
 
 
 

  
  

 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

                         

          Ημερομηνία: 15-3-2018 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Πληροφορίες: Α. Αντωνιάδου 

Τηλ.: 2310 473429 (εσωτ. 303) 
                           Α.Π.: 259 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης) του 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή 

πρότασης προς σύναψη  μιας (1)  σύμβασης μίσθωσης  έργου ενός εξωτερικού συνεργάτη, με 

φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες του εργαστηρίου. 

 

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για υποβοήθηση των εργασιών εκτέλεσης χημικών 

αναλύσεων δειγμάτων εδαφών και φύλλων του εργαστηρίου μας. 

 

Ο/η υποψήφιος/α ειδικότητας ΤΕ Τεχνολόγος Τροφίμων απαιτείται να έχει:  

 

α) Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολόγων Τροφίμων της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 

αλλοδαπής 

β) Προηγούμενη ενασχόληση σε χημικές αναλύσεις εδαφών, φύλλων, λαχανικών, φρούτων 

και νερού, όπως προκύπτει από σχετικές βεβαιώσεις                             

γ) Προηγούμενη ενασχόληση χρήσης ICP, σπεκτροφωτόμετρο UV-VIS, συσκευής αζώτου 

Kjeldahl, όπως προκύπτει από σχετικές βεβαιώσεις 

 

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει χρονική διάρκεια τριών (3) μηνών. 
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 Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στα 4.590,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα καταβληθεί τιμολόγιο του αναδόχου και θα καλυφθεί από τις 

πιστώσεις των διάφορων αναπτυξιακών προγραμμάτων.  

 

 

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 22-3-

2018 και ώρα 12:00 σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ. 259/15-3-2018 Πρόσκληση 

εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», σημειώνοντας και τον κωδικό του έργου για το οποίο υποβάλλουν 

την πρόταση . Η πρόταση υποβάλλεται  στα γραφεία του  Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων 

(πρώην ινστιτούτο Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης) της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, Περιοχή Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, Τ.Θ. 

60435, Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω 

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

μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310473429 (εσ. 303).  

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.     
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά συνοδευόμενα από το 

κατάλληλα συμπληρωμένο υπόδειγμα πρότασης που συνοδεύει την πρόσκληση: 

 

α) Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολόγων Τροφίμων της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 

αλλοδαπής 

β) Προηγούμενη ενασχόληση σε χημικές αναλύσεις εδαφών, φύλλων, λαχανικών, φρούτων 

και νερού όπως προκύπτει από σχετικές βεβαιώσεις                             

γ) Προηγούμενη ενασχόληση χρήσης ICP, σπεκτροφωτόμετρο UV-VIS, συσκευής αζώτου 

Kjeldahl, όπως προκύπτει από σχετικές βεβαιώσεις 

 

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 στην 

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.  
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ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

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

Ινστιτούτου (πρώην Ινστ. Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης), Περιοχή Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, 

Τ.Θ. 60435, Τ.Κ. 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης, β) στο Δήμο Θέρμης και θα αναρτηθεί α) στην 

ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, και β) στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ.  

 

 

 

 

                         Ο Διευθυντής 

  

 

  

            Δρ Σίδερης Θεοχαρόπουλος 

              Τακτικός Ερευνητής 
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