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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
Έρνληαο ππφςε ηελ αξηζκ. 15ε/22-12-2020 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζέκα: 56, ν
ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ / Ιλζηηηνχην Διηάο Τπνηξνπηθψλ Φπηψλ
& Ακπέινπ, εθδειψλεη ελδηαθέξνλ γηα ηε ζχλαςε δχν (2) ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ: «Αλάπηπμε θαηλνηφκσλ
ηερλνινγηψλ παξαθνινχζεζεο ηνινγηθψλ αζζελεηψλ-θνξέσλ εζπεξηδνεηδψλ θαη αμηνιφγεζε
εκπνξηθψλ ζθεπαζκάησλ ελεξγνπνίεζεο κεραληζκψλ άκπλαο – ΔΠΔΡαζπίο» κε θσδηθφ ΟΠ
(MIS) 507453, ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία
(ΔΠΑλΔΚ) 2014-2020, ηεο Δληαίαο Γξάζεο Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ Έξεπλαο, Σερλνινγηθήο
Αλάπηπμεο & Καηλνηνκίαο «Δξεπλψ-Γεκηνπξγψ-Καηλνηνκψ», κε ρξεκαηνδφηεζε απφ εζληθνχο
πφξνπο (ΓΓΔΣ) θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο).
ΤΜΒΑΗ Α
πγθεθξηκέλα ελδηαθέξεηαη γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ, κε αληηθείκελν ηελ ζπιινγή δεηγκάησλ, ηελ απνκφλσζε θαη κνξηαθή αλίρλεπζε
παζνγφλσλ ηψλ/ηνεηδψλ ζε εζπεξηδνεηδή, ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαη βηνπιεξνθνξηαθή
αλάιπζε ηελ αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθψλ εξγαιείσλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία εθζέζεσλ
πξνφδνπ.
Ο/H ππνςήθηνο/α πνπ ζα επηιεγεί αλακέλεηαη λα αζρνιεζεί ζε δξάζεηο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ
ζηηο ελφηεηεο εξγαζίαο ΔΔ1, ΔΔ2, ΔΔ3 θαη ΔΔ5 θαη αθνξνχλ α) ΔΔ1 - ηαπηνπνίεζε θαη
ραξηνγξάθεζε ηνεηδψλ ζε εζπεξηδνεηδή θαη έιεγρνη θπηνυγείαο θπησξίσλ: δεηγκαηνιεςίεο
δηαθφξσλ εζπεξηδνεηδψλ απφ πεξηνρέο Υαλίσλ θαη Ηξαθιείνπ, εθρχιηζε RNA απφ
ζπιιερζέληα δείγκαηα θαη θπησξηαθφ πιηθφ θαη κνξηαθή αλίρλεπζε παζνγφλσλ, β) ΔΔ2 κειέηε ζπκβαηφηεηαο ππνθεηκέλσλ κε ηα ζεκαληηθφηεξα είδε θαη πνηθηιίεο εζπεξηδνεηδψλ θαη
δνθηκέο παζνγέλεηαο: κνξηαθή αλίρλεπζε παζνγφλσλ κεηά απφ εθαξκνγή βηνδνθηκψλ
παζνγέλεηαο κε εκβνιηαζκφ, γ) ΔΔ3 – αλάπηπμε λέσλ θαη γξήγνξσλ δηαγλσζηηθψλ εξγαιείσλ
ηνπ CTV κε ρξήζε θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ: αλάπηπμε κεζνδνινγίαο αλίρλεπζεο CTV κε
aptamers λνπθιετθψλ νμέσλ θαη δ) ΔΔ5 - παξαθνινχζεζε αθίδσλ-θνξέσλ ηνπ CTV κε ρξήζε
λέσλ ηερλνινγηψλ: απνκφλσζε RNA απφ έληνκα-αθίδεο θαη κνξηαθή αλίρλεπζε παζνγφλσλ.
Δηδηθφηεξα, νη βαζηθέο εξγαζίεο θαη παξαδνηέα φπνπ ζα απαζρνιεζεί ν/ε ππνςήθηνο/α
πεξηιακβάλνπλ:
 Έθζεζε θαηαγξαθήο παξνπζίαο ηνεηδψλ ζε δηάθνξα είδε εζπεξηδνεηδψλ, επηδεκηνινγηθή
θαηάζηαζε θαη πξσηφθνιια ειέγρνπ (Π1.1).
 Αλαθνξά ηνινγηθνχ ειέγρνπ θπηηθνχ πιηθνχ απφ θπηψξηα (Π1.2).
 Έθζεζε επαηζζεζίαο ζε ηνεηδή δηαθφξσλ εηδψλ εζπεξηδνεηδψλ/ππνθεηκέλσλ (Π2.2).
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 Γεκηνπξγία δηαγλσζηηθνχ εξγαιείνπ πςειήο επαηζζεζίαο αλίρλεπζεο (Π3.6).
 Αλαθνξά εηδψλ αθίδσλ πνπ θέξνπλ ηνθφξν ηθαλφηεηα (Π5.2).
 πκβνιή ζηε δεκνζίεπζε άξζξσλ – εξγαζηψλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη
αλαθνηλψζεσλ ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο.
 Πξνεηνηκαζία εθζέζεσλ πξνφδνπ.
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
 Πηπρίν ΠΔ Γεσπνληθψλ
Δπηζηεκψλ ή Βηνινγηθψλ Δπηζηεκψλ ή άιινπ ζπλαθνχο
αληηθεηκέλνπ ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ ή αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ ηδξχκαηνο ηεο
αιινδαπήο.
 Δκπεηξία ζε ηερληθέο κνξηαθήο βηνινγίαο (απνκφλσζε RNA, RT-PCR).
 Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.
 Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν επηκειεηήξην.
ΤΝΔΚΣΙΜΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ





Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηε Φπηνπαζνινγία ή Μνξηαθή Βηνινγία ζρνιήο ηεο
εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ ή αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο.
Άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.
Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα/έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν
ηνπ Έξγνπ.
Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο (ζε δηεζλή πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα) ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ζηε Φπηνπαζνινγία ή Μνξηαθή Βηνινγία.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΟΝΣΩΝ
Δπηζεκαίλεηαη φηη φζνη δελ πιεξνχλ φια ηα απαξαίηεηα πξνζφληα απνθιείνληαη.
Η πξνζκέηξεζε κνλάδσλ βαζκνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ ηεο εθπιήξσζεο φισλ ησλ
απαξαίηεησλ πξνζφλησλ θαη επξίζθνληαη ζε αληηθεηκεληθή ζπλάθεηα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
Έξγνπ.
Α/Α

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ

ΜΔΓΙΣΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Πηπρίν ΠΔ Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ ή Βηνινγηθψλ

NAI/OXI

Δπηζηεκψλ ή άιινπ ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ
ζρνιήο
ηεο
εκεδαπήο
ή
ηζφηηκνπ
ή
αλαγλσξηζκέλνπ
αιινδαπήο.

2

3

ηίηινπ

ηδξχκαηνο

Δκπεηξία ζε ηερληθέο κνξηαθήο
(απνκφλσζε RNA, RT-PCR).

ηεο

βηνινγίαο

Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.

10 κνλάδεο/ εμάκελν κε

50

κέγηζην ηα 5 εμάκελα
NAI/OXI

ΤΝΔΚΣΙΜΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
4

Μεηαπηπρηαθφ
ηίηιν
ζπνπδψλ
ζηε
Φπηνπαζνινγία ή Μνξηαθή Βηνινγία ζρνιήο ηεο
εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ ή αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ
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ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο.

5

Άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.

6

Δξγαζηαθή
εκπεηξία
πξνγξάκκαηα/έξγα πνπ

ζε
εξεπλεηηθά
ζρεηίδνληαη κε ην

αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ.

7

10
2,5 κνλάδεο/ εμάκελν
κε κέγηζην ηα 4

10

εμάκελα

Δπηζηεκνληθέο
δεκνζηεχζεηο
(ζε
δηεζλή
πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα) ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ηε Φπηνπαζνινγία ή Μνξηαθή Βηνινγία.

2 κνλάδεο/ δεκνζίεπζε
κε κέγηζην ηηο 5

10

δεκνζηεχζεηο

ΤΝΟΛΟ

100

Η θαηαξηηζεζφκελε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζα έρεη δηάξθεηα
έσο δέθα (10) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. Η ζχκβαζε δχλαηαη λα παξαηαζεί κεηά απφ
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ρσξίο πεξηνξηζκφ, κέρξη ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηνπ θαη εθφζνλ ππάξρεη ε απαηηνχκελε πίζησζε ζην Έξγν.
ΤΜΒΑΗ Β
πγθεθξηκέλα ελδηαθέξεηαη γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ κε αληηθείκελν ηε δεκηνπξγία κεζνδνινγίαο γηα έγθαηξε θαη πξφσξε αλίρλεπζε
παζνγφλσλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία εθζέζεσλ πξνφδνπ.
Ο/H ππνςήθηνο/α πνπ ζα επηιεγεί αλακέλεηαη λα αζρνιεζεί ζε δξάζεηο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ
ζηελ ελφηεηα εξγαζίαο ΔΔ3 θαη αθνξά αλάπηπμε λέσλ θαη γξήγνξσλ δηαγλσζηηθψλ εξγαιείσλ
ηνπ CTV κε ρξήζε θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ: αλάπηπμε κεζνδνινγίαο ηειεαλίρλεπζεο (remote
sensing) σο Γεσξγία Αθξηβείαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην NDVI δείθηε απνηχπσζεο ζε αζζελή θαη
πγηή δέλδξα. Δηδηθφηεξα, νη βαζηθέο εξγαζίεο θαη παξαδνηέα φπνπ ζα απαζρνιεζεί ν/ε
ππνςήθηνο/α πεξηιακβάλνπλ:





Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηειεαλίρλεπζεο γηα έγθαηξε θαη πξφσξε δηάγλσζε ηνπ CTV
(Π3.1).
πκβνιή ζηε δεκνζίεπζε άξζξσλ – εξγαζηψλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη
αλαθνηλψζεσλ ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο.
Πξνεηνηκαζία εθζέζεσλ πξνφδνπ.

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
 Πηπρίν ΠΔ Γεσπνλίαο ή Γεσινγίαο ή Γεσγξαθίαο ή άιινπ ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ ζρνιήο
ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ ή αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο.
 Δκπεηξία ζε ζέκαηα γεσπιεξνθνξηθήο κε έκθαζε ζηελ ηειεπηζθφπεζε.
 Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.
 Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ή βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν επηκειεηήξην.
ΤΝΔΚΣΙΜΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
 Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζηε γεσπιεξνθνξηθή – ηειεπηζθφπεζε ζρνιήο ηεο
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εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ ή αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο.
Άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.
Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα/έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν
ηνπ Έξγνπ.
Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο (ζε δηεζλή πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα) ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ζηε γεσπιεξνθνξηθή (ζε θπηά).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΟΝΣΩΝ
Δπηζεκαίλεηαη φηη φζνη δελ πιεξνχλ φια ηα απαξαίηεηα πξνζφληα απνθιείνληαη.
Η πξνζκέηξεζε κνλάδσλ βαζκνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ ηεο εθπιήξσζεο φισλ ησλ
απαξαίηεησλ πξνζφλησλ θαη επξίζθνληαη ζε αληηθεηκεληθή ζπλάθεηα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
Έξγνπ.
Α/Α

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ

ΜΔΓΙΣΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Πηπρίν ΠΔ Γεσπνλίαο ή Γεσινγίαο ή Γεσγξαθίαο
ή άιινπ ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ ζρνιήο ηεο

NAI/OXI

εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ ή αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ
ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο.

2

3

Δκπεηξία ζηε γεσπιεξνθνξηθήο κε έκθαζε ζηελ
ηειεπηζθφπεζε.
Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.

10 κνλάδεο/ εμάκελν κε

50

κέγηζην ηα 5 εμάκελα
NAI/OXI

ΤΝΔΚΣΙΜΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

5

Μεηαπηπρηαθφ
ηίηιν
ζπνπδψλ
ζηε
γεσπιεξνθνξηθή – ηειεπηζθφπεζε ζρνιήο ηεο
εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ ή αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ
ηδξχκαηνο ηεο αιινδαπήο.
Άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.

6

Δξγαζηαθή

4

εκπεηξία

πξνγξάκκαηα/έξγα πνπ
αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ.

7

Δπηζηεκνληθέο

ζε

εξεπλεηηθά

ζρεηίδνληαη

δεκνζηεχζεηο

(ζε

κε

ην

δηεζλή

πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα) ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ηε γεσπιεξνθνξηθή (ζε θπηά).

20

10
2,5 κνλάδεο/ εμάκελν

10

κε κέγηζην ηα 4
εμάκελα
2 κνλάδεο/ δεκνζίεπζε

10

κε κέγηζην ηηο 5
δεκνζηεχζεηο

ΤΝΟΛΟ

100

Η θαηαξηηζεζφκελε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζα έρεη δηάξθεηα
έσο ελλέα (09) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. Η ζχκβαζε δχλαηαη λα παξαηαζεί κεηά απφ
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ρσξίο πεξηνξηζκφ, κέρξη ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηνπ Έξγνπ θαη εθφζνλ ππάξρεη ε απαηηνχκελε πίζησζε ζην Έξγν.
Η ζπλνιηθή ακνηβή θαη γηα ηηο δχν (2) ζπκβάζεηο ζα δηακνξθσζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε
Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 167, Τ.Κ. 73134ΧΑΝΙΑ,ΤΗΛ.:2821083415, E-mail:mathioudakis@nagref-cha.gr

ΑΔΑ: 6Τ1ΓΟΞ3Μ-ΓΘ8

ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ζα είλαη αλάινγε ησλ πξνζφλησλ ηνπ επηιεγέληνο πξνζψπνπ θαη ηεο
δηάξθεηαο απαζρφιεζήο ηνπ θαη κέρξη ηνπ χςνπο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Έξγνπ.
Η ακνηβή γηα ηηο δχν (2) παξαπάλσ ζπκβάζεηο, ζα θαηαβάιιεηαη κεληαία ζχκθσλα

κε ηηο

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4354/2015 «Γηαρείξηζε ηωλ κε εμππεξεηνύκελωλ δαλείωλ, κηζζνινγηθέο
ξπζκίζεηο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηεο ζπκθωλίαο δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρωλ θαη
δηαξζξωηηθώλ κεηαξξπζκίζεωλ» (ΦΔΚ 176/Α/16.12.2015, φπσο ηζρχνπλ, ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο
κε αξ. πξση. 2/31029/ΓΔΠ /06.05.2016 (ΑΓΑ ΩΛ9Η-0ΝΜ) ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ
Κξάηνπο» θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4452/2017 «Ρύζκηζε ζεκάηωλ ηνπ Κξαηηθνύ
Πηζηνπνηεηηθνύ Γιωζζνκάζεηαο, ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
(ΦΔΚ 17/Α/15.02.2017), φπσο ηζρχεη.
Ωο ηφπνο απαζρφιεζεο θαη γηα ηηο δχν (2) ζπκβάζεηο νξίδεηαη ην Ιλζηηηνχηνπ Διηάο,
Τπνηξνπηθψλ Φπηψλ θαη

Ακπέινπ (Λ. Καξακαλιή 167, Σ.Κ.: 73 134, Υαληά Κξήηεο), ηεο

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο, ηνπ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ –
ΓΗΜΗΣΡΑ. Η απαζρφιεζε αθνξά ζε πιήξεο σξάξην γηα πέληε (5) εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαη
ζα αθνινπζείηαη ην σξάξην ηνπ Ιλζηηηνχηνπ.
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ
Όζνη επηζπκνχλ λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ πξφηαζή
ηνπο κε φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά εληφο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε
δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο, δειαδή ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ Παρασκευή 22-01-2021 θαη ψξα
14:00, ζε θιεηζηφ θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηα ηελ αξηζκ. 21/460/07-01-2021 Πξφζθιεζε
εθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΣΔΙ». Η πξφηαζε ππνβάιιεηαη ζηα γξαθεία ηνπ
Ιλζηηηνχηνπ Διηάο, Τπνηξνπηθψλ Φπηψλ & Ακπέινπ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο
Έξεπλαο, ηνπ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΓΗΜΗΣΡΑ, νδφο Λ. Καξακαλιή 167,
Σ.Κ.: 73 134, Υαληά Κξήηεο. Πξνηάζεηο πνπ ζα παξαιεθζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία
θαη ψξα δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ
λα απεπζχλνληαη ζην ηειέθσλν 28210 83415 (Γξ Μ. Μαζηνπδάθεο).
Η παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δελ δεζκεχεη ηνλ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΙΜΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ λα ζπλάςεη ζπλεξγαζία κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη δελ γελλά
δηθαηψκαηα πξνζδνθίαο.
Γεδνκέλνπ φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, παξάγξαθνο 1 θαη παξάγξαθνο 4 αληίζηνηρα ηνπ π.δ.
164/2004 «Απαγνξεύνληαη νη δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο, πνπ θαηαξηίδνληαη θαη εθηεινύληαη κεηαμύ
ηνπ ίδηνπ εξγνδόηε θαη ηνπ ίδηνπ εξγαδόκελνπ κε ηελ ίδηα ή παξεκθεξή εηδηθόηεηα θαη κε ηνπο
ίδηνπο ε παξεκθεξείο όξνπο εξγαζίαο, εθόζνλ κεηαμύ ηωλ ζπκβάζεωλ απηώλ κεζνιαβεί ρξνληθό
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δηάζηεκα κηθξόηεξν ηωλ ηξηώλ κελώλ», «ε θάζε πεξίπηωζε, ν αξηζκόο ηωλ δηαδνρηθώλ
ζπκβάζεωλ δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιύηεξνο ηωλ ηξηώλ, κε ηελ επηθύιαμε ηωλ δηαηάμεωλ
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ επόκελνπ άξζξνπ» θαη κε ην άξζξν 6, παξάγξαθνο 1, «πκβάζεηο πνπ
θαηαξηίδνληαη δηαδνρηθώο θαη εθηεινύληαη κεηαμύ ηνπ ίδηνπ εξγνδόηε θαη ηνπ ίδηνπ εξγαδόκελνπ κε
ηελ ίδηα ή παξεκθεξή εηδηθόηεηα θαη κε ηνπο ίδηνπο ή παξεκθεξείο όξνπο εξγαζίαο, απαγνξεύεηαη
λα ππεξβαίλνπλ ηνπο είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο ζε ζπλνιηθό ρξόλν δηάξθεηαο ηεο απαζρόιεζεο,
είηε

ζπλάπηνληαη

θαη' εθαξκνγήλ

ηνπ

πξνεγνύκελνπ

άξζξνπ

είηε

ζπλάπηνληαη

θαη' εθαξκνγήλ άιιωλ δηαηάμεωλ ηεο θεηκέλεο λνκνζεζίαο», επηζεκαίλεηαη φηη δελ ζα πξέπεη λα
ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ

απαγνξεχζεηο ζηα πξφζσπα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ζα

ππνβάιινπλ αίηεζε.



ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ
Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα θαηέρνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη ηίηινπο ζπνπδψλ,
φπσο θαη ηα απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά αλαγλψξηζεο θαη ηζνηηκίαο ησλ πηπρίσλ ηνπο
εθφζνλ απηά απνθηήζεθαλ ζηελ αιινδαπή, κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ. εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ απφδεημε ησλ θαηά πεξίπησζε
απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ αθνινπζνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 50/2001 (ΦΔΚ 39 Α’
05.03.2001) φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.



Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα έρνπλ ηελ πγεία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο.



Οη ελδηαθεξφκελνη

δελ πξέπεη λα ηεινχλ ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή

κεξηθή), ππφ επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε (πιήξε ή κεξηθή) θαη ππφ ηηο δχν
απηέο θαηαζηάζεηο.


Οη άλδξεο ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ππεχζπλε δήισζε (άξζξν 8
Ν.1599/1986) φηη έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή έρνπλ
απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο.



Η

πξφηαζε

πνπ

ππνβάιιεηαη

πξέπεη

λα

είλαη

πιήξσο

ζπκπιεξσκέλε

θαη

ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. ε αληίζεηε πεξίπησζε απνθιείεηαη απφ ηε
δηαδηθαζία θαη δελ αμηνινγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. Η επζχλε γηα ηελ νξζή
ζπκπιήξσζε ηεο πξφηαζεο είλαη απνθιεηζηηθά ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.


Τπνβιεζείζα πξφηαζε, ε νπνία δελ πιεξνί ηα απαξαίηεηα πξνζφληα ηεο πξφζθιεζεο,
απνξξίπηεηαη, απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία θαη δελ αμηνινγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή
Αμηνιφγεζεο.



ε πεξίπησζε πνπ ν επηιερζείο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή
παξαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, ν ΔΛΓΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ κπνξεί λα ζπλάςεη
ζχκβαζε κε ηνλ επφκελν θαηά ζεηξά θαηάηαμεο ελδηαθεξφκελν γηα ην ππνιεηπφκελν
ρξνληθφ δηάζηεκα.
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Η παξνχζα Πξφζθιεζε δχλαηαη λα καηαησζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδηφ ηεο, ρσξίο
έθαζηνο ελδηαθεξφκελνο λα δηαηεξεί νπνηαδήπνηε αμίσζε έλαληη ηνπ Οξγαληζκνχ.



Ο ΔΛΓΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ αθνινπζεί φιεο ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ην λέν Δπξσπατθφ
Καλνληζκφ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (2016/679/ΔΔ) θαη ηελ θαηά πεξίπησζε ηζρχνπζα
εζληθή λνκνζεζία. Η επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ
ελδηαθεξνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο
παξνχζαο

πξφζθιεζεο.

Σα σο

άλσ

δεδνκέλα

πξνζσπηθνχ

ραξαθηήξα

δελ

δηαβηβάδνληαη, θνηλνπνηνχληαη, αλαθνηλψλνληαη ζε ηξίηνπο θαη δελ θαζίζηαληαη
πξνζβάζηκα ζε απηνχο, εθηφο εάλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ηνλ λφκν ή είλαη απαξαίηεην γηα
ζθνπνχο άζθεζεο, ζεκειίσζεο ή ππεξάζπηζεο δηθαηψκαηνο θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ
Καλνληζκφ ή/θαη ζηελ θαηά πεξίπησζε ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία. ηελ ηειεπηαία
πεξίπησζε ε δηαβίβαζε, θνηλνπνίεζε, αλαθνίλσζε ή παξνρή πξφζβαζεο πεξηνξίδεηαη
ζηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ζρεηηθά ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ
απνηέιεζαλ ηε βάζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ. Ο ΔΛΓΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ δηαηεξεί ηα
δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ
ππνβάιινληαη κφλν γηα ην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ σο άλσ
ζθνπνχ ηεο επεμεξγαζίαο (νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο). Γεδνκέλα
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ζρεηηθά ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά δηαηεξνχληαη θαη χζηεξα
απφ ην δηάζηεκα απηφ, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη απφ ην λφκν ή είλαη απαξαίηεην γηα ηε
ζεκειίσζε, άζθεζε ή/θαη ππνζηήξημε λνκηθψλ αμηψζεσλ. Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ
δηθαίσκα λα αλαθαιέζνπλ νπνηεδήπνηε ηελ αίηεζή ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ηε
ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.


ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ζα πξνεγεζεί:
Γηα ηε ζχκβαζε Α: ν/ε ππνςήθηνο πνπ έρεη κεγαιχηεξε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία (ζε
κήλεο) ζε ηερληθέο κνξηαθήο βηνινγίαο (απνκφλσζε RNA, PCR).
Γηα ηε ζχκβαζε Β: ν/ε ππνςήθηνο πνπ έρεη κεγαιχηεξε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία (ζε
κήλεο) ζε γεσπιεξνθνξηθήο κε έκθαζε ζηελ ηειεπηζθφπεζε.



Η ππνβνιή πξφηαζεο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ηζνδπλακεί κε πιήξε
απνδνρή ησλ φξσλ δηελέξγεηαο απηήο.
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά :
1. Έληππν ππνβνιήο πξφηαζεο νξζψο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν.
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2. Αληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή θσηναληίγξαθν ησλ
θξίζηκσλ ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ (δει. απηψλ φπνπ αλαθέξνληαη ν αξηζκφο θαη ηα
ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ).
3. Αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ. Δθφζνλ απηά έρνπλ απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή
απαηηείηαη: πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν απφ ην
Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο
(ΓΟΑΣΑΠ) ή πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΙΚΑΣΑ, γηα ηελ ηζνηηκία ηνπ ηίηινπ, πνπ λα
έρεη εθδνζεί κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ.
4. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ απφδεημεο γλψζεο μέλεο γιψζζαο.
5.

Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο (αληίγξαθν πηπρηαθήο/κεηαπηπρηαθήο
εξγαζίαο, βεβαίσζε απφ ηνλ επηβιέπνληα έξεπλαο / πξαθηηθήο άζθεζεο θιπ) απφ φπνπ
πξνθχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ε εκπεηξία

6. Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (ζπκβάζεηο, βεβαηψζεηο
θ.ι.π. απφ φπνπ λα πξνθχπηεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο).
7. Αληίγξαθν άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ή αληίγξαθν βεβαίσζεο εγγξαθήο ζην νηθείν
επηκειεηήξην ή Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πεξί ηεο κε χπαξμεο ζρεηηθήο
ππνρξέσζεο.
8. Οπνηαδήπνηε έγγξαθα πηζηνπνηνχλ ην ηπρφλ επηζηεκνληθφ έξγν θαη ζπκκεηνρή ζε
ζπλέδξηα.
9. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ζχληνκν).
10. Τπεχζπλε Γήισζε φηη : α) γλσξίδσ άξηζηα ηελ ειιεληθή γιψζζα, β) ζε πηζαλή επηινγή
γηα ηελ αξηζκ.: 21/460/07-01-2021 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο δελ ζα
ζπληξέρνπλ νη απαγνξεχζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη 4, ηνπ άξζξνπ 5, θαζψο θαη ηεο
παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 6, ηνπ π.δ. 164/2004, γ) εξγάδνκαη ή δελ εξγάδνκαη ζε
άιιν θνξέα ηνπ ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ ηνκέα, (ψξεο απαζρφιεζήο

ζε πεξίπησζε

εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί επρεξήο ν έιεγρνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πεξί ηνπ αλψηαηνπ λφκηκνπ νξίνπ απαζρφιεζεο, αλά
πεξίπησζε), δ) είκαη εγγεγξακκέλνο ζην ……. Δπαγγεικαηηθφ κεηξψν/ηερληθφ
επηκειεηήξην, ε) δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο κνπ νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα
ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε ή λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ζη) ηα αληίγξαθα ησλ εγγξάθσλ απφδεημεο ησλ
δεηνχκελσλ πξνζφλησλ

θαη φια ηα ζρεηηθά ινηπά ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, πνπ

επηζπλάπηνληαη ζηελ πξφηαζή κνπ, απνηεινχλ γλήζηα αληίγξαθα εθ ησλ πξσηνηχπσλ
πνπ έρσ ζηελ θαηνρή κνπ, δ) φηη γηα ηελ αλάιεςε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ είζπξαμε ηεο
ακνηβήο δελ ζπληξέρεη θαλέλα θψιπκα ζην πξφζσπφ κνπ

θαη φηη ζε αληίζεηε

πεξίπησζε ζα θξνληίζσ γηα ηελ άξζε θάζε θσιχκαηνο γηα ην ζθνπφ απηφ, εθφζνλ ε
πξφηαζή κνπ γίλεη απνδεθηή, ε) παξαηηνχκαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα
Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 167, Τ.Κ. 73134ΧΑΝΙΑ,ΤΗΛ.:2821083415, E-mail:mathioudakis@nagref-cha.gr

ΑΔΑ: 6Τ1ΓΟΞ3Μ-ΓΘ8

ηπρφλ απφθαζε ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ, πνπ αθνξά ζηελ αλαβνιή ή ζηε καηαίσζε ηεο
δηαδηθαζίαο ή ζηε κε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο.
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΝΣΑΔΩΝ
Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, πνπ νξίζηεθε κε ηελ αξηζκ. 56 απφθαζε ηεο 15εο /22.12.2020
πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΛΓΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ αθνχ νινθιεξψζεη ηελ
αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζπληάμεη ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ
πξνηάζεσλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά, εηζεγείηαη (δηά ηνπ νηθείνπ Γηεπζπληή θαη ηεο Γεληθήο
Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο) ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε
ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο. Η ζρεηηθή απφθαζε
αλαξηάηαη ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ.
Καηά ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο επηηξέπεηαη ε άζθεζε έλζηαζεο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5)
εξγάζηκσλ εκεξψλ, πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηεο αλσηέξσ
απφθαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ. Η άζθεζε ηεο έλζηαζεο γίλεηαη κε θαηάζεζή ηεο
ζηα γξαθεία ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Διηάο, Τπνηξνπηθψλ Φπηψλ & Ακπέινπ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Αγξνηηθήο Έξεπλαο, ηνπ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΓΔΩΡΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΓΗΜΗΣΡΑ, νδφο Λ.
Καξακαλιή 167, Σ.Κ.: 73 134, Υαληά Κξήηεο θαη ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Έλζηαζε θαηά
ηεο αξηζκ. ……..απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΛΓΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ πνπ αθνξά
ζηελ αξηζκ.: 21/460/07-01-2021 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΣΔΙ».
Δλζηάζεηο πνπ ζα παξαιεθζνχλ κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πέληε (5) εκεξψλ δελ ζα γίλνπλ
απνδεθηέο. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο θαη εθφζνλ δελ έρνπλ ππάξμεη ελζηάζεηο,
ν πίλαθαο θαηάηαμεο νξηζηηθνπνηείηαη θαη θαιείηαη ν επηιερζείο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
ε πεξίπησζε ελζηάζεσλ, ε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ, πνπ έρεη νξηζηεί κε ηελ αξηζκ. 49 Απφθαζε
ηεο 15εο/22-12-2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηηο εμεηάδεη θαη εθθξάδεη
αηηηνινγεκέλα ηελ άπνςή ηεο, κε βάζε ηελ νπνία ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη γηα ηελ
έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο θαη νξηζηηθνπνηεί ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο θαη απνθαζίδεη ηε ζχλαςε
ζχκβαζεο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Η ζρεηηθή απφθαζε αλαξηάηαη ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ
θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΛΓΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ.
ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ
Η παξνχζα πξφζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Διηάο, Τπνηξνπηθψλ
Φπηψλ & Ακπέινπ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ www.elgo.gr θαη ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ.

Η Γηεπζχληξηα
Γξ Αλαζηαζία Σζαγθαξάθνπ
Γηεπζχληξηα Δξεπλψλ
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