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                                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
                                                                                          Καλαμάτα,  21-02-2018 

                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ.:  643/8483 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – «ΔΗΜΗΤΡΑ» εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 

συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης 

του έργου με τίτλο «Διατήρηση Διαπίστευσης εργαστηρίων για την ανάδειξη της ποιότητας 

και αυθεντικότητας του ελληνικού ελαιολάδου». 

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

μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με Φυσικό πρόσωπο, ελεύθερο επαγγελματία για την εκτέλεση 

των παρακάτω εργασιών για το διαπιστευμένο Εργαστήριο Ελαιολάδου Καλαμάτας: 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ   

 Εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 για τις χημικές δοκιμές που 

περιλαμβάνονται στο πεδίο του πιστοποιητικού με αρ. 976 από το ΕΣΥΔ του 

Εργαστηρίου Ελαιολάδου Καλαμάτας. Η διατήρηση του εργαστηρίου ως επίσημα 

Διαπιστευμένο Εργαστήριο Ελαιολάδου για τρία (3) χρόνια (έως 31-12-2018) είναι 

αναγκαία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενταγμένα 

συγχρηματοδοτούμενα έργα. 

 Παρουσία και ενεργή υποστήριξη κατά τη διαδικασία της ετήσιας επιτήρησης από το 

φορέα διαπίστευσης για τη διατήρηση του υπάρχοντος πιστοποιητικού. 

 Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την άρση πιθανών μη 

συμμορφώσεων εντός του απαιτούμενου χρονικού περιθωρίου.  

 Διεξαγωγή αναλύσεων σε δείγματα ελαιολάδου με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε 

ιδιώτες/ εταιρίες.  

 Εκπαίδευση του ερευνητικού προσωπικού του τμήματος Ελαίας Καλαμάτας στις χημικές 

δοκιμές που περιλαμβάνονται στο πεδίο του πιστοποιητικού με αρ. 976 από το ΕΣΥΔ του 

Εργαστηρίου Ελαιολάδου Καλαμάτας. 

 Εκπαίδευση του ερευνητικού προσωπικού του τμήματος Ελαίας Καλαμάτας στην 

εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 για τη διαπίστευση 

εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων. 

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Ο ανάδοχος απαιτείται να έχει: 

 Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Χημείας ή Χημικού Μηχανικού ή Γεωπόνου Τεχνολογίας Τροφίμων. 

 24 μήνες τουλάχιστον, εμπειρία στη διενέργεια χημικών δοκιμών και στην ανάπτυξη των 
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κάτωθι μεθόδων ενόργανης ανάλυσης σε δείγματα ελαιολάδου σύμφωνα με τον Κανονισμό 

(ΕΟΚ) 2568/91 της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων: 

a. Προσδιορισμός Οξύτητας 

b. Προσδιορισμός Αριθμού Υπεροξειδίων 

c. Προσδιορισμός Φασματοφωτομετρικής έρευνας στο υπεριώδες (Κ232, Κ268, 

ΔΚ) 

d. Προσδιορισμός λιπαρών οξέων 

e. Προσδιορισμός Στερολών 

f. Προσδιορισμός Κηρών 

g. Προσδιορισμός Αλογονομένων Διαλυτών 

h. Προσδιορισμός της σύστασης τριγλυκεριδίων με ECN42 

i. Προσδιορισμός υγρασίας κατά Karl Fischer  

j. Προσδιορισμός υπολειμμάτων οργανοφωσφορικού φυτοφαρμάκου 

(dimethoate) 

k. Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων με την χρήση Ατομικής Απορρόφησης 

 Εμπειρία στην μέθοδο οργανοληπτικής αξιολόγησης παρθένου ελαιολάδου 

 Γνώση των απαιτήσεων εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 για τη 

διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων 

 Γνώση των τεχνικών διενέργειας εσωτερικών επιθεωρήσεων για τη διαπίστευση εργαστηρίων 

δοκιμών και διακριβώσεων. 

 Γνώση στη λειτουργία και χρήση Αέριου Χρωματογράφου, Υγρού Χρωματογράφου, Αέριου 

Χρωματογράφου με δειγματολήπτη (Headspace), Φασματοφωτόμετρου υπεριώδους-ορατού, 

τιτλοδότη Karl Fischer και Ατομικής Απορρόφησης. 

 Γνώση χρήσης Η/Υ 

 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 

Η καταρτιθησόμενη σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως 31-12-

2018. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται  στα 20.000,00  Ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (16.129,03 + 3.870,97 Φ.Π.Α.=20.000,00) και όλων των νόμιμων 

κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα καταβληθεί 

δε, με τιμολόγιο  παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου. 

 

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 Παρασκευή 09 Μαρτίου 

2018 και ώρα 14:00., σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ.: 643/8483/21-02-2018 

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».  

   Οι προτάσεις  που μπορεί να κατατεθούν, στην έδρα του εργαστηρίου ή να σταλούν με ταχυδρομείο,  

θα πρέπει να έχουν παραδοθεί  μέχρι την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Προτάσεις 

που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές.  

Το έντυπο πρότασης  μπορούν να το αναζητήσουν  στην σελίδα του ΙΕΛΥΑ http://www.nagref-cha.gr/ ή 

μπορούν να απευθύνονται στη κα. Παπαχτζάκη Μαρία, τηλ. 2810-302308. 

Οι προτάσεις  υποβάλλονται αντίστοιχα στην έδρα του εργαστηρίων και συγκεκριμένα: 

http://www.nagref-cha.gr/
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  Εργαστήριο Ελαιολάδου (Καλαμάτα)  

   ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»,  Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και  Αμπέλου, Τμήμα Ελαίας και   

    Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας. 

   Λακωνικής 87,Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα, Τηλ.: 2721 29812 

   Με την ένδειξη «Για την αριθμ.: 643/8483/21-02-2018 πρόσκληση εκδήλωση Ενδιαφέροντος» 

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιγραφή των θέσεων/καθήκοντα οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: Καλαμάτα (27210 29812 κ. Π. Κάτσαρη), ενώ για την 

διαδικασία του διαγωνισμού στην κα Π. Παπαχατζάκη    (2810 302308).  

 

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.  
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

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

5. Αντίγραφο πιστοποιητικού εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους άρρενες 

υποψηφίους) 

6. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας (συμβάσεις, βεβαιώσεις κ.λπ. από 

όπου να προκύπτει το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης).  

7. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται), 

8. Βιογραφικό σημείωμα (σύντομο). 

9. Οποιαδήποτε έγγραφα πιστοποιούν το τυχόν επιστημονικό  έργο. 
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10. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι σε πιθανή επιλογή για την αριθμ. 643/8483/21-02-2018 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, η Διευθύντρια 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/η ανάδοχος να αναλάβει το έργο και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Σε περίπτωση ο/η 
ανάδοχος 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 

Εργαστηρίου Ελαιολάδου, Λακωνικής 87, Καλαμάτα, γ) στο Δήμο Καλαμάτας και θα αναρτηθεί α) στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και β) στις ιστοσελίδες του ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ, www.elgo.gr  και www.nagref-cha.gr 

                                                              

    ΗΗ  ΔΔ//ννττρριιαα  

  
          ΔΔρρ  ΑΑνναασστταασσίίαα  ΤΤσσααγγκκααρράάκκοουυ  

              ΤΤαακκττιικκήή  ΕΕρρεευυννήήττρριιαα 

 

 

 

http://www.elgo.gr/
http://www.nagref-cha.gr/
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