Νόμος 1790 της 17/20.6.88. Οργάνωση και λειτουργία Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις .- (Α' 134).
ΑΡΘΡΑ σε ισχύ: 1, 6, 7, 8

Άρθρο 1.

Ίδρυση Οργανισμού Ασφάλισης.

1. Ιδρύεται Οργανισμός κοινής ωφέλειας με την επωνυμία "Οργανισμός
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων" (ΕΛ.Γ.Α.) ο οποίος είναι νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο.

2. Ο ΕΛ.Γ.Α. έχει έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του
Υπουργού Γεωργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

" Αρθρο 6
Όργανα διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α.
Όργανα διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. είναι:
α. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
β. Ο πρόεδρος
γ. Ο αντιπρόεδρος."
*** Το άρθρο 6,όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 6 παρ.6 Ν.2945/2001,
ΦΕΚ Α 223,αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ.10 παρ.1 Ν.3698/2008,
ΦΕΚ Α 198/2.10.2008.

"Αρθρο 7
Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α.
1. Το Δ.Σ. είναι εννεαμελές και απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:
α. Τον πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α., ως πρόεδρο του Δ.Σ..
β. Τον αντιπρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α., που αποτελεί εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
γ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον
αναπληρωτή του, που έχει γνώσεις και εμπειρία σε θέματα γεωργικής παραγωγής.
δ. Έναν ειδικό επιστήμονα υπάλληλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή
των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων, με τον αναπληρωτή του, ο οποίος
διαθέτει γνώση και εμπειρία σε θέματα γεωργικών ασφαλίσεων ή γεωργικής οικονομίας ή
γεωργικής εκτιμητικής.
ε. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του,
που προτείνονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, στ. Δύο εκπροσώπους των

Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται από
την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.).
ζ. Έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), με τον αναπληρωτή
του, που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤΕΕ και προέρχονται από τους
εκλεγμένους αντιπροσώπους.
η. Έναν αιρετό εκπρόσωπο από το τακτικό Προσωπικό του ΕΛ.Γ.Α., με τον αναπληρωτή του,
που προτείνονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων.
2. Τα μέλη του Δ.Σ., με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Αν οι φορείς των περιπτώσεων ε`, στ`, ζ` και η` της παραγράφου 1 δεν προτείνουν
τους εκπροσώπους τους εντός δεκαπέντε ημερών, οι εκπρόσωποι ορίζονται από τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του ΕΛ.Γ.Α., πτυχιούχος ανώτατης σχολής,
που ορίζεται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του.
5. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.
6. Για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ο πρόεδρος, τα μέλη, ο νομικός σύμβουλος
και ο γραμματέας του Δ.Σ. λαμβάνουν αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
7. Τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση των μελών του Δ.Σ.
καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α`), όπως κάθε φορά
ισχύουν.
8. Όπου στο νόμο αυτόν αναφέρεται "Διοικητής και Υποδιοικητής" ή "πρόεδρος και Γενικός
Διευθυντής" νοείται εφεξής ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος αντίστοιχα.
9. Τα μέλη του Δ.Σ. των οποίων λήγει η θητεία, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα
τους μέχρι την αντικατάσταση τους και δικαιούνται μέχρι τότε να λαμβάνουν τις αποδοχές ή
τις αποζημιώσεις που προβλέπονται για την άσκηση των καθηκόντων τους."

*** Το άρθρο 7,το οποίο είχε τροποποιηθεί με την παράγραφο 3 του
άρθρου 31 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α`) παράγραφο 6 του άρθρου 6
του ν. 2945/2001, παράγραφο 12 του άρθρου 28 του ν.3147/2003(ΦΕΚ 135 Α`)
και τις παραγράφους 19 και 36 του άρθρου 20 του ν. 3399/ 2005
(ΦΕΚ 255 Α`),αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ.10 παρ.2 Ν.3698/2008,
ΦΕΚ Α 198/2.10.2008.

Αρθρο 8.
Αρμοδιότητες του Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τη διοίκηση,
λειτουργία, Διαχείριση και δράση του ΕΛ.Γ.Α., εκτός απο εκείνα που με
τον παρόντα νόμο ανατίθενται σε άλλο όργανό του.

2. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο ιδίως να:

α) Καταρτίζει τους προβλεπόμενους από τον παρόντα νόμο Κανονισμούς
και τους υποβάλλει αρμοδίως για έγκριση.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. την απόφ. υπ΄αριθ. 287819 (ΦΕΚ Β΄
1163/22.8.2005)"Έγκριση Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του Οργανισμού
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) - Ν.Π.Ι.Δ."

β) Εγκρίνει προγράμματα μελετών και ερευνών σχετικών με τη βελτίωση
της προστασίας της γεωργικής παραγωγής από φυσικούς κινδύνους, με τον
εκσυγχονισμό του εξοπλισμού και των μεθόδων προστασίας που
χρησιμοποιεί.

γ) Αποφασίζει την ανάθεση τυχόν σε οργανισμούς και άλλα νομικά
πρόσωπα μελετών, ερευνών και εργασιών, που έχουν σχέση με την ασφάλιση
της γεωργικής παραγωγής και του αγροτικού κεφαλαίου.

δ) Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Γεωργίας τα
προγράμματα δράσης του ΕΛ.Γ.Α.
ε) Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και συντάσσει τον ισολογισμό
και τον απολογισμό και αποφασίζει για τις απαραίτητες τροποποιήσεις
στον προϋπολογισμό που έγιναν κατά τη διάρκεια της χρήσης του.
στ) Αποφασίζει τη σύναψη συμβάσεων αγορών, πωλήσεων και μισθώσεων
ακινήτων.
ζ) Αποφασίζει την αντασφάλιση των κινδύνων που ασφαλίζει ο ΕΛ.Γ.Α.
η) Εγκρίνει συμβάσεις και δαπάνες, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από
τον Κανονισμό Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.
θ) Αποφασίζει την κατάρτιση ειδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας
με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α. για τις
κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α. οι οποίες τελούν υπό
την έγκριση του Υπουργού Γεωργίας.
ι) Αποφασίζει την αποστολή μελών του Δ.Σ. στο εσωτερικό και
εξωτερικό και καθορίζει τις ειδικές δαπάνες και τις αποζημιώσεις τους.

ια) Αποφασίζει την αποστολή στο εξωτερικό
συνεργατών και υπαλλήλων του ΕΛ.Γ.Α. και

εμπειρογνωμόνων

ιβ) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα λειτουργίας του ΕΛ.Γ.Α.

