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ΕΜΒΛΗΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΗ ‘ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ’

Ηράκλειο, 02-04-2021
Αριθμ. Πρωτ.: 1173/17932

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Ζχοντασ υπόψθ τθν αρικμ. 35η/26-03-2021 Απόφαςθ τθσ 4ησ υνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου,
ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΔΗΜΗΣΡΑ / Ινςτιτοφτο Ελιάσ Τποτροπικϊν Φυτϊν & Αμπζλου,
εκδθλϊνει ενδιαφζρον για τθ ςφναψθ μίασ (1) ςφμβαςθσ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου,
για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του Τποζργου 3 «Φυτοπροςταςία-Μικροβίωμα» ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ με
τίτλο «Δθμιουργία εκνικοφ ερευνθτικοφ δικτφου ςτθν αλυςίδα αξίασ του «Αμπελιοφ», που εντάςςεται
ςτο ςκζλοσ του Τποζργου 1 με τίτλο “Δθμιουργία εκνικϊν ερευνθτικϊν δικτφων ςτισ αλυςίδεσ αξίασ τθσ
«Ελιάσ», του «Αμπελιοφ», του «Μελιοφ» και τθσ «Κτθνοτροφίασ»”, του Ζργου με κωδ. αρικ.
2018Ε01300000 του Εκνικοφ κζλουσ του ΠΔΕ τθσ ΓΓΕΣ.
υγκεκριμζνα ενδιαφζρεται για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου με
αντικείμενο απαςχόλθςθσ ςτο χαρακτθριςμό εντόμων, και ςυγκεκριμζνα ςτθ μοριακι πλθκυςμιακι
ανάλυςθ ψευδοκόκκων ςτθν άμπελο - δυνθτικϊν φορζων των GLRaVs (Grapevine Leafroll Viruses) ςτθν
προετοιμαςία ενθμερωτικϊν φυλλαδίων και εκκζςεων προόδου.
Ειδικότερα, οι βαςικζσ εργαςίεσ και παραδοτζα όπου κα απαςχολθκεί ο/θ υποψιφιοσ/α εντάςςονται
ςτθ ενότθτα εργαςίασ ΕΕ4.3 Μοριακι πλθκυςμιακι ανάλυςθ ψευδοκόκκων ςτθν άμπελο - δυνθτικϊν
φορζων των GLRaVs (Grapevine Leafroll Viruses) και των ιϊν τθσ βοκρίωςθσ του ξφλου τθσ αμπζλου GVA
και GVB και πιο ςυγκεκριμζνα με τα παραδοτζα:
 Π4.3.3 Φυλογενετικι ανάλυςθ δειγμάτων εντόμων και ςχεδιαςμόσ μοριακϊν διαγνωςτικϊν
εργαλείων ταυτοποίθςθσ ψευδοκόκκων
 Π 4.3.4 Ζκκεςθ και ανίχνευςθ ιϊν GLRaVs-GVs εντόσ των εντόμων δυνθτικϊν φορζων (ι και
πρζμνων)
 Π4.3.5 Ζκκεςθ ςχζςεων – αλλθλεπιδράςεων ψευδοκόκκων, GLRaVs-GVs .

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
 Πτυχίο ΠΕ Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν ι Βιολογικϊν Επιςτθμϊν ι άλλου ςυναφοφσ αντικειμζνου ςχολισ
τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου ι αναγνωριςμζνου τίτλου ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ.
 Μεηαπηστιακό ηίηλο ζποσδών ζηον ηομέα ηων βιοεπιζηημών ή ηης θσηοπροζηαζίας ςχολισ τθσ
θμεδαπισ ι ιςότιμου ι αναγνωριςμζνου τίτλου ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ.
 Πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ.
 Εμπειρία ςε τεχνικζσ μοριακισ βιολογίασ και ςτθ χριςθ βιοπλθροφορικϊν εργαλείων ανάλυςθσ
αλλθλουχιϊν DNA/RNA
 Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο επιμελθτιριο.

ΤΝΕΚΣΙΜΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ


Εργαςιακι εμπειρία ςε ερευνθτικά προγράμματα/ζργα που ςχετίηονται με το αντικείμενο του
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Τποζργου (γενετικι εντόμων φορζων αςκενειϊν και καλλιεργοφμενων φυτϊν).
Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ ςε διεκνι περιοδικά ςχετικζσ με το αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ.
υμμετοχι με εργαςία ςε εκνικά και διεκνι ςυνζδρια.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΟΝΣΩΝ
Επιςθμαίνεται ότι όςοι δεν πλθροφν όλα τα απαραίτθτα προςόντα αποκλείονται.
Η προςμζτρθςθ μονάδων βακμολόγθςθσ πραγματοποιείται κατόπιν τθσ εκπλιρωςθσ όλων των
απαραίτθτων προςόντων και ευρίςκονται ςε αντικειμενικι ςυνάφεια με τισ απαιτιςεισ του Τποζργου.
Α/Α

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ

ΜΕΓΙΣΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Πτυχίο ΠΕ Γεωπονικϊν

Επιςτθμϊν ι Βιολογικϊν

NAI/OXI

Επιςτθμϊν ι άλλου ςυναφοφσ αντικειμζνου ςχολισ
τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου ι αναγνωριςμζνου τίτλου
ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ.
2

Μεταπτυχιακό τίτλο ςπουδϊν ςτον τομζα των

NAI/OXI

βιοεπιςτθμϊν ι τθσ φυτοπροςταςίασ ςχολισ τθσ
θμεδαπισ ι ιςότιμου ι αναγνωριςμζνου τίτλου
ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ
3
4

Πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ.

NAI/OXI

Εμπειρία ςε τεχνικζσ μοριακισ βιολογίασ και ςτθ

5 μονάδεσ/τρίμθνο με

χριςθ

ανάλυςθσ

μζγιςτο τα 10 τρίμθνα

βεβαίωςθ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ερευνθτικά

5 μονάδεσ /τρίμθνο με

βιοπλθροφορικϊν

εργαλείων

50

αλλθλουχιϊν DNA/RNA
5

Άδεια

άςκθςθσ

επαγγζλματοσ

ι

εγγραφισ ςτο οικείο επιμελθτιριο.
ΤΝΕΚΣΙΜΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
6

Εργαςιακι

εμπειρία

προγράμματα/ζργα
αντικείμενο

του

που

ςε
ςχετίηονται

Τποζργου

(γενετικι

με

το

30

μζγιςτο τα 6 τρίμθνα

εντόμων

φορζων αςκενειϊν και καλλιεργοφμενων φυτϊν).
7

Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ ςε διεκνι περιοδικά
ςχετικζσ με το αντικείμενο τθσ απαςχόλθςθσ.

2 μονάδεσ/δθμοςίευςθ

12

με μζγιςτο τισ 6
δθμοςιεφςεισ

8

υμμετοχι με εργαςία ςε εκνικά και διεκνι

1 μονάδα /εργαςία με

ςυνζδρια

μζγιςτο τισ 8 εργαςίεσ
ΤΝΟΛΟ

8

100

Η καταρτικθςόμενθ ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου κα ζχει διάρκεια ζωσ πζντε
(5) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ. Η ςφμβαςθ δφναται να παρατακεί μετά από απόφαςθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ χωρίσ περιοριςμό, μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ του Τποζργου και
εφόςον υπάρχει θ απαιτοφμενθ πίςτωςθ.

ΑΔΑ: 6787ΟΞ3Μ-42Κ
Η ςυνολικι αμοιβι κα διαμορφωκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ ςχετικι νομοκεςία και κα είναι
ανάλογθ των προςόντων του επιλεγζντοσ προςϊπου και τθσ διάρκειασ απαςχόλθςισ του και μζχρι του
φψουσ του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ του Τποζργου.
Η αμοιβι κα καταβάλλεται μθνιαία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4354/2015 «Διαχείριςθ των μθ
εξυπθρετοφμενων δανείων, μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ εφαρμογισ τθσ
ςυμφωνίασ δθμοςιονομικών ςτόχων και διαρκρωτικών μεταρρυκμίςεων» (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015, όπωσ
ιςχφουν, τισ ςχετικζσ οδθγίεσ με αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ /06.05.2016 (ΑΔΑ ΩΛ9Η-0ΝΜ) του Γενικοφ
Λογιςτθρίου του Κράτουσ» και τισ διατάξεισ του άρκρου 21 του ν. 4452/2017 «Ρφκμιςθ κεμάτων του
Κρατικοφ Πιςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ, τθσ Εκνικισ Βιβλιοκικθσ τθσ Ελλάδασ και άλλεσ διατάξεισ»
(ΦΕΚ 17/Α/15.02.2017), όπωσ ιςχφει.
Ωσ τόποσ απαςχόλθςθσ και για τισ δφο (2) ςυμβάςεισ ορίηεται το Σμιμα Αμπζλου Λαχανοκομίασ,
Ανκοκομίασ και Φυτοπροςταςίασ, του Ινςτιτοφτου Ελιάσ, Τποτροπικϊν Φυτϊν και Αμπζλου, τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Αγροτικισ Ζρευνασ, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΕΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ –ΔΗΜΗΣΡΑ.Η απαςχόλθςθ
αφορά ςε πλιρεσ ωράριο για πζντε (5) θμζρεσ τθν εβδομάδα και κα ακολουκείται το ωράριο του
Ινςτιτοφτου.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ
Όςοι επικυμοφν να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ καλοφνται να υποβάλουν τθν πρόταςι τουσ με όλα
τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά εντόσ δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ
παροφςασ, δθλαδι το αργότερο μζχρι και τθν21η Απριλίου 2021και ϊρα 14:00, ςε κλειςτό φάκελο με τθν
ζνδειξθ «Για τθν αρικμ. 1173/17932/02-04-2021 Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ. ΝΑ ΜΗΝ
ΑΝΟΙΧΣΕΙ». Η πρόταςθ υποβάλλεται είτε θλεκτρονικά ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ
sec.her@elgo.iosv.grείτε αποςτζλλεται ςτα γραφεία του Ινςτιτοφτου Ελιάσ, Τποτροπικϊν Φυτϊν &
Αμπζλου, Σμιμα Αμπζλου, Λαχανακομίασ, Ανκοκομίασ και Φυτοπροςταςίασ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Αγροτικισ Ζρευνασ, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΕΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ, οδόσ Καςτοριάσ 32Α,
Σ.Κ.:71307, Ηράκλειο Κριτθσ. Προτάςεισ που κα παραλθφκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα
δεν κα γίνουν αποδεκτζσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται
ςτο τθλζφωνο 2810 302302 (Δρ . Ε. Μαρκάκθσ)
Η παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ δεν δεςμεφει τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΗΜΗΣΡΑ να ςυνάψει ςυνεργαςία με τουσ ενδιαφερόμενουσ και δεν γεννά δικαιϊματα προςδοκίασ.
Δεδομζνου ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 5, παράγραφοσ 1 και παράγραφοσ 4 αντίςτοιχα του π.δ. 164/2004
«Απαγορεφονται οι διαδοχικζσ ςυμβάςεισ, που καταρτίηονται και εκτελοφνται μεταξφ του ίδιου εργοδότθ
και του ίδιου εργαηόμενου με τθν ίδια ι παρεμφερι ειδικότθτα και με τουσ ίδιουσ θ παρεμφερείσ όρουσ
εργαςίασ, εφόςον μεταξφ των ςυμβάςεων αυτών μεςολαβεί χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριών
μθνών», «ε κάκε περίπτωςθ, ο αρικμόσ των διαδοχικών ςυμβάςεων δεν επιτρζπεται να είναι
μεγαλφτεροσ των τριών, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ παραγράφου 2 του επόμενου άρκρου» και
με το άρκρο 6, παράγραφοσ 1,«υμβάςεισ που καταρτίηονται διαδοχικώσ και εκτελοφνται μεταξφ του
ίδιου εργοδότθ και του ίδιου εργαηόμενου με τθν ίδια ι παρεμφερι ειδικότθτα και με τουσ ίδιουσ ι
παρεμφερείσ όρουσ εργαςίασ, απαγορεφεται να υπερβαίνουν τουσ είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ ςε
ςυνολικό χρόνο διάρκειασ τθσ απαςχόλθςθσ, είτε ςυνάπτονται κατ' εφαρμογιν του προθγοφμενου
άρκρου είτε ςυνάπτονται κατ' εφαρμογιν άλλων διατάξεων τθσ κειμζνθσ νομοκεςίασ», επιςθμαίνεται
ότι δεν κα πρζπει να ςυντρζχουν οι ανωτζρω απαγορεφςεισ ςτα πρόςωπα των ενδιαφερομζνων που κα
υποβάλλουν αίτθςθ.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ

















Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να κατζχουν τα απαραίτθτα προςόντα και τίτλουσ ςπουδϊν, όπωσ και
τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά αναγνϊριςθσ και ιςοτιμίασ των πτυχίων τουσ εφόςον αυτά
αποκτικθκαν ςτθν αλλοδαπι, μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των
προτάςεων. θμειϊνεται ότι για τθν απόδειξθ των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων προςόντων
ακολουκοφνται οι διατάξεισ του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’ 05.03.2001) όπωσ τροποποιικθκαν και
ιςχφουν.
Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να ζχουν τθν υγεία που απαιτείται για τθν καλι εκτζλεςθ των
κακθκόντων τουσ.
Οι ενδιαφερόμενοι δεν πρζπει να τελοφν υπό δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό
επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) και υπό τισ δφο αυτζσ καταςτάςεισ.
Οι άνδρεσ ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να προςκομίςουν υπεφκυνθ διλωςθ (άρκρο 8
Ν.1599/1986) ότι ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι ζχουν απαλλαγεί
νόμιμα από αυτζσ.
Η πρόταςθ που υποβάλλεται πρζπει να είναι πλιρωσ ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από
τον ενδιαφερόμενο. ε αντίκετθ περίπτωςθ αποκλείεται από τθ διαδικαςία και δεν αξιολογείται
από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ. Η ευκφνθ για τθν ορκι ςυμπλιρωςθ τθσ πρόταςθσ είναι
αποκλειςτικά του ενδιαφερόμενου.
Τποβλθκείςα πρόταςθ, θ οποία δεν πλθροί τα απαραίτθτα προςόντα τθσ πρόςκλθςθσ,
απορρίπτεται, αποκλείεται από τθ διαδικαςία και δεν αξιολογείται από τθν Επιτροπι
Αξιολόγθςθσ.
ε περίπτωςθ που ο επιλεχκείσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι παραιτθκεί
κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΣΡΑ μπορεί να ςυνάψει ςφμβαςθ με τον επόμενο
κατά ςειρά κατάταξθσ ενδιαφερόμενο για το υπολειπόμενο χρονικό διάςτθμα.
Η παροφςα Πρόςκλθςθ δφναται να ματαιωκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιό τθσ, χωρίσ ζκαςτοσ
ενδιαφερόμενοσ να διατθρεί οποιαδιποτε αξίωςθ ζναντι του Οργανιςμοφ.
Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΣΡΑ ακολουκεί όλεσ τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ για τθν επεξεργαςία δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα, όπωσ αυτζσ ορίηονται από το νζο Ευρωπαϊκό Κανονιςμό για τθν
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα (2016/679/ΕΕ) και τθν κατά περίπτωςθ ιςχφουςα εκνικι νομοκεςία. Η επεξεργαςία
των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα των ενδιαφερομζνων πραγματοποιείται αποκλειςτικά
για τισ ανάγκεσ και τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Σα ωσ άνω δεδομζνα προςωπικοφ
χαρακτιρα δεν διαβιβάηονται, κοινοποιοφνται, ανακοινϊνονται ςε τρίτουσ και δεν κακίςτανται
προςβάςιμα ςε αυτοφσ, εκτόσ εάν αυτό επιβάλλεται από τον νόμο ι είναι απαραίτθτο για
ςκοποφσ άςκθςθσ, κεμελίωςθσ ι υπεράςπιςθσ δικαιϊματοσ κατά τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό
ι/και ςτθν κατά περίπτωςθ ιςχφουςα εκνικι νομοκεςία. τθν τελευταία περίπτωςθ θ
διαβίβαςθ, κοινοποίθςθ, ανακοίνωςθ ι παροχι πρόςβαςθσ περιορίηεται ςτα δεδομζνα
προςωπικοφ χαρακτιρα και ςχετικά ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που αποτζλεςαν τθ βάςθ τθσ
αξιολόγθςθσ των προτάςεων. Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΣΡΑ διατθρεί τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα
και τα ςχετικά ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που υποβάλλονται μόνο για το διάςτθμα που
απαιτείται για τθν εκπλιρωςθ του ωσ άνω ςκοποφ τθσ επεξεργαςίασ (ολοκλιρωςθ τθσ
διαδικαςίασ επιλογισ). Δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα και ςχετικά ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά διατθροφνται και φςτερα από το διάςτθμα αυτό, εφόςον αυτό απαιτείται από το
νόμο ι είναι απαραίτθτο για τθ κεμελίωςθ, άςκθςθ ι/και υποςτιριξθ νομικϊν αξιϊςεων. Οι
ενδιαφερόμενοι ζχουν δικαίωμα να ανακαλζςουν οποτεδιποτε τθν αίτθςι τουσ και κατά
ςυνζπεια τθ ςυγκατάκεςι τουσ για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα.
ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ κα προθγθκεί ο/θ υποψιφιοσ που ζχει μεγαλφτερθ αποδεδειγμζνθ
εμπειρία ςε τεχνικζσ μοριακισ βιολογίασ και ςτθ χριςθ βιοπλθροφορικϊν εργαλείων ανάλυςθσ
αλλθλουχιϊν DNA / RNΑ.
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Η υποβολι πρόταςθσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ιςοδυναμεί με πλιρθ αποδοχι των
όρων διενζργειασ αυτισ.

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν τα ακόλουκα δικαιολογθτικά :
1. Ζντυπο υποβολισ πρόταςθσ ορκϊσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο.
2. Αντίγραφο των δφο όψεων του ατομικοφ δελτίου ταυτότθτασ ι φωτοαντίγραφο των κρίςιμων
ςελίδων του διαβατθρίου (δθλ. αυτϊν όπου αναφζρονται ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ
του κατόχου).
3. Αντίγραφα των τίτλων ςπουδϊν. Εφόςον αυτά ζχουν αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται:
πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ ι επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό
Αναγνϊριςθσ Σίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ (ΔΟΑΣΑΠ) ι πράξθ αναγνϊριςθσ από το
ΔΙΚΑΣΑ, για τθν ιςοτιμία του τίτλου, που να ζχει εκδοκεί μζχρι και τθν τελευταία θμζρα τθσ
προκεςμίασ υποβολισ των προτάςεων.
4. Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ απόδειξθσ γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ.
5. Δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ (αντίγραφο πτυχιακισ/μεταπτυχιακισ εργαςίασ,
βεβαίωςθ από τον επιβλζποντα ζρευνασ / πρακτικισ άςκθςθσ κλπ) από όπου προκφπτει το
χρονικό διάςτθμα και θ εμπειρία
6. Δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ τθσ εργαςιακισ εμπειρίασ (ςυμβάςεισ, βεβαιϊςεισ κ.λ.π. από
όπου να προκφπτει το χρονικό διάςτθμα και το αντικείμενο απαςχόλθςθσ).
7. Αντίγραφο άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι αντίγραφο βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτο οικείο
επιμελθτιριο ι Τπεφκυνθ Διλωςθ του ενδιαφερόμενου περί τθσ μθ φπαρξθσ ςχετικισ
υποχρζωςθσ.
8. Επιςτθμονικζσ εργαςίεσ δθμοςιευμζνεσ ςε διεκνι περιοδικά.
9. Οποιαδιποτε ζγγραφα πιςτοποιοφν το τυχόν επιςτθμονικό ζργο και ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια.
10. Βιογραφικό ςθμείωμα (ςφντομο).
11. Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι : α) γνωρίηω άριςτα τθν ελλθνικι γλϊςςα, β) ςε πικανι επιλογι για τθν
αρικμ.: 1173/17932/02-04-21 Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ δεν κα ςυντρζχουν οι
απαγορεφςεισ τθσ παραγράφου 1 και 4, του άρκρου 5, κακϊσ και τθσ παραγράφου 1, του
άρκρου 6, του π.δ. 164/2004, γ) εργάηομαι ι δεν εργάηομαι ςε άλλο φορζα του ιδιωτικοφ ι
δθμοςίου τομζα, (ϊρεσ απαςχόλθςισ ςε περίπτωςθ εργαςίασ, προκειμζνου να καταςτεί
ευχερισ ο ζλεγχοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ εργατικισ νομοκεςίασ περί του ανϊτατου
νόμιμου ορίου απαςχόλθςθσ, ανά περίπτωςθ), δ) είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο ……. Επαγγελματικό
μθτρϊο/τεχνικό επιμελθτιριο, ε) δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ μου οριςτικι καταδικαςτικι
απόφαςθ για ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ ι νομιμοποίθςθ εςόδων
από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, ςτ) τα αντίγραφα των εγγράφων απόδειξθσ των ηθτοφμενων
προςόντων και όλα τα ςχετικά λοιπά ςυνοδευτικά ζγγραφα, που επιςυνάπτονται ςτθν πρόταςι
μου, αποτελοφν γνιςια αντίγραφα εκ των πρωτοτφπων που ζχω ςτθν κατοχι μου, η) ότι για τθν
ανάλθψθ τθσ εργαςίασ και τθν είςπραξθ τθσ αμοιβισ δεν ςυντρζχει κανζνα κϊλυμα ςτο
πρόςωπό μου και ότι ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα φροντίςω για τθν άρςθ κάκε κωλφματοσ για το
ςκοπό αυτό, εφόςον θ πρόταςι μου γίνει αποδεκτι, θ) παραιτοφμαι από κάκε δικαίωμα
αποηθμίωςθσ για τυχόν απόφαςθ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ, που αφορά ςτθν αναβολι ι ςτθ
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ι ςτθ μθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ.

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΝΣΑΕΩΝ
Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, που ορίςτθκε με τθν αρικμ.35η/26-03-2021 Απόφαςθ τθσ 4θσ υνεδρίαςθσ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΣΡΑ αφοφ ολοκλθρϊςει τθν αξιολόγθςθ των προτάςεων με τα
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δικαιολογθτικά και ςυντάξει τον πίνακα κατάταξθσ των προτάςεων κατά φκίνουςα ςειρά, ειςθγείται (διά
του οικείου Διευκυντι και τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αγροτικισ Ζρευνασ) ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο, το
οποίο αποφαςίηει για τθν ζγκριςθ του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ και του πίνακα κατάταξθσ.
Η ςχετικι απόφαςθ αναρτάται ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ και ςτθν ιςτοςελίδα του Οργανιςμοφ.
Κατά του πίνακα κατάταξθσ επιτρζπεται θ άςκθςθ ζνςταςθσ εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) εργάςιμων
θμερϊν, που αρχίηει από τθν επόμενθ θμζρα τθσ ανάρτθςισ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ ςτθν ιςτοςελίδα
του Οργανιςμοφ. Η άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ υποβάλλεται είτε θλεκτρονικά ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ
sec.her@elgo.iosv.gr είτε με κατάκεςι τθσ ςτα γραφεία του Ινςτιτοφτου Ελιάσ, Τποτροπικϊν Φυτϊν &
Αμπζλου, τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αγροτικισ Ζρευνασ, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΕΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ
ΔΗΜΗΣΡΑ, οδόσ Καςτοριάσ 32Α ΣΚ 71307 Ηράκλειο Κριτθσ και κα πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ «Ζνςταςθ
κατά του πίνακα κατάταξθσ τθσ αρικμ. ……..απόφαςθσ τθσ ….. υνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου
του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΣΡΑ που αφορά ςτθν αρικμ.:1173/17932/02-04-2021Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ
Ενδιαφζροντοσ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΣΕΙ». Ενςτάςεισ που κα παραλθφκοφν μετά τθν παρζλευςθ των πζντε (5)
θμερϊν δεν κα γίνουν αποδεκτζσ. Μετά τθ λιξθ τθσ παραπάνω προκεςμίασ και εφόςον δεν ζχουν
υπάρξει ενςτάςεισ, οι πίνακεσ κατάταξθσ οριςτικοποιοφνται και καλοφνται οι επιλεχκζντεσ για τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. ε περίπτωςθ ενςτάςεων, θ Επιτροπι Ενςτάςεων, που ζχει οριςτεί με τθν
αρικμ. 49 Απόφαςθ τθσ 15θσ/22-12-2020υνεδρίαςθστου Διοικθτικοφ υμβουλίου τισ εξετάηει και
εκφράηει αιτιολογθμζνα τθν άποψι τθσ, με βάςθ τθν οποία το Διοικθτικό υμβοφλιο αποφαςίηει για τθν
ζγκριςθ του πρακτικοφ τθσ και οριςτικοποιεί τον πίνακα κατάταξθσ και αποφαςίηει τθ ςφναψθ
ςφμβαςθσ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου. Η ςχετικι απόφαςθ αναρτάται ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ και ςτθν
ιςτοςελίδα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΣΡΑ.

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Η παροφςα πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Ινςτιτοφτου Ελιάσ, Τποτροπικϊν Φυτϊν &
Αμπζλουhttp://www.nagref-cha.gr, ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ www.elgo.grκαι ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ.

Η Διευθφντρια

Δρ Αναςταςία Σςαγκαράκου
Διευθφντρια Ερευνών

