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Γραφείο Διοίκησης & 
Γραµµατείας Δ.Σ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Προς: 
Τα τακτικά µέλη του Δ.Σ.  
του «ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ»:  
α. κο Παναγιώτη Χατζηνικολάου  
     Διευθύνοντα Σύµβουλο 
β. κα Αναστασία Σαρχόσογλου 
γ. κο Γεώργιο Σδάνη 
δ. κα Μαρία Ζάβαλη 
ε. κο Σπυρίδωνα Μάµαλη 
στ. κο Παναγιώτη Κάτσαρη 
Κοιν/ση: 
1. Τα αναπληρωµατικά µέλη του Δ.Σ. 

 του «ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ»: 
α.   κα Αµαλία Τζακώστα 
β.   κο Θεόδωρο Αγγελίδη 
γ.   κα Σοφία Τζαρούχη 
δ.   κο Λεωνίδα Βαρούδη 

κο Γεώργιο Μήτσιο 
2. Νοµικό Σύµβουλο 
3. Γενική Διευθύντρια  

 Διοικητικού – Οικονοµικού 
4. Γενική Διευθύντρια Αγροτικής Έρευνας 
5. Γενικό Διευθυντή Αγροτικής 

 Εκπαίδευσης και Kατάρτισης 
6. Γενικό Διευθυντή Διασφάλισης   

 Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων 
7. Ένωση Ερευνητών ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. 
8. Σύλλογο εργαζοµένων στον 
  ΕΛΓ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ 

Πρόσκληση 
04ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου  

του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Αξιότιµες/οι κυρίες/κύριοι, 
σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 3 και σε συνδυασµό µε τα εδαφ. δ και ε της παρ. 5  και της 
παρ. 6 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 188763/10.10.2011 (ΦΕΚ 2284 Β’ /13.10.2011) Κ.Υ.Α. «Σύσταση 
Οργανισµού “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ” και συγχώνευση 
εποπτευοµένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων νοµικών  προσώπων»,  
σας προσκαλώ στην 04η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ, η οποία θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 26 
Μαρτίου 2021, ώρα 11:00, στην έδρα του Οργανισµού, Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, Αθήνα, 
όροφος 8ος. Η Συνεδρίαση θα πραγµατοποιηθεί µέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της πανδηµίας του 
κορωνοϊού, 
 
µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. 

 
Αθήνα,  22.03.2021 
Αρ. πρωτ.: 15862 
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ΔΙΑΦΟΡΑ 
1. Παραίτηση του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Κατάρτισης. 
2. Προσωρινή τοποθέτηση Αναπληρωτή Προϊσταµένου στη Διεύθυνση Αγροτικής Κατάρτισης της 
Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 

3. Έγκριση συµπληρωµατικής σύµβασης εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης ζηµιών στο 
Διοικητήριο της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ 

4. A. 10η Τροποποίηση – Συµπλήρωση της υπ΄αριθµ. 04/154η/18-12-2019 απόφασης ΔΣ µε θέµα  
«Διαχείριση τραπεζικών λογαριασµών και παροχή εξουσιοδοτήσεων σε στελέχη του 
Οργανισµού για τις συναλλαγές προς την Τράπεζα Πειραιώς».  
B. 8η Τροποποίηση – Συµπλήρωση της υπ΄αριθµ. 05/154η/18.12.2019 απόφασης του ΔΣ µε 
θέµα «Υπογραφή Σύµβασης χρήσης του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank µε την 
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.». και της από 26-02-2020 υπογραφείσας σύµβασης. 

5. Υπογραφή αίτησης προσχώρησης στην ειδική διακτυακή εφαρµογή της Τράπεζας της Ελλάδος 
µέσω «ΔΙΑΣ Portal» (Ειδική Διαδικτυακή Εφαρµογή) και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την 
διενέργεια συναλλαγών µέσω του παραπάνω Συστήµατος. 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

6. Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης και εξέλιξης του ερευνητικού προσωπικού του 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ). 

7. Αποδοχή απόφασης της Πενταµελούς Επιτροπής Κρίσης για την προαγωγή του Δρα Δηµητρίου 
Τσιώκου, από τη βαθµίδα Δ΄ στη βαθµίδα Γ΄ - Εντεταλµένος Ερευνητής.  

8. Αποδοχή απόφασης της Πενταµελούς Επιτροπής Κρίσης για την προαγωγή του Δρα Γεωργίου 
Συµεών, από τη βαθµίδα Δ΄ στη βαθµίδα Γ΄ - Εντεταλµένος Ερευνητής. 

9. Σχετικά µε την πλήρωση θέσης Ερευνητή Βαθµίδας Β΄- Κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο 
Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων. 

10. Σχετικά  µε την πλήρωση θέσης Ερευνητή Βαθµίδας Γ΄- Εντεταλµένος Ερευνητής στο Ινστιτούτο 
Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστηµάτων. 

11. Σχετικά µε την πλήρωση θέσης ερευνητή βαθµίδας Γ΄- Εντεταλµένος Ερευνητής στο Ινστιτούτο 
Εδαφοϋδατικών Πόρων / Τµήµα Γεωργικής Μηχανικής. 

12. Αποδοχή απόφασης της Πενταµελούς Επιτροπής Κρίσης για την προαγωγή της Δρος 
Ευαγγελίας Κορακάκη, από τη βαθµίδα Δ΄ στη βαθµίδα Γ΄ -Εντεταλµένος Ερευνητής.    

13. Αποδοχή απόφασης της Πενταµελούς Επιτροπής Κρίσης για την προαγωγή της Δρος Μαρίας – 
Αναστασίας Καρατζιά, από τη βαθµίδα Δ΄ στη βαθµίδα Γ΄ - Εντεταλµένος Ερευνητής. 

14. Έγκριση πινάκων ωροµίσθιου προσωπικού για τις ανάγκες της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων -πρόσληψη 
προσωπικού. 

15. Έγκριση επαναπροκήρυξης για την πρόσληψη ωροµίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για τις 
ανάγκες της ΕΠΑ.Σ. Συγγρού του Οργανισµού. 

16. Καθιέρωση υπερωριακής απογευµατινής απασχόλησης υπαλλήλου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ κατά το έτος 2021, για την υλοποίηση ερευνητικού 
έργου του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών. 
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17. Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλλήλους του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ κατά το έτος 2021 για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου του 
Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων µε τίτλο «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και 
καταγραφής της ποσότητας (ποτάµια) και ποιότητας (ποτάµια και λίµνες) των επιφανειακών 
υδάτων της χώρας –Οδηγία 200/60/ΕΚ»».  

18. Εξέταση πορίσµατος της Διοικητικής Εξέτασης που διενεργήθηκε από την ορισθείσα µε την υπ’ 
αριθ. 08/08η/17.06.2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισµού επιτροπή. 

19. Εξέταση αιτήµατος µετάταξης υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης. 
20. Εξέταση αιτήµατος χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας σε υπάλληλο του Οργανισµού. 
21. Εξέταση του αρ. πρωτ. 13291/08.03.2021 Υπηρεσιακού Σηµειώµατος υπαλλήλου του 

Οργανισµού.  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

22. Ορισµός Εισηγητή- Εκκαθαριστή Δαπάνης για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα του ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ, τα οποία πληρώνονται µέσω του e-ΠΔΕ (Ηλεκτρονικό Σύστηµα Πληρωµών 
Προγραµµάτων Δηµοσίων Επενδύσεων). 

23. Έγκριση κατάθεσης αιτήµατος καταχώρησης εµπορικού σήµατος ΕΛΓΟ. 
24. Καθορισµός τιµών διάθεσης ζωικού κεφαλαίου για αναπαραγωγή του 2021 του Ινστιτούτου  

Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών.  
25. Σχετικά µε την κάλυψη της ετήσιας συνδροµής στο Ευρωπαϊκό Σηµείο Επαφής για τους 

Γενετικούς Πόρους των Αγροτικών Ζώων (ERFP). 
26. Έγκριση απολογισµού των αυτοχρηµατοδοτούµενων υποέργων παροχής υπηρεσιών προς 

τρίτους του έτους 2020 και έγκριση των τεχνικών τους δελτίων για το έτος 2021 των Ινστιτούτων 
Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, Βιοµηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών,  
Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αµπέλου, Κτηνιατρικών Ερευνών, Δασικών Ερευνών και 
Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστηµάτων. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

27. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού  για παροχή υπηρεσιών για την µεταφορά 
προσωπικού του ΙΝ.ΑΛ.Ε. µε επαγγελµατικό αλιευτικό σκάφος τύπου µηχανότρατας στα σηµεία 
δειγµατοληψιών και διενέργεια των δειγµατοληψιών για τις ανάγκες του Έργου µε τίτλο 
«Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράµµατος Συλλογής Αλιευτικών Δεδοµένων στο πλαίσιο 
ενωσιακών και εθνικών απαιτήσεων» (ΟΠΣ 5004055) που χρηµατοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας –Θάλασσας (ΕΠΑλ-Θ 2014-2020). 

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ 

28. Έγκριση δανειοδότησης του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων για την 
κάλυψη των δαπανών των ερευνητικών έργων: A) «Testing the plan for the development of a 
Digital Innovation Hub in the Agri-Food sector through a field research and a digital application 
in the rice value chain» στο πλαίσιο του Προγράµµατος INTERREG Europe: “RUMORE: Rural-
Urban Partnership Motivating Regional Economies” 2014-2020. B)  «Ανάπτυξη καινοτόµου 
συνταγής επιδόρπιου παγωτού µε βάση υποπροϊόντα ρυζιού», Ακρωνύµιο «RiceCream», 
Κωδικό «Τ2ΕΔΚ-00444» και Κωδικό Πράξης «MIS 5063345». 
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29. Έγκριση δανειοδότησης του Ινστιτούτου Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής-Τµήµα Μελισσοκοµίας 
για την κάλυψη δαπανών του έργου «Διερεύνηση και βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών 
απόδοσης των βασιλισσών µακεδονικής φυλής ανάλογα µε τον τύπο / µέγεθος κυψελιδίου και 
τον τύπο βασικής κυψέλης». 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ-ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

30. Έγκριση υλοποίησης υπεργολαβίας από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων στο 
πλαίσιο του έργου µε τίτλο «Σχεδιασµός και Ανάπτυξη καινοτόµων µοριακών τροφίµων 
ελαιολάδου και όξους», Ακρωνύµιο «ΜΕΛΟΞ», Κωδικό T2ΕΔΚ-01541» και Κωδικό Πράξης/MIS 
5075089, της Δράσης «Ερευνώ – Δηµιουργώ – Καινοτοµώ» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020). 

31. Έγκριση υλοποίησης υπεργολαβίας από το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων στο πλαίσιο του 
έργου µε τίτλο «Αξιοποίηση παραπροϊόντων από µονάδες βιοαερίου για τη θέρµανση 
θερµοκηπίων και την παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας µε 
µειωµένο περιβαλλοντικό αποτύπωµα», ακρωνύµιο «Green_BioHeat», Κωδικό «Τ2ΕΔΚ-
04794» και Κωδικό Πράξης/MIS: 5069998, της Δράσης «Ερευνώ – Δηµιουργώ – Καινοτοµώ» 
(ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) – Έγκριση απασχόλησης προσωπικού. 

32. Έγκριση υλοποίησης του έργου «Support the drafting of monitoring reports: DT 1.3.2.: 
Monitoring reports on Agro-ecological, productive and economic (multicriteria) performances of 
pilot viticulture farms. Activity T1.3: Multicriteria analysis of agroecological and economic 
performances of pilot vineyards, WP: Τ1 Agroecological practices in vineyards» του Ινστιτούτου 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κοινωνιολογίας. 

33. Έγκριση υλοποίησης του έργου «Εφαρµογή τρανσκριπτοµικής ανάλυσης για τη διερεύνηση της 
επαγωγής των µοριακών µηχανισµών αντοχής της ροδακινιάς σε συνθήκες καταπόνησης 
χαµηλών θερµοκρασιών µετά από εφαρµογές µυκητοκτόνων» του Ινστιτούτου Γενετικής 
Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων. 

34. Έγκριση υλοποίησης του έργου µε τίτλο «New trap design against the olive fruit fly» του 
Ινστιτούτου Eλιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αµπέλου. 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

35. Α. Ορισµός Επιστηµονικά Υπευθύνου του  Υποέργου 3 «Φυτοπροστασία-Μικροβίωµα» στο 
πλαίσιο της της  Δράσης µε τίτλο «Δηµιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας 
του «Αµπελιού», που εντάσσεται στο σκέλος του Υποέργου 1 µε τίτλο “Δηµιουργία εθνικών 
ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της «Ελιάς», του «Αµπελιού», του «Μελιού» και της 
«Κτηνοτροφίας»”, του Έργου µε κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ 
της ΓΓΕΤ. 
Β. 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) του ανωτέρω Υποέργου. 
Γ. Έγκριση σύναψης µίας (1) σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για τις 
ανάγκες υλοποίησής  του. 

36. 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), στο πλαίσιο του Έργου µε τίτλο: «Παραγωγή νέων ποικιλιών ντοµάτας µε 
χρήση οµικών τεχνολογιών» NTOMATOMICS, το οποίο χρηµατοδοτείται από την Ενιαία Δράση 
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Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτοµίας «ΕΡΕΥΝΩ – 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και 
Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Έγκριση σύναψης  µίας (1) σύµβασης µίσθωσης 
έργου µε φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησής του.   

37. 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), στο πλαίσιο του Έργου µε τίτλο: «Mobilization of Olive GenRes through pre-
breeding activities to face the future challenges and development of an intelligent interface to 
ensure a friendly information availability for end users – GEN4OLIVE, κωδικός  21.1747» για τα 
έτη 2021-2023. Έγκριση σύναψης  µίας (1) σύµβασης µίσθωσης έργου µε φυσικό πρόσωπο, 
για τις ανάγκες υλοποίησής του.   

38. 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), στο πλαίσιο του αυτοχρηµατοδοτούµενου Έργου µε τίτλο: «Βελτίωση, 
διατήρηση και σποροπαραγωγή καλλιεργούµενων φυτών». Έγκριση σύναψης  δύο (2) 
συµβάσεων µίσθωσης έργου µε φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησής του. 

39. 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), στο πλαίσιο του αυτοχρηµατοδοτούµενου Έργου µε τίτλο: «Αναβάθµιση 
βιοαερίου µε ταυτόχρονη ανακύκλωση και αξιοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα για τη 
βελτιστοποίηση της αναερόβιας επεξεργασίας ιλύος», Ακρωνύµιο: BiogasUp, Κωδικό Τ2ΕΔΚ-
01293 και Κωδικό Πράξης/MIS 5069885 της Δράσης «Ερευνώ – Δηµιουργώ – Καινοτοµώ» 
(ΕΠΑνΕΚ 2014-2020). Έγκριση σύναψης  δύο (2) συµβάσεων µίσθωσης έργου µε φυσικά 
πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησής του. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

40. Αποδοχή υπαναχώρησης αναδόχου από το έργο που ανατέθηκε µε την αριθµ. 
64141/0412.2020 Απόφαση του Διευθύνοντος Συµβούλου στο πλαίσιο του Έργου ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 
µε Κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-04448 και Κωδικό MIS 5030744 µε τίτλο: «Ψυχανθή (ακρωνύµιο: 
Legumes4Protein)». Έγκριση σύναψης δύο (2) συµβάσεων µίσθωσης έργου µε φυσικά 
πρόσωπα για τις ανάγκες υλοποίησής του. 

41. Έγκριση σύναψης  µίας (1) σύµβασης  µίσθωσης έργου µε φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες 
υλοποίησής του Έργου «Παραγωγή καινοτόµου προϊόντος επιδόρπιου γιαουρτιού µε χρήση 
µικροφυκών», ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ FicoYog» και κωδικό ΟΠΣ 5074552 στο πλαίσιο του ερευνητικού 
προγράµµατος ΕΠΑνΕΚ «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».  

42. Έγκριση σύναψης  µίας (1) σύµβασης  µίσθωσης έργου µε φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες 
υλοποίησής του Έργου: «Προσαρµογή οπωροφόρων δενδρωδών καλλιεργειών της 
Μεσογειακής λεκάνης στη κλιµατική αλλαγή - FREECLIMB (PRIMA) 20.1616» για τα έτη 2021-
2022. 

43. Έγκριση σύναψης  µίας (1) σύµβασης  µίσθωσης έργου µε φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες 
υλοποίησής του Έργου: «Διερεύνηση της παραγωγής των µανιταριών Agaricus και Pleurotus µε 
εναλλακτικές τεχνικές καλλιέργειας, χρήση εγχώριων αγρο-βιοµηχανικών υπολειµµάτων και 
καινοτόµα αξιοποίηση των αποβλήτων και παραπροϊόντων της καλλιέργειας µε ανάκτηση 
συστατικών υψηλού βιοµηχανικού και φαρµακευτικού ενδιαφέροντος» το οποίο υλοποιείται στο 
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πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εµβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

44. Έγκριση σύναψης  µίας (1) σύµβασης  µίσθωσης έργου µε φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες 
υλοποίησής του Έργου: «Παροχή ειδικών ζωοτεχνικών υπηρεσιών φροντίδας και διασφάλισης 
της ευζωίας και της  καλής υγειονοµικής κατάστασης της εκτροφής ζώων του  εργαστηρίου του 
Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Θαλασσίων Βιοτοξινών και Τοξινών Λοιπών Υδάτων της 
Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Προγράµµατος 
Παρακολούθησης Περιοχής Παραγωγής Ζώντων Διθύρων Μαλακίων». 

45. Έγκριση σύναψης  µίας (1) σύµβασης  µίσθωσης έργου µε φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες 
υλοποίησής του Έργου: «Συντήρηση και αξιοποίηση ποιµνίου προβάτων φυλής Σφακίων και 
του αγροκτήµατος του πρώην Σ.Γ.Ε. Ασωµάτων». 

46. Έγκριση σύναψης  δύο (2) συµβάσεων µίσθωσης έργου µε φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες 
υλοποίησής του Έργου «Ανάπτυξη νέων βιολειτουργικών τροφίµων και βελτίωση της ολικής 
ποιότητας παραδοσιακών προϊόντων γάλακτος µε κατάλληλη διαχείριση της µικροβιακής τους 
οικολογίας», µε ακρωνύµιο BIO TRUST και κωδικό Τ1ΕΔΚ-00968, µε MIS 5031797 της Δράσης 
"ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"). 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

47. Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθµ. 614/10076/22.02.2021 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη µίας (1) σύµβασης µίσθωσης έργου για τις 
ανάγκες υλοποίησης  του Έργου «Ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογιών παρακολούθησης 
ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση εµπορικών σκευασµάτων 
ενεργοποίησης µηχανισµών άµυνας», µε ακρωνύµιο: «ΕΣΠΕΡασπίς» και  µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
507453, στο πλαίσιο του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ) 
2014-2020, της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & 
Καινοτοµίας «Ερευνώ-Δηµιουργώ-Καινοτοµώ»,  µε χρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους 
(ΓΓΕΤ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 

48. Α. Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθµ. 645/ 19.02.2021 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη µίας (1) σύµβασης µίσθωσης έργου για τις 
ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Επέκταση εµπορικής διάρκειας ζωής του νωπού γαύρου σε 
πάγο µε χρήση µικρο-νανο-φυσαλίδων όζοντος», που χρηµατοδοτείται από τη Δράση 
«Καινοτοµία στην Αλιεία», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας –Θάλασσας (ΕΠΑλ-Θ 
2014-2020), µε κωδικό ΟΠΣ (MIS)5010351.  
Β. Έγκριση σύναψης µίας (1) σύµβασης µίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του 
προαναφερθέντος Έργου, µετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

49. Αποδοχή του πρακτικού κλήρωσης της Επιτροπής Αξιολόγησης, που αφορά στην αριθµ. αριθµ. 
3454/58870/9.11.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη µίας (1) σύµβασης 
µίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Αξιοποίηση των αγρο-κτηνοτροφικών 
αποβλήτων για την παραγωγή ζωοτροφών πλούσιων σε πρωτεΐνες», της Δράσης «Διµερής και 
Πολυµερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας», µε ακρωνύµιο W_2_Feed και κωδικό Τ7ΔΚΙ-
00143. 

50. Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης  της αριθµ. 510/10031 /22.02.2021 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη δύο (2) συµβάσεων µίσθωσης έργου µε 
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φυσικά πρόσωπα για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου µε τίτλο «Διερεύνηση και αξιολόγηση 
των ποιοτικών χαρακτηριστικών ελληνικού γάλακτος ανά περιοχή παραγωγής του». 

51. Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθµ. 617/10095/22.02.2021 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη µίας (1) σύµβασης 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). 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

52. Τροποποίηση της αριθ. 49 απόφασης της 04ης/20.03.2020 Συνεδρίασης του Δ.Σ. σχετικά µε 
την πρόσθετη απασχόληση τακτικού προσωπικού για το έργο «Εφαρµογή µη-συµβατικών 
γηγενών ζυµών για την παραγωγή νέου βελτιωµένου οίνου από τη σπάνια γηγενή ποικιλία 
¨Σιδερίτης¨-WESTWINE», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Δυτική Ελλάδα 
2014-202», ΕΣΠΑ 2014-2020. 

53. Τροποποίηση της αριθµ. 34 Απόφασης της 14ης/25-11-2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. για την 
έγκριση υλοποίησης του έργου µε τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογιών παρακολούθησης 
ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση εµπορικών σκευασµάτων 
ενεργοποίησης µηχανισµών άµυνας» Ακρωνύµιο: «ΕΣΠΕΡασπίς», Κωδικό: Τ2ΕΔΚ-00431 και 
Κωδικό Πράξης/MIS: 5074531 της Δράσης «Ερευνώ – Δηµιουργώ – Καινοτοµώ» (ΕΠΑνΕΚ 
2014-2020) - Έγκριση απασχόλησης προσωπικού. 

54. Έγκριση απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας στο έργο 
µε τίτλο «Βιολογική δειγµατοληψία πειραµατικής αλιείας µε τράτα βυθού στη θαλάσσια περιοχή 
της Κυπριακής Δηµοκρατίας» (Ακρωνύµιο: MEDITS-ΚΥΠΡΟΥ 2018-2020). 

55. Έγκριση πρόσθετης απασχόλησης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 
Η2020 µε τίτλο:«Integrating innovative TECHnologies along the value Chain to improve small 
ruminant welfARE management,TECHCARE», που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
56. Τροποποίηση των συµβάσεων των αναδόχων: α) NEXIA EUROSTATUS A.E, β) NOVACERT, 

γ) PROJECT 4, δ) INTRAWAY, εξαιτίας της αναστολής των προγραµµάτων προώθησης της 
φέτας στις αγορές της Γερµανίας, του Ηνωµένου Βασιλείου, της Γαλλίας, των ΗΠΑ και του 
Καναδά, λόγω COVID-19. 

57. Έγκριση δαπανών που αφορούν δράσεις του 2ου έτους, οι οποίες δεν πραγµατοποιήθηκαν 
λόγω της πανδηµίας Covid-19 και αφορούν στα προγράµµατα προώθησης της φέτας στις 
αγορές του εξωτερικού. 

58. Διαγραφή Γεωργικού Συµβούλου από το Μητρώο. 
 Με τιµή, 

       

Καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν 
         Πρόεδρος του Δ.Σ 


