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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ

Ηράκλειο, 8-3-2021
Αριθμ. Πρωτ.: 840_13068

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
00,

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Ελιάς,
Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου,
,00000000000-+655323220102123
εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Τεχνική υποστήριξη στη διαχείριση και
διοίκηση των Ευρωπαϊκών Έργων του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών0/.,Μ1+
Φυτών και Αμπέλου» (E-PER).
Το αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης αφορά στην υποστήριξη
`
της διαχείρισης και οικονομικής
παρακολούθησης των Ευρωπαϊκών Έργων που εκτελούνται στο ΙΕΛΥΑ, οι οποίες μεταξύ άλλων
περιλαμβάνουν την υποστήριξη στη(ν)/στο(ν):
•

Παρακολούθηση, έλεγχο επιλεξιμότητας και καταχώρηση δαπανών, με υποστήριξη στη σύνταξη όλων
των απαραίτητων εγγράφων για την υλοποίησή τους

•

Υποστήριξη στην διενέργεια διαγωνισμών για τις ανάγκες των ερευνητικών έργων, ώστε να είναι
σύμφωνες με τον Οδηγό Υλοποίησης κάθε έργου και τις εσωτερικές διαδικασίες του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

•

Τήρηση φακέλων οικονομικής διαχείρισης ευρωπαϊκών έργων

•

Σύνταξη οικονομικών εκθέσεων των ευρωπαϊκών έργων του ΙΕΛΥΑ

•

Συνεργασία με ορκωτούς ελεγκτές κατά τους ελέγχους των Ευρωπαϊκών έργων του ΙΕΛΥΑ

•

Διαχείριση αλληλογραφίας που αφορά στην οικονομική διαχείριση των έργων

•

Λογιστικές υποχρεώσεις έργων και διαχείριση των εργαλείων (λογισμικό και αρχεία) οικονομικής
διαχείρισης και παρακολούθησης έργων που θα προκύψουν στα πλαίσια του έργου “E-PER”.

•

Υποστήριξη στην σύνταξη και αρχειοθέτηση δελτίων απασχόλησης (timesheets) και τη διαδικασία
λήψης πρόσθετων αμοιβών στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών έργων του ΙΕΛΥΑ

•

Υποστήριξη στη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων ή δράσεων διάχυσης στα πλαίσια
Ευρωπαϊκών έργων
Σημειώνεται ότι κάποιες από τις ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα.

Απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλου συναφούς αντικειμένου
σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος ή αντίστοιχος τίτλος ιδρύματος της αλλοδαπής
•

Εργασιακή εμπειρία στη χρηματοιοκονομική παρακολούθηση (υπολογισμός φόρου, εξόφληση
τιμολογίων, λογιστική καταχώρηση τιμολογίων, οικονομικές αναφορές)

•

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

•

Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο
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Συνεκτιμούμενα προσόντα
• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις Οικονομικές Επιστήμες σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος ή
αντίστοιχος τίτλος ιδρύματος της αλλοδαπής.
•

Εργασιακή εμπειρία στην οικονομική διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων (ΠΔΕ ή ΕΕ)

Βαθμολόγηση
Επισημαίνεται ότι όσοι δεν πληρούν όλα τα απαραίτητα προσόντα αποκλείονται.
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται κατόπιν της εκπλήρωσης όλων των απαραίτητων
προσόντων και ευρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του Έργου.
Τρόπος βαθμολόγησης

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης

Μέγιστη
βαθμολογία

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1

2

3
4

Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλου συναφούς
αντικειμένου σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος
ή αντίστοιχος τίτλος ιδρύματος της
αλλοδαπής

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Εργασιακή εμπειρία στη χρηματοιοκονομική
παρακολούθηση (υπολογισμός φόρου,
εξόφληση τιμολογίων, λογιστική καταχώρηση
τιμολογίων, οικονομικές αναφορές)
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

3 μονάδες / 6 μηνο με μέγιστο τα 10
εξάμηνα

30

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση
εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο
ΣΥΝΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

5

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις
Οικονομικές Επιστήμες

6

Εργασιακή Εμπειρία στην οικονομική
διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων (ΠΔΕ ή
ΕΕ)

7

Άριστη γνώση της αγγλική γλώσσας

Επιπέδου MSc: 10 Μονάδες
Επιπέδου PhD: 10 Μονάδες

20

5 μονάδες / 6 μηνο με μέγιστο 8
εξάμηνα

40
10

ΣΥΝΟΛΟ

100

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΑΜΟΙΒΗ
Η καταρτιθησόμενη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα έχει διάρκεια έως 10 μήνες
(από την υπογραφή της). Η συνολική αμοιβή θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική
νομοθεσία και θα είναι ανάλογη των προσόντων του επιλεγέντος προσώπου και της διάρκειας απασχόλησής
και δεν θα υπερβαίνει το ύψος του σχετικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Έργου.
Η αμοιβή θα καταβάλλεται μηνιαία σύμφωνα

με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
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συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015, όπως
ισχύουν, τις σχετικές οδηγίες

με αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ /06.05.2016 (ΑΔΑ ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) του Γενικού

Λογιστηρίου του Κράτους» και τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
17/Α/15.02.2017), όπως ισχύει.
Ως τόπος απασχόλησης ορίζεται το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (Χανιά), της Γενικής
Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ –ΔΗΜΗΤΡΑ. Η απασχόληση αφορά
σε πλήρες ωράριο για πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα και θα ακολουθεί το ωράριο του Ινστιτούτου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους με όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας,
δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 29-03-2021 και ώρα 14.30, με ηλεκτρονικό μήνυμα και με την ένδειξη στο
θέμα του μηνύματος «Για την αριθμ. 840_13068/8-3-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» στις
παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις sec.her@elgo.iosv.gr και sec.cha@eglo.iosv.gr. Προτάσεις που θα
σταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2810 83440 (Δρ Γ. Ψαρρά).
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΗΤΡΑ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας.
Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1 και παράγραφος 4 αντίστοιχα του π.δ. 164/2004
«Απαγορεύονται οι διαδοχικές συμβάσεις, που καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και
του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους η παρεμφερείς όρους εργασίας,
εφόσον μεταξύ των συμβάσεων αυτών μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών», «Σε κάθε
περίπτωση, ο αριθμός των διαδοχικών συμβάσεων δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερος των τριών, με την
επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του επόμενου άρθρου» και με το άρθρο 6, παράγραφος
1,«Συμβάσεις που καταρτίζονται διαδοχικώς και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου
εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας,
απαγορεύεται να υπερβαίνουν τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης,
είτε συνάπτονται κατ' εφαρμογήν του προηγούμενου άρθρου είτε συνάπτονται κατ' εφαρμογήν άλλων
διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας», επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να συντρέχουν οι ανωτέρω
απαγορεύσεις στα πρόσωπα των ενδιαφερομένων που θα υποβάλλουν αίτηση.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
•

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα – ιδιότητες και τίτλους σπουδών,
όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους εφόσον αυτά
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αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Σημειώνεται ότι για την απόδειξη των κατά περίπτωση απαιτούμενων προσόντων ισχύουν οι διατάξεις
του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’ 05.03.2001) όπως ισχύουν.
•

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την υγεία που απαιτείται για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων
τους.

•

Οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

•

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ότι
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

•

Η πρόταση που υποβάλλεται πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον
ενδιαφερόμενο. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται από τη διαδικασία και δεν αξιολογείται από την
Επιτροπή Αξιολόγησης. Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της πρότασης είναι αποκλειστικά του
ενδιαφερόμενου.

•

Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης, απορρίπτεται,
αποκλείεται από τη διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

•

Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή παραιτηθεί κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ μπορεί να συνάψει σύμβαση με τον επόμενο κατά σειρά
κατάταξης ενδιαφερόμενο για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.

•

Η παρούσα Πρόσκληση δύναται να ματαιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιό της, χωρίς έκαστος
ενδιαφερόμενος να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι του Οργανισμού.

•

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
(2016/679/ΕΕ) και την κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Η επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες και
τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης. Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν
διαβιβάζονται, κοινοποιούνται, ανακοινώνονται σε τρίτους και δεν καθίστανται προσβάσιμα σε
αυτούς, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από τον νόμο ή είναι απαραίτητο για σκοπούς άσκησης,
θεμελίωσης ή υπεράσπισης δικαιώματος κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό ή/και στην κατά
περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Στην τελευταία περίπτωση η διαβίβαση, κοινοποίηση,
ανακοίνωση ή παροχή πρόσβασης περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά
στοιχεία και δικαιολογητικά που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης των προτάσεων. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά
που υποβάλλονται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού της
επεξεργασίας (ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής). Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά
στοιχεία και δικαιολογητικά διατηρούνται και ύστερα από το διάστημα αυτό, εφόσον αυτό απαιτείται
από το νόμο ή είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Οι

ΑΔΑ: Ψ4Η6ΟΞ3Μ-ΘΩΓ
ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε την αίτησή τους και κατά συνέπεια τη
συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
•

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί κλήρωση.

•

Η υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ισοδυναμεί με πλήρη αποδοχή των
όρων διενέργειας αυτής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
1. Έντυπο υποβολής πρότασης ορθώς συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.
2. Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο των κρίσιμων
σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του
κατόχου).
3. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
πιστοποιητικό αναγνώρισης ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή πράξη αναγνώρισης από το
ΔΙΚΑΤΣΑ, για την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της
προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
4. Αντίγραφο πιστοποιητικού απόδειξης γνώσης ξένης γλώσσας.
5. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας (συμβάσεις, βεβαιώσεις κ.λπ. από όπου
να προκύπτει το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης).
6. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος ή αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο
ή Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου περί της μη ύπαρξης σχετικής υποχρέωσης.
7. Βιογραφικό σημείωμα (σύντομο).
8. Υπεύθυνη Δήλωση ότι: α) γνωρίζω άριστα την ελληνική γλώσσα, β) σε πιθανή επιλογή για την αριθμ.
804_13068/8-3-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν θα συντρέχουν οι απαγορεύσεις της
παραγράφου 1 και 4, του άρθρου 5, καθώς και της παραγράφου 1, του άρθρου 6, του π.δ. 164/2004,
γ) εργάζομαι ή δεν εργάζομαι σε άλλο φορέα του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, (ώρες απασχόλησής
σε περίπτωση εργασίας, προκειμένου να καταστεί ευχερής ο έλεγχος για την τήρηση της ισχύουσας
εργατικής νομοθεσίας περί του ανώτατου νόμιμου ορίου απασχόλησης, ανά περίπτωση), δ) είμαι
εγγεγραμμένος στο ……. Επαγγελματικό μητρώο/τεχνικό επιμελητήριο, ε) δεν έχει εκδοθεί σε βάρος
μου οριστική καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στ) τα αντίγραφα των εγγράφων απόδειξης
των ζητούμενων προσόντων και όλα τα σχετικά λοιπά συνοδευτικά έγγραφα, που επισυνάπτονται
στην πρότασή μου, αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχω στην κατοχή μου, ζ)
ότι για την ανάληψη της εργασίας και την είσπραξη της αμοιβής δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο
πρόσωπό μου και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσω για την άρση κάθε κωλύματος για το

ΑΔΑ: Ψ4Η6ΟΞ3Μ-ΘΩΓ
σκοπό αυτό, εφόσον η πρότασή μου

γίνει αποδεκτή, η) παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα

αποζημίωσης για τυχόν απόφαση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση της
διαδικασίας ή στη μη σύναψη της σύμβασης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η Επιτροπή Αξιολόγησης, που ορίστηκε, με την αριθμ 45 απόφαση της 2ης /02-03-2021 Συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου, αφού ολοκληρώσει την αξιολόγηση των προτάσεων με τα δικαιολογητικά και
συντάξει τον πίνακα κατάταξης των προτάσεων κατά φθίνουσα σειρά, εισηγείται (διά του οικείου Διευθυντή
και της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας) στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την
έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης και του πίνακα κατάταξης. Η σχετική απόφαση αναρτάται
στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.
Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών,
που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της ανωτέρω απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.
Η

άσκηση

της

ένστασης

γίνεται

στις

παρακάτω

ηλεκτρονικές

διευθύνσεις sec.her@elgo.iosv.gr

και sec.cha@elgo.iosv.gr και θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση κατά του πίνακα κατάταξης της αριθμ.
…….. Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ που αφορά στην αριθμ. 804_13068/8-32021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος». Ενστάσεις που θα παραληφθούν μετά την παρέλευση των
πέντε (5) ημερών δεν θα γίνουν αποδεκτές. Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν
υπάρξει ενστάσεις, ο πίνακας κατάταξης οριστικοποιείται και καλείται ο επιλεχθείς για την υπογραφή της
σύμβασης. Σε περίπτωση ενστάσεων, η Επιτροπή Ενστάσεων, που έχει οριστεί με την αριθμ. 49 Απόφαση της
15ης /22.12. 2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου τις εξετάζει και εκφράζει αιτιολογημένα την
άποψή της, με βάση την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την έγκριση του πρακτικού της,
οριστικοποιεί τον πίνακα κατάταξης και αποφασίζει τη σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου. Η σχετική απόφαση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών
Φυτών & Αμπέλου (www.nagref-cha.gr), στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr).
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