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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ           

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΛΙΑ, ΤΠΟΣΡΟΠΙΚΩΝ ΦΤΣΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΤ    

  
 

 

 
 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

για τθν υποβολι προτάςεων  προσ ςφναψθ μίασ (1) ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου, με 

φυςικό πρόςωπο. 

 

Ζχοντασ Υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 14Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314Α'), όπωσ το άρκρο αυτό προςτζκθκε με 

τθν παρ. 1 του άρκρου 66 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ A 180). 

2. Τθν υπ’ αρικμ. 188763/10.10.2011 (ΦΕΚ Βϋ2284/13.10.2011) κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν 

Οικονομικϊν και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων, με τθν οποία ςυςτάκθκε ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΓΙΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΑ), όπωσ τροποποιικθκε με τισ αρικμ. 

919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Βϋ2889/27.10.2014), 9657/122441/10.11.2015 (ΦΕΚ 

Βϋ2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017 (ΦΕΚ Βϋ 4800/29.12.2017), 1437/69301/18.05.2018 

(ΦΕΚ Β’ 1770/18.05.2018) και 2172/236743/23.09.2019 (ΦΕΚ Β’ 3570/25.09.2019) όμοιεσ. 

3. Τθν υπ’ αρικμ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 948/08.11.2019) απόφαςθ του Υπουργοφ 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, «Οριςμόσ μελϊν Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΓΕΩΓΙΚΟΥ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΑ-Ν.Ρ.Ι.Δ.». 

4. Τισ διατάξεισ των παρ. 4 και 11, του άρκρου 3 τθσ αρικμ. 188763/10.10.2011 ΚΥΑ όπωσ ιςχφει, 

ςφμφωνα με τισ οποίεσ, ςτο ΔΣ, που είναι αρμόδιο για κάκε κζμα που αφορά ςτθ λειτουργία του 

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΑ, ειςθγείται ο Διευκφνων Σφμβουλοσ. 

5. Τισ διατάξεισ του άρκρου 64 «Απαςχόλθςθ επιςτθμονικοφ, διοικθτικοφ και λοιποφ προςωπικοφ 

Αποδοχζσ», του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.8.2017), όπωσ ιςχφουν.   

6. Τισ διατάξεισ του άρκρου 87 «Τελικζσ και μεταβατικζσ διατάξεισ Κεφαλαίου Ηϋ», του ν. 4485/2017,  

όπωσ ιςχφουν.  

7. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2, του άρκρου 20, του ν. 4521/2018 «Κδρυςθ Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ 

Αττικισ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 38/Α/2.3.2018).  

8. Τθν αρικμ. 21 απόφαςθ τθσ 123θσ/13.11.2018 Συνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.   
9. Τθν αρικμ. 49 απόφαςθ τθσ 15θσ/22.12.2020 Συνεδρίαςθσ του ΔΣ με κζμα «Συγκρότθςθ τθσ 

Επιτροπισ Ενςτάςεων τθσ παρ.3, του άρκρου 64 “Απαςχόλθςθ επιςτθμονικοφ, διοικθτικοφ και 

Χανιά, 13-05-2021 

Αριθμ. Πρωτ.: 1660/24394 
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λοιποφ προςωπικοφ Αποδοχζσ”, του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04-8-2017), όπωσ ιςχφει, για το 

ζτοσ 2021».  

10. Τθν αρικμ. πρωτ. 516/30.01.2019 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο «Ολοκλθρωμζνο 

ςφςτθμα λιψθσ αποφάςεων για τθν άρδευςθ καλλιεργειϊν ςε επίπεδο Κριτθσ με χριςθ 

καινοτόμων τεχνολογιϊν – DE.F.I.C.I.T» και MIS 5028242 ςτο ΕΡ Κριτθ 2014-2020 . 

11. Τθν αρικ. 45 απόφαςθ (ΩΘ2ΟΞ3Μ-6ΗΧ) τθσ 134θσ/18.04.2019 Συνεδρίαςθσ του ΔΣ του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΑ για τθν ζγκριςθ Υλοποίθςθσ με Κδια Μζςα του Υποζργου 4 «Ρροςδιοριςμόσ των 

αρδευτικϊν αναγκϊν και δθμιουργία πλατφόρμασ ενθμζρωςθσ» τθσ πράξθσ του «Ολοκλθρωμζνο 

ςφςτθμα λιψθσ αποφάςεων για τθν άρδευςθ καλλιεργειϊν ςε επίπεδο Κριτθσ με χριςθ 

καινοτόμων τεχνολογιϊν – DE.F.I.C.I.T», με κωδικό ΟΡΣ (MIS): 5028242, ςτο ΕΡ ΚΗΤΗ 2014-2020. 

12. Το τεχνικό δελτίο του ανωτζρω Υποζργου.  

13. Τθν αρικμ. 37 απόφαςθ τθσ 152θσ/20.11.2020 Συνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΑ με τθν οποία ςυγκροτικθκε θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ τθσ παρ.3, του άρκρου 64, του 

ν.4485/2017 για το ανωτζρω Υποζργο.  

14. Το από 10.02.2021 ςθμείωμα του Επιςτθμονικά Υπεφκυνου, ςχετικά με τθν αναγκαιότθτα 

ςφναψθσ μίασ (1) ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου με φυςικό πρόςωπο για τθν ομαλι υλοποίθςθ του 

προαναφερκζντοσ Υποζργου, το οποίο διαβιβάςτθκε με το αρικμ. 10725/16420/24.03.2021  

ζγγραφο του Ινςτιτοφτου Ελιάσ Υποτροπικϊν Φυτϊν & Αμπζλου. 

15. Τθν αρικμ. πρωτ. 4568/28.01.2021, ΑΑ 745, ΑΔΑ ΨΗΛ3ΟΞ3Μ-7Γ9 απόφαςθ δζςμευςθσ ποςοφ 

φψουσ #5.400,00 €# για το ζτοσ 2021. 

16. Το αρικμ. 1308/23.03.2021 ζγγραφο τθσ Μονάδασ Β1 ΕΥΔΕΡ Ρεριφζρειασ Κριτθσ, που αφορά ςτθ 

διατφπωςθ τθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ επί του ςχεδίου του κειμζνου τθσ Ρρόςκλθςθσ.  

17. Τθν αρικμ. 38 απόφαςθσ τθσ 8θσ/07.05.2021 Συνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τθν 

οποία εγκρίκθκε θ ςφναψθ μίασ (1) ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου με φυςικό πρόςωπο, μετά από 

πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του προαναφερκζντοσ 

Υποζργου, 

 
ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΓΙΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΑ/Ινςτιτοφτο Ελιάσ, Υποτροπικϊν Φυτϊν & Αμπζλου, 

ςτα Χανιά Κριτθσ, εκδθλϊνει ενδιαφζρον για τθν υποβολι προτάςεων  προσ ςφναψθ μίασ (1) ςφμβαςθσ 

μίςκωςθσ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου, με φυςικό πρόςωπο, για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του Ζργου 

«Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα λιψθσ αποφάςεων για τθν άρδευςθ καλλιεργειϊν ςε επίπεδο Κριτθσ με χριςθ 

καινοτόμων τεχνολογιϊν – DE.F.I.C.I.T.»  με κωδικό ΟΡΣ (MIS) 5028242, (κωδικόσ ζργου 20.1625.242), του 

Υποζργου 4 «Ρροςδιοριςμόσ των αρδευτικϊν αναγκϊν και δθμιουργία πλατφόρμασ ενθμζρωςθσ», που 

χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Κριτθ» 2014-2020 και ςυγχρθματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ). 

Το ζργο που καλείται να φζρει ςε πζρασ ζνασ (1) ανάδοχοσ αφορά ςτθν εναςχόλθςι του με τα πακζτα 

εργαςίασ 4.3 και τα παραδοτζα του ΥΡΟΕΓΟΥ 4 και ςυγκεκριμζνα τθ δθμιουργία online πλατφόρμασ 

ενθμζρωςθσ ςε περιβάλλον web-GIS (χριςθ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ π.χ. PHP, Java, Python και των 

κατάλλθλων αλγορίκμων) όπου κα προςδιορίηονται και κα προτείνονται οι κατάλλθλεσ δόςεισ αρδευτικοφ 

νεροφ  για τισ διάφορεσ   καλλιζργειεσ. Επίςθσ, ςτο ίδιο περιβάλλον web GIS με βάςθ τισ ιδιαιτερότθτεσ 

του κάκε αγροτεμάχιου (γεωμορφολογία, διακεςιμότθτα νεροφ) κα πρζπει να προτείνονται, ςτο πλαίςιο 
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μιασ ανκεκτικισ ςτθν κλιματικι αλλαγι γεωργίασ, οι βζλτιςτεσ καλλιεργθτικζσ πρακτικζσ που ςκοπό ζχουν 

τθν προςταςία των φυςικϊν πόρων και τθν εξαςφάλιςθ του αγροτικοφ ειςοδιματοσ. 

 

Βαςικό Ραραδοτζο:  

 ΡΕ 4.3: Δθμιουργία δυναμικισ πλατφόρμασ ενθμζρωςθσ για άμεςθ ενθμζρωςθ των αρδευτικϊν 

αναγκϊν ςτο Υ.Δ. Κριτθσ (επίπεδο αγροτεμαχίου) 

 

Απαιτοφμενα προςόντα: 

- Ρτυχίο ΡΕ Ρλθροφορικισ  ι  ΡΕ Ηλεκτρονικϊν Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν ςχολισ 
τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου ι αναγνωριςμζνου τίτλου ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ. 

- Διδακτορικό δίπλωμα Ειδίκευςθσ ςτθν Επιςτιμθ Η/Υ ι Μθχανικϊν Η/Υ ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι 
ιςότιμου ι αναγνωριςμζνου τίτλου ιδρφματοσ τθσ αλλοδαπισ. 

- Καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ 
- Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι αντίγραφο βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτο οικείο επιμελθτιριο  

 

Επιθυμητά προςόντα: 

- Εργαςιακι εμπειρία ςε ερευνθτικά ζργα  
- Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ και παρουςιάςεισ ςε ςυνζδρια 
- Εμπειρία ςτθν χριςθ Γεωγραφικϊν Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων (ΓΡΣ), ςτον ςχεδιαςμό και τθν 

ανάπτυξθ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν βαςιςμζνων ςε ΓΡΣ (web-GIS), ςχεδιαςμό και ανάπτυξθ 
χωρικϊν και μθ βάςεων δεδομζνων, με ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθσ web-GIS εφαρμογϊν με τθν 
χριςθ Google Maps, OpenLayers, και Leaflet Javascript APIs 

- Εμπειρία ανάπτυξθσ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν ςε Python, PHP, JavaScript, AJAX, JQuery και ςε 
άλλεσ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ παγκοςμίου ιςτοφ 

- Εμπειρία ςε χωρικζσ βάςεισ δεδομζνων όπωσ PostGIS και ArcSDE 
 

Η καταρτικθςόμενθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου κα ζχει διάρκεια από τθν υπογραφι τθσ ζωσ 31/12/2021. 

Το κόςτοσ τθσ ςφμβαςθσ για το Ζργο ανζρχεται ςτο ποςό των πζντε χιλιάδων τετρακοςίων ευρϊ 

(5.400,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, όλων των νόμιμων κρατιςεων, φόρων κακϊσ και τυχόν 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν αναδόχου και ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΑ, ςε περίπτωςθ υπαγωγισ του αναδόχου ςτο 

άρκρο 39, του ν. 4387/2016. Η αμοιβι κα καταβλθκεί με τιμολόγιο  παροχισ υπθρεςιϊν του 

αντιςυμβαλλόμενου. 

Για τθν πραγμάτωςθ του Ζργου παρζχεται θ δυνατότθτα ςτον ανάδοχο να εκτελεί το ανατεκζν ςε αυτόν 

ζργο, ολικά ι μερικά, ςτουσ χϊρουσ και ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ινςτιτοφτου Ελιάσ, Υποτροπικϊν Φυτϊν & 

Αμπζλου, με ζδρα τα Χανιά Κριτθσ ι όπου αλλοφ επιβάλλουν οι ανάγκεσ του Ζργου.  

Τυχόν μετακινιςεισ (ενδεικτικά ζωσ 6 ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ) που κα κρικοφν αναγκαίεσ από 

τον επιςτθμονικά υπεφκυνο ςτο πλαίςιο του Ζργου είναι επιλζξιμεσ και τα ζξοδα αυτϊν κα καταβλθκοφν 

επιπλζον του ωσ άνω ποςοφ με τθ μορφι καταβολισ των πιςτοποιοφμενων εξόδων ανά κατθγορία 

δαπάνθσ και μζχρι του φψουσ που ορίηεται ςτθν οδοιπορικι πολιτικι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΑ με βάςθ 

εκκίνθςθσ  τα Χανιά Κριτθσ. 
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ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ 

Πςοι επικυμοφν να εκδθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ καλοφνται να υποβάλουν εγγράφωσ πρόταςθ για 

ςφναψθ ςφμβαςθσ  μίςκωςθσ ζργου, κατ' άρκρο 681 ΑΚ, μζχρι και τθν 31-05-2021 θμζρα Δευτέρα και 

ϊρα 14:30, με τθν ζνδειξθ «Για τθν αρικμ. 1660/24394/13-05-2021 Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ 

Ενδιαφζροντοσ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ».  

Οι προτάςεισ υποβάλλονται (α) είτε ςε κλειςτό φάκελο ςτα γραφεία του Ινςτιτοφτου Ελιάσ, Υποτροπικϊν 

Φυτϊν & Αμπζλου, τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αγροτικισ Ζρευνασ, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΓΕΩΓΙΚΟΥ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΗΤΑ, οδόσ Λ. Καραμανλι 167, Σ.Κ.: 73 134, Χανιά Κριτθσ (β) είτε θλεκτρονικά ςτισ παρακάτω 

διευκφνςεισ: sec.cha@elgo.iosv.gr και papahatzaki@elgo.iosv.gr. 

Ρροτάςεισ  που κα παραλθφκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα δεν κα γίνουν αποδεκτζσ.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο τθλ. 28210 83442 (Δρ 

Νεκτάριοσ Κουργιαλάσ). 

Η παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ δεν δεςμεφει τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΓΙΚΟ ΟΓΑΝΙΣΜΟ - 

ΔΗΜΗΤΑ να ςυνάψει ςυνεργαςία με τουσ ενδιαφερόμενουσ και δεν γεννά δικαιϊματα προςδοκίασ. Ο 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΓΙΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΑ διατθρεί το δικαίωμα επιλογισ του προςϊπου του 

αντιςυμβαλλομζνου κακϊσ και πλιρθ διακριτικι ευχζρεια ωσ προσ τθν ίδια τθ ςφναψθ ι μθ τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ. 

Δεδομζνου ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 5, παράγραφοσ 1 και παράγραφοσ 4 αντίςτοιχα του π.δ. 164/2004 

«Απαγορεφονται οι διαδοχικζσ ςυμβάςεισ, που καταρτίηονται και εκτελοφνται μεταξφ του ίδιου εργοδότθ 

και του ίδιου εργαηόμενου με τθν ίδια ι παρεμφερι ειδικότθτα και με τουσ ίδιουσ θ παρεμφερείσ όρουσ 

εργαςίασ, εφόςον μεταξφ των ςυμβάςεων αυτών μεςολαβεί χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριών 

μθνών», «Σε κάκε περίπτωςθ, ο αρικμόσ των διαδοχικών ςυμβάςεων δεν επιτρζπεται να είναι 

μεγαλφτεροσ των τριών, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ παραγράφου 2 του επόμενου άρκρου» και 

με το άρκρο 6, παράγραφοσ 1, «Συμβάςεισ που καταρτίηονται διαδοχικώσ και εκτελοφνται μεταξφ του 

ίδιου εργοδότθ και του ίδιου εργαηόμενου με τθν ίδια ι παρεμφερι ειδικότθτα και με τουσ ίδιουσ ι 

παρεμφερείσ όρουσ εργαςίασ, απαγορεφεται να υπερβαίνουν τουσ είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ ςε ςυνολικό 

χρόνο διάρκειασ τθσ απαςχόλθςθσ, είτε ςυνάπτονται κατ' εφαρμογιν του προθγοφμενου άρκρου είτε 

ςυνάπτονται κατ' εφαρμογιν άλλων διατάξεων τθσ κειμζνθσ νομοκεςίασ», επιςθμαίνεται ότι δεν κα 

πρζπει να ςυντρζχουν οι ανωτζρω  απαγορεφςεισ ςτα πρόςωπα των ενδιαφερομζνων που κα 

υποβάλλουν πρόταςθ, υπολογιηόμενθσ και τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.    

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 

 Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να κατζχουν τα απαραίτθτα προςόντα και τίτλουσ ςπουδϊν, όπωσ και τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά αναγνϊριςθσ και ιςοτιμίασ των πτυχίων τουσ εφόςον αυτά αποκτικθκαν 

ςτθν αλλοδαπι, μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προτάςεων. Σθμειϊνεται 

ότι για τθν απόδειξθ των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων προςόντων ακολουκοφνται οι διατάξεισ του 

π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’ 05.03.2001) όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν.  

mailto:papahatzaki@elgo.iosv.gr
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 Η πρόταςθ που υποβάλλεται πρζπει να είναι πλιρωσ ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από τον 

ενδιαφερόμενο. Σε αντίκετθ περίπτωςθ αποκλείεται από τθ διαδικαςία και δεν αξιολογείται από τθν 

Επιτροπι Αξιολόγθςθσ. Η ευκφνθ για τθν ορκι ςυμπλιρωςθ τθσ πρόταςθσ είναι αποκλειςτικά του 

ενδιαφερόμενου.  

 Οι άνδρεσ ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να προςκομίςουν υπεφκυνθ διλωςθ (άρκρο 8 Ν.1599/1986) ότι 

ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ.  

 Υποβλθκείςα πρόταςθ, θ οποία δεν πλθροί τα απαραίτθτα προςόντα τθσ πρόςκλθςθσ, απορρίπτεται, 

αποκλείεται από τθ διαδικαςία και δεν αξιολογείται από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ.   

 Σε περίπτωςθ που ο επιλεχκείσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι παραιτθκεί κατά τθ 

διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΑ μπορεί να προβεί ςτθ ανάκεςθ του ζργου και ςτθ ςφναψθ 

ςφμβαςθσ με τον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ ενδιαφερόμενο.  

 Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ανταποκρίνεται πλθμμελϊσ ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ι 

τθσ ςφμβαςισ του, ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΑ δφναται να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ και να αξιϊςει τθ λφςθ τθσ 

ςφμβαςθσ αηθμίωσ και να προβεί ςε αντικατάςταςι του με τον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ 

ενδιαφερόμενο.  

 Οι ενδιαφερόμενοι που ςυνάπτουν ςφμβαςθ λόγω αντικατάςταςθσ ι αποχϊρθςθσ αναδόχου  κα 

απαςχολθκοφν για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωςθ, χρονικό διάςτθμα, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν 

παροφςα πρόςκλθςθ με το αντίςτοιχο εργολαβικό αντάλλαγμα. 

 Επιςθμαίνεται ότι εάν οι προτάςεισ που επιλεχκοφν αφοροφν δθμόςιουσ υπαλλιλουσ, οι 

ενδιαφερόμενοι ζχουν προςωπικι ευκφνθ τιρθςθσ των προχποκζςεων του άρκρου 31 του Ν. 

3528/2007, όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 

 Η παροφςα Ρρόςκλθςθ δφναται να ματαιωκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιό τθσ, χωρίσ ζκαςτοσ 

ενδιαφερόμενοσ να διατθρεί οποιαδιποτε αξίωςθ ζναντι του Οργανιςμοφ.  

 Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΑ ακολουκεί όλεσ τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ για τθν επεξεργαςία δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα, όπωσ αυτζσ ορίηονται από το νζο Ευρωπαϊκό Κανονιςμό για τθν προςταςία 

των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 

(2016/679/ΕΕ) και τθν κατά περίπτωςθ ιςχφουςα εκνικι νομοκεςία. Η επεξεργαςία των δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα των ενδιαφερομζνων πραγματοποιείται αποκλειςτικά για τισ ανάγκεσ και τουσ 

ςκοποφσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. Τα ωσ άνω δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα δεν διαβιβάηονται, 

κοινοποιοφνται, ανακοινϊνονται ςε τρίτουσ και δεν κακίςτανται προςβάςιμα ςε αυτοφσ, εκτόσ εάν 

αυτό επιβάλλεται από τον νόμο ι είναι απαραίτθτο για ςκοποφσ άςκθςθσ, κεμελίωςθσ ι υπεράςπιςθσ 

δικαιϊματοσ κατά τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό ι/και ςτθν κατά περίπτωςθ ιςχφουςα εκνικι 

νομοκεςία. Στθν τελευταία περίπτωςθ θ διαβίβαςθ, κοινοποίθςθ, ανακοίνωςθ ι παροχι πρόςβαςθσ 

περιορίηεται ςτα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα και ςχετικά ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 

αποτζλεςαν τθ βάςθ τθσ αξιολόγθςθσ των προτάςεων. Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΑ διατθρεί τα δεδομζνα 

προςωπικοφ χαρακτιρα και τα ςχετικά ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που υποβάλλονται μόνο για το 

διάςτθμα που απαιτείται για τθν εκπλιρωςθ του ωσ άνω ςκοποφ τθσ επεξεργαςίασ (ολοκλιρωςθ τθσ 

διαδικαςίασ επιλογισ). Δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα και ςχετικά ςτοιχεία και δικαιολογθτικά 

διατθροφνται και φςτερα από το διάςτθμα αυτό, εφόςον αυτό απαιτείται από το νόμο ι είναι 

απαραίτθτο για τθ κεμελίωςθ, άςκθςθ ι/και υποςτιριξθ νομικϊν αξιϊςεων. Οι ενδιαφερόμενοι ζχουν 
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δικαίωμα να ανακαλζςουν οποτεδιποτε τθν πρόταςι τουσ και κατά ςυνζπεια τθ ςυγκατάκεςι τουσ για 

τθν επεξεργαςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα.  

 Η υποβολι πρόταςθσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ιςοδυναμεί με πλιρθ αποδοχι των όρων 

διενζργειασ αυτισ.  

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν τα ακόλουκα δικαιολογθτικά:  

1. Ζντυπο υποβολισ πρόταςθσ ορκϊσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο.  

2. Αντίγραφο των δφο όψεων του ατομικοφ δελτίου ταυτότθτασ ι φωτοαντίγραφο των κρίςιμων ςελίδων 

του διαβατθρίου (δθλ. αυτϊν όπου αναφζρονται ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του κατόχου).  

3. Αντίγραφα των τίτλων ςπουδϊν. Εφόςον αυτά ζχουν αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται: 

πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ ι επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο από το Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό 

Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Ρλθροφόρθςθσ (ΔΟΑΤΑΡ) ι πράξθ αναγνϊριςθσ από το 

ΔΙΚΑΤΣΑ, για τθν ιςοτιμία του τίτλου, που να ζχει εκδοκεί μζχρι και τθν τελευταία θμζρα τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ των προτάςεων. 

4. Αντίγραφο τθσ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι αντίγραφο βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτο οικείο 

επιμελθτιριο ι Υπεφκυνθ Διλωςθ του ενδιαφερόμενου περί τθσ μθ φπαρξθσ ςχετικισ υποχρζωςθσ.  

5. Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ απόδειξθσ τθσ καλισ γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. 

6. Δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ τθσ εργαςιακισ εμπειρίασ (ςυμβάςεισ ι βεβαιϊςεισ κ.λπ. από όπου 

να προκφπτει το χρονικό διάςτθμα και το αντικείμενο απαςχόλθςθσ).  

7. Δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ τθσ εμπειρίασ (αντίγραφο πτυχιακισ/μεταπτυχιακισ εργαςίασ, 

βεβαίωςθ από τον επιβλζποντα ζρευνασ / πρακτικισ άςκθςθσ κλπ) από όπου προκφπτει το χρονικό 

διάςτθμα και θ εμπειρία.  

8. Οποιαδιποτε ζγγραφα πιςτοποιοφν  τυχόν επιςτθμονικό ζργο/δθμοςιεφςεισ/ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια. 

9. Βιογραφικό ςθμείωμα (ςφντομο). 

10. Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι: α) ςε πικανι επιλογι για τθν αρικμ. 1660/24394/13-05-2021 Ρρόςκλθςθ 

Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ δεν κα ςυντρζχουν οι απαγορεφςεισ τθσ παραγράφου 1 και 4, του άρκρου 

5, κακϊσ και τθσ παραγράφου 1, του άρκρου 6, του π.δ. 164/2004, β) τα αντίγραφα των εγγράφων 

απόδειξθσ των ηθτοφμενων προςόντων και όλα τα ςχετικά λοιπά ςυνοδευτικά ζγγραφα, που 

επιςυνάπτονται ςτθν πρόταςι μου, αποτελοφν γνιςια αντίγραφα εκ των πρωτοτφπων που ζχω ςτθν 

κατοχι μου. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΝΣΑΕΩΝ 

Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ αφοφ ολοκλθρϊςει τθν αξιολόγθςθ των προτάςεων με τα δικαιολογθτικά και 

ςυντάξει τον πίνακα κατάταξθσ των προτάςεων με ςειρά προτεραιότθτασ, ειςθγείται (διά του οικείου 

Διευκυντι και τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Αγροτικισ Ζρευνασ) ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο, το οποίο αποφαςίηει 

για τθν ζγκριςθ του πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ και του πίνακα κατάταξθσ. Η ςχετικι απόφαςθ 

αναρτάται  ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ςτθν ιςτοςελίδα  του Οργανιςμοφ.  
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Κατά του πίνακα κατάταξθσ επιτρζπεται θ άςκθςθ ζνςταςθσ εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) εργάςιμων 

θμερϊν, που αρχίηει από τθν επόμενθ θμζρα τθσ ανάρτθςισ τθσ ςτθν ιςτοςελίδα του Οργανιςμοφ. Η 

άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ γίνεται με κατάκεςι τθσ ςτο Ινςτιτοφτο Ελιάσ, Υποτροπικϊν Φυτϊν & Αμπζλου τθσ 

Γενικισ Διεφκυνςθσ Αγροτικισ Ζρευνασ, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΓΙΚΟΥ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΑ, οδόσ 

Λεωφόροσ Καραμανλι 167, ΤΚ 73134, Χανιά. και κα πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ «Ζνςταςθ κατά του 

πίνακα κατάταξθσ τθσ αρικμ. ΧΧΧ Απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΑ που 

αφορά ςτθν αρικμ. 1660/24394/13-05-2021 Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ». 

Ενςτάςεισ που κα παραλθφκοφν μετά παρζλευςθ των πζντε (5) θμερϊν  δεν κα γίνουν αποδεκτζσ. Μετά 

τθ λιξθ τθσ παραπάνω προκεςμίασ και εφόςον δεν ζχουν υπάρξει ενςτάςεισ, ο πίνακασ κατάταξθσ 

οριςτικοποιείται και καλείται ο ανάδοχοσ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ ενςτάςεων, θ 

Επιτροπι Ενςτάςεων, που ζχει οριςτεί με τθν αρικμ. 49 απόφαςθ τθσ 15θσ/22.12.2020 Συνεδρίαςθσ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου τισ εξετάηει και εκφράηει αιτιολογθμζνα τθν άποψι τθσ, με βάςθ τθν οποία  το 

Διοικθτικό Συμβοφλιο  αποφαςίηει για τθν ζγκριςθ του πρακτικοφ τθσ και οριςτικοποιεί τον πίνακα 

κατάταξθσ. Η ςχετικι απόφαςθ αναρτάται ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΑ και 

καλείται ο ανάδοχοσ να αναλάβει το ζργο και να υπογράψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ. Σε περίπτωςθ που 

κάποιοσ δεν αποδεχτεί, θ ανάκεςθ του ζργου γίνεται ςτον αμζςωσ επόμενο, ςφμφωνα με τον πίνακα 

κατάταξθσ.  

 

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Η παροφςα πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Ινςτιτοφτου Ελιάσ, Υποτροπικϊν Φυτϊν & 

Αμπζλου http://www.nagref-cha.gr, ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΑ www.elgo.gr και ςτθ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 

για 15 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ. 

 

 

 

 

Η Διευθφντρια 

 

 

Δρ Αναςταςία Σςαγκαράκου 

Διευθφντρια Ερευνών 
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