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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

τριών (3) ατόμων ειδικότητας: (1) ΠΕ Γεωπόνων, (2) ΠΕ Κτηνιάτρων για την

υλοποίηση των παραδοτέων του διασυνοριακού έργου Προστασία αυτόχθονων

πληθυσμών του 'προβάτου Πελαγονίας’ στην διασυνοριακή περιοχή. ‘Protection of

Autochthonous populations of Pelagonia Sheep breed in the cross – border area’ με

ακρωνύμιο PAPESHE:

a. D.1.3.2, Διαχείριση του προγράμματος προβάτου Πελαγονίας-Φλώρινας & 

D.2.3.2. Διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος PAPESHE

b. D.4.3.1. Επιστημονικός υπεύθυνος Σταθμού Τεχνητής Σπερματέγχυσης.

c. D.4.3.1. Υπεύθυνος λειτουργίας Σταθμού Τεχνητής Σπερματέγχυσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 10.320,00 12.000,00, 23.650,00€ με ΦΠΑ

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας,  Δ.Ε.  Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας,  στο

πλαίσιο υλοποίησης του έργου « Protection of Autochthonous populations of Pelagonia

Sheep breed in the cross – border area.  PAPESHE », που χρηματοδοτείται από Interreg

Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 (85% Ευρωπαϊκή Ένωση,

15% Εθνική  Συμμετοχή),  προτίθεται  να  αναθέσει  σε  τρία  (3)  άτομα  σύμβαση  μίσθωσης

έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα 18 μηνών, τα παρακάτω παραδοτέα και με
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ανώτατο  συνολικό  προϋπολογισθέν  ποσό  10.320,00€,  12.000,00€,  23.650,00€

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), αντίστοιχα. 

I. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας,  Δ.Ε. Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας,  έχοντας

υπόψη:  

 Το Νόμο 1474/1984 για  την τροποποίηση του Ιδρυτικού  Νόμου του Γεωτεχνικού

Επιμελητηρίου Ελλάδος και άλλες διατάξεις.

 Το  Π.Δ.  334/1985  για  τη  διαδικασία  Εκλογών  για  την  ανάδειξη  των  οργάνων

Διοίκησης  του  Γεωτεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδος  (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)  και  λειτουργία

αυτών.

 Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

 Τις  διατάξεις  της  υπ’  αριθμ.  3004881/ΥΔ1244/06.04.2016  (ΦΕΚ  1099Β)  (ΑΔΑ:

Ψ7ΘΓ465307-ΖΦΜ)  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  Συστήματος  Διαχείρισης  και

Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

 Το  Programme  Manual  του  Προγράμματος  Interreg  –  Cross  Border  Cooperation

Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009

 Την  Εξειδίκευση  Οδηγιών  για  τις  διαδικασίες  υλοποίησης  των  έργων  και  την

επιλεξιμότητα των δαπανών.

 Την 12/10/2017 Απόφαση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος περί έγκρισης

υλοποίησης Προγράμματος «Protection of Autochthonous populations of Pelagonia

Sheep breed in the cross – border area» με ακρωνύμιο PAPESHE και εξουσιοδότησης

της  Διοικούσας  Επιτροπής  του  Παραρτήματος  Δυτικής  Μακεδονίας  για  την

περεταίρω διαχείριση του προγράμματος.

 Το  από  29/01/2018  Συμφωνητικό  Συνεργασίας  μεταξύ  του  Γεωτεχνικού

Επιμελητηρίου Ελλάδος, Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας ως εταίρου και όλων των

επωφελούμενων  του  προγράμματος,  με  όλα  τα  συνημμένα  έγγραφα  (Application

Form,  Justification  of  Budget,  Procurement  Plan,  Environmental  Assesment)  όπως

ισχύουν.

 Το από 30 Ιουλίου 2018 Συμφωνητικό Χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής

Αρχής  των  ‘Προγραμμάτων  Ευρωπαϊκής  εδαφικής  Συνεργασίας’  και  του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως Επικεφαλούς εταίρου.
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 Την  1212/24-9-2018  Απόφαση  Υπ.  Οικονομίας  &  Ανάπτυξης  ένταξης  στο

Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  ΠΔΕ  2018  ΣΑΕΠ-405/6  με  Κωδικό  έργου

2018ΕΠ40560019. (ΑΔΑ:66Β7465ΧΙ8-2Θ0).

 Η απόφαση επί του 7ου θέματος της ΔΕ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Παρ Δυτ. Μακεδονίας στην

3η/3-04-2019 συνεδρίασή του έγκρισης δαπανών και διαδικασιών ανάθεσης (ΑΔΑ:

ΩΞΦΛ46ΨΧΛΨ-Η1Υ).

 Την αριθμ. πρωτ. 138/9-4-2019 με ΑΔΑ: ΩΞΧΕ46ΨΧΛΨ-ΖΑΟ Απόφαση Ανάληψης

δέσμευσης πίστωσης για το έργου PAPESHE. Παραδοτέο D1.3.2. και D2.3.2.

 Την αριθμ. πρωτ. 139/9-4-2019 με ΑΔΑ: ΩΒ9Θ46ΨΧΛΨ-7Λ7 Απόφαση Ανάληψης

δέσμευσης πίστωσης για το έργου PAPESHE. Παραδοτέο D4.3.1.

 Την αριθμ. πρωτ. 141/9-4-2019 με ΑΔΑ: Ω08Θ46ΨΧΛΨ-Β6Σ Απόφαση Ανάληψης

δέσμευσης πίστωσης για το έργου PAPESHE. Παραδοτέο D4.3.1.

 Την ανάγκη υλοποίησης του Προγράμματος

προτίθεται να προσλάβει τρία (3) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δεκαοκτώ

(18) μηνών με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ειδικότερα: 1 άτομο ΠΕ

Γεωπόνων, 2 άτομα ΠΕ Κτηνιάτρων. Η επιλογή του καταλληλότερου από τους υποψήφιους

θα γίνει έπειτα από συνολική εκτίμηση των τυπικών και πρόσθετων προσόντων του από την

Επιτροπή Αξιολόγησης.
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IIα. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ D 1.3.2, Διαχείριση του προγράμματος

προβάτου  Πελαγονίας-Φλώρινας  &  D 2.3.2.  Διάχυση  των  αποτελεσμάτων  του

προγράμματος PAPESHE

Αντικείμενο του προσωπικού που θα εργαστεί στο έργο,

 για το παραδοτέο  D 1.3.2. «προετοιμασία 6μηνιαίων αναφορών» ο εργαζόμενος θα

είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση και τον συντονισμό των δράσεων, την

συγγραφή των παραδοτέων εκθέσεων και την επικοινωνία με τους εταίρους. 

 για το παραδοτέο D 2.3.2. «Επικοινωνία με την Κοινή Γραμματεία για τη διάχυση των

αποτελεσμάτων και των δράσεων του έργου» ο εργαζόμενος θα είναι υπεύθυνος για

την οργάνωση, διαχείριση και συνεχή τροφοδότηση των διάφορων εφαρμογών των

κοινωνικών μέσων δικτύωσης με σκοπό τη διάδοση του έργου, των βασικών σκοπών

του, τα αποτελέσματά του.

Ο εργαζόμενος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα παραδοτέα.

Η υλοποίηση  της  σύμβασης  γίνεται  στο  πλαίσιο  του  παραδοτέου  D 1.3.2.  του  Πακέτου

Εργασίας  1  «Διαχείριση  και  συντονισμός»  και  του  παραδοτέου  D 2.3.2.  του  Πακέτου

Εργασίας 2 «Επικοινωνία και διάχυση», του έργου PAPESHE.

III α . ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
ΑΡΙΘΜΟ

Σ
ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ*

1
ΠΕ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ
D 1.3.2. & D 2.3.2. 1 18 μήνες

*  με  δυνατότητα  παράτασης  σε  περίπτωση  παράτασης  της  διάρκειας  του  έργου,  δίχως  επιπλέον
οικονομική  επιβάρυνση του  ΓΕΩΤΕΕ  και  σύμφωνα  με  τη  σύμβαση  που  θα  συναφθεί  με  τον
ανάδοχο. 

IVα. ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Για τη θέση ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πτυχίο Γεωπονικής Σχολής κατεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Βαθμός (με άριστα το

10) * 20 μονάδες
Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  Γεωπονικής  Σχολής  στην  ειδίκευση
Αγροτικής Οικονομίας

100 μονάδες

Τεκμηριωμένη  επαγγελματική  εμπειρία  στην  υλοποίηση
ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων τουλάχιστον 1 έτος

Μήνες * 5 μονάδες 
(έως 600 μονάδες)
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Τουλάχιστον  δύο  (2)  δημοσιεύσεις  στην  αγγλική  γλώσσα  σε
επιστημονικά  περιοδικά  και  συλλογικούς  τόμους  ή  πρακτικά
διεθνών  επιστημονικών  συνεδρίων  στην  περιοχή  της  εκτροφής
ζώων ντόπιων φυλών. 

15 ανά δημοσίευση και
μέχρι 5 δημοσιεύσεις

Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία στη διοργάνωση διεθνών
συνεδρίων (τουλάχιστον 1 διεθνές συνέδριο).

20 μονάδες ανά
διοργάνωση και μέχρι 3

διοργανώσεις

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση χειρισμού Η/Υ 100 μονάδες

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Καλή 30, Πολύ Καλή

40, Άριστη 50 μονάδες

Γνώση πρόσθετης Ξένης Γλώσσας
Καλή 30, Πολύ Καλή

40, Άριστη 50 μονάδες

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Σ

Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν (α) οι γνώσεις και δεξιότητες
που δηλώνουν οι υποψήφιοι  στην αίτησή τους καθώς και  (β) η
διαθεσιμότητα και η ικανότητα συνεργασίας των υποψηφίων 

Έως 150 μονάδες
(α) έως 100 μονάδες
(β) έως 50 μονάδες
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IIβ.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  –  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ  D.4.3.1.  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌΣ

ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΎ ΤΕΧΝΗΤΉΣ ΣΠΕΡΜΑΤΈΓΧΥΣΗΣ.

Αντικείμενο του προσωπικού που θα εργαστεί στο παραδοτέο, 

 για  το  παραδοτέο  D 4.3.1.  «Εργαστήριο  Γενετικής  και  Σταθμός  Τεχνητής

Σπερματέγχυσης»  ο  εργαζόμενος  θα  είναι  υπεύθυνος  για  την  επίβλεψη,  τον

συντονισμό και την απαραίτητη παροχή τεχνογνωσίας στη δημιουργία και λειτουργία

του Σταθμού Τεχνητής Σπερματέγχυσης. 

Ο εργαζόμενος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το παραδοτέο.

H υλοποίηση της σύμβασης ολοκληρώνει το παραδοτέο D 4.3.1. του Πακέτου Εργασίας 4 –

Protection  and breeding  interventions  for  Pelagonia  sheep  and  development  of  necessary

infrastructure / Προστασία και παρεμβάσεις στην αναπαραγωγή των προβάτων Πελαγονίας

και ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής, του έργου PAPESHE.

IIIβ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ

ΘΕΣΕΩ
Ν

ΔΙΑΡΚΕΙΑ*

1
ΠΕ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
D 4.3.1. 1 18 μήνες

*  με  δυνατότητα  παράτασης  σε  περίπτωση  παράτασης  της  διάρκειας  του  έργου,  δίχως  επιπλέον
οικονομική  επιβάρυνση του  ΓΕΩΤΕΕ  και  σύμφωνα  με  τη  σύμβαση  που  θα  συναφθεί  με  τον
ανάδοχο. 

IVβ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Για τη θέση ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πτυχίο Κτηνιατρικής Σχολής Βαθμός (με άριστα το

10) * 20 μονάδες
Διδακτορικό  Δίπλωμα  Κτηνιατρικής  Σχολής  με  εξειδίκευση
στην αναπαραγωγή μικρών μηρυκαστικών

100 μονάδες

Επαγγελματική  εμπειρία  στην  υλοποίηση  ανταγωνιστικών
προγραμμάτων τουλάχιστον 5 έτη

Μήνες * 5 μονάδες 
(έως 600 μονάδες)

Συμμετοχή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα
στον τομέα της αναπαραγωγής των παραγωγικών ζώων 

Μήνες * 5 μονάδες
(έως 600 μονάδες)

Εμπειρία  στην  ίδρυση  και  ανάπτυξη  εργαστηρίου  σπέρματος
μικρών μηρυκαστικών

Μήνες * 2 μονάδες 
(έως 120 μονάδες)
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ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γνώση χειρισμού Η/Υ 100 μονάδες

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Καλή 30, Πολύ Καλή

40, Άριστη 50 μονάδες

Γνώση πρόσθετης Ξένης Γλώσσας
Καλή 30, Πολύ Καλή

40, Άριστη 50 μονάδες
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Κτηνιατρικής Σχολής 100 μονάδες
Ανακοινώσεις ή δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά
ή/και Συνέδρια σχετικές με την αναπαραγωγή ζώων στον κλάδο
της προβατοτροφίας 

15 ανά ανακοίνωση και
μέχρι 5 ανακοινώσεις

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν (α) οι γνώσεις και δεξιότητες
που δηλώνουν οι  υποψήφιοι  στην αίτησή τους  καθώς  και  (β)  η
διαθεσιμότητα και η ικανότητα συνεργασίας των υποψηφίων 

Έως 150 μονάδες
(α) έως 100 μονάδες
(β) έως 50 μονάδες
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IIγ.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  -  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ D.4.3.1.  ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΣΤΑΘΜΟΎ ΤΕΧΝΗΤΉΣ ΣΠΕΡΜΑΤΈΓΧΥΣΗΣ

Αντικείμενο του προσωπικού που θα εργαστεί στο έργο, είναι η 

 για  το  παραδοτέο  D 4.3.1.  «Εργαστήριο  Γενετικής  και  Σταθμός  Τεχνητής

Σπερματέγχυσης» ο εργαζόμενος θα είναι υπεύθυνος για την καθημερινή διαχείριση,

τον  συντονισμό  των  δράσεων  και  την  σωστή  λειτουργία  του  Σταθμού  Τεχνητής

Σπερματέγχυσης. 

Ο εργαζόμενος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το παραδοτέο.

H υλοποίηση της σύμβασης ολοκληρώνει το παραδοτέο D 4.3.1. του Πακέτου Εργασίας 4 –

Protection  and breeding  interventions  for  Pelagonia  sheep  and  development  of  necessary

infrastructure / Προστασία και παρεμβάσεις στην αναπαραγωγή των προβάτων Πελαγονίας

και ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής, του έργου PAPESHE.

IIIγ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ

ΘΕΣΕΩ
Ν

ΔΙΑΡΚΕΙΑ*

1
ΠΕ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

D 4.3.1. 1 18 μήνες

*  με  δυνατότητα  παράτασης  σε  περίπτωση  παράτασης  της  διάρκειας  του  έργου,  δίχως  επιπλέον
οικονομική  επιβάρυνση του  ΓΕΩΤΕΕ  και  σύμφωνα  με  τη  σύμβαση  που  θα  συναφθεί  με  τον
ανάδοχο. 

IVγ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Για τη θέση ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πτυχίο Κτηνιατρικής Σχολής Βαθμός (με άριστα το

10) * 20 μονάδες
Διδακτορικό Δίπλωμα Κτηνιατρικής Σχολής με εξειδίκευση στην
Βιοτεχνολογία της Αναπαραγωγής

100 μονάδες

Συμμετοχή στην  υλοποίηση  ανταγωνιστικών  προγραμμάτων
τουλάχιστον 6 μηνών

Μήνες * 5 μονάδες 
(έως 600 μονάδες)

Πιστοποιημένος  χειριστής  αυτόματου  αναλυτή  σπέρματος
υποβοηθούμενου από ηλεκτρονικό υπολογιστή (CASA)

100 μονάδες

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Καλή 30, Πολύ Καλή

40, Άριστη 50 μονάδες
Τουλάχιστον  τρείς  (3)  ανακοινώσεις  ή  δημοσιεύσεις  στην αγγλική
γλώσσα σε επιστημονικά περιοδικά ή/και πρακτικά συνεδρίων στην
τεχνολογία σπέρματος των παραγωγικών ζώων

15 ανά ανακοίνωση και
μέχρι 5 ανακοινώσεις

Μετεκπαίδευση στην κρυοσυντήρηση σπέρματος 50 μονάδες

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν (α) οι γνώσεις και δεξιότητες
που δηλώνουν  οι  υποψήφιοι  στην αίτησή τους  καθώς  και  (β)  η
διαθεσιμότητα και η ικανότητα συνεργασίας των υποψηφίων 

Έως 150 μονάδες
(α) έως 100 μονάδες
(β) έως 50 μονάδες
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VI. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  θα  τοποθετηθούν  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  οποίος  θα

περιέχει:

1. Αίτηση (επισυνάπτεται)

2. Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας, εφόσον απαιτείται (επισυνάπτεται)

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

4. Φωτοαντίγραφο  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).

5. Φωτοαντίγραφα  των  τίτλων  σπουδών.  Εφόσον  αυτά  έχουν  αποκτηθεί  στην

αλλοδαπή απαιτείται: πιστοποιητικό αναγνώρισης η 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.

6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων και ότι άλλα δικαιολογητικά κρίνει ο

ενδιαφερόμενος ότι πιστοποιούν τη δηλούμενη προϋπηρεσία.

 Για  επαγγελματική  εμπειρία  στον ιδιωτικό  τομέα.  Βεβαίωση  του  οικείου

ασφαλιστικού φορέα. Εφόσον  από  τη  βεβαίωση  του  ασφαλιστικού  φορέα  δεν

προκύπτει η εξειδικευμένη εμπειρία, απαιτείται η προσκόμιση σύμβασης ή δελτίου

παροχής  υπηρεσιών που  να  καλύπτει  ενδεικτικώς  τη  διάρκεια  της  εξειδικευμένης

εμπειρίας.

 Για επαγγελματική εμπειρία στο δημόσιο τομέα. Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης

ή/και σύμβαση με το φορέα απασχόλησης, από όπου να αποδεικνύεται  το χρονικό

διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης.

7. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται:  

 Τα στοιχεία που δηλώνονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και μπορούν κατά

περίπτωση να προσκομιστούν και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

 τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι ακριβή φωτοαντίγραφα και, εφόσον ζητηθεί,

μπορούν να κατατεθούν και επικυρωμένα

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 

 ότι δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων 
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 ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία),

απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία

περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση καθ’ υποτροπή ή

εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας

ζωής 

 ότι  δεν  είναι  υπόδικοι  λόγω  παραπομπής  με  τελεσίδικο  βούλευμα  για

κακούργημα  ή  για  πλημμέλημα  της  προηγούμενης  περίπτωσης,  έστω  και  αν  το

αδίκημα παραγράφηκε 

 ότι δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα

από  δόλο  για  το  οποίο  προβλέπεται  ποινή  φυλακίσεως  άνω  του  έτους  ή  έχει

καταλογιστεί ποινή άνω των έξι μηνών 

9. Κάθε  άλλο  στοιχείο  που  κατά  την  κρίση  του  υποψηφίου  θα  βοηθήσει  στη

διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά του.

Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω σχετικά με τα είδη εμπειρίας (επαγγελματική, ερευνητική)

ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο

από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών ή την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος

ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση.

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή

να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας

του έργου.

VII. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΜΕ ΦΠΑ*
ΠΕ Γεωπόνων Παραδοτέο D 1.3.2 & D 2.3.2. 10.320€
ΠΕ Κτηνιάτρων Παραδοτέο D 4.3.1. 12.000€
ΠΕ Κτηνιάτρων Παραδοτέα. D 4.3.1. 23.650€
 με δυνατότητα  παράτασης  σε  περίπτωση παράτασης  της  διάρκειας  του έργου,  δίχως  επιπλέον

οικονομική  επιβάρυνση του  ΓΕΩΤΕΕ  και  σύμφωνα  με  τη  σύμβαση  που  θα  συναφθεί  με  τον
ανάδοχο. 

Το  παρόν  έργο  χρηματοδοτείται  από  το  πρόγραμμα  Interreg  IPA  Cross-border

Cooperation Programme “Greece-The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-

2020” (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή).
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Το  κόστος  περιλαμβάνει  το  κόστος  επισκέψεων  στους  χώρους  μελέτης,  συλλογή

πληροφοριών, ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και οδηγιών της ΕΕ, σύνταξη και

τελική προετοιμασία της έκθεσης.

VIII. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία

της Δ.Ε. Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Πανδώρας

2, Κοζάνη ΤΚ 50100  είτε με συστημένη επιστολή ή courier στην παραπάνω Διεύθυνση με

την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΕ ……………………. για το έργο ‘Protection of

Autochthonous populations of Pelagonia Sheep breed in the cross – border area. PAPESHE’ 

Για  παροχή  οποιαδήποτε  σχετικής  πληροφορίας  μπορείτε  να  απευθύνεστε  στο  τηλέφωνο

24630 26443 τις εργάσιμες μέρες και ώρες (08:00-15:30). 

Η  έναρξη  προθεσμίας  για  υποβολή  των  αιτήσεων  ξεκινά  από  την  επόμενη  ημέρα  της

ανάρτησης  της  εν  λόγω  πρόσκλησης  στην  ιστοσελίδα  του  ΓΕΩΤΕΕ  και  λήγει  εντός

δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 10/7/2019 και ώρα 13.00 (ημερομηνία παραλαβής

από την υπηρεσία). 

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή ταχυδρομείου

ή courier το εμπρόθεσμο κρίνεται από την ημερομηνία παράδοσης στην υπηρεσία. 

Οι αιτήσεις  που παραλαμβάνονται μετά την λήξη της προθεσμίας της υποψηφιότητας δεν

εξετάζονται. 

Αξιολόγηση:

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από τον υπεύθυνο έργου του προγράμματος PAPESHE

και τα δύο μέλη της επιστημονικής επιτροπής του έργου που έχει συσταθεί με την 345 /3-9-

2018  απόφαση  του  Προέδρου  της  Δ.Ε.  ΓΕΩΤΕΕ  Δυτικής  Μακεδονίας,  στο  πλαίσιο  του

προγράμματος PAPESHE και οι οποίοι ορίζονται ως αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης. Κατά

την διαδικασία αξιολόγησης η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει  στον έλεγχο πληρότητας  των

αιτήσεων και των υποβληθέντων δικαιολογητικών και καταρτίζει κατάλογο των υποψηφίων

που πληρούν τους όρους συμμετοχής της πρόσκλησης για την εν λόγω θέση. 

Εν  συνέχεια,  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  τυπικών  και  πρόσθετων  προσόντων  των

υποψηφίων  για  την  υπό  προκήρυξη  θέση.  Στην  συνέχεια  καταρτίζει  πίνακα  με  σειρά
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προτεραιότητας  με  βάση τα τυπικά και  πρόσθετα  προσόντα των υποψηφίων για την  υπό

προκήρυξη θέση. 

Η επιλογή των υποψήφιων προς έγκριση θα γίνει βάσει των προαναφερθέντων κριτηρίων,

σύμφωνα με τα βιογραφικά και τα δικαιολογητικά τα οποία θα έχουν καταθέσει.

Οι υποψήφιοι που δε διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα αποκλείονται από τη συνέχεια της

διαδικασίας.  Θα  κληθούν  για  συνέντευξη  και  επιπλέον  βαθμολόγηση  του  αντίστοιχου

κριτηρίου  της  συνέντευξης  οι  υποψήφιοι  που  διαθέτουν  τα  απαιτούμενα  προσόντα  και

συγκεντρώνουν  τις  υψηλότερες  βαθμολογίες  από  το  σύνολο  των  βαθμολογούμενων

κριτηρίων. 

Επί τη βάσει του σχετικού πίνακα συντάσσει σχετικό πρακτικό αξιολόγησης με πλήρη, ειδική

και εμπεριστατωμένη αιτιολογία σε σχέση με την σειρά κατάταξης των υποψηφίων.

1. Από τις  προτάσεις  που υποβάλλονται  εμπρόθεσμα και  παραδεκτά  κατά τα ανωτέρω,

επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου

με τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.

2. Εμπρόθεσμες  θεωρούνται  οι  προτάσεις/ενστάσεις  που  θα  παραληφθούν  μέχρι  την

οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής

με  ταχυμεταφορά  το  εμπρόθεσμο  κρίνεται  με  βάση  την  αναφερόμενη  στο  φάκελο

αποστολής  ημερομηνία,  με  την  προϋπόθεση  ότι  θα  παραληφθεί  από  την  ΔΕ

Παραρτήματος Δυτ. Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ το αργότερο μέχρι την ανακοίνωση των

αποτελεσμάτων  της  παρούσας.  Η ΔΕ Παραρτήματος  Δυτ.  Μακεδονίας  του ΓΕΩΤΕΕ

ουδεμία  ευθύνη  φέρει  για  το  περιεχόμενο  των  φακέλων  των  προτάσεων  που  θα

αποσταλούν.

3. Αντικατάσταση  της  πρότασης  ή  διόρθωση  αυτής  ή  συμπλήρωση  τυχόν  ελλειπόντων

δικαιολογητικών  επιτρέπεται  μόνο  μέχρι  τη  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  των

προτάσεων.

4. Για  τους  ενδιαφερόμενους,  των οποίων οι  τίτλοι  σπουδών τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης

(προπτυχιακών  και  μεταπτυχιακών)  αποτελούν  απαιτούμενο  ή  συνεκτιμώμενο  τυπικό

προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από

πιστοποιητικά  αναγνώρισης  του  ΔΟΑΤΑΠ.  Επιπρόσθετα,  όταν  στην  πρόσκληση

προβλέπεται  κλίμακα  βαθμολόγησης/μοριοδότησης  του  βαθμού  του  τίτλου  σπουδών,

είναι  απαιτούμενο να προσκομίζεται  και πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμολογίας  που

εκδίδεται  από το  ΔΟΑΤΑΠ.  Σε  περίπτωση που  δεν  προσκομίζεται  το  πιστοποιητικό
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αντιστοιχίας βαθμολογίας, αλλά μόνο τα πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, η

πρόταση  του  ενδιαφερόμενου  δεν  απορρίπτεται,  απλώς  δε  βαθμολογείται  το

συγκεκριμένο ζητούμενο προσόν.

5. Επισημαίνεται  ότι  η  διαδικασία  πρόσκλησης  υποβολής  προτάσεων  για  σύναψη

σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή

αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η

διαδικασία  της  πρόσκλησης  θα  ολοκληρωθεί  με  σύνταξη  πίνακα  κατάταξης  (δεν

απαιτείται σύνταξη πίνακα κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μια πρόταση ή όταν

μόνο μία πρόταση βαθμολογηθεί), ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε

περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου α) με τη

μεγαλύτερη εμπειρία β) με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών γ) με το

μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

6. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης,

δε βαθμολογείται και απορρίπτεται. 

7. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να

πραγματοποιηθεί  αντικατάσταση  του/των  επιλεχθέντος/ντων  με  άλλον/ους

ενδιαφερόμενο/ους  στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

και σύμφωνα με το συνταγμένο πίνακα κατάταξης.

8. Το ΓΕΩΤΕΕ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι

επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο

αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.

9. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής του

προγράμματος.

10. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1

ΠΔ  146/2007  «Τροποποίηση  διατάξεων  του  ΠΔ  50/2001  Καθορισμός  προσόντων

διορισμού  σε  θέσεις  φορέων  του  δημόσιου  τομέα  όπως  αυτό  ισχύει»  (ΦΕΚ

185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1ΠΔ

116/2006  «Τροποποίηση  του  άρθρου  28  του  ΠΔ  50/2001…….»  (ΦΕΚ

115/9.6.2006/τ.Α’).

11. Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 6

του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός  προσόντων  διορισμού σε θέσεις  φορέων  του δημόσιου
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τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ A΄ 39/5.3.2001, ΦΕΚ Α΄ 24/30.01.2013 και ΦΕΚ Α΄

63/9.3.2005).

12. Ξενόγλωσσα  δικαιολογητικά  έγγραφα  της  ημεδαπής  ή  της  αλλοδαπής  θα  πρέπει  να

προσκομίζονται  συνοδευόμενα  από  φωτοαντίγραφα  επίσημης  μετάφρασής  τους  στην

ελληνική γλώσσα. 

13. Επισημαίνεται ότι η ανάθεση έργου σε υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα, των ΝΠΔΔ,

ΝΠΙΔ κ.λπ. γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Παράγραφο 14 του Άρθρου 12 της

ΥΑΕΚΕΔ 110427/ΕΥΘΥ 1020/01.11.2016.

IX. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί:

 στην Διαύγεια

 στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤΕΕ

 στην  ιστοσελίδα  του  προγράμματος  Ελλάδα  -  πρώην  Γιουγκοσλαβική

Δημοκρατία της Μακεδονίας http://www.ipa-cbc-programme.eu/
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PAPESHE

Παραδοτέο/α D………... του διασυνοριακού έργου PAPESHE.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ*
(με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση)

Επώνυμο : ………………….………….…………..…………. Όνομα: ………………….…………………………….

Πτυχίο (ή Δίπλωμα:) ….………....….……….…………………….. Τελικός βαθμός (αριθμητικά,2 δεκαδικά): …..….

Έτος γέννησης: …………… Τόπος γέννησης: ……….…………..………… Νομός: …………….…………..……….

Όνομα και επώνυμο του πατέρα: ………………………………………………………….…………….....…….………

Όνομα και επώνυμο της μητέρας: ……………………………………….…………..……………….........….….………

Δ/νση κατοικίας:  Οδός: ………………….…….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………….…….. Τηλ.: ………….

Δ/νση εργασίας:  Οδός: …………..…………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………………… Τηλ.:…………..

Κινητό τηλ : ……………………….. e-mail: ..…………………………………………… Α.Φ.Μ………………………

Να αναγραφούν στην παρούσα πρόταση-δήλωση και στο εξωτερικό του φακέλου τα εξής (συμπληρώνονται από
τον υποψήφιο):
Ο αριθμός του πρωτόκολλου της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: ……………………

Ο κωδικός του αντικειμένου έργου που επιθυμείτε να συμμετάσχετε (α ή β ή γ) ………
(Για συμμετοχή σε περισσότερα του ενός αντικείμενα απαιτείται ξεχωριστή πρόταση φακέλου υποψηφιότητας) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο των εντύπων αυτής της πρότασης είναι ακριβείς και 
αληθείς.

                                                                                                          ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ημερομηνία :   ___/___/______

Συνημμένα υποβάλλω : 1.
2.

*Η ελλιπής συμπλήρωση της πρότασης-δήλωσης αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού.
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PAPESHE
Παραδοτέο D……….. του διασυνοριακού έργου PAPESHE.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : …………. €

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
(Καταγράφεται από τον ενδιαφερόμενο όλη η σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης εμπειρία εφόσον απαιτείται)

α/α Από Έως

(α) (β)

Φορέας απασχόλησης –
Εργοδότης

Κ
α

τη
γο

ρ
ία

 φ
ορ

έα
(1

)

Αντικείμενο απασχόλησης

Μ
ή

νε
ς

α
π

α
σ

χό
λη

σ
η

ς Η
μ

έρ
ες

α
π

α
σ

χό
λη

σ
η

ς

ΣΥΝΟΛΟ ......... .......... ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (2)

(1) Συμπληρώνεται κατά περίπτωση με «Ι» ή «Δ», ανάλογα με την κατηγορία του φορέα απασχόλησης, όπου Ι: Ιδιωτικός
τομέας, Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (εταιρείες κτλ.)·  Δ: Δημόσιος τομέας, υπηρεσίες του
Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α' και β' βαθμού ή ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρ. 14 του Ν. 2190/1994
όπως  ισχύει  ή  φορείς  της  παρ.  3  του  άρθρ.  1  του  Ν.  2527/1997.  Εφόσον  πρόκειται  για  ελεύθερο  επαγγελματία,
συμπληρώνεται με την ένδειξη «Ε».

(2) Συμπληρώνεται το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. Εφόσον στη στήλη (β) προκύπτει εμπειρία, το σύνολο
των ημερών απασχόλησης διαιρείται διά του 25 (αν η εμπειρία έχει υπολογιστεί ως αριθμός ημερομισθίων) ή διά του 30
(αν η εμπειρία έχει υπολογιστεί ως χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία λήξης της
απασχόλησης) και το ακέραιο αποτέλεσμα προστίθεται στο σύνολο των μηνών απασχόλησης της στήλης (α).
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