
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ 

 

« ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΛΓΟ)» 

 

Σν Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΤΠΑΑΣ) κε ην πξνηεηλφκελν 

ζρέδην λφκνπ, ζηνρεχεη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ 

ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ (ΔΛΓΟ) – ΓΗΜΗΣΡΑ, ηνπ νπνίνπ ν ζθνπφο θαη ε θχξηα 

απνζηνιή  αλαθέξνληαη  ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη 

νηθνλνκίαο.  

Ο ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ πξνήιζε απφ ηε ζπλέλσζε ηεζζάξσλ θνξέσλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, απφ:  

(α) Σν Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο (ΔΘΙΑΓΔ) πνπ ηδξχζεθε ην 1989 

(λ.1845/1989).  

(β) Σνλ Οξγαληζκφ Γεσξγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Καηάξηηζεο θαη 

Απαζρφιεζεο “ΓΗΜΗΣΡΑ” πνπ ηδξχζεθε ην 1997 (λ.2520/1997).  

(γ) Σνλ Οξγαληζκφ Πηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ (ΟΠEΓΔΠ – 

AGROCERT) πνπ ηδξχζεθε ην 1998 (λ.2637/1998) θαη  

(δ) Σνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Γάιαθηνο (ΔΛΟΓ) πνπ ηδξχζεθε ην 1993 (λ.2127/1993) 

θαη απφ ην 2008 κεηεμειίρζεθε ζε ΔΛΟΓΑΚ (λ.3698/2008). 

Σα ηέζζεξα απηά ΝΠΙΓ, φια επνπηείαο ηνπ ΤΠΑΑΣ, ζπγρσλεχζεθαλ ζε έλαλ εληαίν 

θνξέα, ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ  παξ. 1 θαη 2 ηνπ 

άξζξνπ 14Β ηνπ λ.3429/2005 (ΦΔΚ Α΄314), φπσο ην άξζξν απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ 

παξ.1  ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4002/2011 (ΦΔΚ Α 180/22.08.2011) θαη κε ηελ ππ' 

αξηζκ. 188763/10.10.2011 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ Β 2284/13.10.2011) κε 

ηελ νπνία νινθιεξψζεθε ε ζχζηαζε ηνπ αλσηέξσ Οξγαληζκνχ σο «ΔΛΛΗΝΙΚΟ 

ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ». Οη αξκνδηφηεηεο φισλ ησλ 

ζπγρσλεπκέλσλ θνξέσλ κεηαθέξζεθαλ ζηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ, ν νπνίνο ζήκεξα 

κεηξά πεξηζζφηεξα απφ 6 ρξφληα ιεηηνπξγίαο σο εληαίνο θνξέαο. 

Ο ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ιεηηνπξγεί κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ ΝΠΙΓ, αλήθεη ζηνλ  δεκφζην 

ηνκέα θαη επνπηεχεηαη απφ ην ΤΠΑΑΣ.  θνπφο ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη ε 

νπζηαζηηθφηεξε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο,  κέζσ ηεο 

άζθεζεο ησλ επηκέξνπο αξκνδηνηήησλ θαη δξάζεψλ ηνπ. πγθεθξηκέλα, απνζηνιή 



ηνπ νξγαληζκνχ είλαη  ε ζηνρεπκέλε  θαη εθαξκφζηκε  ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

θαη ζηηο αλάγθεο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο αγξνηηθή έξεπλα, ε εθπαίδεπζε θαη 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ αγξνηψλ, ν έιεγρνο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ  αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηέινο νη έιεγρνη ησλ ηζνδπγίσλ ζην γάια, ην θξέαο, ηα 

αβγά θαη φπνην άιιν πξντφλ ηνπ  αλαζέζεη ην ΤΠΑΑΣ, φια πξνο φθεινο ηεο 

ειιεληθήο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. 

ηα ρξφληα πνπ κεζνιάβεζαλ απφ ηε ζχζηαζε ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ –  πνπ 

ζπγθξνηήζεθε απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ ηεζζάξσλ απηνηειψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ  

ππφ ηελ πίεζε ηνπ πξψηνπ κεζνπξφζεζκνπ λφκνπ γηα ηελ νηθνλνκία – πνιιέο θαη 

ζεκαληηθέο νξηδφληηεο ξπζκίζεηο ηεο γεληθφηεξεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο, άιιεο 

άκεζα θαη άιιεο έκκεζα, έζεζαλ εθηφο ηζρχνο θαη εθαξκνγήο δηαηάμεηο ηεο 

θαηαζηαηηθήο ΚΤΑ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ θαη ησλ επηκέξνπο θαηαζηαηηθψλ 

λνκνζεζηψλ ησλ ηεζζάξσλ θνξέσλ πνπ ηνλ ζπλαπνηέιεζαλ (αλαθεξφκαζηε, ζην 

εληαίν βαζκνιφγην θαη κηζζνιφγην γηα ηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ εθηφο ησλ 

εξεπλεηψλ θαη ζηελ αμηνιφγεζή ηνπ, ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ζηειερψλ ζηηο ζέζεηο 

επζχλεο, ζην εηδηθφ κηζζνιφγην ησλ εξεπλεηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο θ.ιπ.).  

Αλ ζηφρνο ηεο πνιηηείαο, κε ηα δεδνκέλα  ηνπ 2011, ήηαλ κε ηε ζπγρψλεπζε ησλ 

ηεζζάξσλ θνξέσλ ζηνλ ΔΛΓO-ΓΗΜΗΣΡΑ λα θαιχςεη ηελ αλάγθε παξνπζίαζεο ησλ 

ηεζζάξσλ δεκφζησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ επνπηεχνληαλ απφ ην ΤΠΑΑΣ ζε έλα 

ηππηθά ζπλεθηηθφηεξν ζρήκα, νη ζεκεξηλέο αλάγθεο επηβάιινπλ ην ίδην απηφ ζρήκα 

λα ζπκκεηάζρεη θαη λα πξνζθέξεη πην νξγαλσκέλα, κε ην ζχλνιν ησλ ππνδνκψλ 

πνπ δηαζέηεη ζε ζηειερηθφ δπλακηθφ, ζε εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ,  εληνλφηεξα θαη 

νπζηαζηηθφηεξα ζηελ αγξνηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. 

Δίλαη αλαγθαίν έλα ζπγθξνηεκέλν ζρέδην λφκνπ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ 

Οξγαληζκνχ, πνπ ε θαηαζηαηηθή ηνπ ΚΤΑ  κεηά απφ ηηο  δχν ηξνπνπνηήζεηο ηεο, καδί,  

(α) κε ηηο απνζπαζκαηηθέο ζπκπιεξψζεηο ηεο κε δηαηάμεηο λφκσλ θαη (β) ηηο 

επηκέξνπο ππνπξγηθέο απνθάζεηο, δελ θαηάθεξαλ ζηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΛΓΟ 

ΓΗΜΗΣΡΑ λα δψζνπλ ζηνλ Οξγαληζκφ - παξά ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο -  ην 

απαξαίηεην πιαίζην, ψζηε ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ ειιεληθή  αγξνηηθή παξαγσγή θαη 

αλάπηπμε λα είλαη πεξηζζφηεξν νπζηαζηηθή, ιφγσ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο  

ηεο ρψξαο.  

Ο ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ έρεη έλα κεγάιν εχξνο δξαζηεξηνηήησλ, δηαζέηεη ζεηξά 

πεξηθεξεηαθψλ δνκψλ θαη έληνλε παξνπζία ζε δσηηθνχο ηνκείο ηεο αγξνηηθήο 

παξαγσγήο. Παξάιιεια, ζηα πξψηα ηνπ βήκαηα αληηκεηψπηζε ζεηξά πξνθιήζεσλ  

θαη δπζθνιηψλ. 

Φηινδνμία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ λφκνπ είλαη λα ζπκπιεξσζνχλ ηα πθηζηάκελα 

θελά ηεο θαηαζηαηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ, λα απνηππσζεί ε εκπεηξία 



ηεο ζπγρψλεπζεο θαη λα ξπζκηζηνχλ νη αηέιεηεο πνπ παξαηεξεζήθαλ ζηα ρξφληα 

δσήο ηνπ.  

ην πιαίζην απηφ απνζαθελίδεηαη ν ζθνπφο θαη ε απνζηνιή ηνπ εληαίνπ θνξέα, 

δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη νη απαξαίηεηεο ζπλέξγεηεο γηα ηελ  πεξαηηέξσ 

θαη πην νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ ζηειερψλ ηνπ.  

Δπηδίσμή καο είλαη, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αγξνηηθήο έξεπλαο 

θαη ηερλνινγίαο, πνπ ελδηαθέξεη ηελ ειιεληθή αγξνηηθή παξαγσγή, λα βξίζθεη ηνλ 

δξφκν ηεο άκεζεο κεηαθνξάο ηεο ζηνλ ρξήζηε «αγξφηε», ε δηάρπζε θαη αμηνπνίεζε 

ηεο ηερλνγλσζίαο ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη νηθνλνκία ηεο ρψξαο, ε νιφπιεπξε, 

ελ θαηαθιείδη, ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ αγξνηψλ θαη ε επηζηεκνληθή 

ππνζηήξημε ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ηνπ ΤΠΑΑΣ. Με ην πξνηεηλφκελν ζρέδην 

λφκνπ επηρεηξείηαη αθελφο ν θεληξηθφο ζπληνληζκφο ηεο πνιηηηθήο ζηελ αγξνηηθή 

έξεπλα, ηελ αγξνηηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε θαη αθεηέξνπ ε 

ζχλδεζή ηεο κε ηηο πεξηθεξεηαθέο, ηνπηθέο αλάγθεο.  

Παξάιιεια, εμαζθαιίδεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ηεο  Δζληθήο Πνιηηηθήο 

Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ε νπνία δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηηο 

εζληθέο αλάγθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αγξνδηαηξνθηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο αγξνηηθήο 

νηθνλνκίαο  θαη ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ ιεηηνπξγία  ελφο 

Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πνηφηεηαο πνπ πεξηιακβάλεη θαη  ηνλ έιεγρν ηεο ειιεληθήο αγνξάο 

θξέαηνο θαη γάιαθηνο. 

Με ην παξφλ ζρέδην λφκνπ ξπζκίδνληαη επίζεο ηα ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ, ιακβάλεηαη πξφλνηα γηα ην 

θαζεζηψο ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη κε εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη εμαζθαιίδεηαη 

νξζνινγηθφηεξε  ιεηηνπξγία ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν. 

ηφρνο είλαη λα απνθηήζεη ν ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ λέα δπλακηθή θαη νξίδνληα 

πξνζθνξάο, γηα λα ζπλερηζζεί θαη λα βειηηζηνπνηεζεί ην πνιχπιεπξν  θαη  ζεκαληηθφ 

γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο έξγν πνπ έρεη αλαιάβεη. 

Σν θείκελν ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ πξνζπαζεί: 

1. Να πξνζαξκφζεη ηε βαζηθή νξγάλσζε ηνπ Οξγαληζκνχ «σο λνκηθνχ πξνζψπνπ 

πνπ αλήθεη ζην θξάηνο» ζηα ηζρχνληα ζηε γεληθφηεξε λνκνζεζία. 

 2. Να ζπγθεληξψζεη, επηθαηξνπνηήζεη θαη εληαηνπνηήζεη – φζν απηφ είλαη εθηθηφ – ηελ 

εηδηθή θαη δηάζπαξηε λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηηο πνιχπιεπξεο  αξκνδηφηεηέο ηνπ, 

θαιχπηνληαο θελά ή αηέιεηεο ηεο θαηαζηαηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Οξγαληζκνχ.  

3. Να ηνλίζεη θαη δηαθξίλεη ηνλ μερσξηζηφ ραξαθηήξα ηνπ ηνκέα ηεο αγξνηηθήο 

έξεπλαο, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ αλάιεςε 

εξεπλεηηθψλ έξγσλ κεηά ηε ζπγρψλεπζε ηνπ ΔΘΙΑΓΔ ζηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ. Γηα 



ηνλ ζθνπφ απηφλ κε ην ζρέδην λφκνπ πξνηείλεηαη ε πηνζέηεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ξπζκίζεσλ ηνπ λφκνπ πιαηζίνπ γηα ηελ έξεπλα θαη ηερλνινγία πνπ ηζρχεη θαη 

εθαξκφδεηαη ζηα Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη Ιλζηηηνχηα ηεο ΓΓΔΣ. Οη φπνηεο 

δηαθνξνπνηήζεηο, απφ ηα ηζρχνληα ζηε ΓΓΔΣ φπσο είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ απνηεινχκελν απφ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Ιλζηηηνχησλ θαη 

εθπξνζψπνπο ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη ησλ άιισλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθνχ, είλαη 

αλαπφδξαζηεο, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ Οξγαληζκνχ κε εθηφο θαη πέξαλ ηεο αγξνηηθήο 

έξεπλαο αλαπηπμηαθέο γηα ηνλ αγξνηνδηαηξνθηθφ ηνκέα αξκνδηφηεηεο, πνπ δηνηθείηαη 

εληαία απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηεινχκελν θαηά πιεηνςεθία απφ κέιε πνπ δελ 

αλήθνπλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ. Καηά ηα ινηπά ν Γεληθφο Γηεπζπληήο 

Αγξνηηθήο Έξεπλαο φπσο θαη νη Γηεπζπληέο ησλ ππφ ηε Γεληθή απηή Γηεχζπλζε 

Ιλζηηηνχησλ πξνηείλεηαη λα επηιέγνληαη ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ε λνκνζεζία ηεο 

ΓΓΔΣ γηα ηελ επηινγή Γηεπζπληή Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ θαη  Γηεπζπληψλ ζηα 

Ιλζηηηνχηα ηνπο. Σαπηφρξνλα,  ην ζρέδην πηνζεηεί φιεο εθείλεο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ 

λνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο ΓΓΔΣ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξεπλεηηθψλ θαη 

αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ησλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ θαη  Ιλζηηηνχησλ ηεο, αξθεηέο απφ 

ηηο νπνίεο ζα δηεπθνιχλνπλ θαη ηνλ γεληθφηεξν αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα ηνπ 

Οξγαληζκνχ (κεγαιχηεξε ειεπζεξία ζηελ πξνψζεζε αλαπηπμηαθψλ ζπλεξγαζηψλ κε 

ηξίηνπο κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ π.ρ. πνηθηιίεο 

θπηηθνχ πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, δσηθφ θεθάιαην θ.ά.). 

4. Να αλαδείμεη ηελ αγξνηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε σο βαζηθφ παξάγνληα 

εθζπγρξνληζκνχ θαη αλάπηπμεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο καο. Σελ θαη’ αλαινγία 

πηνζέηεζε ηεο ηζρχνπζαο γεληθφηεξεο λνκνζεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ πνπ δηέπεη ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε θαη ηηο 

πξννπηηθέο ηεο ζηηο ΔΠΑ γηα ηηο νπνίεο (κέρξη ην 2022) αξκφδηνο γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπο είλαη ν ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ. Σελ δεκηνπξγία Ιλζηηηνχησλ Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο (ΙΔΚ) ζχκθσλα επίζεο κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ ΤΠΔΘ. Σελ 

ιεηηνπξγία ηαρχξξπζκσλ ζρνιψλ ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα, ηελ δηελέξγεηα 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη δηα βίνπ κάζεζεο.  

5. Να ππεξεηήζεη ην ζηφρν ηεο αλάπηπμεο πνηνηηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη 

ηξνθίκσλ. Σε ζπγθέληξσζε θαη εληαία παξνπζίαζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο – κε 

ελδερφκελε δηεχξπλζή ηνπο - πνπ αθνξά ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

Οξγαληζκνχ νη νπνίνη ζπκβάινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ ηξνθίκσλ, ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο κέζσ ηεο 

Πηζηνπνίεζεο θαη ησλ Διέγρσλ. ηφρνο πνπ αθνξά ζηελ αλάπηπμε κέζα απφ ηελ 

πξνζηηζέκελε αμία ζηα αγξνηηθά πξντφληα καο θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηαθηλνχκελσλ 

πνζνηήησλ γάιαθηνο, θξέαηνο θαη απγψλ. 



6. Να δεκηνπξγήζεη έμη (6) Πεξηθεξεηαθά πκβνχιηα κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ δνκψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ 

θαη ησλ ππνδνκψλ θαη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγηψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ζηε ζέζε 

ησλ πέληε (5) Κέληξσλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πνπ πξνβιέθζεθαλ κε ηελ πξψηε 

ζπκπιήξσζε ηεο θαηαζηαηηθήο ΚΤΑ ηνπ Οξγαληζκνχ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014, ηα 

νπνία κέρξη ζήκεξα δελ ιεηηνχξγεζαλ. 

Η  πξφηαζε απηή εμεηδηθεχεη ηελ θχξηα απνζηνιή ηνπ Οξγαληζκνχ λα βξίζθεηαη 

ελεξγά θαη άκεζα θνληά ζηνλ αγξφηε. ηελ πεξηθεξεηαθή δηάξζξσζε ηνπ ΔΛΓΟ-

ΓΗΜΗΣΡΑ, πνπ αλ θαη κε νξγαλσηηθέο αηέιεηεο θαη ειιείςεηο ζηνλ ζπληνληζκφ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο φπσο πξναλαθέξζεθε αιιά θαη κε πξννπηηθή δηεχξπλζεο 

(αλαθεξφκαζηε ζηηο ππεξεζίεο Γεσξγηθψλ πκβνπιψλ) είρε ήδε πεξηιεθζεί ζηε 

δηάξζξσζε ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ απφ ην 2014. Σα πξνηεηλφκελα λα ζπζηαζνχλ 

Πεξηθεξεηαθά πκβνχιηα (ΠΔΤ), πξνθαλψο θαη δελ ζα ππνθαηαζηήζνπλ ηελ 

ηεξαξρηθή δηνηθεηηθή δνκή ηνπ Οξγαληζκνχ, ηηο απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηηο εηζεγεηηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ πθηζηάκελσλ απηνχ θαη 

ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαηαθφξπθσλ – ηερληθψλ ζην αληηθείκελφ ηνπο θαζψο 

θαη ησλ νξηδφληησλ – ππνζηεξηθηηθψλ θεληξηθψλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ. Δμάιινπ, ε ιεηηνπξγία ησλ ΠΔΤ ζα ζπκβάιιεη ζηελ απαξαίηεηε 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηνπ θαη ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ πνπ 

εθπξνζσπνχλ κε ζθνπφ λα επηηεπρζνχλ ζπλέξγεηεο πξνο φθεινο ηεο 

απνδνηηθφηεξεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ ζηελ 

πεξηθέξεηα, αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηνλ αγξφηε θαη ηελ 

αγξνηηθή παξαγσγή ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο θαη άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ. Σα δεηήκαηα απηά θαη νη επηκέξνπο πξνηάζεηο ζα εμεηάδνληαη απφ ηηο 

θεληξηθέο ππεξεζηαθέο κνλάδεο θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ θαη 

είηε ζα απαληψληαη ή θαη επηιχνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ, είηε ζα δηαβηβάδνληαη ζην 

ΤΠΑΑΣ γηα πεξαηηέξσ εμέηαζε θαη  αληηκεηψπηζε.  

Δλ θαηαθιείδη, ηα ΠΔΤ ηα νπνία ζα ζπγθξνηνχληαη απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ 

πθηζηάκελσλ ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Οξγαληζκνχ δελ 

ζα ππνθαζηζηνχλ ηελ ηεξαξρηθή δνκή θάζε Γεληθήο Γηεχζπλζεο αιιά ζα ζπκβάινπλ 

ηφζν ζηε ζχκπξαμε θαη ηε θξνληίδα πξνζσπηθνχ θαη ππνδνκψλ φζν θαη ζηε 

ζθαηξηθφηεξε θαη ακεζφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ Οξγαληζκνχ. 



 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΑΣ΄ ΑΡΘΡΟ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΔΝΝΟΙΑ ΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ –ΑΠΟΣΟΛΗ – 

ΠΟΡΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

 

Άρθρο 1 

ην πξψην άξζξν ηνπ λνκνζρεδίνπ παξαηίζεηαη ν ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ φξσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ. Με ηελ παξάζεζε απηή ζα 

απνθεπρζνχλ παξεξκελείεο θαη ζα επηηεπρζεί κε ηξφπν εληαίν ε εθαξκνγή ησλ 

ξπζκίζεψλ ηνπ, ρσξίο θαζπζηεξήζεηο. Ιδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε πηνζέηεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο ζην παξφλ ζρέδην λφκνπ, ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

επηκέξνπο αληηθεηκέλσλ θαη ζηφρσλ ησλ ηεζζάξσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

ζπγρσλεχζεθαλ ζε εληαίν Οξγαληζκφ. Δίλαη βέβαην φηη ε δηεπθξίληζε απφ ηελ αξρή 

ηεο βαζηθήο  νξνινγίαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ απνζηνιή ηνπ Οξγαληζκνχ, απνηειεί 

θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ θαη ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηάο ηνπ. (Δλλνείηαη, φηη νη φξνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 1 ζα 

ρξεηαζηεί λα ζπκπιεξσζνχλ ή ηξνπνπνηεζνχλ απφ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ άιισλ 

δηαηάμεψλ ηνπ απφ ην ΤΠΑΑΣ).   

 

Άρθρο 2 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ αιιάδεη ε νλνκαζία ηνπ «ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ  

ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ – ΓΗΜΗΣΡΑ» (ΔΛΓΟ–ΓΗΜΗΣΡΑ) ζε «ΔΛΛΗΝΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ», 

νλνκαζία, πνπ απνηππψλεη επηζηεκνληθά θαη νπζηαζηηθά κε κεγαιχηεξε εγγχηεηα ηελ 

απνζηνιή ηνπ Οξγαληζκνχ, δηαηεξψληαο ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν (ΔΛΓΟ) γηα λα ππάξμεη 

ζπλέρεηα ζηελ ρξεζηκνπνηνχκελε επηγξακκαηηθά νλνκαζία ηνπ, κε ζθνπφ (α) λα 

αξζνχλ νη πεξηνξηζκνί πνπ κέρξη ζήκεξα αληηκεηψπηδαλ ηα Ιλζηηηνχηα Αγξνηηθήο 

Έξεπλαο ηνπ Οξγαληζκνχ ζηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, επεηδή  

εκθαλίδνληαλ εληαγκέλα ζε έλα κε θαη΄ φλνκα εξεπλεηηθφ νξγαληζκφ θαη (β) γηα λα 

ηνληζηεί ε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή απνζηνιή ηνπ Οξγαληζκνχ ζηελ Αγξνηηθή Δθπαίδεπζε 

θαη Καηάξηηζε. Απνζαθελίδεηαη ηέινο, ε λνκηθή κνξθή ηνπ Οξγαληζκνχ σο ΝΠΙΓ ην 

νπνίν αλήθεη ζην θξάηνο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζηνηρείνπ ζη) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 

ηνπ λ.4354/2015 (ΦΔΚ Α΄ 176), δηαζέηεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, έρεη 

θνηλσθειή θαη κε θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα, ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ 



ζπκθέξνληνο θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ,  απνκαθξπλφκελν απφ ηε ρσξία ησλ κε εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ ΓΔΚΟ.  Η απνκάθξπλζε ηνπ Οξγαληζκνχ απφ ηνλ ππξήλα ηεο λνκνζεζίαο 

πνπ δηέπεη ηηο ΓΔΚΟ, κε ηελ ηαπηνπνίεζή ηνπ σο «ΝΠΙΓ ηνπ θξάηνπο» (πνπ απνηειεί 

ηνλ πιένλ ζχγρξνλν νξηζκφ γηα ηα ραξαθηεξηδφκελα παιαηφηεξα «ΝΠΙΓ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα ή ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα»), ζα ζπκβάιιεη ζηελ απνθπγή 

παξεξκελεηψλ σο πξνο ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ  θνηλσθεινχο ράξηλ ηνπ 

δεκνζίνπ θαη κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ, ρσξίο ε ηαπηνπνίεζε απηή λα 

ζεκαίλεη θαη κε ζπκπεξίιεςή ηνπ, απφ δεκνζηνλνκηθή άπνςε,  ζηνπο θνξείο ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο.      

 

Άρθρο 3 

Παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ελδηαθέξνληνο απνζηνιή ηνπ 

Οξγαληζκνχ ε νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηα ηδηαίηεξα αληηθείκελα δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

ηεζζάξσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπγρσλεχζεθαλ ζηνλ κέρξη ζήκεξα 

ιεηηνπξγνχληα ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ. Δμεηδίθεπζε ησλ ζηφρσλ γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε 

δηαηχπσζε ησλ ππεξεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ – ππνρξεψζεσλ ησλ Γεληθψλ 

Γηεπζχλζεσλ. ην ίδην άξζξν πεξηιακβάλνληαη ρξήζηκεο ξπζκίζεηο, πνπ 

ππνδεηθλχνπλ δνθηκαζκέλνπο ζε άιινπο δεκφζηνπο Οξγαληζκνχο ηξφπνπο 

αμηνπνίεζεο ηνπ πινχηνπ πνπ δηαζέηεη ν ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ή θαη πνπ δεκηνπξγεί  ε 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπ (παξ.3 θαη 4). 

 

Άρθρο4 

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ, αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ησλ πφξσλ θαη ζηελ 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζή ηνπο απφ ηνλ Οξγαληζκφ. Υξήζηκε επίζεο ζεσξήζεθε ε 

ηδηαίηεξε αλαθνξά θαη αλάιπζε ησλ πεγψλ απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη ηα ίδηα 

έζνδα ηνπ Οξγαληζκνχ. εκαληηθή είλαη ηέινο ε πξφλνηα λα κελ επηβαξχλεηαη κε 

ΦΠΑ ε αμία ηνπ (εηζαγφκελνπ απφ ην εμσηεξηθφ) εμνπιηζκνχ θ.ιπ. πνπ είλαη 

απαξαίηεηνο γηα ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ έξγσλ ησλ Ιλζηηηνχησλ ηνπ (παξ. 5). 

 



 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 

 

Άρθρο 5 

Οξίδνληαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ) θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο σο φξγαλα 

δηνίθεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ. (Η ζπκπεξίιεςε ζηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη δεχηεξνπ 

κνλνπξφζσπνπ νξγάλνπ, σο «εθηειεζηηθνχ» ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γ, φπνπ είρε 

παιαηφηεξα ζεζκνζεηεζεί δεκηνχξγεζε ζχγρπζε θαη δηνηθεηηθή δπζιεηηνπξγία. Ο 

ξφινο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ λα επνπηεχεη ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

Γ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη λα ηνλ εθπξνζσπεί, δελ ππνβαζκίδεη ηε ζεζκηθή ηνπ ζέζε. 

Γηαθνξεηηθφ είλαη ην κνληέιν δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο κε «εθηειεζηηθφ» ηνλ Πξφεδξν 

ηνπ Γ, ζην πεξηερφκελν ηεο ζέζεο ηνπ νπνίνπ ζπλαηξνχληαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ 

Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ πνπ απνπζηάδεη απφ ηε δηνηθεηηθή ππξακίδα). 

 

Άρθρο 6 

 Πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηεηξαεηή ζεηεία. Δίλαη 

επηακειέο απνηεινχκελν απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ, ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν, 

έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΤΠΑΑΣ), 

έλαλ θαζεγεηή ή εξεπλεηή, βαζκίδαο Α΄ ή Β΄, γεσηερληθήο ή ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο 

κε ηα αληηθείκελα ηνπ Οξγαληζκνχ, έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Γεσηερληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, έλαλ εθπξφζσπν ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Οξγαληζκνχ θαη έλαλ εθπξφζσπν ηνπ κε εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Οξγαληζκνχ.  

 Ρπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε, ζχγθιηζε θαη απαξηία ηνπ. 

 Πεξηγξάθνληαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε πξνθήξπμε ησλ 

ζέζεσλ επζχλεο ησλ Πξντζηακέλσλ,  εθαξκφδνληαο θαη’ αλαινγία, αθελφο ηηο 

δηαηάμεηο ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη ηλζηηηνχησλ ηεο ΓΓΔΣ γηα ηηο ζέζεηο πνπ 

θαιχπηνληαη απφ εξεπλεηέο, αθεηέξνπ ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ζην δεκφζην γηα  

ηηο άιιεο ζέζεηο. 

 Πξνβιέπεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα ηνπ Γ λα κεηαβηβάδεη  αξκνδηφηεηέο ηνπ (πνπ 

δελ αθνξνχλ ζε κείδνλα δεηήκαηα δηνίθεζεο, νη νπνίεο ξεηά θαζνξίδνληαη σο κε 

κεηαβηβάζηκεο) ζηνλ Πξφεδξν, ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ζηα Πεξηθεξεηαθά 

πκβνχιηα θαη ζε Πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ, κε ζθνπφ ηελ 

επηηάρπλζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ ηνπ. 



 Σέινο, πξνβιέπεηαη φπσο γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηνπ Οξγαληζκνχ, ην Γ 

λα θαιεί ζε  ζπλεδξηάζεηο ηνπ θαηά κφλαο ή απφ θνηλνχ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ, 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, ΜΦΙ, ΙΓΔ, ΟΠΔΚΔΠΔ, ΔΛΓΑ), εθπξνζψπνπο ησλ ΑΔΙ θαη 

ΣΔΙ, θαζψο θαη εθπξνζψπνπο ησλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ ησλ αγξνηψλ, 

ησλ αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ, ησλ 

Γηεπαγγεικαηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη ησλ θνξέσλ πηζηνπνίεζεο (παξ.18). 

 

Άρθρα 7 και  8 

Τηνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ζην ζηελφ θαη επξχηεξν δεκφζην 

ηνκέα γηα ηελ επηινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ηηο 

ππνρξεψζεηο θαη ηελ ππεξεζηαθή ηνπο θαηάζηαζε. Πξνβιέπεηαη ν ηξφπνο ακνηβήο 

θαη αζθάιηζήο ηνπο θαη πεξηγξάθνληαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο. Παξέρεηαη ε επρέξεηα 

ηφζν ζηνλ Πξφεδξν φζν θαη ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν λα κεηαβηβάδνπλ 

αξκνδηφηεηέο ηνπο ζε Πξντζηακέλνπο νξγαληθψλ κνλάδσλ ηνπ Οξγαληζκνχ γηα λα 

επηηαρχλνληαη δηνηθεηηθέο ελέξγεηεο. Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε αλαπιήξσζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Γ  (φηαλ δελ ππάξρεη, απνπζηάδεη ή θσιχεηαη)  απφ ηνλ Γηεπζχλνληα 

χκβνπιν θαη απηνχ (φηαλ δελ ππάξρεη, απνπζηάδεη ή θσιχεηαη) απφ άιιν κέινο ηνπ 

Γ ή Πξντζηάκελν Γεληθήο Γηεχζπλζεο πνπ νξίδεηαη απφ ην Γ ζηελ πξψηε 

ζπλεδξίαζή ηνπ. 

 

Άρθρο 9 

Πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γ ηνπ Οξγαληζκνχ, Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ 

κε ζπκβνπιεπηηθή αξκνδηφηεηα επί φισλ ησλ εξεπλεηηθψλ,  εθπαηδεπηηθψλ θαη 

γεληθφηεξα επηζηεκνληθψλ ζεκάησλ ελδηαθέξνληνο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη θαηαγξαθή 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. Γελ πξφθεηηαη γηα ην «Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην» φπσο ην 

πξνέβιεπε ν θαηαζηαηηθφο λφκνο ηνπ ΔΘΙΑΓΔ θαη ζηε ζπλέρεηα ε λνκνζεζία ηνπ 

ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ  κέρξη ζήκεξα, ζην νπνίν αλήθαλ θαηά θχξην ιφγν αξκνδηφηεηεο 

αμηνιφγεζεο εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ θαη απνηίκεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ ησλ 

Ιλζηηηνχησλ, κε θνξπθαία εθείλε ηεο επηζηεκνληθήο αμηνιφγεζεο (γηα πξφζιεςε θαη 

πξναγσγή) ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Οη αξκνδηφηεηεο απηέο κεηαθέξνληαη 

πιένλ ζηα Δπηζηεκνληθά πκβνχιηα ησλ Ιλζηηηνχησλ θαη ζηηο Δπηηξνπέο θξίζεο θαη’ 

αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηα Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη ηα 

Ιλζηηηνχηα  ηεο ΓΓΔΣ 



 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄  

ΒΑΙΚΗ ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

(Σν Κεθάιαην Γ΄ δηαθξίλεηαη ζε δχν Μέξε. Σν Μέξνο Α΄ αλαθέξεηαη ζην 

νξγαλφγξακκα - δηάξζξσζε ησλ θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηαθψλ 

κνλάδσλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ην Μέξνο Β΄ ζηελ Πεξηθεξεηαθή ηνπο αλάπηπμε)    

 

 

ΜΔΡΟ Α΄ 

 

Άρθρο 10 

ηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε ζηελ Κεληξηθή 

Τπεξεζία ηνπ Οξγαληζκνχ  νθηψ (8) νξγαληθψλ κνλάδσλ, σο αθνινχζσο :   

1. Ννκηθή Τπεξεζία.  

2. Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

3. Γεληθή Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Έξεπλαο.  

4. Γεληθή Γηεχζπλζε Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ. 

5. Γεληθή Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο. 

6. Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ- Οηθνλνκηθνχ.  

7. Τπεξεζία Γηεζλνχο Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο.  

8. Γξαθείν Γηνίθεζεο, Γξακκαηείαο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ 

ρέζεσλ.  

 

εκαληηθή θαηλνηνκία ζηελ αλσηέξσ πξνηεηλφκελε δηάξζξσζε απνηειεί ε 

δεκηνπξγία Τπεξεζίαο Γηεζλνχο Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο. Με 

ηελ πξφηαζε απηή επηδηψθεηαη ην κελ ε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία ησλ ππεξεζηαθψλ 

κνλάδσλ γηα ηελ κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο, ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ πνπ άπηνληαη 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ αγξφηε θαη ηελ 

αγξνηηθή παξαγσγή, ην δε, ε δηαξθήο παξαθνινχζεζε δηεζλψλ θαη εγρψξησλ 

αλαθνηλψζεσλ γηα ηελ πξνθήξπμε πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οξγαληζκνχ, ε ελεκέξσζε ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ αξκφδησλ 

ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ θαη ε επηθνπξία ζηε δηεθδίθεζε γηα ηελ αλάιεςε θαη 

δηαρείξηζή ηνπο. 

Η δεχηεξε παξάγξαθνο απνηππψλεη κε επαξθή αλάιπζε ηνπο επηρεηξεζηαθνχο 

ζηφρνπο  ησλ αλσηέξσ νξγαληθψλ κνλάδσλ. 



ηελ ηξίηε παξάγξαθν πξνβιέπεηαη ε έθδνζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ 

Οξγαληζκνχ κε δηππνπξγηθή απφθαζε, ζηνλ νπνίν ζα θαζνξηζζνχλ:  

 ε εμεηδίθεπζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, 

 ηα θαζήθνληα θάζε ζέζεο επζχλεο, 

 νη θαηεγνξίεο, νη θιάδνη ή νη εηδηθφηεηεο απφ ηηο νπνίεο ζα πξνέξρνληαη νη  

Πξντζηάκελνη ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ, εθηφο αλ δηαθνξεηηθά νξίδεηαη ζηνλ λφκν. 

Σέινο, νξίδεηαη φηη κε ηνλ ίδην εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ξπζκίδνληαη  ζέκαηα 

ζπγρψλεπζεο, αλαδηάξζξσζεο νξγαληθψλ κνλάδσλ ζην θέληξν θαη ζηελ πεξηθέξεηα, 

ζχζηαζεο λέσλ θαη νηηδήπνηε άιιν αθνξά ζηελ νξγάλσζε, δηάξζξσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ Οξγαληζκνχ ψζηε λα κελ απαηηείηαη ηππηθφο λφκνο. 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄ 

 

Άρθρο 11 

Όπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη ζηελ εηζαγσγή, θαηλνηνκία ηνπ 

πξνζρεδίνπ απνηειεί ε πεξηθεξεηαθή δηάξζξσζε ηνπ Οξγαληζκνχ, θαζψο φιεο νη 

πεξηθεξεηαθέο νξγαληθέο κνλάδεο κε βάζε ηελ έδξα ηνπο εληάζζνληαη ζε έμη (6) 

ελφηεηεο. 

ε θάζε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ιεηηνπξγνχλ: 

Σα Ιλζηηηνχηα Αγξνηηθήο Έξεπλαο κε ην επηζηεκνληθφ ηνπο πεδίν πνπ εδξεχνπλ ζηελ 

νηθεία Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, ηα νπνία  επνπηεχνληαη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Αγξνηηθήο Έξεπλαο. 

Σα Δξγαζηήξηα Διέγρνπ Πνηφηεηαο Γάιαθηνο θαη νη Δπνπηείεο Γάιαθηνο θαη Κξέαηνο 

πνπ εδξεχνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, κε θαηαθφξπθε 

ζχλδεζε ησλ Δξγαζηεξίσλ, ζην Σκήκα Δξγαζηεξηαθψλ Διέγρσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Δπνπηείαο θαη Διέγρσλ ηεο  Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο θαη Γηαζθάιηζεο 

Πνηφηεηαο Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη ησλ Δπνπηεηψλ ζην Σκήκα Σεθκεξίσζεο, 

Δπηζεσξήζεσλ θαη Διέγρσλ ηεο ίδηαο Γηεχζπλζεο.  

Οη Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο (ΔΠΑ), πνπ εδξεχνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζηελ νηθεία 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα, ζε θαηαθφξπθε ζχλδεζε κε ηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο,  θαη ηα 

Σκήκαηα Αγξνηηθήο Καηάξηηζεο ζηα νπνία εληάζζνληαη φιεο νη δνκέο αγξνηηθήο 

θαηάξηηζεο κε παξαξηήκαηα ζηηο έδξεο ησλ Κέληξσλ ΓΗΜΗΣΡΑ θαη ΚΔΚ πνπ 

εδξεχνπλ ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηεο νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, ζε 



θαηαθφξπθε ζχλδεζε κε ηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Καηάξηηζεο ηεο ίδηαο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο (Αγξνηηθήο  Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο).  

πζηήλεηαη Πεξηθεξεηαθφ Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο, πνπ 

ππάγεηαη θαηαθφξπθα ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ κε νξηδφληηεο 

αξκνδηφηεηεο γηα ηε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή  εμππεξέηεζε ησλ ππεξεζηαθψλ 

κνλάδσλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ νηθεία Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα.  

ην ίδην άξζξν αλαθέξνληαη φιεο νη νξγαληθέο κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο 

αληίζηνηρεο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο. 

Με ηδηαίηεξεο δηαηάμεηο παξέρεηαη ε επρέξεηα ζηα Ιλζηηηνχηα Αγξνηηθήο Έξεπλαο λα 

ελεξγνχλ απηνηειψο γηα ηελ αλάιεςε εξεπλεηηθψλ έξγσλ (παξ.7) θαη λα 

αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.4310/2014 κε βάζε ηηο 

νπνίεο αμηνινγνχληαη νη εξεπλεηηθνί θνξείο ηεο ΓΓΔΣ (παξ.8). 

 

Άρθρο 12 

Με βάζε ζπγθεθξηκέλεο θαη επί ηνχηνπ απνθάζεηο ηνπ Γ ηνπ Οξγαληζκνχ, ε 

παξαθνινχζεζε, ε επνπηεία θαη φπνπ ρξεηάδεηαη, ν ζπληνληζκφο ηνπ έξγνπ ησλ 

ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ζε θάζε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα αλαηίζεηαη ζε πεληακειέο ή 

επηακειέο Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην. 

Σα κέιε επηιέγνληαη απφ ηνπο ππεξεηνχληεο Πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθψλ 

κνλάδσλ δηθαηνδνζίαο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο, κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, έλαο 

απφ θάζε ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Οξγαληζκνχ, Έξεπλα, Δθπαίδεπζε- Καηάξηηζε, 

Πηζηνπνίεζε- Έιεγρνη, Γηνηθεηηθφ-Οηθνλνκηθφ.  

Ο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ επηιέγνληαη απφ ην Γ ηνπ 

Οξγαληζκνχ κε θξηηήξηα πνπ απηφ θαζνξίδεη. 



 
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄  

ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ 

 

Άρθρα 13 και 14 

Πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε θαη ν αξηζκφο νξγαληθψλ ζέζεσλ ησλ έκκηζζσλ δηθεγφξσλ 

θαη ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ αλά  θαηεγνξία, σο εμήο: 

α) Καηεγνξία Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ   

αα) Δξεπλεηέο  

ββ) Δηδηθνί Λεηηνπξγηθνί Δπηζηήκνλεο (ΔΛΔ) 

β) Καηεγνξία Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ)  

γ) Καηεγνξία Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΣΔ)  

δ) Καηεγνξία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΓΔ) 

ε) Καηεγνξία Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΤΔ) 

Με ηε δεκηνπξγία θαη ηελ ππαγσγή ησλ ΔΛΔ ζηελ θαηεγνξία ηνπ εξεπλεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ πηνζεηνχληαη νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ δηέπνπλ ηα Δξεπλεηηθά Κέληξα 

θαη Ιλζηηηνχηα ηεο ΓΓΔΣ. 

Πεξαηηέξσ, πξνβιέπεηαη φηη κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ  

θαζνξίδνληαη νη θιάδνη ή εηδηθφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ν αξηζκφο θαη ε θαηαλνκή ησλ 

ζέζεσλ αλά θαηεγνξία, θιάδν ή εηδηθφηεηα ζηηο νξγαληθέο κνλάδεο θαη ξπζκίδεηαη θαη 

θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ αθνξά ζην πξνζσπηθφ.  

 

Άρθρο 15 

ην άξζξν απηφ θαζνξίδνληαη ηα πξνζφληα θαη ε δηαδηθαζία πξφζιεςεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Δηδηθφηεξα, σο πξνο ην εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ αθνινπζνχληαη νη 

ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην λφκν πιαίζην γηα ηελ έξεπλα (λ. 4310/2014, φπσο 

θάζε θνξά ηζρχεη) θαη σο πξνο ηηο άιιεο θαηεγνξίεο ηνπ πξνζσπηθνχ αθνινπζνχληαη 

νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ δεκνζίνπ. Ιδηαίηεξε κλεία γίλεηαη γηα ηνλ ηξφπν ζπλεξγαζίαο 

ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη κε πξνζσπηθνχ ζην πιαίζην ησλ πάζεο θχζεσο 

πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ πνπ πινπνηεί ν Οξγαληζκφο (εξεπλεηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ), κε ηελ πηνζέηεζε επεξγεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηα 

Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη Ιλζηηηνχηα ηεο ΓΓΔΣ.  

 

 

Άρθρο 16 

Γηα ηηο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ πξνβιέπεηαη ε εθαξκνγή ησλ γεληθψλ ξπζκίζεσλ  

ηνπ δεκνζίνπ γηα θάζε θαηεγνξία (εηδηθφ κηζζνιφγην γηα ην εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ 



ζχκθσλα κε ην λ.4472/2017 θαη ην πξνβιεπφκελν απφ ην λ. 4354/2015 γηα ηηο άιιεο 

θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ). 

 

Άρθρο 17 

Όζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε, ηε βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ θαη ηηο πξναγσγέο 

ηνπ πξνζσπηθνχ, κε εμαίξεζε ηελ θαηεγνξία ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

πξνηείλεηαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ λ. 4369/2016, ψζηε νη γεληθέο ξπζκίζεηο πνπ ηζρχνπλ 

γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ δεκνζίνπ λα εθαξκφδνληαη φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ θαη 

γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ΄  

Δπιστημονικό σμβούλιο Ινστιτούτων 

 

Άρθρο 18 

Η νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Ιλζηηηνχησλ ηνπ Οξγαληζκνχ ελδπλακψλεηαη κε ηε 

ζχζηαζε Δπηζηεκνληθψλ πκβνπιίσλ (ΔΙ). Η ζπγθξφηεζε θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ 

ΔΙ αθνινπζνχλ ηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4310/2014 φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ.   

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ΄ 

Γιασυάλιση της Ποιότητας και της Προέλεσσης Αγροτικών Προϊόντων και 

Σρουίμων 

 

Άρθρα 19 

ην άξζξν απηφ γίλεηαη αλαθνξά ζε εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ηνκέα 

δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πξνέιεπζεο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη 

ηξνθίκσλ. 

 

 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ Z¨ 
 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

 

Άρθρα 20 

Αλαθέξεηαη θαη ξπζκίδεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο ηδηαίηεξεο αξκνδηφηεηεο ηεο 

γεσξγηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κέζσ ησλ Δπαγγεικαηηθψλ ρνιψλ (ΔΠΑ) 

θαη θνξέσλ κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο (ΙΔΚ). ηα αληηθείκελα απηά ν Οξγαληζκφο 

ελαξκνλίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

(λφκνη 3475/2006 θαη 4186/2013, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ). 

 

Άρθρο 21 

Οη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ζπλδένληαη άκεζα κε ηε γεσξγηθή επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε θαη δηα βίνπ κάζεζε ησλ αγξνηψλ, πνπ απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθά 

αληηθείκελα ηνπ Οξγαληζκνχ.  

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

Άρθρα 22, 23, 24 και 25 

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ απηψλ επηδηψθεηαη ε ζπκπιήξσζε - ηξνπνπνίεζε 

ξπζκίζεσλ άιισλ λφκσλ, ζπκπιεξψζεηο, πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιιίηεξε θαη 

απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Οξγαληζκνχ. Με ην άξζξν 22 πξνηείλεηαη λα 

ζπκπιεξσζεί ν λ.4369/2016, ψζηε λα κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζην Δζληθφ Μεηξψν 

ηειερψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη νη εξεπλεηέο ηνπ Οξγαληζκνχ. Με ην άξζξν 23 

επηδηψθεηαη  ε αμηνπνίεζε απφ ηα Ιλζηηηνχηα Αγξνηηθήο Έξεπλαο ησλ εηδηθψλ 

ξπζκίζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

έξγσλ απφ ηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο ηεο ΓΓΔΣ θαη ηα ΑΔΙ. ην επφκελν άξζξν 24 

πεξηιακβάλνληαη θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ απνδνηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο θπξηφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ ηεο νπνίαο ε ρξήζε παξαρσξείηαη ζηνλ 

Οξγαληζκφ γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηνπ, ζχκθσλα κε ην λ.4061/2012. Σέινο 

κε ην άξζξν 25 ξπζκίδνληαη ζέκαηα ηνπ  Κεληξηθνχ Σακείνπ Γεσξγίαο, Κηελνηξνθίαο 

θαη Γαζψλ (ΚΣΓΚ θαη Γαζψλ), πνπ αλαθέξνληαη ζην θπηηθφ πνιιαπιαζηαζηηθφ 

πιηθφ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 



ΜΔΣΑΒΑΣΙΚE ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Άρθρο  26 

Με ηηο δηαηάμεηο απηέο ξπζκίδνληαη ζέκαηα πξνζσπηθνχ θαη νξγάλσζεο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ νκαιή κεηάβαζε ζην λέν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο.  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι΄ 

ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Άρθρο 27 

Οη δηαηάμεηο νη νπνίεο ζα θαηαξγεζνχλ κε ηελ ςήθηζε ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

 


