
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 2428/119952 
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη.

  Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 81 και 83 παρ. 2 του Συντάγματος.
β) Των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, και 90 του Κώδικα 

Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄98), όπως ισχύει.

γ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138), όπως ισχύει.

δ) Του π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα 
του Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 113).

ε) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).

στ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 210).

2. Την αριθμ. Υ2/22-09-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Β΄ 2076).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

Βασίλειο Κόκκαλη, αναθέτουμε την άσκηση των ακόλου-
θων αρμοδιοτήτων:

1. Της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, με το 
σύνολο των Διευθύνσεων και τμημάτων που υπάγονται 
σε αυτή.

2. Από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας:
α) Της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλι-

εργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων, 
με το σύνολο των τμημάτων που υπάγονται σε αυτή.

β) Της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊ-
όντων Φυτικής Παραγωγής, με το σύνολο των τμημάτων 
που υπάγονται σε αυτή.

γ) Της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, 
με το σύνολο των τμημάτων που υπάγονται σε αυτή.

3. Της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών, με 
το σύνολο των Διευθύνσεων και τμημάτων και γραφείων 
που υπάγονται σε αυτή.

4. Της εποπτείας του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επι-
στημών (Ι.Γ.Ε.).

5. Της εποπτείας του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού 
Ινστιτούτου (Μ.Φ.Ι.).

Άρθρο 2
Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι-

κών διαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα-

ρακτήρα,
δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκ-

δοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Ανα-
πληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς.

Οι αρμοδιότητες των στοιχείων β, γ, δ των οργανικών 
μονάδων των παρ. 1, 2 στοιχείο, γ) και 3 του άρθρου 1, 
ασκούνται από κοινού με τον Υπουργό.

Άρθρο 3
Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1 

εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:
α) η νομοθετική πρωτοβουλία,
β) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο 

πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και 
των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων καθώς 
και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής αυτής,

γ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς, καθώς επίσης και 
η εν γένει προβολή, επικοινωνία και προώθηση του έρ-
γου του υπουργείου σε όλους τους τομείς,

δ) η σύσταση και συγκρότηση των υπηρεσιακών 
συμβουλίων, επιτροπών, ομάδων εργασίας και όλων 
των λοιπών συλλογικών οργάνων,
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ε) ο διορισμός των διοικήσεων και η οργανωτική δι-
άρθρωση όλων των εποπτευομένων από το Υπουργείο 
νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου,

στ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάτα-
ξη, η τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με 
την υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβο-
λές του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού 
των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου 
και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του υπουργείου.

Άρθρο 4
Οι αριθμ. 11226/133908/30-11-2016 (Β’ 3903) και 638/

128269/30-11-2017 (Β’ 4250) αποφάσεις καταργούνται.

Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρωθυπουργός
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ 

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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