
   

 

ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Χαρίλαου Τρικούπη 38, ΤΚ 453 32 Ιωάννινα 

Τηλέφωνο & Φαξ 2651311476 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση metakinoymenoi@gmail.com 

 

Ιωάννινα, 15/07/2019 

Αρ. Πρωτ.:  292 

 

 

Ανακοίνωση 
για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

συνολικού προϋπολογισμού 4.400 € 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. 156-11/07/2019 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ένα (1) άτομο ΠΕ Γεωπονικού για τις ανάγκες 

υλοποίησης του έργου με τίτλο: “Joint development of innovative processes and products 

based on local dairy and meat tradition pertaining to ruminant farming and relevant 

agri-food sectors” 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 Γεωπονικού – Ζωικής Παραγωγής στην έδρα 

της Ένωσης Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου (Χαρίλαου Τρικούπη 38, ΤΚ 453 32 

Ιωάννινα, 3ος  όροφος) με πλήρη 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 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 σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της.  

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 4..400,00 Ευρώ. 

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 MeDInno όπου 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 
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Τόπος 

εκτέλεσης της 

σύμβασης 

Ειδικότητα Αντικείμενο 

της σύμβασης 

Διάρκεια της 

σύμβασης 

Ώρες 

απασχόλησης 

ανά ημέρα 

Αριθμός 

Ατόμων 

Π/Υ (€) 

Έδρα της 

Ένωσης 

Μετακινούμενω

ν Κτηνοτρόφων 

Ηπείρου 

(Χαρίλαου 

Τρικούπη 38, ΤΚ 

453 32 

Ιωάννινα, 3ος  

όροφος) 

ΠΕ 

Γεωπονικού 

Ζωικής 

Παραγωγής 

Υποστήριξη 

της Ένωσης 

Μετακινούμεν

ων 

Κτηνοτρόφων 

Ηπείρου στην 

υλοποίηση του 

Παραδοτέου 

3.2.3 του 

έργου 

MeDInno 

Τέσσερις (4) 

μήνες 

Οχτώ (8) ώρες 1 4.400,00  

 

ΜΕΡΟΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ– 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 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 ετών: Δικαίωμα 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. Δεν 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. 

4. 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,  

5. Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 

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

αδίκημα παραγράφηκε,  

6. Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για 

όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή,  

7. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 

καταστάσεις 
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8. 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. Να κατέχουν Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος Α.Ε.Ι.: Ζωικής Παραγωγής ή 

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Γεωπονίας Φυτικής και 

Ζωικής Παραγωγής με κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονίας με κατεύθυνση 

Ζωικής Παραγωγής 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. Να κατέχουν Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων 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. Εμπειρία σε ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο γάλακτος.  

2. Εμπειρία σε διαχείριση αιγοπροβατοτροφικών μονάδων. 

3. Εμπειρία σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα. 

 

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 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 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 

o 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,  
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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,  

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. 

 

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: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στα Γραφεία της Ένωσης Μετακινούμενων 

Κτηνοτρόφων Ηπείρου, στην ιστοσελίδα της (www.emkh.gr) και στη Διαύγεια 

(https://diavgeia.gov.gr). 

 

ΜΕΡΟΣ Δ: 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). 
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  16 Ιουλίου 2019 έως και 29 
Ιουλίου 2019. 
 

 

 

ΜΕΡΟΣ Ε: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

http://www.emkh.gr/
https://diavgeia.gov.gr/
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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 Γεωπόνου Τμήματος Α.Ε.Ι.: Ζωικής 

Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και 

Υδατοκαλλιεργειών ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής 

Παραγωγής με κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονίας 

με κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής 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. 

Απαιτούμενο 

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας Απαιτούμενο 

Β1.3. Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα   

Εμπειρία σε ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο γάλακτος.  Κάθε ανθρωπομήνας 

εμπειρίας βαθμολογείται με 

10 βαθμούς, με ανώτερο όριο 

τους 60 μήνες (600 βαθμοί) 

Εμπειρία σε διαχείριση αιγοπροβατοτροφικών μονάδων  Κάθε ανθρωπομήνας 

εμπειρίας βαθμολογείται με 

10 βαθμούς, με ανώτερο όριο 

τους 60 μήνες (600 βαθμοί) 

Εμπειρία σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα. Κάθε ανθρωπομήνας 

εμπειρίας βαθμολογείται με 

10 βαθμούς, με ανώτερο όριο 

τους 60 μήνες (600 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 
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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 (Εμπειρία σε ποσοτικό και 

ποιοτικό έλεγχο γάλακτος), και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες 

μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (Εμπειρία σε διαχείριση αιγοπροβατοτροφικών μονάδων) 

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 μέσα σε 

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 Δεκόλης 

Πρόεδρος ΔΣ 

  

http://www.emkh.gr/
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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: 292-15/07/2019 
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) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ MEDINNO 

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 μικρών επιχειρήσεων σε θεματικούς τομείς ενδιαφέροντος 

στην περιοχή του προγράμματος) στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 

έργων του Προγράμματος Συνεργασίας “Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020”. 

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 της Ένωσης 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 επιχειρήσεων 

αγροδιατροφής και εκτροφής μηρυκαστικών, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων 

διαδικασιών και προϊόντων, βασισμένων στην τοπική γαλακτοπαραγωγική και 

κρεοπαραγωγική παράδοση της περιοχής του προγράμματος. Το έργο επίσης στοχεύει: 

 στη χαρτογράφηση και ανάλυση συγκεκριμένων αγορών προϊόντων κρέατος και 

τυροκομικών προϊόντων για την καλύτερη κατανόηση του προφίλ των 

καταναλωτών 

 στην εκπαίδευση των παραγωγών να επενδύουν στην ποιότητα των προϊόντων 

κρέατος και τυροκομικών 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 μεταφοράς τους στην αγορά, (β) εισαγωγή 

σε βασικές και νεωτερικές διαδικασίες παραγωγής τυριού, (γ)στήριξη στη 

διαδικασία προσαρμογής και αλλαγής των αγροκτημάτων προκειμένου να 

ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες των καταναλωτών 

 αναγνώριση των καναλιών διάθεσης και των εμπορικών συμφωνιών οι οποίες θα 

δώσουν στη βιομηχανία των μηρυκαστικών τη μέγιστη δυνατή δυναμική της 

αγοράς βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 

 αξιοποίηση των μοναδικών περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των περιοχών του 

προγράμματος για τη δημιουργία προϊόντων υψηλής αξίας 

 ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ των εταίρων 

Με γνώμονα τη διαφοροποίηση των προϊόντων ως βάση για τη δημιουργία αυξημένης 

προστιθέμενης αξίας για τον καταναλωτή, το έργο δίνει έμφαση στις αυτόχθονες φυλές και 

την αξιοποίηση της πλούσιας χλωρίδας της περιοχής του προγράμματος μέσω της 

βόσκησης, ενώ η ανάπτυξη 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 

γενικές υφιστάμενες και αναδυόμενες τάσεις στην κατανάλωση και την εμπορία 

τυριών και κρεάτων, τη διανομή και τις πωλήσεις προϊόντων, τις δυνητικές αγορές, 

τον ανταγωνισμό κ.λπ. 
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 τρίγλωσσο ενημερωτικό και προωθητικό υλικό 

 νέα τυροκομικά προϊόντα και προϊόντα κρέατος και ανάπτυξη μία ολοκληρωμένης 

στρατηγικής προώθησης των νέων προϊόντων (ετικέτα, συσκευασία), 

 δύο κατευθυντήριες οδηγίες προτυποποίησης και πιστοποίησης διαδικασιών και 

προϊόντων(υφιστάμενων και νέων) 

Επιπλέον, το έργο αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών 

επιχειρήσεων αγροδιατροφής και παραγωγής μηρυκαστικών μέσω της ανάπτυξης νέων 

προϊόντων και της από κοινού προώθησης των τυροκομικών και των προϊόντων κρέατος 

της περιοχής του Προγράμματος. 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 Δαπάνες Διαχείρισης (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 Διαχείρισης Έργου, (ii) Εκθέσεις 

Προόδου, (iii) αιτήματα επαλήθευσης δαπανών και πιστοποιητικά δαπανών, (iv) αναφορές 

αξιολόγησης, (v) συναντήσεις εταίρων. 
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Διάρκεια 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 Δημοσιότητα (Information and Publicity) 

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). 

Διάρκεια 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). 

Διάρκεια 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. 

Διάρκεια 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. 

Διάρκεια υλοποίησης πακέτου εργασίας: από τις 01/11/2018 έως τις 31/10/2019. 

Πακέτο Εργασίας 6 Δραστηριότητες 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 
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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. 

Τα παραδοτέα αυτού του πακέτου εργασίας αφορούν στη διοργάνωση τεσσάρων ειδικών 

εκδηλώσεων στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Ρώμη και το Μιλάνο. 

Διάρκεια 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 - Διοίκηση Έργου. Περιλαμβάνει τις απαιτούμενες διοικητικές 

ενέργειες για την παρακολούθηση της προόδου του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου του έργου, την προετοιμασία κατάλληλων αναφορών προόδου για το 

έργο προς υποβολή τους στον Επικεφαλής Εταίρο, την προετοιμασία των 

αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών, τη συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις 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 τη συμμετοχή στα δύο πακέτα εργασίας με την υλοποίηση 

συγκεκριμένων παραδοτέων ανά πακέτο εργασίας σε συνεργασία με τους εταίρους 

του έργου ακολουθώντας συγκεκριμένες προδιαγραφές. 
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