
 

                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

       Ημερομηνία  30-05-2016 

                   Α.Π.: 1659 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης 

Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα με 

την αρ. 1636/26-05-2016 ΑΔΑ: 785ΣΟΞ3Μ-ΡΗΩ Ορθή Επανάληψη Απόφαση έγκρισης της 

Προϊσταμένης του ΙΓΒ&ΦΠ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς 

σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (κατά 

τα άρθρα 681 και τα επόμενα του Αστικού Κώδικα και κατά του αρθρ. 6 του Ν.2527/1997 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος με 

τίτλο: «Big Picnic:Big Questions - engaging the public with Responsible Research and 

Innovation on Food Security».  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

 

Το αντικείμενο του έργου της σύμβασης, του εξωτερικού συνεργάτη με έδρα το 

αγρόκτημα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ορίζεται ως εξής: 

- Η συμμετοχή στη διαχείριση των δράσεων υλοποίησης του έργου και συμμετοχή στην 

ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των παραδοτέων του, 

- Η ανάδειξη της σημασίας του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων στην 

προστασία και διατήρηση αυτοφυών ειδών ως μέσο για την ασφάλεια τροφίμων, 

- Η ανάπτυξη στρατηγικής για την εμπλοκή των άμεσα ενδιαφερόμενων (Stakeholders) 

και τη διακυβέρνηση σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης φυσικών πόρων, 

- Η συμμετοχή στο σχεδιασμό και στη διαχείριση των επιμέρους έργων, δράσεων και 

εκδηλώσεων σχετικά με το αντικείμενο του έργου, 

- Η συγκέντρωση και η καταγραφή στοιχείων της υλοποίησης των επιμέρους δράσεων 

σχετικών με θέματα γύρω από Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία (RRI) σε θέματα 

διαχείρισης φυσικών πόρων σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια τροφίμων,  

- Η συγκέντρωση και η καταγραφή στοιχείων για την Περιβαλλοντική Πολιτική και 

Νομοθεσία σε θέματα διαχείρισης φυσικών πόρων σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια 

τροφίμων, 
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- Η συμμετοχή στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επιμέρους έργων, δράσεων 

και εκδηλώσεων που αναφέρονται στο έργο, 

- Η ενεργή συμμετοχή σε επιστημονικά, εκπαιδευτικά, επικοινωνιακά κλπ δίκτυα,  

- Η συμμετοχή στη συγγραφή και υποβολή εκθέσεων και αναφορών του έργου, 

- Η συμμετοχή στη διάχυση και ανάδειξη των αποτελεσμάτων του προγράμματος, 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

Πτυχιούχος Γεωτεχνικών επιστημών - (ΠΕ) Γεωπόνος ή Δασολόγος κάτοχος διδακτορικού 

διπλώματος με εξειδίκευση στη λήψη αποφάσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης φυσικών 

πόρων. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρία (α) σε θέματα 

ανάδειξης πολυλειτουργικότητας Βοτανικών Κήπων και (β) στα μοντέλα διακυβέρνησης. 

Επιπλέον, πρέπει να έχει εμπειρία σε συμμετοχή στην ομάδα έργου ερευνητικών 

προγραμμάτων. Επίσης ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει διδακτική εμπειρία σε θέματα 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Νομοθεσίας και άριστη γνώση αγγλικών. 

 

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της έως 31-

12-2016. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στο ποσό των 16.000,00 

Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο 

παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου, και θα πρέπει να υποβάλλεται ασφαλιστική 

και φορολογική ενημερότητα. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

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

αίτηση-πρόταση για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι 

και την 7η Ιουνίου 2016 και ώρα 14:00, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την 

αριθμ. 1659/30-05-2016 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».  

Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & 

Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, στην περιοχή της Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, στη 

Θέρμη Θεσσαλονίκης ΤΚ. 57001 ΤΘ. 60458.  

Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνουν 

αποδεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στο τηλέφωνο 2310 471 110, εσωτ.: 0 220 στη Δρ.. Ελένη Μαλούπα, Επιστημονικά 

υπεύθυνη του προγράμματος. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά 
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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 συνημμένα με την αίτηση-πρότασή τους τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά, ως εξής: 

 

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 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. 

4. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας (συμβάσεις, βεβαιώσεις 

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

5. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος. 
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6. Βιογραφικό σημείωμα (σύντομο). 

7. Οποιαδήποτε έγγραφα πιστοποιούν το τυχόν επιστημονικό έργο. 

8. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι σε πιθανή επιλογή για την αριθμ. 1659/30-05-2016 

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, ο Διευθυντής του 

Ινστιτούτου θα καταρτίσει τον τελικό πίνακα κατάταξης και θα εκδώσει την σχετική 

απόφαση ανάθεσης εργασιών, η οποία θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα 

του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ. Μετά την έκδοση της  απόφασης ανάθεσης έργου καλείται ο 

ανάδοχος κατά περίπτωση να αναλάβει το έργο και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Σε 

περίπτωση που κάποιος από τους κατά περίπτωση αναδόχους 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 Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης 

Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, στην περιοχή 

της Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ΤΚ. 57001 και β) στο Δήμο 

Θέρμης όπου εδρεύει το Ινστιτούτο και θα αναρτηθεί α) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και β) στην 

ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ.  

 

 

      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ Ι.Γ.Β.& Φ.Π.  

        κ.α.α. 
 

 

 

         Δρ Πασχαλίνα Χατζοπούλου 
       Τακτική Ερευνήτρια  
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