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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 188763
Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙ−

ΣΜΟΣ − ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευόμενων 
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων νομικών προσώπων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπ’ όψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1, περίπτωση δ, και 2 του άρθρου 14Β του 

ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 
(Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α΄ 314), όπως το άρθρο αυτό προστέ−
θηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4002/2011 
«Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του 
Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσι−
ονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων 
Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α΄ 180).

β) Των άρθρων 3 έως 26 του ν. 1845/1989 «Ανάπτυξη 
και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας 
− Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

γ) Των άρθρων 11 έως 22 του ν. 2520/1997 «Μέτρα 
για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωρ−
γικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 
Απασχόλησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 173), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

δ) Των άρθρων 30 έως 43 του ν. 2637/1998 «Σύσταση 
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα−
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν−
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργί−
ας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

ε) Του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 «Εναρμόνιση προς 
το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των 
πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων 
ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 48), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

ζ) Του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΦΕΚ Α΄ 213).

η) Του π.δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 145).

θ) Του αρ. 49Α της υπ’ αριθ. 2682/1987 απόφασης του 
Προέδρου της Βουλής «Κώδικας Κανονισμού Εργασιών 
Βουλής» (ΦΕΚ Α΄106).

ι) Την υπ’ αριθ. Υ350/8−7−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των αναπλη−
ρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και 
Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ Β΄ 1603).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση

1. Ιδρύεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με 
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
− ΔΗΜΗΤΡΑ», το οποίο ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο 
Τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, 
λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και επο−
πτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

2. Η έδρα του Οργανισμού βρίσκεται στην Αθήνα.
3. Από την ισχύ της παρούσης συγχωνεύονται στο 

πλαίσιο του Οργανισμού αυτού: α) το Εθνικό Ίδρυμα 
Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), β) ο Οργανισμός Γεωρ−
γικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 
Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) − «ΔΗΜΗΤΡΑ», γ) ο Οργανισμός 
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Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων 
(Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π – AGROCERT) και δ) ο Ελληνικός Οργανι−
σμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑΚ).

4. Οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων νομικών 
προσώπων μεταφέρονται στον ιδρυόμενο Οργανισμό. 

Άρθρο 2
Όργανα Διοίκησης 

Τα όργανα διοίκησης του Οργανισμού είναι:
α) το Διοικητικό Συμβούλιο και 
β) ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 3
Διοικητικό Συμβούλιο

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

α) Τον Πρόεδρο.
β) Το Διευθύνοντα Σύμβουλο.
γ) Δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων με τους αναπληρωτές τους, 
οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό.

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνομοσπον−
δίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.) 
με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από το Δ.Σ. 
της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητη−
ρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) με τον αναπληρωτή του, που 
προτείνονται από το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

στ) Έναν (1) εκπρόσωπο του προσωπικού του Οργα−
νισμού με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι εκλέγονται 
απευθείας από το σύνολο των υπαλλήλων του Οργα−
νισμού.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού διορίζε−
ται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής με δυ−
νατότητα ανανέωσης μια φορά και για ίσο χρονικό δι−
άστημα.

4. Εισηγητής για όλα τα θέματα, που συζητούνται στο 
Δ.Σ., είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού.

5. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του 
Οργανισμού της κατηγορίας «Ανώτατης Πανεπιστημια−
κής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης», ο οποίος ορίζεται 
από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του.

6. Το Δ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου τακτικά μια (1) φορά το μήνα και εκτάκτως, 
όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή όταν ζη−
τηθεί εγγράφως από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του.

7. Το Δ.Σ. έχει απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχι−
στον πέντε (5) μέλη του, στα οποία οπωσδήποτε συ−
μπεριλαμβάνονται ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμ−
βουλος του Οργανισμού ή οι κατά περίπτωση νόμιμοι 
αναπληρωτές τους.

8. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

9. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να συμμετέχουν 
χωρίς δικαίωμα ψήφου άλλα πρόσωπα, αρμόδια για τον 
χειρισμό συζητουμένων θεμάτων, μετά από πρόσκλη−
ση του Προέδρου. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να 
αποχωρήσουν μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης 
του θέματος, για το οποίο έχουν προσκληθεί, και οπωσ−

δήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας για την 
λήψη απόφασης.

10. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρό−
εδρο και τον Γραμματέα, αφού προηγουμένως επικυ−
ρωθούν από το Δ.Σ.

11. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για κάθε θέμα, το οποίο αφο−
ρά στη λειτουργία του Οργανισμού.

12. Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να μεταβιβάζει 
αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στο Δι−
ευθύνοντα Σύμβουλο.

13. Τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια εκτός έδρας 
αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις των νόμων 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α) και 
3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α’), όπως κάθε φορά ισχύουν.

14. Τα μέλη του Δ.Σ., των οποίων λήγει η θητεία, εξα−
κολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την 
αντικατάστασή τους και δικαιούνται μέχρι τότε να λαμ−
βάνουν τις αποδοχές ή τις αποζημιώσεις που προβλέ−
πονται για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 4
Πρόεδρος

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφού 
προηγηθεί σχετική ακρόαση του υποψηφίου από την 
αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

2. Η θέση του Προέδρου του Δ.Σ. είναι πλήρους απα−
σχόλησης και πληρούται μετά από δημόσια προκήρυ−
ξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
σύμφωνα με τις κείμενες για τον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα διατάξεις.

3. Η θητεία του Προέδρου του Δ.Σ. είναι τριετής με 
δυνατότητα ανανέωσης μια φορά και για ίσο χρονικό 
διάστημα.

4. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρέπει να είναι επιστήμονας 
εγνωσμένου κύρους, να κατέχει διδακτορικό τίτλο σπου−
δών και να γνωρίζει σε άριστο βαθμό την αγγλική ή τη 
γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα.

5. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Εκπροσωπεί τον Οργανισμό έναντι παντός τρίτου 

και ιδίως έναντι Αρχών, Συλλογικών Οργάνων, Φορέων 
και Οργανισμών της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

β) Υπογράφει συμβάσεις του Οργανισμού με τρίτους 
καθώς και δημόσιες ανακοινώσεις.

γ) Παρακολουθεί τη λειτουργία του Οργανισμού και 
ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ.

δ) Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των 
συνεδριάσεων του Δ.Σ.

ε) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
στ) Υπογράφει μαζί με το γραμματέα τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων του Δ.Σ. καθώς και τα αντίγραφα και τα 
αποσπάσματα αυτών.

η) Ελέγχει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.
6. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ελλείποντα, απόντα ή κωλυ−

όμενο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Διευθύνων 
Σύμβουλος του Οργανισμού. Στη περίπτωση αυτή το 
Δ.Σ. συνεδριάζει με μειωμένη σύνθεση και για την ύπαρ−
ξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον πέντε 
(5) μελών του, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος 
Συμβούλου. Εάν κατά την λήψη απόφασης προκύψει 
ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Διευθύνοντος Συμ−
βούλου.
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7. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. καταβάλλονται α) μηνιαία 
αντιμισθία, επιδόματα εορτών και άδειας, οικογενειακή 
παροχή και έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων 
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο−
νομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
β) οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις 
εκτός έδρας μετακινήσεις του, που καθορίζονται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των νόμων 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄) 
και 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν.

8. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. για το χρόνο της θητείας του 
ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό φορέα κύριας και επι−
κουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Οργανισμού, 
εφόσον για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν καλύπτεται 
από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.

9. Για τις ανάγκες εκπροσώπησης του Οργανισμού 
συνιστάται και λειτουργεί Υπηρεσία Διεθνών και Δη−
μοσίων Σχέσεων, η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στον 
Πρόεδρο. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας μπορεί να 
είναι δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος αποσπάται στον 
Οργανισμό με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση 
αρμόδιου Υπουργού, πρέπει να κατέχει μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών, να γνωρίζει σε άριστο βαθμό την αγ−
γλική ή την γαλλική γλώσσα και να έχει αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση στις διεθνείς και 
δημόσιες σχέσεις καθώς και σε θέματα συναφή με την 
αποστολή και τους σκοπούς του Οργανισμού. Η θητεία 
του είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης μια φορά 
και για ίσο χρονικό διάστημα.

10. Στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διεθνών και Δη−
μοσίων Σχέσεων καταβάλλονται α) μηνιαία αντιμισθία, 
το ύψος της οποίας καθορίζεται στο 70% της κάθε 
φορά μηνιαίας αντιμισθίας του Προέδρου, β) επιδόματα 
εορτών και άδειας και οικογενειακή παροχή, όπως κάθε 
φορά ισχύουν για τους υπαλλήλους του Δημοσίου και 
γ) οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις 
εκτός έδρας μετακινήσεις του, που καθορίζονται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των νόμων 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄) 
και 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν. Εάν 
ο προϊστάμενος της υπηρεσίας είναι αποσπασμένος δη−
μόσιος υπάλληλος, λαμβάνει την μηνιαία αντιμισθία, τα 
επιδόματα εορτών, την οικογενειακή παροχή, τα οδοιπο−
ρικά έξοδα και την ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός 
έδρας μετακινήσεις του της παρούσης παραγράφου, τα 
οποία βαρύνουν τον Οργανισμό. Η μισθοδοσία του στην 
υπηρεσία, από την οποία προέρχεται, αναστέλλεται. Οι 
πάσης φύσεως παροχές, οι οποίες προβλέπονται από 
ειδικές διατάξεις νόμου, συναρτώνται με το εν γένει 
υπηρεσιακό καθεστώς του υπαλλήλου και δεν αποτε−
λούν εισόδημα κατά την έννοια του νόμου 1256/1982 
(ΦΕΚ 65 Α΄), συνεχίζονται να καταβάλλονται από την 
υπηρεσία, από την οποία αυτός προέρχεται. 

Άρθρο 5
Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού διορίζεται 
με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, αφού προηγηθεί σχετική ακρόαση του 
υποψηφίου από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. 

2. Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης και πληρούται μετά 
από δημόσια προκήρυξη του Υπουργού Αγροτικής Ανά−

πτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις κείμενες για τον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα διατάξεις.

3. Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι τριετής 
με δυνατότητα ανανέωσης μια φορά και για ίσο χρονικό 
διάστημα. Για το χρόνο της θητείας του ο Διευθύνων 
Σύμβουλος ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό φορέα κύ−
ριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του 
Οργανισμού, εφόσον για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν 
καλύπτεται από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να είναι επιστή−
μονας εγνωσμένου κύρους, να κατέχει μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών, να γνωρίζει σε άριστο βαθμό την αγ−
γλική γλώσσα και να διαθέτει αποδεδειγμένη διοικητική 
εμπειρία καθώς και εμπειρία σε θέματα συναφή με την 
αποστολή και τους σκοπούς του Οργανισμού.

5. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εσωτε−
ρικό εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού και έχει τις 
εξής αρμοδιότητες:

α) Υποβάλλει στο Δ.Σ. τις προτάσεις, που απαιτούνται 
για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου του 
Οργανισμού.

β) Έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των αποφάσεων 
του Δ.Σ. και του συνολικού έργου του Οργανισμού.

γ) Προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού του 
Οργανισμού και διευθύνει το έργο τους.

δ) Φροντίζει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, 
του ισολογισμού, του απολογισμού καθώς και της ετή−
σιας έκθεσης πεπραγμένων του Οργανισμού.

ε) Παρακολουθεί, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει 
το προσωπικό του Οργανισμού.

στ) Υπογράφει όλα τα έγγραφα, τα οποία αφορούν 
στην εσωτερική λειτουργία του Οργανισμού.

ζ) Είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος των 
υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Οργανισμού.

η) Εντέλλεται και υπογράφει όλες τις διενεργούμενες 
δαπάνες του Οργανισμού.

θ) Αποφασίζει για έκτακτα και κατεπείγοντα θέματα 
και υποβάλλει, εκτός ημερησίας διατάξεως, τις αποφά−
σεις αυτές για έγκριση στο Δ.Σ. του Οργανισμού στην 
αμέσως επόμενη συνεδρίασή του.

ι) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε 
αυτόν ρητώς από την παρούσα απόφαση και τις απο−
φάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί με πράξη του να 
μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους Γενικούς Διευ−
θυντές και τους Διευθυντές της Κεντρικής Υπηρεσίας 
καθώς και στους Περιφερειακούς Διευθυντές.

7. Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού κατα−
βάλλονται α) μηνιαία αντιμισθία, επιδόματα εορτών και 
άδειας, οικογενειακή παροχή και έξοδα παράστασης, 
το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και β) οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια 
αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, που 
καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 
2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α) και 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), όπως 
κάθε φορά ισχύουν.

8. Το Διευθύνοντα Σύμβουλο ελλείποντα, απόντα ή κω−
λυόμενο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

9. Στον Οργανισμό συνιστάται και λειτουργεί Νομική 
Υπηρεσία, η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στο Διευθύνο−
ντα Σύμβουλο και στελεχώνεται από έξι (6) δικηγόρους, 
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που προσλαμβάνονται κατά τις κείμενες διατάξεις. Στη 
Νομική Υπηρεσία προΐσταται Νομικός Σύμβουλος με 
τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί μια φορά και 
για ίσο χρονικό διάστημα. Ο Νομικός Σύμβουλος είναι 
δικηγόρος διορισμένος στον Άρειο Πάγο και επιλέγε−
ται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από 
εσωτερική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

10. Στον προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας κατα−
βάλλονται α) μηνιαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται στο 70% της κάθε φορά μηνιαίας αντιμισθί−
ας του Διευθύνοντος Συμβούλου, β) επιδόματα εορτών 
και άδειας και οικογενειακή παροχή, όπως κάθε φορά 
ισχύουν για τους υπαλλήλους του Δημοσίου και γ) οδοι−
πορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός 
έδρας μετακινήσεις του, που καθορίζονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις των νόμων 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α) και 
3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 6
Κεντρική Υπηρεσία

1. Η Κεντρική Υπηρεσία, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, 
διαρθρώνεται στις εξής Γενικές Διευθύνσεις:

α) Γενική Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού.
β) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας.
γ) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κα−

τάρτισης.
δ) Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας Αγρο−

τικών Προϊόντων.
2. Στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού 

προΐσταται με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί, 
υπάλληλος της κατηγορίας «Ανώτατης Πανεπιστημιακής 
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης», κλάδων ΠΕ Διοικητι−
κού ή Οικονομικού, με βαθμό Α΄ και τριετή τουλάχιστον 
προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας 
επιπέδου Διεύθυνσης.

3. Στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας προΐστα−
ται με τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί, υπάλ−
ληλος της κατηγορίας «Ερευνητές» του Οργανισμού με 
βαθμό Ερευνητή Α΄ και τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
σε θέση Διευθυντή Ινστιτούτου Αγροτικής Έρευνας.

4. Στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης προΐσταται με τριετή θητεία, που μπορεί 
να ανανεωθεί, υπάλληλος της κατηγορίας «Ανώτατης 
Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης», κλά−
δου ΠΕ Γεωτεχνικής ειδικότητας, με βαθμό Α΄, τριετή 
τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου ορ−
γανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης και παιδαγωγική 
εμπειρία ή κατάρτιση.

5. Στη Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας 
Αγροτικών Προϊόντων προΐσταται με τριετή θητεία, που 
μπορεί να ανανεωθεί, υπάλληλος της κατηγορίας «Ανώ−
τατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης», 
κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικής ειδικότητας, με βαθμό Α΄, τρι−
ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου 
οργανικής μονάδος επιπέδου Διεύθυνσης και εμπειρία 
σε θέματα σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας, την 
προτυποποίηση, τον έλεγχο και την πιστοποίηση αγρο−
τικών προϊόντων και τροφίμων.

6. Η τοποθέτηση των Γενικών Διευθυντών γίνεται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού 
μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρο 7
Περιφερειακές Διευθύνσεις

1. Στο πλαίσιο της διοικητικής διάρθρωσης του Οργα−
νισμού συστήνονται επτά (7) Περιφερειακές Διευθύνσεις 
και ειδικότερα:

α) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής με έδρα την 
Αθήνα.

β) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας με έδρα τη Λάρισα.

γ) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου – Δυτικής Μα−
κεδονίας με έδρα τα Ιωάννινα.

δ) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου – Δυτικής 
Ελλάδας − Ιονίου με έδρα την Πάτρα.

ε) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αιγαίου με έδρα τον 
Πειραιά.

στ) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης με έδρα το 
Ηράκλειο.

ζ) Η Περιφερειακή Διεύθυνση Μακεδονίας – Θράκης 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

2. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις προΐστανται με 
τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί, υπάλληλοι 
της κατηγορίας «Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τε−
χνολογικής Εκπαίδευσης», κλάδου ΠΕ και με βαθμό 
τουλάχιστον Β΄.

3. Η τοποθέτηση των Προϊσταμένων των Περιφερεια−
κών Διευθύνσεων γίνεται με απόφαση του Διευθύνοντος 
Συμβούλου.

4. Οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
συντονίζουν το διενεργούμενο ερευνητικό, εκπαιδευτικό 
και ελεγκτικό έργο στη περιοχή ευθύνης τους. 

Άρθρο 8
Προσωπικό του Οργανισμού

Ο Οργανισμός στελεχώνεται από τις παρακάτω κα−
τηγορίες προσωπικού:

α) Ερευνητές, των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζο−
νται σε εκατόν είκοσι επτά (127).

β) Υπάλληλοι Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνο−
λογικής Εκπαίδευσης, των οποίων οι οργανικές θέσεις 
ορίζονται σε τριακόσιες εξήντα δύο (362) και από αυτές 
διακόσιες πενήντα πέντε (255) Πανεπιστημιακής Εκπαί−
δευσης και εκατόν επτά (107) Τεχνολογικής Εκπαίδευ−
σης.

γ) Υπάλληλοι Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης 
δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, των 
οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε διακόσιες 
ογδόντα πέντε (285).

Άρθρο 9
Οικονομική Διαχείριση και Λειτουργία

1. Οι πόροι του Οργανισμού προέρχονται από:
α) Την ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋ−

πολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

β) Την ετήσια επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό 
των δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλου φορέα.

γ) Τις πάσης φύσεως επιχορηγήσεις από Ευρωπαϊκούς 
Κοινοτικούς ή Διεθνείς Οργανισμούς.

δ) Τα έσοδα από την εκτέλεση ερευνητικών και διδα−
κτικών έργων, τη διάθεση προϊόντων και την παροχή 
εξειδικευμένων υπηρεσιών στο Δημόσιο, σε νομικά πρό−
σωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες.
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ε) Τα έσοδα από την εκτέλεση εργασιών ελέγχου, 
πιστοποίησης και επίβλεψης φορέων ελέγχου ή/και πι−
στοποίησης.

στ) Τα έσοδα από την πώληση εκδόσεων του Οργα−
νισμού.

ζ) Τα έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας 
του.

η) Τις δωρεές, τις χορηγίες και τις κάθε είδους πα−
ροχές τρίτων.

ι) Τα έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για κάθε 

οικονομική διαχειριστική πράξη καθώς και για κάθε δι−
αχειριστική πράξη επί των ακινήτων, τα οποία ανήκουν 
κατά κυριότητα ή χρήση στον Οργανισμό. 

Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης παύει αυ−
τοδίκαια η θητεία των Προέδρων, των Διευθυνόντων 
Συμβούλων και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων 
των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων χωρίς καμιά 
αποζημίωση.

2. Μέχρι την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσης για τη στελέχωση των θέσεων του Προέ−
δρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού 
οι θέσεις αυτές πληρούνται προσωρινά με απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η 
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η θητεία των διοριζόμενων με βάση τη παράγραφο 
αυτή λήγει αυτοδίκαια με την πλήρωση των θέσεων 
Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της παρούσης απόφασης 
αντίστοιχα.

3. Στον Πρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του 
προσωρινού Δ.Σ. καταβάλλονται α) μηνιαία αντιμισθία, 
επιδόματα εορτών και άδειας, οικογενειακή παροχή και 
έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων είναι ίσο με 
αυτό που καθορίζεται στην υπ’ αριθ. 2/2172/0022/11.01.2000 
(ΦΕΚ 32 Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με την υπ’ αριθ. 2/14015/0022/20.03.2000 (ΦΕΚ 488 Β΄) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωρ−
γίας και διαμορφώθηκε με τον νόμο 3833/2010 (ΦΕΚ 40 
Α) και τον νόμο 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α) και β) οδοιπορικά 
έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας 
μετακινήσεις τους σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 
2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α) και 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), όπως 
κάθε φορά ισχύουν.

4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης ο Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζει με απόφασή 
του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως, προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο 
από: 

α) Τον Πρόεδρο.
β) Το Διευθύνοντα Σύμβουλο.
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργού Αγροτικής Ανά−

πτυξης και Τροφίμων με τον αναπληρωτή του.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργού Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τον αναπληρωτή 
του.

ε) Ένα (1) μέλος του Δ.Σ. του Γεωτεχνικού Επιμελητη−
ρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) με τον αναπληρωτή του.

Η θητεία του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου 

λήγει αυτοδίκαια με τη συγκρότηση Διοικητικού Συμ−
βουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 
5 της παρούσης απόφασης.

5. Ο συνιστώμενος Οργανισμός καθίσταται καθολι−
κός διάδοχος των περιουσιακών δικαιωμάτων και των 
νομικών και οικονομικών υποχρεώσεων των συγχωνευ−
όμενων νομικών προσώπων.

6. Με πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων το προσωπικό που κατά την έναρξη εφαρμο−
γής της παρούσης υπηρετεί στα συγχωνευόμενα νομικά 
πρόσωπα μεταφέρεται στον Ελληνικό Γεωργικό Ορ−
γανισμό – Δήμητρα και κατατάσσεται στις κατηγορίες 
προσωπικού της απόφασης αυτής ανάλογα με τα τυπικά 
του προσόντα. 

7. Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος της πα−
ρούσης Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και Γενι−
κός Διευθυντής του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. διορίζονται στις αντίστοι−
χες θέσεις Γενικών Διευθυντών Διασφάλισης Ποιότητας 
Αγροτικών Προϊόντων και Αγροτικής Έρευνας για μια 
πλήρη θητεία δυνάμενη να ανανεωθεί.

8. Μέχρι την κατάρτιση Ειδικού Μισθολογίου του Ορ−
γανισμού οι υπάλληλοι συνεχίζουν να λαμβάνουν τις 
αποδοχές τους με τους όρους που τις ελάμβαναν κατά 
την έναρξη ισχύος της παρούσης αποφάσεως.

9. Μέχρι την οργάνωση ενιαίας οικονομικής υπηρεσίας 
του Οργανισμού συνεχίζουν να λειτουργούν οι οικονομι−
κές υπηρεσίες των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων 
με βάση τους ισχύοντες κατά την έναρξη της ισχύος 
της παρούσης αποφάσεως κανονισμούς οικονομικής 
διαχείρισης και λειτουργίας. 

10. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ορ−
γανισμού οι υπηρετούντες στα συγχωνευόμενα νομικά 
πρόσωπα δικηγόροι με έμμισθη εντολή κατατάσσονται 
στις προβλεπόμενες στην παρ. 9 του άρθρου 5 θέσεις 
της Νομικής Υπηρεσίας. Με ίδια απόφαση διορίζεται 
Νομικός Σύμβουλος μετά από εσωτερική εκδήλωση εν−
διαφέροντος όποιος διαθέτει σε υψηλότερο επίπεδο τα 
αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

11. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης παύει αυτο−
δίκαια η απόσπαση των υπαλλήλων των συγχωνευόμε−
νων νομικών προσώπων, οι οποίοι έχουν αποσπαστεί 
και υπηρετούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και των υπαλλήλων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίοι έχουν 
αποσπαστεί και υπηρετούν στα συγχωνευόμενα νομικά 
πρόσωπα. 

12. Οι συμβάσεις των μετακλητών υπαλλήλων που 
κατά την έναρξη ισχύος της παρούσης υπηρετούν στα 
γραφεία των Προέδρων και των Διευθυνόντων Συμβού−
λων των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων παρατεί−
νονται μέχρι τη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 της 
παρούσης απόφασης.

13. Από την δημοσίευση της παρούσης και για τις 
ανάγκες εποπτείας και συντονισμού των διαδικασιών 
καταγραφής, προετοιμασίας, σύνταξης, εφαρμογής και 
παρακολούθησης της εφαρμογής των εκτελεστικών 
υπουργικών αποφάσεων σε εκτέλεση της παρούσης, ο 
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί 
να διαθέσει στον Οργανισμό μέχρι δύο (2) υπαλλήλους 
από το εν γένει προσωπικό του οικείου Υπουργείου. Με 
πράξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων οι υπάλληλοι αυτοί μπορεί να καταταγούν ανάλογα 



31710 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

με τα τυπικά τους προσόντα σε μια από τις κατηγορίες 
προσωπικού του Οργανισμού μετά από αίτησή τους.

14. Όλα τα πιστοποιητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί 
κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού 
Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, συ−
νεχίζουν να ισχύουν μέχρι την λήξη τους και τις προϋ−
ποθέσεις τήρησής τους αναλαμβάνει ο συνιστώμενος 
Οργανισμός.

15. Από την έναρξη εφαρμογής της παρούσης, όπου 
στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται το Εθνικό Ίδρυμα 
Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), ο Οργανισμός Γεωργικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχό−
λησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) – «ΔΗΜΗΤΡΑ», ο Οργανισμός Πιστο−
ποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.
Π.) και ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος 
(ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), νοείται ο συνιστώμενος Οργανισμός.

16. Από την έναρξη εφαρμογής της παρούσης τα οκτώ 
(8) Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος του Ελ−
ληνικού Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.) 
που έχουν έδρα στις πόλεις Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, 
Δράμα, Ιωάννινα, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρέθυμνο 
υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότη−
τας Αγροτικών Προϊόντων του Οργανισμού.

17. Τα Λογότυπα ή/και τα Σήματα που κατά την έναρξη 
εφαρμογής της παρούσης έχει εκδώσει και έχει κατο−
χυρώσει ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης 

Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.−AGROCERT) καθώς 
και ο διακριτικός τίτλος «AGROCERT» καθίστανται ιδι−
οκτησία του συνιστώμενου Οργανισμού και συνεχίζουν 
να χρησιμοποιούνται.

18. Οποιεσδήποτε ρυθμίσεις καταβολής τελών για 
υπηρεσίες πιστοποίησης ή/και επίβλεψης υπέρ του 
Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών 
Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. –AGROCERT) συνεχίζουν να κα−
ταβάλλονται στον συνιστώμενο Οργανισμό.

19. Οι εισφορές που καταβάλλονται στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, συνεχίζουν να 
καταβάλλονται στον συνιστώμενο Οργανισμό.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αποφάσεως αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02022841310110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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