ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΓ΄ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
EKΘΕΣΗ
Της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου
στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων «Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη του αγροτικού κόσµου στους τοµείς
της εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου και της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων»
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου συνήλθε στις 6, 7, 8 και 20 Μαρτίου 2012, σε τέσσερις συνεδριάσεις, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Αθανασίου Παπαγεωργίου, µε αντικείµενο την επεξεργασία
και εξέταση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Οργάνωση και λειτουργία
του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη του αγροτικού κόσµου
στους τοµείς της εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας, της
αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
και του ελέγχου και της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων».
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρέστησαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ιωάννης Δριβελέγκας, καθώς και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το λόγο έλαβαν ο Εισηγητής της Πλειοψηφίας, κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου, ο
Εισηγητής της Μειοψηφίας, κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, ο Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Σταύρος Σκοπελίτης, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Αστέριος
Ροντούλης, η Ειδική Αγορήτρια του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κυρία Ευαγγελία ΑµµανατίδουΠασχαλίδου, καθώς και οι Βουλευτές κ.κ. Θεοδώρα Τζάκρη, Μιχαήλ Τζελέπης, Γεώργιος Βλάχος, Γεώργιος Καρασµάνης, Βασίλειος Έξαρχος, Αχµέτ Χατζή Οσµάν, Βασίλειος Γιουµατζίδης, Αικατερίνη Μπατζελή, Αθανάσιος
Παπαδόπουλος, Αθανασία Μερεντίτη, Γεώργιος Κασαπίδης, Νικόλαος Μωραΐτης, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και Ευτύχιος Δαµιανάκης.
Επίσης, προσήλθαν και εξέθεσαν τις απόψεις τους επί
του σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κανονισµού της Βουλής, οι κ.κ. Παναγιώτης Πλατής, πρόεδρος της Ένωσης Ερευνητών του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας (Ε.Ε.-Ε.Θ.Ι.ΑΓ.Ε.), Αθανάσιος Κοτζαµπασάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζοµένων ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, Σπυρίδων Μάµαλης, πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Θεµιστοκλής Κοτσιφάκης, γενικός γραµµατέας
της Οµοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), Χρήστος Μπαρλιάς, εκπρόσωπος της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.
και Παναγιώτης Πεβερέτος, εκπρόσωπος της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.).
Ο Εισηγητής της Πλειοψηφίας εισηγήθηκε την ψήφιση
του ανωτέρω σχεδίου νόµου, ο Εισηγητής της Μειοψηφίας επιφυλάχθηκε για την τελική τοποθέτησή του κατά

τη συζήτηση του σχεδίου νόµου στην Ολοµέλεια της
Βουλής, ενώ ο Ειδικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού και η Ειδική Αγορήτρια του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς το καταψήφισαν.
Η Επιτροπή έκανε δεκτές τροποποιήσεις, προσθήκες
και νοµοτεχνικές βελτιώσεις, που πρότεινε ο παριστάµενος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ.
Ιωάννης Δριβελέγκας, καθώς και την υπ’ αριθ. 796/21 υπουργική τροπολογία.
Τέλος, η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου,
αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις των Εισηγητών, των
Ειδικών Αγορητών, καθώς και των µελών της, αποδέχθηκε, κατά πλειοψηφία, το ως άνω σχέδιο νόµου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και εισηγείται τη ψήφισή του από τη Βουλή, όπως διαµορφώθηκε από την Επιτροπή και τον παριστάµενο Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
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Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωµένη υποστήριξη του αγροτικού κόσµου στους τοµείς της εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ελέγχου
και της πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΣΜΟΙ, ΙΔΡΥΣΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ,
ΣΚΟΠΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 1
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου:
α) Οργανισµός είναι το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ.
β) Έρευνα είναι η πρωτότυπη εργασία, µε την οποία
προάγεται η επιστηµονική γνώση σύµφωνα µε διεθνώς
αποδεκτές µεθόδους ή θεωρίες ή η επεξεργασία νέων
θεωριών, ικανών να γίνουν αποδεκτές από τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα.
γ) Εφαρµοσµένη αγροτική έρευνα είναι η πρωτότυπη
θεωρητική ή πειραµατική εργασία, που διενεργείται κυρίως για την επίτευξη συγκεκριµένου πρακτικού αποτελέσµατος στο πλαίσιο της εθνικής αγροτικής πολιτικής.
δ) Ανάπτυξη πρωτότυπων πειραµατικών συστηµάτων
είναι η συστηµατική εργασία, η οποία 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.
ε) Ερευνητής είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι
επιστήµονας, κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος και
συµβάλλει στην παραγωγή γνώσης στο πλαίσιο της εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας, καθώς και στην ανάπτυξη σχετικών πρωτότυπων πειραµατικών συστηµάτων.
στ) Αγροτική επαγγελµατική εκπαίδευση είναι η σφαιρική και συστηµατικά οργανωµένη µεταβίβαση γενικών,
ειδικών και επαγγελµατικών γνώσεων, κυρίως προς τους
νέους, καθώς και η ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων από
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αυτούς µέσω της φοίτησης σε Γεωργικές Σχολές, οι οποίες λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η αγροτική επαγγελµατική εκπαίδευση εντάσσεται στο σύστηµα της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης της χώρας.
ζ) Αγροτική επαγγελµατική κατάρτιση είναι η µαθησιακή διαδικασία, µέσω της οποίας παρέχονται ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις στους αγρότες και αναπτύσσονται από αυτούς ειδικές επαγγελµατικές δεξιότητες,
προκειµένου να ολοκληρωθεί αφ’ ενός η επαγγελµατική
τους επάρκεια και να ανανεωθούν, αναβαθµισθούν και
εκσυγχρονισθούν και αφ’ ετέρου οι υφιστάµενες επαγγελµατικές γνώσεις και δεξιότητές τους.
η) Πράσινο πιστοποιητικό είναι ο τίτλος αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ο οποίος
χορηγείται σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα και της υπ’ αριθ. 128877/0606-2003 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Γεωργίας (Β’ 763), όπως κάθε φορά ισχύει. Με τον τίτλο αυτόν αναγνωρίζονται
στον φορέα του τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, τα οποία
αφορούν στο γνωστικό αντικείµενο της κάθε σχολής.
θ) Διασφάλιση ποιότητας αγροτικών προϊόντων και
τροφίµων είναι όλες οι σχεδιασµένες και συστηµατικές
δραστηριότητες, που εφαρµόζονται µέσα στο πλαίσιο
του συστήµατος για την ποιότητα και αποδεικνύονται
στο βαθµό που απαιτείται, προκειµένου να παρέχεται επαρκής εµπιστοσύνη ότι τα αγροτικά προϊόντα και τρόφιµα ικανοποιούν τις απαιτήσεις για την ποιότητα.
ι) 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.
ια) Αγροτικά προϊόντα είναι τα προϊόντα της γεωργίας,
της κτηνοτροφίας, 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.
ιβ) 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.
ιγ) Έλεγχος είναι η συστηµατική αξιολόγηση της συµµόρφωσης, συνοδευόµενη, όπου απαιτείται, από µέτρηση και δοκιµή, προκειµένου να προσδιοριστεί ο βαθµός
εκπλήρωσης συγκεκριµένων απαιτήσεων.
ιδ) Πιστοποίηση είναι η διαδικασία παροχής γραπτής ή
ηλεκτρονικής διαβεβαίωσης ότι ένα προϊόν, µία διεργασία, µία υπηρεσία, ένα σύστηµα ή πρόσωπο συµµορφώνεται µε προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις.
ιε) Επίβλεψη είναι η συστηµατική εξέταση ότι εγκεκριµένος φορέας πιστοποίησης, αγροτικό προϊόν ή τρόφιµο, διεργασία, υπηρεσία, σύστηµα ή πρόσωπο συµµορφώνεται µε προδιαγεγραµµένες απαιτήσεις.
ιστ) Βοτανικός Κήπος είναι ο κήπος µε επιστηµονικά
οργανωµένες και ταξινοµικά αναγνωρισµένες συλλογές

φυτών. Ο Βοτανικός Κήπος είναι ανοικτός στο κοινό, εξασφαλίζει την εκτός τόπου προστασία, διατήρηση και
αξιοποίηση αυτοφυών φυτών και προσφέρει εκπαιδευτικά προγράµµατα και αναψυχή στους επισκέπτες του.
Άρθρο 2
Νοµική µορφή – Έδρα του Ελληνικού
Γεωργικού Οργανισµού «Δήµητρα»
1. Το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ»,και µε το διακριτικό τίτλο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο συστάθηκε µε την υπ’ αριθ. 188763/10.10.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄ 2284), ανήκει στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), διαθέτει διοικητική
και οικονοµική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων.
2. Η επωνυµία του Οργανισµού στην αγγλική γλώσσα
είναι «HELLENIC AGRICULTURAL ORGANIZATION DEMETER».
3. Η έδρα του Οργανισµού βρίσκεται στην Αθήνα.
Άρθρο 3
Σκοπός – Αρµοδιότητες
1. Σκοπός του Οργανισµού είναι η υποστήριξη του αγροτικού κόσµου για τον εκσυγχρονισµό του αγροτικού
τοµέα, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την
αύξηση της προστιθέµενης αξίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων και την εν
γένει ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας της χώρας µέσα από την εφαρµογή των πολιτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στους τοµείς της εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της
διασφάλισης της ποιότητας, προέλευσης και νόµιµης
χρήσης της πρώτης ύλης των αγροτικών προϊόντων και
τροφίµων.
2. Ο Οργανισµός είναι αρµόδιος για:
α) Την ολοκληρωµένη επιστηµονική υποστήριξη του αγροτικού κόσµου, των αγροτικών επιχειρήσεων και εν
γένει της αγροτικής οικονοµίας της χώρας.
β) Το σχεδιασµό και την υλοποίηση προγραµµάτων εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας µε στόχους την ανάπτυξη της καινοτοµίας, την ανάδειξη καινοτόµων οργανωτικών δοµών κατά µήκος της αλυσίδας παραγωγής και
εµπορίας αγροτικών προϊόντων, τροφίµων και ποτών,
την προστασία και τη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής, την ανάδειξη νέων σύγχρονων παραγωγικών µεθόδων, την αναβάθµιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της αγροτικής παραγωγής.
γ) Την οργάνωση και λειτουργία της αγροτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε στόχους την
προαγωγή των επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού του αγροτικού τοµέα,
καθώς και τη µετάδοση σε αυτό επιστηµονικών και τεχνικών πληροφοριών και δεδοµένων που αφορούν στην εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων και διαδικασιών για την
παραγωγή ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων.
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δ) Την προαγωγή και διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων, καθώς και την προστασία της προέλευσης, της ταυτότητας και της νόµιµης
χρήσης της πρώτης ύλης τους.
ε) Το σχεδιασµό και την εφαρµογή συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και
διαχείρισης της αειφορίας των αγροτικών εκµεταλλεύσεων.
στ) Την εφαρµογή σύγχρονων και καινοτόµων µεθόδων παραγωγής, την εκπόνηση και εφαρµογή προτύπων
για τη διαφοροποίηση των αγροτικών προϊόντων και των
τροφίµων, καθώς και την εκπόνηση και εφαρµογή συστηµάτων και διαδικασιών ελέγχου και πιστοποίησης προς
την κατεύθυνση της αύξησης της προστιθέµενης αξίας
και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων σε όφελος των παραγωγών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.
ζ) Την υποβολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων γνωµοδοτήσεων και προτάσεων για κάθε
θέµα που αφορά στην επίτευξη του σκοπού του Οργανισµού.
3. Ο Οργανισµός µπορεί να αναλαµβάνει προγράµµατα
που χρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. και άλλους διεθνείς
ή εθνικούς οργανισµούς ή φορείς ή νοµικά πρόσωπα ή ίδιους πόρους ή να συµµετέχει σε αυτά.
4. Για την επίτευξη του σκοπού του ο Οργανισµός καταρτίζει κάθε πέντε χρόνια στρατηγικό σχέδιο για τη
διαµόρφωση και υλοποίηση της αγροτικής πολιτικής της
χώρας στους τοµείς της εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης του αγροτικού κόσµου και της διασφάλισης της ποιότητας των αγροτικών
προϊόντων. Το στρατηγικό σχέδιο αυτό εγκρίνεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
αφού προηγουµένως συζητηθεί σε ειδική συνεδρίαση
της Ολοµέλειας της Βουλής.
Το σκέλος του στρατηγικού σχεδίου, το οποίο αφορά
στην εφαρµοσµένη αγροτική έρευνα, εναρµονίζεται µε
το γενικότερο εθνικό σχέδιο για την έρευνα και την καινοτοµία, όπως αυτό κάθε φορά καταρτίζεται σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Άρθρο 4
Όργανα Διοίκησης
Τα όργανα διοίκησης του Οργανισµού είναι:
α) το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.)
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και
γ) ο Διευθύνων Σύµβουλος.
Άρθρο 5
Διοικητικό Συµβούλιο
1. Το Δ.Σ. του Οργανισµού είναι επταµελές και αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο.
β) Τον Διευθύνοντα Σύµβουλο.
γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι

ορίζονται από τον Υπουργό.
δ) Έναν καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
γεωτεχνικής ειδικότητας ή έναν Ερευνητή βαθµίδας Α’
γεωτεχνικής ειδικότητας µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων.
ε) Έναν εκπρόσωπο της πλέον αντιπροσωπευτικής τριτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των αγροτών µε
τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Διοικητικό Συµβούλιο αυτής.
στ) Έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) µε τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
ζ) Έναν εκπρόσωπο του προσωπικού του Οργανισµού
µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι εκλέγονται απευθείας
από το σύνολο των υπαλλήλων του Οργανισµού.
2. Σε περίπτωση που οι φορείς των περιπτώσεων ε΄
και στ΄ της προηγούµενης παραγράφου δεν προτείνουν
εκπροσώπους τους µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την
παραλαβή από αυτούς του σχετικού αιτήµατος, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ορίζει αντίστοιχα ως εκπροσώπους και αναπληρωτές τους κάποια από
τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου τους.
3. Το Δ.Σ. του Οργανισµού, ο Πρόεδρός του και ο Διευθύνων Συµβουλος διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Η θητεία των µελών του Δ.Σ. είναι τριετής µε δυνατότητα ανανέωσης µία φορά και για ίσο χρονικό διάστηµα.
5. Τα µέλη του Δ.Σ., των οποίων λήγει η θητεία, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την αντικατάστασή τους και δικαιούνται µέχρι τότε να λαµβάνουν
τις αποδοχές ή τις αποζηµιώσεις που προβλέπονται για
την άσκηση των καθηκόντων τους. Στην περίπτωση αυτή
η αντικατάστασή τους πρέπει να γίνει το συντοµότερο
δυνατόν και όχι πέραν των δύο µηνών από τη λήξη της
θητείας του Δ.Σ..
6. Σε περίπτωση αποχώρησης µέλους του Δ.Σ. για οποιονδήποτε λόγο και ιδίως λόγω παραίτησης, απώλειας
της ιδιότητας, µε την οποία διορίζεται κ.λπ., αυτό αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η
οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Για τους εκπροσώπους των φορέων τηρούνται οι διαδικασίες των παραγράφων 1 και 2.
7. Για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
τα µέλη και ο γραµµατέας αυτού λαµβάνουν αποζηµίωση, εφόσον τη δικαιούνται, σύµφωνα µε τους όρους και
τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.
4024/2011 (Α΄ 226). Επίσης λαµβάνουν οδοιπορικά έξοδα και ηµερήσια εκτός έδρας αποζηµίωση, όπως καθορίζονται στις διατάξεις του ν. 2685/1999 (Α΄ 35) και του ν.
3833/2010 (Α΄ 40), εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις προς τούτο.
8. Εισηγητής για όλα τα θέµατα που συζητούνται στο
Δ.Σ. είναι ο Διευθύνων Σύµβουλος του Οργανισµού.
9. Χρέη Γραµµατέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του
Οργανισµού της κατηγορίας Ανώτατης Πανεπιστηµιακής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. µε τον αναπληρωτή
του.
10. Το Δ.Σ. συγκαλείται µε έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου τακτικά µία (1) φορά το µήνα και εκτάκτως, ό-
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ταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί εγγράφως από τουλάχιστον πέντε µέλη του.
11. Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύµβουλος και τουλάχιστον τρία ακόµη µέλη του.
12. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαµβάνονται µε απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
13. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 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.
14. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα, αφού προηγουµένως επικυρωθούν από το Δ.Σ..
15. Το Δ.Σ. είναι αρµόδιο για κάθε θέµα, το οποίο αφορά στη λειτουργία του Οργανισµού, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά σε άλλη διάταξη του νόµου αυτού.
16. Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθορίζεται
κάθε άλλη λεπτοµέρεια για τη λειτουργία του.
17. Το Δ.Σ. µπορεί µε απόφασή του να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του στον Πρόεδρο του Δ.Σ., στο Διευθύνοντα Σύµβουλο και στους Γενικούς Διευθυντές. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύµβουλος δεν έχουν δικαίωµα
ψήφου, όταν πρόκειται για τη λήψη απόφασης για τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτούς.
Άρθρο 6
Πρόεδρος
1. Η θέση του Προέδρου του Δ.Σ. είναι πλήρους απασχόλησης και πληρούται µετά από δηµόσια προκήρυξη
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σύµφωνα µε τις κείµενες για τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
διατάξεις κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 31 του
ν. 4024/2011 (Α΄ 226).
2. Η θητεία του Προέδρου του Δ.Σ. είναι τριετής µε δυνατότητα ανανέωσης µία φορά και για ίσο χρονικό διάστηµα.
3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρέπει να είναι επιστήµονας εγνωσµένου κύρους, να κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών και να γνωρίζει σε άριστο βαθµό την αγγλική ή τη
γαλλική ή τη γερµανική ή την ιταλική γλώσσα.
4. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) Χαράσσει την πολιτική του Οργανισµού στο πλαίσιο
της γενικότερης πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και των αποφάσεων του Δ.Σ..
β) Εκπροσωπεί τον Οργανισµό στις σχέσεις του µε τις
δηµόσιες αρχές, καθώς και στις σχέσεις του µε τους ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς και οργανισµούς της ηµεδαπής και της αλλοδαπής υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 7.
γ) Υπογράφει πρωτόκολλα συνεργασίας µε τρίτους
και συµφωνίες, που αφορούν στην πολιτική και στους
στρατηγικούς στόχους του Οργανισµού.
δ) Υπογράφει τους τίτλους σπουδών, τα πιστοποιητικά
και τις βεβαιώσεις, που χορηγεί ο Οργανισµός στους δικαιούχους για την αποφοίτησή τους από τις Γεωργικές
Σχολές και τις δοµές κατάρτισης, καθώς και για την πι-

στοποίηση των αγροτικών προϊόντων.
ε) Παρακολουθεί τη λειτουργία του οργανισµού και ενηµερώνει σχετικά το Δ.Σ..
στ) Καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης των
συνεδριάσεων του Δ.Σ..
ζ) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ..
η) Υπογράφει µαζί µε τον γραµµατέα τα πρακτικά των
συνεδριάσεων του Δ.Σ., καθώς και τα αντίγραφα και τα
αποσπάσµατα αυτών.
θ) Ελέγχει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ..
5. Ο Πρόεδρος µπορεί µε πράξη του να µεταβιβάζει
αρµοδιότητές του στον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οργανισµού.
6. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ., όταν ελλείπει, απουσιάζει ή
κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Διευθύνων
Σύµβουλος του Οργανισµού. Στην περίπτωση αυτή το
Δ.Σ. συνεδριάζει µε µειωµένη σύνθεση και για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον πέντε
µελών του, στα οποία συµπεριλαµβάνεται ο Διευθύνων
Σύµβουλος. Εάν κατά τη λήψη απόφασης προκύψει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Διευθύνοντος Συµβούλου.
7. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. καταβάλλονται µηνιαία αντιµισθία και οικογενειακή παροχή, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και σύµφωνα µε
τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011
(Α΄ 226), όπως κάθε φορά ισχύει. Επίσης, καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ηµερήσια αποζηµίωση για τις
εκτός έδρας µετακινήσεις του που καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2685/1999 (Α΄ 35) και του ν.
3833/2010 (Α΄ 40), όπως κάθε φορά ισχύουν.
8. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. για το χρόνο της θητείας του
ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Οργανισµού, εφόσον για το ίδιο χρονικό διάστηµα δεν καλύπτεται από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.
Άρθρο 7
Διευθύνων Σύµβουλος
1. Η θέση του Διευθύνοντος Συµβούλου είναι πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης και πληρούται µετά από
δηµόσια προκήρυξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, σύµφωνα µε τις κείµενες για τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα διατάξεις κατά την έννοια της παρ. 1
του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).
2. Η θητεία του Διευθύνοντος Συµβούλου είναι τριετής
µε δυνατότητα ανανέωσης µία φορά και για ίσο χρονικό
διάστηµα.
3. Ο Διευθύνων Σύµβουλος πρέπει να είναι επιστήµονας εγνωσµένου κύρους, να κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών, να γνωρίζει σε άριστο βαθµό την αγγλική ή τη
γαλλική ή τη γερµανική ή την ιταλική γλώσσα και να διαθέτει αποδεδειγµένη διοικητική εµπειρία, καθώς και εµπειρία σε θέµατα συναφή µε την αποστολή και τους
σκοπούς του Οργανισµού.
4. Ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Οργανισµού και έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) Υποβάλλει στο Δ.Σ. τις προτάσεις και τις εισηγήσεις
που απαιτούνται για το σχεδιασµό και την υλοποίηση
του έργου του Οργανισµού.
β) Έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των αποφάσεων
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του Δ.Σ. και του συνολικού έργου του Οργανισµού.
γ) Προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού του
Οργανισµού και διευθύνει το έργο τους, σύµφωνα µε
τον παρόντα νόµο, τους κανονισµούς λειτουργίας και τις
αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισµού.
δ) Φροντίζει για την κατάρτιση του προϋπολογισµού,
του ισολογισµού, του απολογισµού, καθώς και της ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων του Οργανισµού.
ε) Παρακολουθεί, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει
το προσωπικό του Οργανισµού και υπογράφει τα σχετικά
έγγραφα.
στ) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Οργανισµού, εκτός από αυτά που ορίζονται ρητά στα εδάφια γ΄, δ΄ και
η΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 6 ότι υπογράφει ο
Πρόεδρος του Δ.Σ..
ζ) Είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάµενος των
υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Οργανισµού.
η) Ασκεί εποπτεία και διοικητικό – οικονοµικό έλεγχο
στα Ινστιτούτα Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας.
θ) Εντέλλεται και υπογράφει όλες τις διενεργούµενες
δαπάνες και κινεί όλους τους τηρούµενους τραπεζικούς
λογαριασµούς του Οργανισµού.
ι) Εκπροσωπεί τον Οργανισµό έναντι τραπεζών, ασφαλιστικών φορέων, φορολογικών και δηµοσιονοµικών αρχών, καθώς και έναντι κάθε δηµόσιας αρχής και φορέα
για τα θέµατα του προσωπικού και της εν γένει οικονοµικής διαχείρισης.
ια) Αποφασίζει για έκτακτα και κατεπείγουσας φύσης
θέµατα και υποβάλλει, εκτός ηµερήσιας διάταξης, τις αποφάσεις αυτές για έγκριση στο Δ.Σ. του Οργανισµού
στην αµέσως επόµενη συνεδρίασή του.
ιβ) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα, που ανατίθεται σε
αυτόν ρητά από τον παρόντα νόµο, τους Κανονισµούς
Λειτουργίας, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου
και τον Πρόεδρο του Οργανισµού.
5. Ο Διευθύνων Σύµβουλος µπορεί µε πράξη του να
µεταβιβάζει αρµοδιότητές του στους Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊστάµενους της Υπηρεσίας Διεθνών και
Δηµοσίων Σχέσεων και της Νοµικής Υπηρεσίας, στους
Διευθυντές της Κεντρικής Υπηρεσίας, στους Περιφερειακούς Διευθυντές, στους Διευθυντές των Ινστιτούτων Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας και στους Διευθυντές
των Γεωργικών Σχολών.
6. Τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισµού. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. συνεδριάζει µε µειωµένη σύνθεση και για την
ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον πέντε µελών του, στα οποία συµπεριλαµβάνεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ.. Εάν κατά τη λήψη απόφασης προκύψει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
7. Στον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οργανισµού καταβάλλονται µηνιαία αντιµισθία και οικογενειακή παροχή,
το ύψος των οποίων καθορίζεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και σύµφωνα µε τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), όπως κάθε φορά ισχύει. Επίσης, καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ηµερήσια αποζηµίωση για τις εκτός έδρας µετακινήσεις του
που καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
2685/1999 (Α΄ 35) και του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), όπως
κάθε φορά ισχύουν.
8. Ο Διευθύνων Σύµβουλος για το χρόνο της θητείας
του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό φορέα κύριας και ε-

πικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Οργανισµού,
εφόσον για το ίδιο χρονικό διάστηµα δεν καλύπτεται από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.
Άρθρο 8
Κεντρική Υπηρεσία
1. Η Κεντρική Υπηρεσία, η οποία εδρεύει στην Αθήνα,
διαρθρώνεται στις εξής Γενικές Διευθύνσεις:
α) Γενική Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονοµικού.
β) Γενική Διεύθυνση Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας.
γ) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
δ) Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων.
2. Με τον Κανονισµό Οργάνωσης και Λειτουργίας του
Οργανισµού καθορίζονται η διάρθρωση των Γενικών Διευθύνσεων σε Διευθύνσεις, Τµήµατα και Γραφεία και οι
αρµοδιότητες αυτών.
3. Στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονοµικού
προΐσταται µε τριετή θητεία, που µπορεί να ανανεωθεί,
υπάλληλος της κατηγορίας Ανώτατης Πανεπιστηµιακής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ Διοικητικού
ή Οικονοµικού, µε βαθµό Α΄, ο οποίος γνωρίζει σε άριστο βαθµό την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γερµανική ή
την ιταλική γλώσσα και διαθέτει τριετή τουλάχιστον
προϋπηρεσία σε θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδας
επιπέδου Διεύθυνσης.
4. Στη Γενική Διεύθυνση Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας προΐσταται µε τριετή θητεία, που µπορεί να ανανεωθεί, υπάλληλος της κατηγορίας των Ερευνητών στη
βαθµίδα του Ερευνητή Α΄, ο οποίος γνωρίζει σε άριστο
βαθµό την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γερµανική ή την ιταλική γλώσσα και διαθέτει τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση Διευθυντή Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας.
Ο Γενικός Διευθυντής Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας πρέπει επίσης να πληροί τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 33 του ν. 3653/2008 (Α’ 49),
όπως κάθε φορά ισχύει.
5. Στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης προΐσταται µε τριετή θητεία, που µπορεί να
ανανεωθεί, υπάλληλος της κατηγορίας Ανώτατης Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ
Γεωτεχνικής ειδικότητας, µε βαθµό Α΄, ο οποίος γνωρίζει σε άριστο βαθµό την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γερµανική ή την ιταλική γλώσσα και διαθέτει τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και αναγνωρισµένο τίτλο
παιδαγωγικής κατάρτισης.
6. Στη Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων προΐσταται µε τριετή θητεία, που
µπορεί να ανανεωθεί, υπάλληλος της κατηγορίας Ανώτατης Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,
κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικής ειδικότητας, µε βαθµό Α΄, ο οποίος γνωρίζει σε άριστο βαθµό την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γερµανική ή την ιταλική γλώσσα και διαθέτει
τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση προϊσταµένου
οργανικής µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και εµπειρία
σε θέµατα σχετικά µε τη διασφάλιση ποιότητας, την
προτυποποίηση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων και τροφίµων.
7. Η τοποθέτηση των Γενικών Διευθυντών γίνεται µε
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απόφαση του Δ.Σ. µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του
Διευθύνοντος Συµβούλου, η οποία περιλαµβάνει συγκριτική αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων. Η τοποθέτηση του Γενικού Διευθυντή Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας γίνεται µε απόφαση του Δ.Σ., εφαρµοζοµένων αναλογικά κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 33 και των παραγράφων 1, 2, 3 και
4 του άρθρου 37 του ν. 3653/2008 (Α’ 49), όπως κάθε φορά ισχύουν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδική διάταξη του παρόντος νόµου ή στον Κανονισµό Κατάστασης Προσωπικού.
8. Οι υπάλληλοι του Οργανισµού, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει σε θέση Γενικού Διευθυντή για µια τουλάχιστον
τριετία και η θητεία τους δεν ανανεώθηκε, τοποθετούνται σε κενή θέση Διευθυντή.
9. Για τις ανάγκες εκπροσώπησης του Οργανισµού συνίσταται και λειτουργεί Υπηρεσία Διεθνών και Δηµοσίων
Σχέσεων, η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρόεδρο. Ο
προϊστάµενος της υπηρεσίας µπορεί να είναι δηµόσιος
υπάλληλος, ο οποίος αποσπάται στον Οργανισµό µε κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού,
κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, γνωρίζει σε άριστο βαθµό την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γερµανική ή
την ιταλική γλώσσα και έχει αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία ή κατάρτιση στις διεθνείς και δηµόσιες
σχέσεις, καθώς και σε θέµατα συναφή µε την αποστολή
και τους σκοπούς του Οργανισµού. Η θητεία του είναι
τριετής µε δυνατότητα ανανέωσης µία φορά και για ίσο
χρονικό διάστηµα.
10. Στον Οργανισµό συνίσταται και λειτουργεί Νοµική
Υπηρεσία, η οποία υπάγεται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύµβουλο και στελεχώνεται από έξι δικηγόρους,
που προσλαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 (Α΄ 149), όπως τροποποιήθηκε
µε την παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 1868/1989 (Α΄ 230).
Στη Νοµική Υπηρεσία προΐσταται Νοµικός Σύµβουλος µε
τριετή θητεία που µπορεί να ανανεωθεί. Ο Νοµικός Σύµβουλος είναι δικηγόρος διορισµένος στον Άρειο Πάγο,
γνωρίζει σε άριστο βαθµό την αγγλική ή τη γαλλική ή τη
γερµανική ή την ιταλική γλώσσα και επιλέγεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου µεταξύ των δικηγόρων που στελεχώνουν τη Νοµική Υπηρεσία. Η επιλογή
του Νοµικού Συµβούλου γίνεται µε συγκριτική αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων και µε γνώµονα τις
ανάγκες του Οργανισµού.
11. Στον προϊστάµενο της Υπηρεσίας Διεθνών και Δηµοσίων Σχέσεων και στο Νοµικό Σύµβουλο καταβάλλονται οι αποδοχές Γενικού Διευθυντή µε τους όρους των
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 31, των άρθρων 13, 14,
16, 17, 18, 19 και της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του
ν. 4024/2011 (Α΄ 226), καθώς και οδοιπορικά έξοδα και
ηµερήσια αποζηµίωση για τις εκτός έδρας µετακινήσεις
τους, που καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
2685/1999 (Α΄ 35) και του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), όπως κάθε φορά ισχύουν.
Άρθρο 9
Περιφερειακές Διευθύνσεις
1. Στο πλαίσιο της διοικητικής διάρθρωσης του Οργανισµού συνιστώνται έξι Περιφερειακές Διευθύνσεις και
ειδικότερα:
α) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής – Αιγαίου µε έδρα την Αθήνα.

β) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας µε έδρα τη Λάρισα.
γ) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας µε έδρα τα Ιωάννινα.
δ) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου µε έδρα την Πάτρα.
ε) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης µε έδρα το Ηράκλειο.
στ) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Μακεδονίας – Θράκης
µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
2. Η οργανωτική διάρθρωση και οι αρµοδιότητες των
Περιφερειακών Διευθύνσεων καθορίζονται στον Κανονισµό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισµού. Στις
αρµοδιότητές τους περιλαµβάνονται ιδίως η λειτουργία
των Κέντρων Αγροτικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης
της παραγράφου 1 του άρθρου 12 και η υλοποίηση των
περιφερειακών προγραµµάτων κατάρτισης, ο έλεγχος
των αγροτικών προϊόντων και επιχειρήσεων, η υλοποίηση περιφερειακών αναπτυξιακών προγραµµάτων και η
πληροφόριση και µεταφορά τεχνογνωσίας στους αγρότες και στις αγροτικές επιχειρήσεις.
3. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις προΐστανται µε
τριετή θητεία, που µπορεί να ανανεωθεί, υπάλληλοι της
κατηγορίας Ανώτατης Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ και µε βαθµό τουλάχιστον
Β΄.
4. Η τοποθέτηση των προϊσταµένων των Περιφερειακών Διευθύνσεων γίνεται µε απόφαση του Διευθύνοντος
Συµβούλου µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, η οποία περιλαµβάνει συγκριτική
αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Άρθρο 10
Εθνική Πολιτική Αγροτικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
1. Ο Οργανισµός είναι αρµόδιος για το σχεδιασµό και
την ανάπτυξη της Εθνικής Πολιτικής Αγροτικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η οποία διαµορφώνεται µε βάση τις εθνικές ανάγκες για την ανάπτυξη του αγροτικού ανθρώπινου δυναµικού και της αγροτικής οικονοµίας σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις.
2. Η Εθνική Πολιτική Αγροτικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υλοποιείται µε:
α) την ίδρυση και λειτουργία δηµόσιων Γεωργικών
Σχολών, οι οποίες παρέχουν σε εθνικό επίπεδο ολοκληρωµένα προγράµµατα εκπαίδευσης σε κρίσιµους τοµείς
της αγροτικής οικονοµίας,
β) την οργάνωση και λειτουργία Περιφερειακών Κέντρων Αγροτικής Κατάρτισης, τα οποία σχεδιάζουν και
εφαρµόζουν σε κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση προγράµµατα αρχικής, συνεχιζόµενης και δια βίου επαγγελµατικής κατάρτισης των αγροτών, αλιέων, δασεργατών
και δασοκτηµόνων,
γ) τον καθορισµό των όρων και των προϋποθέσεων για
την απόκτηση του Πράσινου Πιστοποιητικού και τον αντίστοιχο προσδιορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµά-
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των των απασχολούµενων στον αγροτικό τοµέα.
Άρθρο 11
Γεωργικές Σχολές
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
µπορεί να ιδρύεται µέχρι µια Γεωργική Σχολή τριετούς
φοίτησης σε κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ως δηµόσιο Επαγγελµατικό Λύκειο υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Με το ιδρυτικό προεδρικό διάταγµα καθορίζονται:
α) ο τίτλος και το γνωστικό πεδίο της Γεωργικής Σχολής,
β) η έδρα της διοίκησης και των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων,
γ) ο αριθµός και το διδακτικό αντικείµενο των διδασκόντων.
2. Σκοπός των Γεωργικών Σχολών είναι η επαγγελµατική εκπαίδευση των νέων, οι οποίοι επιθυµούν να ασκήσουν το επάγγελµα του αγρότη και έχουν αποφοιτήσει
από το τριτάξιο Γυµνάσιο.
3. Στον απονεµόµενο από τις Γεωργικές Σχολές τίτλο
σπουδών ενσωµατώνονται το Απολυτήριο του Λυκείου
και το Πράσινο Πιστοποιητικό στις αντίστοιχες µε το
γνωστικό πεδίο της Σχολής ειδικότητες του πρωτογενούς τοµέα.
4. Οι νέοι αγρότες, οι οποίοι διαθέτουν σχετικό µε
τους τοµείς της πρωτογενούς παραγωγής τίτλο σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού ή Τεχνολογικού Ιδρύµατος ή τίτλο σπουδών από Γεωργική Σχολή, προτάσσονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στους πίνακες δικαιούχων για τη χορήγηση επιδότησης πρώτης εγκατάστασης για νέους αγρότες.
5. Στις Γεωργικές Σχολές διδάσκουν:
α) καθηγητές της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι αποσπώνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 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 Οργανισµού κατηγορίας Ανώτατης
Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ και ΤΕ, κατά προτίµηση µε αναγνωρισµένο πτυχίο παιδαγωγικής κατάρτισης, για τη διδασκαλία των µαθηµάτων ιδιαίτερης εξειδίκευσης και πρακτικής άσκησης.
6. Σε κάθε Γεωργική Σχολή λειτουργούν οι εξής µονάδες:
α) εκπαιδευτήριο,
β) καθετοποιηµένη µονάδα αγροτικής παραγωγής για
την πρακτική άσκηση των µαθητών,
γ) σχολικό εργαστήριο του άρθρου 10 του ν.
1566/1985 (Α’ 167),
δ) συµβατική και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη,
ε) οικοτροφείο και εστιατόριο.
7. Οι Διευθυντές των Γεωργικών Σχολών επιλέγονται
µεταξύ των αποσπασµένων καθηγητών Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης και των υπαλλήλων της κατηγορίας Ανώτατης Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,
κλάδου ΠΕ µε βαθµό τουλάχιστον Β΄ και εµπειρία σε θέµατα σχετικά µε τη γεωργική επαγγελµατική εκπαίδευση
και κατάρτιση. Κατά τη διαδικασία της επιλογής συνεκτι-

µάται και έχει βαρύνουσα σηµασία η εκ µέρους των υποψηφίων κατοχή αναγνωρισµένου τίτλου παιδαγωγικών
σπουδών.
8. Οι Διευθυντές των Γεωργικών Σχολών διορίζονται
µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου για τριετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεωθεί µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του Διευθύνοντος Συµβούλου, στην οποία περιλαµβάνεται συγκριτική αξιολόγηση των προσόντων των ενδιαφεροµένων.
9. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισµού
συνιστάται και λειτουργεί «Γραφείο Διασύνδεσης και Εµπορίας Γεωργικών Σχολών», το οποίο µπορεί να προβαίνει στην πώληση των προϊόντων, που παράγονται από τις Γεωργικές Σχολές της περιοχής ευθύνης του, χρησιµοποιώντας τον ΑΦΜ και τα φορολογικά παραστατικά
του Οργανισµού. Τα έσοδα από τις πωλήσεις των προϊόντων της κάθε Γεωργικής Σχολής εγγράφονται στον
προϋπολογισµό του Οργανισµού και σε ξεχωριστό για
κάθε Σχολή κωδικό και µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για τη συντήρηση και την ανάπτυξη της Σχολής αυτής.
10. Η φοίτηση, η στέγαση και η σίτιση στις Γεωργικές
Σχολές είναι δωρεάν για τους Έλληνες πολίτες και για
τους πολίτες των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σπουδαστές, οι οποίοι προέρχονται από κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταβάλλουν τέλος ετήσιας
εγγραφής, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων. Ο αριθµός των σπουδαστών, που προέρχονται από κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος του 10% του συνολικού αριθµού των σπουδαστών της σχολής.
11. Η κατάρτιση του προγράµµατος σπουδών αποτελεί
ευθύνη:
α) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων ως προς τη διδακτέα ύλη και την έκδοση
των εγχειριδίων διδασκαλίας για τα µαθήµατα γενικής
παιδείας και ειδίκευσης,
β) του Οργανισµού ως προς τη διδακτέα ύλη και την
έκδοση των εγχειριδίων διδασκαλίας για τα µαθήµατα ιδιαίτερης εξειδίκευσης και πρακτικής άσκησης.
12. Το πρόγραµµα σπουδών των Γεωργικών Σχολών εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
13. Ως δηµόσια Επαγγελµατικά Λύκεια υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων λειτουργούν επίσης οι εξής Γεωργικές Σχολές:
α) Πρότυπη Γεωργική Σχολή «Ανδρέας Συγγρός» µε
ειδικότητες Επιχειρηµατικής Γεωργίας - Αγροτικής Οικονοµίας - Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων και Αρχιτεκτονικής
Τοπίου και µε έδρα την Αθήνα.
β) Αβερώφειος Γεωργική Σχολή Λάρισας µε ειδικότητες Αγροτικών Μηχανηµάτων - Ζωοτεχνίας - Ξυλογλυπτικής και Διακοσµητικής Επίπλου και µε έδρα τη Λάρισα.
γ) Γαλακτοκοµική Σχολή Ιωαννίνων µε ειδικότητα Γαλακτοκοµίας - Τυροκοµίας και µε έδρα τα Ιωάννινα.
δ) Γεωργική Σχολή Νεµέας µε ειδικότητα Αµπελουργίας, Οινοτεχνίας και Οινοτουρισµού και µε έδρα τη Νεµέα.
ε) Γεωργική Σχολή Μεσσαράς µε ειδικότητες Μεσογειακών και Υποτροπικών Καλλιεργειών - Θερµοκηπιακών
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Κατασκευών και Καλλιεργειών και µε έδρα τη Μεσσαρά
Κρήτης.
Άρθρο 12
Κέντρα και Συµβούλια Αγροτικής
Επαγγελµατικής Κατάρτισης
1. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος ένα τοπικό Κέντρο Αγροτικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης, το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί
στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της περιοχής
ευθύνης του προγράµµατα κατάρτισης του αγροτικού
κόσµου.
2. Για το σχεδιασµό των προγραµµάτων συγκαλείται
µε πρωτοβουλία του κάθε Κέντρου Αγροτικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης το Νοέµβριο κάθε έτους, καθώς και
όποτε άλλοτε κρίνεται αναγκαίο, Συµβούλιο Αγροτικής
Επαγγελµατικής Κατάρτισης, στο οποίο συµµετέχουν:
α) ο προϊστάµενος του Κέντρου Αγροτικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης,
β) ένας εκπρόσωπος από κάθε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση της περιοχής ευθύνης της Περιφερειακής Διεύθυνσης,
γ) ένας εκπρόσωπος του τοπικού παραρτήµατος του
Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας.
3. Το Συµβούλιο είναι αρµόδιο για τη διατύπωση προτάσεων και για τη σύνδεση της κατάρτισης µε το γενικότερο προγραµµατισµό της αγροτικής ανάπτυξης των Περιφερειών.
4. Ο ετήσιος προγραµµατισµός κατάρτισης κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης εγκρίνεται από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
5. Τα προγράµµατα αγροτικής επαγγελµατικής κατάρτισης υλοποιούνται από πιστοποιηµένους από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή εξειδικευµένους και έµπειρους σε θέµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, δια βίου µάθησης, συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων υπαλλήλους του Οργανισµού ή άλλων φορέων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Άρθρο 13
Εθνική Πολιτική Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας
1. Ο Οργανισµός είναι αρµόδιος για το σχεδιασµό και
την ανάπτυξη της Εθνικής Πολιτικής Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας, η οποία διαµορφώνεται µε βάση τις
εθνικές ανάγκες για την ανάπτυξη ανταγωνιστικής αγροτικής παραγωγής.
2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ο Οργανισµός µπορεί ιδίως να υλοποιεί µέσω των Ινστιτούτων Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας:
α) προγράµµατα δηµιουργίας, διατήρησης, βελτίωσης
και πιλοτικής - πειραµατικής παραγωγής σε επιδεικτικούς αγρούς φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, το οποίο είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας. Το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό αφορά σε
φιλικές προς τη βιοποικιλότητα και το φυσικό περιβάλλον της ελληνικής γης ποικιλίες και παρέχει τις µέγιστες

δυνατές εγγυήσεις διατροφικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας,
β) προγράµµατα διατήρησης και βελτίωσης ελληνικών
φυλών αιγοπροβάτων και άλλων ειδών του αγροτικού
ζωικού κεφαλαίου. Τα πλεονεκτήµατα του ελληνικού ζωικού κεφαλαίου προβάλλονται και προωθούνται µε τη
διατήρηση και λειτουργία από τα καθ’ ύλην αρµόδια Ινστιτούτα Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας σχετικών
επιδεικτικών αγροκτηµάτων,
γ) προγράµµατα αναζήτησης, διερεύνησης, βελτίωσης
και διασφάλισης των συστατικών και των ιδιοτήτων των
ελληνικών προϊόντων Προστατευόµενης Ονοµασίας
Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), Βιολογικής Γεωργίας (ΠΒΓ), των Εγγυηµένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ), καθώς
και άλλων ελληνικών αγροτικών προϊόντων και τροφίµων,
δ) προγράµµατα εκπόνησης µελετών για την κατάρτιση προτάσεων αναγνώρισης αγροτικών προϊόντων ως
Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και Εγγυηµένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (ΕΠΙΠ).
3. Τα Ινστιτούτα Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας
µε αντικείµενο τη δασική έρευνα είναι αρµόδια σε συνεργασία µε την Ειδική Γραµµατεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και την Εθνική Τράπεζα Δασικού Γενετικού
Υλικού, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 14 του
άρθρου 20 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), για τη συλλογή
σπερµάτων αυτοφυών φυτών της ελληνικής χλωρίδας
µε σκοπό την παραγωγή φυτευτικού υλικού, το οποίο
χρησιµοποιείται σε δασώσεις και αναδασώσεις, προκειµένου να επιτευχθεί η ανασυγκρότηση των καµένων και
διαταραγµένων δασικών οικοσυστηµάτων της χώρας µε
παράλληλη διατήρηση και προστασία της δασικής βιοποικιλότητας. Επίσης είναι αρµόδια για θέµατα, τα οποία
αφορούν ιδίως στη διαχείριση των αστικών και περιαστικών δασών, στην οικονοµική των δασών, στη γενετική
βελτίωση και βιοτεχνολογία δασικών φυτών, στην ορεινή
υδρολογία και διαχείριση ορεινών λεκανών απορροής,
στην προστασία δασικών φυτών από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες, στα φυτώρια, στην τεχνολογία ξύλου κ.λπ..
4. Οι ποικιλίες του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού
και το ζωικό κεφάλαιο, που δηµιουργούνται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αποτελούν πνευµατική
και περιουσιακή ιδιοκτησία του Οργανισµού.
Άρθρο 14
Βοτανικοί κήποι
1. Για τη διατήρηση και προστασία των φυτογενετικών
πόρων της ελληνικής χλωρίδας σε συγκεκριµένες φυτογεωγραφικές περιοχές στη χώρα είναι δυνατή η ίδρυση
και λειτουργία βοτανικών κήπων µε πρωτοβουλία νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Οι λεπτοµέρειες για την ίδρυση και λειτουργία των βοτανικών κήπων, την οργάνωση και χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων τους, τις δυνατότητες ένταξής τους σε εθνικά και
ευρωπαϊκά προγράµµατα οικονοµικών επιχορηγήσεων,
καθώς και για τις διαδικασίες στελέχωσής τους µε επιστηµονικό, τεχνικό και εργατικό προσωπικό ρυθµίζονται
µε προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από
πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος,
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Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
2. Ο Οργανισµός µπορεί να ιδρύει και να λειτουργεί
βοτανικούς κήπους για τις ανάγκες του ερευνητικού και
εκπαιδευτικού του έργου, καθώς και να προσφέρει σχετικές υπηρεσίες και τεχνογνωσία σε άλλους φορείς, οι
οποίοι λειτουργούν βοτανικούς κήπους, µε την υπογραφή συµβάσεων εκτέλεσης έργου.
Άρθρο 15
Ινστιτούτα Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας
1. Στη Γενική Διεύθυνση Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας ιδρύονται και λειτουργούν έντεκα Ινστιτούτα Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας ως οργανικές µονάδες αυτής σε επίπεδο Διεύθυνσης.
2. Τα Ινστιτούτα Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας απολαύουν λειτουργικής αυτοτέλειας κατά την έννοια
της παραγράφου 6 του άρθρου 17 αποκλειστικά για την
εξυπηρέτηση των σκοπών τους και την υλοποίηση του ερευνητικού τους έργου.
3. Ειδικότερα ιδρύονται:
α) Ινστιτούτο Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας Αττικής.
β) Ινστιτούτο Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας Πελοποννήσου.
γ) Ινστιτούτο Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας Στερεάς Ελλάδας.
δ) Ινστιτούτο Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας Θεσσαλίας.
ε) Ινστιτούτο Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας Δυτικής Ελλάδας.
στ) Ινστιτούτο Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας Ηπείρου.
ζ) Ινστιτούτο Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας.
η) Ινστιτούτο Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας Κεντρικής Μακεδονίας.
θ) Ινστιτούτο Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
ι) Ινστιτούτο Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας Κρήτης.
ια) Ινστιτούτο Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας
Νησιωτικού Χώρου.
4. Σε κάθε Ινστιτούτο λειτουργούν τουλάχιστον ένας
εξειδικευµένος τοµέας εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας και ένα εργαστήριο, που καθορίζονται από τον Κανονισµό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισµού.
5. Οι έδρες των Ινστιτούτων, των τοµέων και των εργαστηρίων καθορίζονται µε τον Κανονισµό Οργάνωσης
και Λειτουργίας του Οργανισµού.
6. Ίδρυση Ινστιτούτων Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας πλέον των προβλεποµένων µπορεί να γίνει µε
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης γνώµης του
Δ.Σ. του Οργανισµού.
7. Τα Ινστιτούτα Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας αξιολογούνται στη βάση των διεθνών και ευρωπαϊκών
προτύπων και προδιαγραφών (Οδηγιών και Κριτηρίων) από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µε αναλογική εφαρµο-

γή των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 3653/2008 (Α΄
49), όπως κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 16
Επιστηµονικό Συµβούλιο Εφαρµοσµένης
Αγροτικής Έρευνας
1. Στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Εφαρµοσµένης
Αγροτικής Έρευνας λειτουργεί Επιστηµονικό Συµβούλιο
Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας, στο οποίο µετέχουν:
α) ο Γενικός Διευθυντής Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας ως πρόεδρος,
β) δυο καθηγητές Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
γεωτεχνικής ειδικότητας, που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων µε τριετή θητεία,
γ) οι δύο αρχαιότεροι Διευθυντές των Ινστιτούτων Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας του Οργανισµού µε αναπληρωτές τους αµέσως επόµενους σε αρχαιότητα Διευθυντές των Ινστιτούτων.
2. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας:
α) εισηγείται στο ΔΣ τον ετήσιο προγραµµατισµό για
την ερευνητική δράση, που υλοποιεί ο Οργανισµός σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
β) γνωµοδοτεί προς το ΔΣ για την έγκριση από αυτό ερευνητικών προγραµµάτων, που αναλαµβάνουν τα Ινστιτούτα Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας,
γ) γνωµοδοτεί προς το ΔΣ για την προκήρυξη θέσεων
της κατηγορίας Ερευνητών,
δ) γνωµοδοτεί προς το ΔΣ για την ίδρυση Ινστιτούτων
Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας, Τοµέων Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας και Εργαστηρίων,
ε) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα, που του ανατίθεται
µε τον παρόντα νόµο και τον Κανονισµό Οργάνωσης και
Λειτουργίας του Οργανισµού.
Άρθρο 17
Διοικητική διάρθρωση και λειτουργία των
Ινστιτούτων Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας
1. Τα Ινστιτούτα Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας
στελεχώνονται µε υπαλλήλους της κατηγορίας Ερευνητών του Οργανισµού.
2. Για τις ανάγκες λειτουργίας των Ινστιτούτων τοποθετούνται σε αυτά υπάλληλοι της κατηγορίας Ανώτατης
Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και της
κατηγορίας Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης.
3. Σε κάθε Ινστιτούτο Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας προΐσταται ως Διευθυντής υπάλληλος της κατηγορίας των Ερευνητών στη βαθµίδα του Ερευνητή Α΄, ο οποίος διορίζεται για τριετή θητεία, που µπορεί να ανανεωθεί, µετά από γνωµοδότηση του Επιστηµονικού Συµβουλίου και απόφαση του Δ.Σ.. Στη σύνθεση του Επιστηµονικού Συµβουλίου δεν συµµετέχουν όσοι κρίνονται για
την κατάληψη θέσης Διευθυντή. Για την πλήρωση της
θέσης δηµοσιεύεται από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο
προκήρυξη µεταξύ των εχόντων τα τυπικά προσόντα υπαλλήλων του Οργανισµού, στα οποία περιλαµβάνονται
οπωσδήποτε πενταετής ερευνητική προϋπηρεσία σε Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας και ευδόκιµο ερευνητικό
έργο.
4. Οι προϊστάµενοι των Τοµέων Εφαρµοσµένης Αγρο-
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τικής Έρευνας και των Εργαστηρίων των Ινστιτούτων Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας ορίζονται µε απόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας και γνώµη του Συµβουλίου Έρευνας
του οικείου Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας.
5. Στα Ινστιτούτα Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας
λειτουργούν Συµβούλια Έρευνας, στα οποία µετέχει το
σύνολο των υπαλλήλων της κατηγορίας Ερευνητών του
κάθε Ινστιτούτου. Τα Συµβούλια Έρευνας ασκούν γνωµοδοτικές αρµοδιότητες, οι οποίες καθορίζονται στον
Κανονισµό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισµού.
6. Τα Ινστιτούτα Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας έχουν τη δυνατότητα να καθίστανται συµβαλλόµενα µέρη
υπό την επωνυµία τους, εκπροσωπούµενα από τον Διευθυντή τους, αποκλειστικά για την υλοποίηση του ερευνητικού τους έργου και µετά από ειδική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. Έναντι τρίτων χρησιµοποιούν τη
δική τους επωνυµία και αναπτύσσουν ερευνητική πρωτοβουλία και δραστηριότητα στο θεµατικό τους αντικείµενο. Για το σκοπό αυτόν µπορούν να συνεργάζονται µε οµοειδείς ερευνητικές µονάδες της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, Υπουργεία και δηµόσιες εθνικές και κοινοτικές
αρχές, καθώς και µε τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα
δυνάµει προγραµµατικών συµφωνιών και χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων, που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συµβούλιο µετά από γνώµη του Επιστηµονικού Συµβουλίου Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας. Επίσης τα
Ινστιτούτα Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας µπορούν
να αναλαµβάνουν επιδοτούµενα και χρηµατοδοτούµενα
ερευνητικά προγράµµατα στο πλαίσιο του γνωστικού
τους πεδίου, στα οποία συµµετέχουν αυτοτελώς ως
συµβαλλόµενο µέρος µετά από έγκριση του Δ.Σ..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 18
Εθνική Πολιτική και Εθνικό Σύστηµα
Διασφάλισης της 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 αγροτοδιατροφικής 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
Διασφάλισης της Ποιότητας, το οποίο περιλαµβάνει:
α) το σχεδιασµό, την εκπόνηση και τη θεσµική κατοχύρωση των Εθνικών Συστηµάτων Πιστοποίησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων,
β) την παροχή υπηρεσιών προτυποποίησης, ελέγχου
και πιστοποίησης προς τους Έλληνες παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και τροφίµων κατά τον προσφορότερο γι’ αυτούς τρόπο και µε γνώµονα τις ανάγκες στήριξης των αγροτικών προϊόντων στις αγορές της χώρας

αλλά και του εξωτερικού,
γ) τον έλεγχο της ελληνικής αγοράς κρέατος και γάλακτος ως προς την προέλευση και την καταγωγή των
τελευταίων και ως προς την τήρηση των µηνιαίων ισοζυγίων τους,
δ) την υλοποίηση όλων των 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 αγροτοδιατροφικής πολιτικής.
3. Για την ενιαία λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος
Διασφάλισης της 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.
Άρθρο 19
Τυποποίηση - Σήµατα
1. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών
προϊόντων και τροφίµων ανατίθενται στον Οργανισµό οι
παρακάτω αρµοδιότητες τυποποίησης:
α) η σύνταξη, η έκδοση, η αναγνώριση και η 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,
β) η εκπόνηση, η έκδοση και η κατοχύρωση των πάσης
φύσεως σηµάτων ποιότητας ή σηµάτων συµµόρφωσης ή
σηµάτων ταυτότητας ή σηµάτων προέλευσης αγροτικών
προϊόντων και τροφίµων, καθώς και των συστηµάτων παραγωγής τους.
2. Τα τυποποιητικά έγγραφα και σήµατα της παραγράφου 1 αποτελούν ιδιοκτησία του Οργανισµού και οι όροι
και οι προϋποθέσεις χρήσης τους από τρίτους καθορίζονται µε την έκδοσή τους και µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου. Δηµοσιεύονται δε στην ιστοσελίδα του Οργανισµού.
3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων ο Οργανισµός ανακοινώνεται στις αρµόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές ως εθνικός οργανισµός τυποποίησης στον αγροτικό τοµέα.
Άρθρο 20
Έλεγχος – Πιστοποίηση
Αξιολόγηση – Έγκριση – Επίβλεψη
Φορέων και Προσώπων
1. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών
προϊόντων και τροφίµων ανατίθενται στον Οργανισµό οι
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παρακάτω αρµοδιότητες ελέγχου και πιστοποίησης:
α) ο έλεγχος, η πιστοποίηση, η επίβλεψη και η προστασία όλων των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων,
για τα οποία σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνική νοµοθεσία απαιτούνται η
ένταξη, ο έλεγχος και η πιστοποίηση των διαδικασιών
παραγωγής, προέλευσης, ποιότητας και ταυτότητάς
τους,
β) ο έλεγχος, η πιστοποίηση, η επίβλεψη και η προστασία των αγροτικών προϊόντων Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), των Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας (ΠΒΓ), των Εγγυηµένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων
Προϊόντων (ΕΠΙΠ), καθώς και κάθε άλλης κατηγορίας αγροτικών προϊόντων και τροφίµων, για τα οποία προβλέπεται έλεγχος, πιστοποίηση, καταχώριση και επίβλεψη
σύµφωνα µε την κοινοτική ή την εθνική νοµοθεσία,
γ) ο έλεγχος και η 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,
δ) η διαχείριση του συστήµατος των ποσοστώσεων
γάλακτος σύµφωνα µε την κείµενη εθνική νοµοθεσία και
τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ε) ο έλεγχος της ποιότητας του νωπού αγελαδινού,
πρόβειου και γίδινου γάλακτος σύµφωνα µε την εθνική
νοµοθεσία και τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στ) η διαχείριση της παραγωγής της πρώτης ύλης όλων των ειδών γάλακτος,
ζ) ο έλεγχος των ισοζυγίων γάλακτος όλων των µονάδων µεταποίησης και εµπορίας γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων για τη νόµιµη χρήση όλων των ειδών
γάλακτος ως πρώτη ύλη,
η) η τήρηση και ο έλεγχος των ισοζυγίων κρέατος όλων των µονάδων σφαγής, τεµαχισµού, τυποποίησης,
διακίνησης και εµπορίας κρεάτων,
θ) η διαχείριση της ηλεκτρονικής διαδικτυακής σύνδεσης των σφαγείων και των λοιπών επιχειρήσεων, που
συνδέονται µε οποιοδήποτε τρόπο µε τον Οργανισµό,
ι) ο έλεγχος της αγοράς των πάσης φύσεως πιστοποιηµένων αγροτικών προϊόντων και τροφίµων του παρόντος νόµου για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων και
προϋποθέσεων της πιστοποίησης και ορθής σήµανσής
τους,
ια) η διενέργεια ελεγκτικού έργου για λογαριασµό άλλων φορέων του Δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα,
ιβ) οι αρµοδιότητες 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. 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 συναρµό-

διου Υπουργού.
3. 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 22. 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.
4. Αρµοδιότητες ελέγχου και πιστοποίησης, οι οποίες
προβλέπονται στον παρόντα νόµο, µπορεί να ανατίθενται σε διαπιστευµένους φορείς, στους οποίους χορηγείται έγκριση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του Δ.Σ.
του Οργανισµού και οι οποίοι µετά την έγκρισή τους τίθενται στην επίβλεψη του Οργανισµού. Οι όροι και οι
προϋποθέσεις για την αξιολόγηση, την έγκριση και την
επίβλεψη των πάσης φύσεως φορέων καθορίζονται κάθε
φορά µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων.
Άρθρο 21
Ειδικά ανταποδοτικά τέλη και τέλη επίβλεψης
1. Για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του Συστήµατος
Διασφάλισης της Ποιότητας στον αγροτικό τοµέα επιβάλλονται υπέρ του Οργανισµού 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 αντιστοιχίσεώς 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 Δ.Σ. 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 επιβάλλονται στους φορείς, οι οποίοι τίθενται υπό την επίβλεψη του Οργανισµού σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 20. Τα τέλη αυτά
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µετά από
πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισµού.
4. Τα ανταποδοτικά τέλη και τέλη επίβλεψης καταβάλλονται σε ειδικούς λογαριασµούς υπέρ του Οργανισµού
και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς,
που περιγράφονται στην παράγραφο 2.
Άρθρο 22
Μητρώα
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:

12
α) Μητρώο Πιστοποιηµένων Προϊόντων.
β) Μητρώο Πιστοποιηµένων αγροτικών επιχειρήσεων
και εκµεταλλεύσεων.
γ) Μητρώο διαπιστευµένων φορέων Ελέγχου και Πιστοποίησης, που λειτουργούν υπό την επίβλεψη του Οργανισµού.
δ) Μητρώο Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εµπειρογνωµόνων.
ε) Μητρώο Γεωργικών Συµβούλων.
στ) Μητρώο ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος.
ζ) Μητρώο ισοζυγίων γάλακτος και κρέατος.
η) Μητρώο επιχειρήσεων γάλακτος.
θ) Μητρώο επιχειρήσεων κρέατος.
ι) Μητρώο στοιχείων ποιότητας γάλακτος.
ια) Μητρώο ηµερήσιων σφαγών.
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, εφαρµοζοµένων ανάλογα των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄ 50). Με όµοιες αποφάσεις καθορίζονται οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, την έγκριση, την πιστοποίηση, την εκπαίδευση και τη
διαρκή κατάρτιση και ενηµέρωση των Ελεγκτών, των Επιθεωρητών και των Γεωργικών Συµβούλων. Οι προβλεπόµενες στην παράγραφο αυτή αποφάσεις του Δ.Σ. δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Οργανισµού.
Άρθρο 23
Κυρώσεις
1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της άσκησης των
αρµοδιοτήτων ελέγχου, πιστοποίησης και επίβλεψης 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 Διοικητικού Συµβουλίου του
Οργανισµού.
3. Οι διοικητικές κυρώσεις και η διαδικασία επιβολής
τους καθορίζονται ανά αντικείµενο ελέγχου, πιστοποίησης και επίβλεψης µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Άρθρο 24
Προβολή – Προώθηση – Ενηµέρωση
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 Οργανισµό οι παρακάτω αρµοδιότητες ενηµέρωσης και πληροφόρησης τόσο των παραγωγών όσο
και των καταναλωτών αγροτικών προϊόντων και τροφίµων:
α) 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 Ένωσης,
καθώς και εθνικών απαιτήσεων αλλά και συστηµάτων ανάδειξης της ποιότητας, προώθησης και προβολής των
σηµάτων ποιότητας, ταυτότητας και προέλευσης.
β) Ο σχεδιασµός, ο συντονισµός και η εφαρµογή εθνικών ή κοινοτικών προγραµµάτων διαφήµισης, προώθησης και προβολής των αγροτικών προϊόντων και τροφίµων, που υπόκεινται στον έλεγχο, στην πιστοποίηση και
στην επίβλεψη του Οργανισµού.
γ) Η παραγωγή τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών παραγωγών (προγραµµάτων, εκποµπών, ταινιών, «σποτ»κ.λπ.),
καθώς και η έκδοση 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 ανταγωνιστικότητας τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 25
Κατηγορίες Προσωπικού
1. Ο Οργανισµός στελεχώνεται από τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικού:
α) Ερευνητές, των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε εκατόν δεκαέξι.
β) Υπάλληλοι Ανώτατης Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των οποίων οι οργανικές θέσεις
ορίζονται σε τριακόσιες εξήντα και από αυτές διακόσιες
πενήντα τρεις Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης και εκατόν
επτά Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
γ) Υπάλληλοι Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης
δευτεροβάθµιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε διακόσιες εβδοµήντα εννέα.
2. Με τον Κανονισµό Κατάστασης Προσωπικού καθορίζονται οι κλάδοι των υπαλλήλων ανά κατηγορία, ο αριθµός των οργανικών θέσεων κατά κλάδο, η κατανοµή των
θέσεων στις οργανικές µονάδες του Οργανισµού, το σύστηµα αξιολόγησης των υπαλλήλων και επιλογής προϊσταµένων, το σύστηµα πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, που αφορά σε
θέµατα κατάστασης προσωπικού. Για την κατηγορία των
Ερευνητών εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 39 παράγραφοι 2, 3, 4 και 41 παράγραφοι 1, 2, 3, 4
του ν. 3653/2008 (Α΄ 49), όπως κάθε φορά ισχύουν. Με
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τον Κανονισµό Κατάστασης Προσωπικού µπορεί να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και τα προσόντα για την
προαγωγή των υπαλλήλων της κατηγορίας αυτής από
βαθµίδα σε βαθµίδα, καθώς και να ρυθµίζεται κάθε άλλη
λεπτοµέρεια, η οποία αφορά στην υπηρεσιακή τους κατάσταση. Ένα από τα κύρια κριτήρια αξιολόγησής τους
για προαγωγή είναι η συµβολή του επιστηµονικού τους
έργου µε µετρήσιµους δείκτες στην ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής της χώρας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 26
Οικονοµική Διαχείριση και Λειτουργία
1. Η οικονοµική διαχείριση και η σύναψη των συµβάσεων προµηθειών υλικού, υπηρεσιών και έργων γίνονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παράγωγου δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οικείες διατάξεις για την προσαρµογή του εθνικού δικαίου, τον παρόντα νόµο και τον
Κανονισµό Οικονοµικής Διαχείρισης και Προµηθειών του
Οργανισµού.
2. Ειδικά για την προκήρυξη διαγωνισµών, την αξιολόγηση προσφορών, την κατακύρωση, τη σύναψη συµβάσεων και τα νόµιµα δικαιώµατα των συµµετεχόντων στις
διαδικασίες αυτές ισχύουν οι κείµενες διατάξεις του Κανονισµού Προµηθειών του Δηµοσίου (π.δ. 118/2007, Α΄
150).
3. Οι αποδοχές του προσωπικού του Οργανισµού,
πλην της κατηγορίας των Ερευνητών, καθορίζονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µέσα στα όρια, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 31 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226). Οι αποδοχές των υπαλλήλων της κατηγορίας των Ερευνητών ορίζονται µε τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3 εδάφια β΄, γ΄, δ΄, ε΄, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 38 του
ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως κάθε φορά ισχύουν, και υπό
την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 38
του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και της παρ. 23 περίπτωση γ΄
του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Οι αποδοχές
των υπαλλήλων της κατηγορίας των Ερευνητών δεν υπολογίζονται για την εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (Α΄
226), όπως κάθε φορά ισχύουν.
4. Για τις εκτός έδρας µετακινήσεις των υπαλλήλων
του Οργανισµού καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ηµερήσια αποζηµίωση, που καθορίζονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 2685/1999 (Α΄ 35) και του ν. 3833/2010
(Α΄ 40), όπως κάθε φορά ισχύουν. Κατ’ εξαίρεση για τις
εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων του Οργανισµού
µε σκοπό τη διενέργεια των ελεγκτικών και επιβλεπτικών διαδικασιών του άρθρου 20 καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ηµερήσια αποζηµίωση, που καθορίζονται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τα ανταποδοτικά τέλη του άρθρου 21 παράαγραφος 1.
5. Οι πόροι του Οργανισµού προέρχονται από:
α) Την ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
β) Την ετήσια επιχορήγηση από τον προϋπολογισµό
των δηµοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίµων ή άλλου φορέα.
γ) Τις πάσης φύσεως επιχορηγήσεις από Οργανισµούς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνείς Οργανισµούς.
δ) Τα έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών και διδακτικών έργων, τη διάθεση προϊόντων και την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών στο Δηµόσιο, σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες.
ε) Τα έσοδα από την εκτέλεση εργασιών ελέγχου, πιστοποίησης και επίβλεψης φορέων ελέγχου και πιστοποίησης.
στ) Τα έσοδα από την πώληση εκδόσεων του Οργανισµού.
ζ) Τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη και τέλη επίβλεψης, τα οποία προβλέπονται στον παρόντα νόµο.
η) Τα έσοδα από την εκµετάλλευση της περιουσίας
του.
θ) Τις δωρεές, τις χορηγίες και τις κάθε είδους παροχές τρίτων.
ι) Τα έσοδα των Γραφείων Διασύνδεσης και Εµπορίας των Γεωργικών Σχολών.
ια) Τα έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή σε εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου.
6. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για κάθε διαχειριστική πράξη επί των ακινήτων, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση στον Οργανισµό.
7. Με ευθύνη του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού καταρτίζεται και υποβάλλεται προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ετήσια Διαχειριστική Έκθεση Ακινήτων, στην οποία καταγράφεται µε κάθε
λεπτοµέρεια η πραγµατική και νοµική κατάσταση αυτών.
Άρθρο 27
Κανονισµοί Λειτουργίας και Κανονισµοί Εφαρµογής
1. Μέσα σε δύο µήνες από τη δηµοσίευση του νόµου
αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως το Δ.Σ. καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων τον Κανονισµό Οργάνωσης και Λειτουργίας, τον Κανονισµό Κατάστασης Προσωπικού και τον
Κανονισµό Οικονοµικής Διαχείρισης και Προµηθειών, οι
οποίοι εγκρίνονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
2. Με τον Κανονισµό Οργάνωσης και Λειτουργίας ρυθµίζονται τα θέµατα της παραγράφου 2 του άρθρου 8, η
διάρθρωση και οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Διεθνών
και Δηµοσίων Σχέσεων και της Νοµικής Υπηρεσίας, τα
θέµατα της παραγράφου 2 του άρθρου 9, οι λεπτοµέρειες οργάνωσης και λειτουργίας των µονάδων των παραγράφων 6 και 9 του άρθρου 11, τα θέµατα της παραγράφου 5 του άρθρου 15, τα θέµατα της παραγράφου 5 του
άρθρου 17, τα θέµατα της παραγράφου 14 του άρθρου
28, καθώς και οι λοιπές λεπτοµέρειες οργάνωσης και
λειτουργίας των Ινστιτούτων Εφαρµοσµένης Αγροτικής
Έρευνας.
3. Με τον Κανονισµό Κατάστασης Προσωπικού ρυθµίζονται τα θέµατα της παραγράφου 2 του άρθρου 25.
4. Με τον Κανονισµό Οικονοµικής Διαχείρισης και
Προµηθειών ρυθµίζονται τα θέµατα της παραγράφου 1
του άρθρου 26.
5. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού εγκρίνονται οι Κανονισµοί Εφαρµογής των αρµοδιοτήτων του Οργανισµού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Άρθρο 28
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, µπορεί να εκχωρούνται στον Οργανισµό αρµοδιότητες σχετικές µε την εφαρµοσµένη αγροτική έρευνα, την αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση και
τη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων,
οι οποίες – κατά την θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου –
δεν απονέµονται ρητώς σε αυτόν και ανήκουν σε υπηρεσίες του αντίστοιχου Υπουργείου.
2. Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» είναι καθολικός διάδοχος: α) του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), β) του Οργανισµού Γεωργικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης «Ο.Γ.Ε.Ε.ΚΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ», γ) του
Οργανισµού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών
Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π – AGROCERT) και δ) του Ελληνικού Οργανισµού Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑΚ).
3. Μέχρι τον καθορισµό των αποδοχών του προσωπικού, πλην της κατηγορίας των Ερευνητών, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του
άρθρου 26 οι υπάλληλοι συνεχίζουν να λαµβάνουν τις αποδοχές τους, όπως αυτές διαµορφώθηκαν την 1η Νοεµβρίου 2011 µετά την ισχύ του άρθρου 31 του ν.
4024/2011 (Α΄ 226). Μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου οι υπάλληλοι της κατηγορίας των Ερευνητών λαµβάνουν τις αποδοχές, οι οποίες ορίζονται στο
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 26.
4. Μέχρι την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 5 παράγραφοι 1, 2 και 3, 6 παράγρσφοι 1, 2 και 8
και 7 παράγραφοι 1, 2 και 7 εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφοι 2, 3 και 4
της υπ’ αριθ. 188763/10.10.2011 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων.
5. Με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, η οποία εκδίδεται µετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισµού, το µη ερευνητικό προσωπικό κατατάσσεται σε κλάδους και βαθµούς ανάλογα µε τα τυπικά και ουσιαστικά του προσόντα και
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κανονισµό Κατάστασης
Προσωπικού. Οι κατατάξεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν
µέσα σε προθεσµία δύο µηνών από τη δηµοσίευση του
Κανονισµού Κατάστασης Προσωπικού στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας των Ερευνητών διατηρούν τη βαθµίδα, την οποία κατείχαν κατά τη µεταφορά τους στον Οργανισµό µε την υπ’ αριθ.
184675/31.10.2011 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων.
6. Υπάλληλοι του Οργανισµού, εκτός της κατηγορίας
των Ερευνητών, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, µπορούν µε αίτησή τους µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο µηνών από τη δηµοσίευση του
Κανονισµού Κατάστασης Προσωπικού στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως να ζητήσουν την κατάταξή τους στην
κατηγορία των Ερευνητών και σε βαθµίδα αντίστοιχη
των προσόντων τους χωρίς να προηγηθεί σχετική δηµό-

σια προκήρυξη. Η κατάταξη γίνεται µε πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µετά από αξιολόγηση των υπαλλήλων και σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο και στον Κανονισµό Κατάστασης Προσωπικού. Η πράξη του Υπουργού για την κατάταξη των υπαλλήλων δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου παύει
αυτοδίκαια η απόσπαση των υπαλλήλων του Οργανισµού σε άλλους φορείς, καθώς και των υπαλλήλων άλλων φορέων στον Οργανισµό. Οι υπάλληλοι αυτοί επανέρχονται στις υπηρεσίες, στις οποίες ανήκουν οργανικά.
8. Υπάλληλοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και λοιπών Υπουργείων καθώς και των εποπτευόµενων από αυτά νοµικών προσώπων µπορεί µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού να αποσπώνται, µετά από σύµφωνη γνώµη του Δ.Σ.,
στον Οργανισµό για τρία έτη µε δυνατότητα ανανέωσης
µια φορά και για ίσο χρονικό διάστηµα.
9. Ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων, ο οποίος λειτουργούσε στο πλαίσιο του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., µεταφέρεται στον Οργανισµό και η οργάνωση και λειτουργία του
διέπεται από όσα ορίζονται στο άρθρο 14.
10. Οι Επαγγελµατικές Σχολές (ΕΠΑΣ), που λειτουργούν µε ευθύνη του Οργανισµού υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κατά
την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, συνεχίζουν να λειτουργούν µόνο για τις ανάγκες αποφοίτησης των σπουδαστών τους, του σχολικού έτους 2011-2012 και δεν θα
εισαχθούν σε αυτές νέοι σπουδαστές για το σχολικό έτος 2012-2013.
11. Με απόφαση του Υπουργού 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 Τριανταφυλλίδειο 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.
12. Οι έξι περιφερειακές Εποπτείες του Ελληνικού Οργανισµού Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), που εδρεύουν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα,
Ξάνθη, Πάτρα καταργούνται από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του Κανονισµού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισµού και οι αρµοδιότητές τους µεταβιβάζονται σε σχετικά Τµήµατα, που συνιστώνται σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση.
13. Σε δύο µήνες από τη δηµοσίευση του Κανονισµού
Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισµού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται το Ινστιτούτο Σιτηρών, το Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας,
το Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο
Βάµβακος και Βιοµηχανικών Φυτών, το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων Σίνδου Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών
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Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο Μελισσοκοµίας, το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, το Καπνολογικό Ινστιτούτο
Ελλάδας, το Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών, το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας, το Ινστιτούτο
Γάλακτος, το Ινστιτούτο Ελαίας Κέρκυρας, το Ινστιτούτο
Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών Λάρισας, το Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόµησης Εδαφών Λάρισας,
το Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Βόλου, το Ινστιτούτο
Ορεινής Αγροτικής Οικονοµίας, το Ινστιτούτο Αµπέλου
Αθηνών, το Ινστιτούτο Οίνου Αθηνών, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστηµάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, το
Ινστιτούτο Γεωργικών και Κοινωνικών Ερευνών Αθηνών,
το Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών, το
Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Αθήνας, το Ινστιτούτο
Προστασίας Φυτών Πάτρας, το Ινστιτούτο Αµπέλου και
Οπωροκηπευτικών Πύργου, το Ινστιτούτο Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαµάτας, το Ινστιτούτο Εσπεριδοειδών Ναυπλίου, το Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελαίας Χανίων, το Ινστιτούτο Αµπέλου, Λαχανοκοµίας και
Ανθοκοµίας Ηρακλείου, το Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου, οι Σταθµοί Γεωργικής Έρευνας Ορεστιάδας, Κοµοτηνής, Ξάνθης, Δράµας, Σερρών, Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής, Ιωαννίνων, Παλαµά Καρδίτσας, Βαρδατών Φθιώτιδας, Αλιάρτου Βοιωτίας, Ασωµάτων Ρεθύµνης, Ιεράπετρας, Μεσσαράς, Μυτιλήνης, Ρόδου και οι
Καπνικοί Σταθµοί Αγρινίου, Κατερίνης και Καρδίτσας,
που ανήκαν στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. Οι αρµοδιότητες, τα συµβατικά δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις, ο εξοπλισµός και η
χρήση των ακινήτων και των εγκαταστάσεων των καταργουµένων ερευνητικών µονάδων περιέρχονται στα Ινστιτούτα Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας του παρόντος
νόµου. Οι λεπτοµέρειες για την κατανοµή των στοιχείων
του προηγούµενου εδαφίου στα Ινστιτούτα Εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας και για τη διαδικασία, που πρέπει να ακολουθηθεί, καθορίζονται µε τον Κανονισµό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Οργανισµού.
14. Ο διακριτικός τίτλος «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
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., καθίσταται ιδιοκτησία του Οργανισµού και
χρησιµοποιείται για τις ανάγκες της εφαρµοσµένης αγροτικής έρευνας.
15. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ιδιωτικά πρότυπα, προδιαγραφές, κανονισµοί ή άλλα τυποποιητικά έγγραφα, που εφαρµόζονται για την πιστοποίηση
ελληνικών αγροτικών προϊόντων και τροφίµων, µπορεί
να υποβάλλονται στον Οργανισµό, προκειµένου µέσω
της επίσηµης διαδικασίας προτυποποίησης του άρθρου
19 να λαµβάνουν τη µορφή επίσηµων προτυποποιητικών
εγγράφων.
16. Διατάξεις, οι οποίες αφορούν στην καταβολή τελών για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης και επίβλεψης από τον Οργανισµό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. – AGROCERT), συνεχίζουν να ισχύουν για τον «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ» µέχρι την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 21 για τα ανταποδοτικά τέλη και τα τέλη επίβλεψης.
17. Διατάξεις, οι οποίες αφορούν στην καταβολή ει-

σφορών στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ, συνεχίζουν να ισχύουν για τον
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ» µέχρι την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 21 για τα
ανταποδοτικά τέλη και τα τέλη επίβλεψης υπό την επιφύλαξη του άρθρου 29.
18. 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
εφ’ εξής σε αυτόν.
19. Οι διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφοι 1, 3, 4, 4
παράγραφοι 10 εδάφιο δ΄, 10 παράγραφοι 1, 6, 7, 9, 10,
11,12, 13, 14, 15, 16 και 17 της υπ’ αριθ. 188763/10-102011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄ 2284) και του
άρθρου 32 παρ. 16 του ν. 2040/1992 (Α΄70) εξακολουθούν να ισχύουν και µετά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 29
Καταργούµενες Διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφοι 2, 2, 3, 4
παράγραφοι 1 έως 10 εδάφια α΄, β΄, γ΄, 5, 6, 7, 8, 9, 10
παράγραφοι
5, 8, 18 και 19 της υπ’ αριθ.
188763/10.10.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄
2284), οι διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 και του άρθρου
13 παρ. 3 του ν. 3698/2008 (Α΄ 198), καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις αυτού.
Άρθρο 30
1. Στο πρώτο τρίµηνο κάθε έτους ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης καν Τροφίµων απονέµει σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής, στη µεταποίηση και εµπορία αγροτικών προϊόντων και τροφίµων και
στον αγροτοτουρισµό, χρηµατικά βραβεία και τιµητικές
διακρίσεις αγροτικής καινοτοµίας µε τη µορφή σηµάτων
και πλακετών.
2. Οι αναγκαίοι πόροι για την απονοµή των χρηµατικών
βραβείων, των σηµάτων και των τιµητικών πλακετών καλύπτονται από το Κεντρικό Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτών από τον
τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
3. Οι ειδικότεροι τοµείς δραστηριότητας, για τους οποίους απονέµονται τα χρηµατικά βραβεία και οι τιµητικές διακρίσεις της παραγράφου 1, ο αριθµός, το είδος
και το ύψος των βραβείων και των τιµητικών διακρίσεων
ανά τοµέα δραστηριότητας, τα προνόµια, τα οποία συνδέονται µε τα βραβεία και τις τιµητικές διακρίσεις, οι διαδικασίες προκήρυξης των βραβείων, υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης αυτών και απονοµής των βραβείων καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η µορφή, ο τύπος και το περιεχόµενο
των σηµάτων και των πλακετών.

16
Άρθρο 31
Ισχύς του νόµου
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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