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ΕΙΣΑΓΩΓΘ
Το παρόν κείμενο αποτελεί τον μεςοπρόκεςμο αναπτυξιακό ςχεδιαςμό του Υπουργείου Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) για τα ζτθ 2021-2025, ο οποίοσ κα υλοποιθκεί με χρθματοδότθςθ
από εκνικοφσ πόρουσ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ). Ρρόκειται για Τομεακό
Ρρόγραμμα Ανάπτυξθσ, το οποίο ζχει καταρτιςκεί λαμβάνοντασ υπόψθ τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ
του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ Ανάπτυξθσ (ΕΡΑ) αλλά και τουσ αναπτυξιακοφσ ςτόχουσ που ζχει κζςει
το ΥπΑΑΤ.
Τo Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων είναι ο κυβερνθτικόσ φορζασ τθσ ελλθνικισ
δθμόςιασ διοίκθςθσ που ζχει ςτθν αρμοδιότθτά του τθ γεωργία. Θ ζννοια τθσ γεωργίασ ςτθν Ελλάδα
είναι ζνα ςφνκετο αντικείμενο που απαρτίηεται από τθ γεωργικι παραγωγι, τθν κτθνοτροφία, τθν
κτθνιατρικι, τισ νζεσ καλλιζργειεσ, τθ βιολογικι παραγωγι, τθν αγροτικι γθ, τον ζλεγχο ςτα
τρόφιμα, τον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι τθσ Κοινισ Αγροτικισ (Γεωργικισ) Ρολιτικισ (ΚΑΡ ι ΚΓΡ).
Με δεδομζνο όμωσ ότι ο προχπολογιςμόσ για το Τομεακό Ρρόγραμμα Ανάπτυξθσ του ΥπΑΑΤ
ανζρχεται ςε μόλισ 28εκ € (ΡΥΣ 38/31.8.2020 (Αϋ 174)), θ κατάρτιςθ του παρόντοσ προγράμματοσ
περιλαμβάνει τθ δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ επενδφςεων που, κατά κφριο λόγο, αποτελοφν
ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ παρελκόντων ετϊν και ςυνεπϊσ αφορά κυρίωσ ςτθν χρθματοδότθςθ
εγγειοβελτιωτικϊν ζργων, τα οποία χαρακτθρίηονται από αυξθμζνεσ δεςμεφςεισ παρελκόντων
ετϊν. Ραράλλθλα, μζςω τθσ ζνταξθσ ςτο Τομεακό Ρρόγραμμα Ανάπτυξθσ του ΥπΑΑΤ ςτοχευμζνθσ
επενδυτικισ παρζμβαςθσ, επιχειρείται θ βελτίωςθ των λειτουργικϊν δυνατοτιτων των
εργαςτθριακϊν υποδομϊν του ΥπΑΑΤ ςτον τομζα τθσ αντιμετϊπιςθσ ηωονόςων και νοςθμάτων των
ηϊων κακϊσ και τθ βελτίωςθ των εργαςτθριακϊν υποδομϊν ςτον τομζα των ελζγχων επιβλαβϊν
οργανιςμϊν για τθν φυτοχγεία, ϊςτε να εξαςφαλιςκοφν οι εξαγωγζσ φυτικϊν προϊόντων, ο
επαρκισ ζλεγχοσ ειςαγόμενων προϊόντων κακϊσ και θ πιςτοποίθςθ εγχϊριου πολλαπλαςιαςτικοφ
υλικοφ.
Επίςθσ, προτείνονται δράςεισ που αφοροφν ςτον τομζα τθσ αςφάλειασ και τθσ ποιότθτασ των
τροφίμων φυτικισ προζλευςθσ, βαρφνουςασ ςθμαςίασ για τθ δθμόςια υγεία και τθν αγροτικι
οικονομία τθσ χϊρασ. Επιπροςκζτωσ, επιχειρείται θ ειδικευμζνθ προϊκθςθ των προϊόντων ΡΟΡ και
ΡΓΕ, προϊόντων βαρφνουςασ ςθμαςίασ για τθν αγροτικι οικονομία τθσ χϊρασ κακϊσ και θ
υποςτιριξθ του δυναμικοφ χαρακτιρα του πρωτογενοφσ τομζα, θ ενςωμάτωςθ καινοτόμων
τεχνολογιϊν ικανϊν να ενιςχφςουν τθν ανταγωνιςτικότθτα, τθν κυκλικι οικονομία, τθν αειφορία και
τθν αςφάλεια των παραγόμενων προϊόντων ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο.
Το παρόν τομεακό πρόγραμμα ζχει ωσ όραμα τθ κεμελίωςθ ενόσ μζλλοντοσ που ςυνδυάηει τθν
ανάπτυξθ με τθν οικονομικι και περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα του αγροτικοφ χϊρου.
Οι δε προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ ζχουν ςαφι ςτόχευςθ τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ και εν
γζνει τισ προοπτικζσ υποςτιριξθσ του παραγωγικοφ τομζα για τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ
ςε διεκνζσ επίπεδο, με όρουσ αειφορίασ και αςφάλειασ. Τα δε αναμενόμενα αποτελζςματα είναι:
•

Αφξθςθ του δείκτθ τυπικισ απόδοςθσ των καλλιεργειϊν θ οποία προκφπτει από τθν αφξθςθ
τθσ ζκταςθσ των αρδευόμενων καλλιεργειϊν ζναντι των ξθρικϊν.

•

Ρεριοριςμόσ των απωλειϊν αρδευτικοφ νεροφ και ενίςχυςθ τθσ απόδοςθσ των αρδευτικϊν
ςυςτθμάτων μζςω τθσ χριςθσ ςφγχρονων πρακτικϊν, τεχνικϊν και μεκόδων (όπωσ
ςτάγδθν, τθλεμετρία και γεωργία ακριβείασ).

1
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•

Βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ των υπόγειων υδάτινων αποκεμάτων τθσ χϊρασ μζςω τθσ
καταςκευισ ταμιευτιρων χειμερινϊν απορροϊν (φράγματα, λιμνοδεξαμενζσ).

•

Άμβλυνςθ περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ (όπωσ υφαλμφρινςθ
υπόγειων υδροφορζων).

•

Δθμιουργία ευνοϊκότερων ςυνκθκϊν για τθ ςυγκράτθςθ του πλθκυςμοφ ςτθν φπαικρο.

•

Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςτθριακισ δραςτθριότθτασ ςε περιβάλλοντα υψθλϊν
προτφπων βιοαςφάλειασ.

•

Αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ των εργαςτθρίων.

•

Αφξθςθ τθσ ευαιςκθςίασ ςτισ μεκόδουσ ενόργανθσ ανάλυςθσ.

•

Ρροςζγγιςθ νζων αναλυτικϊν τεχνικϊν για τθν ανίχνευςθ και τον προςδιοριςμό
αναδυόμενων κινδφνων και νοκείασ ςτα τρόφιμα.

•

Βελτίωςθ τθσ ελεγκτικισ δραςτθριότθτασ.

•

Αποτροπι τθσ εκοφςιασ ι ακοφςιασ διαφυγισ βιοκινδφνων κακϊσ και τθσ ειςαγωγισ
επιβλαβϊν οργανιςμϊν καραντίνασ.

•

Ρροςταςία τθσ φυτοχγείασ του φυτικοφ κεφαλαίου τθσ χϊρασ.

•

Διατιρθςθ του φυτοχγειονομικοφ κακεςτϊτοσ τθσ χϊρασ.

•

Εξαςφάλιςθ εξαγωγϊν ςε τρίτεσ χϊρεσ.

•

Διαςφάλιςθ των εγχϊριων φυτογενετικϊν πόρων.

• Ρροςταςία των καταναλωτϊν, τθσ κτθνοτροφικισ παραγωγισ και τθσ άγριασ πανίδασ.
•

Ενδυνάμωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ των ελλθνικϊν εκμεταλλεφςεων
και επιχειριςεων με ειδικότερθ μζριμνα ςτθν εξωςτρζφεια των ελλθνικϊν ΡΟΡ και ΡΓΕ
προϊόντων.

•

Βζλτιςτθ χριςθ γεωργικϊν πόρων (λιπάςματα, φυτοφάρμακα και καφςιμα).

•

Ανάπτυξθ υποδομϊν που ελαχιςτοποιοφν τθν υποβάκμιςθ γεωργικϊν εκτάςεων μζςω
αγροτικϊν οικοςυςτθμάτων που αξιοποιοφν τθν τεχνολογία και τθν καινοτομία.

•

Ανάπτυξθ ψθφιακϊν εργαλείων ςυλλογισ και άριςτθσ διαχείριςθσ μεγάλου όγκου
δεδομζνων που αξιοποιοφν τθ διαςφνδεςθ και ανταλλαγι πλθροφοριϊν προσ όφελοσ τθσ
πρωτογενοφσ παραγωγισ.



Ρροϊκθςθ ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων και καινοτόμων λφςεων ςτθν αλυςίδα αξίασ του
κρζατοσ και του γάλακτοσ.



Υποβοικθςθ τθσ ψθφιακισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και ανάπτυξθ ψθφιακϊν
δεξιοτιτων ςτο ςφνολο των παραγωγϊν.



Αξιοποίθςθ του ςυνόλου των γθγενϊν ποικιλιϊν με γνϊμονα τθν υποβοικθςθ τθσ
ανάπτυξθσ και προϊκθςθσ προϊόντων τοπικοφ χαρακτιρα (ΡΟΡ ι ΡΓΕ).



Ολιςτικι βελτιςτοποίθςθ και διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ παραγόμενων προϊόντων του
πρωτογενοφσ τομζα.

Ειδικότερα, τα εγγειοβελτιωτικά ζργα αποτελοφν ςθμαντικι παράμετρο για τθν ανάπτυξθ του
πρωτογενοφσ τομζα. Θ μελζτθ και καταςκευι υποδομϊν εγγείων βελτιϊςεων με ιδιαίτερθ ζμφαςθ
ςτα αρδευτικά ζργα, διαςφαλίηει μείωςθ του κόςτουσ ειςροισ του νεροφ ςτθ γεωργία, αφξθςθ τθσ
προςτικζμενθσ αξίασ των παραγόμενων προϊόντων και τελικά βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ
αγροτικισ εκμετάλλευςθσ ςτθν Ελλάδα. Θ δε εφαρμογι βιϊςιμων πολιτικϊν ανάπτυξθσ και
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διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων, μζςω του ςχεδιαςμοφ, τθσ υλοποίθςθσ και τθσ βζλτιςτθσ
λειτουργίασ ζργων υποδομισ και παρεμβάςεων διαχείριςθσ τόςο τθσ προςφοράσ όςο και τθσ
ηιτθςθσ του αρδευτικοφ νεροφ (όπωσ μζςω ζργων εξοικονόμθςθσ και επαναχρθςιμοποίθςθσ του
νεροφ) αποτελεί προτεραιότθτα του ΥπΑΑΤ και οδθγεί ςε αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ χριςθσ
του νεροφ ςτθ γεωργία.
Αντίςτοιχα, θ μελζτθ και καταςκευι εργαςτθριακϊν διαγνωςτικϊν υποδομϊν για τον ζλεγχο, τον
περιοριςμό και τθν εκρίηωςθ νοςθμάτων των ηϊων, αποτελεί ανελαςτικι υποχρζωςθ τθσ χϊρασ και
πρόκλθςθ για τθ διαςφάλιςθ του υγειονομικοφ κακεςτϊτοσ τθσ, με προεκτάςεισ ςτθ
διατθρθςιμότθτα και βιϊςιμθ ανάπτυξθ του ηωικοφ κεφαλαίου, τθν κοινωνικι ςυνοχι τθσ υπαίκρου
και τθν ενίςχυςθ των εξαγωγικϊν δραςτθριοτιτων των παραγόμενων αγροτικϊν προϊόντων ηωικισ
προζλευςθσ.
Πςον αφορά ςτθν αςφάλεια των τροφίμων, θ αναβάκμιςθ των εργαςτθριακϊν υποδομϊν
(εξοπλιςμοφ και κτιρίων) για τθν αφξθςθ των ελζγχων αςφάλειάσ τουσ, τόςο ωσ προσ τον αρικμό
των ετθςίωσ αναλυόμενων δειγμάτων όςο και ωσ προσ τον προςδιοριςμό νζων αναδυόμενων
κινδφνων, αποτελεί ανελαςτικι υποχρζωςθ τθσ χϊρασ και πρόκλθςθ για τθ διαςφάλιςθ του
υγειονομικοφ κακεςτϊτοσ τθσ, με προεκτάςεισ τθν προςταςία τθσ υγείασ των καταναλωτϊν και τθσ
υγιοφσ επιχειρθματικότθτασ ςτον χϊρο των τροφίμων.
Ο κανονιςμόσ (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 15θσ Μαρτίου
2017 (L 95), κεςπίηει το πλαίςιο για τθ διενζργεια επιςιμων φυτοχγειονομικϊν ελζγχων ςε φυτά,
φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που ειςζρχονται ςτθν Ζνωςθ από τρίτεσ χϊρεσ για τθν
εξακρίβωςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ απαιτιςεισ του κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2016 (L 317). Ρροβλζπει ότι πρζπει να
διενεργοφνται επίςθμοι ζλεγχοι ςε φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα ςτουσ ςυνοριακοφσ
ςτακμοφσ τθσ πρϊτθσ άφιξθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Για τον ςκοπό αυτό, τα κράτθ μζλθ
υποχρεοφνται να ορίηουν ςυνοριακοφσ ςτακμοφσ φυτοχγειονομικοφ ελζγχου.
Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τον οριςμό και λειτουργία των ςυνοριακϊν ςτακμϊν φυτοχγειονομικοφ
ελζγχου, προβλζπονται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 64 του κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/625, ςτα άρκρα 3 και
4 του εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ (ΕΕ) 2019/1014 τθσ Επιτροπισ, τθσ 12θσ Λουνίου 2019 (L 165), και
ςτον κατ’ εξουςιοδότθςθ κανονιςμό (ΕΕ) 2019/1012 του Συμβουλίου τθσ 21θσ Νοεμβρίου 2019
(L 165).
Επιπροςκζτωσ, θ μελζτθ και καταςκευι υποδομϊν και θ προμικεια του κατάλλθλου εξοπλιςμοφ
για τον ζλεγχο ςε ςθμεία ειςόδου και ειςαγωγισ ιδίωσ ςυνοριακοφσ ςτακμοφσ, αερολιμζνεσ και
λιμζνεσ, με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ και τθσ ποιότθτασ των προςφερόμενων
ςτουσ καταναλωτζσ προϊόντων, αποτελεί ανελαςτικι υποχρζωςθ τθσ χϊρασ με προεκτάςεισ ςτθ
διατθρθςιμότθτα και βιϊςιμθ ανάπτυξθ του φυτικοφ κεφαλαίου, τθν κοινωνικι ςυνοχι τθσ
υπαίκρου και τθν ενίςχυςθ των εξαγωγικϊν δραςτθριοτιτων των παραγόμενων αγροτικϊν
προϊόντων φυτικισ προζλευςθσ.
Ο εκςυγχρονιςμόσ των εργαςτθριακϊν δομϊν με παροχι αξιόπιςτων αποτελεςμάτων αναλφςεων,
δοκιμϊν και διαγνϊςεων και γενικότερα θ επίτευξθ και θ διατιρθςθ τθσ υψθλότερθσ δυνατισ
ςτάκμθσ ποιότθτασ ςε όλεσ τισ διενεργοφμενεσ φυςικζσ, χθμικζσ και βιολογικζσ παραμζτρουσ
εργαςτθριακισ ανάλυςθσ, διαςφαλίηει τθ βιωςιμότθτα των φυτικϊν και ηωικϊν εκμεταλλεφςεων
και τθν προςταςία του καταναλωτι και του περιβάλλοντοσ.
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Αντίςτοιχα, ο εκςυγχρονιςμόσ των πειραματικϊν δομϊν οδθγεί ςε αξιοποίθςθ τθσ εγχϊριασ
βιοποικιλότθτασ, εξαςφάλιςθ/διαςφάλιςθ πιςτοποιθμζνου πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ, γεωργία
μειωμζνων ειςροϊν, μείωςθ περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ και παραγωγι ποιοτικϊν και αςφαλϊν
αγροτικϊν προϊόντων υψθλισ εμπορικισ αξίασ.
H εξειδικευμζνθ προϊκθςθ ΡΟΡ και ΡΓΕ ελλθνικϊν προϊόντων, μζςω ειδικϊν δράςεων, όπωσ
άμεςθ και ζμμεςθ διαφιμιςθ ςε ζντυπα και θλεκτρονικά μζςα και εκκζςεισ, οδθγεί μακθματικά
ςτθν καλφτερθ τοποκζτθςθ των εν λόγω προϊόντων και ςτο χτίςιμο του «ελλθνικοφ brand name».
Πςον αφορά ςτον τομζα τθσ φυτοχγείασ, θ ανάπτυξθ κατάλλθλων εργαςτθριακϊν υποδομϊν και
κερμοκθπιακϊν εγκαταςτάςεων για τον ζλεγχο επιβλαβϊν οργανιςμϊν των φυτϊν και φυτικϊν
προϊόντων υπάγεται ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ χϊρασ για τθ διαςφάλιςθ του φυτοχγειονομικοφ
κακεςτϊτοσ τθσ χϊρασ αλλά και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και παράλλθλα εξαςφαλίηει τθ
βιωςιμότθτα του φυτικοφ κεφαλαίου από νζεσ απειλζσ οργανιςμϊν καραντίνασ, τθν ενίςχυςθ
εξαγωγϊν φροφτων και κθπευτικϊν προσ τρίτεσ χϊρεσ και τθν εξαςφάλιςθ των εγχϊριων
φυτογενετικϊν πόρων.
Τζλοσ και όςον αφορά ςτον τομζα τθσ αγροτικισ ζρευνασ, οι προτεινόμενεσ δράςεισ ςτοχεφουν ςτθ
βελτίωςθ ευρζοσ φάςματοσ τομζων, όπωσ θ γεωργία ακριβείασ, οι ζλεγχοι και οι φυτογενετικοί
πόροι.
Ειδικότερα, θ γεωργία ακριβείασ αποτελεί μια νζα τάςθ ςτον πρωτογενι τομζα για τθν
αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των ειςροϊν και μεγιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ των καλλιεργειϊν. Θ
μελζτθ και ενςωμάτωςθ πρακτικϊν που αξιοποιοφν ςτο μζγιςτο τα περιβαλλοντικά οφζλθ από τθν
γεωργικι δραςτθριότθτα, ενϊ, ταυτόχρονα, περιορίηουν τθν υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ και
ςτθρίηουν φιλικζσ προσ το περιβάλλον γεωργικζσ πρακτικζσ με ταυτόχρονθ αποδοτικι χριςθ
πόρων, ςυνειςφζροντασ ςθμαντικά ςτθν αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των παραγόμενων
προϊόντων και ςτθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αγροτικισ εκμετάλλευςθσ.
Επίςθσ, θ χϊρα μασ διακζτει ζναν μοναδικό πλοφτο γθγενϊν ποικιλιϊν. Θ διατιρθςθ και
αξιοποίθςθ του γενετικοφ πλοφτου των γθγενϊν ποικιλιϊν μζςω τθσ ενςωμάτωςθσ τουσ ςε
προγράμματα γενετικισ βελτίωςθσ δφναται να ςυνειςφζρει κετικά ςτθν ανάπτυξθ και προϊκθςθ
προϊόντων με προςτατευμζνθ ονομαςία ι γεωγραφικι ζνδειξθ, προςδίδοντασ τουσ ςυγκριτικό
πλεονζκτθμα και προςτικζμενθ αξία ςτισ διεκνείσ αγορζσ.
Επιπλζον, θ ζλλειψθ οργανωμζνου και αξιόπιςτου ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ του
κρζατοσ και του γάλακτοσ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ειςαγωγι τουσ ςτθν Ελλάδα από γειτονικζσ
χϊρεσ και τθν μετζπειτα «ελλθνοποίθςι» τουσ. Αποτελεί προτεραιότθτα θ ανάπτυξθ ψθφιακϊν
εργαλείων διαςφνδεςθσ όλων των εμπλεκόμενων φορζων για τθν ανάπτυξθ αποδοτικοφ και
αξιόπιςτου θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ ιχνθλαςιμότθτασ ςτθν διακίνθςθ του γάλακτοσ και του
κρζατοσ.
Σε ςυμφωνία με τθν υπ’ αρ. 95189/14.9.2020 (Β’ 3961) απόφαςθ του Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων «Κατάρτιςθ και Υποβολι Τομεακϊν και Ρεριφερειακϊν Ρρογραμμάτων (ΤΡΑ/ΡΡΑ) του
Εκνικοφ Ρρογράμματοσ Ανάπτυξθσ προγραμματικισ περιόδου 2021 – 2025», θ ανάλυςθ και οι
προτάςεισ του παρόντοσ προγράμματοσ αναπτφςςονται ςε δφο (2) Υποπρογράμματα: Αϋ
Υποπρόγραμμα Γενικισ Γραμματείασ Αγροτικισ Ρολιτικισ και Διαχείριςθσ Κοινοτικϊν Ρόρων και Βϋ
Υποπρόγραμμα Γενικισ Γραμματείασ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων.
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Ι. ΑΝΑΛΥΣΘ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΑΓΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
1.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΦΟΕΑ ΑΣΚΘΣΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΘ ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΑ ΤΟΜΕΙΣ ΡΑΕΜΒΑΣΘΣ

Σφμφωνα με τον Οργανιςμό του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ)
(π.δ. 97/2017 – Α’ 137), θ βαςικι αποςτολι του Υπουργείου είναι ο εκςυγχρονιςμόσ και θ ανάπτυξθ
του αγροτικοφ τομζα τθσ χϊρασ. Στο πλαίςιο αυτό ςχεδιάηει και υλοποιεί πολιτικζσ ςτον τομζα τθσ
αρμοδιότθτάσ του μζςω των οποίων προωκεί:
1) Τθν εξαςφάλιςθ τθσ επιςιτιςτικισ αςφάλειασ τθσ χϊρασ.
2) Τθν αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των γεωργικϊν και αλιευτικϊν προϊόντων και του
εξαγωγικοφ προςανατολιςμοφ των αγροτικϊν προϊόντων.
3) Τθν ανάπτυξθ και βελτίωςθ των ςυνκθκϊν παραγωγισ και του επιχειρθματικοφ
περιβάλλοντοσ του αγροτικοφ τομζα.
4) Τθν αναβάκμιςθ των υποδομϊν και τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν φπαικρο, τθν ενκάρρυνςθ τθσ
οικονομικισ διαφοροποίθςθσ και τθν ανάπτυξθ του τουριςμοφ τθσ υπαίκρου και του
αγροτουριςμοφ.
5) Τθν αποτελεςματικότερθ αξιοποίθςθ των πόρων τθσ Κοινισ Αγροτικισ Ρολιτικισ (ΚΑΡ) και
τθσ Κοινισ Αλιευτικισ Ρολιτικισ (ΚΑλΡ).
6) Τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ γεωργίασ ςτο Ακακάριςτο Εκνικό Ρροϊόν.
7) Τθν εξαςφάλιςθ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ βιο-αςφάλειασ των παραγόμενων και των
ειςαγόμενων τροφίμων ςτθ χϊρα.
8) Τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν αειφόρο διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων που
χρθςιμοποιοφνται ςτθν γεωργικι και τθν αλιευτικι παραγωγι.

Πςον αφορά ςτον τομζα του ελζγχου τροφίμων, ςφμφωνα με το π.δ. 71/2018 (Α’ 134), αποςτολι
του Ενιαίου Φορζα Ελζγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) είναι:
α) Θ προςταςία του καταναλωτι και τθσ δθμόςιασ υγείασ ςτον τομζα των τροφίμων.

β) Θ ειςιγθςθ προσ το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων για τθ βελτίωςθ του
ιςχφοντοσ νομοκετικοφ πλαιςίου τροφίμων ςτο πλαίςιο υιοκζτθςθσ των αρχϊν βζλτιςτθσ
νομοκζτθςθσ.
γ) Θ ειςιγθςθ προσ το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων για τθ διαμόρφωςθ εκνικϊν
κζςεων ςε κζματα αςφάλειασ τροφίμων και διατροφισ και θ υποςτιριξι τουσ ςτθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ.
δ) Θ πρόλθψθ και θ αντιμετϊπιςθ κινδφνων ςτα τρόφιμα ςε όλα τα ςτάδια τθσ διατροφικισ
αλυςίδασ ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του.
ε) Θ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων του καταναλωτι από τθν παραπλανθτικι
πλθροφόρθςθ για τα τρόφιμα.
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ςτ) Θ ενδυνάμωςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ του καταναλωτι με τθν αντικειμενικι ενθμζρωςι του ςε
κζματα αςφαλϊν διατροφικϊν ςυνθκειϊν και διατροφικϊν κινδφνων.
η) Θ προαγωγι τθσ ευκφνθσ των επιχειριςεων τροφίμων και τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ των
καταναλωτϊν.
θ) Ο ςυντονιςμόσ των αρμόδιων αρχϊν για τθν άςκθςθ του επίςθμου ελζγχου τροφίμων και τθν
αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν αςφάλειασ και νοκείασ τροφίμων και διατροφικϊν κρίςεων.
κ) Θ ενδυνάμωςθ τθσ δικτφωςθσ, θ επιςτθμονικι και τεχνολογικι τεκμθρίωςθ και θ ζρευνα για τθ
διαμόρφωςθ διατροφικισ πολιτικισ και αςφάλειασ των τροφίμων.
ι) Θ μζριμνα για τθ διαρκι εκπαίδευςθ του προςωπικοφ των αρμόδιων αρχϊν για τθν επίτευξθ
ομοιομορφίασ και αποτελεςματικότθτασ ςτθν άςκθςθ του επίςθμου ελζγχου.
ια) Θ μζριμνα για τθ διαρκι κατάρτιςθ του προςωπικοφ των επιχειριςεων τροφίμων για τθ
διαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ των απαιτιςεων τθσ νομοκεςίασ των τροφίμων.
Πςον αφορά ςτον τομζα τθσ αγροτικισ ζρευνασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. 188763/10-10-2011
(Βϋ2284) κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, με
τθν οποία ςυςτικθκε ο Ελλθνικόσ Γεωργικόσ Οργανιςμόσ -ΔΘΜΘΤΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ), βαςικι
αποςτολι του Οργανιςμοφ είναι:
α) Θ ανάπτυξθ και υποςτιριξθ δράςεων που αποςκοποφν ςτον εκςυγχρονιςμό και τθν ανάπτυξθ
του αγροτικοφ τομζα τθσ χϊρασ.
β) Θ βελτίωςθ των παραγωγικϊν διαδικαςιϊν, θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, θ πιςτοποίθςθ
των ποιοτικϊν αγροτικϊν προϊόντων και τροφίμων.
γ) Θ κακιζρωςθ και πιςτοποίθςθ ορκϊν γεωργικϊν πρακτικϊν και ελζγχων ςτθν αλυςίδα
παραγωγισ-διακίνθςθσ του γάλακτοσ και κρζατοσ ςτθ χϊρα.
δ) Θ επιςτθμονικι και τεχνικι υποςτιριξθ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων ςτον
ςχεδιαςμό και τθν υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ τθσ πολιτικισ του ςτο πλαίςιο τθσ Κοινισ Αγροτικισ
Ρολιτικισ και τθσ Κοινισ Αλιευτικισ Ρολιτικισ.
ε) Θ διαμόρφωςθ κζςεων ςτα κζματα που εξετάηονται ςτο Συμβοφλιο και ςτα λοιπά αρμόδια
όργανα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Πςον αφορά ςτον τομζα τθσ φυτοχγείασ και ςτο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων του Μπενακείου
Φυτοπακολογικοφ Ινςτιτοφτου (ΜΦΙ), θ ζγκαιρθ και αποτελεςματικι εφαρμογι των
προγραμμάτων ελζγχου, περιοριςμοφ και εκρίηωςθσ των επιβλαβϊν οργανιςμϊν καραντίνασ των
φυτϊν και φυτικϊν προϊόντων αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για τθ διατθρθςιμότθτα και τθν
περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ φυτικισ παραγωγισ τθσ χϊρασ.
Τα τελευταία χρόνια ζχουν εμφανιςκεί ςε γειτονικζσ χϊρεσ πλικοσ ςοβαρϊν επιβλαβϊν
οργανιςμϊν με κορυφαία το βακτιριο Xylella fastidiosa, που ζχει ανυπολόγιςτεσ καταςτροφζσ ςτο
φυτικό κεφάλαιο τθσ γειτονικισ Λταλίασ αλλά και άλλων χωρϊν όπωσ θ Γαλλία και θ Λςπανία.
Στθ χϊρα μασ ζχουν ιδθ καταγραφεί επιβλαβείσ οργανιςμοί καραντίνασ που απειλοφν το φυτικό
κεφάλαιο και κζτουν ςε κίνδυνο τθ βιωςιμότθτα τθσ αγροτικισ παραγωγισ. Ενδεικτικά αναφζρονται
ο μαφροσ ακανκϊδθσ αλευρϊδθσ των εςπεριδοειδϊν ςτθν Κζρκυρα και Ιπειρο, ο ιόσ τθσ καςτανισ
ρυτίδωςθσ των καρπϊν ςτθν τομάτα, θ αςκζνεια τθσ πατάτασ “χυτρίδιο του ςαρκϊδουσ”, που
οφείλεται ςτον εδαφογενι μφκθτα καραντίνασ Synchytrium endobioticum.
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Οι λόγοι για τουσ οποίουσ παρατθρείται αφξθςθ τθσ διαςποράσ επιβλαβϊν οργανιςμϊν καραντίνασ
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ςτθ χϊρα μασ είναι κυρίωσ:


θ αφξθςθ του όγκου διακίνθςθσ φυτικϊν προϊόντων και



θ κλιματικι αλλαγι που κακιςτά ευνοϊκότερθ τθν εξάπλωςθ και εγκατάςταςθ ςε νζα
περιβάλλοντα.

Βαςικι προχπόκεςθ για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των επιβλαβϊν οργανιςμϊν είναι θ
ζγκαιρθ και αξιόπιςτθ διάγνωςθ τθσ παρουςίασ τουσ ςτο πλαίςιο των επίςθμων ελζγχων που
διενεργοφνται ςε εφαρμογι τθσ εκνικισ και ενωςιακισ νομοκεςίασ *Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/2031,
Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2019/2072, Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2017/625+.
Λαμβάνοντασ υπόψθ:
(α) τισ απαιτιςεισ που προκφπτουν από τθν εκνικι και ενωςιακι νομοκεςία ςχετικά με τθν ζγκαιρθ
και αξιόπιςτθ διενζργεια εργαςτθριακϊν ελζγχων για τθν παρουςία επιβλαβϊν οργανιςμϊν
καραντίνασ και τθσ διάκεςθσ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ ελεφκερου από επιβλαβείσ οργανιςμοφσ,
(β) τθν υποχρζωςθ των αρμόδιων φυτοχγειονομικϊν ελεγκτϊν να παρακολουκοφν, μζςω
διαδικαςιϊν ςυνεχοφσ εποπτείασ, το φυτοχγειονομκό κακεςτϊσ τθσ χϊρασ,
(γ) τθν ανάγκθ για ανάπτυξθ μεκόδων για τθν ανίχνευςθ επιβλαβϊν οργανιςμϊν ενδιαφζροντοσ
τρίτων χωρϊν, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ εξαγωγικι δραςτθριότθτα φυτϊν και φυτικϊν προϊόντων,
κακίςταται ςαφισ θ βαρφνουςα ςθμαςία τθσ διενζργειασ των απαραίτθτων εργαςτθριακϊν
διαγνωςτικϊν δοκιμϊν για τθν ζγκαιρθ και αξιόπιςτθ ανίχνευςθ επιβλαβϊν οργανιςμϊν των φυτϊν.
Τα εργαςτιρια του ΜΨΛ είναι εκνικά εργαςτιρια αναφοράσ για τθν φυτοχγεία και οι βαςικζσ αρχζσ
που διζπουν τθ λειτουργία τουσ, ςε ςυμμόρφωςθ με το ςχετικό νομοκετικό πλαίςιο και τισ τεχνικζσ
ςυςτάςεισ διεκνϊν οργανιςμϊν, ςυνοψίηονται ςτα ακόλουκα:
 τιρθςθ κανόνων ορκισ εργαςτθριακισ πρακτικισ,
 ανάπτυξθ και διατιρθςθ κακεςτϊτοσ διαπίςτευςθσ κατά ΕΝ ISO/IEC 17025,
 τιρθςθ προτφπων διαχείριςθσ βιοαςφάλειασ (οργανιςμοί καραντίνασ).
Θ εξεφρεςθ χρθματοδοτικϊν πόρων για τον περαιτζρω εκςυγχρονιςμό τουσ αποτελεί αδιριτθ
ανάγκθ για τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ του ζργου τουσ και για τθ ςυνεχι ικανοποίθςθ των
υποχρεϊςεων που απορρζουν από νομοκετικζσ επιταγζσ και οδθγίεσ-ςυςτάςεισ διεκνϊν
οργανιςμϊν (Ευρωπαϊκόσ και Μεςογειακόσ Οργανιςμόσ για τθν Ρροςταςία των Ψυτϊν, EPPO).

2.

ΕΘΝΙΚΑ ΣΤΑΤΘΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ

Οι ςτρατθγικοί άξονεσ τθσ πολιτικισ του ΥπΑΑΤ, όπωσ αποτυπϊνονται ςτο Στρατθγικό Ρλάνο 2020
που εγκρίκθκε από το Υπουργικό Συμβοφλιο ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ 30θσ.6.2020, ευκυγραμμίηονται
απόλυτα με τισ ακόλουκεσ ςτρατθγικζσ επιλογζσ – προτεραιότθτεσ τθσ Κυβζρνθςθσ:
• Διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και αλλθλεγγφθσ.
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• Ενίςχυςθ τθσ κζςθσ τθσ Ελλάδασ ςτον κόςμο.
• Λςχυρι ανάπτυξθ με περιςςότερεσ επενδφςεισ και νζεσ καλφτερεσ δουλειζσ.
• Ρροςταςία περιβάλλοντοσ, προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι και βιϊςιμθ ανάπτυξθ.
• Σφγχρονο κράτοσ λιτό και αποτελεςματικό ςτθν υπθρεςία του πολίτθ.
• Υψθλότερο διακζςιμο ειςόδθμα για όλουσ.
• Αξία ςτθν ακίνθτθ περιουςία.
Οι ςτρατθγικοί ςτόχοι, των οποίων θ επίτευξθ επιδιϊκεται μζςω τθσ υιοκζτθςθσ των ανωτζρω
ςτρατθγικϊν αξόνων, είναι:
•

θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του αγροτικοφ τομζα ι/και,

•

θ ανάπτυξθ νζου προτφπου αγροτικισ επιχειρθματικότθτασ,

•

θ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ των λειτουργιϊν και των πόρων
του ΥπΑΑΤ,

Θ προςζγγιςθ των ανωτζρω ςτρατθγικϊν ςτόχων πραγματοποιείται λαμβάνοντασ υπόψθ, μεταξφ
άλλων και τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από:
•

τθν Εκνικι Στρατθγικι για τθν προςαρμογι ςτθν Κλιματικι Αλλαγι (ΕΣΡΚΑ) (Απρίλιοσ 2016),

•

το Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για τθν Ερθμοποίθςθ,

•

τα Σχζδια Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν (ΣΔΛΑΡ) των 14 Υδατικϊν
Διαμεριςμάτων τθσ Ελλάδασ, των οποίων θ 1θ Ανακεϊρθςθ εγκρίκθκε το ζτοσ 2017 με
αντίςτοιχεσ αποφάςεισ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Υδάτων (Βϋ 4680, Βϋ 4679, Βϋ 4672, Βϋ 4673,
Βϋ 4675, Βϋ 4682, Βϋ 4664, Βϋ 4674, Βϋ 4665, Βϋ 4678, Βϋ 4681, Βϋ 4676, Βϋ 4666, Βϋ 4677),

•

τα Σχζδια Διαχείριςθσ Κινδφνου Ρλθμμφρασ (ΣΔΚΡ),

•

τα Σχζδια Αντιμετϊπιςθσ φαινομζνων Λειψυδρίασ και Ξθραςίασ,

•

τουσ κανόνεσ τθσ ενωςιακισ νομοκεςίασ για τθν υγεία των ηϊων *Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/429
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 9θσ Μαρτίου 2016 (L 84) + και τουσ
επίςθμουσ ελζγχουσ και λοιπζσ δραςτθριότθτεσ *Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 (L 95) ],

•

τα εκνικά ςχζδια ζκτακτθσ ανάγκθσ για τθν αντιμετϊπιςθ νοςθμάτων των ηϊων,

•

τισ ςυςτάςεισ που απορρζουν από πρότυπα του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ και του
Διεκνοφσ Γραφείου Επιηωοτιϊν (OIE),

•

τον ν. 1564/1985 (Αϋ164), τισ κατά εξουςιοδότθςθ αυτοφ εκδοκείςεσ υπουργικζσ
αποφάςεισ, κακϊσ και τον Κανονιςμό τθσ ΕΚ 2100/1994 του Συμβουλίου τθσ 27θσ Λουλίου
1994 (L 227),

•

τον ν. 1565/1985 (Aϋ 164), τισ κατά εξουςιοδότθςθ αυτοφ εκδοκείςεσ υπουργικζσ
αποφάςεισ κακϊσ και τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2019/1009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 5θσ Λουνίου 2019 (L 170), όπωσ επίςθσ και τoν Κανονιςμό (ΕΕ) 2019/1020
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 20θσ Λουνίου 2019 (L 169),
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•

τουσ κανόνεσ για τον κακοριςμό των γενικϊν αρχϊν και απαιτιςεων τθσ νομοκεςίασ για τα
τρόφιμα και τον κακοριςμό διαδικαςιϊν ςε κζματα αςφάλειασ των τροφίμων *Κανονιςμόσ
(ΕΚ) αρικ. 178/2002 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 28θσ
Λανουαρίου 2002 (L 31)+, για τον κακοριςμό μεκόδων δειγματολθψίασ και ανάλυςθσ για τον
επίςθμο ζλεγχο των ηωοτροφϊν *Κανονιςμόσ (ΕΕ) 152/2009 τθσ Επιτροπισ, τθσ 27θσ
Λανουαρίου 2009 (L 54)+ και τουσ επίςθμουσ ελζγχουσ και λοιπζσ δραςτθριότθτεσ
[Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 15θσ
Μαρτίου 2017 (L 95)].

•

τουσ Κανονιςμοφσ (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ
26θσ Οκτωβρίου 2016 (L 317) και (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 (L 95) για τθν προςταςία τθσ υγείασ των φυτϊν και τθσ
πραγματοποίθςθ επιςιμων ελζγχων και άλλων επίςθμων δραςτθριοτιτων για τθν
φυτοχγεία.

•

Τον εκτελεςτικό κανονιςμό (ΕΕ) 2019/1014 για τθ κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων ςχετικά με
τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τουσ ςυνοριακοφσ ςτακμοφσ ελζγχου.

•

Τθσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και Διεκνι φυτοχγειονομικά Ρρότυπα τθσ Διεκνοφσ Σφμφαςθσ
για τθν Ρροςταςία των Ψυτϊν (IPPC/FAO) του Οργανιςμοφ Τροφίμων και Γεωργίασ (FAO)
των Θνωμζνων Εκνϊν.

Επιπροςκζτωσ των ανωτζρω, είναι αναγκαίο να λθφκοφν υπόψθ και οι δεςμεφςεισ που απορρζουν
από το κεςμικζσ ρυκμίςεισ του ελλθνικοφ κράτουσ, με ενδεικτικι αναφορά ςτισ εξισ:
• Ρεριβαλλοντικι αδειοδότθςθ παρεμβάςεων ν. 4014/2011 «Ρεριβαλλοντικι αδειοδότθςθ
ζργων και δραςτθριοτιτων, ρφκμιςθ αυκαιρζτων ςε ςυνάρτθςθ με δθμιουργία
περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ»
(Α’ 209).
• Ωωροταξικόσ Σχεδιαςμόσ ν. 2742/1999 «Ωωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ και αειφόροσ ανάπτυξθ
και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ207).
Ϋσ προσ τισ υποχρεϊςεισ των εποπτευομζνων φορζων του ΥπΑΑΤ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται από τα
ςχετικά κατά περίπτωςθ κεςμικά πλαίςια, ιςχφουν τα εξισ:
ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΕΜΒΑΣΘΣ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ)
Κεςμικζσ υποχρεϊςεισ του φορζα οι οποίεσ απορρζουν ι υπαγορεφονται από:
•
•

•

Τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) 2017/625 για τθν οργάνωςθ, εφαρμογι και επαλικευςθ των
επίςθμων ελζγχων ςτον τομζα των τροφίμων.
Τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, τθσ 29θσ Απριλίου 2004 (L 139), όςον αφορά ςτθν εφαρμογι του πακζτου
υγιεινισ αςφάλειασ ςε όλουσ τουσ τομείσ τροφίμων ςτα ςτάδια τθσ παραςκευισ, μεταποίθςθσ,
αποκικευςθσ, διανομισ, μεταφοράσ, παροχισ υπθρεςιϊν, τελικισ διάκεςθσ, τθν υποςτιριξθ
διαδικαςιϊν ωσ προσ τθν δειγματολθψία και ανάλυςθ και τθν ζγκριςθ εγκαταςτάςεων.
Τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό (ΕΚ) 853/2004 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, τθσ 29θσ Απριλίου 2004 (L 139), όςον αφορά ςτθν εφαρμογι των ειδικϊν
απαιτιςεων υγιεινισ ςτον τομζα των τροφίμων ηωικισ προζλευςθσ.
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•

•

•

•

•

•

Τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό (ΕΚ) 2073/2005 τθσ Επιτροπισ τθσ 15θσ Νοεμβρίου 2005 (L 338)
όςον αφορά ςτθν υποςτιριξθ τθσ βιολογικισ αςφάλειασ (μικροβιολογικά κριτιρια,
αναδυόμενοι κίνδυνοι κ.α.).
Τθν αναγκαιότθτα υποςτιριξθσ διαςφάλιςθσ τθσ χθμικισ αςφάλειασ (πρόςκετα, αρωματικζσ
φλεσ, ζνηυμα, ρυπαντζσ, υλικά ςε επαφι με τρόφιμα, νζα τρόφιμα, κατάλοιπα, υπολείμματα
φυτοπροςτατευτικϊν ουςιϊν).
Τθν αναγκαιότθτα διενζργειασ εργαςτθριακϊν αναλφςεων των τροφίμων για τθ ταυτοποίθςθ,
τθν ανίχνευςθ και τον ποςοτικό προςδιοριςμό παραμζτρων που ςχετίηονται με τθν αςφάλεια
των τροφίμων και τθν προςταςία των ςυμφερόντων του καταναλωτι .
Τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, τθσ 25θσ Οκτωβρίου 2011 (L 304) ςχετικά με τθν επιςιμανςθ και ςφνκεςθ των
τροφίμων.
Τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό (ΕΚ) 1924/2006 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, τθσ 20 Δεκεμβρίου 2006 (L 404) όςον αφορά ςτουσ ιςχυριςμοφσ διατροφισ και
υγείασ ςτα τρόφιμα.
υκμίςεισ ςχετικά με:
- τθν προςκικθ βιταμινϊν και ανόργανων αλάτων (εμπλουτιςμζνα τρόφιμα),
- τα νζα τρόφιμα,
- τθν ακτινοβόλθςθ των τροφίμων,
- κζματα τθσ βιοτεχνολογίασ (γενετικά τροποποιθμζνα τρόφιμα),
- τθν αντιμετϊπιςθ δολίων πρακτικϊν όπωσ ψευδισ ι παραπλανθτικι επιςιμανςθ/
“ελλθνοποιιςεισ” , ιςχυριςμοί για τθν ποιότθτα ι τθ ςφςταςθ, νοκεία τροφίμων.
- το θλεκτρονικό εμπόριο των τροφίμων.
- τθν εκπροςϊπθςθ τθσ χϊρασ ςτα ευρωπαϊκά και διεκνι όργανα ςτον τομζα των τροφίμων.
- τθν επίπτωςθ τθσ διατροφισ ςτθν υγεία του ανκρϊπου μζςω ανάπτυξθσ εκνικισ διατροφικισ
πολιτικισ.

ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΕΜΒΑΣΘΣ: ΑΓΟΤΙΚΘ ΕΕΥΝΑ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Οι κφριοι ςτρατθγικισ ςθμαςίασ τομείσ τθσ αγροτικισ παραγωγισ ςτον κοινό ευρωπαϊκό χϊρο
είναι:
θ βιοοικονομία (πράςινθ οικονομία, οικο- καινοτομία)
θ κλιματικι αλλαγι
θ βιοπαρακολοφκθςθ φυςικϊν και τεχνιτϊν οικοςυςτθμάτων
θ βιοενζργεια
θ αντοχι οικοςυςτθμάτων ςτισ καταπονιςεισ
θ δθμιουργία γενετικά βελτιωμζνου υλικοφ και θ προςταςία γενετικϊν πόρων και
οι διαμορφοφμενεσ κοινωνικο-οικονομικζσ ςυνκικεσ και μεταβολζσ
Οι κφριοι ςτόχοι τθσ γεωργικισ ανάπτυξθσ επιγραμματικά μπορεί να κεωρθκεί ότι είναι:
θ ορκι διαχείριςθ - απόδοςθ και διατιρθςθ των πόρων: βιοποικιλότθτασ εδάφουσ, νεροφ,
ενζργειασ,
θ αειφορικι ανάπτυξθ και αυτάρκεια για τα "6F", food- fibers-flowers-fumesfuels,(f)pharmaceuticals, ιτοι τρόφιμα, ίνεσ, άνκθ, καπνόσ, καφςιμα, φαρμακευτικά
προϊόντα),
θ ενδυνάμωςθ των εξαγωγϊν,
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

θ αντιμετϊπιςθ των κλιματικϊν αλλαγϊν,
θ κάλυψθ εξειδικευμζνων διατροφικϊν αναγκϊν ςυγκεκριμζνων ειδικϊν ομάδων
καταναλωτϊν και αγορϊν,
θ ευφυισ εξειδίκευςθ ςυγκεκριμζνων τοπικϊν προϊόντων με υψθλι ποιότθτα και
προςτικζμενθ αξία,
θ γεωργία ακρίβειασ ωσ αντιμετϊπιςθ τθσ ςυρρίκνωςθσ των διακεςίμων πόρων,
θ ιςόρροπθ ανάπτυξθ των κλάδων φυτικισ και ηωικισ παραγωγισ,
θ ςυνεργιςτικι ανάπτυξθ εκτατικισ και εντατικισ κτθνοτροφίασ,
θ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και του ξυλαποκζματοσ δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων και θ
ανάπτυξθ ςχετικϊν δραςτθριοτιτων.
Θ ςτρατθγικι του Οργανιςμοφ λαμβάνει υπόψθ τουσ ςτόχουσ τθσ νζασ κοινισ αγροτικισ
πολιτικισ:
τθ βιϊςιμθ παραγωγι προϊόντων και τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ γεωργίασ,
τθ βιϊςιμθ διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων,
τθν ιςόρροπθ, ςτοχευμζνθ και βιϊςιμθ περιφερειακι ανάπτυξθ.

Θ ςτρατθγικι του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ διαμορφϊνεται και ςε ςυνάρτθςθ με τισ κεςμικζσ ρυκμίςεισ
του ελλθνικοφ κράτουσ, με ενδεικτικι αναφορά ςτθν υπϋ αρ. 40332/2014/26.8.2014 (Βϋ 2383)
απόφαςθ του υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ «Ζγκριςθ Εκνικισ
Στρατθγικισ για τθν Βιοποικιλότθτα για τα ζτθ 2014-2029 και Σχεδίου Δράςθσ πενταετοφσ
διάρκειασ».

ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΕΜΒΑΣΘΣ: ΦΥΤΟΫΓΕΙΑ
Θ εκπλιρωςθ των κεςμικϊν υποχρεϊςεων του Μπενακείου Ψυτοπακολογικοφ Λνςτιτοφτου
πραγματοποιείται λαμβάνοντασ υπόψθ, μεταξφ άλλων και τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από :

3.

•

Τουσ κανόνεσ τθσ ενωςιακισ νομοκεςίασ για τθν υγεία των φυτϊν *Κανονιςμόσ (ΕΕ)
2016/2031+, τον Εφαρμοςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2019/2072 τθσ Επιτροπισ, τθσ 28θσ
Νοεμβρίου 2019 (L 319) και τουσ κανόνεσ για τουσ επίςθμουσ ελζγχουσ και λοιπζσ
δραςτθριότθτεσ *Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2017/625+.

•

Το εκνικό πρόγραμμα επιςκοπιςεων κατά επιβλαβϊν οργανιςμϊν.

•

Τθν υπϋ αρ. 218/8241/24.1.2017 (Βϋ267) κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ και του Υφυπουργοφ
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων «Τεχνικόσ Κανονιςμόσ ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν
εκτελεςτικι οδθγία 2014/98/ΕΕ τθσ Επιτροπισ, τθσ 15θσ Οκτωβρίου 2014, για τθν εφαρμογι
τθσ οδθγίασ 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου όςον αφορά τισ ειδικζσ απαιτιςεισ για τα γζνθ και
είδθ οπωροφόρων φυτϊν που αναφζρονται ςτο πα-ράρτθμα Λ, τισ ειδικζσ απαιτιςεισ που
πρζπει να πλθροφνται από τουσ προμθκευτζσ, κακϊσ και λεπτομερείσ κανόνεσ για τισ
επίςθμεσ επικεωριςεισ (ΕΕ L 298/16-10-2014, ς. 22)»

ΑΝΑΛΥΣΘ ΤΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΡΑΕΜΒΑΣΘΣ - ΑΝΑΛΥΣΘ
ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΩΝ - ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ - ΡΟΚΛΘΣΕΩΝ – ΑΡΕΙΛΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
ΡΑΕΜΒΑΣΘΣ (SWOT ANALYSIS)

Ππωσ αναφζρκθκε ςτθν ειςαγωγι του παρόντοσ, λόγω του μικροφ προχπολογιςμοφ που ζχει
κατανεμθκεί ςτο ΥπΑΑΤ, το Τομεακό Ρρόγραμμα διαιρείται ςε 2 βαςικά υποπρογράμματα που
αφοροφν ςε δφο εξειδικευμζνουσ υποτομείσ του αγροτικοφ τομζα:
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α) ςτθ διαχείριςθ των αρδευτικϊν υδάτων,
β) ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ γεωργίασ μζςω του εκςυγχρονιςμοφ εργαςτθρίων και
ελεγκτικϊν/πειραματικϊν δομϊν, τθν αξιοποίθςθ τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ κακϊσ και τθ μζριμνα
για τθν προϊκθςθ ΡΟΡ και ΡΓΕ προϊόντων.
Συνεπϊσ, ςτθν παροφςα ενότθτα παρουςιάηεται θ τρζχουςα κατάςταςθ του αγροτικοφ τομζα τθσ
Ελλάδασ, εςτιαςμζνθ ςτθν αρδευόμενθ γεωργία, ςτθν αςφάλεια και ποιότθτα τθσ φυτικισ και
κτθνοτροφικισ παραγωγισ και ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του αγροτικοφ τομζα με τον
εκςυγχρονιςμό των εργαςτθριακϊν και πειραματικϊν δομϊν κακϊσ και τθν αξιοποίθςθ τθσ
ψθφιακισ τεχνολογίασ.
Ειδικότερα γίνεται μία προςπάκεια ανάλυςθσ των δυνατοτιτων – αδυναμιϊν – προκλιςεων απειλϊν, όπωσ αυτζσ προκφπτουν από τθν ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ των
προαναφερόμενων υποτομζων του ΥπΑΑΤ.

Υφιςτάμενθ κατάςταςθ όςον αφορά ςτθ διαχείριςθ του αρδευτικοφ νεροφ
Ο αγροτικόσ τομζασ, λόγω και τθσ μεςογειακισ γεωγραφικισ κζςθσ τθσ Ελλάδασ, είναι ο
μεγαλφτεροσ καταναλωτισ νεροφ ςτθν Ελλάδα με ςυμμετοχι 86%, ζναντι 33% μ.ο. ςτθν Ε.Ε.

Διάγραμμα 1. Συνολικι κατανομι τθσ ηιτθςθσ νεροφ ςτθσ Ελλάδα (ΕΤΥΜΡ)
Θ Ελλάδα διακζτει ικανοποιθτικό υδατικό δυναμικό, το οποίο όμωσ χαρακτθρίηεται από ζντονθ
εποχιακι και χωρικι ανιςοκατανομι, με αποτζλεςμα το κζροσ να παρουςιάηεται ζλλειμμα
εδαφικισ υγραςίασ, κακιςτϊντασ τθν άρδευςθ κακοριςτικό παράγοντα ακόμθ και για τθ
βιωςιμότθτα των αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων.
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Ωάρτθσ 1. Κατανομι υδατικοφ δυναμικοφ (ΕΤΥΜΡ)

Ωάρτθσ 2. Ξθρι περίοδοσ ςτον Ελλαδικό χϊρο (Ρθγι: www.meteoclub.gr )
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Οι υπόγειοι υδατικοί πόροι είναι ικανοποιθτικοί, αλλά πολλοί από αυτοφσ υφίςτανται υπεράντλθςθ,
λόγω τθσ άνιςθσ κατανομισ τθσ εκμετάλλευςθσ μεταξφ των επιφανειακϊν και των υπόγειων πόρων,
όπωσ φαίνεται και ςτον ακόλουκο πίνακα.
Υδατικά ςυςτιματα

Υδρολθπτικά ζργα
6 φράγματα εκτροπισ

Επιφανειακά

15 φυςικοί ταμιευτιρεσ
150 τεχνθτοί ταμιευτιρεσ

Υπόγεια

> 300.000 γεωτριςεισ

Ωάρτθσ 3. Εκνικό Μθτρϊο Σθμείων Υδρολθψίασ (ΓΕΫΡΥΛΘ – ΥΡΕΝ)
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Ωάρτθσ 4: Ροςοτικι κατάςταςθ επιφανειακϊν και υπόγειων υδάτων (ΓΕΫΡΥΛΘ -ΥΡΕΝ)
Επιπλζον θ κλιματικι αλλαγι ςτθν Ελλάδα επθρεάηει ςυνολικά τουσ διακζςιμουσ εδαφοχδατικοφσ
πόρουσ. Ραρατθρείται ιδθ πτωτικι τάςθ ςτο ετιςιο φψοσ υετοφ ςτθν Ελλάδα, θ οποία είναι
περιςςότερο εμφανισ ςτθ νοτιοανατολικι Ελλάδα. Επίςθσ, παρουςιάηεται αφξθςθ των ακραίων
καιρικϊν φαινομζνων. Συνολικά, θ κλιματικι αλλαγι αναμζνεται να επιτείνει το ιδθ υπάρχον
πρόβλθμα τθσ ζλλειψθσ νεροφ, ιδίωσ ςτθν Αττικι, τθν Κεντρικι Μακεδονία, τθ Κεςςαλία, τθν
Ανατολικι Μακεδονία-Κράκθ και τα νθςιά του Νοτίου Αιγαίου.
Τζλοσ, θ αποδοτικότθτα τθσ άρδευςθσ ςτθν Ελλάδα είναι χαμθλι (απϊλειεσ νεροφ κατά μ.ο. >35%),
θ ςπατάλθ φδατοσ εκτεταμζνθ, ενϊ ςθμαντικζσ είναι και οι υδάτινεσ απορροζσ ςτθ κάλαςςα. Θ μθ
ορκολογικι χριςθ των υδατικϊν πόρων προκαλεί ςθμαντικά περιβαλλοντικά προβλιματα
(πλθμμυρικά φαινόμενα, διάβρωςθ και υφαλμφρινςθ), ενϊ οι μθ ορκζσ πρακτικζσ ςτθν αγροτικι
παραγωγι επιβαρφνουν τουσ διακζςιμουσ υδατικοφσ πόρουσ (όπωσ νιτρορφπανςθ).
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Ωάρτθσ 5. Δυνθτικόσ κίνδυνοσ ερθμοποίθςθσ τθσ Ελλάδασ (Ρθγι: Εκνικι Επιτροπι κατά τθσ
ερθμοποίθςθσ)

Ωάρτθσ 6. Ευπρόςβλθτεσ Ηϊνεσ ςτθ νιτρορφπανςθ (Μζτρο 10, ΡΑΑ 2014-2020)
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Το ΥπΑΑΤ ζχει ιδθ χρθματοδοτιςει τθν καταςκευι πλικουσ εγγειοβελτιωτικϊν ζργων με ςτόχο τθν
αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων (μζςω τθσ αφξθςθσ των
αρδευόμενων εκτάςεων) αλλά και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ λειψυδρίασ (μζςω τθσ καταςκευισ
ταμιευτιρων), αξιοποιϊντασ κυρίωσ ενωςιακά κονδφλια.
Στθν νζα ΚΓΡ, ο προχπολογιςμόσ για υποδομζσ ζργων είναι περιοριςμζνοσ. Αντίκετα, θ ανάγκθ για
βελτίωςθ των υφιςτάμενων πεπαλαιωμζνων αρδευτικϊν ζργων και για ζργα ταμίευςθσ νεροφ, είναι
ιδιαίτερα αυξθμζνθ ςιμερα ςτθν Ελλάδα. Θ ανάγκθ μάλιςτα αυτι αποτυπϊνεται ωσ βαςικι
υποχρζωςθ του κράτουσ και ειδικότερα του ΥπΑΑΤ ςτα μζτρα που περιλαμβάνονται ςτα Εκνικά
Σχζδια Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν (ΣΔΛΑΡ) αλλά και ςτα Σχζδια Αντιμετϊπιςθσ
Ψαινομζνων Ξθραςίασ-Λειψυδρίασ των Ρεριφερειϊν.

Υφιςτάμενθ κατάςταςθ όςον αφορά ςτον ζλεγχο των επιηωοτιϊν
Σε ότι αφορά ςτθν αςφάλεια τθσ κτθνοτροφικισ παραγωγισ, θ ζγκαιρθ και αποτελεςματικι
εφαρμογι των προγραμμάτων ελζγχου, περιοριςμοφ και εκρίηωςθσ των νοςθμάτων των ηϊων
αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για τθ διατθρθςιμότθτα και τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ
κτθνοτροφικισ παραγωγισ τθσ χϊρασ.
Κατά τθν τελευταία δεκαετία ζχουν ενςκιψει ςτθ χϊρασ μασ ςοβαρζσ επιηωοτίεσ, τισ οποίεσ οι
αρμόδιεσ κτθνιατρικζσ αρχζσ κλικθκαν να διαχειριςτοφν. Ενδεικτικά αναφζρονται θ εμφάνιςθ
κρουςμάτων λφςςασ, οι επιηωοτίεσ καταρροϊκοφ πυρετοφ των μικρϊν μθρυκαςτικϊν, ευλογιάσ του
προβάτου και οηϊδουσ δερματίτιδασ των βοοειδϊν και θ πλζον πρόςφατθ εμφάνιςθ κροφςματοσ
τθσ αφρικανικισ πανϊλθσ των χοίρων. Στον πίνακα που ακολουκεί, παρατίκενται ςτοιχεία που
αφοροφν τα περιςτατικά επιηωοτικϊν νοςθμάτων που καταγράφθκαν ςτθ χϊρασ μασ τθν περίοδο
2010-2019, όπωσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ ετιςιεσ εκκζςεισ του ADNS (Animal Disease Notification
System, EU)
2010

2011

2012

Καταρροϊκόσ πυρετόσ
του προβάτου

36

10

90

Εγκεφαλομυελίτιδα των
ιπποειδϊν

27

18

14

Λοιμϊδθσ αναιμία των
ιπποειδϊν

1

1

2013

2014

2015

3.143 2

Ευλογιά του προβάτου

76

164

Λφςςα

29

10

Ρυρετόσ του δυτικοφ
Νείλου

10

4

Οηϊδθσ δερματίτιδα
των βοοειδϊν

4

117

Γρίπθ των πτθνϊν

2016

2017

2018

2019

7

18

28

1

1

29

4

12

20

2
14
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22

Καταγράφοντασ τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ παρατθρείται αφξθςθ των επιηωοτιϊν ςτθ χϊρασ μασ
κατά τθν τελευταία δεκαετία, κα μποροφςαν να αναφερκοφν:


θ εντατικοποίθςθ τθσ κτθνοτροφικισ παραγωγισ,



θ γειτνίαςθ με όμορεσ χϊρεσ χαμθλοφ υγειονομικοφ κακεςτϊτοσ,



θ κλιματικι αλλαγι που ςυνδζεται με τθν παγκόςμια εξάπλωςθ των ηωνϊν ενηωοτικϊν
νοςθμάτων που μεταδίδονται με φορείσ-vectors (εμφάνιςθ αναδυόμενων και εξωτικϊν
νοςθμάτων),



θ παγκοςμιοποίθςθ που ςχετίηεται με τθ μεγζκυνςθ των εμπορικϊν δυνατοτιτων και τθ
μαηικοποίθςθ των μετακινιςεων ηϊων και προϊόντων ηωικισ προζλευςθσ.

Βαςικόσ πυλϊνασ για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των εν λόγω επιηωοτιϊν είναι θ εργαςτθριακι
διάγνωςθ ςτα δείγματα που λαμβάνονται ςτο πλαίςιο τθσ διενζργειασ του επίςθμου ελζγχου και
των άλλων επίςθμων δραςτθριοτιτων, ςε εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/625.
Λαμβάνοντασ υπόψθ:
(α) τισ απαιτιςεισ που προκφπτουν από τθν ενωςιακι νομοκεςία ςχετικά με τθν ενεργοποίθςθ
ςχεδίων ζκτακτθσ ανάγκθσ ςε κάκε περίπτωςθ υποψίασ ι επιβεβαίωςθσ κροφςματοσ νοςιματοσ
επιηωοτικοφ χαρακτιρα και τα οποία περιλαμβάνουν τθ λιψθ άμεςων μζτρων, όπωσ θ υγειονομικι
κανάτωςθ των ηϊων ι/και θ λιψθ περιοριςτικϊν μζτρων ςτθ μετακίνθςθ των ηϊων και ςτθ διάκεςθ
των προϊόντων τουσ και
(β) τθν υποχρζωςθ των αρμόδιων κτθνιατρικϊν αρχϊν να παρακολουκοφν, μζςω διαδικαςιϊν
ςυνεχοφσ εποπτείασ, το υγειονομκό κακεςτϊσ τθσ χϊρασ, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ νοςθμάτων
που, ναι μεν δεν ζχουν ενςκιψει, αλλά ενζχουν ςοβαρότατο κίνδυνο για τθν υγεία του ηωικοφ
κεφαλαίου και για τθ δθμόςια υγεία (όπωσ αφκϊδθσ πυρετόσ και μεταδοτικζσ ςπογγόμορφεσ
εγκεφαλοπάκειεσ),
κακίςταται ςαφισ θ βαρφνουςα ςθμαςία τθσ ζγκυρθσ και ζγκαιρθσ διενζργειασ των απαραίτθτων
εργαςτθριακϊν διαγνωςτικϊν δοκιμϊν για τθν επιβεβαίωςθ ι μθ των περιςτατικϊν.
Στθ χϊρα μασ, θ διενζργεια των επίςθμων εργαςτθριακϊν διαγνωςτικϊν δοκιμϊν ςτο πλαίςιο
αντιμετϊπιςθσ επιηωοτιϊν και υλοποίθςθσ προγραμμάτων ελζγχου νοςθμάτων των ηϊων
αναλαμβάνεται από τισ κτθνιατρικζσ εργαςτθριακζσ δομζσ του ΥπΑΑΤ, οι οποίεσ οργανϊνονται ςε
επίπεδο Διευκφνςεων, ςφμφωνα με τον πίνακα που ακολουκεί:
Δ/νςθ Κτθνιατρικοφ Κζντρου Ακθνϊν (ΔΚΚΑ)

Δ/νςθ Κτθνιατρικοφ Κζντρου Θεςςαλονίκθσ (ΔΚΚΘ)

 Τμιμα Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ

 Τμιμα Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ

 Τμιμα Διαγνωςτικισ Ρακολογικισ Ανατομικισ,
Λςτολογίασ, Μικροβιολογίασ και Ψυςιοπακολογίασ
Μαςτοφ

 Τμιμα Αναπαραγωγισ και Τεχνθτισ
Σπερματζγχυςθσ
 Τμιμα Λολογικϊν, ικετςιακϊν Νοςθμάτων & ΜΣΕ

 Τμιμα Ραραςιτολογίασ, Ραραςιτικϊν Νοςθμάτων,
Εντομολογίασ και Ρακολογίασ των Μελιςςϊν

 Τμιμα Μικροβιολογίασ Τροφίμων, Βιοχθμικοφ
Ελζγχου Καταλοίπων και Ελζγχου Καλάςςιων
Βιοτοξινϊν και Τοξινϊν Λοιπϊν Υδάτων

 Τμιμα Μοριακισ Διαγνωςτικισ, Αφκϊδθ Ρυρετοφ,
Λολογικϊν, ικετςιακϊν και Εξωτικϊν Νοςθμάτων
 Τμιμα Ρακολογίασ Υδρόβιων Οργανιςμϊν

 Τμιμα Ρακολογίασ Ρτθνϊν, Μελιςςϊν και
Υδρόβιων Οργανιςμϊν

 Τμιμα Υγιεινισ Τροφίμων

 Τμιμα Μικροβιολογίασ, Λοιμωδϊν Νοςθμάτων και
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 Τμιμα Τοξικολογίασ, Καταλοίπων και
Ρεριβαλλοντικϊν υπαντϊν

Βρουκελλϊςεων
 Τμιμα Κτθνιατρικό Εργαςτιριο Λωαννίνων

 Τμιμα Κτθνιατρικό Εργαςτιριο Ωαλκίδασ

 Τμιμα Κτθνιατρικό Εργαςτιριο Καβάλασ

 Τμιμα Κτθνιατρικό Εργαςτιριο Τριπόλεωσ

 Τμιμα Κτθνιατρικό Εργαςτιριο Σερρϊν

 Τμιμα Κτθνιατρικό Εργαςτιριο Ωανίων

 Τμιμα Κτθνιατρικό Εργαςτιριο Λάριςασ

 Τμιμα Κτθνιατρικό Εργαςτιριο Θρακλείου
 Τμιμα Κτθνιατρικό Εργαςτιριο Ρατρϊν

 Γραφείο Βιολογικϊν Ρροϊόντων, Διαγνωςτικισ
Ρακολογικισ Ανατομικισ και Ραραςιτολογίασ

 Τμιμα Κτθνιατρικό Εργαςτιριο όδου

 Γραφείο Ραραςκευαςτθρίου

 Γραφείο Βιολογικϊν Ρροϊόντων, Ρειραματοηϊων
και Τεχνθτισ Σπερματζγχυςθσ
 Γραφείο Ραραςκευαςτθρίου

ΔΚΚΑ
ΔΚΚΘ

Ωάρτθσ 7. Δίκτυο κτθνιατρικϊν εργαςτθριακϊν δομϊν ΥΡΑΑΤ

Οι βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθ λειτουργία τουσ, ςε ςυμμόρφωςθ με το ςχετικό νομοκετικό
πλαίςιο και τισ τεχνικζσ ςυςτάςεισ διεκνϊν οργανιςμϊν, ςυνοψίηονται ςτα ακόλουκα:
 τιρθςθ κανόνων ορκισ εργαςτθριακισ πρακτικισ,
 διατιρθςθ κακεςτϊτοσ διαπίςτευςθσ κατά ΕΝ ISO/IEC 17025,
 τιρθςθ προτφπων διαχείριςθσ βιοκινδφνου (βιοαςφάλειασ), ςε ςχζςθ με το πεδίο ςτο οποίο
δραςτθριοποιοφνται.
Στο ςφνολό τουσ οι κτθνιατρικζσ εργαςτθριακζσ δομζσ του ΥπΑΑΤ βρίςκονται εγκατεςτθμζνεσ ςε
ακίνθτα τθσ κυριότθτασ του και οι λειτουργικζσ δαπάνεσ τουσ καλφπτονται κατά βάςθ από το Ταμείο
Γεωργίασ και Κτθνοτροφίασ. Θ εξεφρεςθ χρθματοδοτικϊν πόρων για τον περαιτζρω εκςυγχρονιςμό
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τουσ αποτελεί αδιριτθ ανάγκθ για τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ του ζργου τουσ και για τθ ςυνεχι
ικανοποίθςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από νομοκετικζσ επιταγζσ και οδθγίεσ-ςυςτάςεισ
διεκνϊν οργανιςμϊν (Διεκνζσ Γραφείο Επιηωοτιϊν-OIE).

Υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτον τομζα τθσ γεωργίασ όςον αφορά ςτθ δθμιουργία ποικιλιϊν, τθν
παραγωγι πιςτοποιθμζνου πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ και ςτον τομζα των ελεγκτικϊν
μθχανιςμϊν.
Στον τομζα τθσ γεωργίασ, με γνϊμονα τθν κλιματικι αλλαγι θ οποία ςυντελείται ςε παγκόςμια
κλίμακα, θ παροχι ςτον αγροτικό κόςμο φυτικοφ υλικοφ προδιαγραφϊν προςαρμοςμζνων ςτισ
ελλθνικζσ ςυνκικεσ είναι ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ για τθ βιωςιμότθτα των αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων
και αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για τθν ανάπτυξθ του αγροτικοφ τομζα.
Θ δθμιουργία πιςτοποιθμζνου εγγενοφσ και αγενοφσ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ, νζων φυτικϊν
ποικιλιϊν κακϊσ και ο ζλεγχοσ και ο πειραματιςμόσ βελτιωμζνων και τοπικϊν ποικιλιϊν είναι
υψίςτθσ ςθμαςίασ διότι ο πλθκυςμόσ τθσ γθσ αναμζνεται να αυξθκεί από 6,9 διςεκατομμφρια
ανκρϊπουσ το ζτοσ 2010 ςε 9,3 διςεκατομμφρια ανκρϊπουσ το 2050, ωσ εκ τοφτου θ γεωργία
καλείται να υποςτθρίξει τον κεμελιϊδθ τθσ ρόλο, προκειμζνου να ικανοποιθκοφν οι διατροφικζσ
ανάγκεσ του πλθκυςμοφ ςε παγκόςμιο επίπεδο, με γνϊμονα πάντοτε τθν μείωςθ τθσ
περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ.
Ειδικότερα, πρζπει να αντιμετωπιςκεί θ ερθμοποίθςθ εδαφϊν, να γίνει αξιοποίθςθ
υποβακμιςμζνων εκτάςεων, να αυξθκεί θ παραγωγι με ειςαγωγι ςτθν καλλιζργεια νζων ποικιλιϊν
αυξθμζνθσ απόδοςθσ και αντοχισ ςε βιοτικοφσ και αβιοτικοφσ δυςμενείσ παράγοντεσ, οι οποίεσ κα
είναι προςαρμοςμζνεσ ςτθν κλιματικι αλλαγι.
Τα αναμενόμενα οφζλθ από τον εκςυγχρονιςμό των εργαςτθριακϊν και πειραματικϊν δομϊν,
οδθγοφν ςε:


γεωργία μειωμζνων ειςροϊν,



καλφτερθ αξιοποίθςθ των λοιπϊν ειςροϊν (άρδευςθ, λίπανςθ),



αφξθςθ τθσ παραγωγισ,



διεφρυνςθ εμπορικισ περιόδου για τα τελικά προϊόντα (γεωργικά προϊόντα),



αφξθςθ τθσ εμπορικισ αξίασ των αγροτικϊν προϊόντων,



ενδυνάμωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ των ελλθνικϊν εκμεταλλεφςεων
και επιχειριςεων,



αξιοποίθςθ τθσ εγχϊριασ βιοποικιλότθτασ,



αξιοποίθςθ οριακϊν εδαφϊν και περιοχϊν με οριακζσ κλιματικζσ ςυνκικεσ.

Θ υλοποίθςθ των βελτιωτικϊν προγραμμάτων (ζλεγχοσ, μετζλεγχοσ, πειραματιςμόσ, εργαςτθριακζσ
αναλφςεισ) ζχει ωσ ςυνζπεια τθν οικονομικι απεξάρτθςθ τθσ χϊρασ μασ από τισ ειςαγωγζσ
γενετικοφ υλικοφ από το εξωτερικό και παράλλθλα κα δϊςει τθ δυνατότθτα ςτθν χϊρα να γίνει
εξαγωγζασ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ.
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Στθ χϊρα μασ εφαρμόηεται πρόγραμμα ελζγχων ςε όλθ τθν περιφζρεια από υπθρεςίεσ του ΥπΑΑΤ,
το οποίο βαςίηεται τόςο ςε ενωςιακι, όςο και εκνικι νομοκεςία. Ραρά τθν οικονομικι κρίςθ των
τελευταίων ετϊν οι δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθ δθμιουργία νζων ποικιλιϊν, τθ
ςποροπαραγωγι και τον αναπολλαπλαςιαςμό των ποικιλιϊν ζχουν διατθρθκεί αμείωτεσ.
Οι υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Γεωργίασ, λειτουργοφν ςε ςυμμόρφωςθ με το ςχετικό
νομοκετικό πλαίςιο και τισ τεχνικζσ ςυςτάςεισ Διεκνϊν Οργανιςμϊν:
o

Entrustment Certificate of examination office, ζχει χορθγθκεί από Κοινοτικό Γραφείο Ψυτικϊν
Ροικιλιϊν (Community Plant Variety Office, CPVO) ςτο Τμιμα Ελζγχου Ροικιλιϊν
Καλλιεργουμζνων Ψυτϊν ςτα πλαίςια του Κανονιςμοφ τθσ ΕΚ 2100/1994. Θ ςυγκεκριμζνθ
εξουςιοδότθςθ βαςίηεται ςτουσ Κανονιςμοφσ ΕΚ 2100/1994, (ΕΚ) αρικ. 874/2009 (L 251) και
(ΕΕ) 2016/1448 (L 236), και επίςθσ ςτα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ISO/IEC 60:2004,
ISO/ICE 17000:2004, ISO/PAS 17001:2005, ISO/PAS 17002:2004, ISO/PAS 17003:2004,
ISO/PAS17011:2004, ISO 19011:2002 και ISO 9001:2008.

o

Διαπίςτευςθ εργαςτθρίου του Στακμοφ Αγενοφσ Ρολλαπλαςιαςτικοφ Υλικοφ και Σπόρων (κωδ.
GRDL 01), μζλοσ τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Αναλφςεων Σπόρων (International Seed Testing
Association, ISTA).

o

Το εργαςτιριο του Ελζγχου Κυκλοφορίασ Ηωοτροφϊν Κεςςαλονίκθσ αποτελεί Εκνικό
Εργαςτιριο Αναφοράσ για ανίχνευςθ DNA analysis via PCR–real time και προςδιοριςμό
ςιδιρου, μαγγανίου, ψευδαργφρου και χαλκοφ ςτισ ηωοτροφζσ

o

Διαπίςτευςθ εργαςτθρίων Ελζγχου Κυκλοφορίασ Ηωοτροφϊν Κεςςαλονίκθσ και Λάριςασ κατά
ISO 17025:2017.

Θ αξιολόγθςθ των ποικιλιϊν και θ εγγραφι τουσ ςτουσ εκνικοφσ και κοινοφσ καταλόγουσ κακϊσ και
ο ζλεγχοσ τθσ ταυτότθτασ των ποικιλιϊν καλλιεργουμζνων φυτικϊν ειδϊν πραγματοποιοφνται από
το Τμιμα Ελζγχου Ροικιλιϊν Καλλιεργουμζνων Ψυτϊν (ΤΕΡΚΨ). Το ΤΕΡΚΨ, με ζδρα τθ Σίνδο
Κεςςαλονίκθσ είναι θ μοναδικι Υπθρεςία του ΥπΑΑΤ με αυτό το αντικείμενο, ενϊ ανάλογεσ
υπθρεςίεσ υπάρχουν από μία ςε κάκε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ αλλά και ςε χϊρεσ
εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Τα τεχνικά πρωτόκολλα που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ των
ποικιλιϊν εκδίδονται από το Κοινοτικό Γραφείο Ψυτικϊν Ροικιλιϊν και τθν Διεκνι Ζνωςθ για τθ
Δθμιουργία Ψυτικϊν Ροικιλιϊν (UPOV), ενϊ τα πρωτόκολλα τθσ ποικιλιακισ ταυτότθτασ βαςίηονται
ςτα αντίςτοιχα ςχιματα ελζγχου και πιςτοποίθςθσ του Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και
Ανάπτυξθσ (ΟΟΣΑ, OECD). Με τουσ ανωτζρω οργανιςμοφσ θ ςυνεργαςία και θ ενεργι ςυμμετοχι
ςτισ δραςτθριότθτζσ τουσ είναι επιβεβλθμζνθ κακϋ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ.
Ο Στακμόσ Ελζγχου Αγενοφσ Ρολλαπλαςιαςτικοφ Υλικοφ και Σπόρων (ΣΕΑΡΥΣ) διακζτει τα κάτωκι
εργαςτιρια:
1. ΕΓΑΣΤΘΛΑ ΚΑΚΑΟΤΘΤΑΣ, ΒΛΑΣΤΛΚΘΣ ΛΚΑΝΟΤΘΤΑΣ, ΤΕΤΑΗΟΛΛΟΥ ΚΑΛ ΥΓΑΣΛΑΣ
Ρραγματοποιεί αναλφςεισ ςε 3500 περίπου δείγματα ςπόρων ετθςίωσ και διενεργεί επιτόπιεσ
δειγματολθψίεσ ςτισ κατά τόπουσ ςποροπαραγωγικζσ εταιρίεσ.
Είναι ο μοναδικόσ εκνικόσ φορζασ που ζχει το δικαίωμα Ζκδοςθσ Διεκνϊν Ριςτοποιθτικϊν
Σπορομερίδασ κατά ISTA, πιςτοποιθτικά απαραίτθτα για κάκε εξαγωγι πολλαπλαςιαςτικοφ
υλικοφ.
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Είναι διαπιςτευμζνοσ από το ζτοσ 2002 από τθν International Seed Testing Association κι
επικεωρείται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα (2005, 2008, 2011, 2014, 2017 και 2020).
2. ΛΟΛΟΓΛΚΟ ΕΓΑΣΤΘΛΟ
Στισ αρμοδιότθτεσ του εργαςτθρίου ςυμπεριλαμβάνεται ο ιολογικόσ ζλεγχοσ του ειςαγόμενου
πολ/κοφ υλικοφ, πριν δοκεί ςτθν καλλιζργεια, ο ιολογικόσ ζλεγχοσ των μθτρικϊν φυτειϊν των
κρατικϊν κτθμάτων, ο ιολογικόσ ζλεγχοσ πατάτασ, θ εργαςτθριακι εξζταςθ των
ςποροκαλλιεργειϊν και καλλιεργειϊν πατάτασ, ο ζλεγχοσ και πιςτοποίθςθ του πολ/κοφ
υλικοφ δενδρωδϊν, καμνωδϊν, αμπζλου και καλλωπιςτικϊν φυτϊν.
Διενεργεί περίπου 15.000 ελζγχουσ ςε δείγματα αμπζλου, 8.000 ςε δείγματα εςπεριδοειδϊν,
πεντακόςιουσ (500) ςε δείγματα άλλων δενδρωδϊν καλλιεργειϊν, και τετρακόςιουσ (400) ςε
δείγματα πατάτασ.
Ζχει προχωριςει ιδθ ςτθν διαδικαςία τθσ Διαπίςτευςθσ ςτον ΕΣΥΔ κατά ISO 17025:2017.
3. ΕΓΑΣΤΘΛΟ ΓΕΝΕΤΛΚΑ ΤΟΡΟΡΟΛΘΜΕΝΫΝ ΣΡΟΫΝ
Το εν λόγω εργαςτιριο αποτελεί το εκνικό εργαςτιριο ανίχνευςθσ γενετικϊν τροποποιιςεων
ςε ςπόρουσ ςποράσ που παράγονται, ειςάγονται και διακινοφνται ςτθν χϊρα,
πραγματοποιϊντασ εκατοντάδεσ μοριακοφσ ελζγχουσ ετθςίωσ.
Από το ζτοσ 2019 ζχει διαπιςτευτεί ςτον Εκνικό Ψορζα Διαπίςτευςθσ (ΕΣΥΔ), βάςει του
προτφπου ISO 17025:2017.
Στθ χϊρα μασ, θ διενζργεια των επίςθμων εργαςτθριακϊν ελζγχων κυκλοφορίασ ηωοτροφϊν ςτο
πλαίςιο του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ αναλαμβάνεται από τισ εργαςτθριακζσ δομζσ του ΥπΑΑΤ, οι
οποίεσ οργανϊνονται ςε επίπεδο Τμθμάτων τθσ Δ/νςθσ Ηωοτροφϊν και Βοςκιςιμων Γαιϊν.
Αποςκοποφν δε ςτθ ςυμμόρφωςθ προσ τθ νομοκεςία των ηωοτροφϊν για τθν καλι διαβίωςθ των
ηϊων.
Το Εργαςτιριο Ελζγχου Κυκλοφορίασ Ηωοτροφϊν (Ε.Ε.ΚΥ.Η.) Κεςςαλονίκθσ είναι ζνα κρατικό
εργαςτιριο και ανικει οργανικά ωσ Τμιμα ςτθ Δ/νςθ Ηωοτροφϊν και Βοςκιςιμων Γαιϊν, τθσ
Γενικισ Διεφκυνςθσ Γεωργίασ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων (π.δ. 97/2017).
Το εργαςτιριο ζχει χαρακτθριςτεί ωσ Εκνικό Εργαςτιριο Αναφοράσ για ανίχνευςθ DNA analysis via
PCR–real time και προςδιοριςμό ςιδιρου, μαγγανίου, ψευδαργφρου και χαλκοφ. Το Εργαςτιριο
Ελζγχου Κυκλοφορίασ Ηωοτροφϊν Κεςςαλονίκθσ διενεργεί δοκιμζσ ςε δείγματα ηωοτροφϊν, τα
οποία διακρίνονται ςε πρϊτεσ φλεσ και ςε ςφνκετεσ ηωοτροφζσ (πλιρεισ και ςυμπλθρωματικζσ) ςτισ
μόνιμεσ εγκαταςτάςεισ του και εγκατζςτθςε ζνα Σφςτθμα Ροιότθτασ ςφμφωνα με το Ρρότυπο ISO
17025:2017.
Αντίςτοιχα το εργαςτιριο Ελζγχου Κυκλοφορίασ Ηωοτροφϊν (Ε.Ε.ΚΥ.Η.) Λάριςασ, είναι από το ζτοσ
2009 διαπιςτευμζνο εργαςτιριο ςτον προςδιοριςμό: Υγραςίασ, Ολικϊν αηωτοφχων ουςιϊν,
Λίπουσ, Τζφρασ, Λνωδϊν ουςιϊν, Ολικοφ , και Ολικοφ Ca. Στισ 29/4/2014 εγκρίκθκε από τον
ΕΣΥΔ θ επζκταςθ του πεδίου διαπίςτευςθσ ςτον προςδιοριςμό των ςτοιχείων Ca & Mg κακϊσ και
των ιχνοςτοιχείων Zn, Fe, Cu & Mn.
Το 2020 πραγματοποιικθκε επιτυχϊσ θ μετάβαςθ ςτο νζο πρότυπο ISO 17025/2017 και επζκταςθ
του πεδίου ωσ προσ τον προςδιοριςμό νατρίου.
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Σκοπόσ των ανωτζρω εργαςτθρίων είναι θ παροχι αξιόπιςτων αποτελεςμάτων αναλφςεων και
γενικότερα θ επίτευξθ και θ διατιρθςθ τθσ υψθλότερθσ δυνατισ ςτάκμθσ ποιότθτασ ςε όλεσ τισ
διενεργοφμενεσ φυςικζσ και χθμικζσ αναλφςεισ. Σφμφωνα με το Ρρότυπο ISO 17025:2017 το
εργαςτιριο πρζπει να διαςφαλίηει τθν εμπιςτοςφνθ ςτισ επιδόςεισ του εξοπλιςμοφ που διακζτει. Τα
εργαςτιρια διακζτουν παλαιωμζνο εργαςτθριακό εξοπλιςμό που κρίνεται απαραίτθτθ θ
αντικατάςταςι του.
Οι εργαςτθριακοί και πειραματικοί ζλεγχοι πραγματοποιοφνται από τισ αρμόδιεσ αρχζσ τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Γεωργίασ του ΥπΑΑΤ και είναι κατανεμθμζνεσ ςε όλθ τθν περιφζρεια τθσ χϊρασ,
αναλυτικά δε ςθμειϊνονται:
Διεφκυνςθ Ρολλαπλαςιαςτικοφ Υλικοφ Καλλιεργουμζνων Ψυτικϊν Ειδϊν και Ψυτογενετικϊν Ρόρων
 Τμιμα Ελζχου Ροικιλιϊν Καλλιεργουμζνων Ψυτϊν
 Στακμόσ Ελζγχχου Αγενοφ Ρολλαπλαςιαςτικοφ Υλικοφ και Σπόρων
Διεφκυνςθ Ηωοτροφϊν και Βοςκιςιμων Γαιϊν
 Εργαςτιριο Ελζγχου Κυκλοφορίασ Ηωοτροφϊν Κεςςαλονίκθσ
 Εργαςτιριο Ελζγχου Κυκλοφορίασ Ηωοτροφϊν Λάριςασ.

Θ υγεία των φυτϊν είναι πολφ ςθμαντικι για τθ φυτικι παραγωγι, τα δάςθ, τισ φυςικζσ και τισ
φυτεμζνεσ περιοχζσ, τα φυςικά οικοςυςτιματα, τισ υπθρεςίεσ των οικοςυςτθμάτων και τθ
βιοποικιλότθτα ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Θ υγεία των φυτϊν απειλείται από είδθ επιβλαβι για τα
φυτά και τα φυτικά προϊόντα, των οποίων ο κίνδυνοσ ειςόδου ςτθν επικράτεια τθσ Ζνωςθσ ζχει
αυξθκεί λόγω τθσ παγκοςμιοποίθςθσ των εμπορικϊν ςυναλλαγϊν και τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Για
τθν καταπολζμθςθ τθσ απειλισ αυτισ, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κζςπιςε φυτοχγειονομικοφσ κανόνεσ με
τον κανονιςμό (ΕΕ) 2016/2031.
Οι επίςθμοι ζλεγχοι και οι άλλεσ επίςθμεσ δραςτθριότθτεσ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/625
αποτελοφν δραςτθριότθτεσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ τισ οποίεσ οι αρμόδιεσ αρχζσ των κρατϊν μελϊν
πρζπει να εκτελοφν με ςκοπό τθν εξάλειψθ, τον περιοριςμό ι τθ μείωςθ οποιωνδιποτε
παραγόντων κινδφνου ενδζχεται να προκφψουν για τθν υγεία των φυτϊν (ςυμμόρφωςθ προσ τουσ
κανόνεσ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/2031).
Ο φυτοχγειονομικόσ ζλεγχοσ διενεργείται ςτα ειςαγόμενα φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά
αντικείμενα ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ (ΕΕ) 2016/2031 και (ΕΕ) 2017/625 τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ και ςτοχεφει ςτθ μείωςθ του κινδφνου ειςαγωγισ και διάδοςθσ επιβλαβϊν οργανιςμϊν ςτθ
Ωϊρα και ςτθν ΕΕ.
Οι φυτοχγειονομικοί ζλεγχοι για τα ειςαγόμενα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα
πραγματοποιοφνται ςτουσ οριςμζνουσ ςυνοριακοφσ ςτακμοφσ φυτοχγειονομικοφ ελζγχου τθσ
Ωϊρασ, οι οποίοι ςθμειωτζον αποτελοφν και ςυνοριακοφσ ςτακμοφσ φυτοχγειονομικοφ ελζγχου τθσ
ΕΕ, από τουσ επιςιμουσ υπαλλιλουσ φυτοχγειονομικϊν υπθρεςιϊν (φυτοχγειονομικοί ελεγκτζσ)
των Ρεριφερειακϊν Κζντρων Ρροςταςίασ Ψυτϊν Ροιοτικοφ και Ψυτοχγειονομικοφ Ελζγχου
(ΡΚΡΨΡ&ΨΕ) του ΥπΑΑΤ, όπου ζχουν ζδρα. Στα υπόλοιπα ςθμεία ειςόδου οι ζλεγχοι διενεργοφνται
από φυτοχγειονομικοφσ ελεγκτζσ των Δ/νςεων Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ (ΔΑΟΚ) των
Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων. Θ Δ/νςθ Ρροςταςίασ Ψυτικισ παραγωγισ του ΥπΑΑΤ αποτελεί τθν
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Κεντρικι Αρμόδια Αρχι φυτοχγείασ τθσ χϊρασ θ οποία ςυντονίηει και επιβλζπει τθν εφαρμογι τθσ
φυτοχγειονομικισ νομοκεςίασ.
Θ αυςτθροποίθςθ των επίςθμων ελζγχων φυτοχγείασ ςτουσ Συνοριακοφσ Στακμοφσ
Ψυτοχγειονομικοφ Ελζγχου ςτθν χϊρα ςχετίηεται με τθν φπαρξθ τθσ αντίςτοιχθσ υλικοτεχνικισ
υποδομισ (εγκαταςτάςεισ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που κζτει ο κανονιςμόσ (ΕΕ) 2017/625 και
ο εκτελεςτικόσ κανονιςμόσ (ΕΕ) 2019/1014.
Αντίςτοιχα, οι επίςθμοι ζλεγχοι ςτουσ τομείσ των τροφίμων ηωικισ προζλευςθσ πρωτογενοφσ
παραγωγισ, τθσ υγείασ των ηϊων και των ηωικϊν υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων με
ςκοπό τθν εξακρίβωςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τουσ αντίςτοιχουσ ενωςιακοφσ κανόνεσ και
ςυνακολουκα τθν προάςπιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ και του δθμόςιου ςυμφζροντοσ, διενεργοφνται
από τισ εργαςτθριακζσ δομζσ που υπάγονται ςτθ Γενικι Δ/νςθ Κτθνιατρικισ του ΥπΑΑΤ (Ρίνακασ
ςελίδα 18, Ωάρτθσ 7). Τα εργαςτιρια του δικτφου, διατθρϊντασ κακεςτϊτοσ διαπίςτευςθσ κατά ΕΝ
ISO/IEC 17025, είναι επιφορτιςμζνα με τθ διενζργεια μεγάλου εφρουσ κατθγοριϊν δοκιμϊν και
αναλφςεων, όπωσ μικροςκοπικζσ/παραςιτολογικζσ/μικροβιολογικζσ δοκιμζσ, δοκιμζσ ανίχνευςθσταυτοποίθςθσ αντιςωμάτων, αντιγόνων και γονιδιϊματοσ (ανοςοενηυμικζσ, μοριακζσ), δοκιμζσ
ελζγχου μικροβιακισ αντοχισ και χθμικζσ δοκιμζσ προςδιοριςμοφ επιβλαβϊν ουςιϊν, καταλοίπων
κτθνιατρικϊν φαρμάκων, ουςιϊν με ορμονικι δράςθ και βιοτοξινϊν. Για να εξαςφαλιςτεί θ
ποιότθτα του εργαςτθριακοφ ζργου, κακοριςτικισ ςθμαςίασ είναι θ ανταπόκριςθ ςτα διεκνι και
ενωςιακά πρότυπα εργαςτθριακοφ ελζγχου, προχπόκεςθ που ικανοποιείται μόνο με τθν
αντικατάςταςθ του παλαιωμζνου αναλυτικοφ εξοπλιςμοφ με νζο, τεχνολογίασ αιχμισ.
Σε ότι αφορά ςτθν αςφάλεια και ποιότθτα τθσ φυτικισ παραγωγισ, θ ζγκαιρθ και αποτελεςματικι
εφαρμογι των προγραμμάτων ελζγχου, αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για τθ διατθρθςιμότθτα και
τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ φυτικισ παραγωγισ τθσ χϊρασ.
Λαμβάνοντασ υπόψθ:
(α) τισ απαιτιςεισ που προκφπτουν από τθν ενωςιακι νομοκεςία ςε κάκε εφρθμα μθ
ςυμμορφοφμενου προϊόντοσ, είτε ωσ προσ τθν αςφάλεια, είτε ωσ προσ τθν ποιότθτα, και τα οποία
περιλαμβάνουν τθν ζκδοςθ ςυςτάςεων ι τθν λιψθ άμεςων διοικθτικϊν μζτρων και
(β) τθν υποχρζωςθ των αρμόδιων αρχϊν ελζγχου να παρακολουκοφν, μζςω διαδικαςιϊν ςυνεχοφσ
εποπτείασ το κακεςτϊσ ςτισ ειςαγωγζσ και εξαγωγζσ αλλά και ςτθν εγχϊρια αγορά,
κακίςταται ςαφισ θ βαρφνουςα ςθμαςία τθσ ζγκυρθσ και ζγκαιρθσ διενζργειασ των απαραίτθτων
εργαςτθριακϊν διαγνωςτικϊν δοκιμϊν για τθν επιβεβαίωςθ ι μθ των μθ ςυμμορφϊςεων.
Στθ χϊρα μασ, θ διενζργεια των επίςθμων εργαςτθριακϊν δοκιμϊν ςτο πλαίςιο τθσ αςφάλειασ και
τθσ ποιότθτασ των τροφίμων φυτικισ προζλευςθσ αναλαμβάνεται από τα εργαςτιρια των
Ρεριφερειακϊν Κζντρων Ρροςταςίασ Ψυτϊν, Ροιοτικοφ και Ψυτοχγειονομικοφ Ελζγχου του ΥπΑΑΤ,
οι οποίεσ οργανϊνονται ςε επίπεδο τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Ροιότθτασ και Αςφάλειασ Τροφίμων
Ψυτικισ Ρροζλευςθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αποκεντρωμζνων Δομϊν, ςφμφωνα με τον πίνακα που
ακολουκεί:

1

Ρεριφερειακό Κζντρο Ρροςταςίασ Ψυτϊν,
Ροιοτικοφ και Ψυτοχγειονομικοφ Ελζγχου Αττικισ

2

Ρεριφερειακό

Κζντρο

Ρροςταςίασ
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Ψυτϊν,

Ροιοτικοφ και Ψυτοχγειονομικοφ Ελζγχου Βόλου
3

Ρεριφερειακό Κζντρο Ρροςταςίασ
Ροιοτικοφ και Ψυτοχγειονομικοφ
Λωαννίνων

Ψυτϊν,
Ελζγχου

4

Ρεριφερειακό Κζντρο Ρροςταςίασ
Ροιοτικοφ και Ψυτοχγειονομικοφ
Κεςςαλονίκθσ

Ψυτϊν,
Ελζγχου

5

Ρεριφερειακό Κζντρο Ρροςταςίασ
Ροιοτικοφ και Ψυτοχγειονομικοφ
Καβάλασ

Ψυτϊν,
Ελζγχου

6

Ρεριφερειακό Κζντρο Ρροςταςίασ
Ροιοτικοφ και Ψυτοχγειονομικοφ
Ναυπλίου

Ψυτϊν,
Ελζγχου

7

Ρεριφερειακό Κζντρο Ρροςταςίασ Ψυτϊν,
Ροιοτικοφ και Ψυτοχγειονομικοφ Ελζγχου Αχαΐασ

8

Ρεριφερειακό Κζντρο Ρροςταςίασ
Ροιοτικοφ και Ψυτοχγειονομικοφ
Θρακλείου

Ψυτϊν,
Ελζγχου

Οι βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθ λειτουργία τουσ, ςε ςυμμόρφωςθ με το ςχετικό νομοκετικό
πλαίςιο και τισ τεχνικζσ ςυςτάςεισ διεκνϊν οργανιςμϊν, ςυνοψίηονται ςτα ακόλουκα:
 τιρθςθ κανόνων ορκισ εργαςτθριακισ πρακτικισ,
 διατιρθςθ κακεςτϊτοσ διαπίςτευςθσ κατά ΕΝ ISO/IEC 17025,
Υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτον τομζα τθσ γεωργίασ όςον αφορά ςτον εργαςτθριακό ζλεγχο
λιπαςμάτων και τθν παραγωγι πιςτοποιθμζνου πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ ςτα κρατικά
κτιματα.
Θ νζα ενωςιακι νομοκεςία (Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2019/1009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 5θσ Λουνίου 2019, L 170) οδθγεί ςε νζεσ απαιτιςεισ ςχετικά με τθ διάκεςθ
προϊόντων λίπανςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτθν αγορά, αποτρζποντασ επιλογζσ που κα ιταν
ηθμιογόνεσ για το περιβάλλον ι τθ δθμόςια υγεία, όπωσ επίςθσ και για τθν εποπτεία τθσ αγοράσ και
τθ ςυμμόρφωςθ των προϊόντων *Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2019/1020]. Βαςικι αρχι αποτελεί θ διάκεςθ
λιπαςμάτων παραγόμενων από ανακυκλωμζνα ι οργανικά υλικά για ςκοποφσ λίπανςθσ, με ςτόχο
τθν ανάπτυξθ τθσ κυκλικισ οικονομίασ, ϊςτε να υπάρξει επάρκεια χριςθσ κρεπτικϊν ςτοιχείων και
απεξάρτθςθ από κρεπτικά ςτοιχεία προζλευςθσ τρίτων χωρϊν.
Λόγω τθσ πρόςφατθσ νομοκεςίασ και ζναρξθσ εφαρμογισ τθσ ςτθ χϊρα μασ, ςτισ 15.7.2022, μζχρι
ςτιγμισ, δεν υπάρχει επίςθμοσ φορζασ, ϊςτε μζςω εργαςτθριακϊν διαδικαςιϊν, να υπάρχει θ
δυνατότθτα ζγκαιρου και ζγκυρου ελζγχου των νζων προϊόντων λίπανςθσ. Ϋςτόςο, ςτθ χϊρα μασ, θ
διενζργεια αυτϊν των επίςθμων εργαςτθριακϊν αναλφςεων προϊόντων λίπανςθσ κα μποροφςε να
πραγματοποιείται, εφόςον εξαςφαλιςτεί ο απαραίτθτοσ ςφγχρονοσ εξοπλιςμόσ, ςτουσ χϊρουσ των
εργαςτθρίων των τριϊν (3) Τμθμάτων Γεωργικϊν Εφαρμογϊν και Αναλφςεων Λιπαςμάτων (εφεξισ
Τ.Γ.Ε.Α.Λ.) του ΥπΑΑΤ.
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Τα τρία (3) Τ.Γ.Ε.Α.Λ. οργανϊνονται ςε επίπεδο Τμθμάτων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αποκεντρωμζνων
Δομϊν, ςφμφωνα με τον πίνακα που ακολουκεί:
1

Τ.Γ.Ε.Α.Λ. Κεςςαλίασ και Στερεάσ Ελλάδασ με ζδρα τθν Λάριςα

2

Τ.Γ.Ε.Α.Λ. Αττικισ με ζδρα τθ Λυκόβρυςθ

3

Τ.Γ.Ε.Α.Λ. Κεντρικισ Μακεδονίασ με ζδρα τθ Κεςςαλονίκθ

Τα ανωτζρω Τ.Γ.Ε.Α.Λ. μζχρι και ςιμερα λειτουργοφν ςε ςυμμόρφωςθ με το ςχετικό νομοκετικό
πλαίςιο και τισ τεχνικζσ ςυςτάςεισ Διεκνϊν Οργανιςμϊν, και παρζχουν αξιόπιςτα αποτελζςματα
αναλφςεων, ςφμφωνα με το Ρρότυπο ISO 17025: 2017 ςε αναλφςεισ εδάφουσ, φυτικϊν ιςτϊν και
νερϊν άρδευςθσ.
Και τα τρία εργαςτιρια ζχουν μεγάλο κφκλο εργαςιϊν, με τθν υποδοχι μεγάλου αρικμοφ δειγμάτων
εδάφουσ, φυτικϊν ιςτϊν και νερϊν άρδευςθσ, ενϊ πολλά από τα επιςτθμονικά εργαςτθριακά
όργανα ζχουν υποςτεί φκορζσ λόγω παλαιότθτασ και ςυχνισ χριςθσ τουσ. Θ αντικατάςταςθ του
απαρχαιωμζνου εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ τουσ, με ςφγχρονο τεχνολογικά εξοπλιςμό κα ζδιδε τθ
δυνατότθτα να υλοποιοφν ποςοτικό και ποιοτικό εργαςτθριακό ζλεγχο λιπαςμάτων, εφαρμόηοντασ
ςφγχρονεσ μεκόδουσ, ςφμφωνεσ με τα διεκνι και ενωςιακά πρότυπα.
Συνοψίηοντασ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
α) τισ απαιτιςεισ που προκφπτουν από τθν ενωςιακι νομοκεςία ςε κάκε εφρθμα μθ
ςυμμορφοφμενου προϊόντοσ, είτε ωσ προσ τθν αςφάλεια, είτε ωσ προσ τθν ποιότθτα,
β) τθν υποχρζωςθ των αρμόδιων αρχϊν ελζγχου να παρακολουκοφν, μζςω διαδικαςιϊν ςυνεχοφσ
εποπτείασ το κακεςτϊσ διακίνθςθσ λιπαςμάτων τόςο ςτθν εγχϊρια και ενδοκοινοτικι αγορά, όςο
και ςτισ τρίτεσ χϊρεσ και
γ) τθ διαςφάλιςθ υψθλισ ποιότθτασ προϊόντων λίπανςθσ, υψθλοφ κφρουσ, τα οποία κα ςυνεχίςουν
να διακινοφνται ωσ χαρακτθριςμζνα προϊόντα Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τόςο ςτθν εγχϊρια αγορά, όςο
και ςτο εξωτερικό,
κακίςταται ςαφισ θ φψιςτθ ςθμαςία τθσ ζγκυρθσ και ζγκαιρθσ διεξαγωγισ εργαςτθριακϊν
αναλφςεων προϊόντων λίπανςθσ για τθν επιβεβαίωςθ ι μθ τθσ τιρθςθσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ
από τισ επιχειριςεισ παραγωγισ και εμπορίασ προϊόντων λίπανςθσ.
Για τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ εγχϊριασ παραγωγισ ςθμαντικι είναι θ δυνατότθτα προμικειασ εκ
μζρουσ των παραγωγϊν, πιςτοποιθμζνου πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ ςτον τομζα τθσ δενδροκομίασ
(εφαρμογι των απαιτιςεων ποιότθτασ και φυτοχγείασ ςτθ βάςθ των υφιςτάμενων ευρωπαϊκϊν
Κανονιςμϊν). Είναι χαρακτθριςτικό ότι θ χϊρα ςτερείται ανταγωνιςτικότθτασ ακόμθ και ςε
καταγεγραμμζνεσ ποικιλίεσ ελιάσ με μακρά παράδοςθ καλλιζργειασ ςτον ελλαδικό χϊρο,
δεδομζνου ότι δεν υπάρχει θ δυνατότθτα εξαγωγϊν πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ με προδιαγραφζσ
πιςτοποίθςθσ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται από τθν ενωςιακι νομοκεςία. Για τθν κάλυψθ των
προαναφερκειςϊν αναγκϊν ζχουν δθμιουργθκεί ιδθ από τθ δεκαετία του 1950, υποδομζσ οι
οποίεσ αποτελοφνται από κρατικά κτιματα ςτον Γαλατά Τροιηθνίασ και ςτα Σζρβια Κοηάνθσ. Εντόσ
των κρατικϊν αυτϊν κτθμάτων υπάρχουν εγκαταςτάςεισ (μθτρικζσ φυτείεσ, κερμοκιπια, κτίρια
γραφείων, αποκθκϊν, προςωπικοφ, μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ). Τα κρατικά αυτά κτιματα είναι
διατθρθτζσ ποικιλιϊν πλικουσ φυτικϊν δενδροκομικϊν ειδϊν. Συγκεκριμζνα, ςτα Σζρβια Κοηάνθσ,
αλλά και ςτον Γαλατά Τροιηθνίασ διατθρείται πολλαπλαςιαςτικό υλικό διαφόρων ειδϊν και
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ειδικότερα ςτον Γαλατά ποικιλιϊν εςπεριδοειδϊν, και αποτζλεςε και τον δθμιουργό τθσ ποικιλίασ
μανταρινιοφ «Κλθμεντίνθ Ρόρου».
Για τον λόγο αυτό ζχουν εκδοκεί θ υπϋ αρ. 2955/120333/26-10-2016 απόφαςθ του Αναπλθρωτι
Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων (Βϋ 3603), θ υπϋ αρ. 3401/144590/22.12.2016 κοινι
κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ και του Υφυπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων (Βϋ4460) οι
οποίεσ ρυκμίηουν, μεταξφ άλλων, και το μθτρϊο ποικιλιϊν και θ υπϋ αρ. 217265/28.1.2004
απόφαςθ του Υπουργοφ Γεωργίασ (Βϋ 203), θ οποία ρυκμίηει τισ διατθρθτζσ ποικιλιϊν φυτικϊν
ειδϊν.
Με τισ επιδιωκόμενεσ δράςεισ βελτιϊνεται το περιβαλλοντικό αποτφπωμα λειτουργίασ των
υποδομϊν αυτϊν, δθμιουργοφνται οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ ςυνεργειϊν
(μελζτθ χαρακτθριςτικϊν ποικιλιϊν δζντρων ςτον αγρό, πολλαπλαςιαςμόσ αυτϊν, πιςτοποίθςθ και
ανάπτυξθ πωλιςεων) και δίνεται ϊκθςθ ςτθν επιδιωκόμενθ εξωςτρζφεια τθσ χϊρασ, όςον αφορά
ςτθ διεκνι διακίνθςθ πιςτοποιθμζνου και κατοχυρωμζνου εκνικά πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ.

Υφιςτάμενθ κατάςταςθ όςον αφορά ςτουσ ελζγχουσ τροφίμων
Ο ΕΨΕΤ διακζτει δυο (2) ςφγχρονεσ ιδιόκτθτεσ εργαςτθριακζσ εγκαταςτάςεισ ςτθν Ακινα και τθ
Κεςςαλονίκθ, οι οποίεσ αγοράςτθκαν μζςω του Γϋ ΚΡΣ το ζτοσ 2007 και οι οποίεσ λόγω παρζλευςθσ
πολλϊν ετϊν χριηουν επιδιορκϊςεων αλλά και αναδιαμορφϊςεων, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των
προτφπων ποιότθτασ προσ τα οποία τα εργαςτιρια οφείλουν να ςυμμορφϊνονται.
Ο εργαςτθριακόσ εξοπλιςμόσ αγοράςτθκε και αυτόσ μζςω του ΓϋΚΡΣ το ζτοσ 2007 και ζκτοτε δεν
ζχει ανανεωκεί με ςυνζπεια θ αποκατάςταςθ βλαβϊν και θ αντικατάςταςθ ανταλλακτικϊν να
κακίςτανται εξαιρετικά δφςκολεσ και δαπανθρζσ, αφοφ ζχει παρζλκει πλζον ο χρόνοσ των
εγγυιςεων παροχισ τουσ και τα μοντζλα των οργάνων ζχουν αποςυρκεί από τθν αγορά.
Το ςφνολο των διαπιςτευμζνων και των υπό ανάπτυξθ χθμικϊν μεκόδων ανάλυςθσ, υλοποιοφνται
ςε δφο όργανα *HPLC (Υγρι χρωματογραφία) και GC (αζρια χρωματογραφία)+ και θ πικανι βλάβθ
τουσ ι θ αδυναμία εφρεςθσ ανταλλακτικϊν, κζτει ςε κίνδυνο τθν αναλυτικι ικανότθτα του χθμικοφ
εργαςτθρίου και κατά ςυνζπεια τθν δυνατότθτα υλοποίθςθσ των προγραμμάτων του επίςθμου
ελζγχου τροφίμων.
Επιπλζον, ςφμφωνα με τισ εξελίξεισ ςτο τομζα των τροφίμων και ςτθ κζςπιςθ νζων ι/και
χαμθλότερων νομοκετικϊν ορίων, υπάρχει άμεςθ και επιτακτικι ανάγκθ ανάπτυξθσ νζων μεκόδων
εργαςτθριακισ ανάλυςθσ, θ οποία προχποκζτει τθν προμικεια νζου εξοπλιςμοφ.
Μεταξφ των Διευκφνςεων που ςυγκροτοφν τον ΕΨΕΤ, θ Διεφκυνςθ Εργαςτθριακϊν Δομϊν
(υπθρεςιακι μονάδα υπαγόμενθ ςτον Γενικό Διευκυντι) ζχει τουσ εξισ επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ:
α) τθ διαςφάλιςθ τθσ επιχειρθςιακισ ικανότθτασ και τθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν
των εργαςτθρίων του ΕΨΕΤ,
β) τθ διενζργεια εργαςτθριακϊν δοκιμϊν του επίςθμου ελζγχου των τροφίμων και τθν παροχι
εργαςτθριακϊν υπθρεςιϊν ςε δθμόςιουσ, ιδιωτικοφσ φορείσ και φυςικά πρόςωπα,
γ) τθν παρακολοφκθςθ των επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν εξελίξεων ςτο εργαςτθριακό πεδίο και
τθν αξιοποίθςι τουσ ςτθν ανάπτυξθ των εργαςτθριακϊν δομϊν του επίςθμου ελζγχου των
τροφίμων,

27
1.

δ) τον ςυντονιςμό των εργαςτθρίων επίςθμου ελζγχου και εργαςτθρίων αναφοράσ ςτον τομζα των
τροφίμων.
Θ ανωτζρω Διεφκυνςθ ςυγκροτείται από τρία Τμιματα, δφο εκ των οποίων ςυνιςτοφν τισ ιδιόκτθτεσ
εργαςτθριακζσ δομζσ του ΕΨΕΤ ςτθν Ακινα και τθ Κεςςαλονίκθ (Τμιμα Εργαςτθρίων Δοκιμϊν και
Ερευνϊν Τροφίμων Ακινασ και Τμιμα Εργαςτθρίων Δοκιμϊν και Ερευνϊν Τροφίμων Κεςςαλονίκθσ)
οι οποίεσ διαρκρϊνονται ςε τρείσ εργαςτθριακοφσ τομείσ:
 Τομζασ Ψυςικοχθμικϊν Δοκιμϊν
 Τομζασ Μικροβιολογικϊν Δοκιμϊν
 Τομζασ Μοριακϊν Δοκιμϊν
Οι αρμοδιότθτζσ τουσ περιλαμβάνουν τθν ανάπτυξθ και διεξαγωγι του επίςθμου ελζγχου των
τροφίμων, ςτο πλαίςιο τθσ ανάλθψθσ, τθσ ςυμμετοχισ και τθσ υλοποίθςθσ ερευνθτικϊν
προγραμμάτων και τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςε δθμόςιουσ, ιδιωτικοφσ φορείσ και φυςικά πρόςωπα.

Υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτον τομζα τθσ αγροτικισ ζρευνασ
Πςον αφορά ςτθν αγροτικι ζρευνα, οι προτεινόμενεσ δράςεισ εςτιάηουν ςε ειδικοφσ ςτόχουσ του
Εκνικοφ Ρρογράμματοσ Ανάπτυξθσ και ειδικότερα ςτθν ζρευνα και ανάπτυξθ, τον ψθφιακό
μεταςχθματιςμό, τθν καινοτομία και τθν επιχειρθματικότθτα, τθν κυκλικι οικονομία και τον
αγροτοδιατροφικό τομζα.
Ο ΕΛΓΟ ΔΘΜΘΤΑ διακζτει τθν εμπειρία για να ςχεδιάςει, να ςυντονίςει και να υλοποιιςει τα
προγράμματα κατάρτιςθσ και τισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ των παραγωγϊν ςτθν ΟΩΓΨ, ςε
ςυνεργαςία με τισ περιφερειακζσ υπθρεςίεσ του ΥπΑΑΤ, τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και τουσ
ςυλλογικοφσ φορείσ των αγροτϊν.

Οι Γενικζσ Διευκφνςεισ οι οποίεσ ςυγκροτοφν τον ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ είναι οι εξισ:
Λ) H Γενικι Διεφκυνςθ Αγροτικισ Ζρευνασ, θ οποία:
α) διεξάγει πρωτοπόρα εφαρμοςμζνθ ζρευνα και αναπτφςςει τεχνολογία για τθ φυτικι, δαςικι,
ηωικι και αλιευτικι παραγωγι, τθ φυτοπροςταςία, τθν κτθνιατρικι, τθ διαχείριςθ αλιευτικϊν
πόρων, τθ μεταποίθςθ και ςυντιρθςθ αγροτικϊν προϊόντων κακϊσ και τθν αγροτικι οικονομία και
κοινωνιολογία.
β) δραςτθριοποιείται ςτον τομζα βελτίωςθσ και δθμιουργίασ νζων ποικιλιϊν φυτϊν και ςτθν
παραγωγι υγιοφσ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ, ςτθ διατιρθςθ ντόπιων ποικιλιϊν (ςπόρων,
ποικιλιϊν αμπζλου και δενδρωδϊν), κακϊσ και ςτθ διατιρθςθ αυτόχκονων φυλϊν ηϊων.
γ) αναπτφςςει ερευνθτικζσ και αναπτυξιακζσ δραςτθριότθτεσ τόςο ςτον πρωτογενι όςο και ςτο
δευτερογενι τομζα τθσ αγροτικισ παραγωγισ, ςτοχεφοντασ ςτθν ολοκλθρωμζνθ αντιμετϊπιςθ των
αγροτικϊν προβλθμάτων ςτο πλαίςιο τθσ εκνικισ αγροτικισ πολιτικισ κακϊσ και τθσ Αγροτικισ
Ρολιτικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.

28
1.

H Γενικι Διεφκυνςθ Αγροτικισ Ζρευνασ ςυγκροτείται από δφο Διευκφνςεισ, τθν Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ
Ερευνθτικϊν και Τεχνολογικϊν Δραςτθριοτιτων και τθν Διεφκυνςθ Υποςτιριξθσ Ερευνθτικϊν,
Αναπτυξιακϊν Ζργων και Ρροϊόντων Ζρευνασ.
Συνολικά διακζτει ζντεκα (11) Λνςτιτοφτα Αγροτικισ Ζρευνασ ανά τθν επικράτεια.
ΛΛ) Γενικι Διεφκυνςθ Αγροτικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ, θ οποία, ωσ πιςτοποιθμζνοσ φορζασ
εκνικισ εμβζλειασ από τον ΕΟΡΡΕΡ, αςκεί μεταξφ των άλλων τισ κάτωκι αρμοδιότθτεσ:
α) εξυπθρετεί τισ πολλαπλζσ ανάγκεσ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ για επαγγελματικι
εκπαίδευςθ, επαγγελματικι κατάρτιςθ, επιμόρφωςθ και ενθμζρωςθ, για τθν ανάπτυξθ τθσ
γεωργίασ και τθν αναςυγκρότθςθ τθσ υπαίκρου.
β) προωκεί κεςμικά μζςω των ΕΡΑΣ που διακζτει, κακϊσ και των 70 Κζντρων «ΔΘΜΘΤΑ», τθ
βελτίωςθ των επαγγελματικϊν ικανοτιτων και δεξιοτιτων των αγροτϊν, ϊςτε να παράγουν
ανταγωνιςτικά προϊόντα ςεβόμενοι παράλλθλα τον καταναλωτι και το περιβάλλον.
γ) ζχει τθν ευκφνθ τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ δευτεροβάκμιασ επαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ ςτον αγροτικό τομζα, κακϊσ και τθσ κατάρτιςθσ των αυτοαπαςχολοφμενων ςτον
πρωτογενι τομζα.
Θ Γενικι Διεφκυνςθ Αγροτικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ ςυγκροτείται από δφο
Διευκφνςεισ, τθ Διεφκυνςθ Αγροτικισ Εκπαίδευςθσ και τθ Διεφκυνςθ Αγροτικισ Κατάρτιςθσ και
διακζτει ςυνολικά 70 κζντρα «ΔΘΜΘΤΑ» ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ.
ΛΛΛ) Θ Γενικι Διεφκυνςθ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ Αγροτικϊν Ρροϊόντων θ οποία μεταξφ των
αρμοδιοτιτων τθσ περιλαμβάνει:
α) τθ μζριμνα για τθ ςυγκρότθςθ ομάδων επικεϊρθςθσ ι και ελζγχου των επιχειριςεων - φορζων
και τθσ αγοράσ
β) τθν υποβολι προτάςεων για τθν εκπόνθςθ
ελζγχου/επικεωριςεων επιχειριςεων – φορζων,

των

κανονιςμϊν

ι

διαδικαςιϊν

γ) τθν επίβλεψθ ιδιωτικϊν φορζων και πιςτοποίθςθσ AGRO,
δ) τθν επίβλεψθ εγκεκριμζνων οργανιςμϊν ελζγχου και πιςτοποίθςθσ προϊόντων βιολογικισ
γεωργίασ,
ε) τθν παρακολοφκθςθ τθσ θλεκτρονικισ καταγραφισ των ιςοηυγίων κρζατοσ από τισ υπόχρεεσ
βιομθχανίεσ – βιοτεχνίεσ,
η) τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων με τα αντίςτοιχα ςτοιχεία του Τμιματοσ Ρρογραμματιςμοφ
Ελζγχων και Λςοηυγίων Γάλακτοσ και Κρζατοσ,
θ) τθ διαχείριςθ των ιςοηυγίων γάλακτοσ και κρζατοσ,
κ) τθν παρακολοφκθςθ τθσ ζγκαιρθσ αποςτολισ των ιςοηυγίων γάλακτοσ από τισ υπόχρεεσ
βιομθχανίεσ – βιοτεχνίεσ και θ θλεκτρονικι καταγραφι τουσ.
Θ Γενικι Διεφκυνςθ Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ Αγροτικϊν Ρροϊόντων ςυγκροτείται από τθ Δ/ςθ
Ριςτοποίθςθσ και Ρροδιαγραφϊν, τθ Δ/νςθ Ανάπτυξθσ και Εφαρμογϊν και τθ Δ/νςθ Διαχείριςθσ
Ελζγχων Γάλακτοσ και Κρζατοσ.
Υφιςτάμενθ κατάςταςθ όςον αφορά ςτον τομζα τθσ φυτοχγείασ
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Πςον αφορά ςτον τομζα τθσ φυτοχγείασ, θ ζγκαιρθ και αποτελεςματικι εφαρμογι των
προγραμμάτων ελζγχου, περιοριςμοφ και εκρίηωςθσ των επιβλαβϊν οργανιςμϊν καραντίνασ των
φυτϊν και φυτικϊν προϊόντων αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για τθ διατθρθςιμότθτα και τθν
περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ φυτικισ παραγωγισ τθσ χϊρασ.
Τα τελευταία χρόνια ζχουν εμφανιςκεί ςε γειτονικζσ χϊρεσ πλικοσ ςοβαρϊν επιβλαβϊν
οργανιςμϊν με κορυφαία το βακτιριο Xylella fastidiosa, που ζχει ανυπολόγιςτεσ καταςτροφζσ ςτο
φυτικό κεφάλαιο τθσ γειτονικισ Λταλίασ αλλά και άλλων χωρϊν όπωσ θ Γαλλία και θ Λςπανία .
Στθ χϊρα μασ ζχουν ιδθ καταγραφεί επιβλαβείσ οργανιςμοί καραντίνασ που απειλοφν το φυτικό
κεφάλαιο και κζτουν ςε κίνδυνο τθ βιωςιμότθτα τθσ αγροτικισ παραγωγισ. Ενδεικτικά αναφζρονται
ο μαφρο ακανκϊδθσ αλευρϊδθσ των εςπεριδοειδϊν ςτθν Κζρκυρα και Ιπειρο, ο ιόσ τθσ καςτανισ
ρυτίδωςθσ των καρπϊν ςτθν τομάτα, θ αςκζνεια τθσ πατάτασ “χυτρίδιο του ςαρκϊδουσ”, που
οφείλεται ςτον εδαφογενι μφκθτα καραντίνασ Synchytrium endobioticum .
Οι λόγοι για τουσ οποίουσ παρατθρείται αφξθςθ τθσ διαςποράσ επιβλαβϊν οργανιςμϊν καραντίνασ
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ςτθ χϊρα μασ είναι κυρίωσ:


θ αφξθςθ του όγκου διακίνθςθσ φυτικϊν προϊόντων και



θ κλιματικι αλλαγι που κακιςτά ευνοϊκότερθ τθν εξάπλωςθ και εγκατάςταςθ ςε νζα
περιβάλλοντα

Βαςικι προχπόκεςθ για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των επιβλαβϊν οργανιςμϊν είναι θ
ζγκαιρθ και αξιόπιςτθ διάγνωςθ τθσ παρουςίασ τουσ ςτο πλαίςιο των επίςθμων ελζγχων που
διενεργοφνται ςε εφαρμογι τθσ εκνικισ και ενωςιακισ νομοκεςίασ *Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2016/2031,
Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2019/2072, Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2017/625+.
Λαμβάνοντασ υπόψθ:
(α) τισ απαιτιςεισ που προκφπτουν από τθν εκνικι και ενωςιακι νομοκεςία ςχετικά με τθν ζγκαιρθ
και αξιόπιςτθ διενζργεια εργαςτθριακϊν ελζγχων για τθν παρουςία επιβλαβϊν οργανιςμϊν
καραντίνασ και τθσ διάκεςθσ πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ ελεφκερου από επιβλαβείσ οργανιςμοφσ,
(β) τθν υποχρζωςθ των αρμόδιων φυτουγειονομικϊν ελεγκτϊν να παρακολουκοφν, μζςω
διαδικαςιϊν ςυνεχοφσ εποπτείασ, το φυτοχγειονομκό κακεςτϊσ τθσ χϊρασ,
(γ) τθν ανάγκθ για ανάπτυξθ μεκόδων για τθν ανίχνευςθ επιβλαβϊν οργανιςμϊν ενδιαφζροντοσ
τρίτων χωρϊν ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ εξαγωγικι δραςτθριότθτα φυτϊν και φυτικϊν προϊόντων
κακίςταται ςαφισ θ βαρφνουςα ςθμαςία τθσ διενζργειασ των απαραίτθτων εργαςτθριακϊν
διαγνωςτικϊν δοκιμϊν για τθν ζγκαιρθ και αξιόπιςτθ ανίχνευςθ επιβλαβϊν οργανιςμϊν των φυτϊν.
Τα εργαςτιρια του ΜΨΛ είναι εκνικά εργαςτιρια αναφορά για τθν φυτοχγεία και οι βαςικζσ αρχζσ
που διζπουν τθ λειτουργία τουσ, ςε ςυμμόρφωςθ με το ςχετικό νομοκετικό πλαίςιο και τισ τεχνικζσ
ςυςτάςεισ διεκνϊν οργανιςμϊν, ςυνοψίηονται ςτα ακόλουκα:
 τιρθςθ κανόνων ορκισ εργαςτθριακισ πρακτικισ,
 ανάπτυξθ και διατιρθςθ κακεςτϊτοσ διαπίςτευςθσ κατά ΕΝ ISO/IEC 17025,
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 τιρθςθ προτφπων διαχείριςθσ βιοαςφάλειασ (οργανιςμοί καραντίνασ).
Θ εξεφρεςθ χρθματοδοτικϊν πόρων για τον περαιτζρω εκςυγχρονιςμό τουσ αποτελεί αδιριτθ
ανάγκθ για τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ του ζργου τουσ και για τθ ςυνεχι ικανοποίθςθ των
υποχρεϊςεων που απορρζουν από νομοκετικζσ επιταγζσ και οδθγίεσ-ςυςτάςεισ διεκνϊν
οργανιςμϊν (Ευρωπαϊκόσ και Μεςογειακόσ Οργανιςμόσ για τθν Ρροςταςία των Ψυτϊν, EPPO).

SWOT ANALYSIS
Αδφνατα ςθμεία
• Ρεριβαλλοντικά προβλιματα και ανεπάρκειεσ ςτθ διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων
• Ζντονθ εποχιακι και χωρικι ανιςοκατανομι των υδατικϊν πόρων τθσ χϊρασ
• Μικρό ποςοςτό γεωργικϊν εκτάςεων που αρδεφονται με αποδοτικά ςυςτιματα άρδευςθσ
• Ωαμθλό επίπεδο επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και διάδοςθσ των καινοτομιϊν
• Ρεριοριςμζνθ χρθματοδότθςθ
• Ταχφτατθ μετεξζλιξθ και αφξθςθ των διεκνϊσ αποδεκτϊν τεχνικϊν απαιτιςεων που
αφοροφν τον διαπιςτευμζνο εργαςτθριακό ζλεγχο
• Αφξθςθ του κόςτουσ παραγωγισ με επιδείνωςθ τθσ αποδοτικότθτασ των ειςροϊν
• Ωριςθ μθ πιςτοποιθμζνου πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ
• Σφνκεςθ των ειςροϊν με υψθλι ςυμμετοχι τθσ ενζργειασ και των ηωοτροφϊν
• Ανεπαρκισ ςτιριξθ τθσ κτθνοτροφίασ από τθ φυτικι παραγωγι
• Ραλαίωςθ κτιριακϊν υποδομϊν και εξοπλιςμοφ και περιοριςμζνοι χϊροι εργαςτθριακϊν
υποδομϊν
• Ανάπτυξθ μεκόδων για οριςμζνουσ οργανιςμοφσ ςε ειδικζσ κερμοκθπιακζσ εγκαταςτάςεισ
• Μεγάλοσ αρικμόσ οργανιςμϊν που απαιτεί εξειδικευμζνουσ ελζγχουσ
• Ακατάλλθλοι χϊροι κερμοκθπίων
• Οι Συνοριακοί Στακμοί Ψυτοχγειονομικοφ Ελζγχου τθσ χϊρασ μασ καταγράφουν ςθμαντικζσ
ελλείψεισ ςτθν υλικοτεχνικι τουσ υποδομι που δεν επιτρζπει τθν ςωςτι λειτουργία τουσ
και τθν αυςτθροποίθςθ των επιςιμων ελζγχων φυτοχγείασ.
• Μθ επαρκισ προςταςία του φυτικοφ κεφαλαίου τθσ χϊρασ από νζο-εμφανιηόμενουσ
επιβλαβείσ οργανιςμοφσ καραντίνασ (όπωσ Xylella fastidiosa).

Δυνατά ςθμεία:
• Επαρκείσ φυςικοί πόροι (όπωσ φδατα ςε καλι ποιότθτα και ποςότθτα)
 Οι ποικιλόμορφεσ εδαφοκλιματικζσ ςυνκικεσ που διευκολφνουν τθν παραγωγι
διαφοροποιθμζνων και ποιοτικϊν προϊόντων
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• Κεςμοκετθμζνεσ εκνικζσ ςτρατθγικζσ ςε ιςχφ (όπωσ ΡΑΣΛΝΘ ΒΛΒΛΟΣ Ρλαίςιο για τισ
πολιτικζσ που αφοροφν το κλίμα και τθν ενζργεια με χρονικό ορίηοντα το ζτοσ 2030,
Εγκεκριμζνα Σχζδια Διαχείριςθσ των Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν των Υδατικϊν
Διαμεριςμάτων τθσ χϊρασ)
• Φπαρξθ διεκνοφσ εμπειρίασ και τεχνογνωςίασ ςε κζματα εξοικονόμθςθσ νεροφ και
αςφάλειασ τροφίμων
• Εμπειρογνωμοςφνθ προςωπικοφ
• Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ποιότθτασ
• Κεςμοκετθμζνοσ ρόλοσ Εκνικϊν Εργαςτθρίων Αναφοράσ και εργαςτθρίων επιςιμου
ελζγχου για τισ ηωονόςουσ και τα λοιπά νοςιματα των ηϊων
• Εξαςφάλιςθ επιςτθμονικισ και τεχνικισ ςυνδρομισ από Ενωςιακά Εργαςτιρια Αναφοράσ,
όταν απαιτείται
• Επιςτθμονικι και τεχνικι ςυνδρομι ςε Κοινοτικό επίπεδο για κζματα νομοκεςίασ, ςφςταςθ
τεχνικϊν πρωτοκόλλων που διζπουν τθν διαδικαςία εγγραφισ ποικιλιϊν
• Κεςμοκετθμζνοσ ρόλοσ του Εξεταςτικοφ Γραφείου
• Κεςμοκετθμζνοσ ρόλοσ ελζγχου και πιςτοποίθςθσ του πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ
διαπίςτευςθ από το ΕΣΥΔ
• Κεςμοκετθμζνοσ ρόλοσ του διαπιςτευμζνου εργαςτθρίου (κωδ. GRDL 01) μζλοσ τθσ
Διεκνοφσ Ζνωςθσ Αναλφςεων Σπόρων
• Συνεργαςία με Ευρωπαϊκά Εργαςτιρια Αναφοράσ
• Ρολυετισ εμπειρία προςωπικοφ ςε εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ
• Συνεργαςία εργαςτθρίων με φυτοχγειονομικοφσ ελεγκτζσ

Ευκαιρίεσ-Ρροκλιςεισ:
• Σχεδιαςμόσ ανάκαμψθσ τθσ οικονομίασ με ζμφαςθ ςτο περιβάλλον
• Ευφυι ςυςτιματα άρδευςθσ
• Ραραγωγι αςφαλϊν και ποιοτικϊν αγροτικϊν προϊόντων
• Ενδυνάμωςθ των ςχζςεων φυτικισ-ηωικισ παραγωγισ με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ εγχϊριασ
κτθνοτροφικισ παραγωγισ και τθ βελτίωςθ του εμπορικοφ ιςοηυγίου
• Βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ ςτθ χριςθ των ειςροϊν (ενζργεια, νερό, ηωοτροφζσ) με ςτόχο
τθ μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ
• Εφαρμογι καινοτομιϊν ςτουσ τομείσ οργάνωςθσ και διενζργειασ εργαςτθριακϊν
διαγνωςτικϊν δοκιμϊν
• Ζμφαςθ ςτισ πολιτικζσ διαχείριςθσ βιοκινδφνου από πολιτικζσ θγεςίεσ και επιςτθμονικοφσ
φορείσ παγκοςμίωσ
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• Ενδυνάμωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ των ελλθνικϊν εκμεταλλεφςεων
και επιχειριςεων
• Ραραγωγι πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ υψθλϊν προδιαγραφϊν με ζμφαςθ τθν κλιματικι
αλλαγι και τθν προςαρμοςτικότθτα τουσ ςτισ ελλθνικζσ ςυνκικεσ
• Άνοιγμα νζων αγορϊν για εξαγωγζσ φυτικϊν προϊόντων
• Ανάπτυξθ νζων μεκόδων ανίχνευςθσ επιβλαβϊν οργανιςμϊν των φυτϊν
• Ρροςταςία από επιβλαβείσ οργανιςμοφσ
• Αυςτθροποίθςθ των επίςθμων ελζγχων φυτοχγείασ ςτουσ Συνοριακοφσ Στακμοφσ
Ψυτοχγειονομικοφ Ελζγχου. Αφξθςθ εμπορευματικϊν ροϊν.
• Ελαχιςτοποίθςθ φυτοχγειονομικοφ κινδφνου από το διεκνζσ εμπόριο τρίτων χωρϊν.

Απειλζσ:
•

Δυςμενζςτερεσ από τισ προβλεπόμενεσ επιπτϊςεισ από το φαινόμενο τθσ κλιματικισ
αλλαγισ.

•

Διεκνισ κρίςθ

•

Μείωςθ του προχπολογιςμοφ τθσ ΚΑΡ για τθν προγραμματικι περίοδο 2020-2027 (ελλιπισ
χρθματοδότθςθ)

•

Εγκατάλειψθ τθσ γεωργίασ με απεριμωςθ μεγάλων περιοχϊν

•

Επιδείνωςθ των όρων εμπορίου των αγροτικϊν προϊόντων ςε ςχζςθ με τισ ειςροζσ

•

Είςοδοσ ςτθ χϊρα ηωονόςων και νοςθμάτων υψθλισ μεταδοτικότθτασ κακϊσ και νζων
επιβλαβϊν οργανιςμϊν με ιςχυρό αντίκτυπο ςτθ φυτικι παραγωγι

•

Αδυναμία ανανζωςθσ απαραίτθτου εξοπλιςμοφ

•

Ζλλειψθ κατάλλθλων κερμοκθπιακϊν υποδομϊν

•

Διεκνισ κρίςθ

•

Το διεκνζσ εμπόριο οδθγεί ςε αφξθςθ του φυτοχγειονομικοφ κινδφνου ειςαγωγισ (plant
health risk) επιβλαβϊν οργανιςμϊν καραντίνασ (harmful organisms) από τρίτεσ χϊρεσ οι
οποίεσ κα απειλιςουν τθν υπάρχουςα αγροτικι δραςτθριότθτα αλλά και τα φυςικά μασ
οικοςυςτιματα.

•

Κίνδυνοσ να μείνει θ χϊρα χωρίσ ςυνοριακοφσ ςτακμοφσ φυτοχγειονομικοφ ελζγχου
δεδομζνου ότι αν ςυνεχίςουν να μθν διακζτουν τισ κατάλλθλεσ υποδομζσ θ Ευρωπαϊκι
Επιτροπι κα επιβάλει τθν αναςτολι λειτουργίασ τουσ (Κανονιςμόσ 2017/625 και
εκτελεςτικόσ Κανονιςμόσ 2019/1014).
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4.

ΑΡΟΤΙΜΘΣΘ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΡΟ ΘΔΘ ΥΛΟΡΟΙΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΘ ΕΓΑ (ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ)

Σε ότι αφορά ςτθ διαχείριςθ των αρδευτικϊν υδάτων , τα ςυλλογικά εγγειοβελτιωτικά ζργα
αποτελοφν καίριο ςυντελεςτι ςτθν επιδίωξθ για τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ γεωργίασ
με όρουσ αειφορίασ. Ειδικότερα, ςτο πλαίςιο μιασ ποιοτικισ προςζγγιςθσ των άμεςων
αναμενόμενων αποτελεςμάτων από τθν υλοποίθςθ εγγειοβελτιωτικϊν ζργων πολλαπλισ ςτόχευςθσ
αναφζρονται τα εξισ:
•

Αφξθςθ του δείκτθ τυπικισ απόδοςθσ των καλλιεργειϊν θ οποία προκφπτει από τθν αφξθςθ
τθσ ςυμμετοχισ τθσ ζκταςθσ των αρδευόμενων καλλιεργειϊν ζναντι των ξθρικϊν.

•

Ρεριοριςμόσ των απωλειϊν αρδευτικοφ νεροφ ωσ άμεςθ ςυνζπεια τθσ αποκατάςταςθσ
φκορϊν και βλαβϊν ςε πεπαλαιωμζνα αρδευτικά δίκτυα.

•

Ενίςχυςθ τθσ απόδοςθσ των αρδευτικϊν ςυςτθμάτων μζςω τθσ χριςθσ ςφγχρονων πρακτικϊν,
τεχνικϊν και μεκόδων (όπωσ ςτάγδθν, τθλεμετρία και γεωργία ακριβείασ).

•

Βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ των υπόγειων υδάτινων αποκεμάτων τθσ χϊρασ μζςω τθσ
καταςκευισ ταμιευτιρων χειμερινϊν απορροϊν (φράγματα, λιμνοδεξαμενζσ).

•

Άμβλυνςθ περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ (όπωσ υφαλμφρινςθ
υπόγειων υδροφορζων).

•

Μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ λόγω του υψθλοφ κόςτουσ ενζργειασ που προςδιορίηει θ
άντλθςθ ι/και θ μεταφορά νεροφ.

•

Δθμιουργία ευνοϊκότερων ςυνκθκϊν για τθ ςυγκράτθςθ του πλθκυςμοφ ςτθν φπαικρο.

•

Δθμιουργία κζςεων εργαςίασ κατά το ςτάδιο τθσ καταςκευισ των ζργων.

Μζςω του υφιςτάμενου Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) του ΥπΑΑΤ, χρθματοδοτείται
ιδθ θ καταςκευι εγγειοβελτιωτικϊν ζργων (είτε από το εκνικό είτε από το ςυγχρθματοδοτοφμενο
ςκζλοσ).

ΡΔΕ

Συγχρθματοδοτοφμενο
ςκζλοσ (νζα ζργα ΡΑΑ
2014-2020)

Αρικμόσ
ζργων

Βελτιοφμενθ
ι/και νζα
αρδευόμενθ
ζκταςθ (ha)

Ταμίευςθ νεροφ
(m3)

Ρροχπολογιςμόσ
(€)

26

60.602,05

0

370.603.271,49

5

0

24.655.878,00

77.589.900,10

5

0

21.995.000,00

8.814.056,93

2

6.700,00

0

11.632.351,24

Εκνικό ςκζλοσ*
* Σθμειϊνεται ότι οι χρθματοδοτιςεισ από το εκνικό ςκζλοσ αφοροφν κυρίωσ ςε αποπλθρωμζσ ζργων αλλά
και άλλεσ δαπάνεσ των ζργων (π.χ. αποηθμιϊςεισ κ.α.) που αποτελοφν υποχρεϊςεισ του παρελκόντοσ.
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Επιπλζον, από το ςυγχρθματοδοτοφμενο ςκζλοσ του ΡΔΕ του ΥΡΑΑΤ χρθματοδοτοφνται, πζραν των
ανωτζρω, ζργα και μελζτεσ που ολοκλθρϊνονται ωσ ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ του ΡΑΑ 20072013.
Αρικμόσ
ζργων μελετϊν

Αρικμόσ ζργων
ταμίευςθσ

Αρικμόσ ζργων
αξιοποίθςθσ δίκτυα

Ρροχπολογιςμόσ
(€)

Ζργα

48

25

23

295.867.207,85

Μελζτεσ

12

8

4

6.039.399,21

Ριλοτικό πρόγραμμα
ποιότθτασ αρδευτικοφ
νεροφ

1

-

-

1.800.000

Συγχρθματοδοτοφμενο
ςκζλοσ ΡΔΕ

Τζλοσ, από το εκνικό ςκζλοσ του ΡΔΕ του ΥΡΑΑΤ χρθματοδοτοφνται και αποκλειςτικά μελζτεσ που
ζχουν ςχζςθ με τα αρδευτικά νερά (μελζτεσ εγγειοβελτιωτικϊν ζργων κ.α.)

Αρικμόσ
μελετϊν

Βελτιοφμενθ
ι/και νζα
αρδευόμενθ
ζκταςθ (ha)

Ταμίευςθ νεροφ
(m3)

Ρροχπολογιςμόσ
(€)

Μελζτεσ
εγγειοβελτιωτικϊν
ζργων

5

82.180,00

0

3.400.000

Ειδικζσ μελζτεσ

1

-

-

400.000

Ρρόγραμμα ποιότθτασ
αρδευτικοφ νεροφ

1

-

-

323.685,22

Υφιςτάμενο ΡΔΕ του
ΥΡΑΑΤ- Συλλογικζσ
Αποφάςεισ Μελετϊν

Σθμειϊνεται ότι μζχρι και το ζτοσ 2018, θ αποτίμθςθ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων εκάςτου
ζργου γινόταν μζςω τθσ υποχρεωτικισ εκπόνθςθσ τθσ γεωργοοικονομικοτεχνικισ μελζτθσ ςε κάκε
εγγειοβελτιωτικό ζργο (Εγκφκλιοσ 58/2005 τθσ ΓΓΔΕ του ΥΡΕΩΫΔΕ). Ρράγματι, με τθ μελζτθ αυτι
εκτόσ των βαςικϊν γεωργοτεχνικϊν ςτοιχείων όπωσ (καλλιζργειεσ, ανάγκεσ φυτϊν ςε νερό και
παροχζσ) υπολογίηονται οι τυπικζσ αποδόςεισ των καλλιεργειϊν και οι κζςεισ εργαςίασ που
δθμιουργοφνται με τθν καταςκευι και λειτουργία ενόσ ςυλλογικοφ εγγειοβελτιωτικοφ ζργου. Σε ό,τι
αφορά ςτα περιβαλλοντικά αποτελζςματα των ζργων, πάλι μζςω τθσ προαναφερόμενθσ γεωργικισ
μελζτθσ εκτιμϊνται οι αποδόςεισ των εφαρμοηόμενων ςυςτθμάτων άρδευςθσ.
Από το ζτοσ 2018 ςτα ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα, ειςιχκθ θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ μελετϊν
εκτίμθςθσ τθσ δυνθτικισ εξοικονόμθςθσ του νεροφ που επιτυγχάνεται με τθν υλοποίθςθ των

35
1.

εγγειοβελτιωτικϊν ζργων, ενϊ επίςθσ διερευνάται και θ κατάςταςθ των υδατικϊν ςυςτθμάτων ςτθν
περιοχι καταςκευισ και λειτουργίασ των ζργων.
Σε ότι αφορά ςτισ υπόλοιπεσ δράςεισ που αναφζρονται ςτο παρόν ΤΡΑ ςθμειϊνεται ότι δεν
υφίςτανται υλοποιοφμενα ι/και ςε εξζλιξθ ζργα από το ΥπΑΑΤ.
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ΙΙ. Θ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΕΙΟΔΟ 2021-2025
1. ΑΝΑΛΥΣΘ ΣΤΑΤΘΓΛΚΘΣ ΤΟΜΕΑ
Οι ςτρατθγικοί άξονεσ τθσ πολιτικισ του ΥπΑΑΤ, όπωσ αποτυπϊνονται ςτο Στρατθγικό Ρλάνο 2020
που εγκρίκθκε από το Υπουργικό Συμβοφλιο ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ 30θσ.6.2020, ευκυγραμμίηονται
απόλυτα με τισ ακόλουκεσ ςτρατθγικζσ επιλογζσ – προτεραιότθτεσ τθσ Κυβζρνθςθσ:
• Διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και αλλθλεγγφθσ
• Ενίςχυςθ τθσ κζςθσ τθσ Ελλάδασ ςτον κόςμο
• Λςχυρι ανάπτυξθ με περιςςότερεσ επενδφςεισ και νζεσ καλφτερεσ δουλειζσ
• Ρροςταςία περιβάλλοντοσ, προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι και βιϊςιμθ ανάπτυξθ
• Σφγχρονο κράτοσ λιτό και αποτελεςματικό ςτθν υπθρεςία του πολίτθ
• Υψθλότερο διακζςιμο ειςόδθμα για όλουσ
• Αξία ςτθν ακίνθτθ περιουςία,
Οι ςτρατθγικοί ςτόχοι, των οποίων θ επίτευξθ επιδιϊκεται μζςω τθσ υιοκζτθςθσ των ανωτζρω
ςτρατθγικϊν αξόνων, είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•



θ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ των λειτουργιϊν και των πόρων
του ΥπΑΑΤ
προςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφόροσ διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων
αναβάκμιςθ υποδομϊν και αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ
θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του αγροτικοφ τομζα ι/και θ ανάπτυξθ νζου προτφπου
αγροτικισ επιχειρθματικότθτασ
Βελτίωςθ του ειςοδιματοσ των παραγωγϊν
Βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ και των ςυνκθκϊν βιοαςφάλειασ ςτουσ χϊρουσ του
επίςθμου εργαςτθριακοφ και πειραματικοφ ελζγχου.
Αξιοποίθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και του εκνικοφ γενετικοφ πλοφτου
Ρροςταςία του φυτοχγειονομικοφ κακεςτϊτοσ τθσ χϊρασ
Διαςφάλιςθ των εγχϊριων φυτογεννετικϊν πόρων
Ρροςταςία του καταναλωτι και τθσ δθμόςιασ υγείασ

2. ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΣΟΧΩΝ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ
Το ΤΡΑ κα υλοποιθκεί μζςα από τρεισ (3) Ειδικοφσ Αναπτυξιακοφσ Στόχουσ (ΕΑΣ)
•

ΕΑΣ 1:Βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ των λειτουργιϊν και πόρων

•

ΕΑΣ 2:Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφόροσ διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων

•

ΕΑΣ 3: Αναβάκμιςθ υποδομϊν- Αξία ςτθν ακίνθτθ περιουςία
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3. ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΣΟΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤ ΣΟΧΟΤ ΕΠΑ
3.1 Αναπτυξιακόσ ςτόχοσ: Ζξυπνθ ανάπτυξθ
Οι αλματϊδθσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ ζχουν άμεςθ επίδραςθ τόςο ςτα παραγωγικά πρότυπα των
αγροτικϊν προϊόντων όςο και ςτισ υποςτθρικτικζσ ςε αυτά υπθρεςίεσ . Για να ενιςχυκεί λοιπόν θ
ανταγωνιςτικότθτα τθσ αγροτικισ οικονομίασ, απαιτείται θ ενεργι ςυμμετοχι του τομζα ςτα νζα
δεδομζνα τθσ ζρευνασ και τεχνολογίασ.
Το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων όντασ επιφορτιςμζνο:
• με τθν ευκφνθ τθσ εξαςφάλιςθσ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ αςφάλειασ τόςο των παραγόμενων
όςο και των ειςαγόμενων τροφίμων ςτθ χϊρα κακϊσ και
• με τθν προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ αλλά και τθν αειφόρο διαχείριςθ των
φυςικϊν πόρων που χρθςιμοποιοφνται ςτθν γεωργικι και τθν αλιευτικι παραγωγι
ςτοχεφει ςτθν υιοκζτθςθ και εξάπλωςθ των νζων τεχνολογιϊν που είναι απαραίτθτεσ, αυξάνοντασ
ςθμαντικά τθν αποτελεςματικότθτα και εγκυρότθτα του ζργου που παράγει.
Ειδικι μζριμνα κα δοκεί:
α) ςτθν αντιμετϊπιςθ αναγκϊν που ςχετίηονται με τθ διάκεςθ και ςυνζργεια υπθρεςιϊν, όπωσ
αναβάκμιςθ εγκαταςτάςεων και εργαςτθριακοφ/πειραματικοφ εξοπλιςμοφ, απαραίτθτων για τθ
διαχείριςθ τθσ εργαςτθριακισ επιβεβαίωςθσ περιςτατικϊν επιηωοτιϊν και κρουςμάτων
ηωονοςογόνων παραγόντων ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ για τθ δθμόςια υγεία, αναλφςεων ςε επιβλαβείσ
οργανιςμοφσ καραντίνασ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ για τθ φυτικι παραγωγι, τθ διενζργεια ελζγχων ςε
εγχϊριο πολλαπλαςιαςτικό υλικό.
β) ανάπτυξθ μιασ ςφγχρονθσ δθμόςιασ υποδομισ, που λειτουργϊντασ ωσ πρότυπο διαγνωςτικισ
τεχνογνωςίασ και εφαρμογισ πρότυπων βιοαςφάλειασ, θ οποία κα αποτελζςει εςτία ςυςςϊρευςθσ
και διάχυςθσ εμπειρίασ και γνϊςθσ ςε λοιποφσ φορείσ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα που
δραςτθριοποιοφνται διαχειριηόμενοι βιολογικοφσ παράγοντεσ υψθλισ επικινδυνότθτασ.
γ) ςτθν ταυτόχρονθ ανάπτυξθ μιασ ςφγχρονθσ δθμόςιασ εργαςτθριακισ υποδομισ, θ οποία κα
διακζτει τθν επιχειρθςιακι και εργαςτθριακι ετοιμότθτα για να αποτελζςει κζντρο ανίχνευςθσ και
προςδιοριςμοφ αναδυόμενων κινδφνων και δολίων πρακτικϊν.
δ) ςτθ ψθφιοποίθςθ πλθκϊρασ δεδομζνων, ςτοιχείων και μελετϊν και τθ διαςφνδεςι τουσ με
ςχετικζσ βάςεισ παρακολοφκθςθσ των εν λόγω ζργων.
ε) ςτθν ανάπτυξθ αξιόπιςτων ψθφιακϊν εφαρμογϊν μζςω των οποίων κα επιτρζπεται θ
καταγραφι και διαφάνεια τθσ αγροδιατροφικισ αλυςίδασ.
ςτ) ςτθν ανάπτυξθ ψθφιακισ πλατφόρμασ που κα διαχειρίηεται το ςυνόλου των χωρικϊν,
αγρονομικϊν, ποιοτικϊν και φαινοτυπικϊν χαρακτθριςτικϊν του γθγενοφσ φυτικοφ υλικοφ.

3.2 Αναπτυξιακόσ ςτόχοσ: Ρράςινθ ανάπτυξθ
Θ προςζγγιςθ του αναπτυξιακοφ ςτόχου «πράςινθ ανάπτυξθ» μζςω τθσ προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ και τθν αντιμετϊπιςθσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ αποτελοφν μια ςθμαντικι πρόκλθςθ
για τθ χϊρα. Ρρόκλθςθ θ οποία για να αντιμετωπιςτεί απαιτεί παρεμβάςεισ ςε πολλαπλά πεδία και
με πολλαπλζσ προεκτάςεισ.
Το παρόν Τομεακό Ρρόγραμμα Ανάπτυξθσ ςυνειςφζρει ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ
πρόςκλθςθσ ενιςχφοντασ τισ προςπάκειεσ:
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α) για τον περιοριςμό των απωλειϊν αρδευτικοφ νεροφ, τθ βελτίωςθ τθσ κατάςταςθσ, ποςοτικισ
και ποιοτικισ, των υπόγειων υδατικϊν αποκεμάτων και τθν εξοικονόμθςθ υδατικϊν πόρων
β) για τθν ορκολογικότερθ χριςθ ειςροϊν κατά τθν παραγωγικι διαδικαςία (όπωσ προϊόντα
λίπανςθσ) με άμεςο αποτζλεςμα τθ μείωςθ του κόςτουσ παραγωγισ, τθν αφξθςθ του γεωργικοφ
ειςοδιματοσ και ζμμεςα τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.
γ) για τθν ενίςχυςθ των ςυνκθκϊν εργαςτθριακισ δραςτθριότθτασ ςε περιβάλλοντα υψθλϊν
προτφπων βιοαςφάλειασ, που αποτρζπουν τθν θκελθμζνθ ι ακοφςια διαφυγι βιοκινδφνων
(προςταςία κοινότθτασ, κτθνοτροφικισ παραγωγισ και άγριασ πανίδασ).
δ) για τθν προςταςία περιβάλλοντοσ με τθν χριςθ φιλικϊν καλλιεργθτικϊν τεχνικϊν, τθν
προςταςία του φυτικοφ υλικοφ από εχκροφσ και αςκζνειεσ που αναπτφχκθκαν λόγω κλιματικισ
αλλαγισ, τθν ελαχιςτοποίθςθ του αποτυπϊματοσ του CO2.
ε) για τθν επιλογι κατάλλθλων πιςτοποιθμζνων ποικιλιϊν προςαρμοςμζνων ςτισ ιδιαιτερότθτεσ
του μικροκλίματοσ που αναπτφςςεται ςε κάκε περιοχι.
ςτ) για τθν ενίςχυςθ των ςυνκθκϊν εργαςτθριακισ δραςτθριότθτασ που εξαςφαλίηουν τθν ζγκαιρθ
διάγνωςθ και ςυνεπϊσ λιψθ μζτρων για τθν εξάλειψθ επιβλαβϊν οργανιςμϊν που απειλοφν το
φυτικό κεφάλαιο και τθν βιοποικιλότθτα.

3.3 Αναπτυξιακόσ ςτόχοσ: Κοινωνικι ανάπτυξθ
Θ κοινωνικι ανάπτυξθ αφορά ςτθ βελτίωςθ τθσ ευθμερίασ κάκε ατόμου ςτθν κοινωνία, ϊςτε να
μπορζςει να αξιοποιιςει πλιρωσ τισ δυνατότθτζσ του. Θ επιτυχία τθσ κοινωνίασ ςυνδζεται με τθν
ευθμερία κάκε πολίτθ.
Θ ςυνειςφορά του ΤΡΑ ςτθν προςζγγιςθ του αναπτυξιακοφ ςτόχου «κοινωνικι ανάπτυξθ» είναι
κυρίωσ ζμμεςθ και πραγματοποιείται μζςω των ειδικϊν ςτόχων τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και τθσ
εκπαίδευςθσ. Οι δράςεισ του προγράμματοσ ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ των αγροτικϊν περιοχϊν με
τθ δθμιουργία και τον εκςυγχρονιςμό των τοπικϊν υποδομϊν και ςτθν εκπαίδευςθσ – κατάρτιςθσ
των εργαηομζνων του αγροτικοφ χϊρου, ςυμβάλλοντασ:
α) ςτθ διαμόρφωςθ ευνοϊκότερων ςυνκθκϊν που επιτρζπουν τθ ςυγκράτθςθ του πλθκυςμοφ ςτθν
φπαικρο
β) ςτθν αντιμετϊπιςθ αναγκϊν που ςχετίηονται με τθ διάκεςθ υπθρεςιϊν, εγκαταςτάςεων και
εξοπλιςμοφ, ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ τόςο για τθ διατιρθςθ και προςταςία του φυτικοφ και ηωικοφ
κεφαλαίου των αγροτικϊν περιοχϊν και κατϋ επζκταςθ τθσ ευθμερίασ των κατοίκων τουσ όςο και
ευρφτερα για τθ δθμόςια υγεία

γ) ςτθν τεχνολογικι πρόοδο θ οποία ςε ςυνδυαςμό με τθ βελτίωςθ τθσ κατανομισ των
ςυντελεςτϊν παραγωγισ λειτουργεί ωσ βαςικι προχπόκεςθ για τθ ςτιριξθ του ειςοδιματοσ των
απαςχολοφμενων ςτθ γεωργία.

3.4 Αναπτυξιακόσ ςτόχοσ: Ανάπτυξθ υποδομϊν
Οι ςτρατθγικοί ςτόχο που αφοροφν ςτθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ
των πόρων του ΥπΑΑΤ, τθν αναβάκμιςθ των υποδομϊν και τθν αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ του
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περιουςίασ ενςωματϊκθκαν ςτον Ειδικό Αναπτυξιακό Στόχο «Βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ
και αποδοτικότθτασ των λειτουργιϊν και πόρων» (ΕΑΣ 1).
Ο ρόλοσ των υποδομϊν ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ του αγροτικοφ χϊρου είναι καταλυτικόσ. Για τον
λόγο αυτό θ ανάπτυξθ των υποδομϊν, θ ςυντιρθςθ, ο εκςυγχρονιςμόσ και θ ολοκλιρωςθ όλων
των υποδομϊν που είναι ςε εξζλιξθ ορίηονται ωσ βαςικι προτεραιότθτα του ςυγκεκριμζνου
Τομεακοφ. Στο πλαίςιο του ςτόχου αυτοφ ενιςχφονται :
α) ο εκςυγχρονιςμόσ υφιςτάμενων εγγειοβελτιωτικϊν ζργων
β) θ ανάπτυξθ εργαςτθριακϊν και πειραματικϊν υποδομϊν
γ) θ δθμιουργία επιλεγμζνων κεντρικϊν ερευνθτικϊν κζντρων και προγραμμάτων ςε τομείσ αιχμισ .

3.5 Αναπτυξιακόσ ςτόχοσ: Εξωςτρζφεια
Θ προςζγγιςθ του αναπτυξιακοφ ςτόχου «εξωςτρζφεια» και ειδικότερα του ςτόχου
«αγροδιατροφικόσ τομζασ» αποτελεί επίςθσ ζνα πεδίο ςτο οποίο το ΤΡΑ ςυνειςφζρει με δράςεισ
που αφοροφν :
α) ςτθ μετάβαςθ ςε τεχνολογίεσ που περιορίηουν τθ ςπατάλθ ςτθ χριςθ των παραγωγικϊν πόρων
(όπωσ διαχείριςθ αρδευτικϊν υδάτων και λίπανςθ ). Ειδικά όςον αφορά ςτον αγροδιατροφικό
τομζα, δεδομζνθσ και τθσ ανάγκθσ προςαρμογισ ςτισ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, ωσ
εμβλθματικζσ παρεμβάςεισ αναδεικνφονται αυτζσ που αφοροφν ςτθ βελτίωςθ τθσ άρδευςθσ, με
μετάβαςθ ςε τεχνολογίεσ που περιορίηουν τθ ςπατάλθ ςτθ χριςθ των υδατικϊν πόρων.
β) ςτθν αποδοτικότερθ διαχείριςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ υγείασ του ηωικοφ κεφαλαίου και τθ
ςυνακόλουκθ διαμόρφωςθ ςυνκθκϊν άρςθσ των εμπορικϊν φραγμϊν που, ςε κάκε περίπτωςθ,
ςθματοδοτεί για μια χϊρα το υποβακμιςμζνο υγειονομικό κακεςτϊσ τθσ, αποτελεί κεμελιϊδθ
προχπόκεςθ για τθ δυνατότθτα διακίνθςθσ των παραγόμενων αγακϊν, ενδοενωςιακά ι/και ςε
τρίτεσ χϊρεσ.
γ) ςτθ διατιρθςθ και εξαςφάλιςθ του φυτοχγειονομικοφ κακεςτϊτοσ τθσ χϊρασ που είναι
απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ενίςχυςθ εξαγωγϊν και το άνοιγμα αγορϊν για τθν προϊκθςθ
προϊόντων φυτικισ παραγωγισ (όπωσ ακτινίδιο ςε Κίνα και Αργεντινι ).
Σκοπόσ των δράςεων αυτϊν είναι θ περαιτζρω ανάπτυξθ και προϊκθςθ προϊόντων ΡΟΡ και ΡΓΕ
και θ διαφοροποίθςθ των ελλθνικϊν προϊόντων απζναντι ςτον ανταγωνιςμό, προτάςςοντασ
ποιοτικά και τοπικά χαρακτθριςτικά που αποτελοφν τθ βάςθ πάνω ςτθν οποία δομείται το πλαίςιο
ενίςχυςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του αγροτικοφ τομζα, εφόςον δομικά ηθτιματα όπωσ ο
εξαιρετικά μικρόσ αγροτικόσ κλιροσ περιορίηει τθν κλίμακα παραγωγισ, τθ χριςθ τεχνολογίασ και
τθν αφξθςθ παραγωγικότθτασ ςτον πρωτογενι τομζα.
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4. ΑΞΟΝΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ
Οι Ειδικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι του Τομζα αναλφονται ςτισ ακόλουκεσ αναπτυξιακζσ
προτεραιότθτεσ (ΑΡ)
•

•

•

ΕΑΣ 1:Βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ των λειτουργιϊν και των
πόρων του ΥπΑΑΤ
 ΑΡ1 : Δθμιουργία επιλεγμζνων κεντρικϊν ερευνθτικϊν κζντρων και προγραμμάτων
ςε τομείσ αιχμισ
 ΑΡ2: Δθμόςια διοίκθςθ και ψθφιοποίθςθ
 ΑΡ3: Ρροϊκθςθ αποτελεςμάτων ζρευνασ, καινοτομίασ και τεχνολογίασ ςτισ
επιχειριςεισ
 ΑΡ4: Βιομθχανικι μετάβαςθ και επιχειρθματικότθτα
ΕΑΣ 2:Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφόροσ διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων
 ΑΡ 5: Ραροχι πόςιμου νεροφ και διαχείριςθ υδάτων και υγρϊν αποβλιτων
 ΑΡ 6: Στιριξθ φιλικϊν προσ το περιβάλλον διεργαςιϊν παραγωγισ και αποδοτικισ
χριςθσ πόρων
 ΑΡ7: Ανάπτυξθ υποδομϊν και προςταςία περιβάλλοντοσ (μικρά φράγματα,
αρδευτικά δίκτυα, φδρευςθ - αποχζτευςθ, αντιπλθμμυρικά κλπ)
 ΑΡ 8: Ανάπτυξθ και προϊκθςθ προϊόντων με προςτατευόμενθ ονομαςία
προζλευςθσ (ΡΟΡ) και προςτατευόμενθ γεωγραφικι ζνδειξθ (ΡΓΕ)
ΕΑΣ 3: Αναβάκμιςθ υποδομϊν- Αξία ςτθν ακίνθτθ περιουςία
 ΑΡ 9: Ρρόλθψθ και διαχείριςθ κινδφνων
 ΑΡ 10: Ενεργειακι απόδοςθ

5. ΤΧΕΣΙΗ ΜΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΕΠΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΕΩΝ,
ΑΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΕΠΑ - ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΑΠΟ ΕΠΑ –
ΚΑΘΕΣΩ ΕΝΙΧΤΗ - ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΡΟΩΝ - ΔΤΝΗΣΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ.
Οι Ειδικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι του ΤΡΑ του ΥπΑΑΤ εξυπθρετοφνται μζςω ζντεκα (11) Αξόνων
Ρροτεραιότθτασ (ΑΡ), πλζον του άξονα τθσ τεχνικισ βοικειασ. Οι εν λόγω ΑΡ παρουςιάηονται ςε
αντιςτοίχιςθ με τουσ αναπτυξιακοφσ ςτόχουσ του ΕΡΑ, τισ κατθγορίεσ δράςεων που
περιλαμβάνουν, τθν τεκμθρίωςθ τθσ ανάγκθσ χρθματοδότθςθσ, των δεικτϊν εκροϊν ανά δράςθ και
τουσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ των δράςεων αυτϊν.

5.1 Δθμιουργία επιλεγμζνων κεντρικϊν ερευνθτικϊν κζντρων και προγραμμάτων ςε
τομείσ αιχμισ
Αναπτυξιακι Ρροτεραιότθτα
(ΑΡ)/Ρροτεραιότθτα ΕΡΑ

ΑΡ1 : Δθμιουργία επιλεγμζνων κεντρικϊν ερευνθτικϊν κζντρων
και προγραμμάτων ςε τομείσ αιχμισ

Αναπτυξιακόσ Στόχοσ ΕΡΑ

Ζξυπνθ ανάπτυξθ
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Ειδικόσ Αναπτυξιακόσ Στόχοσ
ΤΡΑ (ΕΑΣ)

ΕΑΣ 1: Βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ των
λειτουργιϊν και των πόρων του ΥπΑΑΤ

Κατθγορίεσ δράςεων

Βελτίωςθ εργαςτθριακισ ικανότθτασ ανίχνευςθσ και
προςδιοριςμοφ τροφιμογενϊν κινδφνων και νοκείασ ςτα τρόφιμα

Τεκμθρίωςθ ανάγκθσ
χρθματοδότθςθσ

Θ διενζργεια των επίςθμων ελζγχων δειγματολθψίασ και
ανάλυςθσ, που αποςκοποφν ςτθν εξακρίβωςθ τθσ ςωςτισ
εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ζνωςθσ για τα τρόφιμα, πρζπει να
διαςφαλίηει τθν αξιοπιςτία και τθ ςυνζπεια των επίςθμων ελζγχων
μζςω τθσ χριςθσ μεκόδων εργαςτθριακϊν αναλφςεων, δοκιμϊν
και των διαγνϊςεων οι οποίεσ πλθροφν τα επιςτθμονικά πρότυπα,
ικανοποιοφν τισ ειδικζσ ανάγκεσ ανάλυςθσ, δοκιμϊν και διάγνωςθσ
και παρζχουν ςωςτά και αξιόπιςτα αποτελζςματα

Κακεςτϊσ ενίςχυςθσ

Θ υλοποίθςθ ςχετικϊν υποδομϊν αποτελεί 100% δθμόςια δαπάνθ.

Δείκτεσ εκροϊν

Δ.Ε 1.1 Εργαςτθριακζσ υποδομζσ που ενιςχφονται (αρικμόσ)

Δυνθτικοί Δικαιοφχοι




Γενικι Γραμματεία Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων
Ενιαίοσ Ψορζασ Ελζγχου Τροφίμων (ΕΨΕΤ)

5.2 Δθμόςια Διοίκθςθ και ψθφιοποίθςθ
Αναπτυξιακι Ρροτεραιότθτα
(ΑΡ)/Ρροτεραιότθτα ΕΡΑ

ΑΡ2: Δθμόςια διοίκθςθ και ψθφιοποίθςθ

Αναπτυξιακόσ Στόχοσ ΕΡΑ

Ζξυπνθ ανάπτυξθ

Ειδικόσ Αναπτυξιακόσ Στόχοσ
ΤΡΑ (ΕΑΣ)

ΕΑΣ 1:Βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ των
λειτουργιϊν και των πόρων του ΥπΑΑΤ

Κατθγορίεσ δράςεων

Ϊθφιοποίθςθ μελετϊν τεχνικϊν ζργων

Τεκμθρίωςθ ανάγκθσ
χρθματοδότθςθσ

Επιτακτικι ανάγκθ για μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα τθσ
δθμόςιασ διοίκθςθσ ϊςτε να αντιμετωπίςουν οι αναπτυξιακζσ
ανάγκεσ που προζρχονται από τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ

Κακεςτϊσ ενίςχυςθσ

Δθμόςια δαπάνθ

Δείκτεσ εκροϊν

Δ.Ε 2.1 Αρικμόσ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν που δθμιουργοφνται /
αναβακμίηονται (αρικμόσ)
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Δ.Ε 2.2 Ρλικοσ ΤΡΕ εφαρμογϊν που αναπτφςςονται (αρικμόσ)
Δυνθτικοί Δικαιοφχοι





Γενικι Γραμματεία Αγροτικισ Ρολιτικισ και Διαχείριςθσ
Κοινοτικϊν Ρόρων
Γενικι Διεφκυνςθ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Ζργων και Αγροτικϊν Υποδομϊν

5.3 Ρροϊκθςθ αποτελεςμάτων ζρευνασ, καινοτομίασ και τεχνολογίασ ςτισ επιχειριςεισ
Αναπτυξιακι Ρροτεραιότθτα
(ΑΡ)/Ρροτεραιότθτα ΕΡΑ

ΑΡ3: Ρροϊκθςθ αποτελεςμάτων ζρευνασ, καινοτομίασ και
τεχνολογίασ ςτισ επιχειριςεισ

Αναπτυξιακόσ Στόχοσ ΕΡΑ

Ζξυπνθ ανάπτυξθ

Ειδικόσ Αναπτυξιακόσ Στόχοσ
ΤΡΑ (ΕΑΣ)

ΕΑΣ 1: Βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ των
λειτουργιϊν και των πόρων του ΥπΑΑΤ

Κατθγορίεσ δράςεων

 Ριλοτικι εφαρμογι ολοκλθρωμζνου θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ
ιχνθλαςιμότθτασ ςτο κρζασ

Τεκμθρίωςθ ανάγκθσ
χρθματοδότθςθσ

 οι απαιτιςεισ των καταναλωτϊν για αςφαλι και ποιοτικά
προϊόντα και θ ανάγκθ τιρθςθσ τθσ νομοκεςίασ κακιςτοφν
επιτακτικι τθν ανάγκθ υλοποίθςθσ ενόσ ολοκλθρωμζνου
ςυςτιματοσ ιχνθλαςιμότθτασ που να πιςτοποιεί και να
διαςφαλίηει τθν πορεία του κρζατοσ από τον παραγωγό ςτον
καταναλωτι.
 Θ ανάπτυξθ ενόσ αξιόπιςτου ςυςτιματοσ ψθφιακισ εφαρμογισ
για τον ζλεγχο και τθν ψθφιοποίθςθ του ειςαγόμενου
γάλακτοσ, που επιτρζπει τθν καταγραφι και διαφάνεια
ολόκλθρθσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ γάλακτοσ.
Θ υλοποίθςθ ςχετικϊν υποδομϊν αποτελεί 100% δθμόςια δαπάνθ.

Κακεςτϊσ ενίςχυςθσ
Δείκτεσ εκροϊν

Δυνθτικοί Δικαιοφχοι

Δ.Ε 3.1 Συνεργαςίεσ φορζων – επιχειριςεων - ερευνθτικϊν
ιδρυμάτων (αρικμόσ)



Γενικι Γραμματεία Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων
Ελλθνικόσ Γεωργικόσ Οργανιςμόσ –ΔΘΜΘΤΑ

5.4 Βιομθχανικι μετάβαςθ και επιχειρθματικότθτα
Αναπτυξιακι Ρροτεραιότθτα
(ΑΡ)/Ρροτεραιότθτα ΕΡΑ

ΑΡ4: Βιομθχανικι μετάβαςθ και επιχειρθματικότθτα

Αναπτυξιακόσ Στόχοσ ΕΡΑ

Ζξυπνθ ανάπτυξθ
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Ειδικόσ Αναπτυξιακόσ Στόχοσ
ΤΡΑ (ΕΑΣ)

ΕΑΣ 1: Βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ των
λειτουργιϊν και των πόρων του ΥπΑΑΤ

Κατθγορίεσ Δράςεων

 Ϊθφιακι
πλατφόρμα
ολιςτικισ
διαχείριςθσ
παρακολοφκθςθσ των φυτογενετικϊν πόρων

Τεκμθρίωςθ ανάγκθσ
χρθματοδότθςθσ

 οι ςυλλογζσ ποικιλιϊν αποτελοφν πολφτιμθ πθγι γενετικοφ
υλικοφ το οποίο δφναται να αξιοποιθκεί από φορείσ του ΥπΑΑΤ
ι Λδρφματα αγροτικισ ζρευνασ και Ρανεπιςτιμια για τθν
δθμιουργία νζων, γθγενϊν ποικιλιϊν
Δθμόςια δαπάνθ

Κακεςτϊσ ενίςχυςθσ
Δείκτεσ εκροϊν

Δυνθτικοί Δικαιοφχοι

και

Δ.Ε 4.1 Ρεριοχζσ ενδιαφζροντοσ όπου ενιςχφεται θ οικονομικι
δραςτθριότθτα (αρικμόσ)




Γενικι Γραμματεία Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων
Ελλθνικόσ Γεωργικόσ Οργανιςμόσ –ΔΘΜΘΤΑ

5.5 Ραροχι πόςιμου νεροφ και διαχείριςθ υδάτων και υγρϊν αποβλιτων
Αναπτυξιακι Ρροτεραιότθτα
(ΑΡ)/Ρροτεραιότθτα ΕΡΑ

ΑΡ 5: Ραροχι πόςιμου νεροφ και διαχείριςθ υδάτων και υγρϊν
αποβλιτων

Αναπτυξιακόσ Στόχοσ ΕΡΑ

Ρράςινθ ανάπτυξθ

Ειδικόσ Αναπτυξιακόσ Στόχοσ
ΤΡΑ (ΕΑΣ)

ΕΑΣ 2:Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφόροσ διαχείριςθ των

Κατθγορίεσ Δράςεων

Διαχείριςθ Αρδευτικϊν Υδάτων

Τεκμθρίωςθ ανάγκθσ
χρθματοδότθςθσ

Θ μελζτθ και καταςκευι υποδομϊν εγγείων βελτιϊςεων με
ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα αρδευτικά ζργα, διαςφαλίηει μείωςθ του
κόςτουσ ειςροισ του νεροφ ςτθ γεωργία, αφξθςθ τθσ
προςτικζμενθσ αξίασ των παραγόμενων προϊόντων και τελικά
βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ αγροτικισ εκμετάλλευςθσ
ςτθν Ελλάδα.

Κακεςτϊσ ενίςχυςθσ

Θ χρθματοδότθςθ εγγειοβελτιωτικϊν ζργων δεν αφορά ςε
κρατικζσ ενιςχφςεισ. Θ υλοποίθςθ ςυλλογικϊν αρδευτικϊν ζργων

φυςικϊν πόρων
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αποτελεί 100% δθμόςια δαπάνθ
Δείκτεσ εκροϊν
Δυνθτικοί Δικαιοφχοι

Δ.Ε5.1 Ζργα που καταςκευάηονται (αρικμόσ)




Γενικι Γραμματεία Αγροτικισ Ρολιτικισ και Διαχείριςθσ
Κοινοτικϊν Ρόρων
Γενικι Διεφκυνςθ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
Διεφκυνςθ Εγγείων Βελτιϊςεων & Εδαφοχδατικϊν Ρόρων

5.6 Στιριξθ φιλικϊν προσ το περιβάλλον διεργαςιϊν παραγωγισ και αποδοτικισ χριςθσ
πόρων
Αναπτυξιακι Ρροτεραιότθτα
(ΑΡ)/Ρροτεραιότθτα ΕΡΑ

ΑΡ6: Στιριξθ φιλικϊν προσ το περιβάλλον διεργαςιϊν παραγωγισ
και αποδοτικισ χριςθσ πόρων

Αναπτυξιακόσ Στόχοσ ΕΡΑ

Ρράςινθ ανάπτυξθ

Ειδικόσ Αναπτυξιακόσ Στόχοσ
ΤΡΑ (ΕΑΣ)

ΕΑΣ 2:Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφόροσ διαχείριςθ των

Κατθγορίεσ δράςεων

Ζργα εκςυγχρονιςμοφ υφιςτάμενων ζργων

Τεκμθρίωςθ ανάγκθσ
χρθματοδότθςθσ

Θ μείωςθ των απωλειϊν μζςω του εκςυγχρονιςμοφ των
υφιςτάμενων αρδευτικϊν δικτφων, θ ειςαγωγι προθγμζνων
αρδευτικϊν ςυςτθμάτων και πρακτικϊν
ςε επίπεδο
εκμετάλλευςθσ, θ αξιοποίθςθ τεχνολογίασ πλθροφοριϊν και
επικοινωνίασ (ΤΡΕ).
Θ χρθματοδότθςθ εγγειοβελτιωτικϊν ζργων δεν αφορά ςε
κρατικζσ ενιςχφςεισ. Θ υλοποίθςθ ςυλλογικϊν αρδευτικϊν ζργων
αποτελεί 100% δθμόςια δαπάνθ

Κακεςτϊσ ενίςχυςθσ

Δείκτεσ εκροϊν

Δυνθτικοί Δικαιοφχοι

φυςικϊν πόρων

Δ.Ε 6.1 Εκτάςεισ που βελτιϊνονται ι/και μετατρζπονται από
ξθρικζσ ςε αρδευόμενεσ (εκτάρια ha)




Γενικι Γραμματεία Αγροτικισ Ρολιτικισ και Διαχείριςθσ
Κοινοτικϊν Ρόρων
Γενικι Διεφκυνςθ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
Διεφκυνςθ Εγγείων Βελτιϊςεων και Εδαφοχδατικϊν
Ρόρων

5.7 Ανάπτυξθ υποδομϊν και προςταςία περιβάλλοντοσ
Αναπτυξιακι Ρροτεραιότθτα

ΑΡ 7: Ανάπτυξθ υποδομϊν και προςταςία περιβάλλοντοσ (μικρά
φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, φδρευςθ - αποχζτευςθ,
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(ΑΡ)/Ρροτεραιότθτα ΕΡΑ

αντιπλθμμυρικά κλπ)

Αναπτυξιακόσ Στόχοσ ΕΡΑ

Ρράςινθ ανάπτυξθ

Ειδικόσ Αναπτυξιακόσ Στόχοσ
ΤΡΑ (ΕΑΣ)

ΕΑΣ 2:Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφόροσ διαχείριςθ των

Κατθγορίεσ δράςεων

Κακεςτϊσ ενίςχυςθσ

 Εγγειοβελτιωτικά ζργα
 Ρροςταςία οικοςυςτθμάτων με τθ χριςθ γεωργίασ ακριβείασ
και τθ διαςφνδεςθ τουσ με ςυςτιματα εμπορίασ εκπομπϊν
αερίων του κερμοκθπίου
 Θ ορκολογικι χριςθ του νεροφ ςτθ γεωργία μζςω τθσ
καταςκευισ ςυλλογικϊν εγγειοβελτιωτικϊν ζργων (όπωσ
αρδευτικά δίκτυα και ταμιευτιρεσ), θ αξιοποίθςθ των
επιφανειακϊν απορροϊν κ.α
 Θ γεωργία ακριβείασ αποτελεί μια νζα τάςθ ςτον πρωτογενι
τομζα που διαχειρίηεται τθν τεχνολογία με τον πλζον βζλτιςτο
τρόπο για τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των ειςροϊν
και τθν ταυτόχρονθ μεγιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ και
ποιότθτασ των καλλιεργειϊν
Δθμόςια δαπάνθ

Δείκτεσ εκροϊν

Δ.Ε 7.1 Αποταμιευόμενο νερό (κυβικά μζτρα m3)

Τεκμθρίωςθ ανάγκθσ
χρθματοδότθςθσ

φυςικϊν πόρων

Δ.Ε 7.2 Ψφςθ και βιοποικιλότθτα: Επιφάνεια οικοτόπων που
λαμβάνουν ενίςχυςθ για να αποκτιςουν καλφτερο κακεςτϊσ
διατιρθςθσ (εκτάρια ha)

Δυνθτικοί Δικαιοφχοι



Γενικι Γραμματεία Αγροτικισ Ρολιτικισ και Διαχείριςθσ
Κοινοτικϊν Ρόρων
 Γενικι Διεφκυνςθ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
 Διεφκυνςθ Εγγείων Βελτιϊςεων και Εδαφοχδατικϊν
Ρόρων
 Γενικι Γραμματεία Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων
 Ελλθνικόσ Γεωργικόσ Οργανιςμόσ –ΔΘΜΘΤΑ

5.8 Ανάπτυξθ και προϊκθςθ προϊόντων με προςτατευόμενθ ονομαςία προζλευςθσ
(ΡΟΡ) και προςτατευόμενθ γεωγραφικι ζνδειξθ (ΡΓΕ)
Αναπτυξιακι Ρροτεραιότθτα
(ΑΡ)/Ρροτεραιότθτα ΕΡΑ

ΑΡ 8: Ανάπτυξθ και προϊκθςθ προϊόντων με προςτατευόμενθ
ονομαςία προζλευςθσ (ΡΟΡ) και προςτατευόμενθ γεωγραφικι
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ζνδειξθ (ΡΓΕ)
Αναπτυξιακόσ Στόχοσ ΕΡΑ

Εξωςτρζφεια

Ειδικόσ Αναπτυξιακόσ Στόχοσ
ΤΡΑ (ΕΑΣ)

ΕΑΣ 2:Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ και αειφόροσ διαχείριςθ των

Κατθγορίεσ Δράςεων

Αξιοποίθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ των ςυλλογϊν γθγενϊν ποικιλιϊν
ωσ εργαλείο ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ γεωργίασ

Τεκμθρίωςθ ανάγκθσ
χρθματοδότθςθσ

Αποτελεί κεφαλαιϊδουσ ςθμαςία για τθν ελλθνικι γεωργία θ
αξιοποίθςθ του γενετικοφ υλικοφ των γθγενϊν ποικιλιϊν, διότι
δφναται να ςυμβάλει ςτθν υποςτιριξθ δράςεων που ςχετίηονται
με τθν παραγωγι προϊόντων ΡΟΡ ι ΡΓΕ.

φυςικϊν πόρων

Αξιοποίθςθ τθσ Τράπεηασ Γενετικοφ Υλικοφ και του Βοτανικοφ
Κιπου Κρουςίων του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ.
Αξιοποίθςθ των ςυλλογϊν γενετικοφ υλικοφ καλλιεργοφμενων
ειδϊν (φυτά μεγάλθσ καλλιζργειασ, δενδρϊδθ, κθπευτικά, αμπζλι
και αρωματικά φυτά) των δομϊν του ΕΛΓΟ-ΔΘΜΘΤΑ.
Δθμιουργία νζων ποικιλιϊν και τθν εγγραφι αυτϊν ςτον εκνικό
κατάλογο καλλιεργοφμενων ειδϊν κακϊσ και θ απόκτθςθ
δικαιωμάτων διαχείριςθσ ποικιλιϊν (Loyalties)
Ραραγωγι
«προβαςικοφ»
υλικοφ
για
τισ
ποικιλίεσ
καλλιεργοφμενων ειδϊν του Μθτρϊου ποικιλιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ.
Κακεςτϊσ ενίςχυςθσ

Κρατικι δαπάνθ

Δείκτεσ εκροϊν

Δ.Ε 8.1 Εργαλεία προϊκθςθσ τθσ εξωςτρζφειασ ελλθνικϊν
προϊόντων και υπθρεςιϊν ςτουσ 9 ςτρατθγικοφσ τομείσ τθσ χϊρασ
(αρικμόσ)

Δυνθτικοί Δικαιοφχοι




Γενικι Γραμματεία Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων
Ελλθνικόσ Γεωργικόσ Οργανιςμόσ –ΔΘΜΘΤΑ

5.9 Ρρόλθψθ και διαχείριςθ κινδφνων
Αναπτυξιακι Ρροτεραιότθτα
(ΑΡ)/Ρροτεραιότθτα ΕΡΑ

ΑΡ 9 : Ρρόλθψθ και διαχείριςθ κινδφνων
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Αναπτυξιακόσ Στόχοσ ΕΡΑ

Ρράςινθ ανάπτυξθ

Ειδικόσ Αναπτυξιακόσ Στόχοσ
ΤΡΑ (ΕΑΣ)

ΕΑΣ 3: Αναβάκμιςθ υποδομϊν- Αξία ςτθν ακίνθτθ περιουςία

Κατθγορίεσ Δράςεων

Τεκμθρίωςθ ανάγκθσ
χρθματοδότθςθσ

 Ανάπτυξθ εργαςτθριακϊν υποδομϊν και εγκαταςτάςεων –
Αντιμετϊπιςθ επιηωοτιϊν
 Ανάπτυξθ εργαςτθριακϊν υποδομϊν και εγκαταςτάςεωνΖλεγχοι φυτουγείασ
 Θ ςυμμόρφωςθ τθσ χϊρασ ςτθν ενωςιακι νομοκεςία, ςε ό,τι
αφορά τισ απαιτιςεισ για τθν υγεία των ηϊων, προχποκζτει
τθν άμεςθ εφαρμογι ςχεδίων ζκτακτθσ ανάγκθσ και τθ λιψθ
περιοριςτικϊν μζτρων αποτροπισ τθσ διαςποράσ των
λοιμωδϊν παραγόντων. Στο πλαίςιο αυτό, ο επίςθμοσ
εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ και θ εξαγωγι ζγκυρων και ζγκαιρων
αποτελεςμάτων εργαςτθριακισ διάγνωςθσ αποτελεί κρίςιμθ
παράμετρο επίτευξθσ των επιδιωκόμενων αποτελεςμάτων.
 θ διατιρθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των εργαςτθριακϊν
ελζγχων φυτοχγείασ μζςω τθσ δυνατότθτασ εκςυγχρονιςμοφ
του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ και θ ενίςχυςθ των
κερμοκθπιακϊν υποδομϊν για τθ διενζργεια των βιολογικϊν
δοκιμϊν όπου απαιτείται, αποτελοφν εχζγγυα για τθν
αποτελεςματικότθτα των προγραμμάτων διαχείριςθσ του
φυτοχγειονομικοφ κακεςτϊτοσ τθσ χϊρασ, κακϊσ και για τθ
διατιρθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των φυτικϊν προϊόντων
και τθσ εξωςτρζφειασ τθσ εκνικισ πρωτογενοφσ παραγωγισ,
κακιςτϊντασ ςαφι τθν ανάγκθ εκνικισ ςτιριξθσ για τθν
υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ επζνδυςθσ.

Κακεςτϊσ ενίςχυςθσ

Δθμόςια δαπάνθ

Δείκτεσ εκροϊν

Δ.Ε9.1 Εργαςτθριακζσ υποδομζσ που ενιςχφονται (αρικμόσ)
Δ.Ε 9.2 Εξοπλιςμόσ ςυςτθμάτων ΤΡΕ για τθν υποςτιριξθ
λειτουργιϊν των δθμόςιων φορζων (αρικμόσ)
Δ.Ε 9.3 Ψορείσ και οργανιςμοί του Δθμοςίου και ευρφτερου
Δθμοςίου τομζα που ενιςχφονται (αρικμόσ)
Δ.Ε 9.4 Αρικμόσ κοινϊν ζργων Ε&Κ με φορείσ άλλων χωρϊν (με ι
χωρίσ ςυντονιςμό με τθν Ε.Ε) (αρικμόσ)

Δυνθτικοί Δικαιοφχοι





Γενικι Γραμματεία Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων
Γενικι Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ
Μπενάκειο Ψυτοπακολογικό Λνςτιτοφτο (Μ.Ψ.Λ)
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5.10 Ενεργειακι απόδοςθ
Αναπτυξιακι Ρροτεραιότθτα
(ΑΡ)/Ρροτεραιότθτα ΕΡΑ

ΑΡ 10: Ενεργειακι απόδοςθ

Αναπτυξιακόσ Στόχοσ ΕΡΑ

Ρράςινθ ανάπτυξθ

Ειδικόσ Αναπτυξιακόσ Στόχοσ
ΤΡΑ (ΕΑΣ)

ΕΑΣ3: Αναβάκμιςθ υποδομϊν- Αξία ςτθν ακίνθτθ περιουςία

Κατθγορίεσ Δράςεων

 Εκςυγχρονιςμόσ εργαςτθριακϊν και πειραματικϊν δομϊν
 Εκςυγχρονιςμόσ υποδομϊν και εξοπλιςμοφ ελζγχων
 Υποδομζσ Ραραγωγισ και Ελζγχου Ειςροϊν Ψυτικισ
Ραραγωγισ
 Υποδομζσ ςε ςυνοριακοφσ ςτακμοφσ φυτοχγειονομικοφ
ελζγχου για τθν πραγματοποίθςθ των ελζγχων φυτοχγείασ
Θ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ του εργαςτθριακοφ και
πειραματικοφ ελζγχου μζςω τθσ δυνατότθτασ εκςυγχρονιςμοφ των
δομϊν κα επιτρζψει τθν ζγκυρθ και ζγκαιρθ διάγνωςθ και
αξιολόγθςθ, με παράλλθλθ μείωςθ ανκρϊπινων, φυςικϊν και
οικονομικϊν πόρων, εξαςφαλίηοντασ τθ διατιρθςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ των προϊόντων φυτικισ προζλευςθσ και
ενδυναμϊνοντασ τθν εξωςτρζφεια τθσ εκνικισ μασ παραγωγισ.

Τεκμθρίωςθ ανάγκθσ
χρθματοδότθςθσ

Ο νζοσ Κανονιςμόσ τθσ ΕΕ 2009/1009 με ζναρξθ εφαρμογισ ςτθ
χϊρα μασ, ςτισ 15/7/2022, προβλζπει τθν ενκάρρυνςθ τθσ
παραγωγισ προϊόντων λίπανςθσ ςε μεγάλθ κλίμακα, από εγχϊριεσ
οργανικζσ ι δευτερογενείσ πρϊτεσ φλεσ, ςφμφωνα με το πρότυπο
τθσ κυκλικισ οικονομίασ, μζςω τθσ μετατροπισ των φυτικϊν και
ηωικϊν υποπροϊόντων, ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων ςε κρεπτικά
ςτοιχεία για τισ καλλιζργειεσ.
Οι Συνοριακοί Στακμοί Ψυτοχγειονομικοφ Ελζγχου τθσ χϊρασ μασ
καταγράφουν ςθμαντικζσ ελλείψεισ ςτθν υλικοτεχνικι τουσ
υποδομι που δεν επιτρζπει τθν ςωςτι λειτουργία τουσ και τθν
αυςτθροποίθςθ των επιςιμων ελζγχων φυτοχγείασ όπωσ αυτοί
προβλζπονται ςτο νζο περιβάλλον που διαμορφϊνεται ςφμφωνα
με τον Κανονιςμό(ΕΕ)2017/625 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017(L 95) κακϊσ και τον
Κανονιςμό(ΕΕ)2016/2031 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2016 (L 317)
Κακεςτϊσ ενίςχυςθσ

Θ χρθματοδότθςθ υποδομϊν για τθν παραγωγι και τον ζλεγχο
ειςροϊν φυτικισ παραγωγισ, για τθν αναβάκμιςθ υποδομϊν και
εξοπλιςμοφ ελζγχων των εργαςτθριακϊν και πειραματικϊν δομϊν
κακϊσ και για τισ υποδομζσ των ςυνοριακϊν ςτακμϊν
φυτοχγειονομικοφ ελζγχου δεν αφορά ςε κρατικζσ ενιςχφςεισ. Θ
υλοποίθςθ ςχετικϊν υποδομϊν αποτελεί 100% δθμόςια δαπάνθ.
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Δείκτεσ εκροϊν

Δ.Ε 10.1 Εργαςτθριακζσ υποδομζσ που ενιςχφονται (αρικμόσ)
Δ.Ε 10.2 Αρικμόσ δθμόςιων κτθρίων με καλφτερθ κατθγορία
ενεργειακισ κατανάλωςθσ (αρικμόσ)
Δ.Ε 10.3 Αρικμόσ ςυνοριακϊν ςτακμϊν ελζγχου (BCPs)

Δυνθτικοί δικαιοφχοι

 Γενικι Γραμματεία Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων
Γενικι Διεφκυνςθ Γεωργίασ




Δ/νςθ Ρολλαπλαςιαςτικοφ Υλικοφ Καλλιεργοφμενων
Ψυτικϊν Ειδϊν και Ψυτογενετικϊν Ρόρων
Δ/νςθ Ηωοτροφϊν και Βοςκιςιμων Γαιϊν
Δ/νςθ Ρροςταςίασ Ψυτικισ Ραραγωγισ

Γενικι Διεφκυνςθ Τροφίμων
 Δ/νςθ Ροιότθτασ και Αςφάλειασ Τροφίμων Ψυτικισ
Ρροζλευςθσ
 Δ/νςθ Συςτθμάτων Ροιότθτασ και Βιολογικισ Γεωργίασ
 Δ/νςθ Αξιοποίθςθσ και Τεχνολογίασ Τροφίμων
Γενικι Δ/νςθ Αποκεντρωμζνων Δομϊν






Δ/νςθ Αποκεντρωμζνων Υπθρεςιϊν Αττικισ και Αιγαίου
Δ/νςθ Αποκεντρωμζνων Υπθρεςιϊν Θπείρου και Δυτ.
Μακεδονίασ
Δ/νςθ Αποκεντρωμζνων Υπθρεςιϊν Κεντρικισ Μακεδονίασ
Δ/νςθ Αποκεντρωμζνων Υπθρεςιϊν Κεςςαλίασ-Στερεάσ
Ελλάδασ
Δ/νςθ Αποκεντρωμζνων Υπθρεςιϊν Αττικισ και Αιγαίου

Γενικι Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ

2.6 Σεκμηρίωςη ςυμβολήσ του άξονα προτεραιότητασ ςτην επίτευξη των ςτόχων του ΕΠΑ
(Δείκτεσ ΕΠΑ)

Σθμαντικό ςτοιχείο των νζων διαδικαςιϊν προγραμματιςμοφ των εκνικϊν πόρων του ΡΔΕ είναι θ
κζςπιςθ ςυςτιματοσ δεικτϊν, προκειμζνου να ενιςχυκεί θ αποτελεςματικότθτα τθσ διαδικαςίασ
παρακολοφκθςθσ, αξιολόγθςθσ και ανακεϊρθςθσ του ΕΡΑ και των επιμζρουσ ΤΡΑ και ΡΡΑ.
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Οι δείκτεσ περιλαμβάνουν επιδιωκόμενα αποτελζςματα τα οποία πρζπει να ζχουν επιτευχκεί ςτο
τζλοσ τθσ προγραμματικισ περιόδου του ΕΡΑ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι πολλά από τα επιδιωκόμενα
αποτελζςματα αφοροφν δεςμευτικοφσ ι ενδεικτικοφσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί ςε νομοκετικά
κείμενα ςε ενωςιακό ι εκνικό επίπεδο, για τθν επίτευξθ των οποίων το ΕΡΑ αποτελεί κομβικό,
αλλά όχι το μοναδικό εργαλείο .
Θ επίτευξθ των αναπτυξιακϊν ςτόχων, που ζχουν τεκεί από το Τομεακό Ρρόγραμμα Ανάπτυξθσ του
ΥπΑΑΤ, απαιτεί τθ ςυντονιςμζνθ κινθτοποίθςθ όλων των διακζςιμων εργαλείων, που
περιλαμβάνουν ενδεικτικά, εκτόσ από το ΕΡΑ, ζργα που χρθματοδοτοφνται από τουσ δθμόςιουσ
πόρουσ των ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων, νομοκετικζσ και οργανωτικζσ παρεμβάςεισ
ςτθ λειτουργία τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και ευρφτερα τθσ οικονομίασ, αλλά και ιδιωτικζσ
επενδφςεισ.
Επομζνωσ, θ αξιολόγθςθ τθσ υλοποίθςθσ του ΤΡΑ δεν κα πρζπει να βαςιςτεί αποκλειςτικά ςτθ
ςφγκριςθ τθσ τιμισ ςτόχου με τθν πραγματικι τιμι του δείκτθ.
Από τον παρακάτω πίνακα προκφπτει πωσ οι Άξονεσ του Ρρογράμματοσ Ανάπτυξθσ του Υπουργείου
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ τριϊν δεικτϊν του ΕΡΑ ςτο πλαίςιο
των αναπτυξιακϊν του ςτόχων. Ειδικότερα, τθσ «ζξυπνθσ ανάπτυξθσ», τθσ «πράςινθσ ανάπτυξθσ»,
και τθσ ενίςχυςθσ τθσ «εξωςτρζφειασ».
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Αναπτυξιακι Ρροτεραιότθτα (ΑΡ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΑ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ (Δ.Ε)

Κωδικόσ
Α.Ρ

Κωδικόσ Δ.Ε

Ϊθφιακζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ
– Υποδείκτθσ DESI(Digital
Economy and Society Index)

Ενεργειακι ανακαίνιςθ του
ςυνολικοφ εμβαδοφ τθσ κερμικισ
ηϊνθσ των κτιρίων τθσ κεντρικισ
δθμόςιασ διοίκθςθσ

Αφξθςθ του αρικμοφ των γεωργικϊν
προϊόντων και τροφίμων με διεκνϊσ
αναγνωριςμζνθ πιςτοποίθςθ ςε ςχζςθ
με το 2019

Α.Π 1

Δ.1 Εργαςτθριακζσ υποδομζσ που
ενιςχφονται

√

Α.Ρ 2

Δ.Ε 2.1 Αρικμόσ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν
που δθμιουργοφνται / αναβακμίηονται

√

Α.Ρ 2

Δ.Ε 2.2 Ρλικοσ ΤΡΕ εφαρμογϊν που
αναπτφςςονται

√

Α. Π 3

Δ.Ε 3.1 Συνεργαςίεσ φορζων –
επιχειριςεων - ερευνθτικϊν ιδρυμάτων

√

√

Α.Π 4

Δ.Ε 4.1Ρεριοχζσ ενδιαφζροντοσ όπου
ενιςχφεται θ οικονομικι δραςτθριότθτα

√

√

Α.Π 5

Δ.Ε 5.1 Ζργα που καταςκευάηονται

√

Α. Π 6

Δ.Ε 6.1Εκτάςεισ που βελτιϊνονται ι/και
μετατρζπονται από ξθρικζσ ςε
αρδευόμενεσ

√

Δ.Ε 7.1 Αποταμιευόμενο νερό

√

Δ.Ε 7.2 Ψφςθ και βιοποικιλότθτα:
Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν
ενίςχυςθ για να αποκτιςουν καλφτερο
κακεςτϊσ διατιρθςθσ

√

Δ.Ε 8.1 Εργαλεία προϊκθςθσ τθσ
εξωςτρζφειασ ελλθνικϊν προϊόντων και
υπθρεςιϊν ςτουσ εννζα ( 9)
ςτρατθγικοφσ τομείσ τθσ χϊρασ

√

Α.Π 7

Α.Π 8

√

√

Δ.Ε 9.1 Εργαςτθριακζσ υποδομζσ που
ενιςχφονται

√

√

√

Δ.Ε 9.2 Εξοπλιςμόσ ςυςτθμάτων ΤΡΕ για
τθν υποςτιριξθ λειτουργιϊν των
δθμόςιων φορζων

√

√

√

Δ.Ε 9.3 Ψορείσ και οργανιςμοί του
Δθμοςίου και ευρφτερου δθμοςίου
τομζα που ενιςχφονται

√

√

√

√

√

√

Δ.Ε 10.1 Εργαςτθριακζσ υποδομζσ που
ενιςχφονται

√

√

Δ.Ε 10.2 Αρικμόσ δθμόςιων κτθρίων με
καλφτερθ κατθγορία ενεργειακισ
κατανάλωςθσ

√

√

Α. Π 9

Δ.Ε 9.4 Αρικμόσ κοινϊν ζργων Ε&Κ με
φορείσ άλλων χωρϊν (με ι χωρίσ
ςυντονιςμό με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ)

Α.Π 10

2.7 Χρονοδιάγραμμα υλοποίηςησ νζων ζργων /δράςεων

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των ζργων του ΤΡΑ εκτείνεται ςε ολόκλθρο το διάςτθμα
εφαρμογισ του ΕΡΑ 2021-2025, λόγω τθσ φφςθσ των ζργων (δθμόςιοι διαγωνιςμοί, αδειοδοτιςεισ,
απαλλοτριϊςεισ, κ.α.).

ΙΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΘ ΒΟΘΘΕΙΑ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ
1.

ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΩΝ ΡΟΥ ΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΘΟΥΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΘΣ
ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΒΟΘΘΕΙΑΣ – ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΟΩΝ - ΔΥΝΘΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Ρροχπολογιςμόσ
Οι ενζργειεσ τθσ τεχνικισ βοικειασ χρθματοδοτοφνται από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του
Ρροχπολογιςμοφ Δθμοςίων επενδφςεων. Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του Τομεακοφ
Ρρογράμματοσ Τεχνικισ Βοικειασ κακορίςτθκε ωσ ποςοςτό μζχρι το 1% των ςυνολικϊν πιςτϊςεων
του Τομεακοφ Ρρογράμματοσ του ΥπΑΑΤ ιτοι των 28 εκατ. ευρϊ και ιςοφται με 280.000 ευρϊ.
Στόχοι
Οι ενζργειεσ τθσ τεχνικισ βοικειασ αφοροφν ςε:


προγραμματιςμό, ςχεδιαςμό, προετοιμαςία, διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ, αξιολόγθςθ,
δθμοςιότθτα, εφαρμογι και ζλεγχο του Ρρογράμματοσ.



Ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ οργάνωςθσ και τθσ λειτουργίασ των Υπθρεςιϊν ςυντονιςμοφ,
υποςτιριξθσ και διαχείριςθσ για τθν υλοποίθςθ του Ρρογράμματοσ.



Ρρομικεια αγακϊν, λιψθ υπθρεςιϊν και κάλυψθ δαπανϊν που αποςκοποφν ςτθν
ενίςχυςθ τθσ υλοποίθςθσ των ςτόχων του Ρρογράμματοσ.

Ενδεικτικζσ Δράςεισ


Εκπόνθςθ μελετϊν, εμπειρογνωμοςυνϊν, ερευνϊν και παροχι υπθρεςιϊν τεχνικϊν
ςυμβοφλων.



Δαπάνεσ που αφοροφν ςτθ δθμοςιότθτα και προβολι των δράςεων.



Ραρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου.



Υποςτιριξθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ τθσ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ και των δικαιοφχων του
ΤΡΑ.



Δαπάνεσ μετακινιςεων για τθ διενζργεια διοικθτικϊν επαλθκεφςεων και επιτόπιων
επικεωριςεων.



Οργάνωςθ εκδθλϊςεων και εκπαίδευςθσ προςωπικοφ των δομϊν ςυντονιςμοφ και
διαχείριςθσ.



Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ των φορζων υλοποίθςθσ από εξωτερικοφσ
εμπειρογνϊμονεσ.
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Γενικά ζξοδα λειτουργίασ- Δαπάνεσ οργάνωςθσ ζργων.

Επιςθμαίνεται, ότι οι παραπάνω δράςεισ είναι ενδεικτικζσ. Αυτό ςθμαίνει ότι μπορεί να προςτεκοφν
και άλλεσ που ςυνάδουν με τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ ι να μθν υλοποιθκοφν κάποιεσ από
αυτζσ, αν κάτι τζτοιο κρικεί ςκόπιμο κατά τθν εφαρμογι του .
Δικαιοφχοι ενεργειϊν
Στο πλαίςιο του Τομεακοφ Ρρογράμματοσ Τεχνικισ Βοικειασ δικαιοφχοι είναι οι Υπθρεςίεσ
Διαχείριςθσ του προγράμματοσ κακϊσ και οι δυνθτικοί δικαιοφχοι των ενταγμζνων ςτο Τομεακό
Ρρόγραμμα δράςεων.
Δείκτεσ εκροϊν
Δείκτθσ

Μονάδα μζτρθςθσ

Αρικμόσ μελετϊν, εμπειρογνωμοςυνϊν και ερευνϊν

Αρικμόσ

Αρικμόσ επιτόπιων επικεωριςεων

Αρικμόσ
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ΙV. ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ
1.

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΡΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑ

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, το ΤΡΑ του ΥΡΑΑΤ ζχει διαιρεκεί ςε δφο Υποπρογράμματα, τα οποία
αφοροφν ςτισ δφο Γενικζσ Γραμματείεσ, όπωσ αυτζσ ζχουν οριςκεί ςτο π.δ. 97/2017 (Α’ 138)
«Οργανιςμόσ Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων».
Σφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ υπϋ αρ. 95189/2020 απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων (Β’ 3961) ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του προγράμματοσ δεν δφναται να υπερβαίνει
τον εγκεκριμζνου του άρκρου 4 τθσ απόφαςθσ, ο οποίοσ ανζρχεται για το Υπουργείο Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων ςτα 28 εκατ. ευρϊ.
Θ κατανομι ζχει γίνει ανά Δράςθ/ϋΑξονα Ρροτεραιότθτασ/Αναπτυξιακό Στόχο ΕΡΑ και
αποτυπϊνεται ςτον ακόλουκο πίνακα:
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ΤΟΜΕΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ
ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ & ΤΟΦΙΜΩΝ

Α/Α
Α

2
2.6
2.6.1
2.8

2.8.1
2.9

2.9.1.
1
1.6
1.6.1

ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(ςε ευρϊ)

ΥΡΟΡΟΓΑΜΜΑ/
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΣΟΧΟ ΕΠΑ/
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΣΠΑ/ΔΑΣΕΛΣ
ΥΡΟΡΟΓΑΜΜΑ Α (ΓΕΝΙΚΘΣ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ)

ΕΤΘ

2. ΠΡΑΙΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
2.6 Παροχι πόςιμου νεροφ και διαχείριςθ υδάτων
και υγρϊν αποβλιτων

2021

2022

2023

2024

2025

ΣΥΝΟΛΟ

4.000.000,00

5.000.000,00

4.500.000,00

3.250.000,00

1.505.000,00

18.255.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

5.000.000,00

2.8 τιριξθ φιλικϊν προσ το περιβάλλον διεργαςιϊν
παραγωγισ και αποδοτικισ χριςθσ πόρων

2.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

255.000,00

10.255.000,00

ΕΓΑ ΕΚΣΥΓΩΟΝΛΣΜΟΥ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΫΝ ΕΓΫΝ
2.9 Ανάπτυξθ υποδομϊν και προςταςία
περιβάλλοντοσ (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα,
φδρευςθ - αποχζτευςθ, αντιπλθμμυρικά κλπ)

1.000.000,00

1.000.000,00

500.000,00

250.000,00

250.000,00

3.000.000,00

ΕΓΓΕΛΟΒΕΛΤΛΫΤΛΚΑ ΕΓΑ
1. ΕΞΤΠΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

225.000,00

1.6 Δθμόςια διοίκθςθ και ψθφιοποίθςθ

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

225.000,00

ΔΛΑΩΕΛΛΣΘ ΑΔΕΥΤΛΚΫΝ ΥΔΑΤΫΝ

ΔΑΡΑΝΕΣ ΟΓΑΝΫΣΘΣ ΕΓΫΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΡΟΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ Α

Β

ΥΡΟΡΟΓΑΜΜΑ Β (ΓΕΝΙΚΘΣ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΑΓΟΤΙΚΘΣΑΝΑΡΤΥΞΘΣ & ΤΟΦΙΜΩΝ)

1
1.1
1.1.1

18.480.000,00

2021

2022

2023

2024

2025

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΞΤΠΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

442.332,00

154.000,00

77.000,00

0,00

0,00

673.332,00

Δθμιουργία επιλεγμζνων ερευνθτικϊν κζντρων και
προγραμμάτων ςε τομείσ αιχμισ

282.332,00

154.000,00

77.000,00

0

0

513.332,00

Βελτίωςθ εργαςτθριακισ ικανότθτασ ανίχνευςθσ και
προςδιοριςμοφ τροφιμογενϊν κινδφνων και νοκείασ
ςτα τρόφιμα (ΕΨΕΤ)

1.3

Προώθηςη αποτελεςμάτων ζρευνασ, καινοτομίασ
και τεχνολογίασ ςτισ επιχειρήςεισ

1.3.1

1.5
1.5.1

2
2.1
2.1.1

2.1.2

60.000

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

Βιομθχανικι μετάβαςθ και επιχειρθματικότθτα

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

Ϊθφιακι πλατφόρμα ολιςτικισ διαχείριςθσ και
παρακολοφκθςθσ των φυτογενετικϊν πόρων
2. ΠΡΑΙΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

3.397.268,00

1.412.179,00

1.171.940,00

1.302.840,00

337.774,00

7.622.001,00

1.930.134,00

675.546,00

579.040,00

1.302.840,00

337.774,00

4.825.334,00

467.134,00

736.633,00

592.900,00

0

0

1.796.667,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1..000.000,00

5. ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ

944,667,00

000

0,00

0,00

0,00

944.667,00

5.9 Ανάπτυξθ και προϊκθςθ προϊόντων με ΠΟΠ και
ΠΓΕ

944,667,00

000

0,00

0,00

0,00

944.667,00

Ριλοτικι εφαρμογι ολοκλθρωμζνου θλεκτρονικοφ
ςυςτιματοσ ιχνθλαςιμότθτασ ςτο κρζασ

Ενεργειακι Απόδοςθ
Εκςυγχρονιςμόσ εργαςτθριακϊν & πειραματικϊν
δομϊν κακϊσ και ςυνοριακϊν ςτακμϊν
φυτοχγειονομικοφ ελζγχου (Γεωργίασ)
Εκςυγχρονιςμόσ υποδομϊν και εξοπλιςμοφ ελζγχων
(Τροφίμων )

2.1.3

Εκςυγχρονιςμόσ εργαςτθριακϊν δομϊν
(Κτθνιατρικισ)

2.1.4

Υποδομζσ παραγωγισ και ελζγχου ειςροϊν φυτικισ
παραγωγισ (Αποκεντρωμζνεσ)
2.4 Πρόλθψθ και διαχείριςθ κινδφνων

2.4
2.4.1

Ανάπτυξθ εργαςτθριακϊν υποδομϊν &
εγκαταςτάςεων -Αντιμετϊπιςθ Επιηωοτιϊν

2.4.2

Ανάπτυξθ εργαςτθριακϊν υποδομϊν &
εγκαταςτάςεων-Ζλεγχοι Ψυτοχγείασ
2.9 Ανάπτυξθ υποδομϊν και προςταςία
περιβάλλοντοσ (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα,
φδρευςθ - αποχζτευςθ, αντιπλθμμυρικά κλπ)

2.9

2.9.1

5
5.9
5.9.1

Ρροςταςία οικοςυςτθμάτων με τθ χριςθ γεωργίασ
ακριβείασ και τθ διαςφνδεςθ τουσ με ςφςτθμα
εμπορίασ αερίων του κερμοκθπίου

Αξιοποίθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ των ςυλλογϊν
γθγενϊν ποικιλιϊν ωσ εργαλείο ανάπτυξθσ τθσ
ελλθνικισ γεωργίασ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΡΟΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣΒ
6
6.2

6.2.1

6.2.2
6.2.3

6.2.4
6.2.5

9.240.000,00

6. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

98.000,00

98.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

280.000,00

6.2 ΣΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

98.000,00

98.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

280.000,00

Εκπόνθςθ μελετϊν , εμπειρογνωμοςυνϊν, ερευνϊν
και παροχι υπθρεςιϊν τεχνικϊν ςυμβοφλων
Τποςτιριξθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ τθσ
Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ και των Δικαιοφχων του ΣΠΑ
Δαπάνεσ που αφοροφν τθ δθμοςιότθτα και προβολι
των δράςεων
Δαπάνεσ μετακινιςεων για τθ διενζργεια διοικθτικϊν
επαλθκεφςεων και επιτόπιων επικεωριςεων
Γενικά λειτουργικά ζξοδα

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑ

28.000.000,00

V. ΣΥΜΒΟΛΘ ΤΟΥ ΤΡΑ ΣΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ
1.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΘΤΑ ΤΡΑ ΜΕ ΕΡΑ

Στο εγκεκριμζνο ΕΡΑ, οι παρεμβάςεισ ςτον τομζα τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ εξυπθρετοφν
προτεραιότθτεσ που εντάςςονται με άμεςο ι ζμμεςο τρόπο ςε αρκετοφσ ςτόχουσ.
Με δεδομζνο ότι το παρόν πρόγραμμα περιλαμβάνει μόνο ςυγκεκριμζνουσ υποτομείσ του
αγροτικοφ τομζα, άμεςθ ςυςχζτιςθ του παρόντοσ ΤΡΑ με το ΕΡΑ αποτυπϊνεται κυρίωσ ςτον ςτόχο
τθσ πράςινθσ ανάπτυξθσ, ενϊ πιο ζμμεςθ ςυςχζτιςθ αποτυπϊνεται ςτουσ ςτόχουσ τθσ
εξωςτρζφειασ, τθσ ζξυπνθσ ανάπτυξθσ και τθν κοινωνικισ ςυνοχισ.
Ειδικά ςε ότι αφορά ςτθν αρδευόμενθ γεωργία, ςθμειϊνεται ότι οι υποδομζσ άρδευςθσ, που ςτο
ΤΡΑ περιγράφονται ωσ προτεραιότθτα του ςτόχου τθσ πράςινθσ ανάπτυξθσ, ικανοποιοφν τον ειδικό
ςτόχο του ΥπΑΑΤ για προςταςία του περιβάλλοντοσ και βιϊςιμθ ανάπτυξθ κακϊσ αφοροφν ςε
εξιςορρόπθςθ τθσ χριςθσ αρδευτικοφ νεροφ ςτο πλαίςιο κανονιςτικϊν περιοριςμϊν (κυρίωσ για
περιβαλλοντικοφσ λόγουσ) και απαιτιςεων βελτίωςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ γεωργίασ.
Ο ςτόχοσ τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και γενικότερα τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, όπωσ ζχει
ιδθ αναλυκεί, ςυςχετίηεται ζμμεςα και με τουσ ςτόχουσ τθσ κοινωνικισ ανάπτυξθσ (μζςω τθσ
ενίςχυςθσ τθσ απαςχόλθςθσ) και τθσ εξωςτρζφειασ (μζςω τθσ αφξθςθσ τθσ διεκνοφσ
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελλθνικισ γεωργίασ), όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο ΕΡΑ.
Σε ότι αφορά ςτθν αντιμετϊπιςθ του τομζα τθσ αςφάλειασ και τθσ ποιότθτασ των τροφίμων φυτικισ
προζλευςθσ, αντιμετϊπιςθ των επιηωοτιϊν και τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ γεωργίασ,
θ διαςφάλιςθ τθσ αειφορίασ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ, με όρουσ βιωςιμότθτασ,
διατθρθςιμότθτασ και ανάπτυξθσ, βρίςκεται ςε άμεςο ςυςχετιςμό με τον ςτόχο τθσ «πράςινθσ
ανάπτυξθσ» και ειδικότερα με τθν προτεραιότθτα «πρόλθψθ και διαχείριςθ κινδφνων».
Με τον ςτόχο τθσ «ζξυπνθσ ανάπτυξθσ», μζςω τθσ προτεραιότθτασ «δθμιουργία επιλεγμζνων
κεντρικϊν ερευνθτικϊν κζντρων και προγραμμάτων ςε τομείσ αιχμισ» κακϊσ και με τον
εκςυγχρονιςμό των εργαςτθριακϊν και πειραματικϊν δομϊν, είναι ςυμβατι και με άλλεσ
αναπτυξιακζσ διαςτάςεισ, που ςτο εγκεκριμζνο ΕΡΑ ςυγκεκριμενοποιοφνται ςε ςτόχουσ που
αφοροφν ςτθν «κοινωνικι ανάπτυξθ», είτε μζςω τθσ ενίςχυςθσ των παρεμβάςεων ςτθ δθμόςια
υγεία, ι μζςω αναπτυξιακϊν δράςεων που ζχουν κετικό πρόςθμο ςτθ διαςφάλιςθ του αγροτικοφ
ειςοδιματοσ και ςυνακόλουκα ςτθν κοινωνικι ςυνοχι των πλθκυςμϊν τθσ υπαίκρου.
Ομοίωσ, θ προϊκθςθ των ελλθνικϊν αγροτικϊν προϊόντων ςτο εξωτερικό αποτελεί επενδυτικι
προτεραιότθτα που εντάςςεται ςτον ςτόχο τθσ ενίςχυςθσ τθσ εξωςτρζφειασ και ςχετίηεται άμεςα με
τθν ανάπτυξθ τθσ εγχϊριασ πρωτογενοφσ παραγωγισ.
Επίςθσ ςτον τομζα τθσ αςφάλειασ και τθσ ποιότθτασ των τροφίμων φυτικισ προζλευςθσ, οι δράςεισ
δθμιουργίασ πλζγματοσ εργαςτθρίων ανάλυςθσ και ελζγχου προϊόντων λίπανςθσ, κακϊσ και οι
δράςεισ εκςυγχρονιςμοφ και αναβάκμιςθσ των υπαρχόντων υποδομϊν διατιρθςθσ και παραγωγισ
πιςτοποιθμζνου πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ ςυνάδουν με τουσ αναπτυξιακοφσ ςτόχουσ του ΕΡΑ,
δεδομζνου ότι βρίςκουν εφαρμογι ςτθν «ζξυπνθ ανάπτυξθ» με τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ
ςυνεργειϊν (τροφοδότθςθ ζρευνασ με δεδομζνα πεδίου, ανάπτυξθ ερευνθτικϊν ςχεδίων (project)
ςε παραγωγι και εμπορία προϊόντων λίπανςθσ, υποβοικθςθ επιχειριςεων και παραγωγϊν από τα
παραγόμενα αποτελζςματα).
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Στθν «πράςινθ ανάπτυξθ» ικανοποιοφνται οι ςτόχοι και του ΥπΑΑΤ για προςταςία του
περιβάλλοντοσ και βιϊςιμθ ανάπτυξθ με υιοκζτθςθ πρακτικϊν κυκλικισ οικονομίασ (ςε ςυμφωνία
με το υπό εκπόνθςθ εκνικό ςτρατθγικό ςχζδιο για τθν κυκλικι οικονομία) και μεκόδων ζξυπνθσ
κατανάλωςθσ αρδευτικοφ νεροφ, αλλά και μείωςθσ τθσ επιβάρυνςθσ των υπογείων υδροφορζων.
Θ «εξωςτρζφεια» που δθμιουργείται ςτον εκνικό πρωτογενι τομζα με τθ δυνατότθτα απεξάρτθςθσ
από ειςαγόμενο πολλαπλαςιαςτικό υλικό και οικοδόμθςθσ αγοράσ τζτοιου υλικοφ με ελλθνικι
ταυτότθτα (ςε Ελλάδα αλλά και ςτο εξωτερικό) ςυνάδει και αυτι με το ΕΡΑ και ταυτόχρονα
ςυςχετίηεται ζμμεςα και με τουσ ςτόχουσ τθσ κοινωνικισ ανάπτυξθσ (μζςω τθσ ενίςχυςθσ τθσ
απαςχόλθςθσ) αλλά και τθσ δυνατότθτασ προβολισ πολιτιςτικϊν πτυχϊν τθσ αγροτικισ μασ
κλθρονομιάσ.
Θ δράςθ τθσ ενίςχυςθσ των ελζγχων φυτοχγείασ και μζςω αυτϊν θ διαςφάλιςθ του
φυτοχγειονομικοφ κακεςτϊτοσ τθσ χϊρασ ςυνάδουν με τον ςτόχο τθσ «πράςινθσ ανάπτυξθσ» και
ειδικότερα με τθν προτεραιότθτα «πρόλθψθ και διαχείριςθ κινδφνων», αλλά και με τον ςτόχο τθσ
«ζξυπνθσ ανάπτυξθσ», μζςω τθσ προτεραιότθτασ «δθμιουργία επιλεγμζνων κεντρικϊν ερευνθτικϊν
κζντρων και προγραμμάτων ςε τομείσ αιχμισ». Επιπλζον, θ αποτροπι εγκατάςταςθσ επιβλαβϊν
οργανιςμϊν που προκφπτει από τουσ ελζγχουσ φυτοχγείασ είναι ςυμβατι και με τθν «κοινωνικι
ανάπτυξθ», μζςω τθσ διαςφάλιςθσ του αγροτικοφ ειςοδιματοσ και ςυνεπϊσ ςτθν κοινωνικι ςυνοχι
των πλθκυςμϊν τθσ υπαίκρου. Ραράλλθλα, θ προϊκθςθ των ελλθνικϊν αγροτικϊν προϊόντων ςτο
εξωτερικό αποτελεί επενδυτικι προτεραιότθτα που εντάςςεται ςτον ςτόχο τθσ ενίςχυςθσ τθσ
εξωςτρζφειασ και ςχετίηεται άμεςα με τθν ανάπτυξθ τθσ εγχϊριασ πρωτογενοφσ παραγωγισ.

2.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΘΤΑ ΣΤΑΤΘΓΙΚΘΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΤΑΤΘΓΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΕΤΑΕΤΘ
ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ Ν. 3852/2010, ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΑ)

Θ ςτρατθγικι του ΥπΑΑΤ για τον αγροτικό τομζα περιγράφεται αναλυτικά ςτισ ενότθτεσ Λ.2 και ΛΛ.1
του παρόντοσ.
Ειδικότερα ο υποτομζασ τθσ διαχείριςθσ των αρδευτικϊν υδάτων περιλαμβάνει δράςεισ των
ςτρατθγικϊν επιλογϊν του ΥπΑΑΤ που αφοροφν ςε ζναν ολοκλθρωμζνο ςχεδιαςμό αρδευτικϊν
ζργων και ςτθν κατάρτιςθ ενόσ εκνικοφ ςχεδίου για τθν άρδευςθ, με ςτόχουσ:
•
•

Λςχυρι ανάπτυξθ με περιςςότερεσ επενδφςεισ και νζεσ καλφτερεσ δουλειζσ
Ρροςταςία περιβάλλοντοσ, προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι και βιϊςιμθ ανάπτυξθ,

Θ ςτρατθγικι του ΥπΑΑΤ είναι ςυμβατι με:
•

τθν Εκνικι Στρατθγικι για τθν προςαρμογι ςτθν Κλιματικι Αλλαγι (ΕΣΡΚΑ) (Απρίλιοσ 2016),

•

τα Σχζδια Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν (ΣΔΛΑΡ) των 14 Υδατικϊν
Διαμεριςμάτων τθσ Ελλάδασ, των οποίων θ 1θ Ανακεϊρθςθ εγκρίκθκε το ζτοσ 2017 με
αντίςτοιχεσ αποφάςεισ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Υδάτων (Βϋ 4680, Βϋ 4679, Βϋ 4672, Βϋ 4673,
Βϋ 4675, Βϋ 4682, Βϋ 4664, Βϋ 4674, Βϋ 4665, Βϋ 4678, Βϋ 4681, Βϋ 4676, Βϋ 4666, Βϋ 4677),

•

τα Σχζδια Διαχείριςθσ Κινδφνου Ρλθμμφρασ (ΣΔΚΡ),

•

τα Σχζδια Αντιμετϊπιςθσ φαινομζνων Λειψυδρίασ και Ξθραςίασ.

Οι τελευταίεσ τρεισ κατθγορίεσ εκνικϊν ςχεδίων αποτελοφν εκπλιρωςθ υποχρεϊςεων που
απορρζουν από τθν εναρμόνιςθ τθσ εκνικισ μασ πολιτικισ για τα νερά με τθν Οδθγία Ρλαίςιο για τα
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Φδατα 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 23θσ Οκτωβρίου 2000
(L 327).
Οι ανωτζρω εκνικζσ ςτρατθγικζσ και ςχζδια παρατίκενται ςτθν εν λόγω ενότθτα, διότι αν και το
ΥπΑΑΤ δεν είναι το επιςπεφδον Υπουργείο, είναι ςυναρμόδιο για τθ κεςμικι ρφκμιςθ των κεμάτων
που αφοροφν ςτα φδατα για αγροτικι χριςθ.
Τζλοσ, θ ςτρατθγικι για τθ διαχείριςθ των αρδευτικϊν υδάτων είναι ςυμβατι με το ςφνολο των
πολιτικϊν του ΥπΑΑΤ για τθν βιϊςιμθ γεωργικι ανάπτυξθ και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και
ειδικότερα:


τθν υπϋ αρ. 1420/82031/22.7.2015 (Βϋ1709) απόφαςθ του αναπλθρωτι Υπουργοφ
Ραραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ «Κϊδικασ Ορκισ Γεωργικισ
Ρρακτικισ για τθν Ρροςταςία των Νερϊν από τθ Νιτρορφπανςθ Γεωργικισ Ρροζλευςθσ»



τθν υπϋ αρ. 1791/74062/02.07.2015 (Βϋ1468) απόφαςθ του αναπλθρωτι Υπουργοφ
Ραραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ «Εφαρμογι του κακεςτϊτοσ
τθσ Ρολλαπλισ Συμμόρφωςθσ ςε εκτζλεςθ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1306/2013 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τουσ κανονιςμοφσ 640/2014 και
809/2014 τθσ Επιτροπισ»

Σε ότι αφορά ςτον υποτομζα του εκςυγχρονιςμοφ των εργαςτθριακϊν και πειραματικϊν δομϊν
αυτόσ περιλαμβάνει δράςεισ των ςτρατθγικϊν επιλογϊν του ΥπΑΑΤ για:
•

προςταςία περιβάλλοντοσ, προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι και βιϊςιμθ ανάπτυξθ,

•

ενίςχυςθ τθσ κζςθσ τθσ Ελλάδασ ςτον κόςμο,

•

αξία ςτθν ακίνθτθ περιουςία

που αφοροφν ςτθγενικότερθ εξορκολόγιςθ και βελτιςτοποίθςθ του ςυςτιματοσ διενζργειασ του
επίςθμου εργαςτθριακοφ ελζγχου (βιολογικοί παράγοντεσ υψθλισ επικινδυνότθτασ, δθμιουργία
προχποκζςεων πιςτοποιθμζνου πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ).
Θ ςτρατθγικι του ΥπΑΑΤ είναι ςυμβατι με:


τον Κανονιςμό (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 9θσ
Μαρτίου 2016, ςχετικά με τισ μεταδοτικζσ νόςουσ των ηϊων και για τθν τροποποίθςθ και
τθν κατάργθςθ οριςμζνων πράξεων ςτον τομζα τθσ υγείασ των ηϊων (L84),



τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2016 ςχετικά με προςτατευτικά μζτρα κατά των επιβλαβϊν για τα φυτά
οργανιςμϊν, τθν τροποποίθςθ των κανονιςμϊν του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ) αρικ. 228/2013, (ΕΕ) αρικ. 652/2014 και (ΕΕ) αρικ. 1143/2014, και τθν
κατάργθςθ των οδθγιϊν του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ,
2000/29/ΕΚ, 2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ (L 317),



τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 15 θσ
Μαρτίου 2017 (L 95) για τουσ επίςθμουσ ελζγχουσ και τισ άλλεσ επίςθμεσ δραςτθριότθτεσ
που διενεργοφνται με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ για τα
τρόφιμα και τισ ηωοτροφζσ και των κανόνων για τθν υγεία και τθν καλι μεταχείριςθ των
ηϊων, τθν υγεία των φυτϊν και τα φυτοπροςτατευτικά προϊόντα, για τθν τροποποίθςθ των
κανονιςμϊν του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αρικ. 999/ 2001, (ΕΚ)
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αρικ. 396/2005, (ΕΚ) αρικ. 1069/2009, (ΕΚ) αρικ. 1107/2009, (ΕΕ) αρικ. 1151/2012, (EE)
αρικ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονιςμϊν του Συμβουλίου (ΕΚ)
αρικ. 1/2005 και (ΕΚ) αρικ. 1099/2009 και των οδθγιϊν του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ,
1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/ 119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για τθν κατάργθςθ των
κανονιςμϊν του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αρικ. 854/2004 και
(ΕΚ) αρικ. 882/2004, των οδθγιϊν του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/ 662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ,
91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και τθσ απόφαςθσ 92/438/ΕΟΚ του
Συμβουλίου (κανονιςμόσ για τουσ επίςθμουσ ελζγχουσ,


τον εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2019/1014 τθσ Επιτροπισ, τθσ 12θσ Λουνίου 2019, για τθ
κζςπιςθ λεπτομερϊν κανόνων ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τουσ ςυνοριακοφσ
ςτακμοφσ ελζγχου, ςυμπεριλαμβανομζνων των κζντρων επικεϊρθςθσ, κακϊσ και για τθ
μορφι, τισ κατθγορίεσ και τισ ςυντομογραφίεσ που πρζπει να χρθςιμοποιοφνται για τθν
καταχϊριςθ των ςυνοριακϊν ςτακμϊν ελζγχου και των ςθμείων ελζγχου (Κείμενο που
παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΩ) (L165),

•

τα προγράμματα επιτιρθςθσ, ελζγχου και εκρίηωςθσ ηωονόςων και λοιπϊν νοςθμάτων των
ηϊων,

•

τα εκνικά ςχζδια ζκτακτθσ ανάγκθσ για τθν αντιμετϊπιςθ νοςθμάτων των ηϊων,

•

τισ ςυςτάςεισ που απορρζουν από πρότυπα του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ και του
Διεκνοφσ Γραφείου Επιηωοτιϊν (OIE),

•

τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και Διεκνι φυτοχγειονομικά Ρρότυπα τθσ Διεκνοφσ Σφμφαςθσ
για τθν Ρροςταςία των Ψυτϊν (IPPC/FAO) του Οργανιςμοφ Τροφίμων και Γεωργίασ (FAO)
των Θνωμζνων Εκνϊν.

Σε ό,τι αφορά ςτισ υποδομζσ παραγωγισ και ελζγχου ειςροϊν φυτικισ παραγωγισ, ο υποτομζασ
περιλαμβάνει επιπλζον δράςεισ των ςτρατθγικϊν επιλογϊν του ΥπΑΑΤ για
 τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ.
• τθν ενκάρρυνςθ παραγωγισ προϊόντων λίπανςθσ ςε μεγάλθ κλίμακα από εγχϊριεσ
οργανικζσ ι δευτερογενείσ πρϊτεσ φλεσ, ςφμφωνα με το μοντζλο τθσ κυκλικισ οικονομίασ.

3.

•

τθ ςτιριξθ ελλθνικϊν εταιρειϊν με διαδικαςίεσ εργαςτθριακϊν ελζγχων προϊόντων
λίπανςθσ.

•

τθ διευκόλυνςθ αξιοποίθςθσ των καταχωριςμζνων εκνικϊν προϊόντων κρζψθσ και ςυμβολι
ςτθν ελεφκερθ διακίνθςθ προϊόντων λίπανςθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.

ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑ ΜΕ ΡΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΥΩΡΑΪΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ/ΟΓΑΝΩΝ

Θ ςτρατθγικι του ΥπΑΑΤ ςτθ διαχείριςθ των αρδευτικϊν υδάτων ςχετίηεται με τθν ΚΓΡ 2014-2020, θ
οποία μζςω του Ρυλϊνα ΛΛ, προωκεί μζτρα που αποςκοποφν ςτθν υποβοικθςθ των γεωργϊν για να
εκςυγχρονίςουν τισ εκμεταλλεφςεισ τουσ και να γίνουν πιο ανταγωνιςτικοί, προςτατεφοντασ
παράλλθλα το περιβάλλον. Τα μζτρα αυτά διευκολφνουν γενικότερα τον εκςυγχρονιςμό των
γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων.
Ειδικότερα, το Μζτρο 125 Α1 του ΡΑΑ 2007-2013, κακϊσ και το Μζτρο 4.3.1. του ΡΑΑ 2014-2020
αφοροφν ςε χρθματοδότθςθ υποδομϊν άρδευςθσ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο (ΕΓΤΑΑ).
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Ενδεικτικά, ςε ότι αφορά ςτθ χρθματοδότθςθ των εγγειοβελτιωτικϊν ζργων ι/και μελετϊν
αποτυπϊνεται θ ςυμπλθρωματικότθτα με τθν πολιτικι του ΕΓΤΑΑ ωσ ακολοφκωσ:
•

Ολοκλθρϊνεται θ καταςκευι ζργων που χρθματοδοτικθκαν από το ΕΓΤΑΑ,

•

Ρροωκοφνται για χρθματοδότθςθ από το ΕΓΤΑΑ, ζργα των οποίων οι μελζτεσ
χρθματοδοτοφνται από το ΤΡΑ,

•

Ωρθματοδοτοφνται μελζτεσ αρδευτικϊν δικτφων για τθν αξιοποίθςθ ταμιευτιρων που
χρθματοδοτοφνται από το ΕΓΤΑΑ,

•

Ωρθματοδοτοφνται μελζτεσ μζςω του ΤΡΑ για προετοιμαςία ζργων που δφνανται να
χρθματοδοτθκοφν μελλοντικά από το ΕΓΤΑΑ.

Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι ειδικά ςε ότι αφορά ςτο ΕΓΤΑΑ, ςτόχοσ του Μζτρου 4.3.1. «Υποδομζσ
εγγείων βελτιϊςεων» του ΡΑΑ 2014-2020, είναι θ αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ του νεροφ ςτθ
γεωργία (προτεραιότθτα 5Α τθσ ΚΓΡ), ςτόχευςθ που ακολουκεί και το Τομεακό Ρρόγραμμα
Ανάπτυξθσ του ΥπΑΑΤ.
Θ ςτρατθγικι του ΥπΑΑΤ για τθν αντιμετϊπιςθ επιηωοτιϊν και οι ςχετικζσ υλοποιοφμενεσ δράςεισ
τυγχάνουν ςτοχευμζνων ςυγχρθματοδοτιςεων από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι (DG SANTE), ςτθν
περίπτωςθ εξειδικευμζνων προγραμμάτων πεδίου για τθν αντιμετϊπιςθ κυρίωσ νεοεμφανιηόμενων
και εξωτικϊν νοςθμάτων των ηϊων ςτα κράτθ μζλθ. Ϋςτόςο, χρθματοδοτικζσ παρεμβάςεισ για τθν
ανάπτυξθ υποδομϊν ςτον εν λόγω τομζα δεν ζχουν ενταχκεί ςε εν εξελίξει εκνικά και ενωςιακά
αναπτυξιακά προγράμματα.
Θ δράςθ για τουσ ελζγχουσ φυτοχγείασ ςχετίηεται με τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/2031
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2016 και τθσ υπϋ αρ.
218/8241/24.1.2017 (Βϋ267) απόφαςθ των Υπουργοφ και Υφυπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων.
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VI. ΟΙΗΟΝΤΙΕΣ ΑΧΕΣ
1.

ΣΥΜΒΟΛΘ ΤΡΑ ΣΤΘ ΒΙΩΣΙΜΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ

«Θ βιϊςιμθ–αειφόροσ ανάπτυξθ είναι θ ανάπτυξθ που ικανοποιεί τισ τρζχουςεσ ανάγκεσ χωρίσ να
κζτει ςε κίνδυνο τισ επόμενεσ γενιζσ και τισ ανάγκεσ τουσ» (WCED, 1987).
Θ γεωργία και θ φπαικροσ, ενϊ περνοφν οι ίδιεσ μια κρίςθ για χρόνια, φαίνεται να αντιςτζκονται
περιςςότερο ςτισ επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ και περιβαλλοντικισ κρίςθσ και να εμφανίηουν
καλφτερθ προοπτικι ανάπτυξθσ.
Οι δυνατότθτεσ αντίςταςθσ ςυνδζονται με τα «περικϊρια ελιγμϊν» που ζχουν οι γεωργικζσ
εκμεταλλεφςεισ ςε ζνα περιβάλλον ζντονων πιζςεων ςτθ γεωργία από τισ αυξιςεισ του κόςτουσ των
ειςροϊν, τισ πτωτικζσ τιμζσ αγροτικϊν προϊόντων, τθν αφξθςθ τθσ φορολογίασ και των
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν.
Ο προςανατολιςμόσ προσ τθν παραγωγι προϊόντων υψθλισ υγιεινισ αςφάλειασ και ποιότθτασ με
ξεχωριςτι ταυτότθτα, αποτελεί πλζον τθν βαςικι μασ επιλογι.
Σε ζνα ανταγωνιςτικό περιβάλλον θ κατανόθςθ των χαρακτθριςτικϊν τθσ ηιτθςθσ του καταναλωτι
είναι κακοριςτικι. Απαιτείται λοιπόν θ χριςθ νζων εργαλείων και μεκόδων τόςο ςτθν οργάνωςθ
τθσ παραγωγισ, διακίνθςθ και εμπορία όςο και ςτθν προςζγγιςθ του καταναλωτι. Γνϊςθ,
κατάρτιςθ, καινοτομία και δικτφωςθ είναι οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ που κα εξαςφαλίςουν τθ
βιωςιμότθτα και τθν ανταγωνιςτικότθτα των αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων και των επιχειριςεων.
Θ ςυνειςφορά του ΤΡΑ ςτθν δθμιουργία των κατάλλθλων και απαραίτθτων υποδομϊν τθσ πολιτείασ
με ςφγχρονο εξοπλιςμό υψθλϊν προδιαγραφϊν, κα ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθν ενίςχυςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελλθνικισ γεωργίασ με απόλυτο ςεβαςμό ςτθ προςταςία του
περιβάλλοντοσ και τθσ υγείασ των καταναλωτϊν.
Βαςικι παράμετροσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ είναι θ βιϊςιμθ διαχείριςθ των φυςικϊν πόρων.
Το νερό αποτελεί προχπόκεςθ τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ και ηωισ ςτον πλανιτθ και δεν ζχει
υποκατάςτατο ςτθν ανάπτυξθ. Σε πολλζσ δε περιοχζσ του κόςμου οι υδατικοί πόροι δεν είναι
επαρκείσ και θ ανεπάρκειά τουσ αυτι ςυνιςτά μζγιςτο εμπόδιο ςτθν ανάπτυξθ.
Θ γεωργία ωσ αναπτυξιακι δραςτθριότθτα είναι άμεςα εξαρτϊμενθ από το νερό. Στθν Ελλάδα όπωσ
προαναφζρκθκε ςε προθγοφμενα κεφάλαια, θ κατανάλωςθ του νεροφ ςτθ γεωργία ξεπερνάει το
80% τθσ κατανάλωςθσ του νεροφ για όλεσ τισ χριςεισ.
Το παρόν Τομεακό Ρρόγραμμα, το οποίο κατά κφριο λόγο χρθματοδοτεί υποδομζσ εγγείων
βελτιϊςεων, ςυμβάλλει ςτθν ορκολογικι χριςθ του νεροφ και τθ βιϊςιμθ διαχείριςι του.
Τα ζργα που υποςτθρίηονται αφοροφν ςε μζτρα διαχείριςθσ τθσ ηιτθςθσ του νεροφ ςτθ γεωργία.
Συγκεκριμζνα, υλοποιοφνται ζργα που ςτοχεφουν ςτθ μείωςθ απωλειϊν και ςτθν εφαρμογι
μεκόδων άρδευςθσ υψθλισ αποδοτικότθτασ (όπωσ κλειςτά δίκτυα ςε ςυνδυαςμό με ςτάγδθν
άρδευςθ) με αντικατάςταςθ υπαρχόντων πεπαλαιωμζνων δικτφων άρδευςθσ. Τα ζργα αυτά
ςυμβάλλουν άμεςα ςτθν αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ χριςθσ του νεροφ ςτθ γεωργία.
Επιπλζον, δίνεται προτεραιότθτα και ςε ζργα που χρθςιμοποιοφν εναλλακτικζσ πθγζσ νεροφ
(ανακυκλωμζνα φδατα).
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Επίςθσ τα ςυλλογικά αρδευτικά ζργα αποτελοφν βαςικό μζτρο διαχείριςθσ τθσ απόλθψθσ του νεροφ
κακϊσ με τθν καταςκευι τουσ καταργείται θ ανεξζλεγκτθ ιδιωτικι άρδευςθ με απολιψεισ κυρίωσ
από υπόγεια υδατικά ςυςτιματα.
Θ ςυγκράτθςθ τζλοσ των χειμερινϊν απορροϊν (ταμιευτιρεσ) και θ διάκεςθ αυτϊν κατά τουσ
κερινοφσ μινεσ, όπου θ ηιτθςθ για νερό άρδευςθσ είναι αυξθμζνθ, οδθγεί ςε μείωςθ των πιζςεων.
Σε ςυνδυαςμό δε με τθν καταςκευι ςφγχρονων αρδευτικϊν δικτφων επιτυγχάνεται ςυνολικά
μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ του νεροφ.
Στο ίδιο πλαίςιο, και οι τεχνθτοί εμπλουτιςμοί, ωσ ζργα αποκατάςταςθσ τθσ ποςότθτασ και τθσ
ποιότθτασ των υπόγειων υδάτων, ςυμβάλλουν ςτθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων υφαλμφρινςθσ και
ςτθν αποκατάςταςθ προβλθματικϊν υπόγειων υδάτινων ςυςτθμάτων εξαςφαλίηοντασ παράλλθλα
νερό για τθν γεωργία.
Είναι ςαφζσ ότι θ ςυμβολι του Τομεακοφ Ρρογράμματοσ ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ αναπτφςςεται με
πολλαπλοφσ τρόπουσ κάνοντασ πράξθ βαςικζσ ςτρατθγικζσ, όπωσ θ κυκλικι οικονομία, θ μείωςθ
τθσ χριςθσ ορυκτϊν καυςίμων μζςα από ενζργειεσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ, αλλά και υιοκζτθςθσ
καυςίμων φιλικϊν προσ το περιβάλλον. Επιπλζον, ςθμαντικι είναι θ ςυμβολι των δράςεων ςτθν
κατεφκυνςθ αειφορίασ βαςικϊν πόρων, όπωσ το αρδευτικό νερό για το οποίο προτείνεται θ
ανάπτυξθ ςυςτθμάτων άρδευςθσ ακριβείασ με δυνατότθτα ςθμαντικισ εξοικονόμθςθσ ςε μεγάλεσ
κρατικζσ εκτάςεισ, ςτισ οποίεσ διατθροφνται και υδροβόρεσ καλλιζργειεσ.

2.

ΣΥΜΒΟΛΘ ΤΡΑ/ΡΡΑ ΣΤΘΝ ΙΣΟΤΘΤΑ ΕΥΚΑΙΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΘΣΘ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΣΕΩΝ

Σφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 3 τθσ Ενοποιθμζνθσ απόδοςθσ τθσ Συνκικθσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ1:
«Η Ζνωςθ καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλειςμό και τισ διακρίςεισ και προωκεί τθν κοινωνικι
δικαιοςφνθ και προςταςία, τθν ιςότθτα μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν, τθν αλλθλεγγφθ μεταξφ των
γενεϊν και τθν προςταςία των δικαιωμάτων του παιδιοφ.»
Ακολουκϊντασ τθν ανωτζρω αρχι το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων κατάρτιςε το
Τομεακό του Ρρόγραμμα ζχοντασ υπόψθ ότι, θ απαςχόλθςθ και θ εργαςία αποτελοφν κεμελιϊδθ
ςτοιχεία για τθ διαςφάλιςθ των ίςων ευκαιριϊν για όλουσ και ςυντελοφν ςε μεγάλο βακμό ςτθν
πλιρθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθν οικονομικι, πολιτιςτικι και κοινωνικι ηωι κακϊσ και ςτθν
προςωπικι ανζλιξθ.
Ειδικότερα, ςτο ΤΡΑ διαςφαλίηεται:


θ εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ανεξαρτιτωσ φυλισ, χρϊματοσ, εκνικισ ι
εκνοτικισ καταγωγισ, γενεαλογικϊν καταβολϊν, κρθςκευτικϊν πεποικιςεων κακϊσ και
οποιουδιποτε άλλου κριτθρίου διάκριςθσ,



ότι, ςτο πλαίςιο τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ ενκαρρφνεται ο διάλογοσ μεταξφ των
κοινωνικϊν εταίρων, κακϊσ και ο διάλογοσ με κυβερνθτικζσ και μθ οργανϊςεισ, οι οποίεσ
ζχουν ωσ καταςτατικό ςκοπό τθν καταπολζμθςθ του ςυνόλου των διακρίςεων, με ςτόχο

1

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b49701aa75ed71a1.0005.01/DOC_2&format=PDF
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τθν προαγωγι τθσ αρχισ των ίςων ευκαιριϊν και τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ ςτο πλαίςιο των
ςκοπϊν του παρόντοσ Ρρογράμματοσ.
Επιπροςκζτωσ, ςε κανζνα ςθμείο του ΤΡΑ δεν περιγράφεται διαδικαςία ι κριτιριο από το οποίο να
πθγάηει άμεςθ ι ζμμεςθ διάκριςθ βάςθ τθσ οποίασ ζνα πρόςωπο να υφίςταται μεταχείριςθ
λιγότερο ευνοϊκι από αυτιν τθσ οποίασ τυγχάνει, ζτυχε ι κα ετφγχανε άλλο πρόςωπο, ςε ανάλογθ
κατάςταςθ.
Με δεδομζνο δε ότι το παρόν ΤΡΑ αφορά ςε δθμόςιεσ υποδομζσ, τα αποτελζςματα των δράςεων
που αναμζνεται να υλοποιθκοφν αφοροφν ςε ομάδεσ ανκρϊπων που αςχολοφνται με τον αγροτικό
τομζα (γεωργία και κτθνοτροφία) παρζχοντασ ίςεσ ευκαιρίεσ για ανάπτυξθ των εκμεταλλεφςεων
τουσ.

3.

ΣΥΜΒΟΛΘ ΤΡΑ/ΡΡΑ ΣΤΘΝ ΙΣΟΤΘΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ππωσ ςαφϊσ περιγράφεται ςτο άρκρο 8 τθσ Συνκικθσ για τθ Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
«Σε όλεσ τισ δράςεισ τθσ, θ Ζνωςθ επιδιϊκει να εξαλειφκοφν οι ανιςότθτεσ και να προαχκεί θ
ιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν».
Το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων αναγνωρίηοντασ ότι θ γεωργία αποτελεί κινθτιριο
μοχλό ανάπτυξθσ και μείωςθσ τθσ φτϊχειασ και πιςτεφοντασ ότι οι αγρότιςςεσ αντιπροςωπεφουν
ηωτικό πόρο ςτθ γεωργία ειδικότερα και ςτθν αγροτικι οικονομία ευρφτερα, είτε ωσ εργάτριεσ γθσ,
είτε ωσ επιχειρθματίεσ, φρόντιςε ςτο καταρτιηόμενο τομεακό του πρόγραμμα να διαςφαλίςει τθν
ιςότιμθ ςυμμετοχι ανδρϊν και γυναικϊν.
Ειδικότερα, ςτο ΤΡΑ διαςφαλίηεται ότι προάγεται θ ιςόρροπθ πρόςβαςθ μεταξφ ανδρϊν και
γυναικϊν ςε όλουσ τουσ παραγωγικοφσ πόρουσ.
Επιπροςκζτωσ, ςε κανζνα ςθμείο του ΤΡΑ δεν περιγράφεται διαδικαςία ι κριτιριο από το οποίο να
πθγάηει άμεςθ ι ζμμεςθ διάκριςθ βάςει τθσ οποίασ ζνα πρόςωπο να υφίςταται μεταχείριςθ
λιγότερο ευνοϊκι από αυτιν τθσ οποίασ τυγχάνει, ζτυχε ι κα ετφγχανε άλλο πρόςωπο, με
διαφορετικό φφλο.

4.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΘ ΕΡΙΡΤΩΣΘ ΣΤΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ

Το Τομεακό Ρρόγραμμα του ΥπΑΑΤ, λόγω του περιοριςμζνου προχπολογιςμοφ του, εςτιάηει κυρίωσ
ςτθ βιϊςιμθ διαχείριςθ των αρδευτικϊν υδάτων.
Θ Ελλάδα είναι μια από τισ μεςογειακζσ χϊρεσ, θ οποία, αν και ζχει ικανοποιθτικό υδατικό
δυναμικό, αυτό είναι ανιςομερϊσ κατανεμθμζνο ςε χϊρο και χρόνο, θ αποδοτικότθτα τθσ άρδευςθσ
είναι ιδιαίτερα χαμθλι, αναγνωρίηεται μεγάλθ πίεςθ ςτα υπόγεια υδατικά ςυςτιματα και
αναμζνεται να αυξθκοφν οι περίοδοι ξθραςίασ αλλά και των ακραίων κλιματικϊν φαινόμενων, λόγω
κλιματικισ αλλαγισ.
Θ χρθματοδότθςθ δθμόςιων επενδφςεων οι οποίεσ ςυνοπτικά αφοροφν ιδίωσ ςε ςυντιρθςθ και
ςωςτι λειτουργία των δικτφων ι ςε αντικατάςταςθ των ανοιχτϊν αγωγϊν με κλειςτοφσ,
επαναχρθςιμοποίθςθ υδάτων, καταςκευι ταμιευτιρων βρόχινου νεροφ ι απορροϊν που
καταλιγουν ςτθ κάλαςςα, πζραν τθσ ςυμβολισ τθσ ςτθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των
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γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων, αποτελεί και εφαρμογι βαςικϊν μζτρων των ΣΔΛΑΡ για επίτευξθ τθσ
καλισ κατάςταςθσ των υδάτων ι διατιρθςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςισ τουσ.
Επιπλζον, θ εφαρμογι τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ για τθν αδειοδότθςθ τθσ καταςκευισ
αυτϊν διαςφαλίηει τθ κετικι επίπτωςθ ι/και τθ λιγότερθ δυνατι αρνθτικι επίπτωςθ ςτο
περιβάλλον ςτθ διάρκεια τθσ καταςκευισ αλλά και τθσ λειτουργίασ των ζργων.
Συνεπϊσ, το ΤΡΑ μζςω τθσ δράςθσ «Διαχείριςθ Αρδευτικϊν Υδάτων» αναμζνεται να ζχει κετικζσ
επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον και ςυμβάλει άμεςα ςτθν αειφορία του φυςικοφ πόρου του νεροφ.
Επιπλζον, θ χρθματοδότθςθ δθμόςιων επενδφςεων που αφοροφν ςτον εκςυγχρονιςμό
εργαςτθριακϊν και πειραματικϊν δομϊν, πζραν τθσ αφξθςθσ τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ
παραγωγισ προϊόντων υψθλισ ποιότθτασ ςτθν γεωργία, κα ζχει κετικζσ επιπτϊςεισ ςτθν μείωςθ
τθσ περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ, τθν προςαρμογι των καλλιεργειϊν ςτθν κλιματικι αλλαγι και
εν γζνει ςε γεωργία μειωμζνων ειςροϊν.
Ραράλλθλα, οι ζλεγχοι φυτοχγείασ ζχουν άμεςεσ και ζμμεςεσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον. Θ
διαςφάλιςθ του φυτοχγειονομικοφ κακεςτϊτοσ τθσ χϊρασ ςυμβάλει ςτθν αποφυγι τθσ απϊλειασ
βιοποικιλότθτασ από τθν ειςαγωγι νζων εξωτικϊν επιβλαβϊν οργανιςμϊν που δρουν
ανταγωνιςτικά ωσ προσ τα ικαγενι είδθ, κακϊσ και ςτον ζλεγχο τθσ χριςθσ χθμικϊν ειςροϊν ςτο
αγροοικοςφςτθμα που ςυνικωσ πραγματοποιείται για τθν αντιμετϊπιςθ επιβλαβϊν οργανιςμϊν.
Οι παρεμβάςεισ που κα πραγματοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του ΤΡΑ του ΥπΑΑΤ ςε κάκε περίπτωςθ
κα ζχουν ουδζτερο ι κετικό αποτφπωμα ςτο περιβάλλον. Βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθ μείωςθ των επιδράςεων που επιφζρουν τθν κλιματικι αλλαγι
είναι κζμα φψιςτθσ προτεραιότθτασ τόςο του ςχεδιαςμοφ όςο και τθσ υλοποίθςθσ των
προτεινόμενων δράςεων. Θ αναβάκμιςθ των υφιςτάμενων υποδομϊν ςε όλα τα επίπεδα κεωρείται
ότι κα ςυμβάλει ςτθν μείωςθ των εκπομπϊν ρφπων αλλά και ςτθ γενικότερθ εξοικονόμθςθ
ενζργειασ. Τα ζργα τα οποία κα χρθματοδοτθκοφν ςτο πλαίςιο του ΤΡΑ του ΥπΑΑΤ κα φζρουν όλεσ
τισ απαιτοφμενεσ περιβαλλοντικζσ μελζτεσ ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.
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VII. ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ – ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΙ
ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ
Θ Υπθρεςία Διαχείριςθσ του προγράμματοσ αναμζνεται να οριςτεί.
Αρμοδιότθτεσ
Ενότητα Α : Αρμοδιότθτεσ ςχετιηόμενεσ με τθν ενεργοποίθςθ προγράμματοσ
• Σφνταξθ, ζκδοςθ, δθμοςιοποίθςθ πρόςκλθςθσ δράςθσ/ανακοίνωςθσ πρόκεςθσ χρθματοδότθςθσ,
κακοριςμόσ κριτθρίων επιλογισ των προτεινόμενων ζργων.
• Συγκζντρωςθ προτάςεων δικαιοφχων, ζλεγχοσ πλθρότθτασ και αρτιότθτασ των προτάςεων για τθν
ζνταξθ ζργων ςτο πρόγραμμα, αξιολόγθςθ των προτάςεων, ζκδοςθ απόφαςθσ ζνταξθσ (ειςιγθςθ
για υπογραφι από Υπουργό).
• Εφαρμογι ενεργειϊν για τθν όςο το δυνατόν ευρφτερθ πλθροφόρθςθ των δυνθτικϊν δικαιοφχων
ςε ςχζςθ με τισ ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ, τουσ κανόνεσ επιλεξιμότθτασ, τα δικαιϊματα, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ και το ςφςτθμα διαχείριςθσ και ελζγχου.
• Αξιοποίθςθ όλων των διακζςιμων εργαλείων (e-pde, ΡΣ-EΡA), προκειμζνου να παρακολουκείται θ
εξζλιξθ του φυςικοφ αντικειμζνου των ζργων του προγράμματοσ και κυρίωσ οι χρθματοροζσ του,
ςυγκζντρωςθ των απαραίτθτων δεδομζνων για τθν πικανι αξιολόγθςθ του ΤΡΑ, κακϊσ και θ
ςφνταξθ τθσ πρόταςθσ ανακεϊρθςισ τουσ, όταν διαπιςτϊνεται ςχετικι ανάγκθ.
• Σφνταξθ ενδιάμεςθσ ζκκεςθσ προόδου και ζκκεςθ ολοκλιρωςθσ του ΤΡΑ, κακϊσ και όλων των
ζκτακτων εκκζςεων που κα ηθτθκοφν από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων.
• Μζριμνα για τθν δθμοςιοποίθςθ και προβολι δράςεων και ςτόχων προγράμματοσ.

Ενότητα Β : Αρμοδιότθτεσ ςχετιηόμενεσ με τθν παρακολοφκθςθ, επαλικευςθ ζργων και δαπανϊν
του ΤΡΑ, επιτόπιεσ επικεωριςεισ
• Ραρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου. Λδιαίτερθ προςοχι
επιςθμαίνεται ςτθν τιρθςθ του όρου (18 μινεσ) ανάλθψθσ τθσ νομικισ δζςμευςθσ από τθν ζνταξθ
του ζργου.
Θ παρακολοφκθςθ του ζργου αφορά τόςο ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ
αντικείμενου (με επιτόπιεσ επικεωριςεισ που προγραμματίηονται ςε ςυγκεκριμζνα χρονικά
διαςτιματα), όςο και του οικονομικοφ αντικειμζνου (διοικθτικι επαλικευςθ των οικονομικϊν
ςτοιχείων που υποβάλλονται από τον δικαιοφχο). Θ διοικθτικι επαλικευςθ μπορεί να είναι
δειγματολθπτικι ι πλιρθσ για όλεσ τισ πλθρωμζσ. Στθν πρϊτθ πλθρωμι γίνεται διοικθτικόσ ζλεγχοσ
τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για όλα τα ζργα, ενϊ ςτθ ςυνζχεια, αναλόγωσ τθσ προόδου διλωςθσ των
δαπανϊν, οι ζλεγχοι μπορεί να είναι δειγματολθπτικοί. Θ διενζργεια επιτόπιων επικεωριςεων κα
γίνεται με τθν εφαρμογι ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου δειγματολθψίασ και επικυμθτόσ ςτόχοσ είναι να
πραγματοποιθκεί τουλάχιςτον μία ςε κάκε ζργο κατά τθν υλοποίθςθ του. Κατά τθν ολοκλιρωςθ
των ζργων πρζπει θ Υπθρεςία Διαχείριςθσ να αποφαςίςει για τθν αναγκαιότθτα διενζργειασ
επιτόπιασ επικεϊρθςθσ.

69
1.

• Τιρθςθ αρχείων με τα αποδεικτικά ςτοιχεία των διοικθτικϊν επαλθκεφςεων και επιτόπιων
επικεωριςεων που πραγματοποιεί θ Υπθρεςία Διαχείριςθσ και θ παρακολοφκθςθ των ευρθμάτων
που προζκυψαν από τισ επαλθκεφςεισ/επικεωριςεισ αυτζσ.
• Ραρακολοφκθςθ των επιτόπιων επικεωριςεων/ελζγχων που πραγματοποιοφνται ςε ζργα του
ΤΡΑ από άλλουσ εκνικοφσ φορείσ, όπωσ Δι.Δι.Ε.Ρ, ad hoc ομάδεσ ελζγχου και ΣΔΟΕ και θ
παρακολοφκθςθ τθσ τιρθςθσ όλων των ςυςτάςεων που ζχουν γίνει ςτον δικαιοφχο.
• Ειςιγθςθ ςτον φορζα χρθματοδότθςθσ αρχικϊν και ετιςιων πιςτϊςεων, κακϊσ και των
κατανομϊν για τα ζργα που ζχουν ενταχκεί ςτο ΤΡΑ.
• Ενθμζρωςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων (όπωσ ΡΣ – ΕΡΑ και e-pde) για κζματα
αρμοδιότθτάσ τθσ.
Στθν ενότθτα αυτι ανικει και θ αρμοδιότθτα για τθ διαχείριςθ, των τυχόν παρατυπιϊν και
υπονοιϊν απάτθσ, όπωσ για τθν ανάκτθςθ αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν
(ειςιγθςθ για τθν ζκδοςθ ςχετικϊν αποφάςεων δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων).
Σε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να διαςφαλίηεται θ τιρθςθ όλων των εγγράφων ςχετικά με τισ
δαπάνεσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ επαρκισ διαδρομι ελζγχου, και των δικαιολογθτικϊν εγγράφων
για τθν πρόοδο επίτευξθσ των ςτόχων του ζργου και τθν ολοκλιρωςθ του, εφόςον αυτό κρικεί
αναγκαίο.
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VIII. ΚΙΤΘΙΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ ΕΓΩΝ
Οι γενικζσ ομάδεσ κριτθρίων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν επιλογι των ζργων ανά δράςθ είναι:
α) πλθρότθτα και ςαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και τιρθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου, β)
ςκοπιμότθτα του ζργου, γ) ωριμότθτα του ζργου και δ) επιχειρθςιακι ικανότθτα του δικαιοφχου.
Ειδικότερα για τισ υποδομζσ άρδευςθσ τα κριτιρια εξειδικεφονται ωσ ακολοφκωσ:
Α. Ρλθρότθτα και ςαφινεια του περιεχομζνου τθσ πρόταςθσ και τιρθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου,
τεχνικι περιγραφι, ςυμβατότθτα με Σχζδια Διαχείριςθσ Λεκανϊν Απορροισ Ροταμϊν και φπαρξθ
των νόμιμων αδειοδοτιςεων
Β. Σκοπιμότθτα του ζργου
Φπαρξθ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ θ οποία, κατ’ ελάχιςτον, περιλαμβάνει: οικονομικι ευςτάκεια των
ζργων (κόςτοσ- όφελοσ), μζγεκοσ επζνδυςθσ ςε ςχζςθ με τθν αρδευόμενθ περιοχι και το γεωργικό
ειςόδθμα, μζγεκοσ τθσ επζνδυςθσ ςε ςχζςθ με τθν εξοικονόμθςθ νεροφ, διερεφνθςθ
ςυμπλθρωματικότθτασ τθσ επζνδυςθσ με υφιςτάμενεσ υποδομζσ άρδευςθσ.
Γ. Ϋριμότθτα του ζργου
Βακμόσ διοικθτικισ και τεχνικισ ωριμότθτασ των ζργων, όπωσ απαιτείται για τθν άμεςθ εφαρμογι
των επενδφςεων (μελζτεσ, απαλλοτριϊςεισ και ειδικζσ αδειοδοτιςεισ).
Δ. Επιχειρθςιακι ικανότθτα του δικαιοφχου
Ο δικαιοφχοσ είναι φορζασ του Δθμοςίου, θ επιχειρθςιακι ικανότθτα του οποίου εκτιμάται με βάςθ
το κριτιριο τθσ επάρκειασ τθσ οργανωτικισ δομισ του φορζα ι / και των εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν.
Τα αναλυτικά κριτιρια επιλογισ κα εκδοκοφν ςε ξεχωριςτό κείμενο - Οδθγό.

IX. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
Δεν υπάρχουν.
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X. ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ-ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΙ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ο ςχεδιαςμόσ του Τομεακοφ Ρρογράμματοσ Ανάπτυξθσ (ΤΡΑ) του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
και Τροφίμων ζγινε ςε εφαρμογι των οριηομζνων ςτο κεςμικό πλαίςιο που διαμορφϊκθκε από το
Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων με ςκοπό τθ κζςπιςθ των κανόνων που διζπουν τθν
κατάρτιςθ, τον ςυντονιςμό, τθ διαχείριςθ, τθ χρθματοδότθςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι των
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ Ανάπτυξθσ (ΕΡΑ) και των επιμζρουσ
προγραμμάτων του, που χρθματοδοτοφνται από τουσ εκνικοφσ πόρουσ του Ρρογράμματοσ
Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) και ειδικότερα :


τα άρκρα 118-141 του Κεφαλαίου ΛΘϋ-Εκνικό Ρρόγραμμα Ανάπτυξθσ του ν. 4635/2019 (Αϋ
167) και



τθν υπϋ αρ. 4378/15-01-2020 απόφαςθ του Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων (Βϋ
67).

Στο πλαίςιο ενθμζρωςθσ των Γενικϊν Διευκφνςεων του ΥπΑΑΤ, πραγματοποιικθκε ςτισ 13
Ψεβρουαρίου 2020 ςυνάντθςθ των μελϊν τθσ αρμόδιασ ομάδασ του ΥπΑΑΤ και εκπροςϊπων τθσ
Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Επενδφςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, για κζματα
που αφοροφςαν ςτισ διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ Ανάπτυξθσ (ΕΡΑ).
Ρραγματοποιικθκε παρουςίαςθ των διαδικαςιϊν και των βαςικϊν ςθμείων κατάρτιςθσ του
Εκνικοφ Ρρογράμματοσ Ανάπτυξθσ.
Ακολοφκωσ, το Τμιμα Σχεδιαςμοφ και Αξιολόγθςθσ Ρρογράμματοσ τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ
Εκνικοφ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων μασ
απζςτειλε πίνακεσ, με ςτοιχεία τθσ βάςθσ δεδομζνων του (ςυγκεντρωτικά και αναλυτικά) που
περιελάμβανε τα εγκεκριμζνα ζργα- μελζτεσ του Υπουργείου μασ, ςτο Εκνικό ΡΔΕ 2019 (31θ-122019), με επιςιμανςθ:


των ολοκλθρωμζνων ζργων-μελετϊν, κακϊσ και



των δυνθτικά ανενεργϊν ζργων ςφμφωνα με:
 Κριτιριο Α: Εγκεκριμζνα ζργα ςτο Εκνικό ΡΔΕ 2019 με πρϊτθ εγγραφι ςτο ΡΔΕ πριν
το ζτοσ 2016 και μθδενικζσ πλθρωμζσ τθν τελευταία 4ετία
 Κριτιριο Β: Εγκεκριμζνα ζργα ςτο Εκνικό ΡΔΕ 2019 με ποςοςτό απορρόφθςθσ
μεγαλφτερο ι ίςο του 80%
 Κριτιριο Γ: Εγκεκριμζνα ζργα ςτο Εκνικό ΡΔΕ 2019, με πρϊτθ εγγραφι ςτο ΡΔΕ πριν
το 2016 και ποςοςτό απορρόφθςθσ μικρότερο ι ίςο του 50%
 Συνδυαςμό κριτιριων ΑΒ και ΑΓ

ϊςτε να προγραμματιςτεί θ πρόταςι μασ ςτο ΡΔΕ 2020.
Στισ 11 Μαρτίου 2020 πραγματοποιικθκε νζα ςυνάντθςθ των μελϊν τθσ ομάδασ του ΥπΑΑΤ για τθ
ςυηιτθςθ κεμάτων που αφοροφν ςτισ διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ του Τομεακοφ Ρρογράμματοσ
Ανάπτυξθσ του ΥΡΑΑΤ και ειδικότερα ζγινε αναφορά:
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ςτα ςτοιχεία που περιείχε το από 3.3.2020 θλεκτρονικό μινυμα τθσ Δ/νςθσ Διαχείριςθσ
Εκνικοφ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων



ςτθν ανάγκθ τιρθςθσ του χρονοδιαγράμματοσ ενεργειϊν όπωσ αυτό ζχει οριςτεί από τθν
αρμόδια Υπθρεςία του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων



ςτθν διαδικαςία αναηιτθςθσ, επιλογισ και πλθρωμισ του τεχνικοφ ςυμβοφλου ςτο πλαίςιο
τθσ τεχνικισ βοικειασ που μπορεί να παραςχεκεί κατά τον ςχεδιαςμό, διαχείριςθ, και
παρακολοφκθςθ του εκάςτοτε Τομεακοφ ι Ρεριφερειακοφ Ρρογράμματοσ (ςφμφωνα με το
άρκρο 134 του ν. 4635/2019).

Με τθν ζκδοςθ τθσ υπϋ αρ. πρωτ. 29428/12.3.2020 (ΑΔΑ:6Ξ8346ΜΤΛ-Ψ6Ω) «1θσ Εγκυκλίου
Κατάρτιςθσ Εκνικοφ Ρρογράμματοσ Ανάπτυξθσ(ΕΡΑ)» από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων
τζκθκε το Ρρογραμματικό Ρλαίςιο τθσ Ρεριόδου 2021-2025, οι Εκνικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι του
ΕΡΑ και οι ενδεικτικζσ αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ, προκειμζνου να λθφκοφν υπόψθ κατά τον
ςχεδιαςμό των αναπτυξιακϊν προτεραιοτιτων του προγράμματόσ μασ, ςυνυπολογίηοντασ το
ςτρατθγικό ςχζδιο του Υπουργείου, τθ ςυμπλθρωματικότθτα με άλλα προγράμματα και
ςυγχρθματοδοτοφμενεσ δράςεισ, κακϊσ και τισ δεςμεφςεισ μασ μζχρι ςιμερα.
Στισ 15 Απριλίου 2020 κατόπιν πρόςκλθςθσ του Ρροϊςτάμενου τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων
Επενδφςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων πραγματοποιικθκε τθλεδιάςκεψθ με τθν
ςυμμζτοχι εκπροςϊπων των υπευκφνων για τθν ςφνταξθ και υλοποίθςθ Τομεακϊν Ρρογραμμάτων
του ΕΡΑ από διάφορα Υπουργεία.
Οι εκπρόςωποι τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Επενδφςεων, αφοφ ενθμερϊκθκαν από τουσ
εκπροςϊπουσ των Υπουργείων για τθν πορεία των δράςεων τουσ, ζκαναν μια ςφντομθ αναςκόπθςθ
ςτισ δράςεισ και το χρονοδιάγραμμα που ζχει τεκεί για τθ ςφνταξθ και ζγκριςθ των Τομεακϊν και
Ρεριφερειακϊν Ρρογραμμάτων Ανάπτυξθσ.
Επίςθσ, απαντικθκαν ερωτιματα που αφοροφςαν τθν επιλογι τεχνικισ βοικειασ, το Σφςτθμα
Διαχείριςθσ και Ελζγχου (ΣΔΕ) που κα εφαρμόηεται από τισ διοικθτικζσ αρχζσ διαχείριςθσ και
ελζγχου του Ε.Ρ.Α κακϊσ και για τισ αλλθλοεπικαλφψεισ που κα προκφψουν μεταξφ Τομεακϊν και
Ρεριφερειακϊν Ζργων.
Με τθν υπϋ αρ. πρωτ. 47100/13.5.2020 απόφαςθ τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ Εκνικοφ
Ρρογράμματοσ Δθμοςιϊν Επενδφςεων δόκθκε θ ςφμφωνθ γνϊμθ για τθν ζνταξθ ςτο ΡΔΕ 2020 του
ζργου με τίτλο «Τεχνικι Βοικεια Μεταβατικισ Ρεριόδου του ΕΡΑ, Υπουργείου Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων» μετά το υπϋ αρ. πρωτ. 858/122705/13.5.2020 αίτθμά μασ.
Στθ ςυνζχεια με τθν υπϋ αρ. 48067/15.5.2020 (ΑΔΑ 6ΘΛ46ΜΤΛ-ΛΜ) απόφαςθ του Υφυπουργοφ
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων εγκρίκθκε θ ζνταξθ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ)2020
και ςτθ ΣΑΕ 082 του ανωτζρω ζργου τεχνικισ βοικειασ.
Στο πλαίςιο τθσ τεχνικισ βοικειασ τθσ μεταβατικισ περιόδου δόκθκε θ δυνατότθτα να
χρθματοδοτθκοφν ενζργειεσ που αφοροφςαν εκπόνθςθ μελετϊν- εμπειρογνωμοςυνϊν- ερευνϊν,
υπθρεςίεσ ςυμβοφλων, με αντικείμενο ιδίωσ τθν ενίςχυςθ του φορζα για τθν κατάρτιςθ, τθν
ενθμζρωςθ, το ςχεδιαςμό και τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων του φορζα, αγορά
λογιςμικοφ, εκπαίδευςθ του προςωπικοφ και ςυμμετοχι ςε θμερίδεσ.
Ϋςτόςο μζχρι ςιμερα δεν ζχει προχωριςει θ διαδικαςία ανάκεςθσ των προαναφερόμενων
υπθρεςιϊν ςε ςφμβουλο και εξ αυτοφ του λόγου θ κατάρτιςθ του ΤΡΕ του ΥΡΑΑΤ
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πραγματοποιικθκε με ενζργειεσ των Διευκφνςεων και των Εποπτευόμενων Ψορζων που εν τζλει
εμπλζκονται με προτάςεισ τουσ ςτο ςχεδιαςμό του προγράμματοσ.
Με το υπϋ αρ. πρωτ 536/120113/11.5.2020 ζγγραφό μασ διαβιβάςτθκαν ςτθ Διεφκυνςθ
Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ρρογράμματοσ Δθμοςιϊν Επενδφςεων το Δομθμζνο Ερωτθματολόγιο και οι
Ρίνακεσ τθσ 1θσ Εγκυκλίου, όπωσ διαμορφϊκθκαν κατόπιν των προτάςεων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Κτθνιατρικισ, τθσ Διεφκυνςθσ Εγγείων Βελτιϊςεων και Εδαφοχδατικϊν Ρόρων και τθσ Διεφκυνςθσ
Ρεριβάλλοντοσ, Ωωροταξίασ και Κλιματικισ Αλλαγισ.
Με τθν υπϋ αρ. 95189/14-09-2020 απόφαςθ του Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων (Βϋ 3961)
κλικθκαν τα Υπουργεία και οι Ρεριφζρειεσ, ςε εφαρμογι τθσ παρ. 5 του άρκρου 123 του ν.
4635/2019 (Αϋ167), να υποβάλουν προσ ζγκριςθ ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, τα
Τομεακά και Ρεριφερειακά Ρρογράμματα Ανάπτυξθσ (ΤΡΑ και ΡΡΑ) του Εκνικοφ Ρρογράμματοσ
Ανάπτυξθσ (ΕΡΑ) 2021-2025, εντόσ τριϊν μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ, εξειδικεφοντασ
τουσ ςτόχουσ του μεςοπρόκεςμου αναπτυξιακοφ προγραμματιςμοφ του ΕΡΑ ςε ειδικοφσ
αναπτυξιακοφσ ςτόχουσ ςτον τομζα ευκφνθσ τουσ.
Σθμειϊνεται ότι όλεσ οι ςυναντιςεισ εργαςίασ μεταξφ τθσ Συντονιςτικισ Ομάδασ, των Γενικϊν
Διευκφνςεων, των Εποπτευόμενων Ψορζων του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και
των εκπροςϊπων τθσ ΔιΔιεΡ, πραγματοποιικθκαν εξ αποςτάςεωσ με τθ χριςθ διαδικτυακισ
πλατφόρμασ επικοινωνίασ αρχικά λόγω του επιβεβλθμζνου κακολικοφ περιοριςμοφ κυκλοφορίασ
και ςτθ ςυνζχεια λόγω των αυςτθρϊν ςυςτάςεων για αποφυγι πολυπλθκϊν ςυναντιςεων ςε
κλειςτοφσ χϊρουσ και τθσ ανάγκθσ τιρθςθσ μζτρων αποςτάςεων (social distancing).

Το Τομεακό Ρρόγραμμα Ανάπτυξθσ του ΥΡΑΑΤ καταρτίςτθκε από υπαλλιλουσ των Γενικϊν
Δ/νςεων του ΥΡΑΑΤ ( ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΑΓ. ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ, ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΚΤΘΝΙΑΤΙΚΘΣ, ΓΕΝΙΚΘ
Δ/ΝΣΘ ΓΕΩΓΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΤΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ)και των
Εποπτευόμενων Ψορζων ( Ε.Φ.Ε.Τ- Μ.Φ.Ι- ΕΛΓΟ ΔΘΜΘΤΑ)
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