
 
 
 

 

            

  
                          

     Ημερομηνία 08/03/2023 

            Α.Π.: 143 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Έχοντας υπόψη την αριθμ. 37 απόφαση της 3ης/28.02.2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής εκδηλώνει 

ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη επτά (7) συμβάσεων  εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Αξιοποίηση του ζωικού κεφαλαίου και του 

αγροκτήματος του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών”. 

 

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη επτά (7) συμβάσεων εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με αντικείμενο την υποστήριξη του Έργου σε ότι αφορά στην 

καθημερινή φροντίδα των εκτρεφόμενων παραγωγικών ζώων και πιο συγκεκριμένα:   

• την πρωινή και απογευματινή παράθεση τροφής στα δύο ποίμνια προβάτων και στα βοοειδή 

• την πρωινή και απογευματινή αρμεγή των προβατίνων και των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής 

• τον καθαρισμό – πλύσιμο των αμελκτηρίων 

• την αποκομιδή κοπριάς 

• τον εξωνυχισμό, τις αποκερατώσεις, κ.α. 

• τη φροντίδα των επίτοκων ζώων και των νεογέννητων (παρακολούθηση τοκετών και επέμβαση σε 

περιπτώσεις δυστοκιών, περιποίηση νεογνών και θηλασμός αυτών κ.α.) 

• διαχείριση ζώων κατά τη διάρκεια κτηνιατρικών εργασιών (εμβολιασμοί, φαρμακευτικές αγωγές, 

περιποίηση νοσούντων-τραυματισμένων ζώων) 

• παροχή πρώτων βοηθειών στα ζώα 

• τη μεταφορά ζωοτροφών 

• τη διαχείριση ζώων κατά τη διάρκεια πειραματικών δοκιμών 

• τη διαχείριση ζώων κατά τη λήψη δειγμάτων (αίματος, γάλακτος) και μετρήσεων για 

πειραματικούς σκοπούς 

• τη φροντίδα και σίτιση των ζώων κατά τη διάρκεια των πειραματισμών 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 
✓ Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης ΥΕ. 

✓ Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) μηνών σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (στάβλους) με 

αντικείμενο τη φροντίδα των ζώων (αρμεγή, τάισμα, περιποίηση επίτοκων και νεογέννητων ζώων 

κ.λ.π). 

✓ Εργασιακή εμπειρία με αντικείμενο τη διαχείριση ζώων κατά τη διάρκεια κτηνιατρικών εργασιών 

και την παροχή πρώτων βοηθειών  σε αυτά.  

 

Επιθυμητά προσόντα: 

✓ Εργασιακή εμπειρία επιπλέον των οκτώ (8) μηνών σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με 

αντικείμενο τη φροντίδα των ζώων (αρμεγή, τάισμα, περιποίηση επίτοκων και νεογέννητων ζώων 

κ.λ.π). 
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Η αξιολόγηση των προτάσεων των ενδιαφερομένων έχει ως κάτωθι: 

Επισημαίνεται ότι όσοι δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα αποκλείονται.  

 

Α/Α Κριτήρια αξιολόγησης Τρόπος αξιολόγησης Μέγιστη μοριοδότηση 

Απαιτούμενα προσόντα 

1 
Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης (ΥΕ)  
ΝΑΙ/ΟΧΙ  

2 

Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον  οκτώ 

(8) μηνών σε κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις (στάβλους) με 

αντικείμενο τη φροντίδα των ζώων 

(αρμεγή, τάισμα, περιποίηση επίτοκων 

και νεογέννητων ζώων κ.λ.π)  

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

3 

Εργασιακή εμπειρία με αντικείμενο τη 

διαχείριση ζώων κατά τη διάρκεια 

κτηνιατρικών εργασιών και την παροχή 

πρώτων βοηθειών  σε αυτά  

10 μόρια ανά μήνα με 

μέγιστο τους δύο (2) 

μήνες  

20 

Επιθυμητά Προσόντα  

1 

Εργασιακή εμπειρία επιπλέον των 

οκτώ (8) μηνών  σε κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις (στάβλους) με 

αντικείμενο τη φροντίδα των ζώων 

(αρμεγή, τάισμα, περιποίηση 

επίτοκων και νεογέννητων ζώων κ.λ.π) 

5 μόρια ανά μήνα με 

μέγιστο τους 16 μήνες  

(επισημαίνεται ότι θα 

μοριοδοτηθεί η πλέον των 

οκτώ μηνών εργασιακή 

εμπειρία που αποτελεί 

απαραίτητο προσόν) 

80 

 ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

Κάθε καταρτιθησόμενη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα έχει διάρκεια έως 

εννέα (9) μήνες με έναρξη ισχύος της από την υπογραφή της (εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης 01-04-

2023). 

 

Η συνολική αμοιβή για κάθε σύμβαση θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία 

και θα είναι ανάλογη των προσόντων του επιλεγέντος προσώπου και της διάρκειας απασχόλησής του και 

μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Έργου.  

Η αμοιβή θα καταβάλλεται μηνιαία σύμφωνα  με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015, όπως 

ισχύουν, τις σχετικές οδηγίες  με αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ /06.05.2016 (ΑΔΑ ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους» και τις διατάξεις  του άρθρου 21 του ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του 

Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

17/Α/15.02.2017), όπως ισχύει.  

 

Ως τόπος απασχόλησης για κάθε σύμβαση ορίζεται το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στα 

Γιαννιτσά (ΙΕΖΠ) και η απασχόληση αφορά σε πλήρες κυλιόμενο ωράριο για σαράντα (40) ώρες την 

εβδομάδα, σε βάρδιες που θα καθορίζονται σε εβδομαδιαία βάση.  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Όσοι/όσες επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση 
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για σύναψη σύμβασης  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  έως  και την Τρίτη 21/03/2023 και 

ώρα 11 π.μ.,  σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ. 143/08.03.2023. Πρόσκληση εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ.». Η πρόταση  υποβάλλεται στα γραφεία του  Ινστιτούτου Επιστήμης 

Ζωικής Παραγωγής στα Γιαννιτσά, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, στην περιοχή της Παραλίμνης Γιαννιτσών στην Πέλλα, ΤΚ 58100. Προτάσεις που 

θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για περισσότερες 

πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2382031700, στην Δρ 

Βασιλική Κοτσάμπαση, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Έργου. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ - 

ΔΗΜΗΤΡΑ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά 

δικαιώματα προσδοκίας. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα 

επιλογής του προσώπου με το οποίο θα συναφθεί η σύμβαση, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως 

προς την ίδια τη σύναψη ή μη της σχετικής σύμβασης. 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

• Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα και τίτλους σπουδών, όπως 

και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους εφόσον αυτά 

αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προτάσεων. Σημειώνεται ότι για την απόδειξη των κατά περίπτωση απαιτούμενων προσόντων 

ακολουθούνται οι διατάξεις του π.δ. 85/2022 (ΦΕΚ 232 Α’ 17.12.2022) όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν.  

• Η πρόταση που υποβάλλεται πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από 

τον/την ενδιαφερόμενο/η. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται από τη διαδικασία και δεν 

αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της πρότασης 

είναι αποκλειστικά του/της ενδιαφερόμενου/νης. 

• Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης, 

απορρίπτεται, αποκλείεται από τη διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Η εν λόγω πρόταση συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα των απορριπτέων προτάσεων με ρητή 

αναφορά των λόγων απόρριψής της.  

• Σε περίπτωση που ο/η επιλεχθείς/είσα δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή 

παραιτηθεί κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ μπορεί να προβεί στη σύναψη 

σύμβασης με τον/την επόμενο/η κατά σειρά κατάταξης ενδιαφερόμενο/η. 

• Σε περίπτωση που ο/η συμβασιούχος ανταποκρίνεται πλημμελώς στους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης ή της σύμβασής του/της, ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση και 

να αξιώσει τη λύση της σύμβασης αζημίως και να προβεί σε αντικατάστασή του/της με τον/την 

επόμενο/η κατά σειρά κατάταξης ενδιαφερόμενο/η. 

• Οι ενδιαφερόμενοι/ες που συνάπτουν σύμβαση λόγω αντικατάστασης ή αποχώρησης 

συμβασιούχου θα απασχοληθούν για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα, όπως 

αυτό ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση με το αντίστοιχο για το Έργο κόστος. 

• Επισημαίνεται ότι εάν οι προτάσεις που επιλεχθούν αφορούν δημόσιους υπαλλήλους, οι 

ενδιαφερόμενοι/ες έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 

3528/2007, όπως ισχύει κάθε φορά. 

• Η παρούσα Πρόσκληση δύναται να ματαιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιό της, χωρίς έκαστος/η 

ενδιαφερόμενος/η να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι του Οργανισμού. 

• Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ακολουθεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ορίζονται από το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα (2016/679/ΕΕ) και την κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Η επεξεργασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά για τις 
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ανάγκες και τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης. Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα δε διαβιβάζονται, κοινοποιούνται, ανακοινώνονται σε τρίτους και δεν καθίστανται 

προσβάσιμα σε αυτούς, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από τον νόμο ή είναι απαραίτητο για σκοπούς 

άσκησης, θεμελίωσης ή υπεράσπισης δικαιώματος κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό ή/και στην 

κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Στην τελευταία περίπτωση η διαβίβαση, 

κοινοποίηση, ανακοίνωση ή παροχή πρόσβασης περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης των 

προτάσεων. Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά 

στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την 

εκπλήρωση του ως άνω σκοπού της επεξεργασίας (ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής). 

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά διατηρούνται και 

ύστερα από το διάστημα αυτό, εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο ή είναι απαραίτητο για τη 

θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν δικαίωμα 

να ανακαλέσουν οποτεδήποτε την πρότασή τους και κατά συνέπεια τη συγκατάθεσή τους για την 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

• Σε περίπτωση ισότιμων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί κλήρωση από τα μέλη της Επιτροπής 

Αξιολόγησης παρουσία των ενδιαφερομένων (φυσική ή διαδικτυακή). Για την ημερομηνία της 

κλήρωσης θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσουν οι 

ενδιαφερόμενοι/νες κατά την υποβολή της πρότασής τους. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης θα 

συντάξουν το σχετικό πρακτικό κλήρωσης.   

• Η υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ισοδυναμεί με πλήρη αποδοχή των 

όρων διενέργειας αυτής. 

 

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν  τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Έντυπο υποβολής πρότασης ορθώς συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.  

2. Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο των κρίσιμων 

σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας 

του κατόχου).  

3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών (απολυτήριο τριτάξιου γυμνασίου ή για ενδιαφερόμενους/νες που 

έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980  απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο 

τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλο ισότιμο 

τίτλο της αλλοδαπής).  

4. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας (συμβάσεις, βεβαιώσεις κ.λπ. από 

όπου να προκύπτει το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης).  

5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι: τα αντίγραφα των εγγράφων απόδειξης των ζητούμενων προσόντων  και 

όλα τα σχετικά λοιπά συνοδευτικά έγγραφα, που επισυνάπτονται στην πρότασή μου, αποτελούν 

γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχω στην κατοχή μου. 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίστηκε με την αριθμ 37 της 3ης/28.02.2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ αφού ολοκληρώσει την αξιολόγηση των προτάσεων με τα 

δικαιολογητικά και συντάξει τον πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων με σειρά προτεραιότητας, 

καθώς και τυχόν πίνακα απορριπτέων προτάσεων με ρητή αναφορά των λόγων απόρριψής τους, 

εισηγείται (διά του οικείου Διευθυντή και της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης, τον πίνακα 

κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και τον τυχόν πίνακα των απορριπτέων προτάσεων. Η σχετική 
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απόφαση αναρτάται  στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα  του Οργανισμού.  

Κατά  του πίνακα  κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων ή του τυχόν  πίνακα των απορριπτέων προτάσεων  

της ανωτέρω απόφασης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, 

που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Η άσκηση της 

ένστασης γίνεται με κατάθεσή της στα γραφεία του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, της Γενικής 

Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, στην περιοχή της 

Παραλίμνης Γιαννιτσών Πέλλας ΤΚ 58100  και θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση κατά  του πίνακα 

……. της αριθμ. ΧΧΧΧ απόφασης της ΧΧΧΧΧ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ  

που αφορά στην αριθμ. 143/08.03.2023  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ». 

Ενστάσεις  που θα παραληφθούν μετά παρέλευση των πέντε (5) ημερών  δεν θα γίνουν αποδεκτές.  

Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν υπάρξει ενστάσεις, ο πίνακας κατάταξης 

των επιλέξιμων προτάσεων καθίσταται αυτοδικαίως οριστικός και καλούνται οι επιλεγέντες για την 

υπογραφή των συμβάσεων. Σε περίπτωση ενστάσεων,  η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, τις εξετάζει και 

εκφράζει αιτιολογημένα την άποψή της, με βάση την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο  αποφασίζει για την 

έγκριση του πρακτικού της και κυρώνει τον πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων. Η σχετική 

απόφαση αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  και στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και καλούνται οι επιλεγέντες 

να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις. Σε περίπτωση που κάποιος/α δεν αποδεχτεί, η σύμβαση 

υπογράφεται με τον/την αμέσως επόμενο/η, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων 

προτάσεων.  

 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής,  

στην  ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ www.elgo.gr και στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

 

  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

 

 

  Δρ.Φανή Χατζήνα 

Διευθύντρια Ερευνών 

 

 

http://www.elgo.gr/
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