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Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

Συνεδρίαση 12η/22.07.2021   Αρ. Θέματος:57  

 

Θέμα: Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 

2136/31132/15.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη  

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

ανάγκες υλοποίησης  του Υποέργου 1  «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση 

δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές 

καλλιέργειες της Κρήτης (SmartPP)», της Πράξης «Έξυπνα διαγνωστικά 

εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της   φυτοπροστασίας 

ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης (SmartPP) με κωδικό 

ΟΠΣ(MIS) 5028205 (κωδικός έργου 20.1624.243), που χρηματοδοτείται από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  

 

 

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

Αποδοχές», του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017), 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/02.03.2018).  

8. Την αριθμ. 21 απόφαση της 123ης/13.11.2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.   

9. Την αριθμ. πρωτ. 513/30.01.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Έξυπνα 

διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας 

σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης, (SmartPP)» και MIS 5028205 στο ΕΠ Κρήτη 2014-

2020.  

10. Την αριθ. 44 απόφαση (ΨΖΟΥΟΞ3Μ-70Ρ) της 134ης /18.04.2019 Συνεδρίασης του ΔΣ του 

ΕΛΓΟ  -ΔΗΜΗΤΡΑ για την έγκριση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 «Έξυπνα 

διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη της φυτοπροστασίας ακριβείας 

σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης, (SmartPP)», με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5028205, στο ΕΠ 

ΚΡΗΤΗ 2014-2020. 

11. Την αριθμ. 26770/6.06.2019 απόφαση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την Υλοποίηση με Ίδια Μέσα 

του Υποέργου (1) «Έξυπνα διαγνωστικά εργαλεία και βάση δεδομένων για την υποστήριξη 

της φυτοπροστασίας ακριβείας σε κηπευτικές καλλιέργειες της Κρήτης, (SmartPP)», με κωδικό 

ΟΠΣ (MIS): 5028205, στο ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020. 

12. Το τεχνικό δελτίο του ανωτέρω Υποέργου.  

13. Την αριθμ. 37 απόφαση της 4ης/ 20.03.2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την 

οποία συγκροτήθηκε 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 ανωτέρω  Υποέργο.  

14. Το από 21.05.2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Επιστημονικά Υπεύθυνης, σχετικά με την 

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

υλοποίηση του προαναφερθέντος Υποέργου, το οποίο διαβιβάστηκε με το αριθμ. 

1855/26921/25.05.2021 έγγραφο του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου. 

15. Την  αριθμ.  1026/11.01.2021, ΑΑ 125, ΑΔΑ ΨΠ8ΗΟΞ3Μ-ΦΥ9 απόφαση δέσμευσης ποσού 

ύψους #13.000,00# ευρώ, την αριθμ. 26039/31.05.2021, ΑΑ 2450, ΑΔΑ 6ΒΓ5ΟΞ3Μ-ΥΦΤ 

απόφαση δέσμευσης ποσού ύψους #17.000,00#, την αριθμ. 28028/01.06.2020, ΑΔΑ 

Ψ1Μ2ΟΞ3Μ-ΤΩΡ απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης μέχρι του ποσού των 

#29.000,00# ευρώ για τα έτη 2021 και 2022, στο πλαίσιο του προαναφερθέντος  Υποέργου. 

16. Το αριθμ. 1815/26441/21.05.2021 έγγραφο του Ινστιτούτου προς την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για τον έλεγχο συμβατότητας του κειμένου της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.   
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17. Το αριθμ. 2285/27.05.2021 έγγραφο της Μονάδας Β1 ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά 

στη διατύπωση της σύμφωνης γνώμης της επί του σχεδίου του κειμένου της Πρόσκλησης.   

18. Την αριθμ. 32 απόφαση της 9ης /03.06.2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με 

την οποία εγκρίθηκε η σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου, μετά από Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες υλοποίησης του προαναφερθέντος Υποέργου.  

19. Την αριθμ. 2136/31132/15.06.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

20. Τις προτάσεις που υπεβλήθησαν.  

21. Το από 07.07.2021 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, που διαβιβάστηκε με το αριθμ. 

2527/36974/13.07.2021 έγγραφο του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου.  

22. Την αριθ. πρωτ. 37535/15.07.2021 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

 

Αποφασίζουμε  

1. Την αποδοχή του από 07.07.2021 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 

2136/31132/15.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το οποίο 

προκύπτουν οι κάτωθι πίνακες κατάταξης επιλέξιμων προτάσεων:  

   ΣΥΜΒΑΣΗ Α 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Σημείωση: Υποβλήθηκαν συνολικά δύο (2) προτάσεις εκ των οποίων μόνο η μία (1) πληρούσε 

όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης.   

    ΣΥΜΒΑΣΗ Β 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ 

Σημείωση: Υποβλήθηκε μία (1) πρόταση η οποία πληρούσε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις 

της Πρόσκλησης.   

2. Την έγκριση των  ανωτέρω πινάκων κατάταξης.   

3. Τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τη(ν): 

 Κυριακή Μαρία Παπαποστόλου, με αντικείμενο τη συλλογή ασθενών φυτικών δειγμάτων, 

απομόνωση και χαρακτηρισμό εχθρών και παθογόνων των καλλιεργειών, διερεύνηση 

μηχανισμών ανθεκτικότητας και διενέργεια μοριακών δοκιμών για ανίχνευση 

ανθεκτικότητας, επεξεργασία δεδομένων και προετοιμασία εκθέσεων προόδου. Πιο 

συγκεκριμένα θα  ασχοληθεί σε δράσεις του Υποέργου 1 που θα αναπτυχθούν στα πακέτα 

εργασίας ΠΕ1, ΠΕ5 και ΠΕ6 και αφορούν στη διερεύνηση του προφίλ ευαισθησίας των 
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σημαντικότερων εχθρών των κηπευτικών στα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά 

προϊόντα, στην αξιολόγηση εναλλακτικών νέων εντομοκτόνων σε ανθεκτικούς 

πληθυσμούς, στην αξιολόγηση αποτελεσμάτων πειράματος θερμοκηπίου και στη διάχυση 

των αποτελεσμάτων, με  βασικές εργασίες και παραδοτέα τη(ν):  

 Επεξεργασία ασθενών φυτικών δειγμάτων από καλλιέργειες κηπευτικών της Κρήτης 

(Π1.2) και πειραματική καλλιέργεια σε θερμοκήπιο (Π5.1). 

 Εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων για ανίχνευση ανθεκτικών στελεχών (Π1.2, 

Π5.1). 

 Συμμετοχή στη διοργάνωση ημερίδων και δράσεων ενημέρωσης και προετοιμασία 

ενημερωτικών φυλλαδίων και εκθέσεων προόδου (Π6.2, Π6.9, Π6.10). 

Η  σύμβαση θα έχει διάρκεια έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της.  

 Στυλιανή Μαλλιαράκη, με αντικείμενο  τη διενέργεια πειραμάτων αγρού και συλλογή 

ασθενών φυτικών δειγμάτων, απομόνωση και χαρακτηρισμό εχθρών και παθογόνων των 

καλλιεργειών, διενέργεια βιοδοκιμών για ανίχνευση ανθεκτικότητας, επεξεργασία 

δεδομένων και συμμετοχή στην προετοιμασία εκθέσεων προόδου, φυλλαδίων, ημερίδων 

και συναντήσεων του έργου. Πιο συγκεκριμένα θα ασχοληθεί σε δράσεις του Υποέργου 

1 που θα αναπτυχθούν στα πακέτα εργασίας ΠΕ1, ΠΕ5 και ΠΕ6 και αφορούν στη 

διερεύνηση του προφίλ ευαισθησίας των σημαντικότερων εχθρών των κηπευτικών στα 

εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, στην αξιολόγηση εναλλακτικών νέων 

εντομοκτόνων σε ανθεκτικούς πληθυσμούς, στην διενέργεια και αξιολόγηση 

αποτελεσμάτων πειραμάτων αγρού και στη διάχυση των αποτελεσμάτων, με βασικές 

εργασίες και παραδοτέα τη(ν)/τα:  

 Επεξεργασία ασθενών φυτικών δειγμάτων από καλλιέργειες κηπευτικών της Κρήτης 

και εκτέλεση εργαστηριακών αναλύσεων για ανίχνευση ανθεκτικών στελεχών (Π1.2). 

 Πειράματα αγρού για την αξιολόγηση αποτελεσματικότητας εναλλακτικών νέων 

προϊόντων έναντι ανθεκτικών πληθυσμών εχθρών και παθογόνων και συνδυαστικής 

χρήσης καινοτόμων εργαλείων (Π5.1 και Π5.2). 

 Συμμετοχή στη διοργάνωση ημερίδων και δράσεων ενημέρωσης και προετοιμασία 

ενημερωτικών φυλλαδίων και εκθέσεων προόδου (Π6.1., Π6.2, Π6.9, Π6.10). 

Η  σύμβαση  θα έχει διάρκεια έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της.  

Η συνολική αμοιβή και για τις δύο (2) συμβάσεις θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στη σχετική νομοθεσία και θα είναι ανάλογη των προσόντων των ανωτέρω προσώπων και 

της διάρκειας απασχόλησής τους και δεν θα υπερβαίνει το ύψος του σχετικού εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού του  Υποέργου σε ότι αφορά στις δύο (2) συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου, ήτοι  είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ # 29.200,00 € #. Οι εν 
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λόγω συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή παραταθούν  χωρίς περιορισμό μετά από 

απόφαση του ΔΣ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο 

Υποέργο, μέχρι την ημερομηνία λήξης του Υποέργου. 

Ως τόπος απασχόλησης και για τις δύο (2) συμβάσεις ορίζεται  το τμήμα Αμπέλου, 

Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών 

και Αμπέλου, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ –ΔΗΜΗΤΡΑ. Η απασχόληση αφορά σε πλήρες ωράριο  για πέντε (5) ημέρες 

την εβδομάδα και θα ακολουθεί το ωράριο του Ινστιτούτου.  

Κατά των πινάκων κατάταξης  επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσης στην 

ιστοσελίδα του Οργανισμού. Η άσκηση της ένστασης γίνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα και με 

την ένδειξη στο θέμα του μηνύματος «Ένσταση κατά του πίνακα κατάταξης  για τη σύμβαση 

……, της αριθμ. 57 απόφασης της 12ης/ 21.07.2021 Συνεδρίασης  του Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ  που αφορά στην αριθμ. 2136/31132/15.06.2021 Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις methimaki@elgo.iosv.gr  

και papahatzaki@elgo.iosv.gr.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, οι πίνακες κατάταξης οριστικοποιούνται και η Διεύθυνση  

Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Μέριμνας προβαίνει  στις απαραίτητες ενέργειες για την 

υλοποίηση της παρούσας.  

Σε περίπτωση ενστάσεων, η Επιτροπή Ενστάσεων, που έχει οριστεί με την αριθμ. 49 Απόφαση 

της 15ης/22-12-2020Συνεδρίασης 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,  οριστικοποιεί τους πίνακες κατάταξης και  αποφασίζει τη 

σύναψη των συμβάσεων  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.  Στη συνέχεια η Διεύθυνση  

Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Μέριμνας θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την 

υλοποίηση της απόφασης. Η  απόφαση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και στην ιστοσελίδα του 

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.   

Η πατούσα 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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