Έρευνα-Εκπαίδευση-Πιστοποίηση

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός
ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) είναι Νοµικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου µη κερδοσκοπικού,
κοινωφελούς χαρακτήρα που ανήκει στο
Κράτος και εποπτεύεται από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων.
Κύριο αντικείµενο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η
υλοποίηση και υποστήριξη δράσεων
που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισµό και
την ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα της χώρας
µε τη διενέργεια στοχευµένης έρευνας,
τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών,
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τον
έλεγχο και την πιστοποίηση των ποιοτικών
αγροτικών προϊόντων και τροφίµων,
την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών
γεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους στην
αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης
του γάλακτος, του κρέατος, των αυγών και
σταδιακά και άλλων προϊόντων στη χώρα.
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Οι επιµέρους τοµείς που
δραστηριοποιείται ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι:
• η διενέργεια στοχευµένης έρευνας, η
προώθηση της καινοτοµίας, η διάχυση των
γνώσεων, της τεχνολογίας και των
συµβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους
τοµείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας
• η παροχή αγροτικής επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης
• η προστασία της προέλευσης και της
ταυτότητας, οι έλεγχοι της νόµιµης χρήσης
όρων, συµβόλων και ενδείξεων στα αγροτικά
προϊόντα και τρόφιµα µε σκοπό τη διασφάλιση
της ποιότητάς τους (ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ.)
• η εφαρµογή των ορθών πρακτικών στη
γεωργία, και
• ο ενδελεχής έλεγχος του κυκλώµατος
προέλευση, παραγωγή, ποιότητα και διακίνηση
για το γάλα και το κρέας.

Παράλληλα, βασική αποστολή του Οργανισµού
είναι η επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίµων στον σχεδιασµό και την υποστήριξη
της εφαρµογής της πολιτικής του στο πλαίσιο
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και στη
διαµόρφωση θέσεων στα θέµατα που
εξετάζονται στο Συµβούλιο και στα λοιπά
αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
• Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών
Προϊόντων
Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες
του Οργανισµού περιλαµβάνουν τα:
Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας
Επαγγελµατικές Σχολές
Κέντρα Κατάρτισης «ΔΗΜΗΤΡΑ»
Εποπτείες Γάλακτος και Κρέατος
Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
Δ Ο Μ Η
Ο Οργανισµός διοικείται από επταµελές
Διοικητικό Συµβούλιο (µε Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύµβουλο) συνεπικουρούµενο
από επταµελές Επιστηµονικό Συµβούλιο.
Η Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισµού που
εδρεύει στην Αθήνα απαρτίζεται από τις
παρακάτω τέσσερις γενικές διευθύνσεις:
• Διοικητικού - Οικονοµικού
• Αγροτικής Έρευνας
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς
τ ο υ Ε Λ Γ Ο - Δ Η Μ Η Τ Ρ Α
Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η
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Ε Ρ Ε Υ Ν Α

Οι ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες του Οργανισµού
αποσκοπούν στη δηµιουργία νέας επιστηµονικής γνώσης και την
ανάπτυξη τεχνολογικής καινοτοµίας µέσω του σχεδιασµού και της
υλοποίησης ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων στα
παρακάτω Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας.
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Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Έ

χει έδρα στη Νέα Πέραµο Καβάλας και
δραστηριοποιείται στα παρακάτω αντικείµενα:
αλιευτικοί πόροι και περιβαλλοντικές
παράµετροι που τους επηρεάζουν. Μελέτη της
ιχθυοπανίδας σε σχέση µε το φυσικό
περιβάλλον στα εσωτερικά νερά. Μελέτη
φυτικών και ζωικών οργανισµών που ζουν
κυρίως στον βυθό των µεταβατικών
(λιµνοθάλασσες, εκβολές) και παράκτιων
οικοσυστηµάτων, καθώς και οι µεταξύ τους
αλληλεπιδράσεις. Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών,
φιλικών προς το περιβάλλον, στους τοµείς της
υδατοκαλλιέργειας και της φυτοθεραπείας
υγρών λυµάτων. Βιολογία, οικολογία και
δυναµική πληθυσµών των θαλάσσιων
οργανισµών που παρουσιάζουν οικονοµικό
ενδιαφέρον. Προώθηση και εφαρµογή νέων
τεχνολογιών στις υδατοκαλλιέργειες
εσωτερικών υδάτων. Ανάπτυξη τεχνολογιών
για την τεχνητή αναπαραγωγή
προστατευοµένων ειδών των εσωτερικών
υδάτων. Διαχείριση αλιευτικών αποθεµάτων
και µεταποίηση αλιευµάτων.
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Τ.25940 22691-3 / fri@inale.gr / www.inale.gr

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Έ

χει έδρα στη Θέρµη Θεσσαλονίκης και
δραστηριοποιείται στα παρακάτω αντικείµενα:
Φυσιοπαθολογία αναπαραγωγής αρσενικού και
θηλυκού ζώου, τεχνητή σπερµατέγχυση,
πρώιµη διάγνωση της εγκυµοσύνης, συλλογή,
µεταφορά εµβρύων, σχήµατα γενετικής
βελτίωσης. Διάγνωση και πρόληψη των
λοιµωδών νοσηµάτων των ζώων, παθολογία
µικρών και µεγάλων µηρυκαστικών, παραγωγή
και διάθεση εµβολίων, προστασία δηµόσιας
υγείας από ζωοανθρωπονόσους.
Υγιεινή-τεχνολογία τροφίµων ζωικής
προέλευσης, µεταποίηση (τυποποίηση
παραγωγικής διαδικασίας, έλεγχος πρώτης
ύλης και ενδιάµεσων σταδίων, έλεγχος τελικού
προϊόντος), τοξικολογία-βιοχηµεία.

Τ.2310 365370 / info@vri.gr / www. vri.gr

τ ο υ

Ε Λ Γ Ο - Δ Η Μ Η Τ Ρ Α

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έ

χει έδρα στα Γιαννιτσά Πέλλας και
δραστηριοποιείται στα παρακάτω αντικείµενα:
Διατροφή και Φυσιολογία Θρέψης των
παραγωγικών ζώων, ποιότητα ζωοκοµικών
προϊόντων, ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των πρώτων υλών ζωοτροφών, εφαρµογή σύγχρονων βιοτεχνολογικών µεθόδων
στη Ζωική Παραγωγή, εκτροφή παραγωγικών
ζώων, ηθολογία και ευζωία των παραγωγικών
ζώων, γενετική βελτίωση και αναπαραγωγή
των παραγωγικών ζώων, εγγύηση του
αποθεµατικού των αυτόχθονων φυλών
παραγωγικών ζώων, µελέτη και βελτίωση των
παραγωγικών τους χαρακτηριστικών.

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Έ

Στη Χαλκιδική λειτουργεί τµήµα ειδικευµένο
στη µελισσοκοµία µε αντικείµενα: Αναπαραγωγή και διατήρηση ντόπιων φυλών µελισσών,
βιολογία και φυσιολογία της µέλισσας, τοξικοί
παράγοντες στις µέλισσες, βιολογική
καταπολέµηση ασθενειών της µέλισσας,
επικονίαση, βιοποικιλότητα µελισσοειδών.

χει έδρα στα Βασιλικά της Θεσσαλονίκης
και δραστηριοποιείται στα παρακάτω αντικείµενα:
Λειτουργίες και δυναµικές δασικών οικοσυστηµάτων, (αλλαγές κλίµατος, βιογεωχηµικοί και
υδρογεωλογικοί κύκλοι, οικοφυσιολογία φυτών,
φυτοκοινωνιολογία, αλληλοεπιδράσεις
οργανισµών). Διαχείριση δασών (µέθοδοι
διαχείρισης, δασοκοµικοί χειρισµοί, πολυ-λειτουργικότητα). Προστασία δασικών οικοσυστηµάτων
από αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες.
Λιβαδικά οικοσυστήµατα (οικολογία, βελτίωση,
διαχείριση). Άγρια πανίδα (βιολογία, διαχείριση,
διατήρηση επαπειλούµενων ειδών). Άσκηση
µελισσοκοµίας στα δάση. Αποκατάσταση και
ανόρθωση των υποβαθµισµένων και διαταραγµένων οικοσυστηµάτων. Φυσικά τοπία, προστατευόµενες περιοχές, δάση αναψυχής και δασοπονία πόλεων. Επιστήµη και τεχνολογία ξύλου και
άλλων δασικών προϊόντων. Γενετική βελτίωση
δασικών και λιβαδικών φυτών. Δασοπονία
ταχυαυξών ειδών και ενεργειακών ξυλωδών
φυτειών. Κοινωνικοοικονοµική διάσταση των
δασικών οικοσυστηµάτων. Εφαρµογές
σύγχρονων τεχνολογιών (ΓΣΠ, δορυφορικές
εικόνες, GPS) στη δασοπονία.

Τ.2310 365370 / info@vri.gr / www. vri.gr

Τ.2310 461 171-3 / info@fri.gr / www.fri.gr

Τ.23820 31700 / secretary.arig@nagref.gr / www.rias.gr

1

Ε Ρ Ε Υ Ν Α
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Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ & ΔΑΣΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

τ ο υ

Ε Λ Γ Ο - Δ Η Μ Η Τ Ρ Α

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η

1

Ε Ρ Ε Υ Ν Α

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Έ

χει έδρα στη Θέρµη Θεσσαλονίκης και
δραστηριοποιείται στα παρακάτω αντικείµενα:
Διατήρηση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των
φυτογενετικών πόρων (όπως οι
ντόπιες-εγχώριες ποικιλίες) καθώς και
δηµιουργία-προώθηση νέων ποικιλιών και
ειδών µε βελτιωµένη απόδοση, ποιότητα και
προσαρµοστικότητα. Έρευνα σε φυτά µεγάλης
καλλιέργειας, κηπευτικά, αρωµατικά,
φαρµακευτικά και αυτοφυή της ελληνικής
χλωρίδας, φυλλοβόλα οπωροφόρα δένδρα,
ακρόδρυα. Σύγχρονα συστήµατα
φυτοπροστασίας, αειφορική γεωργία και
γεωργία ακριβείας, µε σκοπό την
ολοκληρωµένη διαχείριση παραγωγής, τη
βέλτιστη αξιοποίηση των εισροών, µε γνώµονα
τη µείωση του κόστους παραγωγής και την
προστασία του περιβάλλοντος.
Τ. 2310 471110 / dir.kge@nagref.gr
www.cerealinstitute.gr/index.php/el/

Έ

χει έδρα στα Ιλίσια Αττικής και
δραστηριοποιείται στα παρακάτω αντικείµενα:
Αειφορική διαχείριση και ανάπτυξη των
δασικών οικοσυστηµάτων µε έµφαση σε εκείνα
της µεσογειακής ζώνης, λειτουργία των
δασικών οικοσυστηµάτων και παρακολούθηση
της δοµής, της σύνθεσης, της βιοποικιλότητας
και του υδρονοµικού τους ρόλου, προστασία
και διαχείριση του κινδύνου από πυρκαγιές,
ασθένειες και έντοµα, προστασία και
διατήρηση των δασικών γενετικών πόρων,
παρακολούθηση της κλιµατικής αλλαγής και
αντιµετώπιση των επιπτώσεών της, διαχείριση
των αστικών και περιαστικών δασών,
αποκατάσταση του φυσικού τοπίου και
τεχνολογία αξιοποίησης δασικών προϊόντων
και δασικής βιοµάζας.

Στη Νάουσα λειτουργεί τµήµα ειδικευµένο στα
φυλλοβόλα οπωροφόρα δένδρα.

Έ

χει έδρα στα Ιλίσια Αττικής και
δραστηριοποιείται στα παρακάτω αντικείµενα:
Παρακολούθηση, ανάλυση και αξιολόγηση
τόσο της εξέλιξης της ελληνικής αγροτικής
οικονοµίας όσο και των εξελίξεων που
λαµβάνουν χώρα στο αντίστοιχο διεθνές
περιβάλλον. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας
της ελληνικής γεωργίας και προώθηση νέων
τεχνολογιών για την ενίσχυση της ελληνικής
αγροτικής οικονοµίας. Συστηµατοποίηση,
σύνθεση και αξιολόγηση ερευνητικών
αποτελεσµάτων όσον αφοράτην αγροτική
οικονοµία και πολιτική, τις βιοµηχανίες
γεωργικών εισροών και τροφίµων και ποτών,
τους συνεταιρισµούς και τη βιώσιµη ανάπτυξη
της υπαίθρου. Αγροτική οικονοµία και πολιτική.
Αγροτική επιχειρηµατικότητα και επιχειρήσεις

τροφίµων και ποτών. Αγροτική κοινωνιολογία και
ανάπτυξη.
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Τ. 210 7784850 / epap@fria.gr / www.fria.gr

Τ. 210 2756596 / info@agreri.gr / www.agreri.gr

Τ. 23320 43343 / nagrefpi@otenet.gr
www.pomologyinstitute.gr

Στις Βαρδάτες Φθιώτιδας λειτουργεί τµήµα
ειδικευµένο στα ακρόδρυα.
Τ. 22310 81246 / sgeb@otenet.gr

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α
Δ Ι Α Τ Η Ρ Η Σ Η Σ
Γ Ε Ν Ε Τ Ι Κ Ο Υ
Υ Λ Ι Κ Ο Υ
Η Ελλάδα διαθέτει µια πλούσια βιοποικιλότητα
φυτικών ειδών συµπεριλαµβανοµένων
καλλιεργούµενων παραδοσιακών, τοπικών
αβελτίωτων ποικιλιών, αγρίων συγγενών των
καλλιεργούµενων καθώς και πλήθος
αυτοφυών, αρκετά από τα οποία τα τελευταία
χρόνια έχουν ενταχθεί στη διατροφή και
καλλιέργεια. Η Τράπεζα Διατήρησης Γενετικού
Υλικού (ΤΓΥ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αποτελεί το
συντονιστικό εκτελεστικό όργανο του Εθνικού
Συστήµατος Διατήρησης και Προστασίας
Φυτογενετικών Πόρων Καλλιεργούµενων
Ειδών. Ο ρόλος της εστιάζεται στη διατήρηση
των φυτογενετικών πόρων καθώς και των

ποικιλιών του Εθνικού Καταλόγου. Στις
συλλογές της περιλαµβάνονται είδη και
ποικιλίες σιτηρών, οσπρίων, ψυχανθών,
κηπευτικών, αµπέλου, χορτοδοτικών,
βιοµηχανικών και αρωµατικών, νέων
ανθοκοµικών καθώς και
θαµνωδών-δενδρωδών ειδών, που
αντιπροσωπεύουν σε µεγάλο βαθµό τη
βιοποικιλότητα του ελλαδικού χώρου. Οι
δράσεις της επικεντρώνονται στην προστασία,
διατήρηση, χαρακτηρισµό και αξιολόγηση των
ειδών µε στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση σε
προγράµµατα βελτίωσης. Η Τράπεζα
Διατήρησης Γενετικού Υλικού αποτελεί ένα
πολύτιµο ταµιευτήρα φυτογενετικών πόρων
συµβάλλοντας ενεργά στην ανάσχεση της
γενετικής διάβρωσης και στην ενίσχυση της
επισιτιστικής ασφάλειας και της βιώσιµης
γεωργίας.
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Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ

Έ

Στη Λυκόβρυση Αττικής λειτουργεί τµήµα
ειδικευµένο στο αµπέλι
Τ. 210 2816978 / insampel@otenet.gr

Στο Ηράκλειο της Κρήτης λειτουργεί τµήµα
ειδικευµένο στο αµπέλι, τη λαχανοκοµία, την
ανθοκοµία και τη φυτοπροστασία
Τ. 2810 302300 / nagrefhe@otenet.gr / www.nagref-her.gr

Ε Λ Γ Ο - Δ Η Μ Η Τ Ρ Α

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η

1

Ε Ρ Ε Υ Ν Α

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Έ

χει έδρα στα Χανιά Κρήτης και
δραστηριοποιείται στα παρακάτω αντικείµενα:
Γενετική βελτίωση, φυσιολογία, θρέψη και
φυτοπροστασία της ελιάς, της αµπέλου, των
κηπευτικών, ανθοκοµικών, εσπεριδοειδών και
υποτροπικών φυτών. Αξιολόγηση συστηµάτων
και υποστρωµάτων υδροπονίας και σχεδιασµός
βελτιωµένων καλλιεργητικών συστηµάτων µε
έµφαση στις βιολογικές µεθόδους παραγωγής,
τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την
αξιοποίηση οργανοχουµικών υποστρωµάτων
από απορρίµµατα-απόβλητα Δήµων και
γεωργικών βιοµηχανιών. Επισήµανση,
διάγνωση και αντιµετώπιση των εχθρών και
ασθενειών των καλλιεργούµενων φυτών µέσω
της ενσωµάτωσης µοντέρνων µεθοδολογιών
στις κλασικές προσεγγίσεις. Συλλογή,
ταυτοποίηση, βελτίωση και ανάδειξη
πολλαπλασιαστικού υλικού προσαρµοσµένου
στις σύγχρονες απαιτήσεις της γεωργικής
πρακτικής. Τεχνολογία ελαιολάδου και
ιχνηλασιµότητα εφοδιαστικής αλυσίδας στην
αγροτική παραγωγή τροφίµων.
Τ. 28210 83410 / admin@nagref-cha.gr / www.nagref-cha.gr

τ ο υ

χει έδρα στη Λάρισα και δραστηριοποιείται στα παρακάτω αντικείµενα: Γενετική
βελτίωση και τεχνικές καλλιέργειας των
κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων. Διαχείριση
εδαφικών και υδατικών πόρων, υγρών
αποβλήτων και αρδευόµενων εδαφών,
λίπανση - θρέψη καλλιεργειών. Γεωργία
ακριβείας: Έρευνα στην εφαρµογή νέων
τεχνολογιών και αρχών στη διαχείριση της
χωρικής και χρονικής µεταβολής παραγόντων
που συνδέονται µε τη γεωργική
παραγωγικότητα µε στόχο τη βελτίωση της
απόδοσης των καλλιεργειών και της
προστασίας του περιβάλλοντος.
Επίσης, στο Ινστιτούτο λειτουργεί
διαπιστευµένο εργαστήριο ανάλυσης εδαφών.
Τ. 2410 671290 - 671300 / gramateia.lar@nagref.gr
www.ismc.gr

Εργαστήριο ελαιολάδου, Χανιά
Τ. 28210 83417 / laboliveoil@nagref-cha.gr
www.nagref-cha.gr

Εργαστήριο ελαιολάδου, Καλαµάτα
Τ. 27210 29812 / nagrefka@otenet.gr

Εργαστήριο ελαιολάδου, Λέσβος
Τ. 22510 93463 / dir.sge@nagref.gr

Στoν Βόλο λειτουργεί τµήµα ειδικευµένο στη
φυτοπροστασία µε αντικείµενα: Επισήµανση,
διάγνωση και αντιµετώπιση των εχθρών και
ασθενειών των καλλιεργούµενων φυτών µέσω
της ενσωµάτωσης µοντέρνων µεθοδολογιών
στις κλασικές προσεγγίσεις.
Τ. 24210 61087 / instfyt@hol.gr

Στην Πάτρα λειτουργεί τµήµα ειδικευµένο στη
φυτοπροστασία µε αντικείµενα: Επισήµανση,
διάγνωση και αντιµετώπιση των εχθρών και
ασθενειών των καλλιεργούµενων φυτών µέσω
της ενσωµάτωσης µοντέρνων µεθοδολογιών
στις κλασικές προσεγγίσεις.

βάµβακος και των προϊόντων µεταποίησής του
(νήµα, ύφασµα). Οι σχετικές µετρήσεις
υλοποιούνται στα παρακάτω διαπιστευµένα
εργαστήρια:
α) Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόµησης &
Τυποποίησης Βάµβακος Καρδίτσας,
β) Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόµησης &
Τυποποίησης Βάµβακος Ορχοµενού.
Τ. 24410 79926 / ethi93@otenet.gr

Τ. 2610 421264 / pp1patra@otenet.gr

Στην Καλαµάτα λειτουργεί τµήµα ειδικευµένο
στην ελιά και τα οπωροκηπευτικά
Τ. 27210 29812 / nagrefka@otenet.gr
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Ε Ξ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Μ Ε Ν Α
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α
Α Ν Α Λ Υ Σ Ε Ω Ν
Ε Λ Α Ι Ο Λ Α Δ Ο Υ
Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διαθέτει και λειτουργεί τα
παρακάτω τρία διαπιστευµένα εργαστήρια που
δραστηριοποιούνται στη διεξαγωγή αναλύσεων
για τον προσδιορισµό των ποιοτικών
χαρακτηριστικών και την οργανοληπτική
αξιολόγηση ελαιολάδου:

Ε Θ Ν Ι Κ Ο
Κ Ε Ν Τ Ρ Ο
Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ
Β Α Μ Β Α Κ Ο Σ
Το Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου,
Ταξινόµησης & Τυποποίησης Βάµβακος
λειτουργεί ως τµήµα του Ινστιτούτου
Βιοµηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών
έχοντας ως αντικείµενα τη διεξαγωγή δοκιµών,
µετρήσεων και διακριβώσεων σχετικά µε την
ποιοτική αναβάθµιση του παραγόµενου
προϊόντος (σύσπορου και εκκοκισµένου)
βάµβακος καθώς και τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας του εκκοκισµένου

11
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Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Έ

χει έδρα στη Θέρµη Θεσσαλονίκης και
δραστηριοποιείται στα παρακάτω αντικείµενα:
Περιγραφή, χαρτογράφηση, ταξινόµηση,
καταγραφή, οργάνωση πληροφοριακού
συστήµατος (OΠΣ), αξιολόγηση, παρακολούθηση, προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση
εδαφικών και υδατικών συστηµάτων. Ανάπτυξη
και εφαρµογή µεθόδων αντιµετώπισης της
ερηµοποίησης, της υποβάθµισης, της ρύπανσης και της αποκατάστασης εδαφών και γαιών
(διάβρωση, υποβάθµιση της οργανικής ουσίας,
συµπάγεια, στεγανοποίηση, αλάτωση, αλκαλίωση, µείωση βιοποικιλότητας). Γονιµότητα εδαφών, θρέψη φυτών, συµβουλευτική λίπανση,
φυλλοδιαγνωστική. Βιολογία, χηµεία και φυσική εδάφους. Καλλιεργητικές πρακτικές για την
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, της
υποβάθµισης των εδαφών και τη συµµόρφωση
στη Νέα ΚΑΠ, διαµόρφωση κωδίκων ορθής
γεωργικής πρακτικής. Φυσικά συστήµατα
επεξεργασίας αστικών λυµάτων για χρήση στην
άρδευση των καλλιεργειών. Διαχείριση στερεών
αγροτικών αποβλήτων, και ιλύος αστικών
λυµάτων. Διαχείριση υδατικών πόρων, επιφανειακή και υπόγεια υδρολογία µελέτη της
κίνησης νερού και διασποράς ρύπων. Αξιοποίηση της γεωθερµικής και των λοιπών πηγών
ανανεώσιµης ενέργειας καθώς και των εφαρµογών αντλιών θερµότητας στον αγροτικό τοµέα.
Αρδευτικές ανάγκες καλλιεργειών, προγραµµατισµός και εφαρµογή αρδεύσεων. Ανάπτυξη
και εφαρµογή µεθόδων στράγγισης εδαφών.
Aειφορική γεωργία και γεωργία ακριβείας, µε
σκοπό την ολοκληρωµένη διαχείριση παραγωγής, τη βέλτιστη αξιοποίηση των εισροών, µε
γνώµονα τη µείωση του κόστους παραγωγής
και την προστασία του περιβάλλοντος.
Τ. 2310 473429 - 2817302 / secretary.ssi@nagref.gr
www.ssi.gov.gr

Στη Αθήνα λειτουργεί τµήµα εδαφολογίας, που
δραστηριοποιείται σε όλα τα ανωτέρω αντικείµενα µε χωρικό αντικείµενο τη Νότια Ελλάδα.
Τ. 210 2816974 / ssia@otenet.gr / www.ssia.gr
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Στη Σίνδο Θεσσαλονίκης λειτουργεί τµήµα
εδαφολογίας, που δραστηριοποιείται: στη
διαχείριση υδατικών πόρων, επιφανειακή και
υπόγεια υδρολογία µελέτη της κίνησης νερού

τ ο υ

Ε Λ Γ Ο - Δ Η Μ Η Τ Ρ Α

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η

1

Ε Ρ Ε Υ Ν Α

Έ

και διασποράς ρύπων. Αξιοποίηση της
γεωθερµικής και των λοιπών πηγών ανανεώσιµης ενέργειας καθώς και των εφαρµογών
αντλιών θερµότητας στον αγροτικό τοµέα.
Επίσης, λειτουργεί διαπιστευµένο εργαστήριο
εδαφολογικών αναλύσεων καθώς και
διαπιστευµένο εργαστήριο φυσικοχηµικών
δοκιµών εδάφους, νερού, φυτικών ιστών.
Τ. 2310 798790 / dir.lri@nagref.gr / www.lri.gr

Στους Αγίους Ανάργυρους της Αττικής
λειτουργεί τµήµα ειδικευµένο στη γεωργική
µηχανική µε αντικείµενα: Ανάπτυξη και
βελτίωση νέων µηχανηµάτων και εξοπλισµού,
θέµατα ασφάλειας γεωργικών µηχανηµάτων,
προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόµησης
ενέργειας. Δοκιµές γεωργικών µηχανηµάτων
και εξοπλισµού για τις καλλιεργητικές ανάγκες
της χώρας µας.
Επίσης, λειτουργεί διαπιστευµένο εργαστήριο
ελέγχου ψεκαστικών µηχανηµάτων.
Τ. 210 2611011 / iamc@ath.forthnet.gr

χει έδρα στη Λυκόβρυση Αττικής και
δραστηριοποιείται στα παρακάτω αντικείµενα:
Μελέτη των µεθόδων παραγωγής και
επεξεργασίας του οίνου, των ειδικών οίνων,
των διαφόρων αλκοολούχων ποτών, των
υποπροϊόντων και παραπροϊόντων της
αλκοολικής ζύµωσης και οινοποίησης, ποιοτική
αξιολόγησή τους, συµπεριφορά τους κατά τη
συντήρηση ή παλαίωση, χηµική τους σύσταση,
αλλοιώσεις και ασθένειες αυτών, µελέτη του
ποιοτικού δυναµικού του ελληνικού αµπελώνα
από πλευράς παραγωγής οίνων, ειδικών οίνων
και αποσταγµάτων οίνου. Διασφάλιση
ποιότητας των τροφίµων µε µικροβιολογικές
και φυσικοχηµικές αναλύσεις για τον ποιοτικό
έλεγχο των τροφίµων µε ιδιαίτερη έµφαση στην
ασφάλεια (παθογόνοι µικροοργανισµοί,
µυκοτοξίνες). Ανάπτυξη και εφαρµογή
µεθόδων και τεχνικών που χρησιµοποιούνται
για τη µετατροπή των ακατέργαστων προϊόντων
και συστατικών της πρωτογενούς γεωργικής
παραγωγής σε τρόφιµα άµεσης κατανάλωσης ή
σε άλλες µορφές χρήσιµες στη βιοµηχανία
τροφίµων. Ανάπτυξη και εφαρµογή
τεχνολογιών που αφορούν στη διατήρηση των
νωπών προϊόντων φυτικής και ζωικής
προέλευσης µε βιολογικές, χηµικές και
µηχανικές µεθόδους. Συµβολή στην επίλυση
προβληµάτων του αγροτικού τοµέα µέσω των
επιτευγµάτων της αγροτικής και
περιβαλλοντικής βιοτεχνολογίας και στη
µεταφορά τεχνογνωσίας στη γεωργία και στη
βιοµηχανία.
Τ. 210 2845940 / itap@otenet.gr / www.itap-nagref.gr

Στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών
Προϊόντων λειτουργεί διαπιστευµένο
εργαστήριο γενετικής ταυτοποίησης γεωργικών
προϊόντων µικροοργανισµών και ελέγχου
σπόρων σποράς.
Τ. 210 2845940 / biomol_nagref@yahoo.gr

αντικείµενα: Μελέτη της χηµικής και
µικροβιολογικής ποιότητας του νωπού
γάλακτος διαφόρων φυλών αιγοπροβάτων.
Διερεύνηση-εφαρµογή κατάλληλων µεθόδων
και επεξεργασιών για την ανίχνευση διαφόρων
καταλοίπων στο γάλα και τα γαλακτοκοµικά
προϊόντα. Τυποποίηση παραδοσιακών
ελληνικών τυριών και βελτίωση της ποιότητας,
υγιεινής και ασφάλειάς τους µε κλασικές ή
καινοτόµες µεθόδους. Παρασκευή νέων
προϊόντων µε βάση το γάλα. Παρασκευή
τυριών µειωµένης περιεκτικότητας σε λίπος και
αλάτι. Μελέτη της συµπεριφοράς παθογόνων
µικροοργανισµών σε ελληνικά παραδοσιακά
τυριά ΠΟΠ- προσαρµογή ερευνητικών
στόχων-ελέγχων σύµφωνα µε τον ΕΚ
1441/2007.
Τ. 26510 94780 / instgala@otenet.gr / www.nagref-dri.gr

Επίσης, λειτουργεί διαπιστευµένο εργαστήριο
φυσικοχηµικών και µικροβιολογικών
αναλύσεων.
Τ. 210 2845940 / labitap.elgo@gmail.com

Στα Ιωάννινα λειτουργεί τµήµα ειδικευµένο στο
γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα µε
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Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς
τ ο υ Ε Λ Γ Ο - Δ Η Μ Η Τ Ρ Α

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι ο κύριος φορέας αγροτικής εκπαίδευσης

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η
Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Η
Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η
& Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η

απασχολούµενων στον αγροτικό τοµέα. Παράλληλα, συµβάλλει απο-

και κατάρτισης του ΥΠΑΑΤ, µε βασική αποστολή την οργάνωση και
υποστήριξη της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των
φασιστικά και στον σχεδιασµό της εθνικής πολιτικής στον τοµέα
αυτό. Για την προαγωγή των επαγγελµατικών γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των αγροτών λειτουργούν έξι Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑΣ) και 36 Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ».
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

τ ο υ

Ε Λ Γ Ο - Δ Η Μ Η Τ Ρ Α

Οι Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑΣ) δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που λειτουργεί ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ανήκουν στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων.
Έχουν δηµόσιο χαρακτήρα, διετή κύκλο σπουδών και απευθύνονται σε αποφοίτους της Α΄
Λυκείου. Η φοίτηση είναι δωρεάν, ενώ κατά τη διάρκεια των σπουδών παρέχεται δωρεάν σίτιση
και στέγαση. Οι απόφοιτοι αποκτούν πτυχίο επιπέδου 3, το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα
να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος.

Κ
Κ
Σ
Σ

Η
Η
Η
Η

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΠΑΣ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΠΑΣ)

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ
ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΑΣ ΣΥΓΓΡΟΥ

µε ειδικότητα τη γαλακτοκοµία - τυροκοµία

H

Γαλακτοκοµική Σχολή Ιωαννίνων είναι
η µοναδική σχολή «τεχνιτών τυροκόµων»
της Ελλάδας. Από το 1916 έως σήµερα έχει
εκπαιδεύσει περισσότερους από 3.000
τεχνίτες τυροκοµίας, συµβάλλοντας καίρια στη
µετεξέλιξη της ελληνικής γαλακτοκοµίας από
πρακτική σε σύγχρονη τυροκοµία.
Κατά τη διάρκεια της φοίτησης οι µαθητές
εκπαιδεύονται στην παρασκευή όλων των
τύπων τυριών και λοιπών γαλακτοκοµικών
προϊόντων (γιαούρτι, παγωτό, βούτυρο κ.λπ.)
και στη διενέργεια όλων των απαραίτητων
χηµικών και µικροβιολογικών ελέγχων
στο γάλα και τα παράγωγά του.
Παράλληλα, στους µαθητές προσφέρονται
θεωρητικά µαθήµατα που καλύπτουν όλο το
φάσµα του κλάδου της γαλακτοκοµίας (και
γενικότερα του κλάδου των τροφίµων).
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Α Γ Ρ Ο Τ Ι
Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι
Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ
& Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι

Τ. 26510 92219 / galateei@otenet.gr

ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΕΠΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

«ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ»
µε ειδικότητες τα αγροτικά µηχανήµατα και τη ζωοτεχνία

Η

«Αβερώφειος Επαγγελµατική Σχολή»
µε υπερεκατονταετή ιστορία, παρέχει αναβαθµισµένο εκπαιδευτικό έργο µε δύο ειδικότητες:
α) Τεχνίτες Αγροτικών Μηχανήµατων (µοναδική
σχολή στην Ελλάδα) και β) Τεχνίτες Ζωοτεχνίας.
Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στους µαθητές
προσφέρονται αφενός θεωρητικά µαθήµατα που
καλύπτουν όλο το φάσµα των κλάδων των
Αγροτικών Μηχανηµάτων και της Ζωοτεχνίας και
αφετέρου η εκπαίδευση ολοκληρώνεται στα εργαστήρια γεωργικών µηχανηµάτων και µηχανολογίας, καθώς και στο βουστάσιο, στο χοιροστάσιο, στο πτηνοτροφείο και στους αγρούς της
σχολής. Τα έως σήµερα στοιχεία δείχνουν ότι το
80%-90% των αποφοίτων της Σχολής έχει στη
συνέχεια ασχοληθεί επαγγελµατικά µε το αντικείµενο των σπουδών τους, είτε σε δικές τους
γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις ή στη
γεωργική βιοµηχανία - βιοτεχνία.
Τ. 2410 621353 / geosxoli@otenet.gr

«ΠΡΟΤΥΠΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
µε ειδικότητα τις φυτοτεχνικές επιχειρήσεις
και την αρχιτεκτονική τοπίου

Η

Σχολή βρίσκεται στο άλσος Συγγρού
στην καρδιά του αττικού αστικού κέντρου σε ένα
δεντρόφυτο αγρόκτηµα έκτασης 1.000
στρεµµάτων και οι απόφοιτοί της προετοιµάζονται
να σταδιοδροµήσουν ως τεχνίτες φυτοτεχνικών
επιχειρήσεων αρχιτεκτονικής τοπίου. Η ειδικότητα
παρέχει εξειδικευµένες γνώσεις στον τοµέα της
ανθοκοµίας-λαχανοκοµίας, που συνδυαστικά µε
τη διδασκαλία των βασικών στοιχείων αρχιτεκτονικής τοπίου αποσκοπούν στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων σε τεχνικό επίπεδο, αφενός για την
άρτια µελέτη (σχεδιασµός, εκτέλεση και
διαχείριση) εφαρµογών έργων πρασίνου και
αφετέρου για την υποστήριξη των συναφών
επιχειρήσεων του κλάδου. Παράλληλα, οι
µαθητές εξοικειώνονται µε τη χρήση κατάλληλων
σχεδιαστικών προγραµµάτων και µε νέες τάσεις
στην κηποτεχνία, όπως κατασκευή υδρόκηπου,
κάθετης φύτευσης και πράσινου δώµατος.
Τ. 210 8012701 / epasmar@otenet.gr

2

ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΕΠΑΣ ΝΕΜΕΑΣ
µε ειδικότητα την αµπελουργία - οινοτεχνία

Η

Σχολή βρίσκεται στη µεγαλύτερη ζώνη
Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης
(ΠΟΠ) ερυθρού οίνου της χώρας. Οι
εγγραφόµενοι στη Σχολή ενδιαφέρονται
κυρίως να συνεχίσουν και να αναπτύξουν
οικογενειακές επιχειρήσεις, ενώ τα τελευταία
έτη παρατηρείται µια σαφής αυξητική τάση
ενδιαφέροντος για το αντικείµενο της
οινοτεχνίας. Ήδη, αρκετοί απόφοιτοι της
Σχολής είτε έχουν δικές τους οινοποιητικές
επιχειρήσεις ή εργάζονται σε µεγάλες
οινοποιητικές µονάδες. Στην εξαιρετική
αναπτυξιακή προοπτική της σχολής συνηγορεί
η υπάρχουσα πολύ καλή υποδοµή (αµπελώνας,
σύγχρονο οινοποιείο, οινολογικό εργαστήριο).

Τ. 27460 23032 / epasnemeas@hotmail.gr
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Σ

Η
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2

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ- ΚΕΝΤΡΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ»
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΠΑΣ)
ΕΠΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

µε ειδικότητα τις θερµοκηπιακές κατασκευές
και καλλιέργειες

µε ειδικότητα την ξυλογλυπτική διακοσµητική επίπλου

H

ΕΠΑΣ Κρήτης, που στεγάζεται στις
εγκαταστάσεις της Γεωργικής Σχολής Μεσσαράς,
µε έδρα τον Αµπελούζο Ν. Ηρακλείου,
προσφέρει εκπαίδευση στις θερµοκηπιακές
κατασκευές και καλλιέργειες.
Ο σκοπός της Σχολής είναι να προετοιµάσει
τους µαθητές και τις µαθήτριες ως τεχνίτες
θερµοκηπιακών κατασκευών και καλλιεργειών,
καλύπτοντας παράλληλα τις πραγµατικές
ανάγκες της αγοράς εργασίας σε ειδικευµένο
προσωπικό στο δυναµικό χώρο των
θερµοκηπιακών καλλιεργειών. Συµβάλλοντας
έτσι, στη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής
της χώρας µε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα
και εκπαιδεύοντας τους αποφοίτους να
τυποποιούν και να εµπορεύονται τα
παραγόµενα προϊόντα τους.
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Τ. 28920 31259 / epaskritis@gmail.com

Η

Σχολή είναι η µοναδική στην Ελλάδα
που εκπαιδεύει ενδιαφερόµενους στη σπανίζουσα εξειδίκευση της ξυλογλυπτικής - διακοσµητικής επίπλου και καλύπτει τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας σε ειδικευµένο τεχνικό
προσωπικό στον τοµέα των ξυλόγλυπτων
αντικειµένων-κατασκευών. Παράλληλα,
συµβάλλει αποφασιστικά στη συνέχιση της
µακραίωνης παράδοσης στην εκκλησιαστική,
λαϊκή, ναυτική, ποιµενική και νεοελληνική
αστική ξυλογλυπτική τέχνη. Οι απόφοιτοι
απασχολούνται είτε σε δικές τους επιχειρήσεις
ή σε µεγαλύτερες οργανωµένες βιοτεχνίες
επίπλων. Η θέση της Σχολής, αλλά και η προσφερόµενη ειδικότητα, συνδέονται εξαιρετικά
µε την προσφορά υπηρεσιών στον τοµέα του
αγροτουρισµού, την ανάπτυξη τοπικού
πολιτισµού, αλλά και την ανάδειξη της λαϊκής,
πολιτιστικής παράδοσης και κληρονοµιάς.
Τ. 24320 22781 / ogee43@otenet.gr

Ο Οργανισµός διαθέτει συνολικά 36 Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ», εκ των οποίων τα 27 είναι ενεργά
και καλύπτουν όλες σχεδόν τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Από αυτά, τα 19 έχουν
ανακαινισθεί µε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ στο Γ΄ ΚΠΣ και τα 16 έχουν ήδη πιστοποιηθεί
από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ). Ο
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προάγει και προωθεί θεσµικά µέσω των Κέντρων «ΔΗΜΗΤΡΑ» (δοµές
επαγγελµατικής κατάρτισης και δια βίου µάθησης) τη βελτίωση των επαγγελµατικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αγροτών, ώστε να παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα σεβόµενοι
παράλληλα τον καταναλωτή και το περιβάλλον. Μέσα από τις δραστηριότητες συνεχιζόµενης
επαγγελµατικής κατάρτισης, γίνεται πραγµατικότητα η στήριξη της ανάπτυξης της γεωργίας και
της ανασυγκρότησης της υπαίθρου.
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Στα Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» υλοποιούνται προγράµµατα γεωργικής επαγγελµατικής κατάρτισης,
που απευθύνονται στις παρακάτω οµάδες στόχους:

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ- ΚΕΝΤΡΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ- ΚΕΝΤΡΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ

Ο

ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ διαθέτει πολυετή
εµπειρία σε δράσεις κατάρτισης και απόκτησης
δεξιοτήτων των αγροτών, δεδοµένου ότι ήταν ο
πάροχος κατάρτισης των δικαιούχων – «Νέων
Γεωργών» του Μέτρου 112 του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.
Όσον αφορά στο ΠΑΑ 2014-2020, ο
ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ έχει ορισθεί ως
αποκλειστικός δικαιούχος για την υλοποίηση
της Δράσης 1.1.1 που αφορά δράσεις
κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων Νέων
Γεωργών.
Πιο συγκεκριµένα οι ωφελούµενοι –
καταρτιζόµενοι είναι 10.456 Νέοι Γεωργοί, οι
οποίοι ως δικαιούχοι του υποµέτρου 6.1,
καλούνται να καλύψουν τη συµβατική τους
υποχρέωση, µε την υποχρεωτική
παρακολούθηση των εν λόγω προγραµµάτων
κατάρτισης. Στο πλαίσιο της Πράξης
υλοποιήθηκαν 507 προγράµµατα κατάρτισης
σε χρονικό διάστηµα περίπου 6 µηνών. Τα
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προγράµµατα αυτά επιµερίζονται σε 13
Υποέργα, ένα για κάθε Περιφέρεια
προκειµένου να καλυφθούν οι ιδιαιτερότητες
κάθε γεωγραφικής περιοχής και να
µεγιστοποιηθούν τα αποτελέσµατα της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο συνολικός
προϋπολογισµός της Πράξης είναι
10.194.600,00 €.
Τα προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης
και επιµόρφωσης έχουν σχεδιασθεί από τον
ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ ειδικά για τις ανάγκες των
Νέων Αγροτών και διακρίνονται ανάλογα µε
την κατεύθυνση - προσανατολισµό της
παραγωγής της γεωργικής εκµετάλλευσης σε
τρεις βασικές κατηγορίες: φυτική παραγωγή,
ζωική παραγωγή και µικτή (µελοσσοκοµία), µε
ενδεικτικές θεµατικές υποκατηγορίες.

Ο

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, είναι ο δικαιούχος
ανάδοχος του προγράµµατος «Πρόγραµµα
βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και
εµπορίας των προϊόντων της µελισσοκοµίας»,
κατόπιν Απόφασης του ΥΠΑΑΤ έχει αναλάβει
την «Προετοιµασία για την υλοποίηση της
Δράσης 1.3 Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόµων».
Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράµµατος, σε
πρώτη φάση παραλαµβάνει να αξιολογήσει τις
αιτήσεις από τους ενδιαφερόµενους φορείς
που επιθυµούν να συµµετάσχουν κάθε χρόνο.
Αυτοί µπορεί να είναι: Μελισσοκοµικοί
Συνεταιρισµοί, Μελισσο- κοµικοί Σύλλογοι,
Αγροτοµελισσοκοµικές Ενώσεις, Περιφέρειες,
Δήµοι, ΔΑΟΚ (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής) Περιφερειακών
Ενοτήτων. Τα θεµατικά αντικείµενα-ενότητες τα
οποία καλύπτονται είναι:

Α Γ Ρ Ο Τ Ι
Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι
Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ
& Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι

Κ
Κ
Σ
Σ

2

Η
Η
Η
Η

• αρχές οργάνωσης και λειτουργίας
ενός µελισσοκοµείου
• µελισσοκοµικός εξοπλισµός και συντήρησή του
• µελισσοκοµικοί χειρισµοί
κατά τη διάρκεια του έτους
• µελισσοκοµικά φυτά
• βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού
και προϊόντων κυψέλης
• εχθροί και ασθένειες των µελισσών και
τρόποι πρόληψης και αντιµετώπισης
• µέθοδοι εντατικής εκµετάλλευσης
µελισσοσµηνών
• τυποποίηση-εµπορία-προώθηση-σήµανση
των µελισσοκοµικών προϊόντων
• βιολογική µελισσοκοµία
• πιστοποίηση µελισσοκοµικών προϊόντων
• παραγωγή σύνθετων προϊόντων µε βάση
τα προϊόντα της κυψέλης
• Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία-πρόγραµµα
βελτίωσης παραγωγής και εµπορίας
προϊόντων µελισσοκοµίας.
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Για τη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και των

Δ Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η
Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ
Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Ω Ν
Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν &
Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν

ξεων, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δραστηριοποιείται στους παρακάτω τοµείς.

τροφίµων, την προστασία της προέλευσης και της ταυτότητας αυτών
καθώς και τον έλεγχο της νόµιµης χρήσης όρων, συµβόλων και ενδεί-
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1. ΣΥΝΤΑΞΗ-ΕΚΔΟΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

2. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ,
ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ AGRO

0

0

Ο

YΣ

Η Σ • • ΠΡ
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Για τη σύνταξη τυποποιητικών εγγράφων, ο
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ακολουθεί διεθνείς κανόνες
τυποποίησης. Στο πλαίσιο των κανόνων αυτών
για να αποφασιστεί η σύνταξη- αναθεώρηση
προδιαγραφών πραγµατοποιείται διερεύνηση

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΧΘ ΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
AGRO 4 - 1 και AGRO 4 -2
Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ως εθνική αρχή τυποποίησης και πιστοποίησης στο τοµέα των αγροτικών
προϊόντων, ανταποκρινόµενος στο διαχρονικό
αίτηµα των ελλήνων Θαλασσοκαλλιεργητών σε
συνεργασία µε τους επιστηµονικούς, τους ερευνητικούς και τους παραγωγικούς φορείς της
χώρας, εκπόνησε τα πρώτα προαιρετικά κλαδικά
πρότυπα AGRO 4 - 1 και AGRO 4 -2 για την πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας και την ενίσχυσή τους µε την απονοµή πιστοποιητικών και τη χορήγηση σηµάτων.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
AGRO 2.1 & AGRO 2.2
Το Σύστηµα Ολοκληρωµένης Διαχείρισης, σύµφωνα µε τα πρότυπα AGRO είναι µια εναλλακτική της συµβατικής, φιλοπεριβαλλοντική µέθοδος παραγωγής, σύµφωνα µε την οποία ο
παραγωγός µειώνει δραστικά τη χρήση χηµικών σκευασµάτων και την ανεξέλεγκτη εφαρµογή καλλιεργητικών παρεµβάσεων. Είναι
υποχρεωµένος να ακολουθήσει συγκεκριµένους
κανόνες παραγωγής, σύµφωνα µε τις υποδείξεις επιβλέποντα Γεωπόνου και να τηρεί αρχεία
καταγραφών των πρακτικών που εφαρµόζει, µε
στόχο τη διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΠΟΓΓΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
AGRO 6
Στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης των αλιευτικών
προϊόντων και σε συνεργασία µε επιστηµονικούς
και παραγωγικούς φορείς της χώρας, ο ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ εκπόνησε το πρώτο προαιρετικό
κλαδικό πρότυπο AGRO 6 - Σύστηµα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων
Σπογγαλιείας και Σπογγοκαλλιέργειας.

Η ΟΝΟΜ Α
ΕΝ

της αναγκαιότητάς τους, ιεράρχηση
προτεραιοτήτων και εκτίµηση του
επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος. Κάθε
ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει αίτηµα για
τη σύνταξη νέων προδιαγραφών.
Για την εκπόνηση των προδιαγραφών, ο
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συγκροτεί Τεχνικές
Επιτροπές, τα µέλη των οποίων επιλέγονται
έτσι ώστε να συµµετέχουν κατά τρόπο
αντιπροσωπευτικό όλοι οι εµπλεκόµενοι
φορείς εξασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο
αφενός την ενιαία και οµοιογενή σύνταξη όλων
των σχετικών τυποποιητικών εγγράφων και
αφετέρου την αντικειµενικότητα και τη
συναίνεση όλων των ενδιαφεροµένων µερών.

Δ Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ
Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α
Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Ω
Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν
Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η αρµόδια αρχή
επίβλεψης των αναγνωρισµένων, από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης, βάσει των
εθνικών προτύπων AGRO.
Στο πλαίσιο της επίβλεψης διενεργεί
επιθεωρήσεις στους φορείς πιστοποίησης, στις
πιστοποιηµένες επιχειρήσεις, καθώς και στα
σηµεία πώλησης των προϊόντων των
πιστοποιηµένων ή µη επιχειρήσεων, µε στόχο
τη διαπίστωση της συµµόρφωσης µε τις
προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις.

Α Π ΡΟΕΛΕ

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ επιβλέπει την εφαρµογή
των προτύπων AGRO, διενεργώντας
επιθεωρήσεις στους ιδιωτικούς φορείς που
δραστηριοποιούνται στην πιστοποίησή τους,
στις πιστοποιηµένες επιχειρήσεις καθώς και
στα σηµεία πώλησης των προϊόντων των
πιστοποιηµένων ή µη επιχειρήσεων, µε στόχο
τη διαπίστωση της συµµόρφωσης µε τις
προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις.

Ε Λ Γ Ο - Δ Η Μ Η Τ Ρ Α

ΣI

• AGRO 1-1 & 1-2: Σύστηµα Ανάλυσης
Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου
(HACCP)
• AGRO 2-1 & 2-2: Σύστηµα Ολοκληρωµένης
Διαχείρισης στη φυτική παραγωγή και οι
εξειδικεύσεις του AGRO 2-2 στις καλλιέργειες
ροδακινιάς (AGRO 2-2/1), βαµβακιού (AGRO
2-2/2) και ελιάς (AGRO 2-2/3)
• AGRO 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 & 3-5: Σύστηµα
ολοκληρωµένης διαχείρισης για τη διασφάλιση
της ποιότητας του χοιρινού κρέατος
• AGRO 4-1 & 4-2: Σύστηµα διαχείρισης για
τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων
ιχθυοκαλλιέργειας
• AGRO 6: Σύστηµα διαχείρισης για τη
διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων
σπογγαλιείας και σπογγοκαλλιέργειας
• AGRO 7: Προδιαγραφή για την παραγωγή
προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται µε
γενετικά τροποποιηµένες ζωοτροφές
• Κανονισµός Απονοµής «Ελληνικού Σήµατος»
στο γάλα και στα γαλακτοκοµικά προϊόντα
• Κανονισµός Απονοµής «Ελληνικού Σήµατος»
στο ελαιόλαδο και στην επιτραπέζια ελιά

ΑΤΕ ΥO Μ
ΣΤ

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι ο αρµόδιος
εθνικός φορέας για την σύνταξη-έκδοση των
εθνικών, κλαδικών, προαιρετικών προτύπων
και προδιαγραφών, πρωτοκόλλων, οδηγιών και
κανονισµών στον τοµέα των αγροτικών
προϊόντων και των τροφίµων. Στο πλαίσιο αυτό
έχει εκπονήσει τα κάτωθι τυποποιητικά
έγγραφα:

τ ο υ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΧΟΙΡΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΑGRO 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
Στον τοµέα της χοιροτροφίας, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
έχει εκπονήσει τα πρότυπα της σειράς AGRO 3,
µε τα οποία καθιερώνονται προδιαγραφές και
κανόνες που διασφαλίζουν την υγιεινή και την
ασφάλεια από την παραγωγή των ζωοτροφών
µέχρι τη συσκευασία και τα σηµεία λιανικής
πώλησης του χοιρινού κρέατος.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Ζ ΩΑ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Ζ ΩΟΤΡΟΦΕΣ
AGRO 7
Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα έκδοσης και
εφαρµογής προδιαγραφών για την επισήµανση
των ελληνικών προϊόντων ζωικής προέλευσης
ως προϊόντα από ζώα που δεν εκτρέφονται µε
Γενετικά Τροποποιηµένες Ζωοτροφές, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, εκπόνησε το πρότυπο AGRO 7 «Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων από ζώα
που δεν εκτρέφονται µε γενετικά τροποποιηµένες
ζωοτροφές», µε τη συµβολή Τεχνικής Επιτροπής
από εκπροσώπους εµπλεκόµενων φορέων παραγωγής, έρευνας, επιστήµης, κρατικών υπηρεσιών, Οργανισµών, Συλλογικών οργάνων κ.λπ.
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3. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ)
& ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ)

0

ετά την αναγνώριση ενός προϊόντος
ως Προϊόν Προστατευόµενης Ονοµασίας
προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόµενης
Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), ο
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ελέγχει και πιστοποιεί τις
ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, µετά από αίτησή
τους, για την παραγωγή ή/και συσκευασία
ή/και διακίνηση µε ιδιωτική ετικέτα του εν
λόγω προϊόντος ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

Στο πλαίσιο της επίβλεψης διενεργεί τακτικούς
ή αιφνιδιαστικούς ελέγχους:

Δ Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ
Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α
Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Ω
Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν
Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω
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Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων του, διενεργεί ελέγχους τόσο
στην έδρα κάθε επιχείρησης όσο και σε σηµεία
χονδρικής και λιανικής πώλησης. Οι έλεγχοι
µπορεί να είναι τακτικοί ή/και αιφνιδιαστικοί.

76 ονοµασίες ΠΟΠ και 30 ονοµασίες ΠΓΕ
(σύνολο 106)

Οι πιστοποιηµένες επιχειρήσεις καταχωρούνται
στο µητρώο εγκεκριµένων επιχειρήσεων και
δικαιούχων χρήσης ενδείξεων ΠΟΠ/ΠΓΕ. Η
συσκευασία των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ που
διατίθενται σε λιανική πώληση, θα πρέπει
επιπλέον άλλων υποχρεωτικών ενδείξεων, να
φέρει και όσα προβλέπονται στην εθνική και
κοινοτική νοµοθεσία για τα προϊόντα ΠΟΠ και
ΠΓΕ. Μεταξύ αυτών, είναι και τα παρακάτω
εθνικά σήµατα και ευρωπαϊκά σύµβολα σε
έγχρωµη ή ασπρόµαυρη απεικόνιση:
ΑΤΕΥOΜΕ
ΣΤ

ΝΟΜΑ
Σ

ΠΡΟ ΕΛΕ Y
IΑ

Ο
ΝΗ

ΝΟΜΑ
Σ

ΠΡΟ ΕΛΕ Y
IΑ

Ο
ΝΗ

Σ • • ΠΡΟ

ΑΤΕΥOΜΕ
ΣΤ

Y

Επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται ή
µεταποιούν προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ,
τυποποιούν/συσκευάζουν γεωργικά προϊόντα
ή/και τρόφιµα ΠΟΠ/ΠΓΕ µε σκοπό την εµπορία,
καθώς και επιχειρήσεις που θέλουν να
χρησιµοποιούν τις καταχωρισµένες ονοµασίες
ΠΟΠ/ΠΓΕ, το κοινοτικό σύµβολο και το σήµα
του AGROCERT, µπορούν να υποβάλουν αίτηση
πιστοποίησης.

30 ελαιόλαδα
21 τυριά (ΠΟΠ)
33 φρούτα - λαχανικά - ξηροί καρποί
11 επιτραπέζιες ελιές
2 κρέατα (ΠΟΠ)
9 λοιπά

Σ • • ΠΡ Ο
ΣΗ

ΡΟ ΕΛΕ

ΑΤΕΥO ΜΕ
ΣΤ

ΝΟΜΑ
Σ

ΣΗ

Ο
ΝΗ

Π
IΑ

Η Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία είναι η
περισσότερο συµβατή µε το περιβάλλον µορφή
γεωργίας και εκτροφής ζώων και δεν σηµαίνει
µόνο απαγόρευση στη χρησιµοποίηση
συνθετικών αγροχηµικών και αλλοπαθητικών
ζωοφαρµάκων αλλά µια ολιστική φιλοσοφική
προσέγγιση µε πολλούς στόχους:
• Παραγωγή γεωργικών προϊόντων ποιότητας
χωρίς χηµικά κατάλοιπα
• Ανάπτυξη µεθόδων παραγωγής φιλικών προς
το περιβάλλον
• Εφαρµογή καλλιεργητικών πρακτικών και
µεθόδων εκτροφής που αποκαθιστούν και
διατηρούν τη γονιµότητα του εδάφους.
O ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι αρµόδιος για την
τήρηση µητρώου επιχειρηµατιών των
εγκεκριµένων Οργανισµών Ελέγχου προϊόντων
βιολογικής γεωργίας.

Ε Λ Γ Ο - Δ Η Μ Η Τ Ρ Α

M

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι η αρµόδια αρχή
επίβλεψης των εγκεκριµένων Οργανισµών
Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) προϊόντων
βιολογικής γεωργίας.

• στους εγκεκριµένους Οργανισµούς Ελέγχου
και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής
γεωργίας,
• στις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο
σύστηµα ελέγχου και δραστηριοποιούνται στην
παραγωγή, παρασκευή, εµπορία, αποθήκευση
και εισαγωγή από τρίτες χώρες προϊόντων
βιολογικής γεωργίας
• στους χώρους εµπορίας των προϊόντων
βιολογικής γεωργίας, σε κάθε σηµείο λιανικής
ή χονδρικής πώλησης,
• στις επιχειρήσεις που δεν έχουν ενταχθεί στο
σύστηµα ελέγχου, όταν κατά τους ελέγχους στα
σηµεία χονδρικής και λιανικής πώλησης ή σε
εγκαταστάσεις συντήρησης ή αποθήκευσης,
διαπιστωθεί χρήση όρων, ενδείξεων, σηµάτων
ή λογοτύπων που δεν συµφωνούν µε τις
απαιτήσεις της ισχύουσας ενωσιακής και
εθνικής νοµοθεσίας.

τ ο υ

Σ • • ΠΡ Ο
ΣΗ
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5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ

6. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ

0

Ενδεικτικά όσον αφορά το κρέας πουλερικών
και µε βάση τον Καν (ΕΚ) 543/08 µπορεί να
γίνεται χρήση των ακόλουθων ενδείξεων:
• [είδος πουλερικού]
ελεύθερης βοσκής

Ε Λ Γ Ο - Δ Η Μ Η Τ Ρ Α
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Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Ω
Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν
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ι "Ειδικές Πτηνοτροφικές Εκτροφές"
είναι ένα σύνολο προδιαγραφών παραγωγής
κρέατος πουλερικών ή αυγών ορνίθων
σύµφωνα µε αυστηρά καθορισµένες
προδιαγραφές εκτροφής ή και διατροφής των
πουλερικών. Οι εν λόγω προδιαγραφές έχουν
καθοριστεί µε κοινοτικούς κανονισµούς και
είναι προαιρετικές. Κάθε προδιαγραφή
αντιστοιχεί σε µία ένδειξη («σήµα») που
τοποθετείται στο προϊόν εφόσον πιστοποιηθεί
ότι ο τρόπος παραγωγής ή και διατροφής των
εκτρεφόµενων πουλερικών είναι σύµφωνος µε
την σχετική προδιαγραφή.
Η παραγωγή πτηνοτροφικών προϊόντων
σύµφωνα µε τις παραπάνω προδιαγραφές και
η πιστοποίησή τους από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
δίνει στους παραγωγούς τη δυνατότητα να
διαθέτουν τα προϊόντα τους στην αγορά µε
ειδική σήµανση και κατ' επέκταση τη βελτίωση
της θέσης τους στον ανταγωνισµό. Η αποδοχή
από την αγορά των πρώτων πιστοποιηµένων
προϊόντων αυτής της κατηγορίας και το µεγάλο
ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από πολλούς
παραγωγούς δείχνουν ότι ο συγκεκριµένος
κλάδος έχει µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.

τ ο υ

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έχει οριστεί
αρµόδιος φορέας απονοµής του Ελληνικού
Σήµατος στο γάλα και στα γαλακτοκοµικά
προϊόντα καθώς και στο ελαιόλαδο και στην
επιτραπέζια ελιά και για το λόγο αυτό διενεργεί
ελέγχους στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µε
σκοπό την εξακρίβωση της δυνατότητας
συµµόρφωσής τους µε τις απαιτήσεις του
νοµοθετικού πλαισίου και την καταχώρησή
τους στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών
Προϊόντων και Υπηρεσιών». Επιπλέον, ο
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διενεργεί ελέγχους στην
αγορά µε σκοπό τη διασφάλιση της ορθής
χρήσης του Ελληνικού Σήµατος στα προϊόντα
αυτά.

Επίσης για τα αυγά ορνίθων µπορεί να γίνεται
χρήση ενδείξεων που αφορούν:
• τον τρόπο διατροφής των ωοτόκων ορνίθων
• τις ενδείξεις "εξαιρετικά" ή "εξαιρετικά
φρέσκα".

Κάθε ενδιαφερόµενη επιχείρηση υποβάλλει
αίτηση στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, για την απονοµή
του Ελληνικού Σήµατος σε προϊόντα που
διαθέτει στην αγορά µε την επωνυµία της. Οι
επιχειρήσεις που είναι πιστοποιηµένες από τον
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την παραγωγή ή/και
συσκευασία ή/και εµπορία ελληνικών τυριών
ΠΟΠ, ελαιόλαδων και επιτραπέζιων ελιών
ΠΟΠ-ΠΓΕ δικαιούνται αυτοδίκαια τη χρήση του
Ελληνικού Σήµατος.

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ είναι υπεύθυνος για την
τήρηση µητρώου Πιστοποιηµένων
Επιχειρήσεων για τα προϊόντα Ειδικών
Πτηνοτροφικών Εκτροφών.

• [είδος πουλερικού]
παραδοσιακά ελεύθερης βοσκής
• [είδος πουλερικού]
απεριόριστης ελεύθερης βοσκής
• [είδος πουλερικού]
εκτατικής εκτροφής
• [είδος πουλερικού]
που έχει τραφεί µε ...% ... [είδος ζωοτροφής]
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7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

8. ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

0

σηµεία χονδρικής και λιανικής πώλησης, ήτοι
σε κάθε είδους κατάστηµα, χώρο πώλησης ή/και
διάθεσης γεωργικών προϊόντων και τροφίµων
πάσης φύσεως διαφηµιστικό υλικό που
περιέχεται σε γνώση των ελεγκτικών οργάνων
καταστήµατα ηλεκτρονικού εµπορίου (e-shops)

30

• εξετάζει καταγγελίες ή και τα ευρήµατα που
διαβιβάζονται από άλλες αρχές ελέγχου, καθώς
και οποιασδήποτε παρατυπία ή παράβαση της
ισχύουσας νοµοθεσίας για την επισήµανση

Ε Λ Γ Ο - Δ Η Μ Η Τ Ρ Α

0

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έχει ορισθεί ως αρµόδια αρχή ελέγχου της αγοράς για τα αγροτικά
προϊόντα και τρόφιµα που φέρουν στην επισήµανση τους ονοµασίες, ενδείξεις, σύµβολα και
σήµατα, όπως αυτά ορίζονται στην κατά περίπτωση ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία
των προϊόντων:
• Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης
και Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης
(ΠΟΠ- ΠΓΕ)
• Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών
• Γάλακτος και Γαλακτοκοµικών προϊόντων,
Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας ελιάς µε το
Ελληνικό Σήµα
• Βιολογικής γεωργίας
Για το σκοπό αυτό:
• λαµβάνει µέτρα ώστε να προλαµβάνεται ή να
παύει η αθέµιτη χρήση των ονοµασιών, των
ενδείξεων, των συµβόλων και των σηµάτων
πιστοποίησης στην επισήµανση προϊόντων που
παράγονται ή διατίθενται στην ελληνική αγορά
καθώς και στο διαφηµιστικό υλικό
• παρέχει επαρκή εχέγγυα αντικειµενικότητας
και αµεροληψίας και διαθέτει το ειδικευµένο
προσωπικό και τους πόρους που απαιτούνται
για την εκτέλεση των καθηκόντων του
• διεξάγει επίσηµους ελέγχους, προκειµένου
να διαπιστωθεί αν τα προϊόντα συµµορφώνονται προς τις κατά περίπτωση ισχύουσες απαιτήσεις της επισήµανσης, παρουσίασης, διαφήµισης και των προδιαγραφών τους. Τα κλιµάκια
του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, δύνανται να προβαίνουν σε δειγµατοληψίες γεωργικών προϊόντων
και τροφίµων, µε σκοπό την εργαστηριακή τους
ανάλυση σε διαπιστευµένα εργαστήρια, για τον
προσδιορισµό και τον έλεγχο ειδικών παραµέτρων που σχετίζονται µε τις προδιαγραφές τους.
• Οι έλεγχοι είναι απροειδοποίητοι και
διενεργούνται σε:

τ ο υ

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, µε τα επτά εργαστήρια ελέγχου ποιότητας γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων που διαθέτει, είναι ο αρµόδιος φορέας για τον έλεγχο της ποιότητας
του αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος,
σύµφωνα µε την εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία. Ειδικότερα, ο έλεγχος περιλαµβάνει:
• Τον κατ’ ανάθεση επίσηµο έλεγχο για τα κριτήρια του νωπού γάλακτος όπως αυτά ορίζονται στην ενωσιακή νοµοθεσία, δυνάµει αδειών
λειτουργίας εργαστηρίων διενέργειας επίσηµου ελέγχου της ποιότητας του γάλακτος από
τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, ώστε να
ελέγχεται η συµµόρφωση των ελέγχων των
αυτοελεγχόµενων ως προς τα κριτήρια και τους
στόχους της κοινοτικής νοµοθεσίας.
Ο επίσηµος έλεγχος περιλαµβάνει παράλληλες
δειγµατοληψίες και εν γένει εποπτεία των
ελέγχων που διενεργούνται από τους αυτοελεγχόµενους µεταποιητές ή τα συνεργαζόµενα
ιδιωτικά εργαστήρια αυτοελέγχου, σύµφωνα µε
κριτήρια που καθορίζονται από τον φορέα.
πιστοποιηµένων προϊόντων που εντοπίζονται
στην αγορά και του γνωστοποιούνται.
• ζητά την συνδροµή, άλλων αρµόδιων αρχών
ελέγχου ή υπηρεσιών του δηµοσίου στην περίπτωση προφανούς παράβασης που αφορά στη
δηµόσια υγεία ή εξαπάτηση του καταναλωτικού
κοινού, προκειµένου να αποσύρονται από την
αγορά άµεσα όλα τα προϊόντα της παρτίδας που
διαπιστώθηκε το πρόβληµα ή η απάτη.
• παραπέµπει στις κατά περίπτωση Επιτροπές
Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, τις επιχειρήσεις που ευθύνονται προκειµένου να επιβληθούν κυρώσεις
•γνωστοποιεί τα αποτελέσµατα των ελέγχων
αγοράς στις επιχειρήσεις παραγωγής, συσκευασίας ή/και εµπορίας, εφόσον τεκµηριωµένα
ευθύνονται για παρατυπίες ή παραβάσεις που
διαπιστώθηκαν.
Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αξιοποιεί τα αποτελέσµατα του
ελέγχου αγοράς στην εφαρµογή των διαδικασιών
πιστοποίησης και επίβλεψης της αρµοδιότητάς του,
συµβάλλοντας στην προστασία από τον αθέµιτο
ανταγωνισµό, τόσο των προϊόντων που τοποθετούν στην αγορά οι πιστοποιηµένες επιχειρήσεις,
όσο και στην προστασία των καταναλωτών.

• Τον έλεγχο του νωπού γάλακτος, στο πλαίσιο
των κανόνων παραγωγής και εµπορίας της
Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων
της ΕΕ. Ο ανωτέρω έλεγχος περιλαµβάνει τη
δειγµατοληψία του νωπού γάλακτος
παραγωγών, οι οποίοι παραδίδουν σε µη
αυτοελεγχόµενες µεταποιητικές µονάδες, την
ανάλυση της χηµικής του σύνθεσης ως προς το
λίπος, πρωτεΐνη, λακτόζη, ΣΥΑΛ (Στερεό
Υπόλειµµα Άνευ Λίπους), τον προσδιορισµό
του σηµείου πήξεως, τον προσδιορισµό της
ολικής µεσόφιλης χλωρίδας, τον αριθµό των
σωµατικών κυττάρων, την ανίχνευση
παρουσίας αντιµικροβιακών παραγόντων
καθώς και την ανίχνευση παρουσίας άλλου
είδους γάλακτος στο πρόβειο.
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω ελέγχων
κοινοποιούνται στους µεταποιητές, στους
παραγωγούς, στα Τµήµατα Κτηνιατρικής των
Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής των Περιφερειών και στη Γενική
Διεύθυνση Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής και
Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, µε σκοπό την
ανάληψη διορθωτικών ενεργειών.

Δ Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ
Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α
Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Ω
Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν
Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω
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9. ΕΛΕΓΧΟΣ
ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Σ

το πλαίσιο εφαρµογής της εθνικής
νοµοθεσίας όλοι οι αγοραστές γάλακτος,
οι µονάδες µεταποίησης ή/και εµπορίας
γάλακτος, οι µονάδες τυποποίησης συσκευασίας γαλακτοκοµικών προϊόντων
καθώς και οι παραγωγοί - κτηνοτρόφοι που
µεταποιούν το γάλα της εκµετάλλευσής τους
υποχρεούνται να συνεργαστούν µε τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, να αποκτήσουν πρόσβαση στην
ηλεκτρονική εφαρµογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» και να
υποβάλουν ηλεκτρονικά τις «Μηνιαίες
Δηλώσεις Ισοζυγίου Γάλακτος».
Σκοπός των ισοζυγίων γάλακτος είναι ο
έλεγχος της νόµιµης χρήσης όλων των ειδών
γάλακτος στα διάφορα γαλακτοκοµικά
προϊόντα, της τήρησης της συµβατικής
υποχρέωσης των επιχειρήσεων για µη χρήση
πρώτων υλών προέλευσης τρίτων χωρών για
παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων σε
εγκαταστάσεις µεταποίησης που έχουν
επιδοτηθεί από εθνικά ή ενωσιακά
προγράµµατα, της ορθότητας των ισχυρισµών
για την γεωγραφική προέλευση της πρώτης
ύλης που χρησιµοποιήθηκε στην παραγωγή
συγκεκριµένων γαλακτοκοµικών προϊόντων
και της διακίνησης, διάθεσης και παράδοσης
υποπροϊόντων γάλατος.
Από την επεξεργασία των δηλώσεων του
ισοζυγίου γάλακτος, εκδίδονται πληθώρα
στατιστικών πληροφοριών σχετικά µε τα
παραγόµενα γαλακτοκοµικά προϊόντα, την
πρώτη ύλη που χρησιµοποιήθηκε κ.ά.
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10. ΕΛΕΓΧΟΣ
ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

11. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

τ ο υ

Ε Λ Γ Ο - Δ Η Μ Η Τ Ρ Α

13. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

Σ

το πλαίσιο εφαρµογής της εθνικής
νοµοθεσίας, όλα τα φυσικά και νοµικά
πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στους
τοµείς εµπορίας, διακίνησης, τεµαχισµού
και τυποποίησης κρέατος και παραγωγής
παρασκευασµάτων κρέατος και προϊόντων
µε βάση το κρέας, υποχρεούνται να τηρούν
µηνιαίο ισοζύγιο αγορών και πωλήσεων
κρέατος, το οποίο και αποστέλλουν στον ΕΛΓΟ
- ΔΗΜΗΤΡΑ. Σκοπός των ισοζυγίων είναι ο
έλεγχος της ελληνικής αγοράς κρέατος σε
σχέση µε την προέλευση – καταγωγή του.
Όλες οι επιχειρήσεις κρέατος υποχρεούνται
στην ηλεκτρονική υποβολή του ισοζυγίου
κρέατος, µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής
«ΑΡΤΕΜΙΣ» καθώς και όλες οι επιχειρήσεις σφαγεία υποχρεούνται στην ηλεκτρονική
υποβολή του βιβλίου σφαγών, εντός δέκα
ηµερών από την ηµεροµηνία σφαγής, ή την
ηλεκτρονική δήλωση µη σφαγών.

32

12. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σχεδιάζει και υλοποιεί προγράµµατα προβολής των αγροτικών
προϊόντων και των τροφίµων πιστοποιηµένης
ποιότητας, µε στόχους:
• την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των
καταναλωτών σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα των
προϊόντων αυτών και την ενίσχυση της ζήτησης
• την ενηµέρωση των παραγωγών και των
φορέων τους για την αναγκαιότητα
πιστοποίησης, ως εφαλτήριο για την αύξηση
της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών
προϊόντων στις αγορές

Η
Σ
Ν
&
Ν

3

14. ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ

Π

Ο

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τηρεί µητρώο
αγοραστών-µεταποιητών, συνεταιρισµών
συγκέντρωσης γάλακτος καθώς και µητρώο
παραγωγών γάλακτος, καταγράφει και
διαχειρίζεται τα στοιχεία παραγωγής του
νωπού αγελαδινού, πρόβειου και αίγειου
γάλακτος, ενηµερώνει το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και άλλες αρµόδιες
Υπηρεσίες και φορείς για θέµατα που αφορούν
την παραγωγή και διακίνηση του ελληνικού
γάλακτος και ενηµερώνει τους αγοραστές
γάλακτος για την ισχύουσα νοµοθεσία και τις
υποχρεώσεις τους προς τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Δ Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ
Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α
Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Ω
Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν
Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω

Τ

ο Σύστηµα Παροχής Συµβουλών στις
γεωργικές εκµεταλλεύσεις (ΣΠΣΓΕ) έχει σκοπό
την υποστήριξη των γεωργών, προκειµένου να
βελτιώσουν τις οικονοµικές και
περιβαλλοντικές επιδόσεις της γεωργικής τους
εκµετάλλευσης ή επιχείρησης και να
ανταποκριθούν στα πρότυπα µιας σύγχρονης
γεωργίας υψηλής ποιότητας.
Μέσω του Προγράµµατος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020 (Μέτρο 02) ενισχύεται
η παροχή των συµβουλευτικών υπηρεσιών και
η επιµόρφωση των Γεωργικών Συµβούλων. Για
να ενισχυθούν η ποιότητα και η
αποτελεσµατικότητα των προσφερόµενων
υπηρεσιών, προβλέπεται η πιστοποίηση και η
τακτική επιµόρφωση των Γεωργικών
Συµβούλων.
Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έχει οριστεί ως φορέας
επιµόρφωσης, πιστοποίησης των Γεωργικών
Συµβούλων καθώς και εγγραφής τους σε
Μητρώο.

ολυλειτουργικό Αγρόκτηµα είναι η
αγροτική εκµετάλλευση, η οποία διαθέτει, τουλάχιστον: α) καλλιεργήσιµη έκταση β) φυτικό ή
ζωικό κεφάλαιο και γ) χώρο εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης και
παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας
ή οικοτεχνική µεταποίηση και λειτουργεί µε
έµφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες
κάθε περιοχής. Κάθε πολυλειτουργικό αγρόκτηµα µπορεί προαιρετικά να χαρακτηρίζεται από
έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους
προσανατολισµούς που υποδηλώνει/-ουν
τον/τους τοµέα/-εις κύριας δραστηριοποίησής
του: α) Γεωργικό (φυτικής ή ζωικής κατεύθυνσης), εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως στην
αγροτική δραστηριότητα και στην οικοτεχνία,
β) Καινοτόµο, εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως
στην εφαρµογή καινοτόµων πρακτικών και τεχνικών, γ) Περιβαλλοντικό, εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις
και δράσεις διατήρησης της βιοποικιλότητας, δ)
Πολιτιστικό/πολιτισµικό, εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως στη γνωριµία µε την ιστορία,
τον πολιτισµό και τις παραδόσεις της ευρύτερης
περιοχής και ε) Γαστρονοµικό, εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως στην ανάδειξη της τοπικής
κουζίνας ή της Μεσογειακής διατροφής.
Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ορίζεται ως αρµόδιος για:
την εκπόνηση και κατοχύρωση του Σήµατος,
την απονοµή του Σήµατος Πολυλειτουργικού
Αγροκτήµατος, την τήρηση, ηλεκτρονικού
Μητρώου Πολυλειτουργικών Αγροκτηµάτων
και τη διενέργεια ελέγχων.
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

9. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων
(Λυκόβρυση Αττικής)
Σ. Βενιζέλου 1, 14123 Λυκόβρυση Αττικής, T. 210 2845940
itap@otenet.gr, www.itap.com.gr

• Τµήµα Γάλακτος και Γαλακτοκοµικών Προϊόντων
(Ιωάννινα)
1. Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (Καβάλα)
64007 Νέα Πέραµος Καβάλας Τ. 25940 22691-3
fri@inale.gr, www.inale.gr

2. Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (Θεσσαλονίκη)
57006 Βασιλικά Θεσσαλονίκης Τ. 2310 461171-3
info@fri.gr, www.fri.gr

3. Ινστιτούτο Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής
(Γιαννιτσά)
Παραλίµνη Γιαννιτσών, 58100 Γιαννιτσά Τ. 23820 31700
secretary.arig@nagref.gr, www.rias.gr

• Τµήµα Μελισσοκοµίας (Άγιος Μάµµας Χαλκιδικής)
63200 Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής Τ. 23730 91297
apicinst@instmelissocomias.gr, www.hellenic-beeresearch.gr/EL/

4. Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών
(Θεσσαλονίκη)
57001 Θέρµη Θεσσαλονίκης Τ. 2310 365370
info@vri.gr, www.vri.gr

5. Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης &
Φυτογενετικών Πόρων (Θεσσαλονίκη)
57001 Θέρµη Θεσσαλονίκης Τ. 2310 471110
dir.kge@nagref.gr, www.ipgrb.gr

• Τµήµα Φυλλοβόλων και Οπωροφόρων Δένδρων
(Νάουσα)
Σ.Σ. Νάουσας 38, 59035 Νάουσα Τ. 23320 43343
nagrefpi@otenet.gr, www.pomologyinstitute.gr

• Τµήµα Ακροδρύων (Βαρδάτες Φθιώτιδας)
Νέο Κρίκελλο, 35100 Βαρδάτες Φθιώτιδας, Τ. 22310 81246
sgeb@otenet.gr

6. Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων
(Θεσσαλονίκη)

57001 Θέρµη Θεσσαλονίκης Τ. 2310 473429-2817302
secretary.ssi@nagref.gr, www.ssi.gov.gr

Εθνικής Αντιστάσεως 3, Κατσικά, 45221 Ιωάννινα
T. 26510 94780
instgala@otenet.gr, www.nagref-dri.gr

10. Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονοµίας και
Κοινωνιολογίας (Αθήνα)
Τέρµα Αλκµάνος, Ιλίσια, 11528 Αθήνα, T. 210 2756596
info@agreri.gr, www.agreri.gr

11. Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών &
Αµπέλου (Χανιά Κρήτης)
Αγροκήπιο, 73100 Χανιά, T. 28210 83410
admin@nagref-cha.gr, www.nagref-cha.gr

• Τµήµα Αµπέλου (Λυκόβρυση Αττικής)
Σ. Βενιζέλου 1, 14123 Λυκόβρυση Αττικής, T. 210 2816978
insampel@otenet.gr

• Τµήµα Αµπέλου, Λαχανοκοµίας, Ανθοκοµίας και
Φυτοπροστασίας (Ηράκλειο Κρήτης)

• Τµήµα Γεωργικής Μηχανικής
(Άγιοι Ανάργυροι Αττικής)

Δηµοκρατίας 61, 13510 Αγ. Ανάργυροι T. 210 2611011
iamc@ath.forthnet.gr, www.ageng-elgo.gr

7. Ινστιτούτο Βιοµηχανικών & Κτηνοτροφικών
Φυτών (Λάρισα)
• Τµήµα Φυτικής Παραγωγής
• Τµήµα Εδαφοϋδατικών Πόρων
Θεοφράστου 1, Συν/σµός Αβέρωφ, 41335 Λάρισα
T. 2410 671290, 671300,
gramateia.lar@nagref.gr, www.ismc.gr

•Τµήµα Φυτοπροστασίας (Βόλος)

Οδός Φυτόκου, 38001 Βόλος, T. 24210 61087
instfyt@hol.gr

• Τµήµα Φυτοπροστασίας (Πάτρα)

Ν.Ε.Ο. & Λ. Αµερικής, 26424 Πάτρα, T. 2610 421264
pp1patra@otenet.gr

• Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Τυποποίησης &
Ταξινόµησης Βάµβακος Καρδίτσας

Τέρµα Αλκµάνος, Ιλίσια, 11528 Αθήνα, T. 210 7784850
epap@fria.gr, www.fria.gr

ΤΘ 22, 63200 Άγιος Μάµας, T. 23730 91423
kdagiosmamas@yahoo.gr

1. Ανατολικής Στερεάς και Νήσων

Γ. Αργυρίου 12, 61100 Κιλκίς, T. 23410 22673
u23101@minagric.gr

2. Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας
(στο Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος
Πάτρας)

6. Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κιλκίς

7. Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας

ΤΘ 811, 58500 Μαυροβούνι, τηλ.: 23810 89483
ogee20@otenet.gr

8. Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Μακροχωρίου
Αριστοτέλους 2, 590 33 Μακροχώρι Ηµαθίας, T. 23310 41202
kege@otenet.gr

9. Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κατερίνης

Εθνικού Σταδίου 1, 60100 Κατερίνη, T. 23510 29845
ogee94@otenet.gr

10. Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Καστοριάς

Δέρπφελδ 16, 49100 Κέρκυρα, T. 26610 30462
olivinst@otenet.gr
Κάτω Τρίτος Λέσβου, Τ.Θ. 138, 81100 Μυτιλήνη, T. 22510 93463
dir.sgel@nagref.gr

Περιοχή Εθνικού Σταδίου, 30100 Αγρίνιο, T. 26410 59196
spiroskotrotsos@gmail.com

• Εργαστήριο Ελαιολάδου (Μυτιλήνη)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

11. Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Γρεβενών

12. Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Μεσολογγίου
13. Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Αγρινίου
14. Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Πύργου

15. Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Αλµυρού
37100 Αλµυρός Μαγνησίας, T. 24220 214473
ogeekad@otenet.gr

Τέρµα Λεοτσάκου, 42200 Καλαµπάκα, T. 24320 22781
ogee43@otenet.gr

1. Γαλακτοκοµική ΕΠΑΣ Ιωαννίνων

17. Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Καρδίτσας

Εθνικής Αντιστάσεως 3, Κατσικά, 45221, Ιωάννινα
T. 26510 92219
galateei@otenet.gr

18. Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Λάρισας

2. Αβερώφειος ΕΠΑΣ Λάρισας

4ο χλµ. οδού Τρικάλων-Λάρισας, 41500, Λάρισα, T. 2410 621353
geosxoli@otenet.gr

3. ΕΠΑΣ Συγγρού

Κηφισίας 182, 14562, Μαρούσι, T. 210 8012701
epasmar@otenet.gr

4. Γεωργική ΕΠΑΣ Νεµέας

Μαθητικής Εστίας, 45500, Νεµέα, τηλ.: 27460 23032
epasnemeas@hotmail.gr

5. ΕΠΑΣ Κρήτης

70012 Μεσσαράς Κρήτης, Κρήτη, T. 28920 31259
ypoy17@otenet.gr

6. ΕΠΑΣ Καλαµπάκας

42200 Καλαµπάκα, T. 24320 22781
ogee43@otenet.gr

ΚΕΝΤΡΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Ταυρωπού 77, 43100 Καρδίτσα, T. 24410 23943
gkoromp@gmail.com, ogeeka.dimitra.karditsas@gmail.com
5ο χλµ Εθνικής Οδού Λάρισας - Τρικάλων, 41500 Λάρισα
T. 2410 620052, kdlarissas@gmail.com

19. Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Θήβας

2ο χλµ Θηβών - Ερυθρών, 32200 Θήβα, T. 22620 22158
kdthiva@yahoo.gr

20. Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Νέας Αρτάκης
34600 Νέα Αρτάκη, T. 22210 42124
kdnartaki@yahoo.gr

21. Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Βαρδατών
8ο χλµ Λαµίας - Αθηνών Νέο Κρίκελο, 35100 Λαµία, T. 2231081500
kdvardat@otenet.gr

22. Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κυπαρισσίας

Καραολή Δηµητρίου 40, 68100 Αλεξανδρούπολη, T. 25510 28375
oogeekaxa@otenet.gr
Τέρµα Ν. Πλαστήρα, 67100 Κοµοτηνή, τηλ.: 25510 28375
ogeekaxa@otenet.gr

Κοζάνης 106 & Μειλίχου, 26443 Άνω Συχαινά, Πάτρα
T. 2610 438767, F. 2610 438444

3. Ηπείρου

Εθνικής Αντίστασης 3, 45500 Κατσικάς Ιωαννίνων
T. 26510 94629, F. 26510 92447

4. Θεσσαλίας (στο Εργαστήριο Ελέγχου
Ποιότητας Γάλακτος Λάρισας)
3ο χλµ Εθνικής οδού Λάρισας – Θεσσαλονίκης, 41336 Λάρισα
T. 2410 579860, F. 2410 553551

5. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Γεωργίου Σταύρου 7-15, 67100 Ξάνθη
T.25410 70565, F. 25410 83429

6. Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
Κηφισίας 33, 54248 Θεσσαλονίκη,
T. 2319 991180, F. 2310 326450

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
1. Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας
Γάλακτος Ρεθύµνου
Ανωγείων 7, 74100 Μυσσίρια Ρεθύµνου
T. 28310 26223, F. 28310 50338

2. Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας
Γάλακτος Πέλλας
(Εντός Ινστιτούτου Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής)
58100 Παραλίµνη Γιαννιτσών
T.23820 31789, F. 23820 33097

3. Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας
Γάλακτος Πάτρας

Κοζάνης 106 & Μειλίχου, 26443 Άνω Συχαινά, Πάτρα
T. 2610 428562, F. 2610 429784

4. Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας
Γάλακτος Λέσβου

Ταχ. Πρακτορείο Κάτω Τρίτος, 81106 Παππάδος Λέσβου
T. 22510 96031, F. 22510 96031

5. Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας
Γάλακτος Λάρισας

3ο χλµ Εθνικής οδού Λάρισας - Θεσσαλονίκης, 41336 Λάρισα
T. 2410 553551, F. 2410 553551

24500 Κυπαρισσία, T. 27610 22116, kdkyp@otenet.gr

6. Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας
Γάλακτος Ιωαννίνων

21053 Νέα Κίος Αργολίδας, T. 27510 51365
ogee86@otenet.gr

Εθνικής Αντίστασης 3, 45500 Κατσικάς Ιωαννίνων
T. 26510 92710, F. 26510 92710

23. Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Νέας Κίου

24. Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο Βέλου
20002 Βέλο Κορινθίας, T. 27420 32205
pgsvelou@hotmail.com

25. Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ηρακλείου

1. Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Αλεξανδρούπολης

Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, 11145, Αθήνα, T. 210 8392160,
gendir.qa@elgo.gr

Μανωλοπούλου 31 ΚΕΠΥΕΛ-Διοικητήριο, 27100 Πύργος, T. 26210 20063
ioannavre@yahoo.gr

16. Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Καλαµπάκας

2. Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κοµοτηνής
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5. Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Αγίου Μάµα

Αγίου Αθανασίου 6, 30200 Μεσολόγγι, T. 26310 27576
kdmes@otenet.gr

• Τµήµα Ελιάς (Κέρκυρα)

ΕΠΟΠΤΕΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ

Αλεξίδη 1-3, 62300 Σιδηρόκαστρο Σερρών, Τ. 2323023597
fotpapis@yahoo.gr

Τέρµα Κων. Ταλιαδούρη, 51100 Γρεβενά, T. 24620 84280
andrianavasilopoulou@yahoo.gr

1ο χλµ Καρδίτσας - Μητρόπολης, 43100 Καρδίτσα
T. 24410 79926
ethi93@otenet.gr

8. Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών
Οικοσυστηµάτων (Αθήνα)

4. Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σιδηροκάστρου

Λακωνικής 87, 24100 Καλαµάτα, T. 27210 29812
nagrefka@otenet.gr

Σ. Βενιζέλου 1, 14123 Λυκόβρυση Αττικής Τ. 210 2816974
ssia@otenet.gr, www.ssia.gr

57400 Σίνδος Θες/νικης, T. 2310 798790
dir.lri@nagref.gr, www.lri.gr

5ο χλµ Δράµας - Θεσσαλονίκης, 66100 Δράµα, T. 25210 58175
drogeeka@otenet.gr

Καστοριάς 32Α, Μέσα Κατσαµπά, 71307 Ηράκλειο, T. 2810 302300
nagrefhe@otenet.gr, www.nagref-her.gr

• Τµήµα Ελιάς και Οπωροκηπευτικών (Καλαµάτα)

Ε Λ Γ Ο - Δ Η Μ Η Τ Ρ Α

3. Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράµας

Γράµµου 100, 52100 Καστοριά, T. 24670 82425
ifi-kav@hotmail.com

• Τµήµα Εδαφολογίας (Αθήνα)
• Τµήµα Εγγείων Βελτιώσεων
(Σίνδος Θεσσαλονίκης)

Δ ο µ έ ς

7. Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας
Γάλακτος Έβρου

Οικισµός Θερµών Λουτρών, 68100 Δήµος Τραϊανούπολης
T. 25510 61268, F. 25510 61268

ΤΘ 2211 Πόρος, 71003 Ηράκλειο, T. 2810 229443
kdkdhrak@otenet.gr

8. Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας
Γάλακτος Δράµας

26. Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σητείας

Τέρµα Αγίου Κωνσταντίνου, 66100 Προάστιο Δράµας
T. 25210 83120, F. 25210 83170

1ο χλµ Σητείας-Πισκοκεφάλου, 72300 Σητεία
Τ. 2843028228, 2843341319

27. Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Θεσσαλονίκης
Ε.Ο. Θεσ/νικης-Πολυγύρου, 57001 Θεσσαλονίκη, Τ. 2310472300
elgokatartisithessalonikis@gmail.com
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ»
ΕΠΟΠΤΕΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
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