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ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

       ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Ταχ. ∆/νση: Βασιλικά 570 06, Θεσ/νίκη 
Πληροφορίες: Γεώργιος Χαλυβόπουλος 
Τηλέφωνο: 2310461172,3 εσωτ. 241 
Fax: 2310461341                                                                                     Αρ. Πρωτ.    1397 

                                                                                                 Ηµεροµηνία   2-7-2014 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ -  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΣΕ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝΕΣ ΚΑΙ ∆ΑΣΗ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΥΚΗΤΙΚΩΝ 
ΕΜΒΟΛΙΩΝ» 

Το Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του 
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού «∆ΗΜΗΤΡΑ» Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
ενδιαφέρεται να απασχολήσει  µε ανάθεση  έργου  έναν επιστήµονα για τις ανάγκες του 
προγράµµατος:  «Βιολογική καταπολέµηση του έλκους της καστανιάς σε καστανεώνες και 
δάση καστανιάς της χώρας για το 2014 – Παρασκευή και προµήθεια µυκητικών εµβολίων», 
για την περίοδο από 10-7-2014 έως 31-12-2014. Οι εργασίες που θα του ανατεθούν είναι οι 
εξής:   

• η παρασκευή ποσότητας µυκητικής πάστας, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, 
για την καταπολέµηση του έλκους της καστανιάς,  

• η δειγµατοληψία από καστανεώνες (φυτείες καστανιάς) και δάση καστανιάς από 
τις εννιά (9) Περιφερειακές Ενότητες, όπου η καταπολέµηση θα εφαρµοσθεί κατά 
το 2014 

• η αποµόνωση του µύκητα Cryphonectria parasitica και η εργαστηριακή 
ταυτοποίηση των οµάδων βλαστικής συµβατότητας ,  

• η επεξεργασία των στοιχείων µε τη δηµιουργία βάσεων δεδοµένων, 
• η ανασκόπηση ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας σχετικής µε την 

ασθένεια του έλκους της καστανιάς. 
  Τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής: 

1. Πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ∆ασολογίας ή Γεωπονίας ή πτυχίο ΤΕΙ συναφούς 
αντικειµένου. 

2. ∆ιδακτορικό δίπλωµα στη Φυτοπαθολογία. 
3. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον σε επίπεδο Lower)  
4. Γνώση Η/Υ και ιδιαίτερα Microsoft Word, Excel και Access 

Επιθυµητά επιπλέον προσόντα είναι :  
• Εξάµηνη τουλάχιστον εµπειρία συµµετοχής στην εκτέλεση ερευνητικών 

προγραµµάτων – έργων 
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• Εργαστηριακή εµπειρία στην αποµόνωση, καλλιέργεια, αναγνώριση 
παθογόνων και υποπαθογόνων στελεχών του µύκητα Cryphonectria 
parasitica και στην εργαστηριακή µετατροπή των παθογόνων στελεχών σε 
υποπαθογόνα καθώς και ευρύτερη γνώση της βιολογικής καταπολέµησης της 
ασθένειας του έλκους της καστανιάς.  

Το ύψος της δαπάνης προϋπολογίστηκε µέχρι το ποσό των 16.000 ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των κρατήσεων.  
Η αξιολόγηση των προσφορών των ενδιαφεροµένων θα γίνει από την Επιτροπή διενέργειας 
διαγωνισµού και αξιολόγησης των προσφορών του Ινστιτούτου ∆ασικών Ερευνών την 
Τετάρτη 9 Ιουλίου 2013 και ώρα 12.00 στα γραφεία του Ινστιτούτου ∆ασικών Ερευνών. Οι 
ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τα εξής: 
1. Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή του διαγωνισµού, φάκελο 
σφραγισµένο που να γράφει το ονοµατεπώνυµο,  τη διεύθυνσή του καθώς και τον τίτλο του 
έργου. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει οικονοµική προσφορά, πλήρη τεχνική περιγραφή του 
προσφερόµενου έργου και υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχτηκε τους όρους 
ανάθεσης του έργου. 
2. Η πρόσληψη γίνεται από τον ∆ιευθυντή, ο οποίος αποφασίζει και επί τυχόν ενστάσεων, 
µετά από σχετικές  εισηγήσεις της αρµόδιας επιτροπής. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η 
επιτροπή µπορεί µετά από πλήρη αιτιολόγηση να προτείνει κατά την κρίση της εκείνον που 
ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες του έργου. 
3. Η υπογραφή της σύµβασης γίνεται µέσα σε 5 µέρες από τότε που θα κοινοποιηθεί στους 
αναδόχους  η απόφαση της κατακύρωσης. 
4. Η πληρωµή του αναδόχου γίνεται µε χρηµατικό ένταλµα µετά την προσκόµιση από τον 
ανάδοχο απόδειξης παροχής υπηρεσιών και των λοιπών δικαιολογητικών. 
5. Οι προθεσµίες και οι λοιπές λεπτοµέρειες εκτέλεσης του έργου ρυθµίζονται στη σύµβαση. 
 

 

Ο ∆ιευθυντής  
 
 

∆ρ Θωµάς Παπαχρήστου 
Τακτικός Ερευνητής 
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