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Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 12η/24.09.2020
Θέμα: Αποδοχή

του

Πρακτικού

της

Αρ. Θέματος: 36
Επιτροπής

Αξιολόγησης

της

αριθμ.

3030/42569/13.08.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη
μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις
ανάγκες του Έργου «Innovative tools for rational control of the most difficult
to manage pests (super pests) and the diseases they transmit (SuperPests)».

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

τροποποιήθηκε

με

τις

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
αριθμ.

–

ΔΗΜΗΤΡΑ

(ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ),

919/131869/20.10.2014

(ΦΕΚ

όπως

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)

και

2172/236743/23.09.2019 (ΦΕΚ Β’ 3570/25.09.2019) 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.».

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.

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),

8.

Την αριθμ. 21 απόφαση της 123ης/13.11.2018 Συνεδρίασης του ΔΣ.

9.

Την αριθμ. 29 απόφαση της 153ης/05.12.2019 Συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα «Συγκρότηση
της Επιτροπής Ενστάσεων της παρ.3, του άρθρου 64 “Απασχόληση επιστημονικού,
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διοικητικού και λοιπού προσωπικού Αποδοχές”, του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04-8-2017),
όπως ισχύει, για το έτος 2020».
10. Το αριθμ. 773902 συμβόλαιο του Έργου SuperPests.
11. Την αριθμ. 36 απόφαση της 3ης/24.02.2020 Συνεδρίασης του ΔΣ, που αφορά στην έγκριση
υλοποίησης του Έργου.
12. Το τεχνικό δελτίο του Έργου.
13. Την αριθμ. 19 απόφαση της 140ης/14.06.2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με
την οποία μεταξύ άλλων συγκροτήθηκε και η Επιτροπή 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 «Innovative tools for rational control of the
most difficult to manage pests (super pests) and the diseases they transmit (SuperPests)».
14. Την αριθμ. 26399/26.05.2020, ΑΑ 2367, ΑΔΑ: 9ΥΑ9ΟΞ3Μ-ΣΗ1 έγκριση ανάληψης
υποχρέωσης δέσμευσης ποσού ύψους #8.000,00# ευρώ για το έτος 2020 και την αριθμ.
28026/01.06.2020,

ΑΔΑ

ΩΤΘΗΟΞ3Μ-1ΥΠ απόφαση

έγκρισης

ανάληψης

πολυετούς

υποχρέωσης μέχρι του ποσού των #40.000,00# ευρώ για τα έτη 2021 και 2022.
15. Την αριθμ. 24 απόφαση της 10ης/06.08.2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με
θέμα «Α. Αντικατάσταση μέλους 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 «Innovative tools for rational control of the
most difficult to manage pests (super pests) and the diseases they transmit (SuperPests)»
που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου
“HORIZON 2020”.

Β. Έγκριση σύναψης μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησής του.»
16. Την αριθμ. 3030/42569/13.08.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
17. Την πρόταση που υποβλήθηκε.
18. Το από 10.09.2020 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, που διαβιβάστηκε με το αριθμ.
3338/46849/11.09.2020 έγγραφο του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου.
19. Την αριθ. πρωτ. 48043/17.09.2020 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Αποφασίζουμε ομόφωνα
1. Την αποδοχή του από 10.09.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ.
3030/42569/13.08.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το οποίο
προκύπτει ο κάτωθι πίνακας κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων:
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΑΣΠΑΤΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
1

Σημείωση: Υποβλήθηκε μόνο μία (1) πρόταση, η οποία πληρούσε και όλους τους όρους και της προϋποθέσεις
της πρόσκλησης.

2. Την έγκριση του ανωτέρω πίνακα κατάταξης.
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3. Τη σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με την κα Αγγελική Πασπάτη με
αντικείμενο την αξιολόγηση της επίδρασης νέων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (πράσινης
χημείας) σε είδη εντόμων και ακάρεων που χρησιμοποιούνται στη βιολογική κααταπολέμηση
ζωικών εχθρών κηπευτικών, την μοριακή ανάλυση της παραλλακτικότητάς των ειδών αυτών,
την

επίβλεψη

πειραμάτων

(εργαστηρίου

και αγρού), αξιολόγησης

νέων

μεθόδων

ολοκληρωμένης αντιμετώπισης, την προετοιμασία ενημερωτικών φυλλαδίων και εκθέσεων
προόδου και τη συμμετοχή σε δράσεις διάχυσης.
Η απασχόλησή της θα αφορά σε δράσεις που θα αναπτυχθούν στα πακέτα εργασίας 5:
Βελτίωση της βιολογικής καταπολέμησης, 6: Σχήματα Ολοκληρωμένης καταπολέμησης και 7:
Διάχυση αποτελεσμάτων, με τις κάτωθι εργασίες και παραδοτέα:


Συμμετοχή στη διενέργεια βιοδοκιμών σε εχθρούς των φυτοφάγων ακάρεων και
εντόμων.



Ανάλυση της παραλλακτικότητάς με μοριακούς δείκτες (αλληλούχιση επόμενης γενιά
και μικροδορυφόροι) σε ωφέλιμα έντομα και ακάρεα.



Οργάνωση και επίβλεψη πειραμάτων (εργαστηρίου και αγρού) αξιολόγησης νέων
μεθόδων ολοκληρωμένης αντιμετώπισης.



Συμμετοχή στη διοργάνωση ημερίδων και δράσεων ενημέρωσης και προετοιμασία
ενημερωτικών φυλλαδίων και εκθέσεων προόδου.



Προετοιμασία επιστημονικών ανακοινώσεων-δημοσιεύσεων.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της και
δύναται να παραταθεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
χωρίς περιορισμό, μέχρι την ημερομηνία λήξης του ανωτέρω Έργου και εφόσον υπάρχει η
απαιτούμενη πίστωση στο Έργο.
Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5)
εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της παρούσας
απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή
της στα γραφεία του Τμήματος Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας,
Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής
Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Καστοριάς 32Α, Μέσα
Κατσαμπάς, Τ.Κ. : 71307 Ηράκλειο και θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση κατά του
πίνακα κατάταξης της αριθμ. 36 απόφασης της 12ης/24.09.2020 Συνρδρίασης του Δ.Σ. του
ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ που αφορά στην αριθμ. 3030/42569/13.08.2020 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 στη συνέχεια η Διεύθυνση
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Διοικητικής Μέριμνας θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της
παρούσας.

Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια
Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αικατερίνη Νίκου

Καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν
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