τις χώρες. 

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ 

ΣΥΡΙΑ 

ΑΡΜΕΝΙΑ 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

ΡΩΣΙΑ 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΑΠΑΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 

ΤΟ ΕΤΟΣ 2000:

1,568 ΕΚ. ΔΡΧ. ή 4.610 Μ.EURO

ΕΤΟΣ 2001

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ: Επιμόρφωση αγροτών στη Ζωϊκή Παραγωγή 

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ: Εκπαίδευση στελεχών Υπουργείου Γεωργίας 

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ: Επισιτιστική Βοήθεια



Υποτροφίες χορηγήθηκαν από το ΜΑΙΧ, σε σπουδαστές των κάτωθι χωρών: 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΑΡΜΕΝΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΚΕΝΥΑ, ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, 

ΣΥΡΙΑ.

Σύνολο πιστώσεων που δαπανήθηκαν κατά το έτος 2001:

293.600.000 εκ. δρχ. ή 861.628 EYRO.

Τέλος κατά τα έτη 2000 και 2001, υπεγράφησαν Συμφωνίες ή Μνημόνια 

Συνεργασίας στον αγροτικό τομέα με τις εξής χώρες:

ΤΣΕΧΙΑ, ΑΡΜΕΝΙΑ, ΙΝΔΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ (2 συμφωνίες στους τομείς: 

φυτοπροστασίας και κτηνιατρικής), ΣΛΟΒΕΝΙΑ.

Το 2001 υπεγράφη Συμφωνία Συνεργασίας στον αγροτικό τομέα μεταξύ των 

Κυβερνήσεων των Βαλκανικών Χωρών ήτοι: Ελλάδος, Τουρκίας, Αλβανίας, 

Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, FYROM και Γιουγκοσλαβίας.

IV. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Εκπρόσωποι του ΥΠ.ΓΕ. συμμετέχουν σε Διεθνή Αναπτυξιακά FORA, είτε 

της Ε.Ε., άλλων Διεθνών Οργανισμών (Ο.Ο.Σ.Α, F.A.O, Π.Ο.Ε.) 

παρακολουθώντας τις εργασίες και συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση της 

πολιτικής εκάστου φορέα.

Β. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ Ε.Ε.
Το Υπουργείο Γεωργίας συμμετείχε ενεργά σε όλα τα όργανα της Ε.Ε. 

τόσο σε επίπεδο Ε. Επιτροπής όσο και σε επίπεδο Συμβουλίου.

Κατά την διετία 2000-2001 στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας 

συζητήθηκαν 108 θέματα για τα οποία και ελήφθησαν αποφάσεις. Μερικά από 

αυτά ήσαν ιδιαιτέρου ελληνικού ενδιαφέροντος όπως ο Κανονισμός για την 
ΚΟΑ βάμβακος, ο Κανονισμός για τα μικρά νησιά του Αιγαίου, ο Κανονισμός
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για την ΚΟΑ αιγοπροβάτου κρέατος, ο Κανονισμός για την Κ.Ο.Α. 

οπωροκηπευτικών κ.ά.



ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

1. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
2. Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. (ΑϋΚΟΟΕΚΤ)

3. ΕΛΓΑ
4. ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

5. Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. «ΔΗΜΗΤΡΑ»
6. ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.

7. ΕΛ.Ο.Γ.
8. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

9. Ι.Γ.Ε.
10. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘΙΑΓΕΙ



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, Σκύδρα 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, Άάρισα, 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-ΕΕΚΑ και την 

ανίχνευση των σαλμονελών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης με την ανάπτυξη 

τεχνικής ταχείας δοκιμής (8ΙΤΓ).

■ 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.ΑΕ.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 ΕΘΙΑΕΕ 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.ΡΡΓ ΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΟΠΕΓΕΓΠ -  AGROCERT

O Agrocert, ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων 

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

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

Αντικείμενα του AGROCERT

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Προϊόντα Βιολογικής Εεωργίας (ΠΒΕ)

Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)

Προϊόντα Εεωγραφικής Ενδείξεως (ΠΕΕ)

Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυημένα (ΕΠΠΕ)

Προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών 

Προϊόντα μη Εενετικώς 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 Ενδείξεως (ΠΓΕ) και 

Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα Εγγυημένα (ΕΠΠΕ)

Στον τομέα των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης, Γεωγραφικών 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 (ΗΛΟΟΡ)

Στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων προχωρήσαμε άμεσα στην εκπόνηση 

προτύπου για την πιστοποίηση του συστήματος ΗΑίΙ^Ρ 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 στη 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 ποιότητας του χοιρινού κρέατος 

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.

Σύστημα 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 

ΑΘΚΟΟΕΚΤ συνολικού προϋπολογισμού περίπου 20 εκατ. ευρώ. Εια την



ενεργοποίηση αυτών των έργων ήδη ο ΑΘΚΟΟΕΙΙΤ 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.Ε.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. ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ 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 Τ’ 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. «ΛΗΜΗΤΡΑ» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.Ι

II Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2000

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

12 TEE 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 13ου. 

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.

Β) 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 ΟΕΕΕΚΑ «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. Εεωργίας (Β’ 

ΚΠΣ).

2. Ένταξη του Οργανισμού στο Ε.Π. του Υπ. Εεωργίας 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.

Λ) 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) Αευτεροβάθιηα 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. Π ιλοτικής 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. Λειτουργία 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).

Π  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.

Α) 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).

Ε) 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

ΣΤ) 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 της Εταιρίας -  για έγκριση στον Υπουργό Γεωργίας έως τις 

31/05/2002.

• Έχει ανατεθεί σε Γ ραφείο 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 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 Γάλακτος 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 (CIRVAL) 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.



8. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ)

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργεί από τον περασμένο Σεπτέμβρη για να

διαχειριστεί, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία τις οικονομικές ενισχύσεις της

Ε.Ε., ύψους 1 τρις δρχ. περίπου.

Η αναγκαιότητα ίδρυσης του ΟΠΕΚΕ έχει δύο σημεία αναφοράς :

• Τη θεσμική υποχρέωση της χώρας μας έναντι της Ε.Ε. για την σύσταση και 

λειτουργία Οργανισμού Ελέγχου και Πληρωμών

• Την υποχρέωση κάθε κράτους-μέλους να προσαρμοστεί με αποτελεσματικά 

εργαλεία ελέγχου και διαφανή μέσα διαχείρισης στην πολιτική και στα συστήματα 

ελέγχου της Ε.Ε. όπως είναι:

το Εεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΟΣΔΕ, Ελαιοκομικό και 

Αμπελουργικό Μητρώο)

η μηχανογραφική κάλυψη όλων των δραστηριοτήτων σε ενιαία μορφή 

η ανάπτυξη σύγχρονων λογιστικοελεγκτικών μεθόδων με αυστηρά πλαίσια 

κανόνων και ημερομηνιών διεκπεραίωσής τους 

Στα πλαίσια αυτά συστήθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ με σκοπό :

• να αναλάβει το έργο της ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ και των Οργανισμών Καπνού, Βάμβακος 

και Ελαιολάδου

• να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενιαίας διαδικασίας διαχείρισης των κοινοτικών 

επιδοτήσεων σε εθνικό επίπεδο

• να συμβάλλει στη λειτουργία του νέου σύγχρονου Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Διαχείρισης Ελέγχου και Πληρωμών (ΟΣΔΕ) των κοινοτικών ενισχύσεων, προς 

τους αγρότες

• να διαχειριστεί με διαφάνεια τις πιστώσεις του ΕΕΤΠΕ-Τμήμα Προσανατολισμού 

και τέλος

• να πατάξει κάθε ατασθαλία σε βάρος των πιστώσεων του ΕΓΤΠΕ και να 

ανακτήσει τυχόν χρηματικά ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί παρανόμως ή 

αχρεωστήτως

Μετά την παρέλευση 7 μηνών λειτουργίας ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει να παρουσιάσει 

σημαντικό έργο που συνοψίζεται:



στην ολοκλήρωση νομοθετικών κειμένων (κανονισμοί οργανωτικής 

διάρθρωσης και λειτουργίας, προσωπικού, οικονομικής διαχείρισης, 

εφαρμογστικών υπουργικών αποφάσεων και τροποποιήσεων των ιδρυτικών 

νόμων)

στην διάρθρωση του Οργανισμού σε κεντρική υπηρεσία και σε 9 

περιφερειακά γραφεία, την αναβάθμιση των γραφείων σε Διευθύνσεις στις 13 

περιφέρειες της χώρας και σε ίδρυση γραφείων σε επίπεδο νομού όπου 

απαιτείται. Στην ανάπτυξη υλοτεχνικής υποδομής σε κεντρικό και 

περιφερειακό γραφείο

στην επιτυχημένη εφαρμογή της ΚΓΠ στον τομέα των εγγυήσεων, είτε αυτή 

αναφέρεται στους ελέγχους και στις πληρωμές των ενισχύσεων στην 

παραγωγή, είτε αυτή αναφέρεται στην εξωτερική προστασία της εγχώριας 

γεωργικής παραγωγής από τον ανταγωνισμό των προϊόντων των τρίτων 

χωρών. Εξίσου επιτυχημένη η παρουσία του ΟΠΕΚΕΠΕ και στον τομέα της 

εφαρμογής της δημόσιας αποθεματοποίησης (αγοραστικής παρέμβασης για το 

ρύζι, αλκοόλη και ελαιόλαδο). Μέχρι σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει εκταμιεύσει 

ποσό ύψους 642,185 δις δρχ. για επιδοτήσεις, ενώ το συνολικό κονδύλι που 

θα δαπανηθεί μέχρι 15 Οκτωβρίου του έτους 2001, ανέρχεται σε 918 δις δρχ. 

Για πρώτη φορά ο ΟΠΕΚΕΠΕ καταβάλει στο ακέραιο και στον ατομικό 

τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου παραγωγού το ποσό της ενίσχυσης. 

Διευκρινίζεται ότι η μη καταβολή στον ατομικό τραπεζικό λογαριασμό του 

παραγωγού ήταν αιτία για τις υψηλές δημοσιονομικές διαρθρώσεις σε βάρος 

της χώρας μας.

Στην εφαρμογή σειράς προγραμμάτων του τομέα των εγγυήσεων που 

περιλαμβάνουν τα μέτρα υπέρ των μικρών νησιών του Αιγαίου, της 

μελισσοκομίας, και μέτρα που αφορούν στην δωρεάν διανομή τροφίμων σε 

απόρους

Στην εφαρμογή των μέτρων διαρθρωτικής πολιτικής που περιλαμβάνουν την 

εξισωτική αποζημίωση την πρόωρη συνταξιοδότηση, την δήλωση γεωργικών 

εκτάσεων και τα αγροπεριβαλλοντικά

Στην συμμετοχή του στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων στην κοινότητα 

και στην διαμόρφωση εικόνας αποδοχής από τα κοινοτικά όργανα και 

στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής



Στην εκπλήρωση βασικών υποχρεώσεων απέναντι στην Ε.Ε., αναφορικά με 

την αποστολή πινάκων διασταυρωτικών στοιχείων πληρωμών, η μη αποστολή 

των οποίων ήταν αιτία σημαντικών δημοσιονομικών διαρθρώσεων 

Στην διενέργεια διασταυρωτικών δειγματοληπτικών ελέγχων με επιτόπιους 

ελέγχους που στηρίζονται στη σύγχρονη μέθοδο της τηλεπισκόπησης 

Στην αυτοδύναμη ανάπτυξη της πληροφορικής που συνιστά βασικό εργαλείο 

για την υλοποίηση των στόχων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην διενέργεια έρευνας σε όλες τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των 

Ν.Α., προκειμένου να αποφασιστεί εάν ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα λειτουργήσει και σε 

επίπεδο Νομού.



9. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ι.Γ.Ε.)

Απολογισμός δραστηριοτήτων 2001
Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών είναι ΝΠΔΔ, εποπτεύεται από το 

Υπουργείο Γεωργίας και διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται 

με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

ΤΟ ΙΓΕ σύμφωνα με το Π.Δ. 590/88 είναι διαχειριστής του Κτήματος 

Συγγρού που κληροδοτήθηκε από την Ιφιγένεια Συγγρού στο Ελληνικό Δημόσιο και 

έχει σαν σκοπό να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας και στην 

άνοδο του επαγγελματικού και πολιτιστικού επιπέδου των αγροτών.

Οι κύριες μέριμνες του ΙΓΕ είναι:

μεριμνά στα πλαίσια των οικονομικών και οργανωτικών δυνατοτήτων για την 

φύλαξη, προστασία, πυροπροστασία, καθάρισμα του κτήματος και του δάσους 

πραγματοποιεί ελεύθερα εκπαιδευτικά προγράμματα 2 τετραμήνων του 

θεματικού πεδίου της γεωργίας με την ευρύτερη έννοια

λειτουργεί θερμοκήπιο 2 περίπου στρ., όπου εκτός από την παραγωγή φυτών, 

πραγματοποιούν εκεί την πρακτική εκπαίδευση, οι εκπαιδευόμενοι του ΙΓΕ και 

του ΤΕΕ (που ανήκει στον εκπαιδευτικό οργανισμό ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ»),

Κατά το 2001 αναλυτικά πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δραστηριότητες :

1. Στον τομέα εκπαίδευσης
Πραγματοποιήθηκαν δύο εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας 3 μηνών 

(Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος και Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος), στους τομείς

Βιολογική γεωργία

Ανθοκομία

Ανθοδετική

Κηποτεχνία

Δενδροκομία

Μελισσοκομία

Αμπελουργία-Οινολογία



Συστήματα άρδευσης

2. Στον τομέα της παραγωγής (ρυτών

Λειτουργεί ένα θερμοκήπιο έκτασης 1,8 στρεμμάτων. Κατά το 2001 παρήχθησαν 

περίπου 3000 καλλωπιστικά φυτά εσωτερικού χώρου που διετέθησαν στις 

δημόσιες υπηρεσίες ή άλλους φορείς δωρεάν, ύστερα από σχετική αίτηση και 

έγκριση του Γ.Γραμματέα του Υπ.Γεωργίας ή του Προέδρου του ΙΓΕ. Επίσης, 

στους χώρους του θερμοκηπίου, εκπαιδεύτηκαν οι μαθητές του Τεχνικού 

Εκπαιδευτικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) που ανήκει στον Οργανισμό ΟΓΕΕΚΑ 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» και φυσικά και οι εκπαιδευόμενοι του ΙΓΕ.

3. Στον τομέα της προαστασίας του Κτήματος
Το κτήμα έχει έκταση 950 στρ. από τα οποία τα 250 περίπου γεωργική γη και το 

υπόλοιπο δάσος.

Κατά το 2001 στο τμήμα της γεωργικής έκτασης το κτήματος έγιναν 

καλλιεργητικές εργασίες (κλάδεμα, όργωμα κλπ) με στόχο την ανανέωση των 

δένδρων και τον ευπρεπισμό τους.
Στο τμήμα της δασικής έκτασης ελήφθησαν όλα τα αντιπυρικά, προληπτικά 

μέτρα που υπέδειξε η πυροσβεστική υπηρεσία. Εγινε καθαρισμός, διάνοιξη 

δρόμων, κοπή κλάδων, σήμανση δασικών κρουνών, προκειμένου να είναι η 

προσπέλαση των πυροσβεστικών οχημάτων δυνατή. Ακόμα έγινε φύτευση νέων 

δεντρυλίων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες δασών, Δήμου και οικολογικών 

φορέων.
Η φύλαξη του κτήματος, που αποτελεί μοναδικό πνεύμονα στην περιοχή, 

αποτελεί το κυρίαρχο μέλημα σε 24ωρη βάση.Ετσι, η φύλαξή του κατά την 

κρίσιμη περίοδο Απριλίου-Οκτωβρίου καλύπτεται από το μόνιμο και έκτακτο 

προσωπικό του ΙΓΕ καθώς και από το προσωπικό που διαθέτει για το σκοπό αυτό 

ο Δήμος Αμαρουσίου.

4. Στον τομέα της παραγώρησης του κτήματος για πολιτιστικές 

δραστηριότητες
Παραχωρήθηκαν οι χώροι καθώς και το θερινό θέατρο του κτήματο για την 

πραγματοποίηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων όπως σχολικές εκδηλώσεις,



θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, αθλητικές δραστηριότητες κλπ που 

διοργανώνονται από τους όμορους Δήμους.

5. Στον τομέα των διοικητικών δραστηριοτήτων
Πραγματοποιήθηκε η ανανέωση των συμβάσεων για τα κτίρια που στεγάζονται 

τα Δημόσια Σχολεία (Γυμνάσιο-Λύκειο, πρώην Σχολές Αναβρύτων). Σημειώνεται 

ότι τα σχολεία αυτά είχαν εγκατασταθεί σε τρία από τα βασικά κτίρια του 

κτήματος Συγγρού, χωρίς μισθωτήριο με εξωσυμβατική χρήση, με αποτέλεσμα να 

οφείλονται στο ΙΓΕ μισθώματα πέντε και πλέον ετών συνολικού ποσού 184 

εκατομμυρίων δραχμών.

Μετά από πολλές διαπραγματεύσεις και με σύμφωνη γνώμη του Εθνικού 

Συμβουλίου Κληροδοτημάτων υπεγράφη τον περασμένο Ιούλιο συμφωνητικό 

μίσθωσης μεταξύ ΙΓΕ και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με το οποίο ρυθμίζεται 

και η οφειλή αυτή (30 εκ.προκαταβολή και το υπόλοιπο σε μηνιαίες δόσεις σε 3 

χρόνια). Με τον τρόπο αυτό βελτιώθηκαν κατά πολύ τα οικονομικά του ΙΓΕ και 

επιλήυθηκε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα του αγροκτήματος. Εκκρεμεί η 

υπογραφή της σύμβασης για δύο ακόμα κτίρια για τα οποία αναμένεται σχετική 

συμφωνία. Εγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη ενός γεωπόνου 

μέσω του ΑΣΕΠ που πρόκειται να αναλάβει υπηρεσία εντός των ημερών, ενώ 

αναμένεται η πρόσληψη και ενός οικονομικού υπαλλήλου.




