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Απόθαζε Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

Σπλεδξίαζε 08ε/17.06.2020     Αξ. Θέκαηνο: 30 

 

Θέκα: Σρεηηθά κε ηελ αξηζκ. 26075/21.05.2020 έλζηαζε, θαηά ηεο αξηζκ. 29 

Απόθαζεο ηεο 6εο/05.05.2020 Σπλεδξίαζεο ηνπ ΔΣ πνπ αθνξά ζηελ αξηζκ. 

18952/610/01.04.2020 Πξόζθιεζε Εθδήισζε Ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ζύλαςε κίαο(1) ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε 

θπζηθό πξόζσπν,  γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ κε ηίηιν «Οδηθόο 

ράξηεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ ειιεληθώλ δαζώλ 

& ησλ πξντόλησλ μύινπ - Δεκηνπξγία ηνπ Ειιεληθνύ Σπζηήκαηνο 

Πηζηνπνίεζεο», ρξεκαηνδνηνύκελνπ από ην Πξάζηλν Τακείν ηνπ Υπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο & Ελέξγεηαο. 

 

 

Έρνληαο ππόςε : 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 (ΦΔΚ 314Α'), φπσο ην άξζξν απηφ 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4002/2011 (ΦΔΚ A 180). 

2. Σελ ππ’ αξηζκ. 188763/10-10-2011 (ΦΔΚ Β΄2284/13-10-2011) θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ν 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ (ΔΛ.Γ.Ο.-ΓΗΜΗΣΡΑ), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΔΚ Β΄2889/27.10.2014), 

9657/122441/10.11.2015 (ΦΔΚ Β΄2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017 (ΦΔΚ Β΄ 

4800/29.12.2017), 1437/69301/18.05.2018 (ΦΔΚ Β’ 1770/18.05.2018) θαη 

2172/236743/23.09.2019 (ΦΔΚ Β’ 3570/25.09.2019) φκνηεο. 

3. Σελ ππ’ αξηζκ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Δ.Κ. ΤΟΓΓ 948/08.11.2019) απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, «Οξηζκφο κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ-ΓΗΜΗΣΡΑ-Ν.Π.Ι.Γ.». 

4. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο,  

ζην Γ, πνπ είλαη αξκφδην γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΛ.Γ.Ο. – 

ΓΗΜΗΣΡΑ, εηζεγείηαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 «Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ 

πξνζσπηθνχ Απνδνρέο», ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΚ Α’ 114/04-8-2017), φπσο ηζρχνπλ.   

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 87 «Σειηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο Κεθαιαίνπ Η΄», ηνπ λ. 

4485/2017,  φπσο ηζρχνπλ.  
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7.  Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 20, ηνπ λ. 4521/2018 «Ίδξπζε Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Αηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 38/Α/2-3-2018), ζχκθσλά κε ηελ νπνία “ην άξζξν 13Α 

ηνπ λ.4310/2014 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο Γ’ σο εμήο: «Σα εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα αγξνηηθήο 

έξεπλαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ- 

ΓΗΜΗΣΡΑ (ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ), πνπ επνπηεχνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο σο πξνο: α) ηε δηαδηθαζία θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πξφζιεςεο θαη εμέιημεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ηα 

δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο απηνχ, β) ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Ιλζηηηνχησλ θαη ηα 

Δπηζηεκνληθά πκβνχιηα ησλ Ιλζηηηνχησλ θαη γ) ηελ αλάιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ/έξγσλ. Γηα ηα ινηπά ζέκαηα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

εηδηθνχ ζεζκηθνχ ηνπο πιαηζίνπ. ηα ελ ιφγσ εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ 

δελ εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 13 παξάγξαθνη2, 43 παξάγξαθνη 1 θαη 3, 44 παξάγξαθνη 3 θαη 

49 παξάγξαθνη 2 θαη 7 ηνπ λ.4485/2017 (Α’ 114)»”. 

8. Σελ αξηζκ. 21 απφθαζε ηεο 123εο/13.11.2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γ κε ζέκα  «α) ρεηηθά κε 

ην θαζεζηψο απαζρφιεζεο ζην πιαίζην έξγσλ/πξνγξακκάησλ, πνπ πινπνηνχληαη ζηα 

Ιλζηηηνχηα Αγξνηηθήο Έξεπλαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο.  

9. Σελ αξηζκ. 29 απφθαζε ηεο 153εο/05.12.2019 πλεδξίαζεο ηνπ Γ κε ζέκα «πγθξφηεζε 

ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64 “Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ, 

δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ Απνδνρέο”, ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΚ Α΄114/04-8-2017) 

φπσο ηζρχεη  γηα ην έηνο 2020». 

10. Σελ απφ 15.03.2019 χκβαζε κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Γεληθή 

Γξακκαηεία Γαζψλ θαη Γαζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ – 

Γήκεηξα/Ιλζηηηνχην Μεζνγεηαθψλ Γαζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Οδηθφο ράξηεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο αεηθνξηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ ειιεληθψλ δαζψλ & ησλ πξντφλησλ μχινπ - Γεκηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ 

πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο».  

11. Σελ κε αξηζκ. ΤΠΔΝ/ΓΠΓ/10970/370/31012020 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο & 

Δλέξγεηαο κε ζέκα: Σξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Οδηθφο ράξηεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο αεηθνξηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ ειιεληθψλ δαζψλ & ησλ πξντφλησλ μχινπ - Γεκηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ 

πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο». 

12. Σν απφ 18.02.2020  Αίηεκα ηνπ  Δπηζηεκνληθά Τπεπζχλνπ, ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα 

ζχλαςεο κίαο (1) ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

κε ηίηιν «Οδηθφο ράξηεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ ειιεληθψλ 

δαζψλ & ησλ πξντφλησλ μχινπ - Γεκηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο», ην 

νπνίν δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 14715/549/05.03.2020  έγγξαθν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ 

Μεζνγεηαθψλ  Γαζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ. 

13. Σελ αξηζκ. 42 Απφθαζε ηεο 4εο/20.03.2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γ κε ζέκα Έγθξηζε έθδνζεο 

Πξφθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ζχλαςε κίαο (1) ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε 

θπζηθφ πξφζσπν, γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζήο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν: 
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«Οδηθφο ράξηεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ ειιεληθψλ δαζψλ & 

ησλ πξντφλησλ μχινπ - Γεκηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο», 

ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ην Πξάζηλν Σακείν ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο. 

14. Σελ αξηζκ. 18952/610/01.04.2020 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή 

πξφηαζεο πξνο ζχλαςε κίαο (1) ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ 

Έξγνπ κε ηίηιν «Οδηθφο ράξηεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

ειιεληθψλ δαζψλ & ησλ πξντφλησλ μχινπ - Γεκηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο 

Πηζηνπνίεζεο». 

15. Σν απφ 28.04.2020 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 

22340/665/28.04.2020  έγγξαθν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Μεζνγεηαθψλ & Γαζηθψλ 

Οηθνζπζηεκάησλ.  

16. Σελ αξηζκ. 29 απφθαζε ηεο 6εο/08.05.2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γ κε ζέκα: «Απνδνρή ηνπ 

πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ ηεο αξηζκ. 18952/610/01.04.2020 

Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ κε ηίηιν 

«Οδηθφο ράξηεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ ειιεληθψλ δαζψλ & 

ησλ πξντφλησλ μχινπ - Γεκηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο», 

ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ην Πξάζηλν Σακείν ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο. 

Έγθξηζε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ θαη ζχλαςεο  κίαο (1) ζχκβαζεο  

κίζζσζεο έξγνπ». 

17. Tελ απφ 15.05.2020 (αξηζκ. πξση. 25384/740/18.05.2020 ΙΜΓΟ) ππνβιεζείζα έλζηαζε ηνπ 

θ Υξηζηφδνπινπ Μεξκίξε θαηά ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο ηεο κε αξηζκ. 29 απφθαζεο ηεο 

6εο/08.05.2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

18. Σν απφ 29.05.2020 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 64 

«Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ - Απνδνρέο» ηνπ λ. 

4485/2017 (ΦΔΚ Α΄114/04-08-2017). 

19. Tελ κε εκεξ. 16.06.2020 γλσκνδφηεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΔΛΓΟ 

ΓΗΜΗΣΡΑ ζηελ νπνία αλαθέξεη: «Eίλαη παγθνίλσο γλσζηφ φηη νη απνζηνιέο εγγξάθσλ κέζσ 

θνχξηεξ θαηά ην  επίκαρν δηάζηεκα “lockdown” βάζεη ΠΝΠ, είραλ κεγάιε θαη αξθεηέο θνξέο 

αθξαία θαζπζηέξεζε άθημεο ζηνλ απνδέθηε ηνπο. Ωο “εμαηξεηηθέο” ζπλζήθεο ζπληζηψζεο 

“αλσηέξα βία” είκαη απνιχησο ζχκθσλνο κε ην πφξηζκα ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ παξνχζα 

εηζήγεζε». 

20. Σελ αξηζ. πξση. 31107/16.06.2020 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. 

 

Απνθαζίδνπκε νκόθσλα 

1. Σελ απνδνρή ηνπ απφ 29.05.2020 Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3, 

ηνπ άξζξνπ 64 «Απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ - 

Απνδνρέο» ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΚ Α΄114/04-08-2017). 

2. Σελ αθχξσζε ηεο ππ΄αξηζκ. 29  ηεο 06εο/08.05.2020 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία αλαηέζεθε ην έξγν ηεο αξηζκ. 18952/610/01.04.2020 

Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ κε ηίηιν «Οδηθφο ράξηεο 
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γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ ειιεληθψλ δαζψλ & ησλ πξντφλησλ 

μχινπ - Γεκηνπξγία ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο». 

3. Σελ εμέηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ αλσηέξσ Έξγνπ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ 

Μεζνγεηαθψλ & Γαζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ,  ηεο αξηζκ πξση. 21273/640/21.04.2020 

πξφηαζεο ηνπ θ. Υξηζηφδνπινπ Μεξκίξε. 

 

Η απφθαζε, ζπλνδεπφκελε απφ αληίγξαθν ησλ Πξαθηηθψλ ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ λα 

θνηλνπνηεζεί ζηνλ εληζηάκελν, κε κέξηκλα ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Μεζνγεηαθψλ θαη 

Γαζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ.  

 

Η παξνχζα λα αλαξηεζεί ζηε Γηαχγεηα  

Αθξηβέο αληίγξαθν 

Η Γξακκαηέαο ηνπ Δ.Σ. Ο Πξόεδξνο ηνπ Δ.Σ. 

 

 

Αηθαηεξίλε Νίθνπ Καζεγεηήο Σέξθνο Φαξνπηνπληάλ 
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