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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ/ Γενική Δ/νση Αγροτικής Έρευνας- Ινστιτούτο Ελιάς και 
Υποτροπικών Φυτών Χανίων σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του και ύστερα 
από την αριθμ. 1735/3-12-2014 απόφαση του Δ/ντή του, διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό 
διαγωνισμό (κλειστές προσφορές)  για την ανάθεση σε ένα Γεωπόνο Π.Ε.(θέση 1), 
ελεύθερο επαγγελματία με : 

• Βεβαίωση άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος,  
• διδακτορικό σχετικό με την φυσιολογία φυτών,   
• καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας,  
• εμπειρία τουλάχιστον 12 μήνες σε ερευνητικά προγράμματα,  
• εμπειρία σε εργαστηριακές αναλύσεις και μετρήσεις (σύστημα μέτρησης 

ανταλλαγής αερίων, σύστημα μέτρησης υδατικής κατάστασης, 
φασματοφωτόμετρο UV/VIS), 

• δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά 
    της εκτέλεσης των παρακάτω εργασιών εξυπηρέτησης του ερευνητικού 
προγράμματος «Olive-CLIMA (LIFE11 ENV/GR/942): Υποστήριξη στη διαχείριση του 
έργου και στην παρακολούθηση προόδου του έργου, σύνταξη εκθέσεων προόδου, 
εργαστηριακές αναλύσεις φυτικών ιστών, κομπόστ και παραπροϊόντων ελαιοτριβείου, 
μετρήσεων ανταλλαγής αερίων φυτού και εδάφους, παρακολούθηση φυτοϋγείας 
ελαιοδέντρων, σύνταξη τεχνικών εκθέσεων καλλιεργητικών πρακτικών, δειγματοληψίες 
και μετρήσεις στο αγρό, συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις και δράσεις προβολής και 
δικτύωσης του έργου. 
     Οι παραπάνω εργασίες πρέπει να εκτελεσθούν εντός του χρονικού διαστήματος των 
12 μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού. Προϋπολογισθείσα δαπάνη 14.300,00 
€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
   Τα προσόντα θα αποδεικνύονται με σχετικά πιστοποιητικά. 
   Διευκρινίζεται ότι το εργολαβικό αντάλλαγμα για την εκτέλεση του έργου θα καταβληθεί 
με απόδειξη παροχής υπηρεσιών του αναδόχου και την προσκόμιση των απαραίτητων 
νόμιμων παραστατικών.  
         Αιτήσεις με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αστυνομική ταυτότητα, σχετικά 
πιστοποιητικά και οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο) θα γίνονται δεκτές μέχρι 
την Πέμπτη 11-12-2012 και ώρα 14.00΄ στα Γραφεία του Ινστιτούτου Ελιάς και 
Υποτροπικών Φυτών Χανίων Υπεύθυνη: κα. Κέλλυ Καμπάκη τηλ. 28210 83472. 
      Οι οικονομικές προσφορές θα ανοιχτούν από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμών 
του Ινστιτούτου την Παρασκευή 12-12-2014 και ώρα 12.00΄.  
     Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 
του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων.  
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