
 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ    Ιωάννινα, 07 /02/2018 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ                       Αρ.Πρωτ.: 345/6137 
Τµήµα Γάλακτος  
Εθν. Αντιστάσεως 3, Κατσικάς Ιωάννινα 
Πληρ.: Ανθή ψηλού  
Ανδροµάχη Καραµέτση  
e-mail: arsi@otenet.gr 
Τηλ:  26510– 94780 
Fax: 26510 92523 
                                                

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων –Τµ. Γάλακτος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ∆ΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη µιας  

(1) συµβάσης µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, µε φυσικό πρόσωπό, για τις ανάγκες υλοποίησης 

του έργου «Promotion of local Mediterranean fermented foods t hrough a better knowledge 

and management of microbial resources- ProMedFoods”  στο πλαίσιο του προγράµµατος 

ARIMNET 2 (2nd Transnational Call, 2016) « ProMedFoods (ARIMNet-2) για το 2018».  

 

Συγκεκριµένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου, µε φυσικό πρόσωπο, µε αντικείµενο: 

 

Ο επιστηµονικός συνεργάτης – ερευνητής θα προσληφθεί  για να διεξαγάγει  στο Τµήµα Γάλακτος  

τις απαραίτητες µοριακές  αναλύσεις  µε Culture-dependent τεχνικές  για την  ταυτοποίηση  και 

χαρακτηρισµό οξυγαλακτικών  κυρίως βακτηρίων και ζυµών  από δείγµατα  παραδοσιακού  

Γαλοτυριού.  Θα  χρησιµοποιήσει τον υπάρχοντα  µοριακό  και άλλο  εξοπλισµό  της µονάδας  µε 

βάση  τα πρωτόκολλα ανάλυσης  και την αρωγή των εταίρων µας στο έργο,  όπως οι διαδικασίες  

αυτές αποτυπώνονται στο Consortium Agreement.  Επίσης θα διεξαγάγει 1-2 ενηµερωτικές –

εκπαιδευτικές  επισκέψεις  για ειδικές, κυρίως culture-independent τεχνικές  στα  αντίστοιχα  

εργαστήρια των εταίρων. Συνολικά θα έχει την υπευθυνότητα  της συλλογής και επεξεργασίας  των 

µοριακών  αποτελεσµάτων  χαρακτηρισµού και ταυτοποίησης  των µικροβιακών  στελεχών  και θα  

συµβάλλει  στην συγγραφή  των απαραίτητων  εκθέσεων προόδου  και διαφόρων  ειδών  

δηµοσιεύσεων, σε συνεργασία  µε τον ∆ρ Ιωάννη Σαµέλη, επιστηµονικά υπεύθυνο του έργου.  

 

 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

• Πτυχιούχος Γεωπονίας, Χηµείας, Βιολογίας, Κτηνιατρικής ή άλλου συναφούς 

πτυχίου ΑΕΙ  

•  Κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών (κατά προτεραιότητα) ή αναγνωρισµένο 
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µεταπτυχιακό τίτλο  στο γνωστικό αντικείµενο Moριακή  Μικροβιολογία  

• Αποδεδειγµένη εργασιακή εµπειρία, στην υλοποίηση και στη διαχείριση ερευνητικών 

έργων, και επιστηµονικές δηµοσιεύσεις συναφείς προς το παραπάνω γνωστικό 

αντικείµενο 

• Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους). 

 

   

 Η καταρτιθησόµενη σύµβαση µίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως 

έως και δέκα µήνες. Το ποσό της αµοιβής για το ανατιθέµενο έργο ορίζεται στα 15.000 

Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, όλων των νόµιµων κρατήσεων και τυχόν ασφαλιστικών 

εισφορών αναδόχου και αντισυµβαλλόµενου, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο 

άρθρο 39 του Ν.4387/2016, θα καταβληθεί δε, µε τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών του 

αντισυµβαλλόµενου. 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Όσοι επιθυµούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση 

για σύναψη σύµβασης  µίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, µέχρι και τις 13-02-2018 και ώρα 

13.00, σε κλειστό φάκελο µε την ένδειξη «Για την αρ. πρωτ. 345/6137 Πρόσκληση εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος». Η πρόταση  υποβάλλεται  στα γραφεία του  Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών 

Προϊόντων- Τµ. Γαλάκτος, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ, οδός Εθνικής 

Αντιστάσεως 3, Κατσικάς Ιωάννινα  452 21. Προτάσεις  που θα παραληφθούν µετά την παραπάνω 

ηµεροµηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι 

µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2651 0 94780.  

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσµεύει τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ - ∆ΗΜΗΤΡΑ να συνάψει συνεργασία µε τους ενδιαφερόµενους και δεν γεννά 

δικαιώµατα προσδοκίας. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ -∆ΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το 

δικαίωµα επιλογής του προσώπου του αντισυµβαλλοµένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια 

ως προς την ίδια τη σύναψη ή µη της σχετικής σύµβασης. 

∆εδοµένου 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 
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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 πρόταση, υπολογιζόµενης 

και την υπό ανάθεση σύµβασης.    

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, ανάλογα µε τη θέση: 

 

1. Αντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, 

φωτοαντίγραφο των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο 

αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).  

2. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή 

απαιτείται: πιστοποιητικό αναγνώρισης ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο από το 

∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης 

(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή πράξη αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιµία του τίτλου, που να 

έχει εκδοθεί µέχρι και την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. 

3. ∆ικαιολογητικά για την απόδειξη της εργασιακής  εµπειρίας (συµβάσεις, βεβαιώσεις κ.λπ. 

από όπου να προκύπτει το χρονικό διάστηµα και το αντικείµενο απασχόλησης).  

4. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλµατος, όπου αυτή απαιτείται. 

5. Βιογραφικό σηµείωµα (σύντοµο). 

6. Οποιαδήποτε έγγραφα πιστοποιούν το τυχόν επιστηµονικό  έργο. 

7. Υπεύθυνη ∆ήλωση, ότι σε πιθανή επιλογή για την αρ. πρωτ. 345/6137 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.  

 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Μετά το πέρας της εξέτασης από την αρµόδια επιτροπή των προτάσεων µε τα δικαιολογητικά και 

τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων µε σειρά προτεραιότητας, ανάλογα µε τα τυπικά 

και ουσιαστικά προσόντα τους, ο ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου θα καταρτίσει τον τελικό πίνακα 

κατάταξης και θα εκδώσει την σχετική  απόφαση ανάθεσης εργασιών, η οποία θα  αναρτηθεί  στη  

∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης έργου καλείται ο ανάδοχος να αναλάβει το έργο και να 

υπογράψει τη σχετική σύµβαση. 

 Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους δεν αποδεχτεί, η ανάθεση του έργου γίνεται 

στον αµέσως επόµενο κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τον πίνακα κατάταξης.  
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∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τοιχοκολληθεί: α) στα γραφεία του 

Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων – Τµ. Γάλακτος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 

Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 3, 

Κατσικάς Ιωάννινα 452 21  και β) στο ∆ήµο Ιωαννιτών και θα αναρτηθεί α) στη  ∆ΙΑΥΓΕΙΑ του 

ΕΛ.Γ.Ο. – ∆ΗΜΗΤΡΑ και β) στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Ο-∆ΗΜΗΤΡΑ.  

 

 

 

Η ∆ιευθύντρια 

 

 

∆ρ  Ευθυµία Κονδύλη 

Τακτική Ερευνήτρια 
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