
 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα πρακτικά της με αριθμό 18ης/2018 συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου την Κυριακή, 7 του μηνός Οκτωβρίου 2018. 
 
Αριθ. απόφασης 173-18/2018   
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ, για την υλοποίηση 
του έργου: Δημιουργία και λειτουργία Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων στην 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.  
 
Στην Κεφαλονιά, σήμερα ημέρα Κυριακή  7 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. 
συνήλθαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και ανακηρύχθηκαν με την 
υπ΄ αριθμ.: 827/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, κατόπιν 
της υπ΄αριθ. πρωτ.οικ.: 85698/34968/28.09.2018 Πρόσκλησης του κ. Χρήστου 
Μωραΐτη, ως Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 
σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των 
άρθρων 165 και 175 του Ν.3852/2010. 
 
       Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν : 

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ., 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη, 
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, 
4. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις, 
5. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη, 
6. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη, 
7. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου, 
8. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου, 
9. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Παύλου, 
10. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου, 
11. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα, 
12. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου, 
13. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου, 
14. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου, 
15. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου, 
16. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου, 
17. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου, 
18. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου, 
19. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος, 
20. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους, 
21. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου, 
22. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή, 



23. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου. 
 
      Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:  

1. Σουσάνα Πεφάνη του Αγγέλου, 
2. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου, 
3. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, 
4. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου, 
5. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου, 
6. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου, 
7. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη, 
8. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου, 
9. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου, 
10. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου, 
11. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου, 
12. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου, 
13. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ, 
14. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου, 
15. Σπυρίδων Χαγιάνης (Καμπάνης) του Γερασίμου, 
16. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου, 
17. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου, 
18. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδων. 

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα (41) 
Περιφερειακών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες  είκοσι τρεις (23) και ο Πρόεδρος 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος 
Γαλιατσάτος, ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας, και η 
Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας κα Νικολέττα Πανδή. 
 
Μετά την εκφώνηση του καταλόγου προσήλθαν οι  Περιφερειακοί Σύμβουλοι: κ. 
Σουσάνα Πεφάνη του Άγγελου, η κ. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου, ο κ. 
Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου, ο κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του 
Σπυρίδωνος και ο κ. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου. 
 

-------Παράλειψη----------- 
 

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Μωραϊτης 
λόγω απουσίας του Γραμματέα του Π.Σ. κ. Δημητρίου Μπιάγκη κάλεσε την 
Αντιπολίτευση να προτείνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να εκτελέσει καθήκοντα 
Γραμματέα. Προτάθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος (Τάσος) 
Σαλβάνος του Στεφάνου. Καθήκοντα Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου 
εκτελεί ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος. 
 
                                            --------Παράλειψη----------- 
 
 
ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ.: Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ, για την υλοποίηση 
του έργου: Δημιουργία και λειτουργία Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων στην 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.  
 
 

--------Παράλειψη-------- 



 
Με την έναρξη της συζήτησης ο Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Πρωτογενούς Τομέα 
και Εξωστρέφειας κ. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις, εισηγήθηκε την 
Σύναψη Προγραμματικής μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Ελληνικού 
Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ, για την υλοποίηση του έργου: Δημιουργία και 
λειτουργία Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καθώς και 
το κάτωθι σχέδιο της παραπάνω αναφερόμενης Προγραμματικής :  
 

--------Παράλειψη-------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 
 

 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ 

 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 
και 

 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ 
 

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΙΟΝΙΩΝ 

ΝΗΣΩΝ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΜΑΙΟΣ  2018 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



- 

 
 

 
 
 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η    Σ Υ Μ Β Α Σ Η  
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

 
 
 

Στην      σήμερα ……………………….. 2018, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
 
1) Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, που εδρεύει στην Κέρκυρα, νομίμως 
εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κο ……….…… 
 
2) Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ, εφεξής καλούμενος ως ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα, ΤΚ 111 
45, ΑΦΜ 997604027, ΔΟΥ Γαλατσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον 
Πρόεδρο του ΔΣ του Οργανισμού, Καθ. Νικόλαο Κατή, σύμφωνα με το άρθρο 4, της 
αριθ. 1487/72721/22-05-2018 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 293/22-05-2018). 

 
έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις 
παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
και ειδικότερα το άρθρο 100 «Προγραμματικές Συμβάσεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α'), όπως το άρθρο 

αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ A΄ 180). 
 
3. Την 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 
(ΕΛΓΟ-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) 
και 893/138106/21-12-2017 (ΦΕΚ Β΄4800/29-12-2017) όμοιες. 

 
4. Την αριθμ. 919/131869/20-10-2014 (ΦΕΚ Β΄2889/27-10-2014) Κοινή Απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
«Οργανισμός του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ) ΝΠΙΔ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 



- 

 
5. Την με αριθμ. 26/03/2018 επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων προς τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, 
με την οποία εκφράζεται η πρόθεση συνεργασίας με τον Οργανισμό μας. 

 
6. Την αριθμ. ……………..Απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για τη 

σύμπραξη με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στην περιγραφόμενη παρούσα συμφωνία, 
κοινή δράση των συμβαλλόμενων μερών.  

 
7. Την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ κατά 

την……………, με την οποία εγκρίθηκε η συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων και του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, για την «από κοινού» δράση των 
συμβαλλομένων φορέων, με σκοπό τη Δημιουργία και Λειτουργία Κοινοτικής 
Τράπεζας Σπερμάτων (Community Seed Bank) των Ιονίων Νήσων.  

 
8. Το γεγονός ότι ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ είναι ΝΠΙΔ, ανήκει στον ευρύτερο 

Δημόσιο Τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν 
του δημοσίου συμφέροντος, εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι καθολικός διάδοχος και ασκεί όλες τις 
αρμοδιότητες των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων. 

 
 
συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
 

Προοίμιο 
 

Με την παρούσα συμφωνία καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των 
ανωτέρω μερών και προσδιορίζονται ο τρόπος και οι διαδικασίες υλοποίησης της 
παρούσας, η οποία έχει ως σκοπό τη Δημιουργία και Λειτουργία Κοινωνικής 
Τράπεζας Σπορών στην Περιφέρεια  Ιονίων Νήσων, με όφελος όχι μόνο για την 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αλλά και για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της 
χώρας, την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την αξιοποίηση των 
φυτογενετικών πόρων στη γεωργία. 
 

 
Περιεχόμενα της Σύμβασης 

 
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που 
θα ισχύουν για την υλοποίηση του εν λόγω έργου και συγκεκριμένα:  
Άρθρο 1 :  Αντικείμενο της Σύμβασης 
Άρθρο 2 :  Περιεχόμενο και στόχος του έργου 
Άρθρο 3 :  Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων   
Άρθρο 4 :  Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης  
Άρθρο 5 :  Πόροι-Χρηματοδότηση 
Άρθρο 6 :  Επιτροπή Παρακολούθησης-Αρμοδιότητες 
Άρθρο 7 :  Επίλυση διαφορών 
Άρθρο 8 :  Τροποποιήσεις 
Άρθρο 9 : Ανωτέρα βία 
Άρθρο 10 : Λύση της Σύμβασης 
 



- 

 
Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της Σύμβασης 
 
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, αποτελεί η Δημιουργία και 
Λειτουργία Κοινωνικής Τράπεζας Σπορών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 
 

Άρθρο 2ο 
Περιεχόμενο και στόχος του έργου 

 
Στη Νήσο Κεφαλονιά, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σε κτιριακές εγκαταστάσεις 
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, θα δημιουργηθούν οι υποδομές και θα εγκατασταθεί 
ο απαραίτητος εξοπλισμός της Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων (ΚΤΣ). Οι γεωργικές 
εκτάσεις όπου θα γίνεται η καλλιέργεια και ο αναπολλαπλασιασμός των φυτικών 
ειδών ή η θα εγκατασταθούν οι συλλογές υπαίθρου βρίσκονται τόσο στη νήσο 
Κεφαλονιά όσο και σε άλλα Ιόνια νησιά.  
 
Οι ανωτέρω εκτάσεις θα αξιοποιηθούν από τους συμβαλλόμενους φορείς για την 
επίτευξη των σκοπών της παρούσας. 
Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δια του Ινστιτούτου  Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 
Πόρων, εφεξής «Ινστιτούτο», σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 
επιδιώκουν τους εξής στόχους:  

 
 Δημιουργία Κοινωνικής Τράπεζας Σπόρων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 

όπου η καλλιέργεια παραδοσιακών ποικιλιών και η διατήρηση των 
φυτογενετικών πόρων έχει ιδιαίτερο οικονομικό, κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.  

 Εξασφάλιση πόρων, από κοινοτικά και εθνικά προγράμματα και κονδύλια με 
σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ΚΤΣ και τη συντήρηση των 
υποδομών της για την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης.  

 
Άρθρο 3ο 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων  
 

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργάζονται για την πραγματοποίηση των σκοπών της 
παρούσας. Για την εκπλήρωση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης, οι 
υπογράφοντες αναλαμβάνουν το ακόλουθο διακριτό έργο :  

 
1. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναλαμβάνει : 

 
Α. Τη σύσταση της Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος θα απαρτίζεται από τα μέλη της 

Κοινότητας, αλλά και ειδικούς εκτός Κοινότητας, η οποία θα λαμβάνει τις 
αποφάσεις και θα είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση των δράσεων δημιουργίας και 
λειτουργίας της ΚΤΣ.  

 
Β. Τη διάθεση έμπειρου και καταρτισμένου προσωπικού από την Περιφέρεια Ιονίων 

Νήσων, που θα απασχοληθεί για την εκπλήρωση του αντικειμένου της Σύμβασης 
στις εγκαταστάσεις της ΚΤΣ και στις γεωργικές εκτάσεις. Ειδικότερα θα τεθεί στη 
διάθεση του Προϊσταμένου της Περιφέρειας, 1 γεωπόνος υπάλληλος της 



- 

Περιφέρειας, με ανάλογη εμπειρία, ο οποίος θα οριστεί ως Υπεύθυνος της ΚΤΣ, 
για να οργανώνει τον αναπολλαπλασιασμό, τον καθαρισμό, την αφύγρανση των 
σπερμάτων, τις δοκιμές βιωσιμότητας και τη διατήρηση των δειγμάτων στις 
κατάλληλες συνθήκες, καθώς και το ανάλογο εργατικό δυναμικό ή/και δίκτυο 
αγροτών που θα συμβάλλει σε αυτές τις δράσεις. Επίσης, θα τεθεί στη διάθεση του 
Προϊσταμένου της Περιφέρειας, 1 υπάλληλος, ο οποίος θα ορισθεί ως Υπεύθυνος 
για τη διαχείριση των δειγμάτων που διατηρούνται στην ΚΤΣ, την καταγραφή σε 
βάση δεδομένων των πληροφοριών που αφορούν τα δείγματα συλλογής (όπως του 
τόπου και χρόνου συλλογής δειγμάτων, των δεδομένων δωρητή, ποικιλίας, 
χαρακτηρισμού και αξιολόγησης, ημερομηνία ελέγχου και ποσοστό βλαστικής 
ικανότητας, τις ιδιαίτερες καλλιεργητικές απαιτήσεις, κ.ά.). Επίσης, θα είναι 
Υπεύθυνος και για την ανταλλαγή του φυτικού γενετικού υλικού και θα 
καταγράφει σε ποιον έδωσε δείγματα, τα είδη, τον σκοπό χρήσης τους κλπ. 

 
Γ. Την εξασφάλιση έμπειρου και καταρτισμένου προσωπικού για την οργάνωση και 

συμμετοχή σε αποστολές συλλογής φυτικού γενετικού υλικού (σπερμάτων ή στα 
είδη που απαιτείται κονδύλων και μοσχευμάτων) και πληροφοριών. 

 
Δ. Τη διάθεση των εκτάσεων/κτιρίων και την κάλυψη των δαπανών για τη 

δημιουργία των κατάλληλων υποδομών και την προμήθεια του απαραίτητου 
εξοπλισμού της ΚΤΣ που απαιτούνται για τη μεταχείριση (καθαρισμό σπερμάτων, 
έλεγχο βλαστικής ικανότητας, αφύγρανση) και ασφαλή διατήρηση του φυτικού 
γενετικού υλικού, των αναλωσίμων και των παγίων εξόδων (ΔΕΗ, 
τηλεπικοινωνίες, θέρμανση, καθαριότητα, ύδρευση κ.ά.). 

 
Ε. Την εξασφάλιση των εκτάσεων όπου θα γίνεται η καλλιέργεια και ο 

αναπολλαπλασιασμός των φυτικών ειδών, που μπορεί να είναι αγροτεμάχια 
αγροτών ή εκτάσεις που είναι στη δικαιοδοσία της Περιφέρειας ή συνεργαζόμενων 
με αυτήν φορέων. Είναι σημαντικό να εφαρμόζονται οι κατάλληλες 
καλλιεργητικές τεχνικές και φροντίδες και να χρησιμοποιείται ο κατάλληλος 
εξοπλισμός ανάλογα με το είδος, τον τρόπο αναπολλαπλασιασμού τους κλπ. 

 
ΣΤ. Την αναγκαία και έγκαιρη συντήρηση των χώρων λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 

προδιαγραφές ασφαλείας. 
 
Ζ. Τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που θα διασφαλίζουν τη δημιουργία και την 

εύρυθμη λειτουργία της ΚΤΣ. 
 
2. Το «Ινστιτούτο» αναλαμβάνει: 

 
Α. Τη διάθεση ενός έμπειρου και καταρτισμένου ατόμου του Ινστιτούτου του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ (ενός γεωπόνου με εξειδίκευση στη διατήρηση φυτογενετικών 
πόρων), για τη συμμετοχή του ως μέλος στην Φορέα Διαχείρισης για τη 
δημιουργία και τη λειτουργία της ΚΤΣ και τον συντονισμό των δράσεων 
συλλογής, αναπολλαπλασιασμού, μεταχείρισης, τεκμηρίωσης και διατήρησης του 
φυτικού γενετικού υλικού για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας.  

 
Β. Τη διάθεση ενός έμπειρου και καταρτισμένου ατόμου του Ινστιτούτου για την 

επιστημονική στήριξη σε θέματα προμηθειών και προδιαγραφών του εξοπλισμού, 



- 

των υποδομών και των αναλωσίμων που απαιτούνται για τη δημιουργία και τη 
λειτουργία της ΚΤΣ. 

 
Γ. Τη διάθεση δύο (2) έμπειρων και καταρτισμένων ατόμων του Ινστιτούτου του 

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ενός γεωπόνου και ενός βιολόγου), τα οποία συνεπικουρικά 
θα συμμετέχουν στην οργάνωση και στην υλοποίηση των συλλογών φυτικού 
γενετικού υλικού. 

 
Δ. Την επιστημονική στήριξη και τη διάθεση στελεχών του Ινστιτούτου του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ (ερευνητικό, επιστημονικό, τεχνικό προσωπικό), οι οποίοι θα 
συμμετέχουν στην ενημέρωση / εκπαίδευση των γεωπόνων και των αγροτών για 
την υλοποίηση των απαραίτητων δράσεων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας που 
αφορά τη διαδικασία συλλογής, αναπολλαπλασιασμού, μεταχείρισης και 
καθαρισμού των σπερμάτων από ξένες ουσίες και αφύγρανσή τους πριν την 
αποθήκευση, δοκιμής βιωσιμότητα/βλαστικής ικανότητας των σπερμάτων για τον 
έλεγχο της καλής ποιότητάς τους, διατήρησης των δειγμάτων σε κατάλληλες 
συνθήκες, καταγραφής πληροφοριών σε βάση δεδομένων, κ.ά. Τα στελέχη του 
Ινστιτούτου μπορούν να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας και σε εκπαιδευτικά 
σεμινάρια κατά τη διάρκεια των οποίων θα δίνονται οδηγίες στους εμπλεκόμενους. 
Μπορούν επίσης να δίνουν συμπληρωματικές πληροφορίες τηλεφωνικά, ή μέσω 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τηλεδιασκέψεων, κ.ά.  

 
Ε. Τη διάθεση έμπειρων και καταρτισμένων ατόμων του Ινστιτούτου του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ, για τη συμμετοχή τους σε ημερίδες για την ενημέρωση της τοπικής 
κοινωνίας σχετικά με την αξία των φυτικών γενετικών πόρων και τη διατήρηση 
της βιοποικιλότητας. 

 
ΣΤ. Τη διατήρηση των αντιγράφων ασφαλείας των δειγμάτων της ΚΤΣ στις 

εγκαταστάσεις της Τράπεζας Γενετικού Υλικού του Ινστιτούτου του ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ, σε θαλάμους μέσης και μακράς διατήρησης. 

 
Ζ. Την υποβολή με τη λήξη κάθε έτους στην Επιτροπή Παρακολούθησης, 

Απολογιστικής Έκθεσης των δραστηριοτήτων του έργου. 
 

Άρθρο 4ο 
   Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 

 
Η παρούσα Σύμβαση έχει διάρκεια δύο (2) ετών, αρχίζει από την υπογραφή της και 
λήγει την αντίστοιχη ημέρα του 2ου έτους. Δύναται να ανανεωθεί με κοινή απόφαση 
των συμβαλλομένων μερών μετά από πρόταση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
άρθρου 5, που θα διαπιστώνει την ορθή εκτέλεση της παρούσας, την αναγκαιότητα 
συνέχισής της και την αποδοτική λειτουργία της συνεργασίας προς όφελος των 
συμβαλλομένων, εφόσον δεν έχουν μεταβληθεί οι βασικές προϋποθέσεις πραγματικές 
και νομικές για τη συνέχισή της. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της παρούσας 
Σύμβασης ή και κατά την ανανέωση αυτής, μετά από σύμφωνη γνώμη των 
συμβαλλομένων μερών, δύναται να πραγματοποιηθούν αλλαγές στους όρους αυτής 
που θα κριθούν απαραίτητοι για τη βελτίωση της υλοποίησης των σκοπών που 
εξυπηρετεί. Ως χρόνος έναρξης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας 
σύμβασης.  
 



- 

Άρθρο 5ο 
Πόροι-Χρηματοδότηση 

 
Τα έξοδα για την υλοποίηση των δράσεων και των δύο συμβαλλόμενων μελών θα 
καλυφθούν από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ή προγράμματα εθνικά ή κοινοτικά. Η 
διαχείριση των πιστώσεων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενώ για τη 
διενέργεια των πληρωμών, θα προσκομίζονται τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία. 

 
Άρθρο 6ο 

Επιτροπή Παρακολούθησης-Αρμοδιότητες 
 

1. Αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Ινστιτούτου, που ορίζεται με Απόφαση 
αυτού, από έναν εκπρόσωπο/μέλος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και έναν 
εκπρόσωπο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Ιονίων νήσων.  

2. Αναλαμβάνει την παρακολούθηση της υλοποίησης των αναφερομένων όρων 
της παρούσας Σύμβασης, πιστοποιεί την πιστή τήρηση των συμφωνηθέντων 
και αξιολογεί τα αποτελέσματα υλοποίησης των δραστηριοτήτων, 
διενεργώντας τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους όποτε κρίνει απαραίτητο ή 
ζητηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, για όλα τα θέματα της εύρυθμης 
λειτουργίας και αποτελεσματικότητας της συνεργασίας. 

3. Συντάσσει στο τέλος κάθε έτους, Έκθεση Αξιολόγησης με βάση τους 
επιτόπιους ελέγχους και τις ετήσιες Απολογιστικές Εκθέσεις που θα 
παραλαμβάνει για την πιστή τήρηση της παρούσας Σύμβασης, όπως και 
τεκμηριωμένη επαρκώς πρόταση για την αναγκαιότητα ή μη της συνέχισης-
ανανέωσης της Σύμβασης, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις για τη βελτίωση ή 
τροποποίηση των όρων της παρούσας. 

 
Άρθρο 7ο 

Επίλυση διαφορών 
 

Οποιοδήποτε θέμα διαφωνίας σχετικό με την παρούσα Σύμβαση, θα καταβληθεί 
προσπάθεια να επιλυθεί από τους υπογράφοντες μέσα σε πνεύμα καλής συνεργασίας. 
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η φιλική διευθέτηση της διαφοράς, τότε για τη 
δικαστική επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με την παρούσα Σύμβαση, 
αρμόδια κατά τόπο είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.  

 
Άρθρο 8ο 

Τροποποιήσεις 
 

Αλλαγές ή τροποποιήσεις των όρων της παρούσας Σύμβασης μπορούν να γίνουν μόνο 
μετά από έγγραφη κοινή συμφωνία των υπογραφόντων. 
 

Άρθρο 9ο 
Ανωτέρα βία 

 
Οι υπογράφοντες δεν ευθύνονται έναντι αλλήλων για την αθέτηση των όρων της 
παρούσας Σύμβασης και την αδυναμία τους να εκπληρώσουν υποχρεώσεις τους από την 
παρούσα, στην περίπτωση που η αθέτηση ή η αδυναμία τους αυτή οφείλεται σε 
γεγονός ανωτέρας βίας. 



- 

 
Άρθρο 10ο 

Λύση της Σύμβασης 
 

Σε περίπτωση τεκμηριωμένης διαπίστωσης παραβίασης οιασδήποτε εκ των 
συμβατικών υποχρεώσεων της παρούσας Σύμβασης από οιονδήποτε από τους δύο 
συμβαλλόμενους, που πιστοποιείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελεί 
λόγο λύσης της παρούσας Σύμβασης. Η λύση της επέρχεται με απλή έγγραφη 
γνωστοποίηση του επισπεύδοντος στον άλλο συμβαλλόμενο.  
 
Η παρούσα Σύμβαση, συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, δύο 
(2) για τον κάθε συμβαλλόμενο.  
 
 

Τα συμβαλλόμενα μέρη 
 

 
Για τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ                        Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων      
       Ο Πρόεδρος του ΔΣ                                         Ο Περιφερειάρχης 

 
 

      Καθ. Νικόλαος Κατής                              ………………………………….              
 

 

 



 
 
 

Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Πρωτογενούς Τομέα και 
Εξωστρέφειας κ. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις συμπλήρωσε επί του 
αρχικού σχεδίο της Προγραμματικής τα κάτωθι: ¨Άρθρο 5 (συνέχεια), Προς το σκοπό 
αυτό, θα διατεθεί το ποσό των 20.000 € + Φ.Π.Α. από τον Π/Υ της Π.Ι.Ν. 
Φορέας:01071 KAE: 9899.10.018.009.001. 

Το ποσό αυτό θα εκταμιευτεί προς τον ΕΛΓΟ - Δήμητρα σε 4 ισόποσες 
δόσεις. Η πρώτη άμεσα μετά την υπογραφή της παρούσας και οι υπόλοιπες μετά 
την προσκόμιση του 70% των νόμιμων παραστατικών τα οποία αφορούν την 
υλοποίηση δράσεων οι οποίες καλύπτονται από την προηγούμενη δόση. 
 

--------Παράλειψη-------- 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. 
 
Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ. 
2. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος Π.Σ. 
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου 
4. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου 
5. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου  
6. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου 
7. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου 
8. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου 
9. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου 
10. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα  
11. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου 
12. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου 
13. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου 
14. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου 
15. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις 
16. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη 
17. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους 
18. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος 
19. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου 
20. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή 

 
 

--------Παράλειψη---------- 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων:  
 Εγκρίνει, τη Σύναψη   Προγραμματικής, μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ. 
   Το επισυναπτόμενο στην εισήγηση σχέδιο Προγραμματικής 

Σύμβασης, με τίτλο: Δημιουργία και λειτουργία Κοινωνικής Τράπεζας 
Σπόρων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ως η εισήγηση με την κάτωθι  
προσθήκη επί αυτού: ¨Άρθρο 5 (συνέχεια), Προς το σκοπό αυτό, θα 
διατεθεί το ποσό των 20.000 € + Φ.Π.Α. από τον Π/Υ της Π.Ι.Ν. 
Φορέας:01071 KAE: 9899.10.018.009.001.Το ποσό αυτό θα 
εκταμιευτεί προς τον ΕΛΓΟ - Δήμητρα σε 4 ισόποσες δόσεις. Η πρώτη 



άμεσα μετά την υπογραφή της παρούσας και οι υπόλοιπες μετά την 
προσκόμιση του 70% των νόμιμων παραστατικών τα οποία αφορούν 
την υλοποίηση δράσεων οι οποίες καλύπτονται από την προηγούμενη 
δόση. 

  Ορίζει, ως μέλος, στην επιτροπή παρακολούθησης της συγκεκριμένης   
               Σύμβασης, τον κ. Διονύση  Στραβοράβδη. 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. Αριθμό: 173-18/07.10.2018. 

 
--------Παράλειψη----------- 

 
Ο Πρόεδρος Π.Σ.         Ο Γραμματέας Π.Σ. 
 
 
Χρήστος Μωραΐτης            Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος 


