
 

ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ – ΕΘΙΑΓΕ, 

ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ 

 

Δρ Παναγιώτης Πλατής 

Σακτικός Ερευνητής, Πρόεδρος ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ 

  



     

   Σο ΔΘΗΑΓΔ ήηαν ο εθνικόρ οπγανιζμόρ ςπεύθςνορ για 

ηην αγποηική έπεςνα και ηεσνολογία ζηην Δλλάδα και 

λειηοςπγούζε ωρ Νομικό Ππόζωπο Ηδιωηικού Γικαίος 

(ΝΠΗΓ) εποπηεςόμενο από ηο Τποςπγείο Αγποηικήρ 

Ανάπηςξηρ και Σποθίμων. 

 

    Ηδπύθηκε ηο 1989 με ηο Ν. 1845/1989, ΔΘΗΑΓΔ.  

       (Ν. 1845/89, 2040/92, 2538/97, 2945/01, 3399/05) 

    

ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 (ΔΘΗΑΓΔ) 





 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΘΗΑΓΔ 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ 
ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ 
ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΠΡΟΔΓΡΟ Γ 

ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΛΔΣΧΝ 
& ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΝΟΜΗΚΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ 
ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΖΜΟΗΧΝ 
ΥΔΔΧΝ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ, 

ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ, ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 
ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ  

ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΔΡΔΤΝΑ 

ΣΜΖΜΑ ΦΤΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

ΠΟΡΗΜΑΣΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 

ΣΜΖΜΑ ΕΧΗΚΖ ΚΑΗ ΑΛΗΔΤΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ΣΜΖΜΑ ΓΑΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΔΘΝΧΝ 
ΥΔΔΧΝ, ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ 

ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

ΣΜΖΜΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΔΚΓΟΔΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΜΔ ΔΘΝΗΚΑ 

ΗΓΡΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΚΑΗ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ, 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΝΟΜΗΚΧΝ 

ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 



α) ην ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 
(ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.),  

 
β) ν ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΔΧΡΓΗΚΖ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, 
ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 
"ΓΖΜΖΣΡΑ",  

 
γ) ν ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ 

ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ" 
(Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π.) θαη   

 
δ) ν ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΑΛΑΚΣΟ ΚΑΗ 

ΚΡΔΑΣΟ (ΔΛ.Ο.ΓΑ.Κ).  



Γενική 
Διεύθυνση 
Αγποηικήρ 

Έρευνας  

Γενική 
Διεύθυνση 
Αγποηικήρ 

Δκπαίδεςζηρ & 
Καηάπηιζηρ  

Περιφερειακές 
Διευθύνσεις 

Γενική 
Διεύθυνση 

Γιαζθάλιζη
ρ Ποιόηηηαρ 
Αγποηικών 
Πποϊόνηων 

Γενική Διεύθυνση 
Διοικητικού, 

Οικονομικού & 
Νομικών Τποθέσεων 

Εταιρεία Αξιοποίησης 
Ακίνητης Περιουσίας 

και Πόρων ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΣΡΑ Α.Ε. 

Κεντρική 
Τπηρεσία 

Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας 

(ΕΛΚΕ) 

Διευθύνων 
ύμβουλος 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ  & 

ΣΡΟΥΙΜΩΝ 

 

ΤΠΟΤΡΓΟ 

Πρόεδρος 
 Διοικητικό υμβούλιο 

υμμετέχουν  
+ ο Διευθύνων ύμβουλος 

+ 5 επιπλέον μέλη 



Πποζωπικό 
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Οικονομικά Στοιχεία 



 Πρώτο στην  κατάταξη από τους Λοιπούς 
Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς εκτός 
Γ.Γ.Ε.&Τ. 

 

 Αριθμός δημοσιεύσεων 1.293 και ακολουθεί η 
Ακαδημία Αθηνών με 634. 

 

  Αριθμός αναφορών 7.282 και ακολουθεί η 
Ακαδημία Αθηνών με 5.475. 



Γημοζιεύζειρ 



Δπιζηημονικέρ Αναθοπέρ 



• Αγξνηηθή Οηθνλνκία θαη Αλάπηπμε 

• Αιηεία θαη Τδαηνθαιιηέξγεηεο 

• Γάζε-Γαζηθή Παξαγσγή 

• Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο 

• Εσηθή Παξαγσγή 

• Σερλνινγία, Πνηόηεηα θαη Αζθάιεηα Πξντόλησλ 
θαη Σξνθίκσλ 

• Τγεία ησλ Εώσλ – Εσναλζξσπνλόζνη 

• Φπηηθή Παξαγσγή 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ  
ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘΙΑΓΕ)  

ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

OCTOBER 2011 



ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 



ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 

● Κέληξν Γεσξγηθήο Έξεπλαο Βνξείνπ Διιάδνο 

● Ιλζηηηνύην Φπιινβόισλ Γέλδξσλ, Νάνπζα  

● Ιλζηηηνύην ηηεξώλ 

● Ιλζηηηνύην Ακπέινπ, Λαραλνθνκίαο & Αλζνθνκίαο,    

Ηξάθιεην 

● Ιλζηηηνύην Τπνηξνπηθώλ Φπηώλ & Διηάο, Υαληά 

● Ιλζηηηνύην Κηελνηξνθηθώλ Φπηώλ & Βνζθώλ, Λάξηζα 

● Ιλζηηηνύην Πξνζηαζίαο Φπηώλ, Θεζζαινλίθε 

● Ιλζηηηνύην Πξνζηαζίαο Φπηώλ, Ηξάθιεην 

● Ιλζηηηνύην Πξνζηαζίαο Φπηώλ, Βόινο 

● Ιλζηηηνύην Πξνζηαζίαο Φπηώλ, Πάηξα 



Γπαζηηπιόηηηερ 
● Γελεηηθή βειηίσζε κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία λέσλ  

πνηθηιηώλ δέλδξσλ, ακπέινπ, αξνηξαίσλ θαιιηεξγεηώλ θαη 

ιαραληθώλ. 

● Αβηνηηθνί παξάγνληεο θαη ηερληθέο θαιιηέξγεηαο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα θαη ηελ παξαγσγή ησλ  

θαιιηεξγνύκελσλ εηδώλ. 

● Σαπηνπνίεζε, ραξαθηεξηζκόο, νηθνινγία, επηδεκηνινγία 

θαη νινθιεξσκέλνο έιεγρνο ησλ παζνγόλσλ  νξγαληζκώλ θαη 

ησλ επηβιαβώλ εληόκσλ ζηηο θαιιηέξγεηεο. 

● Πξνώζεζε ηεο βηνινγηθήο θαη νινθιεξσκέλεο γεσξγίαο. 

● πιινγή θαη δηαηήξεζε ησλ εζληθώλ θπηηθώλ πόξσλ. 



Ππογπάμμαηα 

Δξεπλεηηθά  Έξγα Αξηζκόο 

ΓΙΔΘΝΗ θαη ΔΤΡΩΠΑΪΚΑ 59  

ΔΘΝΙΚΑ 70  

ΙΓΙΩΣΙΚΟΙ ΦΟΡΔΙ 52 

ΔΘΙΑΓΔ 3  



 
  

Πνηθηιίεο πνπ δηαηίζεληαη γηα εκπνξηθνύο ζθνπνύο (δεκεηξηαθά, 

θηελνηξνθηθά θπηά, όζπξηα θαη ιαραληθά) θαη είλαη εγγεγξακκέλα 

ζηνλ Δζληθό Καηάινγν Πνηθηιηώλ Φπηώλ Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο & 

Κεπεπηηθώλ. πγθεθξηκέλα: 

πιινγή ηζαγελώλ πνηθηιηώλ ειαηνδέλδξσλ, ακπέινπ, 

νπσξνθόξσλ, θαξπδηάο, αξσκαηηθώλ θαη θαξκαθεπηηθώλ θπηώλ. 

 

Σξάπεδα Γελεηηθνύ Τιηθνύ κε 14.000 είδε εγρώξησλ πνηθηιηώλ, 

θαζώο θαη άγξησλ ζπγγεληθώλ εηδώλ. 

▫ 92 ειιεληθέο πνηθηιίεο θαη πβξίδηα ρεηκεξηλώλ  θαη 

αλνημηάηηθσλ δεκεηξηαθώλ, εθ ησλ νπνίσλ νη 50 

δηαηίζεληαη ζην εκπόξην.  

▫ 67 πνηθηιίεο θηελνηξνθηθώλ θπηώλ θαη νζπξίσλ, εθ 

ησλ νπνίσλ νη 30 δηαηίζεληαη ζην εκπόξην.        

▫ 58 πνηθηιίεο ιαραληθώλ, εθ ησλ νπνίσλ νη 28  

δηαηίζεληαη ζην εκπόξην. 

Δπιηεύγμαηα  



Δηζαγσγή ελαιιαθηηθώλ θαιιηεξγεηώλ (αξσκαηηθά θπηά) ζε 

πεξηνρέο κε θησρά εδάθε. 

 

 

 

Αμηνιόγεζε λέσλ πνηθηιηώλ δελδξσδώλ (βεξίθνθν, ξνδάθηλν, 

θαξύδηα θ.ιπ.).  

 

Βηνινγηθή αληηκεηώπηζε επηβιαβώλ εληόκσλ κε σθέιηκα. 

 

Αμηνιόγεζε θαιιηεξγεηώλ σο πξνο ηελ αληνρή ηνπο ζηηο 

αζζέλεηεο. 

 

Αλάπηπμε κεζόδσλ πξνζηαζίαο από ηνλ παγεηό. 



Εσηθή Παξαγσγή  



Δπεςνηηικέρ Μονάδερ 

 

● Ηνζηιηούηο Κηηνοηποθίαρ, Γιαννιηζά 

 

●  Ηνζηιηούηο Κηηνιαηπικών Δπεςνών, Θεζζαλονίκη 

 

●  Ηνζηιηούηο Κηηνιαηπικών Δπεςνών, Αθήνα 

 

●  Ηνζηιηούηο Μελιζζοκομίαρ, Υαλκιδική 

 

●  Ηνζηιηούηο Αλιεςηικήρ Έπεςναρ, Καβάλα 

 



Γπαζηηπιόηηηερ 
 

Εωική Παπαγωγή: 

 

● Αλαπαξαγσγή αγξνηηθώλ δώσλ, 

● Μνιπζκαηηθέο, παξαζηηηθέο θαη κεηαβνιηθέο αζζέλεηεο ησλ 

δώσλ, 

● Δθκεηάιιεπζε δσνηξνθώλ θαη βνζθνηόπσλ, 

● Βηνινγηθή θηελνηξνθία θαη παξαγσγή βηνινγηθώλ δσηθώλ 

πξντόλησλ, 

●   Δθαξκνγή ησλ βαζηθώλ αξρώλ επδσίαο θαη ε επίδξαζή 

ηεο ζηελ πγεία ησλ αγξνηηθώλ δώσλ, 

● Μειέηεο απηόρζνλσλ θπιώλ αηγνπξνβάησλ θαη βειηίσζε 

ησλ γελεηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, 

● Δπηδεκηνινγία θαη δηαρείξηζε ησλ αζζελεηώλ πνπ   

κεηαθέξνληαη από ηα δώα ζηνπο αλζξώπνπο. 

 



Αλιεία: 

● Δθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ηρζπναπνζεκάησλ  

● Μειέηε ησλ πειαγηθώλ θαη ησλ πνηακίζησλ                      

κεηαλαζηεπηηθώλ εηδώλ 

●  Θαιάζζηα βηνπνηθηιόηεηα 
 

Τδαηοκαλλιέπγειερ:  

● Η επίδξαζε ηεο δηαηξνθήο ζηελ επεμία, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ  

παζνινγία ησλ θαιιηεξγνύκελσλ εηδώλ 

● Δηζαγσγή λέσλ εηδώλ ζηελ ειιεληθή πδαηνθαιιηέξγεηα 

● Βηνινγηθή πδαηνθαιιηέξγεηα  

 

Μελιζζοκομία: 

● Γηαηήξεζε πιεζπζκνύ ληόπησλ θπιώλ κέζσ επηινγήο θαη εθηξνθήο 

● Καζνξηζκόο νηθνινγηθώλ κεζόδσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

εληόκσλ – ερζξώλ θαη ησλ παζνγόλσλ νξγαληζκώλ 

● Σαπηνπνίεζε ησλ επηπηώζεσλ από θπηνπξνζηαηεπηηθέο νπζίεο   

      θαη θηεληαηξηθά θάξκαθα ζηελ πγεία ησλ κειηζζώλ 

● Σαπηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε κείσζε ησλ 

κειηζζνζκελώλ 



Ππογπάμμαηα 

Δπεςνηηικά Έπγα Απιθμόρ 

ΓΙΔΘΝΗ θαη ΔΤΡΩΠΑΪΚΑ 16  

ΔΘΝΙΚΑ 17  

ΙΓΙΩΣΙΚΟΙ ΦΟΡΔΙ 18 



Δπιηεύγμαηα 
 

Αμηνιόγεζε ηεο δηαηξνθηθήο αμίαο ησλ ληόπησλ θηελνηξνθηθώλ, ησλ 

παξαπξντόλησλ κεηαπνίεζεο θαη ησλ ιηπαξώλ νμέσλ ειαηνύρσλ ζπόξσλ 

θαη ε αλαινγηθή ελζσκάησζή ηνπο ζηα ζηηεξέζηα. 

 

Βειηίσζε ληόπησλ θπιώλ πξνβάησλ, 

 

Διαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο εθηξνθήο ησλ  

αγξνηηθώλ δώσλ, 

 

 

 

 

Γεκηνπξγία Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ γηα ηελ παξαζηηνινγία ηεο αίγαο, 

 

Δθαξκνγή ζεξαπεπηηθώλ θαη πξνιεπηηθώλ κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ηξαπκαηηθήο κπίαζεο ζηα πξόβαηα,  

 

Σαπηνπνίεζε ησλ βαζηθώλ κνιπζκαηηθώλ αζζελεηώλ ησλ θαιιηεξγνύκελσλ 

ηρζύσλ θαη νζηξαθνεηδώλ ζηελ Διιάδα. 

Δγθαζίδξπζε πηινηηθνύ θνπαδηνύ πξνβάησλ αλζεθηηθώλ ζηελ ηξνκώδε 

λόζν, 



 

 

 

 

 

 

Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κνξηαθώλ δεηθηώλ γηα ηε γελεηηθή ηαπηνπνίεζε 

εηδώλ ηρζύσλ θαη ηρζπνπιεζπζκώλ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αμηνιόγεζε ησλ απνζεκάησλ ησλ θύξησλ αιηεπηηθώλ πόξσλ ζηηο ειιεληθέο 

ζάιαζζεο, 

Βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ παξνρή γελεηηθώλ, 

γνληδησκαηηθώλ, κνξθνινγηθώλ θαη ρεκηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ εηδώλ ησλ ηρζύσλ, 

Δγθαζίδξπζε Δξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο 

βαζηιηζζώλ κειηζζώλ, ζύκθσλνπ κε ηα 

πξόηππα ΔΛΟΣ ΔΝ/ISO 17025 



Ποιόηηηα και Σεσνολογία Σποθίμων Φςηικήρ 

και Εωικήρ Πποέλεςζηρ 



Δπεςνηηικέρ Μονάδερ 

 

● Ιλζηηηνύην Σερλνινγίαο Γεσξγηθώλ Πξντόλησλ, 

 Αζήλα 

● Ιλζηηηνύην Οίλνπ, Αζήλα 

● Ιλζηηηνύην Γάιαθηνο, Ισάλληλα 

● Ιλζηηηνύην Κηεληαηξηθώλ Δξεπλώλ, Θεζζαινλίθε 



Γπαζηηπιόηηηερ 
Ποιόηηηα και αζθάλεια ηποθίμων: 

● Μειέηε ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα θαη ηελ   

αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαηά ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δηαηήξεζε, 

● Αζθάιεηα ηξνθίκσλ ζε ζρέζε κε παζνγόλνπο νξγαληζκνύο θαη 

κπθνηνμίλεο, 

● Έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο ηξνθίκσλ κε κηθξνβηνινγηθέο, θπζηθνρεκηθέο θαη 

νξγαλνιεπηηθέο δνθηκέο. 

Δπεξεπγαζία ηποθίμων: 

Δθαξκνγή θαηλνηόκσλ ηερλνινγηώλ, όπσο πςειή πδξνζηαηηθή πίεζε, 

αληίζηξνθε ώζκσζε, θ.ά. ζηε δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο κε ζηόρν ηε 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ηξνθίκσλ, θαζώο θαη ηελ εμνηθνλόκεζε πόξσλ, 

ελέξγεηαο θαη λεξνύ 



Γιαηήπηζη Φπέζκων Πποϊόνηων: 

Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηώλ δηαηήξεζεο ζηα θξέζθα 

πξντόληα θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο κε ηε ρξήζε βηνινγηθώλ, ρεκηθώλ 

θαη κεραληθώλ κεζόδσλ. 

Σεσνολογία Οίνος: 

Δθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηώλ θαηά ηε δηαδηθαζία παξαζθεπήο νίλνπ. 

Τγιεινή και Σεσνολογία Σποθίμων Εωικήρ Πποέλεςζηρ - Σοξικολογίαρ 

Γιασείπιζη και Οικονομία ηηρ Καινοηομίαρ και ηηρ Σεσνολογίαρ 

Βιοηεσνολογία Αγποηικών Πποϊόνηων: 

● Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλνη Οξγαληζκνί ζε ζπόξνπο θαη ηξόθηκα 

● Βηνηερλνινγία ηξνθίκσλ 

● Δδώδηκα θαη θαξκαθεπηηθά καληηάξηα 

● Υξήζε θαη δηαρείξηζε απνβιήησλ  



Ππογπάμμαηα 

Δπεςνηηικά  Έπγα Απιθμόρ 

ΓΙΔΘΝΗ & ΔΤΡΩΠΑΪΚΑ  19  

ΔΘΝΙΚΑ 32  

ΙΓΙΩΣΙΚΟΙ ΦΟΡΔΙ   10  



Δπιηεύγμαηα  
  

Αλάπηπμε θαη πξόνδνο ζηελ ηερλνινγία ησλ επηηξαπέδησλ ειηώλ 

πνπ έρνπλ ππνζηεί δύκσζε (θαιιηέξγεηεο εθθίλεζεο, βειηίσζε 

ηεο πνηόηεηαο:. 

▫ Σερλνινγηθέο βειηηώζεηο ηεο δύκσζεο θαη απνζήθεπζεο ησλ πξάζηλσλ ειηώλ, 

 PAVE 99, πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο & 

   Σερλνινγίαο ζηελ Διιάδα 

▫ Βειηίσζε ηεο κεηαπνίεζεο (δύκσζε - ζπληήξεζε) ησλ θπζηθώλ καύξσλ ειηώλ 

 θαη αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ, PΑVΔ 1999 GSRT  

▫ Φπζηθή δύκσζε ησλ πξάζηλσλ ειηώλ κε ηε ρξήζε επηιεγκέλσλ ζηειερώλ νμπ-

 γαιαθηηθώλ βαθηεξίσλ αλζεθηηθώλ ζε θαηλνιηθέο ελώζεηο, (ΔΘΙΑΓΔ - Βξεηαληθό 

 πκβνύιην) 

▫ Γεκηνπξγία ελόο δηθηύνπ Κέληξσλ Γηάδνζεο Σερλνινγίαο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε 

ησλ ΜΜΔ ζηνλ ηνκέα ηεο ειηάο θαη ηνπ ειαηόιαδνπ, (TDC-OLIVE) Γξάζεηο   

εηδηθήο ζηήξημεο (ΔΔ,2003-05) 

 

▫ Βειηίσζε ηεο δύκσζεο ησλ πξάζηλσλ ειηώλ κε ηε ρξήζε 

 πξν-βηνηηθώλ βαθηεξίσλ, σο θαιιηέξγεηεο εθθίλεζεο, 

  ΠΔΝΔΓ 2003 (03ΔD668)  

▫ Βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πθήο νξηζκέλσλ 

  επξσπατθώλ βξώζηκσλ πνηθηιηώλ ειηάο,  

 



Δμέιημε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ 

ηξνθίκσλ(πςειή πδξνζηαηηθή πίεζε, θπζηθά αληηκηθξνβηαθά, 

ζπζθεπαζία ζε ηξνπνπνηεκέλε αηκόζθαηξα. 

▫ Η ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο πςειήο πίεζεο (UHP) ζε πξντόληα ηνκάηαο, ΠΔΝΔΓ 

2003  (03EΓ876) 

▫ Παξαγσγή πξντόλησλ θξέαηνο πςειήο πνηόηεηαο θαη κε κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο κε 

 ηελ επεμεξγαζία πςειήο πίεζεο (ΠΑΒΔΣ 2000) 

Προγράμματα που υλοποιήθηκαν: 

▫ πζηεκαηηθή κειέηε ηεο εθαξκνζηκόηεηαο κηαο λέαο, κε  ζεξκηθήο 

ηερλνινγίαο, ηεο πςειήο πίεζεο ζηελ επεμεξγαζία πνηνηηθώλ θαη  

πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο ειιεληθώλ πξντόλησλ, ΓΓΔΣ, ΔΠΑΝ- 

2003  

▫ Δθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο πςειήο πίεζεο (UHP) γηα ηελ 

 παξαγσγή πξντόλησλ κε πςειή δηαηξνθηθή αμία θαη πνηόηεηα”, 

 ΔΠΔΣ ΙΙ (97-DΙΑΣRΟ 8) 

Αλάπηπμε θαη πξόνδνο ζηελ ηερλνινγία ηεο ζεξκηθήο 

επεμεξγαζίαο πξντόλησλ ηνκάηαο θαη θξνύησλ 
Προγράμματα που υλοποιήθηκαν: 

▫ Αλάπηπμε κηαο γξήγνξεο κεζόδνπο αλίρλεπζεο κηθξνβηαθήο κόιπλζεο 

ηεο πάζηαο ληνκάηαο ζε ζπζηήκαηα αζεπηηθήο επεμεξγαζίαο 

▫ Βειηηζηνπνίεζε ηεο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ησλ 

 αζεπηηθώλ ζπλζεθώλ ζε «ζπζηήκαηα αζεπηηθήο επεμεξγαζίαο" ζε 

 βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο ηνκάηαο θαη θξνύησλ 

▫ Γηεξεύλεζε ησλ ζπλζεθώλ πνπ πξνθαινύλ ηελ θαηαζηξνθή ησλ αζεπηηθώλ 

ζπλζεθώλ  ζε βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο ηνκάηαο θαη θξνύησλ. 



Σππνπνίεζε θαη βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξαδνζηαθώλ 

ειιεληθώλ  ηπξηώλ 

 

Γίπισκα Δπξεζηηερλίαο: ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ 

ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ – ΔΛΛΑΓΑ – Γίπισκα επξεζηηερλίαο. No. 

1005320/16-6-05): 
Η θαιιηέξγεηα ηνπ εδώδηκνπ καληηαξηνύ Lentinula edodes ζε γεσξγν-βηνκεραληθά 

απόβιεηα θαη ε παξαγσγή ιπνθηινπνηεκέλνπ πξντόληνο γηα θαξκαθεπηηθή ρξήζε. 





 Ιλζηηηνύην Εδαθνινγίαο Αζελώλ  

 

 Ιλζηηηνύην Εδαθνινγίαο Θεζζαινλίθεο 

 

 Ιλζηηηνύην Σαμηλόκεζεο θαη Υαξηνγξάθεζεο 

Εδαθώλ Λάξηζαο 

 



 Υαξηνγξάθεζε, ηαμηλόκεζε, αμηνιόγεζε εδαθώλ θαη δηαρείξηζε 
βάζεσλ εδαθνινγηθώλ δεδνκέλσλ (π.ρ. εδαθνινγηθόο ράξηεο ησλ 
γεσξγηθώλ εδαθώλ ηεο ρώξαο)  

 Δθαξκνγή λεώλ ηερλνινγηώλ (GIS, GPS) δηαρείξηζεο 
εδαθνπδαηηθώλ πόξσλ 

 Γηαιεηηνπξγηθόηεηα θαη ελαξκόληζε ησλ εδαθνινγηθώλ δεδνκέλσλ 
θαη ησλ βάζεσλ εδαθνινγηθώλ δεδνκέλσλ ζύκθσλα κε ηελ 
ΟΓΖΓΗΑ INSPIRE 

 Γηάβξσζε, εξεκνπνίεζε, ξύπαλζε θαη απνθαηάζηαζε εδαθώλ 
 Βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο ζξέςεο θαη ηεο άξδεπζεο ησλ 

θαιιηεξγεηώλ 
 Γνληκόηεηα εδαθώλ θαη βηώζηκεο πξαθηηθέο ιίπαλζεο 
 Πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ λεξνύ από ηε ξύπαλζε κε 

αγξνρεκηθά θαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο (π.ρ. ππξθαγηέο) 
 Γηαρείξηζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη θνκπνζηνπνίεζε αγξνηηθώλ 

απνβιήησλ 
 Σερληθέο δηαρείξηζεο ζηεξεώλ θαη πγξώλ απνβιήησλ, ίιπνο 

θαζαξηζκνύ ιπκκάησλ θαη γεσξγηθώλ απνβιήησλ γηα γεσξγηθνύο 
ζθνπνύο 



 
• Φπζηθή επεμεξγαζία πγξώλ απνβιήησλ θαη επαλαρξεζηκνπνίεζή 

ηνπο  
• Γηαρείξηζε ησλ βηνδηαζπόκελσλ απνβιήησλ γηα αγξνλνκηθή ρξήζε 

σο νξγαληθά ιηπάζκαηα, εδαθνινγηθνί βειηησηέο, ππνζηξώκαηα, 
θαζώο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

• ηξαηεγηθέο πξνζηαζίαο θαη  απνθαηάζηαζεο ηνπ εδάθνπο από ηελ 
εθαξκνγή γεσξγηθώλ απνβιήησλ 

• Γηαρείξηζε εδαθώλ θαη κειέηε ησλ επηπηώζεσλ ηεο θιηκαηηθήο 
αιιαγήο, βηνδείθηεο 

• Γηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο πνηόηεηάο ησλ εδαθώλ θαη ησλ 
ιεηηνπξγηώλ ηνπο ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γεσξγηθή 
παξαγσγή θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο 

• Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο νξγαληθώλ νπζηώλ ζε εδάθνο θαη compost  
• Παξνρή ππεξεζηώλ ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα, ζε ππεξεζίεο θαη 

νξγαληζκνύο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 
θαη άιινπο θνξείο. 

• Παξνρή ππεξεζηώλ ζηνπο  αγξόηεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
πξνβιεκάησλ ζηελ δηαρείξηζε ηνπ εδάθνπο, ζηε ιίπαλζε, ζξέςε 
θαη άξδεπζε θαιιηεξγεηώλ (π.ρ. αλαιύζεηο εδάθνπο, λεξνύ, θπηηθώλ 
ηζηώλ).  

 



 ΔΗΡΟΔ 

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ 

91 

151 

101 

14 

2 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

ππακηικά Γιεθνών 
ςνεδπίων  

επιζηημονικά 
πεπιοδικά 

άλλα καηάλογορ 
βιβλίων 

μονογπαθίερ 

Α
Ρ

ΗΘ
Μ

Ο


 Γ
Ζ

Μ
Ο


ΗΔ

Τ


Δ
Ω

Ν
 

ΔΓΑΦΟ  

193.439.81 

628.033.48 

235.429.06 

299.715.16 

171.433.56 

0.00 

100.000.00 

200.000.00 

300.000.00 

400.000.00 

500.000.00 

600.000.00 

700.000.00 

Γιαπθπωηικά 
Σαμεία 

Δθνικοί Πόποι Δςπωπαϊκά 
Ππογπάμμαηα 

Ηδιωηικοί Φοπείρ Πώληζη 
Πποϊόνηων & 

Παποσή 
Τπηπεζιών 

ΔΓΑΦΟ 





 Ιλζηηηνύην Δγγείσλ Βειηηώζεσλ, ίλδνο, 

Θεζζαινλίθε 



 Πξνζηαζία θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ 
λεξώλ  

 Γίθηπα παξαθνινύζεζεο πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ παξακέηξσλ 
πδαηηθώλ ζσκάησλ  

 Τδξνκεηξήζεηο  
 Δθαξκνγέο καζεκαηηθήο πξνζνκνίσζεο θαη Γεσγξαθηθώλ 

πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ ζηε δηαρείξηζε πδαηηθώλ πόξσλ  
 Αμηνιόγεζε θαηάζηαζεο πδαηηθώλ ζσκάησλ  
 Σερλεηόο εκπινπηηζκόο πδξνθόξσλ νξηδόλησλ  
 Βειηηζηνπνίεζε ρξήζεο ηνπ αξδεπηηθνύ λεξνύ  
 Καηαλάισζε λεξνύ από ηηο θαιιηέξγεηεο, ζρέζεηο λεξνύ-

παξαγσγήο, ειιεηκκαηηθή άξδεπζε  
 Υξήζε ππνβαζκηζκέλσλ λεξώλ ζηε γεσξγία  



 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε πγξώλ απνβιήησλ ζηελ άξδεπζε  

 Αεηθνξηθή δηαρείξηζε αξδεπνκέλσλ εδαθώλ, βειηίσζε 
ππνβαζκηζκέλσλ εδαθώλ  

 Αμηνπνίεζε γεσζεξκηθώλ ξεπζηώλ ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα  

 Δθαξκνγέο αληιηώλ ζεξκόηεηαο ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα  

 Έιεγρνο αμηνπηζηίαο-ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη αλάπηπμε εμνπιηζκνύ 
θαη κεζόδσλ παξαθνινύζεζεο πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ 

 Δθαξκνζκέλε έξεπλα θαη αλάπηπμε ηερλνινγηώλ πςεινύ 
επηπέδνπ 

 Παξνρή πςειήο επηζηεκνληθήο αμίαο ππεξεζηώλ 

 Παξνρή επηζηεκνληθήο ζπκβνπιήο πξνο θάζε δεκόζην θνξέα 

 Γηάδνζε θαη εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηώλ ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα 
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ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 

     Ηνζηιηούηο Μεζογειακών Γαζικών 

Οικοζςζηημάηων & Σεσνολογίαρ Γαζικών 

Πποϊόνηων (Αθήνα) 

 

     Ηνζηιηούηο Γαζικών Δπεςνών Θεζζαλονίκηρ 



  Μειέηε ησλ επηπηώζεσλ ηεο κεηαβνιήο ηνπ 
θιίκαηνο θαη ησλ αιιαγώλ ρξήζεο γεο ζηηο ιεηηνπξγίεο 
ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ. 

 

  Αύμεζε ηεο παξαγσγήο μύινπ θαη ινηπώλ δαζηθώλ 
πξντόλησλ θαη επέθηαζε ησλ δαζηθώλ πόξσλ ηεο 
ρώξαο. 

 

  Θεξακαηνπνλία. 

 

  Αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ησλ νξεηλώλ 
βνζθνηόπσλ.  

 

 



  Δηεμαγωγή έξεπλαο, αλάπηπμε ηερλνινγίαο θαη κεηαθνξά 

ηερλνγλωζίαο γηα ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηωλ θπζηθώλ 
ρεξζαίωλ νηθνζπζηεκάηωλ. 

 

  Πξνζηαζία ηωλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάηωλ από βηνηηθνύο θαη 
αβηνηηθνύο παξάγνληεο. 

 

  πκβνιή ζηελ πνηόηεηα δωήο κέζω ηεο δηαθύιαμεο θαη 
βειηίωζεο ηωλ θνηλωληθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ 
παξακέηξωλ ηωλ δαζώλ. 

 

  Οξεηλή πδξνλνκηθή θαη δηαρείξηζε νξεηλώλ ιεθαλώλ 
απνξξνήο. 
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α) Ηλζηηηνύην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο Αηηηθήο. 

β) Ηλζηηηνύην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο Πεινπνλλήζνπ. 

γ) Ηλζηηηνύην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηεξεάο Διιάδαο. 

δ) Ηλζηηηνύην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο Θεζζαιίαο. 

ε) Ηλζηηηνύην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο Γπηηθήο Διιάδαο.  

ζη) Ηλζηηηνύην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο  Ζπείξνπ. 

δ) Ηλζηηηνύην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

ε) Ηλζηηηνύην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο  Κεληξηθήο 
Μαθεδνλίαο. 

ζ) Ηλζηηηνύην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο  Αλαηνιηθήο 
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 

η) Ηλζηηηνύην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο  Κξήηεο. 

ηα) Ηλζηηηνύην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο Νεζησηηθνύ Υώξνπ. 



ΓΔΝΗΚΖ ΔΙΕΥΘΥΝΣΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Ινστιτούτο Γάλακτος 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  

Ινστιτούτο Υυτικής 
Παραγωγής & 

Εδαφοϋδατικών 
Πόρων 

ΛΑΡΙΑ 

Ινστιτούτο 
Μεσογειακών 

Δασικών 
Οικοσυστημάτων & 

ΣΔΠ 

ΑΘΗΝΑ 

Ινστιτούτο Αμπέλου, 
Ανθοκομικής, 
Μηχανικής & 
Εδαφολογίας  

ΑΘΗΝΑ 

Ινστιτούτο 
Σεχνολογίας& 

Ποιότητας 
Σροφίμων& Ποτών 

ΑΘΗΝΑ 

Ινστιτούτο Λοιμωδών, 
Παρασιτικών 
Νοσημάτων & 

Προστασίας της 
Δημόσιας Τγείας 

ΑΘΗΝΑ 

 

Ινστιτούτο Αγροτικής 
Οικονομίας 

ΑΘΗΝΑ 

 

 

Ινστιτούτο 
Εσπεριδοειδών & 

Κηπευτικών  

ΠΑΣΡΑ 

 

Ινστιτούτο 
Αμπέλου & 

Προστασίας 
Υυτών  

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Ινστιτούτο  Ελιάς & 
Τποτροπικών 

Υυτών 

ΦΑΝΙΑ 

Ινστιτούτο Αλιευτικής 
Έρευνας  (ΙΝΑΛΕ) 

ΚΑΒΑΛΑ 

Ινστιτούτο Δασικών 
Ερευνών (ΙΔΕ) 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

Ινστιτούτο Αροτραίων, 
Δενδρωδών, 

Κηπευτικών & 
Υυτογενετικών Πόρων 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

Ινστιτούτο Επιστήμης 
των Ζώων &  

Κτηνιατρικής Έρευνας 
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

Ινστιτούτο 
Εδαφοϋδατικών Πόρων  

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 





ΗΝΣΗΣΟΤΣΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

1. Ηλζηηηνύην ηηεξώλ  

2. Κέληξν Γεσξγηθήο Έξεπλαο Βόξεηαο Διιάδαο 

3. Ηλζηηηνύην Πξνζηαζίαο Φπηώλ Θεζζαινλίθεο 

4. Ηλζηηηνύην Δδαθνινγίαο Θεζζαινλίθεο 

5. Ηλζηηηνύην Βάκβαθνο & Βηνκεραληθώλ Φπηώλ 

6. Ηλζηηηνύην Δγγείσλ Βειηηώζεσλ ίλδνπ Θεζζαινλίθεο 

7. Ηλζηηηνύην Γαζηθώλ Δξεπλώλ, Θεζζαινλίθε 

8. Ηλζηηηνύην Κηεληαηξηθώλ Δξεπλώλ Θεζζαινλίθεο 

9. Ηλζηηηνύην Μειηζζνθνκίαο, Υαιθηδηθήο  

10. Ηλζηηηνύην Κηελνηξνθίαο Γηαλληηζώλ 

11. Ηλζηηηνύην Φπιινβόισλ Γέλδξσλ Νάνπζαο 

ΣΑΘΜΟΗ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

1. ηαζκόο Γεσξγηθήο Έξεπλαο εξξώλ 

2. ηαζκόο Γεσξγηθήο Έξεπλαο Ν. Μνπδαληώλ Υαιθηδηθήο 

3. Καπληθόο ηαζκόο  Έξεπλαο Καηεξίλεο 

 



1. Ζ Γεληθή Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Έξεπλαο λα κεηνλνκαζζεί ζε 
Κέληξν Αγξνηηθήο Έξεπλαο κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν ΔΘΗΑΓΔ 
θαη ζηα αγγιηθά NAGREF θαη λα αθνινπζεί ην ζεζκηθό 
πιαίζην ησλ εξεπλεηηθώλ θνξέσλ ηεο ρώξαο. 

 
2. Σα εξεπλεηηθά Ηλζηηηνύηα λα ππαρζνύλ δηνηθεηηθά ζηε Γεληθή 

Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Έξεπλαο θαη όρη ζηηο Πεξηθέξεηεο ηνπ 
λένπ Οξγαληζκνύ.  

 
3. Λεηηνπξγία θαη νπζηαζηηθέο αξκνδηόηεηεο ηεο Γεληθήο 

Γηεύζπλζεο (ή ηνπ Κέληξνπ) Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηνπ λένπ 
Οξγαληζκνύ θαη ησλ ππ’ απηήλ Ηλζηηηνύησλ. 

 
4. Σν ζεζκηθό πιαίζην ησλ Δξεπλεηώλ λα αθνινπζεί ηελ ηζρύνπζα 

λνκνζεζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 
ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 
Θξεζθεπκάησλ, όπσο ηζρύεη θαη εθαξκόδεηαη θάζε θνξά 
(βαζκίδεο, εμέιημε, εθιεθηνξηθά, κηζζνιόγην θηι.). 
 
 



5. Να ιεθζνύλ ππόςε νη εηζεγήζεηο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ 
πκβνπιίνπ ηνπ πξώελ ΔΘΗΑΓΔ θαη λπλ ΔΛΓΟ-
ΓΖΜΖΣΡΑ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πξώελ 
ΔΘΗΑΓΔ. 

 

6. Να εμεηαζζεί θαη κειεηεζεί ην δήηεκα ηεο αγξνηηθήο 
έξεπλαο, όπσο εκθαλίδεηαη – λα κε ξπζκίδεηαη - ζην 
λνκνζρέδην ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ-  ζε ζπλδπαζκό κε ην 
ππό δηαβνύιεπζε λέν ζρέδην λόκνπ ηνπ ΤΠΓΒΜ&Θ πνπ 
αθνξά ζπλνιηθά ηελ έξεπλα ζηε ρώξα καο. 
 



• Δζληθνί εξεπλεηηθνί ζηόρνη θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πνιηηηθή γηα ηελ έξεπλα, 
ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία,   
 

• Υάξαμε εζληθήο πνιηηηθήο αγξνηηθήο έξεπλαο κε ζπγθεθξηκέλεο 
αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο πςειήο 
επηζηεκνληθήο  ζπλδξνκήο ζε αγξόηεο θαη παξαγσγνύο, 
 

• Δθαξκνγή αξρώλ ζύγρξνλεο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο,  
 

• Σερληθννηθνλνκηθή κειέηε (θόζηε) ζε όηη αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη 
δηαρείξηζε,  
 

• Πξόζιεςε λέσλ εξεπλεηώλ ζε ηνκείο πνπ έρεη αλάγθε ε Διιεληθή γεσξγία,  
 

• Δμαζθάιηζε επαξθνύο εηήζηαο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ζηνρεπκέλε έξεπλα,  
 

• Γηαζθάιηζε ηεο εξεπλεηηθήο ππόζηαζεο θαη δνκήο ηνπ πξώελ ΔΘΗΑΓΔ 
ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ηεο ΓΓΔ&Σ γηα λα είλαη δπλαηή ε 
ρξεκαηνδόηεζή ηνπ από θνξείο εθηόο ΤΠΠΑΣ, 
 

• ύλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηελ παξαγσγή. 

 



Σν έξγν πνπ παξάγεηαη από ηε Γεληθή Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο 

 Έξεπλαο ζε ζπλδπαζκό θαη κε ην εζληθό ζηξαηεγηθό πιαίζην, 

 ζα πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ παξαγσγή, αμηνπνίεζε θαη 

 δηάρπζε επηζηεκνληθήο γλώζεο, ε νπνία βνεζά ηελ: 

 

• Παξαγσγή πνηνηηθώλ θαη αζθαιώλ αγξνηηθώλ 
πξντόλησλ, ηξνθίκσλ θαη πνηώλ-πξνζηαζία ηνπ 
θαηαλαισηή. 

 

• Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη κείσζε ησλ 
αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 



• Αεηθόξν δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη πξνζηαζία 
ηεο βηνπνηθηιόηεηαο. 

 

• Βηώζηκε αλάπηπμε ησλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ κε έκθαζε 
ζηηο νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο. 

 

• Βειηίσζε ησλ αγξνηηθώλ θαη κεηαπνηεκέλσλ πξντόλησλ 
κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο γνληδησκαηηθήο θαη ηεο 
βηνηερλνινγίαο. 

 

• Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ αγξν-
δηαηξνθηθνύ ηνκέα θαη ησλ δηαδηθαζηώλ ιήςεο 
απνθάζεσλ ηνπ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα. 



 

 

 

Α ΕΤΥΑΡΙΣΩ 


