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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
                                       Ημερομηνία,   22 -05-2018 

                                                       Α.Π.: 1022 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
  
 

Το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – 

ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για υποβολή πρότασης προς σύναψη δυο συμβάσεων 

μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπά, για τις ανάγκες υλοποίησης του 

ερευνητικού προγράμματος: INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece - 
Albania 2014-2020” PRIORITY AXIS 2, THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC OBJECTIVE 2.2, με τίτλο 
«Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic 
development» και ακρωνύμιο COMPLETE, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών. 
 

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο και ειδικότερα:  
 

1) Ενός ατόμου με πτυχίο Κτηνιάτρου απόφοιτο ΠΕ, με αντικείμενο: 

Την υποστήριξη του παραπάνω προγράμματος (και συγκεκριμένα  στα παραδοτέα 3.1.1, 
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5, 5.1.1, 5.1.2)  σε ότι αφορά:  

 τις δειγματοληψίες ζώων  

 τη διενέργεια ειδικών παρασιτολογικών εξετάσεων στο εργαστήριο σε ότι αφορά την 
αναγνώριση και ταυτοποίηση των παρασίτων των εκτρεφόμενων ζώων.  

 την καταχώρηση/ανάλυση δεδομένων, τη συμβολή στη συγγραφή των εκθέσεων και 
επιστημονικών αναφορών και τη συμμετοχή στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
(παρουσιάσεις σε Συνέδρια/συναντήσεις των συνεργατών).  

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

 Πτυχίο Κτηνιάτρου απόφοιτο ΠΕ 

 Διδάκτορας/Υποψήφιος διδάκτορας με γνωστικό αντικείμενο την Κτηνιατρική 
Παρασιτολογία 

 Προηγούμενη εμπειρία στον χειρισμό ζώων για πειραματικούς σκοπούς, στην κλινική 
εξέταση και στο χειρισμό ζώων, καθώς και στη λήψη δειγμάτων βιολογικών υλικών. 

 Προηγούμενη εμπειρία στη χρήση ειδικών παρασιτολογικών τεχνικών και ειδικότερα 
σε αυτές που αφορούν την αναγνώριση και ταυτοποίηση παρασίτων.  
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 Προηγούμενη εμπειρία συμμετοχής σε συναφή με το αντικείμενο του έργου 
ερευνητικά προγράμματα (συγγραφή εκθέσεων προόδου, παρουσιάσεις  
αποτελεσμάτων κλπ). 

Πρόσθετα προσόντα   

 ο πολύ καλός χειρισμός της αγγλικής γλώσσας (το πρόγραμμα είναι διεθνής συνεργασία 
και απαιτεί συγγραφή εκθέσεων και εργασιών). 

 η γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή (ανάλυση δεδομένων)  

 η κατοχή άδειας οδήγησης.  

 
2)   Ενός ατόμου με πτυχίο Κτηνιάτρου απόφοιτο ΠΕ, με αντικείμενο: 

Την υποστήριξη του προγράμματος (και συγκεκριμένα  στα παραδοτέα 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5, 5.1.1, 5.1.2) σε ότι αφορά:  

 τις δειγματοληψίες ζώων  

 τη διενέργεια ειδικών μικροβιολογικών εξετάσεων στο εργαστήριο και ειδικότερα σε 
αυτές που αφορούν την αναγνώριση και ταυτοποίηση μικροβίων σε εκτρεφόμενα ζώα ως 
επί το πλείστων στο γάλα και άλλα παθολογικά υλικά 

 την καταχώρηση/ανάλυση δεδομένων, τη συμβολή στη συγγραφή των εκθέσεων και 
επιστημονικών αναφορών και τη συμμετοχή στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
(παρουσιάσεις σε Συνέδρια/συναντήσεις των συνεργατών).  

 
    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

 Πτυχίο Κτηνιάτρου απόφοιτο ΠΕ.  

 Διδάκτορας/Υποψήφιος διδάκτορας με γνωστικό αντικείμενο την Κτηνιατρική 
Μικροβιολογία 

 Προηγούμενη εμπειρία, στην κλινική εξέταση και στο χειρισμό ζώων, καθώς και στη λήψη 
δειγμάτων βιολογικών υλικών. 

 Προηγούμενη εμπειρία στη χρήση ειδικών μικροβιολογικών τεχνικών και ειδικότερα σε 
αυτές που αφορούν την αναγνώριση και ταυτοποίηση βακτηρίων που απομονώνονται στο 
γάλα των μηρυκαστικών.  

 Προηγούμενη εμπειρία συμμετοχής και διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων 
(συγγραφή εκθέσεων προόδου, παρουσιάσεις  αποτελεσμάτων κλπ). 

 

Πρόσθετα προσόντα   

 ο πολύ καλός χειρισμός της αγγλικής γλώσσας (το πρόγραμμα είναι διεθνής 
συνεργασία και απαιτεί συγγραφή εκθέσεων και εργασιών). 

 η γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή (ανάλυση δεδομένων)  

 η κατοχή άδειας οδήγησης 

ΑΔΑ: ΨΡΔΞΟΞ3Μ-2ΙΨ





 

.                                             . 

Κτήμα-Θέρμης –Τ.Κ. 57001 Θέρμη Θεσ/νίκης, Τ.Θ. 60272 Τηλ: 2310  36 53 70, FAX: 2310 36 53 71   

E-mail: info@vri.gr 

.                                             . 

3 
Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries 

 η γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας  

 

Σε περίπτωση ισοδύναμων προτάσεων υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί κλήρωση, παρουσία αυτών. 

Η  εν λόγω σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια  από την υπογραφή της έως 31/03/2020. 

 

Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται συνολικά στα 81.900,00 € (40.950,00 

έκαστος) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τις ανάγκες υλοποίησης του ανωτέρου ερευνητικού 

προγράμματος, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών των αντισυμβαλλόμενων. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ερευνητικού προγράμματος: INTERREG IPA II Cross-border 
Cooperation Programme “Greece - Albania 2014-2020” PRIORITY AXIS 2 THEMATIC PRIORITY 2g, 
SPECIFIC OBJECTIVE 2.2, με τίτλο «Competitive livestock entrepreneurship and health protection 
for sustainable rural economic development» και ακρωνύμιο COMPLETE. 
 
                                                      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 30
η
 Μαΐου 

2018 και ώρα 1,30 μ.μ σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθ. 1022/22-05-2018  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η πρόταση υποβάλλεται  στα γραφεία του  Ινστιτούτου 

Κτηνιατρικών Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ, στη 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 2310 365 370. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ να συνάψει συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο 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 : 
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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 όπου απαιτείται. 

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

όπου απαιτείται. 

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

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

6. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται. 

7.  Βιογραφικό σημείωμα (σύντομο). 

8.  Οποιαδήποτε έγγραφα πιστοποιούν το τυχόν επιστημονικό  έργο. 

9.  Υπεύθυνη Δήλωση, ότι σε πιθανή επιλογή για την αριθ. 1022/22-05-2018 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, 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.  

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

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

Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, οδός Γεωργικής Σχολής Τ.Κ. 

60272 β) στο Δήμο Θέρμης και θα αναρτηθεί α) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και β) στην ιστοσελίδα του 

ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ.  

 

 

Ο Διευθυντής 

 

 

Δρ. Αντώνιος Ζδράγκας 

 Τακτικός Ερευνητής 
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