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ΘΕΜΑ: Ίδρυση Αγροτικού Τεχνολογικού Λυκείου στη Νάουσα 

 

    Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί 
 

    Σας υποβάλλουµε το αίτηµα τού ∆ήµου Ηρωικής πόλης Νάουσας για την 

ίδρυση Αγροτικού Λυκείου στην περιοχή του, µε αντικείµενο τη δενδροκοµία.  

 

    Πρόκειται για αίτηµα το οποίο έγκαιρα υποβάλλαµε από τον Σεπτέµβριο του 

2011, στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης του σχεδίου νόµου τού 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που περιλαµβάνει διατάξεις 

για την ίδρυση και λειτουργία Αγροτικών Τεχνολογικών Λυκείων, ένα σε κάθε 
Περιφέρεια της χώρας (βλ. σχέδιο νόµου, άρθρο 11). Πρόσφατα, το ίδιο 

αίτηµα υποβάλλαµε και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. 

Τσαυτάρη (αρ.πρωτ. 4017/11-2-2013). Επίσης, για την ίδρυση Αγροτικού 

Τεχνολογικού Λυκείου στη Νάουσα, υπάρχει από 6-3-2012 η σύµφωνη γνώµη 

και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την οποία ζητάµε και από τον 

Περιφερειάρχη κ. Τζιτζικώστα.  

 

     Στη σηµερινή δύσκολη συγκυρία που βιώνει η χώρα µας και ειδικότερα η 

περιοχή της Νάουσας, εξαιτίας της αποβιοµηχάνισης και του χρόνιου 

προβλήµατος τής υψηλής ανεργίας (πάνω από 40%), θεωρούµε ότι το εν 
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λόγω αίτηµα εναρµονίζεται µε τον στρατηγικό αναπτυξιακό στόχο τής χώρας 

µας, να αξιοποιήσει τους παραγωγικούς τοµείς στους οποίους διαθέτει 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα.   

 

     Σήµερα, ο πρωτογενής-τοµέας, η αγροτική παραγωγή, είναι η κύρια 

πλουτοπαραγωγική πηγή στην περιοχή της Νάουσας, µετά το κλείσιµο των 

µεγάλων εργοστασίων κλωστοϋφαντουργίας. Θεωρούµε ότι η ίδρυση 

Αγροτικού Τεχνολογικού Λυκείου στη Νάουσα µε γνωστικό αντικείµενο τη 

δενδροκοµία, είναι αίτηµα ρεαλιστικό και δίκαιο, γιατί:  
      

1. Η Νάουσα έχει µακρά παράδοση και ιστορία στην δενδροκαλλιέργεια. Από 

το 1920 ιδρύεται το Κρατικό Φυτώριο Αµερικανικής Αµπέλου, που 

αγρότερα, το 1954, µετονοµάζεται σε Ινστιτούτο ∆ενδροκοµίας. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι πρώτοι οπωρώνες µήλου και ροδακίνου στη 

χώρα µας φυτεύτηκαν στην περιοχή της Νάουσας στις αρχές της δεκαετίας 

του ‘20. Σταδιακά τα επόµενα χρόνια, η δενδροκαλλιέργεια αναπτύχθηκε 
στη Νάουσα, επεκτάθηκε  στην ευρύτερη περιοχή και έχει καταξιωθεί 
διεθνώς για την παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων (ροδάκινα, 

µήλα κεράσια, νεκταρίνια, ακτινίδια κλπ.). Σήµερα, το ραδάκινο και το 

κεράσι Νάουσας είναι τα µοναδικά προϊόντα πανευρωπαϊκά 

πιστοποιηµένα ως Προϊόντα Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.). 

 

2. Το Αγροτικό Τεχνολογικό Λύκειο µπορεί να στεγαστεί στις υφιστάµενες 

εγκαταστάσεις του ΕΘΙΑΓΕ-Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ∆ένδρων Νάουσας 

(Ι.Φ.∆). Είναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφές και το πνεύµα των 

Υπουργείων Παιδείας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, αφού  µπορεί 
να στηρίξει, αλλά και να τροφοδοτήσει την εκπαίδευση νέων αγροτών γιατί: 
α) Το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ∆έντρων διαθέτει τρία αγροκτήµατα 

συνολικής έκτασης 1.000 στρεµµάτων, όπου διεξάγονται οι ερευνητικές 

εργασίες, β) Το κεντρικό Αγρόκτηµα βρίσκεται στη Νάουσα σε έκταση 210 

στρεµµάτων και περιλαµβάνει γραφεία, εργαστήρια, βιβλιοθήκη, αίθουσα 

διαλέξεων, θερµοκήπιο, υδρονέφωση, εντοµοστεγείς θαλάµους, ψυγεία, 

εργαστήρια αναλύσεων και πολλές βοηθητικές εγκαταστάσεις, γ) Τα κύρια 

αντικείµενα έρευνας του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων ∆έντρων είναι: η 

εξεύρεση και  δηµιουργία βελτιωµένων ποικιλιών των φυλλοβόλων 

οπωροφόρων δέντρων, η θρέψη-λίπανση, η βελτίωση αγροτεχνικών 

µεθόδων, η µελέτη αντιµετώπισης εχθρών και ασθενειών, η παραγωγή και 
ο έλεγχος πολλαπλασιαστικού υλικού, η ενηµέρωση και εκπαίδευση 

γεωπόνων και παραγωγών σε δενδροκοµικά θέµατα κ.ά.    

 

3. Η ίδρυση του Αγροτικού Λυκείου θεωρούµε ότι καλύπτει απόλυτα τους 

γενικούς στόχους του Σχεδίου Νόµου του Υπ.Α.Α.Τ. που είναι: Ο 

σχεδιασµός και η ανάπτυξη Εθνικής Πολιτικής Γεωργικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης, ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη Εθνικής Πολιτικής Αγροτικής 

Έρευνας, και ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη Εθνικής ∆ιασφάλισης 

ποιότητας στον αγροτικό τοµέα.  

 

4. Σήµερα, η παραγωγική και εµπορική δραστηριότητα στον τοµέα των 

νωπών οπωροκηπευτικών, είναι πολύ µεγάλη στον ∆ήµο Νάουσας. Η 

εξαγωγική δραστηριότητα των αγροτικών συνεταιρισµών και των 

επιχειρήσεων της περιοχής είναι έντονη και τεράστια η συνεισφορά τόσο 

στην τοπική οικονοµία, όσο και στο εµπορικό ισοζύγιο της εθνικής 

οικονοµίας. Αξίζει να ληφθεί υπόψη το έτος 2012 η συνολική αξία των 



 3 

εξαγωγών αγροτικών προϊόντων στην περιοχή ανήλθε περίπου στο ποσό 

των 110 εκατοµµυρίων  ευρώ (Ροδάκινο, Ακτινίδιο, Κεράσι, Νεκταρίνι, Μήλο 

κ.ά.). Στο ∆ήµο Νάουσας λειτουργούν τέσσερις από τους µεγαλύτερους 

και υγιέστερους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς της χώρας (2 στη Νάουσα και 
2 στην Επισκοπή Νάουσας).  

 

5. Ανάλογη θεσµική πρωτοβουλία στον τοµέα της εκπαίδευσης, έγινε στη 

Νάουσα το 1964, όταν ιδρυθήκαν οι πρώτες Τεχνικές Σχολές της χώρας. 

Τότε η πόλη υποδέχθηκε εκατοντάδες µαθητές από όλη την επικράτεια. 

Αργότερα, οι απόφοιτοι των Τεχνικών Σχολών Νάουσας στελέχωσαν 

εργοστάσια και επιχειρήσεις της Νάουσας, αλλά και δηµόσιους 

οργανισµούς και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.  

 

6. Το Αγροτικό Τεχνολογικό Λύκειο Νάουσας µπορεί να ενταχθεί στο 

σχεδιασµό που υπάρχει και προβλέπει τη λειτουργία 5 Αγροτικών Λυκείων 

σε αντίστοιχες Περιφέρειες τής χώρας από το Σεπτέµβριο 2013 (όπως: 

Γαλακτοκοµίας-Τυροκοµίας στα Ιωάννινα, Αγροτικών Μηχανηµάτων-

Ζωοτεχνίας στη Λάρισα, Επιχειρηµατικής Γεωργίας-Αγροτικής Οικονοµίας 

και Επιχειρηµατικότητας-Πρότυπη Σχολή «Ανδρέας Συγγρός» στην Αθήνα, 

Αµπελουργίας-Οινοτεχνίας και Οινοτουρισµού στη Νεµέα Κορινθίας, 

Μεσογειακών και Υποτροπικών Καλλιεργειών και Θερµοκηπιών στη 

Μεσσαρά Ηρακλείου Κρήτης). Αντίστοιχα λοιπόν, στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας και µε έδρα τη Νάουσα, προτείνουµε να ιδρυθεί 
Αγροτικό Τεχνικό Λύκειο µε γνωστικό αντικείµενο την δενδροκαλλιέργεια 

οπωροκηπευτικών.     

  

7. Η λειτουργία Αγροτικού Τεχνολογικού Λυκείου στη Νάουσα, εντάσσεται 
στον γενικότερο στρατηγικό στόχο του ∆ήµου Νάουσας που είναι η 

στήριξη του πρωτογενούς τοµέα µε δράσεις που αποσκοπούν στην 

ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και την ολοκληρωµένη αξιοποίηση των συγκριτικών 

πλεονεκτηµάτων της περιοχής. Η ίδρυση του Αγροτικού Λυκείου 

∆ενδροκοµίας παρέχοντας εξειδικευµένες γνώσεις και επαγγελµατική 

κατάρτιση σε νέους αγρότες, θα συµβάλλει καταλυτικά στην ανάπτυξη, 

επιφέροντας πολλαπλασιαστικά οφέλη στην τοπική οικονοµία (αύξηση 

της απασχόλησης, δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, βελτίωση της 

ποιότητας των αγροτικών προϊόντων κλπ.). Επειδή λοιπόν, παρέχεται η 

δυνατότητα σε κάθε Περιφέρεια να λειτουργεί ένα Αγροτικό Λύκειο, η 

Νάουσα έχει τις προϋποθέσεις να αποκτήσει  ∆ηµόσιο Αγροτικό Λύκειο 

∆ενδροκοµίας. Η στέγασή του µπορεί να εξυπηρετηθεί άνετα στις 

υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Ι.Φ.∆., καθώς και σε άλλα ∆ηµοτικά 

∆ιδακτήρια, που µπορούν να παραχωρηθούν για το σκοπό αυτό.   

 

8. Η εκπαίδευση των νέων οι οποίοι σήµερα πλήττονται περισσότερο από το 

πρόβληµα της ανεργίας, στο πλαίσιο λειτουργίας του Αγροτικού 

Τεχνολογικού Λυκείου Νάουσας, θα θέσει τα θεµέλια για την ορθολογική 

και ολοκληρωµένη αξιοποίηση του πλούτου που διαθέτει η περιοχή, 

ανοίγοντας δυναµικές προοπτικές ανάπτυξης και προόδου. 

 

9.  Η περιοχή της Νάουσας είναι πασίγνωστη για την από δεκαετίες τεράστια 

ανάπτυξη της δενδροκοµίας. Αυτός είναι ο λόγους που η πολιτεία ίδρυσε 
το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ∆έντρων το 1963. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός 

ότι, κατά µήκος του άξονα του Σιδηροδροµικού Σταθµού Νάουσας  µέχρι τη 
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Σκύδρα, δηµιουργήθηκαν και λειτουργούν δεκάδες Συνεταιριστικές και 
Μεταποιητικές Επιχειρήσεις, και γι’ αυτό αποτελεί η περιοχή το µεγαλύτερο 

εµπορικό, µεταποιητικό, διαµετακοµιστικό και εξαγωγικό κέντρο της χώρας 

στον τοµέα των οπωροκηπευτικών.  

 

 Κύριοι Υπουργοί και κύριε Περιφερειάρχα,  

 

       Για τους λόγους αυτούς, θεωρούµε ότι το αίτηµα που σας υποβάλλουµε 
για την ίδρυση Αγροτικού Λυκείου, θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη και θα 

αποτελέσει πρότυπο στον τοµέα της αγροτικής εκπαίδευσης και έρευνας, 

συνδέοντας ουσιαστικά τη γνώση µε την παραγωγή, αξιοποιώντας 

αποτελεσµατικά τις µεγάλες δυνατότητες της περιοχής µας.  

 

       Η αρµοδιότητα είναι δική σας να προωθήσετε την υλοποίηση αυτού του 

αιτήµατός µας. Από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας επίσης, ζητάµε 
να στηρίξει το αίτηµά µας, ως το µοναδικό στην Περιφέρειά µας και απόλυτα 

απαραίτητο για τον ∆ήµο Ηρωικής πόλης Νάουσας.  

 

       Αναγνωρίζοντας το ειλικρινές ενδιαφέρον σας για το ζήτηµα, περιµένουµε 
τη θετική ανταπόκρισής σας στο αίτηµά µας, προς όφελος της νέας γενιάς, 

αλλά και της γενικότερης ανάπτυξης του τόπου σε µία δύσκολη συγκυρία για 

τη χώρα µας.    

 

 

Με εκτίµηση 

 

Ο ∆ήµαρχος Νάουσας 

 

 

 

Αναστάσιος Καραµπατζός 

 
 


