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ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΛΓΟ)» 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΔΝΝΟΙΑ ΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ –ΑΠΟΣΟΛΗ – 

ΠΟΡΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

 

 

Άξζξν 1 

Οξηζκνί -Έλλνηα όξσλ 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί, 

πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ φζνπο αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ θαη 

ελσζηαθνχ δηθαίνπ πνπ θάζε θνξά ηζρχνπλ: 

 

«Αγξνηηθή έξεπλα»: Οη ζεσξεηηθέο ή πεηξακαηηθέο εξγαζίεο πνπ ζθνπφ έρνπλ: 

-ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο, κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ησλ  αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ, 

-ηελ αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο, 

-ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αγξνηηθήο 

παξαγσγήο θαη ηνπ θπηηθνχ θαη δσηθνχ θεθαιαίνπ, 

-ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 

νηθνγελεηαθήο κνξθήο θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

«Αγξνηηθά πξντόληα»: Δίλαη ηα πξντφληα ηεο γεσξγίαο, ηεο θηελνηξνθίαο, ηεο 

ζαιάζζηαο αιηείαο, ηεο ζπνγγαιηείαο, ηεο νζηξαθνθαιιηέξγεηαο, ηεο αιηείαο εζσηεξηθψλ 

πδάησλ, ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, ηεο δαζνπνλίαο, ηεο ζεξακαηνπνλίαο θαη ησλ θάζε 

είδνπο εθηξνθψλ θαη ηα πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πξψην ζηάδην επεμεξγαζίαο 
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ή κεηαπνίεζεο απηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν πξντφλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αγξνηηθή 

ελ γέλεη δξαζηεξηφηεηα.  

«Αγξνηηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε»:  Ζ ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, πνπ εληάζζεηαη ζην ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν είλαη ηεξαξρηθά 

δνκεκέλν θαη ρξνληθά δηαβαζκηζκέλν, κέζσ ηεο νπνίαο απνθηψληαη γεληθέο θαη εηδηθέο 

γλψζεηο, θαη νδεγεί ζηελ απφθηεζε ηίηινπ ζπνπδψλ (απνιπηήξην, πηπρίν, 

πηζηνπνηεηηθφ, άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο), αλαγλσξηζκέλνπ ζε εζληθφ επίπεδν 

 «Αγξνηηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε»: Ζ ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία κηθξήο ρξνληθήο δηάξθεηαο, πνπ εληάζζεηαη ζην κε ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, κε ζπγθεθξηκέλν ζηφρν θαη αθξναηήξην, κέζσ ηεο νπνίαο απνθηψληαη 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηνπ θαηαξηηδφκελνπ ζε ζέκαηα ηνπ αγξνηηθνχ 

ηνκέα.  

«Αμηνιόγεζε»: Ζ δηαδηθαζία θαηαγξαθήο θαη απνηίκεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ πνπ ππάξρνπλ θαη ηελ θνηλσληθά επσθειή ρξήζε ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ, δεκνζίσλ θαη κε. 

«Αμηνιόγεζε εξεπλεηηθώλ πξνηάζεσλ»: Ζ δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη λα δηαπηζησζεί 

ε επηζηεκνληθή πνηφηεηα θαη αξηηφηεηα πξνηάζεσλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ θαη ε χπαξμε ησλ 

απαξαίηεησλ ζπλζεθψλ γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζή ηνπο.  

«Απνηίκεζε»: Ζ δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη λα δηαπηζησζεί ε επηζηεκνληθή πνηφηεηα θαη 

πιεξφηεηα ησλ επί κέξνπο θαη ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ν βαζκφο ζπκβνιήο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ ζηφρσλ ζηνπο νπνίνπο απέβιεπε, θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

«Αξηζηεία»: Ζ δπλακηθή δηαδηθαζία ε νπνία απνζθνπεί ζηε ζπζηεκαηηθή επηδίσμε 

πςειήο επηζηεκνληθήο πνηφηεηαο θαηά ηελ αλάπηπμε λέσλ ζεσξηψλ ή θαη εξεπλεηηθψλ 

κεζνδνινγηψλ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηνπ βέιηηζηνπ απνηειέζκαηνο ζε θάζε ζεκαηηθή 

πεξηνρή δξαζηεξηνπνίεζεο. 

«Αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε»: Ζ θαηάξηηζε ε νπνία πξνζθέξεη βαζηθέο 

επαγγεικαηηθέο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ζε εηδηθφηεηεο θαη εμεηδηθεχζεηο κε 

ζηφρν ηελ έληαμε, επαλέληαμε, επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα θαη αλέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ 
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δπλακηθνχ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή 

αλάπηπμε. 

«Απηνρξεκαηνδνηνύκελν έξγν»: Γξάζεηο εξεπλεηηθνχ, αλαπηπμηαθνχ θαη επηδεηθηηθνχ 

ραξαθηήξα, νη νπνίεο είλαη νηθνλνκηθά απηνδχλακεο ή ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ίδηνπο 

πφξνπο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

«Απηνειεγρόκελνο κεηαπνηεηήο»: Κάζε βηνκεραλία/βηνηερλία παξαιαβήο ή θαη 

επεμεξγαζίαο γάιαθηνο ε νπνία δηαζέηεη δηθφ ηεο, αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή, εξγαζηήξην ή ζπλεξγάδεηαη κε αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή, ή/θαη 

δηαπηζηεπκέλν ηδησηηθφ εξγαζηήξην. 

«Βαζηθή έξεπλα»: Ζ ζεσξεηηθή ή πεηξακαηηθή εξγαζία πνπ έρεη σο πξσηαξρηθφ ζηφρν 

ηε γλψζε θαη θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ θαη ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο.  

«Βάζε δεδνκέλσλ»: Ζ ζπιινγή ζπζρεηηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ-δεδνκέλσλ, 

δηαξζξσκέλσλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη εχθνιε ε πξνζπέιαζε θαη ε αλαδήηεζή 

ηνπο. 

«Γηα βίνπ κάζεζε»: Όιεο νη κνξθέο καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ αλζξψπνπ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απφθηεζε ή ηελ αλάπηπμε γλψζεσλ, 

δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε κηαο 

νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο, ζηελ επαγγεικαηηθή έληαμε θαη εμέιημε ηνπ αηφκνπ, 

ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά 

θαη ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε. Πεξηιακβάλεη ηελ ηππηθή 

εθπαίδεπζε, ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ άηππε κάζεζε. 

«Γηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην»: Ζ επίζεκα αλαγλσξηζκέλε εξγαζηεξηαθή δνκή σο 

πξνο ηελ ηερληθή, δηνηθεηηθή επάξθεηα θαη αμηνπηζηία γηα ηε δηεμαγσγή δνθηκψλ, 

κεηξήζεσλ θαη δηαθξηβψζεσλ κε ζπγθεθξηκέλεο πξφηππεο κεζφδνπο, κε ζπγθεθξηκέλν 

εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ θαη εληφο δεισκέλσλ νξίσλ αθξηβείαο.  

«Έιεγρνο»: Δίλαη ε ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο, ζπλνδεπφκελε, φπνπ 

απαηηείηαη, απφ αλαιχζεηο, κεηξήζεηο ή/θαη δνθηκέο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ν 

βαζκφο εθπιήξσζεο ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ φζνλ αθνξά αγξνηηθά πξντφληα ή θαη 

ηξφθηκα πνπ παξάγνληαη απφ απηά, κηα δηεξγαζία ή ππεξεζία, έλα ζχζηεκα, πξφζσπν 

ή θνξέαο. 

«Δπαγγεικαηηθή ρνιή» (ΔΠΑ): Δίλαη ζρνιέο πνπ αλήθνπλ ζηε ηππηθή 

Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε (Ν. 3475/06). ηηο ζρνιέο απηέο δηδάζθνληαη 

απνθιεηζηηθά καζήκαηα εηδηθφηεηαο, ε θνίηεζε δηαξθεί 2 ζρνιηθά έηε θαηά ηε δηάξθεηα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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ησλ νπνίσλ νη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ζεσξεηηθά θαη εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ζηελ 

ΔΠΑ.. γηα 21 ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη παξάιιεια πξαγκαηνπνηνχλ πξαθηηθή άζθεζε ζε 

εξγαζίεο ζπλαθείο πξνο ηελ εηδηθφηεηά ηνπο. 

«Δπίβιεςε»: Δίλαη ε ζπζηεκαηηθή εμέηαζε φηη εγθεθξηκέλνο θνξέαο πηζηνπνίεζεο, 

αγξνηηθφ πξντφλ ή ηξφθηκν, δηεξγαζία, ππεξεζία, ζχζηεκα ή πξφζσπν ζπκκνξθψλεηαη 

κε πξνδηαγεγξακκέλεο απαηηήζεηο. 

«Δπίζεκνο έιεγρνο»: Οξίδεηαη σο «θάζε κνξθή ειέγρνπ πνπ πξαγκαηνπνηεί ε αξκφδηα 

αξρή ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηελ αξκφδηα αξρή θνξέαο ειέγρνπ, ή ε Κνηλφηεηα γηα 

ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηε λνκνζεζία πεξί δσνηξνθψλ θαη ηξνθίκσλ 

θαη πξνο ηνπο θαλφλεο πεξί πγείαο θαη θαιήο δηαβίσζεο ησλ δψσλ.  

«Δπηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή θαηλνηνκία»: Σν απνηέιεζκα εξεπλεηηθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ πξνζπαζεηψλ πνπ νδεγνχλ ή επηδηψθεηαη λα νδεγήζνπλ ζηελ πινπνίεζε 

λέσλ ή ηε βειηίσζε πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ππάξρνπλ ήδε.  

«Δπνπηείεο Γάιαθηνο & Κξέαηνο»: Τπεξεζηαθέο κνλάδεο κε αξκνδηφηεηα ηε 

δηελέξγεηα επηηφπησλ ειέγρσλ ηεο ειιεληθήο αγνξάο γάιαθηνο – γαιαθηνθνκηθψλ 

πξντφλησλ θαη θξέαηνο ζε ζρέζε ηφζν κε ηελ πξνέιεπζε – θαηαγσγή φζν θαη κε ηελ 

ηήξεζε κεληαίσλ ηζνδπγίσλ αγνξψλ θαη πσιήζεσλ.  

«Δξγαζηήξην Διέγρνπ Πνηόηεηαο Γάιαθηνο»: Δξγαζηήξην Φπζηθνρεκηθψλ θαη 

Μηθξνβηνινγηθψλ δνθηκψλ κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο Πνηφηεηαο ηνπ λσπνχ γάιαθηνο 

ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή θαη Δλσζηαθή Ννκνζεζία. 

«Έξγν Έξεπλαο, Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Καηλνηνκίαο (ΔΣΑΚ)» (εθεμήο «έξγν 

ΔΣΑΚ»): Ζ ζρεδηαζκέλε δξαζηεξηφηεηα κε ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, κεζνδνινγία, 

ρξνλνδηάγξακκα θαη πξνυπνινγηζκφ γηα: 

- ηελ εθηέιεζε θάζε είδνπο έξεπλαο, 

- ηελ πξνψζεζε ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο πξντφλησλ, 

ππεξεζηψλ ή δηαδηθαζηψλ, 

- ηελ πξνβνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηηεπγκάησλ ΔΣΑΚ, θαζψο θαη γηα ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζε επηζηεκνληθά ζέκαηα, 

- ηελ ελδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

- ηε δεκηνπξγία, ηελ αλαβάζκηζε θαη ηε δηθηχσζε εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ, φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην θξαηηθψλ εληζρχζεσλ πνπ ηζρχεη θάζε θνξά, θαζψο 

θαη ηελ πξφζβαζε ζε απηέο. 
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«Έξεπλα»: Οπνηαδήπνηε ζπζηεκαηηθή θαη δεκηνπξγηθή εξγαζία πνπ αλαιακβάλεηαη κε 

ζθνπφ ηελ επαχμεζεο ηνπ απνζέκαηνο ηεο γλψζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γλψζεο 

ηνπ αλζξψπνπ, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο θνηλσλίαο.  

«Έξεπλα θαη Αλάπηπμε (E θαη A)»: Ζ δεκηνπξγηθή εξγαζία ε νπνία θαιχπηεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο βαζηθήο θαη ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

ζπζηεκαηηθή βάζε κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ απνζέκαηνο ηεο γλψζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γλψζεο ηνπ αλζξψπνπ, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο θνηλσλίαο, 

θαζψο θαη ε ρξήζε ηνπ απνζέκαηνο ηεο γλψζεο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ εθαξκνγψλ. 

«Δξεπλεηέο»: Οη επηζηήκνλεο πνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 18 

ηνπΝ.4386/2016 (Ρπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο), δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα 

ηε δεκηνπξγία λέαο  γλψζεο, πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ, κεζφδσλ θαη ζπζηεκάησλ θαη γηα 

ηε δηαρείξηζε ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ.  

«Δξεπλεηηθόο θνξέαο»: Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ έρεη σο 

θχξην ζθνπφ ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή έξεπλα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πεηξακαηηθή αλάπηπμε θαη επίδεημε, θαζψο θαη ηε δηάδνζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, κέζσ ησλ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ θαη ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. 

«Δξεπλεηηθό έξγν»: Ζ ζρεδηαζκέλε δξαζηεξηφηεηα έξεπλαο κε ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν, κεζνδνινγία, ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο θαη πξνυπνινγηζκφ δαπαλψλ. 

«Δξεπλεηηθό πξόγξακκα»: Σν ζχλνιν ησλ έξγσλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ εμππεξέηεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ζε θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν.  

«Δπξσπατθόο ρώξνο έξεπλαο»: Πιαίζην εξγαζίαο πνπ πεξηγξάθεη θαη ζπζηεκαηνπνηεί 

ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ πνιηηηθή θαηλνηνκίαο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε 

θαη πεξηιακβάλεη: α) ηελ εζσηεξηθή αγνξά γηα ηελ έξεπλα, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο 

εξεπλεηέο, ηερλνινγία θαη γλψζε δηαθηλνχληαη ειεχζεξα, β) ην ζπληνληζκφ ζε επξσπατθφ 

επίπεδν ησλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνγξακκάησλ 

θαη πνιηηηθψλ, γ) ηελ εθαξκνγή θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε πξσηνβνπιηψλ ζε επξσπατθφ 

επίπεδν γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ έξεπλαο ζε 

επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην ζπληνληζκφ ηνπο κε εζληθέο θαη δηεζλείο 

πξσηνβνπιίεο. 

«Δθαξκνζκέλε ή βηνκεραληθή έξεπλα»: Ζ ζρεδηαζκέλε έξεπλα ή ε θξηηηθή 

δηεξεχλεζε ελφο πεδίνπ πνπ απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ 
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γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, δηεξγαζηψλ  ή ππεξεζηψλ ή γηα ηε ζεκαληηθή 

βειηίσζε  πξντφλησλ, δηεξγαζηψλ  ή ππεξεζηψλ πνπ ππάξρνπλ.  

«Ιδησηηθό εξγαζηήξην απηνειέγρνπ»: Κάζε αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή, 

ή/θαη δηαπηζηεπκέλν ηδησηηθφ εξγαζηήξην ην νπνίν εθηειεί γηα ινγαξηαζκφ 

απηνειεγρφκελσλ κεηαπνηεηψλ αλαιχζεηο ζην λσπφ γάια, ζηα πιαίζηα ηνπ 

απηνειέγρνπ. 

Ιλζηηηνύην Αγξνηηθήο Έξεπλαο: Βαζηθή επηζηεκνληθή, εξεπλεηηθή νληφηεηα κε 

ιεηηνπξγηθή  θαη δηνηθεηηθή απηνηέιεηα γηα ηε δηεμαγσγή επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη 

αλάπηπμε ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο ζε ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ πεδίν. 

«Ιζνδύγην γάιαθηνο»: Δίλαη ε θαηαγξαθή ζε κεληαία βάζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

γάιαθηνο φισλ ησλ πνζνηήησλ γάιαθηνο θαη γαιαθηνθνκηθήο πξψηεο χιεο πνπ 

παξειήθζεζαλ απφ παξαγσγνχο ή απφ άιιεο επηρεηξήζεηο,  επξσπατθψλ ή ηξίησλ 

ρσξψλ  κε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο πξψηεο χιεο θαη ε δηαρείξηζε απηήο, φισλ ησλ 

ηειηθψλ παξαγφκελσλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη ε αλάισζε ηεο πξψηεο χιεο γηα 

ηελ παξαζθεπή ηνπο θαζψο θαη ηεο ηειηθήο δηαρείξηζεο ησλ πνζνηήησλ ππνπξντφλησλ 

(ηπξνγάιαθηνο). 

«Ιζνδύγην θξέαηνο»: Δίλαη ε θαηαγξαθή ζε κεληαία βάζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο θξέαηνο 

ησλ πνζνηήησλ αγνξψλ θαη πσιήζεσλ λσπνχ θαη θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο (βφεηνπ, 

πξφβεηνπ, αίγεηνπ, ρνίξεηνπ, θνλίθισλ, θνηφπνπινπ θαη γαινπνχιαο) πνπ 

επεμεξγάζζεθαλ ή θαη εκπνξεχζεθαλ θαζψο θαη ησλ θξεαηνζθεπαζκάησλ πνπ 

παξαζθεπάζζεθαλ, κε ζαθή πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνέιεπζεο ηνπ θξέαηνο θαη ηνλ 

ππνρξεσηηθφ δηαρσξηζκφ ηεο πξψηεο αγνξάο εγρψξηνπ ή άκεζα εηζαγφκελνπ θξέαηνο 

θαη ησλ κεηέπεηηα αγνξψλ θξέαηνο.  

«Καηλνηνκία»: Ζ αμηνπνίεζε πθηζηάκελεο ή λέαο γλψζεο ή ε κεηαηξνπή κηαο ηδέαο ζε 

πξντφλ ή δηαδηθαζία ή ππεξεζία.  

«Καζεζηώο εληζρύζεσλ»: Κάζε πξάμε κε βάζε ηελ νπνία, ρσξίο λα απαηηνχληαη 

πεξαηηέξσ κέηξα εθηέιεζεο, κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη κεκνλσκέλεο εληζρχζεηο ζε 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο νξίδνληαη ζηελ πξάμε απηή θαηά ηξφπν γεληθφ θαη αθεξεκέλν, 

θαζψο θαη θάζε πξάμε κε βάζε ηελ νπνία κπνξεί λα ρνξεγείηαη ελίζρπζε πνπ δελ 

ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλν έξγν ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο γηα αφξηζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ή γηα απξνζδηφξηζην πνζφ.  
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 «Καηλνηόκνο επηρείξεζε»: Ζ επηρείξεζε ε νπνία αλαπηχζζεη πξντφληα, ππεξεζίεο ή 

δηεξγαζίεο πνπ είλαη λέεο θαη νπζησδψο βειηησκέλεο ζε ζρέζε κε ηε ζχγρξνλε 

ηερλνινγία ζηνλ ζρεηηθφ θιάδν. 

«Κξαηηθή ελίζρπζε»: Κάζε κέηξν ην νπνίν πιεξνί ην ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 107 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ).  

Κέληξα «Γήκεηξα»: ή «Κέληξα Γεσξγηθήο Δθπαίδεπζεο ΚΔΓΔ- ΓΖΜΖΣΡΑ», είλαη 

Κέληξα αγξνηηθήο θαηάξηηζεο. 

«Μειέηε»: Ζ ζπιινγή θαη ηαμηλφκεζε ζηνηρείσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε απφ 

επηζηεκνληθνχο, θνηλσληθνχο ή θξαηηθνχο θνξείο.  

«Οκόηηκνο εξεπλεηήο»: Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ππεξεηήζεη σο εξεπλεηήο ζε 

εξεπλεηηθφ ίδξπκα ηνπο εκεδαπήο ή ηνπο αιινδαπήο, κε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε 

πξνζθνξά ζηελ αγξνηηθή έξεπλα, ν νπνίνο έρεη ήδε ζπληαμηνδνηεζεί θαη αμηνινγήζεθε 

γηα λα ζπκκεηέρεη ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Οξγαληζκνχ ζχκθσλα κε ηνπο 

πξνβιεπφκελνπο ζην Νφκν απηφ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 

«Οξγαληθή κνλάδα»: Τπεξεζηαθή κνλάδα ή ππεξεζηαθή δνκή πξνβιεπφκελε απφ ηελ 

πξσηνγελή ή παξάγσγε λνκνζεζία ηνπ Οξγαληζκνχ αλεμαξηήησο ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο 

επηπέδνπ, ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ εχξνπο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο θαη ηεο δηνηθεηηθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο απηνηέιεηαο πνπ δηαζέηεη. 

«Οξγαληζκόο» Δίλαη ην λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία: 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

(ΔΛΓΟ). 

«Πηζηνπνίεζε»: Δίλαη ε δηαδηθαζία παξνρήο γξαπηήο ή ειεθηξνληθήο δηαβεβαίσζεο φηη 

έλα πξντφλ, κία δηεξγαζία, κία ππεξεζία, έλα ζχζηεκα ή πξφζσπν ζπκκνξθψλεηαη κε 

πξνδηαγεγξακκέλεο απαηηήζεηο.  

«ύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ»: Ζ ζχκβαζε ή ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ, ε νπνία ζπλάπηεηαη απεπζείαο κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ εξγαδνκέλνπ, ε 

ιήμε ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη απφ αληηθεηκεληθνχο φξνπο, φπσο ε παξέιεπζε 

ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίαο ή ε εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ή ε πξαγκαηνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλνπ γεγνλφηνο. 

«πλερηδόκελε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε»: Ζ θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

πνπ ζπκπιεξψλεη, εθζπγρξνλίδεη ή θαη αλαβαζκίδεη γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, 

νη νπνίεο απνθηήζεθαλ απφ ηα ζπζηήκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη αξρηθήο 
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επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ή απφ επαγγεικαηηθή εκπεηξία κε ζηφρν ηελ έληαμε ή 

επαλέληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηε δηαζθάιηζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε. 

 «ύζηεκα Παξνρήο πκβνπιώλ (Π)»: Σν ζχζηεκα πνπ ζθνπφ έρεη ηελ ππνζηήξημε 

ησλ γεσξγψλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο, ζε 

εθηέιεζε ηνπ Καλ. (ΔΚ) 73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ. Πεξηιακβάλεη ηνπο γεσξγηθνχο 

ζπκβνχινπο, ηνπο ζπλεξγάηεο ησλ γεσξγηθψλ ζπκβνχισλ, ηνπο ειεγθηέο γεσξγηθψλ 

ζπκβνχισλ, ην θνξέα πηζηνπνίεζεο απηψλ θαη ηελ αξκφδηα Αξρή γηα ηελ επνπηεία, ηνλ 

ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο γεσξγηθψλ ζπκβνπιψλ ζε 

γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο. 

«Σερλνινγηθή αλάπηπμε»:  Ζ αλάπηπμε θαη κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, πνπ απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ησλ ηερλνινγηθψλ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ παξαγσγήο πξντφλησλ ή πξνζθνξάο ππεξεζηψλ, κε ηελ 

εθαξκνγή κειεηψλ θαη εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ 

λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κέηξσλ ζηελ θαηεχζπλζε απηή.  

«Σξάπεδα Γηαηήξεζεο Γελεηηθνύ Τιηθνύ»: Απνηειεζκαηηθή θαη δηαξθήο εθηφο ηφπνπ 

(ex situ) δηαηήξεζε ζπιινγψλ θπηηθψλ γελεηηθψλ πφξσλ, αιιά θαη επί ηφπνπ  (in situ) 

δηαηήξεζε ησλ άγξησλ απηνθπψλ ζπγγελψλ κε ηα θαιιηεξγνχκελα είδε θαη δηαρείξηζε 

ζηνλ Αγξφ (on–farm) ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εηδψλ. 

«Σππηθή εθπαίδεπζε»: Ζ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζην πιαίζην ηνπ ηππηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, νδεγεί ζηελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ αλαγλσξηζκέλσλ ζε 

εζληθφ επίπεδν απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο θαη απνηειεί κέξνο ηεο δηαβαζκηζκέλεο 

εθπαηδεπηηθήο θιίκαθαο. ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε εληάζζεηαη θαη ε γεληθή ηππηθή 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ. 

«Σππνπνηεηηθό έγγξαθν»: Δίλαη ην έγγξαθν πνπ θαζνξίδεη θαλφλεο, πξνδηαγξαθέο, 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ή άιιεο απαηηήζεηο θαη έρεη ηε κνξθή πξνηχπσλ, 

πξνδηαγξαθψλ, πξσηνθφιισλ, νδεγηψλ  θαη θαλνληζκψλ πνπ ζπληάζζεη, εθδίδεη ή θαη 

αλαγλσξίδεη ν Οξγαληζκφο ζηνλ ηνκέα ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ.  

 

Άξζξν 2 

Ννκηθή κνξθή – Έδξα 
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1. Ο «ΔΛΛΖΝΗΚΟ  ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ – ΓΖΜΖΣΡΑ» (ΔΛΓΟ–ΓΖΜΖΣΡΑ), ν 

νπνίνο ζπζηάζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 188763/10-10-2011 (Β΄2284/13-10-2011) θνηλή 

απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. 919/131869/20.10.2014 (Β΄2889/27.10.2014) θαη 

9657/122441/10.11.2015(Β΄2537/25.11.2015) φκνηεο, πνπ εθδφζεθαλ θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ  ηνπ  άξζξνπ 14Β ηνπ λ.3429/2005 (Α΄ 314), φπσο 

ηζρχεη, είλαη  Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ηνπ θξάηνπο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

ζηνηρείνπ ζη) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.4354/2015 (Α΄ 176), δηαζέηεη δηνηθεηηθή 

θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, έρεη θνηλσθειή, κε θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα, ιεηηνπξγεί 

ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.  

2. Ζ επσλπκία ηνπ Οξγαληζκνχ αιιάδεη ζε « ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ 

ΔΡΔΤΝΑ,ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν (ΔΛΓΟ) θαη 

ζηελ αγγιηθή γιψζζα απνδίδεηαη σο «HELLENIC AGRICULTURAL RESEARCH 

EDUCATION AND DEVELOPMENT ORGANIZATION». Ζ ζπληνκνγξαθία ηνπ 

Οξγαληζκνχ ζηελ αγγιηθή γιψζζα είλαη «HELAGRED-ELGO». 

3. Έδξα ηνπ Οξγαληζκνχ νξίδεηαη ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 

 

 

Άξζξν 3 

Απνζηνιή 

 

1. Απνζηνιή ηνπ Οξγαληζκνχ, είλαη ε αγξνηηθή έξεπλα θαη ε αγξνηηθή επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ, ν έιεγρνο ηεο παξαγσγήο θαη πνηφηεηαο, ηεο πξνέιεπζεο θαη ηεο 

δηαθίλεζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Δηδηθφηεξα, ζηελ απνζηνιή ηνπ 

πεξηιακβάλνληαη:  

α) Ζ νινθιεξσκέλε επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ησλ παξαγσγψλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. 

β) Ο ζρεδηαζκφο, ε αλάπηπμε – πινπνίεζε έξγσλ, πξνγξακκάησλ θαη  δξάζεσλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο αγξνηηθήο έξεπλαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο, ηελ 

πξνζηαζία θαη ηε βειηίσζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ηελ πξνζηαζία ηεο 
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αεηθνξίαο ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο αιηείαο, ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο δαζηθψλ πξντφλησλ. Ζ αλάπηπμε λέσλ ζχγρξνλσλ παξαγσγηθψλ 

κεζφδσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηψλ.  

γ) Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αγξνηηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ, ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα 

θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ γηα ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ δηαδηθαζηψλ 

παξαγσγήο αληαγσληζηηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.  

δ)  Ζ πξναγσγή θαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο πξνζηαζίαο πξνέιεπζεο θαη 

ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο 

ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δηαρείξηζεο ηεο αεηθνξίαο ησλ 

αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, ε εθαξκνγή ζχγρξνλσλ θαη θαηλνηφκσλ κεζφδσλ 

παξαγσγήο, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ, 

θαζψο θαη ε πξνψζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο γηα ηελ αχμεζε ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ ζε φθεινο ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγσγηθήο αιπζίδαο θαη ησλ 

θαηαλαισηψλ.  

ε) Ζ πξνψζεζε θαη δηάρπζε λέσλ ηερλνινγηψλ ηφζν ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή φζν 

θαη ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο ζρεδηαζκνχ, εθαξκνγήο θαη ειέγρνπ, ε δεκηνπξγία 

θαη αλάπηπμε βάζεσλ δεδνκέλσλ, πξνηχπσλ θαη άιισλ ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ.  

ζη) Ζ δηαρείξηζε κέηξσλ θαη δξάζεσλ ηνπ πζηήκαηνο Παξνρήο πκβνπιψλ ζε 

γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο.  

δ) Ζ δηαηήξεζε ησλ εζληθψλ  θπηηθψλ  θαη δσηθψλ γελεηηθψλ πφξσλ, ηδηαίηεξα φζσλ 

απεηινχληαη απφ γελεηηθή δηάβξσζε ή εμαθάληζε, πξνο φθεινο ησλ επφκελσλ 

γελεψλ θαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ Δζληθψλ πιινγψλ θαη ηεο Σξάπεδαο 

Γηαηήξεζεο Γελεηηθνχ Τιηθνχ. 

2. Ο Οξγαληζκφο παξέρεη επηζηεκνληθά θαη ηερληθά δεδνκέλα ζην Τπνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο 

ζε ζέκαηα γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο, δαζψλ, αιηείαο θαη πεξηβάιινληνο.  

3. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηνπ ν Οξγαληζκφο: 
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α) Αλαιακβάλεη ή ζπκκεηέρεη απφ θνηλνχ κε άιινπο επξσπατθνχο θαη δηεζλείο 

δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο θαη θπζηθά πξφζσπα, ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ 

εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

έξγσλ, θαζψο θαη έξγσλ πνπ πξνάγνπλ ηε δηαζθάιηζε θαη πξνζηαζία ηεο 

πνηφηεηαο, ηεο πξνέιεπζεο θαη ηαπηφηεηαο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ 

θαη ηελ πξνζηαζία – απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ, ρξεκαηνδνηνχκελσλ ή ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη άιινπο δηεζλείο ή εζληθνχο νξγαληζκνχο, θνξείο, λνκηθά ή θπζηθά 

πξφζσπα. 

β) Αλαιακβάλεη ή ζπκκεηέρεη απφ θνηλνχ κε άιινπο επξσπατθνχο θαη δηεζλείο 

δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο θαη θπζηθά πξφζσπα, ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ ή ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

θαη άιινπο δηεζλείο ή εζληθνχο νξγαληζκνχο, θνξείο, λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα 

κειεηψλ, εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ, δηαγλψζεσλ, αμηνινγήζεσλ πνηθηιηψλ, 

πξντφλησλ θπηηθήο, δαζηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο, δσνηξνθψλ, 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, λεξνχ, εδάθνπο,  κεραλεκάησλ θαη 

ιηπαζκάησλ.  

γ) Δπηδηψθεη ηελ αμηνπνίεζε  θαη εθκεηάιιεπζε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ θαη ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο ζηα 

αληηθείκελα πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ απηνηειψο ή θαη απφ θνηλνχ 

κε άιινπο επξσπατθνχο θαη δηεζλείο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο θαη θπζηθά 

πξφζσπα. 

ε) Πξαγκαηνπνηεί έιεγρν αγνξάο ησλ πηζηνπνηεκέλσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη 

ηξνθίκσλ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο 

πηζηνπνίεζεο θαη ηεο νξζήο ζήκαλζήο ηνπο. 

4. Δπηδηψθεη ζπλεξγαζίεο θαη΄ αλάινγε εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 4 ηνπ 

άξζξνπ 37 ηνπ λ.4310/2014 (Α΄258) φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.   

5.  Ο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ απνηειεί ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ. 

6.  Ο Τπνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ απηνηειψο ή θαη απφ θνηλνχ κε 

ζπλαξκφδηνπο Τπνπξγνχο κπνξεί λα αλαζέηεη ζηνλ Οξγαληζκφ ηελ άζθεζε θάζε 

ζπλαθνχο κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ αξκνδηφηεηαο θαζψο θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη 
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εξγαζηψλ απφ ηα εξεπλεηηθά Ηλζηηηνχηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 

ηνπ λ. 4412/2016 ( Α’ 147), φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. 

7. Ο Οξγαληζκφο θαηαξηίδεη θαη θαηαζέηεη ζηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ θάζε ηέζζεξα (4) ρξφληα επηρεηξεζηαθφ ζρέδην γηα ηε δηακφξθσζε θαη 

πινπνίεζε ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο ζηνπο ηνκείο ηεο απνζηνιήο ηνπ.  

 

 

Άξζξν 4 

Πόξνη - Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε 

 

1. Πφξνη ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη: 

α) Οη θάζε είδνπο ρξεκαηνδνηήζεηο/επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ θξαηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ θαη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ.  

β) Σα έζνδα ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο θηλεηήο 

θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ, θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

ηνπ Γεκνζίνπ, ηεο νπνίαο ν Οξγαληζκφο έρεη ηε λνκή θαη ηε ρξήζε, θαηφπηλ 

παξαρψξεζεο,  ηελ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο, εξεπλεηηθψλ, 

αλαπηπμηαθψλ θαη απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ, έξγσλ θαη 

κειεηψλ, ηε δηάζεζε ηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο θαη θάζε 

είδνπο εληζρχζεηο ή επηρνξεγήζεηο απφ πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο ηεο ΔΔ ή 

άιισλ δηεζλψλ θνξέσλ, ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζην Γεκφζην, 

ζε λνκηθά πξφζσπα δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ηδηψηεο, ηηο δηαδηθαζίεο 

επίβιεςεο ηδησηηθψλ θνξέσλ πηζηνπνίεζεο, ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο 

επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ ή θαη 

ππεξεζηψλ, ην ηέινο ρξήζεο ηνπ ειιεληθνχ ζήκαηνο ζηα αγξνηηθά πξντφληα θαη 

ηξφθηκα θαη ηελ εηδηθή εηζθνξά ζην γάια θαη ζην θξέαο πνπ θαηαβάιινπλ νη 

ππφρξενη. 

Δπίζεο, ηα έζνδα ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εηδηθή εηζθνξά 

πνπ θαηαβάιινπλ νη Γεσξγηθνί χκβνπινη (Γ..) θαη νη πλεξγάηεο απηψλ γηα 

ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα ζρεηηθά Μεηξψα πνπ ηεξεί ν Οξγαληζκφο, θαζψο θαη  

απφ ηελ εηζθνξά πνπ παξαθξαηείηε απφ ηελ ακνηβή πνπ απηνί ιακβάλνπλ γηα 

ηηο παξερφκελεο πξνο ηνπο γεσξγνχο ππεξεζίεο θαη πξνζδηνξίδεηαη θάζε θνξά 

κε Τπνπξγηθή Απφθαζε.  
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γ) Σα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ εηδηθά ηέιε ή εηζθνξέο γηα ηα αγξνηηθά 

πξντφληα θαη ηξφθηκα, ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ή δηαδηθαζίεο 

επίβιεςεο ή δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, θαζψο θαη γηα δηαδηθαζίεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

Σν είδνο θαη ην χςνο ησλ ηειψλ ή εηζθνξψλ, ν ηξφπνο αληηζηνίρηζήο ηνπο κε ην 

θφζηνο εηδηθά παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ειέγρνπ ή επίβιεςεο ή ειέγρνπ θαη 

πηζηνπνίεζεο, ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ε 

δηαδηθαζία είζπξαμήο ηνπο θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

Δηδηθφηεξα, θαηαβάιινληαη ζηνλ Οξγαληζκφ: 

(γα) Δηδηθή εηζθνξά ζην θξέαο, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10 ηεο ΚΤΑ 

412/8932/2012 (149 Β΄/ 03-02-2012) φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.  

(γβ) Δηδηθή εηζθνξά ζην γάια, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ λ. 2127/1993 ( Α΄ 48), φπσο ε 

παξάγξαθνο απηή αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

λ.2332/1995 (Α΄181) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.10 ηνπ άξζξνπ 30 

ηνπ λ.3147/2003 (Α’ 135) θαη κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

λ.3698/2008 (Α΄198), φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.  

(γγ) Σέινο ρξήζεο ειιεληθνχ ζήκαηνο ζην γάια θαη ζηα γαιαθηνθνκηθά 

πξντφληα, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 187 ηνπ λ. 4072 /2012 (Α’ 86) θαη 

ζην άξζξν 16, ηεο ΚΤΑ Κ4-7838/2014 (Β΄1432/04-07-2014) φπσο θάζε 

θνξά ηζρχνπλ. 

(γδ) Σέινο ππεξεζηψλ αλαγλψξηζεο θαη επίβιεςεο ηδησηηθψλ θνξέσλ 

πηζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα AGRO, φπσο πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 14, ηεο ΚΤΑ 267623/28.08.2007 (Β΄1723/ 29-08-2007) θαη κε ηα 

εθάζηνηε ηζρχνληα. 

(γε) Σέινο ππεξεζηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη επίβιεςε ησλ Οξγαληζκψλ 

Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ βηνινγηθήο γεσξγίαο, θαηά ηελ 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.2637/1998 (Α΄200) θαη ην άξζξν 22 ηεο 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 2543/103240/2017 (Β΄3529/09-10-2017) φπσο 

θάζε θνξά ηζρχνπλ.  

(γζη) Κφζηνο ππεξεζηψλ ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο 

πξντφλησλ γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ θαη νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο 
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γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 

510/2006 ηνπ πκβνπιίνπ, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1898/2006 ηεο 

Δπηηξνπήο, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ΚΤΑ 261611/2007  (Β΄406/22-03-2007) 

φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.  

(γδ)  Κφζηνο ππεξεζηψλ ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο 

πξντφλησλ Δηδηθψλ Πηελνηξνθηθψλ Δθηξνθψλ (ΔΠΔ), ζε εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ Καλνληζκψλ (ΔΟΚ) 1906/1990 θαη 1907/1990 ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο πεξίπησζεο(ε) ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ.2637/1998 θαη ηνπ 

άξζξνπ 12 ηεο ΚΤΑ 313875/2004 (Β΄1844/13-12-2004), φπσο θάζε θνξά 

ηζρχνπλ.   

(γε)  Ζ εηδηθή εηζθνξά πνπ θαηαβάιινπλ, εθάπαμ, νη Γεσξγηθνί χκβνπινη θαη 

νη ζπλεξγάηεο απηψλ γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα Μεηξψα ηνπ Οξγαληζκνχ, 

φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 5, ηνπ άξζξνπ 12, ηεο ΚΤΑ 

1729/37159/2013 (Β΄767), θαζψο θαη ε εηζθνξά επί ηεο ακνηβήο πνπ 

ιακβάλνπλ γηα ηηο παξερφκελεο πξνο ηνπο αγξφηεο ππεξεζίεο, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 55, ηνπ λ. 4235/2014 (Α΄ 32) φπσο 

θάζε θνξά ηζρχνπλ. 

δ) Κάζε άιιν λφκηκν έζνδν, φπσο πξφζηηκα, ρνξεγίεο, θιεξνλνκηέο, δσξεέο, 

εληζρχζεηο, θιεξνδνζίεο θαη θάζε είδνπο εηζθνξέο θπζηθψλ ή λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, ηνπ δεκφζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο. 

2.  Οη πφξνη ηνπ Οξγαληζκνχ, δηαηίζεληαη γηα:  

α) Σελ θάιπςε θαηά πξνηεξαηφηεηα ησλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ηηο νπνίεο δαπάλεο εγγπάηαη πιήξσο ην θξάηνο. 

β) Σελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ εμφδσλ θαη θεθαιαίσλ ζπληήξεζεο θαη 

αλάπηπμεο ππνδνκψλ.  

γ) Σελ πιεξσκή ησλ θάζε είδνπο δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε 

ηεο απνζηνιήο ηνπ κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ. 

δ) Σελ απνπιεξσκή ηπρφλ νθεηιψλ ηνπ θαη  

ε) Σελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ Οξγαληζκνχ κέζσ 

ρνξεγηψλ/δσξεψλ ζε λνκηθά πξφζσπα θνηλσθεινχο ραξαθηήξα. 

3. Σα έζνδα θαηαηίζεληαη ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, νη νπνίνη δηαθηλνχληαη κε 

εληνιέο πνπ ππνγξάθνληαη γξαπηά ή ειεθηξνληθά απφ ηα εμνπζηνδνηεκέλα, κε 
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απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φξγαλα.  

4. Γηα ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ ηνπ Οξγαληζκνχ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. 

ΓΠΔΗ Α 1140176 ΔΞ 2012 (Β΄ 2756/11-10-2012) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.  

5.  Ο Οξγαληζκφο απαιιάζζεηαη απφ ηελ θαηαβνιή Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 

(ΦΠΑ) γηα ηα εηζαγφκελα εξεπλεηηθά φξγαλα, εμαξηήκαηα, πάζεο θχζεσο πιηθά 

εμνπιηζκνχ θαη αλαιψζηκα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

ηνπ πξνγξακκάησλ. Ο Οξγαληζκφο ηεξεί δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα θαη ζπληάζζεη 

ππνρξεσηηθά θάζε έηνο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά 

Πξφηππα (Δ.Γ.Π.) ηνπ λ. 4410/2016, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.    

6. Ο Τπνπξγφο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κπνξεί λα δηαηάμεη νπνηεδήπνηε 

έθηαθην νηθνλνκηθφ έιεγρν ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Οξγαληζκνχ.   

7.  Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ, 

ξπζκίδνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ επηβνιή ΦΠΑ ζηηο ππεξεζίεο θαη ηα 

πξντφληα πνπ ππάγνληαη ζην θαζ’ χιελ αληηθείκελν ηνπ Οξγαληζκνχ, θαζψο θαη 

θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΓΙΟΙΚΗΗ 

 

Άξζξν 5 

Όξγαλα Γηνίθεζεο 

Σα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη: 

α) ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ) θαη 

β) ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

 

 

 

Άξζξν 6 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
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1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ) ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη επηακειέο θαη απνηειείηαη απφ: 

α) Σνλ Πξφεδξν ηνπ Γ. 

β) Σνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Οξγαληζκνχ. 

γ) Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

(ΤΠΑΑΣ) κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

δ) Έλαλ θαζεγεηή ή εξεπλεηή, βαζκίδαο Α΄ ή Β΄, γεσηερληθήο ή ζπλαθνχο 

εηδηθφηεηαο κε ηα αληηθείκελα ηνπ Οξγαληζκνχ, πνπ ππνδεηθλχεηαη κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.   

ε) Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (ΓΔΩΣΔΔ) κε ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ πξνηείλνληαη απφ ην Γ ηνπ ΓΔΩΣΔΔ.  

ζη) Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Οξγαληζκνχ, πνπ εθιέγεηαη 

κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ, κε επζχλε ηνπ 

Οξγαληζκνχ.  

δ) Έλαλ εθπξφζσπν ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ θαη ΤΔ ηνπ 

Οξγαληζκνχ, πνπ εθιέγεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ην ζχλνιν ηνπ 

πξνζσπηθνχ απηνχ, κε επζχλε ηνπ Οξγαληζκνχ. 

2. Σα κέιε ηνπ Γ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο.  

3. Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπ Γ είλαη ηεηξαεηήο κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο 

κία θνξά θαη γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

4. Σα κέιε ηνπ Γ, ησλ νπνίσλ ιήγεη ε ζεηεία, εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά 

ηνπο κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο θαη ιακβάλνπλ ηελ αληηκηζζία ή ηελ απνδεκίσζε 

πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  

5. ε πεξίπησζε απνρψξεζεο κέινπο ηνπ Γ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη ηδίσο ιφγσ 

ζαλάηνπ, παξαίηεζεο, απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο γηα ηελ νπνία δηνξίζηεθε σο κέινο, ην 

κέινο αληηθαζίζηαηαη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

6. Υξέε Γξακκαηέα εθηειεί ππάιιεινο Παλεπηζηεκηαθήο ή Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο 

ηνπ Οξγαληζκνχ, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.  
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7. Δηζεγεηήο ησλ ζεκάησλ ζην Γ είλαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο. Δπίζεο εηζεγεηέο 

κπνξεί λα είλαη ηα κέιε ηνπ Γ θαη ζηειέρε  ηνπ Οξγαληζκνχ εμνπζηνδνηεκέλα απφ 

ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ ή ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν. 

8. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ παξίζηαηαη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ν Ννκηθφο χκβνπινο 

ηνπ Οξγαληζκνχ. Μπνξνχλ επίζεο λα παξίζηαληαη νη Πξντζηάκελνη ησλ Γεληθψλ 

Γηεπζχλζεσλ, θαζψο θαη θάζε ζηέιερνο ηνπ νξγαληζκνχ ή ηξίηνο πνπ ζα 

πξνζθιεζεί απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ. 

9. Σν Γ ζπγθαιείηαη κε έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ηαθηηθά κία θνξά ηνλ 

κήλα θαη έθηαθηα, φηαλ ην θξίλεη απαξαίηεην ν Πξφεδξφο ηνπ ή φηαλ δεηεζεί 

εγγξάθσο απφ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) κέιε. 

10. Σν Γ έρεη απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα (4) απφ ηα κέιε ηνπ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά ν Πξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο ή νη θαηά πεξίπησζε αλαπιεξσηέο ηνπο. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε 

απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο 

ηνπ Πξνέδξνπ. 

11.  Σνλ Πξφεδξν ειιείπνληα, απφληα ή θσιπφκελν αλαπιεξψλεη ζηα θαζήθνληά ηνπ ν 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ Οξγαληζκνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην Γ ζπλεδξηάδεη 

ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ γηα ηε χπαξμε απαξηίαο απαηηείηαη ε παξνπζία 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) κειψλ ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γηεπζχλνληνο 

πκβνχινπ πνπ αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν. 

12.  Σα πξαθηηθά ηνπ Γ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ην Γξακκαηέα ηνπ Γ, 

αθνχ πξνεγνπκέλσο επηθπξσζνχλ απφ ην Γ.  

13.  Ο Πξφεδξνο, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη ηα κέιε ηνπ Γ δελ έρνπλ δηθαίσκα 

ςήθνπ ζε απνθάζεηο ηνπ Γ, πνπ αθνξνχλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε κεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ ηνπ ζε απηνχο ή άπηνληαη πξνζσπηθψλ ηνπο ζεκάησλ.  

14.  Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ, ν Πξφεδξνο, ν Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο, ηα Μέιε ηνπ, ν Ννκηθφο χκβνπινο θαη ν Γξακκαηέαο ιακβάλνπλ 

απνδεκίσζε, ε νπνία θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

θαη ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4354/2015 φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.  

15.  Γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ, ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ησλ  

κειψλ ηνπ Γ θαη ηνπ Γξακκαηέα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ9  
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ηεο παξαγξάθνπ Γ΄ ηνπ λ. 4336/2015 (Α΄ 94), εμαηξνπκέλνπ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εκεξψλ κεηαθηλήζεσλ, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.  

16.  Σν Γ θαηαξηίδεη Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο κε ηνλ νπνίν θαζνξίδεηαη θάζε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο απηήο ν 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2690/1999 (Α΄ 45), φπσο θάζε θνξά 

ηζρχεη.  

17. Σν Γ έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο:  

α) Υαξάζζεη ηελ πνιηηηθή ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ζπληνλίδεη, επνπηεχεη θαη ειέγρεη 

κε απνθάζεηο ηνπ ην επηηεινχκελν απφ ηνλ Οξγαληζκφ έξγν, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

β) Καηαξηίδεη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη  χζηεξα απφ έγθξηζε 

ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγψλ, Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

Οηθνλνκηθψλ, Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.   

γ) Τπνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

γλσκνδνηήζεηο, εηζεγήζεηο  θαη πξνηάζεηο γηα θάζε ζέκα, πνπ αθνξά ζηελ 

επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

δ) Γηαρεηξίδεηαη ηελ πεξηνπζία θαη ηνπο πφξνπο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη απνθαζίδεη 

γηα θάζε είδνπο δαπάλεο, γηα ηε ζχλαςε δαλείσλ, ηελ απνδνρή ησλ θάζε 

είδνπο επηρνξεγήζεσλ, ρξεκαηνδνηήζεσλ, δσξεψλ θαη εηζθνξψλ ηξίησλ, ηελ 

αλάζεζε κειεηψλ θαη έξγσλ ζε ηξίηνπο, ηελ αγνξά θαη πψιεζε, εθκίζζσζε, 

κίζζσζε θηλεηψλ θαη αθηλήησλ. Ζ ζχλαςε δαλείσλ θαη ε αγνξά ή πψιεζε 

αθηλήηνπ, πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γ.  

ε) πλάπηεη πάζεο θχζεσο ζπκθσλίεο κε δηεζλείο θαη ειιεληθνχο δεκφζηνπο 

θνξείο θαζψο θαη κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, αμηνπνηεί 

θαη εθκεηαιιεχεηαη ηελ αθίλεηε θαη θηλεηή πεξηνπζία ηνπ θαζψο θαη ηελ αθίλεηε 

πεξηνπζία ηνπ Γεκνζίνπ, ηεο νπνίαο ν Οξγαληζκφο έρεη ηε λνκή θαη ηε ρξήζε, 

θαηφπηλ παξαρψξεζεο θαη παξέρεη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο  ζε αληηθείκελα 

πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 
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ζη)  Καηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

γηα έγθξηζε ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ, θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ γίλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηξέρνπζαο ρξήζεο ηνπ.  

δ) Πξνθεξχζζεη ηε ζέζε γηα ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο 

Έξεπλαο εθαξκφδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.4310/2014 (Α΄258), 

φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ γηα ηνλ Γηεπζπληή Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ζ πξνβιεπφκελε απφ  ην άξζξν 16 ηνπ λ.4310/2014 

επηακειήο εηδηθή επηηξνπή θξηηψλ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ 

Οξγαληζκνχ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ε εηδηθή επηηξνπή θξηηψλ 

ιακβάλεη ππφςε ηε γλψκε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηε 

Γεληθή Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Έξεπλαο θαη ηα εξεπλεηηθά Ηλζηηηνχηα, ε νπνία 

εθθξάδεηαη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο. Ζ δηαδηθαζία έθθξαζεο γλψκεο 

θαζνξίδεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ. Πέληε κέιε θαη πέληε 

αλαπιεξσκαηηθά επηιέγνληαη κε θιήξσζε απφ ηνλ θαηάινγν επηζηεκφλσλ ηεο 

εκεδαπήο θαζεγεηψλ ΑΔΗ θαη εξεπλεηψλ Α΄ βαζκίδαο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν 

ζπλαθέο κε ηελ αγξνηηθή έξεπλα, ε θαηάξηηζε ηνπ νπνίνπ απνηειεί θξνληίδα 

ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο. Σα δχν κέιε θαη δχν 

αλαπιεξσκαηηθά  ηεο εηδηθήο επηηξνπήο θξηηψλ  είλαη εξεπλεηέο Α΄ βαζκίδαο 

ηνπ Οξγαληζκνχ θαη εθιέγνληαη απφ ην ζχλνιν ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ηνπ Οξγαληζκνχ. Ζ επζχλε θαζνξηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο εθινγήο  ησλ 

δχν απηψλ κειψλ αλήθεη ζην Γ ηνπ Οξγαληζκνχ. Σν Γ ηνπ Οξγαληζκνχ 

αζθεί επίζεο θαη’ αλαινγία φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

λ. 4310/2014 φπσο θάζε θνξά ηζρχεη αλαζέηνπλ ηελ άζθεζή ηνπο ζηνλ 

Τπνπξγφ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ.      

ε) Πξνθεξχζζεη ηηο ζέζεηο θαη πξνζιακβάλεη ηνπο Γηεπζπληέο ησλ εξεπλεηηθψλ 

Ηλζηηηνχησλ εθαξκφδνληαο θαη’ αλαινγία ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 

λ.4310/2014 φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ γηα ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Ηλζηηηνχησλ 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, εθφζνλ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ζ πξνβιεπφκελε απφ  ην άξζξν 16 ηνπ 
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λ.4310/2014 επηακειήο εηδηθή επηηξνπή θξηηψλ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ 

Γ ηνπ Οξγαληζκνχ. Πέληε κέιε θαη πέληε αλαπιεξσκαηηθά επηιέγνληαη κε 

θιήξσζε απφ ηνλ θαηάινγν επηζηεκφλσλ ηεο εκεδαπήο θαζεγεηψλ ΑΔΗ θαη 

εξεπλεηψλ Α΄ βαζκίδαο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ζπλαθέο κε ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηνπ νηθείνπ Ηλζηηηνχηνπ, ε θαηάξηηζε ηνπ νπνίνπ θαηαιφγνπ 

απνηειεί θξνληίδα ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο. Σα δχν κέιε 

θαη δχν αλαπιεξσκαηηθά ηεο εηδηθήο επηηξνπήο θξηηψλ είλαη εξεπλεηέο Α΄ 

βαζκίδαο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη εθιέγνληαη απφ ην ζχλνιν ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ νηθείνπ Ηλζηηηνχηνπ θαη αλ δελ επαξθνχλ ή δελ ππάξρνπλ, 

απφ ην ζχλνιν ησλ εξεπλεηψλ  ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ ζεξαπεχνπλ ζπλαθέο 

γλσζηηθφ αληηθείκελν κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ πνπ έρεη 

πξνθεξπρζεί ε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή. Ζ επζχλε θαζνξηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

ηεο εθινγήο  ησλ δχν απηψλ κειψλ αλήθεη ζην Γ ηνπ Οξγαληζκνχ. Ζ 

επηηξνπή γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ιακβάλεη ππφςε ηε γλψκε ησλ 

εξεπλεηψλ θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηνπ νηθείνπ Ηλζηηηνχηνπ, ε νπνία 

εθθξάδεηαη ελψπηνλ ηεο εηδηθήο επηηξνπήο θξηηψλ. Ζ δηαδηθαζία έθθξαζεο 

γλψκεο θαζνξίδεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ. Σν Γ ηνπ 

Οξγαληζκνχ αζθεί επίζεο θαη’ αλαινγία φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ λ.4310/2014, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ, αλαζέηνπλ ηελ άζθεζή 

ηνπο  ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

ζ) Πξνθεξχζζεη ηηο ζέζεηο επζχλεο ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηα ζηνηρεία δ΄ θαη ε΄ ηεο παξνχζεο 

παξαγξάθνπ, θαη’ αλαινγία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4369/2016 

(Α΄33), φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ. 

η) Πξνθεξχζζεη ηε ζέζε θαη επηιέγεη ηνλ Ννκηθφ χκβνπιν ηνπ Οξγαληζκνχ απφ 

ηνπο έκκηζζνπο δηθεγφξνπο πνπ δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα κε εζσηεξηθή 

πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο. 

ηα) Πξνθεξχζζεη ηηο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 15 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

ηβ) Πξνθεξχζζεη ηηο θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ησλ Γηθεγφξσλ θαζψο ησλ 

θαηεγνξηψλ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ), Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο 
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(ΣΔ), Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ) θαη Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο 

(ΤΔ) θαη πξνζιακβάλεη ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο Γηθεγφξνπο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

ηγ)  Πξνζιακβάλεη ην επνρηθφ πξνζσπηθφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

2190/1994, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ θαη απνθαζίδεη γηα ηελ απαζρφιεζε ηνπ 

ζπλεξγαδφκελνπ εξεπλεηηθνχ, επηζηεκνληθνχ, δηνηθεηηθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη 

ινηπνχ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή 

ησλ αλαδφρσλ κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ ζην πιαίζην ησλ πάζεο 

θχζεσο πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ ηνπ Οξγαληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

ηδ) Απνθαζίδεη επί ησλ ελζηάζεσλ θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Τπεξεζηαθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ.  

ηε) Αμηνπνηεί ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα θαη θάζε άιιν έξγν πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο ηνπ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ είηε απεπζείαο είηε κε ηε 

δεκηνπξγία ή ζπκκεηνρή ηνπ Οξγαληζκνχ ζηελ ίδξπζε λενζχζηαησλ εηαηξηψλ  

Έξεπλαο, Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Καηλνηνκίαο, ηερλνβιαζηψλ (spinoff), ή 

άιισλ ζρεηηθψλ θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ κε 

νπνηαδήπνηε λνκηθή κνξθή θαη νξγαλσηηθή δνκή, φπσο ζεκαηηθά δίθηπα 

πξνεγκέλεο έξεπλαο, ζπζηάδεο επηρεηξήζεσλ, Σξάπεδεο Γηαηήξεζεο 

Γελεηηθνχ Τιηθνχ, εζληθέο ζπιινγέο, επηδεηθηηθά αγξνθηήκαηα κε θχξην ζθνπφ 

ηελ αγξνηηθή έξεπλα, ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία θαη 

γεληθφηεξα ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη 

θαηλνηνκίαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. 

 Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ κπνξεί λα ηδξχεη 

εηαηξείεο ή λα ζπκκεηέρεη καδί κε ηξίηνπο, λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζε εηαηξείεο ηνπ εκπνξηθνχ ή ζπλεηαηξηζηηθνχ λφκνπ. 

ηζη)  Δλζαξξχλεη θαη ζπληνλίδεη κε απνθάζεηο ηνπ ηελ επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή 

ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ αλάιεςε θνηλψλ 

εξεπλεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ κε ηα θνηλά Δπηζηεκνληθά πκβνχιηα 

ησλ Ηλζηηηνχησλ Αγξνηηθήο Έξεπλαο ή κε ηε ζχζηαζε Δηδηθψλ Δπηζηεκνληθψλ 

Δπηηξνπψλ θαηά πεξίπησζε.    

ηδ)  πγθξνηεί νκάδεο έξγνπ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ, εθηφο απφ ππαιιήινπο 

ηνπ Οξγαληζκνχ θαη εηδηθνί επηζηήκνλεο πνπ δελ ππεξεηνχλ ζηνλ Οξγαληζκφ, 
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κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ γηα ηελ αλάιεςε θαη πινπνίεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ, ηελ 

παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ θαη εθπφλεζε κειεηψλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Γηεζλψλ 

Οξγαληζκψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, θαζψο θαη 

θπζηθψλ πξνζψπσλ. Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ, πνπ αθνξνχλ 

απνθιεηζηηθά ζην θαηά πεξίπησζε νηθείν έξγν, πξφγξακκα, κειέηε ή παξνρή 

ππεξεζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ ζε ηξίηνπο, πξνεγείηαη δεκφζηα πξφζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πνπ δεκνζηεχεηαη ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηνπ ΤΠΑΑΣ θαη αθνινπζνχληαη φζα νη 

εθάζηνηε ζρεηηθνί λφκνη πξνβιέπνπλ.    

ηε)  Δηζεγείηαη πξνο ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ην χςνο 

ηνπ ηέινπο ρξήζεο ησλ ζεκάησλ πνηφηεηαο ή ζεκάησλ ζπκκφξθσζεο, 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ ή δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο. Ζ επηβνιή θαη ην χςνο ηνπ 

ηέινπο θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

ηζ)  Αλαζηέιιεη πξνζσξηλά ηε ιεηηνπξγία νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη 

αλαζέηεη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο ζε άιιεο νκνεηδείο. 

θ)  Καηαξηίδεη ζην πξψην ηξίκελν θάζε έηνπο, κεηά απφ εηζεγήζεηο ησλ 

Πξντζηακέλσλ ησλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ, ηελ εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ 

ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηελ ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο γηα 

έγθξηζε. 

θα)  Απνθαζίδεη γηα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, πνπ παξαπέκπνληαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ή εηζάγνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν 

ή ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν.   

θβ)  Απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ δελ απνηειεί αξκνδηφηεηα 

άιινπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. 

θγ)  Δπηηξέπεηαη λα κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηέο ηνπ ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ, ζηνλ 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ζηα Πεξηθεξεηαθά πκβνχιηα, ζηνπο Πξντζηακέλνπο 

ησλ  νξγαληθψλ κνλάδσλ θαη ζε ζηειέρε ηνπ Οξγαληζκνχ, εμαηξνπκέλσλ 

φζσλ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α), β), δ), ε), ζη), δ), ε), ζ), η), ηα), ηβ), ηγ), ηδ), 

ηε), ηδ), ηζ), θ), θα) θαη θβ).  
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18. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ θαη ηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ Οξγαληζκνχ, 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαιεί εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην, ζε  ζπλεδξηάζεηο ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ (Δ), ηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο θαη ηνπο 

Πξνέδξνπο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ (ΠΔΤ) ηνπ Οξγαληζκνχ, 

εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ησλ 

επνπηεπφκελσλ απφ απηφ θνξέσλ (ΔΦΔΣ, ΜΦΗ, ΗΓΔ, ΟΠΔΚΔΠΔ, ΔΛΓΑ), 

εθπξνζψπνπο ησλ ΑΔΗ θαη ΣΔΗ, θαζψο θαη εθπξνζψπνπο ησλ πλεηαηξηζηηθψλ 

Οξγαλψζεσλ ησλ αγξνηψλ, ησλ αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηξνθίκσλ, ησλ Γηεπαγγεικαηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη ησλ θνξέσλ πηζηνπνίεζεο. 

 

Άξζξν 7 

Πξόεδξνο   

 

1. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ επηιέγεηαη απφ ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο κε ηα αληηθείκελα ηνπ 

Οξγαληζκνχ επηζηήκνλεο εγλσζκέλνπ θχξνπο  ηνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ Δπηηειηθψλ 

ηειερψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, πνπ ζπζηάζεθε κε ηνλ λ. 4369/2016, φπσο νξίδνπλ 

νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λφκνπ απηνχ, χζηεξα απφ δεκνζίεπζε πξφζθιεζεο 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, φπσο θάζε 

θνξά ηζρχεη. Ζ ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ είλαη πιήξνπο απαζρφιεζεο. 

2.  Ζ ζεηεία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ είλαη ηεηξαεηήο, κε δηθαίσκα αλαλέσζεο γηα κία (1) 

θνξά θαη γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα. ε πεξίπησζε θέλσζεο ηεο ζέζεο, παχζεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 7 

ηνπ λ. 4369/2016, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.  

3.  Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ αλαιακβάλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 ηνπ λ. 

4369/2016 θαη γηα ηελ  ππεξεζηαθή ηνπ θαηάζηαζε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

11 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.  

4.  Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ: 

α)  Δθπξνζσπεί ηνλ Οξγαληζκφ ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηηο δεκφζηεο αξρέο θαζψο θαη 

ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο ηεο 

εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο .  
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β)  Δθαξκφδεη ηελ πνιηηηθή ηνπ Οξγαληζκνχ ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο πνιηηηθήο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

Γ.  

γ)  Τπνγξάθεη πξσηφθνιια ζπλεξγαζίαο θαη ζπκθσλεηηθά κε ηξίηνπο, πνπ 

αθνξνχλ ζηελ πνιηηηθή, ζηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

δ)  Τπνγξάθεη ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο βεβαηψζεηο, πνπ 

ρνξεγεί ν Οξγαληζκφο ζηνπο δηθαηνχρνπο γηα ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ηηο 

Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο θαη ηηο δνκέο θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ηα έγγξαθα 

πηζηνπνίεζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

ε)  Καζνξίδεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ.   

ζη)  πγθαιεί θαη δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.  

δ)  Τπνγξάθεη κε ηνλ Γξακκαηέα ηνπ Γ ηα πξαθηηθά ηνπ Γ, ηα αληίγξαθα θαη ηα 

απνζπάζκαηα απηψλ θαζψο, θαη ηηο απνθάζεηο απηνχ. 

ε)  Αζθεί θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ ηνπ αλαζέηεη ν λφκνο απηφο, νη Καλνληζκνί 

ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ην Γ.  

ζ)  Μπνξεί λα κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηέο ηνπ ή ην δηθαίσκα ππνγξαθήο ζηνλ 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ζηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ θαζψο 

θαη ζε ζηειέρε ηνπ Οξγαληζκνχ.  

5.  Σνλ Πξφεδξν ηνπ Γ ειιείπνληα, απφληα ή θσιπφκελν αλαπιεξψλεη ζηα 

θαζήθνληά ηνπ ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο.   

6.  ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ θαηαβάιιεηαη ακνηβή πνπ θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4354/2015, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 

7.  Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ γηα ην ρξφλν ηεο ζεηείαο ηνπ αζθαιίδεηαη ζηνλ αζθαιηζηηθφ 

νξγαληζκφ θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Οξγαληζκνχ, 

εθφζνλ θαηά ηνλ ίδην ρξφλν δελ θαιχπηεηαη αληίζηνηρα απφ άιιε θχξηα θαη 

επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

 

Άξζξν 8 

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο  
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1. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο επηιέγεηαη απφ ην Δζληθφ Μεηξψν Δπηηειηθψλ ηειερψλ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο  πνπ ζπζηάζεθε κε ηνλ λ. 4369/2016 θαζψο θαη απφ 

ππνςεθίνπο πνπ δελ ππεξεηνχλ ζην δεκφζην ηνκέα, φπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ λφκνπ απηνχ, χζηεξα απφ δεκνζίεπζε πξφζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο θαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ηδίνπ λφκνπ. Ζ ζέζε ηνπ Γηεπζχλνληνο 

πκβνχινπ είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. 

2.  Ζ ζεηεία ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ είλαη ηεηξαεηήο, κε δηθαίσκα αλαλέσζεο γηα 

κία (1) θνξά θαη γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα. ε πεξίπησζε θέλσζεο ηεο ζέζεο, 

παχζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 

ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4369/2016, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.  

3.  Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο αλαιακβάλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 

4369/2016 θαη γηα ηελ  ππεξεζηαθή ηνπ θαηάζηαζε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

11 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.  

4.  Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο είλαη ην αλψηαην εθηειεζηηθφ φξγαλν ηνπ Οξγαληζκνχ θαη 

έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

α)  Δηζεγείηαη ζην Γ. ηνπ Οξγαληζκνχ πξνηάζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ αγξνηηθήο έξεπλαο, αγξνηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πξνέιεπζεο 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, πνπ δηελεξγεί ν Οξγαληζκφο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο επηθεθαιείο ησλ θαηά πεξίπησζε νηθείσλ Γεληθψλ 

Γηεπζχλζεσλ, εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν απηφλ εηζήγεζε άιινπ 

νξγάλνπ.  

β)  Δθηειεί δηα ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Οξγαληζκνχ ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ. 

γ)  Δίλαη δηνηθεηηθφο πξντζηάκελνο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

δ)  Τπνγξάθεη φια ηα έγγξαθα ηνπ Οξγαληζκνχ, ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ 

εζσηεξηθή δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ. 

ε)  Φξνληίδεη γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηζνινγηζκνχ θαη 

απνινγηζκνχ ηνπ Οξγαληζκνχ.  

ζη)  Παξαθνινπζεί, ζπληνλίδεη, θαηεπζχλεη θαη ειέγρεη ην πξνζσπηθφ ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 

δ)  Έρεη ηελ επζχλε γηα ην ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οξγαληζκνχ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο θαη' αληηθείκελν αξκφδηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο.  
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ε)  Απνθαζίδεη γηα έθηαθηα θαη θαηεπείγνληα ζέκαηα θαη ππνβάιιεη, εθηφο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηηο απνθάζεηο απηέο γηα έγθξηζε ζηελ ακέζσο επφκελε 

ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

ζ)  Αζθεί θάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ ηνπ αλαζέηεη ν λφκνο απηφο, νη Καλνληζκνί 

θαη  ην Γ ηνπ Οξγαληζκνχ.  

5.  Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο κπνξεί λα κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηέο ηνπ ή ην δηθαίσκα 

ππνγξαθήο πξνο ηνπο  Πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ θαζψο θαη ζε 

ζηειέρε ηνπ Οξγαληζκνχ.  

6.  Σνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ειιείπνληα, απφληα ή θσιπφκελν αλαπιεξψλεη ζηελ 

άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, εθηφο εθείλεο ηεο αλαπιήξσζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Γ, απφ άιιν κέινο ηνπ Γ ή απφ Πξντζηάκελν Γεληθήο Γηεχζπλζεο, πνπ νξίδεηαη 

απφ ην Γ ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζή ηνπ.  

7.  ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαηαβάιιεηαη ακνηβή πνπ θαζνξίδεηαη κε θνηλή 

απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4354/2015, φπσο θάζε 

θνξά ηζρχνπλ. 

8.  Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο γηα ηνλ ρξφλν ηεο ζεηείαο ηνπ αζθαιίδεηαη ζηνλ 

αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Οξγαληζκνχ, εθφζνλ θαηά ηνλ ίδην ρξφλν δελ θαιχπηεηαη αληίζηνηρα απφ άιιε θχξηα 

θαη επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

 

 

Άξζξν 9 

Δπηζηεκνληθό πκβνύιην 

1.  ηνλ Οξγαληζκφ ιεηηνπξγεί Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην (Δ), ηεηξαεηνχο ζεηείαο, κε 

ζπκβνπιεπηηθή αξκνδηφηεηα επί εξεπλεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη γεληθφηεξα 

επηζηεκνληθψλ ζεκάησλ ελδηαθέξνληνο ηνπ Οξγαληζκνχ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 

πέληε (5) έσο επηά (7) κέιε κε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν θχξνο θαη εκπεηξία ζε 

εηδηθφηεηεο ζρεηηθέο κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ Οξγαληζκνχ. Ο Τπνπξγφο Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ νξίδεη κε απφθαζή ηνπ ηα κέιε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ 

πκβνπιίνπ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ, ε νπνία πεξηιακβάλεη δηπιάζην αξηζκφ απφ 

ηα πξνβιεπφκελα κέιε ηνπ Δ απφ φια ηα επηζηεκνληθά πεδία πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ απνζηνιή ηνπ Οξγαληζκνχ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Δ εθιέγεηαη απφ ηα κέιε ηνπ Δ. 
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Ζ ηδηφηεηα ησλ κειψλ ηνπ Δ δελ είλαη αζπκβίβαζηε κε νπνηαδήπνηε ζρέζε 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ κε ηνλ Οξγαληζκφ.  

2.  ηηο ζπκβνπιεπηηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ Δ αλήθεη:  

α)  Ζ ππνζηήξημε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ 

ηνπ Οξγαληζκνχ ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

β) Ζ παξαθνινχζεζε ησλ εξεπλεηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

πξνγξακκάησλ αγξνηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ Οξγαληζκνχ, ε δηακφξθσζε 

πξνηάζεσλ γηα ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηεο δηαρείξηζεο 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

γ)  Ζ ππνζηήξημε ηνπ Οξγαληζκνχ ζηελ εθηέιεζε θαη απνηίκεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

θαη εθπαηδεπηηθνχ ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ζηε δηακφξθσζε ζρεηηθήο έθζεζεο 

πξνο ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, φπνηε απηή δεηείηαη. 

δ)  Ζ ππνζηήξημε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ ζηε ζχληαμε 

γλσκνδνηήζεσλ ζε εηδηθά εξσηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ή απφ άιιεο δεκφζηεο αξρέο. 

3.  Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΒΑΙΚΗ ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

 

ΜΔΡΟ Α΄ 

Άξζξν 10 

Κεληξηθέο θαη Πεξηθεξεηαθέο Οξγαληθέο Μνλάδεο - Δπηρεηξεζηαθνί ηόρνη - 

Αξκνδηόηεηεο 

 

1. ηνλ Οξγαληζκφ ζπληζηψληαη νη παξαθάησ νξγαληθέο κνλάδεο:  

 

α)  Ννκηθή Τπεξεζία, επηπέδνπ Γηεχζπλζεο, ππαγφκελε ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ θαη ηνλ 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ε νπνία απνηειείηαη απφ (α.α) Σκήκα Γηθαζηηθψλ 

Τπνζέζεσλ, Διέγρνπ πκβάζεσλ κε ηξίηνπο θαη Γλσκνδνηήζεσλ θαη (α.β) Σκήκα 

Ννκηθήο Σεθκεξίσζεο, Ννκνπαξαζθεπαζηηθψλ Δξγαζηψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Τπνζηήξημεο, κε έδξα ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνχ ζηελ Αζήλα, 
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β)  Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, επηπέδνπ Σκήκαηνο, ππαγφκελε ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, κε έδξα ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνχ ζηελ Αζήλα, 

 

γ)  Γεληθή Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Έξεπλαο, ππαγφκελε ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ε 

νπνία ζπγθξνηείηαη απφ:  

(γ.α)  Σελ Κεληξηθή  Γηεχζπλζε πνπ απνηειείηαη απφ (γ.α.α) ην Σκήκα ρεδηαζκνχ 

θαη Πξνγξακκαηηζκνχ, (γ.α.β) ην Σκήκα Πξνγξακκάησλ θαη (γ.α.γ) ην Σκήκα 

Αμηνπνίεζεο Απνηειεζκάησλ Έξεπλαο, κε έδξα ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ 

Οξγαληζκνχ ζηελ Αζήλα, 

θαη ηα Ηλζηηηνχηα Αγξνηηθήο Έξεπλαο, 

(γ.β)  Σν Ηλζηηηνχην Εσηθήο Παξαγσγήο, κε έδξα ζηελ Παξαιίκλε Γηαλληηζψλ, ζην 

νπνίν ππάγεηαη  Σνκέαο Μειηζζνθνκίαο πνπ εδξεχεη ζηνλ Άγην Μάκκα  

Υαιθηδηθήο,  

(γ.γ)  Σν Ηλζηηηνχην Κηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ, κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε,  

(γ.δ)  Σν Ηλζηηηνχην Γαζηθψλ Δξεπλψλ, κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε, 

(γ.ε)  Σν Ηλζηηηνχην Γελεηηθήο Βειηίσζεο θαη Φπηνγελεηηθψλ Πφξσλ, κε έδξα ηε 

Θεζζαινλίθε, ζην νπνίν ππάγεηαη (γ.ε.α)  Σκήκα Φπιινβφισλ, 

Οπσξνθφξσλ Γέλδξσλ πνπ εδξεχεη ζηε Νάνπζα θαη (γ.ε.β)  Δξγαζηήξην 

Διέγρνπ Καπλνχ πνπ εδξεχεη ζηε Γξάκα (πξψελ Καπλνινγηθφ Ηλζηηηνχην), 

(γ.ζη)  Σν Ηλζηηηνχην Δδαθνυδαηηθψλ Πφξσλ, κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε, ζην νπνίν 

ππάγεηαη ην Σκήκα Δγγείσλ Βειηηψζεσλ πνπ εδξεχεη ζηε ίλδν 

Θεζζαινλίθεο, 

(γ.δ)  Σν Ηλζηηηνχην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο, κε έδξα ηελ Καβάια,  

(γ.ε)  Σν Ηλζηηηνχην Γάιαθηνο θαη Πξντφλησλ Εσηθήο Παξαγσγήο, κε έδξα ηα 

Ησάλληλα, 

(γ.ζ)  Σν Ηλζηηηνχην Φπηηθήο Παξαγσγήο Θεζζαιίαο, κε έδξα ηε Λάξηζα, ζην νπνίν 

ππάγνληαη, (γ.ζ.α) ην Σκήκα Φπηνπξνζηαζίαο πνπ εδξεχεη ζηνλ Βφιν, 

(γ.ζ.β)  Σκήκα Αθξφδξπσλ πνπ εδξεχεη ζηηο Βαξδάηεο Λακίαο θαη (γ.ζ.γ) 

Δζληθφ Κέληξν Πνηνηηθνχ Διέγρνπ, Σαμηλφκεζεο θαη Σππνπνίεζεο 

Βάκβαθνο, σο Σνκέαο Βάκβαθνο κε έδξα ηελ Καξδίηζα, 

(γ.η)  Σν Ηλζηηηνχην Φπηηθήο Παξαγσγήο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη 

Ηνλίσλ Νήζσλ, κε έδξα ηελ Πάηξα, ζην νπνίν ππάγνληαη, (γ.η.α) Σκήκα 

Διαίαο θαη Οπσξνθεπεπηηθψλ πνπ εδξεχεη ζηελ Καιακάηα θαη (γ.η.β) Σνκέαο 
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Οπσξνθεπεπηηθψλ πνπ εδξεχεη ζηνλ Κφξνηβν Πχξγνπ, 

(γ.ηα) Σν Ηλζηηηνχην Δδαθνινγίαο θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο κε έδξα ηελ Αζήλα, 

ζην νπνίν ιεηηνπξγεί Σκήκα Γεσξγηθήο Μεραληθήο, 

(γ.ηβ)  Σν Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Οίλνπ θαη Ακπέινπ, κε έδξα ηελ Αζήλα, 

ζην νπνίν  ππάγεηαη ην Δξγαζηήξην Διαηνιάδνπ πνπ εδξεχεη ζηε Μπηηιήλε 

ηεο Λέζβνπ, 

(γ.ηγ)  Σν Ηλζηηηνχην Μεζνγεηαθψλ Γαζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ, κε έδξα ηελ Αζήλα, 

(γ.ηδ)  Σν Ηλζηηηνχην Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κνηλσληνινγίαο, κε έδξα ηελ Αζήλα, 

(γ.ηε)  Σν Ηλζηηηνχην Διηάο, Τπνηξνπηθψλ Φπηψλ θαη Ακπέινπ Κξήηεο, κε έδξα ηα 

Υαληά, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί (γ.ηε.α) Σκήκα Διηάο θαη Τπνηξνπηθψλ Φπηψλ θαη 

ππάγνληαη  (γ.ηε.β) ην Σκήκα Ακπέινπ, Λαραλνθνκίαο θαη Αλζνθνκίαο πνπ 

εδξεχεη ζην Ζξάθιεην θαη (γ.ηε.γ) ην Σκήκα Φπηνπξνζηαζίαο πνπ εδξεχεη ζην 

Ζξάθιεην. 

 

δ) Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ, 

ππαγφκελε ζηνλ Γηεπζχλνληα, ε νπνία δηαξζξψλεηαη ζηηο εμήο Γηεπζχλζεηο: 

(δ.α)  Σε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο, Πηζηνπνίεζεο θαη Πξνδηαγξαθψλ πνπ απνηειείηαη 

απφ (δ.α.α) ην Σκήκα Αλάπηπμεο, Δθαξκνγψλ θαη πκβνπιεπηηθήο,  (δ.α.β) 

ην Σκήκα Δπίβιεςεο Ηδησηηθψλ Φνξέσλ θαη Πξνδηαγξαθψλ θαη (δ.α.γ) ην 

Σκήκα Πηζηνπνίεζεο θαη Διέγρσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ, κε έδξα ηελ 

Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνχ ζηελ Αζήλα, 

(δ.β) Σε Γηεχζπλζε Δπνπηείαο θαη Διέγρσλ πνπ απνηειείηαη απφ  

(δ.β.α) ην Σκήκα Σεθκεξίσζεο, Δπηζεσξήζεσλ θαη Διέγρσλ, κε έδξα ηε 

Θεζζαινλίθε, κε ην νπνίν ζπλδένληαη έμη (6) Δπνπηείεο Γάιαθηνο θαη 

Κξέαηνο ζε δηνηθεηηθφ επίπεδν Σκήκαηνο πνπ εδξεχνπλ ζηε Θεζζαινλίθε, 

Ξάλζε, Ησάλληλα, Λάξηζα, Πάηξα, Αζήλα θαη Ζξάθιεην Κξήηεο θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο  (η)  Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο,  (ii) Ζπείξνπ θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, (iii) ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο, (iv) ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίσλ 

Νήζσλ, (v) ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηηηθήο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ θαη  (vi) 

Κξήηεο θαη  
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(δ.β.β) ην Σκήκα Δξγαζηεξηαθψλ Διέγρσλ, κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε, κε ην 

νπνίν ζπλδένληαη ηα επηά (7) Δξγαζηήξηα Διέγρνπ Πνηφηεηαο Γάιαθηνο, ζε 

δηνηθεηηθφ επίπεδν Σκήκαηνο,  

(δ.β.β.α) ην Δξγαζηήξην Διέγρνπ Πνηφηεηαο Γάιαθηνο (ΔΔΠΓ) Πέιιαο πνπ 

εδξεχεη ζηα Γηαλληηζά θαη  

(δ.β.β.β) ην ΔΔΠΓ πνπ εδξεχεη Γξάκα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο,  

(δ.β.β.γ) ην ΔΔΠΓ πνπ εδξεχεη ζηα Ησάλληλα θαη ιεηηνπξγεί ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ζπείξνπ θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο,  

(δ.β.β.δ) ην ΔΔΠΓ πνπ εδξεχεη ζηε Λάξηζα θαη ιεηηνπξγεί ζηελ Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο,  

(δ.β.β.ε) ην ΔΔΠΓ πνπ εδξεχεη ζηελ Πάηξα θαη ιεηηνπξγεί ζηελ Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίσλ Νήζσλ,  

(δ.β.β.ζη) ην ΔΔΠΓ Λέζβνπ πνπ εδξεχεη ζηε Μπηηιήλε θαη ιεηηνπξγεί ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αηηηθήο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ θαη   

(δ.β.β.δ) ην ΔΔΠΓ πνπ εδξεχεη ζην Ρέζπκλν ηεο Κξήηεο θαη ιεηηνπξγεί ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κξήηεο. 

ε) Γεληθή Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο, ππαγφκελε ζηνλ 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ε νπνία δηαξζξψλεηαη ζηηο εμήο Γηεπζχλζεηο: 

(ε.α) Σε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ απνηειείηαη απφ επηά (7) 

ππεξεζηαθέο κνλάδεο ζε επίπεδν Σκήκαηνο: 

(ε.α.α) ην Σκήκα πνπδψλ θαη Τπνζηήξημεο Αγξνηηθήο Δθπαίδεπζεο, κε έδξα 

ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνχ ζηελ Αζήλα, θαζψο θαη 

(ε.α.β) ηελ Δπαγγεικαηηθή ρνιή (ΔΠΑ) Ησαλλίλσλ (Γαιαθηνθνκηθή ρνιή), 

κε έδξα ηα Ησάλληλα, πνπ  ιεηηνπξγεί ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ζπείξνπ θαη 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο,  

(ε.α.γ) ηελ Δπαγγεικαηηθή ρνιή (ΔΠΑ) Καιακπάθαο, (Ξπινγιππηηθή θαη 

Γηαθνζκεηηθή Δπίπινπ), κε έδξα ηελ Καιακπάθα Σξηθάισλ,  

(ε.α.δ) ηελ Δπαγγεικαηηθή ρνιή (ΔΠΑ) Αβεξψθεην Λάξηζαο (Αγξνηηθά 

Μεραλήκαηα θαη  Εσνηερλία), κε έδξα ηε Λάξηζα, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο,  
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(ε.α.ε) ηελ Δπαγγεικαηηθή ρνιή (ΔΠΑ) Νεκέαο, (Ακπεινπξγία – 

Οηλνηερλία), κε έδξα ηε Νεκέα Κνξίλζνπ, πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίσλ Νήζσλ,  

(ε.α.ζη) ηελ Δπαγγεικαηηθή ρνιή (ΔΠΑ) πγγξνχ Αηηηθήο (Φπηνηερληθέο 

Δπηρεηξήζεηο θαη  Αξρηηεθηνληθή Σνπίνπ), κε έδξα ην Μαξνχζη Αηηηθήο, πνπ 

ιεηηνπξγεί ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αηηηθήο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ θαη   

(ε.α.δ) ηελ Δπαγγεικαηηθή ρνιή (ΔΠΑ) Μεζζαξάο (Θεξκνθεπηαθέο 

Καηαζθεπέο θαη Καιιηέξγεηεο) κε έδξα ηε Μεζζαξά Ζξαθιείνπ Κξήηεο πνπ 

ιεηηνπξγεί ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κξήηεο. 

(ε.β)  Σε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Καηάξηηζεο πνπ απνηειείηαη απφ  

(ε.β.α) ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Τπνζηήξημεο Αγξνηηθήο  Καηάξηηζεο 

κε έδξα ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνχ ζηελ Αζήλα, 

(ε.β.β) ην Σκήκα Αγξνηηθήο Καηάξηηζεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

θαη Θξάθεο, κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε, 

(ε.β.γ) ην Σκήκα Αγξνηηθήο Καηάξηηζεο Ζπείξνπ θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, κε 

έδξα ηα Ησάλληλα,  

(ε.β.δ) ην Σκήκα Αγξνηηθήο Καηάξηηζεο Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο, κε 

έδξα ηε Λάξηζα, 

(ε.β.ε) ην Σκήκα Αγξνηηθήο Καηάξηηζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη 

Ηνλίσλ Νήζσλ, κε έδξα ηελ Πάηξα, 

(ε.β.ζη) ην Σκήκα Αγξνηηθήο Καηάξηηζεο Αηηηθήο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ, κε έδξα 

ηελ Αζήλα, 

(ε.β.δ) ην Σκήκα Αγξνηηθήο Καηάξηηζεο Κξήηεο, κε έδξα ην Ζξάθιεην. 

ζη)  Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ, ππαγφκελε ζηνλ Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν, ε νπνία δηαξζξψλεηαη ζηηο εμήο Γηεπζχλζεηο θαη Σκήκαηα: 

(ζη.α) Σε Γηεχζπλζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ θαη Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο πνπ απνηειείηαη 

απφ  

(ζη.α.α) ην Σκήκα Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, 

(ζη.α.β) ην Σκήκα Γηνηθεηηθνχ, 

(ζη.α.γ) ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Μεραλνξγάλσζεο θαη  

(ζη.α.δ) ην Σκήκα Σερληθψλ Έξγσλ, Καηαζθεπψλ θαη Αμηνπνίεζεο 

Πεξηνπζίαο, κε έδξα ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνχ ζηελ Αζήλα, 

(ζη.β) Σε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ πνπ απνηειείηαη απφ 
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(ζη.β.α) ην Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, 

(ζη.β.β) ην Σκήκα Λνγηζηηθήο Γηαρείξηζεο θαη Πιεξσκψλ,    

(ζη.β.γ) ην Σκήκα Μηζζνδνζίαο,  

(ζη.β.δ) ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γηαρείξηζεο Τιηθνχ,  

(ζη.β.ε)  ην Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Πξνγξακκάησλ θαη Έξγσλ, κε 

έδξα ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνχ ζηελ Αζήλα, θαη 

(ζη.β.ζη) ην Σκήκα Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο Δπνπηείαο θαη Διέγρσλ κε 

έδξα ηε Θεζζαινλίθε. 

(ζη.γ)  Έμη (6) Σκήκαηα  Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο πνπ εδξεχνπλ 

ζηε Θεζζαινλίθε, Ησάλληλα,  Λάξηζα, Πάηξα, Αζήλα θαη  Ζξάθιεην Κξήηεο, 

ππάγνληαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ θαη ιεηηνπξγνχλ 

αληίζηνηρα ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο, (η)  Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο,  (ii) Ζπείξνπ θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, (iii) ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο, (iv) ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίσλ 

Νήζσλ, (v) ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηηηθήο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ θαη  (vi) 

Κξήηεο. 

 

 

δ) Τπεξεζία ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ  θαη Γηεζλνχο Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο 

πλεξγαζίαο, επηπέδνπ Σκήκαηνο, ππαγφκελε ζηνλ Πξφεδξν θαη ζηνλ Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν, κε έδξα ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνχ ζηελ Αζήλα, 

ε)  Γξαθείν Γηνίθεζεο, Γξακκαηείαο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ, 

ππαγφκελν ζηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, κε έδξα ηελ Κεληξηθή 

Τπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνχ ζηελ Αζήλα. 

 

2. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ νη αλσηέξσ νξγαληθέο κνλάδεο έρνπλ 

ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:  

α)   Ννκηθή ππεξεζία. Δίλαη αξκφδηα ηδίσο: 

(αα)  Γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Οξγαληζκνχ απφ λνκηθήο πιεπξάο 

θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο ζηε ιήςε ησλ δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ. 

(ββ) Γηα ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ θάζε είδνπο πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη απφ 

ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ, απφ ηα δηαξθή ζπιινγηθά φξγαλα θαη ηηο 
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νξγαληθέο κνλάδεο, φηαλ απηφ δεηεζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηνλ Πξφεδξν 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν. 

(γγ) Γηα ηε λνκηθή θάιπςε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Οξγαληζκνχ έλαληη ηξίησλ γηα ζέκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο. 

(δδ) Γηα ηελ ππνβνιή γλσκνδνηήζεσλ ζε θάζε εξψηεκα λνκηθήο θχζεσο, πνπ 

ηίζεηαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζπκβηβαζκνχ ή παξαίηεζεο απφ δηθαηψκαηα, αμηψζεηο, 

αγσγέο θαη έλδηθα κέζα ηνπ Οξγαληζκνχ. 

(εε) Γηα ηελ παξνρή λνκηθψλ - ηερληθψλ ζπκβνπιψλ θαη γλσκνδνηήζεσλ ζηηο 

νξγαληθέο κνλάδεο ζρεηηθψλ κε ηελ θαηάξηηζε θαη δηαηχπσζε δηαθεξχμεσλ θαηά ηελ 

πξνθήξπμε δηαγσληζκψλ αλάζεζεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, έξγσλ θαη 

ππεξεζηψλ, θαζψο θαη θαηά ηε δηαδηθαζία εμέιημεο ησλ δηαγσληζκψλ.  

(ζηζη) Γηα ηελ εμέηαζε απφ λνκηθήο άπνςεο ησλ ζρεδίσλ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ 

ζπληάζζνληαη απφ ηηο νξγαληθέο κνλάδεο.  

(δδ) Γηα ηελ ελεκέξσζε θαη παξνρή νδεγηψλ ζηα φξγαλα δηνίθεζεο, ζηα ζπιινγηθά 

φξγαλα θαη ζηηο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ εθαξκνγή λφκσλ, 

πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, θαλνληζκψλ θαη  εγθπθιίσλ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ θαηά πεξίπησζε αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε θαη πξνηείλεη ηπρφλ 

αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο. 

(εε) Γηα ηελ επεμεξγαζία λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ άπηνληαη ζεκάησλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θαηά πεξίπησζε αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε θαη 

ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ έξγνπ. 

(ζζ) Γηα θάζε άιιν ζέκα ζπλαθέο κε ηα αληηθείκελά ηεο πνπ ηεο αλαζέηεη ην Γ ηνπ 

Οξγαληζκνχ.  

β) Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. Δίλαη αξκφδηα ηδίσο:  

(αα) Γηα ηελ παξαθνινχζεζε  ηεο εθαξκνγήο θαη ζπλερνχο ηήξεζεο ηνπ  

εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηεο γεληθφηεξεο 

λνκνζεζίαο πνπ ηνλ δηέπεη. 

(ββ) Γηα ηνλ έιεγρν ηεο επάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ 

Οξγαληζκνχ θαη ηελ ππνβνιή εηζεγήζεσλ ζρεηηθψλ βειηησηηθψλ πξνηάζεσλ. 

(γγ) Γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο δηελέξγεηαο ησλ δαπαλψλ, ηεο νξζήο είζπξαμεο θαη 

εκθάληζεο ησλ εζφδσλ θαζψο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ 
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γηα ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ θαηλνκέλσλ θαθνδηνίθεζεο θαη θαθνδηαρείξηζεο, 

θαηάρξεζεο, ζπαηάιεο, απάηεο θαη ηελ απνηξνπή ηνπο ζην κέιινλ. 

(δδ) Γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο    ησλ    θαλφλσλ    δηθαίνπ,    ηεο    λνκηκφηεηαο    

θαη θαλνληθφηεηαο  ησλ   δαπαλψλ  θαζψο  θαη  ηνπ   εζσηεξηθνχ   θαλνληζηηθνχ   

πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

(εε). Γηα ηε δηελέξγεηα νηθνλνκηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ ειέγρσλ. 

(ζηζη) Γηα ηελ ππνβνιή εηζεγήζεσλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηελέξγεηαο 

δηνηθεηηθήο εμέηαζεο ζε πεξηπηψζεηο εληνπηζκνχ θαηλνκέλσλ θαθνδηνίθεζεο, 

θαθνδηαρείξηζεο, θαηάρξεζεο θαη απάηεο, θαζψο θαη απψιεηαο δηθαηνινγεηηθψλ 

πιεξσκήο. 

(δδ) Γηα ηε δηαξθή ελεκέξσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνπο ειέγρνπο πνπ 

δηελεξγεί. 

(εε) Γηα θάζε άιιν ζέκα ζπλαθέο κε ηα αληηθείκελά ηεο πνπ ηεο αλαζέηεη ην Γ ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 

γ)   Γεληθή Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Έξεπλαο. Δίλαη αξκφδηα ηδίσο: 

(αα) Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ ηεο αγξνηηθήο 

έξεπλαο θαη πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα αγξνηηθή αλάπηπμε. 

(ββ) Γηα ηελ επνπηεία, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ ζεκαηηθψλ θαη 

θιαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εξεπλεηηθψλ Ηλζηηηνχησλ ηα νπνία ππάγνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13. α. ηνπ λ.4310/2014 (ΦΔΚ Α΄258) φπσο θάζε θνξά ηζρχεη 

θαη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

(γγ) Γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία πξνηάζεσλ αγξνηηθψλ θνξέσλ γηα έξεπλα  θαη 

ηε δηακφξθσζε ζρεηηθήο εηζήγεζεο πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα. 

(δδ) Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ αγξνηηθήο 

έξεπλαο κε ζηφρνπο ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο, ηελ αλάδεημε θαηλνηφκσλ 

νξγαλσηηθψλ δνκψλ ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο απφ ηελ παξαγσγή έσο θαη ηελ 

εκπνξία ησλ  αγξνηηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ησλ  ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Σε 

βειηίσζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ηελ αλάδεημε λέσλ ζχγρξνλσλ παξαγσγηθψλ 

κεζφδσλ αεηθφξνπ γεσξγίαο, ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ηελ 

πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 
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(εε) Γηα ηελ αλάιεςε εξεπλεηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη άιινπο δηεζλείο ή εζληθνχο 

νξγαληζκνχο, θνξείο, λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα θαη  ηελ πξαγκαηνπνίεζε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπο κειεηψλ, εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ, δηαγλψζεσλ, αμηνινγήζεσλ 

πνηθηιηψλ, πξντφλησλ θπηηθήο, δαζηθήο θαη δσηθήο παξαγσγήο, δσνηξνθψλ, 

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, λεξνχ, εδάθνπο,  κεραλεκάησλ θαη ιηπαζκάησλ.  

(ζηζη) Γηα ηε δηαηήξεζε ησλ εζληθψλ  θπηηθψλ  θαη δσηθψλ γελεηηθψλ πφξσλ, 

ηδηαίηεξα φζσλ απεηινχληαη απφ γελεηηθή δηάβξσζε ή εμαθάληζε, πξνο φθεινο ησλ 

επφκελσλ γελεψλ κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Δζληθψλ πιινγψλ θαη ηεο 

Σξάπεδαο Γελεηηθνχ Τιηθνχ. 

(δδ) Γηα ηε ζπγθέληξσζε, απνηίκεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

αγξνηηθήο έξεπλαο. 

(εε) Γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο εηήζηαο έθζεζεο πεπξαγκέλσλ κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο 

εθζέζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ Ηλζηηηνχησλ θαη κέξηκλα γηα ηελ έγθξηζή ηεο απφ ην Γ 

ηνπ Οξγαληζκνχ πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη Σξνθίκσλ.  

(ζζ) Γηα ηε δηαζχλδεζε ηεο αγξνηηθήο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο κε ηηο θαζ` χιελ 

αξκφδηεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ησλ άιισλ Τπνπξγείσλ πνπ αζρνινχληαη 

κε ζπλαθή ζέκαηα.   

(ηη) Γηα ηνλ ζπληνληζκφ, παξαθνινχζεζε θαη ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγίαο, βειηίσζεο, 

δηαηήξεζεο θαη παξαγσγήο πνηθηιηψλ θπηηθνχ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα θαηά πεξίπησζε αξκφδηα εξεπλεηηθά Ηλζηηηνχηα θαη ηνπο 

παξαγσγηθνχο θνξείο ηεο ρψξαο ζην πιαίζην ηεο εζληθήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο 

θαζψο θαη ηελ εγγξαθή λέσλ πνηθηιηψλ ζηνπο αληίζηνηρνπο Δζληθνχο Καηαιφγνπο.  

(ηαηα) Γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία ηεο πινπνίεζεο απφ ηα εξεπλεηηθά 

Ηλζηηηνχηα ησλ αλαηηζέκελσλ ζε απηά αληαγσληζηηθψλ θαη κε εξεπλεηηθψλ εζληθψλ 

θαη δηεζλψλ έξγσλ θαζψο ησλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν. 

(ηβηβ) Γηα θάζε άιιν ζέκα ζπλαθέο κε ηα αληηθείκελά ηεο  πνπ ηεο αλαζέηεη ην Γ ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 

δ) Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ. Δίλαη 

αξκφδηα ηδίσο: 
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(αα) Γηα ηελ εθπφλεζε θαη έθδνζε ηππνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ (πξφηππα, 

πξνδηαγξαθέο, πξσηφθνιια, νδεγίεο, θαλνληζκνί θ.ά.) πνπ αθνξνχλ ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο πξνέιεπζεο ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ, θαζψο θαη γηα ηε δηαδηθαζία ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο 

θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηζνδπλακίαο ηδησηηθψλ, επξσπατθψλ ή δηεζλψλ πξνηχπσλ 

θαη πξνδηαγξαθψλ κε ηα πξφηππα πνπ εθπνλεί ν Οξγαληζκφο. 

(ββ) Γηα ηελ εθπφλεζε, ηελ έθδνζε θαη ηελ θαηνρχξσζε ζεκάησλ γηα ηε δηάθξηζε 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ηξνθίκσλ ή θαη ππεξεζηψλ πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 

απαηηήζεηο πξναηξεηηθψλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, θαζψο θαη ηελ έθδνζε 

θαλνληζκψλ ρξήζεο απηψλ.  

(γγ) Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ Πξνζηαηεπφκελεο 

Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ), Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο (ΠΓΔ),  

Δγγπεκέλσλ Παξαδνζηαθψλ Ηδηφηππσλ Πξντφλησλ (ΔΠΗΠ) θαη άιισλ πξναηξεηηθψλ 

ελδείμεσλ πνηφηεηαο. 

(δδ) Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ Δηδηθψλ Πηελνηξνθηθψλ 

Δθηξνθψλ (ΔΠΔ). 

(εε)Γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ πηζηνπνίεζεο κε ζηφρν ηελ 

αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο. 

(ζηζη) Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ειιεληθήο πξνέιεπζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη 

ησλ ηξνθίκσλ, ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο θαηαγσγήο-πξνέιεπζεο ηεο πξψηεο χιεο θαη 

ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ηνπ γάιαθηνο θαη ηνπ θξέαηνο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία 

ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ παξαγσγψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ απφ απνκηκήζεηο θαη 

αζέκηην αληαγσληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ γάιαθηνο. 

(δδ) Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έθδνζε ηππνπνηεηηθψλ 

εγγξάθσλ, ζηνλ έιεγρν, ζηελ πηζηνπνίεζε θαη ζηελ επίβιεςε ηνπ Οξγαληζκνχ. 

(εε) Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ ή ηε ζπκκεηνρή ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα θαη έξγα άιισλ θνξέσλ ή κε ζηφρν ηελ πξναγσγή θαη δηαζθάιηζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία – 

απνθαηάζηαζε θαη δηαζθάιηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ ηνπ πφξσλ.  
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(ζζ) Γηα ηελ απνλνκή ηνπ Διιεληθνχ ήκαηνο ζε αγξνηηθά πξντφληα θαη ηξφθηκα θαη 

ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη ησλ 

πξνυπνζέζεσλ απνλνκήο θαη δηαηήξεζεο ηνπ. 

(ηη) Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ λσπνχ (αγειαδηλνχ, πξφβεηνπ θαη αίγεηνπ) 

γάιαθηνο ζην πιαίζην ησλ θαλφλσλ ηεο Κνηλήο Οξγάλσζεο γεσξγηθψλ 

Αγνξψλ(ΚΟΑ), θαζψο θαη ηνλ επίζεκν έιεγρν (επηζεσξήζεηο θαη επίβιεςε) ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ λσπνχ (αγειαδηλνχ, πξφβεηνπ θαη αίγεηνπ) γάιαθηνο πνπ δηελεξγείηαη 

απφ ηα εξγαζηήξηα ησλ απηνειεγρφκελσλ κεηαπνηεηψλ θαη ησλ ηδησηηθψλ 

εξγαζηεξίσλ απηνειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε εζληθή θαη ελσζηαθή λνκνζεζία, 

απφ ηα δηαπηζηεπκέλα Δξγαζηήξηα Διέγρνπ Πνηφηεηαο Γάιαθηνο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

(ηαηα) Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηζνδπγίσλ αγνξψλ θαη πσιήζεσλ γάιαθηνο φισλ ησλ 

κνλάδσλ κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο γάιαθηνο θαη γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ γηα 

ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο θαηαγσγήο-πξνέιεπζεο ηεο πξψηεο χιεο θαη ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο ρξήζεο ηεο πξψηεο χιεο.  

(ηβηβ) Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηζνδπγίσλ αγνξψλ θαη πσιήζεσλ θξέαηνο φισλ ησλ 

κνλάδσλ ζθαγήο, ηεκαρηζκνχ, ηππνπνίεζεο, δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο, γηα ηελ 

ηαπηνπνίεζε ηεο θαηαγσγήο-πξνέιεπζεο θαη ηνπ είδνπο ηνπ παξαγφκελνπ θαη 

δηαθηλνχκελνπ θξέαηνο. 

(ηγηγ) Γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαδηθηπαθήο ζχλδεζεο ησλ ζθαγείσλ θαη 

ησλ ινηπψλ επηρεηξήζεσλ κε ηνλ Οξγαληζκφ. 

(ηδηδ) Γηα ηνλ έιεγρν αγνξάο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ ηνπ παξφληνο 

λφκνπ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πηζηνπνίεζεο 

θαη επηζήκαλζήο ηνπο θαζψο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθίλεζε 

θαη εκπνξία ηνπ γάιαθηνο θαη ηνπ θξέαηνο. 

(ηεηε) Γηα ηελ αμηνιφγεζε, αλαγλψξηζε θαη επίβιεςε ηδησηηθψλ θνξέσλ ειέγρνπ θαη 

πηζηνπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, ζχκθσλα κε εζληθά πξφηππα/ 

ηππνπνηεηηθά έγγξαθα ή επξσπατθνχο Καλνληζκνχο. 

(ηζηηζη) Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ πνιπιεηηνπξγηθψλ αγξνθηεκάησλ. 

(ηδηδ) Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζπκκφξθσζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

θαη ηξνθίκσλ ή ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηάο ηνπο ή δηαδηθαζηψλ 

παξαγσγήο ηνπο πξνο πξναηξεηηθά, θιαδηθά, εζληθά, επξσπατθά ή δηεζλή πξφηππα, 

πξνδηαγξαθέο, θαλφλεο θαη θψδηθεο, θαζψο θαη ηελ απνλνκή βεβαηψζεσλ, 

πηζηνπνηεηηθψλ θαη ζεκάησλ ζπκκφξθσζεο. 
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(ηζηζ) Γηα ηελ ηήξεζε Μεηξψσλ ζρεηηθψλ κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο. 

(θθ) Γηα ηελ πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ειεγθηψλ, επηζεσξεηψλ θαη 

εκπεηξνγλσκφλσλ θαη ε εθπφλεζε ζρεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

(θαθα) Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ παξαγσγψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ γηα  ηα αγξνηηθά  

πξντφληα θαη ηα ηξφθηκα πνπ ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ πηζηνπνίεζε ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 

(θβθβ) Γηα ηε δηελέξγεηα ειεγθηηθνχ έξγνπ γηα ινγαξηαζκφ άιισλ θνξέσλ ηνπ 

δεκφζηνπ ή ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

(θγθγ) Γηα ηε δηαρείξηζε κέηξσλ θαη δξάζεσλ ηνπ πζηήκαηνο Παξνρήο πκβνπιψλ 

(Π) ζε γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη ηελ ηήξεζε ζρεηηθψλ Μεηξψσλ, φπσο 

θαζνξίδνληαη θάζε θνξά ζηελ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Π. 

(θδθδ) Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη άιινπο δηεζλείο ή εζληθνχο 

νξγαληζκνχο θαη θνξείο ή ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα άιισλ θνξέσλ πνπ 

αθνξνχλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, πξνέιεπζεο-θαηαγσγήο 

ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ. 

(θεθε) Γηα θάζε άιιν ζέκα ζπλαθέο κε ηα αληηθείκελά ηεο πνπ ηεο αλαζέηεη ην Γ 

ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 

 

ε) Γεληθή Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο: Δίλαη αξκφδηα ηδίσο: 

(αα) Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, ζχκθσλα κε ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ θαζψο θαη 

γηα ηελ επίβιεςε θαη παξαθνινχζεζε ηεο δηεμαγφκελεο γεσξγηθήο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, ηεο αξρηθήο θαη ζπλερηδφκελεο  θαηάξηηζεο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο 

ησλ αγξνηψλ.  

(ββ) Γηα ηελ νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ζηφρν ηελ πξναγσγή ησλ επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαζψο θαη ηε 

κεηάδνζε θαη δηάρπζε ζε απηφ επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 
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δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ απφθηεζε εξγαζηαθήο επειημίαο θαη ζηελ εθαξκνγή 

ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ παξαγσγή αληαγσληζηηθψλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ. 

(γγ) Γηα ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο θνξέσλ κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, 

(δδ) Γηα ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο θνξέσλ ηππηθήο εθπαίδεπζεο, κε θνηλή απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

(εε)Γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Γ ηνπ Οξγαληζκνχ ίδξπζεο Κέληξσλ 

Γεσξγηθήο Καηάξηηζεο 

(ζηζη) Γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ κεηαθνξάο γλψζεσλ, θαηάξηηζεο θαη 

ελεκέξσζεο. 

(δδ) Γηα ηε ζπλεξγαζία κε αξκφδηνπο θνξείο άιισλ Τπνπξγείσλ, γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ Σάμεσλ Μαζεηείαο ζηηο εηδηθφηεηεο ηεο Οκάδαο Πξνζαλαηνιηζκνχ Γεσπνλίαο, 

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο. 

(εε) Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, εθπφλεζε θαη παξαγσγή ηνπ απαηηνχκελνπ δηδαθηηθνχ θαη 

επνπηηθνχ πιηθνχ. 

(ζζ) Γηα ηε κειέηε, πξνζδηνξηζκφ θαη ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο 

ησλ εθπαηδεπηψλ θαζψο θαη γηα ηελ νξγάλσζε νκάδσλ εξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε 

πξνγξακκάησλ γεσξγηθήο εθπαίδεπζεο  θαη θαηάξηηζεο. 

(ηη)Γηα ηελ αλάπηπμε, αλαζεψξεζε θαη έγθξηζε ησλ αλαιπηηθψλ θαη σξνινγίσλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαζψο θαη  γηα ζέκαηα επηκφξθσζεο 

θαη πηζηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 

γεσξγηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζε ζπλεξγαζία κε 

αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ζπλαξκφδησλ ππνπξγείσλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 

(ηαηα) Γηα ηελ ππνβνιή πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζε εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο 

νξγαληζκνχο (Δ.Δ.) γηα έγθξηζε θαη ρξεκαηνδφηεζε. 

(ηβηβ)Γηα θάζε άιιν ζέκα ζπλαθέο κε ηα αληηθείκελά ηεο πνπ ηεο αλαζέηεη ην Γ ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 

ζη) Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ. Δίλαη αξκφδηα ηδίσο: 

(αα) Γηα ηελ έθδνζε πξνθήξπμεο πξφζιεςεο ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη 

ησλ δηθεγφξσλ ηνπ Οξγαληζκνχ.   
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(ββ) Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αιιαγψλ ηεο νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 

(γγ) Γηα ηε δηαξθή κειέηε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ νξζνινγηθή θαη 

εθζπγρξνληζκέλε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ θαζψο θαη γηα ηελ απινχζηεπζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

(δδ) Γηα ηελ νξγάλσζε, ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ κεηξψνπ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

ππεξεηεί, έρεη απνιπζεί ή έρεη ζπληαμηνδνηεζεί. 

(εε) Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηα αληηθείκελα ηεο 

Γηεχζπλζεο θαη ηελ έθδνζε ζρεηηθψλ νδεγηψλ πξνο ηηο νξγαληθέο κνλάδεο.  

(ζηζη) Γηα ηελ ηήξεζε ησλ θχιισλ αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ  ππεξεζηαθνχ ηνπο θαθέινπ.  

(δδ) Γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία, αζθαιή θχιαμε ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ θαη 

ζπληήξεζε θηηξηαθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ 

θαζψο θαη ησλ ππεξεζηαθψλ απηνθηλήησλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαζψο θαη γηα ηε ιήςε 

κέηξσλ βειηίσζήο ηνπο.  

(ζζ) Γηα ηελ επίβιεςε, εθηέιεζε θαη παξαιαβή ησλ θάζε θχζεο ηερληθψλ έξγσλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 

(εε) Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο, θαζψο θαη ησλ 

ζεζπηζκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. 

(ηη)  Γηα ηελ θαηάξηηζε, ηξνπνπνίεζε, αλακφξθσζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ, ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Απνινγηζκνχ θαη ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ηνπ Οξγαληζκνχ. 

(ηαηα) Γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη εληνιή ηεο θαηαβνιήο ησλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο ηνπ 

ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ  πάζεο θχζεο απνδεκηψζεσλ ή ακνηβψλ ηνπ, ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

(ηβηβ) Γηα ηελ νηθνλνκηθν-δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ησλ πάζεο θχζεσο πξνγξακκάησλ 

θαη έξγσλ. 

(ηγηγ) Γηα ηε δεκηνπξγία εληαίνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο πξνκεζεηψλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ, ηνλ έιεγρν  θαη  ηήξεζε   ησλ  δηαδηθαζηψλ  νξίσλ  θαη  πξνυπνζέζεσλ  

γηα  ηηο πξνκήζεηεο, ζχκθσλα κε ηνπο νηθείνπο Καλνληζκνχο θαη ηε γεληθφηεξε 

λνκνζεζία.  
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(ηδηδ) Γηα θάζε άιιν ζέκα ζπλαθέο κε ηα αληηθείκελά ηεο πνπ ηεο αλαζέηεη ην Γ ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 

δ) Τπεξεζία Γηεζλνχο Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο. Δίλαη αξκφδηα 

ηδίσο: 

(αα)  Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε 

ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ζθνπνχ ηνπ Οξγαληζκνχ.  

(ββ) Γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ρξεκαηνδφηεζεο ή/θαη 

ζπγρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οξγαληζκνχ απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

(γγ)  Γηα ηελ εηζήγεζε νξηζκνχ εθπξνζψπσλ ηνπ Οξγαληζκνχ ζε  επηηξνπέο θαη 

νκάδεο εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ πινπνίεζε κε άιια Κξάηε − Μέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θνηλψλ πξνγξακκάησλ.  

(δδ) Γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε Κνηλά Πξνγξάκκαηα, 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ Κνηλνηηθνχο θαη Δζληθνχο πφξνπο, 

(εε)  Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε εζληθψλ ζέζεσλ ζην πκβνχιην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνπο ηνκείο ηνπ Οξγαληζκνχ, ηελ εθαξκνγή ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη πξσηνβνπιηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ. 

(ζηζη) Γηα ηελ θαηάξηηζε δηκεξψλ ή πνιπκεξψλ δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ θαη ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο. 

(δδ) Γηα ηελ εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ρψξαο ζε 

δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο θαη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπλεξγαζίεο, 

(εε) Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ 

ησλ θνηλψλ εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ ελδερνκέλε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπο απφ ειιεληθνχο θνξείο, 

(ζζ) Γηα ηε ζπγθξφηεζε κηθηψλ επηηξνπψλ γηα ηε ζχλαςε πξσηνθφιισλ δηκεξνχο − 

πνιπκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε άιιεο ρψξεο, ηελ πξνθήξπμε πξνγξακκάησλ 

δηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ. 

(ηη) Γηα ηνλ ζπληνληζκφ ζεκάησλ Γηεζλψλ/Γηαθξαηηθψλ Οξγαληζκψλ αξκνδηφηεηαο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη άιισλ δεκφζησλ θνξέσλ 

ηεο εκεδαπήο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε απηνχο. 

(ηαηα) Γηα θάζε άιιν ζέκα ζπλαθέο κε ηα αληηθείκελά ηεο πνπ ηεο αλαζέηεη ην Γ ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 
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ε)  Γξαθείν Γηνίθεζεο, Γξακκαηείαο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ. 

Δίλαη  αξκφδην ηδίσο:  

(αα)  Γηα ηε  δηεμαγσγή ηεο ηδηαίηεξεο αιιεινγξαθίαο ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο. 

(ββ) Γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο 

Γηνίθεζεο. 

(γγ)  Γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηελ πξνπαξαζθεπή ησλ 

πλεδξηάζεσλ ηνπ Γ, ηελ απνζηνιή ζηα κέιε ηνπ ησλ εγγξάθσλ, πξνζθιήζεσλ 

κε ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα. 

(δδ)  Γηα  ηελ  ηήξεζε   πξαθηηθψλ  ησλ   πλεδξηάζεσλ  ηνπ   Γ,   ηελ επηθχξσζε,   

ηελ  ππνγξαθή   θαη  ηελ  ηήξεζε   αξρείνπ   θαηαρψξεζήο   ηνπο   θαη   ηελ 

θνηλνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

(εε)  Μεξηκλά γηα ηελ ηαθηηθή ζχγθιηζε ηνπ Γ. 

(ζηζη)  Γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηεχξπλζε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ 

κε επξσπατθνχο θαη δηεζλείο Οξγαληζκνχο, δεκφζηεο ππεξεζίεο, εθπαηδεπηηθνχο    

θνξείο,    εξεπλεηηθά    ηδξχκαηα,    κε    θπβεξλεηηθέο    νξγαλψζεηο, αγξνηηθνχο 

θνξείο θαη επηρεηξήζεηο ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο, ζηνπο ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ. 

(δδ) Γηα ηελ επηθνηλσληαθή    δηαρείξηζε,    πξνψζεζε    θαη    πξνβνιή    πάζεο    

θχζεσο πξνγξακκάησλ, ηα νπνία πινπνηεί ή ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ν Οξγαληζκφο 

ζε δηεζλέο, επξσπατθφ, εζληθφ ή ηνπηθφ επίπεδν. 

(εε)  Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη  ηε  πξαγκαηνπνίεζε   εθδειψζεσλ  ζε εζληθφ  θαη 

δηεζλέο επίπεδν γηα ηελ πξνβνιή θαη ηε δηάδνζε ηνπ έξγνπ ηνπ Οξγαληζκνχ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά πεξίπησζε νξγαληθέο κνλάδεο.  

(ζζ)  Γηα ηελ επηκέιεηα έθδνζεο ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ, πεξηνδηθψλ θαη γεληθά φισλ 

ησλ εληχπσλ θαη ησλ εθδφζεσλ  ηνπ Οξγαληζκνχ, κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηηο θαηά 

πεξίπησζε νξγαληθέο κνλάδεο κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 

(ηη) Γηα θάζε άιιν ζέκα ζπλαθέο κε ηα αληηθείκελά ηνπ πνπ ηνπ αλαζέηεη ην Γ ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 

 

3. Με ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ θαζνξίδεηαη ε εμεηδίθεπζε ησλ ζηφρσλ 

αληηθεηκέλσλ θαη αξκνδηνηήησλ ησλ αλσηέξσ θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 

ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ, ε ζχζηαζε λέσλ, ε θαηάξγεζε, ε ζπγρψλεπζε, ε 
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αλαδηάξζξσζε, ε πεξαηηέξσ δηάξζξσζε ησλ πθηζηακέλσλ θαη ε νλνκαζία ηνπο, ε 

αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ, θαζψο θαη ε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ 

απφ ππεξεζηαθή κνλάδα ζε άιιε. Με ηνλ ίδην θαλνληζκφ θαζνξίδεηαη ε πεξηγξαθή 

θαζεθφλησλ θάζε ζέζεο επζχλεο, νη θαηεγνξίεο, θιάδνη θαη εηδηθφηεηεο απφ ηηο 

νπνίεο ζα πξνέξρνληαη νη πξντζηάκελνί ηνπο, θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα 

πνπ αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ 

παξφληα λφκν. Με ηνλ ίδην θαλνληζκφ πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγία ζε εηθνζηηεηξάσξε 

βάζε ζηαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη νηθνηξνθείσλ, ζε πεξηθεξεηαθέο νξγαληθέο 

κνλάδεο ηνπ Οξγαληζκνχ.  
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ΜΔΡΟ Β΄  

Πεξηθεξεηαθή Γηάξζξσζε 

 

Άξζξν 11 

 Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο 

 

1. Όιεο νη πεξηθεξεηαθέο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Οξγαληζκνχ κε βάζε ηελ έδξα ηνπο 

ιεηηνπξγνχλ ζηηο θαησηέξσ Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο:   

α) Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, 

β) Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ζπείξνπ θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 

γ)  Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο, 

δ)  Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίσλ Νήζσλ, 

ε)  Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αηηηθήο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ, 

ζη) Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κξήηεο. 

 

2. ε θάζε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ιεηηνπξγεί Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη 

Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο πνπ ππάγεηαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ 

Οηθνλνκηθνχ κε νξηδφληηεο αξκνδηφηεηεο γηα ηε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή  

εμππεξέηεζε ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα. 

 

3. Σα εξεπλεηηθά Ηλζηηηνχηα, πνπ εδξεχνπλ ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο θάζε 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, δηεπζχλνληαη κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ  ηνπ 

άξζξνπ 16 ηνπ λ.4310/2014 φπσο θάζε θνξά ηζρχεη θαη ππάγνληαη ζηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Έξεπλαο. 

 

4. Δηδηθφηεξα:  

α) ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, 

ιεηηνπξγνχλ νη θαησηέξσ νξγαληθέο κνλάδεο: 

 

(α.α) Σν Ηλζηηηνχην Εσηθήο Παξαγσγήο, κε έδξα ζηελ Παξαιίκλε Γηαλληηζψλ, ην νπνίν 

πξνέξρεηαη απφ ηα αλαδηαξζξνχκελα θαη ελνπνηνχκελα ζε απηφ: (i) Ηλζηηηνχην Εσηθήο 

Παξαγσγήο Γηαλληηζψλ θαη (ii) Σκήκα Μειηζζνθνκίαο Υαιθηδηθήο θαη επηζηεκνληθφ πεδίν 
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ηε δηαηξνθή θαη θπζηνινγία ζξέςεο, ηε γελεηηθή βειηίσζε θαη αλαπαξαγσγή, ηελ 

εθηξνθή θαη εζνινγία ησλ παξαγσγηθψλ δψσλ, ηελ εγγχεζε ησλ απηνρζφλσλ θπιψλ. 

Σελ αλαπαξαγσγή θαη δηαηήξεζε ησλ ληφπησλ θπιψλ κειηζζψλ, ηε βηνινγία θαη 

θπζηνινγία ηεο κέιηζζαο, ηηο επηδξάζεηο πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ ζηε κέιηζζα. 

ην Ηλζηηηνχην ιεηηνπξγεί θαη Σνκέαο Μειηζζνθνκίαο ζηνλ Άγην Μάκκα Υαιθηδηθήο. 

 

(α.β) Σν Ηλζηηηνχην Κηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ, κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε θαη επηζηεκνληθφ 

πεδίν ηε γελεηηθή βειηίσζε θαη ηελ αλαπαξαγσγή γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ δσηθνχ 

θεθαιαίνπ, ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο επδσίαο ησλ 

δψσλ, ηε δηαζθάιηζε ηεο παξαγσγήο αζθαιψλ θαη πνηνηηθψλ δσηθψλ ηξνθίκσλ, ηελ 

αλάδεημε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο θαη 

ηελ πξνάζπηζε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο κέζσ αλάπηπμεο κεζφδσλ ειέγρνπ θαη πξφιεςεο 

ησλ δσναλζξσπνλφζσλ. 

 

(α.γ) Σν Ηλζηηηνχην Γαζηθψλ Δξεπλψλ, κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε θαη επηζηεκνληθφ πεδίν 

ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ (δαζψλ, 

δαζηθψλ εθηάζεσλ, ιηβαδηψλ, πγξνηφπσλ) θαη ησλ πφξσλ ηνπο (έδαθνο, βιάζηεζε, 

λεξφ, δψα) κε νηθνινγηθέο αξρέο, ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αχμεζε ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηε δηαηήξεζε 

ησλ νηθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, ηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ θαη πεξηαζηηθψλ 

δαζψλ. 

 

(α.δ) Σν Ηλζηηηνχην Γελεηηθήο Βειηίσζεο θαη Φπηνγελεηηθψλ Πφξσλ, κε έδξα ηε 

Θεζζαινλίθε ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηα αλαδηαξζξνχκελα θαη ελνπνηνχκελα ζε απηφ: 

(i) Ηλζηηηνχην Γελεηηθήο Βειηίσζεο θαη Φπηνγελεηηθψλ Πφξσλ Θεζζαινλίθεο θαη (ii) 

Σκήκα Φπιινβφισλ, Οπσξνθφξσλ Γέλδξσλ Νάνπζαο  θαη επηζηεκνληθφ πεδίν ηε 

γελεηηθή βειηίσζε, ηηο ηερληθέο θαιιηέξγεηαο θαη ηε θπηνπξνζηαζία ησλ αξνηξαίσλ θαη 

δελδξσδψλ θαιιηεξγεηψλ θαζψο θαη ησλ θεπεπηηθψλ, απηνθπψλ θαη αξσκαηηθψλ θαη 

θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ, ησλ θπιινβφισλ δελδξσδψλ θαη ησλ βηνκεραληθψλ θαη 

ελεξγεηαθψλ θπηψλ.  

ην Ηλζηηηνχην ιεηηνπξγεί Σκήκα Φπιινβφισλ, Οπσξνθφξσλ Γέλδξσλ ζηε Νάνπζα θαη 

ην Δξγαζηήξην Διέγρνπ Καπλνχ κε έδξα ηε Γξάκα (πξψελ Καπλνινγηθφ Ηλζηηηνχην).  
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(α.ε) Σν Ηλζηηηνχην Δδαθνυδαηηθψλ Πφξσλ κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε ην νπνίν 

πξνέξρεηαη απφ ην αλαδηαξζξνχκελν Ηλζηηηνχην Δδαθνυδαηηθψλ Πφξσλ Θεζζαινλίθεο, 

θαη επηζηεκνληθφ πεδίν ηε δηαρείξηζε εδαθηθψλ θαη πδαηηθψλ πφξσλ, πγξψλ θαη ζηεξεψλ 

απνβιήησλ θαη αξδεπφκελσλ εδαθψλ, ηε ιίπαλζε – ζξέςε θαιιηεξγεηψλ θαη ηελ 

αμηνπνίεζε γεσζεξκίαο.   

ην Ηλζηηηνχην ιεηηνπξγεί Σκήκα Δγγείσλ Βειηηψζεσλ ζηε ίλδν Θεζζαινλίθεο.  

 

(α.ζη) Σν Ηλζηηηνχην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο, κε έδξα ηελ Καβάια θαη επηζηεκνληθφ πεδίν ηε 

δηαρείξηζε ηρζπναπνζεκάησλ, ηελ αιηεπηηθή ηερλνινγία θαη νηθνλνκία, ηε ζαιάζζηα 

νηθνινγία – πνηφηεηα πδάησλ, ηε κνξηαθή βηνινγία – βηνηερλνινγία πδξφβησλ 

νξγαληζκψλ, ηελ αιηεπηηθή δηαρείξηζε ιηκλνζαιαζζψλ θαη άιισλ εζσηεξηθψλ θαη 

παξάθηησλ νηθνζπζηεκάησλ, ηελ ηερλεηή εθηξνθή πδξφβησλ νξγαληζκψλ 

(πδαηνθαιιηέξγεηεο) θαη ηελ αιηεπηηθή κεηαπνίεζε. 

 

(α.δ) Σν Δξγαζηήξην Διέγρνπ Πνηφηεηαο Γάιαθηνο (ΔΔΠΓ) Πέιιαο κε έδξα ηα Γηαλληηζά, 

 

(α.ε) Σν Δξγαζηήξην Διέγρνπ Πνηφηεηαο Γάιαθηνο Γξάκαο, κε έδξα ηε Γξάκα, 

 

(α.ζ) Ζ Δπνπηεία Γάιαθηνο θαη Κξέαηνο κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε (πξψελ Δπνπηεία 

Γάιαθηνο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο), 

 

(α.η) Ζ Δπνπηεία Γάιαθηνο θαη Κξέαηνο κε έδξα ηε Ξάλζε (πξψελ Δπνπηεία Γάιαθηνο 

θαη Κξέαηνο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο), 

 

(α.ηα) Σν Σκήκα Αγξνηηθήο Καηάξηηζεο ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Καηάξηηζεο, ζην νπνίν 

εληάζζνληαη ηα Κέληξα ΓΖΜΖΣΡΑ Θεζζαινλίθεο, Μαθξνρσξίνπ, Κηιθίο,  θχδξαο, 

Καηεξίλεο, εξξψλ, Αγίνπ Μάκαληνο, ηδεξνθάζηξνπ, Αξλαίαο, Κνκνηελήο, 

Αιεμαλδξνχπνιεο, Γξάκαο, Οξεζηηάδαο, Ξάλζεο θαη  Υξπζνχπνιεο, φπσο 

κεηαθέξζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 337423/1998 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Γεσξγίαο (Β΄ 772/26-07-1998), ε νπνία αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ αξηζκ. 258654/2003 

φκνηα (Β΄ 1324/16-09-2003) θαη αλαδηαξζξψζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 919/131869/2014 
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Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ(Β΄ 

2889/27-10-2014),  

 

(α.ηβ) Οη ηαζκνί Γεσξγηθήο Έξεπλαο κε έδξα Γήκνπο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, 

φπσο  κεηαθέξζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 288611/1990 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Γεσξγίαο (Β΄ 530/21-8-1990) ζην ΔΘΗΑΓΔ, 

αλαδηαξζξψζεθαλ θαη ελνπνηήζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 919/131869/2014 Κνηλή Απφθαζε 

ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ σο δνκέο 

πκβνπιψλ, Μεηαθνξάο Καηλνηνκίαο, επηδεηθηηθψλ ή πνιπιεηηνπξγηθψλ αγξνθηεκάησλ,  

(α.ηγ) Σν Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε. 

 

 

β)  ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Ηπείξνπ θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ιεηηνπξγνχλ νη 

θαησηέξσ νξγαληθέο κνλάδεο: 

 

(β.α) Σν Ηλζηηηνχην Γάιαθηνο θαη Πξντφλησλ Εσηθήο Παξαγσγήο κε έδξα ηα Ησάλληλα, 

πξνεξρφκελν απφ ην αλαδηαξζξνχκελν Σκήκα Γάιαθηνο Ησαλλίλσλ θαη επηζηεκνληθφ 

πεδίν ηε ρεκεία, ηελ ηερλνινγία θαη ηε κηθξνβηνινγία γάιαθηνο,  γαιαθηνθνκηθψλ 

πξντφλησλ θαη άιισλ πξντφλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο. 

 

(β.β) Σν Δξγαζηήξην Διέγρνπ Πνηφηεηαο Γάιαθηνο Ησαλλίλσλ κε έδξα ηα Ησάλληλα, 

 

(β.γ) Ζ Δπνπηεία Γάιαθηνο θαη Κξέαηνο Ζπείξνπ κε έδξα ηα Ησάλληλα, 

 

(β.δ) Ζ ΔΠΑ Ησαλλίλσλ (Γαιαθηνθνκηθή ρνιή) κε έδξα ηα Ησάλληλα, 

 

(β.ε) Σν Σκήκα Αγξνηηθήο Καηάξηηζεο ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Καηάξηηζεο ζην νπνίν 

εληάζζνληαη ηα Κέληξα ΓΖΜΖΣΡΑ Κσζηαθίσλ, Αγλάλησλ, Άλσ Καιεληίλεο, Ησαλλίλσλ, 

Παξακπζηάο, Γξαηθνρσξίνπ, Πξέβεδαο, Θεζπξσηηθνχ, θεπαζηνχ, Καζηνξηάο, 

Πνιπθάξπεο, Φιψξηλαο, Ακπληαίνπ, Πξεζπψλ, Γξεβελψλ, Γεζθάηεο, Κνδάλεο, 

Νεάπνιεο  θαη Κέξθπξαο, φπσο κεηαθέξζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 337423/1998 θνηλή 

απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Δζληθήο 
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Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Γεσξγίαο, ε νπνία αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ αξηζκ. 

258654/2003 φκνηα θαη αλαδηαξζξψζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 919/131869/2014 Κνηλή 

Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, 

 

(β.ζη) Οη ηαζκνί Γεσξγηθήο Έξεπλαο κε έδξα Γήκνπο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, 

φπσο  κεηαθέξζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 288611/1990 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Γεσξγίαο ζην ΔΘΗΑΓΔ, αλαδηαξζξψζεθαλ θαη 

ελνπνηήζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 919/131869/2014 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ σο δνκέο πκβνπιψλ, Μεηαθνξάο 

Καηλνηνκίαο, επηδεηθηηθψλ ή πνιπιεηηνπξγηθψλ αγξνθηεκάησλ,  

 

(β.δ) Σν Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ κε έδξα ηα Ησάλληλα. 

 

 

γ) ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Διιάδαο, ιεηηνπξγνχλ νη 

θαησηέξσ νξγαληθέο κνλάδεο: 

 

(γ.α) Σν Ηλζηηηνχην Φπηηθήο Παξαγσγήο Θεζζαιίαο κε έδξα ηε Λάξηζα, ην νπνίν 

πξνέξρεηαη απφ ηα αλαδηαξζξνχκελα θαη ελνπνηνχκελα ζε απηφ: (i) Ηλζηηηνχην 

Βηνκεραληθψλ θαη Κηελνηξνθηθψλ Λάξηζαο, (ii)Σκήκα Φπηνπξνζηαζίαο Βφινπ, (iii) 

Σκήκα Αθξφδξπσλ Βαξδαηψλ Λακίαο θαη (iv) Δζληθφ Κέληξν Πνηνηηθνχ Διέγρνπ, 

Σαμηλφκεζεο θαη Σππνπνίεζεο Βάκβαθνο Καξδίηζαο θαη Οξρνκελνχ θαη επηζηεκνληθφ 

πεδίν ηε γελεηηθή βειηίσζε, ηηο ηερληθέο θαιιηέξγεηαο θαη ηε θπηνπξνζηαζία ησλ 

βηνκεραληθψλ θπηψλ, ησλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ, ησλ νζπξίσλ θαη ησλ αθξνδξχσλ, ηελ 

εδαθνινγία θαη ηελ πξνζηαζία εδαθηθψλ πφξσλ, θαζψο θαη ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο θαη 

ηαμηλφκεζεο βάκβαθνο. 

ην Ηλζηηηνχην ιεηηνπξγνχλ ηα εμήο εξεπλεηηθά Σκήκαηα: (γ.α.α) Σκήκα Φπηνπξνζηαζίαο 

ζηνλ Βφιν, (γ.α.β) Σκήκα Αθξφδξπσλ ζηηο Βαξδάηεο Λακίαο θαη (γ.α.γ) Δζληθφ Κέληξν 

Πνηνηηθνχ Διέγρνπ, Σαμηλφκεζεο θαη Σππνπνίεζεο Βάκβαθνο, κε έδξα ηελ Καξδίηζα. 

 

(γ.β) Σν Δξγαζηήξην Διέγρνπ Πνηφηεηαο Γάιαθηνο Λάξηζαο, κε έδξα ηε Λάξηζα, 
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(γ.γ)  Ζ Δπνπηεία Γάιαθηνο θαη Κξέαηνο Θεζζαιίαο κε έδξα ηε Λάξηζα, 

 

(γ.δ)  Ζ ΔΠΑ Καιακπάθαο κε έδξα ηελ Καιακπάθα, 

 

(γ.ε)   Ζ ΔΠΑ Λάξηζαο  (Αβεξψθεηνο)  κε έδξα ηε Λάξηζα, 

 

(γ.ζη) Σν Σκήκα Αγξνηηθήο Καηάξηηζεο ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Καηάξηηζεο ζην νπνίν 

εληάζζνληαη, ζην νπνίν εληάζζνληαη ηα Κέληξα ΓΖΜΖΣΡΑ Λάξηζαο, ηεθαλφβνπλνπ, 

Βφινπ, Αικπξνχ, Αξγαιαζηήο, Καξδίηζαο,  Παιακά, Καιακπάθαο, Θήβαο, Νέαο 

Αξηάθεο, Βαξδαηψλ, Γνκνθνχ, Καξπελεζίνπ θαη Δππαιίνπ, φπσο κεηαθέξζεθαλ κε ηελ 

αξηζκ. 337423/1998 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

θαη Απνθέληξσζεο, Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Γεσξγίαο, ε νπνία 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ αξηζκ. 258654/2003 φκνηα θαη αλαδηαξζξψζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 

919/131869/2014 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, 

 

(γ.δ)  Οη ηαζκνί Γεσξγηθήο Έξεπλαο κε έδξα Γήκνπο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, 

φπσο  κεηαθέξζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 288611/1990 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Γεσξγίαο ζην ΔΘΗΑΓΔ, αλαδηαξζξψζεθαλ θαη 

ελνπνηήζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 919/131869/2014 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ σο δνκέο πκβνπιψλ, Μεηαθνξάο 

Καηλνηνκίαο, επηδεηθηηθψλ ή πνιπιεηηνπξγηθψλ αγξνθηεκάησλ,  

(γ.ε) Σν Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ κε έδξα ηε Λάξηζα. 

 

 

δ) ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίσλ 

Νήζσλ, ιεηηνπξγνχλ νη θαησηέξσ νξγαληθέο κνλάδεο: 

 

(δ.α) Σν Ηλζηηηνχην Φπηηθήο Παξαγσγήο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ηνλίσλ 

Νήζσλ, κε έδξα ηελ Πάηξα, πξνεξρφκελν απφ ην αλαδηαξζξνχκελα θαη ελνπνηνχκελα 

ζε απηφ: (i) Σκήκα Φπηνπξνζηαζίαο Πάηξαο θαη (ii) Σκήκα Διαίαο θαη 

Οπσξνθεπεπηηθψλ Καιακάηαο θαη επηζηεκνληθφ πεδίν ηε γελεηηθή βειηίσζε, ηηο ηερληθέο 
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θαιιηέξγεηαο θαη ηε θπηνπξνζηαζία ησλ εζπεξηδνεηδψλ, ηεο ειηάο, ηεο ζπθηάο, ηεο 

ακπέινπ θαη ησλ θεπεπηηθψλ θπηψλ. 

ην Ηλζηηηνχην ιεηηνπξγεί Σκήκα Διαίαο θαη Οπσξνθεπεπηηθψλ κε έδξα ηελ Καιακάηα 

θαη Σνκέαο Οπσξνθεπεπηηθψλ κε έδξα ηνλ Κφξνηβν Πχξγνπ. 

(δ.β) Σν Δξγαζηήξην Διέγρνπ Πνηφηεηαο Γάιαθηνο Πάηξαο κε έδξα ηελ Πάηξα, 

 

(δ.γ) Ζ Δπνπηεία Γάιαθηνο θαη Κξέαηνο (πξψελ) Πεινπνλλήζνπ θαη Γπηηθήο ηεξεάο 

Διιάδαο, κε έδξα ηελ Πάηξα, 

 

(δ.δ)  Ζ ΔΠΑ  Νεκέαο κε έδξα ηε Νεκέα Κνξίλζνπ, 

 

(δ.ε) Σν Σκήκα Αγξνηηθήο Καηάξηηζεο ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Καηάξηηζεο ζην νπνίν 

εληάζζνληαη ηα Κέληξα ΓΖΜΖΣΡΑ Ν. Κίνπ, Κππαξηζζίαο, Βέινπ (πξψελ Πξαθηηθφ 

Γεσξγηθφ ρνιείν ΑΥΔΠΑΝ Βέινπ Κνξηλζίαο),Φηιηαηξψλ, Καιακάηαο, Κεξαζίηζαο,  

Μεγαιφπνιεο, Σξνπαίσλ, Λεσληδίνπ, Γπζείνπ, Μεζνινγγίνπ, Αγξηλίνπ θαη 

Πάηξαο(πξψελ Πξαθηηθφ Γεσξγηθφ ρνιείν Παηξψλ), φπσο κεηαθέξζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 

337423/1998 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο, Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Γεσξγίαο, ε νπνία 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ αξηζκ. 258654/2003 φκνηα θαη αλαδηαξζξψζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 

919/131869/2014 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, 

 

(δ.ζη) Οη ηαζκνί Γεσξγηθήο Έξεπλαο κε έδξα Γήκνπο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, 

φπσο  κεηαθέξζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 288611/1990 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Γεσξγίαο ζην ΔΘΗΑΓΔ, αλαδηαξζξψζεθαλ θαη 

ελνπνηήζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 919/131869/2014 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ σο δνκέο πκβνπιψλ, Μεηαθνξάο 

Καηλνηνκίαο, επηδεηθηηθψλ ή πνιπιεηηνπξγηθψλ αγξνθηεκάησλ,  

(δ.δ) Σν Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ κε έδξα ηελ Πάηξα. 
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ε) ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Αηηηθήο θαη Νήζσλ Αηγαίνπ, ιεηηνπξγνχλ νη θαησηέξσ 

νξγαληθέο κνλάδεο: 

 

(ε.α) Σν Ηλζηηηνχην Δδαθνινγίαο θαη Γεσξγηθήο Μεραληθήο κε έδξα ηελ Αζήλα, ην νπνίν 

πξνέξρεηαη απφ ηα αλαδηαξζξνχκελα θαη ελνπνηνχκελα ζε απηφ (i) Σκήκα Δδαθνινγίαο 

Αζελψλ θαη (ii) Σκήκα Γεσξγηθήο Μεραληθήο Αζελψλ θαη επηζηεκνληθφ πεδίν ηε 

ραξηνγξάθεζε, ηαμηλφκεζε εδαθψλ, ηε ρσξηθή απνηχπσζε εδαθνινγηθψλ δεδνκέλσλ, 

ηε κειέηε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ θπζηθνρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ ηδηνηήησλ, ηελ 

παξαθνινχζεζε, νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ εδαθηθψλ θαη πδαηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, ηε δηαρείξηζε πγξψλ, ζηεξεψλ αγξνηηθψλ απνβιήησλ θαη ηιχνο αζηηθψλ 

ιπκάησλ, ηηο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο, ηε ζξέςε θαιιηεξγεηψλ. Σελ αλάπηπμε, βειηίσζε 

θαη έιεγρν κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ, ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο ζηε γεσξγηθή 

κεραληθή.  

 

(ε.β) Σν Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Οίλνπ θαη Ακπέινπ κε έδξα ηελ Αζήλα, ην 

νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηα αλαδηαξζξνχκελα θαη ελνπνηνχκελα ζε απηφ (i) Ηλζηηηνχην 

Σερλνινγίαο Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη (ii) Σκήκα Ακπέινπ Αηηηθήο θαη επηζηεκνληθφ 

πεδίν ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, ηνπ νίλνπ θαη ησλ 

πνηψλ, ηε κεηαπνίεζε θαη ζπληήξεζε ησλ ηξνθίκσλ κε εθαξκνγή ζχγρξνλσλ 

ηερλνινγηψλ, ηε βηνηερλνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ ππνπξντφλησλ θαζψο θαη ηε 

δηαηήξεζε, αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε πνηθηιηψλ ακπέινπ, ηε δεκηνπξγία-πξνψζεζε 

λέσλ πνηθηιηψλ θαη εηδψλ κε βειηησκέλε απφδνζε, πνηφηεηα θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα. 

ην Ηλζηηηνχην ιεηηνπξγεί Δξγαζηήξην Διαηνιάδνπ κε έδξα ηε Μπηηιήλε ηεο Λέζβνπ.  

 

(ε.γ) Σν Ηλζηηηνχην Μεζνγεηαθψλ Γαζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ, κε έδξα ηελ Αζήλα θαη 

επηζηεκνληθφ πεδίν ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ κε 

έκθαζε ζηα δαζηθά ηεο κεζνγεηαθήο δψλεο, ηε ιεηηνπξγία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ 

θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δνκήο, ηεο ζχλζεζεο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηάο ηνπο, ηελ 

πξνζηαζία ηνπο απφ ππξθαγηέο, αζζέλεηεο θαη έληνκα, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεψλ ηεο, ηα αζηηθά θαη πεξηαζηηθά 

δάζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ θαη ηελ ηερλνινγία αμηνπνίεζεο 

δαζηθψλ πξντφλησλ θαη δαζηθήο βηνκάδαο.  
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(ε.δ) Σν Ηλζηηηνχην Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κνηλσληνινγίαο, κε έδξα ηελ Αζήλα θαη 

επηζηεκνληθφ πεδίν ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη αλάπηπμε, ηελ νηθνλνκηθή ηεο 

νξγάλσζεο, ηελ θαηλνηνκία, επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζπιινγηθή δξάζε θαη εκπνξία ζηηο 

αιπζίδεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ηελ αγξνηηθή πνιηηηθή, ηε 

δηαρείξηζε θνηλφρξεζησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηνλ αγξνηηθφ ηνπξηζκφ θαη ηελ αγξνηηθή 

θνηλσληνινγία.  

 

(ε.ε) Σν Δξγαζηήξην Διέγρνπ Πνηφηεηαο Γάιαθηνο Λέζβνπ κε έδξα ηε Μπηηιήλε, 

 

(ε.ζη) Ζ Δπνπηεία Γάιαθηνο θαη Κξέαηνο πξψελ Αλαηνιηθήο ηεξεάο θαη Νήζσλ κε έδξα 

ηελ Αζήλα, 

 

(ε.δ) Ζ ΔΠΑ πγγξνχ Αηηηθήο κε έδξα ην Μαξνχζη, 

 

(ε.ε) Σν Σκήκα Αγξνηηθήο Καηάξηηζεο ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Καηάξηηζεο ζην νπνίν 

εληάζζνληαη ηα Κέληξα ΓΖΜΖΣΡΑ Νάμνπ θαη  Ρφδνπ, φπσο κεηαθέξζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 

337423/1998 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο, Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Γεσξγίαο, ε νπνία 

αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ αξηζκ. 258654/2003 φκνηα θαη αλαδηαξζξψζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 

919/131869/2014 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, 

 

(ε.ζ) Οη ηαζκνί Γεσξγηθήο Έξεπλαο κε έδξα Γήκνπο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, 

φπσο  κεηαθέξζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 288611/1990 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Γεσξγίαο ζην ΔΘΗΑΓΔ, αλαδηαξζξψζεθαλ θαη 

ελνπνηήζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 919/131869/2014 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ σο δνκέο πκβνπιψλ, Μεηαθνξάο 

Καηλνηνκίαο, επηδεηθηηθψλ ή πνιπιεηηνπξγηθψλ αγξνθηεκάησλ, 

 

(ε.η) Σν Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ κε έδξα ηελ Αζήλα. 
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ζη) ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Κξήηεο, ιεηηνπξγνχλ νη θαησηέξσ νξγαληθέο κνλάδεο: 

 

(ζη.α) Σν Ηλζηηηνχην Διηάο, Τπνηξνπηθψλ Φπηψλ θαη Ακπέινπ Κξήηεο, κε έδξα ηα Υαληά, 

ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ην αλαδηαξζξνχκελν Ηλζηηηνχην Διηάο, Τπνηξνπηθψλ Φπηψλ 

θαη Ακπέινπ θαη επηζηεκνληθφ πεδίν ηε γελεηηθή βειηίσζε, ηηο ηερληθέο θαιιηέξγεηαο θαη 

ηε θπηνπξνζηαζίαο ηεο ειηάο, ησλ εζπεξηδνεηδψλ, ησλ ππνηξνπηθψλ θπηψλ, ηεο 

ακπέινπ θαη ησλ θεπεπηηθψλ θπηψλ, ηελ ηερλνινγία ειαηνιάδνπ.  

ην Ηλζηηηνχην ιεηηνπξγνχλ ηα εμήο εξεπλεηηθά Σκήκαηα: (ζη.α.α) Σκήκα Διηάο θαη 

Τπνηξνπηθψλ Φπηψλ κε έδξα ηα Υαληά, (ζη.α.β) Σκήκα Ακπέινπ, Λαραλνθνκίαο θαη 

Αλζνθνκίαο κε έδξα ην Ζξάθιεην θαη (ζη.α.γ) Σκήκα Φπηνπξνζηαζίαο κε έδξα ην 

Ζξάθιεην. 

 

(ζη.β) Σν Δξγαζηήξην Διέγρνπ Πνηφηεηαο Γάιαθηνο Ρεζχκλνπ κε έδξα ην Ρέζπκλν 

Κξήηεο, 

(ζη.γ)  Ζ Δπνπηεία Γάιαθηνο θαη Κξέαηνο Κξήηεο κε έδξα ην Ρέζπκλν, 

 (ζη.δ)  Ζ ΔΠΑ Μεζζαξάο, κε έδξα ηε Μεζζαξά  Ζξαθιείνπ, 

 

(ζη.ε) Σν Σκήκα Αγξνηηθήο Καηάξηηζεο ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Καηάξηηζεο ζην νπνίν 

εληάζζνληαη  ηα Κέληξα ΓΖΜΖΣΡΑ Υαλίσλ, εηείαο, Ρεζχκλνπ, Ζξαθιείνπ θαη 

Μεζζαξάο (πξψελ Πξαθηηθφ Γεσξγηθφ ρνιείν Μεζζαξάο Κξήηεο), φπσο 

κεηαθέξζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 337423/1998 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Γεσξγίαο, ε νπνία αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ αξηζκ. 258654/2003 φκνηα θαη 

αλαδηαξζξψζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 919/131869/2014 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ,  

 

(ζη.ζη) Οη ηαζκνί Γεσξγηθήο Έξεπλαο κε έδξα Γήκνπο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, 

φπσο  κεηαθέξζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 288611/1990 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Γεσξγίαο ζην ΔΘΗΑΓΔ, αλαδηαξζξψζεθαλ θαη 

ελνπνηήζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 919/131869/2014 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ σο δνκέο πκβνπιψλ, Μεηαθνξάο 

Καηλνηνκίαο, επηδεηθηηθψλ ή πνιπιεηηνπξγηθψλ αγξνθηεκάησλ, 

(ζη.δ) Σν Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 
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Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ κε έδξα ην Ζξάθιεην Κξήηεο. 

 

5. Σα αλσηέξσ αλαθεξφκελα εξεπλεηηθά Ηλζηηηνχηα απνηεινχλ απηνηειείο 

εξεπλεηηθνχο θνξείο θαη ρσξηζηέο επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.4412/2016 (Α΄147) σο πξνο ηελ 

εξεπλεηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη έρνπλ πξσηνγελή ηθαλφηεηα δηθαηνπξαμίαο 

εθπξνζσπνχκελα απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπο λα θαζίζηαληαη ζπκβαιιφκελα κέξε ππφ 

ηελ επσλπκία ηνπο θαη ζην φλνκα ηνπ Οξγαληζκνχ, αλαιακβάλνληαο αληίζηνηρα ηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Οξγαληζκνχ, απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

πινπνίεζε βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο, ειεχζεξεο ή πξνζαλαηνιηζκέλεο αγξνηηθήο 

έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, ηε δηάδνζε θαη εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο, κέζσ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαη ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζε 

ηξίηνπο. 

 

6. Ζ αμηνιφγεζε ησλ Ηλζηηηνχησλ Αγξνηηθήο Έξεπλαο αθνινπζεί  ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 31 ηνπ λ.4310/2014 φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο απηέο 

αλαθέξεηαη ε ΓΓΔΣ λνείηαη ην Γ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη φπνπ αλαθέξεηαη ν ΓΓΔΣ 

λνείηαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γ ηνπ Οξγαληζκνχ.  

 

 

Άξζξν 12 

Πεξηθεξεηαθά πκβνύιηα (ΠΔΤ)  

 

1. Σν ΠΔΤ εμεηδηθεχεη θαη εθαξκφδεη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

επνπηεχεη, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία θαη 

αληηκεησπίδεη ηα άκεζα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο 

ηνπ. Παξαθνινπζεί θαη ζπληνλίδεη ην έξγν ησλ κνλάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ ζε ζέκαηα θνηλψλ δξάζεσλ θαη θξνληίδεη γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε 

ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απμεκέλεο αλάγθεο θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ζηνπο ηνκείο έξεπλαο, εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαζψο θαη 

πηζηνπνίεζεο θαη ειέγρνπ αγξνηηθψλ πξντφλησλ,  ηξνθίκσλ θαη ππεξεζηψλ.  
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2. Γηαπηζηψλεη ηηο αλάγθεο ησλ αγξνηψλ, ησλ αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ελ γέλεη ηεο 

αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ηεο πεξηνρήο δηθαηνδνζίαο  ηνπ θαη πξνηείλεη ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην  κέηξα νξγάλσζεο, βειηίσζεο θαη αλαβάζκηζεο  γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο αγξνηηθήο 

παξαγσγήο. πκβάιιεη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ ηεηξαεηνχο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 

3.  Σν Γ ηνπ Οξγαληζκνχ θαζνξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχλ ζηηο  Πεξηθεξεηαθέο 

Δλφηεηεο ηα νηθεία ΠΔΤ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθφ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο 

πνπ δελ ξπζκίδεηαη απφ ηνλ παξφληα λφκν. Σν ΠΔΤ απνηειείηαη απφ πέληε (5) έσο 

επηά (7) κέιε, ηα νπνία νξίδνληαη καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ην Γηνηθεηηθφ  

πκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ, κε ηεηξαεηή ζεηεία θαη θξηηήξηα πνπ απηφ θαζνξίδεη, 

απφ ηνπο ππεξεηνχληεο Πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ  κνλάδσλ δηθαηνδνζίαο ηεο 

πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, έλαο απφ θάζε ηνκέα 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οξγαληζκνχ, Έξεπλα, Δθπαίδεπζε, Πηζηνπνίεζε- Έιεγρνη, 

Γηνηθεηηθφ- Οηθνλνκηθφ. Ο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ 

επηιέγνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ κε θξηηήξηα πνπ απηφ 

θαζνξίδεη. Υξέε Γξακκαηέα εθηειεί ππάιιεινο Παλεπηζηεκηαθήο ή Σερλνινγηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Οξγαληζκνχ, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ. 

4.  ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ  κπνξεί λα παξίζηαληαη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ 

ζηειέρε ηνπ Οξγαληζκνχ, αξκφδηα γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ ζπδεηνχκελσλ ζεκάησλ, 

κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ απνρσξνχλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο, γηα ην νπνίν έρνπλ πξνζθιεζεί θαη νπσζδήπνηε πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηε ιήςε απφθαζεο. Δπίζεο, κπνξεί λα παξίζηαληαη 

ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο, ν Ννκηθφο χκβνπινο, νη Γεληθνί Γηεπζπληέο θαη νη Γηεπζπληέο ηεο 

Κεληξηθήο Τπεξεζίαο. ηηο ζπλεδξηάζεηο κπνξεί λα παξίζηαληαη κεηά απφ 

πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ ή θαηφπηλ αίηεζεο θαη εθπξφζσπνη ηεο 

απηνδηνίθεζεο, ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ θαη  θνξέσλ ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο.  

5.  Γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ Πξνέδξνπ, ησλ κειψλ θαη ηνπ Γξακκαηέα  ηνπ ΠΔΤ  

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ9  ηεο παξαγξάθνπ Γ΄ ηνπ λ. 

4336/2015, εμαηξνπκέλνπ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ εκεξψλ κεηαθηλήζεσλ, 

φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

 

Άξζξν 13 

Γηθεγόξνη 

 

ηνλ Οξγαληζκφ ππεξεηνχλ έμη (6) δηθεγφξνη πνπ ζηειερψλνπλ ηελ λνκηθή ππεξεζία ηνπ 

άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο λφκνπ κε έκκηζζε εληνιή θαη πάγηα αληηκηζζία, νη νπνίνη 

νθείινπλ λα παξέρνπλ ηηο λνκηθέο ηνπο ππεξεζίεο παξεπξηζθφκελνη ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο ή πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ ηνπ Οξγαληζκνχ, θαη΄ ειάρηζην 

είθνζη (20) ψξεο εβδνκαδηαίσο, πνπ θαηαλέκνληαη  ζε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) 

εξγάζηκεο εκέξεο, εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνπζίαο ηνπο γηα ηε δηεθπεξαίσζε 

δηθαζηηθψλ ή άιισλ λνκηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ. Καζήθνληα πξντζηακέλνπ 

ζηε λνκηθή ππεξεζία αζθεί ν λνκηθφο ζχκβνπινο, ν νπνίνο νθείιεη λα παξέρεη ηηο 

λνκηθέο ηνπ ππεξεζίεο παξεπξηζθφκελνο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο θεληξηθήο ππεξεζίαο 

ηνπ Οξγαληζκνχ, θαη΄ ειάρηζην ηξηάληα (30) ψξεο εβδνκαδηαίσο, πνπ θαηαλέκνληαη ζε 

ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο, εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνπζίαο ηνπ 

γηα ηε δηεθπεξαίσζε δηθαζηηθψλ ή άιισλ λνκηθψλ ππνζέζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 

 

 

Άξζξν 14 

Γηάθξηζε νξγαληθώλ ζέζεσλ 

 

1. Οη νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Οξγαληζκνχ αλέξρνληαη ζε 

ελληαθφζηεο ζαξάληα ηέζζεξηο (944) θαη δηαθξίλνληαη  θαηά θαηεγνξία, σο εμήο:   

α) Καηεγνξία Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ   

(αα) Δξεπλεηέο 

χλνιν Οξγαληθψλ Θέζεσλ  δηαθφζηεο πελήληα (250) 

(ββ) Δηδηθνί Λεηηνπξγηθνί Δπηζηήκνλεο (ΔΛΔ) 

χλνιν Οξγαληθψλ Θέζεσλ  πελήληα (50)  

Οη αλσηέξσ πξνβιεπφκελεο νξγαληθέο ζέζεηο είλαη εληαίεο γηα φιεο ηηο βαζκίδεο. 

β) Καηεγνξία Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ)  
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χλνιν Οξγαληθψλ Θέζεσλ δηαθφζηεο πελήληα ηξεηο (253) 

γ) Καηεγνξία Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ)  

χλνιν Οξγαληθψλ Θέζεσλ εθαηφλ έληεθα (111) 

δ) Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ) 

χλνιν Οξγαληθψλ Θέζεσλ δηαθφζηεο δψδεθα (212) 

ε) Καηεγνξία Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔ) 

 χλνιν Οξγαληθψλ Θέζεσλ εμήληα επηά (67) 

2. Με ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ θαζνξίδνληαη νη θιάδνη ή νη  

εηδηθφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ππφ ηα ζηνηρεία β), γ), δ) θαη ε) ησλ θαηεγνξηψλ ηεο 

αλσηέξσ παξαγξάθνπ θαζψο θαη ν αξηζκφο θαη ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ αλά 

θαηεγνξία, θιάδν ή εηδηθφηεηα ζηηο νξγαληθέο κνλάδεο. 

3. Με ηνλ ίδην θαλνληζκφ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε λέσλ νξγαληθψλ ζέζεσλ 

πξνζσπηθνχ αλά θαηεγνξία, θιάδν ή εηδηθφηεηα, ε αλαθαηαλνκή ησλ θελψλ 

νξγαληθψλ ζέζεσλ ζην πιαίζην ησλ αλαγθψλ ηνπ Οξγαληζκνχ, ε ζχζηαζε λέσλ 

νξγαληθψλ ζέζεσλ θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ζην ελ ιφγσ 

άξζξν.    

 

Άξζξν 15 

Πξνζόληα θαη δηαδηθαζία πξόζιεςεο  

Τπνρξεώζεηο-Καζήθνληα 

 

1.  Καηεγνξία Δξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ  

 α) Δξεπλεηέο. Οη εξεπλεηέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4310/2014 φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ(Α΄ 258), θαηαηάζζνληαη 

ζε ηξεηο βαζκίδεο (Α΄, Β΄ θαη Γ΄), είλαη επηζηήκνλεο πςειήο επηζηεκνληθήο 

εκπεηξίαο θαη θαηάξηηζεο, θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη ε εξγαζηαθή ηνπο 

ζρέζε, ηα πξνζφληα πξφζιεςεο, ε εμέιημή ηνπο, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα 

θαζήθνληά ηνπο θαζνξίδνληαη απφ ηηο παξαγξάθνπο 2, 3, 4, 6, 16 θαη 18 ηνπ ηδίνπ 

άξζξνπ θαη λφκνπ, φπσο ην άξζξν απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 16 ηνπ 

λ.4386/2016 (Α΄83) θαη φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ, εθηφο αλ άιισο πξνβιέπεηαη 

ζηνλ παξφληα λφκν. Οη βαζκίδεο ηνπο είλαη αλεμάξηεηεο θαη απηνηειείο. 

 β) Δηδηθνί Λεηηνπξγηθνί Δπηζηήκνλεο (ΔΛΔ). Οη ΔΛΔ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4310/2014, φπσο ην άξζξν απηφ 
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αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 16 ηνπ λ.4386/2016 θαη φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ 

θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο βαζκίδεο (Α΄, Β΄ θαη Γ΄),είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο ή κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο θαη 

έρνπλ εκπεηξία ζην ζρεδηαζκφ ή εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ. Ζ εξγαζηαθή ζρέζε, ηα πξνζφληα πξφζιεςεο, ε 

εμέιημή ηνπο, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληά ηνπο  θαζνξίδνληαη απφ ηηο 

παξαγξάθνπο 5, 6, 16 θαη 18 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ θαη λφκνπ, φπσο θάζε θνξά 

ηζρχνπλ, εθηφο αλ άιισο πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα λφκν. Οη βαζκίδεο ηνπο 

είλαη αλεμάξηεηεο θαη απηνηειείο. 

2. Σν εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ πξνζιακβάλεηαη ζε νξγαληθέο ζέζεηο σο ανξίζηνπ ή 

νξηζκέλνπ  ρξφλνπ (κε ζεηεία) θαη γηα ηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο θαη πξναγσγήο ηνπ 

εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 θαη 30 ηνπ λ.4310/2014 φπσο 

θάζε θνξά ηζρχνπλ, κε εμαίξεζε ηα εδάθηα 4 θαη επφκελα ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 29. 

Ο κε πξναγφκελνο ζηε Β΄ βαζκίδα κε αίηεζή ηνπ πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ Οξγαληζκφ 

κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ ζηε 

βαζκίδα Γ΄ κπνξεί λα εληαρζεί ζε θελή νξγαληθή ζέζε, αλ πθίζηαηαη, άιισο ζε 

πξνζσπνπαγή ζέζε είηε ησλ ΔΛΔ ηνπ ζηνηρείνπ β) ηεο παξαγξάθνπ 1 είηε, ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ θαηεγνξηψλ Παλεπηζηεκηαθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ζ αίηεζε γηα έληαμε ζηνπο ΔΛΔ δηαβηβάδεηαη 

ζην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην ηνπ νηθείνπ Ηλζηηηνχηνπ (ΔΗ), ην νπνίν θαη γλσκνδνηεί 

ζην Γ ηνπ Οξγαληζκνχ. Σν Γ απνθαζίδεη ηελ έληαμε κεηά απφ ηε ζχκθσλε 

γλψκε ηνπ ΔΗ. Ο θαηά ηα αλσηέξσ εληαγκέλνο ιακβάλεη ηηο απνδνρέο ηεο λέαο ηνπ 

ζέζεο. Ζ πξνεγνχκελε ζεηεία ηνπ ζε ζέζε εξεπλεηή ζεσξείηαη φηη δηαλχζεθε ζηε 

λέα ηνπ ζέζε γηα φιεο ηηο ζπλέπεηεο. Γηαθνξέο πνπ γελλψληαη απφ ηελ πξφζιεςε 

θαη ηελ πξναγσγή ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ 

δηνηθεηηθψλ αθπξσηηθψλ δηθαζηεξίσλ.  

3. Σν πξνζσπηθφ ησλ θαηεγνξηψλ Παλεπηζηεκηαθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο  

(ΠΔ θαη ΣΔ) ζηειερψλεη ηηο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη πξνζθέξεη  ηηο  

ππεξεζίεο ηνπ πξνο εμππεξέηεζε  ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ 

Οξγαληζκνχ.  

4.  Σν πξνζσπηθφ ησλ θαηεγνξηψλ Γεπηεξνβάζκηαο θαη Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο 

(ΓΔ θαη ΤΔ) ζηειερψλεη ηηο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ππνζηεξίδεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. 
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5.  Γηα ηελ πξφζιεςε ησλ έκκηζζσλ δηθεγφξσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

43 ηνπ λ. 4194/2013 (Α΄208). Ωο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηζρχνπλ ηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 13 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

6. Σα πξνζφληα πξφζιεςεο γηα ηηο θαηεγνξίεο ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ θαη ΤΔ είλαη ηα νξηδφκελα 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πδ 50/2001 (Α΄ 39 ), φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 

7.  Γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θαηεγνξηψλ ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ θαη ΤΔ 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 2190/1994, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.  

8.  Πέξαλ ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ, ν Οξγαληζκφο κπνξεί λα απαζρνιεί 

κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή ρνξεγίαο (ππνηξνθία) ή 

κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ εξεπλεηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ θαη 

ινηπψλ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ ηνπ: 

8.1. πλεξγαδφκελν εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαζεγεηψλ θαη 

ησλ ππεξεηνχλησλ ιεθηφξσλ ΑΔΗ, ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ΑΔΗ (γηα ηελ 

εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ή ιήςε κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο), ησλ 

κεηαδηδαθηφξσλ ζπλεξγαηψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ εξεπλεηψλ ηεο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο, εθαξκνδνκέλσλ αλαινγηθά ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ 

άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4310/2014, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.   

8.2. πλεξγαδφκελν επηζηεκνληθφ, δηνηθεηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ. Ζ 

απαζρφιεζε θαη νη ζπκβάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ζπλάπηνληαη θαηά 

παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2190/1994, ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 

λ. 3812/2009 θαη ηεο ΠΤ 33/2006. Σν πξνζσπηθφ απηφ, εάλ απαζρνιεζεί κε 

ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ εκπίπηεη ζηηο εμαηξέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 

6 ηνπ λ. 2527/1997 (Α΄ 206) θαη ηεο ΠΤ 33/2006 ( Α΄ 280). 

9. Με ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ κπνξεί λα θαζνξίδνληαη άιια εηδηθά 

πξνζφληα γηα ηηο εηδηθφηεηεο ησλ νπνίσλ νη αλάγθεο δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο 

ξπζκίζεηο ηνπ ΠΓ 50/2001, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 

10.  Με ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ππεξεζηαθή 

θαηάζηαζε πνπ δηέπεη ην πξνζσπηθφ. 

11.  Γηα ηα ζέκαηα εξεπλεηηθψλ αδεηψλ- ππνηξνθηψλ – βξαβείσλ ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ εθαξκφδνληαη θαη΄αλαινγία νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ 

λ.4310/2014 φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 

12.  Οη θελέο θαη νη θελνχκελεο νξγαληθέο ζέζεηο ππαιιήισλ ησλ θαηεγνξηψλ  ππφ ηα 

ζηνηρεία β), γ), δ) θαη ε) ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαιχπηνληαη 
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θαη΄ αξράο κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4440/2016 φπσο θάζε θνξά 

ηζρχεη (Α΄ 224). Οη θελέο θαη νη θελνχκελεο νξγαληθέο ζέζεηο ππαιιήισλ ηεο 

θαηεγνξίαο ππφ ην ζηνηρείν (α) ηεο παξ.1 ηνπ παξφληνο λφκνπ πξνθεξχζζνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

13.  ε θαζεγεηέο πνπ έρνπλ δηαηειέζεη Γηεπζπληέο Ηλζηηηνχησλ Αγξνηηθήο Έξεπλαο, 

θαζψο θαη ζε εξεπλεηέο Α΄ βαζκίδαο ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ έρνπλ δηαθξηζεί δηεζλψο 

θαη απνρσξνχλ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, κπνξεί λα απνλέκεηαη ν ηίηινο ηνπ 

Οκφηηκνπ Δξεπλεηή κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Οξγαληζκνχ. Δηδηθά, γηα ηνπο 

πξψελ Γηεπζπληέο Ηλζηηηνχησλ Αγξνηηθήο Έξεπλαο απαηηείηαη επηπιένλ ε γλψκε 

ησλ εξεπλεηψλ ηνπ νηθείνπ Ηλζηηηνχηνπ θαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ 

πκβνπιίνπ. Με ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο θαη ηα θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ησλ Οκφηηκσλ Δξεπλεηψλ. 

 

Άξζξν 16 

Απνδνρέο πξνζσπηθνύ 

 

1.  Οη απνδνρέο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Κεθαιαίνπ Γ΄ άξζξα 132 επ. ηνπ λ.4472/2017 (Α΄74), πνπ αληηθαηέζηεζαλ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38 (Β΄ Μέξνο) ηνπ λ. 3205/2003 (Α΄ 297), φπσο θάζε θνξά 

ηζρχνπλ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ απηέο νξίδνπλ.  

 Ο αζθψλ θαζήθνληα Γεληθνχ Γηεπζπληή Αγξνηηθήο Έξεπλαο ιακβάλεη ηηο απνδνρέο 

θαη ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 5  ηνπ ηδίνπ σο 

άλσ άξζξνπ θαη λφκνπ, θαη’ αληηζηνηρία κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ.  

 Οη αζθνχληεο θαζήθνληα Γηεπζπληψλ ζηα εξεπλεηηθά Ηλζηηηνχηα ιακβάλνπλ ηηο 

απνδνρέο θαη ην επίδνκα ζέζεο επζχλεο, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ 

ηδίνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λφκνπ, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, θαη’ αληηζηνηρία κε ηνπο  

Γηεπζπληέο ησλ Ηλζηηηνχησλ ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ. 

 Οη εξεπλεηέο πνπ αζθνχλ θαζήθνληα Γηεπζπληψλ ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ 

Οξγαληζκνχ ιακβάλνπλ επίδνκα ζέζεο επζχλεο, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 

5 ηνπ ηδίνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λφκνπ, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, θαη΄ αληηζηνηρία κε 

ηνπο  Γηεπζπληέο ησλ Ηλζηηηνχησλ ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ. 

2. Οη απνδνρέο ησλ ππαιιήισλ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ), Σερλνινγηθήο 

Δθπαίδεπζεο (ΣΔ), Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ) θαη Τπνρξεσηηθήο 
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Δθπαίδεπζεο (ΤΔ) δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Β΄ ηνπ λ. 4354/2015 

(Α΄ 176), φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.  

 ηνπο αλσηέξσ ππαιιήινπο πνπ αζθνχλ θαζήθνληα Πξντζηακέλσλ ζε νξγαληθέο 

κνλάδεο θαηαβάιιεηαη κε ηνπο φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη γηα φζν ρξφλν αζθνχλ 

ηα θαζήθνληά ηνπο, κεληαίν επίδνκα ζέζεο επζχλεο θαηά βαζκίδα ζέζεο, ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ηδίνπ σο άλσ λφκνπ, φπσο θάζε 

θνξά ηζρχνπλ.  

 Οη Πξντζηάκελνη ησλ ΔΠΑ θαη ησλ ΗΔΚ ιακβάλνπλ επίδνκα ζέζεο επζχλεο 

δηαθνζίσλ πελήληα (250) Δπξψ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ζηνηρείν βζη), ηνπ 

εδαθίνπ β), ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ηδίνπ σο άλσ λφκνπ,  φπσο θάζε 

θνξά ηζρχνπλ.  

3. Οη απνδνρέο ησλ έκκηζζσλ δηθεγφξσλ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 

10 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4354/2015, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. ηνλ Ννκηθφ 

χκβνπιν θαη ζηνπο έκκηζζνπο δηθεγφξνπο θαηαβάιιεηαη κε ηνπο φξνπο, ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη γηα φζν ρξφλν αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο, κεληαίν επίδνκα ζέζεο 

επζχλεο θαηά βαζκίδα ζέζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

16 ηνπ ηδίνπ σο άλσ λφκνπ, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.   

 

Άξζξν 17 

ύζηεκα αμηνιόγεζεο- Βαζκνινγηθή Γηάξζξσζε ζέζεσλ 

ύζηεκα πξναγσγώλ 

 

Δμαηξνπκέλεο ηεο θαηεγνξίαο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ, σο πξνο ηα θξηηήξηα θαη ηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ νξγαληθψλ 

κνλάδσλ, ηε βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ησλ  ζέζεσλ , ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θαη 

πξναγσγψλ ησλ ππαιιήισλ θαζψο θαη ηε βαζκνινγηθή ηνπο έληαμε εθαξκφδνληαη 

αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο Β΄ θαη Μέξνπο Γ΄ ηνπ λ. 4369/2016, φπσο θάζε θνξά 

ηζρχνπλ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ΄  

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

Άξζξν 18 

Δπηζηεκνληθό πκβνύιην Ιλζηηηνύησλ 

 

1. ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ν Γηεπζπληήο Ηλζηηηνχηνπ ηνπ Οξγαληζκνχ 

επηθνπξείηαη απφ Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην Ηλζηηηνχηνπ (ΔΗ). Σα ΔΗ απνηεινχληαη 

απφ πέληε (5) έσο επηά (7) κέιε (αλαιφγσο κε ηνλ αξηζκφ Δξεπλεηψλ θαη ΔΛΔ ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ ή ησλ Ηλζηηηνχησλ). Μέιε ηνπ ΔΗ  κπνξεί λα είλαη Δξεπλεηέο ή ΔΛΔ ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ βαζκίδαο Α` ή Β`, νη νπνίνη θαη απνηεινχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ 

ηνπ ΔΗ. Μέιε ηνπ ΔΗ κπνξνχλ επίζεο λα είλαη θαη -επί ηξηεηία ηνπιάρηζηνλ - 

ζπλεξγαδφκελνη Καζεγεηέο ΑΔΗ αληίζηνηρεο βαζκίδαο. Σα κέιε ηνπ ΔΗ εθιέγνληαη 

κε κπζηηθή ςεθνθνξία απφ ην ζχλνιν ησλ Δξεπλεηψλ, ησλ ΔΛΔ θαη ησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ Καζεγεηψλ ΑΔΗ. Μεηά ηε ζπγθξφηεζή ηνπ ζε ζψκα, ηα κέιε ηνπ 

ΔΗ εθιέγνπλ κε κπζηηθή ςεθνθνξία ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΔΗ. ε Ηλζηηηνχηα κε 

ζπλαθέο εξεπλεηηθφ αληηθείκελν κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Οξγαληζκνχ λα 

ζπληζηψληαη θνηλά ΔΗ, κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 

απηήο. 

2.  Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ ΔΗ είλαη δηεηήο. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ ΔΗ, ε 

δηαδηθαζία εθινγήο ηνπο, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΗ, νη εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηέο 

ηνπ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ 

Οξγαληζκνχ θαη κέρξη ηελ έθδνζή ηνπ κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Οξγαληζκνχ. ην ΔΗ 

ζπκκεηέρεη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, αηξεηφο εθπξφζσπνο απφ ην πξνζσπηθφ ηεο 

θαηεγνξίαο Παλεπηζηεκηαθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ ππεξεηεί ζην 

Ηλζηηηνχην ή ζηα νηθεία Ηλζηηηνχηα ζε πεξίπησζε θνηλψλ ΔΗ. Ο ηξφπνο εθινγήο ηνπ 

αηξεηνχ εθπξνζψπνπ νξίδεηαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ. Αλ δελ 

πθίζηαηαη ζρεηηθή πξφβιεςε, ε εθινγή ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε επζχλε ηνπ Γ. 

3.  Ο Γηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ή ζηελ πεξίπησζε θνηλψλ ΔΗ, ν Γηεπζπληήο ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ, ζέκαηα ηνπ νπνίνπ ζπδεηνχληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ΔΗ, ζπκκεηέρεη 

σο εηζεγεηήο. Πξνηάζεηο Γηεπζπληψλ Ηλζηηηνχησλ γηα λα ζπδεηεζνχλ ζηα ΔΗ 

εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Αλ ν Γηεπζπληήο δηαθσλεί κε 

απφθαζε ηνπ ΔΗ,  ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ην ζέκα ζην Γ ηνπ Οξγαληζκνχ γηα 
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ηελ άξζε ηεο δηαθσλίαο. Ζ απφθαζε ηνπ Γ  ιακβάλεηαη αθνχ εθθξάζνπλ ηε 

γλψκε ηνπο ηφζνλ ν Γηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ φζνλ θαη ν Πξφεδξνο ηνπ ΔΗ. 

4.  Σα ΔΗ ζπζηήλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Οξγαληζκνχ, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ. 

Σν ΔΗ ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά κηα θνξά ην κήλα θαη εθηάθησο κεηά απφ πξφηαζε 

ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ ηνπ ή ηνπ 1/5 ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ νηθείνπ Ηλζηηηνχηνπ.  

5.  Σν ΔΗ αζθεί ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο, θαζψο θαη φζεο άιιεο πξνβιέπνληαη απφ 

ηνλ παξφληα λφκν θαη ηνλ Καλνληζκφ:  

(α) Δπηθνπξεί ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ.  

(β) Παξαθνινπζεί ην εξεπλεηηθφ θαη αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ θαη 

ππνβάιιεη ηε ζρεηηθή γλψκε θαη θξηηηθή ηνπ ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ.  

(γ) πκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο, ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο θαη ηεο 

πνιηηηθήο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ. 

(δ) Τπνζηεξίδεη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζηε ζχληαμε γλσκνδνηήζεσλ ζε 

εηδηθά εξσηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη απφ ην Γ ή απφ ην νηθείν ΠΔΤ.  

(ε) Απνηηκά ην εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζε ζρέζε κε ηελ εξεπλεηηθή θαη 

αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηνπ Οξγαληζκνχ. 

(ζη)Οξίδεη ηηο επηηξνπέο θξίζεο θαη ηηο εηζεγεηηθέο επηηξνπέο γηα ηελ πιήξσζε 

ζέζεσλ Δξεπλεηψλ θαη Δηδηθψλ Λεηηνπξγηθψλ Δπηζηεκφλσλ, θαζψο θαη γηα ηελ 

εμέιημή ηνπο. 

(δ) Υνξεγεί ζχκθσλε γλψκε γηα ηελ πξνθήξπμε ζέζεσλ Δξεπλεηψλ θαη ΔΛΔ ζην 

Ηλζηηηνχην. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ΄ 

Θέκαηα Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαη ηεο Πξνέιεπζεο Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ 

θαη Σξνθίκσλ 

 

Άξζξν 19 

 

1. Όιεο νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ δηελεξγνχληαη 

απφ ηνλ Οξγαληζκφ ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ θαζνξίδνληαη θάζε 

θνξά κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ηνπ 

θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ.  

2. Ο Οξγαληζκφο κπνξεί λα αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ειεγθηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ζε 

θπζηθά πξφζσπα θαηάιιειεο εηδηθφηεηαο, ηα νπνία είλαη εγγεγξακκέλα ζην κεηξψν 

ειεγθηψλ-επηζεσξεηψλ-εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ Οξγαληζκνχ. Με απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ θαζνξίδεηαη ε ακνηβή ηνπο. Γηα ηηο δαπάλεο 

κεηαθίλεζήο ηνπο εθαξκφδνληαη φζα ηζρχνπλ γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ.  

3.  Αξκνδηφηεηεο ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ, ή θαη 

ππεξεζηψλ, θαζψο θαη επίβιεςεο ηδησηηθψλ θνξέσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ εζληθή 

ή ελσζηαθή λνκνζεζία θαη δελ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα λφκν, κπνξνχλ λα 

αλαηεζνχλ ζηνλ Οξγαληζκφ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Z’ 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

 

Άξζξν 20 

Γεσξγηθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε 

 

1. Οη ΔΠΑ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Α’ θχθινπ ζπνπδψλ, αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

3475/2006 (ΦΔΚ Α΄146), φπσο ηζρχνπλ.  

2.  O Οξγαληζκφο δχλαηαη λα ιάβεη έγθξηζε άδεηα ιεηηνπξγίαο θνξέσλ κε ηππηθήο 

εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4186/2013 (ΦΔΚ Α΄193) 

«Αλαδηάξζξσζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο 

θάζε θνξά ηζρχνπλ. 

3.  Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ξπζκίδνληαη ζέκαηα ζρεηηθά 

κε ηελ νξγάλσζε, ηε δηνίθεζε, ην πξνζσπηθφ θαη ηε ιεηηνπξγία θαζψο θαη ηελ 

έληαμε  ησλ θνξέσλ απηψλ ζηελ νξγαληθή δηάξζξσζε ηνπ Οξγαληζκνχ. Με ηελ ίδηα 

απφθαζε θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ εηζαγσγή 

καζεηψλ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο ηάμεο καζεηείαο-πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ 

εηδηθνηήησλ ησλ θνξέσλ απηψλ. 

4.  ηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο δηδάζθνπλ: α) Δθπαηδεπηηθνί Γεπηεξνβάζκηαο θαη 

Σξηηνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο, β) ππάιιεινη ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ θαηεγνξηψλ 

Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δξεπλεηέο θαη Δηδηθνί Λεηηνπξγηθνί Δπηζηήκνλεο), 

Παλεπηζηεκηαθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, θαηά πξνηίκεζε γεσηερληθήο 

θαηεχζπλζεο κε εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. 

5.  ε θάζε εθπαηδεπηηθή κνλάδα ιεηηνπξγνχλ: α)εθπαηδεπηήξην, β) θαζεηνπνηεκέλε 

κνλάδα αγξνηηθήο παξαγσγήο γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ καζεηψλ, γ) ζρνιηθφ 

εξγαζηήξην ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.1566/1985 (ΦΔΚ Α΄167 Α’) φπσο θάζε θνξά 

ηζρχεη, δ) ζπκβαηηθή θαη ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε θαη ε) πξναηξεηηθά νηθνηξνθείν θαη 

εζηηαηφξην. 

6.  Ζ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο απνηειεί 

επζχλε: 
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(α) Σνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ σο πξνο ηε δηδαθηέα 

χιε θαη ηελ έθδνζε ησλ εγρεηξηδίσλ δηδαζθαιίαο γηα ηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο 

θαη εηδίθεπζεο, 

(β) Σνπ Οξγαληζκνχ σο πξνο ηε δηδαθηέα χιε ζε ζέκαηα ηνπ Αγξνηηθνχ Σνκέα θαη 

ηελ έθδνζε ησλ εγρεηξηδίσλ δηδαζθαιίαο γηα ηα καζήκαηα ηδηαίηεξεο εμεηδίθεπζεο θαη 

πξαθηηθήο άζθεζεο. Ζ δηδαθηέα χιε ζε ζέκαηα ηνπ Αγξνηηθνχ Σνκέα εγθξίλεηαη κε 

θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

7.  Ο Οξγαληζκφο  είλαη ζπλαξκφδηνο κε ηα Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα (ΔΠΑΛ) θαη ηνλ 

ΟΑΔΓ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Σάμεσλ Μαζεηείαο ζηηο εηδηθφηεηεο ηεο Οκάδαο 

Πξνζαλαηνιηζκνχ Γεσπνλίαο, Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο. 

8.  Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ κε: 

(α) Σν Ηλζηηηνχην Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ – Κιεξνδφηεκα Ηθ. πγγξνχ. 

(β) Σν Πξαθηηθφ Γεσξγηθφ ρνιείν ΑΥΔΠΑ Βέινπ Κνξηλζίαο. 

 

 

Άξζξν 21 

Γεσξγηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε 

 

Ο Οξγαληζκφο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ζρεδηαζκνχ, εθπφλεζεο θαη πινπνίεζεο 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο ζε ηνκείο 

ελδηαθέξνληνο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα.   

1.  Ο Οξγαληζκφο πινπνηεί εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο κέζσ: 

(α) ησλ Σκεκάησλ Αγξνηηθήο Καηάξηηζεο ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Καηάξηηζεο ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (πξψελ Κέληξα 

Γεσξγηθήο Δθπαίδεπζεο «ΚΔ.Γ.Δ-ΓΖΜΖΣΡΑ») 

(β) ησλ θνξέσλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

2.  Σα πξνγξάκκαηα αγξνηηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πινπνηνύληαη από πηζηνπνηεκέλνπο, από 

ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Πηζηνπνίεζεο Πξνζόλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ (ΔΟΠΠΔΠ) 

ή εμεηδηθεπκέλνπο θαη έκπεηξνπο ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, δηα βίνπ κάζεζεο, 

ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ελειίθσλ, ππαιιήινπο ηνπ Οξγαληζκνύ ή άιισλ 

θνξέσλ.  
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3.  Ο Οξγαληζκφο πινπνηεί δξάζεηο κεηαθνξάο γλψζεσλ, θαηάξηηζεο θαη ελεκέξσζεο 

κέζσ ελφο δηαδξαζηηθνχ κνληέινπ ζπζηεκάησλ δηθηχσζεο πνπ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο σθεινχκελνπο λα καζαίλνπλ κέζα απφ ηελ παξαθνινχζεζε ή 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πξάμε, ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ζπγρξφλσλ κεζφδσλ παξαγσγήο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ρξήζεο λέσλ 

ηερλνινγηψλ 

4.  Ο Οξγαληζκφο πινπνηεί δξάζεηο επίδεημεο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο ζε Πξφηππα 

Αγξνθηήκαηα Δξεπλεηηθνχ, Δπηδεηθηηθνχ θαη Δθπαηδεπηηθνχ Υαξαθηήξα πνπ δίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα καζαίλνπλ κέζα απφ ηελ παξαθνινχζεζε ή 

ηελ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ πξάμε, ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ζπγρξφλσλ κεζφδσλ παξαγσγήο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ρξήζεο λέσλ 

ηερλνινγηψλ.  

 

  



68 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

 

ΑΛΛΔ  ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

Άξζξν  22 

Σξνπνπνίεζε  ηνπ λ. 4369/2016 «Δζληθό Μεηξών ηειερώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

θ.ιπ.» (Α΄33) 

 

 ην ηέινο ηεο δηάηαμεο ηνπ ζηνηρείνπ β. ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

4369/2016 «Δζληθφ Μεηξψν ηειερψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θ.ιπ.» (Α΄33) λα πξνζηεζεί 

ε θξάζε «θαζψο θαη νη εξεπλεηέο ησλ Ηλζηηηνχησλ Αγξνηηθήο Έξεπλαο  ηνπ «Διιεληθνύ 

Οξγαληζκνύ Αγξνηηθήο Έξεπλαο, Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο» (ΔΛΓΟ).  

 

 

Άξζξν  23 

Σξνπνπνίεζε  ηνπ  λ.4281/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(Α΄160) 

 

1. α) Ζ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.4281/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(Α΄160), φπσο ε παξάγξαθνο απηή πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ 

λ.4310/2014 «Έξεπλα, Σερλνινγηθή Αλάπηπμε θαη Καηλνηνκία θαη άιιεο δηαηάμεηο» ( Α΄ 

258) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«5. ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη απφ ηνπο Δξεπλεηηθνχο θαη 

Σερλνινγηθνχο Φνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ), ηνλ «Διιεληθφ Οξγαληζκφ Αγξνηηθήο Έξεπλαο, Δθπαίδεπζεο θαη 

Αλάπηπμεο» (ΔΛΓΟ)πνπ επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ, ηνπο Δηδηθνχο Λνγαξηαζκνχο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ησλ ΑΔΗ θαη ηα Ν.Π.Η.Γ. 

πνπ ζπζηήλνληαη ζηα ΑΔΗ θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.4009/2011, γηα ηελ 

πξνκήζεηα εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ, επηζηεκνληθψλ εηδψλ, πξντφλησλ, πιηθψλ, 

ζπγγξακκάησλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ πξννξίδνληαη: α) γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ή 

επηζηεκνληθά πεηξάκαηα θαη έξεπλεο, θαζψο θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδφζεψλ 
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ηνπο, β) γηα ηε δηνξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο εθζέζεηο θαη ζπλέδξηα ή ηελ 

πξνβνιή θαη δηάρπζε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη απνηειεζκάησλ ησλ έξγσλ πνπ 

δηαρεηξίδνληαη νη αλσηέξσ Δξεπλεηηθνί θαη Σερλνινγηθνί Φνξείο, πνπ επνπηεχνληαη απφ 

ηε ΓΓΔΣ θαη ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη νη ΔΛΚΔ ησλ ΑΔΗ θαη 

γ) γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ Γεκφζηαο Τγείαο.» 

β) Ζ δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο δ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ.4281/2014 πνπ 

πξνζηέζεθε κε ηε δηάηαμε ηεο παη.3 ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ λ.4310/2014  αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 

 «δ) Οη δεκφζηνη εξεπλεηηθνί νξγαληζκνί δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζηνπο νπνίνπο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν «Διιεληθφο Οξγαληζκφο Αγξνηηθήο Έξεπλαο, Δθπαίδεπζεο θαη 

Αλάπηπμεο» (ΔΛΓΟ) ζηνλ ηνκέα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ πνπ αθνξά ζηελ Αγξνηηθή 

Έξεπλα θαη Σερλνινγία, κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη 

έξγσλ πξνζθεχγνληαο ζε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε, ρσξίο λα πξνεγείηαη 

δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξνθήξπμεο, κεηά απφ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπο, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε, φηη ε δαπάλε θαιχπηεηαη απφ ίδηνπο πφξνπο θαη ε πξνκήζεηα 

εθηειείηαη γηα ηελ παξαγσγή, ππνζηήξημε, πξνβνιή θαη αμηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ή ζην πιαίζην εξεπλεηηθψλ, απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ ή 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ  έξγσλ θαη ζπκθσληψλ ή ππνζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγίαο  ή 

δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζήο ηνπο. Οη Σερλνινγηθνί Φνξείο, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.1514/1985 σο αλψλπκεο εηαηξείεο ή λνκηθά πξφζσπα 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη επνπηεχνληαη απφ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα δηελεξγνχλ ηηο 

δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ θαη έξγσλ ηνπο κέζσ ησλ Καλνληζκψλ 

Πξνκεζεηψλ ηνπο, νη νπνίνη παξακέλνπλ ζε ηζρχ θαηά παξέθθιηζε ηεο δηάηαμεο ηεο 

παξ.1Γ ηνπ άξζξνπ 199 ηνπ λ.4281/2014 θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

Δλσζηαθνχ Γηθαίνπ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.». 

 

Άξζξν  24 

Σξνπνπνίεζε  ηνπ λ. 4061/2012 «Γηαρείξηζε αθηλήησλ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θ.ιπ.» (Α΄66) 

 

1.Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4061/2012 «Γηαρείξηζε αθηλήησλ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θ.ιπ.» (Α΄66) ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 
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«2. Σα αθίλεηα απηά αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζην ειιεληθφ δεκφζην θαη ε δηαρείξηζή ηνπο 

αζθείηαη απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο 

ρψξαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 4 έσο 12, εμαηξνπκέλεο ηεο πεξίπησζεο 

δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λφκνπ απηνχ.». 

2.Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4061/2012, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

παξάγξαθν 2 α. ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4235/2014 «Σξφθηκα, Εψα, Εσνηξνθέο, 

Γεσξγηθά Φάξκαθα θ.ιπ.» (Α΄32), ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

«Μεηά ηελ πεξίπησζε γ΄ πξνζηίζεηαη πεξίπησζε δ΄, σο εμήο: δ) Γσξεάλ, θαηά λνκή, 

ρξήζε θαη δηαρείξηζε, αθίλεηα ζηνλ «Διιεληθφ Οξγαληζκφ Αγξνηηθήο Έξεπλαο, 

Δθπαίδεπζεο θαη Αλάπηπμεο» (ΔΛΓΟ) λ,π.η.δ. επνπηεπφκελν απφ ην Τπνπξγείν 

Αγξνηηθήο  Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, απνθιεηζηηθά γηα ηελ απξφζθνπηε πινπνίεζε ηεο 

απνζηνιήο ηνπ. Ο «Διιεληθφο Οξγαληζκφο Αγξνηηθήο Έξεπλαο, Δθπαίδεπζεο θαη 

Αλάπηπμεο» (ΔΛΓΟ),  κπνξεί λα εθκηζζψλεη ή λα παξαρσξεί πεξαηηέξσ ηε ρξήζε ησλ 

αθηλήησλ απηψλ ζε ηξίηνπο, κεηά απφ πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ πνπ ζα δηελεξγεί ν ίδηνο, 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηνπ.». 

 

Άξζξν 25 

Σξνπνπνίεζε  ηνπ λ. 1564/1985 «Οξγάλσζε παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ηνπ 

πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ θπηηθώλ εηδώλ» (Α΄164) 

 

1.Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 1564/1985 «Οξγάλσζε παξαγσγήο θαη 

εκπνξίαο ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θπηηθψλ εηδψλ» ( Α΄164) ηξνπνπνηείηαη σο 

εμήο: «Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ 

αληηκεησπίδνληαη απφ πηζηψζεηο ηνπ Κεληξηθνχ Σακείνπ Γεσξγίαο, Κηελνηξνθίαο θαη 

Γαζψλ (ΚΣΓΚ θαη Γαζψλ) πνπ επηδνηείηαη θάζε έηνο γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο Σαθηηθφ θαη Γεκφζησλ Δπελδχζεσλ θαη απφ πηζηψζεηο ηνπ «Δηδηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ πνξνπαξαγσγήο θαη Φπησξίσλ». 

2. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 1564/1985 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: «Οη 

δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ, εθηφο απφ εθείλεο ησλ 

απνδνρψλ ησλ κφληκσλ ππαιιήισλ, αληηκεησπίδνληαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ εηδηθνχ 

Λνγαξηαζκνχ κε ηίηιν «Κεθάιαηα ζπνξνπαξαγσγήο» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΚΣΓΚ 

θαη Γαζψλ ν νπνίνο κεηνλνκάδεηαη ζε «Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ πνξνπαξαγσγήο θαη 

Φπησξίσλ». 



71 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 

ΜΔΣΑΒΑΣΙΚE ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

Άξζξν  26 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

 

1. Σν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ (κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ πνπ θαηέρεη 

νξγαληθέο ή πξνζσπνπαγείο ζέζεηο ζηνλ Οξγαληζκφ) θαη ην πξνζσπηθφ κε ζχκβαζε 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, νηνπδήπνηε  θιάδνπ, θαηεγνξίαο, εηδηθφηεηαο, 

βαζκνχ ή εξεπλεηηθήο βαζκίδαο, θαζψο θαη νη κε έκκηζζνη εληνιή θαη πάγηα αληηκηζζία 

δηθεγφξνη πνπ ππεξεηνχλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηνλ Οξγαληζκφ, 

ζπλερίδνπλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνλ ηφπν ηεο πξνεγνχκελεο εξγαζίαο 

ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηε κεηαβνιή ηεο νλνκαζίαο ή ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ νξγαληθψλ - 

ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ή δνκψλ πνπ πηνζεηεί ν παξψλ λφκνο, ε δε δηαλπζείζα 

εξγαζηαθή ζεηεία ηνπο ζηα ζπγρσλεπζέληα ζηνλ Διιεληθφ Γεσξγηθφ Οξγαληζκφ –

ΓΖΜΖΣΡΑ (ΔΛΓΟ–ΓΖΜΖΣΡΑ) λνκηθά πξφζσπα θαζψο θαη ζηνλ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ 

ζεσξείηαη φηη έρεη δηαλπζεί γηα θάζε ζπλέπεηα ζηνλ ζπληζηψκελν κε ηνλ παξφληα λφκν 

Οξγαληζκφ.  

 

2.Οη εξεπλεηέο ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ βαζκίδαο Γ΄ εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 

πξψην έηνο ηεο ζεηείαο ηνπο θαη δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε 

βαζκίδα Γ΄ ζην ζηνηρείν α) ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4310/2014 φπσο ηζρχεη 

πξνάγνληαη ζηε βαζκίδα απηή χζηεξα απφ αίηεζε θαη ζεηηθή θξίζε απφ πεληακειή 

επηηξνπή θξηηψλ πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ νηθείνπ Ηλζηηηνχηνπ θαη ηέζζεξα 

(4) κέιε κε ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν ηα νπνία επηιέγνληαη κε θιήξσζε πνπ 

δηελεξγεί ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην ηνπ νηθείνπ Ηλζηηηνχηνπ (ΔΗ) θαη πξέπεη λα 

θαηέρνπλ βαζκίδα αλψηεξε ή ίζε κε ηε βαζκίδα Γ΄. Γχν (2) απφ ηα κέιε είλαη εξεπλεηέο 

ηνπ νηθείνπ Ηλζηηηνχηνπ θαη δχν (2) είλαη εμσηεξηθά θαη επηιέγνληαη απφ ηνλ εζληθφ 

θαηάινγν θξηηψλ. Αλ νη θαηά ηα αλσηέξσ εξεπλεηέο πνπ ππεξεηνχλ ζην Ηλζηηηνχην είλαη 

ιηγφηεξνη απφ δχν, ζηελ θιήξσζε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δχν (2) κειψλ 

ηεο επηηξνπήο κεηέρνπλ εξεπλεηέο ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηα άιια 

Ηλζηηηνχηα ηνπ Οξγαληζκνχ. Αλ νη εξεπλεηέο πνπ ππεξεηνχλ ζην Ηλζηηηνχην ή ζηνλ 

Οξγαληζκφ δελ επαξθνχλ, γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αλαγθαίνπ αξηζκνχ, ε επηηξνπή 
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θξίζεο ζπκπιεξψλεηαη απφ εμσηεξηθνχο θξηηέο πνπ επηιέγνληαη ζχκθσλα κε ηελ 

αλσηέξσ δηαδηθαζία. Αλ ν θξηλφκελνο δελ θξηζεί πξναθηένο, ε ζεηεία ηνπ παξαηείλεηαη 

γηα δχν (2) έηε, κεηά δε ηε ιήμε ηεο επαλαθξίλεηαη. Αλ θαη θαηά ηελ επαλάθξηζε δελ 

θξηζεί πξναθηένο γηα ηε βαζκίδα Γ΄ κπνξεί κε αίηεζή ηνπ πνπ ππνβάιιεηαη ζηνλ 

Οξγαληζκφ κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο 

ηνπ ζηε βαζκίδα Γ΄  λα δεηήζεη λα εληαρζεί ζε πξνζσπνπαγή ζέζε είηε ησλ ΔΛΔ ηνπ 

ζηνηρείνπ β) ηεο παξαγξάθνπ 1  είηε, ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ θαηεγνξηψλ 

Παλεπηζηεκηαθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. Ζ αίηεζε γηα έληαμε ζηνπο ΔΛΔ δηαβηβάδεηαη ζην νηθείν ΔΗ, ην νπνίν 

θαη γλσκνδνηεί ζην Γ ηνπ Οξγαληζκνχ. Σν Γ απνθαζίδεη ηελ έληαμε κεηά απφ ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΔΗ. Ο θαηά ηα αλσηέξσ εληαγκέλνο ιακβάλεη ηηο απνδνρέο ηεο 

λέαο ηνπ ζέζεο. Ζ πξνεγνχκελε ζεηεία ηνπ ζηε ζέζε εξεπλεηή ζεσξείηαη φηη δηαλχζεθε 

ζηε λέα ηνπ ζέζε γηα φιεο ηηο ζπλέπεηεο.  

 

3. Μέρξη ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Δπηζηεκνληθψλ πκβνπιίσλ ησλ Ηλζηηηνχησλ 

(ΔΗ) ηνπ Οξγαληζκνχ ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί θαη λα αζθεί ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ ην 

Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ πνπ ζπζηάζεθε κε ην άξζξν 55 παξ.2 

ηνπ λ.4235/2014 (Α΄ 32) θαη παξαηείλεηαη αληίζηνηρα ε ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ πνπ 

νξίζηεθαλ κε ηελ αξηζκ. 191/29448/04.03.2014 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΤΟΓΓ 131/14.03.2014) θαη αλαλεψζεθε ην πξψηνλ κε ηελ 

αξηζκ. 2496/26520/08.03.2017 (ΤΟΓΓ 116/13.03.2017) θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ αξηζκ. 

878/137652/20.12.2017 (ΤΟΓΓ 724/29.12.2017) φκνηεο. Γηα ηελ πξφζιεςε θαη 

πξναγσγή ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ εθαξκφδεη ηα πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν 15 παξ.3 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

4. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, φπνπ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

αλαθέξνληαη «ην Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο» (ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.), «ν Οξγαληζκφο 

Γεσξγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Καηάξηηζεο θαη Απαζρφιεζεο» (ΟΓ.Δ.Δ.Κ.Α.) 

- "ΓΖΜΖΣΡΑ", «ν Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ» 

(Ο.Π.Δ.ΓΔ. Π.), «ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο Γάιαθηνο θαη Κξέαηνο» (ΔΛ.Ο.ΓΑ.Κ.),λνείηαη ν 

κεηνλνκαζζείο κε ηνλ παξφληα λφκν «Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο – ΓΖΜΖΣΡΑ» 

(ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ), ζε ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ, 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΛΓΟ). 
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5. Σπρφλ εθθξεκείο δηαδηθαζίεο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο εμνπιηζκνχ, φπσο απηέο 

θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.2538/1997 (Α΄ 242), 

φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, γηα ηα Ηλζηηηνχηα Αγξνηηθήο Έξεπλαο (ΗΑΔ) ηνπ ΔΘΗΑΓΔ,  (α) 

Δπηζηήκεο ησλ Εψσλ θαη Κηεληαηξηθήο Έξεπλαο Θεζζαινλίθεο θαη (β) Λνηκσδψλ, 

Παξαζηηηθψλ Ννζεκάησλ θαη Πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο Αζελψλ, παχνπλ λα 

εμειίζζνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ. Ο πθηζηάκελνο εμνπιηζκφο θαη 

ηα ινηπά θηλεηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ΗΑΔ θαηαγξάθεηαη ζηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οξγαληζκνχ 

 

6.Σα δηαπηζηεπκέλα ή ππφ δηαπίζηεπζε Δξγαζηήξηα ησλ ζπγρσλεπζέλησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ΔΘΗΑΓΔ θαη ΔΛΟΓΑΚ ζηνλ ζπζηαζέληα ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ κε ηελ αξηζ. 

188763/10-10-2011  θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. 919/131869/20.10.2014 θαη 

9657/122441/10.11.2015 φκνηεο, εληάζζνληαη θαη ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ σο 

ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ κελ ΔΘΗΑΓΔ ησλ νηθείσλ  Ηλζηηηνχησλ Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηνπ 

δε ΔΛΟΓΑΚ ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 

 

7. Όια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θηλεηά θαη αθίλεηα, ελνρηθά θαη εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα, 

απνζεκαηηθά θ.ιπ. ησλ ζπγρσλεπζέλησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ζηνλ ζπζηαζέληα ΔΛΓΟ-

ΓΖΜΖΣΡΑ κε ηελ αξηζ. 188763/10-10-2011  θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. 

919/131869/20.10.2014 θαη 9657/122441/10.11.2015 φκνηεο πεξηέξρνληαη ζηνλ 

Οξγαληζκφ θαη ζπλερίδνπλ λα εμππεξεηνχλ απηφλ θαη ηηο ππεξεζηαθέο ηνπ κνλάδεο 

ρσξίο ηελ θαηάξηηζε άιιεο πξάμεο ή κεηαβίβαζεο. Ζ παξνχζα δηάηαμε απνηειεί ηίηιν 

κεηαγξαθήο, ε νπνία γίλεηαη αηειψο. Δηδηθφηεξα, ηακεηαθά ππφινηπα θαη θαηαζέζεηο ησλ 

ζπγρσλεπζέλησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πεξηέξρνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ. Τπνγξαθείζεο 

ζπκβάζεηο, εθηεινχκελα πξνγξάκκαηα, έξγα θαη κειέηεο θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο ηνπ Οξγαληζκνχ ζπλερίδνπλ λα εθηεινχληαη, θαζψο θαη νη ηπρφλ 

εθθξεκείο δίθεο ζπλερίδνπλ λα δηεμάγνληαη ρσξίο λα επέξρεηαη δηαθνπή απηψλ, ζην 

φλνκα ησλ ζπγρσλεπζέλησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, κε απνθάζεηο ηνπ Γ ηνπ 
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Οξγαληζκνχ, ν δε Οξγαληζκφο αλαιακβάλεη απηνδηθαίσο θαη ρσξίο νπνηαδήπνηε άιιε 

δηαηχπσζε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ΔΛΓΟ–ΓΖΜΖΣΡΑ. 

 

8.Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ πνπ πξέπεη λα νινθιεξσζεί κέζα ζε έμη 

κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηα αληίζηνηρα ζέκαηα ξπζκίδνληαη κε 

απνθάζεηο ηνπ Γ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 

9. Μέρξη ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Γ ηνπ Οξγαληζκνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

7,8 θαη 9 ηνπ παξφληνο λφκνπ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8  παξ. 4 ηεο αξηζ. 

188763/10-10-2011 θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ν ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. 919/131869/20.10.2014 θαη 9657/122441/10.11.2015 

φκνηεο. 

 

10. Ο δηαθξηηηθφο ηίηινο «ΔΘΗΑΓΔ-NAGREF», πνπ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο αξηζ. 

188763/10.10.2011 θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ζπγρσλεχζεθε ην ΔΘΗΑΓΔ ζηνλ ΔΛΓΟ-

ΓΖΜΖΣΡΑ θαη είρε θαηνρπξψζεη ην ΔΘΗΑΓΔ, θαζίζηαηαη ηδηνθηεζία ηνπ Οξγαληζκνχ θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο αγξνηηθήο έξεπλαο. 

 

11. Σα Λνγφηππα ή / θαη ηα ήκαηα πνπ θαηά ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ έρεη εθδψζεη θαη έρεη θαηνρπξψζεη ν Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο 

Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ (Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π. - AGROCERT) θαη ν θαζνιηθφο δηάδνρφο ηνπ 

ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ θαζψο θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο "AGROCERT" θαζίζηαληαη ηδηνθηεζία 

ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 

 12. Οπνηεζδήπνηε ξπζκίζεηο θαηαβνιήο ηειψλ γηα ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο ή / θαη 

επίβιεςεο ππέξ ηνπ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ 

(Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π.-AGROCERT) θαη ηνπ θαζνιηθνχ δηαδφρνπ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ 

ζπλερίδνπλ λα θαηαβάιινληαη ζηνλ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ  ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ, 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΛΓΟ). 
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13. Οη εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαλ ζηνλ ΔΛ.Ο.ΓΑ.Κ θαη ζηνλ θαζνιηθφ δηάδνρφ ηνπ 

ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ, ζχκθσλα κε ηηο θάζε θνξά ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζπλερίδνπλ λα 

θαηαβάιινληαη ζηνλ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ  ΑΓΡΟΣΗΚΖ  ΔΡΔΤΝΑ, 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΛΓΟ). 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι΄ 

ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

Άξζξν   27 

Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο 

 

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ θαηαξγείηαη θάζε άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε 

θαηά ην κέξνο πνπ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή θαηά ην κέξνο πνπ ξπζκίδεη 

δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα πνπ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

 

 

 

 

 

 

 


