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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α’ 
Νπιζμοί, Ίδπςζη, Αποζηολή, Πκοπόρ, Απμοδιόηηηερ  

 
Άπθπο 1 
Νπιζμοί 

 
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ: 
α)  Δθαξκνζκέλε αγξνηηθή έξεπλα είλαη ε πξσηφηππε ζεσξεηηθή ή πεηξακαηηθή εξγαζία, πνπ 

δηελεξγείηαη θπξίσο γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ πξαθηηθνχ απνηειέζκαηνο ζην πιαίζην ηεο 
εζληθήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο. 

β)  Αγξνηηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε είλαη ε ζθαηξηθή θαη ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλε 
κεηαβίβαζε γεληθψλ, εηδηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θπξίσο πξνο ηνπο λένπο αγξφηεο 
θαζψο θαη ε αλάπηπμε ζρεηηθψλ δεμηνηήησλ απφ απηνχο κέζσ ηεο θνίηεζεο ζε Γεσξγηθέο 
Πρνιέο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο Αγξνηηθά Ρερλνινγηθά Ιχθεηα ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 
πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ. Ζ αγξνηηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 
εληάζζεηαη ζην ζχζηεκα ηεο δεπηεξνβάζκηαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο.   

γ)  Αγξνηηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε είλαη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία, κέζσ ηεο νπνίαο παξέρνληαη 
εηδηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο ζηνπο αγξφηεο θαη αλαπηχζζνληαη απφ απηνχο εηδηθέο 
επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί αθ’ ελφο ε επαγγεικαηηθή ηνπο 
επάξθεηα θαη λα αλαλεσζνχλ, αλαβαζκηζζνχλ θαη εθζπγρξνληζζνχλ αθ’ εηέξνπ νη πθηζηάκελεο 
επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηέο ηνπο.  

δ)  Ξξάζηλν πηζηνπνηεηηθφ είλαη ν ηίηινο αγξνηηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, ν νπνίνο 
ρνξεγείηαη απφ ηηο Γεσξγηθέο Πρνιέο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Πηνλ ηίηιν απηφ ελζσκαηψλνληαη ηα 
επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, ηα νπνία αθνξνχλ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο θάζε ζρνιήο.  

ε)  Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ είλαη φιεο νη ζρεδηαζκέλεο θαη 
ζπζηεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ εθαξκφδνληαη κέζα ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 
πνηφηεηα θαη απνδεηθλχνληαη ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη επαξθήο 
εκπηζηνζχλε φηη ηα αγξνηηθά πξντφληα θαη ηξφθηκα ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ 
πνηφηεηα. 

ζη)  Δζληθφ ζχζηεκα πνηφηεηαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ είλαη ην ζχλνιν ησλ 
ηππνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ, ε νξγαλσηηθή δνκή, νη δηαδηθαζίεο, νη δηεξγαζίεο θαη ηα κέζα πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη 
ηξνθίκσλ ζε εζληθφ επίπεδν. 

δ)  Αγξνηηθά πξντφληα είλαη ηα πξντφληα ηνπ εδάθνπο, ηεο θηελνηξνθίαο, ηεο ζαιάζζηαο αιηείαο, 
ηεο ζπνγγαιηείαο, ηεο νζηξαθαιηείαο, ηεο αιηείαο εζσηεξηθψλ πδάησλ, ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, 
ηεο δαζνπνλίαο, ηεο ζεξακαηνπνλίαο θαη ησλ θάζε είδνπο εθηξνθψλ θαη ηα πξντφληα πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ην πξψην ζηάδην επεμεξγαζίαο ή κεηαπνίεζεο απηψλ θαζψο θαη θάζε άιιν 
πξντφλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αγξνηηθή ελ γέλεη δξαζηεξηφηεηα. 

ε) Ρππνπνηεηηθφ έγγξαθν είλαη ην έγγξαθν πνπ θαζνξίδεη θαλφλεο, θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ή 
ραξαθηεξηζηηθά γηα δξαζηεξηφηεηεο ή ηα απνηειέζκαηά ηνπο θαη θαιχπηεη έγγξαθα, φπσο 
πξφηππα, πξνδηαγξαθέο, πξσηφθνιια, νδεγνχο θαη θαλνληζκνχο. 

ζ)  Έιεγρνο είλαη ε ζπζηεκαηηθή αλεμάξηεηε θαη ηεθκεξησκέλε αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε 
παξαηήξεζε θαη θξίζε, ζπλνδεπφκελε, φπνπ απαηηείηαη, απφ κέηξεζε θαη δνθηκή, πξνθεηκέλνπ 
λα πξνζδηνξηζηεί ν βαζκφο εθπιήξσζεο ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ. 

η)   Ξηζηνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία παξνρήο γξαπηήο δηαβεβαίσζεο φηη έλα πξντφλ, κία δηεξγαζία, 
κία ππεξεζία, έλα ζχζηεκα ή πξφζσπν ζπκκνξθψλεηαη κε πξνδηαγεγξακκέλεο απαηηήζεηο. 

ηα)  Δπίβιεςε είλαη ε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε φηη εγθεθξηκέλνο θνξέαο πηζηνπνίεζεο, αγξνηηθφ 
πξντφλ ή ηξφθηκν, δηεξγαζία, ππεξεζία, ζχζηεκα ή πξφζσπν ζπκκνξθψλεηαη κε 
πξνδηαγεγξακκέλεο απαηηήζεηο 
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Άπθπο 2 
Λομική μοπθή – Έδπα ηος Δλληνικού Γευπγικού Νπγανιζμού «Γήμηηπα» 

 
1. Ρν Λνκηθφ Ξξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΓΔΩΟΓΗΘΝΠ 

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ - ΓΖΚΖΡΟΑ», ην νπνίν ηδξχζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. ………………. θνηλή απφθαζε 
ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, αλήθεη ζηνλ επξχηεξν 
Γεκφζην Ρνκέα, δηαζέηεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ πνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ. 

2. Ζ έδξα ηνπ Νξγαληζκνχ βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα. 
 

Άπθπο 3 
Αποζηολή – Πκοπόρ – Απμοδιόηηηερ  

 
1. Απνζηνιή ηνπ Νξγαληζκνχ είλαη ε ππνζηήξημε ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, ηε βειηίσζε ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ αχμεζε ηεο 
πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη 
ηελ ελ γέλεη αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο. 

2. Πθνπφο ηνπ Νξγαληζκνχ είλαη ε εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ ζηνπο ηνκείο ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, ηεο αγξνηηθήο 
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαζψο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 
αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ. 

3. Ν Νξγαληζκφο είλαη αξκφδηνο γηα: 
α) Ρε ζπλνιηθή επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ, ησλ αγξνηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ελ γέλεη ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ηεο Σψξαο. 
β) Ρν ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθαξκνζκέλεο αγξνηηθήο έξεπλαο κε 

ζηφρνπο ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ βειηίσζε ηεο αγξνηηθήο 
παξαγσγήο, ηελ αλάδεημε λέσλ ζχγρξνλσλ παξαγσγηθψλ κεζφδσλ, ηελ αλαβάζκηζε ηεο 
πνηφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο 
αγξνηηθήο παξαγσγήο. 

γ) Ρελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αγξνηηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 
κε ζηφρνπο ηελ πξναγσγή ησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη ηελ κεηάδνζε ζε απηφ 
επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή 
ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ παξαγσγή αληαγσληζηηθψλ αγξνηηθψλ 
πξντφλησλ. 

δ) Ρελ πξναγσγή θαη δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ 
θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πξνέιεπζεο θαη ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. 

ε) Ρν ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη δηαρείξηζεο ηεο αεηθνξίαο ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

ζη) Ρελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ θαη θαηλνηφκσλ κεζφδσλ παξαγσγήο, ηελ εθπφλεζε θαη 
εθαξκνγή πξνηχπσλ γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ 
ηξνθίκσλ θαζψο θαη ηελ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή ζπζηεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ 
θαη  πηζηνπνίεζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αχμεζεο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηεο 
ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζε φθεινο ησλ 
παξαγσγψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ. 

δ) Ρελ ππνβνιή ζηνλ πνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ γλσκνδνηήζεσλ θαη 
πξνηάζεσλ γηα θάζε ζέκα, πνπ αθνξά ζηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο θαη ησλ ζθνπψλ 
ηνπ Νξγαληζκνχ. 

4. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο θαη ησλ ζθνπψλ ηνπ ν Νξγαληζκφο θαηαξηίδεη θάζε ηξία ρξφληα 
ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηελ δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο 
ζηνπο ηνκείο ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ αγξνηηθνχ 
θφζκνπ θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Ρν ζηξαηεγηθφ ζρέδην 
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απηφ εγθξίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ ππνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, 
Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη 
Αληαγσληζηηθφηεηαο, αθνχ πξνεγνπκέλσο ζπδεηεζεί ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε ηεο νινκέιεηαο ηεο 
Βνπιήο.  

5. Ν Νξγαληζκφο κπνξεί λα αλαιακβάλεη ή/θαη λα πινπνηεί ή/θαη λα ζπκκεηέρεη ζε αληαγσληζηηθά 
πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δ.Δ.  

 
 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β΄ 
 Γιοίκηζη – Γιάπθπυζη 

 
Άπθπο 4 

Όπγανα Γιοίκηζηρ  
 

Ρα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Νξγαληζκνχ είλαη: 
α)  ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη  
β)  ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο. 

 
Άπθπο 5 

Γιοικηηικό Πςμβούλιο 
 

1. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην (ΓΠ) ηνπ Νξγαληζκνχ είλαη επηακειέο θαη απνηειείηαη απφ: 
α) Ρνλ Ξξφεδξν. 
β) Ρν Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν. 
γ) Γχν (2) εθπξνζψπνπο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο, νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ηνλ πνπξγφ. 
δ) Έλαλ εθπξφζσπν ηεο Ξαλειιήληαο Ππλνκνζπνλδίαο Δλψζεσλ Γεσξγηθψλ Ππλεηαηξηζκψλ 

(ΞΑ.Π.Δ.ΓΔ.Π.) κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ πξνηείλνληαη απφ ην Γ.Π. ηεο ΞΑ.Π.Δ.ΓΔ.Π. 
ε) Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (ΓΔΩΡ.Δ.Δ.) κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ πξνηείλνληαη απφ ην Γ.Π. ηνπ ΓΔΩΡ.Δ.Δ. 
ζη) Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Νξγαληζκνχ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, νη νπνίνη 

εθιέγνληαη απεπζείαο απφ ην ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ ηνπ Νξγαληζκνχ. 
2. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Νξγαληζκνχ δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 
3. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. είλαη ηξηεηήο κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο κηα θνξά θαη γηα ίζν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 
4. Ρα κέιε ηνπ Γ.Π., ησλ νπνίσλ ιήγεη ε ζεηεία, εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο 

κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο θαη δηθαηνχληαη κέρξη ηφηε λα ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο ή ηηο 
απνδεκηψζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

5. Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.Π. ηα κέιε θαη ν γξακκαηέαο απηνχ ιακβάλνπλ 
απνδεκίσζε, ε νπνία θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Ρξνθίκσλ θαη Νηθνλνκηθψλ. Ρα νδνηπνξηθά έμνδα θαη ε εκεξήζηα εθηφο έδξαο απνδεκίσζή ηνπο 
θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 2685/1999 (ΦΔΘ 35 Α’) θαη 3833/2010 
(ΦΔΘ 40 Α’), φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 

6. Δηζεγεηήο γηα φια ηα ζέκαηα, πνπ ζπδεηνχληαη ζην Γ.Π., είλαη ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηνπ 
Νξγαληζκνχ, εθηφο εάλ νξίδεηαη απφ ηνλ λφκν απηφ άιιν φξγαλν γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. 

7. Σξέε Γξακκαηέα ηνπ Γ.Π. εθηειεί ππάιιεινο ηνπ Νξγαληζκνχ ηεο θαηεγνξίαο «Αλψηαηεο 
Ξαλεπηζηεκηαθήο θαη Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο», ηνπ θιάδνπ ΞΔ Γηνηθεηηθνχ, ν νπνίνο 
νξίδεηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

8. Ρν Γ.Π. ζπγθαιείηαη κε έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηαθηηθά κηα (1) θνξά ην κήλα θαη 
εθηάθησο, φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνλ Ξξφεδξν ή φηαλ δεηεζεί εγγξάθσο απφ 
ηνπιάρηζηνλ πέληε κέιε ηνπ. 
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9. Ρν Γ.Π. έρεη απαξηία, φηαλ είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κέιε ηνπ, ζηα νπνία 
νπσζδήπνηε ζπκπεξηιακβάλνληαη ν Ξξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηνπ Νξγαληζκνχ ή 
νη θαηά πεξίπησζε λφκηκνη αλαπιεξσηέο ηνπο. 

10. Νη απνθάζεηο ηνπ Γ.Π. ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. Πε πεξίπησζε 
ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Ξξνέδξνπ. 

11. Πηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.Π. κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ άιια πξφζσπα, 
αξκφδηα γηα ηνλ ρεηξηζκφ ζπδεηνχκελσλ ζεκάησλ, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ. Ρα 
πξφζσπα απηά ππνρξενχληαη λα απνρσξήζνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 
ζέκαηνο, γηα ην νπνίν έρνπλ πξνζθιεζεί, θαη νπσζδήπνηε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
γηα ηελ ιήςε απφθαζεο. 

12. Ρα πξαθηηθά ηνπ Γ.Π. ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα, αθνχ 
πξνεγνπκέλσο επηθπξσζνχλ απφ ην Γ.Π. 

13. Ρν Γ.Π. είλαη αξκφδην γηα θάζε ζέκα, ην νπνίν αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Νξγαληζκνχ, εθηφο 
εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε άιιε δηάηαμε ηνπ λφκνπ απηνχ. 

14. Κε απφθαζε ηνπ Γ.Π., πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ πνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, 
θαζνξίδεηαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

15. Ρν Γ.Π. κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηέο ηνπ ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. θαη 
ζην Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν.  

 
Άπθπο 6 

Ξπόεδπορ 
 

1. Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Ρξνθίκσλ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, αθνχ πξνεγεζεί ζρεηηθή 
αθξφαζε ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο. 

2. Ζ ζέζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. είλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη πιεξνχηαη κεηά απφ δεκφζηα 
πξνθήξπμε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο γηα 
ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα δηαηάμεηο. 

3. Ζ ζεηεία ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γ.Π είλαη ηξηεηήο κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο κηα θνξά θαη γηα ίζν 
ρξνληθφ δηάζηεκα. 

4. Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. πξέπεη λα είλαη επηζηήκνλαο εγλσζκέλνπ θχξνπο, λα θαηέρεη δηδαθηνξηθφ 
ηίηιν ζπνπδψλ θαη λα γλσξίδεη ζε άξηζην βαζκφ ηελ αγγιηθή ή ηε γαιιηθή ή ηε γεξκαληθή 
γιψζζα. 

5. Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 
α) Δθπξνζσπεί ηνλ Νξγαληζκφ έλαληη παληφο ηξίηνπ θαη ηδίσο έλαληη Αξρψλ, Ππιινγηθψλ 

Νξγάλσλ, Φνξέσλ θαη Νξγαληζκψλ ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο. 
β) πνγξάθεη ζπκβάζεηο ηνπ Νξγαληζκνχ κε ηξίηνπο θαζψο θαη δεκφζηεο αλαθνηλψζεηο. 
γ) Ξαξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην Γ.Π. 
δ) Θαζνξίδεη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.Π. 
ε) Ππγθαιεί θαη δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.Π. 
ζη) πνγξάθεη καδί κε ην γξακκαηέα ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.Π. θαζψο θαη ηα 

αληίγξαθα θαη ηα απνζπάζκαηα απηψλ. 
ε) Διέγρεη ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.Π. 

6. Ρνλ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. ειιείπνληα, απφληα ή θσιπφκελν αλαπιεξψλεη ζηα θαζήθνληά ηνπ ν 
Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηνπ Νξγαληζκνχ. Πηε πεξίπησζε απηή ην Γ.Π. ζπλεδξηάδεη κε κεησκέλε 
ζχλζεζε θαη γηα ηελ χπαξμε απαξηίαο απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κειψλ ηνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ. Δάλ θαηά ηελ ιήςε απφθαζεο πξνθχςεη 
ηζνςεθία, ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ. 

7. Πηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. θαηαβάιινληαη κεληαία αληηκηζζία, επηδφκαηα ενξηψλ θαη άδεηαο, 
νηθνγελεηαθή παξνρή, έμνδα παξάζηαζεο, νδνηπνξηθά έμνδα θαη εκεξήζηα απνδεκίσζε γηα ηηο 
εθηφο έδξαο κεηαθηλήζεηο ηνπ, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 
πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ. 
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8. Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. γηα ην ρξφλν ηεο ζεηείαο ηνπ αζθαιίδεηαη ζηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα 
θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Νξγαληζκνχ, εθφζνλ γηα ην ίδην 
ρξνληθφ δηάζηεκα δελ θαιχπηεηαη απφ άιιε θχξηα θαη επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

9. Γηα ηηο αλάγθεο εθπξνζψπεζεο ηνπ Νξγαληζκνχ ζπληζηάηαη θαη ιεηηνπξγεί πεξεζία Γηεζλψλ 
θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ, ε νπνία ππάγεηαη απ’ επζείαο ζηνλ Ξξφεδξν. Ν πξντζηάκελνο ηεο 
ππεξεζίαο κπνξεί λα είλαη δεκφζηνο ππάιιεινο, ν νπνίνο απνζπάηαη ζηνλ Νξγαληζκφ κε θνηλή 
απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ 
πνπξγνχ, πξέπεη λα θαηέρεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ, λα γλσξίδεη ζε άξηζην βαζκφ ηελ 
αγγιηθή ή ηελ γαιιηθή γιψζζα θαη λα έρεη απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη 
θαηάξηηζε ζηηο δηεζλείο θαη δεκφζηεο ζρέζεηο θαζψο θαη ζε ζέκαηα ζπλαθή κε ηελ απνζηνιή 
θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ Νξγαληζκνχ. Ζ ζεηεία ηνπ είλαη ηξηεηήο κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο κηα 
θνξά θαη γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

10. Πηνλ πξντζηάκελν ηεο πεξεζίαο Γηεζλψλ θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ θαηαβάιινληαη κεληαία 
αληηκηζζία, επηδφκαηα ενξηψλ θαη άδεηαο, νηθνγελεηαθή παξνρή, νδνηπνξηθά έμνδα θαη εκεξήζηα 
απνδεκίσζε γηα ηηο εθηφο έδξαο κεηαθηλήζεηο ηνπ, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε θνηλή 
απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Δάλ ν πξντζηάκελνο ηεο 
πεξεζίαο είλαη απνζπαζκέλνο ππάιιεινο ηνπ Γεκνζίνπ, ιακβάλεη ηηο απνδνρέο θαη 
απνδεκηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ Νξγαληζκφ. Ζ κηζζνδνζία ηνπ 
ζηελ ππεξεζία, απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη, αλαζηέιιεηαη. Νη πάζεο θχζεσο παξνρέο, νη νπνίεο 
πξνβιέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο λφκνπ, ζπλαξηψληαη κε ην ελ γέλεη ππεξεζηαθφ θαζεζηψο 
ηνπ ππαιιήινπ θαη δελ απνηεινχλ εηζφδεκα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λφκνπ 1256/1982 (ΦΔΘ 65 
Α’), ζπλερίδνπλ λα θαηαβάιινληαη απφ ηελ ππεξεζία, απφ ηελ νπνία απηφο πξνέξρεηαη.   

 
Άπθπο 7 

Γιεςθύνυν Πύμβοςλορ 
 
1. Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηνπ Νξγαληζκνχ δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, αθνχ 
πξνεγεζεί ζρεηηθή αθξφαζε ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Βνπιήο.  

2. Ζ ζέζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη 
πιεξνχηαη κεηά απφ δεκφζηα πξνθήξπμε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο γηα ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα δηαηάμεηο. 

3. Ζ ζεηεία ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ είλαη ηξηεηήο κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο κηα θνξά θαη 
γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηα ην ρξφλν ηεο ζεηείαο ηνπ ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο αζθαιίδεηαη 
ζηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα θχξηαο θαη επηθνπξηθήο  αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Νξγαληζκνχ, 
εθφζνλ γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα δελ θαιχπηεηαη απφ άιιε θχξηα θαη επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

4. Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο πξέπεη λα είλαη επηζηήκνλαο εγλσζκέλνπ θχξνπο, λα θαηέρεη 
κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ, λα γλσξίδεη ζε άξηζην βαζκφ ηελ αγγιηθή γιψζζα θαη λα  
δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε δηνηθεηηθή εκπεηξία θαζψο θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα ζπλαθή κε ηελ 
απνζηνιή θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ Νξγαληζκνχ. 

5. Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο είλαη ην αλψηαην εζσηεξηθφ εθηειεζηηθφ φξγαλν ηνπ Νξγαληζκνχ θαη 
έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 
α) πνβάιιεη ζην Γ.Π. ηηο πξνηάζεηο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ ηνπ Νξγαληζκνχ. 
β) Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ.Π. θαη ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ 

ηνπ Νξγαληζκνχ. 
γ) Ξξνΐζηαηαη ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Νξγαληζκνχ θαη δηεπζχλεη ην έξγν 

ηνπο, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν, ηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο απνθάζεηο 
ηνπ Γ.Π. ηνπ Νξγαληζκνχ. 

δ) Φξνληίδεη γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηνπ απνινγηζκνχ 
θαζψο θαη ηεο εηήζηαο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ ηνπ Νξγαληζκνχ. 

ε) Ξαξαθνινπζεί, ζπληνλίδεη, θαηεπζχλεη θαη ειέγρεη ην πξνζσπηθφ ηνπ Νξγαληζκνχ. 
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ζη) πνγξάθεη φια ηα έγγξαθα, ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ 
Νξγαληζκνχ. 

δ) Δίλαη δηνηθεηηθφο θαη πεηζαξρηθφο πξντζηάκελνο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπ 
Νξγαληζκνχ. 

ε) Δληέιιεηαη θαη ππνγξάθεη φιεο ηηο δηελεξγνχκελεο δαπάλεο ηνπ Νξγαληζκνχ. 
ζ) Απνθαζίδεη γηα έθηαθηα θαη θαηεπείγνπζαο θχζεο ζέκαηα θαη ππνβάιιεη, εθηφο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηηο απνθάζεηο απηέο γηα έγθξηζε ζην Γ.Π. ηνπ Νξγαληζκνχ ζηελ 
ακέζσο επφκελε ζπλεδξίαζή ηνπ. 

η) Αζθεί θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ αλαηίζεηαη ζε απηφλ ξεηψο απφ ηνλ παξφληα λφκν, 
ηνπο Θαλνληζκνχο Ιεηηνπξγίαο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ 
Νξγαληζκνχ. 

6. Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο κπνξεί κε πξάμε ηνπ λα κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηέο ηνπ ζηνπο Γεληθνχο 
Γηεπζπληέο θαη ηνπο Γηεπζπληέο ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο θαζψο θαη ζηνπο Ξεξηθεξεηαθνχο 
Γηεπζπληέο. 

7. Πην Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν ηνπ Νξγαληζκνχ θαηαβάιινληαη κεληαία αληηκηζζία, επηδφκαηα 
ενξηψλ θαη άδεηαο, νηθνγελεηαθή παξνρή, έμνδα παξάζηαζεο, νδνηπνξηθά έμνδα θαη εκεξήζηα 
απνδεκίσζε γηα ηηο εθηφο έδξαο κεηαθηλήζεηο ηνπ, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε θνηλή 
απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ. 

8. Ρν Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν ειιείπνληα, απφληα ή θσιπφκελν αλαπιεξψλεη ζηα θαζήθνληά ηνπ 
ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Νξγαληζκνχ. 

9. Πηνλ Νξγαληζκφ ζπληζηάηαη θαη ιεηηνπξγεί Λνκηθή πεξεζία, ε νπνία ππάγεηαη απ’ επζείαο ζην 
Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν θαη ζηειερψλεηαη απφ έμη (6) δηθεγφξνπο, πνπ πξνζιακβάλνληαη θαηά 
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Πηε Λνκηθή πεξεζία πξνΐζηαηαη Λνκηθφο Πχκβνπινο κε ηξηεηή ζεηεία, 
πνπ κπνξεί λα αλαλεσζεί κηα θνξά θαη γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ν Λνκηθφο Πχκβνπινο είλαη 
δηθεγφξνο δηνξηζκέλνο ζηνλ Άξεην Ξάγν θαη επηιέγεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ κεηά απφ εζσηεξηθή πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.  

10. Πηνλ πξντζηάκελν ηεο Λνκηθήο πεξεζίαο θαηαβάιινληαη κεληαία αληηκηζζία, επηδφκαηα 
ενξηψλ θαη άδεηαο, νηθνγελεηαθή παξνρή, νδνηπνξηθά έμνδα θαη εκεξήζηα απνδεκίσζε γηα ηηο 
εθηφο έδξαο κεηαθηλήζεηο ηνπ, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 
πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

 
Άπθπο 8 

Θενηπική πηπεζία 
 
1.  Ζ Θεληξηθή πεξεζία, ε νπνία εδξεχεη ζηελ Αζήλα, δηαξζξψλεηαη ζηηο εμήο Γεληθέο 

Γηεπζχλζεηο: 
α) Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ – Νηθνλνκηθνχ. 
β) Γεληθή Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Έξεπλαο. 
γ) Γεληθή Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Θαηάξηηζεο. 
δ) Γεληθή Γηεχζπλζε Γηαζθάιηζεο Ξνηφηεηαο Αγξνηηθψλ Ξξντφλησλ. 

2. Κε ηνλ Θαλνληζκφ Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο ηνπ Νξγαληζκνχ θαζνξίδνληαη ε δηάξζξσζε ησλ 
Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ ζε Γηεπζχλζεηο, Ρκήκαηα θαη Γξαθεία θαη νη αξκνδηφηεηεο απηψλ. 

3. Πηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ – Νηθνλνκηθνχ πξνΐζηαηαη κε ηξηεηή ζεηεία, πνπ κπνξεί λα 
αλαλεσζεί, ππάιιεινο ηεο θαηεγνξίαο «Αλψηαηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο θαη Ρερλνινγηθήο 
Δθπαίδεπζεο», θιάδσλ ΞΔ Γηνηθεηηθνχ ή Νηθνλνκηθνχ, κε βαζκφ Α΄ θαη ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ 
πξνυπεξεζία ζε ζέζε πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο. 

4. Πηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Έξεπλαο πξνΐζηαηαη κε ηξηεηή ζεηεία, πνπ κπνξεί λα 
αλαλεσζεί, ππάιιεινο ηεο θαηεγνξίαο «Δξεπλεηέο» ηνπ Νξγαληζκνχ κε βαζκφ Δξεπλεηή Α΄ 
θαη ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ πξνυπεξεζία ζε ζέζε Γηεπζπληή Ηλζηηηνχηνπ Αγξνηηθήο Έξεπλαο. 

5. Πηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Θαηάξηηζεο πξνΐζηαηαη κε ηξηεηή ζεηεία, πνπ 
κπνξεί λα αλαλεσζεί, ππάιιεινο ηεο θαηεγνξίαο «Αλψηαηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο θαη 
Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο», θιάδνπ ΞΔ Γεσηερληθήο εηδηθφηεηαο, κε βαζκφ Α΄, ηξηεηή 
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ηνπιάρηζηνλ πξνυπεξεζία ζε ζέζε πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο θαη 
παηδαγσγηθή εκπεηξία ή θαηάξηηζε. 

6. Πηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηαζθάιηζεο Ξνηφηεηαο Αγξνηηθψλ Ξξντφλησλ πξνΐζηαηαη κε ηξηεηή 
ζεηεία, πνπ κπνξεί λα αλαλεσζεί, ππάιιεινο ηεο θαηεγνξίαο «Αλψηαηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο θαη 
Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο», θιάδνπ ΞΔ Γεσηερληθήο εηδηθφηεηαο, κε βαζκφ Α΄, ηξηεηή 
ηνπιάρηζηνλ πξνυπεξεζία ζε ζέζε πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γηεχζπλζεο θαη 
εκπεηξία ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο, ηελ πξνηππνπνίεζε, ηνλ έιεγρν θαη 
ηελ πηζηνπνίεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ. 

7. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ Γεληθψλ Γηεπζπληψλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ 
Νξγαληζκνχ κεηά απφ εζσηεξηθή πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη αηηηνινγεκέλε 
εηζήγεζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ 
πξνζφλησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

  
Άπθπο 9 

Ξεπιθεπειακέρ Γιεςθύνζειρ 
 
1. Πην πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο δηάξζξσζεο ηνπ Νξγαληζκνχ ζπλίζηαληαη επηά (7) Ξεξηθεξεηαθέο 

Γηεπζχλζεηο θαη εηδηθφηεξα: 
α) Ζ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Αηηηθήο κε έδξα ηελ Αζήλα. 
β) Ζ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Θεζζαιίαο – Πηεξεάο Διιάδαο κε έδξα ηε Ιάξηζα. 
γ) Ζ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Ζπείξνπ – Γπηηθήο Καθεδνλίαο κε έδξα ηα Ησάλληλα. 
δ) Ζ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Ξεινπνλλήζνπ – Γπηηθήο Διιάδαο - Ηνλίνπ κε έδξα ηελ 

Ξάηξα. 
ε) Ζ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Αηγαίνπ κε έδξα ηνλ Ξεηξαηά. 
ζη) Ζ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Θξήηεο κε έδξα ην Ζξάθιεην. 
δ) Ζ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Καθεδνλίαο – Θξάθεο κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε. 

2. Ζ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε θαη νη επί κέξνπο αξκνδηφηεηεο ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ 
θαζνξίδνληαη ζηνλ Θαλνληζκφ Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο ηνπ Νξγαληζκνχ. 

3. Πηηο Ξεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο πξνΐζηαληαη κε ηξηεηή ζεηεία, πνπ κπνξεί λα αλαλεσζεί, 
ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο «Αλψηαηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο θαη Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο»,  
θιάδνπ ΞΔ θαη κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ Β΄. 

4. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ Ξξντζηακέλσλ ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ  
Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ κεηά απφ εζσηεξηθή πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη 
αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ πεξεζηαθνχ Ππκβνπιίνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθξηηηθή 
αμηνιφγεζε ησλ πξνζφλησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

5. Νη Ξξντζηάκελνη ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ αζθνχλ νηθνλνκηθφ έιεγρν θαη επνπηεία ζηα 
Ηλζηηηνχηα Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηεο νηθείαο Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο θαη 
ζπληνλίδνπλ ην δηελεξγνχκελν εξεπλεηηθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη ειεγθηηθφ έξγν ζηε πεξηνρή 
επζχλεο ηνπο.  

 
 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ΄ 
Γευπγική Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Θαηάπηιζη 

 
Άπθπο 10 

Δθνική Ξολιηική Γευπγικήρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Θαηάπηιζηρ 
 

1. Ν Νξγαληζκφο είλαη αξκφδηνο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο Δζληθήο Ξνιηηηθήο 
Γεσξγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Θαηάξηηζεο, ε νπνία δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηηο 
εζληθέο αλάγθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηεο αγξνηηθήο 
νηθνλνκίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά θαη Ρερλνινγηθά Ηδξχκαηα θαη ηηο 
Ξεξηθεξεηαθέο Απηνδηνηθήζεηο. 
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2. Ζ Δζληθή Ξνιηηηθή Γεσξγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Θαηάξηηζεο πινπνηείηαη κε: 
α)  Ρελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Γεκφζησλ Γεσξγηθψλ Πρνιψλ, νη νπνίεο παξέρνπλ ζε εζληθφ 

επίπεδν νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζε θξίζηκνπο ηνκείο ηεο αγξνηηθήο 
νηθνλνκίαο.  

β) Ρελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Ξεξηθεξεηαθψλ Θέληξσλ Γεσξγηθήο Θαηάξηηζεο, ηα νπνία 
ζρεδηάδνπλ θαη εθαξκφδνπλ ζε θάζε Ξεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε πξνγξάκκαηα αξρηθήο, 
ζπλερηδφκελεο θαη δηα βίνπ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ αγξνηψλ. 

γ) Ρνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Ξξάζηλνπ 
Ξηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ αληίζηνηρν πξνζδηνξηζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ 
απαζρνινπκέλσλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. 

 
Άπθπο 11 

Γευπγικέρ Πσολέρ  
 

1. Κε Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα (ΞΓ) πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ησλ πνπξγψλ Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαη Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ κπνξεί λα 
ηδξχεηαη κέρξη κηα Γεσξγηθή Πρνιή ζε θάζε Ξεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε σο Γεκφζην Αγξνηηθφ 
Ρερλνινγηθφ Ιχθεην ηξηεηνχο θνίηεζεο ππφ ηελ επνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
θαη Ρξνθίκσλ. Κε ην ηδξπηηθφ ΞΓ θαζνξίδνληαη: 
α) Ν ηίηινο θαη ην γλσζηηθφ πεδίν ηεο Γεσξγηθήο Πρνιήο. 
β) Ζ έδξα ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 
γ) Ν αξηζκφο θαη ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν ησλ δηδαζθφλησλ. 

2. Πθνπφο ησλ Γεσξγηθψλ Πρνιψλ είλαη ε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ λέσλ αγξνηψλ, νη νπνίνη 
έρνπλ απνθνηηήζεη απφ ην ηξηηάμην Γπκλάζην. 

3. Ν παξερφκελνο απφ ηηο Γεσξγηθέο Πρνιέο ηίηινο ζπνπδψλ ελζσκαηψλεη ην Απνιπηήξην ηνπ 
Ρερλνινγηθνχ Ιπθείνπ, ην Ξξάζηλν Ξηζηνπνηεηηθφ ζηηο αληίζηνηρεο κε ην γλσζηηθφ πεδίν ηεο 
Πρνιήο εηδηθφηεηεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα θαη ηα ζρεηηθά κε ην γλσζηηθφ πεδίν ηεο Πρνιήο 
επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα θαη απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ επηδφηεζε πξψηεο 
εγθαηάζηαζεο γηα λένπο αγξφηεο. 

4. Πηηο Γεσξγηθέο Πρνιέο ηνπ παξφληνο δηδάζθνπλ: 
α) Θαζεγεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νη νπνίνη δηαηίζεληαη κε απφζπαζε απφ ην 

πνπξγείν Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 
καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο. 

β) πάιιεινη ηνπ Νξγαληζκνχ θαηεγνξίαο «Αλψηαηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο θαη Ρερλνινγηθήο 
Δθπαίδεπζεο», θιάδσλ ΞΔ θαη ΡΔ, θαηά πξνηίκεζε κε αλαγλσξηζκέλν πηπρίν 
παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο, γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ εηδίθεπζεο θαη πξαθηηθήο 
άζθεζεο.  

5. Πε θάζε Γεσξγηθή Πρνιή ιεηηνπξγνχλ ηα εμήο Ρκήκαηα: 
α) Δθπαηδεπηήξην. 
β) Θάζεηε κνλάδα αγξνηηθήο παξαγσγήο γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ καζεηψλ. 
γ) Δξγαζηήξην Ξιεξνθνξηθήο. 
δ) Ππκβαηηθή θαη ειεθηξνληθή Βηβιηνζήθε. 
ε) Νηθνηξνθείν θαη εζηηαηφξην. 

6. Νη Γηεπζπληέο ησλ Γεσξγηθψλ Πρνιψλ επηιέγνληαη κεηά απφ εζσηεξηθή πξφζθιεζε εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ ηεο θαηεγνξίαο «Αλψηαηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο θαη 
Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο», θιάδνπ ΞΔ κε βαζκφ Α΄ θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 
γεσξγηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. Θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο 
ζπλεθηηκάηαη θαη έρεη βαξχλνπζα ζεκαζία ε εθ κέξνπο ησλ ππνςεθίσλ θαηνρή 
αλαγλσξηζκέλνπ πηπρίνπ παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ.   

7. Νη Γηεπζπληέο ησλ Γεσξγηθψλ Πρνιψλ δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα 
ηξηεηή ζεηεία, ε νπνία κπνξεί λα αλαλεσζεί κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ 
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Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζφλησλ 
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

8. Πε θάζε Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε ηνπ Νξγαληζκνχ ζπληζηάηαη θαη ιεηηνπξγεί «Γξαθείν 
Γηαζχλδεζεο θαη Δκπνξίαο Γεσξγηθψλ Πρνιψλ», ην νπνίν κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηελ πψιεζε 
ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο Γεσξγηθέο Πρνιέο ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ 
ρξεζηκνπνηψληαο ην ΑΦΚ θαη ηα θνξνινγηθά παξαζηαηηθά ηνπ Νξγαληζκνχ. Ρα έζνδα απφ ηηο 
πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ ηεο θάζε Γεσξγηθήο Πρνιήο εγγξάθνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
Νξγαληζκνχ θαη ζε μερσξηζηφ γηα θάζε Πρνιή θσδηθφ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν 
γηα ηε ζπληήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο Πρνιήο απηήο.  

9. Ζ θνίηεζε, ε ζηέγαζε θαη ε ζίηηζε ζηηο Γεσξγηθέο Πρνιέο είλαη δσξεάλ γηα ηνπο Έιιελεο 
πνιίηεο. Νη αιινδαπνί ζπνπδαζηέο θαηαβάιινπλ ηέινο εηήζηαο εγγξαθήο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ 
θαζνξίδεηαη κε θνηλή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, Ξαηδείαο, 
Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Νηθνλνκηθψλ. 

10. Ζ θαηάξηηζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ απνηειεί επζχλε: 
α) Ρνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ σο πξνο ηελ δηδαθηέα 

χιε θαη ηελ έθδνζε ησλ εγρεηξηδίσλ δηδαζθαιίαο γηα ηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο. 
β) Ρνπ Νξγαληζκνχ σο πξνο ηελ δηδαθηέα χιε θαη ηελ έθδνζε ησλ εγρεηξηδίσλ δηδαζθαιίαο 

γηα ηα καζήκαηα εηδίθεπζεο, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο. 
11. Ρν Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ησλ Γεσξγηθψλ Πρνιψλ εγθξίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαη Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 
12. Ωο δεκφζηα Αγξνηηθά Ρερλνινγηθά Ιχθεηα ηξηεηνχο θνίηεζεο ππφ ηελ επνπηεία ηνπ πνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ ιεηηνπξγνχλ επίζεο νη εμήο Γεσξγηθέο Πρνιέο: 
α) Γαιαθηνθνκίαο – Ρπξνθνκίαο κε έδξα ηα Ησάλληλα. 
β) Αγξνηηθψλ Κεραλεκάησλ - Εσνηερλίαο κε έδξα ηε Ιάξηζα. 
γ) Δπηρεηξεκαηηθήο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο – Ξξφηππε 

Γεσξγηθή Πρνιή «Αλδξέαο Ππγγξφο» κε έδξα ηελ Αζήλα. 
δ) Ακπεινπξγίαο, Νηλνηερλίαο θαη Νηλνηνπξηζκνχ κε έδξα ηε Λεκέα. 
ε) Κεζνγεηαθψλ θαη πνηξνπηθψλ Θαιιηεξγεηψλ θαη Θεξκνθεπίσλ κε έδξα ηελ Κεζζαξά 

Θξήηεο. 
 

Άπθπο 12 
Θένηπα και Πςμβούλια Γευπγικήρ Δπαγγελμαηικήρ Θαηάπηιζηρ 

 
1. Πε θάζε Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν Ρκήκαηνο έλα ηνπηθφ Θέληξν 

Γεσξγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο, ην νπνίν ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί ζηελ έδξα θάζε 
Ξεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ηνπ 
αγξνηηθνχ θφζκνπ. 

2. Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ ζπγθαιείηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ θάζε Θέληξνπ 
Γεσξγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο ηνλ Λνέκβξην θάζε έηνπο θαη φπνηε άιινηε θξίλεηαη 
αλαγθαίν Ππκβνχιην Γεσξγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ: 
α) Ν Ξξντζηάκελνο ηνπ Θέληξνπ Γεσξγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Θαηάξηηζεο. 
β) Έλαο εθπξφζσπνο απφ θάζε Ξεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηεο 

Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο. 
γ) Έλαο εθπξφζσπνο ηνπ ηνπηθνχ παξαξηήκαηνο ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο. 

3. Ρν Ππκβνχιην είλαη αξκφδην γηα ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ θαη γηα ηε ζχλδεζε ηεο θαηάξηηζεο  
κε ηνλ γεληθφηεξν πξνγξακκαηηζκφ ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο ησλ Ξεξηθεξεηψλ. 

4. Ν εηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο θαηάξηηζεο θάζε Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο εγθξίλεηαη απφ ηελ 
Γεληθή Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Θαηάξηηζεο. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ΄ 
Δθαπμοζμένη Αγποηική Έπεςνα 

 
Άπθπο 13 

Δθνική Ξολιηική Δθαπμοζμένηρ Αγποηικήρ Έπεςναρ 
 

1. Ν Νξγαληζκφο είλαη αξκφδηνο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο Δζληθήο Ξνιηηηθήο 
Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο, ε νπνία δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηηο εζληθέο αλάγθεο γηα 
ηελ αλάπηπμε αληαγσληζηηθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο.  

2. Κε θνηλέο απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαη Δζληθήο Ξαηδείαο, 
Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ν Νξγαληζκφο κπνξεί λα πινπνηεί κέζσ ησλ 
Ηλζηηηνχησλ Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο: 
α) Ξξνγξάκκαηα δεκηνπξγίαο, δηαηήξεζεο, βειηίσζεο θαη πηινηηθήο – πεηξακαηηθήο 

παξαγσγήο ζε επηδεηθηηθνχο αγξνχο θπηηθνχ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν είλαη 
αλαγθαίν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο. Ρν θπηηθφ πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ 
ζα αθνξά ζε θηιηθέο πξνο ηελ βηνπνηθηιφηεηα θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο ειιεληθήο 
γεο πνηθηιίεο θαη ζα παξέρεη ηηο κέγηζηεο δπλαηέο εγγπήζεηο δηαηξνθηθήο θαη 
πεξηβαιινληηθήο αζθάιεηαο. 

β) Ξξνγξάκκαηα δηαηήξεζεο θαη βειηίσζεο ειιεληθψλ θπιψλ αηγνπξνβάησλ θαη άιισλ 
εηδψλ ηνπ αγξνηηθνχ δστθνχ θεθαιαίνπ. Ρα πιενλεθηήκαηα ηνπ ειιεληθνχ δστθνχ 
θεθαιαίνπ ζα πξνβάιινληαη θαη πξνσζνχληαη κε ηελ δηαηήξεζε θαη ιεηηνπξγία απφ ηα  
θαζ’ χιελ αξκφδηα Ηλζηηηνχηα Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο ζρεηηθψλ επηδεηθηηθψλ 
αγξνθηεκάησλ.  

3. Ρα Ηλζηηηνχηα Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο κε ηνκέα εμεηδίθεπζεο ηελ δαζηθή έξεπλα 
είλαη αξκφδηα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζψλ ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, 
Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΞΔΘΑ) γηα ηε ζπιινγή ζπεξκάησλ απηνθπψλ θπηψλ ηεο 
ειιεληθήο ρισξίδαο κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή θπηεπηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη 
ζε δαζψζεηο θαη αλαδαζψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε αλαζπγθξφηηεζε ησλ θακέλσλ θαη 
δηαηαξαγκέλσλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο ρψξαο κε παξάιιειε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία 
ηεο δαζηθήο βηνπνηθηιφηεηαο.   

4. Νη πνηθηιίεο ηνπ θπηηθνχ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θαη ην δστθφ θεθάιαην, πνπ 
δεκηνπξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, θαηνρπξψλνληαη σο πλεπκαηηθή 
ηδηνθηεζία ηνπ Νξγαληζκνχ.  

 
Άπθπο 14 

Βοηανικοί Θήποι 
 

1. Γηα ηε δηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ησλ θπηνγελεηηθψλ πφξσλ ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο ζε 
ζπγθεθξηκέλεο θπηνγεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζηελ ρψξα είλαη δπλαηή ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 
βνηαληθψλ θήπσλ κε πξσηνβνπιία Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ Γεκνζίνπ ή Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. Νη 
ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ βνηαληθψλ θήπσλ, ηελ νξγάλσζε θαη 
ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ηηο δπλαηφηεηεο έληαμήο ηνπο ζε εζληθά θαη 
επξσπατθά πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθψλ επηρνξεγήζεσλ θαζψο θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο 
ζηειέρσζήο ηνπο κε επηζηεκνληθφ, ηερληθφ θαη εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ξπζκίδνληαη κε Ξξνεδξηθφ 
Γηάηαγκα, ην νπνίν εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ησλ πνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Ρξνθίκσλ, Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Νηθνλνκηθψλ. 

2. Ν Νξγαληζκφο κπνξεί λα ηδξχεη θαη λα ιεηηνπξγεί βνηαληθνχο θήπνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
εξεπλεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ηνπ έξγνπ θαζψο θαη λα πξνζθέξεη ζρεηηθέο ππεξεζίεο θαη 
ηερλνγλσζία ζε άιινπο θνξείο, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ βνηαληθνχο θήπνπο, κε ηελ ππνγξαθή 
ζπκβάζεσλ εθηέιεζεο έξγνπ.  
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Άπθπο 15 
Ηνζηιηούηα Δθαπμοζμένηρ Αγποηικήρ Έπεςναρ 

 
1. Πην πιαίζην ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ έληεθα (11) 

Ηλζηηηνχηα Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο σο νξγαληθέο κνλάδεο απηήο ζε επίπεδν 
Γηεχζπλζεο. 

2. Ρα Ηλζηηηνχηα Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο απνιαχνπλ απηνηέιεηαο, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηνπο θαη ηελ 
πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπο έξγνπ. 

3. Δηδηθφηεξα ηδξχνληαη: 
α) Ηλζηηηνχην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο Αηηηθήο. 
β) Ηλζηηηνχην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο Ξεινπνλλήζνπ. 
γ) Ηλζηηηνχην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο Πηεξεάο Διιάδαο. 
δ) Ηλζηηηνχην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο Θεζζαιίαο. 
ε) Ηλζηηηνχην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο Γπηηθήο Διιάδαο.  
ζη) Ηλζηηηνχην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο  Ζπείξνπ. 
δ) Ηλζηηηνχην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο Γπηηθήο Καθεδνλίαο. 
ε) Ηλζηηηνχην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο  Θεληξηθήο Καθεδνλίαο. 
ζ) Ηλζηηηνχην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο  Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 
η) Ηλζηηηνχην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο  Θξήηεο. 
ηα) Ηλζηηηνχην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο Λεζησηηθνχ Σψξνπ. 

4. Πε θάζε Ηλζηηηνχην ιεηηνπξγνχλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εμεηδηθεπκέλνη ηνκείο εθαξκνζκέλεο 
αγξνηηθήο έξεπλαο θαη έλα (1) εξγαζηήξην, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Θαλνληζκφ Νξγάλσζεο 
θαη Ιεηηνπξγίαο ηνπ Νξγαληζκνχ. 

5. Ζ έδξα θάζε Ηλζηηηνχηνπ θαη θάζε ηνκέα θαζνξίδνληαη κε ηνλ Θαλνληζκφ Νξγαλσηηθήο 
Γηάξζξσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο ηνπ Νξγαληζκνχ. 

6. Ίδξπζε Ηλζηηηνχησλ Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο έξεπλαο πιένλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ κπνξεί λα 
γίλεη κε Ξξνεδξηθφ Γηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαη θαηφπηλ εηδηθά αηηηνινγεκέλεο γλψκεο ηνπ ΓΠ ηνπ Νξγαληζκνχ. 

7. Ρα Ηλζηηηνχηα Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο αμηνινγνχληαη ζηε βάζε ησλ επξσπατθψλ 
πξνηχπσλ (Νδεγηψλ θαη Θξηηεξίσλ) θαη πηζηνπνηνχληαη απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη 
Ρερλνινγίαο ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

 
Άπθπο 16 

Δπιζηημονικό Πςμβούλιο Δθαπμοζμένηρ Αγποηικήρ Έπεςναρ 
 

1. Πην πιαίζην ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο ιεηηνπξγεί Δπηζηεκνληθφ Ππκβνχιην 
Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο, ζηε ζχλζεζε ηνπ νπνίνπ κεηέρνπλ: 
α) Ν Γεληθφο Γηεπζπληήο Αγξνηηθήο Έξεπλαο σο πξφεδξνο. 
β) Νη Γηεπζπληέο ησλ Ηλζηηηνχησλ Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο. 

2.    Ρν Δπηζηεκνληθφ Ππκβνχιην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο: 
α) Δηζεγείηαη ζην ΓΠ ηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ εξεπλεηηθή δξάζε, πνπ πινπνηεί 

ν Νξγαληζκφο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 
β) Γλσκνδνηεί πξνο ην ΓΠ γηα ηελ έγθξηζε απφ απηφ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηα Ηλζηηηνχηα Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο. 
γ) Γλσκνδνηεί πξνο ην ΓΠ γηα ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ ππαιιήισλ ηνπ Θιάδνπ 

Δξεπλεηψλ. 
δ) Γλσκνδνηεί πξνο ην ΓΠ γηα ηελ ίδξπζε Ηλζηηηνχησλ Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο 

Έξεπλαο, Δξεπλεηηθψλ Ρνκέσλ θαη Δξγαζηεξίσλ. 
ε) Αζθεί θάζε άιιε αξκνδηφηεηα, πνπ ηνπ αλαηίζεηαη κε ηνλ παξφληα λφκν θαη ηνλ 

Θαλνληζκφ Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο ηνπ Νξγαληζκνχ. 
 



 13 

Άπθπο 17 
Γιοικηηική Γιάπθπυζη και Ιειηοςπγία ηυν 

Ηνζηιηούηυν Δθαπμοζμένηρ Αγποηικήρ Έπεςναρ 
 

1. Ρα Ηλζηηηνχηα Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο ζηειερψλνληαη κε ππαιιήινπο ηεο 
θαηεγνξίαο «Δξεπλεηψλ» ηνπ Νξγαληζκνχ. 

2. Γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ησλ Ηλζηηηνχησλ ηνπνζεηνχληαη ζε απηά ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο 
«Αλψηαηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο θαη Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο» θαη ηεο θαηεγνξίαο «Γηνηθεηηθήο 
θαη Ρερληθήο πνζηήξημεο», νη νπνίνη ππάγνληαη ζηελ πεηζαξρηθή αξκνδηφηεηα ηνπ 
Ξξντζηακέλνπ ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο, ζηελ ηνπηθή αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη 
ην θαηά πεξίπησζε Ηλζηηηνχην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο.  

3. Πε θάζε Ηλζηηηνχην Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο πξνΐζηαηαη σο Γηεπζπληήο ππάιιεινο 
ηνπ θιάδνπ Δξεπλεηψλ κε βαζκφ Δξεπλεηή Α΄, ν νπνίνο δηνξίδεηαη γηα ηξηεηή ζεηεία, ε νπνία 
κπνξεί λα αλαλεσζεί κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Ππκβνπιίνπ θαη απφθαζε ηνπ 
Γ.Π. Πηελ ζχλζεζε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Ππκβνπιίνπ δελ ζπκκεηέρνπλ φζνη θξίλνληαη γηα ηελ 
θαηάιεςε ζέζεο Γηεπζπληνχ. Γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο δεκνζηεχεηαη απφ ηνλ Γηεπζχλνληα 
Πχκβνπιν πξνθήξπμε κεηαμχ ησλ ερφλησλ ηα ηππηθά πξνζφληα ππαιιήισλ ηνπ Νξγαληζκνχ, 
ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε πεληαεηήο εξεπλεηηθή πξνυπεξεζία ζε Ηλζηηηνχηα 
Αγξνηηθήο Έξεπλαο θαη επδφθηκν εξεπλεηηθφ έξγν.  

4. Νη Ξξντζηάκελνη ησλ Δξεπλεηηθψλ Ρνκέσλ θαη ησλ Δξγαζηεξίσλ ησλ Ηλζηηηνχησλ 
Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ κεηά 
απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Έξεπλαο θαη γλψκε ηνπ Ππκβνπιίνπ 
Έξεπλαο ηνπ νηθείνπ Ηλζηηηνχηνπ Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο. 

5. Πηα Ηλζηηηνχηα Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο ιεηηνπξγνχλ Ππκβνχιηα Έξεπλαο, ζηα νπνία 
κεηέρεη ην ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ ηνπ θιάδνπ Δξεπλεηψλ ηνπ θάζε Ηλζηηηνχηνπ.  

6. Ρα Ηλζηηηνχηα Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο έρνπλ πξσηνγελή ηθαλφηεηα δηθαηνπξαμίαο 
θαζψο θαη ηελ δπλαηφηεηα λα θαζίζηαληαη ζπκβαιιφκελα κέξε ππφ ηελ επσλπκία ηνπο, 
εθπξνζσπνχκελα απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπο, απνθιεηζηηθά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ 
ηνπο έξγνπ θαη κεηά απφ εηδηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Έλαληη ηξίησλ 
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ δηθή ηνπο επσλπκία θαη αλαπηχζζνπλ εξεπλεηηθή πξσηνβνπιία θαη 
δξαζηεξηφηεηα ζην ζεκαηηθφ ηνπο αληηθείκελν. Γηα ην ζθνπφ απηφ δχλαληαη λα ζπλεξγάδνληαη 
κε νκνεηδείο εξεπλεηηθέο κνλάδεο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, πνπξγεία θαη δεκφζηεο 
εζληθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο θαζψο θαη κε ηξηηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα δπλάκεη 
πξνγξακκαηηθψλ ζπκθσληψλ ή/θαη ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ πνπ εγθξίλνληαη απφ 
ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ γλψκε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Ππκβνπιίνπ Δθαξκνζκέλεο 
Αγξνηηθήο Έξεπλαο. Δπίζεο ηα Ηλζηηηνχηα Δθαξκνζκέλεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο κπνξνχλ λα 
αλαιακβάλνπλ επηδνηνχκελα θαη ρξεκαηνδνηνχκελα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζην πιαίζην ηνπ 
γλσζηηθνχ ηνπο πεδίνπ, ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ απηνηειψο σο ζπκβαιιφκελν κέξνο κεηά απφ 
έγθξηζε ηνπ Γ.Π. 

 
 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Δ΄ 
Γιαζθάλιζη ηηρ Ξοιόηηηαρ Αγποηικών Ξποφόνηυν και Ρποθίμυν  

 
Άπθπο 18 

Δθνική Ξολιηική και Δθνικό Πύζηημα 
Γιαζθάλιζηρ ηηρ Ξοιόηηηαρ ζηον Αγποηικό Ρομέα 

 
1. Ν Νξγαληζκφο είλαη αξκφδηνο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο Δζληθήο Ξνιηηηθήο 

Γηαζθάιηζεο Ξνηφηεηαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ε νπνία δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηηο εζληθέο 
αλάγθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αγξνηνδηαηξνθηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη 
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γηα ηελ παξνρή πιήξνπο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζηνλ πνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Ρξνθίκσλ ζε ζέκαηα δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. 

2. Ζ Δζληθή Ξνιηηηθή Γηαζθάιηζεο ηεο Ξνηφηεηαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα πινπνηείηαη κέζσ ηεο 
εθαξκνγήο θαη ηεο επίβιεςεο ελφο νινθιεξσκέλνπ Δζληθνχ Ξιαηζίνπ Γηαζθάιηζεο ηεο 
Ξνηφηεηαο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη: 
α) Ρνλ ζρεδηαζκφ, ηελ εθπφλεζε θαη ηελ ζεζκηθή θαηνρχξσζε ησλ Δζληθψλ Ππζηεκάησλ 

Ξηζηνπνίεζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ. 
β) Ρελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνηππνπνίεζεο, ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο πξνο ηνπο Έιιελεο 

παξαγσγνχο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν γη’ απηνχο 
ηξφπν θαη κε γλψκνλα ηηο αλάγθεο ζηήξημεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηηο αγνξέο ηεο 
ρψξαο αιιά θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. 

γ) Ρελ πινπνίεζε φισλ ησλ δξάζεσλ πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο πξντφλησλ 
πηζηνπνηεκέλεο πνηφηεηαο ή/θαη ηαπηφηεηαο ή/θαη πξνέιεπζεο θαη ησλ Δζληθψλ 
Πεκάλζεσλ θαη Πεκάησλ Ξηζηνπνίεζεο ή/θαη αλαγλψξηζήο ηνπο θαζψο θαη ησλ 
δξάζεσλ ελεκέξσζεο ησλ παξαγσγψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ επί ζεκάησλ 
δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ θαη ησλ ελ γέλεη 
ζεκάησλ αγξνηνδηαηξνθηθήο πνιηηηθήο. 

3. Γηα ηελ εληαία ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο ηεο Ξνηφηεηαο αλαηίζεηαη ζηνλ 
Νξγαληζκφ ε επζχλε ηεο αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο Θέληξνπ Ζιεθηξνληθήο Γηαζχλδεζεο 
φισλ ησλ αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή εθκεηαιιεχζεσλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 
παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ πηζηνπνηεκέλεο πνηφηεηαο θαζψο θαη φισλ ησλ 
εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηνλ έιεγρν ή/θαη ζηελ πηζηνπνίεζε ή/θαη ζηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ 
ζηηο αγνξέο. Πθνπνί ηνπ Θέληξνπ Ζιεθηξνληθήο Γηαζχλδεζεο είλαη ε απινχζηεπζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, ε επίβιεςε ηδησηηθψλ θνξέσλ ειέγρνπ θαη 
πηζηνπνίεζεο θαζψο θαη ε ακεζφηεηα σο πξνο ηελ ππνζηήξημε ησλ παξαγσγψλ θαη ησλ 
ζπλαξκφδησλ θνξέσλ αιιά θαη σο πξνο ηελ πιεξνθφξεζε ησλ θαηαλαισηψλ. 

 
Άπθπο 19 

Ρςποποίηζη - Πήμαηα 
 

1. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ αλαηίζεληαη ζηνλ 
Νξγαληζκφ νη παξαθάησ αξκνδηφηεηεο ηππνπνίεζεο: 
α)  Ζ ζχληαμε, ε έθδνζε, ε αλαγλψξηζε θαη ε δηάζεζε ηππνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ κε ηε 

κνξθή εζληθψλ, θιαδηθψλ, πξναηξεηηθψλ πξνηχπσλ θαη πάζεο θχζεσο πξνδηαγξαθψλ, 
πξσηνθφιισλ, νδεγψλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ή/θαη ηεο 
ηαπηφηεηαο ή/θαη ηεο πξνέιεπζεο ή/θαη ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ησλ αγξνηηθψλ 
πξντφλησλ. 

β) Ζ εθπφλεζε, ε έθδνζε θαη ε θαηνρχξσζε ησλ πάζεο θχζεσο ζεκάησλ πνηφηεηαο ή 
ζεκάησλ ζπκκφξθσζεο ή ζεκάησλ ηαπηφηεηαο ή ζεκάησλ πξνέιεπζεο αγξνηηθψλ 
πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ θαζψο θαη ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ηνπο. 

2. Ρα ηππνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζήκαηα ηνπ παξφληνο απνηεινχλ ηδηνθηεζία ηνπ Νξγαληζκνχ θαη 
νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ηνπο απφ ηξίηνπο θαζνξίδεηαη κε ηελ έθδνζή ηνπο θαη κε 
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Νξγαληζκνχ. 

3. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ ν Νξγαληζκφο θνηλνπνηείηαη 
ζηηο αξκφδηεο επξσπατθέο θαη δηεζλείο αξρέο σο εζληθφο νξγαληζκφο ηππνπνίεζεο ζηνλ 
γεσξγηθφ ηνκέα. 
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Άπθπο 20 
Έλεγσορ - Ξιζηοποίηζη  

Αξιολόγηζη – Έγκπιζη – Δπίβλετη Φοπέυν και Ξποζώπυν 
 

1. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ αλαηίζεληαη ζηνλ 
Νξγαληζκφ νη παξαθάησ αξκνδηφηεηεο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο: 
α) Ζ επίβιεςε, ε πξνζηαζία, ν έιεγρνο θαη ε πηζηνπνίεζε φισλ ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, γηα ηα νπνία ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Θνηλνηηθή ή Δζληθή 
λνκνζεζία απαηηείηαη ε έληαμε, ή/θαη ν έιεγρνο ή/θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 
παξαγσγήο ηνπο ή/θαη ηεο πξνέιεπζήο ηνπο ή/θαη ηεο πνηφηεηάο ή/θαη ηεο ηαπηφηεηάο 
ηνπο. 

β) Ν έιεγρνο, ε Ξηζηνπνίεζε, ε Δπίβιεςε θαη ε Ξξνζηαζία ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 
Ξξνζηαηεπφκελεο Νλνκαζίαο Ξξνέιεπζεο (ΞΝΞ), Ξξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο 
Έλδεημεο (ΞΓΔ), ησλ Ξξντφλησλ Βηνινγηθήο Γεσξγίαο (ΞΒΓ), ησλ Δγγπεκέλσλ 
Ξαξαδνζηαθψλ Ηδηφηππσλ Ξξντφλησλ (ΔΞΗΞ) θαζψο θαη θάζε άιιεο θαηεγνξίαο 
αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη έιεγρνο, πηζηνπνίεζε, 
θαηαρψξεζε, επίβιεςε ζχκθσλα κε ηελ Θνηλνηηθή ή ηελ Δζληθή Λνκνζεζία. 

γ) Ν έιεγρνο θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη 
ηξνθίκσλ ή ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο ηνπο ή ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ηνπο πξνο 
πξναηξεηηθά θιαδηθά, εζληθά, επξσπατθά ή δηεζλή πξφηππα θαη πξνδηαγξαθέο ή πξνο 
ηζρχνληεο εζληθνχο, θνηλνηηθνχο ή δηεζλείο θαλφλεο θαη θψδηθεο κε ηε κνξθή απνλνκήο 
βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ, ζεκάησλ πνηφηεηαο, ζεκάησλ ζπκκφξθσζεο, ζεκάησλ 
ηαπηφηεηαο, ζεκάησλ πξνέιεπζεο ή πηζηνπνηεηηθψλ θαη ζεκάησλ ζπζηεκάησλ 
πνηφηεηαο ή ζπζηεκάησλ αγξνπεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. 

δ) Ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηνπ αγειαδηλνχ, πξφβεηνπ θαη γίδηλνπ γάιαθηνο ζχκθσλα κε 
ηελ Δζληθή θαη ηε Θνηλνηηθή Λνκνζεζία. 

ε) Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ πνζνζηψζεσλ ηνπ αγειαδηλνχ γάιαθηνο ζχκθσλα 
κε ηελ Δζληθή θαη ηε Θνηλνηηθή Λνκνζεζία θαη ηηο Θνηλνηηθέο νδεγίεο. 

ζη) Ν έιεγρνο ησλ ηζνδπγίσλ γάιαθηνο φισλ ησλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο 
γάιαθηνο θαη γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ γηα ηε λφκηκε ρξήζε φισλ ησλ εηδψλ 
γάιαθηνο σο πξψηε χιε. 

δ) Ζ ηήξεζε θαη ν έιεγρνο ησλ ηζνδπγίσλ θξέαηνο φισλ ησλ κνλάδσλ ζθαγήο, 
ηεκαρηζκνχ, ηππνπνίεζεο, δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο θξεάησλ. 

ε) Ν έιεγρνο ηεο αγνξάο ησλ πάζεο θχζεσο πηζηνπνηεκέλσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη 
ηξνθίκσλ ηνπ παξφληνο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ 
ηεο πηζηνπνίεζεο θαη νξζήο ζήκαλζήο ηνπο. 

2. Όιεο νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ παξφληνο δηελεξγνχληαη απφ ηνλ Νξγαληζκφ 
ή/θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Ρξνθίκσλ ή/θαη ησλ Ξεξηθεξεηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
θαζνξίδνληαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ ή κε 
θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε 
ζπλαξκφδηνπ ππνπξγνχ πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Νξγαληζκνχ. 

3. Ν Νξγαληζκφο κπνξεί λα αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ζε θπζηθά 
πξφζσπα θαηάιιειεο γεσηερληθήο εηδηθφηεηαο, ηα νπνία είλαη εγγεγξακκέλα ζην κεηξψν 
ειεγθηψλ-επηζεσξεηψλ. Κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Νξγαληζκνχ θαζνξίδεηαη 
ε ακνηβή ηνπο, ελψ γηα ηηο δαπάλεο κεηαθίλεζήο ηνπο εθαξκφδνληαη ηα ηζρχνληα γηα ην 
πξνζσπηθφ ηνπ Νξγαληζκνχ. 

4. Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ ή/θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ παξφληνο κπνξεί λα αλαηίζεληαη ζε 
δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο, ζηνπο νπνίνπο ρνξεγείηαη έγθξηζε απφ ηνλ πνπξγφ Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ κεηά απφ αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ Νξγαληζκνχ θαη νη νπνίνη κεηά 
ηελ έγθξηζή ηνπο ηίζεληαη ζηελ επίβιεςε ηνπ Νξγαληζκνχ. Νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 
αμηνιφγεζε, ηελ έγθξηζε θαη ηελ επίβιεςε ησλ πάζεο θχζεσο θνξέσλ θαζνξίδνληαη θάζε 
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θνξά κε απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ 
πξφηαζε ηνπ Νξγαληζκνχ.    

 
Άπθπο 21 

Πςμβούλιο Ξιζηοποίηζηρ 
 

1. Γηα ηελ αληηθεηκεληθή θαη ακεξφιεπηε απνλνκή ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ Νξγαληζκνχ 
ζπληζηάηαη Ππκβνχιην Ξηζηνπνίεζεο. 

2. Κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Νξγαληζκνχ θαζνξίδεηαη ε ζχλζεζε ηνπ  
Ππκβνπιίνπ Ξηζηνπνίεζεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 
κεξψλ. 

3. Κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Νξγαληζκνχ εγθξίλεηαη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ Ππκβνπιίνπ Ξηζηνπνίεζεο θαζψο θαη θάζε άιιε απαξαίηεηε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ.  

 
Άπθπο 22 

Διδικά Ανηαποδοηικά Ρέλη και Ρέλη Δπίβλετηρ  
 
1. Γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ππζηήκαηνο Γηαζθάιηζεο ηεο Ξνηφηεηαο ζηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα ζεζπίδνληαη γηα ηνλ Νξγαληζκφ εηδηθά αληαπνδνηηθά ηέιε ζηα αγξνηηθά πξντφληα θαη 
ηξφθηκα, ηα νπνία εληάζζνληαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο. Ρα ηέιε απηά απνδίδνληαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ Νξγαληζκνχ ζχκθσλα κε θνηλή 
απφθαζε ησλ πνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαη Νηθνλνκηθψλ πνπ εθδίδεηαη 
κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Νξγαληζκνχ. 

2. Πθνπφο ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ είλαη ε θάιπςε ησλ δαπαλψλ ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, ηεο 
ρξήζεο ησλ ρνξεγνπκέλσλ ζεκάησλ, ηεο ηήξεζεο εηδηθψλ κεηξψσλ, ηεο πξνβνιήο θαη 
πξνψζεζεο ησλ πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνηφηεηαο θαη ησλ δξάζεσλ ελεκέξσζεο ησλ 
θαηαλαισηψλ θαη ησλ παξαγσγψλ. 

3. Ρέιε επίβιεςεο επηβάιινληαη ζηνπο θνξείο, νη νπνίνη ηίζεληαη ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ 
Νξγαληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 20. Ρα ηέιε απηά θαζνξίδνληαη κε θνηλέο 
απνθάζεηο ησλ πνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαη Νηθνλνκηθψλ πνπ εθδίδνληαη 
κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Νξγαληζκνχ. 

4. Ρα επηβαιιφκελα αληαπνδνηηθά ηέιε θαη ηέιε επίβιεςεο θαηαβάιινληαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ 
ππέξ ηνπ Νξγαληζκνχ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ πεξηγξάθνληαη 
ζηελ παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 
Άπθπο 23 
Κηηπώα 

 
1. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη ηε 

παξνρή πιεξνθφξεζεο ζε θάζε ελδηαθεξφκελν αλαηίζεηαη ζηνλ Νξγαληζκφ ε ηήξεζε ησλ 
παξαθάησ κεηξψσλ: 
α) Κεηξψν Ξηζηνπνηεκέλσλ Ξξντφλησλ. 
β) Κεηξψν Ξηζηνπνηεκέλσλ αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη εθκεηαιιεχζεσλ. 
γ) Κεηξψν δηαπηζηεπκέλσλ θνξέσλ Διέγρνπ ή/θαη Ξηζηνπνίεζεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ 

ηελ επίβιεςε ηνπ Νξγαληζκνχ. 
δ) Κεηξψν Διεγθηψλ, Δπηζεσξεηψλ, Δκπεηξνγλσκφλσλ. 
ε) Κεηξψν Γεσξγηθψλ Ππκβνχισλ. 
ζη) Κεηξψν πνζνζηψζεσλ αγειαδηλνχ γάιαθηνο. 
δ) Κεηξψν ηζνδπγίσλ γάιαθηνο θαη θξέαηνο. 

2. Κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Νξγαληζκνχ θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη 
πξνυπνζέζεηο θαηάξηηζεο θαη ηήξεζεο ησλ κεηξψσλ θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ηήξεζεο 
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επηπιένλ κεηξψσλ. Κε φκνηεο απνθάζεηο θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε, ηελ 
έγθξηζε, ηελ πηζηνπνίεζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ δηαξθή θαηάξηηζε θαη ελεκέξσζε ησλ 
Διεγθηψλ, ησλ Δπηζεσξεηψλ θαη ησλ Γεσξγηθψλ Ππκβνχισλ. 

 
Άπθπο 24 
Θςπώζειρ 

 
1. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ειέγρνπ, πηζηνπνίεζεο θαη 

επίβιεςεο αλαηίζεληαη ζηνλ Νξγαληζκφ νη παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 
α) Ζ ζπγθξφηεζε θαη ε ιεηηνπξγία επηηξνπψλ παξαηππηψλ θαη παξαβάζεσλ ησλ ζρεηηθψλ 

κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ πάζεο θχζεσο ειέγρσλ, πηζηνπνίεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ. 

β) Ζ εηζήγεζε ζηνλ πνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ γηα ηελ επηβνιή 
δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο δηαπίζησζεο παξαηππηψλ ή παξαβάζεσλ θαηά 
ηελ άζθεζε ησλ ειεγθηηθψλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ή θαηά ηε δηελέξγεηα 
επίβιεςεο ησλ θνξέσλ.  

2. Νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 
θαη Ρξνθίκσλ θαη Νηθνλνκηθψλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 

 
Άπθπο 25 

Ξποβολή – Ξποώθηζη – Δνημέπυζη 
 

Γηα ηελ ζηήξημε ηεο πνηνηηθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ηελ αλάδεημε ηεο πνηφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ 
πξντφλησλ, ηελ πξνβνιή θαη ηελ πξνψζεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ πηζηνπνηεκέλεο πνηφηεηαο ή/θαη 
ηαπηφηεηαο θαζψο θαη ησλ ζεκάησλ πνηφηεηαο ή/θαη ηαπηφηεηαο ή/θαη πξνέιεπζεο ζηνπο 
παξαγσγνχο, ζηηο αγνξέο θαη ζηνπο θαηαλαισηέο αλαηίζεληαη ζηνλ Νξγαληζκφ νη παξαθάησ 
αξκνδηφηεηεο ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο ηφζν ησλ παξαγσγψλ φζν θαη ησλ θαηαλαισηψλ 
αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ: 
α) Ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ παξαγσγψλ γηα ηελ 

εθαξκνγή θαη ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ 
πξντφλησλ, ελ γέλεη ζπζηεκάησλ παξαγσγήο βάζεη θνηλνηηθψλ ή/θαη εζληθψλ απαηηήζεσλ αιιά 
θαη ζπζηεκάησλ αλάδεημεο ηεο πνηφηεηαο, πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ ζεκάησλ πνηφηεηαο 
ή/θαη ηαπηφηεηαο ή/θαη πξνέιεπζεο. 

β) Ν ζρεδηαζκφο, ν ζπληνληζκφο θαη ε εθαξκνγή Δζληθψλ ή Θνηλνηηθψλ Ξξνγξακκάησλ 
δηαθήκηζεο, πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, πνπ 
εληάζζνληαη ζηνλ έιεγρν, ζηελ πηζηνπνίεζε θαη ζηελ επίβιεςε ηνπ Νξγαληζκνχ. 

γ) Ζ παξαγσγή ηειενπηηθψλ ή ξαδηνθσληθψλ παξαγσγψλ (πξνγξακκάησλ, εθπνκπψλ, ηαηληψλ, 
«ζπνη» θιπ) θαζψο θαη ε έθδνζε εληχπνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ 
αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ θαη ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηηο εμειίμεηο ηεο ΘΑΞ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη 
ηνπο ζηφρνπο ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε 
θαη ηηο πνιηηηθέο πνηφηεηαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο 
ηαπηφηεηαο θαη ηεο πξνέιεπζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ζεκάησλ αλαγλψξηζήο ηνπο 
θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο. 

 
 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΡ΄ 
 Ξποζυπικό ηος Νπγανιζμού 

 
Άπθπο 26 

Θαηηγοπίερ Ξποζυπικού 
 
1. Ν Νξγαληζκφο ζηειερψλεηαη απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ: 
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α) Δξεπλεηέο, ησλ νπνίσλ νη νξγαληθέο ζέζεηο νξίδνληαη ζε δηαθφζηεο (200). 
β) πάιιεινη Αλψηαηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο θαη Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, ησλ νπνίσλ νη 

νξγαληθέο ζέζεηο νξίδνληαη ζε πεληαθφζηεο (500) θαη απφ απηέο ηξηαθφζηεο ηξηάληα 
(330) Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο θαη εθαηφλ εβδνκήληα (170) Ρερλνινγηθήο 
Δθπαίδεπζεο. 

γ) πάιιεινη Γηνηθεηηθήο θαη Ρερληθήο πνζηήξημεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ππνρξεσηηθήο 
εθπαίδεπζεο, ησλ νπνίσλ νη νξγαληθέο ζέζεηο νξίδνληαη ζε ηξηαθφζηεο (300). 

2. Κε ηνλ Θαλνληζκφ Θαηάζηαζεο Ξξνζσπηθνχ θαζνξίδνληαη νη θιάδνη ησλ ππαιιήισλ αλά 
θαηεγνξία, ν αξηζκφο ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ θαηά θιάδν, ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ ζηηο 
νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Νξγαληζκνχ, ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ ππαιιήισλ θαη επηινγήο 
πξντζηακέλσλ, ην ζχζηεκα πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ ησλ ππαιιήισλ θαζψο θαη θάζε άιιε 
ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ζε ζέκαηα πξνζσπηθνχ. 

 
 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ε΄ 
Ιειηοςπγία ηος Νπγανιζμού 

 
Άπθπο 27 

Νικονομική Γιασείπιζη και Ιειηοςπγία 
 

1. Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ε ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ πιηθνχ, ππεξεζηψλ θαη 
έξγσλ ιακβάλνπλ ρψξα ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν θαη ηνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ θαη 
Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Νξγαληζκνχ. 

2. Δηδηθά γηα ηελ πξνθήξπμε δηαγσληζκψλ, ηελ αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ, ηελ θαηαθχξσζε, ηε 
ζχλαςε ζπκβάζεσλ θαη ηα λφκηκα δηθαηψκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο 
ηζρχνπλ πάληνηε θαη’ αλαινγίαλ νη θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ ηνπ 
Γεκφζηνπ Ρνκέα. 

3. Νη θάζε είδνπο απνδνρέο θαζψο θαη νη πάζεο θχζεσο απνδεκηψζεηο θαη δαπάλεο κεηαθίλεζεο 
ηνπ ππεξεηνχληνο αλά θαηεγνξία θαη θιάδν πξνζσπηθνχ θαζνξίδνληαη κε Δηδηθφ Κηζζνιφγην 
ηνπ Νξγαληζκνχ, πνπ ζεζπίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.  

4. Νη πφξνη ηνπ Νξγαληζκνχ πξνέξρνληαη απφ: 
α) Ρελ  εηήζηα  επηρνξήγεζε απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ. 
β) Ρελ εηήζηα  επηρνξήγεζε απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ηνπ 

πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ ή άιινπ θνξέα. 
γ) Ρηο πάζεο θχζεσο επηρνξεγήζεηο απφ Δπξσπατθνχο Θνηλνηηθνχο ή Γηεζλείο 

Νξγαληζκνχο. 
δ) Ρα έζνδα  απφ ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ θαη δηδαθηηθψλ έξγσλ, ηε δηάζεζε πξντφλησλ  

θαη ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζην Γεκφζην, ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ 
ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ηδηψηεο. 

ε) Ρα έζνδα απφ ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ειέγρνπ, πηζηνπνίεζεο θαη επίβιεςεο θνξέσλ 
ειέγρνπ ή/θαη πηζηνπνίεζεο. 

ζη) Ρα έζνδα απφ ηελ πψιεζε εθδφζεσλ ηνπ Νξγαληζκνχ. 
δ) Ρα έζνδα απφ ηα πξνβιεπφκελα ζην παξφληα λφκν αληαπνδνηηθά ηέιε. 
ε) Ρα έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. 
η) Ρηο δσξεέο, ηηο ρνξεγίεο θαη ηηο θάζε είδνπο παξνρέο ηξίησλ. 
ηα) Ρα έζνδα ησλ Γξαθείσλ Γηαζχλδεζεο θαη Δκπνξίαο ησλ Γεσξγηθψλ Πρνιψλ. 
ηβ) Ρα έζνδα απφ νπνηαδήπνηε άιιε πεγή ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. 
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5. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ 
ξπζκίδνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ επηβνιή Φ.Ξ.Α. ζηηο ππεξεζίεο θαη ζηα πξντφληα πνπ 
ππάγνληαη ζην θαζ’ χιε αληηθείκελν ηνπ Νξγαληζκνχ.  

6. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη αξκφδην γηα θάζε δηαρεηξηζηηθή πξάμε επί ησλ αθηλήησλ, ηα 
νπνία αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ή ρξήζε ζηνλ Νξγαληζκφ.  

7. Κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Νξγαληζκνχ θαηαξηίδεηαη θαη  ππνβάιιεηαη πξνο 
ηνλ πνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ Δηήζηα Γηαρεηξηζηηθή Έθζεζε Αθηλήησλ, ζηελ 
νπνία θαηαγξάθεηαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ε πξαγκαηηθή θαη λνκηθή θαηάζηαζε απηψλ. 

 
Άπθπο 28 

Θανονιζμοί Ιειηοςπγίαρ και Θανονιζμοί Δθαπμογήρ 
 
1. Κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαηαξηίδεη 

θαη ππνβάιιεη ζηνλ πνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ ηνλ Θαλνληζκφ Νξγάλσζεο 
θαη Ιεηηνπξγίαο, ηνλ Θαλνληζκφ Θαηάζηαζεο Ξξνζσπηθνχ θαη ηνλ Θαλνληζκφ Νηθνλνκηθήο 
Γηαρείξηζεο θαη Ξξνκεζεηψλ, νη νπνίνη εγθξίλνληαη κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ πνπξγψλ 
Νηθνλνκηθψλ, Γηνηθεηηθήο Κεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 

2. Κε απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Νξγαληζκνχ εγθξίλνληαη νη Θαλνληζκνί 
Δθαξκνγήο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Νξγαληζκνχ. 

 
 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Ζ΄ 
Κεηαβαηικέρ, Ρποποποιούμενερ και Θαηαπγούμενερ Γιαηάξειρ – Ηζσύρ ηος Λόμος 

 
Άπθπο 29 

Κεηαβαηικέρ Γιαηάξειρ 
 

1. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ κπνξεί λα εθρσξνχληαη ζηνλ 
Νξγαληζκφ αξκνδηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ αγξνηηθή έξεπλα, ηελ αγξνηηθή εθπαίδεπζε θαη 
θαηάξηηζε θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, νη νπνίεο – θαηά ηελ 
ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ – δελ απνλέκνληαη ξεηψο ζε απηφλ θαη αλήθνπλ ζε 
ππεξεζίεο ηνπ αληίζηνηρνπ πνπξγείνπ. 

2. Ν «Διιεληθφο Γεσξγηθφο Νξγαληζκφο – Γήκεηξα» είλαη θαζνιηθφο δηάδνρνο ησλ πεξηνπζηαθψλ 
δηθαησκάησλ θαη ησλ λνκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ α) ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο 
Αγξνηηθήο Έξεπλαο (ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ), β) ηνπ Νξγαληζκνχ Γεσξγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, 
Θαηάξηηζεο θαη Απαζρφιεζεο «Ν.Γ.Δ.Δ.ΘΑ - ΓΖΚΖΡΟΑ», γ) ηνπ Νξγαληζκνχ Ξηζηνπνίεζεο θαη 
Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ (Ν.Ξ.Δ.ΓΔ.Ξ – AGROCERT) θαη δ) ηνπ Διιεληθνχ Νξγαληζκνχ 
Γάιαθηνο θαη Θξέαηνο (ΔΙ.Ν.ΓΑΘ).  

3. Κέρξη ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 θαη 2, ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 1, 2 
θαη 7 θαη ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 1, 2 θαη 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 2, 3 θαη 4 ηεο ππ’ αξηζ. ……………. θνηλήο απφθαζεο ησλ 
πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ. 

4. Κέρξη ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 10 θαη ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 10 
ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη αληίζηνηρα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 10 θαη ηνπ 
άξζξνπ 5 παξ. 10 ηεο ππ’ αξηζ. ………….. θνηλήο απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ.  

5. Κε δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ ην πξνζσπηθφ ηνπ 
Νξγαληζκνχ, ην νπνίν κεηαθέξζεθε ζε απηφλ θαη θαηεηάγε ζε θαηεγνξίεο κε ηελ ππ’ αξηζ. 
………….. απφθαζε ηνπ ηδίνπ πνπξγνχ, θαηαηάζζεηαη ζε θιάδνπο αλάινγα κε ηα ηππηθά ηνπ 
πξνζφληα κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Θαλνληζκνχ Θαηάζηαζεο Ξξνζσπηθνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Θπβεξλήζεσο. 
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6. πάιιεινη ηνπ ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ., εθηφο ηεο θαηεγνξίαο Δξεπλεηψλ, θαζψο θαη ππάιιεινη ησλ 
ζπγρσλεπζέλησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, νη νπνίνη πιεξνχλ ηα ηππηθά πξνζφληα, κπνξνχλ κε 
αίηεζή ηνπο εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Θαλνληζκνχ Θαηάζηαζεο 
Ξξνζσπηθνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο λα δεηήζνπλ ηελ έληαμή ηνπο ζηνλ εηζαγσγηθφ 
βαζκφ ηεο θαηεγνξίαο Δξεπλεηψλ ρσξίο λα πξνεγεζεί ζρεηηθή δεκφζηα πξνθήξπμε. 

7. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ παχεη απηνδίθαηα ε απφζπαζε ησλ ππαιιήισλ 
ησλ ζπγρσλεπζέλησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε άιινπο θνξείο θαζψο θαη ησλ ππαιιήισλ άιισλ 
θνξέσλ ζηα ζπγρσλεπζέληα λνκηθά πξφζσπα. Νη ππάιιεινη απηνί επαλέξρνληαη ζηηο 
ππεξεζίεο, ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νξγαληθά.   

8. πάιιεινη ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαη ησλ επνπηεπφκελσλ απφ 
απηφ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ 
κπνξεί λα απνζπψληαη ζηνλ Νξγαληζκφ γηα ηξία έηε κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο κηα θνξά θαη 
γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

9. Ν Βαιθαληθφο Βνηαληθφο Θήπνο Θξνπζζίσλ, ν νπνίνο ιεηηνπξγνχζε ζην πιαίζην ηνπ ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ., 
κεηαθέξεηαη ζηνλ Νξγαληζκφ θαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηέπεηαη απφ φζα νξίδνληαη 
ζην άξζξν 14 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

10. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ θαζνξίδεηαη ην πιαίζην 
ζπλεξγαζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ κε ην Ηλζηηηνχην Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ – Θιεξνδφηεκα Ηθ. 
Ππγγξνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ θνηλψλ ζθνπψλ ηνπο. 

11. Νη έμη πεξηθεξεηαθέο Δπνπηείεο ηνπ Διιεληθνχ Νξγαληζκνχ Γάιαθηνο (ΔΙ.Ν.ΓΑ.Θ.) πνπ 
εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Ησάλληλα, Ιάξηζα, Μάλζε, Ξάηξα θαηαξγνχληαη απφ ηε 
δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο ηνπ Θαλνληζκνχ Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο 
ηνπ Νξγαληζκνχ θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο κεηαβηβάδνληαη ζε Ρκήκαηα πνπ ζπζηήλνληαη ζε 
θάζε Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε. 

12. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ηδησηηθά πξφηππα, πξνδηαγξαθέο, θαλνληζκνί ή 
άιια ηππνπνηεηηθά έγγξαθα, πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε πηζηνπνίεζε Διιεληθψλ αγξνηηθψλ 
πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, κπνξεί λα ππνβάιινληαη ζηνλ Νξγαληζκφ, πξνθεηκέλνπ κέζσ ηεο 
επίζεκεο δηαδηθαζίαο πξνηππνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 19 λα ιακβάλνπλ ηε κνξθή επηζήκσλ 
πξνηππνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ. 

13. Νπνηεζδήπνηε ξπζκίζεηο θαηαβνιήο ηειψλ γηα ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο ή/θαη επίβιεςεο ππέξ 
ηνπ Νξγαληζκνχ Ξηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ (Ν.Ξ.Δ.ΓΔ.Ξ. –
AGROCERT) ζπλερίδνπλ λα θαηαβάιινληαη ζηνλ ζπληζηψκελν Νξγαληζκφ κέρξη ηελ έλαξμε 
ηζρχνο ηεο θαηαβνιήο ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ θαη ηειψλ επίβιεςεο ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

14. Νη εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηνλ ΔΙ.Ν.ΓΑ.Θ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 
ζπλερίδνπλ λα θαηαβάιινληαη ζηνλ ζπληζηψκελν Νξγαληζκφ κέρξη ηε ξχζκηζε θαη ηελ έλαξμε 
ηζρχνο ηεο θαηαβνιήο ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

15. Νη εγθεθξηκέλεο κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ παξφληνο λφκνπ επηρνξεγήζεηο ηνπ πνπξγείνπ 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πξνο ηα ζπγρσλεπζέληα λνκηθά πξφζσπα ζπλερίδνπλ λα θαηαβάιινληαη 
ζηνλ Νξγαληζκφ. 

16. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 7 έσο 19 ηεο ππ’ αξηζ. …………… θνηλήο απφθαζεο ησλ 
πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη 
κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.  

 
 

Άπθπο 30 
Ρποποποιούμενερ Γιαηάξειρ 

1. Ζ παξάγξαθνο 18 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λφκνπ 3845/06.05.2010 (ΦΔΘ 65 Α’), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λφκνπ 3943/2011 (ΦΔΘ 66 Α’), 
ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 
«Απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ εδαθίσλ εμαηξνχληαη νη απαζρνινχκελνη ζε λνκηθά   
πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ηα νπνία είλαη εξεπλεηηθνί θαη ηερλνινγηθνί θνξείο πνπ 
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επηρνξεγνχληαη θαη επνπηεχνληαη απφ ην θξάηνο θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ ΝΞΔΘΔΞΔ, ΘΔΔΙΞΛΝ, ΘΔΘΔΑ, ΝΘΑΛΑ, Διιεληθφο Γεσξγηθφο Νξγαληζκφο – Γήκεηξα». 

2. Πην ηέινο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λφκνπ 3943/31.03.2011 (ΦΔΘ 66 Α’) πξνζηίζεηαη 
εδάθην σο εμήο: 
«Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εμαηξείηαη ην λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
ηνπ πνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ κε ηελ επσλπκία Διιεληθφο Γεσξγηθφο 
Νξγαληζκφο - Γήκεηξα». 

 
Άπθπο31 

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγείηαη θάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ αληίθεηηαη 
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ.  
 

Άπθπο 31 
Ηζσύρ ηος Λόμος 

 
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 


