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 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  

     Συνεδρίαση 11η / 09.00.2020      Αρ. Θέματος: 30 

 

Θέμα: Αποδοχή του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 

1961/30770/15.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τις 

ανάγκες του Έργου  «Κεφαλοτύρι Ηπείρου: Ανάδειξη του ιστορικού τυριού 

με επαναφορά του παραδοσιακού τρόπου παρασκευής σε συνδυασμό με τη 

χρήση γηγενών καλλιεργειών εκκινητών», με ακρωνύμιο «Κεφαλοτύρι 

Ηπείρου», με κωδικό ΟΠΣ 2267 και κωδικό MIS 5033089, της Δράσης 

«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς 

αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας», 

το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

 Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ήπειρος» (ΕΠ «Ήπειρος»)  ΕΣΠΑ 2014-2020. Έγκριση σύναψης μίας (1) 

σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  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), 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 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 ΕΛΓΟ – 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’ 114/04.8.2017), 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),  

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

9. Την αριθμ. 29 απόφαση της 153ης/05.12.2019 Συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα «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), 

όπως ισχύει, για το έτος 2020».  

10. Την αριθμ. 04 εκτός ημερήσιας διάταξης απόφαση της 98ης/17.11.2017 Συνεδρίασης του 

ΔΣ, σχετικά με την έγκριση συνεργασίας του Τμήματος Γάλακτος, του Ινστιτούτου 

Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων με την επιχείρηση με την επωνυμία ΣΚΑΡΦΙ ΜΕΠΕ, για 

την υποβολή πρότασης με τίτλο «Παραδοσιακό κεφαλοτύρι Ηπείρου» προς 

χρηματοδότηση στο ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020.  

11. Την αριθμ. πρωτ. 132414/4220/25.09.2018 Απόφαση Ένταξης του Έργου με τίτλο 

«Κεφαλοτύρι Ηπείρου: Ανάδειξη του ιστορικού τυριού με επαναφορά του παραδοσιακού 

τρόπου παρασκευής σε συνδυασμό με τη χρήση γηγενών  καλλιεργειών εκκινητών», 

με ακρωνύμιο «Κεφαλοτύρι Ηπείρου», με κωδικό ΟΠΣ 2267 και κωδικό MIS 5033089 στο 

ΕΠ Ήπειρος  2014-2020.  

12. Το από 27.05.2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Επιστημονικά Υπευθύνου, σχετικά με την 

αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης  μίας (1) σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

έργου για την ομαλή υλοποίηση του προαναφερθέντος Έργου, το οποίο διαβιβάστηκε με 

το αριθμ. 1716/27347/27.05.2020 έγγραφο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών 

Προϊόντων.  

13. Την αριθμ. 25677/22.05.2020, ΑΑ 2227, ΑΔΑ ΨΘ4ΨΟΞ3Μ-ΩΤ9 απόφαση ανάληψης 

δέσμευσης πίστωσης ποσού ύψους #9.000,00#  για το έτος 2020 και την αριθμ. 

26794/25.05.2020,  ΑΔΑ ΩΥΛΑΟΞ3Μ-ΑΘ1 απόφαση ανάληψης  υποχρέωσης μέχρι του 

ποσού των #18.000,00# ευρώ για το έτος 2021, για πρόσληψη νέου προσωπικού στο 

πλαίσιο του προαναφερθέντος Υποέργου. 

14. Την αριθμ. 42 απόφαση της 7ης/09.06.2020 Συνεδρίασης του διοικητικού Συμβουλίου 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) για το  Έργο «Κεφαλοτύρι Ηπείρου: Ανάδειξη του ιστορικού τυριού με 

επαναφορά του παραδοσιακού τρόπου παρασκευής σε συνδυασμό με τη χρήση γηγενών 

καλλιεργειών εκκινητών», με ακρωνύμιο «Κεφαλοτύρι Ηπείρου», με κωδικό ΟΠΣ 2267 και 

κωδικό MIS 5033089, της Δράσης «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για ερευνητικά 

έργα  στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και 
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βιοτεχνολογίας», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» (ΕΠ 

«Ήπειρος»)  ΕΣΠΑ 2014-2020.»  

15. Την αριθμ. 1961/30770/15.06.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

16. Τις προτάσεις που υποβλήθηκαν. 

17. Την αριθμ. 23 απόφαση της 10ης/06.08.2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

σχετικά με 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) για το ανωτέρω.  

18. Το από 28.08.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, που διαβιβάστηκε με το 

αριθμ.2641/44057/28.08.2020 έγγραφο του Ινστιτούτου Γάλακτος.  

19. Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 44967/02.09.2020 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.  

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα 

 

1. Την αποδοχή του από 28.08.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 

1961/30770/15.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το οποίο 

προκύπτει ο κάτωθι πίνακας κατάταξης  των επιλέξιμων προτάσεων: 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΓΑΝΑ 

 Σημείωση: υποβλήθηκαν συνολικά πέντε (5) προτάσεις εκ των οποίων μόνο η μία (1)  

πληρούσε όρους τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης. 

2. Την έγκριση του ανωτέρω πίνακα κατάταξης.  

3. Τη σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με την κα Αικατερίνη Παργανά, 

με αντικείμενο την απασχόλησή της στις δράσεις που θα αναπτυχθούν στην  Ενότητα 

Εργασίας 2 και 3 του Έργου με τις κάτωθι βασικές εργασίες και παραδοτέα :  

 Έκθεση πλήρους μοριακού χαρακτηρισμού επιλεγμένων οξυγαλακτικών στελεχών με 

καλές βασικές βιοτεχνολογικές και βιοπροστατευτικές ιδιότητες  

 Έκθεση με προτεινόμενες νέες μικτές γηγενείς καλλιέργειες για το παραδοσιακό 

κεφαλοτύρι με έκθεση κινητικής ανάπτυξης αυτών σε μοντέλα νωπού ή θερμισμένου 

γάλακτος  

 Έκθεση με Μοριακή μελέτη των πληθυσμών των νέων καλλιέργειων σε μοντέλα 

γαλακτομικά προϊόντα   

 Έκθεση με αξιολόγηση της εφαρμογής των νέων καλλιεργειών στα πιλοτικά τυριά με 

μοριακές τεχνικές. 

 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έως δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της και δύναται 

να  παραταθεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ χωρίς 
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περιορισμό, μέχρι την ημερομηνία λήξης του ανωτέρω Έργου  και εφόσον υπάρχει η 

απαιτούμενη πίστωση στο Έργο .  

 

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) 

εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της ανωτέρω 

απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή 

της στα γραφεία του Τμήματος Γάλακτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών 

Προϊόντων,  της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ–ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 3, Κατσικά, 45221 Ιωάννινα και θα 

πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση κατά του πίνακα κατάταξης της αριθμ. 30 

απόφασης της 11ης/09.09.2020 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ  που αφορά 

στην αριθμ. 1961/30770/15.06.2020 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, ο 

πίνακας κατάταξης οριστικοποιείται και στη συνέχεια η Διεύθυνση  Ανθρωπίνων Πόρων και 

Διοικητικής Μέριμνας θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της 

παρούσας.   

 

Η παρούσα απόφαση 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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