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ΜΕΛΕΤΗ    ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
Η Ελλάδα είναι µια χώρα του Ευρωπαϊκού Νότου που χαρακτηρίζεται από µια 

καθυστερηµένη ανάπτυξη της βιοµηχανίας η οποία προσανατολίστηκε κυρίως σε 

τοµείς χαµηλής τεχνολογίας (π.χ. βιοµηχανία τροφίµων, κλωστοϋφαντουργία) και δεν 

ακολούθησε την εξέλιξη άλλων Ευρωπαϊκών χωρών σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας. 

Ακόµη και σε σύγκριση µε άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου η Ελληνική 

βιοµηχανία βρίσκεται σε µειονεκτική θέση όσον αφορά τοµείς υψηλής τεχνολογίας. 

Αυτό είχε σαν συνέπεια και την συνολικά µειωµένη ανάπτυξη της έρευνας και 

τεχνολογίας στη χώρα µας. 

Η Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκεται στην τελευταία θέση µεταξύ των χωρών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε δαπάνες για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, 

όπως εκφράζονται σαν ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ). Αυτό 

αντανακλάται στο γεγονός ότι η Ελλάδα κατατάσσεται επίσης στην τελευταία θέση 

µεταξύ των χωρών της ΕΕ σε µια σειρά από δείκτες που καθρεφτίζουν τις επιδόσεις 

µιας χώρας σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Τα δεδοµένα από την έκδοση Key 

Figures 2001 της Γενικής ∆ιεύθυνσης Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν 

ότι η Ελλάδα είναι τελευταία στους ακόλουθους δείκτες:  

 το σύνολο των ερευνητών ανά 1000 εργαζοµένους 

 το σύνολο των νέων διδακτόρων ανά 1000 κατοίκους 

 το ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανάται για έρευνα  

 το ποσοστό δαπανών του ετήσιου προϋπολογισµού για έρευνα 

 οι εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας 

 βρίσκεται στην προτελευταία θέση µπροστά από την Πορτογαλία σε 

επιστηµονικές δηµοσιεύσεις ανά εκατοµµύριο κατοίκων, και 

 βρίσκεται στην τελευταία θέση στο ποσοστό επιστηµονικών δηµοσιεύσεων 

υψηλού ενδιαφέροντος (highly cited papers) 

Οι προσπάθειες εκσυγχρονισµού της χώρας στον τοµέα της έρευνας και τεχνολογίας 

στηρίζονται οικονοµικά κυρίως από τη δηµόσια χρηµατοδότηση, ενώ η συµβολή του 

ιδιωτικού τοµέα είναι χαµηλή. Αυτό αντανακλά τους περιορισµένους δεσµούς µεταξύ 



της επιστηµονικής έρευνας και της βιοµηχανικής παραγωγής και εξηγεί τους 

χαµηλούς ρυθµούς καινοτοµίας στην Ελληνική βιοµηχανία. 

Η κυβερνητική πολιτική για την έρευνα και τεχνολογία συντονίζεται από τη Γενική 

Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η ΓΓΕΤ 

θέτει προτεραιότητες και στόχους, προκηρύσσει ερευνητικά προγράµµατα και 

χρηµατοδοτεί ερευνητικές προτάσεις. Εποπτεύει 18 Ερευνητικά και 12 Τεχνολογικά 

Ινστιτούτα καθώς και 4 Τεχνολογικά Πάρκα. Ειδικότερα για τη χρηµατοδότηση της 

αγροτικής έρευνας είναι υπεύθυνο και το Υπουργείο Γεωργίας. Το Εθνικό Ίδρυµα 

Αγροτικών Ερευνών (ΕΘΙΑΓΕ) του Υπουργείου Γεωργίας συντονίζει την έρευνα των 

διαφόρων Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας και είναι υπεύθυνο για τη χρηµατοδότησή 

τους. Επιπλέον τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας, Υγείας και Περιβάλλοντος, 

χρηµατοδοτούν ερευνητικά προγράµµατα, αλλά δεν έχουν ειδικά κονδύλια και 

προκηρύξεις έργων για το σκοπό αυτό. 

Στο µεγαλύτερο ποσοστό τους τα κονδύλια έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης της 

χώρας προέρχονται από τις ενισχύσεις της ΕΕ (ΕΕ structural funds) και διατίθενται 

µέσα από ανοιχτές προκηρύξεις και ανταγωνιστικά προγράµµατα. Μια από τις πιο 

σηµαντικές προϋποθέσεις που µπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά την αναβάθµιση της 

έρευνας και τη θέση της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό χάρτη στον τοµέα αυτό, είναι η 

σύνδεση έρευνας και παραγωγής και η ανάπτυξη αυτοχρηµατοδοτούµενων 

ερευνητικών πρωτοβουλιών στον ιδιωτικό τοµέα. Στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης 

είναι η συµµετοχή Ελληνικών επιχειρήσεων στα ερευνητικά προγράµµατα και η 

ανάληψη µέρους του προϋπολογισµού από τον ιδιωτικό φορέα. Έτσι η συµµετοχή 

φορέα-χρήστη στο ερευνητικό πρόγραµµα αποτελεί προϋπόθεση για τη 

χρηµατοδότηση της έρευνας στα προγράµµατα που προκηρύσσει από φέτος η ΓΓΕΤ. 

 

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Η ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας αναγνωρίστηκε από το κράτος σαν τοµέας 

προτεραιότητας της ερευνητικής πολιτικής από τις αρχές της δεκαετίας του '80. Αυτό 

οδήγησε αρχικά (1982-1989) στη διαµόρφωση Εθνικής πολιτικής, συγκεκριµένων 

στρατηγικών και την ανάληψη πρωτοβουλιών στον τοµέα αυτό που αποδείχτηκαν 

µερικά επιτυχείς. Κατόπιν (1989-σήµερα) µε την διάθεση των Ευρωπαϊκών 

ενισχύσεων, η πολιτική της Ελλάδας για τη βιοτεχνολογία εναρµονίστηκε µε τις 

Ευρωπαϊκές προτεραιότητες και στόχους. 



Βιοτεχνολογική έρευνα διεξάγεται σε 18 τµήµατα 7 πανεπιστηµίων, και σε 10 

δηµόσια Ινστιτούτα από τα οποία 8 εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, ένα από το 

Υπουργείο Γεωργίας και ένα από το Υπουργείο Υγείας.  

Οι κύριοι τοµείς βιοτεχνολογικής έρευνας µε βάση το ποσοστό απορρόφησης της 

χρηµατοδότησης της βιοτεχνολογίας το 1996 είναι: 

 η αγροτική παραγωγή και τεχνολογία (60%) 

 η προώθηση της ανθρώπινης υγείας (29%) 

 η βιοµηχανική παραγωγή και άλλες τεχνολογίες (7%) 

 µη-επικεντρωµένη έρευνα (4%). 

Αυτή η κατανοµή των πόρων για βιοτεχνολογική έρευνα τονίζει το σηµαντικό ρόλο 

της γεωργίας για την Εθνική Οικονοµία και τη διάθεση των κυβερνήσεων να 

ενισχύσουν τη βιοτεχνολογική έρευνα στον αγροτικό τοµέα. 

 

ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Η έρευνα στον τοµέα της αγροβιοτεχνολογίας διεξάγεται κυρίως σε ΑΕΙ και 

ερευνητικά Ινστιτούτα. Στον ιδιωτικό τοµέα, δεν υπάρχουν αποκλειστικά 

αγροβιοτεχνολογικές εταιρίες, ενώ µικρός αριθµός επιχειρήσεων, κυρίως στον τοµέα 

τροφίµων, εφαρµόζει παραδοσιακές βιοτεχνολογικές µεθόδους σε κάποιο στάδιο της 

παραγωγικής διαδικασίας.  Πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές συµµετέχουν σε 

ερευνητικά προγράµµατα συνεργαζόµενες µε ερευνητικούς φορείς του δηµόσιου 

τοµέα. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές δεν εφαρµόζουν τα αποτελέσµατα της 

έρευνας στην παραγωγή προϊόντων. 

Ένα σηµαντικό εµπόδιο για την προώθηση της έρευνας και την εφαρµογή 

αγροβιοτεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία αποτελεί η δηµόσια διαµάχη και 

αµφισβήτηση της ασφάλειας των Γενετικά Τροποποιηµένων Οργανισµών (ΓΤΟ) και 

των προϊόντων τους, που αποτελούν έναν από τους σηµαντικότερους τοµείς 

εφαρµογών της αγροβιοτεχνολογίας, διεθνώς.  Επιπλέον, σε ότι αφορά τον τοµέα 

παραγωγής σπόρων, η αγορά κυριαρχείται από µεγάλες ξένες πολυεθνικές εταιρίες, 

τις οποίες οι Ελληνικές εταιρίες είναι αδύνατον να ανταγωνιστούν, αλλά µπορούν 

ωστόσο να αναπτυχθούν επιδιώκοντας εξειδικευµένους στόχους που ίσως δεν 

ενδιαφέρουν τις µεγάλες πολυεθνικές.  



Έτσι, παρά το γεγονός ότι η χώρα µας, στον τοµέα των αγροβιοτεχνολογιών διαθέτει 

επιστηµονικό δυναµικό πολύ υψηλού επιπέδου, οι ερευνητικές προσπάθειες και τα 

αποτελέσµατα δεν βρίσκουν άµεση εφαρµογή. Η σύνδεση έρευνας και παραγωγής 

και η προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων στον τοµέα αυτό, πρέπει να υποβοηθηθεί µε 

τις κατάλληλες πολιτικές πρωτοβουλίες και νοµοθετικές ρυθµίσεις που θα 

παρακάµπτουν αδικαιολόγητα εµπόδια ενώ παράλληλα θα διασφαλίζουν την υγεία 

του καταναλωτή και τη διατήρηση του περιβάλλοντος. 

 Στα πλαίσια του RIS+ σχεδιάστηκε η µελέτη για την εισαγωγή των 

αγροβιοτεχνολογιών στις επιχειρήσεις του αγροβιοµηχανικού  τοµέα στην 

Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Η µελέτη αποτελείται από επτά κεφάλαια . 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η σκοπιµότητα της µελέτης σε σχέση µε την 

διάρθρωση του οικονοµικού περιβάλλοντος της αγροβιοµηχανίας στην Περιφέρεια 

της Κ. Μακεδονίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι εξελίξεις και οι 

προοπτικές της βιοτεχνολογίας στο διεθνές περιβάλλον σε σχέση µε τις εφαρµογές 

της, το ρυθµιστικό πλαίσιο και τους πιθανούς κινδύνους της. Στο τρίτο κεφάλαιο 

περιγράφονται οι εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην αγροβιοµηχανία κύρια στην 

παραγωγή – έλεγχο σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, στην βιοµηχανία 

επεξεργασίας βαµβακιού και  στον κλάδο των τροφίµων - ποτών . Στο τέταρτο 

κεφάλαιο περιγράφεται η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της 

µελέτης ή οποία περιλαµβάνει την έρευνα πεδίου και τα αποτελέσµατα της, την 

διεξαγωγή συναντήσεων εργασίας µε επιχειρήσεις και εµπειρογνώµονες καθώς και τα 

συµπεράσµατα που προκύπτουν από την διαδικασία. Το πέµπτο κεφάλαίο  

περιλαµβάνει τον τεχνικό οδηγό για µελλοντική προκήρυξη χρηµατοδοτικού έργου 

επιχειρήσεων του αγροτικού τοµέα για την αγροβιοτεχνολογία. Στο έκτο κεφάλαιο 

παρατίθονται τα γενικότερα συµπεράσµατα από την µελέτη, παρατηρήσεις και 

προτάσεις για την ανάπτυξη τέτοιου τύπου έργων χρηµατοδότησης. 

 
 
 
 

1.  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
Το πρόγραµµα RIS+ της Ε.Ε. στοχεύει στην οικονοµική ανάπτυξη των περιφερειών. 

Είναι σχεδιασµένο για να βελτιώσει την ικανότητα των περιφερειακών φορέων  να 

δηµιουργήσουν πολιτικές οι οποίες λαµβάνουν υπόψη τις πραγµατικές ανάγκες του 



παραγωγικού τοµέα και τις δυνατότητες και ικανότητες της περιφερειακής 

κοινότητας. Στα πλαίσια του RIS+ σχεδιάστηκε η µελέτη για την εισαγωγή των 

αγροβιοτεχνολογιών στις επιχειρήσεις του αγροβιοµηχανικού  τοµέα στην 

Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Με τον όρο "αγροβιοµηχανικός τοµέας", καλύπτονται ευρύτατοι κλάδοι και 

υποτοµείς όπως: 

Γεωργία, δηλ. η διαδικασία χειρισµού και παραγωγής των γεωργικών προϊόντων 

(φυτικής και ζωικής προέλευσης), µε στόχο την ικανοποίηση των ανθρωπίνων 

αναγκών διατροφικών και µη. 

∆άση και προϊόντα ξυλείας. 

Αλιεία και αλιευτικά προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων των ιχθυοκαλλιεργειών. 

Βιοµηχανία Τροφίµων - Ποτών. 

 

 

Ο αγροτικός τοµέας στη Β. Ελλάδα είναι αρκετά αναπτυγµένος τόσο σε επίπεδο 

πρωτογενούς παραγωγής όσο και  στο τοµέα της µεταποίησης των αγροτικών 

προϊόντων διαθέτοντας επιχειρήσεις µε εξαγωγικό προσανατολισµό , κύρια προς τις 

χώρες της Ε.Ε  και το 20,4% του πληθυσµού απασχολείται στη γεωργία .  Η  γεωργία 

συµβάλει στο 12% του ελληνικού ΑΕΠ, και τα αγροτικά προϊόντα αποτελούν το 30% 

των ελληνικών εξαγωγών. Σηµαντική θέση στην ελληνική οικονοµία έχει  η 

βιοµηχανία τροφίµων που συµβάλλει στο 23% της συνολικής ακαθάριστης άξιας 

προϊόντος - Gross Product Value). 

 Ο αγροτικός  τοµέας είναι υπερβολικά εξαρτώµενος από τις διεθνείς εξελίξεις και 

συµφωνίες, µε πλέον σηµαντικούς παράγοντες τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου 

και την αναθεωρηµένη Κοινή Αγροτική Πολιτική, που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Ενόψει του Γ΄ ΚΠΣ, η απελευθέρωση των αγορών καθώς και η κατάργηση 

των επιδοτήσεων που έχουν ήδη σηµατοδοτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις, οφείλει να 

συνοδευτεί από µία  συνέχιση των προσπαθειών αναδιάρθρωσης, αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των προϊόντων καθώς και την 

παρακολούθηση και ενσωµάτωση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και 

καινοτοµιών. 

 

Οι επιχειρήσεις µικρού και µεσαίου συνήθως µεγέθους στη χώρα µας και στην 

Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας , υστερούν σηµαντικά στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών 



στην παραγωγική τους διαδικασία, αδυνατώντας έτσι  να αντιµετωπίσουν τον 

ανταγωνισµό , τόσο στους κόλπους της Ε.Ε. όσο και στο διεθνές περιβάλλον. 

Η συνεχής και ραγδαία ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογιών στις αγρο-επιχειρήσεις  , 

από την πρώτη ύλη έως την παραγωγή και προώθηση των προϊόντων που 

παράγονται, δηµιουργούν ένα περιβάλλον έντονου προβληµατισµού για τον 

επερχόµενο ανταγωνισµό στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας. Είναι εποµένως φανερή 

η ανάγκη συστηµατικής υποστήριξης των επιχειρήσεων γύρω από τον ευρύτατο 

τοµέα των αγρο-τεχνολογιών και της βιοτεχνολογίας. Η κάλυψη της ανάγκης 

αποτελεί και µία γενικότερη συνεισφορά στην προσπάθεια να καταστούν οι 

επιχειρήσεις ενός κατεξοχήν παραδοσιακού βιοµηχανικού τοµέα, περισσότερο 

ευέλικτες και ικανές να ανταποκριθούν στον ανταγωνισµό και την ανοικτή αγορά.  

 Η παρούσα µελέτη καταγράφει την υφισταµένη κατάσταση και αποτυπώνει τις 

ανάγκες της αγροβιοµηχανίας, για την ανάπτυξη καινοτόµων δράσεων των 

παραγωγικών φορέων , µε την αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας και την 

εισαγωγή των βιοτεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία. 

 

Σκοπός της µελέτης είναι η ανίχνευση των αναγκών των επιχειρήσεων σε 

τεχνογνωσία και τεχνολογία για την εισαγωγή των αγροβιοτεχνολογιών στην 

παραγωγική διαδικασία ,η ανίχνευση και αντιµετώπιση του επερχόµενου 

ανταγωνισµού σε προϊόντα και διεργασίες που εµπεριέχουν βιοτεχνολογικές 

µεθόδους και δηµιουργία κινήτρων επενδυτικών δράσεων για τους παραγωγικούς 

φορείς της Π.Κ.Μ. , σε συνεργασία µε φορείς τεχνολογίας ( ινστιτούτα, ερευνητικά 

κέντρα, προµηθευτικές εταιρίες κ.λ.π. ) 

 

 Στόχος της µελέτης  είναι η ανίχνευση της δυνατότητας της  προώθησης των 

µεθόδων , των ερευνητικών δραστηριοτήτων και η εφαρµογή και αξιοποίηση των 

αποτελεσµάτων αυτών στους τοµείς της σύγχρονης αγροβιοτεχνολογίας ,στους τοµείς 

της παραγωγής, διακίνησης, και ελέγχου των σπόρων και του πολλαπλασιαστικού 

υλικού, τη γενετική τους βελτίωση,  τη διατήρηση και αξιοποίηση των γενετικών 

σπόρων, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην αντιµετώπιση προβληµάτων της 

γεωργικής παραγωγικής διαδικασίας καθώς και στην παραγωγή, τυποποίηση και 

έλεγχο τροφίµων –ποτών, βιοµάζας, προώθηση µεθόδων και τεχνολογιών χρήσιµων 

στη βιοχηµεία τροφίµων, στις διεργασίες για τη βελτίωση της ποιότητας στην 

επεξεργασία και βιοµηχανική συντήρηση τροφίµων κλπ, 



 κλωστικών ινών και νέων προϊόντων, στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας και η 

ενηµέρωση , στήριξη τους στην εφαρµογή και µεγιστοποίηση της αφοµοίωσης τους.  

 
 
2.  ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 

2.1. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
 

Βιοτεχνολογία (µε έναν ευρύ ορισµό) είναι η χρήση ζωντανών οργανισµών (ή 

προϊόντων τους), ή βιολογικών συστηµάτων - αντιδράσεων στην παραγωγή αγαθών. 

Με αυτή την έννοια η βιοτεχνολογία είναι τόσο παλιά όσο η παραγωγή του ψωµιού, 

του κρασιού, της µπύρας, των γαλακτοκοµικών προϊόντων (τυρί, γιαούρτι) που 

βασίζονται στη µετατροπή µιας πρώτης ύλης µε χρήση ζωντανών οργανισµών 

(µυκήτων) και αντιδράσεων (ζυµώσεων) στο τελικό προϊόν. Ωστόσο, η ραγδαία 

ανάπτυξη της γνώσης στους τοµείς κυρίως της γενετικής, της βιοχηµείας και της 

µοριακής βιολογίας τον προηγούµενο αιώνα, συνεπικουρούµενη από την εκπληκτική 

πρόοδο στις επιστήµες της µηχανικής και της πληροφορικής, έκαναν δυνατή τη 

µελέτη και τον απευθείας χειρισµό του γενετικού υλικού από τον άνθρωπο.  

Με αυτά τα δεδοµένα η σύγχρονη βιοτεχνολογία ορίζεται σαν η εφαρµογή 

− τεχνικών in vitro χειρισµού ή  ανασυνδυασµού νουκλεϊκών οξέων  (DNA, 

RNA) 

− τεχνικών σύντηξης κυττάρων εκτός   της ταξινοµικής οικογένειας που 

ξεπερνά τα φυσικά, φυσιολογικά ή αναπαραγωγικά όρια και δεν είναι τεχνικές 

που χρησιµοποιήθηκαν στην κλασσική βελτίωση και επιλογή 

όπως εφαρµόζονται για τη γενετική τροποποίηση οργανισµών µε σκοπό την 

παραγωγή συγκεκριµένων προϊόντων. 

Με την ολοένα αυξανόµενη βελτίωση των τεχνικών δυνατοτήτων καταγραφής και 

πειραµατισµού, αλλά και µε την κατά βούληση τροποποίηση των ζωντανών 



οργανισµών, άνοιξε ένα καινούργιο κεφάλαιο στην ιστορία της ανθρώπινης γνώσης, 

και σηµατοδοτήθηκε η αρχή της εποχής της βιοτεχνολογίας στην ιστορία της 

ανθρωπότητας. 

Οι πρώτες εφαρµογές και τα πρώτα προϊόντα της βιοτεχνολογίας αναπτύχθηκαν 

µε στόχο την παραγωγή φαρµάκων και την καλλίτερη προστασία της υγείας του 

ανθρώπου. Σήµερα κυκλοφορούν πάνω από 100 βιοτεχνολογικά φάρµακα µε πιο 

εντυπωσιακά  αυτά της ινσουλίνης των διαβητικών, των ιντερλευκινών για την 

ενίσχυση της ανοσοπροστασίας των ενηλίκων, της ιντερφερφερόνης για την 

προστασία από ιούς και ορισµένους καρκίνους, του αντιθροµβογόνου παράγοντα για 

τους καρδιοπαθείς,  την ορµόνη της ανάπτυξης του ανθρώπου κ.α. Σύµφωνα µε τον 

Carl B. Feldbaum, πρόεδρο του Biotechnology Industry Organization (BIO) 350 

ακόµη βιοτεχνολογικά φάρµακα που στοχεύουν στη θεραπεία περισσότερων από 200 

ασθενειών είναι στο τελευταίο στάδιο ανάπτυξης. 

Οι βιοτεχνολογικές µέθοδοι στη γεωργία που συλλογικά θα αναφέρονται σαν 

«Αγροβιοτεχνολογίες» βρίσκουν εφαρµογή σε τρία κύρια πεδία: 

1) Την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, 

2) Τη βιοδιαγνωστική, 

3) Την παραγωγή και έλεγχο τροφίµων – ποτών, φαρµάκων, και προϊόντων 

υψηλής προστιθέµενης αξίας. 

 

2.1.1. Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού 

Από τη δεκαετία του 1950 ήταν δυνατός ο in vitro πολλαπλασιασµός φυτικών 

κυττάρων σε τεχνητά υποστρώµατα κυτταροκαλλιέργειας και ιστοκαλλιέργειας για 

την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού. Η τεχνική αυτή χρησιµοποιείται στην 

αγενή αναπαραγωγή των φυτών και αποτέλεσε ένα πρώτο βήµα εφαρµογής µεθόδων 



βιοτεχνολογίας στη γεωργία και ένα σηµαντικό υπόβαθρο στη γενετική τροποποίηση 

των φυτών. 

Στις αρχές της δεκαετίας του '80 καθώς τελειοποιούνται οι σχετικές τεχνικές, 

δόθηκε η πρώτη πειστική απόδειξη της δυνατότητας γενετικής τροποποίησης φυτών 

µε τις µεθόδους της µοριακής γενετικής από την οµάδα των καθηγητών Mark Van 

Montagu και Jeff Schell στο εργαστήριο Γενετικής του Πανεπιστήµιου Gent του 

Βελγίου (Herrera-Estrella 1983). Έτσι άνοιξε ο δρόµος για τη δηµιουργία Γενετικά 

Τροποποιηµένων Φυτών  (ΓΤΦ).  

Αν και έχουν αναπτυχθεί πολλές µέθοδοι για την γενετική τροποποίηση φυτικών 

κυττάρων, δύο από αυτές έχουν ευρεία χρήση σήµερα για την κατασκευή γενετικά 

τροποποιηµένων φυτών για εµπορικούς σκοπούς. Αυτές είναι η µέθοδος του 

αγροβακτηρίου (Agrobacterium-mediated transformation) και η µέθοδος του 

εκτοξευτήρα µικροσωµατιδίων (particle gun technology). Στις αρχικές προσπάθειες 

δηµιουργίας ΓTΦ έγινε χρήση ενός βακτηρίου του Agrobacterium tumefaciens που 

προσβάλλει τα φυτά και µεταφέρει ένα τµήµα του δικού του γενετικού υλικού στο 

DNA του φυτού ξενιστή. Οι επιστήµονες εκµεταλλεύτηκαν αυτό το φυσικό δρόµο για 

τη µεταφορά γονιδίων στα φυτά και αφού αντικατέστησαν το µεταφερόµενο DNA 

του αγροβακτηρίου µε τα επιθυµητά κάθε φορά γονίδια, τα µετέφεραν µε τη χρήση 

του αγροβακτηρίου και τα ενσωµάτωσαν σταθερά στο γένωµα των φυτών. Αυτή η 

µέθοδος είναι εφαρµόσιµη µόνο στα φυτά που προσβάλλονται από το αγροβακτήριο. 

Μια νεώτερη µεθοδολογία που επιτρέπει την γενετική τροποποίηση οπουδήποτε 

φυτικού είδους χωρίς τη χρήση του αγροβακτηρίου βασίζεται στην κατευθείαν 

ενσωµάτωση στα φυτικά κύτταρα µιας µικροσκοπικής σφαίρας µε το επιθυµητό DNA 

που προωθείται στον πυρήνα µε βαλλιστικό τρόπο (η µέθοδος είναι γνωστή και σαν 

βαλλιστική µέθοδος και η συσκευή που χρησιµοποιείται σαν πιστόλι γονιδίων). 



Επειδή και οι δύο αυτές µέθοδοι έχουν κατοχυρωθεί µε ευρεσιτεχνία αναµένεται 

ότι θα επιδιωχθεί η ανάπτυξη νέων µεθόδων για να παρακαµφθούν οι περιορισµοί 

στην εµπορική ανάπτυξη νέων γενετικά τροποποιηµένων καλλιεργειών (η χρήση 

αυτών των µεθόδων για εργαστηριακή έρευνα γενικά δεν υπόκειται σε 

ευρεσιτεχνιακούς περιορισµούς). Και οι δύο αυτές µέθοδοι έχουν πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα, ανάλογα µε το φυτικό είδος στο οποίο χρησιµοποιούνται. 

Η εφαρµογή µεθόδων γενετικής τροποποίησης στην παραγωγή νέου 

πολλαπλασιαστικού υλικού έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα που δεν µπορεί να 

βρεθούν σε άλλες µεθοδολογίες βελτίωσης των φυτών. Τα δύο βασικότερα 

πλεονεκτήµατα   που κάνουν µοναδική αυτή την τεχνολογία είναι: 

• η δυνατότητα ταχύτατης ενσωµάτωσης συγκεκριµένων χαρακτηριστικών 

µε 100% επιτυχία σε ένα βήµα, και  

• η αξιοποίηση και εκµετάλλευση χαρακτηριστικών από ευρύ φάσµα 

οργανισµών.  

Η τεχνολογία αυτή έχει χρεωθεί και µε µειονεκτήµατα που είτε είναι τεχνικής 

φύσης όπως η µειωµένη σταθερότητα της έκφρασης του ενσωµατωµένου χαρακτήρα 

ειδικά σε συνθήκες καταπόνησης, είτε σχετίζονται µε τους προβληµατισµούς και τη 

δυσκολία αποδοχής της από την κοινή γνώµη (ποιος ευθύνεται;). Όσον αφορά τα 

τεχνικά προβλήµατα, αυτά αντιµετωπίζονται µε νέες εξελίξεις που είναι ραγδαίες. Η 

αποδοχή της τεχνολογίας βέβαια εξαρτάται εκτός των άλλων και από το πόσο 

ασφαλής και ωφέλιµη θα αποδειχτεί (ή έχει αποδειχτεί) εκεί που εφαρµόζεται. 

Γενετικά τροποποιηµένα φυτά ήδη χρησιµοποιούνται ή προβλέπεται να 

χρησιµοποιηθούν για διάφορους σκοπούς. Εφαρµογές στην επιστηµονική έρευνα 

συνεχώς γίνονται πιο συχνές και σηµαντικές. Για παράδειγµα, γενετικά 

τροποποιηµένα φυτά κατασκευάζονται για τον εντοπισµό και λειτουργικό 



χαρακτηρισµό γονιδίων, τη µελέτη φυσιολογικών µηχανισµών και λειτουργιών κλπ. 

Οι πιο σηµαντικές όµως χρήσεις των γενετικά τροποποιηµένων φυτών αποσκοπούν 

στην κατασκευή νέων γενοτύπων µε βελτιωµένα αγρονοµικά χαρακτηριστικά, στην 

διεύρυνση των δυνατοτήτων της κλασσικής γενετικής βελτίωσης για την παραγωγή 

νέων ποικιλιών µε την αξιοποίηση γενετικού υλικού από µη συγγενή είδη ή άλλους 

οργανισµούς. 

Στόχοι των βελτιωτικών αυτών προσπαθειών στα φυτά είναι: 

__ H αύξηση των αποδόσεων και της διατροφικής αξίας των καλλιεργειών, χωρίς 

αύξηση των χρησιµοποιούµενων γεωργικών πόρων ή εφοδίων που αυξάνουν το 

κόστος των παραγόµενων προϊόντων.  

__ Η παραγωγή φυτών που είναι ανθεκτικά στις αρρώστιες και τα έντοµα, για τον 

περιορισµό της χρήσης εντοµοκτόνων και φυτοφαρµάκων. 

__  Η παραγωγή φυτών µε αντοχή σε ζιζανιοκτόνα για τον εύκολο έλεγχο των 

ζιζανίων στις καλλιέργειες. 

__ H βελτίωση της αντοχής των φυτών σε διάφορες καταπονήσεις (stress) που 

προέρχονται από αντιξοότητες του περιβάλλοντος όπως η ξηρασία, οι χαµηλές 

θερµοκρασίες, τα αλατούχα εδάφη κλπ.  

__ H βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων και της 

καταλληλότητάς τους για µεταποίηση, ώστε να αποφεύγεται η χηµική 

παρέµβαση στη φάση της µεταποίησης και να έχουµε υγιεινότερα προϊόντα. 

__ H παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας. Τέτοια προϊόντα που 

παράγονται µαζικά σε ΓΤ φυτά µπορεί να έχουν ευρύ φάσµα εφαρµογών και να 

ποικίλουν από βιοαποικοδοµήσιµα πλαστικά µέχρι φάρµακα, διαγνωστικά, 

αντισώµατα, τροφοεµβόλια. 

 



2.1.2. Βιοδιαγνωστική τεχνολογία  

Οι πρόοδοι στην επινόηση νέων εργαλείων της µοριακής βιολογίας και στην 

κατανόηση σηµαντικών παραµέτρων της οργάνωσης των γενωµάτων και της 

παραλλακτικότητας των οργανισµών έκαναν δυνατή την ανάπτυξη νέων 

βιοδιαγνωστικών µέσων υψηλής διακριτικής ικανότητας και ταχύτητας. Με τα νέα 

βιοδιαγνωστικά εργαλεία επιτυγχάνεται µεταξύ των άλλων η αναγνώριση φυτικών 

γενοτύπων µε µοριακούς δείκτες, η εφαρµογή µοριακών δεικτών σε προγράµµατα 

συµβατικής βελτίωσης, η σύνταξη γενετικών χαρτών, η καταγραφή και αξιολόγηση 

γενετικών πόρων, η αποτύπωση της βιοποικιλότητας, η αποµόνωση και ο 

χαρακτηρισµός σηµαντικών γονιδίων από αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά.  

Η βιοδιαγνωστική τεχνολογία συµπληρώνεται από την ανάπτυξη της 

γονιδιωµατικής τεχνολογίας καθώς και της βιοπληροφορικής.  Με τις νέες τεχνικές 

αλληλούχισης του DNA η αλληλουχία ολόκληρων γενωµάτων διαφόρων οργανισµών 

έχει προσδιορισθεί, µε αποκορύφωµα την αλληλούχιση του ανθρώπινου γενώµατος, 

και η βιοδιαγνωστική τεχνολογία θα αναπτυχθεί ακόµη περισσότερο. Ειδικώτερα για 

τα φυτά η ολοκλήρωση της αλληλούχισης του γονιδιώµατος του φυτού µοντέλου 

αραβίδοψις και του πρώτου καλλιεργούµενου φυτού µεγάλης καλλιέργειας, του 

ρυζιού, θα δώσει σηµαντική ώθηση στη µοριακή βελτίωση των φυτών και θα 

συµβάλλει στην ανάπτυξη της  µεταγραφικής, πρωτεωµικής και µεταβολικής 

τεχνολογίας στα φυτά.  

Η ίδια τεχνολογία χρησιµοποιείται για την αποτύπωση της υπάρχουσας γενετικής 

παραλλακτικότητας σε Τράπεζες Γενετικού Υλικού καλλιεργούµενων ειδών και σε 

πλούσιες συλλογές πανεπιστηµίων ή διεθνών οργανισµών, κάτι που θα αποτελέσει 

στο µέλλον δεξαµενή πολύτιµων γονιδίων. Τέλος, η βιοδιαγνωστική τεχνολογία 

εφαρµόζεται και για την διαχείριση και προστασία της υγείας του αγροτικού ζωικού 



κεφαλαίου. 

 

2.1.3. Παραγωγή και έλεγχος τροφίµων – ποτών, φαρµάκων, και 

προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας. 

Βιοτεχνολογικές εφαρµογές χρησιµοποιούνται και στον τοµέα τροφίµων-ποτών 

όπου υποβοηθούν διάφορες διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου. Μερικές τέτοιες 

εφαρµογές περιλαµβάνουν: 

• αξιοποίηση µοριακών τεχνικών για τον έλεγχο της ποιότητας, γνησιότητας και 

βιοασφάλειας τροφίµων - ποτών (κυρίως παραδοσιακών) και βελτίωση των 

µεθόδων παραγωγής τους.   

• ταυτοποίηση µικροοργανισµών που χρησιµοποιούνται ως καλλιέργειες 

εκκίνησης και ως προβιοτικά στη βιοµηχανία τροφίµων, ειδικότερα εκείνων  

των µικροοργανισµών που παρατείνουν τη ζωή και βελτιώνουν το άρωµα, την 

υφή και τη θρεπτική αξία των τροφίµων, παρέχοντας ταυτόχρονα και την 

απαιτούµενη ασφάλεια στους καταναλωτές. 

• αξιοποίηση των παραπροϊόντων της αγρο-βιοµηχανίας και παραγωγή 

προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας. 

• αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη βιοτεχνολογία ώστε 

τα φυτά να χρησιµοποιούνται σε θαλάµους ανάπτυξης και σε θερµοκήπια σαν 

"βιολογικά εργοστάσια" παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας . 

Τέτοια προϊόντα που παράγονται µαζικά σε ΓΤ φυτά µπορεί να έχουν ευρύ 

φάσµα εφαρµογών και να ποικίλουν από βιοαποικοδοµήσιµα πλαστικά µέχρι 

φάρµακα, διαγνωστικά, αντισώµατα, τροφοεµβόλια. 

 



2.2. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΤΦ 

 
 
 

Από το 1980 έχει ξεσπάσει διαµάχη αναφορικά µε τους κινδύνους που 

παρουσιάζουν οι ΓΤΟ. Τα τελευταία χρόνια η διαµάχη αυτή έχει ενταθεί, µε την 

ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον, κυρίως στη γεωργία. Παράλληλα αναπτύχθηκαν 

κανονισµοί και διαδικασίες που καθορίζουν τις προϋποθέσεις και τα µέτρα ασφάλειας 

που ενδείκνυνται  για την ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον. Οι κανόνες αυτοί 

προϋποθέτουν την επιστηµονική εκτίµηση του κινδύνου πριν οι ΓΤΟ και τα νέα 

τρόφιµα πάρουν έγκριση για τοποθέτηση στην ελεύθερη αγορά και την σήµανση τους 

για την καλλίτερη πληροφόρηση του καταναλωτή.  Γεγονός είναι ότι τα ζητήµατα 

αυτά είναι εξαιρετικά σύνθετα και προκαλούν πολλές φορές τις αντιδράσεις των 

καταναλωτών. Βασικά ερωτήµατα είναι: Ποιες επιδράσεις των ΓΤΟ πρέπει να 

ερευνηθούν; Ποιοι θα είναι οι αρχικοί έλεγχοι για έναν ΓΤΟ και πότε χαλαρώνουν 

αυτοί; Τι αποτελεί σαφή ένδειξη ότι ένας ΓΤΟ µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε 

ασφάλεια και ποια είναι τα κριτήρια αυτής της ασφάλειας; 

Οι κυριότεροι προβληµατισµοί που έχουν εκφρασθεί σχετικά µε τους πιθανούς 

κινδύνους από τη χρήση ΓΤΟ ακολουθούν επιγραµµατικά παρακάτω. 

Ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά.  

Σταυρογονιµοποιήσεις µεταξύ συγγενών ειδών και διασπορά των διαγονιδίων. 

Ανάπτυξη ανθεκτικότητας των εντόµων στα βιοεντοµοκτόνα.  

∆υσµενείς επιπτώσεις σε ωφέλιµους οργανισµούς  

Αλλαγές στο τροφικό δίκτυο του εδάφους.  

Συνδεδεµένα οικονοµικά συµφέροντα και µονοπωλιακή γεωργία. 

Επιστηµονικές απόψεις υποστηρίζουν ότι οι ΓΤΟ δεν έχουν θεµελιώδεις διαφορές 

από τους αντίστοιχους µη τροποποιηµένους, εάν λαµβάνονται υπ’ όψη µόνο τα 



τροποποιηµένα χαρακτηριστικά τους. Οι περισσότερες γενετικές τροποποιήσεις 

φυτών αφορούν ένα ή δύο γονίδια και δεν αλλάζουν τη βασική ταυτότητα του 

οργανισµού, µε αποτέλεσµα µια ΓΤ ποικιλία να είναι ουσιαστικά όµοια µε την µη 

τροποποιηµένη ποικιλία από την οποία προέρχεται και δεν έχει σχετιστεί µε κάποιον 

κίνδυνο. Όµως, οι γνώµες των επιστηµόνων σε πολλά ερωτήµατα διίστανται, και οι 

απόψεις διαφόρων οµάδων ή ατόµων για την έννοια και την αξιολόγηση του 

κινδύνου είναι διαφορετικές. Στην πραγµατικότητα, εκείνο που τα διάφορα 

συστήµατα αξιολόγησης του κινδύνου προσπαθούν να αξιολογήσουν είναι η 

µελλοντική τύχη της γενετικής πληροφορίας που ενσωµατώθηκε στον γενετικά 

τροποποιηµένο οργανισµό, οι πιθανές αλληλεπιδράσεις µεταξύ του νέου και του 

ενδογενούς γενετικού υλικού στον ΓΤΟ, που δεν µπορούν να προβλεφθούν µε βάση 

τις σηµερινές µας γνώσεις, και οι “µακροχρόνιες” επιπτώσεις νέων τεχνολογιών στο 

περιβάλλον και των νέων τροφίµων στον καταναλωτή (long-term effects).  

 

 



2.3. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 
ΓΤΦ 

 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 άρχισαν να θεσµοθετούνται στις Η.Π.Α. και 

λίγο αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση µια σειρά από ρυθµιστικά πλαίσια και 

κανονισµούς που διέπουν την τοποθέτηση στην αγορά γενετικά τροποποιηµένων 

οργανισµών (ΓΤΟ) και τροφίµων που προέρχονται από αυτούς. 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Το ρυθµιστικό πλαίσιο στα κράτη-µέλη της Ε.Ε. βασίζεται σε ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ και 

ΚΑΘΕΤΕΣ νοµοθεσίες που αντιµετωπίζουν τα θέµατα των ΓΤΟ κατά περίπτωση 

(case by case) γενετικών τροποποιήσεων και κατά φάσεις (step by step). Κυριότερες 

οριζόντιες νοµοθεσίες είναι οι οδηγίες  

− Ο∆ΗΓΙΑ 90/219/ΕΟΚ  που ρυθµίζει την περιορισµένη χρήση ΓΤΟ 

(Αντικαταστάθηκε από την 98/81/ΕΕ). 

− Ο∆ΗΓΙΑ 90/220/ΕΟΚ που ρυθµίζει την σκόπιµη ελευθέρωση ΓΤΟ στο 

περιβάλλον και πρόκειται να αντικατασταθεί µε την Ο∆ΗΓΙΑ 2001/18/ΕΕ από 

17/10/2002. 

Στις κάθετες νοµοθεσίες περιλαµβάνονται οι παρακάτω κανονισµοί: 

− Κανονισµός 258/97 που ρυθµίζει   θέµατα σχετικά µε τα νέα τρόφιµα 

− Κανονισµός 1139/98 που ρυθµίζει θέµατα σχετικά µε την υποχρεωτική αναγραφή 

επιπλέον στοιχείων από όσα προβλέπει η 79/112/ΕΟΚ στην επισήµανση 

τροφίµων που προέρχονται από ΓΤΟ 

− Κανονισµός 49/2000 σχετικά µε την τροποποίηση επισήµανσης ορισµένων 

τροφίµων  

− Κανονισµός 50/2000 σχετικά µε την επισήµανση τροφίµων που περιέχουν 

πρόσθετα από ΓΤΟ 



 

Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.  

Στις ΗΠΑ, τρεις Οµοσπονδιακές υπηρεσίες (USDA, FDA, EPA) εµπλέκονται στην 

έγκριση για ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον. Οι Αµερικανικές υπηρεσίες 

εφαρµόζουν νοµοθεσίες που αξιολογούν τον «οργανισµό/προϊόν» και όχι τη 

«µέθοδο» µε την οποία παρήχθη. Η προσέγγιση αυτή δεν κατηγοριοποιεί τους 

ΓΤΟ/προϊόντα µε βάση τις µεθόδους της γενετικής µηχανικής, αλλά µε βάση τα 

χαρακτηριστικά τους. 



2.4. ∆ΙΕΘΝH ∆Ε∆ΟΜEΝΑ ΑΠO ΤΗΝ ΚΑΛΛΙEΡΓΕΙΑ ΓΤΦ 
(Τα δεδοµένα του κεφαλαίου 4 προέρχονται από τον James 2000) 

ΓΤΦ καλλιεργήθηκαν το 2000 σε µια έκταση που υπολογίζεται σε 44,2 

εκατοµµύρια εκτάρια (Πίνακας 1).  Η αύξηση των εκτάσεων που κατέλαβαν οι 

καλλιέργειες ΓΤΦ µεταξύ 1999 και 2000 είναι 11%. Αυτή η αύξηση είναι περίπου το 

¼ της αύξησης που παρατηρήθηκε µεταξύ 1998 και 1999.  Την πενταετία 1996-2000  

η παγκόσµια έκταση που κατέλαβαν ΓΤΦ αυξήθηκε παραπάνω από 25 φορές, από 1,7 

εκ. εκτάρια το 1996 σε 44,2 εκ. εκτάρια το 2000. Αυτός ο υψηλός ρυθµός υιοθέτησης 

αντανακλά την αποδοχή των διαγονιδιακών καλλιεργειών από τους γεωργούς τόσο σε 

αναπτυγµένες όσο και σε αναπτυσσόµενες χώρες.   Ωστόσο, λίγες είναι οι χώρες που 

δηµιούργησαν ευνοϊκό κλίµα για την καλλιέργεια ΓΤΦ καθώς ο αριθµός τους 

αυξήθηκε από 6 χώρες το 1996 σε µόλις 13 το 2000. Επίσης ορισµένες χώρες που 

προηγούµενα έτη δήλωσαν ΓΤ καλλιέργειες όπως η Ουκρανία και η Πορτογαλία δεν 

δήλωσαν τέτοιες καλλιέργειες το 2000. 

 

Πίνακας 1. Παγκόσµια έκταση καλλιεργούµενη µε ΓΤΦ την πενταετία 1996-

2000. 



Είναι γεγονός ότι από το 1996 µέχρι το 2000 το 85% των συνολικών 

καλλιεργειών ΓΤΦ καλλιεργήθηκαν σε αναπτυγµένες χώρες. Η αναλογία όµως  

εκτάσεων µε ΓΤΦ στις αναπτυσσόµενες χώρες αυξάνει σταθερά από 14% το 1997, σε 

16% το 1998, σε 18% το 1999 και 24% το 2000.   Το 2000, τέσσερις χώρες 

καλλιέργησαν το 99% της παγκόσµιας έκτασης µε ΓΤΦ (Πίνακας 2). Είναι 

αξιοσηµείωτο ότι δύο από αυτές, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς είναι αναπτυγµένες χώρες 

ενώ οι άλλες δύο, Αργεντινή και Κίνα, είναι αναπτυσσόµενες.  Το υπόλοιπο 1% 

καλλιεργήθηκε κυρίως στην Αυστραλία και τη Νότια Αφρική, και µικρές εκτάσεις 

ΓΤΦ καλλιεργήθηκαν στο Μεξικό, Βουλγαρία, Ρουµανία, Ουρουγουάη και της χώρες 

της ΕΕ Ισπανία, Γερµανία και Γαλλία. 

 

 

Πίνακας 2. Χώρες και ποσοστά ανά χώρα που καλλιέργησαν ΓΤΦ το 2000. 



Όσον αφορά τα καλλιεργούµενα είδη ΓΤΦ φαίνεται ότι κυριαρχεί η σόγια µε 58% 

των συνολικών εκτάσεων που καλλιεργήθηκαν µε ΓΤΦ το 2000 (Πίνακας 3). Όλη η 

ΓΤ σόγια είναι ανθεκτική σε ζιζανιοκτόνα. ∆εύτερο είναι το καλαµπόκι µε 23% των 

εκτάσεων, τρίτο  το βαµβάκι µε 12% και τέταρτη η ελαιοκράµβη µε 6%. Μικρότερες 

εκτάσεις καταλαµβάνουν άλλα ΓΤ είδη µε πιο χαρακτηριστικά τον καπνό και την 

πατάτα. Αξίζει εδώ να σηµειώσουµε ότι για τα 4 αυτά είδη που έχουµε µεγάλη 

αποδοχή και καλλιέργεια ΓΤ ποικιλιών, αυτές οι ποικιλίες αποτελούν το 36% της 

παγκόσµιας καλλιέργειας σόγιας, το 16%  της παγκόσµιας καλλιέργειας βαµβακιού, 

το 11% της παγκόσµιας καλλιέργειας ελαιοκράµβης και το 7% της παγκόσµιας 

καλλιέργειας καλαµποκιού.    

  

Πίνακας 3.  Κατανοµή της έκτασης που καταλαµβάνουν τα τέσσερα κυριότερα 

είδη ΓΤΦ.  



Παρά το γεγονός ότι το 1996 οι µεγαλύτερες εκτάσεις ΓΤΦ καλλιεργήθηκαν µε 

ποικιλίες που είχαν αντοχή στις ιώσεις (40%) και τα έντοµα (37%), την διετία 1999-

2000 η αντοχή σε ζιζανιοκτόνα υπήρξε το κυρίαρχο χαρακτηριστικό των ΓΤ 

ποικιλιών (Πίνακας 4). Η τάση της εξάπλωσης καλλιεργειών ΓΤΦ µε αντοχή στα 

ζιζανιοκτόνα είναι σαφής. Η κοινή συνισταµένη των πλεονεκτηµάτων της 

καλλιέργειας ΓΤΦ µε αντοχή στα ζιζανιοκτόνα µπορεί να συνοψιστεί στην µεγάλη 

ευκολία για το γεωργό που φαίνεται ότι είναι σηµαντικό κριτήριο στην εκλογή της 

ποικιλίας που θα καλλιεργήσει. Την τελευταία διετία οι ποικιλίες µε αντοχή στις 

ιώσεις σχεδόν εξαφανίστηκαν από την εµπορική καλλιέργεια ΓΤΦ. Επίσης 

µειώθηκαν οι εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν µε ποικιλίες τροποποιηµένες για αντοχή 

στα έντοµα ενώ αυξήθηκαν αντίστοιχα οι εκτάσεις µε ποικιλίες ανθεκτικές τόσο στα 

έντοµα όσο και στα ζιζανιοκτόνα. Αυτή η τάση αναµένεται να επικρατήσει και στο 

µέλλον.  

 



Πίνακας 4.  Χαρακτηριστικά των καλλιεργούµενων ΓΤ ποικιλιών την τελευταία 

πενταετία. 

Συµπερασµατικά φαίνεται ότι παρά το σκεπτικισµό µε τον οποίο αντιµετωπίστηκαν 

τα ΓΤΦ στις αρχές της δεκαετίας του 90, κατάφεραν να καθιερωθούν σαν ένα 

σηµαντικό τµήµα της παγκόσµιας γεωργίας µέχρι σήµερα. Η εµπειρία της τελευταίας 

πενταετίας, 1996-2000, όπου η συνολική έκταση που καλλιεργήθηκαν ΓΤΦ έφτασε 

τα 125 εκ. εκτάρια, απέδειξε ότι η αρχικά πολλά υποσχόµενη νέα τεχνολογία 

βελτίωσης των φυτών ικανοποίησε τις απαιτήσεις των γεωργών που καλλιέργησαν 

ΓΤΦ σε µικρές ή µεγαλύτερες  φυτείες τόσο σε αναπτυγµένες όσο και σε 

αναπτυσσόµενες χώρες. Το γεγονός ότι οι γεωργοί σε αναπτυγµένες όσο και σε 

αναπτυσσόµενες χώρες πήραν ανεξάρτητες αποφάσεις να αυξήσουν την έκταση µε 

καλλιέργειες ΓΤΦ 25 φορές σε πέντε χρόνια (αφού διαπίστωσαν τα πλεονεκτήµατα 

των ΓΤΦ από τις αρχικές φυτείες του 1996) υποδηλώνει την εµπιστοσύνη τους ότι οι 

ΓΤ καλλιέργειες  µπορεί να συµβάλλουν σηµαντικά στην ασφάλεια του µέλλοντος 

τους. 

Για να µπορέσει η βιοτεχνολογία να συµβάλλει στην αύξηση της παγκόσµιας 

παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας και της σταθερότητας παραγωγής 

τροφίµων, ζωοτροφών και ίνας, πρέπει η εισαγωγή νέων ΓΤ ποικιλιών φυτών στην 

καλλιέργεια να γίνεται µε τρόπο που να εξασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια του 

περιβάλλοντος και του καταναλωτή.  Οι κυβερνήσεις και η παγκόσµια επιστηµονική 

κοινότητα πρέπει να διασφαλίσουν τον αποτελεσµατικό έλεγχο και την ασφαλή 

χρήση ΓΤΦ µέσα από ρυθµιστικά πλαίσια µε µεγάλη συναίνεση και αποδοχή που να 

εµπνέουν την εµπιστοσύνη του κοινού. Ο εναρµονισµός των ρυθµιστικών πλαισίων 

που αφορούν ΓΤΟ σε Ευρώπη και ΗΠΑ (καθώς και σε παγκόσµιο επίπεδο) µε βάση 

τις πραγµατικές διαστάσεις των πιθανών κινδύνων όπως τις διαπιστώνει η 



επιστηµονική γνώση, είναι µια αναγκαιότητα που επιβάλλεται σε όλους στις 

σηµερινές συνθήκες του ελεύθερου εµπορίου και της παγκοσµιοποίησης. Τέλος 

πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη που µπορεί να προκύψουν από τη βιοτεχνολογία 

στη γεωργία θα γίνουν κτήµα και των γεωργών σε φτωχές και υπανάπτυκτες περιοχές 

όπου µπορεί να λυθούν σηµαντικά προβλήµατα που δεν είναι όµως στις 

προτεραιότητες των εµπορικών συµφερόντων των µεγάλων αγροβιοτεχνολογικών 

εταιριών.  

 

 

2.5. Η ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓIΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛA∆Α. 

 

Η Ελλάδα είναι µια από τις λιγότερο ανεπτυγµένες βιοµηχανικά χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οικονοµία της στηρίζεται όσο καµία άλλης χώρας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στη γεωργία. Σύµφωνα µε στοιχεία του 1995, το 20,4% του 

πληθυσµού απασχολείται στη γεωργία ενώ ο µέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 5,1%. 

Επιπλέον η γεωργία συµβάλει στο 12% του ελληνικού ΑΕΠ, και τα αγροτικά 

προϊόντα αποτελούν το 30% των ελληνικών εξαγωγών. Σηµαντική θέση στην 

ελληνική οικονοµία έχει και η βιοµηχανία τροφίµων που συµβάλλει στο 23% της 

συνολικής ακαθάριστης άξιας προϊόντος (Gross Product Value). 

Χαρακτηριστικό γνώρισµα της ελληνικής οικονοµίας είναι η περιορισµένη 

χρηµατοδότηση επιστηµονικής και τεχνολογικής ερευνάς και ανάπτυξης. Έτσι µέχρι 

τώρα η βιοτεχνολογία δεν υπήρξε σηµαντική για τη οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. 

Η Ελλάδα δεν έχει συγκεκριµένη πολιτική σχετικά µε τη βιοτεχνολογία και οι 

εφαρµογές της δεν έχουν επηρεάσει την ελληνική αγορά ούτε έχουν απασχολήσει 



ιδιαίτερα την ελληνική κοινωνία, µε αποτέλεσµα να επικρατεί κλίµα 

επιφυλακτικότητας.  

Παρά τη χαµηλή χρηµατοδότηση επιστήµης και τεχνολογίας και την 

περιορισµένη προσοχή για τη βιοτεχνολογία στην Ελλάδα, η βιοτεχνολογική έρευνα 

υποστηρίζεται από έναν αριθµό προγραµµάτων έρευνας και ανάπτυξης (R&D). Η 

σηµασία αυτής της τεχνολογίας αναγνωρίζεται ως ένας σηµαντικός τοµέας 

τεχνολογίας και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι συνεχώς αυξάνονται τα 

προγράµµατα που στηρίζουν τη βιοτεχνολογία, και ιδιαίτερα την 

Αγροβιοτεχνολογίας, αφού η γεωργία και η βιοµηχανία τροφίµων είναι σηµαντικοί 

τοµείς για την ελληνική οικονοµία. Στις αρχές του 1980 το τότε Υπουργείο έρευνας 

και τεχνολογίας, και η τώρα Γενική Γραµµατεία ερευνάς και τεχνολογίας ανακοίνωσε 

ότι η βιοτεχνολογία είναι ένας από τους τρεις τοµείς προτεραιότητας στην πολιτική 

επιστήµης και τεχνολογίας. 

Η πολιτική για ερευνά και µεταφορά τεχνολογίας στο δηµόσιο τοµέα µπορεί να 

χωριστεί σε δυο περιόδους. 

• Την περίοδο 1982-1989- κατά τη διάρκεια της οποίας η κυβέρνηση 

προσπάθησε για πρώτη φορά να δηµιουργήσει εθνική πολιτική για τη βιοτεχνολογία. 

• Την περίοδο από το 1989 µέχρι σήµερα που η πολιτική ερευνάς και 

ανάπτυξης υπαγορεύεται κυρίως από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Αγροβιοτεχνολογίας συγκεκριµένα χρηµατοδοτείται κυρίως από προγράµµατα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα διαχειρίζεται η ελληνική κυβέρνηση. Η Γενική 

Γραµµατεία ερευνάς και τεχνολογίας, το Υπουργείο Γεωργίας και το Υπουργείο 

Παιδείας είναι υπεύθυνα για τη χρηµατοδότηση ερευνάς στον τοµέα της 

Αγροβιοτεχνολογίας. Έρευνα σε αυτόν τον τοµέα διεξάγουν διάφορα τµήµατα των 

πανεπιστήµιων σε όλη τη χώρα καθώς και ερευνητικά ινστιτούτα.  



Η θετική πλευρά είναι ότι η συνεργασία βιοµηχανίας γεωργικών προϊόντων και 

τροφίµων µε δηµόσια ιδρύµατα σε θέµατα βιοτεχνολογίας υπήρξε ουσιαστική. αυτό 

µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι ο τοµέας αυτός της βιοµηχανίας δείχνει 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον στην ερευνά και την ανάπτυξη, και στην εισαγωγή 

καινοτοµικών προϊόντων. Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν ακόµη στην Ελλάδα εταιρείες 

που ασχολούνται αποκλειστικά µε τη βιοτεχνολογία, υπάρχει, ωστόσο, ένας αριθµός 

εταιρειών που ασχολείται µάτην παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίµων οι 

οποίες χρησιµοποιούν βιοτεχνολογικές µεθόδους. Για τις περισσότερες από αυτές τις 

εταιρείες η βιοτεχνολογία αποτελεί µικρό µέρος από το συνολικό τζίρο (turnover).  

Αναφορικά µε τη νοµοθεσία, η Ελλάδα άργησε να αντιδράσει σε θέµατα σχετικά 

µε ΓΤ προϊόντα και να υιοθετήσει τη νοµοθεσία της Ε. Ε. σχετικά µε ΓΤΟ.  Οι 

οδηγίες 90/219 και 90/220 ενσωµατώθηκαν το 1995 στην Ελληνική νοµοθεσία πέντε 

χρόνια µετά από την έκδοσή τους, ενώ οι  τροποποιήσεις των οδηγιών και οι 

κανονισµοί ενσωµατώνονται µε µεγάλες καθυστερήσεις. Αυτό δηµιουργεί σύγχυση 

και αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την επιχειρηµατική δραστηριότητα στον 

τοµέα των αγροβιοτεχνολογιών. 

Η βιοτεχνολογία στην Ελλάδα έχει ισχυρή επιστηµονική και ερευνητική βάση, το 

αδύνατο, όµως, σηµείο της είναι ότι υπάρχουν πολύ λίγες εφαρµογές στο επίπεδο της 

βιοµηχανίας. Εφόσον η ελληνική οικονοµία βασίζεται στη γεωργία και τη βιοµηχανία 

τροφίµων, η βιοτεχνολογία µπορεί να βρει πολλές εφαρµογές στους δυο αυτούς 

τοµείς. Το µεγαλύτερο εµπόδιο στην ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας είναι το κλίµα 

αµφισβήτησης που επικρατεί σε θέµατα γύρω από ΓΤΟ, υγείας και περιβάλλοντος, µε 

αποτέλεσµα να υπάρχει δυσπιστία από την πλευρά του καταναλωτή και να 

εµποδίζεται η επενδυτική δραστηριότητα στον τοµέα. 

 



− ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Ο γεωργικός τοµέας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα αυτός της Β. Ελλάδας, λόγω της 

πυκνότητας εργασιών που παρουσιάζονται σε αυτόν το γεωγραφικό χώρο, χρειάζεται 

ουσιαστικά υποβοήθηση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Οι ανάγκες σε νέες 

τεχνολογίες συνδέονται µε τη δυνατότητα αξιοποίησης των προοπτικών που 

ανοίγονται για επιχειρηµατική δραστηριότητα µε χρήση καινοτοµίας στο πεδίο των 

αγροβιοτεχνολογιών. Στο πεδίο της παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, αιχµή 

του δόρατος στις αγροβιοτεχνολογίες διεθνώς, και ο τοµέας µε τα σηµαντικότερα 

επιτεύγµατα (αλλά και τα περισσότερα προβλήµατα αποδοχής από την κοινή γνώµη) 

είναι αυτός της παραγωγής ΓΤΦ µε βελτιωµένα χαρακτηριστικά, όπως η αντοχή στα 

έντοµα και τα ζιζανιοκτόνα, βελτιωµένη ποιότητα προϊόντος, διατροφική αξία κ.α.  

Στην Ελλάδα υπάρχουν σαφείς δυνατότητες βελτίωσης Ελληνικών ποικιλιών φυτών 

µε τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και είναι µια δράση που πρέπει να υποβοηθηθεί 

µέσα στο πλαίσια που ορίζουν οι σχετικοί νόµοι για τους ΓΤΟ. Η σύγχρονη 

κυτταροκαλλιέργεια και ιστοκαλλιέργεια in vitro, η θερµοθεραπεία και in vitro 

παραγωγή υλικού αγενούς πολλαπλασιασµού απαλλαγµένου ιώσεων ιδιαίτερα στα 

οπωροκηπευτικά, είναι τοµείς των αγροβιοτεχνολογιών που εφαρµόζονται για πολλά 

χρόνια διεθνώς και µπορούν να ενισχυθούν και στην Ελλάδα. 

Η βιοδιαγνωστική τεχνολογία  συνεισφέρει και µπορεί να αξιοποιηθεί στην 

επιτάχυνση και αύξηση της αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων βελτίωσης και 

παραγωγής σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού από φορείς του δηµοσίου και 

ιδιωτικού τοµέα. Η χαρτογράφηση και σάρωση των γονιδιωµάτων µε µοριακούς 

δείκτες (που µε την αλληλούχιση καθηµερινά µεγαλύτερου αριθµού γονιδιωµάτων 

γίνεται πληρέστερη ακριβέστερη και πιο επικεντρωµένη) αυξάνουν θεαµατικά την 

ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα επιλογής υπέρτερων γενοτύπων. Τα προγράµµατα 



πολλών φορέων δηµόσιου χαρακτήρα όπως του ΕΘΙΑΓΕ, αλλά και πολλών εταιριών 

όπως της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης ή άλλων µικρότερων που ασχολούνται µε 

την πατάτα, τα κηπευτικά, τα δενδρύλλια των φυτωρίων, το ζωικό και 

ιχθυοπαραγωγικό κεφάλαιο, έχουν µεγάλες δυνατότητες υποβοήθησής τους από τις 

βιοδιαγνωστικές τεχνολογίες.  

Η αποτίµηση της πλούσιας Ελληνικής και Βαλκανικής βιοποικιλότητας, η σωστή 

και αειφόρα διαχείριση των γενετικών πόρων ιδιαίτερα στα αρωµατικά και 

φαρµακευτικά φυτά, και η παραγωγή, ο έλεγχος και η τυποποίηση τροφίµων-ποτών, 

ιδιαίτερα των παραδοσιακών µας τροφίµων, καθώς επίσης και η παραγωγή νέων 

προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας (biofarming) και η αξιοποίηση 

παραπροϊόντων της αγροβιοµηχανίας, είναι τοµείς που µπορούν να αξιοποιηθούν για 

επιχειρηµατική δραστηριότητα µε µεγάλες πιθανότητες επιτυχίας στην Ελλάδα.  

Το ίδιο ισχύει και για την οριζόντια µεταφορά και αξιοποίηση σύγχρονων 

τεχνολογιών αιχµής που ενώ το κόστος τους είναι πιθανόν απαγορευτικό ή ασύµφορο 

για την εγκατάστασή τους σε κάθε έναν ενδιαφερόµενο ξεχωριστά, µπορεί να 

αναπτυχθούν κεντρικά σε έναν φορέα για την εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των 

συµµετεχόντων. 

 



3.   ΠΕ∆ΙΑ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  ΣΤΗΝ 
ΑΓΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
 
 
3.1.  Παραγωγή και Έλεγχος Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού 

Κύριος στόχος είναι η εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει η νέα 

τεχνολογία στην παραγωγή νέων γενοτύπων φυτών και η υποβοήθηση της επίλυσης 

σηµαντικών προβληµάτων της καλλιέργειας και της µεταποίησης µέσω καταλλήλων 

ποικιλιών φυτών. Στην χώρα µας υπάρχουν συγκεκριµένες ανάγκες για εφαρµογές 

των τεχνολογιών αυτών που µπορούν να ικανοποιήσουν προτεραιότητες σε 

καλλιέργειες µεγάλης οικονοµικής σηµασίας.  

Η Ελλάδα έχει µια πολύχρονη ιστορία στο πολλαπλασιαστικό υλικό (ποικιλίες 

καπνού, βάµβακος, λαχανικών, δένδρων, αµπέλου, τεύτλων κ.ά.) καλά 

προσαρµοσµένων στο Ελληνικό περιβάλλον και αν δεν ληφθεί πρόνοια βελτίωσής 

του µε την αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας, υψηλοαποδοτικές ξενικές  ποικιλίες  

κατάλληλα βελτιωµένες µε τους νέους χαρακτήρες θα εκτοπίσουν τις 

χαµηλοαποδοτικές εγχώριες από τις οποίες λείπουν πολύτιµοι χαρακτήρες ποιότητας, 

αντοχής σε αρρώστιες και έντοµα, ξηρασία κ.α.. Αν για παράδειγµα έρθει στη χώρα 

µας µια νέα ποικιλία βάµβακος ανθεκτική στα επιβλαβή έντοµα, και σε συνδυασµό 

µε την αναπτυσσόµενη τάση για περιορισµό των εντοµοκτόνων φαρµάκων, θα 

αντικαταστήσει πλήρως τις ευαίσθητες εγχώριες. Το ίδιο θα µπορούσε να τονιστεί για 

την ξηρασία κ.α.  Εποµένως είναι απαραίτητη για τη χώρα µας η ανάπτυξη των νέων 

τεχνολογιών και η ενίσχυση της έρευνας για παραγωγή εγχωρίου πολλαπλασιαστικού 

υλικού. 

 

 

 



3.2. Ιστοκαλλιέργεια - Κυτταροκαλλιέργεια Φυτών 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ανάπτυξη τεχνογνωσίας, δηµιουργία πρωτοκόλλων ιστοκαλλιέργειας σε 

δύσκολα είδη  

Παραγωγή in vitro υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού  

Παραγωγή δευτερογενών µεταβολιτών µε κυτταροκαλλιέργειες.  

 

3.3.  Γενετική Μεταµόρφωση των Φυτών.  

Κύρια δραστηριότητα είναι η παραγωγή νέου γενετικού υλικού αξιοποιώντας 

πρωτίστως τις ελληνικές ποικιλίες φυτών µε µεθόδους γενετικής µηχανικής για 

ενσωµάτωση νέων χαρακτήρων που µπορεί να αφορούν (αλλά δεν περιορίζονται 

µόνο σε αυτούς),  

Βελτίωση ποιοτικών χαρακτήρων  

Αντοχή σε χαµηλές θερµοκρασίες 

Αντοχή στην ξηρασία 

Αντοχή σε έντοµα, ασθένειες, ζιζανιοκτόνα  

 

3.4. Έλεγχος και Πιστοποίηση Γενετικά Τροποποιηµένων Φυτών 

Ανάπτυξη µεθοδολογίας για την ανίχνευση γενετικά τροποποιηµένων 

φυτών 

Παροχή υπηρεσιών για την ανίχνευση γενετικά τροποποιηµένων φυτών 

καθώς και σπόρων και προϊόντων που προέρχονται από αυτά.  

 

3.5.Τεχνολογία Παραγωγής και Ελέγχου Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού 

Υλικού  

Ταυτοποίηση πολλαπλασιαστικού υλικού 



• Ποιοτικός έλεγχος σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού  

 

3.6.  Βιοδιαγνωστική Τεχνολογία 

Η αγροβιοτεχνολογία µπορεί να υποβοηθήσει τη συµβατική βελτίωση των φυτών µε 

την ανάπτυξη και χρήση µοριακών δεικτών (Μοριακή Βελτίωση) που αποσκοπούν 

στην επιτάχυνση και αύξηση της αποτελεσµατικότητας προγραµµάτων συµβατικής 

βελτίωσης. Μια σειρά µοριακών δεικτών (RFLPs, RAPDs, SNPs, SSRs, ISSRs, 

AFLPs, SCARs, κ.ά.) έχουν µελετηθεί για τη σχέση τους ή την συσχέτισή τους µε 

συγκεκριµένους χαρακτήρες των οργανισµών και χρησιµοποιούνται για την 

αναγνώριση και επιλογή συγκεκριµένων γενοτύπων, όχι µόνο στα φυτά αλλά και στα 

ζώα. 

Οι τεχνολογίες αυτές έχουν εφαρµογή και στην αποτίµηση της πλούσιας Ελληνικής 

και Βαλκανικής βιοποικιλότητας, και τη σωστή και αειφόρα διαχείριση των 

γενετικών πόρων ιδιαίτερα στα αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά. Η αποτύπωση 

της υπάρχουσας γενετικής παραλλακτικότητας θα αποτελέσει µε  τον τρόπο αυτό 

δεξαµενή πολύτιµων γονιδίων που µπορεί να αξιοποιηθούν στη βελτίωση και την 

παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας. 

Στο πεδίο αυτό µπορούµε να διακρίνουµε τρεις τοµείς µε δυνατότητες αξιοποίησης 

των βιοτεχνολογιών: 

1. Μοριακοί ∆είκτες και Μοριακή Βελτίωση Φυτών 

• Αναγνώριση φυτικών γενοτύπων µε µοριακούς δείκτες,  

• Εφαρµογή µοριακών δεικτών σε προγράµµατα συµβατικής βελτίωσης,  

• Σύνταξη γενετικών χαρτών  

2. Αποτίµηση Γενετικών Πόρων και Φυτικής Βιοποικιλότητας  



• Καταγραφή και αξιολόγηση γενετικών πόρων προσαρµοσµένων στο ελληνικό 

περιβάλλον,  

• Αποτύπωση της βιοποικιλότητας της ελληνικής επικράτειας  

• Αποµόνωση και χαρακτηρισµός σηµαντικών γονιδίων. 

 

3. Μοριακή ∆ιαγνωστική Τεχνολογία στους Οργανισµούς 

•          Ανάπτυξη µεθοδολογίας και διαγνωστικών δοκιµών για τη διάγνωση       

γονιδίων στους οργανισµούς και τα προϊόντα τους.  

 

 

 

 

 



3.7.Εφαρµογές της Βιοτεχνολογίας στην Παραγωγή και τον Έλεγχο Τροφίµων - 

Ποτών και στην Αξιοποίηση Παραπροϊόντων της Αγροβιοµηχανίας 

Η βιοτεχνολογία µπορεί να βρει εφαρµογή τόσο στην παραγωγή τροφίµων-ποτών, 

την τυποποίηση και κατοχύρωση προϊόντων, όσο και να αξιοποιηθεί από νέες δοµές 

ποιοτικού ελέγχου και πιστοποίησης που διαµορφώνονται στη χώρα µας [Οργανισµός 

Πιστοποίησης και Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ), Ενιαίος Φορέας 

Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ)], και να υποβοηθήσει την υλοποίηση των σχετικών 

κοινοτικών Οδηγιών, Κανονισµών και Πρωτοκόλλων  που διέπουν τα βιολογικά και 

παραδοσιακά προϊόντα, τα τρόφιµα, το κρέας κ.α.  Τα έργα στο πεδίο αυτό µπορεί να 

στοχεύουν στην αξιοποίηση µοριακών τεχνικών (PCR, ηλεκτροφορήσεις, 

ανοσοτεχνικές) για τον έλεγχο της ποιότητας και γνησιότητας των τροφίµων, κυρίως 

δε των παραδοσιακών τροφίµων (λάδι, φέτα, µέλι κ.ά.), την περιεκτικότητα ή µη σε 

συστατικά από ΓΤΟ. κ.ά. Επίσης είναι δυνατή η αξιοποίηση των παραπροϊόντων της 

αγροβιοτεχνολογίας (από τις πολυάριθµες αγροτικές βιοµηχανίες της χώρας µας) 

καθώς και παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας. 

Στο πεδίο αυτό µπορούµε να διακρίνουµε δύο τοµείς µε δυνατότητες 

  αξιοποίησης των βιοτεχνολογιών:.  

1. Τυποποίηση και Μοριακός Έλεγχος Τροφίµων - Ποτών  

• Αξιοποίηση µοριακών τεχνικών για τον έλεγχο της ποιότητας, 

γνησιότητας και βιοασφάλειας τροφίµων - ποτών (κυρίως 

παραδοσιακών)  

• Βελτίωση των µεθόδων παραγωγής τροφίµων - ποτών. 

 

 

 



 

4. Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας.  

• Αξιοποίηση αγροτικών παραπροϊόντων για παραγωγή νέων 

προϊόντων.  

• Παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας   



 

4.  ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.1.ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 Για την εκπόνηση της µελέτης , από τους παραγωγικούς φορείς της Π.Κ.Μ. 

επιλέχθηκαν , η παραγωγή και διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού , η βιοµηχανία 

τροφίµων και ποτών και η βιοµηχανία επεξεργασίας βαµβακιού.  

Οι επιλεγµένοι κλάδοι συµµετέχουν σε µεγάλο ποσοστό στη διαµόρφωση του 

συνολικού αγροτικού προϊόντος , απασχολούν ειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό και 

συµµετέχουν µε µεγάλο ποσοστό στην απασχόληση στην Περιφέρεια . Οι τρεις 

κλάδοι βρίσκονται σε ανάπτυξη , επιδιώκουν την εφαρµογή καινοτόµων δράσεων και 

µπορούν να έχουν σηµαντικές εισροές τεχνογνωσίας και τεχνολογίας στην 

παραγωγική τους διαδικασία µε την εφαρµογή των βιοτεχνολογιών. 

Οι µέθοδοι που επιλέχθηκαν για την εκπόνηση της µελέτης ήταν: 

Α) έρευνα πεδίου για την εισαγωγή των αγροβιοτεχνολογιών στην παραγωγική 

διαδικασία των αγροτικών επιχειρήσεων 

Β) οργάνωση « κλειστών » workshops µε τους επιλεγµένους κλάδους για την 

ανταλλαγή απόψεων και προβληµατισµών 

Γ) συζητήσεις µε εµπειρογνώµονες βιοτεχνολογίας, για την µεταφορά εµπειρίας και 

ειδικών διαδικασιών εφαρµογής των βιοτεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία 

των χωρών της ΕΕ .  

 

4.2.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ  ΠΕ∆ΙΟΥ 

Η έρευνα πεδίου στηρίχθηκε σε ερωτηµατολόγια που καλύπτουν το σύνολο των 

στόχων της µελέτης και των δραστηριοτήτων των παραγωγικών φορέων που 

επιλέχθηκαν και είχε διάρκεια περίπου 2 µήνες. 



 Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 50 επιχειρήσεις από τις οποίες οι 25 ανήκουν στον 

κλάδο των τροφίµων και των ποτών , οι 10 στην βιοµηχανία επεξεργασίας βαµβακιού 

και οι 15 στον  τοµέα της παραγωγής και διακίνησης πολλαπλασιαστικού υλικού.   

Η σύνταξη του ερωτηµατολόγιου έγινε από ειδική επιτροπή που αποτελούνταν από 

ειδικούς επιστήµονες στην βιοτεχνολογία , εµπειρογνώµονες µεταφοράς 

τεχνογνωσίας και  τεχνολογίας στις επιχειρήσεις καθώς και µελετητές αναλυτές 

έρευνας πεδίου  . 

Το ερωτηµατολόγιο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να καλύψει επαρκώς τα παρακάτω 

θέµατα: 

• Μέθοδοι  και τρόποι εισροής πληροφοριών στη βιοµηχανία 

• Ετοιµότητα των επιχειρήσεων για την χρήση βιοτεχνολογιών  

• Υφιστάµενη κατάσταση και ανάγκες εξοπλισµού για την εισαγωγή των 

βιοτεχνολογιών 

• Υφιστάµενη κατάσταση και ανάγκες ειδίκευσης προσωπικού 

• Υφιστάµενη κατάσταση συνεργασιών 

• Ανάπτυξη νέων προϊόντων και µεθόδων παραγωγής µε την χρήση 

βιοτεχνολογιών 

• Επιχειρηµατικές δυνατότητες και κίνδυνοι 

• Επενδύσεις των παραγωγικών φορέων σε βιοτεχνολογίες 

 

∆υστυχώς οι επιχειρήσεις δεν ανταποκρίθηκαν στην ανάγκη περιγραφής  του 

υπάρχοντος εξοπλισµού όσο και του απαιτούµενου µελλοντικά για την χρήση 

βιοτεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία τόσο για επιχειρηµατικούς λόγους ,όσο 

και της έλλειψης των αναγκαίων πληροφοριών που απαιτούνται για την χρήση των 

βιοτεχνολογιών στην βιοµηχανία.   

 

  

Για την εκπόνηση της έρευνας επιλέχθηκαν τρεις παραγωγικοί κλάδοι του αγροτικού 

τοµέα ( παραγωγή και διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού, βιοµηχανία 



επεξεργασίας βαµβακιού , βιοµηχανία τροφίµων και ποτών )  µε κριτήριο τις 

δυνατότητες εφαρµογής των αγροβιοτεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία ,  την 

συµµετοχή τους στο παραγόµενο αγροτικό προϊόν , τις τάσεις εξέλιξης τους στις 

ανταγωνιστικές σύγχρονες συνθήκες και τον βαθµό απασχόλησης του ανθρώπινου 

δυναµικού .  Επιλέχθηκαν για την συµµετοχή τους στην έρευνα,  επιχειρήσεις 

διαφόρων µεγεθών , δραστηριοτήτων και νοµικών µορφών , ανάλογα µε την 

διασπορά που παρουσιάζουν στην Περιφέρεια της Κ. Μακεδονίας. Τα 

ερωτηµατολόγια λόγω της ιδιοµορφίας του θέµατος της έρευνας ( στάση των ΜΜΕ 

και των καταναλωτών για την βιοτεχνολογία , υπάρχων νοµικό καθεστώς ) 

συµπληρώνονταν  ανώνυµα από τα στελέχη των επιχειρήσεων.  

Η διακίνηση και συµπλήρωση του  50 % των ερωτηµατολογίων έγινε κύρια µε 

προσωπικές συνεντεύξεις από συνεργάτες της µελετητικής οµάδας , µετά από 

καθορισµένα ραντεβού  στους χώρους των επιχειρήσεων µε  στελέχη παραγωγής , 

τµηµάτων marketing , τµηµάτων προγραµµατισµού και έρευνας και ανάπτυξης . το 

20% των ερωτηµατολογίων συµπληρώθηκε κατά την διάρκεια της δράσης  των 

workshops και το υπόλοιπο 30 %µέσω ταχυδροµείου και e – mail µετά από 

τηλεφωνική συνέντευξη µε τα στελέχη των επιχειρήσεων που δεν µπορούσαν να 

κανονιστούν προσωπικές συναντήσεις 

 

 

 

4  3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕ∆ΙΟΥ 

Η Πρωτογενής έρευνα στηρίχθηκε σε συλλογή στοιχείων µέσω ηµιδοµηµένου 

ερωτηµατολογίου. Η µέθοδος λήψη των στοιχείων περιελάµβανε προσωπική 

συνέντευξη µε υπευθύνους για ορισµένες εταιρείες, ενώ σε εταιρίες που δεν ήταν 



δυνατό να σταλεί συνεντευκτής λόγω απόστασης, η διακίνηση ερωτηµατολογίου 

έγινε µέσω τηλεοµοιοτυπίας.  

Η δειγµατοληπτική περίοδος ήταν από Απρίλιο µέχρι και Μάιο 2001, ενώ 

αξιοποιήθηκαν και οι ηµερίδες που διεξήχθησαν τον Σεπτέµβριο του 2001 για την 

ολοκλήρωση της δειγµατοληψίας. Το συνολικό δείγµα ανέρχεται σε 50 συνεντεύξεις 

από υπευθύνους των εταιρειών του πληθυσµού της έρευνας. Η µέθοδος 

δειγµατοληψίας γι’ αυτήν την ερεύνα η µη τυχαία δειγµατοληψία προσωπικής 

κρίσης. 

Το ερωτηµατολόγιο σχεδιάστηκε ειδικά γι’ αυτήν την έρευνα και αποτελούνταν από 

τρία µέρη. Το πρώτο και το δεύτερο µέρος ζητούσε στοιχεία από το συνολικό δείγµα, 

ενώ το τρίτο µέρος (ειδικό µέρος) εξειδίκευε τις ζητούµενες πληροφορίες ανά κλάδο 

παραγωγικής δραστηριότητας και ειδικότερα σε τρεις κλάδους, ήτοι κλωστήρια, 

εταιρίες παραγωγής και διάθεσης τροφίµων και εταιρίες παραγωγής και διακίνησης 

σπόρων. Στο πρώτο µέρος ζητούνταν γενικά στοιχεία δραστηριότητας της 

επιχείρησης, ενώ στο δεύτερο µέρος οι ερωτήσεις εξειδικεύονταν σε πρακτικές, 

στάσεις και απόψεις σχετικά µε την εφαρµογή βιοτεχνολογικών µεθόδων. Το είδος 

των δεδοµένων τα οποία ελήφθησαν σ’ αυτήν την έρευνα ήταν ερωτηµατικού τύπου 

και τύπου κλίµακας. Στο ερωτηµατολόγιο υπήρχαν και ερωτήσεις διακλάδωσης 

αναλόγως µε το αν εφαρµόζονταν ή όχι οι ζητούµενες πρακτικές. Σε ερωτήσεις 

αξιολόγησης ή καταγραφής στάσεων σε συγκεκριµένα θέµατα, έγινε η χρήση 

κλίµακας Likert. Η πλειονότητα των ερωτήσεων ήταν κλειστού τύπου για την 

διευκόλυνση των δειγµατοληπτικών µονάδων και τη γρήγορη συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου. Περιπτώσεις ερωτήσεων στις οποίες δεν υπήρχε η δυνατότητα 

παράθεσης επιλογών προς απάντηση, αυτές διαµορφώθηκαν σε ανοιχτού τύπου 

ερωτήσεις. Συνολικά το ερωτηµατολόγιο αποτελούνταν από έντεκα σελίδες. Η 

στατιστική επεξεργασία των στοιχείων περιελάµβανε ανάλυση µίας µεταβλητής και 

ειδικότερα τον υπολογισµό της κατανοµής συχνοτήτων των απαντήσεων του 

δείγµατος. 

 
 
 
 



ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
 
 
Νοµική µορφή των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα : 
 
 
 
Από τις επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα το 60% είναι ΑΕ , το 20% 
ΑΒΕΕ, το 8% ατοµικές , το 4% ΟΕ, το 4% ΕΕ και το 4% συνεταιριστικές  
 
 
 
 
 

Βαθµός απασχόλησης ανθρώπινου δυναµικού στις επιχειρήσεις 

(201 - 300)
8%

(300+ )
4% (1 - 10)

12%

(11 - 50)
40%(51 - 100)

22%

(101 - 200)
14%

 
 
Η κατανοµή των επιχειρήσεων σε σχέση µε τον αριθµό των εργαζοµένων έχει ως 
εξής:  το 40% απασχολεί 11-50 εργαζόµενους, το 22% 51-100, το 14% 101-200, το 
12% 1-10,  το 8% άνω των 300 και το 4% 201-300 
 
 
 

Κατάταξη των επιχειρήσεων ανά κλάδο δραστηριότητας στους επιλεγµένους 
τοµείς: 

 
Από τις επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα το 50% ανήκει στον κλάδο 
των τροφίµων – ποτών, το 20% στην βιοµηχανία επεξεργασίας βάµβακος και το 30% 
στην παραγωγή και διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού  
 
 



ΤΜΗΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ  
 
Ενηµέρωση των επιχειρήσεων για τις εξελίξεις στις εφαρµογές της 

βιοτεχνολογίας 
 
 
 
Από τα στελέχη των επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα το 56% 

δήλωσαν ενηµερωµένοι για τις εξελίξεις της βιοτεχνολογίας . 
Οι κύριες πηγές ενηµέρωσης είναι, κατά 50% τα συνέδρια οι ηµερίδες και τα 

επιστηµονικά ή συλλογικά περιοδικά, κατά 32% οι σελίδες του διαδίκτυου και 
οι επιχειρηµατικές συµπράξεις και κατά 12% οι κρατικές υπηρεσίες και οι 
σύµβουλοι επιχειρήσεων. 

Από τα παραπάνω είναι φανερή η έλλειψη κεντρικής στρατηγικής για την εισαγωγή 
των βιοτεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία στη χώρα µας, αλλά και η 
απουσία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και επαρκών χρηµατοδοτήσεων για 
την ανάπτυξη ικανών συµβουλευτικών υπηρεσιών 

 
 
 
 
 
Γνώση του  ρυθµιστικού πλαισίου  χρήσης – διακίνησης των βιοτεχνολογιών και 

των προϊόντων τους;  

 

Από τα στελέχη των επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα το 46% 

γνωρίζει το ρυθµιστικό πλαίσιο χρήσης – διακίνησης των βιοτεχνολογιών και 

των προϊόντων τους, ενώ πολύ µικρότερο ποσοστό αναγνωρίζει τις 

συγκεκριµένες διατάξεις που ισχύουν στην ΕΕ και την χώρα µας. Το 34% 

αναγνωρίζει την Υπουργική απόφαση αριθ. Οικ. 88740/1883/1995 και το 40% 

τους  Κανονισµοί της ΕΕ  258/97 

Η παραπάνω αντίφαση στα ποσοστά αναγνωρισιµότητας αναδεικνύει την  ελλιπή 

ενηµέρωση που επικρατεί στα θέµατα ρύθµισης των βιοτεχνολογιών αλλά και την 

διαφορά διείσδυσης των καινοτόµων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις ανάλογα µε το 

µέγεθος τους .Οι µεγάλες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις , πλεονεκτούν σε εισροές 

τεχνογνωσίας και τεχνολογίας σε σχέση µε τις µεσαίου και µικρού µεγέθους   

 

 

 

 

 



Αξιολόγηση της σηµαντικότητας των κινδύνων από την διαχείριση των 

βιοτεχνολογιών για τις επιχειρήσεις 
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Από το παραπάνω ιστόγραµµα είναι φανερό ότι οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι από την 

διαχείριση των βιοτεχνολογιών στις επιχειρήσεις είναι οι εµπορικοί σε 

συνδυασµό µε τους νοµικούς και θεσµικούς που καθιστούν δύσκολη σε αυτή 

την συγκυρία την εισαγωγή των βιοτεχνολογιών. Σηµαντικό είναι να αναφερθεί 

ότι για τις επιχειρήσεις θεωρούνται µικροί οι κίνδυνοι από πιθανά  ατυχήµατα  

και  τη στάση των καταναλωτών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Αξιολόγηση του βαθµού δυσκολίας που αντιµετωπίζουν στην εισαγωγή – χρήση 

βιοτεχνολογιών οι επιχειρήσεις 
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Από το παραπάνω ιστόγραµµα είναι φανερό ότι η εισαγωγή των βιοτεχνολογιών στην 

παραγωγική διαδικασία  στην χώρα µας βρίσκεται σε εµβρυακό επίπεδο µια 

που η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων θεωρεί πολύ δύσκολή την 

δηµιουργία τεχνολογικής υποδοµής για την στήριξη των βιοτεχνολογιών , αλλά 

και την εύρεση των κατάλληλων δικτύων αγοράς πρώτων υλών. Ταυτόχρονα 

αναδεικνύεται το σοβαρότατο πρόβληµα του ισχύοντος νοµικού πλαισίου στην 

ΕΕ  που δεν αφήνει µεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης βιοτεχνολογικών 

προϊόντων. Παράλληλα όµως φαίνεται και το µεγάλο επιχειρηµατικό κενό που 

υπάρχει στην χώρα µας για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών για 

την µεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις τόσο από τα 

εγχώρια ερευνητικά κέντρα όσο και από αντίστοιχα κέντρα του εξωτερικού 

αλλά και από επιχειρηµατικές συµπράξεις µε προµηθευτικούς οίκους    

 



 

Πηγές αναζήτησης πληροφορίας για τις σύγχρονες εξελίξεις στην βιοτεχνολογία

  

Από τα στελέχη των επιχειρήσεων  που δεν ήταν ενηµερωµένα για τις εξελίξεις της 

βιοτεχνολογίας όλοι (100 % ) δήλωσαν ότι θα ήθελαν να ενηµερωθούν για τα 

σύγχρονα δρώµενα και της προοπτικές της βιοτεχνολογίας. 

Οι πηγές ενηµέρωσης που επέλεξαν οι ερωτώµενοι καθώς και ο βαθµός 

σηµαντικότητας τους φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα: 
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Από το διάγραµµα είναι φανερό ότι οι επιχειρήσεις γίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την 

ενηµέρωση τους σε ίδια µέσα και δραστηριότητες όπως είναι τα συνέδρια και οι 

ηµερίδες , το διαδίκτυο κ.λ.π. 

Φαίνεται ξεκάθαρα η έλλειψη κεντρικής στρατηγικής αλλά και η απουσία φορέα 

σύνδεσης και ενηµέρωσης των επιχειρήσεων  µε τα σηµεία και τις πολιτικές της 

τεχνολογικής εξέλιξης στον τοµέα της βιοτεχνολογίας. 

 

 

 

 



Μελλοντικός σχεδιασµός χρήσης βιοτεχνολογικών µεθόδων – προϊόντων στην 

παραγωγική διαδικασία στις επιχειρήσεις 

 

 

∆εν Γνωρίζω
68,2%

ΌΧΙ
9,1%

ΝΑΙ
22,7%

 
 

Από τις επιχειρήσεις που δεν ήταν ενηµερωµένες για τις εξελίξεις της βιοτεχνολογίας 

το 23% σκοπεύει να χρησιµοποιήσει βιοτεχνολογικές µεθόδους – προϊόντα 

στην παραγωγική διαδικασία , το 9% απάντησε αρνητικά , ενώ το 68% δεν το 

γνωρίζει. Είναι φανερό από την ποσοστιαία κατανοµή η έλλειψη ενηµέρωσης 

αλλά και η απουσία στρατηγικής, επιχειρηµατικών σχεδίων και καινοτόµων 

ιδεών για την εισαγωγή τεχνογνωσίας και τεχνολογίας στον τοµέα της 

βιοτεχνολογίας. Εξαίρεση αποτελούν οι πολύ µεγάλες επιχειρήσεις  των 

επιλεγµένων κλάδων που δρουν ανταγωνιστικά στο επιχειρηµατικό τους 

περιβάλλον και σχεδιάζουν την δηµιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων 

µέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών  

 

 

Μέθόδοι ή προϊόντα βιοτεχνολογιών που θα ήθελαν να εισάγουν οι επιχειρήσεις   

 

Τα στελέχη των επιχειρήσεων για προφανής επιχειρηµατικούς λόγους δεν απάντησαν 

µε συγκεκριµένη τοποθέτηση στην ερώτηση .οι βασικοί όµως τοµείς που θα ήθελαν 

να δραστηριοποιηθούν οι επιχειρήσεις είναι  Εφαρµογές της Βιοτεχνολογίας στην 

Παραγωγή και τον Έλεγχο Τροφίµων - Ποτών και στην Αξιοποίηση Παραπροϊόντων 



της Αγροβιοµηχανίας, Βιοδιαγνωστική Τεχνολογία, Παραγωγή και Έλεγχος Σπόρων 

και Πολλαπλασιαστικού Υλικού 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ 

 

Χρήση  βιοτεχνολογικών προϊόντων σαν πρώτη ύλη στην παραγωγική 

διαδικασία 

 

ΝΑΙ
6%

ΌΧΙ
94%

 

Από τις επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα το 94% δεν χρησιµοποιεί 

βιοτεχνολογικά προϊόντα στην παραγωγική διαδικασία .Σηµαντικό στοιχείο είναι 

η καχυποψία που διακατέχει τα στελέχη των επιχειρήσεων, αλλά και η ελλιπής 

γνώση αφού µπορεί να µην γνωρίζουν τα σύγχρονα βιοτεχνολογικά προϊόντα, 

όµως σίγουρα οι επιχειρήσεις τους χρησιµοποιούν τα παραδοσιακά προϊόντα 

βιοτεχνολογίας π.χ. ένζυµα , µικροοργανισµούς κ.λ.π. 

 

 

 

 

 



Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραµµα  

ΌΧΙ
22%

ΝΑΙ
78%

 

 

 

οι επιχειρήσεις θα ήθελαν να χρησιµοποιήσουν προϊόντα βιοτεχνολογίας σε ποσοστό 

78% .Το 64% από αυτές ενδιαφέρεται για πρώτες ύλες που θα βελτιώσουν την 

παραγωγική διαδικασία και την ποιότητα των προϊόντων  , ενώ το 36% για 

ένζυµα και ζωντανούς οργανισµούς που µπορούν να οδηγήσουν και στην 

παραγωγή διαφοροποιηµένων προϊόντων. 

Πρώτη ύλη
64%

Ένζυµα-
ζωντανοί 
οργανισµοί

36%

 

Το 6% των επιχειρήσεων που χρησιµοποιεί βιοτεχνολογικά προϊόντα αναφέρεται 

κύρια στην χρήση πρώτων υλών ως αντιδραστήρια σε διαγνωστικές µεθόδους. 

 

 



 

 

Χρήση βιοτεχνολογικών µεθόδων (κλασικές ή σύγχρονες) στην παραγωγική 
διαδικασία 

 

ΌΧΙ
94%

ΝΑΙ
6%

 
 

Από τις επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα το 94% δεν χρησιµοποιεί 

βιοτεχνολογικά προϊόντα στην παραγωγική διαδικασία. Επιχειρηµατικοί λόγοι αλλά 

και η έλλειψη στρατηγικής και κινήτρων  από τις επιχειρήσεις  οδήγησαν σε µη 

συγκεκριµένες αναφορές . καταγράφηκαν οι γενικές κατευθύνσεις που είναι οι 

εφαρµογές της Βιοτεχνολογίας στην Παραγωγή και τον Έλεγχο Τροφίµων - Ποτών 

και στην Αξιοποίηση Παραπροϊόντων της Αγροβιοµηχανίας, η Βιοδιαγνωστική 

Τεχνολογία, η Παραγωγή και Έλεγχος Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού. 

 
 

 
 
 
 
 

 ∆ιάθεση τµηµάτων Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) στις επιχειρήσεις 
 
 
 
Το 60% από τις επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα δεν διαθέτει τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης και είναι κύρια οι µικρές επιχειρήσεις . Το 40% που διαθέτει 
τµήµα R&D αφορά τις καθετοποιηµένες µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις που 
αντιλαµβάνονται το διεθνές περιβάλλον και προσπαθούν να δηµιουργήσουν 
συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα 
 



 
 
 ∆ιάθεση εργαστηρίων  ποιοτικού ελέγχου στις επιχειρήσεις 

ΌΧΙ
36% ΝΑΙ

64%

 
 

Το 64% των επιχειρήσεων διαθέτει εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, το οποίο είναι 

αναγκαίο στις επιχειρήσεις και των τριών κλάδων που επιλέχθηκαν να συµµετέχουν 

στην έρευνα. Είναι φανερή η έλλειψη υποδοµής και εκσυγχρονισµού σε ένα µεγάλο 

ποσοστό των επιχειρήσεων της περιφέρειας 

 

 Επιστηµονικό δυναµικό για την διαχείριση των βιοτεχνολογικών µεθόδων 
παραγωγής; 

54%

32%

6%
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Το 60% των επιχειρήσεων πιστεύει ότι διαθέτει το κατάλληλο  επιστηµονικό 
δυναµικό για την διαχείριση των βιοτεχνολογικών µεθόδων παραγωγής  
Όπως φαίνεται και από  το παρακάτω διάγραµµα οι κύριες επιστηµονικές ειδικότητες 
που απασχολούνται στις επιχειρήσεις των επιλεγµένων κλάδων είναι οι γεωπόνοι – 
τεχνολόγοι και οι χηµικοί – µηχανικοί,  οι οποίοι κύρια  απασχολούνται στα τµήµατα 
ποιοτικού ελέγχου , στα R&D, και στον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας. 
 
 



 
Συγκριτικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα από την  χρήση των 

βιοτεχνολογικών µεθόδων στις επιχειρήσεις 
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Από την ανάλυση του διαγράµµατος είναι φανερό ότι τα στελέχη των 

επιχειρήσεων πιστεύουν ότι η χρήση των βιοτεχνολογικών µεθόδων στην παραγωγική 
διαδικασία θα συµβάλει σηµαντικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων(  52% ), στην βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων 
(56%)και στην αύξηση των περιθωρίων κέρδους( 48%). Αντίθετα µόνο το 40% 
πιστεύει η χρήση βιοτεχνολογικών µεθόδων µπορεί να δηµιουργήσει ειδικές αγορές 
και µόνο το 28% πιστεύει ότι η βιοτεχνολογία δηµιουργεί ευελιξία στην παραγωγική 
διαδικασία , αποτέλεσµα της ελλιπούς ενηµέρωσης και γνώσης των εξελίξεων αλλά 
και των προοπτικών της βιοτεχνολογίας στην αγροβιοµηχανία. 

 
 

 
 

∆ιαφοροποίηση της  στρατηγικής Marketing των επιχειρήσεων για τα 

βιοτεχνολογικά προϊόντα 

 

Το 52% από τα στελέχη των επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα πιστεύει 

ότι η στρατηγική marketing για τα βιοτεχνολογικά προϊόντα πρέπει να 

διαφοροποιείται. Όµως δεν αναφέρθηκαν συγκεκριµένες στρατηγικές , γιατί οι 

επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση ακόµα να παράγουν και προωθήσουν 

βιοτεχνολογικά προϊόντα 

 

 



Το 70% των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα   
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 θα ήθελαν να εξάγουν βιοτεχνολογικά προϊόντα κύρια προς την ΕΕ και τις χώρες της 

κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης --   διάγραµµα ----    . φαίνεται η ιδιαίτερη 

σηµασία που δίνουν οι επιχειρήσεις της αγροβιοµηχανίας στις αναπτυσσόµενες 

αγορές της  Ευρώπης και τις δυνατότητες που παρουσιάζονται για ανάπτυξη 

νέων δραστηριοτήτων όπως η βιοτεχνολογία. 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 

Προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις για την εφαρµογή των 

βιοτεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία 
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Από το παραπάνω διάγραµµα είναι φανερό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα- άνω του 80%- θεωρούν σαν 
κύρια προβλήµατα για την εισαγωγή των βιοτεχνολογιών το αυστηρό νοµικό 
πλαίσιο , την µεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη εξειδικευµένης 
υποδοµής , που δηλώνουν την υστέρηση της αγροβιοµηχανίας της περιφέρειας 
στην ενσωµάτωση καινοτόµων τεχνολογιών υψηλής προστιθέµενης αξίας. 
Επίσης σηµαντικό είναι να αναφερθεί η ευνοϊκή αντιµετώπιση από τις 
επιχειρήσεις του δυσµενούς κοινωνικού περιβάλλοντος και τη στάσης των 
καταναλωτών όπως διαµορφώνεται από τα ΜΜΕ.  

 
 Τα στελέχη των επιχειρήσεων που είναι εξοικειωµένα µε τις εφαρµογές της 

βιοτεχνολογίας  ανέφεραν ότι τα σηµαντικότερα προβλήµατα που θα 
αντιµετώπιζαν στην διάθεση των βιοτεχνολογικών προϊόντων είναι το αυστηρό 
νοµικό πλαίσιο , η αναγραφή ΓΤΟ , σαν συστατικών στην ετικέτα ( όπου 
υπάρχει ) και η δυσπιστία του καταναλωτικού κοινού . Οι υπηρεσίες που 
ήθελαν οι επιχειρήσεις για την εισαγωγή των βιοτεχνολογιών στην παραγωγική 
διαδικασία αφορούν κύρια  την στρατηγική προσέγγιση των καινοτόµων  
τεχνικών , εξειδικευµένες τεχνικές υπηρεσίες , παροχή τεχνογνωσίας και 
πληροφόρησης, εξεύρεση των κατάλληλων συνεργατών – προµηθευτών 
τεχνολογίας. 

 
 
 
 
 

 Αυτόµατο  σύστηµα διαχείρισης βιοτεχνολογικών/ βιολογικών αποβλήτων στις 

επιχειρήσεις 

 

Το 80%  των επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα δεν διαθέτουν 

αυτόµατα σύστηµα διαχείρισης βιοτεχνολογικών / βιολογικών αποβλήτων. Το 20% 

που διαθέτει αφορά κύρια τις µεγάλες και ανταγωνιστικές στο χώρο τους επιχειρήσεις 

ιδιαίτερα στο χώρο των τροφίµων – ποτών ακολουθώντας τις σύγχρονες διεθνής 

πρακτικές  

 

 

 

Ειδικό σχέδιο πρόληψης ατυχηµάτων και καταστάσεων έκτακτης σχετικά µε την 
χρήση βιοτεχνολογίας στις επιχειρήσεις 

 
 
 
Το 88%  των επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα δεν διαθέτουν φυσικά 

ειδικό σχέδιο πρόληψης ατυχηµάτων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
σχετικά µε την χρήση βιοτεχνολογίας , αφού δεν χρησιµοποιούν 



βιοτεχνολογικά προϊόντα ή µεθόδους , όµως το 12% , ποσοστό µεγαλύτερο από 
αυτό των επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν βιοτεχνολογικά προϊόντα ή 
µεθόδους, περιλαµβάνουν  στο σχεδιασµό πρόληψης ατυχηµάτων και τους 
κινδύνους από την βιοτεχνολογία. Τα παραπάνω αφορούν κύρια τις 
εξειδικευµένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτου µεγέθους και από τους τρεις κλάδους 

 
 

Συνεργασίες των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη βιοτεχνολογικών µεθόδων και 

προϊόντων 
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Από το παραπάνω διάγραµµα φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων 

συνεργάζεται ή θα ήθελε να συνεργαστεί µε ερευνητικά κέντρα ή ΑΕΙ για την 

ανάπτυξη βιοτεχνολογικών µεθόδων ή προϊόντων .Οι συνεργασίες που 

αναπτύσσονται είναι αποσπασµατικές και πολλές φορές δεν καταλήγουν σε 

συγκεκριµένα   επενδυτικά σχέδια ή ολοκληρωµένες τεχνικές λύσεις . Μικρότερο 

ποσοστό των επιχειρήσεων, κύρια οι µεγάλες µε εξειδικευµένη παραγωγική 

διαδικασία,   συνεργάζονται µε ειδικευµένες εταιρείες  διαχείρισης καινοτόµων 

τεχνολογιών για την προµήθεια εξοπλισµού και πρώτων υλών αλλά και την παροχή 

συµβουλευτικών υπηρεσιών 

 

 

 

 Συµµετοχή των επιχειρήσεων  σε χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα για την 
ανάπτυξη βιοτεχνολογιών. 

 
∆υστυχώς ελάχιστες επιχειρήσεις συµµετείχαν σε χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα 

για την ανάπτυξη βιοτεχνολογιών . Οι βασικότεροι λόγοι για αυτό είναι η 
έλλειψη κεντρικού στρατηγικού σχεδιασµού από τις κρατικές υπηρεσίες αλλά 
και τις επιχειρήσεις καθώς και η απουσία ουσιαστικών επενδυτικών κινήτρων 



που θα ήταν ικανά να στέψουν τις επιχειρήσεις  στην αφοµοίωση των 
βιοτεχνολογικών εφαρµογών 

 
 
 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ 
 
Σχεδιασµός των επιχειρήσεων για την χρήση  γενετικά τροποποιηµένης ύλης για 
την παραγωγή των προϊόντων τους 
 

ΌΧΙ
52%

ΝΑΙ
48%

 
 
Οι επιχειρήσεις του κλάδου αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα ευνοϊκά (48% ) την πιθανότητα 
χρησιµοποίησης   γενετικά τροποποιηµένης πρώτης ύλης για την παραγωγή των 
προϊόντων τους , εφόσον το επιτρέπει  νοµικό πλαίσιο , αναδεικνύοντας τις µεγάλες 
δυνατότητες που έχει η βιοτεχνολογία στον κλάδο . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Χρήση  γενετικά τροποποιηµένων ένζυµων για την παραγωγή των προϊόντων 
των επιχειρήσεων 

ΝΑΙ
20%

ΌΧΙ
80%

 
 
Το 80% των επιχειρήσεων του κλάδου δεν θα χρησιµοποιούσε τροποποιηµένα 
ένζυµα για την παραγωγή των προϊόντων τους φοβούµενοι την αντίδραση των 
καταναλωτών µε βάση το κλίµα που έχει καλλιεργηθεί από τα ΜΜΕ και το νοµικό 
πλαίσιο που ισχύει στην ΕΕ , αλλά και την έλλειψη των αντίστοιχων τεχνικών 
γνώσεων για τον χειρισµό των βιοτεχνολογιών 
 
 
Χρήση γενετικά τροποποιηµένων µυκήτων ή µικροοργανισµών στις ζυµώσεις, 

στην παραγωγική διαδικασία 

 

ΌΧΙ
64%

ΝΑΙ
36%

 
 



Το 64% των επιχειρήσεων του κλάδου δεν θα χρησιµοποιούσε τροποποιηµένους 
µύκητες ή µικροοργανισµούς για την παραγωγή των προϊόντων τους φοβούµενοι την 
αντίδραση των καταναλωτών µε βάση το κλίµα που έχει καλλιεργηθεί από τα ΜΜΕ 
και το νοµικό πλαίσιο που ισχύει στην ΕΕ , αλλά και την έλλειψη των αντίστοιχων 
τεχνικών γνώσεων για τον χειρισµό των βιοτεχνολογιών. Σηµαντικό όµως είναι να 
αναφέρουµε ότι το 36%  θα χρησιµοποιούσε τροποποιηµένους µύκητες ή 
µικροοργανισµούς για την παραγωγή των προϊόντων τους , υποδηλώνοντας τα 
ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα που µπορούν να αποκοµίσουν οι επιχειρήσεις. 
 

 

 

 

 

Σχεδιασµός ανάπτυξης  εργαστηρίου παραγωγής στην επιχείρηση 

ΌΧΙ
80%

ΝΑΙ
20%

 
Το 80% των επιχειρήσεων του κλάδου δεν θα ήθελε να αναπτύξει εργαστήριο 

παραγωγής ΓΤΟ στην επιχείρηση. Οι υποδοµές σε τεχνολογικό εξοπλισµό και 

τεχνογνωσία δεν επαρκούν αυτή την στιγµή  για την ανάπτυξη ολοκληρωµένων 

συστηµάτων, όπως και το νοµικό πλαίσιο που ισχύει στην ΕΕ. Σηµαντικό όµως είναι 

το ποσοστό των επιχειρήσεων ( 20%) που θα ήθελε να δηµιουργήσει εργαστήριο 

παραγωγής ΓΤΟ  αναδεικνύοντας την τάση που θα επικρατήσει στον κλάδο, για την 

αντιµετώπιση του επερχόµενου ανταγωνισµού , ενσωµατώνοντας στις παραγωγικές 

δοµές καινοτόµες ιδέες και τεχνολογίες  

 

 

 



Αναγνώριση των προµηθευτών για τις απαιτούµενες γενετικά τροποποιηµένες 

πρώτες ύλες 

ΌΧΙ
88%

ΝΑΙ
12%

 
 

Το 88% των επιχειρήσεων του κλάδου που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα δεν 

γνωρίζουν τους προµηθευτές γεννητικά τροποποιηµένων πρώτων υλών . είναι φανερή 

η έλλειψη ενηµέρωσης των στελεχών των επιχειρήσεων , ή απουσία σηµαντικών 

επιχειρηµατικών συµπράξεων καθώς και φορέων παροχής πληροφοριών και 

συµβουλευτικών υπηρεσιών 

 

 

Η  χρήση των βιοτεχνολογιών µπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη νέων 
ειδικών προϊόντων στις επιχειρήσεις 
 

Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι το 40% των επιχειρήσεων του κλάδου που 

συµµετείχαν στην έρευνα πιστεύει ότι η χρήση των βιοτεχνολογιών µπορεί να 

οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, ενσωµατώνοντας στην στρατηγική τους , 

εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις , επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης 

βιοτεχνολογιών    

 

 

 

 

 



 

 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ  
 

Αναγνώριση από τις επιχειρήσεις ποικιλίες γενετικά τροποποιηµένου 

βαµβακιού µε ειδικά χαρακτηριστικά;  

 

Το σύνολο των στελεχών των επιχειρήσεων της βιοµηχανίας βαµβακιού που 

ανταποκρίθηκαν στην έρευνα γνωρίζει την ύπαρξη ποικιλιών  γενετικά 

τροποποιηµένου βαµβακιού µε ειδικά χαρακτηριστικά που έχουν εµφανιστεί στις 

διεθνής αγορές και αφορά κύρια τις ποικιλίες µε βελτιωµένη ποιότητα και 

χρωµατισµένη ίνα , ενώ σε µικρό ποσοστό γνωρίζουν  τις ποικιλίες µε 

αντιµικροβιακή δράση .   

 

 

Χρησιµοποίηση γενετικά τροποποιηµένου βαµβακιού από τις επιχειρήσεις 

 

Οι επιχειρήσεις του κλάδου που συµµετείχαν στην έρευνα δεν χρησιµοποιούν στην 

παραγωγική διαδικασία γενετικά τροποποιηµένα βαµβάκια γιατί δεν υπάρχει το 

κατάλληλο νοµικό πλαίσιο που να επιτρέπει την καλλιέργεια στην ΕΕ και την 

βιοµηχανική χρήση. Θα ήθελαν όµως εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες να 

χρησιµοποιήσουν γενετικά τροποποιηµένα βαµβάκια , γιατί δηµιουργούν µεγάλη 

σειρά εξειδικευµένων προϊόντων βελτιωµένης ποιότητας που ανταποκρίνονται στις 

σύγχρονες απαιτήσεις των καταναλωτών και δίνουν λύσεις σε προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει η βιοµηχανία βαµβακιού      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Ενέργειες των επιχειρήσεων για την αντιµετώπιση των δυσκολιών του 

νοµικού πλαισίου 

Στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει ενέργειες από την πλευρά της βιοµηχανίας επεξεργασίας 

βαµβακιού για την αντιµετώπιση των δυσκολιών του νοµικού πλαισίου. Οι 

επιχειρήσεις περιµένουν τις γενικότερες αποφάσεις της ΕΕ για τις ρυθµίσεις των 

ΓΤΟ. 

 

 

 Βαθµός της έντασης του ανταγωνισµού µε ξένες επιχειρήσεις (κύρια Η.Π.Α., 

ΑΣΙΑ) που χρησιµοποιούν ειδικού τύπου βαµβάκια για πρώτη ύλη 

 

Το 50% των επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα δεν γνωρίζει την ένταση 

του ανταγωνισµού που θα επέλθει κύρια από τις ΗΠΑ και την ΑΣΙΑ σε προϊόντα που 

περιέχουν σαν πρώτη ύλη γενετικά τροποποιηµένα βαµβάκια , γιατί η διακίνηση τους 

προς το παρόν γίνεται εκτός ΕΕ και η Ελληνική βιοµηχανία είναι προσανατολισµένη 

στην Ευρώπη και την εγχώρια αγορά     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-  ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΣΠΟΡΩΝ 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα 

είναι ελληνικές και αντιπροσωπεύουν ξένους οίκους. Η διακίνηση  προϊόντων 

βιοτεχνολογίας και η δυνατότητα  ανάπτυξης  G.M.O. προϊόντων στην Ελλάδα 

φαίνεται στα παρακάτω διαγράµµατα 

Θυγατρική
6%

Ελλάδα
94%

 
 

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν διακινεί GMO προϊόντα στην 

ελληνική αγορά , εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων προϊόντων , που αφορούν κύρια 

ποικιλίες καλαµποκιού. 

ΌΧΙ
94%

ΝΑΙ
6%

 



Το 74% των επιχειρήσεων που συµµετείχε στην έρευνα δεν θα ήθελε  να αναπτύξει 

GMO προϊόντα στην Ελλάδα γιατί δεν διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και 

τεχνολογία, είναι χρονοβόρα διαδικασία, αλλά κύρια δεν διαθέτουν οργανωµένα 

ερευνητικά τµήµατα σε σχέση µε τους διεθνής οίκους που ρυθµίζουν της αγορά των 

σπόρων 

 

 

ΌΧΙ
74%

ΝΑΙ
26%

 
 

 

∆υνατότητα  εγκατάστασης εργαστηρίου των G.M.O. στις επιχείρησης  

ΌΧΙ
20%

ΝΑΙ
80%

 
Το 80% των επιχειρήσεων που συµµετείχε στην έρευνα θα ήθελε να 

εγκαταστήσει εργαστήριο GMO κύρια για την ανίχνευση των τροποποιηµένων  



στις εισαγόµενες παρτίδες σπόρων που µπορούν να δηµιουργήσουν εµπορικά 

προβλήµατα 

 

 

 

 

Ενέργειες και χειρισµοί των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη GMO προϊόντων 

στην Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα ελάχιστοι φάκελοι ανάπτυξης GMO  έχουν υποβληθεί από εταιρίες 

στο ΥΠΕΧΩ∆Ε και αυτοί κύρια από τις µεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις που 

µπορούν να προγραµµατίσουν µακροπρόθεσµα το  υψηλό κόστος της υποβολής . 

µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο για τα GMO στην ΕΕ ειδικά οι Ελληνικές 

επιχειρήσεις πολύ δύσκολα µπορούν να αναπτύξουν την αγορά των GMO , τόσο 

σε επίπεδο παραγωγής όσο και στο επίπεδο της διακίνησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKSHOPS) 

Τα workshops υλοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη  Τον Αύγουστο του 2001 στο 

συνεδριακό κέντρο Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ στην ∆ΕΘ .Πραγµατοποιήθηκαν τρεις 

διαφορετικές συναντήσεις µια για κάθε επιλεγµένο παραγωγικό κλάδο και 

συµµετείχαν εκπρόσωποι επιχειρήσεων και παραγωγικών φορέων καθώς και ειδικοί 

επιστήµονες και στελέχη από το ΙΝ.Α, το Υπουργείο Γεωργίας και το Α.Π.Θ.   

 Για την οργάνωση τους εκδόθηκε ειδικό ενηµερωτικό φυλλάδιο ( βλ. παράρτηµα ) 

και πρόσκληση συµµετοχής στις συναντήσεις. Η ενηµέρωση των επιχειρήσεων έγινε 

µε την αποστολή του ενηµερωτικού υλικού µέσω ταχυδροµείου και courier καθώς και 

µε τηλεφωνική  υπενθύµιση λίγες µέρες πριν τις συναντήσεις   Η ηµερήσια διάταξη 

περιλάµβανε  εισηγήσεις για τις εξελίξεις και της προοπτικές της βιοτεχνολογίας στον 

επιλεγµένο  κλάδο από ειδικούς επιστήµονες , που προέρχονταν από ΑΕΙ το 

ινστιτούτο αγροβιοτεχνολογίας  και το υπουργείο Γεωργίας καθώς και ανοιχτή 

συζήτηση   µε τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων. Στις συναντήσεις εργασίας 

δόθηκε η ευκαιρία στους εκπροσώπους των επιχειρήσεων  να ενηµερωθούν για τις 

ειδικές εξελίξεις της βιοτεχνολογίας σους κλάδους τους και τους τρόπους µεταφοράς 

και ενσωµάτωσης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας στις επιχειρήσεις καθώς και να 

αναπτύξουν τους προβληµατισµούς  της βιοµηχανίας για την εισαγωγή των 

αγροβιοτεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία. Οι κυριότερες απόψεις που 

κατατέθηκαν αφορούσαν την ανάπτυξη δίαυλων επικοινωνίας και ενηµέρωσης των 

επιχειρήσεων για τις καινοτόµες τεχνολογικές εξελίξεις από τους ερευνητικούς 

φορείς , η ανάγκη ανάπτυξης επενδυτικών κινήτρων  καθώς και η ανελαστικότητα 

και δυσκαµψία που παρουσιάζει το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς στην Ε.Ε 

 
 



 
 
4.4 .  ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ 
 
Στα πλαίσια της µελέτης για την διερεύνηση των δυνατοτήτων ενσωµάτωσης των 

σύγχρονων βιοτεχνολογιών  στην αγροβιοµηχανία  στην Κ. Μακεδονία , 

πραγµατοποιήθηκαν   συναντήσεις – συσκέψεις µε εµπειρογνώµονες  από την 

Ελλάδα και την ΕΕ σε θέµατα βιοτεχνολογίας και µεταφοράς τεχνογνωσίας και 

τεχνολογίας  στις επιχειρήσεις. 

…………………ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ ΠΙΘΑΝΟΙ 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕς ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕ ( ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ- 

ΦΟΡΕΙΣ )  

 

 

 Τα κυριότερα θέµατα που εξετάστηκαν στις συσκέψεις αφορούσαν : 

 

••  ττηηνν  ΥΥφφιισσττααµµέέννηη  κκααττάάσστταασσηη  σσττοουυςς  εεππιιλλεεγγµµέέννοουυςς    ππααρρααγγωωγγιικκοούύςς  ττοοµµεείίςς  

••  ττηηνν  ΑΑννάάλλυυσσηη  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκώώνν  ααννααγγκκώώνν  γγιιαα  ττηηνν  εειισσααγγωωγγήή  ββιιοοττεεχχννοολλοογγιιώώνν  

••  ττιιςς    ΤΤεεχχννιικκέέςς  ––  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  

• ττηηνν  ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  σσυυµµππεερραασσµµάάττωωνν  ––  εεππιιλλοογγήή  κκααιιννοοττοοµµιιώώνν    κκααιι  εεννσσωωµµάάττοοσσηη  

ττοουυςς  σσττηηνν  µµεελλέέττηη  σσκκοοππιιµµόόττηηττααςς.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την επεξεργασία των στοιχείων που 

συλλέχθηκαν από την έρευνα πεδίου και τα workshops  είναι τα παρακάτω: 

Α)  υπάρχει σηµαντικό έλλειµµα πληροφόρησης των παραγωγικών φορέων για τις 

εξελίξεις και τις εφαρµογές της βιοτεχνολογίας, την ποικιλοµορφία των µεθόδων 

και των αντίστοιχων εφαρµογών καθώς και παντελής σχεδόν έλλειψη 

πληροφόρησης στις διεθνής εξελίξεις. 

Β) είναι σηµαντικές οι ανάγκες για εκσυγχρονισµό του εξοπλισµού των επιχειρήσεων  

µε την εισαγωγή καινοτόµων µεθοδολογιών ακόµη και για την παραγωγή , την 

τυποποίηση , την βελτίωση της ποιότητας και έλεγχο των παραγόµενων 

προϊόντων. 

Γ) είναι σηµαντικές οι ανάγκες των επιχειρήσεων να στελεχωθούν µε εξειδικευµένο 

επιστηµονικό προσωπικό που µπορεί να αποτιµήσει την αποτελεσµατικότητα και 

να   προωθήσει τις καινοτόµες δραστηριότητες που κάνουν χρήση 

βιοτεχνολογικών µεθόδων στην παραγωγική τους διαδικασία 

∆) είναι µεγάλες οι ανάγκες ανάπτυξης συνεργασιών των παραγωγικών φορ’εων µε 

φορείς παροχής τεχνογνωσίας ( π.χ. ΙΝ.Α. ) και προµηθευτές τεχνολογίας 

Ε)  για την αντιµετώπιση του διεθνούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος , είναι 

σηµαντική η ανάπτυξη νέων καινοτόµων βιοτεχνολογικών προϊόντων  και 

µεθόδων παραγωγής 

Ζ)  είναι σηµαντική η ανάγκη αναµόρφωσης του νοµικού πλαισίου που διέπει τις 

βιοτεχνολογίες για την ανάπτυξη µεγαλύτερης ευελιξίας από τις επιχειρήσεις 



Η)  είναι σηµαντικές οι ανάγκες ενίσχυσης της χρηµατοδότησης για καινοτόµες 

δραστηριότητες στην αγροβιοτεχνολογία 

 

 

 

Με βάση τα παραπάνω εκπονήθηκε  το τεχνικό ( οδηγός ) τεύχος προκήρυξης 

χρηµατοδοτικού προγράµµατος εισαγωγής των αγροβιοτεχνογιών στις επιχειρήσεις 

του αγροτικού τοµέα στην Π.Κ.Μ. Οι κυριότερες δράσεις χρηµατοδότησης που 

προτείνονται µε βάση τα συµπεράσµατα της µελέτης  είναι : 

 

1.  Παραγωγή και Έλεγχος Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού 

♦ Ιστοκαλλιέργεια - Κυτταροκαλλιέργεια Φυτών, in vitro παραγωγή και έλεγχος 

πολαπλασιαστικού υλικού  

♦ Υποβοήθηση των συµβατικών προγραµµάτων βελτίωσης των σπόρων µε τεχνικές 

µοριακής επιλογής στο επίπεδο του DNA 

♦ Γενετική Μεταµόρφωση των Φυτικών ειδών που ενδιαφέρουν ειδικά το εγχώριο 

γενετικό υλικό. 

♦ Έλεγχος και Πιστοποίηση Γενετικά Τροποποιηµένων Φυτών, έλεγχος της 

καθαρότητας µη τροποποιηµένου υλικού της εγχώριας σποροπαραγωγής  

♦ Τεχνολογία Παραγωγής και Ελέγχου Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού  

 

 

2.  Βιοδιαγνωστική Τεχνολογία 

♦ Μοριακοί ∆είκτες και Μοριακή Βελτίωση Φυτών και αύξηση της ταχύτητας και 

αποτελεσµατικότητας  των συµβατικών προγραµµάτων βελτίωσης των σπόρων 



♦ Αποτίµηση Γενετικών Πόρων και της πλούσιας Φυτικής Βιοποικιλότητας της 

Ελληνικής χλωρίδας και η δυνατότητα αξιοποίησης της 

♦ Μοριακή ∆ιαγνωστική Τεχνολογία στους υπόλοιπους  Οργανισµούς και 

µικροοργανισµούς, ζυµώσεις κ.λ.π. 

 

 

3. Εφαρµογές της Βιοτεχνολογίας στην Παραγωγή και τον Έλεγχο Τροφίµων - 

Ποτών και στην Αξιοποίηση Παραπροϊόντων της Αγροβιοµηχανίας 

♦ Τυποποίηση και Μοριακός Έλεγχος Τροφίµων - Ποτών  

♦ Χρήση προϊόντων της βιοτεχνολογίας ( ένζυµα , µικροοργανισµοί κ.λ.π. ) για την 

καλύτερη ποιότητα και την ηπιότερη µεταποίηση των αγροτικών προϊόντων  

♦ Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας 

♦ Αξιοποίηση των παραπροιόντων της γεωργικής κυρίως βιοµηχανίας 

 

 

2. Οριζόντιες δράσεις 

Επισηµάνθηκε από πολλούς παραγωγικούς φορείς η ανάγκη για δράσεις που 

ενδιαφέρουν περισσότερους από έναν φορείς ή επιχειρήσεις και µπορεί να 

αναπτυχθούν κεντρικά σε έναν φορέα για την εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των 

συµµετεχόντων, την ενηµέρωση και εξοικείωση τους  µε τις καινοτοµίες στην 

βιοτεχνολογία , την ανάγκη της ύπαρξης ενός καταλύτη για την συντονισµένη δράση 

των ερευνητικών κέντρων , των επιχειρήσεων, των οργανισµών και κυβερνητικών 

φορέων , των χρηµατοδοτικών µέσων κ.λ.π. Τέτοιες δράσεις θα αφορούν κυρίως την 

εγκατάσταση νέων µεθοδολογιών (π.χ. τεχνολογία µικροδιατακτών, βιοπληροφορική 

κ.α.) και µπορούν να έχουν εφαρµογή σε διάφορα πεδία και να προσφερθούν σαν 



υπηρεσίες σε όλους τους ενδιαφερόµενους. Πρόκειται κυρίως για τεχνολογίες αιχµής 

µε πολύ υψηλό κόστος και απαιτήσεις σε εκπαιδευµένο προσωπικό που είναι 

ασύµφορο να αναπτύξει κάθε φορέας χωριστά για τις δικές του ανάγκες.  

 

 

3. Υπηρεσίες συµβούλων 

 Υπηρεσίες εµπειρογνωµόνων και συµβούλων που θα χρειαστούν για την διαπίστωση 

αρχικά των πραγµατικών αναγκών µιας βιοµηχανίας ή εταιρίας σε σχέση µε τις 

αγροβιοτεχνολογίες, και σε επόµενα στάδια την ενσωµάτωσή τους στην παραγωγική 

διαδικασία 

 

6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ  
 

Η σύνταξη του οδηγού εφαρµογής, που ακολουθεί, αποτελεί την τέταρτη 

δράση συγκρότησης της πιλοτικής δράσης "Προώθηση αγροβιοτεχνολογιών", στα 

πλαίσια του προγράµµατος RIS+ Κεντρικής Μακεδονίας.  Οι προηγηθείσες δράσεις 

συγκρότησης αφορούσαν στην έρευνα πεδίου µε διακίνηση ερωτηµατολογίου σε 

επιλεγµένο δείγµα αγροτοβιοµηχανικών επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας, 

καθώς και στη διοργάνωση ηµερίδων – workshops µε τη συµµετοχή επιχειρηµατιών 

του χώρου. 

 

Για την εκπόνηση του οδηγού εφαρµογής συνεκτιµήθηκαν, αφενός οι απόψεις 

των επιχειρήσεων (ερωτηµατολόγια) καθώς και τα αποτελέσµατα των συζητήσεων 

στα workshops και αφετέρου η εµπειρία από την υλοποίηση του προγράµµατος 

"Βιοµηχανική Πληροφορική" στο πλαίσιο του Υπο 2 Μ.3 του ΠΕΠ Κεντρικής 

Μακεδονίας, στο Β' ΚΠΣ. 

 

Έτσι, οι βασικές αρχές δόµησης του οδηγού εφαρµογής που ίσχυσε στο 

πρόγραµµα της Βιοµηχανικής Πληροφορικής διέπουν και τον παρόντα οδηγό 



εφαρµογής.  Ειδικότερα, οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις συµµετοχής, η διάρκεια 

υλοποίησης των έργων τα ειδικά όρια ανά επιλέξιµη κατηγορία δαπανών, τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης στη Βιοµηχανική 

Πληροφορική αποτέλεσαν τη βάση σύνταξης του νέου προγράµµατος. 

 

Βέβαια, οι ιδιαιτερότητες του πεδίου εφαρµογής του νέου προγράµµατος 

υπαγόρευσαν µικρές, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και σηµαντικές, διαφοροποιήσεις, 

όπως π.χ. τα όρια στις κατηγορίες δαπανών εξειδικευµένων συµβούλων και αγοράς 

εξοπλισµού, η πρόσθεση κατηγορίας δαπανών δηµοσιότητας – προβολής των 

αποτελεσµάτων και η ενίσχυση της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας ερευνητικού 

προσωπικού.  Ακόµη, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, τα όρια δαπανών 

οριστικοποιήθηκαν παίρνοντας υπόψη και την εµπειρία της µελετητικής οµάδας από 

τη διαχείριση έργων Βιοµηχανικής Πληροφορικής. 

 
 
 

6.1.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 

 
 

Ο∆ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
 
1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 

Εισαγωγή 
 

Το πρόγραµµα "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕ-
ΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"  στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάσσεται στο ευρύ 
πλαίσιο συστηµατικής υποστήριξης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας στους 
κλάδους της παραγωγής και διακίνησης πολλαπλασιαστικού υλικού, των τροφίµων - 
ποτών και της επεξεργασίας ίνας, στον τοµέα των αγρο-βιοτεχνολογιών.  

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως µεσαίου µεγέθους, παρουσιάζουν σε 
µεγάλο ποσοστό έλλειµµα εισαγωγής νέων τεχνολογιών στην παραγωγική 
διαδικασία, αδυνατώντας έτσι να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τον ανταγωνισµό, 



ιδιαίτερα στο εξωτερικό, παρά το γεγονός ότι, η βιοτεχνολογία στη χώρα µας διαθέτει 
µια ισχυρή επιστηµονική και ερευνητική υποδοµή. 

Το πρόγραµµα στηρίζει και ενισχύει την προσφορά τεχνολογίας και 
τεχνογνωσίας, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία ερευνητικών κέντρων και προµηθευτών 
τεχνογνωσίας µε την παραγωγή. 
 

Στόχοι 
 

Οι στόχοι του προγράµµατος - µε σαφή την ενδοπεριφερειακή διάσταση - 
µέσα από τους οποίους καθορίζονται οι προβλεπόµενες παρεµβάσεις, συνοψίζονται 
στους εξής: 

 
 Προώθηση των δραστηριοτήτων ερευνητικών κέντρων της περιφέρειας, που 
αφορούν στις αγροβιοτεχνολογίες 
 Στήριξη των µεθόδων αγροβιοτεχνολογίας στην εφαρµογή και αφοµοίωσή τους 
στην παραγωγή - βιοµηχανία 
 Ανάπτυξη της βιοµηχανικής έρευνας στις επιχειρήσεις της περιφέρειας και 
ενθάρρυνση συνεργασίας µε ερευνητικά κέντρα 
 ∆ηµιουργία τοπικού περιφερειακού πόλου εξειδίκευσης στον τοµέα της 
αγροβιοτεχνολογίας 

 

Προϋπολογισµός 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 5 εκ. ευρώ.  Τα 

2,5 εκ. ευρώ αποτελούν τη δηµόσια δαπάνη και 2,5 εκ. ευρώ την ιδιωτική συµµετοχή. 
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
 
Κύριες Ενέργειες 
 
 Οι κύριες επιλέξιµες ενέργειες στα πλαίσια του παρόντος προγράµµατος 

αφορούν στους ακόλουθους τοµείς και υποτοµείς: 

 
 Παραγωγή και Έλεγχος Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού 

 
 Ιστοκαλλιέργεια - Κυτταροκαλλιέργεια Φυτών, in vitro παραγωγή και έλεγχος 
πολλαπλασιαστικού υλικού 
 Υποβοήθηση των συµβατικών προγραµµάτων βελτίωσης των σπόρων µε 
τεχνικές µοριακής επιλογής στο επίπεδο του DNA 
 Γενετική Μεταµόρφωση των Φυτικών ειδών που ενδιαφέρουν ειδικά το 
εγχώριο γενετικό υλικό 
 Έλεγχος και Πιστοποίηση Γενετικά Τροποποιηµένων Φυτών, έλεγχος της 
καθαρότητας µη τροποποιηµένου υλικού της εγχώριας σποροπαραγωγής 
 Τεχνολογία Παραγωγής και Ελέγχου Σπόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού 

 
 Βιοδιαγνωστική Τεχνολογία 



 
 Μοριακοί ∆είκτες και Μοριακή Βελτίωση Φυτών και αύξηση της ταχύτητας 
και αποτελεσµατικότητας των συµβατικών προγραµµάτων βελτίωσης των 
σπόρων 
 Αποτίµηση Γενετικών Πόρων και της Πλούσιας Φυτικής Βιοποικιλότητας της 
Ελληνικής χλωρίδας και η δυνατότητα αξιοποίησής της 
 Μοριακή ∆ιαγνωστική Τεχνολογία στους υπόλοιπους Οργανισµούς και 

µικροοργανισµούς, ζυµώσεις κ.λ.π. 
 
 Εφαρµογές της Βιοτεχνολογίας στην Παραγωγή και τον Έλεγχο Τροφίµων - Ποτών 
και στην Αξιοποίηση Παραπροϊόντων της Αγροβιοµηχανίας 

 
 Τυποποίηση και Μοριακός Έλεγχος Τροφίµων - Ποτών 
 Χρήση προϊόντων της βιοτεχνολογίας (ένζυµα, µικροοργανισµοί, κ.λ.π.) για 
την καλύτερη και την ηπιότερη µεταποίηση των αγροτικών προϊόντων 
 Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας 
 Αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής κυρίως βιοµηχανίας 

 
Συµπληρωµατικές Ενέργειες 
 
 Οι επιλέξιµες συµπληρωµατικές ενέργειες, που αφορούν στη δηµοσιοποίηση – 

προβολή του υλοποιηθέντος έργου, είναι οι ακόλουθες: 

 Παραγωγή έντυπου & ηλεκτρονικού υλικού προβολής των 

αποτελεσµάτων του έργου 

 Πραγµατοποίηση ενηµερωτικής εκδήλωσης (ηµερίδας) για τα αποτελέσµατα 
του έργου  

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 Οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο παρόν πρόγραµµα υπαγορεύονται από τα 
χαρακτηριστικά του προγράµµατος και τις ενδοπεριφερειακές ιδιαιτερότητες. 
 
 
Περιοχή εφαρµογής 
 
 Επιλέξιµη περιοχή εφαρµογής του προγράµµατος είναι ολόκληρη η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
 
Επιλέξιµοι επιχειρηµατικοί κλάδοι 
 
 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα, ως ανάδοχοι φορείς, έχουν 
µεµονωµένες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων που ανήκουν στους εξής κλάδους: 
 

 Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών (ΚΑ∆ 15) 
 
 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (ΚΑ∆ 17) 

 



 Παραγωγή και διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού (ΚΑ∆…) 
 
Γενικές προϋποθέσεις συµµετοχής 
 
Οι απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις είναι : 
 
 Να απασχολούν κατά το τελευταίο δίµηνο πριν την υποβολή της πρότασης 
τουλάχιστον 30 άτοµα προσωπικό µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας. 
 Ο µέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τα τελευταία 3 έτη α είναι µεγαλύτερος των 

500 εκ. δρχ. ή ο µέσος ρυθµός αύξησης του κύκλου εργασιών τα τελευταία 3 έτη 
να είναι µεγαλύτερος του 30% και ο κύκλος εργασιών το τελευταίο έτος πριν την 
υποβολή της πρότασης να είναι µεγαλύτερος των 500 εκ. δρχ. 
 Να λειτουργούν τουλάχιστον 3 έτη πριν την ηµεροµηνία υποβολής της πρότασης. 
 Να έχουν βιοµηχανική µονάδα εγκατεστηµένη στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, στην οποία θα υλοποιηθεί το προτεινόµενο έργο. 
 Να µην εµπίπτουν στις απαγορεύσεις της ΑΠ 55472/24-4-1997 απόφασης των 
Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης και της 94/173/ΕΚ/22-3-1994, 
απόφασης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 
 

Ειδικές προϋποθέσεις συµµετοχής 
 
 Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωµα να υποβάλλει µόνο µία πρόταση, η οποία 
µπορεί να αναφέρεται σε έναν ή περισσότερους υποτοµείς των τοµέων των 
επιλέξιµων ενεργειών, όπως αυτοί παρουσιάζονται στην ενότητα 2. 
  

Στο σχήµα της οµάδας υλοποίησης έργου θα πρέπει να συµµετέχουν, ως 
υπεργολάβοι, οι κάτωθι φορείς: 

 
α) Μια τουλάχιστον εταιρία εµπορίας εξειδικευµένου εξοπλισµού, που θα καλείται 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και θα προέρχεται κατά προτίµηση από χώρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

β) Ένας τουλάχιστον φορέας παροχής υπηρεσιών, που θα καλείται ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΤΦΥ) και θα είναι : 
 Εκπαιδευτικό ίδρυµα 
 Ερευνητικός φορέας – εργαστήριο µε εξειδίκευση στην αγροβιοτεχνολογία 
 Εταιρία παραγωγής και ανάπτυξης λογισµικού 
 Εταιρία συµβούλων εξειδικευµένη στη διοίκηση και διαχείριση έργων 
βιοµηχανικής έρευνας 

Η συµµετοχή των υπεργολάβων βεβαιώνεται µε ιδιωτικά συµφωνητικά που 
συνάπτουν µε τους ανάδοχους φορείς.  Οι υπεργολάβοι δε λαµβάνουν απ' ευθείας 
χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα, αλλά εισπράττουν την συµφωνηθείσα αµοιβή 
τους από τους ανάδοχους φορείς. 
 
 
Προϋπολογισµός έργων - Επιχορήγηση 
 
 Ο κατώτατος προϋπολογισµός κάθε πρότασης ορίζεται στις 75 χιλ. ευρώ. 



 Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 50% του προτεινόµενου 
προϋπολογισµού της πρότασης και δε θα ξεπερνά κατ' ανώτατο τις 205 χιλ. ευρώ. 
 
 
∆ιάρκεια υλοποίησης έργου 
 
 Η χρονική διάρκεια υλοποίησης δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) 
µήνες. 
 
 



4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
 
 Επιλέξιµες δαπάνες θεωρούνται όσες πραγµατοποιούνται µετά την υποβολή 
της πρότασης στο αρµόδιο φορέα. 
 
Ανάλυση επιλέξιµων δαπανών  
 
 ∆απάνες αγοράς εξειδικευµένου εξοπλισµού  

Αφορά τον καινούριο εξοπλισµό που θα αγοραστεί και θα εγκατασταθεί στους αναδόχους 

φορείς και περιλαµβάνει : 

 Εξοπλισµό ποιοτικού ελέγχου & έρευνας  
 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και τα απαραίτητα περιφερειακά 
 Προγραµµατιζόµενους λογικούς ελεγκτές  
 Αισθητήρες 
 Ευφυείς αυτοµατισµούς 
 Εξοπλισµός συστήµατος αναγνώρισης κωδικών 
 Την απαραίτητη ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την υποστήριξη των ανωτέρω 

(πίνακες, υλικά πινάκων, καλωδιώσεις, κλπ) 
 

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνεται και το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης του 

εξοπλισµού καθώς και της εκπαίδευσης των χρηστών στη λειτουργία του. 

 
 Λογισµικό. 

  
 Περιλαµβάνει τη δαπάνη ανάπτυξης εξειδικευµένων εφαρµογών 

πληροφορικής στους αναδόχους φορείς, απαραίτητων για την υλοποίηση του έργου, 

καθώς και την δαπάνη αγοράς απαραίτητου έτοιµου λογισµικού υποστήριξης των 

εφαρµογών 

 
 Αµοιβές εξειδικευµένων συµβούλων. 

 
Οι δαπάνες αυτές αφορούν στις υπηρεσίες των Τεχνικών Φορέων Υποστήριξης στους 

τοµείς : 

 

 Αγορά τεχνογνωσίας σε θέµατα αγροβιοτεχνολογίας & πληροφορικής 
 Παρακολούθηση και διαχείριση έργου  
 Επίβλεψη εξειδικευµένων εγκαταστάσεων και εφαρµογών 

 
Στη συνολική αµοιβή των συµβούλων περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που 
πραγµατοποίησαν για τις ανάγκες του έργου (ταξίδια, αναλώσιµα, κλπ). 
 
 Αµοιβές επιστηµονικού προσωπικού των αναδόχων φορέων. 

  



Αφορούν στις δαπάνες του εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού των 
επιχειρήσεων, το οποίο εµπλέκεται στην υλοποίηση του προτεινόµενου έργου.  
Οι αµοιβές του επιστηµονικού προσωπικού τεκµηριώνονται µε βάση τις ακαθάριστες 
αµοιβές του (συµπεριλαµβανοµένου και όλων των δώρων και επιδοµάτων) και τον 
χρόνο απασχόλησής του για τις ανάγκες του έργου. 
 
 ∆απάνες δηµοσιότητας – προβολής  

 
 Οι δαπάνες αυτές αφορούν: 

 Στην παραγωγή έντυπου & ηλεκτρονικού υλικού 
(φυλλάδια, αφίσες, CD–ROM) 

 Στην πραγµατοποίηση ενηµερωτικής εκδήλωσης – 
ηµερίδας (ενοικίαση αίθουσας – εξοπλισµού, catering, 
ανακοίνωση γνωστοποίησης στον τύπο, προσκλήσεις)   

 
 Άλλες δαπάνες 

 
 ∆απάνες ταξιδιών, διαµονής και διατροφής του προσωπικού των αναδόχων 
φορέων, οι οποίες αφορούν στα απαραίτητα έξοδα µετακίνησης και διαβίωσης 
του απασχολουµένου προσωπικού για την υλοποίηση του προτεινόµενου έργου. 
 ∆απάνες αναλωσίµων, οι οποίες περιλαµβάνουν : αναλώσιµα γραφείου και Η/Υ, 
υλικά εκπαίδευσης (βιβλία), ατοµικά είδη για τη λειτουργία εξειδικευµένου 
εξοπλισµού (γάντια, φόρµες, κλπ), δαπάνες εκτυπώσεων και φωτοαντιγράφων, α' 
υλικά και βοηθητικά υλικά απαραίτητα για την υλοποίηση του προτεινόµενου 
έργου. 
 Λειτουργικές δαπάνες που περιλαµβάνουν δαπάνες σε ΟΤΕ, συντήρηση, 
ταχυδροµικές υπηρεσίες, οι οποίες δε µπορούν να ξεπερνούν το 5% των 
συνολικών µηνιαίων δαπανών του φορέα υλοποίησης στις παραπάνω κατηγορίες. 
Επίσης περιλαµβάνουν τις δαπάνες διαµόρφωσης χώρων, όπου απαιτούνται. 
 ∆απάνες τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων και χρήσεων. Περιλαµβάνουν τις 
δαπάνες σε υπηρεσίες Internet και τηλεµατικής. 

 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΝΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

 
Κατηγόρια ∆απάνης Κατώτατο 

Όριο (%) 
Ανώτατο 
Όριο (%) 

Αγορά εξειδικευµένου εξοπλισµού  10 50 
Αγορά έτοιµου λογισµικού  
Ανάπτυξη εξειδικευµένων εφαρµογών 

- 
- 

10 
20 

Αµοιβές εξειδικευµένων συµβούλων 15 60 
Αµοιβές επιστηµονικού προσωπικού των 
αναδόχων φορέων 5 10 
∆απάνες δηµοσιότητας – προβολής - 10 
Άλλες ∆απάνες - 5 

 
Σηµείωση: Οι αµοιβές των ΤΦΥ εµπίπτουν στις κατηγορίες " Ανάπτυξη 

εξειδικευµένων εφαρµογών λογισµικού" και "Αµοιβές ειδικευµένων 
συµβούλων".  



5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
 
 
Παρακολούθηση φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου  
 

Για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των εγκριθέντων έργων από τον 

Ενδιάµεσο Φορέα απαιτείται η υποβολή από τον ανάδοχο φορέα, Μηνιαίων 

∆ελτίων ∆απανών, Τριµηνιαίων Εκθέσεων Προόδου και Αναλυτικών Εξαµηνιαίων 

Εκθέσεων Προόδου. Οι δαπάνες που θα αναφέρονται θα πρέπει να εµπίπτουν στις 

επιλέξιµες κατηγορίες της ενότητας 4 και να αποδεικνύονται µε εξοφληµένα 

παραστατικά. 

Ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης έργων γίνεται µέσω φυσικών και 
οικονοµικών πιστοποιήσεων που διενεργούνται από στελέχη του Ενδιάµεσου Φορέα, 
µετά την υποβολή των Αναλυτικών Εκθέσεων Προόδου. Κατά τον έλεγχο 
πιστοποιούνται η εξόφληση των αναφερόµενων δαπανών και η ορθή καταχώρηση 
των λογιστικών εγγραφών σύµφωνα µε τον ΚΒΣ. 

Ως έναρξη του έργου ισχύει η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µεταξύ 
του ανάδοχου και του Ενδιάµεσου Φορέα, µε ταυτόχρονη κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους 5% του συνολικού προϋπολογισµού του έργου. 

 

Καταβολή χρηµατοδότησης 
 
Ο ανάδοχος φορέας δικαιούται προκαταβολής της δηµόσιας χρηµατοδότησης 

µετά την υπογραφή της σύµβασης. Το ύψος της προκαταβολής ανέρχεται έως το 40% 
της συνολικής επιδότησης και για την είσπραξή της είναι απαραίτητη η κατάθεση από 
τον ανάδοχο φορέα εγγυητικής επιστολής τραπέζης, ισόποσης αξίας µε το ποσό της 
προκαταβολής. 

Μετά την πιστοποίηση υλοποίησης του 50% του έργου, ο ανάδοχος φορέας 
µπορεί να αιτηθεί ενδιάµεσης χρηµατοδότησης για δαπάνες που έχουν πιστοποιηθεί, 
αφαιρουµένου του ποσού που έλαβε ως προκαταβολή και να αιτηθεί την επιστροφή 
της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής.   

Μετά την τελική πιστοποίηση του έργου ο ανάδοχος φορέας δικαιούται χρηµατοδότηση 

ύψους τέτοιου, ώστε να έχει λάβει αθροιστικά µε τις προηγούµενες 

χρηµατοδοτήσεις το 80% της συνολικής επιδότησης, που αναλογεί στις δαπάνες 

που έχουν πιστοποιηθεί. Το υπόλοιπο 20% της επιδότησης το λαµβάνει µετά την 

οριστική αποδοχή του έργου από την αναθέτουσα αρχή, οπότε επιστρέφεται και η 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 
 



6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
 
Ακολουθεί κατάλογος δικαιολογητικών που συνοδεύουν απαραίτητα την πρόταση:  
 
1. Το πιο πρόσφατο ΦΕΚ του ανάδοχου φορέα, από το οποίο θα πρέπει να 

προκύπτουν τα στοιχεία του νόµιµου εκπροσώπου της επιχείρησης που υπογράφει 
το έντυπο υποβολής της πρότασης. 

2. Ιδιωτικά συµφωνητικά συνεργασίας µεταξύ των Αναδόχων Φορέων και των 
Τεχνικών Φορέων Υλοποίησης και των Προµηθευτών. Prospectus και αναλυτική 
περιγραφή του εξοπλισµού και των παρεχόµενων υπηρεσιών 

3. Βεβαίωση της νοµαρχίας ή του αρµόδιου επιµελητηρίου για τον τόπο 
εγκατάστασης της βιοµηχανικής µονάδας του ανάδοχου φορέα, καθώς και για το 
αντικείµενο δραστηριότητάς του. 

4. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ της µονάδας του ανάδοχου φορέα που θα γίνει το έργο. 
5. ∆ηµοσιευµένους ισολογισµούς ή επικυρωµένα από την επιχείρηση αντίγραφα 

ισολογισµών, ή ισοζύγιο τελευταίου έτους εφόσον δεν απαιτείται η δηµοσίευση 
τους, και αποτελέσµατα χρήσης για τα έτη 1996, 1997, 1998. 

6. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού του ανάδοχου φορέα για το τελευταίο δίµηνο 
πριν την υποβολή της πρότασης, θεωρηµένο από το ΙΚΑ ή την Επιθεώρηση 
Εργασίας. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο 
του ανάδοχου που θα βεβαιώνεται ότι : α) Η επιχείρηση δεν έχει επιδοτηθεί από 
άλλο Εθνικό ή Ευρωπαϊκό πρόγραµµα για την υλοποίηση του προτεινόµενου 
έργου, β) Το προτεινόµενο έργο ή µέρος αυτού δεν έχει υλοποιηθεί πριν την 
ηµεροµηνία υποβολής της παρούσας πρότασης και γ) Ολα τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην πρόταση είναι αληθή. 

8. Επικυρωµένο καταστατικό του ΤΦΥ και του Προµηθευτή (δεν ισχύει για 
δηµόσιους φορείς). 

 
 
 
 
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων στο πρόγραµµα είναι η : 
……………… 
Τόπος υποβολής των προτάσεων είναι : ……………….. 
 

Κάθε πρόταση υποβάλλεται σε φάκελο, σε δύο αντίτυπα. Το ένα φέρει την ένδειξη 

"πρωτότυπο" και συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά της ενότητας 6. 

Ακόµη, η πρόταση υποβάλλεται και ηλεκτρονικά, σε δισκέτα 3.5'' ή cd-rom (αρχείο 

MS Word)   

Αντίγραφο του εντύπου "Μηχανογραφικό δελτίο έργου" θα πρέπει να βρίσκεται 

κολληµένο πάνω στο φάκελο υποψηφιότητας, ώστε να είναι δυνατό να κρατηθούν 

στατιστικά στοιχεία χωρίς να ανοιχτούν οι φάκελοι. 

 



8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 
Oι προτάσεις που θα υποβληθούν εµπρόθεσµα και θα περιέχουν όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, θα αξιολογούνται σύµφωνα µε τα κριτήρια που ακολουθούν (σε 
παρένθεση το ποσοστό βαρύτητας του κάθε κριτηρίου): 

 
Αξιολόγηση των αναδόχων φορέων (20%) 
 
 Γενική εικόνα επιχείρησης (µέγεθος, ιστορία, οικονοµικά στοιχεία, ανθρώπινο 
δυναµικό, κλπ) 
 Εµπειρία της επιχείρησης στην υλοποίηση παρόµοιων έργων 
 Ικανότητα του επιστηµονικού προσωπικού της επιχείρησης που θα συµµετέχει 
στο έργο και θα εγγυηθεί την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων του 

 
 Αξιολόγηση των προµηθευτών και των Τεχνικών Φορέων Υποστήριξης (ΤΦΥ) 

(20%) 
 
 Προφίλ ΤΦΥ/προµηθευτή 
 Ικανότητα της οµάδας έργου του ΤΦΥ που θα εγγυηθεί την επιτυχή υλοποίηση 

του 
 Εµπειρία του ΤΦΥ στην υλοποίηση έργων στον τοµέα της αγροβιοτεχνολογίας 

 
 Αξιολόγηση του έργου (30%) 
 
 Παρουσίαση της πρότασης, τεκµηρίωση των ενεργειών και του προϋπολογισµού 
 Ύπαρξη καινοτοµικού στοιχείου 
 Εφικτότητα επιτυχούς υλοποίησης του έργου 

 
  Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του έργου (30%) 
 
 ∆ηµιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων για την επιχείρηση 
 ∆ηµιουργία πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων στην Περιφέρεια  
 Αξιοποίηση προηγούµενων ερευνητικών αποτελεσµάτων 

 
 
 

7.    ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ –ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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 9.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ 

 
 

ΜΕΡΟΣ Α.  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

 
Α1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

 
Α.2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 

 

 
Α.3. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  FAX:  

 
Α.4. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΑΤΟΜΙΚΗ  

Ο.Ε.  

Ε.Ε.  

Ε.Π.Ε.  

Α.Ε.  

 
Α.5. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ: 
 

 
Α.6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

1 - 10   51 - 100   201 - 300  

11 - 50     101 - 200   ΑΝΩ ΤΩΝ 300  

      
Α.7. ΚΛΑ∆ΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΤΑΚΟ∆) 
 



ΜΕΡΟΣ Β. 
 
1) Είστε ενηµερωµένοι για τις εξελίξεις στην βιοτεχνολογία και τις εφαρµογές της; 
 
ΝΑΙ   ΟΧΙ   
 

2) Αν ναι από πού; 

α) Σελίδες στο διαδίκτυο  

β) Επιστηµονικά ή συλλογικά περιοδικά  

γ) Συνέδρια - Ηµερίδες  

δ) Κρατικές υπηρεσίες  

ε) Σύµβουλοι επιχειρήσεων  

στ)  τεχνογνωσίας - ενηµέρωσης από επιχειρηµατικές συµπράξεις ( αν ΝΑΙ από ποιες)  

 

3) Θα θέλατε να ενηµερωθείτε για την σύγχρονη εξέλιξη της βιοτεχνολογίας; - Από ποιες 

πηγές; 

 
α)  

β) 

γ) 

δ)  

ε)  

 

4) Γνωρίζεται το ρυθµιστικό πλαίσιο χρήσης – διακίνησης των βιοτεχνολογιών και των 

προϊόντων τους;  

 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   
 

5) Αν ΝΑΙ, έχετε γνώση των παρακάτω:  

1. Υπουργική απόφαση αριθ. Οικ. 88740/1883/1995 για την απελευθέρωση 
Γ.Τ.Ο. στο περιβάλλον ΝΑΙ  

 

2. Υπουργική απόφαση αριθ. Οικ. 88740/1883/1995 για την χρήση Γ.Τ.Ο. ΟΧΙ  
 

 
3. Άλλη νοµοθεσία  

 

6) Πιστεύετε ότι υπάρχουν κίνδυνοι από την διαχείριση των βιοτεχνολογιών στο επίπεδο των 

επιχειρήσεων;  

 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   
  

 



 

 

 
7) Αν ΝΑΙ, ποιοι;  
α) Εµπορικοί  

β) Ατυχηµάτων  

γ) Περιβαλλοντικοί  

δ) Καταναλωτές  

ε) Νοµικοί - Θεσµικοί  

 

8) Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιµετωπίζεται στην εισαγωγή βιοτεχνολογιών στην 

επιχείρηση σας;  

α) Υποδοµή  

β) Αγορές  

γ) Τυποποίηση  

δ) Νοµικό πλαίσιο  

ε) Ειδικευµένο προσωπικό  

στ) Άλλα  

 

9) Θα εισάγεται βιοτεχνολογικές µεθόδους – προϊόντα στην παραγωγική διαδικασία στην 

επιχείρηση σας; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   
 

 

10) Αν ναι για ποιους λόγους; 
α) 

β)  

γ) 

δ)  

 

11) Αν όχι για ποιους λόγους; 
α)  

β) 

γ) 

δ) 

 

12) Ποιες µεθόδους ή προϊόντα βιοτεχνολογιών θα θέλατε να εισάγεται στην επιχείρηση σας;  



ΜΕΡΟΣ Γ 
 
1) Χρησιµοποιείτε βιοτεχνολογικά προϊόντα ή µεθόδους στην παραγωγική 

διαδικασία;  

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

 
2) Αν ΝΑΙ, ποια προϊόντα;  
1. Πρώτη ύλη  

2. Ένζυµα  

3. Ζωντανούς οργανισµούς  

4. Άλλο (περιγράψτε)  

 

 

 

 

3) Ποιες µεθόδους (απαριθµήστε)  
 

 

 

 

4) Ποια και τι µορφής βιοτεχνολογικά προϊόντα παράγετε;  
1.  

2.   

3.   

4.   

 
5) Αναφέρατε τα target group που απευθύνονται τα βιοτεχνολογικά προϊόντα ή 

προϊόντα που εµπεριέχουν βιοτεχνολογικές µεθόδους παραγωγής.  
1.   

2.  

3.  

4.  

 

6) Η επιχείρηση διαθέτει τµήµα R & D;  
 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   
 

7) Η επιχείρηση διαθέτει  εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου;  
 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   



 
 
8) Η επιχείρηση διαθέτει το κατάλληλο επιστηµονικό δυναµικό για την διαχείριση των 

βιοτεχνολογικών µεθόδων παραγωγής;  
 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   
 

9) Αν ΝΑΙ αναφέρετε ειδικότερα τον αριθµό:  
α)  
- Γεωπόνος - Τεχνολόγος   

- Χηµικός - Μηχανικός  

- Βιολόγος  

- Άλλα  

β)  Θέση στην επιχείρηση:  

 

 

0) Η χρήση των βιοτεχνολογικών µεθόδων αν έχουν εφαρµογή στην επιχείρηση σας 

1. ιστικότητα των επιχειρήσεων  

2. Βελτίωση στην ποιότητα  

ους  

ικασίες  

 

1) Η επιχείρηση σας διαθέτει εξειδικευµένο τµήµα Marketing στα βιοτεχνολογικά 

 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

 

- Υπεύθυνος παραγωγής  

- ∆ιοικητικά στελέχη  

- Στέλεχος Marketing 

1
συµβάλλει:  
Στην ανταγων

3. Αυξάνει τα περιθώρια κέρδ

4. ∆ηµιουργεί ειδικές αγορές  

5. Ευελιξία στις παραγωγικές διαδ

1
προϊόντα;  

 

12) Αν ΝΑΙ αναφέρετε τις δραστηριότητες του:  

3.  

3) Εξάγετε βιοτεχνολογικά προϊόντα;  

ΝΑΙ   ΟΧΙ   

1.  

2.  

 

1
 

 



14) Αν ΝΑΙ σε ποιες χώρες;  
1. Ε.Ε. 

2. Η.Π.Α. - ΚΑΝΑ∆ΑΣ  

3. Ν.Α. ΑΣΙΑ  

4. ΑΦΡΙΚΗ  

5. ΙΑΠΩΝΙΑ 

6. Ν. ΑΜΕΡΙΚΗ  

7. ΧΩΡΕΣ Κ.Α.Ε.  



ΜΕΡΟΣ ∆. 
 

1) Ποια τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζετε από τις εφαρµογές των 
γιών;  

εχνογνωσίας  

ευµένης υποδοµής  

βιοτεχνολο

1. Μεταφορά τ

2. Ανάπτυξη εξειδικ

3. Εύρεση εξειδικευµένου προσωπικού  

4. Αυστηρό νοµικό πλαίσιο  

5. Άλλο (περιγράψτε)  
 

2) Ποια τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζετε στη διάθεση των 
βιοτεχνολογικών προϊόντων;  

1. Ειδικός χειρισµός στην αποθήκευση - µεταφορά  

2. ∆υσπιστία καταναλωτικού κοινού  

3. Αναγραφή Γ.Τ.Ο. σαν συστατικών στην ετικέτα  

4. Αυστηρό νοµικό πλαίσιο  

5. Άλλο (περιγράψτε)  
 

3) Σε ποιο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας εισέρχονται οι βιοτεχνολογικές 
µέθοδοι;  

 

 

 

 

4) Ποιος είναι ο ειδικός εξοπλισµός που διαθέτετε για τον χειρισµό των 
βιοτεχνολογιών;  

 

 

 

 

5) Ποιος είναι ο ειδικός εξοπλισµός που χρειάζεστε για την εισαγωγή των 
βιοτεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία;  

 

 

 

 



6) Ποιες είναι οι υπηρεσίες που θέλε αγωγή των βιοτεχνολογιών;  
 

τε για την εισ

 

 

 

7) ∆ιαθέτετε αυτόµατο  σύστηµα διαχείρισης βιοτεχνολογικών/ βιολογικών 
αποβλήτων;  

ΝΑΙ   ΟΧΙ   
 

8) Έχετε ειδικό σχέδιο πρόληψης ατυχηµάτων και καταστάσεων έκτακτης σχετικά µε 
ην χρήση βιοτεχνολογίας στην εταιρία σας;  τ

 ΝΑΙ   ΟΧΙ   
 

Για την ανάπτυξη βιοτεχνολογι9) κών µεθόδων & προϊόντων συνεργάζεστε µε:  

- Ερευνητικά κέντρα (αναφέρετε)   
(αναφέρετε)   

 

- Α.Ε.Ι.  
- Εταιρίες διαχείρισης βιοτεχνολογιών (αναφέρετε)   
 

10) Αναφέρετε την πιθανή εµπειρία σε χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα για την 
ολογιών:  

- ισµός (αναφέρετε)   

Ποσοστό ολοκλήρωσης (αναφέρετε)   

ανάπτυξη βιοτεχν
 
 

Προϋπολογ
- 

- Τίτλος προγράµµατος (αναφέρετε)   

- Υπεργολαβίες (αναφέρετε υπεργολαβίες)  
 

 



ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
Εταιρίες παραγωγής και διάθεσης τροφίµων 

 
. Θα θέλατε να χρησιµοποιήσετε γενετικά τροποποιηµένη ύλη για την παραγωγή 

των προϊόντων σας;  
Ι

1

ΝΑ    ΟΧΙ   
 

α ρησιµοποιούσα ετ  τροποποιηµένα ένζυµα για την παραγωγή των 
προϊόντων σας;  
Ι

2. Θ  χ τε γεν ικά

ΝΑ    ΟΧΙ   
 

3. Θα χρησιµοποιούσα ετ  τροποποιηµένους µύκητες ή µικροοργανισµούς 
στις ζυµώσεις, στην παραγωγική διαδικασία;  
Ι

τε γεν ικά

ΝΑ    ΟΧΙ   
 

4. Αν η απάντηση είν αι ΝΑΙ στην ερώτ  λατε να αναπτύξετε 
ήριο παραγωγής στην επιχε

Ι

ηση 2 και 3 θα θέ
εργαστ ίρηση;  

ΝΑ    ΟΧΙ   
 

5. Γνωρίζετε τους προµηθευτές για τις απαιτούµενες γενετικά τροποποιηµένες 
πρώτες ύλες;  

ΝΑΙ   ΟΧΙ   
 

6. Αν ΝΑΙ αναφέρετε  µερικούς από αυτούς:  

 

 

 

 

 
7. Η χρήση των βιοτεχνολογιών µπορούν να οδηγήσουν σε νέα ειδικά προϊόντα;  
ΝΑΙ   ΟΧΙ   
 

8. Αν η απάντηση στην ερώτηση 7 είναι ΝΑΙ,  δώστε περιγραφή:  
1.  

2.   

3.   

4.   

 



ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
Κλωστήρια  

 

 1. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν ποικιλίες γενετικά τροποποιηµένου βαµβακιού µε ειδικά
χαρακτηριστικά;  

ΝΑΙ   ΟΧΙ   
 

2. Αν η απάντηση στην ερώτηση 1 είναι ΝΑΙ, ποιον τύπο γνωρίζετε;  
α) Ποικιλίες βελτιωµένης ποιότητας ίνας  

Ποικιλίες µε χρωµατ  ί   

γ) Ποικιλίες µε αντιµικροβιακές ιδιότητες  

3.  µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά;  

β) ισµένη να

 

Χρησιµοποιείτε στην επιχείρηση σας βαµβάκια
ΝΑΙ   ΟΧΙ   
 

4. Αν η απάντηση στην ερώτηση 3 είναι ΝΑΙ, από πού προµηθεύεστε πρώτες ύλες;  

 

 

 

 

ο ς οι ενέργειες σα την αντιµετώπιση των δυσκολιών του νοµικού πλαισίου;  

2.   

3.   

.   

.   

. Ποια η µορφή και η ένταση του ανταγωνισµού µε ξένες επιχειρήσεις (κύρια Η.Π.Α., 

.   

5. Π ιε ς για 
1.  

4

5

 

6
ΑΣΙΑ) που χρησιµοποιούν ειδικού τύπου βαµβάκια για πρώτη ύλη;  

1.  

2

3.   

4.   

5.   

 



ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
Εταιρίες παραγω νησης σπόρων   

λληνική  

 

2. υ παράγουν και G.M.O. προϊόντα;  
ΝΑΙ

γής και διακί
 

1. Η επιχείρηση σας έχει έδρα την Ελλάδα ή είναι θυγατρική διεθνούς οίκων µε 
προϊόντα GMO;  

- Ε

 
- ∆ιεθνής  

∆ιακινείτε προϊόντα εταιριών πο
   ΟΧΙ   

 

3. Αν η απάντηση στην ερώτηση 2 είναι ΝΑΙ, ποιών καλλιεργειών;  
1.  

2.    

.   

 

4. Θα θέλατε να αναπτύξετε G.M.O. προϊόντα στην Ελλάδα;  
ΑΙ   ΟΧΙ   

3.   

4

Ν
 

5. Αν η απάντηση στην ερώτηση 4 είναι ΝΑΙ, ποια είναι και µε τι χαρακτηριστικά;  
 

ΕΙ∆ΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

  

  

  
 

6. Έχετε υποβάλει πειραµατικούς φακέλους ανάπτυξης G.M.O. στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.;  
   ΟΧΙ   ΝΑΙ

 

7. Αν η απάντηση στην ερώτηση 6 είναι ΝΑΙ,:  

 υποβολών:  

 εγκρίσεων:   

Αριθµός

Αριθµός

Αριθµός ολοκληρωµένων:   

 

8. Τί εξειδικευµένο προσωπικό χρησιµοποιείται για τις παραπάνω ενέργειες;  

 

 



9. Για την ολοκλήρωση των παραπ εστε:  
α) Ερευνητικά κέν

β) ∆ιεθνής   (ποιους………) 

 

10. Σε ποιες ενέργειες έχετε προχωρήσει για την προώθηση των G.M.O. προϊόντων;  
1.  

2.   

.   

ο ς οι δυσκολίες π τι ωπίζετε στην εµπορία των G.M.O. προϊόντων;  
 

α) Από ποιους διεθνής οίκους;  
 

άνω συµβουλεύ
τρα (ποια ………)  

γ) Ιδιώτες ερευνητές - συµβούλους  

3.   

4

 

11. Π ιε ου αν µετ

 

 

 

 

β) Από εγχώρια σποροπαραγωγή  
 

 

 
 
2. Θα θέλατε να αναπαράγετε εργαστήριο των G.M.O. στην επιχείρηση σας;  
ΑΙ   ΟΧΙ   

1
Ν
 

 

13. Περιγράψτε το είδος των συµβουλευτικών υπηρεσιών που θα θέλατε για την 
ανάπτυξη G.M.O. προϊόντων;  
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