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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

Συνεδρίαση 04η/23.03.2022 Αρ. Θέματος: 65 

 

Θέμα: Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 

324/11.02.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες 

υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Νέες φυτοπροστατευτικές προσεγγίσεις και 

εφαρμογές -ομικών τεχνολογιών για βελτιστοποίηση της ολοκληρωμένης 

διαχείρισης της ασθένειας του εξώασκου της ροδακινιάς», ακρωνύμιο 

ExoPeach2Ηealth και κωδικό Τ2ΕΔΚ-02759, με MIS 5129416 της Δράσης 

"ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020). Έγκριση των 

πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη δύο (2) 

συμβάσεων μίσθωσης έργου. 

 

 

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. 
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 64 «Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού 

προσωπικού Αποδοχές», του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04-8-2017), όπως ισχύουν.   

6. Τις διατάξεις του άρθρου 87 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Η΄», του ν. 

4485/2017,  όπως ισχύουν.  

7. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 20, του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018), σύμφωνά με την οποία “Στο άρθρο 13Α 

του ν.4310/2014 προστίθεται παράγραφος Γ’ ως εξής: «Τα ερευνητικά ινστιτούτα αγροτικής 

έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού 

Οργανισμού- ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), που εποπτεύονται από τον Υπουργό 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς: α) 

τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού, 

καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού, β) τους Διευθυντές των Ινστιτούτων και τα 

Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων και γ) την ανάληψη και τη διαχείριση των 

ερευνητικών προγραμμάτων/έργων. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

ειδικού θεσμικού τους πλαισίου. Στα εν λόγω ερευνητικά ινστιτούτα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 13 παράγραφοι2, 43 παράγραφοι 1 και 3, 44 παράγραφοι 3 και 

49 παράγραφοι 2 και 7 του ν.4485/2017 (Α’ 114)»”. 

8. Την αριθμ. 21 απόφαση της 123ης/13.11.2018 Συνεδρίασης του ΔΣ σχετικά με το καθεστώς 

απασχόλησης στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων, που υλοποιούνται στα Ινστιτούτα 

Αγροτικής Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας.  

9. Την αριθμ. 06 απόφαση της 19ης/14.12.2021 Συνεδρίασης του ΔΣ σχετικά με τη 

συγκρότηση της Επιτροπής Ενστάσεων της παρ.3, του άρθρου 64 «Απασχόληση 

επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού Αποδοχές», του ν. 4485/2017. 

10. Την αριθμ. 2976/17.06.2021 Απόφαση EYΔΕ ΕΤΑΚ με θέμα: Εικοστή τέταρτη  (24η) 

τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και την αριθμ. 

3141/13.10.2021 Απόφαση αποδοχής χρηματοδότησης και κατανομής προϋπολογισμού 

κατά κατηγορία δαπάνης. 

11. Την υπ΄αριθμ. 32 απόφαση της 16ης/19.10.2021 Συνεδρίασης του ΔΣ σχετικά με την 

έγκριση υλοποίησης του Έργου «Νέες φυτοπροστατευτικές προσεγγίσεις και εφαρμογές -

ομικών τεχνολογιών για βελτιστοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης της ασθένειας του 

εξώασκου της ροδακινιάς», ακρωνύμιο ExoPeach2Ηealth και κωδικό Τ2ΕΔΚ-02759, με MIS 

5129416 της Δράσης "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020). 

12. Το από 06.12.2021 Αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου, σχετικά με την αναγκαιότητα 

σύναψης δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Νέες 

φυτοπροστατευτικές προσεγγίσεις και εφαρμογές -ομικών τεχνολογιών για βελτιστοποίηση 

της ολοκληρωμένης διαχείρισης της ασθένειας του εξώασκου της ροδακινιάς», ακρωνύμιο 
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ExoPeach2Ηealth και κωδικό Τ2ΕΔΚ-02759, με MIS 5129416 της Δράσης "ΕΡΕΥΝΩ - 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), το οποίο διαβιβάστηκε με το αριθμ. 

3587/06.12.2021 έγγραφο του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων. 

13. Tην υπ΄αριθμ. 63308/01.12.2021 (ΑΔΑ Ω8ΩΟΟΞ3Μ-ΓΛ5) απόφαση ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης μέχρι του ποσού των 45.001,00 ευρώ για αμοιβή τριών συμβάσεων τα έτη 

2022 και 2023, στο πλαίσιο του ανωτέρω Έργου.  

14. Την αριθμ. 53 απόφαση της 01ης/28.01.2022 Συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα: Συγκρότηση 

της Επιτροπής Αξιολόγησης της παρ.3, του άρθρου 64 «Απασχόληση επιστημονικού, 

διοικητικού και λοιπού προσωπικού Αποδοχές», του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04-8-2017), 

για το Έργο: «Νέες φυτοπροστατευτικές προσεγγίσεις και εφαρμογές -ομικών τεχνολογιών 

για βελτιστοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης της ασθένειας του εξώασκου της 

ροδακινιάς», ακρωνύμιο ExoPeach2Ηealth και κωδικό Τ2ΕΔΚ-02759, με MIS 5129416 της 

Δράσης "ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ" (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020). Έγκριση σύναψης 

δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησής του. 

15. Την αριθμ. 324/11.02.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή 

προτάσεων προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του 

ανωτέρω Έργου. 

16. Το από 14.03.2022 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, που διαβιβάστηκε με το αριθμ. 

656/14.03.2022 έγγραφο του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων.  

17. Την αριθ. πρωτ. 15383/17.03.2022 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

 

Αποφασίζουμε 

1. Την αποδοχή του από  14.03.2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων 

της αριθμ. 324/11.02.22 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το οποίο 

προκύπτουν οι κάτωθι πίνακες κατάταξης επιλέξιμων προτάσεων:  

Α.  

  ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΒΡΟΥΜΑΤΖΗ 

Σημείωση: υποβλήθηκε μία πρόταση η οποία πληρούσε όλους τους όρους και της 

προϋποθέσεις της πρόσκλησης.  

Β.  

  ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ 

Σημείωση: υποβλήθηκε μία πρόταση η οποία πληρούσε όλους τους όρους και της 

προϋποθέσεις της πρόσκλησης.  
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2. Την έγκριση των ανωτέρω πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων.  

 

3. Την ανάθεση του έργου με αντικείμενο:  

 

A. 

To  αντικείμενο φορά στη μελέτη της ασθένειας του εξώασκου της ροδακινιάς και συγκεκριμένα 

στην αξιολόγηση της συνδυαστικής εφαρμογής βιο-ενεργοποιητών άμυνας (ΕΕ.4) με συμμετοχή 

στον σχεδιασμό και στην παραμετροποίηση του πειράματος, στη διεξαγωγή των πειραμάτων, 

στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, στη συγγραφή των σχετικών αναφορών και των 

παρακάτω παραδοτέων: 

 

• Έκθεση αναφορικά με την αξιολόγηση της συνδυαστικής εφαρμογής βιο-ενεργοποιητών 

άμυνας (Παραδοτέο Π4.2 του Έργου). 

• Ανακοίνωση σε τουλάχιστον (1) διεθνές συνέδριο. 

• Υποστήριξη στη συγγραφή του παραδοτέου Π4.2 του Έργου όπως ορίζεται στο Τεχνικό 

Δελτίο αυτού,  

 

με σύμβαση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή 

της, στην κα Χαρίκλεια Καβρουματζή έναντι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ 

(15.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των νόμιμων κρατήσεων, των φόρων 

καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών της αναδόχου, σε περίπτωση υπαγωγής της στο 

άρθρο 39, του ν. 4387/2016, το οποίο θα της καταβληθεί  με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 

της.  

 

Β. 

Το αντικείμενο αφορά στη μελέτη της ασθένειας του εξώασκου της ροδακινιάς και  συγκεκριμένα 

την συμμετοχή στην: α) συλλογή δειγμάτων φυλλόσφαιρας εμπορικών ποικιλιών ροδακινιάς 

προσβεβλημένων από εξώασκο για μεταγονιδιωματική ανάλυση του μικροβιώματος (ΕΕ.5), β) 

απομόνωση με κατάλληλα μοριακά πρωτόκολλα του συνολικού μυκητολογικού-βακτηριακού 

DNA (ΕΕ.5), γ) επισήμανση των γονιδιακών θέσεων των ποικιλιών που ελέγχουν κρίσιμα 

στάδια της αλληλεπίδρασης του συγκεκριμένου παθοσυστήματος (ΕΕ.7), και στη συγγραφή των 

σχετικών αναφορών και των παρακάτω παραδοτέων: 

 

• Έκθεση αναφορικά με την συλλογή δειγμάτων εμπορικών ποικιλιών ροδακινιάς 

προσβεβλημένων από εξώασκο, και την απομόνωση μυκητολογικού-βακτηριακού DNA 

(Παραδοτέο Π5.1 του Έργου). 
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• Έκθεση αναφορικά με τη διερεύνηση των μοριακών αλληλεπιδράσεων εμπορικών 

ποικιλιών με τα παθογόνα του εξώασκου (Παραδοτέο Π7.1 του Έργου). 

• Ανακοίνωση σε τουλάχιστον (1) διεθνές συνέδριο, και (1) δημοσίευση σε διεθνές 

επιστημονικό περιοδικό με αξιολόγηση. 

• Συμμετοχή και υποστήριξη στη συγγραφή των ανωτέρω παραδοτέων (Π5.1 και Π7.1) 

του Έργου όπως ορίζονται στο Τεχνικό Δελτίο αυτού,  

 

με σύμβαση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή 

της, στην κα  Αναστασία Μπούτσικα έναντι του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ 

(15.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των νόμιμων κρατήσεων, των φόρων 

καθώς και τυχόν ασφαλιστικών εισφορών της αναδόχου, σε περίπτωση υπαγωγής της στο 

άρθρο 39, του ν. 4387/2016, το οποίο θα της καταβληθεί  με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 

της.  

Α & Β: Για την πραγμάτωση του έργου παρέχεται η δυνατότητα στην ανάδοχο να εκτελεί το 

ανατεθέν σε αυτήν έργο, ολικά ή μερικά, στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του 

Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, ή όπου αλλού επιβάλλουν οι 

ανάγκες του έργου. Για την εκτέλεση του έργου δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για 

μετακινήσεις.  

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα άσκησης έντασης κατά της κατάταξής τους εντός 

προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 

ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Η άσκηση της ένστασης γίνεται με 

κατάθεσή της στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων  στη Θέρμη 

Θεσσαλονίκης ΤΚ 57001 και θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση κατά της αριθμ. 65 

απόφασης της 04ης/23.03.2022 Συνεδρίασης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ  που αφορά στην αριθμ. 324/11.02.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ». Ενστάσεις που θα παραληφθούν μετά την παρέλευση 

των πέντε (5) ημερών  δεν θα γίνουν αποδεκτές. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας 

και εφόσον δεν έχουν υπάρξει ενστάσεις, ο πίνακας κατάταξης οριστικοποιείται  και καλείται 

η ανάδοχος  για την υπογραφή της σύμβασης. 

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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