
Τ.Θ. 60458 - 570 01 Θέρμη - Θεσ/νίκη   2310 471 110,   Fax: 2310 473 024   e-mail: director@ipgrb.gr 

 

 

ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΤΘΤΛΖ  

ΑΓΡΟΣΗΘΖ ΔΡΔΤΛΑ  

ΗΛΣΗΣΟΤΣΟ ΓΔΛΔΣΗΘΖ ΒΔΙΣΗΩΖ  

& ΦΤΣΟΓΔΛΔΣΗΘΩΛ ΠΟΡΩΛ 

 

ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ 

 

Θεζζαλονίκη,15 -01- 2018 

Α. Π. :82 

 

 

ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ  

 

ΘΔΚΑ: Έγκπιζη ππακηικού αξιολόγηζηρ και ανάπηηζη πίνακα καηάηαξηρ για ηην 

απιθμ. 4058/20-12-2017 Ππόζκληζη Δκδήλωζηρ Δνδιαθέπονηορ. Ανάθεζη έπγος ζε 

ανάδοσο, για ηιρ ανάγκερ ςλοποίηζηρ ηος ππογπάμμαηορ με ηίηλο: Erasmus+ με 

ηίηλο: “Harmonization & Certification of “superfoods” (“SuperGREENLABELFoods”). 

 

 Έρνληαο ππόςε:   

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β, ηνπ λ. 3429/2005 όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4002/2011 «Ρξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ 

Γεκνζίνπ -Οπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε – Θέκαηα 

αξκνδηόηεηαο πνπξγείσλ Νηθνλνκηθώλ, Ξνιηηηζκνύ θαη Ρνπξηζκνύ θαη Δξγαζίαο θαη 

Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο»  (ΦΔΘ 180Α΄/22-08-2011). 

2. Ρελ ππ’ αξηζκ. 188763/10.10.2011 Θνηλή Απόθαζε ησλ πνπξγώλ Νηθνλνκηθώλ θαη 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ «Πύζηαζε Νξγαληζκνύ «ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΓΔΥΟΓΗΘΝΠ 

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ – ΓΖΚΖΡΟΑ» θαη ζπγρώλεπζε επνπηεπνκέλσλ από ην πνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ λνκηθώλ πξνζώπσλ» (ΦΔΘ 2284 Β΄/13.10.2011). 

3. Ρελ έθδνζε ηεο αξηζκ 919/131869/20.10.2014 (ΦΔΘ Β’ 2889/27.10.2014) ΘΑ ησλ 

πνπξγώλ Νηθνλνκηθώλ θαη Αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ «Νξγαληζκόο ηνπ 

Διιεληθνύ Γεσξγηθνύ Νξγαληζκνύ –ΓΖΚΖΡΟΑ – (ΔΙ.Γ.Ν-ΓΖΚΖΡΟΑ)-Λ.Ξ.Η.Γ.».  

4. Ρελ αξηζκ. 15β Απόθαζε ηεο 48εο/7-11-2014 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ ηνπ ΔΙΓΝ-

ΓΖΚΖΡΟΑ «Δθαξκνγή ηεο αξηζκ. 919/131869/20-10-2014 (ΦΔΘ Β’ 2889/27-10-

2014) ΘΑ ησλ πνπξγώλ Νηθνλνκηθώλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ 

«Νξγαληζκόο ηνπ Διιεληθνύ Γεσξγηθνύ Νξγαληζκνύ –ΓΖΚΖΡΟΑ – (ΔΙ.Γ.Ν-ΓΖΚΖΡΟΑ)-

Λ.Ξ.Η.Γ.» - Ξξνζσξηλή ηνπνζέηεζε Ξξντζηακέλσλ. 

5. Ρελ αξ. 19 απόθαζε ηεο 60εο/07&08-05-2015 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γ.Π. ηνπ ΔΙΓΝ 

ΓΖΚΖΡΟΑ κε ζέκα: «Νξηζκόο πξνζσξηλώλ Αλαπιεξσηώλ Ξξντζηακέλσλ ζηα 

Ηλζηηηνύηα Αγξνηηθήο Έξεπλαο», κε ΑΓΑ:6ΤΠΜΝΜ3Κ-ΠΣ2. 

6. Ρελ αξηζκ. 30 απόθαζε ηεο 56εο/20-02-2015 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γ.Π. ηνπ Νξγαληζκνύ, 

θαη ηελ ηξνπνπνίεζε απηήο, ζύκθσλα κε ηελ αξ. 11Β απόθαζε ηεο 73εο/23-03-2016 

Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ ηνπ Νξγαληζκνύ, ζρεηηθά κε ην θαζεζηώο απαζρόιεζεο ησλ 

εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ, κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ, ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ/ 

έξγσλ, ησλ Ηλζηηηνύησλ Αγξνηηθήο Έξεπλαο, ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Αγξνηηθήο 

Έξεπλαο ηνπ Νξγαληζκνύ θαη ηε κεηαβίβαζε ηεο ζρεηηθήο αξκνδηόηεηαο ζηνπο 

Γηεπζπληέο ησλ Ηλζηηηνύησλ Αγξνηηθήο Έξεπλαο.  

7. Ρελ αξ.–2017-1-EL01-KA202-036224 Πύκβαζε κεηαμύ ηνπ ΗΘ θαη ηνπ ΔΙΓΝ 

ΓΖΚΖΡΟΑ, ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Erasmus+ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ 

ΘΑΗ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ, κε ηίηιν: “Harmonization & Certification of “superfoods” 

(“SuperGREENLABELFoods”) κε ηζρύ από ηηο 01-10-2017 κέρξη ηηο 31-08-2019. 
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8. Ρν αξηζκ. 4056/20-12-2017 πεξεζηαθό Πεκείσκα ηεο επηζηεκνληθά ππεύζπλεο Γξ. 

Διέλεο Καινύπα, ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηόηεηα αλάζεζεο εξγαζηώλ ζε εμσηεξηθό 

ζπλεξγάηε, Γεσπόλν ή Γαζνιόγν, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν: Erasmus+ 

κε ηίηιν: “Harmonization & Certification of “superfoods” (“SuperGREENLABELFoods”) 

9.  Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3812/2009,όπσο ηζρύνπλ.  

10. Ρηο δηαηάμεηο  ηνπ Λ. 2527/1997, όπσο ηζρύνπλ.  

11. Ρηο δηαηάμεηο ηεο ΞΠ 33/2006, όπσο ηζρύνπλ. 

12. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 164/2006. 

13. Ρα άξζξα 681 έσο 702 ηνπ Αζηηθνύ Θώδηθα. 

14. Ρελ Α.Ξ.:54783/18-12-2017 κε ΑΓΑ:ΤΙΤΚΝΜ3Κ-Ρ1 ΑΓΑΚ: 17REQ002443337 θαη 

ηελ Α.Ξ.:1067/11-01-2018 κε ΑΓΑ:643Μ3Κ-ΣΥΠ απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, 

ζρεηηθά κε ηε δέζκεπζε ηνπ πνζνύ ησλ 8.000,00€ γηα ην έηνο 2018, γηα ηελ ακνηβή 

ηνπ αλαδόρνπ Γεσπόλνπ ή Γαζνιόγνπ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν: 

Erasmus+ κε ηίηιν: “Harmonization & Certification of “superfoods” 

(“SuperGREENLABELFoods”) 

15. Ρελ αξηζκ. 4057/20-12-2017 ΑΓΑ: 6Μ0ΥΝΜ3Κ-ΙΔΕ απόθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 

Ηλζηηηνύηνπ Γελεηηθήο Βειηίσζεο & Φπηνγελεηηθώλ Ξόξσλ ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο 

Αγξνηηθήο Έξεπλαο, ηνπ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΥΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ ΓΖΚΖΡΟΑ, ζρεηηθά κε 

ηελ έγθξηζε έθδνζεο Ξξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή 

πξόηαζεο πξνο ζύλαςε κίαο (1) ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνύ δηθαίνπ, κε 

θπζηθό πξόζσπν, γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν: «Erasmus+ 

κε ηίηιν: “Harmonization & Certification of “superfoods” 

(“SuperGREENLABELFoods”)», θαη ηνλ νξηζκό Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ 

πξνηάζεσλ. 

16. Ρελ αξηζκ. 4058/20-12-2017 ΑΓΑ:ΥΝΓΚΝΜ3-007 ΑΓΑΚ:17PROC002462825 

Ξξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ ΗΓΒ&ΦΞ ηεο ΓΓΑΔ ηνπ ΔΙΓΝ ΓΖΚΖΡΟΑ. 

17. Ρελ πξόηαζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πνπ ππνβιήζεθε. 

18. Ρν από 09-01-2018 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ΗΓΒ&ΦΞ 

ηεο ΓΓΑΔ ηνπ ΔΙΓΝ ΓΖΚΖΡΟΑ. 

19. Ρελ αξηζκ 81/15-01-2018 Βεβαίσζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Ηλζηηηνύηνπ θαη ηεο 

επηζηεκνληθά ππεύζπλεο όηη ζην πξόζσπν ηνπ θ. Γεκεηξίνπ Φσηάθε δελ ζπληξέρνπλ 

νη απαγνξεύζεηο ηνπ ΞΓ 164/2004. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΣΑΗ  

1. Ζ έγθξηζε ηνπ από 09-01-2018 Ξξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ πξνηάζεσλ.  
2. Ζ  αλάξηεζε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο:  

ΚΑΣΑ-
ΣΑΞΗ 

ΕΠΙΘΕΣΟ ΟΝΟΜΑ ΠΣΤΧΙΟ ΔΙΔΑΚΣΟ 
ΡΙΚΟ 

ΧΕΣΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΑΡΙΣΗ 
ΓΝΩΗ 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 ΦΩΣΑΚΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Πληροί όλεσ τισ 
προϋποθέςεισ 

 

3. Ζ αλάζεζε ηνπ έξγνπ κε αληηθείκελν πνπ νξίδεηαη σο εμήο: 

 

 Ζ ζπκκεηνρή ζηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ θαη ζηελ αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ 

παξαδνηέσλ ηνπ, 

 Ζ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εκπινθή ησλ άκεζα ελδηαθεξόκελσλ (Stakeholders) 

θαη ηε δηαθπβέξλεζε ζε ζέκαηα Δπηζηηηζηηθήο Αζθάιεηαο 
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 Ζ ζπκκεηνρή ζην ζρεδηαζκό θαη ζηε δηαρείξηζε επηκέξνπο έξγσλ, δξάζεσλ θαη 

εθδειώζεσλ ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ έξγνπ 

 Ζ ζπγθέληξσζε θαη ε θαηαγξαθή ζηνηρείσλ γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηελ πεύζπλε 

Έξεπλα θαη Θαηλνηνκία ζε ζέκαηα Δπηζηηηζηηθήο Αζθάιεηαο 

 Ζ ζπκκεηνρή ζηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ επηκέξνπο έξγσλ, δξάζεσλ θαη 

εθδειώζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην έξγν 

 Ν ζπληνληζκόο γηα ηε ζπιινγή θαη ε αμηνιόγεζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ Ξεξηβαιινληηθή 

Ξνιηηηθή θαη Λνκνζεζία ζε ζέκαηα Δπηζηηηζηηθή Αζθάιεηαο 

 Ζ ζπκκεηνρή ζηε ζπγγξαθή θαη ππνβνιή εθζέζεσλ θαη αλαθνξώλ ηνπ έξγνπ, 

 Ζ ζπκκεηνρή ζε επηζηεκνληθά, εθπαηδεπηηθά, επηθνηλσληαθά θιπ δίθηπα,  

 Ζ ζπκκεηνρή ζηε δηάρπζε θαη ζηελ αλάδεημε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν: Erasmus+ κε ηίηιν: 

“Harmonization & Certification of “superfoods” (“SuperGREENLABELFoods”, ζηνλ θ. 

Γεκήηξην Φσηάθε, ηνπ Γεσξγίνπ, πηπρηνύρνπ Γεσηερληθώλ επηζηεκώλ, Γαζνιόγνπ, κε 

Α.Γ.Ρ.: ΑΔ 212870 θαη Α.Φ.Κ.:061384871, κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ρξνληθήο 

δηάξθεηαο από ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 31-12-2018, έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 8.000,00 Δπξώ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ θαη θξαηήζεσλ, ην νπνίν ζα ηνπ θαηαβιεζεί κε ηηκνιόγην 

παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ. 

 

 

                Ζ ΠΡΟΪΣΑΚΔΛΖ ΣΟΤ Η.Γ.Β.& Φ.Π.  

                  κ.α.α. 
 

 

 

                Γπ Παζσαλίνα Υαηζοπούλος 

                 Σακηική Δπεςνήηπια  
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