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ΘΕΜΑ: Απολογισμός πεπραγμένων Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής έτους 2013 
 
ΣΧΕΤ : Το με αριθ.  Οικ.5507/27-12-2013 έγγραφό σας  
 

Μετά το παραπάνω σχετικό, παραθέτουμε τα σημαντικότερα απολογιστικά στοιχεία και 

τις δράσεις των Υπηρεσιών μας κατά το έτος 2013, προκειμένου να αποτυπωθεί η εικόνα 

των πεπραγμένων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της Περιφέρειας.   

Κατά το 2013, τρίτο έτος λειτουργίας της Αιρετής Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας –

Θράκης, διαπιστώθηκε η πλήρης προσαρμογή των Υπηρεσιών στη νέα δομή λειτουργίας 

της Περιφέρειας με τις αρμοδιότητες που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. 

1. Διάρθρωση και κατάσταση προσωπικού της Γενικής Δ/νσης  
Στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής υπάγονται: 

 Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας    της ΠΑΜΘ 

 Η Δ/νση Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ 

 Η Δ/νση Πολιτικής Γης της ΠΑΜΘ   

 Οι Δ/νσεις Αγροτικής  Οικονομίας και Κτηνιατρικής των  πέντε Περιφερειακών 

Ενοτήτων και η μια της Ορεστιάδας 

 

 Από τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας 

και Κτηνιατρικής κατά το έτος 2013 αποχώρησαν συνολικά 53 υπάλληλοι, με συνέπεια 

σήμερα να υπηρετούν συνολικά 349 υπάλληλοι, δηλ. ο αριθμός των υπηρετούντων 

υπαλλήλων μειώθηκε κατά 13 %. Η αριθμητική κατανομή τους στις Περιφερειακές 

Ενότητες και τις επιτελικές Διευθύνσεις σήμερα είναι η εξής: 
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Α. Δ/νσεις Αγροτικής  Οικονομίας και Κτηνιατρικής : 

Π.Ε. Δράμας :  -74 Π.Ε. Καβάλας: -49,  Π.Ε. Ξάνθης: -60,  Π.Ε. Ροδόπης -34  Π.Ε.  

Έβρου -65  και  Ορεστιάδας : -56. 
 Β. Επιτελικές Διευθύνσεις: Γεν.Δ/νση 1, Δ/νση Αγρ.Οικ. -4,   Δ/νση Κτην -2,  Δ/νση 

Πολ. Γης 4. 
 Η δραματική συρρίκνωση του αριθμού των υπαλλήλων είναι εμφανής και ιδιαίτερα 

στην έδρα της Περιφέρειας, όπου λειτουργούν οι επιτελικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες 

της Π.Ε. Ροδόπης με συνολικά 45 υπηρετούντες υπαλλήλους. 

 
2.Δράσεις  κατά το έτος 2013 

 
Η Γενική Δ/νση Περ.Αγρ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής βρίσκεται σε καθημερινή σχεδόν 

επικοινωνία με τις Διευθύνσεις της στις Π.Ε και συχνά με το Υπουργείο Αγροτικής 

.Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν με σκοπό 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Το εύρος των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων 

και ο αριθμός των αντικειμένων που έχουν διεκπεραιωθεί κατά το έτος 2013 είναι μεγάλος 

και η αναλυτική αναφορά σε αριθμούς ξεφεύγει από τους σκοπούς της παρούσας 

σύντομης έκθεσης. Ωστόσο θεωρούμε πολύ σημαντικές και άξιες μνείας τις παρακάτω, 

κατά Δ/νση, δράσεις: 

 
Α.  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και των αντίστοιχων Τμημάτων των Π. Ε.  

1. Διενεργήθηκε μεγάλος αριθμός ελέγχων (ποιοτικών, σήμανσης, υγιεινής) με τη 

λήψη δειγμάτων και μακροσκοπικών ελέγχων σε νωπά και μεταποιημένα προϊόντα – 

τρόφιμα φυτικής προέλευσης, τόσο αυτών που διακινήθηκαν στην εσωτερική αγορά 

(σε φορτία, αποθηκευτικούς χώρους κλπ) όσο και αυτών που επρόκειτο να 

εξαχθούν(τελωνεία) με σκοπό την προστασία των καταναλωτών και την ομαλή 

προώθηση των εξαγωγών. Στους παραβάτες που εντοπίστηκαν επιβλήθηκαν οι 

προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις και τα μη ασφαλή τρόφιμα καταστράφηκαν. 

2. Για την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία της υγείας των καταναλωτών 

πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες αγροτικών προϊόντων προκειμένου να 

ελεγχθεί η ύπαρξη υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, ενώ ελέγχθηκαν 

κατεψυγμένα- ημικατεψυγμένα τρόφιμα σε αποθήκες και καταστήματα πώλησης. 

3. Εφαρμόστηκαν με επιτυχία προγράμματα επισκοπήσεων επιβλαβών οργανισμών 

στις κυριότερες καλλιέργειες της κάθε Π.Ε. (βαμβάκι, αραβόσιτος, ακτινίδιο, 

σπαράγγι, πατάτα, αμπέλι, λαχανικά κλπ), και εκδόθηκαν έγκαιρα οι απαραίτητες 

γεωργικές προειδοποιήσεις και οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισής των και την 

προστασία των καλλιεργειών . 
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4. Ελέγχθηκαν τα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων και οι χρήστες 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ενώ πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες 
σκευασμάτων φαρμάκων για έλεγχο καταλληλότητας. Τα ακατάλληλα γεωργικά 

φάρμακα και τα φάρμακα που δεν έφεραν την προβλεπόμενη σήμανση 

αποσύρθηκαν και καταστράφηκαν. 

5. Εφαρμόστηκαν τα προγράμματα φύτευσης, αναδιάρθρωσης και εγκατάλειψης 
αμπελώνων, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στα οινοποιεία της 

Περιφέρειας σε παραχθέντα αμπελοοινικά προϊόντα. 

6.  Στο πλαίσιο των λοιπών προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων έγινε επίβλεψη και επιτυχής υλοποίηση των Προγραμμάτων:  

 Βιολογικής γεωργίας 

 Βιολογικής κτηνοτροφίας 

 NATURA. 

 Ολοκληρωμένης διαχείρισης καπνού 

 Στήριξης της μελισσοκομίας,  

 Δακοκτονίας 

 Μεταποίησης –τυποποίησης-ποιότητας τροφίμων 

 Αγροτικού εξηλεκτρισμού 

 Συμβολαιακής γεωργίας ενεργειακών καλλιεργειών 

 Ελέγχου επιχειρήσεων ζωοτροφών 

 Αδειών εγκατάστασης κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 

7. Συνεχίστηκαν οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι των προγραμμάτων Νέων 
Γεωργών και των σχεδίων βελτίωσης ‘’Λοιπών Γεωργών Φυτικής Παραγωγής’’ 
του Μέτρου 1.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, και 

σημαντικός αριθμός φακέλων προωθήθηκε  για τη διενέργεια πληρωμών. 

8. Στελέχη της Περιφέρειας συμμετείχαν σε Θεματικές Ομάδες του ΥΠ.Α.Α.Τ για την 

ολοκλήρωση της κατάρτισης του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-

2020 

 

Β. Τομέας Κτηνιατρικής 
 α. Τμήμα Κτηνιατρικής 

 Παρά τη δραματική μείωση του αριθμού των υπαλλήλων από τα Τμήματα 

Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και υπό την καθοδήγηση της Δ/νσης 

Κτηνιατρικής και χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες των κτηνιάτρων  

 Υλοποιήθηκαν με επιτυχία τα σημαντικότερα προγράμματα τα οποία αφορούσαν: 
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1. Προστασία της δημόσιας υγείας, με τη διενέργεια κρεοσκοπικών ελέγχων 

στα σφάγια (βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων, πτηνών) σε όλα τα σφαγεία της 

Περιφέρειας.  

2. Προστασία της υγείας των ζώων από λοιμώδη νοσήματα και από 

ζωοανθρωπονόσους(βρουκέλλωση, φυματίωση, λεύκωση βοοειδών, μεταδοτική 

σπογγώδη εγγεφαλοπάθεια), με επίτευξη των στόχων σχεδόν κατά 100%, και με 

μικρότερα ποσοστά επίτευξης στόχων στα λοιπά προγράμματα(καταρροϊκό 

πυρετό, πυρετό δυτικού Νείλου, πανώλη, τριχίνωση κ.ά.)  

3. Προστασία των ζώων με ελέγχους στους χώρους εκτροφής, στους τρόπους 

μεταφοράς τους  και κατά τη σφαγή τους. 

 Διενεργήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι και εξετάσεις  

1. Σε όλες τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας προϊόντων και υποπροϊόντων ζωικής 

προέλευσης. 

2. Ζώντων ζώων που προοριζόταν για εξαγωγές  

4. Αστυκτηνιατρικοί έλεγχοι σε καταστήματα πώλησης κρέατος(κρεοπωλεία), 

τροφίμων ζωϊκής προέλευσης και παρασκευαστήρια  κρέατος, με λήψεις δειγμάτων  

για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις. 

5. Έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και σε καταστήματα 

πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων   

 Κυρίαρχο πρόβλημα στον τομέα της κτηνοτροφίας κατά το έτος 2013 αποτέλεσε για 

την Περιφέρεια, η εμφάνιση της νόσου της ευλογιάς στα πρόβατα από την οποία 

προσβλήθηκαν 65 εκτροφές, με αποτέλεσμα(μέχρι 31-12-2013) να θανατωθούν 15.440 

ζώα σε 100 εκτροφές, με το κόστος των θανατωθέντων ζώων να ανέρχεται  περίπου σε 

1.500.000 ευρώ και το κόστος επιχορήγησης των κτηνοτρόφων για τροφές των 

εγκλεισθέντων ζώων σε 650.000 ευρώ. Η κατάσταση φαίνεται να παρουσιάζει ύφεση 

στον Βόρειο Έβρο και στην Ξάνθη , ενώ η νόσος εξελίσσεται ακόμη στη Ροδόπη και τον 

Νότιο Έβρο. 

 Ένα επίσης σημαντικό πρόβλημα ήταν η εμφάνιση ενός κρούσματος λύσσας σε 

αλεπού στην Π,.Ε. Δράμας, για τον περιορισμό της οποίας διενεργήθηκε μαζικός 

εμβολιασμός των αλεπούδων στις Π.Ε. Δράμας και Καβάλας, ενώ παράλληλα 

πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις με εμπλεκόμενους φορείς, ενημερωτικές ομιλίες και 

διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού. 

 Τέλος η Περιφέρεια υλοποιεί το πρωτοποριακό σε ολόκληρη τη χώρα πρόγραμμα 

περισυλλογής των νεκρών βοοειδών και αιγοπροβάτων και την εξέτασή τους για 

Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες, προϋπολογισμού 900.000 ευρώ. 
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β. Τμήμα Αλιείας 

 Σημαντικότερες δράσεις στον τομέα της αλιείας: 

1. Για την προστασία των ευαίσθητων πληθυσμών ιχθύων ή και άλλων υδρόβιων 

οργανισμών ελήφθησαν μέτρα απαγόρευσης της αλιείας σε εσωτερικά ύδατα 

(ποταμοί, υδατορέματα, λίμνες) σε όλες τις Π.Ε. και για ορισμένες χρονικές 

περιόδους, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο, και διενεργήθηκαν έλεγχοι για παράνομη 

αλιεία στα εσωτερικά ύδατα. 

2. Διενεργήθηκαν συστηματικοί έλεγχοι της υδάτινης ρύπανσης και μόλυνσης, με 

προγραμματισμένες και συντονισμένες δειγματοληψίες ύδατος, οστράκων για τη 

διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων, καθώς και επιτόπιες αυτοψίες σε όλους τους 

υδάτινους όγκους της Περιφέρειας. 

3. Τεκμηριώθηκε η καλή χημική κατάσταση του υδάτινου δυναμικού της Περιφέρειας 

έπειτα από συντονισμένες δράσεις στελεχών της, με αποτέλεσμα να 

πραγματοποιηθούν αλλαγές στο Σχέδιο του ΥΠΕΚΑ για τη Διαχείριση των Υδατικών 

Διαμερισμάτων, το οποίο εμφάνιζε την παράκτια ζώνη της ΠΑΜΘ, ως ακατάλληλη 

για κάθε  είδους χρήση (κόκκινη σήμανση στο χάρτη). 

4. Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι στα καταστήματα πώλησης και σε λαϊκές αγορές για τη 

σωστή διακίνηση των αλιευμάτων 

5. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας  κατά την εμφάνιση 

μαζικών θανάτων ψαριών σε ιχθυοτροφεία της Π.Ε. Ροδόπης, ενώ έγιναν όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 

6. Υπήρξε άμεση ανταπόκριση από τις υπηρεσίες στα αιτήματα των πολιτών με την 

έκδοση σημαντικού αριθμού αδειών αλιείας εντός και εκτός χωρικών υδάτων και  

εκδόθηκε σημαντικός αριθμός διοικητικών αποφάσεων που αφορούσαν θέματα 

αλιείας. 

7. Παρασχέθηκε υποστήριξη σε υδατοκαλλιεργητές και μεταποιητές της ΠΑΜΘ  για την 

ένταξη προτάσεών τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας(ΕΠΑΛ) 2007-2013 

 

Γ. Τομέας Πολιτικής Γης 
1. Το έτος 2013, ουσιαστικά ήταν το πρώτο έτος της εφαρμογής του Ν.4061/12 ο 

οποίος ρύθμιζε πολλά θέματα ακινήτων του ΥΠΑΑΤ.  Εντοπίσθηκαν οι ελλείψεις και 

τα  κενά του νόμου και με τη μορφή συμμετοχής της Περιφέρειας στη διαβούλευση 

κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις στο Υπουργείο  για την τροποποίηση του. 

2. Στα πλαίσια του προγράμματος αναδασμών έτους 2013 της Περιφέρειας Α.Μ-Θ 

πραγματοποιήθηκε: 
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 Παράδοση αναδασμών 3.850 στρεμμάτων στο αγρόκτημα 

Χρυσοκέφαλου της Π.Ε. Δράμας 

 Συνέχιση αναδασμών(υποχρεωτιικών και εκούσιων) συνολικά 179.400 

στρεμμάτων σε 18 αγροκτήματα της Περιφέρειας, ήτοι: 

 Μικρόκαμπου, Δοξάτου, Μαυρολεύκης και Καλλιθέας της Π.Ε. 

Δράμας(37.000 στρ.) 

 Κουτσού, Εράσμιου και Σουνίου της Π.Ε. Ξάνθης(47.300 στρ. με 

υπογραφή συμβάσεων για τις μελέτες Κουτσού και Εράσμιου) 

 Ανθοχωρίου, Γρατινής, Καλλιθέας, Θρυλορίου, Μεγάλου -Μικρού 

Κρανοβουνίου και Μεσούνης  της Π.Ε..Ροδόπης (61.200 στρ- με υπογραφή 

σύμβασης  της μελέτης) 

 Κυπρίνου, Γαλήνης, Χανδρά και Ψαθάδων της Π.Ε. Έβρου, (31.900 

στρ.) 

 Έναρξη εργασιών συνολικά 19.300 στρεμμάτων στα αγροκτήματα Ψαθάδων, 

Διδυμοτείχου, Ισαακίου, Πραγγίου, Μικροχωρίου, Πετράδων και Μάνδρας της 

Π.Ε. Έβρου  

3. Από τις Επιτροπές Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Περιφέρειας και με 

σκοπό την αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου πραγματοποιήθηκαν 218 
δημοπρασίες εκμίσθωσης  ακινήτων του ΥΠΑΑΤ για διάφορες χρήσεις(ετήσιες 

καλλιέργειες, αμπελώνες, δενδρώδη, κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες κλπ) 

συνολικής  έκτασης 2.683 στρεμμάτων και εισπράχθηκαν μεγάλα ποσά για το 

ελληνικό δημόσιο. 

4. Πραγματοποιήθηκε επιτόπια επαλήθευση (εντοπισμός) μεγάλου αριθμού 

αγροτεμαχίων σε ολόκληρη την Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. και υπεγράφησαν συμβόλαια 

μίσθωσης με χαμηλό τίμημα. 

5. Διεκπεραιώθηκαν πολλές εργασίες μεταξύ των οποίων η έκδοση μεγάλου αριθμού 

τοπογραφικών διαγραμμάτων, οριστικών τίτλων κυριότητας, αυτοψίες, έλεγχοι 

διανομών, διοικητικές αποβολές και άλλα τρέχοντα θέματα. 

Άλλες  δράσεις  
 1. Για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων στην εγχώρια και τις διεθνείς 

αγορές η Περιφέρεια Α.Μ.-Θ., είχε  αξιόλογη παρουσία και στοχευμένα συμμετείχε με 

επιτυχία, παρουσιάζοντας τα προϊόντα επιχειρήσεων της Περιφέρειας, στις παρακάτω 

εκθέσεις: 

 Στη  Διεθνή Έκθεση τροφίμων και ποτών DETROP 2013 (Θεσσαλονίκη) 

 Στην εκδήλωση «Θεσμοφόρια» του ΥΠΑΑΤ (Μουσείο Ακρόπολης) για την 

παρουσίαση αγροτικών προϊόντων των Περιφερειών  
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 Στην  2η Έκθεση προϊόντων κρέατος MEAT DAYS 2013 

(Αθήνα) 

 Στη Διεθνή Έκθεση τροφίμων ANUGA 2013 (Κολωνία-Γερμανίας) 

 2. Με στόχο την ενημέρωση των ασχολούμενων με τον αγροτικό 
τομέα(αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων, μεταποιητών) οργανώθηκαν σε όλες τις Π.Ε. 

πολλές δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης με εξειδικευμένες εκδηλώσεις και 

ημερίδες με εισηγητές επιστήμονες-στελέχη  υπηρεσιών της Περιφέρειας και στελέχη 

άλλων φορέων σε θέματα: 

 Αναγκαιότητας πιστοποίησης των αγροτικών προϊόντων 

 Αντιμετώπισης επιβλαβών ενεργών μικροοργανισμών 

 Αποτροπής καύσης καλαμιών(Τενάγη Φιλίππων)  

 Αμπελουργίας 

 Καινοτόμων καλλιεργειών 

 Συμβολαιακών καλλιεργειών 

 Αρωματικών και Ενεργειακών φυτών 

 Βιολογικών καλλιεργειών 

 Δενδροκομίας 

 Μελισσοκομίας 

 Σαλιγκαροτροφίας 

 

  3. Ολοκληρώθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο του «καλαθιού αγροτικών 
προϊόντων» της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., το οποίο παρουσιάστηκε στην Επιτροπή 

Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, ενώ στη συνέχεια, μετά από συμπληρώσεις  

θα παρουσιαστεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση και θα τεθεί σε διαβούλευση. 

  4. Πραγματοποιήθηκε ικανός αριθμός επαφών με παραγωγικούς 

φορείς(συλλόγους, ομάδες παραγωγών, κλπ) της Περιφέρειας για την επίλυση 

ζητημάτων που αφορούν τον πρωτογενή τομέα . 

Προβλήματα 
 Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες μας, το οποίο και 

επισημάναμε και σε προηγούμενες απολογιστικές εκθέσεις, είναι η μεγάλη μείωση του 

προσωπικού (κατά 13% το 2013), με ιδιαίτερα οξυμένο το πρόβλημα στην έδρα της 

Περιφέρειας.   

      Ο Αναπλ. Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης 

 

          Γεώργιος Τσακίρης 


