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Ανακοίνωση
για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
συνολικού προϋπολογισµού 11.600 € για την τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη της
Ένωσης Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου MeDInno, το
οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».

Η Ένωση Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 144/01.02.2019
Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ένα (1) άτοµο ΠΕ Κτηνιατρικού για τις ανάγκες
υλοποίησης του έργου µε τίτλο: “Joint development of innovativeprocesses and
productsbased on localdairy and meattraditionpertainingtoruminantfarming and
relevantagri-foodsectors” και µε ακρωνύµιο MeDInno, το οποίο έχει ενταχθεί στο
Πρόγραµµα Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020»

ΜΕΡΟΣ Α: ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
A1: Ο σκοπός της πρόσληψης µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου
Σκοπός της πρόσληψης µε σύµβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
αποτελεί η απασχόληση ενός (1) ατόµου ΠΕ Κτηνιατρικού στην έδρα της Ένωσης
Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου (Χαρίλαου Τρικούπη 38, ΤΚ 453 32 Ιωάννινα, 3ος
όροφος) µε τετράωρη καθηµερινή απασχόληση στα παρακάτω Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) και
παραδοτέα, σύµφωνα µε το οριστικοποιηµένο Application Form (Φόρµα Αίτησης) και το
αντίστοιχα οριστικοποιηµένο Justification of Budget Form (Φόρµα Τεκµηρίωσης
Προϋπολογισµού) του έργου µε ακρωνύµιο MeDInno (στο Παράρτηµα 2 της Πρόσκλησης
παρατίθεται αναλυτική παρουσίαση του έργου MeDInno):
Πακέτο Εργασίας 1 ∆απάνες ∆ιαχείρισης (Management Costs)
o Παραδοτέο 1.2.3: Συναντήσεις έργου: Υποστήριξη της Ένωσης
Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου για τη συµµετοχή της στις τεχνικές
συναντήσεις των εταίρων του έργου στην Ελλάδα και στην Ιταλία
Πακέτο Εργασίας 3: Επιχειρηµατικό Μοντέλο (Business Model)
o Παραδοτέο 3.2.3: Ανάπτυξη πιλοτικών προϊόντων: Υποστήριξη της Ένωσης
Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων για την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και την
δοκιµή νέων προϊόντων (βόειο και κατσικίσιο κρέας και πρόβειο τυρί).
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και την ολοκλήρωση του
έργου, ήτοι την 30ηΜαρτίου 2020. Η διάρκεια της σύµβασης παρατείνεται αυτόµατα σε
περίπτωση παράτασης του συνολικού έργου MeDInno, έως και την υποβολή της Τελικής
Έκθεσης Έργου (Project Final Report).
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Ο συνολικός προϋπολογισµός της σύµβασης ανέρχεται σε 11.600,00 Ευρώ.
Η αµοιβή θα καταβάλλεται µηνιαία κατόπιν υποβολής των µηνιαίων αναλυτικών
απολογιστικών φύλλων χρονοχρέωσης όπου θα αποτυπώνεται διακριτά ο χρόνος
απασχόλησης ανά παραδοτέο, ενώ θα συνοδεύονται και από συνοπτική έκθεση
υλοποίησης.
Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος που θα επιλεγεί απαιτείται να έχει καθηµερινή παρουσία
στην έδρα της Ένωσης Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου στα Ιωάννινα, να
χρησιµοποιεί τον εξοπλισµό της Ένωσης και να συµµετέχει στις συναντήσεις και συσκέψεις
του έργου MeDInnoόπου και όταν πραγµατοποιούνται και µόνο όταν κρίνεται απαραίτητο
από τον Υπεύθυνο του Έργου MeDInno για την Ένωση.
Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα στοιχεία της ως άνω θέσης απασχόλησης
Τόπος
εκτέλεσης της
σύµβασης
Έδρα της
Ένωσης
Μετακινούµενω
ν Κτηνοτρόφων
Ηπείρου
(Χαρίλαου
Τρικούπη 38, ΤΚ
453 32
Ιωάννινα, 3ος
όροφος)

Ειδικότητα

Αντικείµενο
της σύµβασης

∆ιάρκεια της
σύµβασης

ΠΕ
Κτηνιατρικού

Υποστήριξη
της Ένωσης
Μετακινούµεν
ων
Κτηνοτρόφων
Ηπείρου στην
υλοποίηση
των
Παραδοτέων
1.2.3 και 3.2.3
του έργου
MeDInno

Από την
υπογραφή
της έως την
30/3/2020 ή
στην
περίπτωση
παράτασης
του έργου
έως τη λήξη
του

Ώρες
απασχόλησης
ανά ηµέρα
Τέσσερις (4)
ώρες

Αριθµός
Ατόµων

Π/Υ (€)

1

11.600,00

ΜΕΡΟΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑ / ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ–
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Β1. Απαιτούµενα Προσόντα
Β1.1. Γενικά Προσόντα:
Οι ενδιαφερόµενοι που υποβάλλουν αίτηση στην Ένωση Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων
Ηπείρου για την πρόσληψη τους µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου θα πρέπει επί
ποινή αποκλεισµού:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες ηλικίας από 18 έως 65 έτων: ∆ικαίωµα συµµετοχής
στη διαδικασία έχουν και οι πολίτες των άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης υπό τους περιορισµούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται
επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Οµογενείς και Οµογενείς αλλοδαποί που
προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο, χωρίς
να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η
ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται µε
άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958). Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια
απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των
καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. ∆εν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της
ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Οµογενείς και Οµογενείς
αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο
και Τένεδο.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της εν λόγω θέσης.
3. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές ή αποδεδειγµένα να έχουν αναβολή
στράτευσης για διάστηµα ίσο ή µεγαλύτερο της απασχόλησης µε σύµβαση
µίσθωσης έργου και να µην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία.
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4.

5.

6.
7.

8.

Να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση
καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για οποιοδήποτε
έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής,
Να µην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για
κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το
αδίκηµα παραγράφηκε,
Να µην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για
όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
Να µην τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό
επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτές
καταστάσεις
Να κατέχουν τα απαιτούµενα προσόντα / ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης
γλώσσας) όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω καθώς και τα απαιτούµενα
πιστοποιητικά αναγνώρισης των πτυχίων τους (εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί
στην αλλοδαπή), µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής της
αιτήσεως συµµετοχής.

Β1.2. Ειδικά Απαιτούµενα Προσόντα:
Οι υποψήφιοι επί ποινή αποκλεισµού πρέπει:
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Κτηνιατρικής Α.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
Α.Ε.Ι. ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.)
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.
2. Βεβαίωση Συνδροµής Νοµίµων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού
Επαγγέλµατος Ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού
Επαγγέλµατος ειδικότητας Κτηνιάτρου.
3. Να έχουν κατ’ ελάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Ο τρόπος απόδειξης
γλωσσοµάθειας προκύπτει από το ειδικό παράρτηµα του ΑΣΕΠ µε σήµανση έκδοσης
«22-11-2018»
Β1.3. Πρόσθετα (επιθυµητά) Προσόντα:
1. Εκπαίδευση και εµπειρία στο σχεδιασµό, εφαρµογή και επιθεώρηση Συστηµάτων
∆ιαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίµων (ΕΝ ISO 9001:2008, ΕΝ ISO
22000:2005).
2. Εµπειρία σε ποιοτικό και µικροβιολογικός έλεγχος τροφίµων
3. Εµπειρία στην εκπόνηση µελετών διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και
αποβλήτων κτηνοτροφικών µονάδων.
Β2. Απαραίτητα δικαιολογητικά
Προς τεκµηρίωση των παραπάνω οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν µε την αίτηση τους και
επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Προς τεκµηρίωση των Γενικών προσόντων (Β1.1):
1. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόµου 1599/1986, (δεν
απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
θα αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης,
θα δηλώνεται ότι:
o έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της οικείας θέσης απασχόλησης

ΑΔΑ: Ω1ΓΟ46ΜΞΓΡ-ΟΔΕ

έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόµιµα
απαλλαγεί από αυτούς (για τους άνδρες υποψηφίους)
o δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική
δυσφήµιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
o δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για
κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν
το αδίκηµα παραγράφηκε,
o δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για
όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,
o δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό
επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο
αυτές καταστάσεις
o αποδέχονται πλήρως τους όρους της διακήρυξης,
Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
o

2.

Προς τεκµηρίωση των Ειδικών Απαιτούµενων Προσόντων (Β1.2) και των Πρόσθετων
Επιθυµητών Προσόντων (Β1.3):
1. Αναλυτικό βιογραφικό του υποψήφιου.
2. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
3. Αποδεικτικά εµπειρίας (ενδεικτικά κατά περίπτωση: Συµβάσεις, Αποδείξεις Παροχής
Υπηρεσιών, Βεβαιώσεις Ασφαλιστικού φορέα, Βεβαιώσεις εργοδοτών).
4. Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόµου 1599/1986, (δεν
απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία
θα δηλώνουν ότι τα στοιχεία του βιογραφικού τους σηµειώµατος είναι αληθή και
ακριβή,
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν.
1497/1984 (Α’ 188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από
µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις
διατάξεις τις εθνικής νοµοθεσίας, είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
ΜΕΡΟΣ Γ: ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης Μετακινούµενων
Κτηνοτρόφων Ηπείρου (www.emkh.gr), στη ∆ιαύγεια (https://diavgeia.gov.gr) και στο
ΚΗΜ∆ΗΣ.
ΜΕΡΟΣ ∆: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση όπως αυτή περιλαμβάνεται
στο Παράρτημα 1 της παρούσας και να την υποβάλουν με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά,
είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της Ένωσης και στην ακόλουθη
διεύθυνση: ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, Χαριλάου Τρικούπη
38, Ιωάννινα – Τ.Κ. 45332 (τηλ. επικοινωνίας: 26513-11476).
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Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
Μετά την παράδοση του φακέλου δεν µπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο περιεχόµενό του
από τον υποψήφιο.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησής της στο
γραφείο της Ε.Μ.Κ.Η. και στην ιστοσελίδα της, ήτοι από 19 Απριλίου 2019 έως και 02
Μαΐου 2019.

ΜΕΡΟΣ Ε: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι, για λόγους συνάφειας µε το αντικείµενο και τις απαιτήσεις του
παρεχόµενου έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού θα αξιολογηθούν
µε βάση κριτήρια που είναι σε αντιστοιχία µε τα προσόντα της ενότητας Β1.
Επιπλέον, για την τελική αξιολόγηση των ενδιαφεροµένων θα διεξαχθεί συνέντευξη
από τους εταίρους της Ένωσης Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου. Στη
συνέντευξη θα αξιολογηθούν η προσωπικότητα του/της υποψήφιου/ας, η πειστικότητα
παρουσίασης της σχέσης των τυπικών προσόντων του/της µε τις συγκεκριµένες επιµέρους
ανάγκες της θέσης και των προοπτικών αποτελεσµατικής υλοποίησης του έργου, η
διαθεσιµότητά του/της σε σχέση µε τις ανάγκες υλοποίησης του έργου και η συνολική
παρουσία στη συνέντευξη. Η µη εκπλήρωση των απαιτούµενων κριτηρίων ή µη εµφάνιση
στη συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισµό από τη διαδικασία επιλογής.
Η τελική βαθµολογία των υποψηφίων διαµορφώνεται µε βάση τον παρακάτω πίνακα:
Κριτήριο

Μέγιστη βαθµολογία

Β1.1. Γενικά προσόντα

Απαιτούµενο

Β1.2. Ειδικά απαιτούµενα προσόντα
Πτυχίο ή δίπλωµα Κτηνιατρικής Α.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο Απαιτούµενο
ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι.
ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή
ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα
ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της
ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Απαιτούµενο

Β1.3. Πρόσθετα επιθυµητά προσόντα
Εκπαίδευση και εµπειρία στο σχεδιασµό, εφαρµογή και Κάθε
ανθρωποµήνας
επιθεώρηση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας και εµπειρίας βαθµολογείται µε
Ασφάλειας Τροφίµων (ΕΝ ISO9001:2008, ΕΝ ISO 22000:2005). 10 βαθµούς, µε ανώτερο όριο
τους 60 µήνες (600 βαθµοί)
Εµπειρία σε ποιοτικό και µικροβιολογικός έλεγχος τροφίµων Κάθε
ανθρωποµήνας
εµπειρίας βαθµολογείται µε
10 βαθµούς, µε ανώτερο όριο
τους 60 µήνες (600 βαθµοί)
Εµπειρία στην εκπόνηση µελετών διαχείρισης ζωικών Κάθε µελέτη βαθµολογείται
υποπροϊόντων και αποβλήτων κτηνοτροφικών µονάδων.
µε 10 βαθµούς, µε ανώτερο
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όριο τα 5 έργα (50 βαθµοί)
Συνέντευξη

200 Βαθµοί

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Αφού η Ένωση Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου επεξεργαστεί τις αιτήσεις και τα
δικαιολογητικά συµµετοχής των υποψηφίων, θα καταρτίσει πίνακα κατάταξης των
υποψηφίων µε βάση τις βαθµολογίες τους στα παραπάνω κριτήρια και τα αποτελέσµατα
της αξιολόγησης θα δηµοσιευτούν στην ιστοσελίδα της Ένωσης Μετακινούµενων
Κτηνοτρόφων Ηπείρου (www.emkh.gr)
Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τη συνολική
βαθµολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης. Στην
περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται αυτός που έχει
της περισσότερες µονάδες στο πρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο (Εκπαίδευση και εµπειρία
στο σχεδιασµό, εφαρµογή και επιθεώρηση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας και
Ασφάλειας Τροφίµων (ΕΝ ISO 9001:2008, ΕΝ ISO 22000:2005)), και, αν αυτές συµπίπτουν,
αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο δεύτερο κριτήριο (Εµπειρία σε ποιοτικό και
µικροβιολογικός έλεγχος τροφίµων) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η
σειρά µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε δηµόσια κλήρωση.
ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Ένωση Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου θα
αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής
των αιτήσεων συµµετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της
(www.emkh.gr).
Κατά του πίνακα αυτού επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσασε
αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά), η οποία αρχίζει
από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής του.
ΜΕΡΟΣ Η’: ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Η Ένωση Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου προσλαµβάνει τον υποψήφιο µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου αµέσως µετά την κατάρτιση του
πίνακα κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναµόρφωση του πίνακα (λόγω πχ αποδοχής
ενστάσεων) που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από
την Ένωση, ενώ απολύεται ο υποψήφιος που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας
κατάταξης. Ο απολυόµενος λαµβάνει τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή
του έως την ηµέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή.
Προσληφθέντας ο οποίος αποχωρεί πριν από τη λήξη της σύµβασής του, αντικαθίστανται
µε άλλον από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα κατά τη σειρά εγγραφής
του σε αυτόν.

για την Ένωση Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου

Ιωάννης ∆εκόλης
Πρόεδρος ∆Σ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΡΟΣ: : ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 38,
Τ.Κ. 45 332
ΑΙΤΗΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………
ΟΝΟΜΑ: ……………………………….
ΠΑΤΡ/ΜΟ: ……………………………..
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ :…………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
ΤΗΛ.: …………………………………...
E-MAIL:………………………………..

Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την
παρούσα αίτησή μου, σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. Ανακοίνωση: 199-18/04/2019
της Ε.Μ.Κ.Η., για την πρόσληψη
προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
ειδικότητας ΠΕ Κτηνιατρικού, για την
τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της
Ένωσης Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων
Ηπείρου για την υλοποίηση του έργου
MeDInno, το οποίο έχει ενταχθεί στο
Πρόγραμμα Συνεργασίας «Interreg V-A
Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».

Ιωάννινα, / / 2019

Συνημμένα υποβάλλω:
1……………………………………….
2……………………………………….
3……………………………………….
4……………………………………….
5……………………………………….
6……………………………………….

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ
(ονοματεπώνυμο-υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ MEDINNO
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1:Η περιγραφή του έργου µε ακρωνύµιο MeDInno
Το έργο “MeDInno” εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Καινοτοµία και
Ανταγωνιστικότητα) -Ειδικός Στόχος 1.2 (Υποστήριξη της εκκόλαψης καινοτόµων
εξειδικευµένων πολύ µικρών και µικρώνεπιχειρήσεων σε θεµατικούς τοµείς ενδιαφέροντος
στην περιοχή του προγράµµατος) στο πλαίσιο της 1ηςπρόσκλησης υποβολής προτάσεων
έργων του Προγράµµατος Συνεργασίας “Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία2014-2020”.
Το εταιρικό σχήµα του έργου “MeDInno” απαρτίζεται από τους ακόλουθους φορείς:
Περιφέρεια Ηπείρου (Ελλάδα) - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
Ένωση Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου (Ελλάδα) - Εταίρος 2
Ένωση Επαρχιών Απουλίας (Ιταλία) - Εταίρος 3
Συνοµοσπονδία Ιταλών Αγροτών του Μπάρι (Ιταλία) - Εταίρος 4
Εµπορικό Επιµελητήριο της Φότζια (Ιταλία) - Εταίρος 5
Ελληνο-Ιταλικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) - Συνδεδεµένος Εταίρος 1
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου “MeDInno” είναι 841.712,40 €, ενώ ειδικά ο
προϋπολογισµός τηςΈνωσης Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου ανέρχεται στα
160.526,00€.
Η διάρκεια του έργου είναι 24 µήνες και ηµεροµηνία ολοκλήρωσης η 30η Μαρτίου 2020.
O γενικός στόχος του έργου είναι η στήριξη των πολύ µικρών και µικρών
επιχειρήσεωναγροδιατροφής και εκτροφής µηρυκαστικών, µέσω της ανάπτυξης
καινοτόµων διαδικασιών καιπροϊόντων, βασισµένων στην τοπική γαλακτοπαραγωγική και
κρεοπαραγωγική παράδοση της περιοχήςτου προγράµµατος. Το έργο επίσης στοχεύει:
στη χαρτογράφηση και ανάλυση συγκεκριµένων αγορών προϊόντων κρέατος και
τυροκοµικώνπροϊόντων για την καλύτερη κατανόηση του προφίλ των
καταναλωτών
στην εκπαίδευση των παραγωγών να επενδύουν στην ποιότητα των προϊόντων
κρέατος καιτυροκοµικών προϊόντων µε: (α) γνώση και κατανόηση των
λεπτοµερειών της γενετικής επιλογής,της υγείας και της διατροφής των ζώων, την
εκτροφή και σφαγή των αρνιών και της µεταφοράςτους στην αγορά, (β) εισαγωγή
σε βασικές και νεωτερικές διαδικασίες παραγωγής τυριού, (γ)στήριξη στη
διαδικασία προσαρµογής και αλλαγής των αγροκτηµάτων προκειµένου
ναικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες των καταναλωτών
αναγνώριση των καναλιών διάθεσης και των εµπορικών συµφωνιών οι οποίες θα
δώσουν στηβιοµηχανία των µηρυκαστικών τη µέγιστη δυνατή δυναµική της
αγοράς βραχυπρόθεσµα,µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα
αξιοποίηση των µοναδικών περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των περιοχών του
προγράµµατοςγια τη δηµιουργία προϊόντων υψηλής αξίας
ενίσχυση των συνεργασιών µεταξύ των εταίρων
Με γνώµονα τη διαφοροποίηση των προϊόντων ως βάση για τη δηµιουργία
αυξηµένηςπροστιθέµενης αξίας για τον καταναλωτή, το έργο δίνει έµφαση στις αυτόχθονες
φυλές και τηναξιοποίηση της πλούσιας χλωρίδας της περιοχής του προγράµµατος µέσω
της βόσκησης, ενώ ηανάπτυξη νέων τυροκοµικών (κατσικίσιου τυριού) και
κρεοπαραγωγικών προϊόντων (βαρέωναµνών), θα συµβάλλουν στην ενίσχυση των
εξαγωγών.
Μεταξύ των κύριων εκροών του έργου είναι:
µια έκθεση που θα αναλύει το µέγεθος και το µερίδιο της αγοράς στην Ευρώπη, τις
γενικέςυφιστάµενες και αναδυόµενες τάσεις στην κατανάλωση και την εµπορία
τυριών και κρεάτων, τηδιανοµή και τις πωλήσεις προϊόντων, τις δυνητικές αγορές,
τον ανταγωνισµό κ.λπ.
τρίγλωσσο ενηµερωτικό και προωθητικό υλικό
νέα τυροκοµικά προϊόντα και προϊόντα κρέατος και ανάπτυξη µία ολοκληρωµένης
στρατηγικήςπροώθησης των νέων προϊόντων (ετικέτα, συσκευασία),
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δύο κατευθυντήριες οδηγίες προτυποποίησης και πιστοποίησης διαδικασιών και
προϊόντων(υφιστάµενων και νέων)
Επιπλέον, το έργο αναµένεται να συµβάλλει στην ενίσχυση των πολύ µικρών και
µικρώνεπιχειρήσεων αγροδιατροφής και παραγωγής µηρυκαστικών µέσω της ανάπτυξης
νέων προϊόντωνκαι της από κοινού προώθησης των τυροκοµικών και των προϊόντων
κρέατος της περιοχής τουΠρογράµµατος. Αναµένεται ότι όλη η αγορά γεωργικών
προϊόντων διατροφής (συµπεριλαµβανοµένης των κλάδων της µεταποίησης και εµπορίας)
θα επωφεληθεί από τα αποτελέσµατα του έργου αφενός µέσω της ενεργής συµµετοχής των
φορέων της αγοράς στις δραστηριότητες του έργου, και αφετέρου µέσω της αξιοποίησης
των αποτελεσµάτων του έργου.
Το έργο αναµένεται επίσης να οδηγήσει:
στη σε βάθος αναγνώριση και ανάλυση του µεριδίου και του µεγέθους της αγοράς
στην Ευρώπη, των γενικών υφιστάµενων και αναδυόµενων τάσεων στην
κατανάλωση και εµπορία κρέατος και τυριού, στη διανοµή και τις πωλήσεις
προϊόντων, στις δυνητικές αγορές, στον ανταγωνισµό κ.λπ.
στη διαµόρφωση µίας γενικής εικόνας της αγοράς τυριού και κρέατος, µέσω της
υλοποίησης µίας ποιοτικής έρευνας (συνεντεύξεις, ερωτηµατολόγια, ανάλυση και
ερµηνεία δεδοµένων)
στην εξοικείωση και την ευαισθητοποίηση των πελατών, των παραγωγών, των
επιχειρηµατιών, των τοµεακών φορέων κλπ. σχετικά µε την παραγωγή νέων
προϊόντων τυριού και κρέατος και τη δυναµική της αγοράς
στην καλύτερη κατανόηση των στάσεων, των συναισθηµάτων, των πεποιθήσεων,
των εµπειριών και των αντιδράσεων των ερωτηθέντων σχετικά µε τη βιοµηχανία
τυριών και κρέατος
στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και στο σχεδιασµό ενιαίων εµπορικών σηµάτων
για τα νέα προϊόντα (ετικέτα, συσκευασία, αναγνωριστικό προϊόντος, στρατηγική
τοποθέτησης, οπτικοακουστικά σποτ)
στη διείσδυση σε νέες αγορές µε βάση έναν κοινό αναπτυξιακό και επιχειρησιακό
σχεδιασµό
στην καθιέρωση ποιοτικών προτύπων και παροχή στήριξης από µεγάλους
λιανοπωλητές µέσω της ανάπτυξης ειδικών οδηγιών τυποποίησης
στην ενίσχυση της δυναµικής και των ευκαιριών των ενδιαφεροµένων µερών µέσω
της ανάπτυξης σχηµατισµών χωρικής δικτύωσης και διασύνδεσης
Αναφορικά µε την προστιθέµενη αξία του έργου αυτή έγκειται (i) στον καινοτόµο και
βιώσιµο
χαρακτήρα της κεντρικής ιδέας του έργου, (ii) τον υψηλό βαθµό συµµετοχής των
εµπλεκόµενων µερών - παραγωγοί, οµάδες παραγωγών, µεταποιητές, αγοραστές,
εξαγωγείς, εταιρείες πιστοποίησης και εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης και (iii) στο
πολυεπίπεδο εταιρικό σχήµα που εµπλέκει ταυτόχρονα περιφερειακές αρχές, οργανώσεις
αγροτών και επιµελητήρια µε ευρεία γεωγραφική κάλυψη, διασφαλίζοντας έτσι την
αξιοποίηση και τη διάδοση των αποτελεσµάτων του έργου.
Το έργο αναλύεται σε έξι πακέτα εργασίας ως εξής:
Πακέτο Εργασίας 1 ∆απάνες ∆ιαχείρισης (Management Costs)
Το παρόν πακέτο εργασίας περιλαµβάνει µία σειρά δραστηριοτήτων και παραδοτέων που
αφορούν στο συντονισµό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου του έργου. Τα κύρια παραδοτέα του πακέτου εργασίας τα οποία
και εξειδικεύονται ανά εταίρο συνίστανται στο (i) Σχέδιο ∆ιαχείρισης Έργου, (ii) Εκθέσεις
Προόδου, (iii) αιτήµατα επαλήθευσης δαπανών και πιστοποιητικά δαπανών, (iv) αναφορές
αξιολόγησης, (v) συναντήσεις εταίρων.
∆ιάρκεια υλοποίησης πακέτου εργασίας: από τις 30/03/2018 έως τις 30/03/2020.
Συµµετέχοντες εταίροι στο πακέτο εργασίας: όλοι οι εταίροι.
Πακέτο Εργασίας 2 Πληροφόρηση και ∆ηµοσιότητα (Information and Publicity)
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Το Πακέτο Εργασίας 2 περιλαµβάνει το σύνολο των δράσεων προβολής και δηµοσιότητας
του έργου, συµπεριλαµβανοµένη της διάδοσης των αποτελεσµάτων του. Μεταξύ των
βασικών παραδοτέων του περιλαµβάνονται (i) η ανάπτυξη του επικοινωνιακού σχεδίου του
έργου, (ii) η πραγµατοποίηση καµπάνιας προβολής του έργου µε τη χρήση των µέσων
µαζικής ενηµέρωσης (ΜΜΕ) και του διαδικτύου, (iii) η σχεδίαση και η αναπαραγωγή
τρίγλωσσου υλικού πληροφόρησης, (iv) διοργάνωση εκδηλώσεων διάδοσης, (v) οργάνωση
ταξιδιών εξοικείωσης µε τη συµµετοχή µαγείρων (chefs).
∆ιάρκεια υλοποίησης πακέτου εργασίας: από τις 01/10/2018 έως τις 30/03/2020.
Συµµετέχοντες εταίροι στο πακέτο εργασίας: όλοι οι εταίροι.
Πακέτο Εργασίας 3: Επιχειρηµατικό Μοντέλο (Business Model)
Οι δραστηριότητες του Πακέτου Εργασίας 3 στοχεύουν (i) στη χαρτογράφηση και ανάλυση
συγκεκριµένων αγορών κρεάτων και τυριών, προκειµένου να κατανοηθούν τα βαθύτερα
κίνητρα των καταναλωτών και να διαµορφωθεί ένα βασικό πλέγµα τάσεων και σεναρίων
σχετικά µε την κατανάλωση κρέατος και τυριού, (ii) στη συνεκτίµηση της γεωγραφικής
διαφοροποίησης, (iii) στην ανάπτυξη, την αξιολόγηση και την δοκιµή νέων προϊόντων
(βόειο και αρνίσιο κρέας και κατσικίσιο τυρί) κ.λπ. Τα κύρια παραδοτέα του Πακέτου
Εργασίας 3 συνίστανται σε αναλύσεις - µελέτες για το κρέας και τα γαλακτοκοµικά
προϊόντα, τις νέες απαιτήσεις των προϊόντων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την
αξιολόγησή τους και την τελική τους ανάπτυξη (finetuning).
∆ιάρκεια υλοποίησης πακέτου εργασίας: από τις 01/06/2018 έως τις 31/05/2019.
Συµµετέχοντες εταίροι στο πακέτο εργασίας: όλοι οι εταίροι.
Πακέτο Εργασίας 4 Εµπορική ταυτότητα (Branding)
Σκοπός του Πακέτου Εργασίας 4 είναι η ανάπτυξη µίας κοινής στρατηγικής για την
ανάπτυξη και προώθηση µίας ολοκληρωµένης και ενιαίας εµπορικής ταυτότητας για
συγκεκριµένα τυροκοµικά προϊόντα και προϊόντα κρέατος στην περιοχή του
προγράµµατος, µε στόχο τη διείσδυσή τους στις αγορές εντός και εκτός της περιοχής του
προγράµµατος.
Στα παραδοτέα του Πακέτου Εργασίας 4 περιλαµβάνονται η ανάλυση καταναλωτών στην
Ελλάδα και την Ιταλία, η ανάπτυξη µίας ενιαίας ολοκληρωµένης εµπορικής ταυτότητας για
τα τοπικά τυριά και κρέατα, η διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων για την παρουσίαση των
προϊόντων, καθώς και η οργάνωση εργαστηρίων για την παρουσίαση της νέας εµπορικής
ταυτότητας.
∆ιάρκεια υλοποίησης πακέτου εργασίας: από τις 01/11/2018 έως τις 31/01/2020.
Συµµετέχοντες εταίροι στο πακέτο εργασίας: Συντονιστής και εταίροι 2, 3 & 5.
Πακέτο Εργασίας 5 Προτυποποίηση και εκπαίδευση (Standardization and training)
Το Πακέτο Εργασίας 5 στοχεύει στην καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών ποιότητας µέσα από
την ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών για την προτυποποίηση και την πιστοποίηση
συγκεκριµένων τυριών και κρεάτων της περιοχής του προγράµµατος και την
πραγµατοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών δράσεων. Συγκεκριµένα, µεταξύ των
παραδοτέων αυτού του πακέτου εργασίας περιλαµβάνονται δύο σεµινάρια εκπαίδευσης
εκπαιδευτών και 16 εκπαιδευτικά σεµινάρια απευθυνόµενα σε κτηνοτρόφους, µεταποιητές
και άλλους επαγγελµατίες του κλάδου κ.λπ. στην Ελλάδα και την Ιταλία.
∆ιάρκεια υλοποίησης πακέτου εργασίας: από τις 01/11/2018 έως τις 31/10/2019.
Πακέτο Εργασίας 6 ∆ραστηριότητες εκτός επιλέξιµης περιοχής (Activitiesoutside the
eligiblearea)
To Πακέτο Εργασίας 6 περιλαµβάνει µια σειρά προωθητικών εκδηλώσεων που θα
πραγµατοποιηθούν εκτός της επιλέξιµης περιοχής του Προγράµµατος σε µεγάλες πόλεις
και των δύο χωρών µε στόχο την παρουσίαση και ανάδειξη των υφιστάµενων και των
νέων τυροκοµικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος των περιοχών των εταίρων, καθώς
και η προσέλκυση του ενδιαφέροντος επενδυτών, αγοραστών και λοιπών εµπλεκόµενων
στο αγροτικό µάρκετινγκ για την προώθηση των προαναφερόµενων προϊόντων,
αυξάνοντας τη ζήτηση και την αξία τους.
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Τα παραδοτέα αυτού του πακέτου εργασίας αφορούν στη διοργάνωση τεσσάρων ειδικών
εκδηλώσεων στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Ρώµη και το Μιλάνο.
∆ιάρκεια υλοποίησης πακέτου εργασίας: από τις 01/11/2019 έως τις 30/03/2020
Συµµετέχοντες εταίροι στο πακέτο εργασίας: όλοι οι εταίροι
2: Οι υποχρεώσεις της Ένωσης Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου στο έργο µε
ακρωνύµιο MeDInno
Οι υποχρεώσεις της Ένωσης Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου στο πλαίσιο του
έργου µε ακρωνύµιο MeDInnoείναι συνοπτικά οι εξής:
1. Συντονισµός - ∆ιοίκηση Έργου. Περιλαµβάνει τις απαιτούµενες διοικητικές
ενέργειες για τηνπαρακολούθηση της προόδου του φυσικού και οικονοµικού
αντικειµένου του έργου, τηνπροετοιµασία κατάλληλων αναφορών προόδου για το
έργο προς υποβολή τους στον ΕπικεφαλήςΕταίρο, την προετοιµασία των
αιτηµάτων πιστοποίησης δαπανών, τη συµµετοχή σε τεχνικέςσυναντήσεις στην
Ελλάδα και την Ιταλία, καθώς και την επικοινωνία και ενηµέρωση προς τα αρµόδια
όργανα του Προγράµµατος Συνεργασίας “Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020”
για τα παραπάνω θέµατα.
2. Υλοποίηση Παραδοτέων στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 3 & 5 του Έργου.
Περιλαµβάνει τησυµµετοχή στα δύο πακέτα εργασίας µε την υλοποίηση
συγκεκριµένων παραδοτέων ανά πακέτοεργασίας σε συνεργασία µε τους εταίρους
του έργου ακολουθώντας συγκεκριµένεςπροδιαγραφές.

