
 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. 

 
 
Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) είναι ο εθνικός 
φορέας για την Αγροτική Έρευνα & Τεχνολογία στην Ελλάδα και 
λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), 

εποπτευόμενο από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ιδρύθηκε το 1989 και η 
λειτουργία του διέπεται από το Νόμο 1845/1989.  
Το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή και ανάπτυξη της αγροτικής έρευνας και 
τεχνολογίας στην Ελλάδα. Διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα και αναπτύσσει τεχνολογία για τη 
γεωργική, δασική, ζωική και αλιευτική παραγωγή, την προστασία των καλλιεργειών, την 
κτηνιατρική, τη διαχείριση αλιευτικών πόρων, την εδαφολογία, τις έγγειες βελτιώσεις, την 
μεταποίηση και συντήρηση αγροτικών προϊόντων καθώς και την αγροτική οικονομία και 
κοινωνιολογία. (http:/www.ethiage.gr) 
 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΕΑ) 
 
    Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών λειτουργεί στις σημερινές εγκαταστάσεις του 
που βρίσκονται στη Λυκόβρυση Αττικής από το 1950. Πρωτοϊδρύθηκε το 1915 ως Κεντρικό 
Γεωπονικό Χημείο με πρωταρχικό σκοπό τον έλεγχο χημικών λιπασμάτων και άλλων υλικών 
που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Με την ίδρυση του Εθνικού 
Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) το 1989 το ΙΕΑ μεταφέρεται στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. 
 

Το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών αναλαμβάνει τη διεξαγωγή Ερευνητικών 
Προγραμμάτων που εξυπηρετούν της ανάγκες της αγροτικής πολιτικής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου καλύπτουν τους ευρύτερους τομείς της μελέτης και 
διαχείρισης των φυσικών πόρων και σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά 
Ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού συμμετέχει στην υποβολή προτάσεων και τη διεξαγωγή 
Ερευνητικών Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, της ΓΓΕΤ και άλλων 
διεθνών φορέων. 

Το ΙΕΑ, εκτός από τα ερευνητικά του προγράμματα, έχει σημαντική 
θεσμοθετημένη δραστηριότητα στον τομέα παροχής υπηρεσιών σε τρίτους (δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς, συνεταιρισμούς, αγρότες, ιδιώτες) που αναφέρονται κύρια στις αναλύσεις 
εδαφικών και φυτικών δειγμάτων, νερού άρδευσης και οργανικών υλικών (κομπόστ), στην 
εκπόνηση μελετών και παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών καλλιέργειας, βαθμού 
ρύπανσης εδαφών και υδάτων, αναβάθμισης υποβαθμισμένων εδαφών, προστασία από τη 
διάβρωση εδαφών, κ.α. 

Οι δραστηριότητες των ερευνητών/επιστημόνων του ΙΕΑ καλύπτουν τους τομείς 
της πεδολογίας, χαρτογράφησης, γονιμότητας εδαφών, θρέψης, φυσική/χημεία/βιολογία 
εδάφους, ρύπανση εδαφών/υδάτων, διαχείριση αποβλήτων, τεχνολογίες κομποστοποίησης, 
αποκατάσταση φυσικών πόρων. 

Το εργαστήριο του ΙΕΑ είναι πλήρως εξοπλισμένο και διαπιστευμένο στη 
διενέργεια αναλύσεων εδαφικών παραμέτρων σύμφωνα με το  ISO 17027. 
      
 


