
 
 
 

 

                          

                                                                  
                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                          
     Ημερομηνία 22/11/2022 

              Α.Π.: 2746/63560 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Έχοντας υπόψη την αριθμ. 43 απόφαση  της 16ης/15-11-2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 

Πόρων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων  εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου Αλυσίδα αξίας για τις 

αυτόχθονες ελληνικές τουλίπες: δημιουργία τεκμηριωμένου πολλαπλασιαστικού υλικού και 

ολοκληρωμένη διατήρηση για αειφορική αξιοποίηση» με ακρωνύμιο ΤULIPS.GR (MIS: 5069951) και κωδικό 

Τ2ΕΔΚ-05115 , στο πλαίσιο της Δράσης  Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 

2014-2020).   

 

Α σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  

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

δικαίου ορισμένου χρόνου, με αντικείμενο:   

• Αυτόνομες βοτανικές αποστολές συλλογής πολλαπλασιαστικού υλικού (βολβών, σπερμάτων) και 

δειγμάτων (έδαφος, φύλλα) 1 αυτοφυών ειδών τουλίπας για έρευνα-πειραματισμό και εκτός 

τόπου διατήρησή τους σε συνθήκες εκτός τόπου διατήρησης: Οι αποστολές αυτές μπορεί να είναι 

πολυήμερες, προϋποθέτουν γνώσεις ταξινόμησης φυτών και οικολογίας φυτών προκειμένου να 

διακριθούν και να εντοπιστούν ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλα αυτοφυή είδη συγκεκριμένα φυτά-

στόχοι του έργου TULIPS.GR και περιλαμβάνουν επιτόπια εκτεταμένη έρευνα πεδίου σε δύσβατες 

τοποθεσίες (οροπέδια ή βραχώδεις εξάρσεις) σε απομακρυσμένα νησιά (π.χ. Αντικύθηρα, 

Γραμβούσα, Γαύδος κ.ά.) και ορεινά συγκροτήματα  (π.χ. Ταΰγετος, Ψηλορείτης, Λευκά Όρη, 

Κόζιακας, Γράμμος κ.ά.) της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνουν μεταφορά ζωντανού υλικού 

από το φυσικό περιβάλλον για ερευνητικούς σκοπούς (Παραδοτέα 1, 2 και 4), 

• Εφαρμογή πρωτοκόλλων στη γονιδιωματική και ιστοκαλλιέργειας όπως εξαγωγής γενετικού 

υλικού, εισαγωγή γενετικών δεδομένων σε διαδικτυακές βάσεις και αναλύσεις γενετικών 

δεδομένων, απολυμάνσεις φυτικών ιστών και ανάπτυξη πρωτοκόλλων σωματικής εμβρυογένεσης 

in vitro για τη μαζική παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού για 5 είδη ενδημικών 

τουλιπών (Παραδοτέα 3, 6 και 9).  

• Οργάνωση και εφαρμογή της διαδικασίας καταγραφής, συγκέντρωσης, συστηματοποίησης και 

αξιολόγησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του προγράμματος με χρήση συστημάτων 

Γεωπληροφορικής (GIS), 

• Συμμετοχή στη συγγραφή των παραδοτέων του Έργου και σε επιστημονικές εργασίες. 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

✓ Πτυχίο Βιολογίας ή Γεωπονικών επιστημών σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή αναγνωρισμένο 

τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής  

✓ Γνώση Γεωπληροφορικής (GIS) 

✓ Εργασιακή εμπειρία στην καλλιέργεια βολβόρριζων ειδών σε αγρό και θερμοκήπιο 

✓ Εργασιακή εμπειρία στην ιστοκαλλιέργεια 

ΑΔΑ: 6ΘΚΦΟΞ3Μ-ΥΣΓ



 
 
 
  
  

        

✓ Εργασιακή εμπειρία στη μοριακή βιολογία 

✓ Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

✓ Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική 

αρχή ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος 

Επιθυμητά προσόντα: 

✓ Εργασιακή εμπειρία στη βιολογία και εκτός τόπου διατήρηση αυτοφυών ειδών 

✓ Δημοσιεύσεις σχετικές με αυτοφυή είδη της Ελλάδας  

✓ Καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας  

 

Η αξιολόγηση των προσόντων θα έχει ως κάτωθι:   

Επισημαίνεται ότι όσοι δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα αποκλείονται.  

 

Α/Α Κριτήρια αξιολόγησης Τρόπος αξιολόγησης 
Μέγιστη 

μοριοδότηση 

Απαιτούμενα προσόντα 

1 

Πτυχίο  Βιολογίας ή Γεωπονικών 

επιστημών σχολής της ημεδαπής ή 

ισότιμο ή αναγνωρισμένο τίτλου 

ιδρύματος της αλλοδαπής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

2 Γνώση Γεωπληροφορικής (GIS) ΝΑΙ/ΟΧΙ  

3 

Εργασιακή εμπειρία στην καλλιέργεια 

βολβόρριζων ειδών σε αγρό και 

θερμοκήπιο 

 2 μόρια / μήνα με μέγιστο τους 

8 μήνες   
16 μόρια 

4 
Εργασιακή εμπειρία στην 

ιστοκαλλιέργεια  

2 μόρια / μήνα με μέγιστο τους 

8 μήνες   
16 μόρια 

5 
Εργασιακή εμπειρία στη μοριακή 

βιολογία 

2 μόρια / μήνα με μέγιστο τους 

8 μήνες   
16 μόρια 

6 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας ΝΑΙ/ΟΧΙ  

7 

Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου 

απαιτείται) ή βεβαίωση εκδιδόμενη 

από αρμόδια διοικητική αρχή ότι 

πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για 

τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Επιθυμητά προσόντα 

1 

Εργασιακή εμπειρία στη βιολογία και 

εκτός τόπου διατήρηση αυτοφυών 

ειδών 

2 μόρια / μήνα με μέγιστο τους 

12 μήνες 
24 μόρια 

2 
Δημοσιεύσεις σχετικές με αυτοφυή 

είδη της Ελλάδας  

2 μόρια / δημοσίευση με 

μέγιστο τις 8  
16 μόρια 

3 Καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας 12 μόρια 12 μόρια 

 ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα έχει διάρκεια 5,5 μηνών 

με έναρξη ισχύος της από την υπογραφή της (εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης Ιανουάριος 2023). Η 

σύμβαση δύναται να παραταθεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ  

εφόσον το Έργο  παραταθεί και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση. 

ΑΔΑ: 6ΘΚΦΟΞ3Μ-ΥΣΓ



 
 
 
  
  

        

 

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 του και μέχρι του 

ύψους του 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 

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 Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων.  

Η απασχόληση αφορά σε πλήρες ωράριο για πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα και θα ακολουθείται το 

ωράριο του Ινστιτούτου.  

 

Β σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

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

δικαίου ορισμένου χρόνου, με αντικείμενο:   

• Συμμετοχή στις διαδικασίες διατήρησης και εξειδικευμένης φροντίδας μητρικών φυτών (1 είδη) in 

vivo και in vitro (Παραδοτέα 1-4) και εφαρμογή πρωτοκόλλων αναπαραγωγής in vivo για 5 είδη και 

in vitro για 3 είδη (Παραδοτέα 8-9), 

• Μεταφορά και εγκατάσταση φυτικού υλικού στο Βοτανικό Βαλκανικό Κήπο Κρουσσίων 

(Ποντοκερασσιά Ν. Κιλκίς) καθώς και στους φορείς που συμμετέχουν στο Έργο Tulips.gr σε Ν. 

Κορινθίας, Ν. Μαγνησίας και Ν. Θεσσαλονίκης με πολυήμερες εκτός έδρας μετακινήσεις 

(Παραδοτέα 1, 2 και 4), 

• Προετοιμασία εδαφικών υποστρωμάτων, μεταφορά-μετακινήσεις γλαστρών και υλικών, ετικέτες 

ταυτότητας, πότισμα, σκαψίματα, ξεβοτανίσματα, όργωμα με τη χρήση γεωργικών μηχανημάτων 

σε αγρό και θερμοκήπιο (Παραδοτέα 8 και 10), 

• Επεξεργασία δεδομένων και διατήρηση των χώρων των εργαστηρίων και των οργάνων, γυαλικών, 

εργαλείων, πάγκων, κ.ά. σε υψηλό επίπεδο καθαριότητας, (π.χ. απολύμανση υαλοδοχείων, 

τριβλίων, εργαλείων κ.ά.) (Παραδοτέα 3 και 9), 

• Προετοιμασία και αποστολές φυτικών δειγμάτων για περαιτέρω επεξεργασία-έρευνα, υποστήριξη-

συμμετοχή στη διοργάνωση ημερίδων και δράσεων ενημέρωσης, διευκολύνσεις στην 

προετοιμασία ενημερωτικών φυλλαδίων και εκθέσεων προόδου και υποστήριξη-συμμετοχή σε 

ημερίδες συνέδρια και εκθέσεις, εισαγωγή δεδομένων σε Η/Υ από μετρήσεις πειραμάτων αγρού, 

ψηφιοποίηση και οργάνωση δεδομένων σε ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας, καταγραφή και 

συγκέντρωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του προγράμματος με χρήση συστημάτων 

Γεωπληροφορικής (GIS), οργάνωση και ηλεκτρονική καταχώρηση ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας 

(Π.1, Π.8-10 και Π.19-21). 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

✓ Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας 

✓ Εργασιακή εμπειρία στην ιστοκαλλιέργεια και καλλιέργεια σε αγρό και θερμοκήπιο βολβόρριζων 

ειδών  

✓ Πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων  

✓ Άδεια οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα  

 

ΑΔΑ: 6ΘΚΦΟΞ3Μ-ΥΣΓ



 
 
 
  
  

        

 

Επιθυμητά προσόντα: 

✓ Γνώση  Γεωπληροφορικής (GIS)  

✓ Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

✓ Γνώση χρήσης Η/Υ  

Η αξιολόγηση των προσόντων θα έχει ως κάτωθι:   

Επισημαίνεται ότι όσοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα αποκλείονται.  
 

Α/Α Κριτήρια αξιολόγησης Τρόπος αξιολόγησης 
Μέγιστη 

μοριοδότηση 

Απαιτούμενα προσόντα 

1 

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο 

δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 

ανεξαρτήτως ειδικότητας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

2 

Εργασιακή εμπειρία στην 

ιστοκαλλιέργεια και καλλιέργεια σε αγρό 

και θερμοκήπιο βολβόρριζων ειδών 

10 μόρια / μήνα με 

μέγιστο τους 4 μήνες 
40 μόρια 

3 
Πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης 

γεωργικών φαρμάκων 
 20 μόρια 

4 Άδεια οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα  15 μόρια 

Επιθυμητά προσόντα 

1 Γνώση Γεωπληροφορικής (GIS)  5 μόρια 

2 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  10 μόρια 

3 Γνώση χρήσης Η/Υ  10 μόρια 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα έχει διάρκεια 5,5 μηνών 

με έναρξη ισχύος της από την υπογραφή της (εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης Ιανουάριος 2023). Η 

σύμβαση δύναται να παραταθεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ  

εφόσον το Έργο  παραταθεί και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση. 

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 του και μέχρι του 

ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Έργου.  

 

 

Η αμοιβή και για τις δύο (2) συμβάσεις θα καταβάλλεται μηνιαία σύμφωνα  με τις διατάξεις του ν. 

4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 

διατάξεις εφαρμογής της 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 και για τις δύο (2) συμβάσεις ορίζεται το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και 

Φυτογενετικών Πόρων.  

Η απασχόληση αφορά σε πλήρες ωράριο για πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα και θα ακολουθείται το 

ωράριο του Ινστιτούτου.  

ΑΔΑ: 6ΘΚΦΟΞ3Μ-ΥΣΓ



 
 
 
  
  

        

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

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

για σύναψη σύμβασης  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  έως  και την Δευτέρα 5 

Δεκεμβρίου  2022 και ώρα 14:00 μ.μ.  σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ. 2746/63560/22-

11-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ.». Η πρόταση  υποβάλλεται στα 

γραφεία του  Ινστιτούτου 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. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά 

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

ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 471 110, εσωτ. 0-229 στον Δρ Γεώργιο 

Τσοκτουρίδη, Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου. 

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 με το οποίο θα συναφθεί η σύμβαση, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως 

προς την ίδια τη σύναψη ή μη της σχετικής σύμβασης. 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

• Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα και τίτλους σπουδών, όπως 

και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους εφόσον αυτά 

αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προτάσεων. Σημειώνεται ότι για την απόδειξη των κατά περίπτωση απαιτούμενων προσόντων 

ακολουθούνται οι διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’ 05.03.2001) όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν.  

• Η πρόταση που υποβάλλεται πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από 

τον/την ενδιαφερόμενο/η. 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/της ενδιαφερόμενου/νης. 

• Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης, 

απορρίπτεται, αποκλείεται από τη διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Η εν λόγω πρόταση συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των απορριπτέων προτάσεων με ρητή 

αναφορά των λόγων απόρριψής της.  

• Σε περίπτωση που ο/η επιλεχθείς/είσα δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή 

παραιτηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ μπορεί να προβεί στη σύναψη 

σύμβασης με τον/την επόμενο/η κατά σειρά κατάταξης ενδιαφερόμενο/η. 

• Σε περίπτωση που ο/η συμβασιούχος ανταποκρίνεται πλημμελώς στους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης ή της σύμβασής του/της, ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση και 

να αξιώσει τη λύση της σύμβασης αζημίως και να προβεί σε αντικατάστασή του/της με τον/την 

επόμενο/η κατά σειρά κατάταξης ενδιαφερόμενο/η. 

• Οι ενδιαφερόμενοι/ες που συνάπτουν σύμβαση λόγω αντικατάστασης ή αποχώρησης 

συμβασιούχου θα απασχοληθούν για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα, όπως 

αυτό ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση με το αντίστοιχο για το Έργο κόστος. 

• Επισημαίνεται ότι εάν οι προτάσεις που επιλεχθούν αφορούν δημόσιους υπαλλήλους, οι 

ενδιαφερόμενοι/ες έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 

3528/2007, όπως ισχύει κάθε φορά. 

• Η παρούσα Πρόσκληση δύναται να ματαιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιό της, χωρίς έκαστος/η 

ενδιαφερόμενος/η να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι του Οργανισμού. 
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• 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 δε 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 ενδιαφερόμενοι/ες έχουν δικαίωμα 

να ανακαλέσουν οποτεδήποτε την πρότασή τους και κατά συνέπεια τη συγκατάθεσή τους για την 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

• Σε περίπτωση ισότιμων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί κλήρωση από τα μέλη της Επιτροπής 

Αξιολόγησης παρουσία των υποψηφίων (φυσική ή διαδικτυακή). Για την ημερομηνία της 

κλήρωσης θα ενημερωθούν από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

που θα δηλώσουν οι ενδιαφερόμενοι κατά την υποβολή της πρότασής τους. Τα μέλη της 

Επιτροπής Αξιολόγησης θα συντάξουν το σχετικό πρακτικό κλήρωσης.   

• Η υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ισοδυναμεί με πλήρη αποδοχή των 

όρων διενέργειας αυτής. 

 

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες 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 για τη σύμβαση Α και βεβαίωση ισοτιμίας από την 

αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και 

επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών 

του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού 

Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), που να έχει εκδοθεί μέχρι και 

την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων για τη σύμβαση Β. 

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 πιστοποιητικού απόδειξης  της άριστης γνώσης της αγγλικής  γλώσσας για τη σύμβαση 

Α. 
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6. Αντίγραφο τυχόν πιστοποιητικού απόδειξης  της καλής γνώσης της γερμανικής   γλώσσας για τη 

σύμβαση Α. 

7. Αντίγραφο τυχόν πιστοποιητικού απόδειξης  της καλής γνώσης της αγγλικής  γλώσσας για τη 

σύμβαση Β. 

8. Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) ή δικαιολογητικά για 

την απόδειξη της εμπειρίας στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) για τη 

σύμβαση Α και τυχόν πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 

(GIS) ή δικαιολογητικά για την απόδειξη της εμπειρίας στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων 

Πληροφοριών (GIS) για τη σύμβαση Β. Η τεκμηρίωση εμπειρίας θα πρέπει να προκύπτει από 

αντίστοιχα παραστατικά πχ συμβάσεις, αντίγραφο πτυχιακής/μεταπτυχιακής εργασίας, βεβαίωση 

από τον επιβλέποντα έρευνας / πρακτικής άσκησης κλπ) από όπου προκύπτει το χρονικό 

διάστημα και η εμπειρία.  

9. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) ή αντίγραφο βεβαίωσης βεβαίωση 

εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη νόμιμη 

άσκηση του επαγγέλματος για τη σύμβαση Α.  

10. Αντίγραφα τυχόν δημοσιεύσεων σχετικές με αυτοφυή είδη της Ελλάδας για τη σύμβαση Α. 

11. Αντίγραφο πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων για της σύμβαση Β. 

12. Αντίγραφο άδειας οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα για τη σύμβαση Β. 

13. Αντίγραφο τυχόν πιστοποιητικού απόδειξης  της γνώσης χρήσης Η/Υ για τη σύμβαση Β. 

14. Βιογραφικό σημείωμα (σύντομο). 

15. Υπεύθυνη Δήλωση ότι :  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. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίστηκε με την αριθμ.52 απόφαση της 15ης/22.12.2020   Συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ αφού ολοκληρώσει την αξιολόγηση των προτάσεων με τα 

δικαιολογητικά και συντάξει τους πίνακες κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων με σειρά προτεραιότητας, 

καθώς και τους πίνακες απορριπτέων προτάσεων με ρητή αναφορά των λόγων απόρριψής τους, 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, τους πίνακες κατάταξης των 

επιλέξιμων προτάσεων και τους πίνακες  των απορριπτέων προτάσεων. Η σχετική απόφαση αναρτάται  

στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα  του Οργανισμού.  

Κατά  των πινάκων  κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων ή των πινάκων των απορριπτέων προτάσεων  

της ανωτέρω απόφασης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, 

που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Η άσκηση της 

ένστασης γίνεται με κατάθεσή της στα γραφεία του  Ινστιτούτου 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 θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση κατά  του πίνακα ……. της αριθμ. ΧΧΧΧ απόφασης της 

ΧΧΧΧΧ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ  που αφορά στην αριθμ. 

2746/63560/22-11-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ». Ενστάσεις  που θα 

παραληφθούν μετά παρέλευση των πέντε (5) ημερών  δεν θα γίνουν αποδεκτές.  

Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν υπάρξει ενστάσεις, οι πίνακες κατάταξης 

των επιλέξιμων προτάσεων καθίσταται αυτοδικαίως οριστικοί και καλούνται οι επιλεγέντες για την 

υπογραφή των συμβάσεων. Σε περίπτωση ενστάσεων,  η Επιτροπή Ενστάσεων, που έχει οριστεί με την 

αριθμ. 6 απόφαση της 19ης /14.12.2021 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 και κυρώνει τους πίνακες κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων. Η σχετική απόφαση 
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αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και καλούνται οι επιλεγέντες να 

υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις. Σε περίπτωση που κάποιος/α δεν αποδεχτεί, η σύμβαση 

υπογράφεται με τον/την αμέσως επόμενο/η, σύμφωνα με τον εκάστοτε πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων 

προτάσεων.  

 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και 

Φυτογενετικών Πόρων,  στην  ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ www.elgo.gr και στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ Ι.Γ.Β.&Φ.Π. 

 

 

 

 

          Δρ. Ελένη Μαλούπα 

        Διευθύντρια Ερευνών 

http://www.elgo.gr/
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