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Ινστιτούτο Εκθεσιακών Ερευνών      ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 18/03/2019 

Εγνατία 154, 546 36 Θεσσαλονίκη      Αριθμ. Πρωτ: 68 

Πληροφορίες: Κουρκουρίδης Δημήτριος 

Τηλ.:2310 291 506  

Fax: 2310 291 609 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) 

Το Ινστιτούτο Εκθεσιακών Ερευνών με διακριτικό τίτλο «ΙΕΕ» στο πλαίσιο του έργου VineSOS: SOS for 

endangered traditional vine varieties, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας 

INTERREG "Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020", προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση 

μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα έως τις 11/10/2019 ημερομηνία λήξης του 

έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής) το παρακάτω έργο και με ανώτατο 

συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 1.750,00€ (πλέον ΦΠΑ). 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

 Συμμετοχή στην ανάπτυξη του αμπελογραφικού οδηγού της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-

Βουλγαρίας. 

 Υποστήριξη του Ι.Ε.Ε. στις δράσεις του έργου VINESOS, EU legislation/EU practices. 

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο των παραδοτέων:  

 4.4.3. Development of Ampelographic book που εντάσσεται στο πακέτο εργασίας WP4 

Sustainability and value added measures.  

 5.4.5. External experts που εντάσσεται στο πακέτο εργασίας WP5 Development of Training 

Center. 

Ο νέος συνεργάτης θα συνεργαστεί με το προσωπικό του Ι.Ε.Ε. που ανήκει στην ομάδα έργου. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 Πτυχίο Πανεπιστημίου Γεωπονίας ή Δασολογίας ή αντίστοιχο και ισότιμο. 

 Κάτοχος Μεταπτυχιακού σε αντικείμενο συναφές με την Βιοποικιλότητα. 

 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

 Άριστη γνώση Η/Υ  

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

 Δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με θέματα συναφή 

με το αντικείμενο του έργου VINESOS 

 Εμπειρία από έρευνες πεδίου σε σχετικά αντικείμενα με το έργο VINESOS. 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Για την υποβολή προτάσεων, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει: 

 πρόταση – δήλωση (συνημμένο έγγραφο πρότυπο). 

 πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας 

 αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

 αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου 

 λοιπά αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων. 

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται με 

φυσική παρουσία στη διεύθυνση: Ινστιτούτο Εκθεσιακών Ερευνών, Εγνατία 154, 54636 Θεσσαλονίκη. 

εώς τις 28/03/2019 και ώρα 14:00. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως, κάθε απαραίτητη πληροφορία ή διευκρίνιση για το 

αντικείμενο του έργου στη διεύθυνση Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη 546 36 (κ. Δημήτριο Κουρκουρίδη, τηλ. 

2310291506, Fax: 2310291609). Κανένας υποψήφιος συνεργάτης δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση 

να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του ΙΕΕ. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η 

υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: 

kourkouridis@iee.org.gr. 

Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από την "Επιτροπή Υλοποίησης 

Ευρωπαϊκών και Εθνικών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων" που συστάθηκε με την Απόφαση 

03/32/03.07.2017 της Διοικητικής Επιτροπής του Ι.Ε.Ε. 

  

mailto:kourkouridis@iee.org.gr
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ* 
(με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση) 

 

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

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

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

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

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

Διεύθυνση κατοικίας: Οδός: …………..……….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………….…….. Τηλ.: ….…….. 

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

Να αναγραφούν στην παρούσα πρόταση-δήλωση και στο εξωτερικό του φακέλου τα εξής: 

1. Ο αριθμός του πρωτόκολλου της Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 

 
 

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. 
 


