
1 
 

Καστοριάς 32A, Μέσα Κατσαμπάς, Τ.Κ.: 71307, Ηράκλειο, τηλ: 2810-302300, Fax: 2810-245858,  e-mail: nagrefhe@otenet.gr 

 

 
                                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
                                                                                          Ηράκλειο, 08-06-2018 

                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ.:  2066/26067 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου/ Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας 

και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

(ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης 

μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με 

τίτλο «Susceptibility of a laboratory Tuta absoluta population to DPX-E2Y45 35WG, 

population tested in parallel with PTD in Turkey (ring test) and susceptibility of Greek and 

Italian Tuta absoluta populations collected in 2018 to DPX-MP062 30WG’ (Τuta-Chem-18-1)». 

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης 

μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Φυσικό πρόσωπο, ελεύθερο/η επαγγελματία Τεχνολόγο 

Γεωπονίας ΤΕ για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών στο Εργαστήριο Εντομολογίας με 

υπεύθυνο τον Δρ Εμμ. Ροδιτάκη, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.: 2057/25842/07-06-2018 (ΑΔΑ: 

78ΝΖΟΞ3Μ-2ΚΓ), απόφαση έγκρισης έκδοσης πρόσκλησης της Δ/ντριας: 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ   

Εκτέλεση βιοδοκιμών για την αξιόλογης της αποτελεσματικότητας εντομοκτόνων στον εχθρό Tuta 
absoluta. Οι εργασίες που θα ανατεθούν στο/στην ανάδοχο είναι: 

 η ανάπτυξη πληθυσμών (εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης έργου: 2ος μήνας), 

 η διενέργεια βιοδοκιμών με τις μεθόδους που αναφέρονται στις σχετικές συμβάσεις 
(εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης έργου: 3ος μήνας), 

 η αξιολόγηση και η μερική επεξεργασία των αποτελεσμάτων (εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης 
έργου: 3ος μήνας). 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Ο/Η ανάδοχος απαιτείται να έχει: 

 Πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπονίας ΤE 

 Πιστοποιημένη καλή γνώση Αγγλικών  

 Πιστοποιημένη Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα  

 Εμπειρία ή/και δημοσιεύσεις σε θέματα ανθεκτικότητας και αξιολόγησης εντομοκτόνων και 
ειδικότερα στην εκτροφή και εκτέλεση βιοδοκιμών σε εντομολογικούς εχθρούς 

 Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψήφιους). 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 Σχετικός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (ζωικοί εχθροί).  

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από 01 Ιουλίου 2018 έως 30 

Σεπτεμβρίου 2018. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται  στα 4.500,00  Ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (3.629,03 + 870,97 Φ.Π.Α.= 4.500,00 €) και όλων των νόμιμων 

κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα καταβληθεί 

δε, με τιμολόγια  παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου. 

 

ΑΔΑ: Ω5Ω2ΟΞ3Μ-2ΨΑ
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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 την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 

και ώρα 14:00, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ.: 2066/26067/07-06-2018, 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».  

   Οι προτάσεις  υποβάλλονται  στα γραφεία του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & 

Αμπέλου Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας της Γενικής 

Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός 

Καστοριάς 32 Α, Μέσα Κατσαμπάς, Τ.Κ.:71307 Ηράκλειο (τηλ. 2810-302300).  

Οι προτάσεις, που θα κατατεθούν με ταχυδρομείο θα πρέπει να έχουν παραδοθεί μέχρι την 

παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω 

ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές.  

 

Το έντυπο πρότασης  μπορούν να το αναζητήσουν  στην σελίδα του ΙΕΛΥΑ http://www.nagref-cha.gr/ ή 

μπορούν να απευθύνονται στη κα. Παπαχατζάκη Μαρία, τηλ. 2810-302308. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρ Εμμανουήλ 

Ροδιτάκης (2810 302309) για πληροφορίες ως προς το ερευνητικό έργο και τις εργασίες που θα 

αναλάβουν να εκτελέσουν και στην κα Μαρία Παπαχατζάκη (2810 302308), για διαδικαστικά θέματα 

του διαγωνισμού.  

 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά 

δικαιώματα προσδοκίας. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το 

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

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

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 πρόταση, υπολογιζόμενης και την υπό ανάθεση σύμβασης.  
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

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 Διεπιστημονικό 

Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή πράξη 

http://www.nagref-cha.gr/
ΑΔΑ: Ω5Ω2ΟΞ3Μ-2ΨΑ
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αναγνώρισης από το ΔΙ.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.  Αντίγραφο πιστοποιητικού απόδειξης ξένης γλώσσας (όπου απαιτείται). 

4. Αντίγραφο πιστοποιητικού απόδειξης γνώσης χρήσης Η/Υ και διαδικτυακών εφαρμογών 

(όπου απαιτείται).  

5.  Αντίγραφο πιστοποιητικού εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους άρρενες 

υποψηφίους). 

6.  Δικαιολογητικά για την απόδειξη της πιστοποιημένης/εργασιακής εμπειρίας (τίτλοι σπουδών, 

συμβάσεις, βεβαιώσεις κ.λ.π. από όπου να προκύπτει το χρονικό διάστημα και το 

αντικείμενο απασχόλησης).  

7.  Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται). 

8.  Βιογραφικό σημείωμα (σύντομο). 

9.  Οποιαδήποτε έγγραφα πιστοποιούν το τυχόν επιστημονικό  έργο. 

10.  Υπεύθυνη Δήλωση, ότι σε πιθανή επιλογή για την αριθμ.: 2066/26067/08-06-2018  

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. 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 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, η Διευθύντρια του Ινστιτούτου  θα καταρτίσει τον τελικό πίνακα κατάταξης  
και θα εκδώσει την σχετική απόφαση ανάθεσης εργασιών, η οποία θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και 
στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ www.elgo.gr. Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης 
έργου καλείται ο/η ανάδοχος να αναλάβει το έργο και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Σε 
περίπτωση ο/η ανάδοχος δεν αποδεχτεί, η ανάθεση του έργου γίνεται στον αμέσως επόμενο, 
σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης.  

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

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

οδός Καστοριάς 32 Α Μέσα Κατσαμπά 71307 Ηράκλειο και  β) στο Δήμο Ηρακλείου και θα αναρτηθεί 

α) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και β) στις ιστοσελίδες του ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ, www.elgo.gr  και www.nagref-cha.gr.                                   

 

                                                              

    ΗΗ  ΔΔ//ννττρριιαα  

 

  

          ΔΔρρ  ΑΑνναασστταασσίίαα  ΤΤσσααγγκκααρράάκκοουυ  

              ΤΤαακκττιικκήή  ΕΕρρεευυννήήττρριιαα 
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