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Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Συνεδρίαση 03η/01.03.202

Αρ. Θέματος: εκτός ημερ. διάτ. 02

Θέμα: Έγκριση της αριθμ. πρωτ.10943/23.02.2022 απόφασης του Διευθύνοντος
Συμβούλου με θέμα «Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των
Φύλων (ΕΙΦ) στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ –
ΔΗΜΗΤΡΑ)».
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 αριθμ.188763/10-10-2011 ΚΥΑόπως
ισχύει, 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 εδαφίου θ΄ της παρ. 5 του άρθρου 5 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α.,
σύμφωνα με τις οποίες ο Δ/νων Σύμβουλος «αποφασίζει για έκτακτα και κατεπείγοντα
θέματα και υποβάλλει, εκτός ημερησίας διάταξης, τις αποφάσεις αυτές για έγκριση στο Δ.Σ.
του Οργανισμού στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του».
6. Την αριθμ. πρωτ. 10943/23.02.2022 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου με θέμα
«Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) στον Ελληνικό Γεωργικό
Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ)».
7. Την προφορική εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Αποφασίζουμε
Την έγκριση της αριθμ. πρωτ. 10943/23.02.2022 απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου με
θέμα «Σύσταση και Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) στον Ελληνικό Γεωργικό
Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ)», με την οποία αποφασίστηκε:
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1. Τη σύσταση στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ άμισθης Επιτροπής Ισότητας των
Φύλων (ΕΙΦ) ως συμβουλευτικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου για την προώθηση της
ισότητας των φύλων σε όλες τις εσωτερικές δομές και λειτουργίες του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, με
τις εξής αρμοδιότητες:
α) Εκπόνηση σχεδίων δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας
στις ερευνητικές εκπαιδευτικές και διοικητικές διαδικασίες του Οργανισμού και καταρτίζει
ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο,
β) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την
καταπολέμηση του σεξισμού,
γ) Παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική
μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά,
δ) Προωθεί τη διενέργεια σεμιναρίων διαλέξεων και επιμορφώσεων σε θέματα σχετικά με το
φύλο και την ισότητα
ε) Προωθεί την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το
πεδίο της αρμοδιότητάς της,
στ) Παρέχει συνδρομή προς θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση.

Βασικός στόχος της Επιτροπής είναι η δημιουργία πλαισίου ώστε να εξασφαλίζεται η
έμπρακτη υποστήριξη της ισότητας των φύλων και η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για
την αντιμετώπιση των διακρίσεων και ανισοτήτων που αφορούν το φύλο, η
ευαισθητοποίηση του προσωπικού του Οργανισμού σχετικά με ζητήματα που άπτονται της
ισότητας των φύλων, καθώς και η κατάρτιση και ενεργοποίηση Σχεδίου Δράσης για την
Ισότητα των Φύλων (ΣΙΦ)/GenderEqualityPlan (GEP) προκειμένου να ενσωματωθεί η
διάσταση του φύλου σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες και
πρακτικές του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.
Η ΕΙΦ είναι εννεαμελής και απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη προερχόμενα από τη Γενική
Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, δύο (2) μέλη προερχόμενα από τη Γενική Διεύθυνση
Διοικητικού – Οικονομικού και από ένα μέλος αντίστοιχα από τη Γενική Διεύθυνση
Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και από τη Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης
Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων.
2. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ από τα εξής μέλη :




Δρ. Τσαγκαράκου Αναστασία, Διευθύντρια Ερευνών με αναπληρώτριά της την Δρ.
ΣωτηράκηΣμαρώ, Διευθύντρια Ερευνών
Δρ. Αλεξάνδρα Σιντόρη, Εντεταλμένη Ερευνήτρια με αναπληρωτή της τον Δρ.
Αθανάσιο Ράγκο Εντεταλμένο Ερευνητή
Δρ. Νατσκούλη Παντελή Εντεταλμένο Ερευνητή με αναπληρωτή του τον Δρ.
Γκισάκη Βασίλειο, Εντεταλμένο Ερευνητή
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Δρ. Αλίκη Καπάζογλου, Κύρια Ερευνήτρια με αναπληρωτή της τον Δρ.
Μερκουρόπουλο Γεώργιο, Εντεταλμένο Ερευνητή
ΒασματζιάνΣεραφίνα, ΠΕ Διοικητικού με αναπληρώτριά της την Έλενα Λατούδη, ΠΕ
Διοικητικού
Αγγελοπούλου Γερασιμούλα, ΠΕ Οικονομικού με αναπληρώτριά της την
Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα, ΠΕ Διοικητικού
Χαριτοπούλου Στυλιανή, ΠΕ Διοικητικού, με αναπληρώτριά της την Γραικούση
Σταυρούλα, ΠΕ Οικονομικού
Στάχτιαρη Σπυρίδων ΠΕ Γεωπόνων, με αναπληρώτριά του την Αυλακιώτη Αθανασία,
ΠΕ Γεωπόνων
Φρέσκου Μαριλένα, ΔΕ Διοικητικού, με αναπληρώτριά της την Θεοδωρίδου Γεωργία,
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

Η θητεία των μελών της ΕΙΦ είναι τριετής και τα μέλη της δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή
τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση. Επικεφαλής της επιτροπής ορίζεται η
Δρ Α. Τσαγκαράκου. Ενώ η κα ΕύαγγελίαΠαπαευαγγέλου ΠΕ Διοικητικού ορίζεται
γραμματέας της Επιτροπής
Η Επιτροπή θα συνεδριάζει μία φορά το μήνα. Η Επιτροπή είναι δυνατό να συνεδριάζει και
με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Στην περίπτωση αυτή, ακολουθούνται
τα οριζόμενα στην αριθ. 429/2020 (ΦΕΚ Β’ 850/13.03.2020) απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατείας, όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Αμέσως μετά τη συγκρότησή της σε σώμα, η ΕΙΦ αναλαμβάνει να καταρτίσει Σχέδιο
Ισότητας Φύλων, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος πλαισίου
HORIZONEUROPE, το οποίο θα πρέπει να παραδώσει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022,
προκειμένου να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Για την σύνταξη του
Σχεδίου Ισότητας Φύλων και την παρακολούθηση των δεικτών θα συγκροτηθούν άτυπες
υποομάδες εμπλουτισμένες και με άλλα μέλη από το προσωπικό του Οργανισμού.
Η παρούσα απόφαση: α) να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ,
β) να εγκριθεί σε επόμενη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αικατερίνη Νίκου

Καθηγητής ΣέρκοςΧαρουτουνιάν
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