
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σ'ο σχέδιο νόιχου -Ανάπτυξη και αξιοποίηση της Αγροτικής Έρευνας 
και Τεχνολογίας».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Πολλοί καινούργιοι όσοι ακοϋγονται στην εποχή μας όπως δικαίωμα 
σττν ανάπτυξη, μεταοοοά τεχνολογίας, πληροφορική κ.λπ.. Τι σημαίνει 
όαως «Αγροτική Έρευνα»:

Αγροτική Έοευνα είναι οι θεωρητικές ή πειραματικές εργασίες που 
σκοπό έχουν τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής, μεταποίησης και 
εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, την ανάπτυξη της αγροτικής οικο
νομίας. την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότη
τας της αγροτικής παραγωγής και του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, 
τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και του εισοδήματος των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων οικογενειακής μορφής, καθώς και την προστασία του 
περιβάλλοντος.

Με τον όρο επίσης αγροτική τεχνολογική ανάπτυξη εννοούμε σαν 
Υπουργείο Γεωργίας, την ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας και τε- 
χνογλωσίας που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του αναπτυξιακού προ* 
γράμιιατος του ΤΠ.ΓΕ. και επιτυγχάνονται με μελέτες, ερευνητικά 
προγράμματα και τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών μέτρων.

Ποια θα ήταν όμως η χρησιμότητα αυτών των όρων αν δεν είχαν και 
πρακτική εφαρμογή: Μ' αυτό εννοούμε, ότι για να αναπτύξουμε και 
αςιοποιήσουμε την έρευνα και την τεχνολογία χρειαζόμαστε ουσιαστικά 
δύο προϋποθέσεις που αποτελούν conditio sine gua non: δηλαδή κατάλ
ληλους θεσμούς από τη μία πλευρά και άτομα όχι μόνο ικανά αλλά που 
6α τους έχει παρασχεθεί κάθε δυνατότητα δράσης.

Όπως είναι γνωστό το θέμα της ανάπτυξης και της αξιοποίησης της 
Έρευνας και της Τεχνολογίας ήταν και παραμένει βασικός στόχος της 
Κυβέρνησης. Ήδη έχει ψηφισθεί από τη Βουλή το βασικό νομοθετικό 
πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογία. Όσον αφορά όμως την Αγρο
τική Έρευνα και Τεχνολογία λόγω των ιδιομορφιών που παρουσιάζει, 
αλλά και λόγω του ιδιαίτερα σημαντικού ρόλου της για την εν γένει ανά
πτυξη της χώρας μας. κρίθηκε σκόπιμο να δημιουργηθεί ένα ειδικό 
πλαίσιο και ένα νέο σχήμα. Το πλαίσιο αυτό και το νέο σχήμα περιλαμ
βάνονται στο κείμενο του σχεδίου νόμου «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της 
Αγροτικής Έρευνας και Τεχνολογίας» το οποίο παρουσιάζεται στη 
Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση.

Η χώρα μας δαπανά κατ' έτος αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια 
δραχμών για την αγροτική έρευνα. Χρειάζεται λοιπόν ένα νέο πλαίσιο 
δράσης, σύμφωνα με το οποίο τα χρήματα αυτά θα πήγαιναν στους το
μείς αγροτικής έρευνας τους οποίους έχει πράγματι ανάγκη η εθνική 
μας οικονομία και γεωργία.

Παράλληλα θα πρέπει να καθιερωθεί ένας πιο αυστηρός τρόπος ελέγ
χου των αποτελεσμάτων της έρευνας και το κυριώτερο έχομε ανάγκη 
ενός σχήματος που θα επιτρέπει την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας. Έχουμε ανάγκη λοιπόν από εφαρμοσμένη Έρευνα τα απο
τελέσματα της οποίας να μετουσιώνονται σε τεχνολογία. Παράλληλα 
και αυτό είναι εξ ίσου σημαντικό έχουμε ανάγκη ενός σχήματος που θα 
επιτρέπει στη χώρα μας να παρακολουθεί ποια είναι η ανάπτυξη της 
έρευνας και τεχνολογίας στον αγροτικό τομέα στο διεθνή χώρο ώστε να 
ξέρουμε τι καινούργιο μπορούμε ν' αποκτήσουμε πως και γιατί.

Επειδή ο τομέας της γεωργίας συνδέεται όπως είναι γνωστό πολλα
πλά με όλους σχεδόν τους τομείς της Εθνικής Οικονομίας κάθε κράτους, 
το θέμα της Αγροτικής Έρευνας και Τεχνολογίας συνδέεται επίσης ση
μαντικά με την Εθνική μας Οικονομία.

Οι χώρες οι οποίες έχουν εξαιρετικά αναπτυγμένη αγροτική έρευνα 
και τεχνολογία είναι χώρες γεωργικά ανεπτευγμένες όπως ΗΠΑ, Ολ
λανδία. Καναδάς κ.λπ..

Ολοι οι παραπάνω προβληματισμοί μας οδήγησαν μετά από μακρά 
μελέτη και ανταλλαγή απόψεων με όλους τους φορείς που άμεσα ή έμ
μεσα έχουν αρμοδιότητα ή υπευθυνότητα σε θέματα Έρευνας ή διδα
σκαλίας ή εφαρμογή στον αγροτικό τομέα, στη δημιουργία του Εθνικού 
Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.).

Σύμφωνα με το όμορο 2 του σχεδίου Νόμου το Υπουργείο Γεωσγίας 
χαράζει και ασκεί την πολιτική στην Αγροτική Έρευνα και Τεχνολογία 
την οποία όμως καλείται να εφαρμόσει το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. το οποίο είναι 
Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (άρθρου 3).

Το σχήμα του Ν.Π.Ι.Δ. προκρίθηκε τελικά προκειμένου να δοθεί με
γαλύτερη ευχέρεια επιστημονικής δράσης στους Ερευνητές και ερευνη
τικά ιδρύματα. Έχει διαπιστωθεί όπως και παλαιότερα το είχαμε επι- 
σημάνει ότι η «δημοσιοϋπαλληλοποίηση» της έρευνας στη χώρα μας και 
η εκΛειψη κινήτρων για τους ερευνητές προκαλούν μια διαρροή δυναμι

κού απο τα ερευνητικά μας ιδρύματα στα ΑΕΙ και ΤΕΙ και ταυτόχρονα 
λειτουργεί σαν αντικίνητρο για την προσέλκυση ικανών Ελλήνων Επι
στημόνων τόσο από το εσωτεσικο όσο και από το εξωτερικό.

Το ΤΠ.ΓΕ. είναι υπερήφανο γιατί είναι «φυτώριο» νέων καθηγητών 
των ΑΕΙ και ΤΕΙ. χρειάζεται όμως και ερευνητές και ερευνά ποοσαρμο- 
σμένη σε νέες επιστημονικές και τεχνΟΛυγικες δυνατότητες για την ου
σιαστικότερη αντιμετώπιση των αγροτικών προβλημάτων της χωράς 
μας. Παράλληλα όμως η «δημοσιοϋπαλληλοποίηση» της έρευνας δη
μιουργεί αντικίνητρα για την περαιτέρω επιστημονική ανάπτυξη κα. 
βελτίωση των ήδη υπαρχόντων ερευνητών στα γεωργικά ερευνητικά 
ιδρύματα της χώρας μας. Η Αγροτική ερευνά στη χώρα μας και ιδιαί
τερα η Αγροτική Έρευνα του ΤΠ.ΓΕ. είναι ανάγκη να ετοιμαστεί να 
αντιμετωπίσει όχι μόνο την πσόκληση των καιρών και τις συνθήκες που 
διαμοφρώνονται από την ιδιότητα της χώρας μας ως μέλους της ΕΟΚ. 
επίσης πρέπει να επιλύσει τα ευγενή προβλήματά της που συνδέονται με 
την ίδια τη δομή της. την κατάσταση στα διάφορα ερευνητικά ιδρύματα, 
το ανθρώπινο δυναμικό, του εξοπλισμού των ιδρυμάτων τη χρηματοδό
τηση των ερευνητικών προγραμμάτων, τη διαδικασία ελέγχου, προό
δου της έρευνας κ.λπ.

Σημαντική καινοτομία είναι αυτή που προβλέπεται από τό άρθρο 2 
του σχεδίου Νόμου, σύμφωνα με την οποία με απόφαση του Λ.Σ. του 
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. που εγκρίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας, μπορεί να συνι- 
στώνται οργανισμοί ή εταιρείες στις οποίες μπρρεί να μετέχουν το δημό
σιο. τα ν.π. δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου το
μέα. οι συνεταιριστικές οργανώσεις και οι εταιρείες λαϊκής βάσης που θα 
λειτουργούν κατά τους κανόνες της Ιδιωτικής Οικονομίας με σκοπό την 
εφαρμογή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Αγροτικής Έρευνας 
και Τεχνολογίας.

Το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. πέραν της αρμοδιότητας του για διεξαγωγή της 
Αγροτικής Έρευνας και την ανάπτυξη της τεχνολογίας εισηγείται στον 
Υ πουργό Γ εωργίας την πολιτική της Αγροτικής Έρευνας που είναι ανα
γκαία για την αγροτική ανάπτυξη της χώρας. Ειδικώτερα οι αρμοδιό
τητες του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 του παρόντος σχε
δίου Νόμου.

Όργανα Διοίκησης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο 
Γενικός Διευθυντής, και το Επιστημονικό Συμβούλιο.

Τα όργανα Διοίκησης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., η διαδικασία ορισμού και διο
ρισμού καθώς και οι αρμοδιότητες τους περιλαμβάνονται στα άρθρα 
6-10 του σχεδίου Νόμου.

Το Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. (άρθρα 7-8) είναι 13μελές ώστε να υπάρχει 
η δυνατότητα να εκπροσωπούνται σ' αυτό όσο το δυνατόν περισσότεροι 
αρμόδιοι φορείς του τομέα της Αγροτικής Έρευνας και Οικονομίας της 
χώρας καθώς και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. Έχει ευρείες 
αρμοδιότητες ώστε να εξασφαλίζεται η αυτοδυναμία δράσης του. για 
την υλοποίηση όμως ορισμένων αποφάσεων του απαιτείται η έγκισή 
τους από τον Υπουργό Γεωργίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η ζεύξη 
μεταξύ χάραξης Αγροτικής Έρευνας και υλοποίησης της με στόχο την 
εφαρμογή.

Ο Γενικός Διευθυντής (άρθρο 9) είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση 
των αποφάσεων του Δ.Σ. είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. 
και προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. 
Διορίζεται από τον Υπουργό Γεωργίας με 4ετή θητεία.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο (άρθρο 10) είναι 7 μελές και μετέχουν σ' 
αυτό ο Γ.Δ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., ερευνητές του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. καθώς και επι
στήμονες εγνωσμένου κύρους εκτός ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. Το Επιστημονικό 
Συμβούλιο είναι ο κατ' εξοχή «κριτής» του Επιστημονικού - Ερευνητι
κού έργου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. καθώς και όργανο γνωμοδότησης επί ειδι
κών ερωτημάτων.

Με τις διατάξεις του ίδιου άσθρου παρέχεται στον Υπουργό Γ εωργίας 
η δυνατότητα της σύστασης Επιτροπών κρίσης ερευνητικών προγραμ
μάτων και αποτελεσμάτων των προγραμμάτων ερεύνης κατά ειδικό
τητα. καθώς και αξιολόγησης του ερευνητικού προσωπικού, οι οποίες 
θα λειτουργούν στα πλαίσια του Ε.Σ. στο οποίο θα υποβάλουν τις σχετι
κές εισηγήσεις τους.

Πέρα από την προσπάθεια που καταβλήθηκε για αποκέντρωση της 
Αγροτικής Έρευνας (σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρα του Σ.Ν.) 
αλλά και το συντονισμό της, το παρόν Σ.Ν. προβλέπει και ορισμένες αλ
λαγές στον τρόπο της μέχρι τώρα λειτουργίας των υφισταμένων γεωρ
γικών ερευνητικών φορέων του ΥΠ.ΓΕ. τα οποία εφεξής θα υπάγονται 
στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους (άρθρο 
31).

Γ ια vet αποφευχθεί στο μέλλον η έλλειψη δυνατότητας εκσυγχρονι
σμού της Αγροτικής Έρευνας κατά τομέα επιστητού παρέχεται η ευχέ
ρεια της ίδρυσης, αναμόρφωσης, συγχώνευσης ή κατάργησης Ινστιτου-
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των μι προεδρικά διατάγματα που 6α εκδίδονται με πρόταση του 
Υπουργού Γεωργίας (άρθρο 11).

Κάθε Ινστιτούτο μπορεί να αποτελείται από την Κεντρική Υπηρεσία 
χαι τις Περιφερειακές Υπηρεσίες (άρθρο 11) για την ικανοποίηση των 
ερευνητικών αναγκών των Ινστιτούτων αλλά και κυρίως των τοπικών 
αναγκών της αγροτικής μας παραγωγής γίνεται δηλαδή άμεση σύν
δεση αγροτικής έρευνας και αγροτικών προβλημάτων της χώρας μας.

Όργανα των Ινστιτούτων είναι ο Διευθυντής του Ινστιτούτου καθώς 
και το Επιστημονικό Συμβούλιο, θεσμός ο οποίος για πρώτη φορά δη- 
μιουργειται στα Γεωργικά Ινστιτούτα (άρθρο 11). Στο άρθρο 12 προ- 
βλέπσνται σαφώς τα προσόντα ορισμού του Διευθυντή κατόπιν προκήρυ
ξης της θέσης από το Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. Η θητεία του είναι 3ετής και 
οι αρμοδιότητες του καθορίζονται από το ίδιο άρθρο.·

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου (άρθρο *13) είναι κατά 
περίπτωση 3μελές, 5μελές η 7μελές και τα μέλη του εκλέγονται με μυ
στική ψηφοφορία από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού. Με τον 
τρόπο αυτό της εκλογής του το Ε.Σ.Ι. είναι ένας βαθειά δημοκρατικός 
θεσμός που έχει το απαιτούμενο κύρος για την καλλίτερη εκτέλεση των 
καθηκόντων του όπως περιγράφεται στο ίδιο άρθρο.

Η αντικειμενικότητα της κρίσης και αξιολόγησης του ερευνητικού 
προσωπικού των διαφόρων βαθμιδών του Ινστιτούτου εξασφαλίζεται 
από-τη σύσταση και λειτουργία ειδικών επιτροπών στις οποίες μετέχουν 
και εκπρόσωποι των ερευνητών.

Για να αποκλειστεί τελείως το φαινόμενο της «Έρευνας για την 
Έρευνα» έχει προβλεφθεί η λειτουργία σε κάθε Ινστιτούτο μιας Συμβου
λευτικής Επιτροπής στην οποία μετέχουν και φορείς της τοπικής ανά
πτυξης και τα μέλη της διορίζονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη. 
Έτσι επιτυγχάνεται η άμεση προώθηση και διάδοση του ερευνητικού 
έργου του Ινστιτούτου και η εντόπιση των τοπικών κοινωνικοοικονομι
κών δραστηριοτήτων με τα οποία ασχολείται το Ινστιτούτο στο χώρο 
της αγροτικής παραγωγής. Οι απόψεις των Συμβουλευτικών Επιτρο
πών μεταβιβάζονται στο Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. Η Συμβουλευτική Επι
τροπή συνεδριάζει δημόσια.

Είναι κοινοτυπία να πούμε ότι για την ανάπτυξη της Έρευνας χρειά
ζονται πόροι. Με το παρόν Σ.Ν. (άρθρο 5) εξασφαλίζεται τόσο η χρημα
τοδότηση της έρευνας όσο και ο έλεγχος της Οικονομικής Διαχείρισης. 
Πέρα από την ετήσια επιχορήγηση του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. από τον ταχτικό 
προϋπολογισμό του ΥΠ.ΓΕ. καθώς και τις Δημόσιες Επενδύσεις, προ- 
βλέπεται και η δυνατότητα απορρόφησης πόρων από Διεθνείς Οργανι
σμούς και κυρίως από την ΕΟΚ. Σημειώνουμε ότι με το μέχρι τώρα 
ισχύον καθεστώς η δυνατότητα αυτή ήταν περιορισμένη. ‘Αλλη σημα
ντική πηγή εσόδων για το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., πέρα από τα ‘έσοδα από την 
εκμετάλλευση της περιουσίας του και των άθλων αγαθών του θα είναι 
τα προερχόμενα από εκτέλεση ερευνητικών έργων επί παραγγελία από 
τρίτους, τη διάθεση τεχνολογικών προϊόντων και την παροχή εξειδιχευ- 
μένων υπηρεσιών στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. τα Ν.Π.Ι.Δ. και στους ιδι
ώτες.

Η δυνατότητα αυτή προσπορισμού εσόδων στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. θα του 
επιτρέψει με την πάροδο του χρόνου να αυτοχρηματοδοτεί σε μεγάλο 
βαθμό την Αγροτική Έρευνα, γεγονός που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη 
βαθμιαία μείωση της επιχορήγησης από τον ταχτικό προϋπολογισμό 
του ΥΠ.ΓΕ. και τις Δημόσιες Επενδύσεις και την απελευθέρωση κατά 
συνέπεια σημαντικών ποσών για την εξυπηρέτηση άλλων αναγκών. 0 
έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. στο σύνολό του 
(Διοίκηση και Ινστιτούτα) γίνεται με τρόπο αυστηρό χωρίς όμως να δρα 
ανασταλτικά στην ανάπτυξη της Αγροτικής Έρευνας.

Ετσι προβλέπεται ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχεί
ρισης του ΕΘ.Ι.Α.Ε. που θα γίνεται μέσα στους δύο πρώτους μήνες κάθε 
έτους και θα αφορά το προηγούμενο έτος. 0 έλεγχος θα γίνεται από ορ
κωτούς λογιστές. Το πόρισμα ελέγχου τους υποβάλλεται εντός τακτής 
προθεσμίας (31 Μαρτίου του ίδιου έτους) στον Υπουργό Γεωργίας και 
δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες. Επίσης ο 
Υπουργός Γεωργίας έχει το δικαίωμα να διατάξει οποτεδήποτε έκτακτο 
έλεγχο της διαχείρισης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε..

Σημειωτέον ότι αμέσως με την έναρξη λειτουργίας του το 
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. θα πρέπει να μηχανογραφήσει την οικονομική του διαχεί
ριση ώστε να είναι σε Θέση να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την οικονομική 
του κατάσταση. Οι πόροι και τα έσοδα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. από οιαδήποτε 
πηγή και αν προέρχονται θα κατατίθενται σε έντοκο * λογαριασμό της 
Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας και θα διακινούνται με γραπτή 
εντολή από τον Αναπληρωτή Διοικητικό Γ ενικό Διευθυντή του
ΕΘ.1.ΑΓ.ΕΓ

Με το άρθρο 15 ρυθμίζονται θέματα οργανωτικής διάρθρωσης και

λειτουργίας των Κεντρικών και Περιφερειακών υπηρεσιών του
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε..

Το προσωπικό του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. διακρίνεται σε Ερευνητικό. Ειδικό 
Επιστημονικό Εφαρμογών. Τεχνικό (Επιστημονικό και μη). Διοικητικό, 
Οικονομικό και Βοηθητικό (άρθρο 16).

Όσον αφορά το Ερευνητικό προσωπικό (άρθρα 1 7-18) με τις διατά
ξεις του παρόντος σχεδίου νόμου αναβαθμίζεται τόσο η θέση όσο και ο 
ρόλος του σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν. 1517/1985.

Για τον εμπλουτισμό των γνώσεων και κυρίως την παρακολούθηση 
των εξελίξεων στον τομέα της Αγροτικής Έρευνας, τον τρόπο διεξαγω
γής και διοίκησής της στα ΑΕΙ και άλλα Ερευνητικά Ιδρύματα του εσω
τερικού και εξωτερικού παρέχεται η δυνατότητα στο Ερευνητικό προ
σωπικό της λήψης ερευνητικής άδειας (άρθρο 19).

Το παρόν Σ.Ν. προβλέπει και αυτό είναι πολύ σημαντικό την ηθική 
αναγνώριση εξαιρετικά δημιουργικής επιστημονικής και τεχνολογικής 
έρευνας με την απονομή ειδικού βραβείου από -ον Γπυυιγό I εωργίας.

Ένα από τα κυριώτερα μελήματα του παρόντος Σ.Ν. είναι η σύνδεση 
της Έρευνας με τις Εφαρμογές (Ανάπτυξη). Όπως είναι γνωστό, αν 
λείψει αυτός ο συνδετικός κρίκος η μεν έρευνα καταλήγει σε μια στείρα 
αποκόμιση ειδικευμένων γνώσεων, οι δε εφαρμογές (μεταφορά των’ 
αποτελεσμάτων της έρευνας στον τελικό αποδέκτη, αγρότη, συνεταιρι
σμό. γεωργική βιομηχανία) στερούνται της δυνατότητας για περαιτέρω 
συστηματική και ορθολογική ανάπτυξη. Το ρόλο του συνδετικού αυτού 
κρίκου καλείται να διαδραματίσει (άρθρο 20) το Ειδικό Επιστημονικό 
προσωπικό Εφαρμογών (προέκταση της Έρευνας στον τελικό αποδέ
κτη) και να καλύψει το κενό που υπάρχει στο σημείο αυτό σήμερα.

Αναγνωρίζεται επίσης και η Θέση τόσο του τεχνικού προσωπικού όσο 
και του διοικητικού, οικονομικού και βοηθητικού.

Επίσης σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις προβλέπεται η 
δυνατότητα πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού για την κάλυψη εκτά
κτων και παροδικών αναγκών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε..

Η περαιτέρω συστηματοποίηση της λειτουργίας των διαφόρων θε
σμών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. θα γίνει με τη Θέσπιση των Κανονισμών κατά
στασης προσωπικού, προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης (άρθρο
21).

Το άρθρο 22 του Σ.Ν. προβλέπει τις δυνατότητες απασχόληση; στα 
Ινστιτούτα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. επισκεπτών εμπειρογνωμόνων ερευνητών 
ημεδαπών ή αλλοδαπών συνεργαζομένων ερευνητών, μελών του Διδα
κτικού Ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) καθώς και μεταπτυχιακών φοι
τητών των ΑΕΙ. Με τη ρύθμιση αυτή το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. αποκτά τη δυνατό
τητα κάλυψης των αναγκών του σε ερευνητικές ειδικότητες τις οποίες 
χρειάζεται.ανανέωση των γνώσεων του ερευνητικού του δυναμικού, και 
αξιοποίηση ιδιαίτερα του υψηλού επιπέδου Ελληνικού ανθρώπινου δυνα
μικού της αλλοδαπής.

Επίσης οι ερευνητές του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. μπορούν να υπηρετούν ως ειδι
κοί επιστήμονες ή επισκέπτες καθηγητές στα ΑΕΙ και ΤΕ1 (άρθρο 23).

Το Σ.Ν. προβλέπει επίσης (άρθρο 24) κατά τα διεθνή πρότυπα και σε 
αρμονία με την Ελληνική Νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται στη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας τον τρόπο σύνταξης, έγκρισης 
και χρηματοδότησης των ερευνητικών προγραμμάτων.

Με τη δημιουργία του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. παρίσταται ανάγκη να τροποποι
ηθούν και να εκσυγχρονιστούν διατάξεις προγενέστερων νομοθετημά- 
των. αρμοδιότητα εφαρμογής των οποίων είχε το Υπ. Γεωργίας. Επί
σης με το παρόν Σ.Ν. γίνεται προσπάθεια για την κάλυψη κενών ή εκ
συγχρονισμού υπαρχουσών ρυθμίσεων με βάση την ανάγκη προσαρμο
γής της Ελληνικής Νομοθεσίας στους κανονισμούς της ΕΟΚ. την προ
στασία της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος καθώς τη βελτίωση 
της ποιότητας των Ελληνικών Αγροτικών προϊόντων (άρθρα 25-29).

Στα άρθρα 30-33 του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται μεταβατικές 
διατάξεις οι οποίες αποσκοπούν στην ομαλή μετάβαση από το ισχύον 
σύστημα στο σύστημα ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται τόσο
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'••.ο ~ο ήδη υπηρετούν ωευνητιχό και λοιπό προσωπικό όσο και via τους 
υπατχοντες ερευνητικούς φορείς του ΥΠ.ΓΕ.

Αθήνα. 4 Οκτωβρίου 1988

0 Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης 
και Τπουρνός Δικαιοσύνης 
ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

Οι Τπουονοί
Ποοεδοίας της Κυβέονησης 

ΑΠ.ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
Γεωονίας

ΓΙΑ.Ν. ΠΟΤΤΑΚΗΣ
Τ^ιίας. Πρόν. και Κοιν. Ασφ/οεων

Γ1ΑΝ. ΦΛΩΡΟΣ
Πιοώ.. Χωοοτ. και Δηα. Έργων 

' ΕΤΑΓ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

Οικονομικών
Δ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ 

Εοτασίας
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ!

Εθνικής Παιδείας και θρησ/των
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ

Βιομηχ. Ενέονειας και Τε^/νίας
ΑΝΑΣΤ. ΠΕΠΟΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΖΑΞΕΩΝ

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ
1) ν. 1564/1985 ·Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλα

πλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών·
(ΦΕΚ 164 Α)

Άρθρο 21.

Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Πολλαπλασιαστικού Υλικού.

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία 
Εθνικός Οργανισμός Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Ε.Ο.Π.Υ) και έδρα 
την Αθήνα.

2. 0 Ε.Ο.Π.Υ. αποτελεί ανώνυμη εταιρεία υπό την εποπτεία του 
κράτους ασκούμενη από τον Υπουργό Γεωργίας και διέπεται από τις 
διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, εφό
σον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο αυτόν. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζε
ται το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και ο τρόπος κάλυψής του, η κα
τανομή του σε μετοχές και η ονομαστική τους αξία, καθώς και οι φορείς 
που μπορούν να γίνουν μέτοχοι.

3. Σκοπός του Ε.Ο.Π.Υ. είναι:
α) Η έρευνα και κυρίως η χρηματοδότηση ερευνητικών κέντρων για 

τη δημιουργία νέων ποικιλιών.
β) Η διατήρηση υπό τους όρους και προϋποθέσεις του νόμου αυτού 

των ποικιλιών, καθώς και η παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστι
κού υλακού των κατηγοριών α, β και γ της παρ. 2 του άρθρου 3.

γ) Η υποβοήθηση των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων οι 
οποίες ασχολούνται με πολλαπλασιαστικό υλικό.

δ) Η ίδρυση και η συμμετοχή σε εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με 
την παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλι
κού.

4. Η πραγματοποίηση των σκοπών του Ε.Ο.Π.Υ. γίνεται σε εκτά
σεις. εγκαταστάσεις και με μηχανήματα και λοιπά μέσα που αποκτά ή 
ενοικιάζει με δικούς του πόρους ή που ανήκουν στην κρατική παραγωγή 
ποκκαπλασιαστικού υλικού, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης 
στην Ε.Ο.Π.Υ. είναι δυνατή με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

5. Πόροι του Ε.Ο.Π.Υ. είναι:
α) Εσοδα που προκύπτουν από τις δραστηριότητές του.
β) Δάνεια που συνάπτει με οποίοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα.
Για τα δάνεια αυτά μπορεί να παρέχεται εγγύηση του Δημοσίου.
γ) Τυχόν επώνυμες επιχορηγήσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

καθώς και δωρεές ή και κληροόοτήματα.
ο) Κάθε άλλος πόρος που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωρ- 

Τ-σς.
6. Ο Ε.Ο.Π.Υ. διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.), το 

οποίο είναι επταμελές, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Γεωρ
γίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελεί- 
ται από:

α) Τέσσερα (4) μέλη, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος και αντιπρόε- 
°ρος του Δ.Σ. που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον 
Υπουργό Γεωργίας.

β) Δύο (2) μέλη τριτοβάθμιας συνεταιριστικής οργάνωσης πολλα

πλασιαστικού υλικού, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από 
το διοικητικό συμβούλιο της οργάνωσης αυτής.

γ) Ένα (1) μέλος της Γ ενικής Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνδικα
λιστικών Ενώσεων (ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.) που ορίζεται με τον αναπληρωτή του 
από το διοικητικό συμβούλιό της.

7. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανε
ώνεται. Τα οριζόμενα από τον Υπουργό Γεωργίας μέλη του Δ.Σ. μπο
ρούν να αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της θητείας τους με απόφαση 
του Υπουργού Γεωργίας. Τα υπόλοιπα μέλη αντικαθίστανται κατά τους 
όρους του καταστατικού του φορέα που τα όρισε.

8. Το καταστατικό της Εταιρείας καταρτίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή
σεως.

9. Με αποφάσεις του Δ.Σ. που εγκρΐνονται από τον Υπουργό Γ εωρ
γίας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. καταρτίζο
νται:

α) Κανονισμός διάρθρωσης, οργάνωσης και λειτουργίας, 
β) Κανονισμός κατάστασης προσωπικού και αμοιβής του. 
γ) Κανονισμός οικονομικής διαχείρισης.
10. 0 πρόεδρος για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης που 
ασφαλίζεται και το προσωπικό του Ε.Ο.Π.Υ. εφόσον χατά τον ίδιο 
χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια ή επικουρική ασφά
λιση.

11. Κατά την πρώτη πενταετία από τη σύσταση του Ε.Ο.Π.Υ. μπο
ρεί. ύστερα από αίτησή του προς τον Υπουργό Γεωργίας, να αποσπώ- 
νται στον οργανισμό αυτόν υπάλληλοι του Υπουργείου Γεωργίας, των 
νομικών προσώπων εποπτείας του και γενικά του δημόσιου τομέα, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 1474/1984 (ΦΕΚ 128 Α).

2) π.6. 439/1986 «Σύσταση Περιφερειακών Εργαστηρίων Γεωργι
κών Εφαρμογών και Αναλύσεως Λιπασμάτων* (ΦΕΚ 215 Α).

Άρθρο 1.

1. Συνιστώνται στο Υπουργείο Γ εωργίας οκτώ (8) Περιφεοειακά Ερ
γαστήρια Γεωργικών Εφαρμογών και Αναλύσεως Λιπασμάτων (Π.Ε.- 
Γ.Ε.Α.Α.). των οποίων η έδρα και η περιοχή δικαιοδοσίας ορίζονται ως
*ξήφ

α) Π.Ε.Γ.Ε.Α.Α. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την 
Κομοτηνή και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Έβρου, Ροδόπης. 
Ξάνθης. Καβάλας και Δράμας.

β) Π.Ε.Γ.Ε.Α.Α. Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Θεσσαλονίκης. 
Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών και Πιερίας.

γ) Π.Ε.Γ.Ε.Α.Α. Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη και πε
ριοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Πέλλας, Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζά
νης. Ημαθίας και Γρεβενών.

δ) Π.Ε.Γ.Ε.Α.Α. Κεντρικής Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα και πε- 
ριοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Λάρισας, Μαγνησίας. Τρικάλων. Καρ
δίτσας, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.

ε) Π.Ε.Γ.Ε.Α.Α. Βορειοδυτικής Ελλάδας, με έδρα τα Ιωάννινα και 
περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Ιωαννίνων Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, 
Άρτας, Κέρκυρας και Λευκάδας.

στ) Π.Ε.Γ.Ε.Α.Α. Στερεάς Ελλάδας και Νήσων, με έδρα τη Λυκό- 
βρυση Αττικής και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Αττικής. Βοιω
τίας. Εύβοιας, Φωκίδας. Λέσβου, Χίου. Σάμου, Κυκλάδων και Δωδε- 
κανήσου.

0 Π.Ε.Γ.Ε.Α.Α. Πελοπσννήσου, Δυτικής Στερεού; Ελλάδας και Νή
σων με έδρα το Ξυλόκάστρο Κορινθίας και περιοχή δικαιοδοσίας τους 
Νομούς Αχαιας, Ηλείας, Μεσσηνίας. Λακωνίας, Αρκαδίας, Αργολίδας, 
Κορινθίας, Αιτωλοακαρνανίας, Κεφαλληνίας, και Ζακύνθου.

η) Π.Ε.Γ.Ε.Α.Α. Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο και περιοχή δικαιο
δοσίας τους Νομούς Ηρακλείου, Χανιών. Ρεθύμνης και Λασηθίου.

2. Τσ Π.Ε.Γ.Ε.Α.Α. που συνιστώνται με το διάταγμα αυτό αποτε
λούν γενικές περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και 
εξαρτώνται κατά λόγο αρμοδιότητας από τη Διεύθυνση, Γεωργικών 
Εφαρμογών και την αρμόδια για την πολιτική σχετικά με τα λιπάσματα 
Δ/νση της Κεντρικής Υπηρεσίας.

3) ν. 1517/1985 «Αναδιάρθρωση του μισθολογίου του διδακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι.. του εκπαιδευτικού προσωπικού των Τ.Ε.Ι. και 
του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι. και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 25Α).
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Άρθρο 1.
Έκταση εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος έχουν εφαρμογή στους καθηγητές, ανα
πληρωτές καθηγητές, επίκουρους καθηγητές, λέκτορες, μη διδάκτο
ρες επιμελητές, βοηθούς, επιστημονικούς συνεργάτες και τα μέλη του 
ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ} των ανώτατων εκπαιδευτι
κών ιδρυμάτων και ακόμα στους καθηγητές, επίκουρους καθηγητές, 
καθηγητές εφαρμογών, επιμελητές και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό 
(ΕΕΠ} των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΤΕΙ|.

Οι διατάξεις του νόμου αυτού εοαμόζονται επίσης και στο εκπαιδευ
τικό ποοσωπικό. που αναφέρεται στις παραγράφους 6 και « του ίδιου 
άσθρου. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα σ’ αυτές.

2. Τα μέλη της προσωρινής βαθμίδας επιμελητών των ΤΕΙ υπάγο
νται από 1.1.1985. ως προς τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη 
στις διατάξεις που ισχύουν για τους μόνιμους δημόσιους υπαλΛή- 
λους.

3. 0 βασικός μηνιαίος μισθός του προσωπικού του πρώτου εδαφίου 
της παραγράφου } του παρόντος άρθρου ορίζεται κατά βαθμίδα ή θέση 
ως ακολούθως:

Α.Ε.1.
χοδηγητής δρχ. 120.000
αναπληρωτής χαδηχητής δρχ. 105.000
επίκουρος χαδηγητής δρχ. 85.000
λέχτυρας οργ 75.000
μη διδάκτορας επιμελητής, βοηθός.
επιστημονικός συνεργάτης Ορχ. 63.500
μέλος του ΕΕΠ δρχ. 62.000

Τ.Ε.1.
χαδη-τητής δρχ. 96.000
επίκουρος χαδηγητης δρχ. 78.000
χαδηγητής εοαρμογών δρχ. 66.000
μέλος του ΕΕΠ δρχ. 62.000

4. Εκτός από το βασικό μισθό, στο προσωπικό της προηγούμενης 
παραγράφου καταβάλονται:

α) Προσαύξηση σε ποσοστό 59c επί του βασικού τους μισθού ανάλογα 
με τον τόπο στον οποίο υπηρετούν, που δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά 
το 609c. ως εξής:

αα) σε όσους υπηρετούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ περιοχής Αττικής και Θεσσα
λονίκης. για κάθε πλήρη πενταετία συνολικής υπηρεσίας.

ββ) σε όσους υπηρετούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ περιοχής Πατρών. Ιωαννίνων. 
Κρήτης. Θεσσαλίας (εκτός Καρδίτσας). Εύβοιας, για κάθε πλήρη τριε
τία συν ολικής υπηρεσίας.

γγ) σε όσους υπηρετούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ περιοχής Αιγαίου, ϊονίου. Θρά
κης. Μακεδονίας. Λαμίας και Ευρυτανίας για κάθε πλήρη διετία συνο
λικής υπηρεσίας.

Ως υπηρεσία υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις του άρθρου 
16 του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194j. Υπολογίζεται, επίσης, η αναφερό
μενη στις διατάξεις των εδαφίων (β), (γ) και (ο) της παραγράφου 6 του 
άρθρου 17 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87) και της περίπτωσης Ζ2 του 
άρθρου 20 του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 1 73). με τις σχετικές προϋποθέ
σεις που αναφέροντα·. στις διατάξεις αυτές, κατά περίπτωση.

β) Κατ' αποκοπή μηνιαία αποζημίωση για την αντιμετώπιση τω\ 
δαπανών, στις οποίες υποβάλλονται λούοο των ειδικών συνθηκών άσκη -
σης του επαγγέλματος τους. ως εξής:

ΑΕΙ
Βαθμίδα Περιοχή

A—JT7 . Π προ. Ιωάννινά At^aic
ίΗ3/νίκτ Κςήττ. (MeS2A!3 lova. Θράκτ

Χ^ΓΓ'.-'ή 15.000 •20.000 25.000
αναπληρωτή; καθγητής 15.000 16.000 20.000'
επίχουσος χαθτγητής 12000 14.000 17.000
λέχτοσας ΙΟ.ΐιΟΟ 12.000 14.00'J
μτ διδακτοσσς επιμελητής. βοη
θός. εηστηυονιχος συνεργάτης 3.1 ε|Ί .6.500 . «.()"(·

Βαθμίδα Ίίΐ
Πεκοχή

Λ ΤΙ.51·'. - b-ζζύ.ίΐ ΐί/.-.έ: MTKt'j'.y.j

Θ:τ. νίκη Μοοιτσας;. Σίά- (in ί; Θεο,
·-- ευ νίκη:., Αιοιώ
pp.·. iuarwrvp να.ι ί.-.ρυυαν

καθηγητές 12.000 14.000 1 Τ.ΟΟί; -
επίκουρο: κστηγητής 10.000 12.000 14.000
καθηγητής εραρυογών 5.000 6.500 8.000·

γ) Μηνιαίο επίδομα ερευνητικών προγραμμάτων στους καθηγητές, 
αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους καθηγητές και λέκτορες των ΑΕΙ
ω; εξής: 
8ΑΘΜ1ΔΑ

Αττιχή-
δίεο/νίχη

Περιοχή
Πάτρα. Ιωάννινα Αιγαίο 
Κρήττ Θεσσαλία Iovig. Θοάχτ

καθηγητής 20.000 27.500 30.000
αναπληρωτής καθηγητής 12.000 18.001' 21.500
επίκουρος καθηγητής 10.000 17.000' 18.000
/άκτορας 5.000 10.000 12.500
Γίαοκειμένου περί του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ που έχει δι
όακτορικό δίπλωμα, το ίδιο επίδομα χορηγείται ως εξής κατά μήνα:

Περιοχή
Αττική - Θεσσαλία | εκτός Μακεδονία 
Θεσ/νίχη Καρδίτ.), Πά- (εκτός Θεσ/ 

τρα. Κρήτη Εύ- νίκης). Αιτωλ/ 
βοια. Ιωάννινα via. Ευρυτανία.

Καρδίτσα. Λα
μία

5.000 10.000 12.500
δI Μηνιαίο επίδομα οικογενειακών βαρών, σύμφωνα με όσα ισχύουν 

κάθε φορά μ£ τους μόνιμους δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους.
εί Μηνιαίο επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών στους μη διδάκτορες 

επιμελητές, τους βοηθούς, τους επιστημονικούς συνεργάτες, τα μέλη 
ΕΕΠ των ΑΕΙ και τους μη διδάκτορες μέλη, του εκπαιδευτικού προσω
πικού (ΕΠ) και του ΕΕΠ των ΤΕΙ. σύμφωνα με όσα ισχύουν κάθε φορά 
για τους μόνιμους δημόσιος υπαλλήλους.

στ) Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων κα. Πάσχα και άδειας, σύμ
φωνα με όσα ισχύουν κάθε φορά για τους μόνιμους δημόσιους διοικητι
κούς υπαλλήλους.

ζ) Επιδόματα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1505/1984.

η) Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ), σύμφωνα με το 
ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή και τους περιορι
σμούς που καθορίζονται κάθε φορά για τους μόνιμους δημόσιους διοικη
τικούς υπαλλήλους.

Ως βάση υπολογισμού της ΑΤΑ για το προσωπικό του παρόντος 
λαμβάνεται υπόάτη ο βασικός μισθός, η προσαύξηση ετών υπηρεσίας, το- 
επίδομα ερευνητικών προγραμμάτων, το επίδομα οικ. βαρών, το επί- 
ooua ιιεταπτυχιακών σπουδών καθώς και η ΑΤΑ που θα χοοηΎείται
από 1.5.1985'

5. Όλα τα επιδόματα που προβλέπονται από γενικές ή ειδικές διατά
ξεις κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθώς και το ποσό της 
ΑΤΑ που θα διαμορφωθεί μέχρι 30.4.1985 καταργούνται εφ όσον με 
ρητή διάταξη του νόμου αυτού δεν προβλέπεται η διατήοησή τους:

6. α) Το εκπαιδευτικό προσωπικό των παιδαγωγικών ακαδημιών. 
των σχολών νηπιαγωγών, των ανώτατων σχολών οικιακής οικονομίας, 
της εκκλησιαστικής παιδαγωγικής ακαδημίας Βελλάς. της εκκλησια
στικής παιδαγωγικής ακαδημίας Θεσσαλονίκης, της ανώτερης εκκλη
σιαστικής σχολής Αθηνών, του διδασκαλείου μέσης εκπαίδευσης, του 
Μαρασλείου διδασκαλείου δημοτικής εκπαίδευσης και του κέντρου με- 
ταφράαιως και διερμηνείας (ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ). κατατάσσεται, από την ισχύ 
αυτού του νόμου, ως εξής:

αα» στη βαθμίδα του καθηγητή Α’ ανώτερων παιδαγωγικών σχολών 
μι βασικό μηνιαίο μισού 62.000 δραχμές όσοι κατέχουν τα μισθολο- 
γικά κλιμάκια 9 κα·. 10.

ββι στη βαθαίδσ του καθηγητή Β ανώτερων παιδαγωγικών σχο
λών μι βασικό μηνιαίο μισθό 58.000 δραχμές όσοι κατέχουν τα μισθο- 
λο**Ίκά κλιμάκια 7 και 8.

■ν·'·') c-τη βαθμίδα του καθηγητή Ρ ανώτερων παιδαγωγικών σχο
λών με βασικό μηνιαίο μισθό 52.000 δαρχμές όσοι κατέχουν τα μισθο- 
Λογικά κλιμάκια μέχρι κα: 6.

β) Οι διατάξεις του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194) εφαρμόζονται και για 
το εκπαιδευτικό προσωπικό αυτής της παραγράφου ως προς τη χορή
γηση χρονοεπιδόματος. επιδόματος μεταπτυχιακών σπουδών, οικογε
νειακών Βαοών. άδειας εορτών και εξομάλυνσης διασορών μισθολο
γίου. Ως επίδομα εξομάλυνσης καταβάλΛίται για τις βαθμίδες καθηγη
τών Λ . R και Ρ το προΒλεπόυιενο από το σαθρό 10 του ν. 1 505/1984 
'πα τα μισθσλογ:κά κ/.ιμάκια 1.5 κα: 9 αντίστοιχα.

γϊ Ο: >:αθη~; τές Ρ υιποσε: να προάγονται σε καθηγητές Β εφόσον, 
συαπληαώνουν εξαετή υπηρεσία στο βαθμό του καθηγητή Γ' και οι κα- 
^■'■•'•Ί'.οές Γ ιεποεε να πασάρονται σε καθηγητές Α εφόσον συμπληρώ
νουν πενταετή υπηοεσία στο βαθυό του καθηγητή Β*. Οι προαγωγές γί
νονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Ζ) Η υπηρεσία των εκπαιδευτικών στιε σχολές ττ,ς περίπτωσης α’ αυ-
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-ής της παραγράφου και στα κατεχόμενα μέχρι την ισχύ αυτού του νό- 
uou αισθολο*ηχά κλιμάκια υπολογίζεται ότι έχει διανυθεί ως εζής: 

αα ι στη βαθμίδα του καθηγητή Ρ η υπηρεσία που διανύθηκε στα μ.κ. 
μέχςι και 6.

331 στη βαθμίδα του καθηγητή Β’ η υπηρεσία που διανύθηκε στα 
μ.κ. 7 και 8.

7. α) Το εκπαιδευτικό προσωπικό της ΣΕΛΕΤΕ των κλάδων 22 έως 
30 του π.5. 620/1978 (ΦΕΚ 133). που κατέχει μόνιμες θέσεις, κατα
λαμβάνει από 15.7.1985 μόναιες θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού 
των ΤΕΙ και εντάσσεται σε αυτές ως ακολούθως:

αα) καθηγητές των κλάδων 22 και 23 σύμφωνα με τις διατάζεις της 
περιπτ. Α' της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 1404/1983.

ββ) καθηγητές των κλάδων 24 και 25 σύμφωνα με τις διατάζεις της 
περιπτ. Β' της πρ. 2 του άρθρου 38 του παραπάνω νόμου.

γγ) καθηγητές του κλάδου 26 σε θέσεις ειδικού εκπαιδευτικού προ
σωπικού ΤΕΙ. σύμφωνα με τις διατάζεις της περιπτ. Ρ της παρ. 2 του 
άρθρου 38 του παραπανω νόμου.

δδ) εκπαιδευτικοί βοηθοί των κλάδων 27 και 28 σύμφωνα με τις δια
τάζεις της πεσιπτ. Δ* της παρ. 2 του άρθρου 38 του παραπάνω νόμου 
και προσωπικό των κλάδων 29 και 30 σύμφωνα με τις διατάζεις της 
περιπτ. Ε” της παρ. 2 του άρθρου 38 του παραπάνω νόμου. Όσοι υπά
γονται στο στοχείο αυτό εντάσσονται εάν το επιθυμούν και το δηλώσουν 
με τη δήλωση του παραπάνω στοιχείου γ*.

Για την εφαρμογή των διατάζεων του ν. 1404/1983, ως εκπαιδευ
τική προϋπηρεσία θεωρείται εκείνη που διανύθηκε.

1) Για την προαναφερόμενη περίπτωση αα. σε θέση καθηγητή κλά
δων 22 ή 23 του πρ. δ. 620/1978 ή καθηγητή κλάδων Α1, Α2, Α4, 
Α5 του ν.δ. 789/1970 (ΦΕΚ 293). Προϋπηρεσία σε θέση καθηγητή 
των κλάδων 24 και 25 του π.δ. 620/1978 ή των κλάδων A3, Α6 ή 
A7 του ν.δ. 789/1970. συνυπολογίζεται αν μειωθεί κατά τρία (3) έτη. 
2) Για την προαφερόμενη περίπτωση ββ σε θέση καθηγητή των κλάδων 
24 ή 25 του π.δ. 620/1978 ή των κλάδων 24 ή 25 του π.δ. 620/ 
1978 ή των κλάδων A3. Α6 ή Α7 του ν.δ. 789/1970. 3) Για την προ
αφερόμενη περίπτωση γγ, σε θέση καθηγητή του κλάδου 26 του π.δ. 
620/1978 ή του κλάδου A9 του νδ. 789/1979 και 4) για την προανα- 
φερόιιενη περίπτωση δδ, σε θέση εκπαιδευτικού βοηθού των κλάδων 27
κα 28 του π.δ. 620/1978.

β) Η ένταζη του προσωπικού αυτού σε βαθμίδες εκπαιδευτικού προ
σωπικού ΤΕΙ γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του 
εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ.

γ) Το εντασσόμενο αυτό προσωπικό τοποθετείται σε ΤΕΙ των νομών 
Αττικής και Θεσσαλονίκης με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παι
δείας και θρησκευμάτων και σύμφωνα με την προτίμηση των εντασσο- 
μένων. οι οποίοι υποβάλλουν δήλωση στην οποία αναφέρεται ο νομός 
προτίμησης. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται δια μέσου της ΣΕΛΕΤΕ στο 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και μέσα σε αποκλει
στική προθεσμία ενός (1) μήνα από την έναρζη ισχύος του παρόντος νό
μου. Όσοι δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη δήλωση αυτή, με την επιφύ- 
Λαζη του στοιχείου δδ της περιπτ. α’, καταλαμβάνουν θέσεις και εντάσ
σονται σε ΤΕΙ. με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρη
σκευμάτων.

Για την τοποθέτηση του προσωπικού αυτού σε τμήματα Τ.Ε.Ι. και 
για την εςελιςή του. εφαρμόζονται οι διατάζεις των παραγρ. 3. 6 και 8 
του άρθρου 38 του ν. 1404/1983 και για όσο χρονικό διάστημα απο
μένει μέχρι να λήζει η ισχύς τους.

δ) Για την ένταζη του προσωπικού αυτού συνιστώνται νέες οργανικές 
θέσεις που προσαυξάνουν τις αντίστοιχες θέσεις εκπαιδευτικού προσωπι
κού του άρθρου 23 του ν. 1404/1983 και καταργούνται οι αντίστοιχες 
θέσεις του π.0. 620/1978 που κατείχαν οι εντασσόμενοι. Οι νέες θέσεις 
κατανέμονται στα ΤΕΙ με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
θρησκευμάτων και ανάλογα με την τοποθέτηση των εντασσόμενων, 
όπως προβλέπεται από την παραπάνω περιπτ. γ’.

ε) Το προσωπικό που ενάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή 
διατίθεται στη ΣΕΛΕΤΕ για τις εκπαιδευτικές της ανάγκες. Η διάθεση 
διαρκεΐ μέχρι 15.7.1986, μπορεί να παρατείνεται με αποφάσεις του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και γίνεται κατά πα
ρέκκλιση των κείμενων διατάζεων. Οι εντασσόμενοι εφαρμόζουν το εκ
παιδευτικό πρόγραμμα της ΣΕΛΕΤΕ και τις αποφάσεις του διοικητικού 
συμβουλίου της.

στ) Μέχρι να συντελεστεί η ένταζη, το προσωπικό αυτό εζακολουθεί 
να κατέχει τις θέσεις που κατέχει κατά την έναρζη ισχύος του νόμου αυ
τού και διέπεται. για κάθε περίπτωση, από τις διατάζεις της ΣΕΛΕΤΕ.

ζ) Το προσωπικό που δεν εντάσσεται διεπεται από τις διατάζεις του ν. 
1505/1984.

η) Αεπτοαεοειες που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάζεων 
της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και του τυχόν συναρμοδιού υπουργού.

8. Οι διαφορές αποδοχών που θα προκύφουν από την κατάταζη των 
εκπαιδευτικών σύμφωνα με την παράγραφο 7 αυτού του άρθρου. Πέρα 
από τις αποδοχές που παίρνουν κατά τη δημοσίευση αυτού του νόμου, 
θα καταβληθούν σταδιακά ως εζής:

α) 50% της διάφορος από 15.7.1985. 
β) Το σύνολο των αποδοχών από 1.1.1986.
9. Για τον υπολογισμό της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμο

γής (ΑΤΑ) των εκπαιδευτικών της παραγράφου 6 αυτού του άρθρου 
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάζεις του ν. 1505/1984.

10. Στους πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις και στους προέδρους και αντι
προέδρους διοικουσών επιτροπών ΑΕΙ. καθώς και στους προέδρους και 
τους αντιπροέδρους των ΤΕΙ και ΚΕΜΕ καταβάλλεται κατ αποκοπή 
μηνιαία αποζημίωση για την αντιμετώπιση των πρόσθετων δαπανών, 
στις οποίες υποβάλλονται λόγω της ιδιότητάς τους αυτής κατά τη συμ
μετοχή τους στα τοπικά και διεθνή συνέδρια, η οποία καθορίζεται με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και Οικονομικών.

4) ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκ
παιδευτικών Ιδρυμάτων* (ΦΕΚ 87 Α).

Άρθρο 17.

Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα
1. Απασχόληση:
α) Τα μέλη του Α.Ε.Π. έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τις υπηρε

σίες τους στο Α.Ε.Ι. στο οποίο έχουν οριστεί με πλήρη απασχόληση για 
όλες τις εργάσιμες μέρες. Τις λεπτομέρειες εφαρμογής αυτής της διάτα- 
ζης ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός του Α.Ε.Ι, Με απόφαση της Γ.Σ.. 
Τμήματος χορηγείται άδεια απουσίας στην Ελλάδα ή το εζωτερικό σε 
μέλη του Δ.Ε.Π. για διδακτικούς ή ερευνητικούς λόγους συναφείς με το 
γνωστικό αντικείμενο του Τομέα τους. Στις υπηρεσίες που παρέχουν στο 
Α.Ε.Ι. μέλη του Δ.Ε.Π. περιλαμβάνεται και η τυχόν συμμετοχή τους σε 
μεταπτυχιακά προγράμματα και στις λειτουργίες της Ε.Α.Γ.Ε..

β) Για περίπτωση παροχής υπηρεσιών στο Δημόσιο, ή στους Οργανι
σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή στους φορείς της παραγράφου 4 (α) του 
άρθρου αυτού το Πρυτανικό Συμβούλιο μπορεί να χορηγήσει άδεια 
απουσίας με αποδοχές μιας μέρας ανά εβδομάδα. Για παρόμοια παροχή 
υπηρεσιών άδεια με αποδοχές για απουσία περισσοτέρων της μιας μέ
ρας ανά εβδομάδα χορηγείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. Η χωρίς άδειας του Πρύτανη ή του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και θρησκευμάτων απουσία συνιστά πειθαρχικό παρά
πτωμα.

γ) Η κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους υπαίτια απουσία από 30 
εργάσιμες ημέρες χωρίς την άδεια του Υπουργού συνιστά πειθαρχικό 
παράπτωμα της αυθαίρετης απουσίας από την άσκηση των καθηκό
ντων και συνεπάγεται την παραπομπή στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμ
βούλιο με κίνηση της διαδικασίας για την απόλυση του υπαίτιου από την 
κατεχόμενη θέση.

5) Το Πρυτανικό Συμβούλιο μπορεί να χορηγήσει σε μέλος του 
Δ.Ε.Π. άδεια με αποδοχές μέχρι 2 μήνες για συμμετοχή σε επιστημο
νικά συνέδρια, διαπανεπιστημιακές ανταλλαγές και παρουσίαση σεμινα
ρίων σε άλλα Α.Ε.Ι.. ύστερα από τεκμηριωμένη αίτηση του ενδιαφερο
μένου στην οποία θα καθορίζεται και ο αντικαταστάτης του στο διδα
κτικό έργο του. Επίσης σε εζαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η χορή
γηση άδειας με αποδοχές μέχρι 10 ημερών από την Κοσμητεία της 
Σχολής και επιπρόσθετη άδεια μέχρι 20 ημερών από την Σύγκλητο σε 
μέλος του Δ.Ε.Π. για προσωπικούς λόγους ύστερα από τεκμηριωμένη 
πρόταση του υποφηφίου.

2. Τόπος διαμονής:
α) Τα μέλη του Δ.Ε.Π. έχουν την υποχρέωση μέσα σε τρεις μήνες 

από το διορισμό τους να εγκατασταθούν και να διαμένουν μόνιμα στον 
τόπο που εδρεύει το Τμήμα στο οποίο εντάσσονται.

β) Οι διατάζεις του παραπάνω εδαφίου δεν εφαρμόζονται για τα μέλη 
του Δ.Ε.Π. που θα εζέλθουν για οποιονδήποτε λόγο της υπηρεσίας μέχρι 
το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 1982-1983.

γ) μη τήρηση των υποχρεώσεων του εδαφίου (α) ή η μεταγενέστερη 
μεταβολή της μόνιμης διαμονής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που 
συνεπάγεται την παραπομπή των υπαίτιων στο αρμόδιο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο και την κίνηση των διαδικασίας για την απόλυσή τους από 
την κατεχόμενη θέση.
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3. Εκπαιδευτικές άδειες:
α) Κάθε μελοςτου Δ.Ε.Π. δικαιούται εκπαιδευτική άδεια με πλήρεις 

αποδοχές μέχρι 12 μήνες μετά τη συμπλήρωση έξι χοσνων υπηρεσίας 
στο ίδιο Α.Ε.1. ή μέχρι έξι μήνες μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων 
υπηρεσίας.

β) Σκοπός της εχπαιδευτιχής άδειας είναι ο εμπλουτισμός των γνώ
σεων του αδειοΰχου με τη συμμετοχή του σε ερευνητιχό ή εκπαιδευτικό 
έργο άλλου Α.Ε.1. ή επιστημονικού φορέα της χώρας ή του εξωτερικού. 
Για το διάστημα παραμονής και εργασίας του σε Α.Ε.1. ή επιστημονικό 
φορέα του εξωτερικού και το πολύ για οκτώ μήνες καταβάλλονται δι
πλές αποδοχές και εφ όσον δεν μισθοδοτείται από το Α.Ε.1. ή το ίδρυμα 
του εξωτερικού.

γ) Την εκπαιδευτική άδεια χορηγεί η Γ.Σ. Τμήματος μετά από αί
τηση του ενδιαφερομένου που συνοδεύεται με το προτεινόμενο πρό
γραμμα επιστημονικής δραστηριότητας. Τροποποίηση του προγράμμα
τος αυτού από τον αδειούχο μπορεί να γίνει μόνο μετά από άδεια της 
Γ.Σ. Τμήματος.

δ) Ο αδειούχος μετά τη λήξη της άδειας του υποβάλλει στον αρμόδιο 
Αντιπρύτανη έκθεση σχετική με την υλοποίηση του προγράμματος που 
είχε εγκρίνει η Γ.Σ. Τμήματος.

ε) 0 συνολικός αριθμός του Δ.Ε.Π. Τμήματος που βρίσκεται σε εκ
παιδευτική άδεια δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1 /? των μελών του Δ.Ε.Π. 
κάθε Τμήματος, ανάλογα με τη-δύναμη των Τομέων.

4. ‘Αδεια απουσίας μέλους Δ.Ε.Π. για παροχή υπηρεσιών στο Δημό
σιο:

α) Στο μέλος του Δ.Ε.Π. που καλείται από το Δημόσιο, την Τοπική 
Αυτοιδιοίκηση και τα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, να προσφέ
ρει τις υπηρεσίες του με πλήρη απασχόληση, χορηγείται με απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων άδεια απουσίας 
από τα διδακτικά και ερευνητικά του καθήκοντα.

β) Είναι επίσης δυνατή η χορήγηση με απόφαση του Υπουργού Εθνι
κής Παιδείας και θρησκευμάτων άδειας σε μέλος του Δ.Ε.Π. για με
ρική παροχή παρόμοιων υπηρεσιών, ή για εκπλήρωση υποχρεώσεων 
ως αιρετού μέλους διοίκησης αναγνωρισμένου επιστημονικού φορέα για 
ορισμένο αριθμό ημερών κατά εβδομάδα που δεν μπορούν να υπερβαί
νουν τις τρεις.

γ) Υπηρεσία μέλους του Δ.Ε.Π. σε δημόσια θέση με πλήρη απασχό
ληση θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία ως προς τη μισθολογική κα
τάσταση και τη συνταξιοδότησή του.

5. Άδεια απουσίας μέλους Δ.Ε.Π. για συμμετοχή σε διεθνείς οργανι
σμούς:

Στα μέλη του Δ.Ε.Π., που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους συμμετέχο
ντας με πλήρη απασχόληση σε διεθνείς οργανισμούς, χορηγείται με 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων άδεια 
απουσίας από τα διδακτικά και ερευνητικά τους καθήκοντα. Η υπηρεσία 
αυτή των μελών του Δ.Ε.Π. θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία στην 
κύρια θέση τους.

6. Προϋπηρεσία.
Ως προϋπηρεσία, που κατά τς διατάξες του νόμου αυτού παρέχει 

οποιαδήποτε οικονομικής φύσης δικαιώματα, δεν αναγνωρίζεται για 
κανένα μέλος του Δ.Ε.Π. των Α.Ε.1., η πλασματική προϋπηρεσία η 
οποία προβλέπεται στο άρθρο 12 του Ν. 815/1978 και στο άρθρο 1 
του Ν. 853/1978.

β) Αναγνωρίζεται και λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία ως προς 
κάθε νομική συνέπεια εκτός των συνταξιοδοτιχών για κάθε μέλος του 
Δ.Ε.Π. και του Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού των 
Α.Ε.1.. η προϋπηρεσία του ως άμισθου Βοηθού ή Επιμελητή σε Α.Ε.1. 
της χώρας, εφ' όσον έχει διορισθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και υπάρχει βεβαίωση των οικείων Α.Ε.Ι. ότι εκ
πλήρωσε τα διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντα που του είχαν ανατε
θεί.

γ) 0 διορισμός των Επιμελητών. Βοηθών και Διδασκάλων που δικαι
ώθηκαν κατά το άρθρο 7 παοάγρ. 1 του Ν.Δ. 214/1974 θεωρείται ότι 
έγινε έξι μήνες μετά την ημερομηνία της σχετικής πρότασης της Σχο
λής. ο δε χρόνος που διέρρευσε από τότε, θεωρείται ως χρόνος πραγμα
τικής υπηρεσίας ως προς όλες τις συνέπειες. 0 χρόνος αυτός προσμε- 
τράται και συνυπολογίζεται για κάθε περίπτωση βαθμολογικής και μι- 
σθοΑογικής εξέλιξης, καθώς και για λήψη σύνταξης, αλλά δεν προστίθε
ται στη διανυόμενη θητεία. Σχετικά με το δικαίωμα της αναδρομικής 
λήψης αποδοχών, ο χρόνος που διέρρευσε αφορά μόνο τις αποδοχές από 
την ανάληψη της υπηρεσίας των δικαιούχων, όπως ορίζει το άρθρο 1 
παράγρ. 1 του Ν.Δ. 214/1974 και τις μισθολσγικές διαφορές από την 
ορκομωσία τους και ύστερα.

Ό.τι αφορά τη λήψη σύνταξης θα ρυθμισθεί με ειδικό νόμο.

5) Οι ρυθμίσεις του Ν. 978/1979 επεκτείνονται trco σύνολο των 
Δ.Ε.Π. των Α.Ε.1. και περιλαμβάνουν και την ερευνητική υπηρεσία στο 
εσωτερικό ή στο εξωτερικό η οποία έχει πραγματοποιηθεί οε Α.Ε.1. ή σε 
Κέντρα Ερευνών διεθνούς κύρους.

7. Αποδοχές μελών Διδακτικού Προσωπικού:
Ο βασικός μισθός του Καθηγητή είναι κάθε φορά οριζόμενος με μι- 

σθολογικές διατάξεις. Ο βασικός μισθός του Αναπληρωτή Καθηγητή εί
ναι το 85%, του Επίκουρου Καθηγητή το 70% και του Λέκτορα το 
60% του βασικού μισθού του Καθηγητή αντίστοιχα.

8. Απαλλαγή από διδακτικά καθήκοντα:
Όποιος κατέχει θέση Πρύτανη ή Αντιπρύτανη απαλλάσσεται από τα 

διδακτικά του καθήκοντα. Όποιος κατέχει θέση Κοσμήτορα ή Προέ
δρου Τμήματος δικαιούται να έχει μειωμένο διδακτικό έργο, όχι όμως 
λιγότερο από 2 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα.

9. Διδασκαλία σε Σχολές αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυ
νας και Δημόσιας Τάξης:

Τα μέλη του Δ.Ε.Π. των Α.Ε.1. μπορούν να διδάσκουν συγχρόνως 
και στις Σχολές αρμοδιότητας των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και 
Δημόσιας Τάξης, εφ’ όσον δεν παρακωλύεται το διδακτικό τους έργο.

5) ν. 1404/1983 *Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαι
δευτικών Ιδρυμάτων* (ΦΕΚ 173 Α).

Άρθρο 20

Καθήκοντα, δικαιώματα, υπογρεώσεις των μελών 
του Ε.Π. και Ε.Ε.Π.

Α. Διδακτικό έργο.
1. Ανάλογα με τη βαθμίδα που ανήκουν, τα μέλη του Ε.Π. έχουν 

κατά κύριο λόγο τις ακόλουθες αρμοδιότητες στην εκτέλεση του διδα
κτικού τους έργου:

α) Οι καθηγητές και επίκουροι καθηγητές, την ανάληψη διδακτικών 
δραστηριοτήτων που απαιτούν κυρίως και θεωρητικές γνώσεις, όπως 
διδασκαλία μαθημάτων υποδομής και εξειδίκευσης, συμμετοχή σε ερ
γαστήρια προωθημένων γνώσεων, επίβλεψη εκπόνησης πτυχιακών ερ
γασιών.

β) Οι καθηγητές εφαρμογών, την εκτέλεση διδακτικού έργου που 
απαιτεί κυρίως πείρα εφαρμογών, όπως διδασκαλία εισαγωγικών πρα
κτικών μαθημάτων, διεξαγωγή φροντιστηριακών και εργαστηριακών 
ασκήσεων και επίβλεψη εκπόνησης πτυχιακών εργασιών.

2. Με εισήγηση του τμήματος και πρόταση του συμβουλίου του 
Τ.Ε.1. ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να 
απαλλάξει μερικώς από τα διδακτικά τους καθήκοντα μέλη του Ε.Π., 
εάν μετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα που διεξάγονται σε Α.Ε.1. ή 
Τ.Ε.1. ή άλλα δημόσια ερευνητικά κέντρα και συμβάλλουν στην ανά
πτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας και στην επίτευξη των στόχων των
Τ.Ε.1..

Β. Ωράριο διδακτικής απασχόλησης.
1. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης των μελών του 

Ε.Π. ορίζονται κατά βαθμίδα ως εξής:
α) Καθηγητές: 14 ώρες.
β) Επίκουροι καθηγητές: 16 ώρες.
γ) Καθηγητές εφαρμογών: 20 ώρες.
2. 0 πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Τ.Ε.Ι. απαλλάσσονται από τις 

διδακτικές τους υποχρεώσεις. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απα
σχόλησης των διευθυντών και προϊσταμένων τμημάτων μειώνονται στις 
μισές αυτών που αντιστοιχούν στη βαθμίδα τους, ενώ των διευθυντών 
μειώνονται ακόμη κατά μία ή δύο ώρες, εάν η σχολή έχει περισσότερα 
από 3 ή 6 τμήματα αντίστοιχα.

Ανάλογη με τους διευθυντές ρύθμιση ισχύει και για τους διευθυντές 
παραρτημάτων, αν εφαρμοστεί η παράγρ. 5 εδάφ. β' του άρθρου 5 αυ
τού του νόμου. Οι υπεύθυνοι Ο.Μ. έχουν εβδομαδιαίο διδακτικό έργο 
μειωμένο κατά δύο ώρες. Για μέλη του Ε.Π., που έχουν επιφορτισθεί με 
ειδικά διοικητικά καθήκοντα, μπορεί να εγκριθεί από το Συμβούλιο του 
Τ.Ε.Ι., μετά από εισήγηση του συμβουλίου του τμήματος, μερική απαλ
λαγή από τις διδακτικές υποχρεώσεις τους, για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. Τυχόν συμμετοχή μελών του Ε.Π. στα προγράμματα του άρ
θρου 28 αποτελεί κανονικό διδακτικό έργο.

Γ. Πρόσθετες υπηρεσίες.
Τα μέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. προσφέρουν το διδακτικό τους έργο κα·. 

σε άλλα τμήματα ή σχολές του Τ.Ε.Ι. για συμπλήρωση του διδακτικού 
τους ωραρίου. Ακόμη έχουν υποχοέωση προσφοράς στο Τ.Ε.1. και άλ
λων συναφών προς την ειδικότητά τους υπηρεσιών, όπως ειδικότερα 
προβλέπσνται στον εσωτερικό κανονισμό του Τ.Ε.Ι. Γενικά έχουν υπο
χρέωση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Τ.Ε.1. με πλήρη απασχό-
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ληση για όλες τις εργάσιμες ηιιέρες, σύμφωνα με τις διατάξεις του νό- 
μου αυτού χαι του εσωτεριχου κανονισμού του Τ.Ε.Ι.

Δ. Δευτερεύουσα απασχόληση.
1. Με προεδρικά διαταγματα. που εκδίδονται με πρόταση του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι προϋ
ποθέσεις για την κατεξαίρεση εξωϋπηρεσιακή απασχόληση μελών του 
Ε.Π. και Ε.Ε.Π.. που η συμμετοχή τους σε εφαρμογές του επιστημονι
κού τους κλάδου είναι αναγκαία για την εκπαιδευτική τους δραστηριό- 
ττττα ή την επιστημονική και επαγγελματική τους ενημέρωση και προα
γωγή.

2. Τα μέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. μπορούν να παρέχουν, χωρίς πρό
σθετη αμοιβή και μόνο κατεςαίρεση, με ανάλογη μείωση των ωρών δι
δασκαλίας ή μερική απαλλαγή των υποχρεώσεών τους στο Τ.Ε.Ι.. υπη
ρεσίες τους στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός προβλέπεται από το Ν. 
1256/1982 και στους γεωργικούς συνεταιρισμούς καθώς και σε διε
θνείς οργανισμούς στα πλαίσια των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας 
ύστερα από: ι) έγκριση του συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. για απασχόληση μιας 
έως δύο ημερών την εβδομάδα, ιι) απόφαση του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων για ολική απασχόληση ή για απόσπαση 
διάρκειας μέχρι και τριών ετών στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή για απόσπαση σε νεοϊδρυμένο 
Τ.Ε.Ι. ή παράρτημα Τ.Ε.Ι. μέχρι ένα χρόνο, μετά από γνώμη του οι
κείου Τ.Ε.Ι. Η απασχόληση μελών του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. σε δημόσια 
θέση ή διεθνείς οργανισμούς, με τις παραπάνω προϋποθέσεις, θεωρείται 
ως πραγματική υπηρεσία στην κύρια θέση τους για κάθε περίπτωση.

3. Με έγκριση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. μετά από γνώμη του τμή
ματος, μέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. μπορούν να απασχοληθούν σε Α.Ε.Ι., 
σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87) ή σε σχολές 
αρμοδιότητας των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και 
Προεδρίας της Κυβέρνησης ή στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι., με ανάθεση διδα
σκαλίας ενός ακόμη μαθήματος. Η εκπαιδευτική αυτή απασχόληση εί
ναι μερική και αμείβεται πρόσθετα.

Προϋπόθεση έγκρισης απασχόλησης μέλους του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. με 
πρόσθετη αμοιβή είναι, σε κάθε περίπτωση, ότι δεν παρακωλύεται το 
κύριο έργο του στο Τ.Ε.Ι. Το ύφος της πρόσθετης αμοιβής καθορίζεται 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και για τα Τ.Ε.Ι. εφαρμόζεται η 
παρ. 5 του άρθρου 19 ανάλογα.

Ε. Εκπαιδευτικές άδειες.
1. Κάθε μέλος του Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. δικαιούται να λάβει εκπαιδευτική 

άδεια με σκοπό τον εμπλουτισμό και την ανανέωση των γνώσεων και 
της εμπειρίας του, που επιτυγχάνεται ιδίως:

α) Με την απασχόλησή του σε χώρους εργασίας στο εσωτερικό ή το 
εξωτερικό, στους οποίους γίνεται εφαρμογή επιστημονικών ή καλλιτε
χνικών μεθόδων και γνώσεων.

β) Με τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικό ή ερευνητικό έργο σε εκπαι
δευτικό ή επιστημονικό ίδρυμα ή φορέα της χώρας ή του εξωτερικού και

γ) Με τη συμμετοχή του σε επιστημονικά συνέδρια, εκπαιδευτικές ή 
μορφωτικές ανταλλαγές ή παρουσίαση σεμιναρίων σε άλλα εκπαιδευ
τικά ιδρύματα.

2. α) Τα μέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. γα κάθε χρόνο προϋ
πηρεσίας στο Τ.Ε.Ι. δικαιούνται, κατά τη διάρκεια του διδακτικού 
έτους, εκπαιδευτική άδεια 40 ημερών με πλήρεις αποδοχές. Εάν ο αριθ
μός των ημερών εκπαιδευτικής άδειας που χορηγήθηκε στον ενδιαφερό
μενο Οεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του σχετικού προγράμματος του. 
είναι δυνατή η χορήγηση πρόσθετης εκπαιδευτικής άδειας μέχρι 40 
ακόμα ημερών με συμφηφισμό στα επόμενα έτη υπηρεσίας του.

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 στοιχ. α' και β’ και μόνο γα 
ειδικούς λόγους μπορεί να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια πέρα από τα 
προηγούμενα όρια και μέχρι το διπλάσιο αυτών, χωρίς αποδοχές ή άλ
λες δαπάνες γα το δημόσιο. Για κάθε περίπτωση ο πρόσθετος αυτός 
χρόνος θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Μετά τη λήξη της 
εκπαιδευτικής αυτής άδειας, ο εκπαιδευτικός υποχρεώνεται να υπηρε
τήσει στο Τ.Ε.Ι. για ίσο χρονικό διάστημα, διαφορετικά είναι υποχρεω
μένος να καταβάλει στο δημόσιο ποσό ίσο με τις αποδοχές του χρόνου 
που υποχρεούται να υπηρετήσει, κατά τις διατάξεις του δημοσίου λσγ- 
στικού.

3. Προϋπόθεση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας είναι: ι) να έχει συ
μπληρώσει ο ενδιαφερόμενος τρία έτη υπηρεσίας σε Τ.Ε.Ι. από τα οποία 
τα δύο στο Τ.Ε.Ι. που υπηρετεί, ιι) να μην έχει κριθεί στάσιμος κατά την 
έννοια του εδαφίου ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος 
κατά τα τρία τελευταία έτη πριν από την υποβολή της αίτησης και αι) να 
μην παρακωλύεται αισθητά η εκπαιδευτική διαδικασία του τμήματος 
κοιτά τη διάρκεια απουσίας του αδειούχου εκπαιδευτικού.

4. Εάν η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για το εσωτερικό και ο

αδειούχος δεν μισθοδοτείται από το φορέα απασχόλησης, του καταβάλ
λονται πλήρεις αποδοχές, ενώ αν μισθοδοτείται επιλέγει με δήλωση του 
το φοοέα μισθοδοσίας του. Εάν η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για το 
εξωτερικό, καταβάλλονται διπλάσιες αποδοχές, εκτός αν ο αδειούχος 
μισθοδοτείται από το φορέα απασχόλησης, οπότε του καταβάλλονται ο* 
νόμιμες αποδοχές.

5. Την εκπαιδευτική άδεια χορηγεί με απόφασή του ο Υπουργός 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από αίτηση του ενδιαφερο
μένου και εισήγηση του συμβουλίου του τμήματος και του συμβουλίου 
του Τ.Ε.Ι..

Ειδικότερα θέματα σχετικά με τη χορήγηση των εκπαιδευτικών 
αδειών και τις υποχρεώσεις των αδειούχων και κάθε άλλη σχετική λε
πτομέρεια καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ι.Τ.Ε..

6. Σε κάθε περίπτωση, το Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. που βρίσκεται σε άδεια δεν 
μπορεί να είναι πάνω από το ένα πέμπτο (1/5) του Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. του 
οικείου τμήματος αντίστοιχα. Αν υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις, προ- 
τιμούνται αυτές που αναφέρονται στο στοιχ. α’ της παραγράφου 1 της 
περίπτωσης αυτής.

ΣΤ. Συγγραφή διδακτικών βιβλίων.
1. Στα πλαίσια του διδακτικού τους έργου τα μέλη του Ε.Π. και του 

Ε.Ε.Π. συγγράφουν διδακτικά βιβλία ή άλλα βοηθήματα.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά

των που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ύστερα 
από εισήγηση του Ι.Τ.Ε. και γνώμη όλων των Ι.Τ.Ε., που δίνονται μέσα 
σι αποκλειστική προθεσμία 40 ημερών από την ημέρα που θα ζητηθούν, 
καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες συγγραφής, ει
κονογράφησης, κοστολόγησης, έκδοσης, διάθεσης και διακίνησης των 
διδακτικών βιβλίων και βοηθημάτων των Τ.Ε.Ι. καθώς και οι όροι και 
οι διαδικασίες για την αποζημίωση των συγγραφέων και κάθε σχετική 
λεπτομέρεια.

Ζ. Προϋπηρεσία.
1. Ως προϋπηρεσία, που κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού παρέχει 

οποιαδήποτε οικονομικής φύσης δικαιώματα, δεν αναγνωρίζεται η πλα- 
σιχατική προϋπηρεσία που προβλέπεται στα άρθρα 12 του Ν. 815/ 
1978 (ΦΕΚ 147) και 1 του Ν. 853/1978 (ΦΕΚ 236).

2. Οι διατάξεις του Ν. 978/1979 (ΦΕΚ 234) έχουν ανάλογη εφαρ
μογή και σε όλα τα μέλη του Ε.Π. και του Ε.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και περι
λαμβάνουν και την ερευνητική υπηρεσία στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, 
η οποία έχει πραγματοποιηθεί σε ΑΕΙ, ή σε κέντρα ερευνών διεθνούς κύ
ρους.

Η. Αποδοχές μελών του Ε.Π.
1. Ο βασικός μισθός των μελών του Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ορίζεται σε πο

σοστό του βασικού μισθού του καθηγητή Α.Ε.Ι., όπως αυτός καθορίζε
ται κάθε φορά από τις οικείες μισθολογικές διατάξεις. Το ποσοστό αυτό 
ορίζεται κατά βαθμίδα Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ως εξής: καθηγητής 80%, επί
κουρος καθηγητής 65%, καθηγητής εφαρμογών 55%.

2. Τα επιδόματα που καταβάλλονται στα μέλη του Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. 
ορίζονται ως εξής: α) Χρονοεπίδομα, υπολογιζόμενο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του εδ. 5' παρ. 1 του άρθρου 3 ςβυ Ν. 754/1978 (ΦΕΚ 17), 
β) Επίδομα σπουδών, υπολογιζόμενο σε ποσοστό του βασικού μισθού 
της βαθμίδας καθηγητή εοαρμογών ως εξής: ι) Για τη βαθμίδα του κα
θηγητή ποσοστό 30%, u) Για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή πο
σοστό 25% και iu) Για τη βαθμίδα του καθηγητή εφαρμογών, σύμ
φωνα με τις διατάξεις του εδ. α* παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 754/1978, 
γ) Επίδομα οικογενειακών βαρών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Ακόμη καταβάλλεται το ποσό της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρ
μογής (ΑΤΑ), κατά τις κείμενες διατάξεις.

3. Για θέματα ασφαλιστικά, υγειονομικής και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλφης του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ισχύουν οι αντίστοιχες ρυθ
μίσεις για τους δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους.

Θ. Λοιπές υποχρεώσεις.
1. Η κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους υπαίτια απουσία πάνα» 

από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, χωρίς την άδεια του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνιστά το πειθαρχικό παρά
πτωμα της αυθαίρετης απουσίας και συνεπάγεται την παραπομπή στο 
αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, με κίνηση της διαδικασίας για την από
λυση του υπαίτιου από την κατεχόμενη θέση.

2. α) Το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των Τ.Ε.Ι. 
έχει την υποχρέωση, μέσα σε τρεις (3) μήνες από το διορισμό του, να 
εγκατασταθεί και να διαμένει μόνιμα στον τόπο όπου εδρεύει το Τ.Ε.Ι., 
η σχολή, το τμήμα ή το παράρτημα που ανήκει η θέση του.

β) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για το 
προσωπικό που θα εξέλθει από την υπηρεσία, για οποισνδήποτε λόγο.



δ

έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 1983-84.
γ) Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του ιδαφ. α’ ή η μεταγενέστερη 

μεταβολή της μόνιμης διαμονής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, που 
συνεπάγεται τις συνέπειες της προηγούμενης παραγράφου.

6) 1505/1984 «ανδιάρθρωση μισθολογίου προσωπικού της Δημό
σιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 194 Α)

* Αρθρο 16.

Υπηοεσία για μισθολογική εξέλιξη και χρονοεπίδομα

1. Ως υπηρεσία για την εξέλιξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλι
μάκια του άρθρου 3 τη χορήγηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας του 
άρθρου 9 και τον προσδιορισμό των αποδοχών των υπαλλήλων της πα
ραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου αυτού υπολογίζεται:

α) Η υπηρεσία που προσφέρθηκε στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή 
Ο.Τ.Α. με σχέση δημοσίου δικαίου.

β) Η προϋπηρεσία των υπαλλήλων σε υπηρεσίες της προηγούμενης 
περίπτωσης α με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, εφόσον αναγνωρί
ζεται συντάξιμη από τον οικείο συνταξιοδοτικό φορέα ή έχει ληφθεί 
υπόψη για τη βαθμολογική ή με οποιοδήποτε τρόπο μισθολογική εξέ
λιξη του υπαλλήλου.

γ) Η προϋπηρεσία των υπαλλήλων σε jN.il.Δ.Δ., η οποία έχει ληφθε: 
υπόψη, βάσει ειδικών διατάξεων, για διορισμό ή ένταξη ή βαθμολογική 
ή με οποιοδήποτε τρόπο μισθολογική εξέλιξη ή αναγνωρίζεται ως συ
ντάξιμη από τον οικείο συνταξιοδοτικό φορέα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
που αναγνωρίζονται συντάξιμες με τις διατάξεις του Ν. 1405/1983 
ΦΕΚ 180). η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου 
και ισότιμα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, καθώς και χρόνος μέχρι 
οκτώ έτη. εφόσον από τις οικείες οργανικές διατάξεις απαιτείται ως 
προσόν διορισμού. Το προσόν αυτό μπορεί να αναφέρεται ή σε συγκεκρι
μένη προϋπηρεσία ή σε απόκτηση ειδικότητας ή εμπειρίας.

δ) Η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί με την ιδιότητα μόνιμου εθε
λοντή ή ανακαταταγμένου στρατιωτικού στις Ένοπλες Δυνάμεις, τα 
Σώματα Ασφαλείας και το Λιμενικό Σώμα, μετά την αφαίρεση του χρό
νου που θα υπηρετούσε ο υπάλληλος ως κληρωτός και έφεδρος εάν δεν 
είχε καταταγεί ως στρατιωτικός (μόνιμος, εθελοντής ή ανακαταταγμέ
νος).

2. Ως μισθολογική εξέλιξη για την εφαρμογή των διατάξεων των πε- 
ριπτώεσων β' και γ’ της προηγούμενης παραγράφου νοείται και η πα
ροχή επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, πολυετίας ή τριετιών.

3. Δεν υπολογίζεται η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου, 
εφόσον δεν συμπίπτει με πολιτική υπηρεσία, ο χρόνος φοίτησης σε σχο
λές, ανεξάρτητα του αν είναι ή όχι συντάξιμος, καθώς και ο χρόνος της 
παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου αυτού.

4. Προϋπηρεσίες των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 1 του 
άρθρου αυτού που λαμβάνονται υπόψη για εξέλιξη στα μισθολογικά κλι
μάκια ή για χρονοεπίδομα, υπολογίζονται xat για την αποχώρηση του 
υπαλλήλου λόγω συμπληρώσεως 35ετίας.

7) ν.δ. 220/1973 «Περί εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών 
φαρμάκων» (ΦΕΚ 272 Α)

Άρθρσν 3

Αδεια εμπορίας γεωργικών φαρμάκων 
υπό νομικών προσώπων

1. Επιτρέπεται η χορήγησις άδειος εμπορίας γεωργικών φαρμάκων 
εις γεωργικούς οργανισμούς και δευτεροβαθμίους γεωργικός συνεταιρι
στικός οργανώσεις, εφ όσον απασχολούν εις έκαστον κατάστημα επί 
υπαλληλική σχέσευ αυτοπροσώπως και συνεχώς εργαζόμενον επιστή
μονα. εκ των προβλεφθησόμενων εις το κατά το άρθρον 7 του παρόντος 
εκδοθησόμενον Πρ. Διάταγμα και πληρούν τας εν παρ. 4 του προηγου
μένου άρθρου, οριζομένας προϋποθέσεις.

2. Πρωτοβάθμιοι γεωργικοί συνεταιριστικοί οργανώσεις, ανήκουσα: 
εις δευτεροβαθμίους τοιαύτας. προμηθεύομε να: γεωργικά φάρμακα εις 
ποσότητας, κατόπιν εγγράφου δηλώσεως των μελών του και δια την 
αποκλειστικήν και άνευ εμπορικού κέρδους εξυπηρέτησιν τούτων, δύνα- 
ται να τύχουν αδείας διαχειρίσεως των φαρμάκων τούτων. Εν τη πεοι- 
πτώσει ταύτη απαιτείται:

α) Η εξασφάλισις της καλής και ακινδύνου αποθηκεύσεως και διανο
μής των φαρμάκων εις τα μέλη, υπό την ευθύνην τακτικού διαχειριστού. 
εποπτευομένου υπό τίνος επιστήμονος εκ των ορισθησομένων εις το 
κατά το άρθρον 7 του παρόντος, εκδοθησόμενον Πρ. Διάταγμα, υπηρε- 
τουντος παρά ταις αις ανήκουν δευτεροβαθμίου; συνεταιριστικαίς οργσ- 
νώσεσυ υποχρεουμένων, των τελευταίων τούτων εν απουσία τοιούτου

επιστήμονος. εις την πρόσληψιν αυτού, και
β) Η πλήρωσις των εν άρθρω 2 παρ. 4 οριζομένων προϋποθέσεων.
3. Πρωτοβάθμιοι γεωργικάί συνεταιριστικαί οργανώσεις μή ανήκου- 

σαι εις δευτεροβαθμίους τοιαύτας. δυνανται να τύχουν αδείας διαχειρί
σεως γεωργικών φαρμάκων, εφ' όσον πληρούνται άπασαι αι εν παρ. 2 
του παρόντος οριζόμενα.. προϋποθέσεις.

Άρθρον 9

Όργανα ελέγχου εφαρμογής του παρόντος

Όργανα δια τον έλεγχον της εφαρμογής των διατάξεων του παρό
ντος ορίζονται αι κατά Νομούς υπηρεσίαι γεωργίας ή κτηνιατρικής, δια 
των παρ’ αυτοίς γεωπόνων ή κτηνιάτρων, αντιστοίχως.

8) ν. 721 /1977 «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γε
ωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 298 
Α).

Άρθρον 4

Έλεγχος υπό του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

1. Αρμόδιον δια τον, κατά τας διατάξεις του παρόντος και του Ν. 
2147/1952 «περί οργανώσεως της Φυτοπαθολογικής υπηρεσίας», ερ
γαστηριακόν έλεγχον, είναι το Μπενάκειον Φυτοπαθολογικόν Ινστιτού- 
τον (Μ.Φ.Ι.) το συσταθέν δια του Ν. 4160/1929 «περί κυρώσεως του 
από 11 Μάίου 1929 Ν.Δ. «περί συστάσεως Μπενακείου Φυτοπαθολογι- 
κού Ινστιτούτου*.

2. Η Διεύθυνσις Προστασίας Φυτών του Υπουργείου Γεωργίας διαβι
βάζει αντίγραφα των κατά τας παραγράφους 2 και 3 του προηγουμένου 
άρθρου στοιχείων εις το Μ.Φ.Ι.. το οποίον εντός μηνός από της λήψεως 
ειδοποιεί τον υποβαλόντα την αίτησιν περί του αριθμού και ποσότητος 
των δειγμάτων του γεωργικού φαρμάκου, των αναγκαιούντων δια τον 
έλεγχον αυτού.

3. Τον εν συνεχεία διενεργούμενον επί φυτού ή φυτών βιολονικόν 
έλεγχον δύναται να παρακολουθήση ο υποβολών αίτησιν εγκρίσεως κυ
κλοφορίας γεωργικού φαρμάκου ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αυ
τού,

Άρθρον 5

Διάκρισις εγκρίσεως κυκλοφορίας

1. Η εν άρθρω 2 έγκρισις κυκλοφορίας γεωργικού φαρμάκου διακρί- 
νεται εις προσωρινήν και οριστικήν.

2. Η διάρκεια της προσωρινής εγκρίσεως κυκλοφορίας είναι διετής, 
της δε οριστικής πενταετής, του υπολογισμού γινομένου από της ημέοας 
της εκδόσεως της εγκρίσεως μέχρι και της 31ης Δεκεμβρίου του δευτέ
ρου ή του πέμπτου, αντιστοίχως. από της εκδόσεως έτους.

3. Οριστική έγκρισις κυκλοφορίας άνευ ελέγχου, χορηγείται:
α) Εντός έξ μηνών από της ισχύος του παρόντος, εις γεωργικά φάρ

μακα, των οποίων η αποτελεσματικότης είναι από πενταετίας τουλάχι
στον γνωστή εις την επιστήμην και επιβεβαιωμένη εις την πράξιν. βάσει 
των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων και σταθερών αυτών χωρίς την 
διενέργειαν βιολογικού ελέγχου.

β) Εντός έτους από της ισχύος του παρόντος, εις γεωργικά φάρμακα, 
τα οπο’ια επί μίαν τουλάχιστον τριετίαν προ της ισχύος του παρόντος 
έχουν εισαχθή ή παραχθή εις την χώραν και έχουν χρησιμοποιηθή ευ
ρέως. τα δε αποτελέσματα της χρήσεως αυτών εις την πράξιν υπήρξαν 
ικανοποιητικά.

4. Προσωρινή έγκρισις κυκλοφορίας άνευ ελέγχου, χορηγείται εντός 
έτους από της ισχύος του παρόντος, εις γεωργικά φάρμακα άτινα επί 
χρονικόν διάστημα μικρότερον της μιας τριετίας προ της ισχύος του πα
ρόντος. έχουν εισαχθή ή παραχθή εν τη χώρα και έχουν χρησιμοποΓηθή 
επιτυχώς εις την πράξιν.

5. Η αίτησις δια την έγκρισιν κυκλοφορίας των κατά τας παραγοά- 
φους 3 και 4 του παρόντος άρθρου γεωργικών φαρμάκων υποβάλλεται 
υπό του ενδιαφερομένου εντός τριών (3) μηνών από της ενάρξεως 
ισχύος του παρόντος.

6. Επί εκπροθέσεως υποβληθείσης αιτήσεως δι’ έγκρισιν κυκλοφο
ρίας των κατά τας παραγράφους 3 περ. β και 4 του παρόντος άρθρου 
γεωργικών φαρμάκων, η έγκρισις χορηγείται εντός έτους από της υπο
βολής της αιτήσεως.

7. 0 Υπουργός Γ εωργίας δύναται δι αποφάσεώς του μετά γνωμοδό- 
τησιν του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.. να παρατείνη δι’ έν εισέτι εξάμηνον τον χρόνον 
εντός του οποίου χορηγείται η έγκρισις κυκλοφορίας, περί ής α: παρ. 3. 
περίπτ. β' και παρ. 4 του παρόντος.

8. Από της ισχύος του παρόντος και εφεξής οριστική έγκρισις κύκλο



φοράς κατόπιν ελέγχου διενεργουμεένου κατά την τεχνικήν και τας με
θόδους τας καθορίζομενας υπό του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ., χορηγείται μετά εν 
έτος και ουχί πέραν των τριών ετών από της υποβολής της αιτήσεως 
υπό του ενδιαοεοομένου, περί εγκρίσεως κυκλοφορίας εις γεωργικά 
φάρμακα εισαχθησομενα ή παοαχθησόμενα εν τη χώρα.

9. Προσωοινή έγκριοις κυκλοφορίας δύναται προ της λήςεώς της να 
μετατρέπεται. κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, εις οριστικήν ή να 
ανακαλττται. ίφ' όσον συντρέχει πεοίπτωσις εκ των εις τα άρθρα 6 και 9 
του παρόντος αναφερομένων. Η αίτησις μετατροπής της προσωρινής 
ενκρίσεως εις οριστικήν υποβάλλεται κατά τας διατάζεις του άρθρου 3 
του παρόντος, άνευ άλλων δικαιολογητικών, πλην της καταθέσεως του 
εις το άρθρον 27 του παρόντος ιριζομένου παράβολου.

10. Προ της λήςεώς της η οριστική έγκρισις κυκλοφορίας δύναται να 
^νανεωθή. υπό τον αυτόν αριθμόν εγκρίσεως κυκλοφορίας και δια το 
αυτό χρονικόν δια στη μια, εφ' όσον ουδεμιία αλλαγή εγένετο εις την εμπο
ρικήν ονομασίαν και την ηγγυημιένην σύνθεσιν, κατόπιν αιτήσεως ανα- 
νεώσεως. υποβαλλομιένης κατά τας διατάζεις του άρθρου 3 του παρό
ντος, άνευ δικαιολογητικών. πλην της καταθέσεως του εις το άρθρον 27 
οριζομένου παράβολου.

11. Δύναται να χορηγηθή, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, 
νέα έγκρισις κυκλοφορίας εγκεκριμένου ήδη γεωργικού φαρμάκου υπό 
νέαν ονομιασίαν. εφ όσον νομίμως απηγορεύθη εκ των υστέρων η χρήσις 
της ονομασίας δια την οποίαν είχε χορηγηθή η έγκρισις κυκλοφορίας. 
Δια την πεοίπτωσιν ταύτην δεν απαιτείται νέος έλεγχος του εν λόγω γε
ωργικού φαρμάκου.

'Αρθρον 16

Αναδιάρθρωσις Μ.Φ.1.
Αρμοδιότητες

1. Συνιστάται εις το Μ.Φ.Ι. ειδικόν Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών 
Φαρμάκων εις την αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο χημικός, βιολογι
κός και τοςικολογικός έλεγχος των γεωργικών φαρμάκων, καθώς επί
σης ο έλεγχος των υπολειμμάτων αυτών.

2. ΔΓ αποφάσεως του Τπουργού Γεωργίας, μετά γνώμην της Διοι- 
κούσης Επιτροπής του Μ.Φ.Ι. δημοσιευόμενης δια της Εφημιερίδος της 
Κυβερνήσεως, jo κατά την προηγουμενην παράγραφον. Τμήμια διαρ- 
θρούται εις Εργαστήρια, μιεταςύ των οποίων δέον να περιλαμβάνεται 
και Εργαστήρισν Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων και καθορίζο
νται άι ειδικώτεραι αρμοδιότητες αυτού.

3. Η απαιτουμιένη δαπάνη δια την εις προσωπικόν κάλυψιν των ανα
γκών του Ειδικού Τμήματος Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων και τον 
εξοπλισμόν αυτού, αντιμετωπίζεται εκ πιστώσεων του Μ.Φ.Ι. αυξανό
μενης προς τούτο της επιχορηγήσεως του υπό του Υπουργείου Γεωρ
γίας κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) δια το οικονομικόν έτος 
1977, από του πέρατος του οποίου και εφεξής αι ως άνω δαπάναι και αι 
λειτουργικαί τοιαύται του Τμήματος τούτου, αντιμετωπίζονται εκ πι
στώσεων του Μ.Φ.Ι. επιχορηγουμιένου προς τούτο υπό του Κ.Τ.Γ.Κ. 
και Δασών εις τον προϋπολογισμόν του οποίου εγγράφεταυ, κατά τα κε- 
κανονισμενα. σχετική πίστωσις κατόπιν ητιολσγημιένης προτάσεως της 
Διοικούσης Επιτροπής του Μ.Φ.Ι.

4. Δια την πραγμιατοποίησιν των σκοπών του Ειδικού Τμήματος 
Ελέγχου Γεωργιών Φάρμακων συνεργάζονται υπσχρεωτικώς μετά 
τούτου τα λοιπά Τμήμιατα του Μ.Φ.Ι. και τα Τμήματα Φυτοφαρμάκων 
των Ινστιτούτων Προστασίας Φυτών των Κέντρων Γεωργικής Ερεύνης 
και οι Σταθμοί Φυτοΰγειονομικού Ελέγχου. Το εν λόγω Τμήμα δύναται 
να συνεργάζεται μεθ' αρμοδίων Εργαστηρίων Ανωτάτων Εκπαιδευτι
κών Ιδρυμιάτων, Υπηρεσιών και Ιδρυμάτων του Δημιοσίου ή Νομακών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ως και Ιδρυμιάτων και οργανισμών ιδιω
τικού δικαίου εποπτευμένων υπό του Ελληνικού Δημιοσίου.

Άρθρον 18

Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.
1. Συνιστάται παρά τω Υπουργείω Γεωργίας Ανώτατον Συμιβούλισν 

Γεωργικών Φαρμάκων (Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.) ως γνωμοδοτικόν όργανον του 
Υπουργού Γεωργίας δια την εφαρμογήν και εκτέλεσιν των περί ελέγχου 
των γεωργικών φαρμάκων ισχυουσών διατάξεων.

2. Το Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ., συγκροτούμενσν δΓ αποφάσεως του Υπουργού 
Γεωργίας, συντίθεται:

α) Εκ του Γενικού Διευθυντού της Γενικής Διευθύνσεως Γεωργικής 
Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας, ως Προέδρου, αναπληρουμέ- 
νου υπό του νομίμου αναπληρωτού του.

β) Εκ δύο μελών, μιετά των αναπληρωτών των, εχόντων ειδικότητα 
επι των γεωργικών φαρμάκων και οριζομιένων υπό της Ανώτατης Γεω-

πσνικής Σχολής Αθηνών εκ των τακτικών ή εκτάκτων ή επικουρικών 
Καθηγητών ή Υφηγητών ή Επιμιελητών των εδρών Χημείας. Γεωργι
κής Χημιειας, Εντομολογίας και Φυτοπαθολογίας αυτής.

γ) Εκ δύο τακτικών Καθηγητών της Τ οξικολογίας και της Χημιειας 
Τροφίμων του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναπληρωμένων υπό των εκτά
κτων ή επικουρικών Καθηγητών ή Υφηγητών ή Επιμελητών της ιδίας 
έδρας, οριζομένων υπό της οικείας Σχολής.

δ) Εξ ενός ειδικού επιστήμονος του Γενικού Χημείου του Κράτους, 
οριζομιένου μιετά του αναπληρωτού του υπό του Γ ενικού Διευθυντού του 
Γενικού Χημιείου του Κράτους.

ί) Εκ του Προϊσταμένου της Διευθύνσεως Προστασίας Φυτών του 
Υπουργείου Γεωργίας, αναπληρουμένου υπό του νομίμου αναπληρωτού 
τούτου.

στ) Εκ του Προϊστάμενου της Διευθύνσεως Δημοσίας Υγείας του 
Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, αναπ/,ηρουμιεναυ υπό του νομιίμου 
αναπληρωτού τούτου.

ζ) Εξ ενός Γεωπόνου ειδικού εις τα γεωργικά φαρμιακα οριζομιένου 
παρά του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μετά του αναπληρω
τού του.

3. Εισηγηταί του Συμψουλίου ορίζονται κατά περίπτωσιν οι προϊστά
μενοι των Τμημάτων: Ελέγχου και Εγκρίσεως Κυκλοφορίας Γεωργι
κών Φαρμάκων, Εμπορίας - Κοστολογήσεως και Προμηθειών Γεωργι
κών Φαρμάκων της Διευθύνσεως Προστασίας Φυτών και Ελέγχου Γε
ωργικών Φαρμάκων του Μ.Φ.Ι., αναπληρούμενοι υπό του νομίμου ανα
πληρωτού των. 0 Πρόεδρος δύναται να ορίση και μέλος του Συμιβουλίου 
προς ειδικωτέραν μελέτην και εισήγησιν επί του συζητουμένου θέμιατος.

4. Χρέη Γραμιματέως εκτελεί εις των υπαλλήλων, της Διευθύνσεως 
Προστασίας Φυτών οριζόμενος υπό του Υπουργού Γεωργίας.

5. 0 Πρόεδρος δύναται να καλή, όπως εκθέτουν τας γνώμας των 
ενώπιον του Συμιβουλίου, εκπρόσωπον του Πανελληνίου Συλλόγου Βιο- 
μηχάνων Εισαγωγέων Γεωργσχημικών οοιζόμχενον μετά του αναπλη
ρωτού του υπ* αυτού, εκπροσώπους των Βιομηχανικών Οίκων γεωργι
κών φαρμάκων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ως και εκπροσώπους των 
οργανώσεων των παρασκευαστών, αντιπροσώπων, εισαγωγέων και 
εμιπόρων γεωργικών φαρμάκων και πάντα δυνάμενα να έχη γνώμην επί 
των θεμάτων της αρμοδιότητος τούτου.

6. Το Συμβούλιου επιλαμβάνεται, πλην των υπό του παρόντος νόμου 
προβλεπομένων περιπτώσεων, παντός σχετικού με τα γεωργικά φάρ- 
μιακα θέμιατος. το οποίον παραπέμπει εις τούτο ο Υπουργός Γ εωργίας.

7. Το Συμβούλιου υπσχρεούται όπως μεριμνά δια την έγκαιρον έκδο- 
otv της γνωμοδστήσεως αυτού, προς έκδοσιν των υπό του παρόντος 
προβλεπομιένων Προεδρ. Διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, 
οσάκις απαιτείται αύτη.

8. Δια Προεδρικού Διατάγματος θέλουν ρυθμισθή αι λεπτομέρειαι 
της λειτουργίας του Συμιβουλίου.

9. Εις τον Πρόεδρον, τα Μέλη, τους Εισηγητές και τον Γραμματέα 
του Συμβουλίου καταβάλλεται αποζημίωσις. οριζομιένη δια κοινής απο
φάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, εις βάρος των πι
στώσεων του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών.

Β. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1)ν. 721/1977 «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωρ
γικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 298 Α).

Άρθρον 24

Υποχρεώσεις βιομηχανιών και βιοτεχνιών.

1. Αι βιομηχανίαι και βιστεχνά: παρασκευής και συσκευασίας γεωρ
γικών φαρμάκων υποχρεούνται όπως εντός έξ (6) μηνών από της 
ισχύος του παρόντος γνωστοποιήσουν εις την Διεύθυνσιν Προστασίας 
Φυτών:

α) Τα είδη των παρ' αυτών παρασκευαζόμενων ή συσκευαζομένων 
γεωργικών φαρμάκων κα: κατά τρόπον γενικόν την μέθοδον και τα 
μέσα παρασκευής ή συσκευασίας αυτών.

β) Τας ποσότητας των παρ' αυτών παρασκευαζόμενων ή συσκευαζο- 
μιενων γεωργικών φαρμάκων.

γ) Τον τρόπον και τας συνθήκας αποθηκεύσεως γεωργικών φαρμά
κων και των προς παρασκευήν αυτών αναγκαίουντων δρώντων συστα
τικών.

2. Εφ' όσον οι βιομηχανίαι ή βιοτεχνάι παρασκευάζουν ή συσκευά
ζουν ιδιοσκευάσματα Οίκων του Εξωτερικού, υποχρεούνται όπως κατα
θέσουν εις την Δ/νσιν Προστασίας Φυτών Υπουργείου Γεωργίας άδειαν 
του εν λόγω Οίκου, περί του χορηγουμιένου αυτοίς δικαιώμιατος παρα-
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σκευής ή συσκευασίας του περί ου πρόκειται γεωργικού φαρμάκου.
3. Αι κατά της .προηγούμενος παραγράφους υποχρεώσεις των βιο

μηχανιών και βιοτεχνιών παρασκευής ή συσκευασίας γεωργικών φαρ
μάκων υφιστανται και δια παν παρασκευασΒησόμενσν ή συσκευασθηοό- 
μενον νέσν είδος γεωργικού Φαρμάκου άμα τη ενάρςει της παρασκευής ή 
συσκευασίας αυτού.

4. Εις τους κατά τας προηγούμενος παραγράφους υποχρεώσεις, 
υπόκειντα: και αι ιδρυάησόμενα. βιομηχανίαι και Βιοτεχνία! παρα
σκευής ή συσκευασίας γεωργικών φαρμάκων, εντός έτους από της ενάρ- 
ξεως της λειτουργίας των. Ομοίως υποχρεούνται όπως γνωστοποιή
σουν εντός μηνός την έναρξιν της λειτουργίας των εις την Διεύθυνσιν 
Προστασίας Φυτών.

5. Επιτροπή αποτελουμένη ες υπαλλήλων των Τπηρεσιών Εσωτερι
κών. Γεωργίας. Δημ. Έργων, Βιομηχανίας και Ενέργειας και Κοιν. 
Τπηρεσιών των Νομαρχιών δύναται να ελέγχη τις συνθήκας παρα
σκευής ή συσκευασίας των γεωργικών φαρμάκων, τας τοιαύτας αποθη- 
κεύσεως και φυλάξεως τούτων και των δρώντων συστατικών, ως και 
τους τρόπους εςουδετερώσεως των εκ των αποβλήτων κινδύνων και συ
ντάσσει εκθέσεις επί των ελλείψεων, παρεκκλίσεων και παραβάσεων, ει- 
σηγουμένη τα ενδεδειγμένα μέτρα προς παρασκευήν προϊόντων καλής 
ποιοτητος και προς προστασίαν του οικοσυστήματος. Η Επιτροπή προε- 
δρευομένη υπό του υπαλλήλου των Τπηρεσιών Γεωργίας. συγκροτείται 
όπου υφίσταται ανάγκη δι αποφάσεως του οικείου Νομάρχου. Τα μέλη 
της Επιτροπής προτείνσνται υπό των Προϊσταμένων των οικείων υπη
ρεσιών του Νομού. Οσάκις δεν υφίσταται εν τω Νομώ υπηρεσία εκ των 
εν τω πρώτω εδαφίω διαλαμβανόμενων, η Επιτροπή συμπληρούται εξ 
ετέρων υπαλλήλων της Νομαρχίας, οριζόμενων υπό του οικείου Νομάρ
χου. Εις τον Πρόεδρον τα μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής κα
ταβάλλεται αποζημίωσις. οριζόμενη δια κοινής αποφάσεως των Τπουρ- 
γών Οικονομικών και Γ εωργίας εις βάρος των πιστώσεων του 
Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών.

6. Δια κοινής αποφάσεως των Τπουργών Γ εωργίας και Βιομηχανίας 
και Ενέργειας, μετά γνώμην του Α.Σ.Τ.ΓΕ.Φ. δύναται να ανακαλήται 
προσωρινώς ή οριστικώς η άδεια λειτουργίας Βιομηχανιών και Βιοτε
χνιών παρασκευής ή συσκευασίας γεωργικών φαρμάκων αναλόγως της 
σοβαρότητας των ελλείψεων, παρεκκλίσεων και παραβάσεων των δια
τάξεων του παρόντος.

7. Το Τπουργείο Γεωργίας, βάσει των εις τας παρ. 1.2. 3 και 4 του 
παρόντος άρθρου αναγραφόμενων. συντάσσει και τηρεί μητρώον ανε- 
γνωρισμένων βιομηχανιών και βιοτεχνιών παρασκευής και συσκευα
σίας γεωργικών φαρμάκων, αίτινες και μόνον δικαιούνται να παρα
σκευάζουν και συσκευάζουν γεωργικά φάρμακα μετά την παρέλευσιν 
έτους από της ισχύος του παρόντος.

8. Τα στοιχεία περί ων αι προηγούμενα*, παράγραφοι, του παρόντος 
όωθρου, θεωρούνται υπηρεσιακά απόρρητα. Όστις αποκαλύπτει εις μη 
αμρόδιον πρόσωπον βιομηχανικόν, τεχνικόν ή εμπορικόν απόρρητον, 
του οποίου έλαβε γνώσιν συνεπεία της ιδιότητάς του ως επιφορτισμένου 
με οιανδήποτε εργασίαν σχετικήν με την εφαρμογήν του παρόντος, τι
μωρείται με φυλάκισιν μέχρις ενός έτους ή και μι χρηματικήν ποινήν 
μέχρι 100.000 δραχμών. Η οϊωξις ασκείται κατόπιν εγκλήσεως του 
υποστάντος την ζημίαν, συνεπεία της αποκαλύψεως του απορρήτου, ή 
του αντιπροσώπου αυτου ειοικώς εξουσιοδοτημένου προκειμένου περί 
Οίκου του εξωτερικού.

2) ν. ] 564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλα
πλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (ΦΕΚ 164 Α).

Άρθρο 21

Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Πολλαπλασιαστικού Τλικού.

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία 
Εθνικός Οργανισμός Πολλαπλασιαστικού Τλικού (Ε.Ο.Π.Τ.) και έδρα 
την Αθήνα.

2. 0 Ε.Ο.Π.Τ. αποτελεί ανώνυμη εταιρεία υπό την εποπτεία του 
κράτους ασκούμενη από τον Τπουργό Γεωργίας και διέπεται από τις 
διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920. όπως ισχύει, εφό
σον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο αυτόν. Με κοινή απόφαση των 
Τπουργών Εθνικής Οικονομίας. Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζε
ται το ύάος του μετοχικού κεφαλαίου και ο τρόπος κάλυψής του. η κα
τανομή του σε μετοχές και η ονομαστική τους αξία, καθώς και οι φορείς 
που μπορούν να γίνουν μέτοχοι.

3. Σκοπός του Ε.Ο.Π.Τ. είναι:
α) Η έρευνα και κυρίως η χρηματοδότηση ερευνητικών κέντρων για 

τη δημιουργία νέων ποικιλιών.
β) Η διατήρηση υπό τους όρους και προϋποθέσεις του νόιιου αυτού

των ποικιλιών, καθώς και η παραγωγή και εμπορία πολλαπλαστικού 
υλικού των κατηγοριών α. β και γ της παρ. 2 του άρθρου 3.

γ) Η υποβοήθηση των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων οι 
οποίες ασχολούνται με πολλαπλασιαστικό υλικό.

δ) Η ίδρυση και η συμμετοχή σε εταιρίες οι οπο’ιες ασχολούνται με την 
παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού.

4. Η πραγματοποίηση των σκοπών του Ε.Ο.Π.Τ. γίνεται σε εκτά
σεις. εγκαταστάσεις και με μηχανήματα και λοιπά μέσα που αποκτά ή 
ενοικιάζει με δικούς του πόρους ή που ανήκουν στη κρατική παραγωγή 
πολλαπλασιαστικού υλικού, των οποίων η παραχώρηση της χρήσής 
στον Ε.Ο.Π.Τ. είναι δυνατή με απόφαση του Τπουργού Γεωργίας.

5. Πόροι του Ε.Ο.Π.Τ. είναίΓ
α) Έσοδα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του. 
β) Δάνεια που συνάπτει με οποιοοήποτε πιστωτικό ίδρυμα.
Tta τα δάνεια αυτά μπορεί να παρέχεται εγγύηση του Δημοσίου, 
γ) Τυχόν επώνυμες επιχορηγήσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

καθώς και δωρεές ή και κληροδοτήματα.
δ) Κάθε άλλος πόρος που ορίζεται με απόφαση του Τπουργού Γεωρ

γίας.
6. Ο Ε.Ο.Π.Τ. διοικειται από το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.). το 

οποίο είναι επταμελές, συγκροτείται με απόφαση του Τπουργού Γεωρ
γίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απστελεί- 
ται από:

α) Τέσσερα (4) μέλη, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος και αντιπρόε
δρος του Δ.Σ. που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον 
Τπουργό Γεωργίας.

β) Δύο (2) μέλη τριτοβάθμιας συνεταιριστικής οργάνωσης πολλα
πλασιαστικού υλικού, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από 
το διοικητικό συμβούλιο της οργάνωσης αυτής.

γ) Ένα (1) μέλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνδικα
λιστικών Ενώσεων (ΤΈ.Σ.Α.Σ.Ε.) που ορίζεται με τον αναπληρωτή του 
από το διοικητικό συμβούλιό της.

7. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανε
ώνεται. Τα οριζόμενα από τον Τπουργό Γεωργίας μέλη του Δ.Σ. μπο
ρούν να αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της θητείας τους με απόφαση 
του Τπουργού Γεωργίας. Τα υπόλοιπα μέλη αντικαθίστανται κατά τους 
όρους του καταστατικού του φορέα που τα όρισε.

8. Το καταστατικό της εταιρείας καταρτίζεται με απόφαση του 
Τπουργού Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή
σεως.

9. Με αποφάσεις του Δ.Σ. που εγκρίνονται από τον Τπουργό Γεωρ
γίας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζο
νται:

α) Κανονισμό; διάρθρωσης, οργάνωσης και λειτουργίας, 
β) Κανονισμός κατάστασης προσωπικού και αμοιβής του. 
γ) Κανονισμός οικονομικής διαχείρισης.
10. 0 πρόεδρος για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς. κύριας και επικουρικής ασφάλισης που 
ασφαλίζεται και το προσωπικό του Ε.Ο.Π.Τ., εφόσον κατά τον ίδιο 
χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια ή επικουρική ασφά
λιση.

11. Κατά την πρώτη πενταετία από τη σύσταση του Ε.Ο.Π.Τ. μπο
ρεί. ύστερα από αίτηση του προς τον Τπουργό Γεωργίας, να αποσπώ- 
νται στον οργανισμό αυτόν υπάλληλοι του Τπουργείου Γεωργίας, των 
νομικών προσώπων εποπτείας του και γενικά του δημόσιου τομέα, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982. σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 1474/1984 (ΦΕΚ 128 Α).

3) π.δ. 439/1986 «Σύσταση Περιφερειακών Εργαστηρίων Γεωργι
κών Εφαρμογών και Αναλύσεως Λιπασμάτων* (ΦΕΚ 215 Α).

Άρθρο 1
1. Συνιστώντα: στο Τπουργείο Γ εωργίας οκτώ (8) Περιφερειακά Ερ

γαστήρια Γεωργικών Εφαρμογών και Αναλύσεως Λιπασμάτων (Π.Ε.- 
Γ.Ε.Α.Λ.), των οποίων η έδρα και η περιοχή δικαιοδοσίας ορίζονται ως

α),Π.Ε.Γ.Ε.Α.Α. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την 
Κομοτηνή και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Έβρου. Ροδόπης. 
Ξάνθης. Καβάλας και Δράμας.

β) Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. Κεντρικής κα: Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Θεσσαλονίκης. 
Χαλκιδικής. Κιλκίς. Σερρών και Πιερίας.

γ) Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη και πε
ριοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Πέλλας. Φλώρινας. Καστοριάς. Κοζά
νης. Ημαθίας και Γρεβενών.
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δ) Π-Ε.Γ.Ε.Α.Α. Κεντρικής Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα και πε- 
5ιογή δικαιοδοσίας τους Νομούς Λάρισας. Μαγνησίας. Τρικάλων. Καρ
δίτσας. Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.

£1 Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. Βορειοδυτικής ΕΙλλάδας. με έδρα τα Ιωάννινα και 
-εσιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Ιωαννίνων. Θεσπρωτίας. Πρέβεζας. 
Άρτας. Κέρκυρας και Λευκάδας.

στ) Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. Στερεάς Ελλάδας και Νήσων, με έδρα τη Λυκό- 
3ρυση Αττικής και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Αττικής, Βοιω- 
-·ψχζ. Εύβοιας. Φωκίδας, Λέσβου. Χίου. Σάμου. Κυκλάδων και Δωδε
κάνησου.

ζ) Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. Πελοπονήσου. Δυτικής Στερεάς ΕΙλλάδας και Νή
σων αε έδρα το Ξυλόκαστρο Κορινθίας και περιοχή δικαιοδοσίας τους 
Νομούς Αχαιας. Ηλείας. Μεσσηνίας. Λακωνίας, Αρκαδίας. .Αργολίδας. 
Κορινθίας. Αιτωλοακαρνανίας. Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.

η) Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο και περιοχή δικαιο
δοσίας τους Νομούς Ηρακλείου. Χανιών, Ρεθύμνης και Λασηθίου.

2. Τα Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. που συνιστώνται με το διάταγμα αυτό αποτε
λούν γενικές περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και 
εξαστώνται κατά λόγο αρμοδιότητας από τη Διεύθυνση Γεωργικών 
Εφαρμογών και την αρμόδια για την πολιτική σχετικά με τα λιπάσματα 
Δ/νση της Κεντρικής υπηρεσίας.

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες - Διάρθρωση

1. Στα Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. ανήκουν οι αρμοδιότητες:
α) Η παροχή, σε συνεργασία με τους γεωπόνους Γεωργικής Ανάπτυ

ξης, βοήθειας στους καλλιεργητές με βάση τα υπάρχοντα επιστημονικά 
και ερευνητικά δεδομένα, για την αντιμετώπιση στην πράξη, προβλη
μάτων που έχουν σχέση με τη θρέψη, λίπανση και φυτοπροστασία των 
καλλιεργητών καθώς και τον έλεγχο των λιπασμάτων.

β) Η παραλαβή δειγμάτων εδαφών, λιπασμάτων, νερών, φύλλων και 
άλλων φυτικών μερών και η προετοιμασία αυτών για εργαστηριακές 
εξετάσεις και αναλύσεις.

γ) Η εκτέλεση των απαραιτήτων αναλύσεων και λοιπών οικολογικών 
εργασιών στα δείγματα εδαφών, νερών και λιπασμάτων.

δ) 0 προσδιορισμός της περιεκτικότητας, σε θρεπτικά και άλλα στοι
χεία των δειγμάτων, φύλλων, φυτικών ιστών και λιπασμάτων.

ε) Οι μικροσκοπικές εξετάσεις και απομονώσεις των παρασίτων στα 
προσκομιζόμενα δείγματα των ασθενών φυτών.

στ) Η αξιολόγηση των αναλυτικών δεδομένων ή των φυτοπαθολογι - 
κών εξετάσεων, κατά περίπτωση και η παροχή οδηγιών για την αντιμε
τώπιση προβλημάτων.

2. Τα Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. διαρθρώνονται στους πιο κάτω Τομείς. Εργα
στήρια και Γραφεία, μεταξύ των οποίων οι αρμοδιότητες τους κατανέ- 
μονται ως εξής:

α) Τομείς:
αα) Εδαφολογίας, Γονιμότητας Εδαφών και Θρέψης Φυτών, ο 

οποίος έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των αναγκαίων και απαραί
τητων προεργασιών και του τρόπου δειγματοληψίας δειγμάτων εδα
φών. νερών φύλλων και φυτικών ιστών κατά περίπτωση, τον καθορισμό 
του αριθμού και του είδους των απαραιτήτων αναλύσεων την ενδεδειγ- 
μένη μεθοδολογία που θα ακολουθείται κατά ανάλυση και περίπτωση, 
την αξιολόγηση των αναλυτικών δεδομένων, γα την αξιοποίησή τους, 
κατά περίπτωση και την παροχή οδηγ.ών για την σντιμετώπιση των 
αντιστοίχων προβλημάτων των καλλιεργειών.

ββ) Φυτοπροστασίας, ο οποίος έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό 
της ανάγκης και του τρόπου δειγματοληψίας των ασθενών φυτών ή φυ
τικών ιστών και των μέσων ανάπτυξής τους, τον καθορισμό του είδους 
και του αριθμού των απαραιτήτων εξετάσεων και προσδιορισμών που 
απαιτούνται, κατά πεοίπτωση γα τη διαπίστωση των αιτίων των προ
σβολών. τη διάγνωση των παθογσνων ή ζωικών παρασίτων και την πα
ροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση των αντιστοίχων προβλημάτων 
των καλλιεργειών.

γγ) Λιπασμάτων, ο οποίος έχει ως αντικείμενο τη δειγματοληψία λι
πασμάτων σύμφωνα με τα ισχύοντα για τον έλεγχο αυτών, την εφαρ
μογή των μεθόδων που ισχύουν για τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο 
των λιπασμάτων, καθώς και γνωμάτευση για την ταυτότητα και πιστο
ποίηση αυτών, την αξιολόγηση μεθόδων ανάλυσης για τον έλεγχο των 
λιπασμάτων, τη συνεργασία με την αρμόδια γα τα λιπάσματα Δ/νση 

Κεντρικής Υπηρεσίας για την άσκηση της εφαρμογής της πολιτικής 
των λιπασμάτων στον τομέα της αρμοδιότητας του και τη διερεύνηση 
βιολογικών και χημικών κριτηρίων ενδεικτικότητας και αποτελεσματι- 
κότητας προγραμμάτων λιπάνσεων, 

β) Εργαστήρια.

αα) Αναλύσεων εδαφών, το οποίο έχει ως αντικείμενο την προετοιμα
σία όλων των δειγμάτων (εδαφών, νερών, φυτών) και την εκτέλεση των 
απαραιτήτων αναλύσεων, τη βελτίωση των αναλυτικών μεθόδων, τον 
έλεγχο της ακρίβειας των αναλύσεων, την οργάνωση του εργαστηρίου 
για την ταχύτερη διεκπεραίωση των αναλύσεων, τη διατήρηση αρχείου 
δειγμάτων και αποτελεσμάτων καθώς και την παοακολούθηση των οι- 
κολογκών παραμέτρων (ποιοτική και ποσοτική σύσταση της πανίδας 
του εδάφους).

ββ) Φυτοποοστασίας. το οποίο έχει ως αντικείμενο την εξέταση φυτο
παθολογιών δειγμάτων ασθενών φυτών που προσκομίζονται στο Ερ
γαστήριο. την επιτόπια εξέταση, εφόσον είναι αναγκαία, ουτοπαθολονι- 
κών προβλημάτων της πεοιοχής, την παροχή οδηγιών πρόληψης και 
θεραπείας φυτονόσεων. την εκτίμηση ζημιών από εχθρούς χαι ασθένειες 
(τοπικά), την παρακολούθηση επιπέδων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων 
σε καταναλισκόμενα προϊόντα και γενικότερα στο περιβάλλον.

γγ) Αναλύσεων λιπασμάτων, το οποίο έχει ως αντικείμενο την προε
τοιμασία όλων των δειγμάτων λιπασμάτων και την εκτέλεση των απα
ραιτήτων αναλύσεων, τη βελτίωση των αναλυτικών μεθόδων, τον 
έλεγχο της ακρίβειας των αναλύσεων, την οργάνωση του εργαστηρίου 
για την ταχύτερη διεκπεραίωση των αναλύσεων και τη διατήρηση αρ
χείου δειγμάτων και αποτελεσμάτων, 

γ) Γραφεία.
αα) Γραφείο Υποδοχής Δειγμάτων, το οποίο έχει ως αντικείμενο τη 

λήψη και παραλαβή δειγμάτων εδαφών, νερών, φυτών και λιπασμά
των, τη μερική προετοιμασία, συσκευασία και προώθησή τους στα Ερ
γαστήρια του ΠΕΓΕΑΛ στο οποίο ανήκουν.

ββ) Γραφείο Διοικητικό - Οικονομικό, το οποίο έχει ως αντικείμενο 
τη διοικητική, οικονομική, λογιστική και διαχειριστική εξυπηρέτηση.

Άρθρο 4

Προϊστάμενοι-Αναπλήρωση

1. Των Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. προϊστανται υπάλληλοι με βαθμό Α των κατη
γοριών ΠΕ.ΤΕ και ΔΕ με ειδικότητα σε αντικείμενα ενός από τους το
μείς των Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. και δεκαετή τουλάχιστο εμπειρία στην ειδικό
τητά τους,

2. Των Τομέων και Εργαστηρίων Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. προϊστανται υπάλ
ληλοι με βαθμό Α των κατηγοριών ΠΕ.ΤΕ. και ΔΕ με ειδικότητα σε ένα 
από τα αντικείμενα του Τομέα ή του Εργαστηρίου.

3. Των Γραφείων υποδοχής δειγμάτων προϊστανται υπάλληλοι με 
βαθμό Α των κατηγοριών ΠΕΣΤΕ, και ΔΕ.

4. Μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 
1586/1986 «βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, νο
μικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτο
διοίκησης και άλλες διατάξεις* (ΦΕΚ 37 Α*) η .αναπλήρωση των προϊ
σταμένων γίνεται ως εξής:

α) Τον προϊστάμενο του Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. όταν απουσιάζει ή κωλύεται 
αναπληρώνει ο προϊστάμενος του Τομέα Εδαφολογίας. Γονιμότητας και 
Θρέψης Φυτών.

β) Τους προϊσταμένους των Τομέων. ΕΙργαστηρίων και Γραφείων 
όταν απουσιάζουν ή κωλύονται αναπληρώνει ο ανώτερος κατά βαθμό 
υπάλληλος που υπηρετεί στην iota οργανική μονάδα χαι αν υπάρχουν 
περισσότεροι υπάλληλοι με τον ίδιο βαθμό, αυτός που ορίζεται από τον 
προϊστάμενο του οικείου Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ..

Άρθρο 5 

Στελέχωση
Τα Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. στελεχώνονται από προσωπικό του Υπουργείου 

Γεωργίας. το οποίο για κάθε υπηρεσιακή μονάδα τους ορίζεται ως εξής:
1. Για τον Τομέα Εδαφολογίας. Γονιμότητας Εδαφών και Θρέψης 

Φυτών:
α) Επτά (7) θέσεις του Κλάδου ΠΕΙ Γεωπονικού με ποοτίμηση στις 

ειδικότητες με τις οποίες ασχολείται ο Τομέας.
β) Μία (1) θέση του Κλάδου ΠΕ10 Χημικών με προτίμηση στην ειδί

κευση στη γονιμότητα των εδαφών και θρέψη των φυτών.
γ) Δύο (2) θέσεις του Κλάδου ΤΕ1 Τεχνολόγων Γεωπονίας Τροφί

μων με προτίμηση στην εδαφολογία ή φυλλοδιαγνωστική.
δ) Έξι (6) θέσεις του Κλάδου ΔΕΙ 1 Βοηθών Κτηνιάτρων - Εργαστη

ρίων.
2. Για τον Τομέα Φυτοπροστασίας:
α) Τέσσερεις (4) θέσεις του Κλάδου ΠΕΙ Γεωπονικού με προτίμηση 

στις ειδικότητες με τις οποίες ασχολείται ο Τομέας.
β) Μία (1) θέση του Κλάδου ΤΕ1 Τεχνολόγου Γεωπονίας Τροφίμων 

με προτίμηση στον ειδικευμένο στη Φυτοπροστασία.
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γ) Τέσσερεις (4) θέσεις του Κλάδου ΔΕΙ 1 Βοηθό» Κτηνίατρο»- Ερ
γαστηρίων.

3. Για τον Τομέα Αναλύσεων Λιπασμάτων:
α) Δύο (2) θέσεις του Κλάδου ΠΕΙ Γεωπονιχού. 
β) Mia (1) θέση του Κλάδου ΠΕ10 Χημιχό».
4. Για το Εργαστήριο Αναλύσεων Εδαφών
α) Τρεις (3) θέσεις του χλάδου ΠΕ10 Χημιχών. 
β) Δύο (2) θέσεις του χλάδου ΠΕ Τεχνολόγων Χημιχών.
5. Για το Εργαστήριο Φυτοπροστασίας.
α) Δύο (2) θέσεις του Κλάδου ΠΕΙ Γεωπονιχού. 
β) Δύο (2) θέσεις του Κλάδου ΤΕ1 Τεχνολόγων Γεωπονίας Τροφί

μων.
6. Για το Εργαστήριο Αναλύσεων Λιπασμάτων: 
α) Μία (1) θέση του Κλάδου ΠΕ10 Χημιχών.
β) Εννέα (9) θέσεις του Κλάδου ΔΕ Βοηθών Εργοδηγών Χημιχών . 
γ) Μία (1) θέση Βιολόγου ή Γεωπόνου Ειδιχού σε θέματα εδαφολο

γίας.
7. Για το Γραφείο Υποδοχής Δειγμάτων:
α) Μία (1) θέση του Κλάδου ΠΕΙ Γεωπονιχού. 
β) Μία (1) θέση του Κλάδου ΤΕ1 Τεχνολόγων Γεωπονίας Τροφί

μων.
γ) Μία (1) θέση του Κλάδου Βοηθών Εργοδηγό» Χημιχών. 
δ) Μία (1) θέση του Κλάδου ΔΕΙ 1 Βοηθών Κτηνιάτρων - Εργαστη

ρίων.
ε) Τρεις (3) θέσεις του Κλάδου ΤΕ65 Βοηθητιχόΰ Προοωπιχού εχ

των οποίων οι δύο θα ασχολούνται με τη δειγματοληψία το» λιπαομά- 
των

8. Για τις λοιπές λειτουργιχές ανάγχες του χάθε Π.Ε.Γ.Ε.Λ.Λ. 
α) Τρεις (3) θέσεις του Κλάδου ΔΕ9 Δαχτυλογράφων. 
β) Μία (1) θέση του Κλάδου ΔΕ3 Διοιχητιχού. 
γ) Μία (1) θέση του Κλάδου ΔΕ7 Αποθηχαρίο».
6) Μία (1) θέση του Κλάδου ΔΕ4 Λογιστιχού.
ε) Μία (1) θέση του Κλάδου ΤΕ1 Κλητήρυ».
στ) Τρεις (3) θέσεις του Κλάδου ΔΕ30 Οδηγών.
ζ) Δύο (2) θέσεις του Κλάδου ΤΕ4 Καθαριστριών.
η) Τρεις (3) θέσεις του Κλάδου ΤΕ5 Βοηθητιχού Προοωπιχού.
Το προσωπιχό της παραγράφου αυτής χατανέμεται μεταξύ των Το

μέων χαι Εργαστηρίων με απόφαση του Προϊσταμένου της μονάδας 
ανάλογα με τις ανάγχες τους.

Άρθρο 6

1. Τα Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. Ανατολιχής Μαχεδονίας χαι θράχης, Πελοπόν
νησου. Δυτιχής Στερεάς Ελλάδας χαι Νήσων χαι Κρήτης, τίθενται σε 
λειτουργία από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην Εφημε
ρίδα της Κυβερνήσεως.

2. Τα υπόλοιπα Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ. τίθενται σε λειτουργία με απόφαση 
του Τπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ
νήσεως.


