ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Για την οργάνωση και λειτουργία του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ –
ΔΗΜΗΤΡΑ»
(ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΣΜΟΙ, ΙΔΡΥΣΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1
Σύσταση - Νομική μορφή - Έδρα του «Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ»
1. Ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού και κοινωφελούς
χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ –
ΔΗΜΗΤΡΑ), το οποίο ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και εποπτεύεται από τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Η επωνυμία του Οργανισμού στην αγγλική γλώσσα είναι «HELLENIC AGRICULTURAL
ORGANIZATION – DIMITRA».
3. Η έδρα του Οργανισμού βρίσκεται στην Αθήνα.
4. Ο «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ», αποτελείται από: α) το ΕΘΝΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), β) τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ" (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. "ΔΗΜΗΤΡΑ"), γ)
τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) και
δ) τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), όπως τα νομικά αυτά
πρόσωπα συγχωνεύθηκαν στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ 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) και την σε εκτέλεση των διατάξεων αυτών
εκδοθείσα κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων υπ΄ αριθμ. 188763/10.10.2011(ΦΕΚ Β΄2284/13.10.2011).

Άρθρο 2
Έννοια όρων
Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού οι παρακάτω όροι έχουν την εξής
έννοια:
«Αγοραστές γάλακτος»: Είναι οι επιχειρήσεις συγκέντρωσης ή/και μεταποίησης ή/και
εμπορίας του γάλακτος οι οποίες αγοράζουν το γάλα από τους κτηνοτρόφους-παραγωγούς
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ή από τους εκπροσώπους αυτών.
«Αγροτικά προϊόντα»: Είναι τα προϊόντα της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της
μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας
εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των
κάθε είδους εκτροφών και τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο
επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την
αγροτική εν γένει δραστηριότητα.
«Αγροτική δραστηριότητα»: Ορίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων των φυσικών και
νομικών προσώπων στον αγροτικό τομέα που τον αποτελούν η γεωργία, η κτηνοτροφία, η
μελισσοκομία, τα δάση, η αλιεία, οι υδατοκαλλιέργειες και οι συναφείς κλάδοι.
«Αγροτική επαγγελματική εκπαίδευση»: Είναι η συστηματικά οργανωμένη μαθησιακή
διαδικασία, που εντάσσεται στο

εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο είναι ιεραρχικά

δομημένο και χρονικά διαβαθμισμένο, μέσω της οποίας αποκτώνται γενικές και ειδικές
γνώσεις, και οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών (απολυτήριο, πτυχίο, πιστοποιητικό,
άδεια άσκησης επαγγέλματος), αναγνωρισμένου σε εθνικό επίπεδο. Η αγροτική
Επαγγελματική Εκπαίδευση, παρέχεται από τις εκπαιδευτικές δομές του ΥΠΑΑ&Τ και από
τις εκπαιδευτικές δομές του ΥΠΠΑΙ&Θ στις οποίες λειτουργούν ειδικότητες της Ομάδας
Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.
«Αγροτική επαγγελματική κατάρτιση»: Είναι η συστηματικά οργανωμένη μαθησιακή
διαδικασία που εντάσσεται στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, με συγκεκριμένο στόχο
και ακροατήριο, με χρονική διάρκεια κατά πολύ μικρότερη σε σχέση με αυτή της
εκπαίδευσης, μέσω της οποίας αποκτώνται εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες του
αγροτικού τομέα, προκειμένου αφενός να ολοκληρωθεί η επαγγελματική επάρκεια και
αφετέρου να ανανεωθούν και να εκσυγχρονιστούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες του
καταρτιζόμενου.
«Αγροτική έρευνα»: Είναι οι θεωρητικές ή πειραματικές εργασίες που σκοπό έχουν:
- τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών
προϊόντων,
- την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας,
- την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας της αγροτικής
παραγωγής και του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου,
- τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και του εισοδήματος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων
οικογενειακής μορφής καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.
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«Ανάπτυξη πρωτότυπων πειραματικών συστημάτων»: Είναι η συστηματική εργασία που
κατευθύνεται στην παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων ή διατάξεων, για την εγκατάσταση
νέων διαδικασιών, συστημάτων και υπηρεσιών ή για την ουσιαστική βελτίωση αυτών που
ήδη έχουν παραχθεί ή εγκατασταθεί.
«Αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων»: Είναι η διαδικασία που επιτρέπει να διαπιστωθεί
η επιστημονική ποιότητα και αρτιότητα προτάσεων ερευνητικών έργων και η ύπαρξη των
απαραίτητων συνθηκών για την επιτυχή εκτέλεσή τους.
«Αποτίμηση»: Είναι η διαδικασία που επιτρέπει να διαπιστωθεί η επιστημονική ποιότητα
και πληρότητα των επί μέρους και των τελικών αποτελεσμάτων ερευνητικών
προγραμμάτων, ο βαθμός συμβολής των προγραμμάτων αυτών στην πραγματοποίηση των
στόχων στους οποίους απέβλεπε, καθώς και η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων ως
προς τη διαχείριση των πόρων συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπινου δυναμικού.
«Αυτοελεγχόμενος

μεταποιητής»:

Κάθε

βιομηχανία/βιοτεχνία

παραλαβής

ή

και

επεξεργασίας γάλακτος η οποία διαθέτει δικό της, αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή,
εργαστήριο ή συνεργάζεται με αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή, ή/και διαπιστευμένο
ιδιωτικό εργαστήριο.
«Βασική έρευνα»: Είναι η πρωτότυπη θεωρητική ή πειραματική εργασία ελεύθερης
επιλογής που διενεργείται πρωταρχικά με σκοπό την απόκτηση νέας γνώσης των
υποκειμένων αιτίων και της θεμελίωσης των φαινομένων και των παρατηρήσιμων
γεγονότων, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα άμεσης πρακτικής εφαρμογής της.
«Διαπίστευση (accreditation)»: Η επιβεβαίωση τρίτου μέρους που αναφέρεται στο Φορέα
αξιολόγησης συμμόρφωσης, προσδίδοντας επίσημη τεκμηρίωση της ικανότητάς του να
διεξάγει καθορισμένους ρόλους αξιολόγησης συμμόρφωσης.
«Διαπιστευμένο εργαστήριο»: Εργαστήριο που διαθέτει Διαπίστευση.
«Διαχειριστική Επάρκεια Οργανισμού»: Η ικανότητα του Οργανισμού να υλοποιεί έργα
με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα.
«Εθνικό σύστημα ποιότητας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων»: Είναι το σύνολο των
τυποποιητικών εγγράφων, η οργανωτική δομή, οι διαδικασίες, οι διεργασίες και τα μέσα
που απαιτούνται για την υλοποίηση της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών
προϊόντων και τροφίμων σε εθνικό επίπεδο.
«Εισκόμιση γάλακτος»: Είναι η δήλωση από τους αγοραστές γάλακτος, των στοιχείων
παραγωγών γάλακτος (αγελαδοτρόφων και αιγοπροβατοτρόφων) με τις παραδοθείσες
ποσότητες και την αντίστοιχη αξία τους, ανά είδος γάλακτος. Η εισκόμιση γάλακτος αφορά
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που μπορεί να καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του
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Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
«Έλεγχος»: Είναι η συστηματική αξιολόγηση της συμμόρφωσης, συνοδευόμενη, όπου
απαιτείται, από αναλύσεις, μετρήσεις ή/και δοκιμές, προκειμένου να προσδιοριστεί ο
βαθμός εκπλήρωσης συγκεκριμένων απαιτήσεων όσον αφορά αγροτικά προϊόντα ή και
τρόφιμα που παράγονται από αυτά, μια διεργασία ή υπηρεσία, ένα σύστημα, πρόσωπο ή
φορέας.
«Έλληνες επιστήμονες της διασποράς»: Οι Έλληνες επιστήμονες που έχουν εργαστεί ή
εργάζονται σε Α.Ε.Ι., ερευνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις της αλλοδαπής ή σε
διεθνείς οργανισμούς επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη μετά την απόκτηση του διδακτορικού ή
μεταπτυχιακού τίτλου.
«Επίβλεψη»: Είναι η συστηματική εξέταση ότι εγκεκριμένος φορέας πιστοποίησης,
αγροτικό προϊόν ή τρόφιμο, διεργασία, υπηρεσία, σύστημα ή πρόσωπο συμμορφώνεται με
προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις.
«Έρευνα»: είναι η πρωτότυπη εργασία με την οποία προάγεται η επιστημονική γνώση,
σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές μεθόδους ή θεωρίες ή η επεξεργασία νέων
θεωριών, ικανών να γίνουν αποδεκτές από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
«Ερευνητής»: Είναι το φυσικό πρόσωπο που συμβάλλει στη δημιουργία γνώσης στη βασική
και εφαρμοσμένη ή τεχνολογική έρευνα και στην ανάπτυξη πρωτότυπων πειραματικών
συστημάτων και πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος
νόμου.
«Ερευνητικό έργο»: Είναι η σχεδιασμένη δραστηριότητα έρευνας με συγκεκριμένο
αντικείμενο, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης και προϋπολογισμό δαπανών.
«Ερευνητικό πρόγραμμα»: Είναι το σύνολο των έργων που αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση
συγκεκριμένων ερευνητικών αναγκών σε καθορισμένη χρονική περίοδο.
«Ερευνητικός φορέας»: Είναι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που έχει
ως κύριο σκοπό την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, σε συνδυασμό με την
πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη, καθώς και τη διάδοση και εφαρμογή των
αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω των επιστημονικών δημοσιεύσεων και της οικονομικής
εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων.
«Εφαρμοσμένη έρευνα»: Είναι η πρωτότυπη θεωρητική ή πειραματική εργασία που
διενεργείται πρωταρχικά με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένου πρακτικού αποτελέσματος.
«Ηλεκτρονικό μητρώο»: Είναι ο ηλεκτρονικός κατάλογος πολιτών-επιτηδευματιών ή
επιχειρήσεων ο οποίος είναι αποθηκευμένος και δομημένος σε ηλεκτρονική βάση
δεδομένων.
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«Ιδιωτικό εργαστήριο αυτοελέγχου»: Κάθε αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή, ή/και
διαπιστευμένο ιδιωτικό εργαστήριο το οποίο εκτελεί για λογαριασμό αυτοελεγχόμενων
μεταποιητών αναλύσεις στο νωπό γάλα, στα πλαίσια του αυτοελέγχου.
«Ισοζύγιο γάλακτος»: Είναι η καταγραφή σε μηνιαία βάση από τις επιχειρήσεις, των
ποσοτήτων κάθε είδους γάλακτος ή των συστατικών του ανάλογα με τη χώρα προέλευσης
που αγοράσθηκαν και πουλήθηκαν, καθώς και όλων των προϊόντων που παρήχθησαν από
την επεξεργασία των ειδών γάλακτος, αναλυτικά κατά κατηγορία και ποσότητα»:
«Ισοζύγιο κρέατος»: Είναι η καταγραφή σε μηνιαία βάση από τις επιχειρήσεις κρέατος των
ποσοτήτων αγορών και πωλήσεων νωπού και κατεψυγμένου κρέατος (βόειου, πρόβειου,
αίγειου, χοίρειου, κονίκλων, κοτόπουλου και γαλοπούλας) που επεξεργάσθηκαν ή και
εμπορεύθηκαν καθώς και των κρεατοσκευασμάτων που παρασκευάσθηκαν, με σαφή
προσδιορισμό της προέλευσης του κρέατος και τον υποχρεωτικό διαχωρισμό της πρώτης
αγοράς εγχώριου ή άμεσα εισαγόμενου κρέατος και των μετέπειτα αγορών κρέατος.
«Καινοτομία»: Εννοείται η νέα και πρωτοποριακή ιδέα για την υλοποίηση ενός έργου ή η
νέα διαδικασία αυτής της υλοποίησης, καθώς επίσης και η εφαρμογή νέων εφευρέσεων ή
ανακαλύψεων για την πραγματοποίηση κάποιου αποτελέσματος. Συχνά ο όρος
χρησιμοποιείται με σκοπό την παραγωγή και παροχή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών που οι
καταναλωτές επιθυμούν σε οικονομικό / επιχειρηματικό / εμπορικό πλαίσιο.
«Μελέτη»: Είναι η συλλογή και ταξινόμηση στοιχείων που προορίζονται για χρήση από
επιστημονικούς, κοινωνικούς ή κρατικούς φορείς.
«Ομότιμος ερευνητής»: Είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει υπηρετήσει ως ερευνητής σε
ερευνητικό ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με διεθνώς αναγνωρισμένη προσφορά
στην αγροτική έρευνα, ο οποίος έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί και αξιολογήθηκε για να
συμμετέχει

σε

ερευνητικά

προγράμματα

του

Οργανισμού

σύμφωνα

με

τους

προβλεπόμενους στο Νόμο αυτό όρους και προϋποθέσεις.
«Πιστοποίηση»: Είναι η διαδικασία παροχής γραπτής ή ηλεκτρονικής διαβεβαίωσης ότι
ένα προϊόν, μία διεργασία, μία υπηρεσία, ένα σύστημα ή πρόσωπο συμμορφώνεται με
προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις.
«Πράσινο πιστοποιητικό»: Είναι τίτλος σπουδών αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ή
κατάρτισης, που πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες
για να ασκήσει το αγροτικό επάγγελμα. Χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις της αριθ. 128877/06-06-2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’763), όπως κάθε φορά ισχύει.
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«Σύστημα αξιολόγησης ή και αποτίμησης με κριτές»: («peer review» σύστημα
αξιολόγησης): Είναι η αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων και η αποτίμηση ερευνητικών
αποτελεσμάτων από ειδικούς εμπειρογνώμονες.
«Σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών»: Το σύστημα που σκοπό έχει την υποστήριξη των
γεωργών για την τήρηση των υποχρεώσεων πολλαπλής συμμόρφωσης, σε εκτέλεση του Καν.
(ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου. Περιλαμβάνει τους γεωργικούς συμβούλους, τους συνεργάτες
των γεωργικών συμβούλων, τους ελεγκτές γεωργικών συμβούλων, το φορέα πιστοποίησης
αυτών και την αρμόδια Αρχή για την εποπτεία, τον συντονισμό και τον έλεγχο του συστήματος
.παροχής γεωργικών συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
«Τεχνολογική ανάπτυξη»: Είναι η ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας,
που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της χώρας, με την εφαρμογή μελετών και ερευνητικών
προγραμμάτων και τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
μέτρων.
«Τεχνολογική έρευνα»: Είναι οι συστηματικές εργασίες που βασίζονται σε υπάρχουσες
γνώσεις και αποσκοπούν στην προεργασία για την παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων ή
διατάξεων, την κατάρτιση νέων διαδικασιών, συστημάτων ή υπηρεσιών ή την ουσιαστική
βελτίωση αυτών που υπάρχουν, για συγκεκριμένες εφαρμογές.
«Τεχνολογική καινοτομία»: Είναι η μετατροπή μιας ιδέας σε νέο ή βελτιωμένο
αξιοποιήσιμο προϊόν, σε βιομηχανική ή εμπορική λειτουργική διαδικασία ή σε νέα μέθοδο
κοινωνικής εξυπηρέτησης.
«Τυποποιητικό έγγραφο»: Είναι το έγγραφο που καθορίζει κανόνες, κατευθυντήριες
οδηγίες ή χαρακτηριστικά για δραστηριότητες ή τα αποτελέσματά τους και έχει τη μορφή
προτύπων, προδιαγραφών, πρωτοκόλλων, οδηγιών και κανονισμών.

Άρθρο 3
Σκοπός του «Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ»
1. Αποστολή του Οργανισμού, ο οποίος λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, είναι
η παροχή διαρκούς ολοκληρωμένης υποστήριξης των αγροτικών δραστηριοτήτων με σκοπό
τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών
προϊόντων και τροφίμων, τον έλεγχο της παραγωγής, της ποιότητας, της προέλευσης και
της διακίνησης του γάλακτος και του κρέατος και την εν γένει ανάπτυξη της αγροτικής
οικονομίας της χώρας, μέσα από την επιστήμη, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη,
της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και της
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προέλευσής τους, της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και
της προώθησης καινοτομίας και της διάχυσης γνώσεων, τεχνολογίας και συμβουλευτικών
υπηρεσιών σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα.
Πρωταρχικοί σκοποί του Οργανισμού είναι η διενέργεια της αγροτικής έρευνας και της
αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που απαιτείται για την ανάπτυξη
και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα, καθώς επίσης η διασφάλιση της ποιότητας των
αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και ο έλεγχος της παραγωγής, της ποιότητας, της
προέλευσης και της διακίνησης του γάλακτος και του κρέατος. Επίσης, βασική αποστολή
του Οργανισμού αποτελεί η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο σχεδιασμό και υποστήριξη της εφαρμογής της
πολιτικής του Υπουργείου στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και στη διαμόρφωση θέσεων στα θέματα που εξετάζονται στο
Συμβούλιο και στα λοιπά αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικότερα σκοπός του είναι:
α) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη – υλοποίηση έργων, προγραμμάτων, δράσεων στον τομέα
της αγροτικής έρευνας με σκοπό, την ανάπτυξη της καινοτομίας, την προστασία και τη
βελτίωση της αγροτικής παραγωγής, την ανάπτυξη νέων σύγχρονων παραγωγικών
μεθόδων, την αναβάθμιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας της αγροτικής παραγωγής, την προστασία του περιβάλλοντος και την
ασφάλεια των καταναλωτών.
β) 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 τη διαρκή
μετάδοση των επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών και δεδομένων για την εφαρμογή
σύγχρονων παραγωγικών διαδικασιών παραγωγής ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων.
γ) Η προαγωγή και οι έλεγχοι για τη διασφάλιση της ποιότητας, της προστασίας της
προέλευσης και της ταυτότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, ο σχεδιασμός και
η εφαρμογή 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, η προώθηση
των διαδικασιών πιστοποίησης και ο έλεγχος χρήσης του ελληνικού σήματος για την
αύξηση της προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών
προϊόντων και τροφίμων σε όφελος των παραγωγών και των καταναλωτών, καθώς και η
διαχείριση του Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών. Επίσης ο σχεδιασμός και η
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εφαρμογή συστημάτων για την προστασία της αειφορίας των δασικών οικοσυστημάτων,
την ανάπτυξη της τεχνολογίας δασικών προϊόντων και άλλα συναφή θέματα.
δ) Η εκπόνηση και ο έλεγχος εφαρμογής και χρήσης τυποποιητικών εγγράφων και σχετικών
σημάτων συμμόρφωσης στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, με στόχο τη
διάκριση των προϊόντων στην αγορά, τη στήριξη των παραγωγών και την ενίσχυση της
εγγυημένης πληροφόρησης του καταναλωτή.
ε) Η προώθηση και διάχυση νέων τεχνολογιών τόσο στην αγροτική παραγωγή όσο και
στους αρμόδιους φορείς σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου και η δημιουργία, διατήρηση
βάσεων δεδομένων, ανάπτυξης προτύπων και άλλων σύγχρονων εργαλείων.
στ) Η Συμμετοχή του Οργανισμού σε διάφορα προγράμματα, έργα και δράσεις που
προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς ή Εθνικούς Οργανισμούς ή
Φορείς ή Νομικά Πρόσωπα στους τομείς Αγροτικής Έρευνας, Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και
Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, καθώς και η συμμετοχή του οργανισμού σε
κοινά με άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έργα, προγράμματα, δράσεις,
Συμπράξεις Δημόσιου-Δημόσιου τομέα και Δημόσιου Ιδιωτικού τομέα, σε κοινές υποδομές
Έρευνας του Ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη υποδομών (ESFRI) και 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.
2. Σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία του, καθώς και για την επίτευξη των σκοπών
του, ο Οργανισμός υποβάλλει εισηγήσεις, προτάσεις και γνωμοδοτήσεις στον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κατά περίπτωση στους συναρμόδιους Υπουργούς
στα αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους.
3. Για την ανάληψη και την επιτυχή υλοποίηση, από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ανταγωνιστικών
ή μη 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, φυσικών προσώπων και από ιδίους πόρους, το ΔΣ ή το κατά περίπτωση αρμόδιο
όργανο ή υπηρεσία του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ μπορεί να συγκροτεί ομάδες έργου, στις οποίες
συμμετέχουν, εκτός από υπαλλήλους του Οργανισμού και ειδικοί επιστήμονες που δεν
υπηρετούν στον Οργανισμό, με συμβάσεις μίσθωσης έργου, κατά παρέκκλιση από κάθε
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άλλη γενική ή ειδική διάταξη. 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 ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες του «Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ»
Ο Οργανισμός αναλαμβάνει τη συνολική επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του
αγροτικού κόσμου και ιδίως:
1. Για τη διεξαγωγή της αγροτικής έρευνας με στόχο την ανάπτυξη της τεχνολογίας και
τεχνογνωσίας, καθώς επίσης και για την εφαρμογή της πολιτικής στην αγροτική έρευνα, του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των συναρμόδιων Υπουργείων, με
σκοπό την προστασία και βελτίωση της εν γένει αγροτικής παραγωγής και του φυσικού
περιβάλλοντος, την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των αγροτικών προϊόντων, καθώς και
την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας στην αγροτική οικονομία της
Χώρας, ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ έχει τις εξής αρμοδιότητες:
1.1.

Εισηγείται και εφαρμόζει την πολιτική της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας του

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1.2. Ο Οργανισμός μπορεί να αναλαμβάνει την αυτόνομη υλοποίηση ή να συμμετέχει στην
υλοποίηση ερευνητικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς, υπουργεία,
φορείς, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Επίσης, είναι δυνατό, να πραγματοποιεί για λογαριασμό
των παραπάνω, μελέτες, εργαστηριακές αναλύσεις, διαγνώσεις, αξιολογήσεις ποικιλιών,
προϊόντων φυτικής, δασικής και ζωικής παραγωγής, ζωοτροφών, φυτοφαρμάκων,
μηχανημάτων και λιπασμάτων.
1.3. Υποβάλλει τα πορίσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων του στις καθ’ ύλην
αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και στους φορείς χρηματοδότησης, και συνεργάζεται για την περαιτέρω διάχυση
και αξιοποίησή τους από άλλους οργανισμούς και υπηρεσίες του υπουργείου, αγροτικές
συνεταιριστικές οργανώσεις, ατομικές ή συλλογικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και
επιχειρήσεις.
1.4. Γνωμοδοτεί

για την κατοχύρωση και προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής

ιδιοκτησίας, πνευματικής ιδιοκτησίας και σημάτων στον τομέα της αγροτικής έρευνας που
διεξάγεται στον Οργανισμό ή σε άλλα ιδρύματα ή νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού
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δικαίου ή ομάδες εργασίας που εκτελούν ερευνητικά προγράμματα για λογαριασμό του
Οργανισμού ή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, γνωμοδοτεί για την
κατοχύρωσή τους και παρέχει τεχνολογικές γνώσεις σε όλα τα σχετικά θέματα.
1.5. Συλλέγει και αξιοποιεί επιστημονικές και τεχνολογικές πληροφορίες σε θέματα
αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας τις οποίες μεταφέρει για την εφαρμογή τους στις
αρμόδιες υπηρεσίες του οργανισμού, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς, τις αγροτικές
συνεταιριστικές οργανώσεις, ατομικές ή συλλογικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και
επιχειρήσεις.
1.6. Αναλαμβάνει, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού, την εισήγηση και υλοποίηση
προγραμμάτων με στόχους την ανάπτυξη της καινοτομίας, την ανάδειξη καινοτόμων
οργανικών δομών κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και

εμπορίας αγροτικών

προϊόντων, τροφίμων και ποτών, την προστασία και βελτίωση της αγροτικής παραγωγής,
την ανάδειξη σύγχρονων παραγωγικών μεθόδων, την αναβάθμιση της ποιότητας των
αγροτικών προϊόντων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της αγροτικής παραγωγής, όπως
είναι:
1.6.1. Προγράμματα δημιουργίας, διατήρησης, βελτίωσης και πιλοτικής – πειραματικής
παραγωγής σε επιδεικτικούς αγρούς φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού.
1.6.2. Η εφαρμογή του σχεδιασμού, η οργάνωση και η επίβλεψη λειτουργίας του εθνικού
συστήματος σποροπαραγωγής.
1.6.3. Προγράμματα δημιουργίας σποροπαραγωγικών - απογονικών φυτειών για τη
διατήρηση και διάδοση επιλεγμένων αρωματικών-φαρμακευτικών και καλλωπιστικών
φυτών καθώς και δασικών φυτών για την αξιοποίηση του άριστου φαινοτυπικού υλικού των
αυτοφυών και δασοπονικών ειδών διαφόρων προελεύσεων της χώρας, ώστε να διατηρηθεί
η γενετική τους ποικιλότητα, να εξασφαλισθεί η ποιοτική και ποσοτική παραγωγή
αντίστοιχων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
1.6.4. Προγράμματα δημιουργίας και διατήρησης μητρικών φυτειών, υποκειμένων και
ποικιλιών καρποφόρων δένδρων και αμπέλου και η επίβλεψη της παραγωγής και διάθεσης
πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού στη χώρα μας σύμφωνα με το ν.1564/1985
όπως κάθε φορά ισχύει και την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
1.6.5. Η εφαρμογή των δράσεων εκσυγχρονισμού και η επέκταση του Προγράμματος
Γενετικής Βελτίωσης των εκτρεφόμενων φυλών αγροτικών ζώων και η δημιουργία
συστήματος διάθεσης πιστοποιημένων ζώων αναπαραγωγής στους κτηνοτρόφους, σε
συνεργασία με τα αποκεντρωμένα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων.
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1.6.6. Μελέτες για αναδυόμενες νέες καλλιέργειες και προϊόντα και η χάραξη στρατηγικής
εναλλακτικών προτάσεων για τους καλλιεργητές.
1.7. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, με εκπαιδευτικά, επιστημονικά,
ερευνητικά και λοιπά ιδρύματα και φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής και αναπτύσσει
διεπιστημονικές σχέσεις στα θέματα της αρμοδιότητάς του. Διοργανώνει συνέδρια, διεθνείς
συναντήσεις, σεμινάρια και διαλέξεις για την προαγωγή της αγροτικής έρευνας και
τεχνολογίας, καθώς και της επιστημονικής ενημέρωσης.
1.8. Αξιοποιεί και διαχέει τα αποτελέσματα έρευνας με όποιον τρόπο κρίνεται πιο
κατάλληλος. Τα έσοδα που θα προκύπτουν από τις ερευνητικές δραστηριότητες του φορέα
επανεπενδύονται στις ερευνητικές του δραστηριότητες.
1.9. Αντιμετωπίζει κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την αγροτική έρευνα και τεχνολογία.
2. Για την προαγωγή και διασφάλιση της ποιότητας και της εμπορίας των αγροτικών
προϊόντων και τροφίμων, καθώς και την προστασία της προέλευσης, της ταυτότητας και
της νόμιμης χρήσης της πρώτης ύλης τους, ο ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ έχει τις εξής αρμοδιότητες:
2.1. Τον έλεγχο, την πιστοποίηση, την επίβλεψη και την προστασία όλων των αγροτικών
προϊόντων και τροφίμων, για τα οποία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την εθνική νομοθεσία απαιτούνται η ένταξη, ο έλεγχος και η
πιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής, προέλευσης, ποιότητας και ταυτότητάς τους.
2.2.

Τον έλεγχο, την πιστοποίηση, την επίβλεψη και την προστασία των αγροτικών

προϊόντων

Προστατευόμενης

Ονομασίας

Προέλευσης

(ΠΟΠ),

Προστατευόμενης

Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), των Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ),
των Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας (ΠΒΓ), καθώς και κάθε άλλης κατηγορίας αγροτικών
προϊόντων και τροφίμων, για τα οποία προβλέπεται έλεγχος, πιστοποίηση, καταχώριση και
επίβλεψη σύμφωνα με την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία.
2.3. Τον έλεγχο και την πιστοποίηση της συμμόρφωσης των αγροτικών προϊόντων και
τροφίμων ή των διαδικασιών παραγωγής τους ή των συστημάτων ελέγχου τους προς
προαιρετικά κλαδικά, εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές ή προς
ισχύοντες κανόνες και κώδικες, εθνικούς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνείς, με τη μορφή
απονομής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, σημάτων ποιότητας, σημάτων συμμόρφωσης,
σημάτων ταυτότητας, σημάτων προέλευσης ή πιστοποιητικών και σημάτων συστημάτων
ποιότητας ή συστημάτων αγροπεριβαλλοντικής διαχείρισης.
2.4. Το σχεδιασμό, την εκπόνηση και τη θεσμική κατοχύρωση των Εθνικών Συστημάτων
Πιστοποίησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
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2.5.

Tη σύνταξη, την έκδοση, την αναγνώριση και τη διάθεση τυποποιητικών εγγράφων

με τη μορφή εθνικών, κλαδικών, προαιρετικών προτύπων και πάσης φύσεως
προδιαγραφών, πρωτοκόλλων, οδηγιών και κανονισμών για τη διασφάλιση της ποιότητας,
της ταυτότητας, της προέλευσης και των συστημάτων παραγωγής των αγροτικών
προϊόντων και τροφίμων καθώς και τον έλεγχο εφαρμογής και χρήσης αυτών.
2.6. Την εκπόνηση, την έκδοση και την κατοχύρωση των πάσης φύσεως σημάτων ποιότητας
ή σημάτων συμμόρφωσης ή σημάτων ταυτότητας ή σημάτων προέλευσης αγροτικών
προϊόντων και τροφίμων, και των συστημάτων παραγωγής τους καθώς και τον έλεγχο
εφαρμογής και χρήσης αυτών.
2.7. Την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων παραγωγής, με σκοπό την αύξηση
της προστιθέμενης αξίας και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών
προϊόντων και τροφίμων σε όφελος των παραγωγών, των καταναλωτών και του
περιβάλλοντος, καθώς και τη διαχείριση Συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών σε
γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
2.8.

Την υλοποίηση δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων πιστοποιημένης

ποιότητας, ταυτότητας και προέλευσης και των Εθνικών Σημάνσεων και Σημάτων
Πιστοποίησης και αναγνώρισής τους, καθώς και των δράσεων ενημέρωσης των παραγωγών
και των καταναλωτών επί θεμάτων διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων
και τροφίμων και των εν γένει θεμάτων αγροδιατροφικής πολιτικής.
2.9. Την εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και τη διεξαγωγή ελέγχων για την
ποιότητα και την προέλευση του γάλακτος και του κρέατος και συγκεκριμένα:
2.9.1. τη διαχείριση του συστήματος των ποσοστώσεων γάλακτος σύμφωνα με την κείμενη
εθνική νομοθεσία και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.9.2. 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 εθνική νομοθεσία και τη νομοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα οκτώ διαπιστευμένα (8) Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας
Γάλακτος του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.
2.9.3. Τον έλεγχο της παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας όλων των ειδών γάλακτος σε
όλες τις μορφές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών
προϊόντων.

Σελίδα 12 από 64

2.9.4. Tον έλεγχο των ισοζυγίων γάλακτος όλων των μονάδων μεταποίησης και εμπορίας
γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων για τη νόμιμη χρήση όλων των ειδών γάλακτος
ως πρώτη ύλη.
2.9.5. Tην τήρηση και τον έλεγχο των ισοζυγίων κρέατος όλων των μονάδων σφαγής,
τεμαχισμού, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας κρεάτων.
2.9.6. Tη διαδικτυακή σύνδεση των επιχειρήσεων Κρέατος και Γάλακτος με το σύστημα
"Άρτεμις” καθώς και τη διαχείριση αυτής.
2.9.7. τον έλεγχο της αγοράς των πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων και τροφίμων του
παρόντος νόμου για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της
πιστοποίησης και ορθής σήμανσής τους, όπως προβλέπονται στον παρόντα νόμο.
2.10.

Τη λειτουργία των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος.

2.11.

Την τήρηση μητρώων παραγωγών και επιχειρήσεων γάλακτος και κρέατος.

2.12.

Τη διαχείριση του συστήματος των ποσοστώσεων του αγελαδινού γάλακτος

σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.
2.13. Την ηλεκτρονική καταγραφή όλων των ελέγχων των επιχειρήσεων γάλακτος και
κρέατος στο σύστημα «Άρτεμις».
2.14. Την εφαρμογή του κανονισμού για τη χρήση του ελληνικού σήματος στο γάλα και τα
γαλακτοκομικά προϊόντα.
2.15. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος, η οποία ιδρύθηκε με
την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν.2538/1997 (Α' 242) και καταργήθηκε με το εδάφιο
ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.3895/2010 (Α' 206).
2.16. Την εκπροσώπηση και συμμετοχή της χώρας στη Διεθνή Ομοσπονδία Γάλακτος
(International Dairy Federation, FIL-IDF) με την αξιοποίηση των πληροφοριών και της
γνώσης που παρέχονται από αυτήν για την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των
Ινστιτούτων του Οργανισμού που ασχολούνται με την υγεία των ζώων και την ποιότητα του
γάλακτος, την ανάπτυξη της Κτηνοτροφίας, καθώς και για την ενίσχυση και την υποστήριξη
των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του Οργανισμού.
2.17. Την υποβολή προτάσεων για εξέταση στη Διεθνή Ομοσπονδία Γάλακτος ή στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2.18.Την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε θέματα που σχετίζονται με τη μελέτη και
διερεύνηση θεμάτων της γαλακτοκομίας.
2.19. Tη διενέργεια ελεγκτικού έργου για λογαριασμό άλλων φορέων του Δημοσίου ή του
ευρύτερου δημόσιου τομέα.
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2.20. Tην επιμόρφωση, την πιστοποίηση και τον έλεγχο των Γεωργικών Συμβούλων (Γ.Σ.),
συνεργατών Γ.Σ. και ελεγκτών.

3. Για την οργάνωση και λειτουργία της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης,

με

σκοπό

την

επαγγελματική

αναβάθμιση

και

τη

βελτίωση

της

ανταγωνιστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στην αγροτική
οικονομία, ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ έχει τις εξής αρμοδιότητες:
3.1. Την οργάνωση και λειτουργία της αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, που
παρέχεται από τις εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν με ευθύνη του Οργανισμού.
3.2. Την οργάνωση και λειτουργία της αρχικής και συνεχιζόμενης αγροτικής κατάρτισης,
που παρέχεται από τις εκπαιδευτικές δομές κατάρτισης, που λειτουργούν με ευθύνη του
Οργανισμού.
3.3.Την οργάνωση και λειτουργία της δια βίου επαγγελματικής κατάρτισης των αγροτών,
των ανέργων ή υποαπασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα.
3.4. Την οργάνωση και εφαρμογή της διαδικασίας για την απόκτηση του Πράσινου
Πιστοποιητικού, καθώς και την εισήγηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, που θα χορηγεί το Πράσινο Πιστοποιητικό.
3.5. Την εξειδίκευση προσωπικού που απασχολείται ή ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τον
αγροτικό τομέα.
3.6. Τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τον προσδιορισμό επαγγελματικών
αδειών και δικαιωμάτων των απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα, που καθορίζονται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
3.7. Τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για θέματα που αφορούν στη λειτουργία της
αγροτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ειδικότερα για την εκπόνηση
των προγραμμάτων σπουδών για την Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας
Τροφίμων και Διατροφής και των επαγγελματικών περιγραμμάτων για τα επαγγέλματα του
πρωτογενούς τομέα.
3.8. Τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών στον πρωτογενή τομέα, τη σύνταξη
εκπαιδευτικών προγραμμάτων αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης των διαφόρων
εκπαιδευτικών βαθμίδων σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και τους Οργανισμούς.
3.9. Την οργάνωση και λειτουργία τμημάτων μαθητείας για τους μαθητές των
Επαγγελματικών Λυκείων και των Εκπαιδευτικών Δομών τυπικής και μη τυπικής
εκπαίδευσης, που αφορούν στην Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας
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Τροφίμων και Διατροφής.
3.10. Την επιμόρφωση των εκπαιδευτών του Οργανισμού, του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλων εκπαιδευτικών φορέων σε θέματα που αφορούν στην
αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση.
3.11. Την παραγωγή σύγχρονου διδακτικού και εποπτικού υλικού.
3.12. Την ίδρυση εξειδικευμένων Κέντρων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, πανελλήνιας
εμβέλειας με στόχο την πειραματική εφαρμογή προγραμμάτων σε νέα αγροτικά
επαγγέλματα ή σε συγκεκριμένους τομείς της αγροτικής οικονομίας και την προώθηση της
απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα.
3.13. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για λογαριασμό του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, νομικών ή φυσικών προσώπων, σε θέματα που
αφορούν την εκπαίδευση και κατάρτιση, για τον προσδιορισμό μηχανισμών εισαγωγής της
καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία, υποστήριξης της αγροτικής παραγωγής,
προώθησης των αγροτικών προϊόντων και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των
παραγωγών.
3.14. Τη συλλογή επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών σε θέματα αγροτικής
έρευνας, με σκοπό την αξιοποίησή τους στην αγροτική επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση καθώς και τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης για την ενημέρωση όσων
δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.
3.15. Την παροχή υπηρεσιών σύνδεσης της έρευνας και της εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας και τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας στον αγροτικό τομέα και η παροχή
επιστημονικών, τεχνολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
3.16. Την οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης εξ αποστάσεως και ενημερωτικών
εκδηλώσεων, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύγχρονων ψηφιακών μέσων.

4. Για τη στήριξη της ποιοτικής αγροτικής παραγωγής, την ανάδειξη της ποιότητας των
αγροτικών προϊόντων, την προβολή και την προώθηση αγροτικών προϊόντων
πιστοποιημένης ποιότητας και ταυτότητας, καθώς και των σημάτων ποιότητας, ταυτότητας
και προέλευσης στους παραγωγούς, στις αγορές και στους καταναλωτές, ανατίθενται στον
ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ οι εξής αρμοδιότητες ενημέρωσης και πληροφόρησης, τόσο των
παραγωγών, όσο και των καταναλωτών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων:
4.1. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και υποστήριξης των παραγωγών
για την εφαρμογή και την ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των
αγροτικών προϊόντων, εν γένει συστημάτων παραγωγής βάσει απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης, καθώς και εθνικών απαιτήσεων, αλλά και συστημάτων ανάδειξης της ποιότητας,
προώθησης και προβολής των σημάτων ποιότητας, ταυτότητας και προέλευσης.
4.2.

Ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και η υλοποίηση εθνικών ή κοινοτικών

προγραμμάτων διαφήμισης, προώθησης και προβολής των αγροτικών προϊόντων και
τροφίμων που υπόκεινται στον έλεγχο, στην πιστοποίηση και στην επίβλεψη του
Οργανισμού.
4.3. Η υλοποίηση δράσεων μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης. Η μεταφορά γνώσης και
τεχνολογίας, από τους εξειδικευμένους επιστήμονες μέσω ενός διαδραστικού μοντέλου
συστημάτων δικτύωσης, που θα περιλαμβάνει τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και
τροφίμων, γεωργικούς συμβούλους, καθώς και αξιοποίηση δομών βασικής και
εφαρμοσμένης έρευνας. Εκδοση έντυπου ενημερωτικού υλικού για την ενημέρωση του
αγροτικού πληθυσμού και των καταναλωτών για τις εξελίξεις της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής (ΚΑΠ), τον προγραμματισμό και τους στόχους του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αγροτική ανάπτυξη και τις πολιτικές ποιότητας στον
αγροτικό τομέα, για την προώθηση της ποιότητας, της ταυτότητας και της προέλευσης των
αγροτικών προϊόντων και των σημάτων αναγνώρισής τους, καθώς και την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητάς τους.
5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του ΔΣ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ο
Οργανισμός μπορεί να συμπράττει με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, φυσικά και νομικά
πρόσωπα οποιασδήποτε φύσης και μορφής του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα ή/και
πώλησης σε τρίτους, να δημιουργεί εταιρίες spin-off, ιδίως για να αξιοποιεί και διαχέει τα
αποτελέσματα έρευνας και τεχνολογίας που υλοποιούνται στα Ινστιτούτα Αγροτικής
Έρευνας , να αξιοποιεί και να προωθεί τα παραγόμενα προϊόντα από τις δραστηριότητες
του Οργανισμού και να προάγει τον σκοπό και την αποστολή του.

6. Το αντικείμενο δραστηριότητας του Εθνικού Οργανισμού Πολλαπλασιαστικού Υλικού
(Ε.Ο.Π.Υ.), τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών του και οι πόροι του, όπως ορίζονται στις
παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 21 του ν.1564/1985 (ΦΕΚ 164), που είχαν περιέλθει στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
περιέχονται στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό - ΔΗΜΗΤΡΑ.

7. Οι αρμοδιότητες του Οργανισμού Βάμβακος που είχαν περιέλθει στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
περιέρχονται στον «Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ».
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8. Όλες οι αρμοδιότητες που είχαν περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο στα συγχωνευθέντα
νομικά πρόσωπα (ΕΘΙΑΓΕ, ΟΓΕΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΟΠΕΓΕΠ ΚΑΙ ΕΛΟΓΑΚ) σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14Β του

ν.3429/2005 όπως το άρθρο αυτό

προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180) και την σε
εκτέλεση των διατάξεων αυτών εκδοθείσα κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Αγροτικής

Ανάπτυξης

και

Τροφίμων

υπ’

αριθμ.

188763/10.10.2011(ΦΕΚ

Β΄2284/13.10.2011), περιέρχονται στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Ο Οργανισμός μπορεί να ασκεί
και κάθε άλλη συναφή με τους σκοπούς του αρμοδιότητα, που του ανατίθεται με απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου
Υπουργού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Άρθρο 5
Τα όργανα διοίκησης του Οργανισμού είναι:
α) το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ).
β) ο Πρόεδρος του ΔΣ.
γ) ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 6
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Οργανισμού αποτελείται από:
α. Τον Πρόεδρο.
β. Το Διευθύνοντα Σύμβουλο.
γ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).
δ. Ένα μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού ελληνικού Α.Ε.Ι. με γνωστικό
αντικείμενο συναφές με αυτό του Οργανισμού, με τον αναπληρωτή του, που
προτείνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ε. Έναν

εκπρόσωπο

της

Πανελλήνιας

Συνομοσπονδίας

Ενώσεων

Γεωργικών

Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.), με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το ΔΣ
της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ..
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στ. Έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) με τον
αναπληρωτή του, που προτείνονται από το ΔΣ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
ζ. Έναν εκπρόσωπο των ερευνητών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ που εκλέγεται με τον
αναπληρωτή του από το σύνολο των ερευνητών με ευθύνη του Οργανισμού.
η. Έναν εκπρόσωπο του μη ερευνητικού προσωπικού του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ που
εκλέγεται με τον αναπληρωτή του από το προσωπικό αυτό με ευθύνη

του

Οργανισμού.
θ. Έναν εκπρόσωπο από τους παραγωγικούς φορείς που έχουν σχέση με τις
δραστηριότητες του Οργανισμού με τον αναπληρωτή του που ορίζονται από τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 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 τριετής με δυνατότητα ανανέωσης μία
φορά.

4. Τα μέλη του ΔΣ, των οποίων λήγει η θητεία, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους
μέχρι την αντικατάστασή τους και δικαιούνται μέχρι τότε να λαμβάνουν την αντιμισθία ή
την αποζημίωση που προβλέπεται για την άσκηση των καθηκόντων τους. Στην περίπτωση
αυτή η αντικατάστασή τους ολοκληρώνεται εντός τριμήνου.

5. Στις περιπτώσεις: α) θανάτου, β) απώλειας της ιδιότητας για την οποία διορίστηκαν ως
μέλη, γ) συνδρομής στο πρόσωπό τους λόγου που συνεπάγεται αδυναμία άσκησης των
καθηκόντων τους, τα μέλη αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 , 2, 3 και 4.

6. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος (ΠΕ ή ΤΕ) του Οργανισμού που επιλέγεται και
ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του ΔΣ, ύστερα από εσωτερική
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

7. Εισηγητής για όλα τα θέματα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος, εκτός αν ορίζεται από τον
νόμο αυτόν άλλο όργανο. Επίσης εισηγητές μπορεί να είναι ο Πρόεδρος και άλλα μέλη του
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ΔΣ ή στελέχη του Οργανισμού εξουσιοδοτημένα από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο.

8. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Νομικός Σύμβουλος του
Οργανισμού και οι Γενικοί Διευθυντές.

9. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ μπορεί να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου άλλα πρόσωπα,
αρμόδια για το χειρισμό συζητούμενων θεμάτων, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Τα
πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να αποχωρήσουν μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του
θέματος, για το οποίο έχουν προσκληθεί, και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της
διαδικασίας για τη λήψη απόφασης.

10. Στον Πρόεδρο, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και στα μέλη του ΔΣ, στο Νομικό Σύμβουλο,
καθώς και στο Γραμματέα, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ, καταβάλλεται
αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση
του ΔΣ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

11. Τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας των μελών του ΔΣ
καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2685/1999 (ΦΕΚ Α 35) όπως κάθε φορά
ισχύει.

12. Το ΔΣ συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, τακτικά μία φορά τον μήνα
και έκτακτα, όταν το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρός του ή σε περίπτωση που το ζητήσουν
με έγγραφό τους προς τον Πρόεδρο πέντε (5) από τα μέλη του.

13. Το ΔΣ έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του, μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή οι
νόμιμοι αναπληρωτές τους.

14. Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
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15. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις
του ΔΣ, στις οποίες συζητούνται θέματα σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του σε
αυτούς.

16. Τα πρακτικά του ΔΣ υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα του ΔΣ αφού
προηγουμένως επικυρωθούν από το ΔΣ.

17. Το ΔΣ μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο του ΔΣ,
στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Γενικούς Διευθυντές και σε άλλα στελέχη του
Οργανισμού. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις
διατάξεις της παραγράφου 19 του παρόντος υπό τα στοιχεία α), β), δ), ε),στ),ζ) και η),
καθώς επίσης οι ρυθμίσεις που περιγράφονται στο στοιχείο γ) της παρούσης και
αναφέρονται στη σύναψη δανείων, στην αγορά και πώληση, μίσθωση και χρηματοδοτική
μίσθωση ακινήτων. Με απόφαση του ΔΣ που εγκρίνεται από τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο
λειτουργίας του ΔΣ. (Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου) 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 που αφορούν στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Δημοσίου.

18. Το ΔΣ είναι αρμόδιο για κάθε θέμα, το οποίο αφορά στη λειτουργία του Οργανισμού,
εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη του νόμου αυτού.

19. Το ΔΣ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Καταρτίζει τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας, τον Κανονισμό
Κατάστασης Προσωπικού, τον Κανονισμό Προμηθειών τον Κανονισμό Οικονομικής
Διαχείρισης του Οργανισμού και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου,
οι

οποίοι

εγκρίνονται

με

απόφαση

των

Υπουργών

Οικονομικών,

Διοικητικής

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κατά περίπτωση και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Συντονίζει με αποφάσεις του το επιτελούμενο από τον Οργανισμό έργο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος νόμου.
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γ) 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 και χρηματοδοτική μίσθωση κινητών
και ακινήτων. Η απόφαση για τη σύναψη δανείων, την αγορά ή πώληση ακινήτου
εγκρίνεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το ΔΣ μπορεί να
συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας. Στις επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορεί να
συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη των συλλογικών οργάνων ή
προσωπικό του Οργανισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των μελών που
συμμετέχουν στις επιτροπές και στις ομάδες εργασίας, τα οποία θα προέρχονται από τα
ίδια έσοδα του Οργανισμού, όπως αυτά περιγράφονται στις διατάξεις των στοιχείων δ) και
ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου αυτού. Η εκτός έδρας αποζημίωση, τα
οδοιπορικά και τα έξοδα εκτός έδρας διαμονής των μελών αυτών καθορίζονται σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν.2685/1999 (ΦΕΚ Α 35) όπως κάθε φορά ισχύει. Το ΔΣ αποφασίζει για
τη σύναψη των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών από τρίτους για
θέματα που άπτονται των σκοπών και της λειτουργίας του Οργανισμού. Η σύναψη και η
εκτέλεση των συμβάσεων διέπονται από τις διατάξεις του ενωσιακού και εθνικού δικαίου
και των Κανονισμών Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης του Οργανισμού. Συνάπτει
προγραμματικές συμφωνίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής και
αλλοδαπής.

δ) Καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για έγκριση
τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό, καθώς και τις απαραίτητες
τροποποιήσεις, που γίνονται στον προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης
του με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ε) Προκηρύσσει με δημόσια προκήρυξη τις θέσεις του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής
Έρευνας, των Διευθυντών των ερευνητικών Ινστιτούτων, των κενών θέσεων του
προσωπικού και των Δικηγόρων και προσλαμβάνει, σύμφωνα με την κατά περίπτωση
προβλεπόμενη διαδικασία και κριτήρια τους επιλεγομένους. Προκηρύσσει με εσωτερική
προκήρυξη τις θέσεις των Γενικών Διευθυντών, του Νομικού Συμβούλου και των άλλων
θέσεων ευθύνης του Οργανισμού, επιλέγει και τοποθετεί στις οικείες θέσεις τους
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καταλληλότερους από τους υποψηφίους σύμφωνα με την προβλεπόμενη κατά περίπτωση
διαδικασία και κριτήρια. Προάγει το προσωπικό του Οργανισμού, σύμφωνα με την
προβλεπόμενη κατά περίπτωση διαδικασία και κριτήρια.
στ) Αποφασίζει επί των ενστάσεων κατά των αποφάσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του
Οργανισμού.
ζ) Προσλαμβάνει το μόνιμο και εποχικό προσωπικό του Οργανισμού σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις και αποφασίζει για τα λοιπά θέματα του προσωπικού, όπως αυτά
εξειδικεύονται από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού.

η) Χορηγεί στο προσωπικό του Οργανισμού τις προβλεπόμενες από τον Κανονισμό
Κατάστασης Προσωπικού κάθε είδους άδειες απουσίας, καθώς επιλαμβάνεται όλων των
θεμάτων του προσωπικού.

θ) Εγκρίνει μετά από εισηγήσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου Αγροτικής Έρευνας (ΕΣΑΕ)
και των Γενικών Διευθύνσεων Αγροτικής Έρευνας,

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και

Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του
Οργανισμού αντίστοιχα και την υποβάλλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για ενημέρωση.

ι) 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 και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ια) Αποφασίζει για θέματα της αρμοδιότητάς του, που παραπέμπονται από τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή εισάγονται από το ΕΣΑΕ και από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο ή τον Πρόεδρο.

ιβ) Αποτελεί το ανώτατο – δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Οργανισμού.
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Άρθρο 7
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Ο Πρόεδρος του ΔΣ ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά από ακρόασή του
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής. Προηγείται δημόσια προκήρυξη της θέσης,
που είναι πλήρους απασχόλησης, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με
την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες της επιλογής και τυχόν πρόσθετα προσόντα από τα
προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο.

2. Ο Πρόεδρος του ΔΣ πρέπει να είναι επιστήμονας και κατ’ ελάχιστο κάτοχος διδακτορικού
διπλώματος. Επίσης, να διαθέτει διοικητική και επιστημονική εμπειρία σε θέματα συναφή
με την αποστολή και τους σκοπούς του Οργανισμού.

3. Η θητεία του Προέδρου του ΔΣ είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης για μία φορά και
για ίσο χρονικό διάστημα.

4. Ο Πρόεδρος του ΔΣ είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανισμού και έχει τις εξής
αρμοδιότητες:
α) Μεριμνά να εφαρμόζεται η γενικότερη πολιτική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων στα θέματα του Οργανισμού, δια των αποφάσεων του ΔΣ.
β) Ενεργεί για την προώθηση των θεμάτων του Οργανισμού.
γ) Παρακολουθεί τη λειτουργία του οργανισμού και ενημερώνει σχετικά το ΔΣ.
δ) Καθορίζει σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον κατ΄αντικείμενο αρμόδιο
Γενικό Διευθυντή τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του ΔΣ.
ε) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ.
στ) Υπογράφει μαζί με το Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ.
ζ) Ελέγχει την εκτέλεση των αποφάσεων του ΔΣ του Οργανισμού.
η) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του αναθέτει ο νόμος αυτός, ο Κανονισμός
Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας, ο Κανονισμός Κατάστασης Προσωπικού, ο
Κανονισμός Προμηθειών, ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Οργανισμού, ο
Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΣ και το ΔΣ με αποφάσεις του.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του προς τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο και τους Προϊσταμένους των υπηρεσιών του Οργανισμού.
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5. Ο Πρόεδρος του ΔΣ όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνεται στην
άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

6. Στον Πρόεδρο του ΔΣ καταβάλλεται:
α) Μηνιαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
β) Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2685/1999 (ΦΕΚ Α 35) όπως κάθε φορά ισχύει.

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 προσλαμβάνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά από
ακρόασή του ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής. Προηγείται δημόσια προκήρυξη
της θέσης, που είναι πλήρους απασχόλησης, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες της επιλογής και τυχόν πρόσθετα
προσόντα από τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο. Η θητεία του Διευθύνοντος
Συμβούλου είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα.

2.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει κατ’ ελάχιστο

να είναι κάτοχος διδακτορικού

διπλώματος. Επίσης, να έχει διοικητικές ικανότητες καθώς και διοικητική και επιστημονική
εμπειρία σε θέματα συναφή με την αποστολή και τους σκοπούς του Οργανισμού.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι τα ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού και έχει
τις ακόλουθες αρμοδιότητες, με επιφύλαξη τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού για την
πρόταση,

ανάληψη,

εκτέλεση

και

διαχείριση
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ερευνητικών

και

αναπτυξιακών

προγραμμάτων και έργων, την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους
από τα ερευνητικά Ινστιτούτα της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Οργανισμού:
α) Εισηγείται στο ΔΣ του Οργανισμού προτάσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
προγραμμάτων αγροτικής έρευνας, αγροτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ελέγχων και
επιθεωρήσεων που διενεργεί ο Οργανισμός σε συνεργασία με τους επικεφαλείς των κατά
περίπτωση οικείων Γενικών Διευθύνσεων, εφόσον δεν προβλέπεται από το νόμο αυτόν
εισήγηση άλλου οργάνου.
β) Εκτελεί δια των υπηρεσιών του Οργανισμού τις αποφάσεις του ΔΣ, με την επιφύλαξη που
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής.
γ) Είναι διοικητικός προϊστάμενος των υπηρεσιών του Οργανισμού
δ) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Οργανισμού, τα οποία αφορούν στην εσωτερική
διοικητική λειτουργία του, με την επιφύλαξη που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της
παραγράφου αυτής.
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) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του αναθέτει ο νόμος αυτός, ο Κανονισμός
Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας, ο Κανονισμός Κατάστασης Προσωπικού, ο
Κανονισμός Προμηθειών, ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Οργανισμού, ο
Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΣ και το ΔΣ με αποφάσεις του.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του προς τους Γενικούς
Διευθυντές και τους άλλους Προϊσταμένους των υπηρεσιών του Οργανισμού.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνεται στην
άσκηση των αρμοδιοτήτων του, εκτός εκείνης της αναπλήρωσης του Προέδρου του ΔΣ, από
έναν εκ των Γενικών Διευθυντών του Οργανισμού που διαθέτει τα περισσότερα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα, τον οποίο ορίζει ο Πρόεδρος του ΔΣ με απόφασή του που
ανακοινώνεται στο ΔΣ.

5. Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού καταβάλλεται:
α) Μηνιαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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β) Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του.

Άρθρο 9
Οργάνωση του «Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ»
1. Στον «Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ» λειτουργεί Κεντρική Υπηρεσία, η
οποία εδρεύει στην έδρα του Οργανισμού και διαρθρώνεται ως εξής:
1.1. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Τμήματος, υπαγόμενη στο Διοικητικό
Συμβούλιο (Δ.Σ.)
1.2. Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Πολιτικής, υπαγόμενο στον Πρόεδρο του Δ.Σ.
1.3. Γραφείο Διοίκησης και Γραμματείας του Δ.Σ., υπαγόμενο στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και
στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
1.4. Υπηρεσία Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, επιπέδου Τμήματος, υπαγόμενη στον
Πρόεδρο του Δ.Σ..
1.5. Νομική Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, υπαγόμενη στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και
στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
1.6. Γενική Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού (Γ.Δ.Δ.Ο.), υπαγόμενη στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο.
1.7. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας (Γ.Δ.Α.Ε.), υπαγόμενη στον Διευθύνοντα
Σύμβουλο η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού κατά το
πρότυπο Ερευνητικού Κέντρου του άρθρου 8 του ν.1514/1985 (ΦΕΚ Α 13) όπως
κάθε φορά ισχύει.
1.8. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Γ.Δ.Α.Ε. & Κ.), υπαγόμενη
στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
1.9. Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων (Γ.Δ.Δ.Π.Α.Π.),
υπαγόμενη στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2. Στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ λειτουργούν σε περιφερειακό
επίπεδο :
2.1. Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, επιπέδου Διεύθυνσης, που υπάγονται στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο.
2.2. Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας, επιπέδου Διεύθυνσης, που υπάγονται στη Γενική
Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας και λειτουργούν κατ' αναλογία των ερευνητικών
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Ινστιτούτων Ερευνητικού Κέντρου του άρθρου 8 του ν.1514/1985 (ΦΕΚ Α΄ 13) όπως
κάθε φορά ισχύει.
2.3. Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.), επιπέδου Διεύθυνσης, που υπάγονται στη Γενική
Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης.
2.4. Η Εποπτεία Ανατολικής Στερεάς και Νήσων, επιπέδου τμήματος, η οποία υπάγεται
στη Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων (Γ.Δ.Δ.Π.Α.Π.).
2.5. Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, επιπέδου
γραφείου, το οποίο υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης.
2.6. Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Λέσβου, επιπέδου τμήματος, το οποίο
υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων
(Γ.Δ.Δ.Π.Α.Π.).
2.7 Το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας γάλακτος Δράμας, επιπέδου τμήματος, το οποίο
υπάγεται Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων
(Γ.Δ.Δ.Π.Α.Π.).

3. Στις Γενικές Διευθύνσεις λειτουργούν ως υφιστάμενες υπηρεσιακές μονάδες Διευθύνσεις,
Τμήματα και Γραφεία, που θα συσταθούν με τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και
Λειτουργίας του Οργανισμού. Στα Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, λειτουργούν ως
υφιστάμενες υπηρεσιακές μονάδες Τμήματα και Γραφεία, που θα συσταθούν με τον
Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού.
Στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας λειτουργούν ως υφιστάμενες υπηρεσιακές μονάδες
Τμήματα και Εργαστήρια, που θα συσταθούν με τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης
και Λειτουργίας του Οργανισμού.

Άρθρο 10
Επιστημονικό Συμβούλιο Αγροτικής Έρευνας (ΕΣΑΕ) - Επιστημονικά Συμβούλια
Ινστιτούτων (ΕΣΙ)
1. Στο πλαίσιο του Οργανισμού λειτουργεί επταμελές Επιστημονικό Συμβούλιο Αγροτικής
Έρευνας. Το ΕΣΑΕ συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και αποτελείται (α) από πέντε (5) επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με
αξιόλογο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στην αγροτική έρευνα και τεχνολογία, από τους
οποίους τέσσερις (4) καθηγητές ΑΕΙ ή ερευνητές βαθμίδας Α΄ εν ενεργεία ή μη, που
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ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και (β) από δύο (2) ερευνητές βαθμίδας Α΄ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, που
εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο του
ερευνητικού προσωπικού του Οργανισμού. Τον Πρόεδρο του ΕΣΑΕ μαζί με τον αναπληρωτή
του ορίζει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τους επιστήμονες της
περίπτωσης (α). Τα θέματα στο ΕΣΑΕ εισηγείται ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας ο
οποίος μετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς ψήφο.
2. Τα μέλη του ΕΣΑΕ με τους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Το Επιστημονικό Συμβούλιο Αγροτικής Έρευνας:
α) Εισηγείται στο ΔΣ τον ετήσιο προγραμματισμό για την ερευνητική δράση που
υλοποιεί ο Οργανισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
β) Αξιολογεί τα επιστημονικά προσόντα των υποψηφίων και εισηγείται στο ΔΣ για την
πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας.
γ) Αξιολογεί τα επιστημονικά προσόντα των υποψηφίων και εισηγείται στο ΔΣ για την
πλήρωση των θέσεων των Διευθυντών των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας (ΙΑΕ).
δ) Γνωμοδοτεί προς το ΔΣ για την προκήρυξη θέσεων υπαλλήλων του κλάδου
Ερευνητών.
ε) Αξιολογεί τα επιστημονικά προσόντα των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων
ερευνητών και την προαγωγή τους. Η εισήγηση αποτελεί σύμφωνη γνώμη για το ΔΣ.
στ) Εισηγείται στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, ανά γνωστικό αντικείμενο, τα
Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Οργανισμού τα οποία καταρτίζονται
και επικαιροποιούνται κάθε δύο (2) έτη.
ζ) Επιλέγει τη σύνθεση των επιτροπών κρίσης των ερευνητών, με κλήρωση από τα
μητρώα των Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Οργανισμού, την οποία εισηγείται
στο ΔΣ που είναι αρμόδιο για τη συγκρότηση των επιτροπών κρίσης. Η εισήγηση
αποτελεί σύμφωνη γνώμη για το ΔΣ.
η) Αποφασίζει ή γνωμοδοτεί στο ΔΣ του Οργανισμού σε θέματα που αναφέρονται στην
υπηρεσιακή κατάσταση των Ερευνητών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κατάστασης
Προσωπικού του Οργανισμού.
θ) Αξιολογεί τις ερευνητικές προτάσεις των ΙΑΕ που εισάγονται από το Γενικό Διευθυντή
Αγροτικής Έρευνας.
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ι) Αποτιμά το ερευνητικό έργο των ΙΑΕ, καταρτίζει και εισηγείται στο ΔΣ την ετήσια
έκθεση ερευνητικών πεπραγμένων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας.
ια) Εισηγείται στο ΔΣ τον αριθμό των μελών των Επιστημονικών Συμβουλίων των
Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας (ΕΣΙ).
ιβ) Γνωμοδοτεί στο ΔΣ για την τροποποίηση του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης
και Λειτουργίας του Οργανισμού σχετικά με την ίδρυση, αναδιάρθρωση ή κατάργηση
των ΙΑΕ και της διάρθρωσης των υπαγόμενων σε αυτά μονάδων (Τμημάτων,
Εργαστηρίων κ.λπ.).
ιγ) Γνωμοδοτεί σε ειδικά ερωτήματα και σε κάθε άλλο θέμα που παραπέμπει σε αυτό το
ΔΣ του Οργανισμού, ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος.
ιδ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με τον παρόντα νόμο, τον
Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού, τον Κανονισμό
Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού και τον Κανονισμό Υλοποίησης Ερευνητικών
Έργων.

4. Χρέη Γραμματέα του ΕΣΑΕ εκτελεί υπάλληλος (ΠΕ ή ΤΕ) της Γενικής Διεύθυνσης
Αγροτικής Έρευνας που επιλέγεται και ορίζεται από το Γενικό Διευθυντή Έρευνας, ύστερα
από εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιοποιεί ο Πρόεδρος του
ΔΣ.

5. Στον Πρόεδρο και στα μέλη του ΕΣΑΕ, καθώς και στο Γραμματέα, για τη συμμετοχή τους
στις συνεδριάσεις του ΕΣΑΕ καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς
και τα κατά περίπτωση έξοδα μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2685/1999 (ΦΕΚ Α 35) όπως κάθε φορά ισχύει.

6. Το ΕΣΑΕ συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ΕΣΑΕ ή σε περίπτωση
που το ζητήσουν με έγγραφό τους προς αυτόν τέσσερα (4) από τα μέλη του.

7. Το ΕΣΑΕ έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του,
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής
του.
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8. Τα πρακτικά του ΕΣΑΕ υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του ΕΣΑΕ, αφού
προηγουμένως επικυρωθούν από τα μέλη του ΕΣΑΕ.

9. Στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας συστήνονται και λειτουργούν Επιστημονικά Συμβούλια
Ινστιτούτων (ΕΣΙ).Το ΕΣΙ αποτελείται από τρία (3), πέντε (5) ή επτά (7) μέλη, αναλόγως του
μεγέθους του Ινστιτούτου, των δραστηριοτήτων του και του αριθμού του ερευνητικού
προσωπικού που υπηρετεί σε αυτό. Ο αριθμός των μελών των ΕΣΙ καθορίζεται κάθε φορά
από το ΔΣ του Οργανισμού, μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου Αγροτικής
Έρευνας (ΕΣΑΕ). Τα ΕΣΙ ασκούν γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, οι οποίες καθορίζονται στον
Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού.

10. Με τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του ΕΣΑΕ και
των ΕΣΙ. Μέχρι την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού ο τρόπος λειτουργίας του ΕΣΑΕ και
των ΕΣΙ ρυθμίζεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και συμπληρωματικά από τις
διατάξεις του ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α 45) όπως κάθε φορά ισχύει που αφορούν στη λειτουργία
των συλλογικών οργάνων του Δημοσίου.

Άρθρο 11
Εθνική Πολιτική Αγροτικής Έρευνας
1. Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης της
Εθνικής Πολιτικής Αγροτικής Έρευνας, η οποία διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες για την
ανάπτυξη ανταγωνιστικής αγροτικής παραγωγής.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ,
αναλαμβάνει κατά απόλυτη προτεραιότητα προγράμματα δημιουργίας, διατήρησης,
βελτίωσης και πιλοτικής - πειραματικής παραγωγής σε επιδεικτικούς αγρούς, φυτικού
πολλαπλασιαστικού υλικού, που είναι αναγκαίο για την ελληνική γεωργία. Το
πολλαπλασιαστικό αυτό υλικό θα αφορά σε φιλικές προς τη βιοποικιλότητα και το φυσικό
περιβάλλον της ελληνικής γης ποικιλίες και θα παρέχει τη μέγιστη δυνατή εγγύηση
διατροφικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας.

3. Με όμοιες αποφάσεις ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, αναλαμβάνει κατ' απόλυτη προτεραιότητα
προγράμματα διατήρησης και βελτίωσης ελληνικών φυλών αιγοπροβάτων και άλλων ειδών
του αγροτικού ζωικού κεφαλαίου. Σε επί τούτου δημιουργούμενους, από τα αρμόδια ΙΑΕ,
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επιδεικτικούς αγρούς εκτίθενται και προβάλλονται τα πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη
παραγωγικών δραστηριοτήτων από τη διατροφή και διατήρηση των φυλών αυτών.

4. Με ευθύνη του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ οι ποικιλίες του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού
και το ζωικό κεφάλαιο που δημιουργούνται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου αυτού,
καθώς και οι ποικιλίες φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και το ζωικό κεφάλαιο που ανήκε
στην κυριότητα του συνενούμενου με τον παρόντα νόμο στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και
περιέρχεται στην κυριότητα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, πιστοποιούνται σύμφωνα με κάθε
αναγνωρισμένη εθνική και διεθνή πρακτική, ως πνευματική ιδιοκτησία του Οργανισμού.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή
άλλου αρμόδιου με τα αντικείμενα έρευνας των Ινστιτούτων της Γενικής Διεύθυνσης
Αγροτικής Έρευνας Υπουργού μπορεί, έναντι προβλεπόμενης χρηματοδότησης, να
ανατίθεται απευθείας στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, η εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων,
ειδικών έργων και εργασιών. Επίσης, η κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και η εκπόνηση
μελετών, η διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων, διαγνώσεων αξιολόγησης ποικιλιών,
φυτοφαρμάκων, μηχανημάτων και λιπασμάτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή
ειδικής διάταξης, πλην εκείνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας και στα ιδρυόμενα και λειτουργούντα υπ’
αυτήν Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας, μεταφέρεται η άσκηση της αγροτικής έρευνας του
συνενούμενου με τον παρόντα νόμο Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) στον
ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας λειτουργεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου αυτού κατά το πρότυπο Ερευνητικού Κέντρου του άρθρου 8 του
ν.1514/1985 (ΦΕΚ Α 13) όπως κάθε φορά ισχύει. Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
ενεργεί για την επίτευξη διεπιστημονικών ερευνητικών συνεργασιών με άλλους
Ερευνητικούς Φορείς, ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, της Ε.Ε. και διεθνή και ενθαρρύνει τα υπ’
αυτήν Ινστιτούτα και το ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό τους στην κατεύθυνση
αυτή. Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας με τα υπ’ αυτήν αρμόδια στο θεματικό τους
αντικείμενο Ινστιτούτα έχει αποκλειστικά την υλοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας
εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα και τεχνολογία, τη διάδοση και εφαρμογή των
αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω των επιστημονικών δημοσιεύσεων και της οικονομικής
και κοινωνικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων και την παροχή εξειδικευμένων
υπηρεσιών σε τρίτους από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.
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7. Στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας ιδρύονται και λειτουργούν Ινστιτούτα
Αγροτικής Έρευνας ως οργανικές μονάδες αυτής στο επίπεδο της Διεύθυνσης Ινστιτούτου
ερευνητικού Κέντρου του ν.1514/1985. Τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας αποτελούν
διακεκριμένα κέντρα κόστους και εσόδων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ κατά την τήρηση των
λογιστικών βιβλίων. Τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας μπορεί με τον Κανονισμό
Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας να αναδιαρθρώνονται, να αναμορφώνονται, να
ενοποιούνται, να συγχωνεύονται, να καταργούνται ή και να συνιστώνται νέα Ινστιτούτα για
την εξυπηρέτηση των εξελισσόμενων αναγκών της αγροτικής έρευνας. Με τον ίδιο
Κανονισμό ρυθμίζεται και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια λειτουργίας τους.

8. Τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας
αξιολογούνται κάθε πέντε (5) έτη από επιτροπές εμπειρογνωμόνων διεθνούς κύρους που
συνιστώνται και συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, μετά από πρόταση του ΔΣ. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια
αξιολόγησης, όσον αφορά την πορεία των δραστηριοτήτων τους σε σχέση με τις διεθνείς
επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, τα επιτεύγματα και τις επιπτώσεις τους στην
επιστημονική γνώση και την τεχνολογική ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων δραστηριοτήτων
εκμετάλλευσης της γνώσης, το κόστος λειτουργίας, την ικανότητα προσέλκυσης
προσωπικού

υψηλού

επιπέδου

και

εξωτερικών

χρηματοδοτήσεων

για

παροχή

επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών και τις προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα
έτη. Οι επιτροπές οφείλουν να ολοκληρώνουν την αξιολόγηση και να υποβάλουν την
έκθεση με τις προτάσεις τους μέσα σε τρεις μήνες από την ανάθεση. Τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης κοινοποιούνται σε κάθε ενδιαφερόμενο και λαμβάνονται υπόψη για τη
χρηματοδότηση των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας για τα αμέσως επόμενα έτη.

9. Ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας έχει τα προσόντα του ερευνητή Α΄ βαθμίδας,
αναγνωρισμένη προσφορά στην έρευνα, καθώς και πλούσια και αποδεδειγμένη διοικητική
εμπειρία και προσλαμβάνεται με τριετή θητεία με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού,
ύστερα από διεθνή προκήρυξη της θέσης έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του
υπηρετούντος Γενικού Διευθυντή, με ανάλογη εφαρμογή των κανόνων που προβλέπονται
για την προκήρυξη της πλήρωσης των θέσεων των ερευνητών, από την παράγραφο 3α του
άρθρου 55 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄32). Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει
κατά την ημέρα προκήρυξης της θέσης, το 64ο έτος της ηλικίας τους. Για τα επιστημονικά

Σελίδα 32 από 64

τους προσόντα οι υποψήφιοι αξιολογούνται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του
Οργανισμού, το οποίο εισηγείται στο ΔΣ τους τρεις επικρατέστερους. Το ΔΣ με
αιτιολογημένη απόφασή του, επιλέγει, προσλαμβάνει, αν δεν υπηρετεί ήδη στον
Οργανισμό ως ερευνητής, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και τοποθετεί στη θέση
του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας τον καταλληλότερο από αυτούς.
Αν στη θέση του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας επιλεγεί υπάλληλος του δημόσιου
τομέα, αυτός αποσπάται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τυχόν
συναρμόδιου Υπουργού στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για το χρονικό διάστημα της θητείας του
και η μισθοδοσία του βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Οργανισμό, σύμφωνα και με τις διατάξεις
του άρθρου 25 του ν.4024/2011, όπως κάθε φορά ισχύουν (ΦΕΚ Α΄13). Αν για τη θέση του
Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας επιλεγεί ερευνητής του Οργανισμού, μετά τη λήξη
της θητείας του ο ερευνητής επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχε πριν την
επιλογή του ή στη θέση που έχει προαχθεί. Ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας για
τον χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύρια και επικουρικής
ασφάλισης του προσωπικού του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν
καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση. Ο Γενικός Διευθυντής
Αγροτικής Έρευνας υπηρετεί με πλήρη απασχόληση.
Επιστήμονας, που έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας επί τρία (3)
τουλάχιστον συνεχή έτη, έχει δικαίωμα ύστερα από σχετική αίτησή του να ενταχθεί
αυτοδίκαια, μετά τη λήξη της θητείας του ως Γενικού Διευθυντή, σε κενή οργανική θέση και
αν δεν υπάρχει σε προσωποπαγή θέση ερευνητή Α΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου του κυρίως
γνωστικού του αντικειμένου. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο σε όσους έχουν ασκήσει
καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας μετά από επιλογή σύμφωνα με τη
διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο του άρθρου αυτού. Το ΔΣ του
Οργανισμού με απόφασή του διαπιστώνει την ένταξη του ενδιαφερομένου στο ερευνητικό
προσωπικό του Οργανισμού. Ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας, εκπροσωπεί τη
Γενική Διεύθυνση και προΐσταται των υπηρεσιών της και των Ινστιτούτων. Ασκεί τις
αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος αυτός, οι Κανονισμοί του Οργανισμού και όσες
αρμοδιότητες του μεταβιβάσουν τα όργανα Διοίκησης του Οργανισμού.
Ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευνας, σε περίπτωση που απουσιάζει, κωλύεται ή δεν
υπάρχει, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον αρχαιότερο Ερευνητή της Γενικής
Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας.
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10. Ο Διευθυντής Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας έχει τα προσόντα του ερευνητή Α΄
βαθμίδας, αναγνωρισμένη προσφορά σε ερευνητικούς τομείς συναφείς με δραστηριότητα
του Ινστιτούτου, εμπειρία μεταφοράς τεχνογνωσίας και αποτελεσμάτων έρευνας στην
πράξη, καθώς και αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία. Προσλαμβάνεται με τριετή θητεία
με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, ύστερα από διεθνή προκήρυξη της θέσης έξι (6)
μήνες πριν τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή του Ινστιτούτου, με βάση τα
προβλεπόμενα για την προκήρυξη της πλήρωσης των θέσεων των ερευνητών, σύμφωνα με
την περίπτωση 3 α του άρθρου 55 του ν. 4235/2014. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν
συμπληρώσει κατά την ημέρα προκήρυξης της θέσης, το 64ο έτος της ηλικίας τους. Για τα
επιστημονικά τους προσόντα οι υποψήφιοι αξιολογούνται από το Επιστημονικό Συμβούλιο
του Οργανισμού, το οποίο εισηγείται στο ΔΣ τους τρεις επικρατέστερους. Το ΔΣ με
αιτιολογημένη απόφασή του, επιλέγει, προσλαμβάνει, αν δεν υπηρετεί ήδη στον
Οργανισμό ως ερευνητής, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και τοποθετεί στη θέση
του Διευθυντή του οικείου Ινστιτούτου τον καταλληλότερο από αυτούς.
Αν στη θέση του Διευθυντή Ινστιτούτου επιλεγεί υπάλληλος του δημόσιου τομέα, αυτός
αποσπάται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τυχόν συναρμόδιου Υπουργού
στον ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ για το χρονικό διάστημα της θητείας του και η μισθοδοσία του
βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Οργανισμό, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 25 του
ν.4024/2011(ΦΕΚ Α΄13), όπως κάθε φορά ισχύουν και καταβάλλονται σε αυτόν οι αποδοχές
και τα επιδόματα που προβλέπονται για τον Διευθυντή Ινστιτούτου Ερευνητικού Κέντρου
της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του ν. 3205/2003, όπως κάθε φορά ισχύει. Αν για τη
θέση του Διευθυντή Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας επιλεγεί ερευνητής του Οργανισμού,
μετά τη λήξη της θητείας του ο ερευνητής επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχε
πριν την επιλογή του ή στη θέση που έχει προαχθεί. Ο Διευθυντής Ινστιτούτου Αγροτικής
Έρευνας για τον χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύρια και
επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, εφόσον κατά τον ίδιο
χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση. Ο Διευθυντής
Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας υπηρετεί με πλήρη απασχόληση. Επιστήμονας που
υπηρετεί στη θέση του Διευθυντή Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας κατά τη λήξη της τριετούς
θητείας του, έχει δικαίωμα να κριθεί με βάση το γνωστικό του αντικείμενο για πρόσληψη
σε κενή οργανική θέση οικείου Ινστιτούτου και αν δεν υπάρχει κενή σε προσωποπαγή θέση
ερευνητή βαθμίδας Α’ ή Β’ ανάλογα με τα προσόντα του, ύστερα από σχετική αίτησή του.
Το ΔΣ του Οργανισμού αποφασίζει την πρόσληψη μετά τη σύμφωνη γνώμη του
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Επιστημονικού Συμβουλίου. Επιστήμονας, που έχει διατελέσει Διευθυντής Ινστιτούτου
Αγροτικής Έρευνας επί έξι (6) τουλάχιστον συνεχή έτη, έχει δικαίωμα ύστερα από σχετική
αίτησή του να ενταχθεί αυτοδίκαια, μετά τη λήξη της τελευταίας θητείας του ως Διευθυντή,
σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει σε προσωποπαγή θέση ερευνητή Α΄ βαθμίδας
του οικείου Ινστιτούτου. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο σε όσους έχουν ασκήσει
καθήκοντα Διευθυντή Ινστιτούτου μετά από επιλογή σύμφωνα με τη διαδικασία που
περιγράφεται στην παρούσα παράγραφο του άρθρου αυτού. Το ΔΣ του Οργανισμού με
απόφασή του διαπιστώνει την ένταξη του ενδιαφερομένου στο ερευνητικό προσωπικό του
Οργανισμού.
Ο Διευθυντής Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας, προΐσταται των υπηρεσιών του Ινστιτούτου
και το εκπροσωπεί. Ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος αυτός, οι Κανονισμοί
του Οργανισμού και όσες αρμοδιότητες του μεταβιβάσουν τα όργανα Διοίκησης του
Οργανισμού.
Ο Διευθυντής Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας, σε περίπτωση που απουσιάζει, κωλύεται ή
δεν υπάρχει, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον αρχαιότερο Ερευνητή οικείου
Ινστιτούτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Άρθρο 12
Φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων ιδρύονται, καταργούνται, συγχωνεύονται φορείς μη τυπικής
εκπαίδευσης αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των φορέων αυτών
(κανονισμός λειτουργίας). Με ίδιες αποφάσεις 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.

2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορούν να δημιουργούνται νέες ειδικότητες για τους φορείς μη
τυπικής εκπαίδευσης αρμοδιότητας ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με τις εθνικές και περιφερειακές
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ανάγκες της αγροτικής οικονομίας, και τις προτάσεις των επιστημονικών, επαγγελματικών
φορέων, επιμελητηρίων και του ΟΑΕΔ.

3. Οι φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
είναι δημόσιοι και η φοίτηση σε αυτούς παρέχεται δωρεάν. Η αρμοδιότητα οργάνωσης και
λειτουργίας των φορέων του παρόντος άρθρου μεταβιβάζεται στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ενώ
μετά την υπαγωγή και μεταφορά τους στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρούν το δημόσιο
χαρακτήρα τους και εξακολουθούν να λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΥΠΑΑΤ.

4. Στους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης του ΥΠΑΑΤ προΐστανται διευθυντές οι οποίοι
επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ μετά από εσωτερική
προκήρυξη. Οι υποψήφιοι επιλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
από τους κλάδους ΠΕ γεωτεχνικής κατεύθυνσης με εμπειρία σε θέματα σχετικά με την
εκπαίδευση- κατάρτιση, οι οποίοι ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν με απόσπαση στον ΕΛΓΟ
– ΔΗΜΗΤΡΑ.

5. Στους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων διδάσκουν: α) καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι
αποσπώνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διδασκαλία των μαθημάτων γενικής παιδείας και
ειδίκευσης και για χρονικό διάστημα τριών ετών με δυνατότητα ανανέωσης, β) υπάλληλοι
του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης (κλάδων
ΠΕ και ΤΕ), κατά προτίμηση γεωτεχνικής κατεύθυνσης με εμπειρία στην εκπαίδευση και
κατάρτιση, γ) υπάλληλοι του ΥΠΑΑΤ κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής
εκπαίδευσης, προτεινομένων των πτυχιούχων παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ και
ελλείψει αυτών, όσοι διαθέτουν εκπαιδευτική ή κατά περίπτωση επαγγελματική εμπειρία,
πέντε (5) τουλάχιστον ετών.

6. Το αναγκαίο εποχικό εκπαιδευτικό προσωπικό για την αγροτική επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994
(ΦΕΚ 28 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, με ωριαία αντιμισθία. Με προκήρυξη που εκδίδεται
από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ καθορίζονται τα προσόντα του εποχικού εκπαιδευτικού
προσωπικού, η διαδικασία για την επιλογή και πρόσληψη αυτού, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια.
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7. Σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα λειτουργούν: α) εκπαιδευτήριο, β) καθετοποιημένη
μονάδα αγροτικής παραγωγής για την πρακτική άσκηση των μαθητών, γ) σχολικό
εργαστήριο, δ) συμβατική και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, ε) οικοτροφείο και εστιατόριο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 13
Πολιτική και Εθνικό Σύστημα Ποιότητας στον αγροτικό τομέα
1.

Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό και την 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 για την παροχή πλήρους συμβουλευτικής υποστήριξης στον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας στον αγροτικό
τομέα.

2.

Η Εθνική Πολιτική Διασφάλισης της Ποιότητας στον αγροτικό τομέα υλοποιείται μέσω

της εφαρμογής και της επίβλεψης ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας, το
οποίο περιλαμβάνει:
α) το σχεδιασμό, την εκπόνηση και τη θεσμική κατοχύρωση των Εθνικών Συστημάτων
Πιστοποίησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
β) την εκπόνηση και τον έλεγχο εφαρμογής και χρήσης τυποποιητικών εγγράφων και
σχετικών σημάτων συμμόρφωσης στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
γ) την επίβλεψη της εφαρμογής Συστημάτων Πιστοποίησης, καθώς και τον έλεγχο και την
πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
δ) την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων παραγωγής, με σκοπό την αύξηση
της προστιθέμενης αξίας και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών
προϊόντων και τροφίμων σε όφελος των παραγωγών, των καταναλωτών και του
περιβάλλοντος, καθώς και τη διαχείριση του Συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
ε) τον έλεγχο της ελληνικής αγοράς κρέατος και γάλακτος ως προς την προέλευση, την
καταγωγή και την ποιότητα των ανωτέρω και ως προς την ποιότητα πρώτης ύλης γάλακτος.
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στ) την υλοποίηση δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων πιστοποιημένης
ποιότητας, ταυτότητας και προέλευσης και των Εθνικών Σημάνσεων και Σημάτων
Πιστοποίησης και αναγνώρισής τους, καθώς και των δράσεων ενημέρωσης των παραγωγών
και των καταναλωτών επί θεμάτων διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων
και τροφίμων και των εν γένει θεμάτων αγροδιατροφικής πολιτικής.
ζ) Το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση προγραμμάτων που
χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και άλλους διεθνείς ή εθνικούς Οργανισμούς ή φορείς ή
νομικά πρόσωπα ή ίδιους πόρους ή τη συμμετοχή σε αυτά σκοπό την προαγωγή της
ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

3. Για την ενιαία λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας ανατίθεται στον Οργανισμό
η ευθύνη της ανάπτυξης και λειτουργίας ενός Κέντρου Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης όλων
των αγροτικών επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή
αγροτικών προϊόντων και τροφίμων πιστοποιημένης ποιότητας, καθώς και όλων των
εμπλεκόμενων φορέων στον έλεγχο, στην πιστοποίηση και στη διάθεση των προϊόντων στις
αγορές. Σκοποί του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης είναι η απλούστευση των
διαδικασιών ελέγχου και πιστοποίησης, η επίβλεψη ιδιωτικών φορέων ελέγχου και
πιστοποίησης, καθώς και η αμεσότητα ως προς την υποστήριξη των παραγωγών και των
συναρμόδιων φορέων αλλά και ως προς την πληροφόρηση των καταναλωτών.

4. 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.

5. Ο Οργανισμός μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του σε
φυσικά πρόσωπα κατάλληλης ειδικότητας, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο
ελεγκτών-επιθεωρητών-εμπειρογνωμόνων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 15. 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.

6. Τα τυποποιητικά έγγραφα και σήματα αποτελούν ιδιοκτησία του Οργανισμού και οι όροι
και οι προϋποθέσεις χρήσης τους από τρίτους καθορίζονται με την έκδοσή τους και με
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απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δημοσιεύονται δε στην ιστοσελίδα του
Οργανισμού.

7. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Οργανισμός
ανακοινώνεται στις αρμόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές ως εθνικός οργανισμός
τυποποίησης στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Άρθρο 14
Ειδικά ανταποδοτικά τέλη, Τέλη Επίβλεψης – Επιθεώρησης και Ειδική Εισφορά
Για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας στον
αγροτικό τομέα καταβάλλονται, υπέρ του Οργανισμού:
1. Ειδικά ανταποδοτικά τέλη σε όλα τα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, τα οποία
υπόκεινται στις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος νόμου. Το είδος και το ύψος των τελών, ο τρόπος αντιστοίχησής τους με το
κόστος ειδικά παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορούν στον έλεγχο και στην πιστοποίηση
των αγροτικών προϊόντων, καθώς και η διαδικασία είσπραξής τους καθορίζονται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από
πρόταση του ΔΣ του Οργανισμού.

2. Σκοπός των ανταποδοτικών τελών είναι η κάλυψη των δαπανών ελέγχου, πιστοποίησης,
χρήσης των χορηγούμενων σημάτων, τήρησης ειδικών μητρώων, προβολής και προώθησης
των προϊόντων που ελέγχονται και των προϊόντων που πιστοποιούνται σε εφαρμογή των
αρμοδιοτήτων του Οργανισμού, καθώς και των δράσεων ενημέρωσης των καταναλωτών
και των παραγωγών για τα προϊόντα αυτά.

3. Τέλη επίβλεψης - επιθεώρησης επιβάλλονται στους φορείς, οι οποίοι τίθενται υπό την
επίβλεψη του Οργανισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 13. Τα τέλη αυτά
καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, μετά από πρόταση του ΔΣ του Οργανισμού.

4. Για τις αρμοδιότητες και τους ελέγχους του Οργανισμού που περιγράφονται στoν παρόντα
νόμο, εξακολουθεί να καταβάλλεται η ειδική εισφορά στο γάλα και στο κρέας, όπως αυτή
προβλέπεται στα άρθρα 12 και 13 του ν.3698/2008 (ΦΕΚ 198Α), όπως κάθε φορά ισχύει.
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5. Τέλη χρήσης ελληνικού σήματος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86Α)
και την ΚΥΑ Κ4-7838/ΦΕΚ Β΄ 1432/04.06.14.

6. Για την εγγραφή των Γεωργικών Συμβούλων (Γ.Σ.), συνεργατών Γ.Σ. και ελεγκτών στα
αντίστοιχα μητρώα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ καταβάλλεται ειδική εισφορά, για την κάλυψη του
διοικητικού κόστους διαχείρισης του Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών.

7. Τα επιβαλλόμενα ειδικά ανταποδοτικά τέλη, οι ειδικές εισφορές και τα τέλη επίβλεψης –
επιθεώρησης καταβάλλονται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς υπέρ του Οργανισμού και
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στις παραγράφους 2, 3,
4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 15
Μητρώα
Ηλεκτρονικά μητρώα και Δεδομένα
1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της διασφάλισης της ποιότητας στον αγροτικό τομέα
και την παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο ανατίθεται στον Οργανισμό η
τήρηση των παρακάτω μητρώων:
α) Μητρώο Πιστοποιημένων Προϊόντων.
β) Μητρώο Πιστοποιημένων αγροτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων.
γ) Μητρώο εγκεκριμένων/αναγνωρισμένων φορέων Ελέγχου και Πιστοποίησης, που
λειτουργούν υπό την επίβλεψη του Οργανισμού.
δ) Μητρώο Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων.
ε) Μητρώο Φυσικών Προσώπων Γεωργικών Συμβούλων (Γ.Σ) , Συνεργατών Γ.Σ., Δομών και
Ελεγκτών Γ.Σ.
στ) Μητρώο παραγωγών γάλακτος.
ζ) Μητρώο επιχειρήσεων γάλακτος.
η) Μητρώο επιχειρήσεων κρέατος.
θ) Βάση δεδομένων ισοζυγίων γάλακτος και κρέατος.
ι) Βάση δεδομένων εισκομίσεων γάλακτος.
ια) Βάση δεδομένων ποιότητας γάλακτος.
ιβ) Βάση δεδομένων ημερήσιων σφαγών.
ιγ) Βάση δεδομένων ελέγχων γάλακτος-κρέατος.
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2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης των μητρώων, καθώς και η δυνατότητα τήρησης
επιπλέον μητρώων, εφαρμοζόμενων ανάλογα των διατάξεων του ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50Α')
όπως κάθε φορά ισχύει. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται οι διαδικασίες για την
αξιολόγηση, την έγκριση, την πιστοποίηση, την επιμόρφωση και τη διαρκή κατάρτιση και
ενημέρωση των Ελεγκτών, των Επιθεωρητών και των Γεωργικών Συμβούλων. Οι
προβλεπόμενες στην παράγραφο αυτή αποφάσεις του ΔΣ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα
του Οργανισμού.

Άρθρο 16
Κυρώσεις
1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της άσκησης των αρμοδιοτήτων ελέγχου γάλακτοςκρέατος, πιστοποίησης προϊόντων Ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών, Προϊόντων
συστημάτων ποιότητας (ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ) και επίβλεψης φορέων Πιστοποίησης ανατίθενται
στον Οργανισμό οι παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Η συγκρότηση και λειτουργία πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων επιτροπών
παρατυπιών και παραβάσεων.
β) Η εισήγηση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επιβολή
διοικητικών κυρώσεων, όταν διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραβάσεις κατά την άσκηση
των ελεγκτικών και πιστοποιητικών διαδικασιών ή κατά τη διενέργεια επίβλεψης των
φορέων.

2. Οι πρωτοβάθμιες επιτροπές παρατυπιών και παραβάσεων αποτελούνται από δύο
υπαλλήλους του Οργανισμού, οι οποίοι δεν έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία ελέγχου
των κρινόμενων υποθέσεων, και έναν υπάλληλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και οι δευτεροβάθμιες επιτροπές αποτελούνται από δυο υπαλλήλους του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έναν υπάλληλο του Οργανισμού, οι
οποίοι δεν συμμετέχουν στη σύνθεση πρωτοβάθμιας επιτροπής και δεν έχουν συμμετάσχει
στη διαδικασία ελέγχου των κρινόμενων υποθέσεων. Η θητεία των μελών των επιτροπών
είναι διετής. Τα μέλη των επιτροπών ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από εισήγηση του ΔΣ του Οργανισμού.
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3. Οι διοικητικές κυρώσεις και η διαδικασία επιβολής τους καθορίζονται ανά αντικείμενο
ελέγχου, πιστοποίησης, επίβλεψης και τήρησης μητρώων, με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 17
Κατηγορίες Προσωπικού
1. Ο Οργανισμός στελεχώνεται από τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικού:
α) Ερευνητές, των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε διακόσιες πενήντα (250).
β) Υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, (ΠΕ) των οποίων οι οργανικές θέσεις
ορίζονται σε τριακόσιες (300).
γ) Υπάλληλοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, (ΤΕ) των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται
σε εκατόν πενήντα (150).
δ) Υπάλληλοι Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (ΔΕ)
των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε διακόσιες δώδεκα (212).
ε) Υπάλληλοι Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, (ΥΕ) των
οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε πενήντα πέντε (55).
2. Στον Οργανισμό υπηρετούν έξι (6) Δικηγόροι με έμμισθη εντολή και πάγια αντιμισθία.

3. Με τους Κανονισμούς Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας και Κατάστασης
Προσωπικού του Οργανισμού καθορίζονται οι κλάδοι, οι κατηγορίες και οι ειδικότητες,
καθώς και ο αριθμός των οργανικών θέσεων των υπαλλήλων, όπως επίσης και η κατανομή
τους στις οργανικές μονάδες του Οργανισμού, το σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων και
επιλογής προϊσταμένων, το σύστημα πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων, το Πειθαρχικό
(πρωτοβάθμιο) και Υπηρεσιακό Συμβούλιο καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, που αφορά
σε θέματα κατάστασης προσωπικού.
Για τους Ερευνητές εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του ν.1514/1985 όπως κάθε φορά
ισχύει. Με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού μπορεί να εξειδικεύονται οι
προϋποθέσεις και τα προσόντα για την προαγωγή των Ερευνητών από βαθμίδα σε βαθμίδα,
καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια η οποία αφορά στην υπηρεσιακή τους
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κατάσταση.

Άρθρο 18
Ερευνητές
1. Ως ερευνητές του Οργανισμού υπηρετούν επιστήμονες, κάτοχοι πτυχίου και
διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την
εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων, διαδικασιών, μεθόδων και
συστημάτων χάριν της αγροτικής ανάπτυξης της χώρας, ενώ μπορούν να παρέχουν
εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του
Οργανισμού ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ευχέρεια που παρέχεται στους ερευνητές
να διδάσκουν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ και να μετέχουν στην εν γένει εκπαιδευτική και ερευνητική
δραστηριότητα των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάλογα με το
ερευνητικό έργο τους, τη διεθνή αναγνώρισή τους και τη συμβολή τους στην αξιοποίηση
των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων προς όφελος της αγροτικής παραγωγής και
ανάπτυξης της χώρας, οι ερευνητές κατατάσσονται σε τέσσερις (4) βαθμίδες: Α΄, Β΄, Γ΄ και
Δ΄ με τους εξής αντίστοιχους τίτλους:
Τακτικός ερευνητής - βαθμίδα Α΄
Αναπληρωτής ερευνητής - βαθμίδα Β΄
Εντεταλμένος ερευνητής - βαθμίδα Γ΄
Δόκιμος ερευνητής - βαθμίδα Δ΄.
Οι Ερευνητές των βαθμίδων Δ΄ και Γ` προσλαμβάνονται με τριετή θητεία, που μπορεί να
παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Οι θέσεις όλων των βαθμίδων του
ερευνητικού προσωπικού είναι πλήρους απασχόλησης.

2. Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για την αρχική πρόσληψη ερευνητή σε κάθε
βαθμίδα καθορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15 του
ν.1514/1985 όπως κάθε φορά ισχύει.
Ειδικότερα:
2.1. Για τη βαθμίδα Δ’: Διδακτορικό δίπλωμα σε ειδικότητα σχετική με την αγροτική έρευνα.
Γνώσεις και αποδεδειγμένη ικανότητα για υπεύθυνη εκτέλεση μιας φάσης ή ενός τμήματος
έργου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που να αποδεικνύονται από επίσημα στοιχεία
καθώς και έργο δημοσιευμένο σε έγκριτα περιοδικά.
2.2. Για τη βαθμίδα Γ’: Εκτός από τα παραπάνω προσόντα, απαιτείται ο ερευνητής να έχει
την ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να
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κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή να
τους επιβλέπει. Επίσης, απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε
επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους.
2.3. Για τη βαθμίδα Β’: Εκτός από τα παραπάνω προσόντα, απαιτείται ο ερευνητής να έχει
την ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα
επί μέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και να προωθεί
πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης, απαιτείται να έχει κάνει
πρωτότυπες

δημοσιεύσεις

σε

επιστημονικά

και

τεχνικά

περιοδικά

διεθνώς

αναγνωρισμένου κύρους και να έχει αναγνωρισμένη από άλλους ερευνητές συμβολή στην
πρόοδο της επιστήμης.
2.4.Για τη βαθμίδα Α’: Εκτός από τα παραπάνω προσόντα, απαιτείται ο ερευνητής να έχει
την ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να
συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να
συμβάλλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και να έχει αναγνωριστεί
διεθνώς για τη συμβολή του σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς
του και να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά
διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

3. Στα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο
συνεκτιμώνται κατά περίπτωση διπλώματα ευρεσιτεχνίας του υποψηφίου, η συμμετοχή
του στην ανάπτυξη νέων μεθόδων, προϊόντων και ποικιλιών, η συνολική προσφορά του
υποψηφίου στην αγροτική έρευνα και τεχνολογία, καθώς και η συμβολή του στην αγροτική
ανάπτυξη της χώρας. Πρόσθετα προσόντα μπορεί να προβλεφθούν στον Κανονισμό
Κατάστασης του Προσωπικού του Οργανισμού. Με τον ίδιο Κανονισμό ρυθμίζεται και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, σχετική με την κατάσταση του ερευνητικού προσωπικού.

4. Οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις των ερευνητών είναι ενιαίες για όλες τις βαθμίδες.

5. Η πλήρωση των κενών θέσεων των ερευνητών λαμβάνει χώρα ύστερα από διεθνή
προκήρυξη, στην οποία ορίζονται υποχρεωτικά το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, η
βαθμίδα ή εναλλακτικά οι βαθμίδες εισαγωγής. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα
του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, κοινοποιείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες τους,
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καθώς επίσης κοινοποιείται στις πρεσβείες της Ελλάδας στην αλλοδαπή, για να λάβουν
γνώση οι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού. Περίληψή της δημοσιεύεται υποχρεωτικά
σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας, πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε μία
της έδρας του Ινστιτούτου.

6. Οι υποψήφιοι για πρόσληψη στις τέσσερις (4) βαθμίδες των ερευνητών ή για προαγωγή
από τη Β΄ στην Α΄ βαθμίδα, υποβάλλουν αίτηση, τα απαιτούμενα από την προκήρυξη
δικαιολογητικά, όταν πρόκειται για πρόσληψη, βιογραφικό σημείωμα και λεπτομερές
υπόμνημα με το επιστημονικό, ερευνητικό, συγγραφικό και άλλο έργο τους. Οι υποψήφιοι
για προαγωγή στη Γ΄ και στη Β΄ βαθμίδα, υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα
του επιστημονικού, ερευνητικού και συγγραφικού τους έργου, όταν ειδοποιηθούν για την
επικείμενη κρίση τους για προαγωγή από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, τρεις (3)
μήνες πριν ολοκληρωθεί η θητεία τους στην βαθμίδα που υπηρετούν. Για την πρόσληψη
και την προαγωγή αποφασίζει Ειδική Επταμελής Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με
απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου αυτού.

7. Επιτροπές επιλογής και εξέλιξης των ερευνητών.
7.1. Η επιλογή και η εξέλιξη των ερευνητών όλων των βαθμίδων γίνεται από Ειδικές
Επταμελείς Επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από ερευνητές ή καθηγητές μέλη του
ΔΕΠ/ΑΕΙ του ιδίου ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο της
υπό πλήρωση θέσης ή του υπό προαγωγή ερευνητή με τους αναπληρωτές τους. Όλα τα
μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής πρέπει να υπηρετούν στην ίδια ή σε ανώτερη σε
βαθμίδα από τη βαθμίδα της υπό πλήρωση θέσης ή του κρινόμενου για προαγωγή
ερευνητή.
7.2.

Τουλάχιστον τρία από τα μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης των ερευνητών

προέρχονται από τα Μητρώο Εξωτερικών Μελών που προβλέπεται στην επόμενη
παράγραφο, από τα οποία τουλάχιστον ένα μέλος προέρχεται από ομοταγή Ερευνητικά
Ιδρύματα ή ΑΕΙ της αλλοδαπής. Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να προέρχονται είτε από το
Μητρώο Εσωτερικών Μελών που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο, είτε από το μητρώο
εξωτερικών μελών.
Η σύνθεση των επιτροπών καθορίζεται από το ΔΣ του Οργανισμού, που επιλέγει το
Επιστημονικό Συμβούλιο Αγροτικής Έρευνας (ΕΣΑΕ) με κλήρωση από τα Μητρώα των
Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών και εισηγείται η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
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στο ΔΣ. Τα εξωτερικά και εσωτερικά μέλη της επιτροπής αναπληρώνονται από ίσο αριθμό
εξωτερικών και εσωτερικών μελών, αντίστοιχα.
7.3.

Τα μέλη της επιτροπής επιλέγονται από Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών

Μελών του Οργανισμού, τα οποία καταρτίζονται και επικαιροποιούνται κάθε δύο έτη, ανά
γνωστικό αντικείμενο από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, ύστερα από εισήγηση
του ΕΣΑΕ. Στα Μητρώα Εσωτερικών Μελών εγγράφονται ερευνητές του Οργανισμού και
στα Μητρώα Εξωτερικών Μελών εγγράφονται ερευνητές άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων
της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και καθηγητές αντίστοιχης βαθμίδας ΑΕΙ της
ημεδαπής και αλλοδαπής. Τα Μητρώα εγκρίνονται από το ΔΣ του Οργανισμού και
δημοσιεύονται σε διακριτή θέση στον ιστότοπο του Οργανισμού.
7.4. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής, ορίζονται και δημοσιοποιούνται
μαζί με τα βιογραφικά τους σημειώματα με αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου του ΔΣ
με βάση το επιστημονικό έργο που προβλέπεται στην παράγραφο 7.1. και ιδίως με βάση το
πρόσφατο επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων.
7.5. Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψηφίων, η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης
υποχρεούται να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο από δύο ερευνητές ή
καθηγητές που ανήκουν στο Μητρώο Εξωτερικών ή Εσωτερικών Μελών και από δύο
ερευνητές ή καθηγητές που υποδεικνύονται από τον υποψήφιο και που δεν ανήκουν
υποχρεωτικά στα Μητρώα του Οργανισμού.
7.6. Η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης συνεδριάζει για την επιλογή ή εξέλιξη του ερευνητή
ύστερα από πρόσκληση του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας και επιλέγει τον
πρόεδρο μεταξύ των εσωτερικών μελών. Η επιτροπή έχει απαρτία αν είναι παρόντα
περισσότερα από τα μισά μέλη, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος της που δεν ανήκει
στον Οργανισμό, και αποφασίζει με πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. Τα μέλη
μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία και μέσω τηλεδιάσκεψης. Με τον Κανονισμό
Κατάστασης Προσωπικού καθορίζονται ο τρόπος διαπίστωσης της απαρτίας, τήρησης
πρακτικών, αξιολόγησης των υποψηφίων, η ψηφοφορία, η επιλογή, οι δαπάνες
μετακίνησης, ημερήσιας αμοιβής των εξωτερικών μελών και κάθε θέμα σχετικό με την
τηλεδιάσκεψη και κυρίως της διασφάλισης της διαδικτυακής μυστικότητας.
7.7. Η Εισηγητική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του νόμου αυτού, υποβάλλει
στο σώμα εμπεριστατωμένη εισήγηση αξιολόγησης του έργου των υποψηφίων εντός
αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή των δικαιολογητικών
των υποψηφίων που διαβιβάζει στα μέλη της η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας. Η
ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων για πρόσληψη ή προαγωγή από
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την Ειδική Επταμελή Επιτροπή δεν επιτρέπεται να υπερβεί συνολικά τις εξήντα (60) ημέρες
από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής της σχετικής αίτησης μαζί με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, το βιογραφικό και το υπόμνημα με το επιστημονικό, ερευνητικό,
συγγραφικό και λοιπό έργο των κατά περίπτωση υποψηφίων για πρόσληψη ή εξέλιξη.

8. Για την εξέλιξη ερευνητή στη βαθμίδα Γ΄ απαιτείται τριετής θητεία στη βαθμίδα Δ΄ και
θετική κρίση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Αν ο κρινόμενος δεν κριθεί
προακτέος, η θητεία του παρατείνεται για δύο (2) έτη, μετά δε τη λήξη της επανακρίνεται.
Αν κατά την επανάκριση δεν κριθεί προακτέος, απολύεται.

9. Για την εξέλιξη ερευνητή στη βαθμίδα Β΄ απαιτείται τριετής θητεία στη βαθμίδα Γ΄ και
θετική κρίση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Αν ο υποψήφιος δεν κριθεί
προακτέος, η θητεία του παρατείνεται δύο φορές για δύο (2) έτη κάθε φορά. Κατά τη λήξη
καθεμιάς θητείας επανακρίνεται. Αν και μετά την τελευταία αξιολόγησή του δεν κριθεί
προακτέος, η θητεία του δεν ανανεώνεται. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να ζητήσει με
αίτησή του, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν της κρίσης
να μεταφερθεί στο προσωπικό του στοιχείου β) ή γ) του άρθρου 18 του παρόντος νόμου με
απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού, ύστερα από γνώμη του οικείου ΕΣΙ, οπότε λαμβάνει τις
αποδοχές της θέσης αυτής. Η θέση αυτή καταργείται μετά την αποχώρησή του, με
οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει αυτή. Κατά το διάστημα από τη λήξη της θητείας μέχρι την
οριστική κρίση για μεταφορά στη θέση την οποία ζήτησε, ο ερευνητής παραμένει στη θέση
του και λαμβάνει τις αποδοχές του. Ο χρόνος υπηρεσίας του στον κλάδο των ερευνητών
θεωρείται ότι διανύθηκε στη νέα του θέση για όλες τις διοικητικές και μισθολογικές
συνέπειες.

10. Ο ερευνητής της βαθμίδας Β΄ προάγεται ύστερα από αίτησή του, εφόσον έχει τετραετή
υπηρεσία στη βαθμίδα αυτή και έχει κριθεί θετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
αυτού. Αν η κρίση δεν είναι θετική, επανακρίνεται κάθε τρία (3) έτη μετά από αίτησή του.

11. Ερευνητής που έχει διακριθεί με τη συγγραφική του επίδοση, τη διεθνή προβολή στο
χώρο της αγροτικής έρευνας και γενικά τη συμβολή του στην προώθηση της επιστήμης και
της τεχνολογίας, μπορεί να κριθεί προακτέος κατ’ εξαίρεση για ανώτερη βαθμίδα με
απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού. Για την εφαρμογή της ακολουθούνται οι διατάξεις του
άρθρου αυτού, ύστερα από αξιολόγηση από την Ειδική Επταμελή Επιτροπή.
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12. Οι βαθμίδες του Κλάδου Ερευνητών είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς. Οι
νομοθετημένες οργανικές θέσεις μπορούν, ανάλογα με τις ανάγκες των ΙΑΕ της Γενικής
Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Οργανισμού να καταλαμβάνονται από ερευνητές Δ’, Γ’ ,
Β’ ή Α΄ βαθμίδας, αδιακρίτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

13. Οι ερευνητές του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του
εξηκοστού εβδόμου έτους της ηλικίας τους ή με τη συμπλήρωση 35ετίας. Ο ερευνητής
μπορεί να παραμείνει και μετά τη συμπλήρωση της 35ετίας, εάν το επιθυμεί, μέχρι τη
συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου έτους της ηλικίας του.

14. Καθιερώνεται ο τίτλος του «Ομότιμου Ερευνητή» όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 του
παρόντος ο οποίος μπορεί να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα του Οργανισμού
σύμφωνα με τις προβλεπόμενους στο Νόμο αυτό όρους και προϋποθέσεις.

Άρθρο 19
Κινητικότητα Ερευνητών - Επαναπατρισμός Ελλήνων επιστημόνων της διασποράς
1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θεσπίζονται κίνητρα και
μέτρα διευκόλυνσης για την προσέλκυση ξένων επιστημόνων από χώρες εντός ή εκτός της
Ε.Ε.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, θεσπίζονται κίνητρα για τον επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων της
διασποράς από χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύσσονται εθνικά
προγράμματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας που ανταποκρίνονται στις ειδικές
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγχρηματοδοτούνται από το εκάστοτε
Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την τεχνολογία.

4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτούνται
επιτροπές, έργο των οποίων είναι η εναρμόνιση των εθνικών κανόνων δικαίου με την
Ευρωπαϊκή Χάρτα των Ερευνητών και τον Κώδικα Δεοντολογίας για τις Προσλήψεις των
Ερευνητών και την άρση των εμποδίων στην κινητικότητα των ερευνητών στο πλαίσιο της
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σχετικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα σχετικά μέτρα λαμβάνονται με απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή με κοινή απόφαση αυτού και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και μπορεί να αφορούν, μεταξύ άλλων, θέματα
διευκόλυνσης της εισόδου και της διαμονής των αλλοδαπών ερευνητών στην Ελλάδα.

Άρθρο 20
Σύνταξη, έγκριση και χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων.
1. Το ερευνητικό πρόγραμμα συντάσσεται από ομάδα ερευνητών ή από μεμονωμένους
ερευνητές οποιασδήποτε βαθμίδας. Το ερευνητικό πρόγραμμα μπορεί να καλύπτει και
ανάγκες φυσικών προσώπων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, με την προϋπόθεση ότι οι
φορείς αναλαμβάνουν τη χρηματοδότηση του προγράμματος και αυτό εντάσσεται στα
πλαίσια του σκοπού του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

2. Η σύνταξη, υποβολή, αξιολόγηση, έγκριση, διαδικασία καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια των ερευνητικών προγραμμάτων καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ του
ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ύστερα από εισήγηση του ΕΣΑΕ.

3. Η χρηματοδότηση είναι αποκλειστική κατά πρόγραμμα και βαρύνει τις πιστώσεις του
ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ. Κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζεται με απόφαση του ΔΣ του
ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Άρθρο 21
Αποδοχές προσωπικού
1. Οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α 297) όπως αντικαταστάθηκαν με τις
διατάξεις του πρώτου άρθρου, υποπαράγραφου Γ1, σημείο 22.1 του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α΄
222) όπως κάθε φορά ισχύει για (α) τους Ερευνητές, (β) το Διευθυντή Ινστιτούτου
Ερευνητικού Κέντρου και (γ) το Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου του ν.1514/1985 όπως
κάθε φορά ισχύει, εφαρμόζονται αντίστοιχα για τους υπαλλήλους του κλάδου των
ερευνητών των αντίστοιχων βαθμίδων, τους Διευθυντές των ΙΑΕ και το Γενικό Διευθυντή
Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

2. Οι διατάξεις του ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) όπως κάθε φορά ισχύει για τους υπαλλήλους
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανά κλάδο, κατηγορία και ειδικότητα,
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εφαρμόζονται αντίστοιχα για τους ομολόγους τους υπαλλήλους Πανεπιστημιακής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 22
Πόροι και οικονομική διαχείριση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
1. Οι πόροι του Οργανισμού προέρχονται από:
α) Την ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του Οργανισμού,
συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού του.
β) Την ετήσια επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό των δημοσίων επενδύσεων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλου φορέα.
γ) Τις επιχορηγήσεις από διεθνείς οργανισμούς.
δ) Τα έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, έργων
και μελετών, διδακτικών έργων, τη διάθεση τεχνολογικών προϊόντων και την παροχή
εξειδικευμένων υπηρεσιών στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού
δικαίου και ιδιώτες, καθώς και έσοδα από την εκτέλεση εργασιών πιστοποίησης.
ε) Τα έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του, καθώς και από την
εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, της οποίας ο Οργανισμός έχει
τη νομή και τη χρήση.
στ) Τις δωρεές, τις χορηγίες και τις κάθε είδους παροχές τρίτων.
ζ) Τα έσοδα των Γραφείων Διασύνδεσης και Εμπορίας των Γεωργικών Σχολών.
η) Τα έσοδα από το τέλος χρήσης των σημάτων ποιότητας ή σημάτων συμμόρφωσης,
αγροτικών προϊόντων ή διαδικασιών παραγωγής.
θ) Τα έσοδα της ειδικής εισφοράς στο γάλα ανεξαρτήτως προέλευσης που προβλέπεται
από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 94 του ν.2127/1993 όπως κάθε φορά ισχύει.
ι) Τα έσοδα της ειδικής εισφοράς στο κρέας που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 12 του ν.3698/2008 (Α΄198) όπως κάθε φορά ισχύει.
ια) Τα έσοδα της ειδικής εισφοράς για την εγγραφή των Γεωργικών Συμβούλων (Γ.Σ.),
συνεργατών Γ.Σ. και ελεγκτών στα αντίστοιχα μητρώα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.
ιβ) Τα έσοδα από την εκτέλεση εργασιών ελέγχου, πιστοποίησης και επίβλεψης φορέων
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ελέγχου και πιστοποίησης, τα έσοδα από την πώληση εκδόσεων και τα έσοδα από
ανταποδοτικά τέλη και τέλη επίβλεψης
ιγ) Τα έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

2. Τα έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλλευση των ποικιλιών φυτικού
πολλαπλασιαστικού υλικού που δημιουργούνται, βελτιώνονται και διατηρούνται
διατίθενται για τη χρηματοδότηση της οικείας δραστηριότητας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

3. Τα έσοδα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος
διακινείται με γραπτές εντολές που υπογράφονται από κοινού από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο και το Γενικό Διευθυντή του Διοικητικού – Οικονομικού ή από τους νόμιμους
αναπληρωτές τους. Ειδικά, τα έσοδα που αφορούν στην εκτέλεση ανταγωνιστικών ή μη
ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, έργων και μελετών και την παροχή
εξειδικευμένων υπηρεσιών σε τρίτους από τα ΙΑΕ, υπάρχει δυνατότητα με απόφαση του ΔΣ
να

τηρούνται σε ξεχωριστούς για κάθε πρόγραμμα, έργο ή μελέτη τραπεζικούς

λογαριασμούς, οι οποίοι διακινούνται με γραπτές εντολές που υπογράφονται από κοινού
από το Γενικό Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας και το Γενικό Διευθυντή Διοικητικού –
Οικονομικού ή από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Σε ιδιαίτερο επίσης τραπεζικό
λογαριασμό «διοικητικών εσόδων» (over heads), ο οποίος διακινείται με γραπτές εντολές
που υπογράφονται από κοινού από το Διευθύνοντα Σύμβουλο και από το Γενικό Διευθυντή
Αγροτικής Έρευνας ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, μεταφέρεται από τους ιδιαίτερους
λογαριασμούς που τηρούνται για κάθε πρόγραμμα, έργο ή μελέτη και από την παροχή
υπηρεσιών σε τρίτους από τα ΙΑΕ ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του
προγράμματος, έργου, μελέτης και παροχής υπηρεσιών, που καθορίζεται κάθε φορά,
γενικά, ειδικά ή κατά περίπτωση, από το ΔΣ του Οργανισμού με εισήγηση του Διευθύνοντος
Συμβούλου και τη θετική σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή Αγροτικής Έρευνας.

Χρηματικά ποσά που προέρχονται από κάθε φύσης τέλη, εισφορές ή πρόστιμα που
επιβάλλονται από τον Οργανισμό, με βάση την εθνική ή την κοινοτική νομοθεσία,
κατατίθενται υπέρ του Οργανισμού και εισπράττονται, αποδίδονται ή παρακρατούνται από
αυτόν, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση μη οικειοθελούς
καταβολής, τα ανωτέρω χρηματικά ποσά βεβαιώνονται με μέριμνα του Οργανισμού και
εισπράττονται έντοκα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεως Δημοσίων
Εσόδων. Τα έσοδα της ειδικής εισφοράς στο γάλα και στο κρέας κατατίθενται σε
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ξεχωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς όψεως οι οποίοι διακινούνται με γραπτές εντολές
των αρμοδίων οργάνων Διοίκησης του Οργανισμού. Η ίδια διαδικασία βεβαίωσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, ακολουθείται
για όλες τις οφειλές τρίτων έναντι του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην επιβολή ΦΠΑ στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που
υπάγονται στο καθ’ ύλην αντικείμενο του Οργανισμού.

7. Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του
Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, ΦΕΚ 222, τ. Α΄), όπως κάθε
φορά ισχύουν και συντάσσει υποχρεωτικά οικονομικές καταστάσεις, κάθε έτος.

Οι

οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από δύο (2) ορκωτούς λογιστές, στους οποίους
ανατίθεται κάθε οικονομικό έτος ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του
Οργανισμού, μετά από ανοικτό διαγωνισμό. Οι οικονομικές καταστάσεις με το
πιστοποιητικό ελέγχου υποβάλλονται στο ΔΣ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για επιβεβαίωση,
ταυτόχρονα δε διαβιβάζονται για να εγκριθούν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να διατάξει οποτεδήποτε έκτακτο
έλεγχο της διαχείρισης του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι τυχόν δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν τον
ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά
περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ΔΣ του ΕΛΓΟ –
ΔΗΜΗΤΡΑ, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 23
Κανονισμός Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού – Κανονισμός
Κατάστασης Προσωπικού – Κανονισμός Προμηθειών – Κανονισμός Οικονομικής
Διαχείρισης
– Κανονισμός Λειτουργίας ΔΣ – Κανονισμός ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων
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1. Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
κατά περίπτωση

με τους συναρμόδιους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ, η
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνονται και καταρτίζονται ο
Κανονισμός Λειτουργίας του ΔΣ, ο Κανονισμός Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας
του Οργανισμού, ο Κανονισμός Κατάστασης Προσωπικού, ο Κανονισμός Προμηθειών και ο
Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Οργανισμού. Το Δ.Σ. του ΕΛΓΟ οφείλει να
υποβάλει την έγγραφη εισήγησή του στους αρμόδιους Υπουργούς εντός έξι(6) μηνών από
τη δημοσίευση του παρόντος.
2. Με τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού
καθορίζονται:
(α) Η ίδρυση, η έδρα και το γνωστικό αντικείμενο των περιφερειακών μονάδων (Κέντρα
Αγροτικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας, Επαγγελματικές Σχολές, Εποπτείες,
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εργαστήρια) του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. Επίσης μπορεί
να αναδιαρθρώνονται, να αναμορφώνονται, να ενοποιούνται, να συγχωνεύονται, να
καταργούνται ή και να συνιστώνται νέα Ινστιτούτα για την εξυπηρέτηση των εξελισσόμενων
αναγκών της αγροτικής έρευνας.
(β) Η οργάνωση, διάρθρωση, στελέχωση, λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Κεντρικής
Υπηρεσίας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και των επιμέρους περιφερειακών υπηρεσιακών μονάδων
του Οργανισμού.
(γ) Οι επιμέρους υπηρεσιακές μονάδες των περιφερειακών μονάδων στην έδρα τους ή και
εκτός αυτής, τα προσόντα και ο τρόπος ανάδειξης των προϊσταμένων τους. Με τον ίδιο
Κανονισμό καθορίζεται η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες Επιστημονικών
Συμβουλίων των Ινστιτούτων (ΕΣΙ).
(δ) Οι αρμοδιότητες και οι λεπτομέρειες της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων του
Οργανισμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, εκτός των Πειθαρχικών
Επιτροπών (ή Συμβουλίων), των οποίων οι αρμοδιότητες και η λειτουργία τους ρυθμίζονται
από τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού.
(ε) Η συνεργασία του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με τις Κεντρικές και Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με άλλες Δημόσιες Αρχές.
(στ) Κάθε άλλο θέμα, τη ρύθμιση του οποίου παραπέμπει ο νόμος αυτός να ρυθμιστεί από
τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού.
3. Με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού μπορεί να ανακαθορίζεται το σύνολο των
οργανικών θέσεων του προσωπικού του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, οι οποίες διακρίνονται σε
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κλάδους, κατηγορίες και ειδικότητες και διαρθρώνονται σε βαθμίδες και βαθμούς,
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς επίσης καθορίζονται τα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων για την πρόσληψη στις θέσεις αυτές. Ο
ανακαθορισμός του αριθμού των οργανικών θέσεων και η κατανομή τους σε κλάδους,
κατηγορίες και ειδικότητες δεν μπορεί να υπολείπεται του αριθμού των υπηρετούντων κάθε
φορά υπαλλήλων.
Επίσης ρυθμίζονται, συμπληρωματικά στις διατάξεις του νόμου αυτού, θέματα που
αφορούν στην πρόσληψη, την ετήσια αξιολόγηση και την προαγωγή των υπαλλήλων των
κλάδων Ερευνητών, των Υπαλλήλων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και
Υπαλλήλων Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής
εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του νόμου αυτού. Επίσης ρυθμίζονται
θέματα που αφορούν στα καθήκοντα όλων των κλάδων του προσωπικού, στις εκτός έδρας
μετακινήσεις του για υπηρεσιακούς λόγους και το ύψος των σχετικών αποζημιώσεων κατά
περίπτωση, στις κάθε είδους άδειες, στη μετάθεση, απόσπαση εντός του Οργανισμού στη
μετακίνηση από υπηρεσιακή μονάδα σε άλλη στην ίδια υπηρεσιακή μονάδα και έδρα, στην
εσωτερική μετάταξη από κατηγορία ή ειδικότητα σε άλλη κατηγορία ή ειδικότητα, στις
ηθικές αμοιβές, στην πειθαρχική δικαιοδοσία και διαδικασία, στα πειθαρχικά αδικήματα
και τις ποινές, στην αστική ευθύνη, στη λύση της υπαλληλικής σχέσης, καθώς και σε κάθε
άλλο θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση του συνόλου του προσωπικού, που δεν
ρυθμίζεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.

4. Με τον Κανονισμό Προμηθειών καθορίζονται ο τρόπος ανάθεσης συμβάσεων
προμήθειας υλικών, εξοπλισμού και έργων.

5. Με τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης καθορίζονται ο τρόπος οικονομικής
διαχείρισης του Οργανισμού, το λογιστικό σύστημα, οι δαπάνες και ο έλεγχός τους.

6. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου καθαρίζεται η λειτουργία του
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

7. Με τον Κανονισμό Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Έργων καθορίζεται η διεκδίκηση,
ανάθεση και διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων του Οργανισμού.
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Άρθρο 24
Ειδικός Λογαριασμός

Στον Οργανισμό συστήνεται Ειδικός Λογαριασμός για τη διαχείριση των κονδυλίων που
διατίθενται για την εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, προγραμμάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης και για τους ελέγχους ποιότητας αγροτικών προϊόντων. Η
διαχείριση και τα ειδικότερα θέματα του Ειδικού Λογαριασμού, ρυθμίζονται με ανάλογη
εφαρμογή, από

τις διατάξεις της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και

Έρευνας και Τεχνολογίας με αριθμό 5439/1985 (ΦΕΚ Β΄ 298), όπως κάθε φορά ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο 25
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Οι υπάλληλοι που ανήκουν στο τακτικό προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου και κατέχουν τις οργανικές του άρθρου 8 της υπ' αριθμ.
188763/10.10.2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 2284/13.10.2011) (στο εξής ΚΥΑ)
με την οποία συστάθηκε ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, οι κατέχοντες προσωποπαγείς θέσεις, καθώς
και οι ανήκοντες στο έκτακτο προσωπικό (με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου), που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ,
οιουδήποτε κλάδου, κατηγορίας και ειδικότητας, συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους στις υπηρεσιακές μονάδες (δομές) και στον τόπο της προηγούμενης εργασίας τους και
απολαμβάνουν, τις αποδοχές που ελάμβαναν πριν την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού.
Σε περίπτωση, που από το νόμο αυτόν δεν προβλέπεται ή δεν προβλεφθεί με τον
Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας η λειτουργία υπηρεσιακής μονάδας
στην έδρα της προηγούμενης απασχόλησης των ανωτέρω, λόγω κατάργησης,
αναδιάρθρωσης ή συγχώνευσης και μεταβολής της έδρας της, οι υπάλληλοι αυτοί μπορεί,
κάνοντας χρήση εναλλακτικά των ρυθμίσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, με αίτησή τους, που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, να υπηρετήσουν
σε υπηρεσιακή μονάδα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ που εδρεύει σε άλλη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Διοικητικής Περιφέρειας της επιλογής τους.
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2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από αίτηση των
ενδιαφερομένων τακτικών υπαλλήλων και αυτών που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις
όλων των κατηγοριών του νόμου αυτού, που υπηρετούν στις υπηρεσιακές μονάδες (δομές)
του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ που συστήθηκε κατ’ αρχάς με την υπ’ αριθμ. 188763/10.10.2011
Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 2284 Β΄/13.10.2011), των οποίων η υπηρεσιακή
μονάδα στην οποία είχαν τοποθετηθεί και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους καταργείται,
αναδιαρθρώνεται ή συγχωνεύεται με άλλη υπηρεσιακή μονάδα και μεταβάλλεται η έδρα
της, μετατάσσονται με μεταφορά των οργανικών τους θέσεων, κατά προτεραιότητα στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, άλλως, σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του
στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην έδρα της υπηρεσιακής μονάδας που
καταργείται ή στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της οικείας Διοικητικής Περιφέρειας.

3. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού το ΔΣ του ΕΛΓΟ –
ΔΗΜΗΤΡΑ με απόφασή του εντάσσει τους υπηρετούντες τακτικούς υπαλλήλους της
προηγούμενης παραγράφου στις οργανικές θέσεις προσωπικού που συστήνονται με το
νόμο αυτόν με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους και τον χρόνο της
προϋπηρεσίας τους πραγματικής και αναγνωρισμένης ως εξής: (α) Στις οργανικές θέσεις της
κατηγορίας του Ερευνητικού προσωπικού και στις βαθμίδες που κατείχαν κατά τον χρόνο
έναρξης της ισχύος του νόμου αυτού εντάσσονται οι υπηρετούντες σε οργανικές θέσεις της
κατηγορίας Ερευνητών της ΚΥΑ με την οποία συστήθηκε κατ’ αρχάς ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. (β)
Στις οργανικές θέσεις της κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
εντάσσονται οι υπηρετούντες κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του νόμου αυτού στις
οργανικές θέσεις της κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ΚΥΑ
με την οποία συστήθηκε κατ’ αρχάς ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα
που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο για την κατηγορία αυτή. Με την ίδια απόφαση
κατατάσσονται και στην προβλεπόμενη από το νόμο βαθμολογική κλίμακα της κατηγορίας
τους με βάση τους τίτλους σπουδών και το χρόνο προϋπηρεσίας τους. (γ) Στις οργανικές
θέσεις της κατηγορίας Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης δευτεροβάθμιας και
υποχρεωτικής εκπαίδευσης εντάσσονται οι υπηρετούντες κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος
του νόμου αυτού στις οργανικές θέσεις της κατηγορίας Διοικητικής και Τεχνικής
Υποστήριξης δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης της ΚΥΑ με την οποία
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συστήθηκε κατ’ αρχάς ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα που
προβλέπονται από τον παρόντα νόμο για την κατηγορία αυτή.

4. Αμέσως μετά την κατάρτιση και έγκριση του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και
Λειτουργίας και του Κανονισμού Προσωπικού του Οργανισμού, το ΔΣ του Οργανισμού θα
καθορίσει επαρκές χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο οι Υπάλληλοι Πανεπιστημιακής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και οι Υπάλληλοι Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης
δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μπορούν να ζητήσουν την εσωτερική
μετάταξή τους από ειδικότητα σε άλλη ειδικότητα της κατηγορίας που έχουν ενταχθεί. Το
ΔΣ θα αποφασίσει ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, την εμπειρία, τις
δεξιότητες των ενδιαφερομένων και τις ανάγκες του Οργανισμού.

5. Οι υπηρετούντες με έμμισθη εντολή και πάγια αντιμισθία δικηγόροι στον κατ’ αρχάς
συσταθέντα με την ΚΥΑ, ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ που κατέχουν τις οργανικές θέσεις της παρ. 9
του άρθρου 5 της ΚΥΑ με την οποία συστάθηκε ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, κατατάσσονται
αυτοδικαίως στις αντίστοιχες θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας που θα συσταθεί με τον
Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Οργανισμού. Ο Νομικός
Σύμβουλος που έχει οριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οπαρ. 10 του άρθρου 10 της ΚΥΑ
παραμένει στη θέση του μέχρι τη λήξη της θητείας του.

6. Αμέσως μετά την ένταξη του προσωπικού στις οργανικές θέσεις των κατηγοριών
προσωπικού του νέου Οργανισμού, το ΔΣ μετά από εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος προκηρύσσει τις θέσεις ευθύνης των υπηρεσιακών μονάδων (δομών) που
θα συσταθούν με τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του
Οργανισμού, επιλέγει δε και τοποθετεί προσωρινά, μέχρι την κατάρτιση του Κανονισμού
Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας τους Προϊσταμένους τους. Οι κλάδοι, οι
ειδικότητες, οι κατηγορίες προσωπικού από τις οποίες θα επιλεγούν κατά τα ανωτέρω οι
προσωρινοί προϊστάμενοι και τα επιπλέον προσόντα των υποψηφίων, καθορίζονται με την
απόφαση της εσωτερικής προκήρυξης των θέσεων.

7. Με την κατάρτιση από το ΔΣ του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας
του Οργανισμού, θα καθορισθεί πέραν της

διάρθρωσης των υπηρεσιακών μονάδων

(δομών), οι κλάδοι, οι κατηγορίες και οι ειδικότητες του προσωπικού που θα στελεχώσουν
το σύνολο των υπερκείμενων υπηρεσιακών μονάδων και των υποκειμένων σε αυτές, τα

Σελίδα 57 από 64

επιπλέον προσόντα των προϊσταμένων, η θητεία τους και ο τρόπος στελέχωσής τους. Μέχρι
την κατάρτιση του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας, η κατάρτιση του
οποίου μπορεί να είναι και τμηματική – θεματική, το ΔΣ με αποφάσεις του, μπορεί να
αντιμετωπίζει προσωρινά θέματα που αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης της οργανωτικής
διάρθρωσης και λειτουργίας του Οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη του την ανάγκη για την
εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του.

8. Ο εξοπλισμός και γενικά όλα τα κινητά περιουσιακά στοιχεία των υπηρεσιακών μονάδων
του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, που αναδιαρθρώνονται, ενοποιούνται ή συγχωνεύονται ή
καταργούνται στα ιδρυόμενα με τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας
συνεχίζουν να εξυπηρετούν τα αντίστοιχα κατά το ερευνητικό τους αντικείμενο ΙΑΕ της
Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. 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 ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

9. Τα διαπιστευμένα ή υπό διαπίστευση Εργαστήρια του συγχωνευθέντος ΕΘΙΑΓΕ στον
ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, εντάσσονται και συνεχίζουν να λειτουργούν ως υπηρεσιακές μονάδες
των οικείων ΙΑΕ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

10. Υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που
υπηρετούν στον Οργανισμό και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος, που δεν ανήκουν στην κατηγορία του ερευνητικού προσωπικού κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κρίνονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του
Οργανισμού χωρίς δημόσια προκήρυξη μία μόνο φορά ύστερα από αίτησή τους, σύμφωνα
με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 του παρόντος νόμου για ένταξή τους σε
οργανική θέση της κατηγορίας των ερευνητών σε μία από τις βαθμίδες Α΄, Β΄, Γ΄ ή Δ΄, με
γνωστικό αντικείμενο εκείνο που αναφέρει στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος. Αν δεν
υφίσταται κενή οργανική θέση, η ένταξη γίνεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή. Οι
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αιτήσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο υποβάλλονται μέσα σε έξι μήνες από
τη δημοσίευση του παρ όντος νόμου. Σε περίπτωση θετικής κρίσης, η ένταξη του αιτούντος
ενεργείται με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού και τοποθετείται σε Ινστιτούτο συναφές με
το γνωστικό του αντικείμενο. Η προηγούμενη οργανική θέση των κατά τα ανωτέρω
εντασσομένων στο ερευνητικό προσωπικό υπαλλήλων παραμένει κενή μέχρι την ένταξη ή
την προαγωγή τους στη βαθμίδα Β΄. Σε περίπτωση που δεν προαχθούν στη βαθμίδα Β΄
επιστρέφουν στην προηγούμενη οργανική τους θέση στην κατηγορία Πανεπιστημιακής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για τη θέση
αυτή. Η θητεία τους ως ερευνητές προσμετρείται για κάθε συνέπεια βαθμολογική μισθολογική στη θέση που επανέρχονται.

11. Υπάλληλοι της κατηγορίας Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
που υπηρετούν στον Οργανισμό, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στους
εποπτευόμενους από το ΥΠΑΑΤ φορείς, (ή και στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο
τομέα), κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, κρίνονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του
Οργανισμού χωρίς δημόσια προκήρυξη μία μόνο φορά ύστερα από αίτησή τους, σύμφωνα
με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 του παρόντος νόμου, για ένταξή τους σε
οργανική θέση της κατηγορίας των ερευνητών σε μία από τις βαθμίδες Α΄, Β΄, Γ΄ ή Δ΄, με
γνωστικό αντικείμενο εκείνο που αναφέρει στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος. Αν δεν
υφίσταται κενή οργανική θέση, η ένταξη γίνεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή. Οι
αιτήσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο υποβάλλονται μέσα σε έξι μήνες από
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η δυνατότητα αυτή γνωστοποιείται από τον
Οργανισμό με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ και σε δύο
ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Σε περίπτωση θετικής κρίσης, η ένταξη
του αιτούντος ενεργείται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού και τοποθετείται σε
Ινστιτούτο συναφές με το γνωστικό του αντικείμενο. Η προηγούμενη οργανική θέση των
κατά τα ανωτέρω εντασσομένων στο ερευνητικό προσωπικό υπαλλήλων παραμένει κενή
μέχρι την ένταξη ή την προαγωγή τους στη βαθμίδα Β΄. Σε περίπτωση που δεν προαχθούν
στη βαθμίδα Β΄ επιστρέφουν στην προηγούμενη οργανική τους θέση στην κατηγορία
Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και λαμβάνουν τις αποδοχές που
προβλέπονται για τη θέση αυτή. Η θητεία τους ως ερευνητές προσμετρείται για κάθε
συνέπεια βαθμολογική- μισθολογική στη θέση που επανέρχονται.
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12. Υπάλληλοι της κατηγορίας των Ερευνητών που μεταφέρθηκαν από το συγχωνευθέν
ΕΘΙΑΓΕ στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, που κατ’ αρχάς συστήθηκε με την ΚΥΑ, είχαν δε ενταχθεί
στο ερευνητικό προσωπικό του ΕΘΙΑΓΕ πριν την κύρωση της Πράξης Υπουργικού
Συμβουλίου με αριθμό 61 της 19ης Μαΐου 1989 (ΦΕΚ Α΄125/03.03.1994) με την παράγραφο
1 του άρθρου 27 του ν.2190/1994 (ΦΕΚ Α΄ 28) όπως κάθε φορά ισχύει, μπορούν να
υπαχθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου, εφόσον
πληρούσαν τις προϋποθέσεις του άρθρου 27 του ν.2190/1994 όπως κάθε φορά ισχύει,
εκτός εκείνης να υπηρετούσαν στο Δημόσιο. Ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας των εν
λόγω υπαλλήλων λογίζεται ως υπηρεσία διανυθείσα στο Δημόσιο.

13. Οι υπηρετούντες στην κατηγορία του Ερευνητικού προσωπικού του νέου Οργανισμού
στις βαθμίδες Δ’ και Γ’, που δεν θα προαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1845/1989,
όπως κάθε φορά ισχύει, στις βαθμίδες Γ΄ και Β', εντάσσονται με απόφαση του ΔΣ του
Οργανισμού στην κατηγορία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με
αντίστοιχη μεταφορά της οργανικής του θέσης και με αποδοχές της νέας τους θέσης. Ο
χρόνος υπηρεσίας τους στην κατηγορία του Ερευνητικού προσωπικού, θεωρείται ότι
διανύθηκε στις νέες τους θέσεις για όλες τις διοικητικές και μισθολογικές συνέπειες.

14. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα, ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα,
αποθεματικά κ.λπ. των συνενούμενων νομικών προσώπων περιέρχονται στον ΕΛΓΟ –
ΔΗΜΗΤΡΑ και συνεχίζουν να εξυπηρετούν τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ 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 ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.
Υπογραφείσες συμβάσεις, εκτελούμενα προγράμματα, έργα και μελέτες και ο
προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ 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 ΕΛΓΟ
– ΔΗΜΗΤΡΑ, ο δε ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ αναλαμβάνει αυτοδικαίως και χωρίς οποιαδήποτε
άλλη διατύπωση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τις ενέργειες
αυτές.
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15. Μέχρι την κατάρτιση του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ,
για τους υπαλλήλους και των τριών κλάδων προσωπικού του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
εφαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση οι διατάξεις εκείνου του Κανονισμού Κατάστασης
Προσωπικού που ίσχυε για το προσωπικό των επιμέρους νομικών προσώπων που
συνενώνονται με τον παρόντα νόμο. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις των κατά τα ανωτέρω
εφαρμοζόμενων Κανονισμών Κατάστασης Προσωπικού, που είναι σύμφωνες με τις
κανονιστικές διατάξεις του νόμου αυτού, μπορεί με απόφαση του ΔΣ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
να εφαρμόζονται για όλους τους υπαλλήλους του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανεξάρτητα από το
νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκαν πριν τη συνένωσή του στον ΕΛΓΟ

– ΔΗΜΗΤΡΑ.

Εξάλλου, μέχρι την κατάρτιση του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του ΕΛΓΟ –
ΔΗΜΗΤΡΑ με αποφάσεις του ΔΣ του Οργανισμού μπορεί να ρυθμίζονται θέματα
υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του, που δεν αντιμετωπίζονται από τους
εφαρμοζόμενους μεταβατικά Κανονισμούς Κατάστασης Προσωπικού των συνενούμενων
στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ νομικών προσώπων.

16. Με κοινή απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας του Οργανισμού με:
α) το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών – Κληροδότημα Ιφ. Συγγρού.
β) το Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο ΑΧΕΠΑ Βέλου Κορινθίας.
γ) το Πρότυπο Τριανταφυλλείδιο Ίδρυμα, ιδίως ως προς την ίδρυση Κέντρου Μεσογειακής
Διατροφής με έδρα τη Βυτίνα Αρκαδίας και
δ) κάθε άλλο κληροδότημα το οποίο αφορά στις αρμοδιότητες του Οργανισμού,
προκειμένου να επιτευχθούν οι κοινοί σκοποί τους.

17. Ο διακριτικός τίτλος «ΕΘΙΑΓΕ-NAGREF», που μέχρι την έναρξη ισχύος της υπ’ αριθ.
188763/10.10.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (Β΄ 2284) είχε κατοχυρώσει το ΕΘΙΑΓΕ, καθίσταται ιδιοκτησία του
Οργανισμού και χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της αγροτικής έρευνας.

18. Τα Λογότυπα ή/και τα Σήματα που κατά την έναρξη εφαρμογής της παρούσης έχει
εκδώσει και έχει κατοχυρώσει ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών
Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π..AGROCERT) καθώς και ο διακριτικός τίτλος «AGROCERT»
καθίστανται

ιδιοκτησία

του

συνιστώμενου

Οργανισμού

χρησιμοποιούνται.
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και

συνεχίζουν

να

19. Διατάξεις, οι οποίες αφορούν στην καταβολή τελών για την παροχή υπηρεσιών
πιστοποίησης από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων
(ΟΠΕΓΕΠ-AGROCERT), συνεχίζουν να ισχύουν για τον «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ –
ΔΗΜΗΤΡΑ» μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 για τα ανταποδοτικά τέλη
και τα τέλη επίβλεψης.

20. Διατάξεις που αφορούν στην καταβολή εισφορών στον πρώην ΕΛΟΓΑΚ συνεχίζουν να
ισχύουν για τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 για
την ειδική εισφορά, τα ανταποδοτικά τέλη και τα τέλη επίβλεψης - επιθεώρησης.

21. Διατάξεις που αφορούν στην εφαρμογή του συστήματος ποσοστώσεων αγελαδινού
γάλακτος, στην αποστολή στοιχείων εισκομίσεων γάλακτος, στην αποστολή στοιχείων
ισοζυγίων γάλακτος και κρέατος και των στοιχείων σφαγών στο ARTEMIS, στην εφαρμογή
του Κοινοτικού καθεστώτος όσον αφορά την ενίσχυση της γαλακτοπαραγωγής στα μικρά
νησιά του Αιγαίου, καθώς και στον έλεγχο της ποιότητας του νωπού γάλακτος από τα
Ε.Ε.Π.Γ. του πρώην ΕΛΟΓΑΚ εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ψήφιση του παρόντος
νόμου και μπορούν να τροποποιούνται με αποφάσεις των αρμοδίων υπουργών.

22. Οι επιχορηγήσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που έχουν
εγκριθεί μέχρι την έναρξη του παρόντος νόμου, προς τα νομικά πρόσωπα, που
συγχωνεύθηκαν στον Οργανισμό, καταβάλλονται εφεξής σε αυτόν.

23. Στο τέλος της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ Α΄214/17.12.2010) όπως
αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α 24/30.01.2013)
προστίθεται η εξής φράση: «........καθώς και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ
που έχει συσταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 14β του ν.3429/2005, (ΦΕΚ Α΄
314/27.12.2005) που προστέθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 66, του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180
Α΄/22.08.2011) και τις διατάξεις της με αριθμ. 188763/10.10.2011 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2284 Β΄/13.10.2011).

24. «Οι διατάξεις του στοιχείου στ) της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.4061/2012 (ΦΕΚ 66 Α΄)
δεν έχουν εφαρμογή στα ακίνητα που είχαν παραχωρηθεί για κατοχή και χρήση από τα
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νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, (α) το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.),
(β) τον Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης
(Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α -ΔΗΜΗΤΡΑ) και (γ) τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.),
όλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονταν από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, πριν τη συγχώνευσή τους στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου δ) της παρ.1 του άρθρου 66 του
ν.4002/2011,

παράγραφος,

που

προστέθηκε

ως

άρθρο

14Β

στο

ν.3429/2005

(ΦΕΚ Α΄314/27.12.2005) και την σε εκτέλεση των διατάξεων αυτών κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με
αριθμό188763/10.10.2011

(ΦΕΚ

2284/13.10.2011

Β΄),

κατοχή

και

χρήση,

που

μεταφέρθηκαν στον διάδοχο φορέα τους «Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ»
σύμφωνα με την προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση. Στον «Ελληνικό Γεωργικό
Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ» ανατίθεται και η διαχείριση των ακινήτων αυτών.
Παραχωρήσεις ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4
του ν.4061/2012, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και αφορούν σε ακίνητα της
προηγούμενης παραγράφου δεν θίγονται».

25. Μέχρι την πρώτη εφαρμογή των καταστατικών διατάξεων του παρόντος νόμου για τον
ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου,
παραμένουν στις θέσεις τους σύμφωνα με την ΚΥΑ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ το κατά την
έναρξη ισχύος του νόμου Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Στον Πρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καταβάλλονται οι αποδοχές , σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 παράγραφος 3 της υπ΄αριθμ. 188763/10.10.2011 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2284 Β΄/13.10.2011). Οι Διευθυντές και οι Προϊσταμένοι των
περιφερειακών μονάδων και των υπηρεσιακών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του κατ’
αρχάς ιδρυόμενου με την ΚΥΑ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη
της θητείας τους.

26. Το συγκροτηθέν με την αριθμ. 191/29448/ 04.03.2014 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 131) απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ) του συνεχίζει
να ασκεί τις αρμοδιότητές του μέχρι την λήξη της θητείας του.
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27. Όπου στον παρόντα νόμο γίνεται παραπομπή σε διατάξεις του ν.3653/2008 (Α΄ 49) και
μέχρι τη λήξη της αναστολής ισχύος του τελευταίου, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 5
παρ. 31 της π.ν.π. 31/2011, που κυρώθηκε με το ν.4047/2012 (Α΄31), εφαρμόζονται οι
αντίστοιχες για το κατά περίπτωση ρυθμιζόμενο θέμα διατάξεις του ν.1514/1985 (Α΄ 13)».

28. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, που εγκρίνεται από
τους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 45 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α'
66), οι εντός και εκτός έδρας μετακινήσεις, ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός των εκτός
έδρας μετακινήσεων του προσωπικού του Οργανισμού, οι προϋποθέσεις και οι δαπάνες
διανυκτέρευσης, καθώς και το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης και των λοιπών δαπανών.

29. Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 188763/10.10.2011 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης (ΦΕΚ Β 2284/13.10.2011 με την οποία συστάθηκε ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ που δεν
έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 26
Ισχύς του Νόμου
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.

Σελίδα 64 από 64

