
 

 
                                 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Μαπούζι,  12 Ηανοςαπίος 2015 

ΑΠ:  87 

  

 

 

  

ΑΠΟΦΑΖ 
 

ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

  

 

ΘΔΜΑ:   Πποζωπινοί πίνακερ καηάηαξηρ ηων πποηάζεων πος ςποβλήθηκαν για 

αξιολόγηζη ζηην απιθμ. 6575/12-11-2014 ςμπληπωμαηική Ππόζκληζη 

Δκδήλωζηρ Δνδιαθέπονηορ ζηο πλαίζιο ηηρ Ππάξηρ «Δκπόνηζη ζσεδίων 

Δπεςνηηικών & Σεσνολογικών Αναπηςξιακών έπγων Καινοηομίαρ 

(ΑγποΔΣΑΚ)» και κωδ. ΟΠ 453350 ηος ΔΠ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ 

ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ». 

  
Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 «Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί 

(Γ.Δ.Κ.Ο.)» (ΦΔΚ 314 Α΄), φπσο ην άξζξν απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ 

λ.4002/2011 «Σξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ-Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε-Θέκαηα αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, 

Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο» (ΦΔΚ Α 180). 

2. Σελ ππ‟ αξηζκ. 188763/10.10.2011 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ κε ηελ νπνία θαη΄ εμνπζηνδφηεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ζπζηήζεθε 

ν «ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΔΧΡΓΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ – ΓΖΜΖΣΡΑ» (ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ) πνπ 

επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ζηνλ νπνίν 

ζπγρσλεχζεθαλ ηα κέρξη ηφηε απηνηειψο ιεηηνπξγνχληα λ.π.η.δ., (α) ην  Δζληθφ Ίδξπκα 

Αγξνηηθήο Έξεπλαο (ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.), (β) ν Οξγαληζκφο Γεσξγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, 

Καηάξηηζεο θαη Απαζρφιεζεο (Ο.Γ.Δ.Δ.Κ.Α.)-«ΓΖΜΖΣΡΑ», (γ) ν Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο 

θαη Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ (Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π.) θαη (δ) ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο 

Γάιαθηνο θαη Κξέαηνο (ΔΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), (ΦΔΚ 2284 Β΄/13.10.2011), ζην εμήο ΚΤΑ. 

3. Σελ αξηζκ. 359/35982/22.3.2013 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

«Γηνξηζκφο πξνζσξηλνχ Πξνέδξνπ Γ.. ηνπ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΧΡΓΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ-

ΓΖΜΖΣΡΑ-ΝΠΗΓ» (ΦΔΚ 279/ΤΟΓΓ/22.3.2013). 

4. Σελ ππ‟ αξηζκ. 740/75722 /18.06.2013 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & 

Σξνθίκσλ, κε ηελ νπνία δηνξίζηεθε σο πξνζσξηλφο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ ΔΛΓΟ-

ΓΖΜΖΣΡΑ ν Δξεπλεηήο Α΄ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ θνο Κσλζηαληίλνο Μαιιίδεο (ΦΔΚ 279 

ΤΟΓΓ/18.06.2013).   

5. Σελ ππ‟ αξηζκ. 741/75723 /18.06.2013 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & 

Σξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηεί ηελ ππ΄αξηζκ.186565/01-11-2011 (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 370) 

Τπνπξγηθή απφθαζε, «Οξηζκφο κειψλ πξνζσξηλνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΧΡΓΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ – Ν.Π.Η.Γ.» ζπγθξνηήζεθε 

πεληακειέο πξνζσξηλφ Γ.. ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 10 ηεο KYA  (ΦΔΚ ΤΟΓΓ 279/18-6-2013). 

ΑΔΑ: 7Μ0ΝΟΞ3Μ-4ΗΧ



 

 
                                 

6. Σελ αξηζκ. 729/99039/31.07.2014 (ΑΓΑ:7ΦΡΒ-818) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ „αξηζκ. 186565/11102011 (ΦΔΚ ΤΟΓΓ 370) 

ππνπξγηθήο απφθαζεο «Οξηζκφο κειψλ πξνζσξηλνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΧΡΓΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ-ΓΖΜΖΣΡΑ-Ν.Π.Η.Γ.» (ΦΔΚ 

494/ΤΟΓΓ/12.08.2014).  

7. Σελ έθδνζε ππ΄αξηζκ 919/131869/20.10.2014 (ΦΔΚ Β‟ 2889/27.10.2014) ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Οξγαληζκφο ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ 

Οξγαληζκνχ –ΓΖΜΖΣΡΑ – (ΔΛ.Γ.Ο-ΓΖΜΖΣΡΑ)-Ν.Π.Η.Γ.».  

8. Σελ αξηζκ. πξση. 3.19983/6.4883/20-6-2013 (ΑΓΑ ΒΔΕΑΛ - ΦΓ8), Κσδηθφο 64,  Πξφζθιεζε 

ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ» ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο πξνο ηνλ ΔΛΓΟ-

ΓΖΜΖΣΡΑ γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πξάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε θαηλνηφκσλ 

ζρεδίσλ εθαξκνγήο γηα ηνλ πξσηνγελή ηνκέα απφ επηζηήκνλεο (θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο) γηα έληαμε θαη ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο 04, 05, 

06 «Δλίζρπζε ηεο Πξνζαξκνζηηθφηεηαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ησλ Δπηρεηξήζεσλ». 

9. Σελ αξηζκ. 6 απφθαζε ηεο 19εο/15-7-13 πλεδξίαζεο ηνπ Γ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ε ππνβνιή πξφηαζεο ζην ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο γηα ηελ εθπφλεζε θαηλνηφκσλ 

ζρεδίσλ εθαξκνγήο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα απφ επηζηήκνλεο θαηφρνπο δηδαθηνξηθνχ 

δηπιψκαηνο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 9.000.000,00 €. 

10. Σελ αξηζκ. πξση. 1012/31-7-2013 αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ πξνο ηελ 

ΔΤΓ ΔΠΑΝΑΓ (αξ. πξση. ΔΤΓ: 3.23141/6.5938/31-7-2013) ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ηεο 

Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο θαη ην ζπλεκκέλν ζε απηή Σερληθφ Γειηίν (ΣΓΠΠ).  

11. Σελ αξηζκ. 9 απφθαζε ηεο 22
εο

/2-9-2013 πλεδξίαζεο ηνπ Γ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ  κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ε πξφζεζε πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «Δθπφλεζε ζρεδίσλ Δξεπλεηηθψλ θαη 

Σερλνινγηθψλ Αλαπηπμηαθψλ έξγσλ Καηλνηνκίαο (ΑγξνΔΣΑΚ)» κε ίδηα κέζα. 

12. Σελ αξηζκ. πξση. 3.23141/6.5938/21-1-2014 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο γηα ηελ έληαμε ηεο Οξηδφληηαο Πξάμεο «ΑγξνΔΣΑΚ» ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» θαη ην ζπλεκκέλν ζε απηή 

χκθσλν Απνδνρήο ησλ Όξσλ ηεο Απφθαζεο Έληαμεο.  

13. Σελ αξηζκ. 28 απφθαζε ηεο 31
εο

/24-1-2014 πλεδξίαζεο ηνπ Γ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ε πινπνίεζε ηεο Πξάμεο «Δθπφλεζε ζρεδίσλ Δξεπλεηηθψλ θαη Σερλνινγηθψλ 

Αλαπηπμηαθψλ Έξγσλ Καηλνηνκίαο (ΑγξνΔΣΑΚ)» κε ίδηα κέζα.   

14. Σν κε αξηζκ. πξση. 4.8423/6.1305/5-5-2014 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο, κε ην νπνίν δηαηππψλεηαη ε ζχκθσλε γλψκε 

ππφ πξνυπνζέζεηο γηα ην ζρέδην ζχκβαζεο θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο γηα ην Τπνέξγν [1] 

«Γηνίθεζε θαη πληνληζκφο Έξγνπ» θαη ην Τπνέξγν [2] «Δθπφλεζε θαη Γηάρπζε ΔΣΑΚ» ηεο 

Πξάμεο «ΑγξνΔΣΑΚ». 

15. Σελ αξηζκ. 14 απφθαζε ηεο 48εο/7-11-2014 πλεδξίαζεο ηνπ Γ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ κε 

ηελ νπνία εγθξίζεθε ε πκπιεξσκαηηθή Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή 

πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Δθπφλεζε ζρεδίσλ Δξεπλεηηθψλ & Σερλνινγηθψλ 

Αλαπηπμηαθψλ έξγσλ Καηλνηνκίαο» (ΑγξνΔΣΑΚ) θαη θσδηθφ ΟΠ 453350 ηνπ ΔΠ 

«AΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ». 

16. Σελ αξηζκ. πξση. 6575/12-11-2014 πκπιεξσκαηηθή Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 

γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Δθπφλεζε ζρεδίσλ Δξεπλεηηθψλ & 

Σερλνινγηθψλ Αλαπηπμηαθψλ έξγσλ Καηλνηνκίαο (ΑγξνΔΣΑΚ)» θαη ηνλ ζπλεκκέλν ζε απηή 

Οδεγφ Δθαξκνγήο, ν νπνίνο απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο. 

17. Σηο 77 έγθαηξα θαη παξαδεθηέο ππνβνιέο πξνηάζεσλ θαη ππεχζπλσλ δειψζεσλ. 

ΑΔΑ: 7Μ0ΝΟΞ3Μ-4ΗΧ



 

 
                                 

18. Σνπο 75 έγθαηξα ππνβιεζέληεο θαθέινπο δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ πξναλαθεξζείζα 

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 

19. Σε δηα πεξηθνξάο ηεο 05
εο

-12-2014 απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ κε ηελ νπνία 

εμνπζηνδνηήζεθε ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο λα εγθξίλεη ηνλ πίλαθα ζπκκεηερφλησλ ζηελ αξηζκ. 

6575/12-11-2014 πκπιεξσκαηηθή Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή 

πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Δθπφλεζε ζρεδίσλ Δξεπλεηηθψλ & Σερλνινγηθψλ 

Αλαπηπμηαθψλ έξγσλ Καηλνηνκίαο (ΑγξνΔΣΑΚ)», νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ πξφζθιεζε. 

20. Σν απφ 5-12-2014 πξαθηηθφ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο, 

γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ πινπνίεζεο 

έξγσλ ΔΣΑΚ ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «ΑγξνΔΣΑΚ», ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 10 

εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο απφθαζε ηεο 41
εο

/7-7-2014 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ ηνπ ΔΛΓΟ-

ΓΖΜΖΣΡΑ. 

21. Σελ αξηζκ. πξση.  8005/5-12-2014 Απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 

πίλαθα ζπκκεηερφλησλ ζηελ αξηζκ. 6575/12-11-2014 πκπιεξσκαηηθή Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Δθπφλεζε ζρεδίσλ 

Δξεπλεηηθψλ & Σερλνινγηθψλ Αλαπηπμηαθψλ έξγσλ Καηλνηνκίαο (ΑγξνΔΣΑΚ)» 

22. Σηο ελζηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο θαηφπηλ ηεο ελεκέξσζήο ηνπο, κε 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο ιφγσ κε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ. 

23. Σν απφ 11-12-2014 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ε νπνία νξίζζεθε κε ηελ αξηζκ. 11 

απφθαζε ηεο 36
εο

/24-4-2014 πλεδξίαζεο ηνπ Γ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ. 

24. Σελ αξηζκ. 17α απφθαζε ηεο 50εο/11-12-2014 πλεδξίαζεο ηνπ Γ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ κε 

ηελ νπνία εμεηάζηεθαλ θαη θξίζεθαλ νη ελζηάζεηο πεξί απνθιεηζκνχ ιφγσ κε πξνζθφκηζεο 

δηθαηνινγεηηθψλ ππνςεθίσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ αξηζκ. 6575/12-11-2014 πκπιεξσκαηηθή 

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 

25. Σελ αξηζκ. 17β απφθαζε ηεο 50εο/11-12-2014 πλεδξίαζεο ηνπ Γ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ κε 

ζέκα «ςμμεηοσή ή μη ηυν πποηάζευν πος ςπέβαλλαν οι ενιζηάμενοι ςποτήθιοι πος ζςμμεηείσαν 

ζηην απιθμ. 6575/12-11-14 ςμπληπυμαηική Ππόζκληζη Εκδήλυζηρ Ενδιαθέπονηορ ζηην 

πεπαιηέπυ διαδικαζία ηηρ Ππάξηρ «Εκπόνηζη ζσεδίυν Επεςνηηικών & Σεσνολογικών 

Αναπηςξιακών έπγυν Καινοηομίαρ» (ΑγποΕΣΑΚ) και κυδικό ΟΠ 453350 ηος ΕΠ «AΝΑΠΣΤΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ», υρ αποηέλεζμα – ζςνέπεια ηηρ εξέηαζηρ ηυν ενζηάζευν πεπί 

αποκλειζμού λόγυ μη πποζκόμιζηρ δικαιολογηηικών». 

26. Σε βαζκνινγία ησλ πξνηάζεσλ πνπ αμηνινγήζεθαλ. 

27. Σν γεγνλφο φηη ε πξναλαθεξφκελε πκπιεξσκαηηθή Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 

δελ πεξηιακβάλεη δηαδηθαζία επί ησλ ελζηάζεσλ ή ελζηάζεηο επί ηεο βαζκνινγίαο. 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

Σελ αλάξηεζε ησλ πξνζσξηλψλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζην 

πιαίζην ηεο αξηζκ. 6575/12-11-2014 πκπιεξσκαηηθήο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο ηεο Πξάμεο «Δθπφλεζε ζρεδίσλ Δξεπλεηηθψλ & Σερλνινγηθψλ 

Αλαπηπμηαθψλ έξγσλ Καηλνηνκίαο (ΑγξνΔΣΑΚ)» θαη θσδ. ΟΠ 453350 ηνπ ΔΠ 

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ», σο θαησηέξσ: 

 

ΑΔΑ: 7Μ0ΝΟΞ3Μ-4ΗΧ



 

 
                                 

 

Η. Πίνακαρ επιηςσόνηων ζηιρ Πεπιθέπειερ ηαδιακήρ Διζόδος 

α/α ΚΤΠΔ Σίηλορ 
Δπεςνηηική Μονάδα 

Τποδοσήρ 
Βαθμολογία 

Ποζό 

Γημόζιαρ 

Γαπάνηρ 

1 7692/Β26 

Αλάπηπμε θαη βειηηζηνπνίεζε 

θπηηαξηθνχ βηναηζζεηήξα γηα ηελ 

αλίρλεπζε αθιαηνμίλεο Β1 ζε θειπθσηά 

θηζηίθηα θαη θαξχδηα. 

ηαζκφο Γεσξγηθήο 

Έξεπλαο Βαξδαηψλ 
81,50 26.400,00 

2 7748/Β62 

Σν πξφβιεκα ηνπ βνηξχηε ζηελ 

αθηηληδηά. Οινθιεξσκέλε 

θαηαπνιέκεζε γηα ηε κείσζε ηνπ 

θηλδχλνπ εκθάληζεο αλζεθηηθφηεηαο: Ζ 

πεξίπησζε ησλ ααληιηλνππξηκηδηληθψλ 

κπθεηνθηφλσλ. 

ηαζκφο Γεσξγηθήο 

Έξεπλαο Βαξδαηψλ 
77,00 26.400,00 

3 7713/Β31 

Αμηνιφγεζε θαη γελεηηθή ηαπηνπνίεζε 

ησλ θπηνγελεηηθψλ πφξσλ απηφρζνλσλ 

πιεζπζκψλ ηεο Δπξσπατθήε θαζηαληάο 

(Castanea sativa Mill.), ζηηο πεξηνρέο 

Κνδάλεο - Βντνπ θαη Βφινπ - Πειίνπ. 

ηαζκφο Γεσξγηθήο 

Έξεπλαο Βαξδαηψλ 
76,00 26.400,00 

4 7753/Β67 

Αλάιπζε ησλ Γηθηχσλ Γηάδνζεο ηεο 

Γλψζεο θαη ηεο Καηλνηνκίαο ζηνλ 

Αγξνηηθφ Υψξν 

ηαζκφο Γεσξγηθήο 

Έξεπλαο Βαξδαηψλ 
75,00 26.400,00 

5 7716/Β34 

Αλάπηπμε ινγηζκηθνχ γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο ΗΛχνο ΚΑζαξηζκνχ 

ΛΤκάησλ ζηε ΓΔΧξγία. 

ηαζκφο Γεσξγηθήο 

Έξεπλαο Βαξδαηψλ 
72,50 26.400,00 
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ΗΗ. Πίνακαρ επιηςσόνηων ζηιρ Πεπιθέπειερ ύγκλιζηρ 

α/α ΚΤΠΔ Σίηλορ 
Δπεςνηηική Μονάδα 

Τποδοσήρ 
Βαθμολογία 

Ποζό 

Γημόζιαρ 

Γαπάνηρ 

1 7559/Β9 

Ζ ρξήζε ηνπ νξνχ γάιαθηνο σο κέηξνπ 

πξφιεςεο ηεο θακππινβαθηεξίσζεο θαη 

θπζηθνχ απμεηηθνχ παξάγνληα ζηα 

θξενπαξαγσγά νξλίζηα. 

Ηλζηηηνχην Γάιαθηνο 93,00 26.400,00 

2 7517/Β6 

Μειέηε γηα ηνλ επηπνιαζκφ, 

ππνηππνπνίεζε θαη έιεγρν 

αληηκηθξνβηαθήο αληνρήο ηνπ 

θακππινβαθηεξηδίνπ απφ ζθάγηα 

νξληζίσλ θαη κε παζηεξησκέλα 

γαιαθηνθνκηθά πξντφληα. 

Ηλζηηηνχην Γάιαθηνο 92,50 26.400,00 

3 7718/Β35 

ηξαηεγηθή κειέηε ησλ λνζεκάησλ πνπ 

κεηαδίδνληαη απφ αξζξφπνδα ζην λεζί 

ηεο Λέζβνπ: ζπνπδαηφηεηα θαη ηξφπνη 

αληηκεηψπηζεο 

ηαζκφο Γεσξγηθήο 

Έξεπλαο Λέζβνπ 
91,50 26.400,00 

4 7526/Β7 

Γελεηηθή βειηίσζε ηεο 

γαιαθηνπαξαγσγήο ζην πξφβαην ηεο 

θπιήο Υίνηπ κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

ζεκεηαθνχ πνιπκνξθηζκνχ ελφο 

λνπθιενηηδίνπ ζην γνλίδην ACAA2 

ηαζκφο Γεσξγηθήο 

Έξεπλαο Ησαλλίλσλ 
91,00 26.400,00 

5 7736/Β51 

Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο αγξνηηθήο 

παξαγσγήο ζε θιίκαθα ιεθάλεο 

απνξξνήο κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ 

επηπηψζεσλ απηήο ζηελ αιηεπηηθή 

παξαγσγή θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ 

ησλ ιηκλνζαιαζζψλ. 

Ηλζηηηνχην 

Αιηεπηηθήο Έξεπλαο 
91,00 26.400,00 

6 7715/Β33 

Γηεξεχλεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζηα 

αθαξενθηφλα πιεζπζκψλ ηνπ βαξξφα 

(Varroa destuctror Anderson & 

Trueman, Acari; Varroidae) απφ 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. 

Ηλζηηηνχην 

Πξνζηαζίαο Φπηψλ 

Ζξαθιείνπ 

90,00 26.400,00 

7 7659/Β18 

Μειέηε ησλ νξγαλνιεπηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θαξπψλ ηεο 

θξάνπιαο (Fragaria x ananassa Duch.), 

ζε ζρέζε κε πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο 

θαη ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο 

θαη αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ. 

Ηλζηηηνχην 

Πξνζηαζίαο Φπηψλ 

Πάηξαο 

89,75 26.400,00 

8 7710/Β29 

Διιεληθά Απηνθπή Δίδε: αμηνιφγεζε 

ηεο ρξήζεο ηνπο ζε κίγκαηα 

εδαθνθάιπςεο επηζθέςηκσλ 

αγξνθηεκάησλ ή πεξηαζηηθψλ πάξθσλ. 

Ηλζηηηνχην 

Κηελνηξνθηθψλ 

Φπηψλ & Βνζθψλ 

89,50 26.400,00 

9 7728/Β43 

Γεκηνπξγία ελφο ιεηηνπξγηθνχ ηξνθίκνπ 

απφ γάια θεθίξ θαη πξνζζήθε ηνπ 

αιθννιηθνχ εθρπιίζκαηνο ησλ δχν 

ζπλεξγνχλησλ θπηψλ Viscum album θαη 

Abies alba. 

Ηλζηηηνχην Γάιαθηνο 88,00 26.400,00 
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10 7737/Β52 

Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο γεσξγηθήο 

βηνπνηθηιφηεηαο ζηε βηνινγηθή γεσξγία 

κε έκθαζε ζηε θπηνπξνζηαζία γηα κηα 

πνιπιεηηνπξγηθή γεσξγία. 

Ηλζηηηνχην 

Πξνζηαζίαο Φπηψλ 

Βφινπ 

88,00 26.400,00 

11 7743/Β57 

Αεηθνξηθή απνδφκεζε βηνινγηθή ηιχνο 

αζηηθψλ απνβιήησλ δήκσλ κε ρξήζε 

θπηηθψλ κνξίσλ θαηαιπηψλ κε δξάζε 

ειεπζέξσλ ξηδψλ. Μειέηε πεξίπησζεο 

παξαζθεπήο θαη αμηνιφγεζεο 

εδαθνβειηησηηθνχ ηχπνπ "ςεπδν-

ρνπκηθνχ" νμένο. 

Ηλζηηηνχην Ακπέινπ, 

Λαραλνθνκίαο & 

Αλζνθνκίαο 

Ζξαθιείνπ 

88,00 26.400,00 

12 7712/Β30 

Παξαζηηηζκφο ζε αίγεο θαη πξφβαηα: 

Αλάιπζε θαη Δθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

απσιεηψλ πνπ πξνθαινχλ ζηελ πεξηνρή 

ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

Θξάθεο. 

Ηλζηηηνχην 

Αιηεπηηθήο Έξεπλαο 

Καβάιαο 

87,50 26.400,00 

13 7724/Β40 

Βηνκεηαηξνπή ππνπξντφλησλ 

βηνκεραληψλ επεμεξγαζίαο αιηεπκάησλ 

ζε πξσηετληθά πδξνιχκαηα θαη δπλεηηθέο 

βηνκεραληθέο ρξήζεηο 

Ηλζηηηνχην 

Αιηεπηηθήο Έξεπλαο 
87,25 26.400,00 

14 7729/Β44 

Αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε ελφο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο νξεηλψλ 

νηθνζπζηεκάησλ κε πξνζηαηεπηηθή 

πξννπηηθή ζην πιαίζην δαζνπνλίαο 

πνιιαπιψλ ζθνπψλ. 

Ηλζηηηνχην 

Υαξηνγξάθεζεο & 

Σαμηλφκεζεο 

Δδαθψλ Λάξηζαο 

86,50 26.400,00 

15 7744/Β58 

Αμηνιφγεζε ηεο ζξεπηηθήο αμίαο 

εγρψξηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ 

θηελνηξνθηθψλ ςπραλζψλ θαη ιηβαδηθψλ 

θπηψλ. 

Ηλζηηηνχην 

Κηελνηξνθηθψλ 

Φπηψλ & Βνζθψλ 

86,50 26.400,00 

16 7720/Β37 

Θεξαπεχνληαο ηελ απνμέλσζε ηνπ 

ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ απφ ηε θχζε. 

Γηακφξθσζε παηδαγσγηθήο 

κεζνδνινγίαο γγηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

ζρέζεο κε ην δαζηθφ θαη αγξνηηθφ 

πεξηβάιινλ. 

Ηλζηηηνχην Διαίαο & 

Οπσξνθεπεπηηθψλ 

Καιακάηαο 

85,50 26.400,00 

17 7641/Β16 

Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε ησλ 

εθρπιηζκάησλ ησλ εηδψλ Pinus pinea L., 

Quercus conferta Kit., Festuca ovina θαη 

Trifolium pratense θαη εθαξκνγέο ηνπο 

ζηε βηνκεραλία. 

Ηλζηηηνχην 

Κηελνηξνθηθψλ 

Φπηψλ & Βνζθψλ 

85,00 26.400,00 

18 7750/Β64 

Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ππνινγηζκνχ 

παξαγσγηθφηεηαο γηα έλα κεζνγεηαθφ 

δαζηθφ νηθνζχζηεκα Pinus halepensis κε 

ζπλδπαζηηθή ρξήζε ηεο κεζφδνπ Eddy 

Covariance θαη κνληεινπνίεζεο. 

ηαζκφο Γεσξγηθήο 

Έξεπλαο Ησαλλίλσλ 
85,00 26.400,00 

19 7732/Β47 

Αζθάιεηα θαη επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ  

ζπληήξεζεο ζχγθιηλνπ κε ηελ εθαξκνγή 

“λέαο” ηερλνινγίαο παξαγσγήο 

ηαζκφο Γεσξγηθήο 

Έξεπλαο Ησαλλίλσλ 
84,50 26.400,00 
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20 7757/Β71 

Οξζνινγηθή Γηαρείξηζε Λίπαλζεο - 

Θξέςεο Καιιηέξγεηαο Σνκάηαο: 

Γηεξεχλεζε Δηζξνψλ Δλέξγεηαο - 

Αγξνρεκηθψλ θαη Πξνζδηνξηζκφο ησλ 

Απνηππσκάησλ Άλζξαθα θαη Νεξνχ γηα 

ηελ Παξαγσγή Πξντφλησλ κε Τςειή 

Πξνζηηζέκελε Αμία. 

Ηλζηηηνχην 

Υαξηνγξάθεζεο & 

Σαμηλφκεζεο 

Δδαθψλ Λάξηζαο 

84,50 26.400,00 

21 7428/Β1 

Καηάξηηζε εηδηθψλ κέηξσλ δηαηήξεζεο 

ησλ Εσλψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) 

ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000 θαη 

δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ δεκφζησλ θαη κε 

δεκφζησλ θνξέσλ ζηελ εθαξκνγή 

απηψλ. Πεξηπησζηνινγηθή κειέηε 

Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο. 

Ηλζηηηνχην Ακπέινπ, 

Λαραλνθνκίαο & 

Αλζνθνκίαο 

Ζξαθιείνπ 

84,00 26.400,00 

22 7481/Β4 

Δθηίκεζε ηεο ηξσηφηεηαο ησλ ππφγεησλ 

λεξψλ ζηελ πθαικχξηλζε θαη ζχληαμε 

νδεγνχ βέιηηζηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

αξδεπηηθνχ λεξνχ ζε παξάθηηα 

πεξηβάιινληα. 

Ηλζηηηνχην 

Υαξηνγξάθεζεο & 

Σαμηλφκεζεο 

Δδαθψλ Λάξηζαο 

84,00 26.400,00 

23 7693/Β27 

Πηινηηθφ πξφγξακκα αλάδεημεο ησλ 

πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

ειιεληθήο ηξνχθαο. 

Ηλζηηηνχην 

Πξνζηαζίαο Φπηψλ 

Βφινπ 

84,00 26.400,00 

24 7726/Β41 

Αλάπηπμε αλνζνρξσκαηνγξαθηθήο 

κεζφδνπ γηα ηε δηάγλσζε ηεο 

βξνπθέιισζεο ζε παξαγσγηθά δψα. 

Ηλζηηηνχην Γάιαθηνο 84,00 26.400,00 

25 7733/Β48 

Δθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηερληθψλ ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο θξάνπιαο θαη ζηε 

ζπληήξεζε ησλ θαξπψλ ηεο. 

Ηλζηηηνχην Διαίαο & 

Οπσξνθεπεπηηθψλ 

Καιακάηαο 

84,00 26.400,00 

26 7719/Β36 

Γηεξεχλεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο θαη 

θαηαγξαθή ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηεο 

δηαζπνξάο κεηαιιαγψλ αλζεθηηθφηεηαο 

ζηα εληνκνθηφλα ηνπ πξάζηλνπ 

ζθνπιεθηνχ  Helicoverpa armigera 

(Lepidoptera: Noctuidae) ζηε ρψξα καο. 

Ηλζηηηνχην 

Πξνζηαζίαο Φπηψλ 

Ζξαθιείνπ 

83,00 26.400,00 

27 7759/Β73 

Οινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ησλ 

εληνκνινγηθψλ πξνζβνιψλ ηεο παηάηαο 

κε βάζε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

δνξπθφξνπ ηεο παηάηαο (Leptinotarsa 

decemlineata) ζηελ Διιάδα. Βηνδνθηκέο 

εξγαζηεξίνπ πξνζδηνξηζκνχ 

αλζεθηηθφηεηαο θαη δηαρείξηζε 

(Resistance Management). 

Ηλζηηηνχην 

Πξνζηαζίαο Φπηψλ 

Βφινπ 

83,00 26.400,00 

28 7661/Β19 

Αληηκεηψπηζε ησλ απσιεηψλ ζε 

ηρζπνθαιιηέξγεηεο απφ ςαξνθάγα είδε 

ηεο άγξηαο παλίδαο (ζειαζηηθά θαη 

πηελά) 

Ηλζηηηνχην 

Αιηεπηηθήο Έξεπλαο 

Καβάιαο 

82,50 26.400,00 

29 7731/B46 

Μειέηε θαη αμηνιφγεζε πιεζπζκψλ 

κεδηθήο σο πξνο ην παξαγσγηθφ 

δπλακηθφ, ηα αγξνθνκηθά θαη πνηνηηθά 

γλσξίζκαηα θαη ηελ παξαιιαθηηθφηεηα 

κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία λέσλ πνηθηιηψλ. 

Ηλζηηηνχην 

Κηελνηξνθηθψλ 

Φπηψλ & Βνζθψλ 

82,00 26.400,00 
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30 7755/Β69 

Γεκηνπξγία Βάζεο Γεδνκέλσλ θαη 

ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο κνξηαθψλ 

εηζξνψλ θαη βηνπιεξνθνξηθψλ εθξνψλ 

γηα δηαζθάιηζε πνηφηεηαο αλαιχζεσλ 

κνξηαθήο ηαπηνπνίεζεο θαη έιεγρνπ 

αιεζνχο σο πξνο ηνλ ηχπν θπην-

πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ Πεξηθέξεηαο 

Κξήηεο. 

Ηλζηηηνχην Ακπέινπ, 

Λαραλνθνκίαο & 

Αλζνθνκίαο 

Ζξαθιείνπ 

82,00 26.400,00 

31 7756/Β70 

Γηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ξπζκηζηψλ 

αλάπηπμεο ζηελ παξαγσγή πγηνχο 

πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ, ησλ 

θπξηφηεξσλ αξσκαηηθψλ θαη 

θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ ζηελ Διιάδα, κε 

ηε ρξήζε θαηλνηφκσλ αεξνπνληθψλ θαη 

πδξνπνληθψλ ζπζηεκάησλ. 

Ηλζηηηνχην 

Πξνζηαζίαο Φπηψλ 

Πάηξαο 

81,00 26.400,00 

32 7721/Β38 

Απνθαηάζηαζε ηεο ξχπαλζεο θαδκίνπ, 

κνιχβδνπ θαη ςεπδαξγχξνπ ζε εδάθε 

ηεο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο, κε 

θαιιηέξγεηα θπηψλ ζηηαξηνχ θαη κεδηθήο 

θαη ρξήζε δεφιηζνπ. 

Ηλζηηηνχην 

Υαξηνγξάθεζεο & 

Σαμηλφκεζεο 

Δδαθψλ Λάξηζαο 

80,50 26.400,00 

33 7742/Β56 

Δπίδξαζε ηερλεηνχ θαη θπζηθνχ 

ζειαζκνχ ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θξέαηνο ακλψλ 

ηαζκφο Γεσξγηθήο 

Έξεπλαο Ησαλλίλσλ 
79,50 26.400,00 

34 7747/B61 

Αλαθάιπςε δεηθηψλ SNPs ζηελά 

ζπλδεδεκέλσλ κε ην αιιειφκνξθν 

αληνρήο ζηελ αζζέλεηα πνπ πξνθαιείηαη 

απφ ην Fusarium oxysporum f. sp. 

Cucumerinum θπιή 3 ζηελ αγγνπξηά ζε 

νηθνγέλεηα αλαδηαζηαχξσζεο κε ηνλ 

αλζεθηηθφ γνλέα. 

Ηλζηηηνχην Ακπέινπ, 

Λαραλνθνκίαο & 

Αλζνθνκίαο 

Ζξαθιείνπ 

79,50 26.400,00 

35 7516/Β5 

Καηάπνιέκεζε ηνπ σίδηνπ ηεο ακπέινπ 

κε ηε ρξήζε αθηλεηνπνηεκέλσλ αηζέξησλ 

ειαίσλ. 

Ηλζηηηνχην 

Πξνζηαζίαο Φπηψλ 

Ζξαθιείνπ 

79,00 26.400,00 

36 7679/Β24 

Γηεξεχλεζε ηεο παξνπζίαο ηνπ ηνχ ηεο 

ήπηαο πνηθηιφρξσζεο ηεο πηπεξηάο σο 

παζνγφλν θαιιιηεξγεηψλ θαη σο δείθηε 

κφιπλζεο πδάηηλσλ πφξσλ απφ 

αλζξσπνγελή ιχκαηα ζηελ Πεξηθέξεηα 

Γπηηθήο Διιάδαο. 

Ηλζηηηνχην 

Πξνζηαζίαο Φπηψλ 

Πάηξαο 

78,50 26.400,00 

37 7680/Β25 

Αλάπηπμε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ θαη 

δηαδηθηπαθήο ςεθηαθήο εξγαιεηνζήθεο 

(tool box) εθηίκεζεο ηεο πγείαο ησλ 

παξαγσγηθψλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ 

(κεηαβαηηθά, παξάθηηα χδαηα) 

αμηνπνηψληαο ηα βελζηθά καθξφθπξα σο 

βηνδείθηεο. 

Ηλζηηηνχην 

Αιηεπηηθήο Έξεπλαο 

Καβάιαο 

76,50 26.400,00 

38 7751/Β65 
Γελεηηθή ηαπηνπνίεζε ηνπηθψλ 

πνηθηιηψλ ακπέινπ Βφξεηνπ Διιάδνο. 

Ηλζηηηνχην Ακπέινπ 

& Οπσξνθεπεπηηθψλ 

Πχξγνπ 

76,00 26.400,00 
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39 7752/Β66 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θαηαλαισηή γηα αγνξά πνηνηηθψλ 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ: ε πεξίπησζε ηνπ 

ειαηνιάδνπ 

Ηλζηηηνχην Διαίαο & 

Οπσξνθεπεπηηθψλ 

Καιακάηαο 

75,50 26.400,00 

40 7735/Β50 

Γηεξεχλεζε ζηειερψλ κπθνπιαζκάησλ 

ζην γάια πνπ πξνθαινχλ ινηκψδε 

αγαιαμία ζηα πξφβαηα θαη ζηηο αίγεο κε 

ηαπηφρξνλε κειέηε θαη ζεξαπεπηηθή 

δνθηκή ηεο νθζαικηθήο ηνπο εληφπηζεο. 

Ηλζηηηνχην Γάιαθηνο 74,50 26.400,00 

41 7621/Β13 

Γηεξεχλεζε ηεο κφιπλζεο ησλ ρειηψλ 

απφ ην παξάζηην Anguillicola crassus ζε 

ιηκλνζάιαζζεο, πνηάκηα θαη 

ρεινθαιιηέξγεηεο ησλ πεξηθεξεηψλ 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θαη 

Γπηηθήο Διιάδαο. 

Ηλζηηηνχην 

Αιηεπηηθήο Έξεπλαο 

Καβάιαο 

73,75 26.400,00 

42 7630/Β14 

Παξαγσγή ιεηηνπξγηθψλ παξαδνζηαθψλ 

ηπξηψλ ηεο νξεηλήο θαη λεζηψηηθεο 

Διιάδαο, εκπινπηηζκέλα κε 

πξνβηνηηθνχο κηθξννξγαληζκνχο 

απνκνλσκέλνπο απφ παξαδνζηαθά 

Διιεληθά ηξφθηκα 

Ηλζηηηνχην Γάιαθηνο 73,50 26.400,00 

 

Ο Γιεςθύνων ύμβοςλορ 

 

Γπ Κωνζηανηίνορ Γ. Μαλλίδηρ 
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