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Περιγραφή 

Η εταιρία SIMBIOSIS (Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε) ως Συντονιστής Φορέας του επιχειρησιακού σχεδίου 
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 
(UNICGRAPES) που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 16.1-16.2 αναζητά εξωτερικό επιστημονικό 
συνεργάτη για απασχόληση με σύμβαση έργου.  
 
Σύντομη περιγραφή του επιχειρησιακού σχεδίου UNICGRAPES 
Αντικείμενο του έργου είναι να προσδιοριστεί η ιδιαιτερότητα 5 γηγενών ποικιλιών της Στερεάς Ελλάδας 
(Μούχταρο, Βραδυανό, Μαυροκουντούρα, Σαββατιανό & Μαλαγουζιά) και η διαφοροποίησή τους από 
επιλεγμένες διεθνείς ποικιλίες αναφοράς (Chardonnay, Syrah & Cabernet Sauvignon) μέσα από 
συγκρίσεις χημικής τους σύστασης και του οργανοληπτικού τους προφίλ.  

Το έργο αποσκοπεί στην επίλυση του προβλήματος της χαμηλής ανταγωνιστικότητας του αμπελο-
οινικού κλάδου της Περ. Στερεάς Ελλάδας μέσω της ενίσχυσης της δυνατότητας τοποθέτησης οίνων στην 
αγορά που διακρίνονται από στοιχεία αυθεντικότητας, διαφορετικότητας και ισχυρών δεσμών με τον 
τόπο καταγωγής τους.  Για την προσέγγιση του ανωτέρω στόχου το έργο έχει ως αντικείμενο τον 
προσδιορισμό της ιδιαιτερότητας 5 γηγενών ποικιλιών της Στερεάς Ελλάδας (Μούχταρο, Βραδυανό, 
Μαυροκουντούρα, Σαββατιανό & Μαλαγουζιά) και της διαφοροποίησής τους από επιλεγμένες διεθνείς 
ποικιλίες αναφοράς (Chardonnay, Syrah & Cabernet Sauvignon) μέσα από συγκρίσεις χημικής τους 
σύστασης και του οργανοληπτικού τους προφίλ. 
 
Αντικείμενο εργασίας  
Ο επιστημονικός συνεργάτης κατά τη διάρκεια της σύμβασης έργου θα παρέχει υπηρεσίες για την 
υλοποίηση της ΕΕ1 Επισκόπηση γηγενών ποικιλιών και πιο συγκεκριμένα:  

• Οργάνωση και διεξαγωγή συνεντεύξεων με οινοποιεία στην Στερεά Ελλάδα,  
• Βιβλιογραφική αναζήτηση πληροφοριών για τις γηγενείς ποικιλίες που αναφέρονται στο 

επιχειρησιακό σχέδιο  
• Αξιολόγηση, ανάλυση και επεξεργασία των πληροφοριών που θα συγκεντρωθούν  
• Σύνταξη σχεδίου τεύχους επισκόπησης γηγενών ποικιλιών (Παραδοτέο Π1.1) 

 
Χρονική διάρκεια Σύμβασης  
Η σύμβαση που θα συναφθεί για το επιστημονικό συνεργάτη θα είναι διάρκειας τριών (3) μηνών.  
 
 
Στοιχεία απασχόλησης – Αμοιβή  
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Η συνολική αμοιβή για το περιγραφόμενο έργο ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ 
(4.500,00 €) πλέον ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των τυχόν φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών. 
Σημειώνεται ότι τα έξοδα μετακινήσεων του επιστημονικού συνεργάτη για την υλοποίηση του έργου δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην ως άνω ορισθείσα αμοιβή. Η αμοιβή θα καταβληθεί στον εξωτερικό 
συνεργάτη τμηματικά.  

Απαραίτητα προσόντα  

• Πτυχιούχος σχολής γεωπονικών επιστημών

• Μεταπτυχιακός ή/και διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο

• Ερευνητική εμπειρία στα πεδία αμπελουργίας - οινοποίησης κατ’ ελάχιστο 4 ετών

• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και χρήσης Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα : 

• Δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά ή/και τεχνικά περιοδικά του κλάδου αμπελουργίας-
οινοποίησης

• Εμπειρία στην οινική αξιολόγηση γηγενών ποικιλιών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα μέχρι την 31/10/2022 ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση info@simbiosis.gr σημειώνοντας την ένδειξη ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ UNICGRAPES 
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