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Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

     Συνεδρίαση 144η/25.07.2019      Αρ. Θέματος:    21 

 

Θέμα:  Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 

14888/108/23-03-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τις 

ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Εθνικό  Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών 

Δεδομένων ετών 2017-2019 στο πλαίσιο των απαιτήσεων των ΚΑΝ (ΕΚ) 

199/2008 και ΚΑΝ (ΕΕ) 2017/1004» (ΟΠΣ 5004055,ΣΑΕ0861). Έγκριση 

σύναψης σύμβασης  μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες 

υλοποίησής του. 

 

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) και 1437/69301/18.05.2018 (ΦΕΚ Β’ 1770/18.05.2018) όμοιες. 

3. Την υπ’ αριθμ. 1489/72729/22.05.2018 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 293/22.05.2018) απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ορισμός μελών προσωρινού Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ-Ν.Π.Ι.Δ.», όπως 

τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 3382/171947/18.12.2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 748/14.12.2018) και 

1027/77778/11.04.2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 237/02.05.2019) όμοιες. 

4. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 11 του άρθρου 3 της αριθμ. 188763/10-10-2011 ΚΥΑ όπως 

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 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 
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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 με θέμα: «α) Σχετικά με 

το καθεστώς απασχόλησης στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων, που υλοποιούνται στα 

Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, β) Συγκρότηση 

της Επιτροπής Ενστάσεων της παρ.3, του άρθρου 64 “Απασχόληση επιστημονικού, 

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

για τα έτη 2018 και 2019». 

9. Το ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α), σύμφωνα με τον οποίο η ευθύνη της κατ΄έτος συλλογής 

αλιευτικών δεδομένων σε εθνικό επίπεδο ανήκει στον ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ. 

10. Την αριθμ. 1617/9-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων για την ένταξη της πράξης «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού 

Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων στο πλαίσιο ενωσιακών και εθνικών 

απαιτήσεων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020». 

11. Την αριθμ. 07 απόφαση της 93ης/22-06-2017 Συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα: «Υλοποίηση 

έργου Αλιευτικών Δεδομένων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-

2020». 

12. Το από 20-02-2019  Αίτημα της  Επιστημονικά Υπευθύνου, σχετικά με την αναγκαιότητα 

σύναψης δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του Έργου «Εθνικό  Πρόγραμμα 

Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο πλαίσιο των απαιτήσεων των ΚΑΝ (ΕΚ) 

199/2008 και ΚΑΝ (ΕΕ) 2017/1004» (ΟΠΣ 5004055,ΣΑΕ0861), το οποίο διαβιβάστηκε με το 

αριθμ. 87/11847/08.03.2019 έγγραφο του Ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας & 

Κοινωνιολογίας. 

13. Την αριθμ. 10622/08-03-2019 ΑΑ: 1423 AΔΑ: Ω2ΤΩΟΞ3Μ-3ΘΝ Απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης για δέσμευση ποσού ύψους δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ για αμοιβή μίας 

σύμβασης έργου το έτος 2019 και την 10620/08-03-2019 ΑΑ: 1424 AΔΑ: 7X91OΞ3Μ-IHΘ 

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση ποσού ύψους δέκα πέντε χιλιάδων 

(15.000,00) ευρώ για αμοιβή μίας σύμβασης έργου το έτος 2019, στο πλαίσιο του Έργου 

«Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο πλαίσιο των 

απαιτήσεων των ΚΑΝ (ΕΚ) 199/2008 και ΚΑΝ (ΕΕ) 2017/1004» (ΟΠΣ 5004055, ΣΑΕ0861). 

14. Την αριθμ. 11 απόφαση της 131ης14-03-2019 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), 

του Έργου με τίτλο «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 

στο πλαίσιο των απαιτήσεων των ΚΑΝ (ΕΚ) 199/2008 και ΚΑΝ (ΕΕ) 2017/1004» (ΟΠΣ 

5004055,ΣΑΕ0861). Έγκριση σύναψης  δύο (2) συμβάσεων  μίσθωσης έργου με φυσικά 

πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησής του». 

15. Την αριθμ. 14889/108/29-03-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

16. Τις προτάσεις που υποβλήθηκαν. 

17. Το από 8-5-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, που διαβιβάστηκε με το αριθμ. 

19611/162/13-5-2019 έγγραφο του Ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας.  

18. Τις διατάξεις του άρθρου 23, του ν.4009/2011 όπως τροποιήθηκε και ισχύει  με το άρθρο 15 

του ν. 4451/2017, σύμφωνα με τις οποίες « ….Οι αμοιβές των καθηγητών και υπηρετούντων 

λεκτόρων πλήρους απασχόλησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 εισπράττονται μέσω 
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του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιδρύματος όπου υπηρετούν και 

υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού. Η ανωτέρω 

παρακράτηση αποτελεί πόρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

(Α.Ε.Ι.)…..» 

19. Την άδεια του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών & Διεθνών Σπουδών, 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθ. Μ. Σφακιανάκη, στον Αναπληρωτή Καθηγητή του 

τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων κ. Μαραβελάκη Πέτρο του Ευαγγέλου, να 

απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του Έργου «Εθνικό  Πρόγραμμα 

Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο πλαίσιο των απαιτήσεων των ΚΑΝ (ΕΚ) 

199/2008 και ΚΑΝ (ΕΕ) 2017/1004» (ΟΠΣ 5004055,ΣΑΕ0861). 

20. Το από 13-05-2019  μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αναπ. Καθ. Πέτρου 

Μαραβελάκη με το οποίο μας γνωστοποιεί ότι εφόσον επιλεγεί η αμοιβή του θα 

πραγματοποιηθεί μέσω του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς.  

21. Την αριθ. 26 απόφαση της 138ης/30.05.2019 Συνεδρίασης του ΔΣ με την οποία 

αποφασίστηκε η αναβολή της συζήτησης του Αντικειμένου Β του από 13-5-2019 πρακτικού 

της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 14889/108/29-3-2019 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προκειμένου ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του 

Οργανισμού να εξετάσει-γνωμοδοτήσει για τη δυνατότητα συμμετοχής μισθωτών στην 

παρούσα πρόσκληση αλλά και σε ανάλογες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

ερευνητικών έργων. 

22. Το αριθ. 23276/21.05.2019 έγγραφο της Δικηγόρου του Οργανισμού κας Π. Σφουντούρη και 

την από 19.07.2019 σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του 

Οργανισμού, κ. Θ. Γρηγορίου. 

23. Την αριθμ. πρωτ. 24157/24.05.2019 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

24. Το γεγονός ότι μειοψήφησαν ο κ. Α. Χωνάς και η κα Α. Φουλίδη. 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία 

1.  Την αποδοχή του από 13-5-2019 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της 

αριθμ. 14889/108/29-3-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το οποίο 

 

για το αντικείμενο Β προκύπτει ο κάτωθι πίνακας κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων:  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ 

2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΑΚΑΣ 

  

διότι η πρόταση με αριθμ. 1 στην  κατάταξη  υπερέχει ως προς την εργασιακή εμπειρία και 

στις επιστημονικές εργασίες.  

 

2. Την έγκριση του ανωτέρω πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων.  

3. Την ανάθεση του έργου με αντικείμενο Β) την οργάνωση της έκθεσης του Μεθοδολογικού 

Πλαισίου της έρευνας Οικονομικών και Κοινωνικών μεταβλητών στη Θαλάσσια Αλιεία, τον 

έλεγχο και αναθεώρηση της στατιστικής προσέγγισης τους, στη δημιουργία των κατάλληλων 

στατιστικών πινάκων της αξιολόγησης του μεθοδολογικού πλαισίου, στην οργάνωση της 
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έκθεσης Ποιότητας της έρευνας των Οικονομικών και Κοινωνικών μεταβλητών στη Θαλάσσια 

Αλιεία, τη δημιουργία πρωτοκόλλου και αλγορίθμων για τον ποιοτικό έλεγχο των οικονομικών 

και κοινωνικών  μεταβλητών στη Θαλάσσια Αλιεία, τη συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για 

τη δημιουργία  της βάσης δεδομένων των οικονομικών και κοινωνικών μεταβλητών και τη 

συμβολή για την  τήρηση των στατιστικών ελέγχων, διορθώσεων και αρχειοθέτηση των 

αποτελεσμάτων, στη δημιουργία στατιστικών μοντέλων εκτίμησης των οικονομικών 

μεταβλητών του πληθυσμού, την παρακολούθηση και έλεγχο της διαδικασίας για την 

εξαγωγή των οικονομικών αποτελεσμάτων, την εναρμόνιση των εκθέσεων μεθοδολογικού 

πλαισίου και ελέγχου ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της απόφασης Καν (ΕΚ) 

199/2008 και ΕΕ 2016/1251 και των συναφών τεχνικών προδιαγραφών που υπάρχουν, στον 

Πέτρο Μαραβελάκη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας από την υπογραφή της έως 

31—12-2019. Το κόστος για το έργο ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, νόμιμων κρατήσεων, φόρων κ.λπ. Η αμοιβή  θα 

καταβληθεί στον ανάδοχο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Ειδικός 

Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς.   

Κατά της απόφασης χωρεί υποβολή 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 στο Ινστιτούτο Αγροτικής 

Οικονομίας και Κοινωνιολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Τέρμα Αλκμάνος, 115 28, Ιλίσια,  Αθήνα  και θα 

πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση κατά της αριθμ. 21 απόφασης της 144ης/25.07.2019 

Συνεδρίασης του  Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ  που  αφορά στην 

αριθμ.14889/108/23-04-2019 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, οι πίνακες κατάταξης οριστικοποιούνται και καλούνται οι ανάδοχοι  για την 

υπογραφή της συμβάσεων.  

 

  Η σχετική απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

Ακριβές αντίγραφο 

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

      
           Αικατερίνη Νίκου                                             Καθηγητής Νικόλαος Κατής  
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