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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ 

A. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

Σήμερα, σχεδόν έξι χρόνια μετά τη σύσταση και πρώτη λειτουργία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ  

το 2011  στο πλαίσιο του νόμου  για τις ΔΕΚΟ, η ανάγκη εντονότερης, «χειροπιαστής» 

με την έννοια της ουσιαστικότερης και της πιο συντονισμένης παρέμβασής του, με όλες 

τις επιμέρους αρμοδιότητες που τον έχει προικίσει η πολιτεία, στην αγροτική παραγωγή 

και στον αγροτοδιατροφικό τομέα της χώρας, δεν μπορεί πλέον να καθυστερήσει.    

Παράλληλα, στα χρόνια που μεσολάβησαν από τη σύσταση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ –  

που συγκροτήθηκε από τη συγχώνευση των τεσσάρων αυτοτελών νομικών προσώπων  

υπό την πίεση του πρώτου μεσοπρόθεσμου νόμου για την οικονομία –πολλές και 

σημαντικές οριζόντιες ρυθμίσεις της γενικότερης νομοθεσίας του κράτους, άλλες άμεσα  

και άλλες έμμεσα, έθεσαν εκτός ισχύος και εφαρμογής διατάξεις της καταστατικής ΚΥΑ 

του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και των επιμέρους καταστατικών νομοθεσιών των τεσσάρων 

φορέων που τον συναποτέλεσαν, ενώ ταυτόχρονα  περιόρισαν τη δυνατότητα του 

Οργανισμού να ρυθμίζει με τους εσωτερικούς κανονισμούς του κρίσιμα για τη λειτουργία 

του ζητήματα με διαφορετικό τρόπο, αποφεύγοντας τις γενικές αρχές και κανόνες  που 

έχει θεσπίσει η πολιτεία (αναφερόμαστε, στο ενιαίο βαθμολόγιο και μισθολόγιο για τις 

κατηγορίες προσωπικού εκτός των ερευνητών και στην αξιολόγησή του, στις διαδικασίες 

επιλογής στελεχών στις θέσεις ευθύνης, στο ειδικό μισθολόγιο των ερευνητών και την 

αξιολόγησή τους κ.λπ.). Από τις μεταβολές αυτές στη νομοθεσία, δημιουργούνται πολλές 

φορές εύλογες αμφιβολίες για το κατά περίπτωση ισχύον καθεστώς. 

Αν στόχος της πολιτείας, με τα δεδομένα  του 2011,  ήταν με τη συγχώνευση των 

τεσσάρων φορέων στον ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ να καλύψει την ανάγκη παρουσίασης των 

τεσσάρων δημόσιων νομικών προσώπων που εποπτεύονταν από το ΥΠΑΑΤ σε ένα 

τυπικά συνεκτικότερο σχήμα, οι σημερινές ανάγκες επιβάλλουν το ίδιο αυτό σχήμα να 

συμμετάσχει και να προσφέρει πιο οργανωμένα, με το σύνολο των υποδομών που 

διαθέτει σε στελεχικό δυναμικό, σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό,  εντονότερα και 

ουσιαστικότερα στην αγροτικό τομέα της οικονομίας. 

Είναι αναγκαίο ένα συγκροτημένο σχέδιο νόμου για την αναδιάρθρωση του Οργανισμού, 

που η καταστατική του ΚΥΑ  μετά από τις  δύο τροποποιήσεις της, μαζί,  (α) με τις 
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αποσπασματικές συμπληρώσεις της με διατάξεις νόμων (αναφερόμαστε κυρίως στις 

διατάξεις των νόμων που παρέτειναν την αρμοδιότητα του Οργανισμού να λειτουργεί τις 

ΕΠΑΣ, επανακαθόρισαν την υπέρ του Οργανισμού ειδική εισφορά στο γάλα και τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα, επανασυγκρότησαν το Επιστημονικό Συμβούλιο, χορήγησαν 

το δικαίωμα στους υπηρετούντες διδάκτορες υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης 

Αγροτικής Έρευνας να κριθούν για ένταξη στο ερευνητικό προσωπικό κ.ά.)  και (β) τις 

επιμέρους υπουργικές αποφάσεις (αναφερόμαστε στην υπουργική απόφαση που 

διεύρυνε το δικαίωμα της βεβαίωσης στις ΔΟΥ οφειλομένων από τρίτους στον πρώην 

ΕΛΟΓΑΚ για το σύνολο του Οργανισμού κ.ά.), δεν κατάφεραν στα πέντε χρόνια 

λειτουργίας του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ να δώσουν στον Οργανισμό – παρά τις προσπάθειες 

των μέχρι σήμερα διοικήσεών του -  την απαραίτητη ώθηση, ώστε η συμβολή του στην 

ελληνική  αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη να είναι περισσότερο ουσιαστική, λόγω και 

της οικονομικής κατάστασης  της χώρας.  

Το κείμενο του προσχεδίου που σας παρουσιάζουμε προσπαθεί: 

1. Να προσαρμόσει τη βασική οργάνωση του Οργανισμού «ως νομικού προσώπου  που 

ανήκει στο κράτος»  στα ισχύοντα στη γενικότερη νομοθεσία, βγάζοντάς το από τη 

χωρία των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΔΕΚΟ. 

2. Να συγκεντρώσει, επικαιροποιήσει και ενιαιοποιήσει – όσο αυτό είναι εφικτό – την 

ειδική και διάσπαρτη νομοθεσία που αφορά στις πολύπλευρες  αρμοδιότητές του, 

καλύπτοντας κενά ή ατέλειες της καταστατικής νομοθεσίας του Οργανισμού.  

3. Να τονίσει και διακρίνει τον ξεχωριστό χαρακτήρα του τομέα της αγροτικής έρευνας, 

ώστε να αποφεύγονται οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στην ανάληψη ερευνητικών 

έργων μετά τη συγχώνευση του ΕΘΙΑΓΕ στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Για τον σκοπό αυτόν 

με το προσχέδιο προτείνεται η υιοθέτηση του συνόλου των ρυθμίσεων του νόμου 

πλαισίου για την έρευνα και τεχνολογία που ισχύει και εφαρμόζεται στα Ερευνητικά 

Κέντρα και Ινστιτούτα της ΓΓΕΤ. Για τον λόγο αυτόν προτείνεται και η σύσταση της 

κατηγορίας των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων που με άλλες ονομασίες 

προβλεπόταν από την ειδική νομοθεσία του ΕΘΙΑΓΕ και παραβλέφθηκε όμως από την 

καταστατική ΚΥΑ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι όποιες διαφοροποιήσεις, από τα ισχύοντα 

στη ΓΓΕΤ όπως είναι το (εσωτερικό) Διοικητικό Συμβούλιο των Ερευνητικών Κέντρων 

αποτελούμενο από τους Διευθυντές των Ινστιτούτων και εκπροσώπους του ερευνητικού 
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και των άλλων κατηγοριών προσωπικού, είναι αναπόδραστες, λόγω της φύσης του 

Οργανισμού με εκτός και πέραν της αγροτικής έρευνας αναπτυξιακές για τον 

αγροτοδιατροφικό τομέα αρμοδιότητες, που διοικείται ενιαία από (εξωτερικό) Διοικητικό 

Συμβούλιο αποτελούμενο κατά πλειοψηφία από μέλη που δεν ανήκουν στο προσωπικό 

του Οργανισμού. Κατά τα λοιπά ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας όπως και οι 

Διευθυντές των υπό τη Γενική αυτή Διεύθυνση Ινστιτούτων προτείνεται να επιλέγονται 

σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία της ΓΓΕΤ για την επιλογή  Διευθυντή Ερευνητικού 

Κέντρου και  Διευθυντών στα Ινστιτούτα τους. Ταυτόχρονα,  το προσχέδιο υιοθετεί όλες 

εκείνες τις ρυθμίσεις του νομικού οπλοστασίου της ΓΓΕΤ που διευκολύνουν την εκτέλεση 

των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων των Ερευνητικών Κέντρων και  Ινστιτούτων 

της, αρκετές από τις οποίες θα διευκολύνουν και τον γενικότερο αναπτυξιακό χαρακτήρα 

του Οργανισμού (μεγαλύτερη ελευθερία στην προώθηση αναπτυξιακών συνεργασιών με 

τρίτους με στόχο την αξιοποίηση  των περιουσιακών του στοιχείων π.χ. ποικιλίες 

φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, ζωικό κεφάλαιο κ.ά.). 

4. Να αναδείξει την αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση ως βασικό παράγοντα 

εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας μας. Την κατ’ αναλογία 

υιοθέτηση της ισχύουσας γενικότερης νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων που διέπει την Επαγγελματική Εκπαίδευση και τις προοπτικές της 

στις ΕΠΑΣ για τις οποίες (μέχρι το 2022) αρμόδιος για την λειτουργία τους είναι ο ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ. Την δημιουργία Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) σύμφωνα 

επίσης με το νομοθετικό πλαίσιο του ΥΠΕΘ. Την λειτουργία ταχύρυθμων σχολών του 

αγροδιατροφικού τομέα όπως Σχολών Επαγγελμάτων Κρέατος, την διενέργεια 

προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου μάθησης.  

5.  Να υπηρετήσει το στόχο της ανάπτυξης ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και 

τροφίμων. Τη συγκέντρωση και ενιαία παρουσίαση της ισχύουσας νομοθεσίας – με 

ενδεχόμενη διεύρυνσή τους - που αφορά στους τομείς δραστηριότητας του Οργανισμού 

οι οποίοι συμβάλουν στην αναβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της αγροτικής 

οικονομίας και των τροφίμων, στη διασφάλιση της ποιότητας μέσω της Πιστοποίησης και 

των Ελέγχων. Στόχος που αφορά στην ανάπτυξη μέσα από την προστιθέμενη αξία στα 

αγροτικά προϊόντα μας και τον έλεγχο των διακινούμενων ποσοτήτων γάλακτος, κρέατος 

και αυγών. 
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6. Δημιουργούνται επτά (7) Περιφερειακά Συμβούλια με αποκλειστικό σκοπό τον 

συντονισμό των δομών και δραστηριοτήτων, τη βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού και 

των υποδομών και την ανάπτυξη συνεργιών σε περιφερειακό επίπεδο, στη θέση των 

πέντε (5) Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης που προβλέφθηκαν με την πρώτη 

συμπλήρωση της καταστατικής ΚΥΑ του Οργανισμού τον Οκτώβριο του 2014, τα οποία 

μέχρι σήμερα δεν λειτούργησαν ούτε επιδιώχθηκε η λειτουργία τους. 

Η  πρότασης αυτή εξειδικεύει την κύρια αποστολή του Οργανισμού να βρίσκεται ενεργά 

και άμεσα κοντά στον αγρότη. Στην περιφερειακή διάρθρωση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, 

που αν και με οργανωτικές ατέλειες και ελλείψεις στον συντονισμό της λειτουργίας της 

όπως προαναφέρθηκε αλλά και με προοπτική διεύρυνσης (αναφερόμαστε στις 

υπηρεσίες Γεωργικών Συμβούλων) είχε ήδη περιληφθεί στη διάρθρωση του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ από το 2014. Τα προτεινόμενα να συσταθούν επτά Περιφερειακά Συμβούλια 

(ΠΕΣΥ), προφανώς και δεν θα υποκαταστήσουν την ιεραρχική διοικητική δομή του 

Οργανισμού, τις αποφασιστικές αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και τις 

εισηγητικές αρμοδιότητες των υφιστάμενων αυτού και του Διευθύνοντος Συμβούλου 

κατακόρυφων – τεχνικών στο αντικείμενό τους καθώς και των οριζόντιων – 

υποστηρικτικών κεντρικών υπηρεσιακών μονάδων του Οργανισμού. Εξάλλου, η 

λειτουργία των ΠΕΣΥ θα συμβάλλει στην απαραίτητη επικοινωνία και συνεργασία των 

μελών του και των υπηρεσιακών μονάδων που εκπροσωπούν με σκοπό να επιτευχθούν 

συνέργειες προς όφελος της αποδοτικότερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας του 

Οργανισμού στην περιφέρεια, αντιμετώπισης προβλημάτων που απασχολούν τον 

αγρότη και την αγροτική παραγωγή της οικείας περιφέρειας και άπτονται των 

αρμοδιοτήτων του Οργανισμού. Τα ζητήματα αυτά και οι επιμέρους προτάσεις θα 

εξετάζονται από τις κεντρικές υπηρεσιακές μονάδες και τα όργανα διοίκησης του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ και είτε θα απαντώνται ή και επιλύονται από τον Οργανισμό, είτε θα 

διαβιβάζονται στο ΥΠΑΑΤ για περαιτέρω εξέταση και  αντιμετώπιση.  

Εν κατακλείδι τα ΠΕΣΥ τα οποία θα συγκροτούνται από τους διευθυντές των 

υφιστάμενων στην περιφερειακή ενότητα οργανικών μονάδων του Οργανισμού δεν θα 

υποκαθιστούν την ιεραρχική δομή κάθε Γενικής Διεύθυνσης αλλά θα συμβάλουν τόσο 

στη σύμπραξη και τη φροντίδα προσωπικού και υποδομών όσο και στη σφαιρικότερη 

και αμεσότερη αντιμετώπιση των ζητημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του 

Οργανισμού.   
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Γ.   ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

επί του σχεδίου νόμου για την οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) με το προτεινόμενο σχέδιο 

νόμου,  στοχεύει στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΕΛΓΟ)  – ΔΗΜΗΤΡΑ, του οποίου ο σκοπός και οι κύριες αρμοδιότητες  

αναφέρονται  στην ανάπτυξη της ελληνικής αγροτικής παραγωγής και οικονομίας.  

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προήλθε από τη συνένωση τεσσάρων φορέων και πιο 

συγκεκριμένα, από:  

(α) Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) που ιδρύθηκε το 1989 

(ν.1845/1989).  

(β) Τον Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 

Απασχόλησης “ΔΗΜΗΤΡΑ” που ιδρύθηκε το 1997 (ν.2520/1997).  

(γ) Τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΟΓΕΠ – 

AGROCERT) που ιδρύθηκε το 1998 (ν.2637/1998) και  

(δ) Τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος (ΕΛΟΓ) που ιδρύθηκε το 1993 (ν.2127/1993) και 

από το 2008 μετεξελίχθηκε σε ΕΛΟΓΑΚ (ν.3698/2008). 

Τα τέσσερα αυτά ΝΠΙΔ, όλα εποπτείας του ΥΠΑΑΤ, συγχωνεύθηκαν σε έναν ενιαίο 

φορέα, τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των  παρ. 1 και 2 του άρθρου 

14Β του ν.3429/2005 (ΦΕΚ Α΄314), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ.1  του 

άρθρου 66 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α 180/22.08.2011) και με την υπ' αριθμ. 

188763/10.10.2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 2284/13.10.2011) με την οποία 

ολοκληρώθηκε η σύσταση του ανωτέρω Οργανισμού ως «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ». Οι αρμοδιότητες όλων των συγχωνευμένων φορέων 

μεταφέρθηκαν στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος σήμερα μετρά σχεδόν 6 χρόνια 

λειτουργίας ως ενιαίος φορέας. 

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ λειτουργεί με τη νομική μορφή του ΝΠΙΔ, ανήκει στον  δημόσιο 

τομέα και εποπτεύεται από το ΥΠΑΑΤ.  Σκοπός του Οργανισμού είναι η ουσιαστικότερη 

συμβολή του στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας,  μέσω της άσκησης των επιμέρους 

αρμοδιοτήτων και δράσεών του. Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες του οργανισμού είναι  η 

στοχευμένη  και εφαρμόσιμη  στην ελληνική πραγματικότητα και στις ανάγκες της 

αγροτικής παραγωγής αγροτική έρευνα, η εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των 

αγροτών, ο έλεγχος και η διασφάλιση της ποιότητας των  αγροτικών προϊόντων και 

τέλος οι έλεγχοι των ισοζυγίων στο γάλα και το κρέας, όλα προς όφελος της ελληνικής 

αγροτικής οικονομίας. 
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Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έχει ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, διαθέτει σειρά 

περιφερειακών δομών και έντονη παρουσία σε ζωτικούς τομείς της αγροτικής 

παραγωγής. Παράλληλα, στα πρώτα του βήματα αντιμετώπισε σειρά προκλήσεων  και 

δυσκολιών. 

 Φιλοδοξία του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου είναι να συμπληρωθούν τα υφιστάμενα 

κενά της καταστατικής νομοθεσίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,  να αποτυπωθεί η εμπειρία 

της συγχώνευσης και να ρυθμιστούν οι ατέλειες που παρατηρηθήκαν  στα 6 χρόνια ζωής 

του.  

Στο πλαίσιο αυτό αποσαφηνίζεται ο σκοπός και οι αρμοδιότητες του ενιαίου φορέα, 

δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και οι απαραίτητες συνέργειες για την  περαιτέρω και 

πιο ουσιαστική συνεργασία και αξιοποίηση των στελεχών του.  

Επιδίωξή μας είναι, το μεγαλύτερο μέρος των αποτελεσμάτων της αγροτικής έρευνας και 

τεχνολογίας, που ενδιαφέρει την ελληνική αγροτική παραγωγή, να βρίσκει τον δρόμο της 

άμεσης μεταφοράς της στον χρήστη «αγρότη», η διάχυση και αξιοποίηση της 

τεχνογνωσίας στην αγροτική παραγωγή και οικονομία της χώρας, η ολόπλευρη, εν 

κατακλείδι, συμβουλευτική υποστήριξη των αγροτών και η επιστημονική υποστήριξη των 

αναπτυξιακών στόχων του ΥΠΑΑΤ. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται 

αφενός ο κεντρικός συντονισμός της πολιτικής στην αγροτική έρευνα – αγροτική 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και αφετέρου η σύνδεσή της με τις 

περιφερειακές, τοπικές ανάγκες.  

Παράλληλα, εξασφαλίζεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της  Εθνικής Πολιτικής 

Διασφάλισης Ποιότητας στον αγροτικό τομέα, η οποία διαμορφώνεται με βάση τις 

εθνικές ανάγκες για την ανάπτυξη της αγροδιατροφικής πολιτικής και της αγροτικής 

οικονομίας  και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την λειτουργία  ενός Εθνικού 

Πλαισίου Ποιότητας που περιλαμβάνει και  τον έλεγχο της ελληνικής αγοράς κρέατος και 

γάλακτος. 

Με το παρόν σχέδιο νόμου ρυθμίζονται επίσης τα θέματα λειτουργίας των 

περιφερειακών μονάδων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, λαμβάνεται πρόνοια για το καθεστώς 

του ερευνητικού και μη ερευνητικού προσωπικού του και εξασφαλίζεται ορθολογικότερη  

λειτουργία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ  σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. 
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Στόχος είναι να αποκτήσει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ  νέα δυναμική και ορίζοντα προσφοράς, 

για να συνεχισθεί και να βελτιστοποιηθεί το πολύπλευρο  και  σημαντικό για την 

αγροτική ανάπτυξη της χώρας έργο που έχει αναλάβει. 

 

Δ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΕΝΝΟΙΑ ΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ  – 

ΠΟΡΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Άρθρο 1 

Στην αρχή του νομοσχεδίου υπάρχει ιδιαίτερο άρθρο με τον εννοιολογικό προσδιορισμό 

των χρησιμοποιούμενων όρων από τις διατάξεις του. Με την παράθεση αυτή θα 

αποφευχθούν παρερμηνείες και θα επιτευχθεί με τρόπο ενιαίο η εφαρμογή των 

ρυθμίσεών του, χωρίς καθυστερήσεις. Ιδιαίτερη σημασία έχει η υιοθέτηση της 

συγκεκριμένης πρότασης στο παρόν σχέδιο νόμου, λόγω των διαφορετικών επιμέρους 

αντικειμένων και στόχων των τεσσάρων νομικών προσώπων που συγχωνεύθηκαν σε 

ενιαίο Οργανισμό. Είναι βέβαιο ότι η διευκρίνιση από την αρχή της βασικής  ορολογίας 

που συνδέεται με την αποστολή του Οργανισμού, αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την 

αποτελεσματικότητά του και την αύξηση της παραγωγικότητάς του.  

 

Άρθρο 2  

Αποσαφηνίζεται η νομική μορφή του Οργανισμού ως ΝΠΙΔ το οποίο ανήκει στο κράτος 

κατά την έννοια του στοιχείου στ) της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 

176), διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό 

χαρακτήρα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον 

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  απομακρυνόμενο από τη χωρία των μη 

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΔΕΚΟ.  Η απομάκρυνση του Οργανισμού από 

τον πυρήνα της νομοθεσίας που διέπει τις ΔΕΚΟ, με την ταυτοποίησή του ως «ΝΠΙΔ του 

κράτους» (που αποτελεί τον πλέον σύγχρονο ορισμό για τα χαρακτηριζόμενα 

παλαιότερα «ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα»), θα 

συμβάλλει στην αποφυγή παρερμηνειών ως προς το εννοιολογικό περιεχόμενο του  

κοινωφελούς χάριν του δημοσίου και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του, χωρίς η 

ταυτοποίηση αυτή να σημαίνει και μη συμπερίληψή του, από δημοσιονομική άποψη» 

στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.      
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Προτείνονται επίσης εναλλακτικές ονομασίες για τον Οργανισμό για την ορθότερη 

επιστημονικά και ουσιαστικά αποτύπωση της αποστολής του.  Εξάλλου, για λόγους 

συνέχειας του Οργανισμού ο διακριτικός του τίτλος θα μπορούσε να παραμείνει ο 

σημερινός. 

Άρθρο 3 

Παρουσιάζεται συνοπτικά η δημοσίου συμφέροντος και ενδιαφέροντος αποστολή του 

Οργανισμού η οποία ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα αντικείμενα δραστηριότητας των 

τεσσάρων νομικών προσώπων που συγχωνεύθηκαν στον μέχρι σήμερα λειτουγούντα 

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Εξειδίκευση των στόχων γίνεται στη συνέχεια με τη διατύπωση των 

υπηρεσιακών αντικειμένων – υποχρεώσεων των Γενικών Διευθύνσεων. Στο ίδιο άρθρο 

περιλαμβάνονται χρήσιμες ρυθμίσεις, που υποδεικνύουν δοκιμασμένους σε άλλους 

δημόσιους Οργανισμούς τρόπους αξιοποίησης του πλούτου που διαθέτει ο ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ ή και που δημιουργεί  η ερευνητική δραστηριότητά του (παρ.3 και 4). 

 

Άρθρο 4 

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, αναφέρονται στο σύνολο των πόρων και στην 

οικονομική διαχείρισή τους από τον Οργανισμό. Ρητή είναι η επισήμανση, ότι η 

μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού του Οργανισμού προέρχεται αποκλειστικά από 

την κρατική επιχορήγηση. Χρήσιμη επίσης θεωρήθηκε η ιδιαίτερη αναφορά και ανάλυση 

των πηγών από τις οποίες προέρχονται τα ίδια έσοδα του Οργανισμού. Σημαντική είναι 

τέλος η πρόνοια να μην επιβαρύνεται με ΦΠΑ η αξία του (εισαγόμενου από το 

εξωτερικό) εξοπλισμού κ.λπ. που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση ερευνητικών έργων 

των Ινστιτούτων του (παρ. 5). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Άρθρο 5 

Ορίζονται το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και ο Διευθύνων Σύμβουλος ως όργανα 

διοίκησης του Οργανισμού. (Η συμπερίληψη στα όργανα διοίκησης και δεύτερου 

μονοπρόσωπου οργάνου, ως «εκτελεστικού» των αποφάσεων του ΔΣ, όπου είχε 
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παλαιότερα θεσμοθετηθεί δημιούργησε σύγχυση και διοικητική δυσλειτουργία. Ο ρόλος 

του Προέδρου του ΔΣ να εποπτεύει την ορθή εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ του 

Οργανισμού και να τον εκπροσωπεί, δεν υποβαθμίζει τη θεσμική του θέση. Διαφορετικό 

είναι το μοντέλο διοικητικής οργάνωσης με «εκτελεστικό» τον Πρόεδρο του ΔΣ, στο 

περιεχόμενο της θέσης του οποίου συναιρούνται οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος 

Συμβούλου που απουσιάζει από τη διοικητική πυραμίδα).       

 

 

Άρθρο 6 

 Προβλέπεται η σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία. Είναι 

επταμελές αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του ΔΣ, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, έναν 

εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), έναν 

καθηγητή ή ερευνητή, βαθμίδας Α΄ ή Β΄, γεωτεχνικής ή συναφούς ειδικότητας με τα 

αντικείμενα του Οργανισμού, έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος, έναν εκπρόσωπο του ερευνητικού προσωπικού του Οργανισμού και έναν 

εκπρόσωπο του μη ερευνητικού προσωπικού του Οργανισμού.  

 Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην οργάνωση, σύγκλιση και απαρτία του. 

 Περιγράφονται  οι αρμοδιότητές του, μεταξύ των οποίων και η προκήρυξη των 

θέσεων ευθύνης των Προϊσταμένων,  εφαρμόζοντας κατ’ αναλογία, αφενός τις 

διατάξεις των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της ΓΓΕΤ για τις θέσεις που 

καλύπτονται από ερευνητές, αφετέρου τις διατάξεις που ισχύουν στο δημόσιο για  τις 

άλλες θέσεις. 

 Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα του ΔΣ να μεταβιβάζει  αρμοδιότητές του (που δεν 

αφορούν σε μείζονα ζητήματα διοίκησης, οι οποίες ρητά καθορίζονται ως μη 

μεταβιβάσιμες) στον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στα Περιφερειακά 

Συμβούλια και σε Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων, με σκοπό την επιτάχυνση 

και αποτελεσματικότητα του διοικητικού έργου του. 

 Τέλος, προβλέπεται όπως για την επίτευξη της αποστολής του Οργανισμού, το ΔΣ να 

καλεί σε  συνεδριάσεις του κατά μόνας ή από κοινού τον Πρόεδρο του Επιστημονικού 

Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Προέδρους των Περιφερειακών 

Συμβουλίων (ΠΕΣΥ) του Οργανισμού, εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων (ΕΦΕΤ, ΜΦΙ, 

ΙΓΕ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ), εκπροσώπους των ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και εκπροσώπους 
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των Συνεταιριστικών Οργανώσεων των αγροτών, των αγροτικών επιχειρήσεων και 

των επιχειρήσεων τροφίμων, των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και των φορέων 

πιστοποίησης (παρ.18). 

 

Άρθρα 7 και  8 

 

Υιοθετούνται υποχρεωτικά οι διατάξεις που ισχύουν στο στενό και ευρύτερο δημόσιο 

τομέα για την επιλογή του Προέδρου του ΔΣ και του Διευθύνοντος Συμβούλου, τις 

υποχρεώσεις και την υπηρεσιακή τους κατάσταση. Προβλέπεται ο τρόπος αμοιβής και 

ασφάλισής τους και περιγράφονται οι αρμοδιότητές τους. Παρέχεται η ευχέρεια τόσο 

στον Πρόεδρο όσο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο να μεταβιβάζουν αρμοδιότητές τους 

σε Προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Οργανισμού για να επιταχύνονται διοικητικές 

ενέργειες. Επίσης προβλέπεται η αναπλήρωση του Προέδρου του ΔΣ  (όταν δεν 

υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται)  από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και αυτού (όταν 

απουσιάζει ή κωλύεται) από άλλο μέλος του ΔΣ ή Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης που 

ορίζεται από το ΔΣ. 

 

Άρθρο 9 

Στις καινοτομίες του προσχεδίου ανήκει και η πρόβλεψη σύστασης, με απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από πρόταση του ΔΣ του 

Οργανισμού, Επιστημονικού Συμβουλίου με συμβουλευτική αρμοδιότητα επί όλων των 

ερευνητικών,  εκπαιδευτικών και γενικότερα επιστημονικών θεμάτων ενδιαφέροντος του 

Οργανισμού και καταγραφή των αρμοδιοτήτων του. Δεν πρόκειται για το «Επιστημονικό 

Συμβούλιο» όπως το προέβλεπε ο καταστατικός νόμος του ΕΘΙΑΓΕ και στη συνέχεια η  

νομοθεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ  μέχρι σήμερα, στο οποίο ανήκαν κατά κύριο λόγο 

αρμοδιότητες αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων και αποτίμησης των ερευνητικών 

έργων των Ινστιτούτων, με κορυφαία εκείνη της επιστημονικής αξιολόγησης (για 

πρόσληψη και προαγωγή) του ερευνητικού προσωπικού. Οι αρμοδιότητες αυτές 

μεταφέρονται πλέον στα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων και στις Επιτροπές 

κρίσης κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν τα Ερευνητικά Κέντρα και τα 

Ινστιτούτα  της ΓΓΕΤ 

 

. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  

ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

(Το Κεφάλαιο Γ΄ διακρίνεται σε δύο Μέρη. Το Μέρος Α΄ αναφέρεται στην Κεντρική 

Υπηρεσία του Οργανισμού και το Μέρος Β΄ στην Περιφερειακή του διάρθρωση)    

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

Άρθρο 10 

Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού προβλέπεται η σύσταση στην Κεντρική 

Υπηρεσία του Οργανισμού  οκτώ (8) οργανικών μονάδων, ως ακολούθως :   

1. Νομική Υπηρεσία.  

2. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. 

3. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας.  

4. Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων. 

5. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.   

6. Γενική Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού.  

7. Υπηρεσία Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας.  

8. Γραφείο Διοίκησης, Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου, Τύπου και Δημοσίων 

Σχέσεων.  

 

Σημαντική καινοτομία στην ανωτέρω προτεινόμενη διάρθρωση αποτελεί η δημιουργία 

Υπηρεσίας Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας. Με την πρόταση 

αυτή επιδιώκεται το μεν η στενότερη συνεργασία των υπηρεσιακών μονάδων για την 

μεταφορά τεχνογνωσίας, την αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται δραστηριοτήτων του 

Οργανισμού και συνδέονται άμεσα με τον αγρότη και την αγροτική παραγωγή, το δε, η 

διαρκής παρακολούθηση διεθνών και εγχώριων ανακοινώσεων για την προκήρυξη 

προγραμμάτων και έργων που αφορούν τις δραστηριότητες του Οργανισμού, η 

ενημέρωση της διοίκησης και των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων και η επικουρία στη 

διεκδίκηση για την ανάληψη και διαχείρισή τους.   

Η δεύτερη παράγραφος αποτυπώνει με επαρκή ανάλυση τους επιχειρησιακούς στόχους  

των ανωτέρω οργανικών μονάδων. 

Στην τρίτη παράγραφο προβλέπεται η έκδοση του εσωτερικού κανονισμού του 

Οργανισμού με διυπουργική απόφαση, στον οποίο θα καθορισθούν:  

 η περαιτέρω διάρθρωση των Γενικών Διευθύνσεων σε Διευθύνσεις και Τμήματα, 
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 το επίπεδο διοικητικής ευθύνης των Υπηρεσιών (Διεύθυνση/ Υποδιεύθυνση/ Τμήμα/ 

Γραφείο), 

 η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων τους, 

 τα καθήκοντα κάθε θέσης ευθύνης, 

 οι κατηγορίες, οι κλάδοι ή οι ειδικότητες από τις οποίες θα προέρχονται οι  

Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στον νόμο. 

Τέλος, η τέταρτη παράγραφος μεριμνά, ώστε θέματα συγχώνευσης, αναδιάρθρωσης 

οργανικών μονάδων στην Κεντρική Υπηρεσία, σύστασης νέων και οτιδήποτε άλλο 

αφορά στην οργάνωση και λειτουργία της να ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό 

και να μην απαιτείται τυπικός νόμος. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄  

Άρθρο 11 

Όπως αναλυτικά παρουσιάζεται και τεκμηριώνεται στην εισαγωγή, καινοτομία του 

προσχεδίου αποτελεί η περιφερειακή διάρθρωση του Οργανισμού, καθώς όλες οι 

περιφερειακές οργανικές μονάδες με βάση την έδρα τους εντάσσονται σε επτά (7) 

ενότητες. 

Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα: 

Λειτουργούν τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας που εδρεύουν στην οικεία Περιφερειακή 

Ενότητα, τα οποία  εποπτεύονται από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας. 

 

Συστήνεται  Τμήμα Ανάπτυξης, Εφαρμογών και Συμβουλευτικής που υπάγεται στη 

Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, στο οποίο εντάσσονται 

τα Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος και οι Εποπτείες Γάλακτος της οικείας 

Περιφερειακής Ενότητας. 

 

Συστήνεται Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση 

Αγροτικής  Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και στην οποία εντάσσονται όλες οι 

υπηρεσιακές μονάδες που εδρεύουν στην περιοχή δικαιοδοσίας της, οι Επαγγελματικές 

Σχολές (ΕΠΑΣ) και οι άλλες δομές αγροτικής κατάρτισης με παραρτήματα στις έδρες των 

Κέντρων ΔΗΜΗΤΡΑ και ΚΕΚ.  

 



13 

 

Συστήνεται Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, που 

υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού με οριζόντιες αρμοδιότητες για 

τη διοικητική και οικονομική  εξυπηρέτηση του συνόλου των υπηρεσιακών μονάδων που 

εδρεύουν στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Στις αρμοδιότητες αυτές δεν 

συμπεριλαμβάνονται τα Ινστιτούτα ως προς τη διαχείριση των ερευνητικών 

προγραμμάτων. 

Στο ίδιο άρθρο αναφέρονται οι οργανικές μονάδες που ανήκουν στις αντίστοιχες 

Περιφερειακές Ενότητες. 

Στη συνέχεια, προβλέπεται ότι με την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού του 

Οργανισμού θα καθορισθούν περαιτέρω  η διάρθρωση των περιφερειακών οργανικών 

μονάδων, η ονομασία τους, η έδρα, οι σκοποί και οι στόχοι τους, οι αρμοδιότητες τους, η 

γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης καθώς και οι κατηγορίες, κλάδοι ή 

ειδικότητες από τους οποίους θα προέρχονται οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων.  

Τέλος, μεριμνά, ώστε θέματα συγχώνευσης, αναδιάρθρωσης των περιφερειακών 

οργανικών μονάδων, σύστασης νέων και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην 

οργάνωση και λειτουργία τους;  εκτός εάν άλλως ορίζεται στον παρόντα νόμο,  να 

ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό και να μην απαιτείται τυπικός νόμος. 

 

Άρθρο 12 

Με βάση συγκεκριμένες και επί τούτου αποφάσεις του ΔΣ του Οργανισμού, η 

παρακολούθηση, η εποπτεία και όπου χρειάζεται, ο συντονισμός του έργου των 

υπηρεσιακών μονάδων σε κάθε περιφερειακή ενότητα ανατίθεται σε πενταμελές 

Περιφερειακό Συμβούλιο. 

Τα μέλη επιλέγονται από τους υπηρετούντες Προϊσταμένους των οργανικών  μονάδων 

δικαιοδοσίας της περιφερειακής ενότητας, με τους αναπληρωτές τους, ένας από κάθε 

τομέα δραστηριότητας του Οργανισμού, Έρευνα, Εκπαίδευση, Πιστοποίηση- Έλεγχοι, 

Διοικητικό- Οικονομικό.  

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του επιλέγονται από το ΔΣ του 

Οργανισμού με κριτήρια που αυτό καθορίζει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρα 13 και 14 

Προβλέπεται η σύσταση και ο αριθμός οργανικών θέσεων των έμμισθων δικηγόρων και 

του τακτικού προσωπικού ανά  κατηγορία, ως εξής: 

α) Κατηγορία Ερευνητικού Προσωπικού   

αα) Ερευνητές  

ββ) Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (ΕΛΕ) 

β) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)  

γ) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)  

δ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 

ε) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 

 

Με τη  δημιουργία και την υπαγωγή των ΕΛΕ στην κατηγορία του ερευνητικού 

προσωπικού υιοθετούνται οι σχετικές ρυθμίσεις που διέπουν τα Ερευνητικά Κέντρα και 

Ινστιτούτα της ΓΓΕΤ. 

Περαιτέρω, προβλέπεται ότι με τον εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού  καθορίζονται 

οι κλάδοι ή ειδικότητες του προσωπικού, ο αριθμός και η κατανομή των θέσεων ανά 

κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στις οργανικές μονάδες και ρυθμίζεται και κάθε άλλη 

λεπτομέρεια που αφορά στο προσωπικό.  

 

Άρθρο 15 

Στο άρθρο αυτό καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία πρόσληψης του 

προσωπικού. Ειδικότερα, ως προς το ερευνητικό προσωπικό ακολουθούνται οι 

ρυθμίσεις που προβλέπονται στο νόμο πλαίσιο για την έρευνα (ν. 4310/2014, όπως 

κάθε φορά ισχύει) και ως προς τις άλλες κατηγορίες του προσωπικού ακολουθούνται οι 

σχετικές διατάξεις του δημοσίου. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τον τρόπο συνεργασίας του 

επιστημονικού και μη προσωπικού στο πλαίσιο των πάσης φύσεως προγραμμάτων και 

έργων που υλοποιεί ο Οργανισμός (ερευνητικών, αναπτυξιακών, εκπαιδευτικών), με την 

υιοθέτηση ευεργετικών διατάξεων που εφαρμόζονται στα Ερευνητικά Κέντρα και 

Ινστιτούτα της ΓΓΕΤ.  
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Άρθρο 16  

Για τις αποδοχές του προσωπικού προβλέπεται η εφαρμογή των γενικών  ρυθμίσεων  

του δημοσίου για κάθε κατηγορία (ειδικό μισθολόγιο για το ερευνητικό προσωπικό 

σύμφωνα με το ν.4472/2017 και το προβλεπόμενο από το ν. 4354/2015 για τις άλλες 

κατηγορίες προσωπικού). 

 

Άρθρο 17 

Όσον αφορά την αξιολόγηση, τη βαθμολογική διάρθρωση θέσεων και τις προαγωγές του 

προσωπικού, με εξαίρεση την κατηγορία του ερευνητικού προσωπικού, προτείνεται η 

συμπλήρωση του ν. 4369/2016, ώστε οι γενικές ρυθμίσεις που ισχύουν για τους 

υπαλλήλους του δημοσίου να εφαρμόζονται όπως κάθε φορά ισχύουν και για το 

προσωπικό του Οργανισμού. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄  

Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτων 

Άρθρο 18  

Η οργάνωση και λειτουργία των Ινστιτούτων του Οργανισμού ενδυναμώνεται με τη 

σύσταση Επιστημονικών Συμβουλίων (ΕΣΙ). Η συγκρότηση και οι αρμοδιότητες των ΕΣΙ 

ακολουθούν τις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4310/2014.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

Διασφάλιση της Ποιότητας και της Προέλευσης Αγροτικών Προϊόντων και 

Τροφίμων 

Άρθρα 19 

Στο άρθρο αυτό γίνεται αναφορά σε ειδικότερα θέματα που άπτονται του τομέα 

διασφάλισης της ποιότητας και της προέλευσης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z’ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Άρθρα 20 

Αναφέρεται και ρυθμίζει θέματα που αφορούν τις ιδιαίτερες αρμοδιότητες της γεωργικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσω των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) και φορέων 
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μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ). Στα αντικείμενα αυτά ο Οργανισμός εναρμονίζεται με τις 

διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (νόμοι 3475/2006 και 

4186/2013, όπως κάθε φορά ισχύουν). 

 

 

 

Άρθρο 21 

Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού συνδέονται άμεσα με τη γεωργική επαγγελματική 

κατάρτιση και δια βίου μάθηση των αγροτών, που αποτελεί ένα από τα σημαντικά 

αντικείμενα του Οργανισμού.  

 

Άρθρο 22  

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιδιώκεται η αξιοποίηση από τα Ινστιτούτα 

Αγροτικής Έρευνας  εξαιρετικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται για τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων, προμηθειών και έργων από τους ερευνητικούς φορείς της ΓΓΕΤ και τα ΑΕΙ. 

Στο ίδιο άρθρο περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για την αποδοτικότερη αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας κυριότητας του δημοσίου της οποίας η χρήση παραχωρείται στον 

Οργανισμό για την επίτευξη της αποστολής του.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚEΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο  23 

 

Με τις διατάξεις αυτές ρυθμίζονται θέματα προσωπικού και οργάνωσης που στοχεύουν 

στην ομαλή μετάβαση στο νέο νομοθετικό καθεστώς.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 24 

Οι διατάξεις οι οποίες θα καταργηθούν με την ψήφιση του παρόντος νόμου. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ 

 

« ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 

 

 

 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

 

Είναι χρήσιμο στην αρχή του νομοσχεδίου να υπάρχει εννοιολογικός 

προσδιορισμός των χρησιμοποιούμενων όρων. 

 

Άρθρο 2 

Νομική μορφή – Έδρα 

 

1. Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ – 

ΔΗΜΗΤΡΑ), ο οποίος συστάθηκε με την υπ΄ αριθμ. 188763/10-10-2011 (Β΄2284) 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, που εκδόθηκε κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων  του  άρθρου 14Β 

του ν.3429/2005 (Α΄ 314), όπως ισχύει, είναι  Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 

του κράτους, έχει κοινωφελή, μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί χάριν του 

δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων.  

2. Η επωνυμία του Οργανισμού αλλάζει σε « ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με τον διακριτικό 

τίτλο (ΕΛ.ΑΓΡ.Ε.Ε.Α) και στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «HELLENIC 

AGRICULTURAL RESEARCH EDUCATION AND DEVELOPMENT 

ORGANIZATION (HAGREDO)».  

3. Η έδρα του Οργανισμού ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής. 

 

 

Άρθρο 3 

Αποστολή 

 

1. Αποστολή του Οργανισμού, είναι η αγροτική έρευνα και η αγροτική 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που απαιτείται για την ανάπτυξη και τον 

εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα, καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας των 

αγροτικών προϊόντων, ο έλεγχος της παραγωγής και ποιότητας, της προέλευσης 

και της διακίνησης των αγροτικών προϊόντων. Ειδικότερα, στην αποστολή του 
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περιλαμβάνονται:  

α) Η ολοκληρωμένη επιστημονική υποστήριξη των παραγωγών φυσικών ή 

νομικών προσώπων του αγροτικού τομέα. 

β)Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη – υλοποίηση έργων, προγραμμάτων και  δράσεων 

στον τομέα της αγροτικής έρευνας για την ανάπτυξη της καινοτομίας, την 

προστασία και τη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής, την προστασία της 

αειφορίας των δασικών οικοσυστημάτων και της αλιείας, την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας δασικών προϊόντων. Η ανάπτυξη νέων σύγχρονων παραγωγικών 

μεθόδων για την αναβάθμιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αγροτικής παραγωγής, την προστασία του 

περιβάλλοντος και την ασφάλεια των καταναλωτών.  

γ) Η οργάνωση και λειτουργία της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, με σκοπό την προαγωγή των επαγγελματικών γνώσεων, των 

ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του αγροτικού τομέα 

καθώς και η αξιοποίηση μέσω της εκπαίδευσης των επιστημονικών και τεχνικών 

πληροφοριών και δεδομένων για την εφαρμογή σύγχρονων διαδικασιών 

παραγωγής ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων.  

δ) Η προαγωγή και η διασφάλιση της ποιότητας, της προστασίας προέλευσης και 

της ταυτότητας των αγροτικών προϊόντων, του σχεδιασμού και της εφαρμογής 

συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος και διαχείρισης της αειφορίας των 

αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων 

παραγωγής, η διαφοροποίηση των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων, 

καθώς και η προώθηση των διαδικασιών πιστοποίησης για την αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών 

προϊόντων σε όφελος του συνόλου της παραγωγικής αλυσίδας και των 

καταναλωτών.  

ε) Η προώθηση και διάχυση νέων τεχνολογιών τόσο στην αγροτική παραγωγή 

όσο και στους αρμόδιους φορείς σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου, και η 

δημιουργία και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων, προτύπων και άλλων σύγχρονων 

εργαλείων.  

στ) Η διαχείριση μέτρων και δράσεων του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις.  

2. Ο Οργανισμός παρέχει επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα στο Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον σχεδιασμό και εφαρμογή της πολιτικής 

σε θέματα γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασών, αλιείας και περιβάλλοντος.  

3. Ο Οργανισμός συμμετέχει  σε προγράμματα, έργα και δράσεις που 

προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς δραστηριότητας του, από 

κοινού με άλλους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έργα, προγράμματα, 

δράσεις, Συμπράξεις Δημόσιου-Δημόσιου τομέα και Δημόσιου Ιδιωτικού τομέα, σε 

κοινές υποδομές Έρευνας του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη υποδομών (ESFRI) και 
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άλλα εργαλεία, με ή χωρίς την οικονομική συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

στο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και Τεχνολογίας και του 

συντονισμού των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα, τεχνολογική 

ανάπτυξη και καινοτομία με αυτές των Κρατών Μελών, όπως κάθε φορά 

αποφασίζονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

4. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αυτοτελώς ή και από κοινού 

με συναρμόδιους Υπουργούς μπορεί να αναθέτει στον Οργανισμό την άσκηση 

κάθε συναφούς με τους σκοπούς του αρμοδιότητας καθώς και την εκτέλεση έργων 

και εργασιών από τα ερευνητικά Ινστιτούτα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

12 του ν. 4412/2016, (ΦΕΚ Α’ 147), όπως κάθε φορά ισχύει. 

5. Ο Οργανισμός καταρτίζει και καταθέτει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων κάθε τέσσερα (4) χρόνια επιχειρησιακό σχέδιο για τη διαμόρφωση και 

υλοποίηση της αγροτικής πολιτικής της χώρας στους τομείς της αποστολής του.  

 

 

 

Άρθρο 4 

Πόροι - Οικονομική Διαχείριση 

 

1. Πόροι του Οργανισμού είναι: 

α) Οι κάθε είδους χρηματοδοτήσεις/επιχορηγήσεις από τον κρατικό 

Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της πλήρους μισθοδοσίας του προσωπικού. 

β) Τα έσοδα του Οργανισμού που προέρχονται από την εκμετάλλευση της 

κινητής και ακίνητης περιουσίας του, καθώς και την αξιοποίηση της ακίνητης 

περιουσίας του Δημοσίου, της οποίας ο Οργανισμός έχει τη νομή και τη χρήση, 

κατόπιν παραχώρησης,  την εκτέλεση προγραμμάτων κατάρτισης, ερευνητικών, 

αναπτυξιακών και αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, έργων και μελετών, 

τη διάθεση τεχνολογικών προϊόντων, τις χρηματοδοτήσεις και κάθε είδους 

ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις της ΕΕ ή άλλων 

διεθνών φορέων, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στο Δημόσιο, σε νομικά 

πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες, τις διαδικασίες επίβλεψης 

ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης, ελέγχου και πιστοποίησης επιχειρήσεων 

παραγωγής αγροτικών προϊόντων και τροφίμων ή και υπηρεσιών, το τέλος 

χρήσης του ελληνικού σήματος στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα και την ειδική 

εισφορά στο γάλα και στο κρέας που καταβάλλουν οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις.   

Επίσης, τα έσοδα του Οργανισμού που προέρχονται από την ειδική εισφορά που 

καταβάλλουν οι Γεωργικοί Σύμβουλοι (Γ.Σ.) και οι Συνεργάτες αυτών για την 

εγγραφή τους στα σχετικά Μητρώα που τηρεί ο Οργανισμός, καθώς και  από την 
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εισφορά που παρακρατείται από την αμοιβή που αυτοί λαμβάνουν για τις 

παρεχόμενες προς τους γεωργούς υπηρεσίες και προσδιορίζεται κάθε φορά με 

Υπουργική Απόφαση.  

γ) Τα έσοδα που προέρχονται από ειδικά τέλη ή εισφορές για τα αγροτικά 

προϊόντα και τρόφιμα, τα οποία υπόκεινται σε διαδικασίες ελέγχου ή διαδικασίες 

επίβλεψης ή διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης, καθώς και για διαδικασίες 

παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.  

Το είδος και το ύψος των τελών ή εισφορών, ο τρόπος αντιστοίχησής τους με το 

κόστος ειδικά παρεχόμενων υπηρεσιών ελέγχου ή επίβλεψης ή ελέγχου και 

πιστοποίησης, των αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η διαδικασία 

είσπραξής τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Ειδικότερα, καταβάλλονται στον Οργανισμό: 

γα) ειδική εισφορά στο κρέας, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 10 της ΚΥΑ 

412/8932/2012 (ΦΕΚ 149 Β΄/ 03.02.2012).  

γβ) ειδική εισφορά στο γάλα, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις της 

παραγράφου 7 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ Α΄ 48), όπως κάθε φορά 

ισχύει.  

γγ) τέλος χρήσης ελληνικού σήματος στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 187 του ν. 4072 /2012 (ΦΕΚ 6/Α’) και στο άρθρο 

16, της ΚΥΑ Κ4-7838/2014 (ΦΕΚ  Β΄1432). 

γδ) τέλος υπηρεσιών αναγνώρισης και επίβλεψης ιδιωτικών φορέων 

πιστοποίησης, σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO, όπως προβλέπεται στο άρθρο 

14, της ΚΥΑ 267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄1723/2007). 

γε) τέλος υπηρεσιών για την αξιολόγηση και  επίβλεψη των Οργανισμών Ελέγχου 

και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας, όπως προβλέπεται στην 

παρ.2, του άρθρου 12, της ΚΥΑ 245090/2006 (ΦΕΚ Β΄157/2006). 

γστ) κόστος υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης επιχειρήσεων παραγωγής 

προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 της ΚΥΑ 261611/2007 

(ΦΕΚ Β΄ 406/2007). 

γζ) κόστος υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης επιχειρήσεων παραγωγής 

προϊόντων Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών (ΕΠΕ), όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 12 της ΚΥΑ 313875/2004 (ΦΕΚ Β΄1844/2004). 

γη) η ειδική εισφορά που καταβάλλουν, εφάπαξ, οι Γεωργικοί Σύμβουλοι και οι 

συνεργάτες αυτών για την εγγραφή τους στα Μητρώα του Οργανισμού, όπως 

προβλέπεται στην παρ. 5, του άρθρου 12, της ΚΥΑ 1729/37159/2013 (ΦΕΚ Β΄ 

767), καθώς και η εισφορά  επί της αμοιβής που λαμβάνουν για τις παρεχόμενες 

προς τους γεωργούς υπηρεσίες, όπως προβλέπεται στην παρ. 1, του άρθρου 

55, του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32).  
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δ) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο, όπως πρόστιμα, χορηγίες, κληρονομιές, δωρεές, 

ενισχύσεις, κληροδοσίες και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών 

προσώπων, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

2. Οι πόροι του Οργανισμού, διατίθενται για:  

α) Την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας των εργαζομένων  

β) Την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων και κεφαλαίων συντήρησης και 

ανάπτυξης υποδομών,  

γ) Την πληρωμή των κάθε είδους δαπανών που απαιτούνται για την εκπλήρωση 

της αποστολής του μετά από απόφαση του Δ.Σ.  

δ) Την αποπληρωμή τυχόν οφειλών του και  

ε) Την προβολή και προώθηση της αποστολής του Οργανισμού μέσω 

χορηγιών/δωρεών σε νομικά πρόσωπα κοινωφελούς χαρακτήρα. 

3.Τα έσοδα κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι διακινούνται με 

εντολές που υπογράφονται γραπτά ή ηλεκτρονικά από τα εξουσιοδοτημένα, με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όργανα.  

4.Για την είσπραξη των εσόδων του Οργανισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις της 

αριθμ. ΔΠΕΙΣ Α 1140176 ΕΞ 2012 (ΦΕΚ Β΄ 2756/11.10.2012) απόφασης του 

Υπουργού Οικονομικών, όπως κάθε φορά ισχύουν.  

5. Ο Οργανισμός απαλλάσσεται από την καταβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(Φ.Π.Α.) για τα εισαγόμενα ερευνητικά όργανα, εξαρτήματα, πάσης φύσεως υλικά 

εξοπλισμού και αναλώσιμα που είναι αναγκαία για την υλοποίηση των 

ερευνητικών του προγραμμάτων. Ο Οργανισμός τηρεί διπλογραφικό σύστημα και 

συντάσσει υποχρεωτικά κάθε έτος οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Γ.Π.) του ν. 4410/2016, όπως κάθε φορά ισχύει.    

6.Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να διατάξει 

οποτεδήποτε έκτακτο οικονομικό έλεγχο της διαχείρισης του Οργανισμού.   

7.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, 

ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην επιβολή ΦΠΑ στις υπηρεσίες και τα 

προϊόντα που υπάγονται στο καθ’ ύλην αντικείμενο του Οργανισμού, καθώς και 

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.  

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

                                            ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Άρθρο 5 

Όργανα Διοίκησης 

Τα όργανα διοίκησης του Οργανισμού είναι: 

α) το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και 

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Άρθρο 6 

Διοικητικό Συμβούλιο 

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Οργανισμού είναι επταμελές και αποτελείται 

από: 

α. Τον Πρόεδρο του ΔΣ. 

β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού. 

γ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

(ΥΠΑΑΤ) με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

δ. Έναν καθηγητή ή ερευνητή, βαθμίδας Α΄ ή Β΄, γεωτεχνικής ή συναφούς 

ειδικότητας με τα αντικείμενα του Οργανισμού, που υποδεικνύεται με τον 

αναπληρωτή του  από τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.   

ε. Έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) με τον 

αναπληρωτή του, που προτείνονται από το ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ.  

στ. Έναν εκπρόσωπο του ερευνητικού προσωπικού του Οργανισμού, που 

εκλέγεται με τον αναπληρωτή του από το σύνολο του προσωπικού αυτού,  με 

ευθύνη του Οργανισμού.  

ζ. Έναν εκπρόσωπο του προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ του 

Οργανισμού, που εκλέγεται με τον αναπληρωτή του από το σύνολο του 

προσωπικού αυτού, με ευθύνη του Οργανισμού. 

2. Τα μέλη του ΔΣ με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

3. Η διάρκεια της θητείας των μελών του ΔΣ είναι τετραετής με δυνατότητα 

ανανέωσης μία φορά και για ίσο χρονικό διάστημα. 

4. Τα μέλη του ΔΣ, των οποίων λήγει η θητεία, εξακολουθούν να ασκούν τα 

καθήκοντά τους μέχρι την αντικατάστασή τους και λαμβάνουν την αντιμισθία ή 

την αποζημίωση που προβλέπεται για την άσκηση των καθηκόντων τους.  
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5. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του ΔΣ για οποιονδήποτε λόγο και ιδίως 

λόγω θανάτου, παραίτησης, απώλειας της ιδιότητας για την οποία διορίστηκε ως 

μέλος, το μέλος αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του, με απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

6. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης του Οργανισμού, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον 

Πρόεδρο του ΔΣ.  

7. Εισηγητής των θεμάτων στο ΔΣ είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος. Επίσης 

εισηγητές μπορεί να είναι τα μέλη του ΔΣ και στελέχη  του Οργανισμού 

εξουσιοδοτημένα από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

8. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Νομικός 

Σύμβουλος του Οργανισμού. Μπορούν επίσης να παρίστανται οι Προϊστάμενοι 

των Γενικών Διευθύνσεων, καθώς και κάθε στέλεχος του οργανισμού ή τρίτος 

που θα προσκληθεί από τον πρόεδρο του ΔΣ. 

9. Το ΔΣ συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, τακτικά μία φορά 

τον μήνα και έκτακτα, όταν το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρός του ή όταν ζητηθεί 

εγγράφως από τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη. 

10. Το ΔΣ έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη 

του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο Πρόεδρος και ο 

Διευθύνων Σύμβουλος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

11. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει στα καθήκοντα 

του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού. Στην περίπτωση που το ΔΣ 

συνεδριάζει χωρίς την παρουσία του Προέδρου για τη ύπαρξη απαρτίας 

απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον πέντε (5) μελών του, συμπεριλαμβανομένου 

του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

12. Τα πρακτικά του ΔΣ υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του 

ΔΣ, αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το ΔΣ.  

13. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του ΔΣ δεν έχουν 

δικαίωμα ψήφου σε αποφάσεις του ΔΣ, που αφορούν θέματα σχετικά με τη 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του σε αυτούς ή άπτονται προσωπικών τους θεμάτων.  

14. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ, ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων 

Σύμβουλος, τα Μέλη του και ο Νομικός Σύμβουλος και ο Γραμματέας λαμβάνουν 

αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύουν.  

15. Για τις μετακινήσεις του Προέδρου του ΔΣ, του Διευθύνοντος Συμβούλου,  

των μελών του ΔΣ και του Γραμματέα εφαρμόζονται οι διατάξεις της 

υποπαραγράφου Δ9  της παραγράφου Δ΄ του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94), 
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εξαιρουμένου του περιορισμού του αριθμού των ημερών μετακινήσεων, όπως 

κάθε φορά ισχύουν.  

16. Το ΔΣ καταρτίζει Κανονισμό Λειτουργίας με τον οποίο καθορίζεται κάθε 

αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του που εγκρίνεται από 

τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μέχρι την έκδοση της 

απόφασης αυτής ο τρόπος λειτουργίας του ΔΣ ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 

νόμου αυτού και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α 

45),όπως κάθε φορά ισχύει.  

17. Το ΔΣ έχει τις εξής αρμοδιότητες:  

α) Χαράσσει την πολιτική του Οργανισμού και συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει 

με αποφάσεις του το επιτελούμενο από τον Οργανισμό έργο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος νόμου. 

β) Καταρτίζει τους επί μέρους Κανονισμούς, ως Τμήματα του Εσωτερικού 

Κανονισμού και  ύστερα από έγκριση των συναρμόδιων  Υπουργών, 

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.   

γ)Υποβάλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωμοδοτήσεις, 

εισηγήσεις  και προτάσεις για κάθε θέμα, που αφορά στην επίτευξη της 

αποστολής του Οργανισμού.  

δ) Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Οργανισμού και αποφασίζει 

για κάθε είδους δαπάνες, για τη σύναψη δανείων, την αποδοχή των κάθε είδους 

επιχορηγήσεων, χρηματοδοτήσεων, δωρεών και εισφορών τρίτων, την ανάθεση 

μελετών και έργων σε τρίτους, την αγορά και πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση 

κινητών και ακινήτων. Η σύναψη δανείων και η αγορά ή πώληση ακινήτου, 

πραγματοποιείται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από εισήγηση του ΔΣ.  

ε) Συνάπτει πάσης φύσεως συμφωνίες με διεθνείς και ελληνικούς δημόσιους 

φορείς καθώς και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου , αξιοποιεί και 

εκμεταλλεύεται την ακίνητη και κινητή περιουσία του καθώς και την ακίνητη 

περιουσία του Δημοσίου, της οποίας ο Οργανισμός έχει τη νομή και τη χρήση, 

κατόπιν παραχώρησης και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες  σε αντικείμενα που 

άπτονται των αρμοδιοτήτων του. 

στ) Καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

για έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισμό, καθώς και τις απαραίτητες 

τροποποιήσεις που γίνονται στον προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας χρήσης του.  

ζ) Προκηρύσσει τη θέση για τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής 

Έρευνας εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4310/2014 (ΦΕΚ 

Α΄258), όπως κάθε φορά ισχύουν για τον Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου της 

Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις 
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του παρόντος νόμου. Η προβλεπόμενη από  το άρθρο 16 του ν.4310/2014 

επταμελής ειδική επιτροπή κριτών συγκροτείται με απόφαση του ΔΣ του 

Οργανισμού. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων η ειδική επιτροπή κριτών 

λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του ερευνητικού προσωπικού που υπηρετεί στη 

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας και τα ερευνητικά Ινστιτούτα, η οποία 

εκφράζεται ενώπιον της επιτροπής. Η διαδικασία έκφρασης γνώμης καθορίζεται 

στον εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού. Πέντε μέλη και πέντε 

αναπληρωματικά επιλέγονται με κλήρωση από τον κατάλογο επιστημόνων της 

ημεδαπής καθηγητών ΑΕΙ και ερευνητών Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο 

συναφές με την αγροτική έρευνα, η κατάρτιση του οποίου αποτελεί φροντίδα της 

Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας. Τα δύο μέλη και δύο αναπληρωματικά  

της ειδικής επιτροπής κριτών  είναι ερευνητές Α΄ βαθμίδας του Οργανισμού και 

εκλέγονται από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του Οργανισμού. Η 

ευθύνη καθορισμού της διαδικασίας και της εκλογής  των δύο αυτών μελών 

ανήκει στο ΔΣ του Οργανισμού. Το ΔΣ του Οργανισμού ασκεί επίσης κατ’ 

αναλογία όλες τις αρμοδιότητες που οι σχετικές διατάξεις του ν.4310/2014 όπως 

κάθε φορά ισχύει αναθέτουν την άσκησή τους  στον Υπουργό  Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων.      

η) Προκηρύσσει τις θέσεις και προσλαμβάνει τους Διευθυντές των ερευνητικών 

Ινστιτούτων εφαρμόζοντας κατ’ αναλογία τις διατάξεις του άρθρου 16 του 

ν.4310/2014 όπως κάθε φορά ισχύουν για τους Διευθυντές των Ινστιτούτων της 

Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις 

του παρόντος νόμου. Η προβλεπόμενη από  το άρθρο 16 του ν.4310/2014 

επταμελής ειδική επιτροπή κριτών συγκροτείται με απόφαση του ΔΣ του 

Οργανισμού. Πέντε μέλη και πέντε αναπληρωματικά επιλέγονται με κλήρωση 

από τον κατάλογο επιστημόνων της ημεδαπής καθηγητών ΑΕΙ και ερευνητών Α΄ 

βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του 

οικείου Ινστιτούτου, η κατάρτιση του οποίου καταλόγου αποτελεί φροντίδα της 

Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας. Τα δύο μέλη και δύο αναπληρωματικά  

της ειδικής επιτροπής κριτών  είναι ερευνητές Α΄ βαθμίδας του Οργανισμού και 

εκλέγονται από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του οικείου Ινστιτούτου 

και αν δεν επαρκούν ή δεν υπάρχουν, από το σύνολο των ερευνητών  του 

Οργανισμού που θεραπεύουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με τα γνωστικά 

αντικείμενα του Ινστιτούτου που έχει προκηρυχθεί η θέση του Διευθυντή. Η 

ευθύνη καθορισμού της διαδικασίας και της εκλογής  των δύο αυτών μελών 

ανήκει στο ΔΣ του Οργανισμού. Η επιτροπή για την αξιολόγηση των υποψηφίων 

λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των ερευνητών και του λοιπού προσωπικού του 

οικείου Ινστιτούτου, η οποία εκφράζεται ενώπιον της ειδικής επιτροπής κριτών.  

Η διαδικασία έκφρασης γνώμης καθορίζεται στον εσωτερικό Κανονισμό του 
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Οργανισμού. Το ΔΣ του Οργανισμού ασκεί επίσης κατ’ αναλογία όλες τις 

αρμοδιότητες που οι σχετικές διατάξεις του ν.4310/2014, όπως κάθε φορά 

ισχύουν, αναθέτουν την άσκησή τους  στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. 

θ) Προκηρύσσει τις θέσεις ευθύνης των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, 

εξαιρουμένων των αναφερομένων στα στοιχεία ε΄ και στ΄ της παρούσης 

παραγράφου, κατ’ αναλογία των διατάξεων του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 

(ΦΕΚ Α΄33), όπως κάθε φορά ισχύουν και σύμφωνα με τον Εσωτερικό 

Κανονισμό. 

ι) Προκηρύσσει την θέση και επιλέγει τον Νομικό Σύμβουλο του Οργανισμού 

σύμφωνα με τις διατάξεις…..  

ια) Προκηρύσσει τις κενές οργανικές θέσεις της κατηγορίας του ερευνητικού 

προσωπικού και προσλαμβάνει το προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 16 του παρόντος νόμου. 

ιβ) Προκηρύσσει τις κενές οργανικές θέσεις των Δικηγόρων καθώς των 

κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

(ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 

και προσλαμβάνει το προσωπικό και τους Δικηγόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 17 του παρόντος νόμου.  

ιγ)  Προσλαμβάνει το εποχικό προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

2190/1994, όπως κάθε φορά ισχύουν και αποφασίζει για την απασχόληση του 

συνεργαζόμενου ερευνητικού, επιστημονικού, διοικητικού, οικονομικού και 

λοιπού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή 

των αναδόχων με συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο των πάσης φύσεως  

προγραμμάτων και έργων του Οργανισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 17 του παρόντος νόμου. 

ιδ) Αποφασίζει επί των ενστάσεων κατά των αποφάσεων του Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου του Οργανισμού.  

ιε) Αξιοποιεί τα ερευνητικά αποτελέσματα και κάθε άλλο έργο πνευματικής 

ιδιοκτησίας του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είτε απευθείας είτε με τη 

δημιουργία ή συμμετοχή του Οργανισμού στην ίδρυση νεοσύστατων εταιριών  

Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, τεχνοβλαστών (spinoff),ή 

άλλων σχετικών επιχειρήσεων καθώς και νομικών προσώπων με οποιαδήποτε 

νομική μορφή και οργανωτική δομή, όπως θεματικά δίκτυα προηγμένης έρευνας, 

συστάδες επιχειρήσεων, Τράπεζα Γενετικού Υλικού, επιδεικτικά αγροκτήματα με 

κύριο σκοπό την αγροτική έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία 

και γενικότερα την προαγωγή της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και 

καινοτομίας στον αγροτικό τομέα. 
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Για την επίτευξη των στόχων του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να ιδρύει 

εταιρείες ή να συμμετέχει μαζί με τρίτους, νομικά και φυσικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου σε εταιρείες του εμπορικού ή συνεταιριστικού νόμου. 

ιστ) Ενθαρρύνει και συντονίζει με αποφάσεις του την επιστημονική και ερευνητική 

συνεργασία του προσωπικού του Οργανισμού για την ανάληψη κοινών 

ερευνητικών και αναπτυξιακών δράσεων.    

ιζ) Συγκροτεί ομάδες έργου, στις οποίες συμμετέχουν, εκτός από υπαλλήλους 

του Οργανισμού και ειδικοί επιστήμονες που δεν υπηρετούν στον Οργανισμό, με 

συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ανάληψη και υλοποίηση των ερευνητικών, 

εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων, την παροχή 

εξειδικευμένων υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών που χρηματοδοτούνται από 

πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεθνών Οργανισμών, νομικών προσώπων 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς  και φυσικών προσώπων. Για την κατάρτιση 

των συμβάσεων αυτών, που αφορούν αποκλειστικά στο κατά περίπτωση οικείο 

έργο, πρόγραμμα, μελέτη ή παροχή υπηρεσίας του Οργανισμού σε τρίτους, 

προηγείται δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται 

στο διαδίκτυο και στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού και του ΥΠΑΑΤ και 

ακολουθούνται όσα οι εκάστοτε σχετικοί νόμοι προβλέπουν.    

ιη) Εισηγείται προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το ύψος 

του τέλους χρήσης των σημάτων ποιότητας ή σημάτων συμμόρφωσης, 

αγροτικών προϊόντων ή διαδικασιών παραγωγής. Η επιβολή και το ύψος του 

τέλους καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

ιθ) Αναστέλλει προσωρινά τη λειτουργία οργανικών μονάδων του Οργανισμού 

και αναθέτει τις αρμοδιότητές τους σε άλλες ομοειδείς. 

κ) Καταρτίζει στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, μετά από εισηγήσεις των 

Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του 

Οργανισμού και την υποβάλλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για έγκριση.  

κα) Αποφασίζει για θέματα της αρμοδιότητάς του, που παραπέμπονται από τον 

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή εισάγονται από τον Πρόεδρο ή 

το Διευθύνοντα Σύμβουλο.   

κβ) Αποφασίζει για κάθε θέμα του Οργανισμού που δεν αποτελεί αρμοδιότητα 

άλλου διοικητικού οργάνου. 

κγ) Επιτρέπεται να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο του ΔΣ, στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, στα Περιφερειακά Συμβούλια, στους Προϊσταμένους των  

οργανικών μονάδων και σε στελέχη του Οργανισμού, εξαιρουμένων όσων 

αναφέρονται στα στοιχεία α΄, β΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄, θ΄, ι΄, ιβ΄, ιγ΄, ιδ΄, ιε΄, ιστ΄ και ιζ΄.  

18. Για την επίτευξη των σκοπών του και τη διαμόρφωση της πολιτικής του 

Οργανισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί εφόσον κρίνεται απαραίτητο, σε  

συνεδριάσεις τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου (ΕΣ), τους Γενικούς 
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Διευθυντές και τους Προέδρους των Περιφερειακών Συμβουλίων (ΠΕΣΥ) του 

Οργανισμού, εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων (ΕΦΕΤ, ΜΦΙ, ΙΓΕ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΑ), 

εκπροσώπους των ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και εκπροσώπους των Συνεταιριστικών 

Οργανώσεων των αγροτών, των αγροτικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων 

τροφίμων, των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και των φορέων πιστοποίησης. 

 

Άρθρο 7 

Πρόεδρος   

 

1.Ο Πρόεδρος του ΔΣ επιλέγεται από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών 

Δημόσιας Διοίκησης,   που συστάθηκε με τον ν. 4369/2016, όπως ορίζουν οι 

διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου αυτού, ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που 

περιγράφεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ιδίου νόμου. Η θέση 

του Προέδρου είναι πλήρους απασχόλησης. 

2. Η θητεία του Προέδρου του ΔΣ είναι τετραετής, με δικαίωμα ανανέωσης για μία 

(1) φορά και για ίσο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης, 

παύσης των καθηκόντων του εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 

του άρθρου 7 του ν. 4369/2016, όπως κάθε φορά ισχύουν.  

3. Ο Πρόεδρος του ΔΣ αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του άρθρου 9 του ν. 

4369/2016 και για την  υπηρεσιακή του κατάσταση ισχύουν οι διατάξεις του 

άρθρου 11 του ιδίου νόμου, όπως κάθε φορά ισχύουν.  

4. Ο Πρόεδρος του ΔΣ: 

α) Εκπροσωπεί τον Οργανισμό στις σχέσεις του με τις δημόσιες αρχές καθώς και 

στις σχέσεις του με τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς της 

ημεδαπής και της αλλοδαπής .  

β) Εφαρμόζει την πολιτική του Οργανισμού στο πλαίσιο της γενικότερης 

πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των 

αποφάσεων του ΔΣ.  

γ) Υπογράφει πρωτόκολλα συνεργασίας και συμφωνητικά με τρίτους, που 

αφορούν στην πολιτική, στους στρατηγικούς στόχους, στις αρμοδιότητες και 

δραστηριότητες του Οργανισμού. 

δ) Υπογράφει τους τίτλους σπουδών, τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις, που 

χορηγεί ο Οργανισμός στους δικαιούχους για την αποφοίτησή τους από τις 

Επαγγελματικές Σχολές και τις δομές κατάρτισης, καθώς και τα έγγραφα 

πιστοποίησης των αγροτικών προϊόντων. 

ε) Καθορίζει σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του ΔΣ.   
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στ) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ.  

ζ) Υπογράφει με τον Γραμματέα του ΔΣ τα πρακτικά του ΔΣ, τα αντίγραφα και τα 

αποσπάσματα αυτών καθώς και τις αποφάσεις αυτού. 

η) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του αναθέτει ο νόμος αυτός, οι Κανονισμοί 

του Οργανισμού και το ΔΣ.  

θ) Μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα υπογραφής στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων καθώς 

και σε στελέχη του Οργανισμού.  

5. Τον Πρόεδρο του ΔΣ ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει στα 

καθήκοντά του ο Διευθύνων Σύμβουλος.   

6. Στον Πρόεδρο του ΔΣ καταβάλλεται αμοιβή που καθορίζεται με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015, όπως 

κάθε φορά ισχύουν. 

7. Ο Πρόεδρος του ΔΣ για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον 

ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του 

Οργανισμού, εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη 

κύρια και επικουρική ασφάλιση. 

 

 

Άρθρο 8 

Διευθύνων Σύμβουλος  

 

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος επιλέγεται από το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών 

Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης  που συστάθηκε με τον ν. 4369/2016 καθώς και 

από υποψηφίους που δεν υπηρετούν στο δημόσιο τομέα, όπως ορίζουν οι 

διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου αυτού, ύστερα από δημοσίευση πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που 

περιγράφεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ιδίου νόμου. Η θέση 

του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 

2. Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι τετραετής, με δικαίωμα 

ανανέωσης για μία (1) φορά και για ίσο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση 

κένωσης της θέσης, παύσης των καθηκόντων του εφαρμόζονται οι διατάξεις των 

παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 4369/2016, όπως κάθε φορά ισχύουν.  

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του άρθρου 9 του ν. 

4369/2016 και για την  υπηρεσιακή του κατάσταση ισχύουν οι διατάξεις του 

άρθρου 11 του ιδίου νόμου, όπως κάθε φορά ισχύουν.  

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του 

Οργανισμού και έχει τις εξής αρμοδιότητες: 



30 

 

α) Εισηγείται στο ΔΣ του Οργανισμού προτάσεις για τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση προγραμμάτων και έργων αγροτικής έρευνας, αγροτικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, διασφάλισης της ποιότητας και της προέλευσης αγροτικών 

προϊόντων και τροφίμων, που διενεργεί ο Οργανισμός σε συνεργασία με τους 

επικεφαλείς των κατά περίπτωση οικείων Γενικών Διευθύνσεων, εφόσον δεν 

προβλέπεται από τον νόμο αυτόν εισήγηση άλλου οργάνου.  

β) Εκτελεί δια των οργανικών μονάδων του Οργανισμού τις αποφάσεις του ΔΣ.  

γ) Είναι διοικητικός προϊστάμενος των οργανικών μονάδων του Οργανισμού.  

δ) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Οργανισμού, τα οποία αφορούν στην 

εσωτερική διοικητική λειτουργία του.  

ε) Φροντίζει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ισολογισμού και 

απολογισμού του Οργανισμού.  

στ) Παρακολουθεί, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το προσωπικό του 

Οργανισμού.  

ζ) Έχει την ευθύνη για το συντονισμό των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, σε 

συνεργασία με τους κατ' αντικείμενο αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές.  

η) Αποφασίζει για έκτακτα και κατεπείγοντα θέματα και υποβάλλει, εκτός 

ημερήσιας διάταξης, τις αποφάσεις αυτές για έγκριση στην αμέσως επόμενη 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

θ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του αναθέτει ο νόμος αυτός, οι Κανονισμοί 

και  το Δ.Σ. του Οργανισμού.  

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του ή το 

δικαίωμα υπογραφής προς τους  Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων 

καθώς και σε στελέχη του Οργανισμού.  

6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται στην 

άσκηση των αρμοδιοτήτων του, εκτός εκείνης της αναπλήρωσης του Προέδρου 

του ΔΣ, από άλλο μέλος του ΔΣ ή από Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης, που 

ορίζεται από το ΔΣ.  

7. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καταβάλλεται αμοιβή που καθορίζεται με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 4354/2015, όπως 

κάθε φορά ισχύουν. 

8. Ο Διευθύνων Σύμβουλος για τον χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον 

ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του 

Οργανισμού, εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη 

κύρια και επικουρική ασφάλιση. 
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Άρθρο 9 

Επιστημονικό Συμβούλιο 

1. Στον Οργανισμό λειτουργεί Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ), τετραετούς θητείας, 

με συμβουλευτική αρμοδιότητα επί ερευνητικών, εκπαιδευτικών και γενικότερα 

επιστημονικών θεμάτων ενδιαφέροντος του Οργανισμού, το οποίο αποτελείται 

από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη με διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος και εμπειρία 

σε ειδικότητες σχετικές με τους σκοπούς του Οργανισμού.  Ο Υπουργός 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζει με απόφασή του τα μέλη  του 

Επιστημονικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του ΔΣ. Ο Πρόεδρος του ΕΣ 

εκλέγεται από τα μέλη του ΕΣ. Η ιδιότητα των μελών του ΕΣ δεν είναι 

ασυμβίβαστη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου με 

τον Οργανισμό.  

2. Στις συμβουλευτικές αρμοδιότητες του ΕΣ ανήκει:  

α) Η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Περιφερειακών 

Συμβουλίων του Οργανισμού στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 

β) Η παρακολούθηση των ερευνητικών, αναπτυξιακών, εκπαιδευτικών και των 

προγραμμάτων αγροτικής κατάρτισης του Οργανισμού, η διαμόρφωση 

προτάσεων για το στρατηγικό σχεδιασμό του οργανισμού και της διαχείρισης του 

ανθρώπινου δυναμικού.  

γ) Η υποστήριξη του Οργανισμού στην εκτέλεση και αποτίμηση του ερευνητικού 

και εκπαιδευτικού του έργου, καθώς και στη διαμόρφωση σχετικής έκθεσης προς 

τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όποτε αυτή ζητείται. 

δ) Η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού στη σύνταξη 

γνωμοδοτήσεων σε ειδικά ερωτήματα που υποβάλλονται από τον Υπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή από άλλες δημόσιες αρχές. 

3. Η λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ.   

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

Άρθρο 10 

Κεντρική Υπηρεσία – Επιχειρησιακοί Στόχοι - Αρμοδιότητες  

 

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού συνιστώνται οι παρακάτω οργανικές 

μονάδες:  

1.1. Νομική Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον Πρόεδρο του ΔΣ 

και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 
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1.2. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Τμήματος, υπαγόμενη στο 

Διοικητικό Συμβούλιο.  

1.3. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, υπαγόμενη στον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο. 

1.4. Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, υπαγόμενη 

στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

1.5. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, υπαγόμενη στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

1.6. Γενική Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού, υπαγόμενη στον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο. 

1.7. Υπηρεσία Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, επιπέδου 

Τμήματος υπαγόμενη στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

1.8. Γραφείο Διοίκησης, Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου και Δημοσίων 

Σχέσεων, υπαγόμενο στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

 

2. Για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων οι ανωτέρω οργανικές μονάδες 

έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

 

2.1. Νομική υπηρεσία. Είναι αρμόδια ιδίως: 

 

2.1.1.  Για την προάσπιση των συμφερόντων του Οργανισμού από νομικής 

πλευράς και για τη διασφάλιση της νομιμότητας στη λήψη των διοικητικών 

αποφάσεων. 

2.1.2. Για τον έλεγχο της νομιμότητας των κάθε είδους πράξεων που εκδίδονται 

από τα όργανα διοίκησης του Οργανισμού, από τα διαρκή συλλογικά όργανα και 

τις οργανικές μονάδες, όταν αυτό ζητηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, τον 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

2.1.3. Για τη νομική κάλυψη των οργάνων διοίκησης και του προσωπικού του 

Οργανισμού έναντι τρίτων για θέματα που δημιουργούνται από την άσκηση των 

καθηκόντων τους. 

2.1.4. Για την υποβολή γνωμοδοτήσεων σε κάθε ερώτημα νομικής φύσεως, που 

τίθεται για τις περιπτώσεις συμβιβασμού ή παραίτησης από δικαιώματα, 

αξιώσεις, αγωγές και ένδικα μέσα του Οργανισμού. 

2.1.5. Για την παροχή νομικών - τεχνικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων στις 

οργανικές μονάδες σχετικών με την κατάρτιση και διατύπωση διακηρύξεων κατά 

την προκήρυξη διαγωνισμών ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών, έργων και 

υπηρεσιών, καθώς και κατά τη διαδικασία εξέλιξης των διαγωνισμών.  

2.1.6. Για την εξέταση από νομικής άποψης των σχεδίων των συμβάσεων που 

συντάσσονται από τις οργανικές μονάδες.  
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2.1.7.  Για την ενημέρωση και παροχή οδηγιών στα όργανα διοίκησης, στα 

συλλογικά όργανα και στις οργανικές μονάδες του Οργανισμού για την εφαρμογή 

νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, κανονισμών και  

εγκυκλίων, σε συνεργασία με την κατά περίπτωση αρμόδια Γενική Διεύθυνση και 

προτείνει τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις. 

2.1.8. Για την επεξεργασία νομοθετικών πρωτοβουλιών που άπτονται θεμάτων 

του Οργανισμού, σε συνεργασία με την κατά περίπτωση αρμόδια Γενική 

Διεύθυνση και την παρακολούθηση του κοινοβουλευτικού έργου. 

2.1.9. Για κάθε άλλο θέμα συναφές με τα αντικείμενά της που της αναθέτει το ΔΣ 

του Οργανισμού.  

 

2.2. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Είναι αρμόδια ιδίως:  

 

2.2.1.Για την παρακολούθηση  της εφαρμογής και συνεχούς τήρησης του  
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Οργανισμού και της γενικότερης 
νομοθεσίας που τον διέπει. 
2.2.2. Για τον έλεγχο της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του 
Οργανισμού και την υποβολή εισηγήσεων σχετικών βελτιωτικών προτάσεων. 
2.2.3. Για τον έλεγχο της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης 
και εμφάνισης των εσόδων καθώς και της διαχείρισης της περιουσίας του 
Οργανισμού για τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και 
κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης και την αποτροπή τους στο 
μέλλον. 
2.2.4. Για τον έλεγχο εφαρμογής    των    κανόνων    δικαίου,    της    νομιμότητας    
και κανονικότητας  των   δαπανών  καθώς  και  του   εσωτερικού   κανονιστικού   
πλαισίου λειτουργίας του Οργανισμού. 
2.2.5. Για τη διενέργεια οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων. 

2.2.6.Για την υποβολή εισηγήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο διενέργειας 

διοικητικής εξέτασης σε περιπτώσεις εντοπισμού φαινομένων κακοδιοίκησης, 

κακοδιαχείρισης, κατάχρησης και απάτης, καθώς και απώλειας δικαιολογητικών 

πληρωμής. 

2.2.7. Για τη διαρκή ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για τους ελέγχους 

που διενεργεί. 

2.2.8. Για κάθε άλλο θέμα συναφές με τα αντικείμενά της που της αναθέτει το ΔΣ 

του Οργανισμού. 

 

2.3.Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας. Είναι αρμόδια ιδίως: 
 

2.3.1. Για την κατάρτιση του γενικού προγράμματος δραστηριοτήτων της 
αγροτικής έρευνας και προγραμματισμού για την επίτευξη των ερευνητικών 
στόχων του Οργανισμού στο πλαίσιο του εθνικού προγραμματισμού για αγροτική 
ανάπτυξη. 
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2.3.2. Για την εποπτεία, τον συντονισμό και την καθοδήγηση των θεματικών και 
κλαδικών δραστηριοτήτων των ερευνητικών Ινστιτούτων τα οποία υπάγονται στις 
διατάξεις του άρθρου 13. α. του ν.4310/2014 (ΦΕΚ Α΄258) όπως κάθε φορά 
ισχύει και  αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος νόμου. 
2.3.3. Για τη συλλογή και επεξεργασία προτάσεων αγροτικών φορέων για έρευνα  
και τη διαμόρφωση σχετικής εισήγησης προς τα αρμόδια όργανα. 
2.3.4.Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και έργων αγροτικής 

έρευνας με στόχους την ανάπτυξη της καινοτομίας, την ανάδειξη καινοτόμων 

οργανωτικών δομών της διατροφικής αλυσίδας από την παραγωγή έως και την 

εμπορία των  αγροτικών προϊόντων, καθώς και των  τροφίμων και ποτών. Τη 

βελτίωση της αγροτικής παραγωγής, την ανάδειξη νέων σύγχρονων 

παραγωγικών μεθόδων, την αναβάθμιση της ποιότητας των αγροτικών 

προϊόντων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της αγροτικής παραγωγής, την 

προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. 

2.3.5. Για την ανάληψη ερευνητικών, αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων 

χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς ή εθνικούς 

οργανισμούς, φορείς, νομικά ή φυσικά πρόσωπα και  την πραγματοποίηση για 

λογαριασμό τους μελετών, εργαστηριακών αναλύσεων, διαγνώσεων, 

αξιολογήσεων ποικιλιών, προϊόντων φυτικής, δασικής και ζωικής παραγωγής, 

ζωοτροφών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων, νερού, εδάφους,  μηχανημάτων 

και λιπασμάτων.  

2.3.6. Για τη διατήρηση των εθνικών  φυτικών  και ζωικών γενετικών πόρων, 

ιδιαίτερα όσων απειλούνται από γενετική διάβρωση ή εξαφάνιση, προς όφελος 

των επόμενων γενεών με την ίδρυση και λειτουργία των Εθνικών Συλλογών και 

της Τράπεζας Γενετικού Υλικού. 

2.3.7.Για τη συγκέντρωση, αποτίμηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 

αγροτικής έρευνας. 

2.3.8.Για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων με βάση τις 

αντίστοιχες εκθέσεις των ερευνητικών Ινστιτούτων και μέριμνα για την έγκρισή 

της από το ΔΣ του Οργανισμού προκειμένου να υποβληθεί στο Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

2.3.9.Για τη διασύνδεση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας με τις καθ` ύλην 

αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των άλλων Υπουργείων που 

ασχολούνται με συναφή θέματα.   

2.3.10. Για τον συντονισμό, παρακολούθηση και ενίσχυση της δημιουργίας, 

βελτίωσης, διατήρησης και παραγωγής ποικιλιών φυτικού πολλαπλασιαστικού 

υλικού σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια ερευνητικά Ινστιτούτα και 

τους παραγωγικούς φορείς της χώρας στο πλαίσιο της εθνικής αγροτικής 
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πολιτικής καθώς και την εγγραφή νέων ποικιλιών στους αντίστοιχους Εθνικούς 

Καταλόγους.  

2.3.11. Για την εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας σε εικοσιτετράωρη 

βάση των σταυλικών εγκαταστάσεων στα ερευνητικά Ινστιτούτα που διατηρούν   

φυλές  ζωικού κεφαλαίου.      

2.3.12. Για την παρακολούθηση και εποπτεία της υλοποίησης από τα ερευνητικά 

Ινστιτούτα των ανατιθέμενων σε αυτά ανταγωνιστικών και μη ερευνητικών 

εθνικών και διεθνών έργων καθώς των αναπτυξιακών έργων σε τοπικό και εθνικό 

επίπεδο. 

2.3.13. Για κάθε άλλο θέμα συναφές με τα αντικείμενά της  που της αναθέτει το 

ΔΣ του Οργανισμού. 

 

2.4. Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων. Είναι 

αρμόδια ιδίως: 

 

2.4.1. Για την εκπόνηση τυποποιητικών εγγράφων (πρότυπα, προδιαγραφές, 

πρωτόκολλα, οδηγίες, κανονισμοί κ.ά.) που αφορούν στη διασφάλιση της 

ποιότητας, της ταυτότητας και της προέλευσης των αγροτικών προϊόντων και των 

τροφίμων, καθώς και την αναγνώριση της ισοδυναμίας ιδιωτικών ευρωπαϊκών ή 

διεθνών προτύπων και προδιαγραφών με τα πρότυπα που εκπονεί ο 

Οργανισμός. 

2.4.2. Για την εκπόνηση, την έκδοση και την κατοχύρωση σημάτων για τη 

διάκριση αγροτικών προϊόντων, τροφίμων ή και υπηρεσιών που 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προαιρετικών συστημάτων ποιότητας, καθώς 

και την έκδοση κανονισμών χρήσης αυτών.  

2.4.3.Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των προϊόντων Προστατευόμενης 

Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ),  

Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ) και άλλων 

προαιρετικών ενδείξεων ποιότητας. 

2.4.4.Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των προϊόντων Ειδικών 

Πτηνοτροφικών Εκτροφών (ΕΠΕ). 

2.4.5.Για την εκπόνηση, αναγνώριση και έκδοση τυποποιητικών εγγράφων στον 

τομέα των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. 

2.4.6. Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων ή 

συστημάτων διαχείρισης της ποιότητάς τους ή και υπηρεσιών, καθώς και την 

επίβλεψη της εφαρμογής συστημάτων πιστοποίησης με στόχο την αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. 

2.4.7. Για την προστασία της ελληνικής προέλευσης των αγροτικών προϊόντων 

και των τροφίμων, την ταυτοποίηση της καταγωγής-προέλευσης της πρώτης 

ύλης και των τελικών προϊόντων του γάλακτος και του κρέατος, με στόχο την 
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προστασία των συμφερόντων των παραγωγών και των καταναλωτών από 

απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό και τον έλεγχο της ποιότητας του 

γάλακτος. 

2.4.8. Για την συμμετοχή στην υλοποίηση δράσεων προβολής και προώθησης 

των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που εμπίπτουν στην έκδοση 

τυποποιητικών εγγράφων, στον έλεγχο, στην πιστοποίηση και στην επίβλεψη του 

Οργανισμού. 

2.4.9. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 

αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων ή τη συμμετοχή σε 

συγχρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα και έργα άλλων φορέων ή 

με στόχο την προαγωγή και διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών 

προϊόντων και τροφίμων καθώς και την προστασία – αποκατάσταση και 

διασφάλιση του περιβάλλοντος και των φυσικών του πόρων.  

2.4.10.Για την απονομή του Ελληνικού Σήματος σε αγροτικά προϊόντα και 

τρόφιμα και τη διενέργεια ελέγχων για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και 

των προϋποθέσεων απονομής και διατήρησης του. 

2.4.11.Για τον έλεγχο της ποιότητας του νωπού (αγελαδινού, πρόβειου και 

αίγειου) γάλακτος στο πλαίσιο των κανόνων της ΚΟΑ, καθώς και τον επίσημο 

έλεγχο (επιθεωρήσεις και επίβλεψη) της ποιότητας του νωπού (αγελαδινού, 

πρόβειου και αίγειου) γάλακτος που διενεργείται από τα εργαστήρια των 

αυτοελεγχόμενων μεταποιητών και των ιδιωτικών εργαστηρίων αυτοελέγχου, 

σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, από τα διαπιστευμένα 

Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του Οργανισμού. 

2.4.12.Για τον έλεγχο των ισοζυγίων αγορών και πωλήσεων γάλακτος όλων των 

μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων 

για την ταυτοποίηση της καταγωγής-προέλευσης της πρώτης ύλης και των 

τελικών προϊόντων καθώς και τον έλεγχο της ορθής χρήσης της πρώτης ύλης.  

2.4.13.Για τον έλεγχο των ισοζυγίων αγορών και πωλήσεων κρέατος όλων των 

μονάδων σφαγής, τεμαχισμού, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας, για την 

ταυτοποίηση της καταγωγής-προέλευσης και του είδους του παραγόμενου και 

διακινούμενου κρέατος. 

2.4.14.Για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής διαδικτυακής σύνδεσης των σφαγείων 

και των λοιπών επιχειρήσεων με τον Οργανισμό. 

2.4.15. Για τον έλεγχο αγοράς των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων του 

παρόντος νόμου για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων 

πιστοποίησης και επισήμανσής τους καθώς και τήρησης των μέτρων που 

αφορούν τη διακίνηση και εμπορία του γάλακτος και του κρέατος. 

2.4.16. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος. 
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2.4.17. Για την αξιολόγηση, αναγνώριση και επίβλεψη ιδιωτικών φορέων ελέγχου 

και πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων,  σύμφωνα με εθνικά 

πρότυπα ή ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. 

2.4.18.Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων. 

2.4.19. Για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της συμμόρφωσης αγροτικών 

προϊόντων και τροφίμων ή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητάς τους ή 

διαδικασιών παραγωγής τους προς προαιρετικά, κλαδικά, εθνικά, ευρωπαϊκά ή 

διεθνή πρότυπα, προδιαγραφές, κανόνες και κώδικες, καθώς και την απονομή 

βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και σημάτων συμμόρφωσης. 

2.4.20.Για την τήρηση Μητρώων σχετικών με τις αρμοδιότητες της Γενικής 

Διεύθυνσης. 

2.4.21.Για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων ελεγκτών, 

επιθεωρητών και εμπειρογνωμόνων και η εκπόνηση σχετικού εκπαιδευτικού 

υλικού. 

2.4.22.Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των παραγωγών και των καταναλωτών για  τα αγροτικά  

προϊόντα και τα τρόφιμα που υπόκεινται στον έλεγχο και στην πιστοποίηση του 

Οργανισμού. 

2.4.23. Για τη διενέργεια ελεγκτικού έργου για λογαριασμό άλλων φορέων του 

δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

2.4.24. Για τη διαχείριση μέτρων και δράσεων του Συστήματος Παροχής 

Συμβουλών (ΣΠΣ) σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την τήρηση σχετικών 

Μητρώων, όπως καθορίζονται κάθε φορά στην απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που διέπει τη λειτουργία του ΣΠΣ. 

2.4.25.Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων 

χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς ή εθνικούς 

οργανισμούς και φορείς ή τη συμμετοχή σε προγράμματα άλλων φορέων που 

αφορούν θέματα σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας, προέλευσης-

καταγωγής των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων. 

2.4.26. Για κάθε άλλο θέμα συναφές με τα αντικείμενά της που της αναθέτει το 

ΔΣ του Οργανισμού. 

 

 

2.5. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: Είναι αρμόδια 

ιδίως: 

2.5.1. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Οργανισμού καθώς 

και για την επίβλεψη και παρακολούθηση της διεξαγόμενης γεωργικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, της αρχικής και συνεχιζόμενης  κατάρτισης και της 

δια βίου μάθησης των αγροτών.  
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2.5.2.Για την οργάνωση, λειτουργία και αναβάθμιση της αγροτικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο την προαγωγή των 

επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του 

αγροτικού τομέα καθώς και τη μετάδοση και διάχυση σε αυτό επιστημονικών και 

τεχνικών πληροφοριών και δεδομένων που αφορούν στην απόκτηση εργασιακής 

ευελιξίας και στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και διαδικασιών για την 

παραγωγή ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων. 

2.5.3.Για την άδεια λειτουργίας φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης, με απόφαση 

του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

2.5.4. Για την άδεια λειτουργίας φορέων τυπικής εκπαίδευσης, με κοινή απόφαση 

του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

2.5.5.Για την υποβολή προτάσεων στο ΔΣ του Οργανισμού ίδρυσης Κέντρων 

Γεωργικής Κατάρτισης 

2.5.6.Για την υλοποίηση δράσεων μεταφοράς γνώσεων, κατάρτισης και 

ενημέρωσης. 

2.5.7.Για τη συνεργασία με αρμόδιους φορείς άλλων Υπουργείων, για την 

υλοποίηση των Τάξεων Μαθητείας στις ειδικότητες της Ομάδας 

Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. 

2.5.8.Για τον σχεδιασμό, εκπόνηση και παραγωγή του απαιτούμενου διδακτικού 

και εποπτικού υλικού. 

2.5.9.Για τη μελέτη, προσδιορισμό και σχεδιασμό των προγραμμάτων 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτών καθώς και για την οργάνωση ομάδων εργασίας 

για την ανάπτυξη προγραμμάτων γεωργικής εκπαίδευσης  και κατάρτισης. 

2.5.10.Για την ανάπτυξη, αναθεώρηση και έγκριση των αναλυτικών και 

ωρολογίων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και  για θέματα 

επιμόρφωσης και πιστοποίησης των εκπαιδευτών που θα συμμετέχουν στην 

υλοποίηση δράσεων γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε 

συνεργασία με αντίστοιχες υπηρεσίες συναρμόδιων υπουργείων σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία. 

2.5.11.Για την υποβολή προγραμμάτων κατάρτισης σε εθνικούς και κοινοτικούς 

οργανισμούς (Ε.Ε.) για έγκριση και χρηματοδότηση. 

2.5.12. Για κάθε άλλο θέμα συναφές με τα αντικείμενά της που της αναθέτει το 

ΔΣ του Οργανισμού. 

 

 

2.6. Γενική Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού. Είναι αρμόδια ιδίως: 
 

2.6.1. Για την έκδοση προκήρυξης πρόσληψης του τακτικού προσωπικού καθώς 
και των δικηγόρων του Οργανισμού.   
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2.6.2. Για την παρακολούθηση των αλλαγών της οργανωτικής διάρθρωσης του 
Οργανισμού. 
2.6.3. Για τη διαρκή μελέτη και υποβολή προτάσεων για την ορθολογική και 
εκσυγχρονισμένη οργάνωση και λειτουργία των οργανικών μονάδων του 
Οργανισμού καθώς και για την απλούστευση και τον περιορισμό των 
γραφειοκρατικών διαδικασιών. 
2.6.4. Για την οργάνωση, τήρηση και ενημέρωση του μητρώου του προσωπικού 
που υπηρετεί, έχει απολυθεί ή έχει συνταξιοδοτηθεί. 
2.6.5. Για την παρακολούθηση της νομοθεσίας σχετικά με τα αντικείμενα της 
Διεύθυνσης και την έκδοση σχετικών οδηγιών προς τις οργανικές μονάδες.  
2.6.6. Για την τήρηση των φύλλων αξιολόγησης του προσωπικού και την 
ενημέρωση του  υπηρεσιακού τους φακέλου.  
2.6.7. Για την καλή λειτουργία, ασφαλή φύλαξη των υπηρεσιακών μονάδων και 
συντήρηση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων 
καθώς και των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του Οργανισμού καθώς και για τη 
λήψη μέτρων βελτίωσής τους.  
2.6.8. Για την επίβλεψη, εκτέλεση και παραλαβή των κάθε φύσης τεχνικών 
έργων του Οργανισμού. 
2.6.9. Για την εφαρμογή της εγκεκριμένης πολιτικής ασφάλειας, καθώς και των 
θεσπισμένων μέτρων ασφαλείας των συστημάτων πληροφορικής. 
2.6.10. Για την κατάρτιση, τροποποίηση, αναμόρφωση του ετήσιου 

προϋπολογισμού του Οργανισμού και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του, 

την κατάρτιση του Οικονομικού Απολογισμού και τη σύνταξη των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού. 

2.6.11. Για την εκκαθάριση και εντολή της καταβολής των δαπανών μισθοδοσίας 

του τακτικού προσωπικού, των  πάσης φύσης αποζημιώσεων ή αμοιβών του, 

των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων. 

2.6.12. Για την οικονομικο-διοικητική διαχείριση των πάσης φύσεως 

προγραμμάτων και έργων. 

2.6.13. Για τη δημιουργία ενιαίου ετήσιου προγράμματος προμηθειών του 

Οργανισμού, τον έλεγχο  και  τήρηση   των  διαδικασιών  ορίων  και  

προϋποθέσεων  για  τις προμήθειες, σύμφωνα με τους οικείους Κανονισμούς και 

τη γενικότερη νομοθεσία.  

2.6.14. Για κάθε άλλο θέμα συναφές με τα αντικείμενά της που της αναθέτει το 

ΔΣ του Οργανισμού. 

 

2.7. Υπηρεσία Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας. Είναι 

αρμόδια ιδίως: 

 

2.7.1. Για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 

θέματα που άπτονται του σκοπού του Οργανισμού.  

2.7.2. Για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης ή/και 
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συγχρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του Οργανισμού από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

2.7.3. Για την εισήγηση ορισμού εκπροσώπων του Οργανισμού σε  επιτροπές 
και ομάδες εμπειρογνωμόνων για την υλοποίηση με άλλα Κράτη − Μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κοινών προγραμμάτων.  
2.7.4. Για τον συντονισμό και τη συμμετοχή σε Κοινά Προγράμματα, 
συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους, 
2.7.5. Για τη συμμετοχή στη διαμόρφωση εθνικών θέσεων στο Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς του Οργανισμού, την εφαρμογή των 
δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που απορρέουν από τις αποφάσεις του. 
2.7.6. Για την κατάρτιση διμερών ή πολυμερών διακρατικών συμφωνιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. 
2.7.7.Για την εισήγηση μέτρων για την αξιοποίηση της συμμετοχής της χώρας σε 
διακρατικές συμφωνίες και διμερείς ή πολυμερείς συνεργασίες, 
2.7.8. Για την παρακολούθηση της πραγματοποίησης των διακρατικών 
συμφωνιών των κοινών ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και την 
ενδεχομένη χρηματοδότηση τους από ελληνικούς φορείς, 
2.7.9. Για τη συγκρότηση μικτών επιτροπών για τη σύναψη πρωτοκόλλων 
διμερούς − πολυμερούς συνεργασίας με άλλες χώρες, την προκήρυξη 
προγραμμάτων διακρατικών συνεργασιών. 
2.7.10. Για τον συντονισμό θεμάτων Διεθνών/Διακρατικών Οργανισμών 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλων 
δημόσιων φορέων της ημεδαπής και την προώθηση της συνεργασίας με αυτούς. 
2.7.11. Για κάθε άλλο θέμα συναφές με τα αντικείμενά της που της αναθέτει το 
ΔΣ του Οργανισμού. 
 
2.8.Γραφείο Διοίκησης, Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου και Δημοσίων 

Σχέσεων. Είναι  αρμόδιο ιδίως:  

 

2.8.1. Για τη  διεξαγωγή της ιδιαίτερης αλληλογραφίας των μελών της Διοίκησης. 

2.8.2. Για τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για την ενημέρωση της 
Διοίκησης. 
2.8.3. Για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης, την προπαρασκευή των 
Συνεδριάσεων του Δ.Σ., την αποστολή στα μέλη του των εγγράφων, 
προσκλήσεων με τα προς συζήτηση θέματα. 
 2.8.4. Για  την  τήρηση   πρακτικών  των   Συνεδριάσεων  του   ΔΣ,   την 
επικύρωση,   την  υπογραφή   και  την  τήρηση   αρχείου   καταχώρησής   τους   
και   την κοινοποίηση των αποφάσεων του ΔΣ στις Υπηρεσίες του Οργανισμού. 
2.8.5. Μεριμνά για την τακτική σύγκλιση του ΔΣ. 

2.8.6. Για την ανάπτυξη και τη διεύρυνση σχέσεων συνεργασίας του Οργανισμού 

με ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτικούς    

φορείς,    ερευνητικά    ιδρύματα,    μη    κυβερνητικές    οργανώσεις, αγροτικούς 

φορείς και επιχειρήσεις της ημεδαπής και της αλλοδαπής, στους τομείς 

δραστηριότητας του. 
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2.8.7.Για την επικοινωνιακή    διαχείριση,    προώθηση    και    προβολή    πάσης    

φύσεως προγραμμάτων, τα οποία υλοποιεί ή στα οποία συμμετέχει ο 

Οργανισμός σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό ή τοπικό επίπεδο. 

2.8.8. Για τον σχεδιασμό και  τη  πραγματοποίηση   εκδηλώσεων  σε εθνικό  και 

διεθνές επίπεδο για την προβολή και τη διάδοση του έργου του Οργανισμού, σε 

συνεργασία με τις κατά περίπτωση οργανικές μονάδες.  

2.8.9. Για την επιμέλεια έκδοσης ενημερωτικών δελτίων, περιοδικών και γενικά 

όλων των εντύπων και των εκδόσεων  του Οργανισμού, μετά από συνεργασία με 

τις κατά περίπτωση οργανικές μονάδες με σκοπό την προβολή των 

δραστηριοτήτων του Οργανισμού. 

2.8.10. Για κάθε άλλο θέμα συναφές με τα αντικείμενά του που του αναθέτει το 

ΔΣ του Οργανισμού. 

 

3.  Με τον εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού, που εκδίδεται με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζονται η περαιτέρω 

διάρθρωση των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας και η ονομασία 

τους, η εξειδίκευση των σκοπών, στόχων και των αρμοδιοτήτων τους, η 

περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης καθώς και οι κατηγορίες, κλάδοι ή 

ειδικότητες από τις οποίες θα προέρχονται οι Προϊστάμενοι των οργανικών 

μονάδων, εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα νόμο. 

4. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού μπορεί να προβλέπεται η 

συγχώνευση ή αναδιάρθρωση των οργανικών μονάδων της Κεντρικής 

Υπηρεσίας και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε άλλες, η σύσταση νέων 

οργανικών μονάδων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην 

οργάνωση και λειτουργία της.  

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄  

Περιφερειακή Διάρθρωση 

Άρθρο 11 

 Περιφερειακές Ενότητες 

 

1. Όλες οι περιφερειακές οργανικές μονάδες του Οργανισμού με βάση την έδρα 

τους λειτουργούν στις κατωτέρω Περιφερειακές Ενότητες:   

1.1. Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την 
Καβάλα.  
1.2. Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
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1.3. Περιφερειακή Ενότητα Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Κέρκυρας, με έδρα 
τα Ιωάννινα. 
1.4. Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα.  
1.5. Περιφερειακή Ενότητα Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, 
με έδρα την Πάτρα.  
1.6. Περιφερειακή Ενότητα Αττικής και Νήσων Αιγαίου, με έδρα την Αθήνα. 
1.7. Περιφερειακή Ενότητα Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. 
2. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συστήνεται οργανική μονάδα σε επίπεδο 
Τμήματος, με την ονομασία Τμήμα Ανάπτυξης, Εφαρμογών και Συμβουλευτικής  
υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων. 
Στο εν λόγω Τμήμα εντάσσονται τα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος, οι 
Εποπτείες και οι δραστηριότητες που αφορούν τους Γεωργικούς Συμβούλους, 
που εδρεύουν στην περιοχή δικαιοδοσίας της.  
3. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συστήνεται οργανική μονάδα σε επίπεδο 
Τμήματος, με την ονομασία Τμήμα Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  
υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.. Στο 
εν λόγω Τμήμα εντάσσονται οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) και οι άλλες 
δομές αγροτικής κατάρτισης με παραρτήματα στις έδρες των Κέντρων 
ΔΗΜΗΤΡΑ που εδρεύουν στην περιοχή δικαιοδοσίας της.  
4. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα λειτουργεί Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικής και 

Οικονομικής Υποστήριξης που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικού 

Οικονομικού με οριζόντιες αρμοδιότητες για τη διοικητική και οικονομική  

εξυπηρέτηση του συνόλου των υπηρεσιακών μονάδων που εδρεύουν στην οικεία 

Περιφερειακή Ενότητα, εξαιρουμένων των ερευνητικών Ινστιτούτων ως προς τη 

διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων. 

 

5.Τα ερευνητικά Ινστιτούτα που εδρεύουν στην περιοχή δικαιοδοσίας κάθε 

Περιφερειακής Ενότητας υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας. 

 

6.Ειδικότερα:  

6.1. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λειτουργούν 

οι κατωτέρω οργανικές μονάδες: 

6.1.1. Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, με έδρα την Καβάλα και με γνωστικό 

αντικείμενο τη διαχείριση ιχθυοαποθεμάτων, την αλιευτική τεχνολογία και 

οικονομία, τη θαλάσσια οικολογία – ποιότητα υδάτων, τη μοριακή βιολογία – 

βιοτεχνολογία υδρόβιων οργανισμών, την αλιευτική διαχείριση λιμνοθαλασσών 

και άλλων εσωτερικών και παράκτιων οικοσυστημάτων, την τεχνητή εκτροφή 

υδρόβιων οργανισμών (υδατοκαλλιέργειες) και την αλιευτική μεταποίηση. 

6.1.2. Το Τμήμα Ανάπτυξης, Εφαρμογών και Συμβουλευτικής της Γενικής 
Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων στο οποίο 
εντάσσονται: 
α)Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Δράμας, με έδρα τη Δράμα.  
β) Η Εποπτεία Γάλακτος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα τη Ξάνθη. 
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6.1.3. Το Τμήμα Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Γενικής Διεύθυνσης 
Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο οποίο εντάσσονται: 
α)Τα Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Ορεστιάδας, 
Ξάνθης και  Χρυσούπολης, όπως μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 337423/1998 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄ 
772/26.07.1998), η οποία αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 258654/2003 όμοια 
(ΦΕΚ Β΄ 1324/16.09.2003) και αναδιαρθρώθηκαν με την αριθμ. 
919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 2889/27.10.2014).   
β)   Οι Σταθμοί Γεωργικής Έρευνας με έδρα Δήμους της Περιφερειακής 
Ενότητας, όπως  μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 288611/1990 Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας (ΦΕΚ Β 530/21-8-1990) στο 
ΕΘΙΑΓΕ, αναδιαρθρώθηκαν και ενοποιήθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων ως δομές Συμβουλών, Μεταφοράς Καινοτομίας, επιδεικτικών ή 
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.  

6.1.4. Το Εργαστήριο Ελέγχου Καπνού με έδρα τη Δράμα (πρώην Καπνολογικό 

Ινστιτούτο).  

6.2. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργούν οι κατωτέρω 
οργανικές μονάδες: 
 
6.2.1.Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών και Επιστήμης των Ζώων, με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, το οποίο προέρχεται από τα αναδιαρθρούμενα και ενοποιούμενα 
σε αυτό: α) Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, β)  Ινστιτούτο 
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών και γ) Τμήμα Μελισσοκομίας 
Χαλκιδικής και με γνωστικό αντικείμενο την ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας 
και τη μεταφορά τεχνογνωσίας για την προστασία της υγείας και ευζωίας των 
αγροτικών ζώων (χερσαίων και υδρόβιων), την πρόληψη των 
ζωανθρωπονόσων, τη βελτίωση της παραγωγικότητας των ζώων (φυσιολογία, 
γενετική βελτίωση, διατροφή) και τη βιωσιμότητα των εκτροφών, αναπαραγωγική 
διαχείριση των ζώων και τη διαχείριση των εκτροφών, υγιεινή-ασφάλεια και 
τεχνολογία προϊόντων και τροφίμων ζωικής προέλευσης και τη μελισσοκομία.     
Στο Ινστιτούτο λειτουργεί Τμήμα Επιστήμης των Ζώων στην Παραλίμνη 
Γιαννιτσών, στο οποίο υπάγεται και Τομέας Μελισσοκομίας στον Άγιο Μάμα  
Χαλκιδικής. 
 
6.2.2. Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με γνωστικό 
αντικείμενο την έρευνα, την ανάπτυξη τεχνολογίας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας 
για την αειφορική διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών οικοσυστημάτων 
(δασών, δασικών εκτάσεων, λιβαδιών, υγροτόπων) με οικολογικές αρχές, την 
ποσοτική και ποιοτική αύξηση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, την 
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προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση των οικολογικών 
χαρακτηριστικών του και τη διαχείριση των αστικών και περιαστικών δασών.  
 
6.2.3. Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη το οποίο προέρχεται από τα αναδιαρθρούμενα και ενοποιούμενα 
σε αυτό: α) Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων 
Θεσσαλονίκης και β) Τμήμα Φυλλοβόλων, Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας  και 
με γνωστικό αντικείμενο τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας και τη 
φυτοπροστασία των αροτραίων και δενδρωδών καλλιεργειών καθώς και των 
κηπευτικών, αυτοφυών και αρωματικών και φαρμακευτικών ειδών και 
φυλλοβόλων δενδρωδών.  
Στο Ινστιτούτο λειτουργεί Τμήμα Φυλλοβόλων, Οπωροφόρων Δένδρων στη 
Νάουσα. 
 
6.2.4.Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων με έδρα τη Θεσσαλονίκη το οποίο 
προέρχεται από το αναδιαρθρούμενο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων 
Θεσσαλονίκης,  και με γνωστικό αντικείμενο τη διαχείριση εδαφικών και υδατικών 
πόρων, υγρών και στερεών αποβλήτων και αρδευόμενων εδαφών, τη λίπανση – 
θρέψη καλλιεργειών και την αξιοποίηση γεωθερμίας.   
Στο Ινστιτούτο λειτουργεί Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. 
 
6.2.5.Το Τμήμα Ανάπτυξης, Εφαρμογών και Συμβουλευτικής της Γενικής 
Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων στο οποίο 
εντάσσονται: 
α)Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Πέλλας με έδρα την Παραλίμνη 
Γιαννιτσών.  
β) Η Εποπτεία Γάλακτος Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη (πρώην 
Εποπτεία Γάλακτος Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας). 
 
6.2.6.Το Τμήμα Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Γενικής Διεύθυνσης 
Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο οποίο εντάσσονται: 
α) Τα  Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ Θεσσαλονίκης, Μακροχωρίου, Κιλκίς,  Σκύδρας, 
Κατερίνης, Σερρών, Αγίου Μάμαντος, Σιδηροκάστρου και Αρναίας, όπως 
μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 337423/1998 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄ 772/26.07.1998), η οποία 
αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 258654/2003 όμοια (ΦΕΚ Β΄ 1324/16.09.2003) 
και αναδιαρθρώθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 
2889/27.10.2014).   
β) Οι Σταθμοί Γεωργικής Έρευνας με έδρα Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας, 
όπως  μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 288611/1990 Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας (ΦΕΚ Β 530/21-8-1990) στο 
ΕΘΙΑΓΕ, αναδιαρθρώθηκαν και ενοποιήθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
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Τροφίμων ως δομές Συμβουλών, Μεταφοράς Καινοτομίας, επιδεικτικών ή 
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.  
6.3. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Κέρκυρας 
λειτουργούν οι κατωτέρω οργανικές μονάδες: 
 
6.3.1. Το Ινστιτούτο Γάλακτος και Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής, με έδρα τα 
Ιωάννινα, προερχόμενο από το αναδιαρθρούμενο Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων 
και με γνωστικό αντικείμενο τη χημεία, την τεχνολογία και τη μικροβιολογία 
γάλακτος,  γαλακτοκομικών προϊόντων και άλλων προϊόντων ζωικής 
προέλευσης. 
 
6.3.2. Το Τμήμα Ανάπτυξης, Εφαρμογών και Συμβουλευτικής της Γενικής 
Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων στο οποίο 
εντάσσονται: 
α) Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα. 
β) Η Εποπτεία Γάλακτος Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα. 
 
6.3.3. Το Τμήμα Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Γενικής Διεύθυνσης 
Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο οποίο εντάσσονται: 
α)  Η ΕΠΑΣ Ιωαννίνων (Γαλακτοκομική Σχολή) με έδρα τα Ιωάννινα. 
β) Τα Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ Κωστακίων, Αγνάντων, Άνω Καλεντίνης, Ιωαννίνων, 
Παραμυθιάς, Γραικοχωρίου, Πρέβεζας, Θεσπρωτικού, Σκεπαστού, Καστοριάς, 
Πολυκάρπης, Φλώρινας, Αμυνταίου, Πρεσπών, Γρεβενών, Δεσκάτης, Κοζάνης, 
Νεάπολης  και Κέρκυρας, όπως μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 337423/1998 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄ 772/26.07.1998), η 
οποία αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 258654/2003 όμοια (ΦΕΚ Β΄ 
1324/16.09.2003) και αναδιαρθρώθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(ΦΕΚ Β΄ 2889/27.10.2014).   
γ) Οι Σταθμοί Γεωργικής Έρευνας με έδρα Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας, 
όπως  μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 288611/1990 Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας (ΦΕΚ Β 530/21-8-1990) στο 
ΕΘΙΑΓΕ, αναδιαρθρώθηκαν και ενοποιήθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων ως δομές Συμβουλών, Μεταφοράς Καινοτομίας, επιδεικτικών ή 
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.  
 
6.4. Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν οι 
κατωτέρω οργανικές μονάδες: 
 
6.4.1. Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών Λάρισας με έδρα 
τη Λάρισα, το οποίο προέρχεται από τα αναδιαρθρούμενα και ενοποιούμενα σε 
αυτό: α) Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Λάρισας, β)Τμήμα 
Φυτοπροστασίας Βόλου, γ) Τμήμα Ακρόδυων Βαρδατών Λαμίας και δ) Εθνικό 



46 

 

Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος Καρδίτσας 
και Ορχομενού και με γνωστικό αντικείμενο τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές 
καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία των βιομηχανικών φυτών, των 
κτηνοτροφικών φυτών, των οσπρίων και των ακροδρύων, την εδαφολογία και την 
προστασία εδαφικών πόρων, καθώς και τον έλεγχο ποιότητας και ταξινόμησης 
βάμβακος. 
Στο Ινστιτούτο λειτουργούν τα εξής ερευνητικά Τμήματα: (α) Τμήμα 
Φυτοπροστασίας στον Βόλο, (β) Τμήμα Ακροδρύων στις Βαρδάτες Λαμίας και (γ) 
Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος, με 
έδρα την Καρδίτσα, το οποίο διαρθρώνεται στα: 
(ι) Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Τυποποίησης και Ταξινόμησης Βάμβακος 
Καρδίτσας, με έδρα την Καρδίτσα και  
(ιι) Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Τυποποίησης και Ταξινόμησης Βάμβακος 
Ορχομενού, με έδρα τον Ορχομενό. 
 
6.4.2. Το Τμήμα Ανάπτυξης, Εφαρμογών και Συμβουλευτικής της Γενικής 
Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων στο οποίο 
εντάσσονται: 
α) Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα. 
β) Η Εποπτεία Γάλακτος Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα. 
 
6.4.3. Το Τμήμα Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Γενικής Διεύθυνσης 
Αγροτικής Έρευνας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο οποίο εντάσσονται: 
α)   Η ΕΠΑΣ Καλαμπάκας με έδρα την Καλαμπάκα και Αβερωφείου Λάρισας, με 
έδρα τη Λάρισα.  
β) Τα  Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ Λάρισας, Στεφανόβουνου, Βόλου, Αλμυρού, 
Αργαλαστής, Καρδίτσας,  Παλαμά, Καλαμπάκας, Θήβας, Νέας Αρτάκης, 
Βαρδατών, Δομοκού, Καρπενησίου και Ευπαλίου, όπως μεταφέρθηκαν με την 
αριθμ. 337423/1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας 
(ΦΕΚ Β΄ 772/26.07.1998), η οποία αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 258654/2003 
όμοια (ΦΕΚ Β΄ 1324/16.09.2003) και αναδιαρθρώθηκαν με την αριθμ. 
919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 2889/27.10.2014).   
γ)  Οι Σταθμοί Γεωργικής Έρευνας με έδρα Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας, 
όπως  μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 288611/1990 Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας (ΦΕΚ Β 530/21-8-1990) στο 
ΕΘΙΑΓΕ, αναδιαρθρώθηκαν και ενοποιήθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων ως δομές Συμβουλών, Μεταφοράς Καινοτομίας, επιδεικτικών ή 
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.  
 
6.5. Στην Περιφερειακή Ενότητα Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων 
Νήσων, με έδρα την Πάτρα, λειτουργούν οι κατωτέρω οργανικές μονάδες: 
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6.5.1.Το Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής  Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 

Ιονίων Νήσων, με έδρα την Πάτρα, προερχόμενο από το αναδιαρθρούμενα και 

ενοποιούμενα σε αυτό: α) Τμήμα Φυτοπροστασίας Πάτρας, β) Τμήμα Ελαίας και 

Οπωροκηπευτικών  Καλαμάτας και με γνωστικό αντικείμενο τη γενετική 

βελτίωση, τις τεχνικές καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία των εσπεριδοειδών, 

της ελιάς, της αμπέλου και των κηπευτικών φυτών. 

Στο Ινστιτούτο λειτουργεί Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών με έδρα την 

Καλαμάτα και τομέα Οπωροκηπευτικών με έδρα τον Κόροιβο Πύργου.  

 
6.5.2. Το Τμήμα Ανάπτυξης, Εφαρμογών και Συμβουλευτικής της Γενικής 
Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων στο οποίο 
εντάσσονται: 
α) Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος  Πάτρας με έδρα την Πάτρα. 
β) Η Εποπτεία Γάλακτος Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας με έδρα 
την Πάτρα. 
 
6.5.3. Το Τμήμα Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Γενικής Διεύθυνσης 
Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο οποίο εντάσσονται: 
α)  Η ΕΠΑΣ  Νεμέας με έδρα τη Νεμέα. 
β) Τα Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ Ν. Κίου, Κυπαρισσίας, Βέλου (πρώην Πρακτικό 
Γεωργικό Σχολείο ΑΧΕΠΑΝΣ Βέλου Κορινθίας),Φιλιατρών, Καλαμάτας, 
Κερασίτσας,  Μεγαλόπολης, Τροπαίων, Λεωνιδίου, Γυθείου, Μεσολογγίου, 
Αγρινίου και Πάτρας(πρώην Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο Πατρών), όπως 
μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 337423/1998 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄ 772/26.07.1998), η οποία 
αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 258654/2003 όμοια (ΦΕΚ Β΄ 1324/16.09.2003) 
και αναδιαρθρώθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 
2889/27.10.2014).   
γ) Οι Σταθμοί Γεωργικής Έρευνας με έδρα Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας, 
όπως  μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 288611/1990 Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας (ΦΕΚ Β 530/21-8-1990) στο 
ΕΘΙΑΓΕ, αναδιαρθρώθηκαν και ενοποιήθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων ως δομές Συμβουλών, Μεταφοράς Καινοτομίας, επιδεικτικών ή 
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.  
 
6.6. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής και Νήσων Αιγαίου λειτουργούν οι 
κατωτέρω οργανικές μονάδες: 

6.6.1.Το Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Αττικής, με έδρα την Αθήνα, το οποίο 

προέρχεται από τα αναδιαρθρούμενα και ενοποιούμενα σε αυτό (α) Τμήμα 



48 

 

Αμπέλου Αττικής, (β) Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών και  (γ) Τμήμα Γεωργικής 

Μηχανικής Αθηνών και με γνωστικό αντικείμενο τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές 

καλλιέργειας και τη φυτοπροστασία της αμπέλου, την εδαφολογία, την προστασία 

εδαφών και την πρωτογενή διαχείριση αγροτικών προϊόντων και τη γεωργική 

μηχανική. 

6.6.2. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων με έδρα την Αθήνα και με 

γνωστικό αντικείμενο τη συντήρηση νωπών αγροτικών προϊόντων, τη 

μεταποίησή τους με εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών για παραγωγή τροφίμων 

και ποτών, τη δευτερογενή αξιοποίηση αγροτικών υποπροϊόντων τους, τη 

διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων και ποτών. 

Στο Ινστιτούτο λειτουργεί  Εργαστήριο Ελαιολάδου με έδρα τη Μυτιλήνη της 

Λέσβου. 

 
6.6.3. Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, με έδρα την Αθήνα 
και με γνωστικό αντικείμενο την αειφορική διαχείριση και ανάπτυξη φυσικών 
οικοσυστημάτων με έμφαση στα δασικά της μεσογειακής ζώνης, τη λειτουργία 
των δασικών οικοσυστημάτων και την παρακολούθηση της δομής, της σύνθεσης 
και της βιοποικιλότητάς τους, την προστασία τους από πυρκαγιές, ασθένειες και 
έντομα, την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής και την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεών της, τα αστικά και περιαστικά δάση και την αποκατάσταση του 
φυσικού τοπίου και την τεχνολογία αξιοποίησης δασικών προϊόντων και δασικής 
βιομάζας.  
 
6.6.4. Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας, με έδρα την 
Αθήνα και με γνωστικό αντικείμενο την αγροτική οικονομία και ανάπτυξη, την 
αγροτική πολιτική, την εμπορία αγροτικών προϊόντων, την αγροτική 
κοινωνιολογία, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.  
 
6.6.5. Το Τμήμα Ανάπτυξης, Εφαρμογών και Συμβουλευτικής της Γενικής 
Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων στο οποίο 
εντάσσονται: 
α) Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη. 
β) Η Εποπτεία Γάλακτος Ανατολικής Στερεάς και Νήσων με έδρα την Αθήνα. 
 
6.6.6. Το Τμήμα Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Γενικής Διεύθυνσης 
Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο οποίο εντάσσονται: 
α) Η ΕΠΑΣ Συγγρού Αττικής με έδρα το Μαρούσι. 
β) Τα Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ Νάξου και  Ρόδου, όπως μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 
337423/1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄ 
772/26.07.1998), η οποία αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 258654/2003 όμοια 
(ΦΕΚ Β΄ 1324/16.09.2003) και αναδιαρθρώθηκαν με την αριθμ. 
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919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 2889/27.10.2014).   
γ) Οι Σταθμοί Γεωργικής Έρευνας με έδρα Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας, 
όπως  μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 288611/1990 Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας (ΦΕΚ Β 530/21-8-1990) στο 
ΕΘΙΑΓΕ, αναδιαρθρώθηκαν και ενοποιήθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων ως δομές Συμβουλών, Μεταφοράς Καινοτομίας, επιδεικτικών ή 
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων. 
 
6.7. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κρήτης λειτουργούν οι κατωτέρω οργανικές 
μονάδες: 
 
6.7.1. Το Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής Κρήτης, με έδρα τα Χανιά, το οποίο 
προέρχεται από το αναδιαρθρούμενο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και 
Αμπέλου και με γνωστικό αντικείμενο τη γενετική βελτίωση, τις τεχνικές 
καλλιέργειας και τη φυτοπροστασίας της ελιάς, των εσπεριδοειδών, των 
υποτροπικών φυτών, της αμπέλου και των κηπευτικών φυτών.  
Στο Ινστιτούτο λειτουργούν τα εξής ερευνητικά Τμήματα: (α) Τμήμα Ελιάς και 
Υποτροπικών Φυτών με έδρα τα Χανιά, (β) Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας και 
Ανθοκομίας με έδρα το Ηράκλειο και (γ) Τμήμα Φυτοπροστασίας με έδρα το 
Ηράκλειο. 
 
6.7.2. Το Τμήμα Ανάπτυξης, Εφαρμογών και Συμβουλευτικής της Γενικής 
Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων στο οποίο εντάσσεται:  
Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο. 
 
6.7.3. Το Τμήμα Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Γενικής Διεύθυνσης 
Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο οποίο εντάσσονται: 
α)  Η ΕΠΑΣ Μεσσαράς, με έδρα τη Μεσσαρά  Ηρακλείου.  
β) Τα Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ Χανίων, Σητείας, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Μεσσαράς 
(πρώην Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο Μεσσαράς Κρήτης), όπως μεταφέρθηκαν με 
την αριθμ. 337423/1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας 
(ΦΕΚ Β΄ 772/26.07.1998), η οποία αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 258654/2003 
όμοια (ΦΕΚ Β΄ 1324/16.09.2003) και αναδιαρθρώθηκαν με την αριθμ. 
919/131869/2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 2889/27.10.2014).   
 
γ) Οι Σταθμοί Γεωργικής Έρευνας με έδρα Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας, 
όπως  μεταφέρθηκαν με την αριθμ. 288611/1990 Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Γεωργίας (ΦΕΚ Β 530/21-8-1990) στο 
ΕΘΙΑΓΕ, αναδιαρθρώθηκαν και ενοποιήθηκαν με την αριθμ. 919/131869/2014 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
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Τροφίμων ως δομές Συμβουλών, Μεταφοράς Καινοτομίας, επιδεικτικών ή 
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων.  

7.  Τα ανωτέρω αναφερόμενα ερευνητικά Ινστιτούτα αποτελούν αυτοτελείς 

ερευνητικούς φορείς ως προς την ερευνητική τους δραστηριότητα και έχουν 

πρωτογενή ικανότητα δικαιοπραξίας εκπροσωπούμενα από τον Διευθυντή τους 

να καθίστανται συμβαλλόμενα μέρη υπό την επωνυμία τους και στο όνομα του 

Οργανισμού, αναλαμβάνοντας αντίστοιχα την αρμοδιότητα του νομίμου 

εκπροσώπου του Οργανισμού, αποκλειστικά για την υλοποίηση βασικής και 

εφαρμοσμένης, ελεύθερης ή προσανατολισμένης αγροτικής έρευνας και 

τεχνολογίας, τη διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω 

επιστημονικών δημοσιεύσεων και της οικονομικής και κοινωνικής αξιοποίησης 

των αποτελεσμάτων της και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τρίτους. 

8. Με τον εσωτερικό κανονισμό καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη 

λεπτομέρεια αξιολόγησης των ερευνητικών Ινστιτούτων κατ΄ αναλογία των 

προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.4310/2014 όπως κάθε φορά 

ισχύει. 

9. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού καθορίζεται η περαιτέρω  

διάρθρωση των ερευνητικών Ινστιτούτων και των άλλων περιφερειακών 

οργανικών μονάδων, η ονομασία τους, η έδρα τους, οι σκοποί και οι στόχοι τους, 

οι αρμοδιότητές τους, η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης 

καθώς και οι κατηγορίες, κλάδοι ή οι ειδικότητες από τους οποίους θα 

προέρχονται οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, εκτός εάν άλλως ορίζεται 

στον παρόντα νόμο. 

10. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού μπορεί να προβλέπεται η 

αναδιάρθρωση, συγχώνευση και κατάργηση ερευνητικών Ινστιτούτων και 

περιφερειακών οργανικών μονάδων και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε 

άλλες,  η σύσταση νέων ερευνητικών Ινστιτούτων και  περιφερειακών οργανικών 

μονάδων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση και 

λειτουργία του Οργανισμού, εκτός εάν άλλως ορίζεται στον παρόντα νόμο. 

11. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα λειτουργούν και Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Αγροτών. Η σύσταση και κάθε άλλη λεπτομέρεια λειτουργίας τους καθορίζονται 

με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

 

Άρθρο 12 
Περιφερειακά Συμβούλια (ΠΕΣΥ)  

 

1. Το ΠΕΣΥ εξειδικεύει και εφαρμόζει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, 

εποπτεύει, παρακολουθεί και ελέγχει την κινητή και ακίνητη περιουσία και 
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αντιμετωπίζει τα άμεσα προβλήματα που ανακύπτουν στην περιοχή δικαιοδοσίας 

του. Παρακολουθεί και συντονίζει το έργο των μονάδων που λειτουργούν στην 

περιοχή του σε θέματα κοινών δράσεων και φροντίζει για τη βέλτιστη αξιοποίηση 

των υπηρετούντων υπαλλήλων, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες και 

τις ιδιαιτερότητες στους τομείς έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης καθώς και 

πιστοποίησης και ελέγχου αγροτικών προϊόντων,  τροφίμων και υπηρεσιών.  

2. Διαπιστώνει τις ανάγκες των αγροτών, των αγροτικών επιχειρήσεων και εν 

γένει της αγροτικής οικονομίας της περιοχής δικαιοδοσίας  του και προτείνει στο 

Διοικητικό Συμβούλιο  μέτρα οργάνωσης, βελτίωσης και αναβάθμισης  για την 

ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της 

αγροτικής παραγωγής. Συμβάλλει στην κατάρτιση του τετραετούς επιχειρησιακού 

σχεδίου του Οργανισμού. 

3. Το ΔΣ του Οργανισμού καθορίζει τις αρμοδιότητες που ασκούν στις  

Περιφερειακές Ενότητες τα οικεία ΠΕΣΥ, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη 

λειτουργία τους που δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα νόμο. Το ΠΕΣΥ αποτελείται 

από πέντε (5) μέλη, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το 

Διοικητικό  Συμβούλιο του Οργανισμού, με κριτήρια που αυτό καθορίζει, από 

τους υπηρετούντες Προϊσταμένους των οργανικών  μονάδων δικαιοδοσίας της 

περιφερειακής ενότητας, με τους αναπληρωτές τους, ένας από κάθε τομέα 

δραστηριότητας του Οργανισμού, Έρευνα, Εκπαίδευση, Πιστοποίηση- Έλεγχοι, 

Διοικητικό- Οικονομικό. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του 

επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με κριτήρια που αυτό 

καθορίζει. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης του Οργανισμού, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον 

Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. 

4. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου  μπορεί να παρίστανται χωρίς δικαίωμα 

ψήφου στελέχη του Οργανισμού, αρμόδια για τον χειρισμό των συζητούμενων 

θεμάτων, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, που αποχωρούν μετά την 

ολοκλήρωση της συζήτησης του θέματος, για το οποίο έχουν προσκληθεί και 

οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας για τη λήψη απόφασης. 

Επίσης, μπορεί να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Νομικός Σύμβουλος και οι 

Διευθυντές της Κεντρικής Υπηρεσίας. Στις συνεδριάσεις μπορεί να παρίστανται 

μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου ή κατόπιν αίτησης και 

εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, του αγροτικού κόσμου και  φορέων της 

αγροτικής οικονομίας.  

5. Για τις μετακινήσεις του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα  του ΠΕΣΥ  

εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9  της παραγράφου Δ΄ του ν. 

4336/2015, εξαιρουμένου του περιορισμού του αριθμού των ημερών 

μετακινήσεων, όπως κάθε φορά ισχύουν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 13 

Δικηγόροι 

 

Στον Οργανισμό υπηρετούν έξι (6) Δικηγόροι που στελεχώνουν την νομική 

υπηρεσία  του άρθρου 11 με έμμισθη εντολή και πάγια αντιμισθία. Καθήκοντα 

προισταμένου στην νομική υπηρεσία ασκεί ο νομικός σύμβουλος.  

 

 

 

 

Άρθρο 14 

Διάκριση οργανικών θέσεων 

 

1. Οι οργανικές θέσεις του τακτικού προσωπικού του Οργανισμού ανέρχονται σε 

εννιακόσιες σαράντα τέσσερις (944) και διακρίνονται  κατά κατηγορία, ως εξής:   

α) Κατηγορία Ερευνητικού Προσωπικού   

αα) Ερευνητές 

Σύνολο Οργανικών Θέσεων  διακόσιες πενήντα (250) 

ββ) Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (ΕΛΕ) 

Σύνολο Οργανικών Θέσεων  πενήντα (50)  

Οι ανωτέρω προβλεπόμενες οργανικές θέσεις είναι ενιαίες για όλες τις βαθμίδες. 

β) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)  

Σύνολο Οργανικών Θέσεων διακόσιες πενήντα τρεις (253) 

γ) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)  

Σύνολο Οργανικών Θέσεων εκατόν έντεκα (111) 

δ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 

Σύνολο Οργανικών Θέσεων διακόσιες δώδεκα (212) 

ε) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 

 Σύνολο Οργανικών Θέσεων εξήντα επτά (67) 

2. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού καθορίζονται οι κλάδοι ή οι  

ειδικότητες του προσωπικού υπό τα στοιχεία (β), (γ), (δ) και (ε) των κατηγοριών 

της ανωτέρω παραγράφου καθώς και ο αριθμός και η κατανομή των θέσεων ανά 

κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στις οργανικές μονάδες. 

3. Με τον ίδιο κανονισμό μπορεί να προβλέπεται η σύσταση νέων οργανικών 

θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα, η ανακατανομή των 

κενών οργανικών θέσεων στο πλαίσιο των αναγκών του Οργανισμού, η σύσταση 

νέων οργανικών θέσεων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στο εν 

λόγω άρθρο.    
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Άρθρο 15 

Προσόντα και διαδικασία πρόσληψης  

Υποχρεώσεις-Καθήκοντα 

 

1. Κατηγορία Ερευνητικού προσωπικού  

 α) Ερευνητές. Οι ερευνητές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α 258/08.12.2014), κατατάσσονται σε τρεις 

βαθμίδες (Α΄, Β΄ και Γ΄), είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και 

κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και η εργασιακή τους σχέση, τα 

προσόντα πρόσληψης, η εξέλιξή τους, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους 

καθορίζονται από τις παραγράφους 2, 3, 4, 6, 16 και 18 του ιδίου άρθρου και 

νόμου,  όπως κάθε φορά ισχύουν, εκτός αν άλλως προβλέπεται στον παρόντα 

νόμο. Οι βαθμίδες τους είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς. 

 β) Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (ΕΛΕ). Οι ΕΛΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014, κατατάσσονται σε τρεις 

βαθμίδες (Α΄, Β΄ και Γ΄),είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και έχουν εμπειρία στο σχεδιασμό ή 

εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων. Η 

εργασιακή σχέση, τα προσόντα πρόσληψης, η εξέλιξή τους, οι υποχρεώσεις και 

τα καθήκοντά τους  καθορίζονται από τις παραγράφους 5, 6, 16 και 18 του ιδίου 

άρθρου και νόμου, όπως κάθε φορά ισχύουν, εκτός αν άλλως προβλέπεται στον 

παρόντα νόμο. Οι βαθμίδες τους είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς. 

2.Το ερευνητικό προσωπικό προσλαμβάνεται σε οργανικές θέσεις ως αορίστου  

ή ορισμένου  χρόνου (με θητεία) και για τη διαδικασία πρόσληψης και 

προαγωγής του εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 29 και 30 του 

ν.4310/2014 όπως κάθε φορά ισχύουν, με εξαίρεση τα εδάφια 4 και επόμενα της 

παρ. 7 του άρθρου 29. Ο μη προαγόμενος στη Β΄ βαθμίδα με αίτησή του που 

υποβάλλεται στον Οργανισμό μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών 

από τη λήξη της θητείας του στη βαθμίδα Γ΄ μπορεί να ενταχθεί σε κενή οργανική 

θέση, αν υφίσταται, άλλως σε προσωποπαγή θέση είτε των ΕΛΕ του στοιχείου β) 

της παραγράφου 1 είτε, του προσωπικού των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Η αίτηση 

για ένταξη στους ΕΛΕ διαβιβάζεται στο Επιστημονικό Συμβούλιο του οικείου 

Ινστιτούτου (ΕΣΙ), το οποίο και γνωμοδοτεί στο ΔΣ του Οργανισμού. Το ΔΣ 

αποφασίζει την ένταξη μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΙ. Ο κατά τα 

ανωτέρω ενταγμένος λαμβάνει τις αποδοχές της νέας του θέσης. Η προηγούμενη 

θητεία του σε θέση ερευνητή θεωρείται ότι διανύθηκε στη νέα του θέση για όλες 

τις συνέπειες. Διαφορές που γεννώνται από την πρόσληψη και την προαγωγή 

του ερευνητικού προσωπικού υπάγονται στη δικαιοδοσία των διοικητικών 

ακυρωτικών δικαστηρίων.  
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3. Το προσωπικό των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης  (ΠΕ και ΤΕ) στελεχώνει τις οργανικές μονάδες του Οργανισμού και 

προσφέρει  τις  υπηρεσίες του προς εξυπηρέτηση  των αρμοδιοτήτων και της 

αποστολής του Οργανισμού.  

4. Το προσωπικό των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης (ΔΕ και ΥΕ) στελεχώνει τις οργανικές μονάδες του Οργανισμού και 

υποστηρίζει τη λειτουργία τους. 

5. Για την πρόσληψη των δικηγόρων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 

του ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 18 

του ν. 1868/1989 (ΦΕΚ 230 Α΄).  

6.Τα προσόντα πρόσληψης για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ είναι τα 

οριζόμενα στις διατάξεις του πδ 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α), όπως κάθε φορά ισχύουν. 

7. Για την πρόσληψη του προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως κάθε φορά ισχύουν.  

8. Πέραν των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού, ο Οργανισμός μπορεί να 

απασχολεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή χορηγίας 

(υποτροφία) ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις ανάγκες των ερευνητικών, 

αναπτυξιακών και λοιπών προγραμμάτων και έργων του: 

8.1. Συνεργαζόμενο ερευνητικό προσωπικό, περιλαμβανομένων των καθηγητών 

και των υπηρετούντων λεκτόρων ΑΕΙ, των μεταπτυχιακών φοιτητών ΑΕΙ (για την 

εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος), των 

μεταδιδακτόρων συνεργατών και των επισκεπτών ερευνητών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων της παραγράφου 12 του 

άρθρου 18 του ν. 4310/2014, όπως κάθε φορά ισχύουν.   

8.2. Συνεργαζόμενο επιστημονικό, διοικητικό, οικονομικό και λοιπό προσωπικό. 

Η απασχόληση και οι συμβάσεις του προσωπικού αυτού συνάπτονται κατά 

παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994, της παραγράφου 8 του άρθρου 9 

του ν. 3812/2009 και της ΠΥΣ 33/2006. Το προσωπικό αυτό, εάν απασχοληθεί 

με συμβάσεις μίσθωσης έργου εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παραγράφου 8 του 

άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α΄ 206) και της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α΄ 280)  

9.Με τον εσωτερικό κανονισμό του Οργανισμού μπορεί να καθορίζονται άλλα 

ειδικά προσόντα για τις ειδικότητες των οποίων οι ανάγκες δεν καλύπτονται από 

τις ρυθμίσεις του ΠΔ 50/2001, όπως κάθε φορά ισχύουν. 

10. Με τον εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στην 

υπηρεσιακή κατάσταση που διέπει το προσωπικό.   
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Άρθρο 16 

Αποδοχές προσωπικού 

 

1. Οι αποδοχές του ερευνητικού προσωπικού διέπονται από τις διατάξεις του 

Κεφαλαίου Δ΄ άρθρα 132 επ. του ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄74), που αντικατέστησαν 

τις διατάξεις του  άρθρου 38 (Β΄ Μέρος) του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α 297), όπως 

κάθε φορά ισχύουν, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.  

Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας λαμβάνει τις 

αποδοχές και το επίδομα θέσης ευθύνης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 5  

του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου, κατ’ αντιστοιχία με τον Διευθυντή του 

ερευνητικού κέντρου.  

Οι ασκούντες καθήκοντα Διευθυντών στα ερευνητικά Ινστιτούτα λαμβάνουν τις 

αποδοχές και το επίδομα θέσης ευθύνης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 5 του 

ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει, κατ’ αντιστοιχία με τους  

Διευθυντές των Ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων. 

Οι ερευνητές που ασκούν καθήκοντα Διευθυντών στην Κεντρική Υπηρεσία του 

Οργανισμού λαμβάνουν επίδομα θέσης ευθύνης, όπως ορίζονται στην 

παράγραφο 5 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει, κατ΄ 

αντιστοιχία με τους  Διευθυντές των Ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων. 

2. Οι αποδοχές των υπαλλήλων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και 

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) διέπονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ 

του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α 176), όπως κάθε φορά ισχύουν.  

Στους ανωτέρω υπαλλήλους που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένων σε 

οργανικές μονάδες καταβάλλεται με τους όρους, τις προϋποθέσεις και για όσο 

χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης κατά βαθμίδα 

θέσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 16 του ιδίου ως άνω 

νόμου, όπως κάθε φορά ισχύουν.  

Οι Προϊστάμενοι των ΕΠΑΣ και των ΙΕΚ λαμβάνουν επίδομα θέσης ευθύνης 

διακοσίων πενήντα (250) Ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο βστ), του 

εδαφίου β), της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ιδίου ως άνω νόμου,  όπως 

κάθε φορά ισχύουν.  

3. Οι αποδοχές των δικηγόρων διέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 10 

του άρθρου 9 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύουν. 

Στον Νομικό Σύμβουλο και στους δικηγόρους καταβάλλεται με τους όρους, τις 

προϋποθέσεις και για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, μηνιαίο επίδομα 

θέσης ευθύνης κατά βαθμίδα θέσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του 

άρθρου 16 του ιδίου ως άνω νόμου, όπως κάθε φορά ισχύουν.   
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Άρθρο 17 

Σύστημα αξιολόγησης- Βαθμολογική Διάρθρωση θέσεων 

Σύστημα προαγωγών 

 

 

Εξαιρουμένης της κατηγορίας του ερευνητικού προσωπικού, ως προς τα κριτήρια 

και τη διαδικασία αξιολόγησης των υπαλλήλων και των Προϊσταμένων των 

οργανικών μονάδων, τη βαθμολογική διάρθρωση των  θέσεων , το σύστημα 

αξιολόγησης και προαγωγών των υπαλλήλων καθώς και τη βαθμολογική τους 

ένταξη εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Μέρους Β΄ και Μέρους Γ΄ του ν. 

4369/2016, όπως κάθε φορά ισχύουν και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

εσωτερικού Κανονισμού.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄  

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Άρθρο 18 

Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτων 

 

1.Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθυντής Ινστιτούτου του Οργανισμού 

επικουρείται από Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΕΣΙ). Τα ΕΣΙ 

αποτελούνται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη (αναλόγως με τον αριθμό 

Ερευνητών και ΕΛΕ του Ινστιτούτου ή των Ινστιτούτων). Μέλη του ΕΣΙ  μπορεί να 

είναι Ερευνητές ή ΕΛΕ του Ινστιτούτου βαθμίδας Α` ή Β`, οι οποίοι και αποτελούν 

την πλειοψηφία των μελών του ΕΣΙ. Μέλη του ΕΣΙ μπορούν επίσης να είναι και -

επί τριετία τουλάχιστον - συνεργαζόμενοι Καθηγητές ΑΕΙ αντίστοιχης βαθμίδας. 

Τα μέλη του ΕΣΙ εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των 

Ερευνητών, των ΕΛΕ και των συνεργαζόμενων Καθηγητών ΑΕΙ. Μετά τη 

συγκρότησή του σε σώμα, τα μέλη του ΕΣΙ εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον 

Πρόεδρο του ΕΣΙ. Σε Ινστιτούτα με συναφές ερευνητικό αντικείμενο μπορεί με 

απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού να συνιστώνται κοινά ΕΣΙ, με ανάλογη 

εφαρμογή των ρυθμίσεων της παραγράφου αυτής. 

2. Η θητεία των μελών του ΕΣΙ είναι διετής. Ο αριθμός των μελών του ΕΣΙ, η 

διαδικασία εκλογής τους, ο τρόπος λειτουργίας του ΕΣΙ, οι ειδικότερες 

αρμοδιότητές του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται στον 

Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού και μέχρι την έκδοσή του με απόφαση 

του ΔΣ του Οργανισμού. Στο ΕΣΙ συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, αιρετός 

εκπρόσωπος από το προσωπικό της κατηγορίας Πανεπιστημιακής και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που υπηρετεί στο Ινστιτούτο ή στα οικεία Ινστιτούτα 

σε περίπτωση κοινών ΕΣΙ. Ο τρόπος εκλογής του αιρετού εκπροσώπου ορίζεται 
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στον Εσωτερικό Κανονισμό του Οργανισμού. Αν δεν υφίσταται σχετική 

πρόβλεψη, η εκλογή θα πραγματοποιείται με ευθύνη του ΔΣ. 

3. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου ή στην περίπτωση κοινών ΕΣΙ ο Διευθυντής του 

Ινστιτούτου, θέματα του οποίου συζητούνται στις συνεδριάσεις του ΕΣΙ, 

συμμετέχει ως εισηγητής. Προτάσεις Διευθυντών Ινστιτούτων για να συζητηθούν 

στα ΕΣΙ εγγράφονται υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη. Αν ο Διευθυντής 

διαφωνεί με απόφαση του ΕΣΙ,  υποχρεούται να υποβάλει το θέμα στο ΔΣ του 

Οργανισμού για την άρση της διαφωνίας. Η απόφαση του ΔΣ  λαμβάνεται αφού 

εκφράσουν τη γνώμη τους τόσον ο Διευθυντής του Ινστιτούτου όσον και ο 

Πρόεδρος του ΕΣΙ. 

4. Τα ΕΣΙ συστήνονται και λειτουργούν με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου και του Εσωτερικού 

Κανονισμού. Το ΕΣΙ συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως 

μετά από πρόταση του Διευθυντή του Ινστιτούτου, της πλειοψηφίας των μελών 

του ή του 1/5 του ερευνητικού προσωπικού του οικείου Ινστιτούτου.  

5. Το ΕΣΙ ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες 

προβλέπονται από τον παρόντα νόμο και τον Κανονισμό:  

α) Επικουρεί τον Διευθυντή του Ινστιτούτου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.  

β) Παρακολουθεί το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ινστιτούτου και 

υποβάλλει τη σχετική γνώμη και κριτική του στον Διευθυντή του Ινστιτούτου.  

γ) Συμβάλλει στη διαμόρφωση της στρατηγικής, του οργανογράμματος και της 

πολιτικής του ανθρώπινου δυναμικού του Ινστιτούτου. 

δ) Υποστηρίζει τον Διευθυντή του Ινστιτούτου στη σύνταξη γνωμοδοτήσεων σε 

ειδικά ερωτήματα που υποβάλλονται από το ΔΣ ή από το οικείο ΠΕΣΥ.  

ε) Αποτιμά το ερευνητικό έργο του Ινστιτούτου σε σχέση με την ερευνητική και 

αναπτυξιακή πολιτική του Οργανισμού. 

στ)Ορίζει τις επιτροπές κρίσης και τις εισηγητικές επιτροπές για την πλήρωση 

θέσεων Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων, καθώς και για την 

εξέλιξή τους. 

ζ) Χορηγεί σύμφωνη γνώμη για την προκήρυξη θέσεων Ερευνητών και ΕΛΕ στο 

Ινστιτούτο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

Θέματα Διασφάλισης της Ποιότητας και της Προέλευσης Αγροτικών 

Προϊόντων και Τροφίμων 

Άρθρο 19 

 

 

1. Όλες οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης του παρόντος νόμου 

διενεργούνται από τον Οργανισμό υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που 

καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού.  

2. Ο Οργανισμός μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του 

σε φυσικά πρόσωπα κατάλληλης ειδικότητας, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο 

μητρώο ελεγκτών-επιθεωρητών-εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού. Με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού καθορίζεται η αμοιβή 

τους, ενώ για τις δαπάνες μετακίνησής τους εφαρμόζονται όσα ισχύουν για το 

προσωπικό του Οργανισμού.  

3. Αρμοδιότητες ελέγχου και πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, 

ή και υπηρεσιών, καθώς και επίβλεψης ιδιωτικών φορέων που προβλέπονται 

από εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία και δεν αναφέρονται στον παρόντα νόμο, 

μπορούν να ανατεθούν στον Οργανισμό. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z’ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

 

Άρθρο 20 

Γεωργική Επαγγελματική Εκπαίδευση 

 

 

1. Οι ΕΠΑΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Α’ κύκλου σπουδών, αρμοδιότητας 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διέπονται από τις διατάξεις του 

ν. 3475/2006 (ΦΕΚ Α΄146), όπως ισχύουν.  

2. O Οργανισμός δύναται να λάβει έγκριση άδεια λειτουργίας φορέων μη τυπικής 

εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄193) 

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως 

κάθε φορά ισχύουν. 
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3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ρυθμίζονται θέματα 

σχετικά με την οργάνωση, τη διοίκηση, το προσωπικό και τη λειτουργία καθώς 

και την ένταξη  των φορέων αυτών στην οργανική διάρθρωση του Οργανισμού. 

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για 

την εισαγωγή μαθητών και την υλοποίηση της τάξης μαθητείας-πρακτικής 

άσκησης των ειδικοτήτων των φορέων αυτών. 

4. Στις εκπαιδευτικές μονάδες διδάσκουν: α) καθηγητές της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, οι οποίοι αποσπώνται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

για τη διδασκαλία των μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδίκευσης και για χρονικό 

διάστημα τεσσάρων ετών, με δυνατότητα ανανέωσης, β) υπάλληλοι του 

Οργανισμού των κατηγοριών Ερευνητικού Προσωπικού (Ερευνητές και Ειδικοί 

Λειτουργικοί Επιστήμονες), Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 

κατά προτίμηση γεωτεχνικής κατεύθυνσης με εμπειρία στην εκπαίδευση και 

κατάρτιση. 

5. Σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα λειτουργούν: α)εκπαιδευτήριο, β) 

καθετοποιημένη μονάδα αγροτικής παραγωγής για την πρακτική άσκηση των 

μαθητών, γ) σχολικό εργαστήριο του άρθρου 10 του ν.1566/1985 (ΦΕΚ Α΄167 

Α’) όπως κάθε φορά ισχύει, δ) συμβατική και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και ε) 

προαιρετικά οικοτροφείο και εστιατόριο. 

6. Η κατάρτιση του προγράμματος σπουδών στις εκπαιδευτικές μονάδες 

αποτελεί ευθύνη: 

6.1. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως προς τη διδακτέα 

ύλη και την έκδοση των εγχειριδίων διδασκαλίας για τα μαθήματα γενικής 

παιδείας και ειδίκευσης, 

6.2. του Οργανισμού ως προς τη διδακτέα ύλη σε θέματα του Αγροτικού Τομέα 

και την έκδοση των εγχειριδίων διδασκαλίας για τα μαθήματα ιδιαίτερης 

εξειδίκευσης και πρακτικής άσκησης. Η διδακτέα ύλη σε θέματα του Αγροτικού 

Τομέα εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων 

και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

7. Ο Οργανισμός  είναι συναρμόδιος με τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και τον 

ΟΑΕΔ για την υλοποίηση των Τάξεων Μαθητείας στις ειδικότητες της Ομάδας 

Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων μπορεί να καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας του Οργανισμού με: 
α) το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών – Κληροδότημα Ιφ. Συγγρού. 
β) το Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο ΑΧΕΠΑ Βέλου Κορινθίας. 
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Άρθρο 21 

Γεωργική Επαγγελματική Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση 

 

Ο Οργανισμός έχει την αρμοδιότητα σχεδιασμού, εκπόνησης και υλοποίησης 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου μάθησης σε τομείς 

ενδιαφέροντος του γεωργικού τομέα.   

1. Ο Οργανισμός υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης μέσω: 

α) των δομών του (Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης «ΚΕ.Γ.Ε-ΔΗΜΗΤΡΑ») 

β) των φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα 

από εισήγηση του ΔΣ του Οργανισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, ιδρύονται νέα Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης «ΚΕ.Γ.Ε-

ΔΗΜΗΤΡΑ» και καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους. Τα Κέντρα αυτά υπάγονται 

στον Οργανισμό.  

2. Τα προγράμματα αγροτικής επαγγελματικής κατάρτισης υλοποιούνται από 

πιστοποιημένους, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ή εξειδικευμένους και έμπειρους 

σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, δια βίου μάθησης, συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, υπαλλήλους του Οργανισμού ή άλλων 

φορέων.  

3. Ο Οργανισμός υλοποιεί δράσεις μεταφοράς γνώσεων, κατάρτισης και 

ενημέρωσης μέσω ενός διαδραστικού μοντέλου συστημάτων δικτύωσης που 

δίνεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους να μαθαίνουν μέσα από την 

παρακολούθηση ή την συμμετοχή τους στην πράξη, την παραγωγική διαδικασία 

και την αξιοποίηση των συγχρόνων μεθόδων παραγωγής, της καινοτομίας και 

της χρήσης νέων τεχνολογιών 

4. Ο Οργανισμός υλοποιεί δράσεις επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης σε 

Πρότυπα Αγροκτήματα Ερευνητικού, Επιδεικτικού και Εκπαιδευτικού Χαρακτήρα 

που δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να μαθαίνουν μέσα από την 

παρακολούθηση ή την συμμετοχής τους στην πράξη, την παραγωγική διαδικασία 

και την αξιοποίηση των συγχρόνων μεθόδων παραγωγής, της καινοτομίας και 

της χρήσης νέων τεχνολογιών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

Άρθρο  22 

Γενικές διατάξεις 

 

1. Η παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4281/2014, όπως η παράγραφος αυτή 

προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 94 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«5. Στις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από τους Ερευνητικούς και 

Τεχνολογικούς Φορείς που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), τον «Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό –ΔΗΜΗΤΡΑ» που 

εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τους 

Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ και τα Ν.Π.Ι.Δ. που 

συστήνονται στα ΑΕΙ κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 58 του ν.4009/2011, για 

την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, επιστημονικών ειδών, προϊόντων, 

υλικών, συγγραμμάτων και υπηρεσιών, που προορίζονται: α) για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς ή επιστημονικά πειράματα και έρευνες, καθώς και για την 

πραγματοποίηση εκδόσεών τους, β) για τη διοργάνωση και συμμετοχή σε 

διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια ή την προβολή και διάχυση ερευνητικών 

δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων των έργων που διαχειρίζονται οι ανωτέρω 

Ερευνητικοί και Τεχνολογικοί Φορείς, που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ και το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ και γ) για 

την κάλυψη αναγκών Δημόσιας Υγείας.» 

2. Η διάταξη της περίπτωσης δ) της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.4281/2014 

«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 160) που προστέθηκε με 

τη διάταξη της πατ.3 του άρθρου 94 του ν.4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική 

Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 258) αντικαθίσταται ως 

εξής: 

 «δ) Οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου στους 

οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός –

ΔΗΜΗΤΡΑ» στον τομέα της δραστηριότητάς του που αφορά στην Αγροτική 

Έρευνα και Τεχνολογία, μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών, 

υπηρεσιών και έργων προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς 

να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, μετά από απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου τους, υπό την προϋπόθεση, ότι η δαπάνη καλύπτεται από 

ίδιους πόρους και η προμήθεια εκτελείται για την παραγωγή, υποστήριξη, 

προβολή και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ή στο πλαίσιο 

ερευνητικών, αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων  έργων και 
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συμφωνιών ή υποστήριξης της λειτουργίας  ή διαχείρισης και αξιοποίησής τους. 

Οι Τεχνολογικοί Φορείς, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν.1514/1985 ως ανώνυμες εταιρείες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και 

εποπτεύονται από φορείς του δημόσιου τομέα διενεργούν τις διαδικασίες 

προμηθειών, υπηρεσιών και έργων τους μέσω των Κανονισμών Προμηθειών 

τους, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ κατά παρέκκλιση της διάταξης της παρ.1Γ 

του άρθρου 199 του ν.4281/2014 και με την επιφύλαξη της εφαρμογής του 

Ενωσιακού Δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων.». 

3.Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012, όπως τροποποιήθηκε με την 

παράγραφο 2 του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014, τροποποιείται ως ακολούθως: 

α) Μετά την περίπτωση γ΄ προστίθεται περίπτωση δ΄, ως εξής: 

«δ) Δωρεάν, κατά νομή, χρήση και διαχείριση, ακίνητα στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, 

ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής  Ανάπτυξης & Τροφίμων, 

αποκλειστικά για την απρόσκοπτη υλοποίηση των σκοπών του. Στο πλαίσιο 

αυτό, ο παραχωρησιούχος ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ  δύναται να εκμισθώνει ή 

παραχωρεί τη χρήση παραχωρημένου ακινήτου σε τρίτο πρόσωπο, μετά από 

διαγωνιστική πλειοδοτική δημοπρασία που θα διενεργεί το ίδιο νομικό πρόσωπο, 

αποκλειστικά για την επίτευξη του σκοπού της παραχώρησης.». 

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν. 4061/2012 τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

«2. Τα ακίνητα αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο και η 

διαχείρισή τους ασκείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

και τις Περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 έως 12, 

εξαιρουμένης της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 

4061/2012.» 

4.Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ – ΝΠΙΔ δύναται να εγγράφει στον τακτικό του 

προϋπολογισμό το αποτέλεσμα της διαχείρισης (έσοδα) των παραχωρούμενων 

κατά νομή, χρήση και διαχείριση ακινήτων».  

 

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του ν. 1564/1985 (ΦΕΚ Α164) τροποποιείται 

ως εξής: «Οι δαπάνες που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου αυτού 

αντιμετωπίζονται από πιστώσεις του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας 

και Δασών (ΚΤΓΚ και Δασών) που επιδοτείται κάθε έτος για το σκοπό αυτό από 

τους προϋπολογισμούς Τακτικό και Δημόσιων Επενδύσεων και από πιστώσεις 

του «Ειδικού Λογαριασμού Σποροπαραγωγής και Φυτωρίων». 

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του ν. 1564/1985 τροποποιείται ως εξής: «Οι 

δαπάνες που απαιτούνται για την εφαρμογή του νόμου αυτού, εκτός από εκείνες 
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των αποδοχών των μόνιμων υπαλλήλων, αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις 

του ειδικού Λογαριασμού με τίτλο «Κεφάλαια σποροπαραγωγής» του 

προϋπολογισμού του ΚΤΓΚ και Δασών ο οποίος μετονομάζεται σε «Ειδικό 

Λογαριασμό Σποροπαραγωγής και Φυτωρίων».».  

 

7.Στο τέλος του στοιχείου β. της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4369/2016 

(ΦΕΚ 33/27.02.2016) να προστεθεί η φράση «καθώς και οι ερευνητές του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ».  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚEΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο  23 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Το τακτικό προσωπικό (με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που 

κατέχει οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις στον Οργανισμό) και το προσωπικό 

με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οιουδήποτε  κλάδου, 

κατηγορίας, ειδικότητας, βαθμού ή ερευνητικής βαθμίδας, καθώς και οι με 

έμμισθοι εντολή και πάγια αντιμισθία δικηγόροι που υπηρετούν κατά τη 

δημοσίευση του παρόντος νόμου στον Οργανισμό, συνεχίζουν να προσφέρουν 

τις υπηρεσίες τους στον τόπο της προηγούμενης εργασίας τους, ανεξάρτητα από 

τη μεταβολή της ονομασίας ή του αντικειμένου των υπηρεσιακών μονάδων ή 

δομών που υιοθετεί ο παρών νόμος, η δε διανυθείσα εργασιακή θητεία τους στα 

συγχωνευθέντα στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ νομικά πρόσωπα καθώς και στον 

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θεωρείται ότι έχει διανυθεί για κάθε συνέπεια στον 

συνιστώμενο με τον παρόντα νόμο Οργανισμό.  

 

2.Οι ερευνητές βαθμίδας Δ΄ προάγονται στη βαθμίδα Γ΄ εφόσον έχουν τα 

προσόντα που προβλέπονταν στο στοιχείο β)  της παρ. 2 του άρθρου 16 του 

ν.1845/18989 (ΦΕΚ Α΄102), όπως ίσχυε στις 21.08.2011, ύστερα από τριετή 

θητεία  ή και διετή θητεία εφόσον το επιθυμούν στη βαθμίδα Δ΄ και θετική κρίση 

από πενταμελή επιτροπή κριτών που αποτελείται από τον Διευθυντή του οικείου 

Ινστιτούτου και τέσσερα (4) μέλη με συναφές γνωστικό αντικείμενο τα οποία 

επιλέγονται με κλήρωση που διενεργεί το Επιστημονικό Συμβούλιο του οικείου 

Ινστιτούτου (ΕΣΙ) και πρέπει να κατέχουν βαθμίδα ανώτερη ή ίση με τη βαθμίδα 

Γ΄. Δύο (2) από τα μέλη είναι ερευνητές του οικείου Ινστιτούτου και δύο (2) είναι 

εξωτερικά και επιλέγονται από τον εθνικό κατάλογο κριτών. Αν οι κατά τα 

ανωτέρω ερευνητές που υπηρετούν στο Ινστιτούτο είναι λιγότεροι από δύο, στην 

κλήρωση για τη συμπλήρωση του αριθμού των δύο (2) μελών της επιτροπής 
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μετέχουν ερευνητές συναφούς γνωστικού αντικειμένου από τα άλλα Ινστιτούτα 

του Οργανισμού. Αν οι ερευνητές που υπηρετούν στο Ινστιτούτο ή στον 

Οργανισμό δεν επαρκούν, για τη συμπλήρωση του αναγκαίου αριθμού, η 

επιτροπή κρίσης συμπληρώνεται από εξωτερικούς κριτές που επιλέγονται 

σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Αν ο κρινόμενος δεν κριθεί προακτέος, η 

θητεία του παρατείνεται για δύο (2) έτη, μετά δε τη λήξη της επανακρίνεται. Αν 

και κατά την επανάκριση δεν κριθεί προακτέος για τη βαθμίδα Γ΄ μπορεί με 

αίτησή του που υποβάλλεται στον Οργανισμό μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 

τριών (3) μηνών από τη λήξη της θητείας του στη βαθμίδα Δ΄  να ζητήσει να 

ενταχθεί σε προσωποπαγή θέση είτε των ΕΛΕ του στοιχείου β) της παραγράφου 

1  είτε, του προσωπικού των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Η αίτηση 

για ένταξη στους ΕΛΕ διαβιβάζεται στο οικείο ΕΣΙ, το οποίο και γνωμοδοτεί στο 

ΔΣ του Οργανισμού. Το ΔΣ αποφασίζει την ένταξη μετά από τη σύμφωνη γνώμη 

του ΕΣΙ. Ο κατά τα ανωτέρω ενταγμένος λαμβάνει τις αποδοχές της νέας του 

θέσης. Η προηγούμενη θητεία του στη θέση ερευνητή θεωρείται ότι διανύθηκε 

στη νέα του θέση για όλες τις συνέπειες.  

3. Μέχρι τη σύσταση και λειτουργία των Επιστημονικών Συμβουλίων των 

Ινστιτούτων (ΕΣΙ) συνεχίζει να λειτουργεί και να ασκεί τις αρμοδιότητές του το 

Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που συστάθηκε με το άρθρο 55 

παρ.2 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32) και παρατείνεται αντίστοιχα (παρατεινόμενη 

για αντίστοιχο χρονικό διάστημα) η θητεία των μελών του που ορίστηκαν με την 

αριθμ. 191/29448/04.03.2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 131/14.03.2014).Για την πρόσληψη και προαγωγή του 

ερευνητικού προσωπικού εφαρμόζει τα προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 

15 παρ.3 του παρόντος νόμου. 

4. Τυχόν εκκρεμείς διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής εξοπλισμού, όπως 

αυτές καθορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του 

ν.2538/1997 (ΦΕΚ Α΄ 242), όπως κάθε φορά ισχύει, για τα ΙΑΕ (α) Επιστήμης 

των Ζώων και Κτηνιατρικής Έρευνας Θεσσαλονίκης και (β) Λοιμωδών, 

Παρασιτικών Νοσημάτων και Προστασίας της Δημόσιας Υγείας Αθηνών, παύουν 

να εξελίσσονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. Ο υφιστάμενος 

εξοπλισμός και τα λοιπά κινητά περιουσιακά στοιχεία και των συγκεκριμένων ΙΑΕ 

καταγράφεται στα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού 

 

5.Τα διαπιστευμένα ή υπό διαπίστευση Εργαστήρια του συνενούμενου με τον 
νόμο αυτόν ΕΘΙΑΓΕ στον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, εντάσσονται και συνεχίζουν να 
λειτουργούν ως υπηρεσιακές μονάδες των οικείων ερευνητικών Ινστιτούτων του 
Οργανισμού. 
 



65 

 

6. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα, ενοχικά και εμπράγματα 

δικαιώματα, αποθεματικά κτλ. των συνενούμενων νομικών προσώπων 

περιέχονται στον Οργανισμό και συνεχίζουν να εξυπηρετούν το δεύτερο και τις 

υπηρεσιακές του μονάδες χωρίς την κατάρτιση άλλης πράξης ή μεταβίβασης. Η 

παρούσα διάταξη αποτελεί τίτλο μεταγραφής, η οποία γίνεται ατελώς. 

Ειδικότερα, ταμειακά υπόλοιπα και καταθέσεις των συνενούμενων νομικών 

προσώπων περιέρχονται στον Οργανισμό. Υπογραφείσες συμβάσεις, 

εκτελούμενα προγράμματα, έργα και μελέτες και ο προϋπολογισμός του 

τρέχοντος έτους του Οργανισμού συνεχίζουν να εκτελούνται, καθώς και οι τυχόν 

εκκρεμείς δίκες συνεχίζουν να διεξάγονται χωρίς να επέρχεται διακοπή αυτών, 

στο όνομα των συνενούμενων νομικών προσώπων, με αποφάσεις του ΔΣ του 

Οργανισμού, ο δε Οργανισμός  αναλαμβάνει αυτοδικαίως και χωρίς οποιαδήποτε 

άλλη διατύπωση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. 

  

7. Μέχρι την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού ή των Τμημάτων του, τα 
αντίστοιχα θέματα ρυθμίζονται με αποφάσεις του ΔΣ του Οργανισμού. 
 
8. Μέχρι τη συγκρότηση του ΔΣ του Οργανισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 7,8 και 9 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8  
παρ. 4 της αριθ. 188763/10-10-2011  κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων(ΦΕΚ Β΄2284/13-10-2011), 
με την οποία συστάθηκε ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 
919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β΄2889/27.10.2014) και 9657/122441/10.11.2015 
(ΦΕΚ Β΄2537/25.11.2015) όμοιες. 
 
9. Ο διακριτικός τίτλος «ΕΘΙΑΓΕ-NAGREF», που μέχρι την έναρξη ισχύος της 
αριθ. 188763/10.10.2011 (Β΄ 2284) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είχε κατοχυρώσει το 
ΕΘΙΑΓΕ, καθίσταται ιδιοκτησία του οργανισμού και χρησιμοποιείται για τις 
ανάγκες της αγροτικής έρευνας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο   24 

Καταργούμενες διατάξεις 

 

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική 

διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το 

μέρος που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από τις διατάξεις του 

παρόντος. 

 


