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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΔΑ: 6ΤΜ5ΟΞ3Μ-ΒΩ0

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2021
Αριθμ. Πρωτ.: 6089

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Απόφαση
Διευθύνοντος Συμβούλου

Θέμα: Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 21/460/7.01.2021 Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Έκδοση νέας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη
δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 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-ΔημιουργώΚαινοτομώ»,

με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους (ΓΓΕΤ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση

(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
Έχοντας υπόψη :
1.
2.

3.

4.

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).
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.
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.».
Τη διάταξη της παρ. 5, εδάφιο θ, της ανωτέρω ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος
αποφασίζει για έκτακτα και κατεπείγοντα θέματα και υποβάλλει, εκτός ημερησίας διατάξεως, τις
αποφάσεις αυτές για έγκριση στο Δ.Σ. του Οργανισμού στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του.
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Το γεγονός ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύναψης των συμβάσεων άμεσα, προκειμένου
να τηρηθεί το οριοθετημένο χρονοδιάγραμμα εργασιών του Έργου για την ομαλή υλοποίησή του και
για την ομαλή ροή της χρηματοδότησης που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα παραδοτέα του φυσικού
αντικειμένου.
Τις διατάξεις του άρθρου 64 «Απασχόληση επιστημονικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού
Αποδοχές», του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.8.2017), όπως ισχύουν.
Τις διατάξεις του άρθρου 87 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Η΄», του ν. 4485/2017,
όπως ισχύουν.
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).
Την αριθμ. 21 απόφαση της 123ης/13.11.2018 Συνεδρίασης του ΔΣ.
Την αριθμ. πρωτ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 5069/29-10-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας
με θέμα: Εικοστή (20η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο
πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 –
2020 (ΑΔΑ: 6ΚΡ246ΜΤΛΡ-34Α), στην οποία περιλαμβάνεται η ένταξη του Έργου «Ανάπτυξη καινοτόμων
τεχνολογιών παρακολούθησης ιολογικών ασθενειών-φορέων εσπεριδοειδών και αξιολόγηση
εμπορικών σκευασμάτων ενεργοποίησης μηχανισμών άμυνας» Ακρωνύμιο: «ΕΣΠΕΡασπίς», με Κωδικό
Πράξης/MIS 5074537.
Την αριθμ. 34 απόφαση της 14ης/25.11.2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία
αποφασίστηκε η έγκριση υλοποίησης του ανωτέρω Έργου.
Το από 4.12.2020 αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου, σχετικά με την αναγκαιότητα σύναψης δύο (2)
συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του ανωτέρω
Έργου, που διαβιβάστηκε με το αριθμ. 4717/64368/07.12.2020 έγγραφο του Ινστιτούτου Ελιάς,
Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου.
Την αριθμ. 63078/30.112020, ΑΔΑ Ω0ΙΚΟΞ3Μ-ΜΕΜ έγκριση δέσμευσης ποσού ύψους #48.000,00 €#
για το έτος 2021 και την αριθμ. 172/8.01.2021, ΑΑ 70, ΑΔΑΜ ΩΚ5ΑΟΞ3Μ-11Λ απόφαση δέσμευσης
πίστωσης ύψους #48.000,00 €#.
Την αριθμ. 56 απόφαση της 15ης/ 22.12.2020 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
προαναφερόμενο Έργο και εγκρίθηκε η σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες υλοποίησής του.

15. Την αριθμ. 21/460/7.01.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
16. Τις προτάσεις που υποβλήθηκαν.
17. Το από 26.01.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, που διαβιβάστηκε με το αριθμ.
333/5464/29.01.2021 έγγραφο του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου.
18. Το από 27.01.2021 σημείωμα του Επιστημονικά Υπευθύνου, με το οποίο αιτείται την άμεση επανάληψη
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με διευρυμένα προσόντα, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη
προσέλκυση δυνητικά ενδιαφερομένων.

Αποφασίζω

1. Την αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 21/460/7.01.2021 Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το οποίο δεν προκύπτει επιλέξιμη πρόταση.
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2. Την έκδοση νέας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 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) 20142020, 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) κα την έγκριση του κειμένου αυτής, όπως αυτή
επισυνάπτεται στο Παράρτημα.
3. Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, της Γενικής
Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας για την έκδοση και δημοσιοποίηση της ανωτέρω Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.

Η παρούσα θα μετεγκριθεί στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου
MSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
& Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ

