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Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

Συνεδρίαση 18η/21.12.2022    Αρ. Θέματος: 39  

 

Θέμα: Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 

2746/63560/22.11.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη 

δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις 

ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Αλυσίδα αξίας για τις αυτόχθονες ελληνικές 

τουλίπες: δημιουργία τεκμηριωμένου πολλαπλασιαστικού υλικού και 

ολοκληρωμένη διατήρηση για αειφορική αξιοποίηση», με ακρωνύμιο 

ΤULIPS.GR (MIS 5069951) και κωδικό Τ2ΕΔΚ-05115, στο πλαίσιο της Δράσης  

Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020).   

 

 

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), 1765/225308/25.08.2021 (ΦΕΚ Β’ 3955/27.08.2021) και  

1499/153819/02.06.2022 (ΦΕΚ Β’ 2832/07.06.2022) 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 κάθε φορά ισχύει. 

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. Την παράγραφο Γ,  του άρθρου 13 Α του νόμου 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 

και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 258/08.12.2014) όπως ισχύει.   

6. Τις διατάξεις της παρ.8, του άρθρου 473 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΖ΄»,  

του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α’ 141/21.07.2022), σύμφωνα με τις οποίες «Οι διατάξεις του 

Κεφαλαίου ΚΖ΄ πλην του άρθρου 257, εφαρμόζονται …………….. καθώς και στους 
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ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του ως άνω άρθρου που έχουν τη μορφή Νομικού 

Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ως προς τη διαχείριση των ερευνητικών τους 

προγραμμάτων………..».   

7. Τις διατάξεις των άρθρων  232 «Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών», 243 «Ομάδα Έργου 

Απασχόληση σε έργα/ προγράμματα», 244 «Διαδικασία πρόσκλησης» και 245 «Ενστάσεις 

Επιτροπή Ενστάσεων»,  του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α’ 141/21.07.2022).   

8. Την αριθμ. 28 απόφαση της 18ης  /21.12.2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με 

την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ενστάσεων για το έτος 2023.  

9. Την αριθμ. πρωτ. 3602/28.07.2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Αλυσίδα αξίας 

για τις αυτόχθονες ελληνικές τουλίπες: δημιουργία τεκμηριωμένου πολλαπλασιαστικού υλικού 

και ολοκληρωμένη διατήρηση για αειφορική αξιοποίηση», με ακρωνύμιο ΤULIPS.GR και MIS 

5069951, στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020 . 

10. Την αριθ. 26 απόφαση  της 13ης /22.10.2020 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με 

την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση του Έργου «Αλυσίδα αξίας για τις αυτόχθονες ελληνικές 

τουλίπες: δημιουργία τεκμηριωμένου πολλαπλασιαστικού υλικού και ολοκληρωμένη 

διατήρηση για αειφορική αξιοποίηση» με ακρωνύμιο ΤULIPS.GR και MIS 5069951. 

11. Την αριθμ. 52 απόφαση της 15ης /22.12.2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με 

την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης για το προαναφερθέν Έργο.  

12. Το από 24.10.2022  σημείωμα του Επιστημονικά Υπεύθυνου, σχετικά με την αναγκαιότητα 

σύναψης δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την ομαλή 

υλοποίηση του Έργου, που διαβιβάστηκε με το αριθμ.  2546/57393/24.10.2022 έγγραφο του 

Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων.  

13. Τα στοιχεία του Έργου όπως έχουν αποτυπωθεί στα έντυπα Ε1-Ε5 που έχουν κατατεθεί στη 

Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνητικών Αναπτυξιακών Έργων & Προϊόντων Έρευνας, της 

Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας.  

14. Την αριθμ. 56446/18.10.2022, ΑΔΑ Ω8Ν0ΟΞ3Μ-ΩΛΛ απόφαση πολυετούς υποχρέωσης μέχρι 

του ποσού των #15.000,00# ευρώ για το έτος 2023. 

15. Την αριθμ. 43 απόφαση της 16ης /15.11.2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με 

την οποία εγκρίθηκε η σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του προαναφερθέντος Έργου, μετά από πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

16. Την αριθμ.  2746/63560/22.11.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

17. Τις προτάσεις που υπεβλήθησαν. 

18. Το από 05.12.2022 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, που διαβιβάστηκε με το αριθμ. 

2844/66507/07.12.2022 έγγραφο του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 

Πόρων.  

19. Την αριθ. πρωτ. 67656/09.12.2022 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 
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Αποφασίζουμε 

 

1. Την αποδοχή του από 05.12.2022 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 

2746/63560/22.11.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το οποίο 

προκύπτουν οι κάτωθι πίνακες κατάταξης επιλέξιμων προτάσεων:  

ΣΥΜΒΑΣΗ Α 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΜΑΡΤΖΑ 

Σημείωση: υποβλήθηκε μία (1) πρόταση η οποία πληρούσε όλους τους όρους  και τις 
προϋποθέσεις της πρόσκλησης. 

ΣΥΜΒΑΣΗ Β 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΡΛΑΜΕΝΤΑ 

Σημείωση: υποβλήθηκε μία (1) πρόταση η οποία πληρούσε όλους τους όρους  και τις 
προϋποθέσεις της πρόσκλησης. 

2. Τη σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με : 

• την Ιουλιέττα Ελευθερία Σαμαρτζά, με αντικείμενο : 

✓ Αυτόνομες βοτανικές αποστολές συλλογής πολλαπλασιαστικού υλικού (βολβών, 

σπερμάτων) και δειγμάτων (έδαφος, φύλλα) 1 αυτοφυών ειδών τουλίπας για 

έρευνα-πειραματισμό και εκτός τόπου διατήρησή τους σε συνθήκες εκτός τόπου 

διατήρησης: Οι αποστολές αυτές μπορεί να είναι πολυήμερες, προϋποθέτουν 

γνώσεις ταξινόμησης φυτών και οικολογίας φυτών προκειμένου να διακριθούν και 

να εντοπιστούν ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλα αυτοφυή είδη συγκεκριμένα φυτά-

στόχοι του έργου TULIPS.GR και περιλαμβάνουν επιτόπια εκτεταμένη έρευνα πεδίου 

σε δύσβατες τοποθεσίες (οροπέδια ή βραχώδεις εξάρσεις) σε απομακρυσμένα νησιά 

(π.χ. Αντικύθηρα, Γραμβούσα, Γαύδος κ.ά.) και ορεινά συγκροτήματα  (π.χ. 

Ταΰγετος, Ψηλορείτης, Λευκά Όρη, Κόζιακας, Γράμμος κ.ά.) της ελληνικής 

επικράτειας και περιλαμβάνουν μεταφορά ζωντανού υλικού από το φυσικό 

περιβάλλον για ερευνητικούς σκοπούς (Παραδοτέα 1, 2 και 4), 

✓ Εφαρμογή πρωτοκόλλων στη γονιδιωματική και ιστοκαλλιέργειας όπως εξαγωγής 

γενετικού υλικού, εισαγωγή γενετικών δεδομένων σε διαδικτυακές βάσεις και 

αναλύσεις γενετικών δεδομένων, απολυμάνσεις φυτικών ιστών και ανάπτυξη 

πρωτοκόλλων σωματικής εμβρυογένεσης in vitro για τη μαζική παραγωγή αγενούς 

πολλαπλασιαστικού υλικού για 5 είδη ενδημικών τουλιπών (Παραδοτέα 3, 6 και 9).  

✓ Οργάνωση και εφαρμογή της διαδικασίας καταγραφής, συγκέντρωσης, 

συστηματοποίησης και αξιολόγησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του 
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προγράμματος με χρήση συστημάτων Γεωπληροφορικής (GIS), 

✓ Συμμετοχή στη συγγραφή των παραδοτέων του Έργου και σε επιστημονικές εργασίες. 

 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 5,5 μηνών με έναρξη ισχύος της από την υπογραφή της 

(εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης Ιανουάριος 2023). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί μετά 

από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εφόσον το Έργο  

παραταθεί και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση. 

 

• την Μαγδαληνή Παρλαμέντα, με αντικείμενο : 

✓ Συμμετοχή στις διαδικασίες διατήρησης και εξειδικευμένης φροντίδας μητρικών 

φυτών (1 είδη) in vivo και in vitro (Παραδοτέα 1-4) και εφαρμογή πρωτοκόλλων 

αναπαραγωγής in vivo για 5 είδη και in vitro για 3 είδη (Παραδοτέα 8-9), 

✓ Μεταφορά και εγκατάσταση φυτικού υλικού στο Βοτανικό Βαλκανικό Κήπο 

Κρουσσίων (Ποντοκερασσιά Ν. Κιλκίς) καθώς και στους φορείς που συμμετέχουν 

στο Έργο Tulips.gr σε Ν. Κορινθίας, Ν. Μαγνησίας και Ν. Θεσσαλονίκης με 

πολυήμερες εκτός έδρας μετακινήσεις (Παραδοτέα 1, 2 και 4), 

✓ Προετοιμασία εδαφικών υποστρωμάτων, μεταφορά-μετακινήσεις γλαστρών και 

υλικών, ετικέτες ταυτότητας, πότισμα, σκαψίματα, ξεβοτανίσματα, όργωμα με τη 

χρήση γεωργικών μηχανημάτων σε αγρό και θερμοκήπιο (Παραδοτέα 8 και 10), 

✓ Επεξεργασία δεδομένων και διατήρηση των χώρων των εργαστηρίων και των 

οργάνων, γυαλικών, εργαλείων, πάγκων, κ.ά. σε υψηλό επίπεδο καθαριότητας, (π.χ. 

απολύμανση υαλοδοχείων, τριβλίων, εργαλείων κ.ά.) (Παραδοτέα 3 και 9), 

✓ Προετοιμασία και αποστολές φυτικών δειγμάτων για περαιτέρω επεξεργασία-έρευνα, 

υποστήριξη-συμμετοχή στη διοργάνωση ημερίδων και δράσεων ενημέρωσης, 

διευκολύνσεις στην προετοιμασία ενημερωτικών φυλλαδίων και εκθέσεων προόδου 

και υποστήριξη-συμμετοχή σε ημερίδες συνέδρια και εκθέσεις, εισαγωγή δεδομένων 

σε Η/Υ από μετρήσεις πειραμάτων αγρού, ψηφιοποίηση και οργάνωση δεδομένων 

σε ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας, καταγραφή και συγκέντρωση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων του προγράμματος με χρήση συστημάτων Γεωπληροφορικής (GIS), 

οργάνωση και ηλεκτρονική καταχώρηση ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας (Π.1, Π.8-10 

και Π.19-21). 

Η  σύμβαση θα έχει διάρκεια 5,5 μηνών με έναρξη ισχύος της από την υπογραφή της 

(εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης Ιανουάριος 2023). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί μετά 

από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εφόσον το Έργο  

παραταθεί και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση. 

 

Η αμοιβή και για τις δύο (2) συμβάσεις θα καταβάλλεται μηνιαία σύμφωνα  με τις διατάξεις 

του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 

και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ  176/Α/16.12.2015, όπως ισχύουν, τις σχετικές 

οδηγίες  με αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ /06.05.2016 (ΑΔΑ ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους» και τις διατάξεις  του άρθρου 21 του ν. 4452/2017 «Ρύθμιση 

θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 

Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17/Α/15.02.2017), όπως ισχύει.  

Ως τόπος απασχόλησης και για τις δύο (2) συμβάσεις ορίζεται το Ινστιτούτο Γενετικής 
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Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων. Η απασχόληση αφορά σε πλήρες ωράριο για πέντε 

(5) ημέρες την εβδομάδα και θα ακολουθείται το ωράριο του Ινστιτούτου.  

 

 

Κατά  των πινάκων  κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων της παρούσης επιτρέπεται η άσκηση 

ένστασης 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 στα γραφεία του  Ινστιτούτου του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, 

της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΑ, στην περιοχή της Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ΤΚ 57001  

και θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση κατά  του πίνακα για τη σύμβαση ……. της αριθμ. 

39 απόφασης της 18ης /21.12.2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ - 

ΔΗΜΗΤΡΑ  που αφορά στην αριθμ. 2746/63560/22.11.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

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

πέντε (5) ημερών  δεν θα γίνουν αποδεκτές.  

Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν υπάρξει ενστάσεις, οι πίνακες 

κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων καθίσταται αυτοδικαίως οριστικοί και στη συνέχεια η 

Διεύθυνση  Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Μέριμνας θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 

για την υλοποίηση της παρούσας καλούνται οι επιλεγέντες για την υπογραφή των συμβάσεων. Σε 

περίπτωση ενστάσεων,  η Επιτροπή Ενστάσεων, που έχει οριστεί με την αριθμ. 28 απόφαση της 

18ης /21.12.2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου τις εξετάζει και εκφράζει αιτιολογημένα 

την άποψή της, με βάση την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο  αποφασίζει για την έγκριση του 

πρακτικού της και κυρώνει τους πίνακες κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων. Η σχετική 

απόφαση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και καλούνται οι 

επιλεγέντες να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις. Σε περίπτωση που κάποιος/α δεν αποδεχτεί, 

η σύμβαση υπογράφεται με τον/την αμέσως επόμενο/η, σύμφωνα με τον εκάστοτε πίνακα 

κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων.  

 

 Η παρούσα  να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

Ακριβές Αντίγραφο 

 

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

 

 

  Αικατερίνη Νίκου          Καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν 

 

ΑΔΑ: ΨΩ5ΟΟΞ3Μ-ΜΛΤ
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