
 

 

 

1 

  

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ  
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟΤ 
ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 
Σ. Κ . 69100   ΚΟΜΟΣΗΝΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Γ. Σζακίπηρ 
ΣΗΛ:  25313-50107 
ΣΗΛΔΟΜΟΙΟΣΤΠΙΑ:25310-36700 
ΗΛ.ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟ:gtsakiris@pamth.gov.gr 

Κνκνηελή  28 Γεθεκβξίνπ 2012    
 
  Αξηζ.Πξση. 425 
 
 

ΠΡΟ: Σν Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε 
 

    Πεξηθέξεηαο Αλ. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 
 
 
 
 

 

ΘΔΜΑ: Απνινγηζκόο πεπξαγκέλσλ Γεληθήο Γηεύζπλζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο 

Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο έηνπο 2012 

 

ΥΔΣ : Σν κε αξηζ.  4613/10 -12-2012  έγγξαθό ζαο  
 

Μεηά ην παξαπάλσ ζρεηηθό, πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα 

ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Κηεληαηξηθήο ηεο Πεξηθέξεηάο καο, ζαο παξαζέηνπκε ηα ζεκαληηθόηεξα απνινγηζηηθά 

ζηνηρεία θαη πεπξαγκέλα  ηνπ έηνπο 2012. 

Καηά ην έηνο 2012, δεύηεξν έηνο  ιεηηνπξγίαο ηεο Αηξεηήο Πεξηθέξεηαο Αλ.Μαθεδνλίαο 

–Θξάθεο, δηαπηζηώζεθε ε πξνζαξκνγή ησλ Τπεξεζηώλ ζηε λέα δνκή ιεηηνπξγίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο θαη κε ηηο αξκνδηόηεηεο πνπ νξίδεη ε ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

1. Γιάπθπυζη ηηρ Γενικήρ Γιεωθςνζηρ Πεπιθεπειακήρ Αγποηικήρ Οικονομίαρ και 
Κηηνιαηπικήρ 

 
ηελ αξκνδηόηεηα ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Πεξηθεξεηαθήο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Κηεληαηξηθήο ππάγνληαη: 

Α. Η επηηειηθή  Γ/λζε Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο     

Β. Η επηηειηθή Γ/λζε Κηεληαηξηθήο  

 

Γ. Η επηηειηθή Γ/λζε Πνιηηηθήο Γεο   Γ. Οη Γ/λζεηο Αγξνηηθήο  Οηθνλνκίαο θαη            

Κηεληαηξηθήο ησλ  5 Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ θαη  

ηεο Οξεζηηάδαο. 

 

2. Καηάζηαζη πποζυπικοω 

ηε Γεληθή Γηεύζπλζε Α.Ο.Κ. ππεξεηνύλ ζπλνιηθά 401 ππάιιεινη, ε δε αξηζκεηηθή 

θαηαλνκή ηνπο ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο θαη ηηο επηηειηθέο Γηεπζύλζεηο έρεη σο εμήο: 

Α. Γ/λζεηο Αγξνηηθήο  Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο : 

Π.Δ. Γξάκαο :  -81  Π.Δ. Καβάιαο :  -55,  Π.Δ. Ξάλζεο: -66,  Π.Δ. Ρνδόπεο -39 Π.Δ.  

Έβξνπ -71  θαη  Οξεζηηάδαο : -73. 
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 Β. Δπηηειηθέο Γηεπζύλζεηο: Γ/λζε Αγξ.Οηθ. -7,   Γ/λζε Κηελ -3,  Γ/λζε Πνι. 

Γεο -6. 

 Από ηελ θαηάζηαζε απηή είλαη εκθαλήο ν δξακαηηθά κηθξόο αξηζκόο ππαιιήισλ 

πνπ ππεξεηνύλ ζηελ έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο, όπνπ ιεηηνπξγνύλ νη επηηειηθέο ππεξεζίεο 

θαη νη ππεξεζίεο ηεο Π.Δ. Ρνδόπεο (ζπλνιηθά 55 ππάιιεινη) 

 
3.Απμοδιψηηηερ και Γπάζειρ  καηά ηη διάπκεια ηος έηοςρ 2012 

 
Η Γεληθή Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο βξίζθεηαη ζε θαζεκεξηλή 

ζρεδόλ επηθνηλσλία κε ηηο Γηεπζύλζεηο ηεο θαζώο θαη κε ην ΤΠ.Α.Α.Σ  κε ζηόρν ηελ 

θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ. 

 Πέξαλ ηνπ κεγάινπ εύξνπο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Γηεπζύλζεσλ θαη ηνπ αξηζκνύ 

ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ δηεθπεξαησζεί θαηά ην έηνο 2012, ησλ νπνίσλ ε αλαιπηηθή 

αλαθνξά ζε αξηζκνύο μεθεύγεη από ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο ζύληνκεο έθζεζεο, 

ζεσξνύκε πνιύ ζεκαληηθέο θαη άμηεο κλείαο ηηο παξαθάησ, θαηά Γ/λζε,  δξάζεηο: 

 
Α.  Γ/νζηρ Αγποηικήρ Οικονομίαρ και ηυν Σμημάηυν ηυν Π. Δ.  

1.  Γηελεξγήζεθαλ νη απαξαίηεηνη Ποιοηικοί και θςηοχγειονομικοί έλεγσοι ησλ 

δηαθηλεζέλησλ λσπώλ θαη κεηαπνηεκέλσλ πξντόλησλ – ηξνθίκσλ θπηηθήο 

πξνέιεπζεο ( εζσηεξηθήο αγνξάο , εηζαγσγώλ, εμαγσγώλ). 

2. Δθαξκόζηεθαλ πξνγξάκκαηα επιζκοπήζευν επιβλαβϊν οπγανιζμϊν ησλ 

θαιιηεξγεηώλ(βακβάθη, αξαβόζηηνο, αθηηλίδην, παηάηα, ακπέιη, ιαραληθά θιπ), 

δόζεθαλ νη απαξαίηεηεο γεσξγηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη νδεγίεο  γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ θαιιηεξγεηώλ, ελώ πξαγκαηνπνηήζεθαλ επί ηόπνπ επηζθέςεηο ζηηο 

πξνζβιεζείζεο πεξηνρέο θαη ζπζθέςεηο κε ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο  γηα ηε 

δξνκνιόγεζε ησλ δηαδηθαζηώλ απνδεκίσζεο ησλ παξαγσγώλ. 

3. Με ζηόρν ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ 

θαηαλαισηώλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δειγμαηολητίερ αγποηικϊν πποφψνηυν γηα 

έιεγρν ύπαξμεο ππνιεηκκάησλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ, ειέγρζεθαλ θαηεςπγκέλα θαη 

εκηθαηεςπγκέλα ηξόθηκα ζε απνζήθεο θαη θαηαζηήκαηα πώιεζεο θαη δηελεξγήζεθε 

κεγάινο αξηζκόο  πνηνηηθώλ ειέγρσλ. 

4. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δειγμαηολητίερ ζκεςαζμάηυν θαπμάκυν γηα έιεγρν 

θαηαιιειόηεηαο, ελώ απνζύξζεθαλ ιεγκέλα θαη αθαηάιιεια γεσξγηθά θάξκαθα θαη 

ειέγρζεθαλ ηα θαηαζηήκαηα πώιεζεο θαξκάθσλ θαζώο θαη ρξήζηεο 

θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ.  

5.  Δθαξκόζηεθαλ ηα πξνγξάκκαηα θωηεςζηρ, αναδιάπθπυζηρ και εγκαηάλειτηρ 

αμπελϊνυν, ρνξεγήζεθαλ δηθαηώκαηα όπνπ δεηήζεθαλ, ελώ παξάιιεια 
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πξαγκαηνπνηήζεθαλ έιεγρνη ζηα νηλνπνηεία ηεο Πεξηθέξεηαο, ζε 

παξαρζέληα ακπειννηληθά πξντόληα θαη ρνξεγήζεθαλ εηηθέηεο θαη πηζηνπνηεηηθά 

πγείαο θαη εμαγσγώλ νίλσλ. 

6.  Δθαξκόζηεθαλ ηα πξνγξάκκαηα:  

 ηήξημεο ηεο μελιζζοκομίαρ 

 Μεηαποίηζηρ –ηςποποίηζηρ-πνηόηεηαο ηξνθίκσλ 

 Οινθιεξσκέλεο διασείπιζηρ καπνοω 

 Αγποηικοω εξηλεκηπιζμοω 

 Γεσξγνπεξηβαιινληηθά  (Βιολογική γευπγία-κηηνοηποθία, NATURA). 

7. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ    νη δηνηθεηηθνί θαη επηηόπηνη έιεγρνη ησλ πξνγξακκάησλ Νέσλ 

Γεσξγώλ  (2ε , 3ε δόζε ηεο ΚΤΑ 609/05  θαη 704/08) θαη πξνσζήζεθαλ νη θάθεινη γηα 

ηε δηελέξγεηα πιεξσκώλ. 

8. Οινθιεξώζεθαλ από ηνπο αμηνινγεηέο-ππαιιήινπο ηεο Πεξηθέξεηαο νη δηνηθεηηθνί 

έιεγρνη θαη ε ειεθηξνληθή αμηνιόγεζε  403 ζσεδίυν βεληίυζηρ ‘’Λνηπώλ Γεσξγώλ 

Φπηηθήο Παξαγσγήο’’ ηνπ Μέηξνπ 1.2.1 ηνπ Πξνγξ.Αγξ.Αλάπη.2007-2013 

«Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο». 

9. Υνξεγήζεθε κεγάινο αξηζκόο αδεηώλ θπθινθνξίαο θαη νδήγεζεο γεσξγηθώλ 

κεραλεκάησλ 

10. ηειέρε ηεο Πεξηθέξεηαο ζπκκεηείραλ ζε Θεκαηηθέο Οκάδεο ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ησλ ηξαηεγηθώλ ηόρσλ θαη θαηάξηηζε ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020 

Β. Γιεωθςνζηρ Κηηνιαηπικήρ 

 α. Σομέαρ Κηηνιαηπικήρ 

 Η Γ/λζε Κηεληαηξηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηα Σκήκαηα Κηεληαηξηθήο ησλ 

Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ αληαπνθξίζεθε κε επηηπρία ζηα αληηθείκελα ηεο αξκνδηόηεηάο 

ηεο, θαη ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε  ηα ζεκαληηθόηεξα πξνγξάκκαηα, κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

ζηόρνπο θαη δξάζεηο: 

1. Πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ δώσλ από ινηκώδε λνζήκαηα θαη από 

δσναλζξσπνλόζνπο 

 πξνγξάκκαηα ειέγρνπ βξνπθέιισζεο, θπκαηίσζεο, ιεύθσζεο βννεηδώλ, 

κεηαδνηηθήο ζπνγγώδνπο εγγεθαινπάζεηαο, κε επίηεπμε ζηόρσλ από 90% έσο 

100%,  

 πξνγξάκκαηα ειέγρνπ γηα θαηαξξντθό ππξεηό, ππξεηό δπηηθνύ Νείινπ, παλώιε, 

ηξηρίλσζε, θ.ι.π., κε κηθξόηεξα πνζνζηά επίηεπμεο ζηόρσλ, ιόγσ ζνβαξόηαηεο 

έιιεηςεο πξνζσπηθνύ εηδηθόηεηαο Κηεληάηξσλ.  
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2. Πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο, κε ηε δηελέξγεηα θξενζθνπηθώλ ειέγρσλ (ζε 

ζθάγηα 23.979 βννεηδώλ, 145.306 αηγνπξνβάησλ, 63.491 ρνίξσλ, 627.000 πηελώλ) 

ζε όια ηα ζθαγεία πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Πεξηθέξεηα. 

3. Πξνζηαζίαο ησλ δώσλ κε ειέγρνπο ζηνπο ρώξνπο εθηξνθήο, ζηνπο ηξόπνπο 

κεηαθνξάο ηνπο  θαη θαηά ηε ζθαγή ηνπο. 

4. Γηελέξγεηαο απαξαίηεησλ εμεηάζεσλ ησλ δώλησλ δώσλ πνπ πξννξηδόηαλ γηα 

εμαγσγέο (3.500 βννεηδή, 6.500 αηγνπξόβαηα) 

5. Διέγρσλ ζε όιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πξντόλησλ θαη ππνπξντόλησλ 

δσηθήο πξνέιεπζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ εζληθνύ πξνγξάκκαηνο θαηαινίπσλ. 

6. Αζηπθηεληαηξηθώλ ειέγρσλ ζε θαηαζηήκαηα πώιεζεο ηξνθίκσλ δστθήο πξνέιεπζεο 

θαη παξαζθεπαζηήξηα πώιεζεο  θξέαηνο(θξενπσιεία) κε ιήςεηο δεηγκάησλ  γηα 

πεξαηηέξσ αλαιύζεηο. 

7. Γηελέξγεηαο ειέγρσλ ζε θαηαζηήκαηα πώιεζεο  θηεληαηξηθώλ θαξκάθσλ θαη ζε 

θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο 

 β. Σομέαρ Αλιείαρ 

 Ωο ζεκαληηθέο δξάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο αλαθέξνπκε: 

1. Σελ άκεζε αληαπόθξηζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπο, πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο θαη εξαζηηέρλεο αιηείο κε ηελ έθδνζε ζεκαληηθνύ 

αξηζκνύ αδεηώλ αιηείαο εληόο θαη εθηόο ρσξηθώλ πδάησλ, ελώ παξάιιεια εθδόζεθε 

ζεκαληηθόο αξηζκόο απνθάζεσλ γηα αληηθαηάζηαζε, κεηαβίβαζε θαη εθζπγρξνληζκό 

αιηεπηηθώλ ζθαθώλ. 

2. Σε ιήςε κέηξσλ, κε ηελ έθδνζε απνθάζεσλ απαγόξεπζεο ηεο αιηείαο ζε εζσηεξηθά 

ύδαηα (πνηακνί, πδαηνξέκαηα, αξδεπηηθά θαλάιηα, ιίκλεο)  ζε όιεο ηηο Π.Δ. θαη  γηα 

νξηζκέλεο ρξνληθέο πεξηόδνπο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ πιεζπζκώλ 

ηρζύσλ ή θαη άιισλ πδξόβησλ νξγαληζκώλ, όπνπ απηό θξίζεθε αλαγθαίν, θαη ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ γηα παξάλνκε αιηεία ζηα εζσηεξηθά ύδαηα. 

3. Σε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζηα θαηαζηήκαηα πώιεζεο θαη ζε ιατθέο αγνξέο γηα ηε 

ζσζηή δηαθίλεζε ησλ αιηεπκάησλ 

4. Σνλ ζπζηεκαηηθό έιεγρν ηεο πδάηηλεο ξύπαλζεο θαη κόιπλζεο, κε ζπληνληζκέλεο 

δεηγκαηνιεςίεο ύδαηνο, νζηξάθσλ, θαζώο θαη επηηόπηεο απηνςίεο ζε όιεο ηηο 

κνλάδεο πδαηνθαιιηέξγεηαο. 

5. Σε ζπκκεηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο ζε δηαβνπιεύζεηο αλαθνξηθά κε ηελ αιηεία, κε 

επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο θαη νινθιεξσκέλεο απόςεηο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηνλ 

ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αιηείαο ζηελ ΠΑΜΘ. 
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6.  Σελ άκεζε ελεκέξσζε αιηέσλ, πδαηνθαιιηεξγεηώλ θαη κεηαπνηεηώλ 

ηεο ΠΑΜΘ, γηα ηηο δπλαηόηεηεο έληαμεο ζρεδίσλ ζε πθηζηάκελα πξόγξακκα  θαη ηηο 

δπλαηόηεηεο ρξεκαηνδόηεζήο ηνπο 

7. Σνλ έιεγρν θαη ηελ πξνώζεζε ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ ζρεδίσλ ηνπ 

Δ.Π.Αιηείαο 2007-2013 

Γ. Γιεωθςνζηρ  Πολιηικήρ Γηρ 

 Καηά ην έηνο 2012, επήιζε  αιιαγή ζε ζέκαηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γ/λζεο 

Πνιηηηθήο Γήο,  από ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.4061/12, κε ηνλ νπνίν θαηαξγήζεθε  όιε ε 

Δπνηθηζηηθή Ννκνζεζία θαη πξνζηέζεθαλ νη αξκνδηόηεηεο ηεο θαηάξηηζεο θαη 

δηελέξγεηαο ησλ εηήζησλ πξνγξακκάησλ αλαδαζκώλ. 

1. Δγθξίζεθε ην πξόγξακκα αλαδαζκώλ έηνπο 2012 ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ-Θ.  

 Οινθιεξώζεθε ν αλαδαζκόο ζην αγξόθηεκα Πέπινπ Π.Δ.Έβξνπ θαη  ε 

θιήξσζε  ζην Αγξόθηεκα   Υξπζνθέθαινπ   Π.Δ..Γξάκαο . 

 πλερίζηεθαλ νη δηάθνξεο εξγαζίεο ςποσπευηικϊν και εκοωζιυν 

αναδαζμϊν γηα δεθαέμη (16) Αγξνθηήκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο, ζπλνιηθήο έθηαζεο 

153.900 ζηπεμμάηυν ήηνη ζηα αγξνθηήκαηα :  

  Αλζνρσξίνπ, Γξαηηλήο, Καιιηζέαο, Μεγάινπ θαη Μηθξνύ Κξαλνβνπλίνπ θαη 

Μεζνύλεο  ηεο Π.Δ..Ρνδόπεο 

  Μηθξόθακπνπ, Γνμάηνπ, Μαπξνιεύθεο θαη Καιιηζέαο ηεο Π.Δ. Γξάκαο 

 Κππξίλνπ, Γαιήλεο θαη Μάλδξαο ηεο Π.Δ. Έβξνπ 

 Κνπηζνύ, Δξάζκηνπ θαη νπλίνπ ηεο Π.Δ. Ξάλζεο 

Μεηά από πξνηάζεηο καο νη νπνίεο  έρνπλ ειεγρζεί θαη αμηνινγεζεί ζεηηθά, 

αλακέλνληαη νη απνθάζεηο έληαμεο ζην Πξόγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-

2013 «Αιέμαλδξνο Μπαιηαηδήο», θαη δεκνπξάηεζεο ηξηώλ έξγσλ πνπ αθνξνύλ 

ηελ εθηέιεζε παξάιιεισλ έξγσλ ζηνπο νινθιεξσζέληεο αλαδαζκνύο 

 ΚΟΥΓΟΥΝΙΩΝ της ΠΔ ΓΡΑΜΑ, 8.500 στρ.με  Προσπολ. 2.600.000 € 

  ΓΔΝΙΔΑ της ΠΔ ΞΑΝΘΗ 29.500 στρ. Προσπολ.         3.750.000 € 

 ΠΔΠΛΟΥ της ΠΔ ΔΒΡΟΥ 14.000 στρ. Προσπολ. 2.270.000 €. 

2. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη διαγυνιζμοί  για ηην παπασϊπηζη θαηά ρξήζε  δέθα(10) 

αγξνηεκαρίσλ ζε ηδηώηεο ζηηο Π.Δ. Γξάκαο, Ρνδόπεο θαη Έβξνπ  θαη 

δεκνζηεύζεθαλ πξνθεξύμεηο γηα άιια νθηώ (8) ζηηο Π.Δ. Ρνδόπεο θαη Γξάκαο, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ λόκνπ. 

3. Πξαγκαηνπνηήζεθε επιηψπια επαλήθεςζη (ενηοπιζμψρ) 1.087 αγποηεμασίυν ζε 

νιόθιεξε ηελ Πεξηθέξεηα Α.Μ.-Θ. θαη ππεγξάθεζαλ δεθαηξία (13) ζπκβόιαηα 

κίζζσζεο κε ρακειό ηίκεκα. 
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4. Γηεθπεξαηώζεθαλ δηάθνξεο εξγαζίεο, όπσο ε έθδνζε κεγάινπ αξηζκνύ 

ηνπνγξαθηθώλ δηαγξακκάησλ, νξηζηηθώλ ηίηισλ θπξηόηεηαο, ε είζπξαμε ηηκεκάησλ 

νηθνπέδσλ  θαη αγξνηεκαρίσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, απηνςίεο, έιεγρνη δηαλνκώλ, 

δηνηθεηηθέο απνβνιέο θαη άιια ηξέρνληα ζέκαηα. 

Γ. Άλλερ δπάζειρ  

 1. Με ζηόρν ηελ εξυζηπέθεια θαη ηελ πποϊθηζη ηυν αγποηικϊν πποφψνηυν  

ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.-Θ.,  ζπκκεηείρακε κε επηηπρία (θαη ιήςε ζεκαληηθώλ βξαβείσλ 

από επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο) ζηηο παξαθάησ εθζέζεηο: 

 ηελ 24ε Γηεζλή Έθζεζε AGROTICA 2012 (Θεζζαινλίθε) 

 ηελ Έθζεζε Διιεληθώλ πξντόλησλ ζην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην (Βξπμέιιεο) 

 ην 3ν Φεζηηβάι ειαηνιάδνπ (Αζήλα),  

 ηελ 1ε Έθζεζε πξντόλησλ θξέαηνο MEAT DAYS (Αζήλα) 

 ηε Γηεζλή Έθζεζε ηξνθίκσλ SIAL(Παξίζη) 

2. Γηα ηελ ενημέπυζη ηυν παπαγυγϊν(αγξνηώλ, θηελνηξόθσλ, αιηέσλ), 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ημεπίδερ κε εηζεγεηέο ζηειέρε  ππεξεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

θαη εκπιεθόκελσλ Τπνπξγείσλ ζε ζέκαηα: 

 Έληαμεο πξάμεσλ ζην Δ.Π.ΑΛ.2007-2013 

 αζζελεηώλ ησλ θαιιηεξγεηώλ θαη δώσλ θαη ηξόπσλ αληηκεηώπηζήο ησλ 

  απνηξνπήο θαύζεο θαιακηώλ(Σελάγε Φηιίππσλ)  

Δ. Πποβλήμαηα 
 Δπηζεκαίλνπκε θαη πάιη ην ζεκαληηθόηεξν πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

ππεξεζίεο καο  πνπ είλαη ε κεγάιε έιιεηςε πξνζσπηθνύ, ηόζν επηζηεκνληθνύ, όζν θαη 

δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ, κε ηδηαίηεξα νμπκέλν ην πξόβιεκα ζηελ έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο, 

όπνπ ιεηηνπξγνύλ θαη νη επηηειηθέο ππεξεζίεο,  

Οη βαζηθόηεξεο ειιείςεηο θαηά εηδηθόηεηα εληνπίδνληαη ζε: 

 -Κηεληάηξνπο ζηηο Π.Δ. Ρνδόπεο , Καβάιαο θαη Οξεζηηάδαο 

 -Αγξνλόκνπο –Σνπνγξάθνπο ζηηο Π.Δ Ρνδόπεο, Καβάιαο θαη Έβξνπ 

 -Γεσπόλνπο ζηελ Π.Δ. Ρνδόπεο 

 -Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ (ΠΔ, ΣΔ ) ζηηο Π.Δ. Ρνδόπεο θαη Έβξνπ 

       Με Δληνιή Πεξηθεξεηάξρε 

      Ο Αλαπι. Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο 

 

          Γεώξγηνο Σζαθίξεο 


