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Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

Συνεδρίαση 06η/12.05.2022 Αρ. Θέματος: 19 

 

Θέμα: Έγκριση του Σχεδίου της Ισότητας Φύλων (ΣΙΦ)/Gender Equality Plan (GEP) του 

Ελληνικό Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ).  

  

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314Α'), όπως το άρθρο αυτό 

προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ A 180). 

2. Την υπ’ αριθμ. 188763/10-10-2011 (ΦΕΚ Β΄2284/13-10-2011) κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), όπως 

τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β΄2889/27.10.2014), 

9657/122441/10.11.2015 (ΦΕΚ Β΄2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 

4800/29.12.2017), 1437/69301/18.05.2018 (ΦΕΚ Β’ 1770/18.05.2018), 

2172/236743/23.09.2019(ΦΕΚ Β’ 3570/25.09.2019)και 1765/225308/25.08.2021 (ΦΕΚ Β’ 

3955/27.08.2021) όμοιες. 

3. Την υπ’ αριθμ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 948/08.11.2019) απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ-Ν.Π.Ι.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με την 

αριθμ. 2120/267905/29.09.2021 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 852/6.10.2021) όμοια. 

4. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 11 του άρθρου 3 της ανωτέρω ΚΥΑ, σύμφωνα με τις οποίες,  στο 

ΔΣ, που είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, 

εισηγείται ο Διευθύνων Σύμβουλος. 

5. Το γεγονός ότι οι αρχές της ισότητας και της ισότητας των φύλων κατοχυρώνονται από το 

Σύνταγμα (άρθρα 4, 116) και πλήθος διεθνών Συμβάσεων και Συνθηκών, ιδρύοντας την 

υποχρέωση του κράτους και όλων των φορέων δημόσιας εξουσίας να συμβάλλουν στην 

πραγμάτωσή τους. Η εκπλήρωση της παραπάνω υποχρέωσης, συνδέεται στενά µε την 

θέσπιση οργάνων και διαδικασιών ικανών να συμβάλουν στην υλοποίηση των θεμελιωδών 

αρχών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ήδη στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ έχουν εφαρμογή διατάξεις 

όπως αυτή  της παρ. 13 του άρθρου 25 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83/11.05.2016) που προβλέπει ότι «…ο αριθμός των μελών των 

Επιστημονικών Συμβουλίων (Ε.Σ.) των Ερευνητικών Κέντρων και των Επιστημονικών 

Συμβουλίων (Ε.Σ.) των Ερευνητικών Ινστιτούτων καθορίζεται με βάση την επιστημονική 

αριστεία και σύμφωνα με την εφαρμογή ποσόστωσης κατ’ ελάχιστο 1/3 για το κάθε φύλο, 
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βάσει του άρθρου 116 του Συντάγματος, εφόσον οι υποψήφιοι διαθέτουν τα απαραίτητα 

προσόντα για την κάλυψη της σχετικής, κατά περίπτωση, θέσης», καθώς και του άρθρου 13 

του ν. 4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και 

καταπολέμηση της έμφυλης βίας. …» (ΦΕΚ Α’ 50/26.03.2019) που ορίζει ότι «Οι δημόσιες 

υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και τα νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, συλλέγουν και τηρούν 

υποχρεωτικά στατιστικά στοιχεία με βάση το φύλο για τους τομείς ευθύνης τους. Τα στοιχεία 

αυτά αποστέλλονται, σε ετήσια βάση, και μία τουλάχιστον φορά κατ’ έτος, στο Τμήμα 

Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Ψηφιακής Υποστήριξης (Παρατηρητήριο) της ΓΓΙΦ. Η τελευταία 

τηρεί σχετικό αρχείο το οποίο αξιοποιείται για τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου για την 

Ισότητα των Φύλων.» 

6. Τα σύγχρονα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα που επιτάσσουν κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα 

να εκπονήσει και να εφαρμόσει ολοκληρωμένες και στοχευμένες δράσεις για να 

καταπολεμήσει τις έμφυλες ανισότητες σε όλους τους τομείς.   

7. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση  προτρέπει τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, 

συμπεριλαμβανομένων και όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας και της 

εκπαίδευσης, να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου στις εσωτερικές δομές και 

λειτουργίες τους. 

8. Τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων από την οποία προκύπτει 

ότι η διάσταση της ισότητας των φύλων θα ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ καθώς 

και στα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ. 

9. Το γεγονός ότι κριτήριο επιλεξιμότητας για να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση 

του Horizon Europe οι δημόσιοι φορείς, οι ερευνητικοί οργανισμοί και οι φορείς τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη ενός σχεδίου για την ισότητα των φύλων (ΣΙΦ)/Gender 

Equality Plan (GEP), το οποίο αναμένεται να εξασφαλίσει βιώσιμη θεσμική αλλαγή. 

10. Τις διατάξεις του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ Α' 50/26-03-2019) περί ενσωμάτωσης της αρχής της 

ισότητας των φύλων και της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές, με τη σύσταση 

φορέων για την πραγμάτωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε κεντρικό, περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο (Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους). 

11. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13/29.01.2019)  όπου στο άρθρο 33 εμπεριέχεται η 

θεσμοθέτηση Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα ΑΕΙ. 

12. Την ανάγκη ευθυγράμμισης και εναρμόνισης της στρατηγικής και των δράσεων του ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ σε θέματα πολιτικής ισότητας των φύλων που προτάσσει η ευρωπαϊκή και εθνική 

νομοθεσία. 

13. Την αριθμ. 02 (εκτός ημ.) Απόφαση της 03ης/01.03.2022 Συνεδρίασης του ΔΣ με την οποία 

εγκρίθηκε η υπ΄αριθμ. 10943/23.02.2022 (ΑΔΑ ΩΜ0ΓΟΞ3Μ-ΠΝΥ) Απόφαση του 

Διευθύνοντος Συμβούλου με θέμα: Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων 

(ΕΙΦ) στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ). 

14. Την 1η /08.03.2022 και την 2η/19.04.2022 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων 

(ΕΙΦ) στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ). 

15. Την αριθ. πρωτ. 25512/10.05.2022 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

ΑΔΑ: 6Υ22ΟΞ3Μ-5ΕΥ



 
 
 

Απόφαση ΔΣ θέμα 19/6ης/12.05.2022  Σελίδα 3 από 3 

 

Αποφασίζουμε  

1. Την έγκριση του Σχεδίου της Ισότητας Φύλων (ΣΙΦ)/Gender Equality Plan (GEP) του 

Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ) και την κοινοποίησή του 

σε όλο το προσωπικό του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ). 

2. Την ανάρτηση του Σχεδίου της Ισότητας Φύλων (ΣΙΦ)/Gender Equality Plan (GEP) του 

Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ) στην ιστοσελίδα του 

(ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ) στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. 

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

Η Γραμματέας του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

Αικατερίνη Νίκου Καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν 
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