
 

                                                                              

 
Κοζάνη 28/07/2021 

Αρ.Πρωτ.1437 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

MODEL2BIO «MODELLING TOOL FOR GIVING VALUE TO AGRI-FOOD RESIDUAL STREAMS IN BIO-BASED INDUSTRIES»-

H2020-BBI-JTI-2019 -Project number: 887191 

I. TO ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας ως διαδημοτική επιχείρηση (αρ. 269, ν. 3463/2006) με τη μορφή 

της Ανωνύμου Εταιρείας. Αποτελεί τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 30, ν. 3535/2007 και του αρ. 13, παρ. 2, ν. 

4071/12, όπως μάλιστα αναφέρεται και στην υπ΄ αριθμ. 33281/2198/29-6-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΡ1Γ-ΑΜ0) Διαπιστωτική 

Πράξη της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: 

− Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 

δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

− Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις». 

− Το Καταστατικό της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ με αριθμό ΓΕΜΗ 122074536000. 

−  Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ όπως αυτός έχει εγκριθεί με την 5/206/24-06-2016 

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και 2α/29/21-07-2016 Απόφαση Γενικής Συνέλευσης  

− Τον Πρότυπο Κανονισμό Υπηρεσιών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ όπως αυτός έχει 

εγκριθεί με την  2στ/244/05-10-2018 Απόφαση Δ.Σ. και την 3α/37/29-10-2018 Απόφαση της Γ.Σ.  

− Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52Α΄/01-04-2019) που αφορά στη διαδικασία 

πρόσληψης προσωπικού σε χρηματοδοτούμενα, από ευρωπαϊκούς πόρους. 

− Το από 29.04.2020 συμφωνητικό συνεργασίας (Grant Agreement), μεταξύ Bio Based Industries Joint 

Undertaking (the JU) και Asociacion Centro Tecnologico CEIT-IK4 (Ceit) ως «Συντονιστή Δικαιούχου» του 
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Προγράμματος με το οποίο καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της χρηματοδότησης και ο 

προϋπολογισμός του έργου “‘ MODEL2BIO «Modelling Tool For Giving Value To Agri-Food Residual Streams 

In Bio-Based Industries’’’ (Grand Agreement Number:  887191). Δυνάμει της ανωτέρω σύμβασης 

χρηματοδότησης μεταξύ των Συνδικαιούχων του Έργου είναι και η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ. Το έργο που υλοποιείται, 

αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας καινοτόμο ιδέας που χρησιμοποιώντας μοντέλα πρόβλεψης θα υποστηρίξει 

τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη μεγιστοποίηση του κέρδους από μια συγκεκριμένη πρώτη ύλη και 

για την επιλογή των καταλληλότερων τεχνολογιών για τη βέλτιστη αξιοποίησή της.  

− Το γεγονός ότι για την υλοποίηση του εν λόγω έργου απαιτείται η επιλογή δύο (2) συνεργατών με σχετική 

επιστημονική ειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία.  

− Την υπ’ αριθμ.: 13/300/2021 (ΑΔΑ: ΨΥΡΕΟΞΦ4-Κ0Α) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΔΥΜΑ 

Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων 

έργου για την υλοποίηση των προαναφερθέντων Έργων.  

− Το γεγονός ότι η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, διέπεται από τις αρχές της 

διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης στη λειτουργία του, προτίθεται να συνάψει 

συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως όπως ορίζεται στην περιγραφή 

της κάθε θέσης και με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη της διάρκειας των παραπάνω έργων ή την 

αντίστοιχη ημερομηνία σε περίπτωση παράτασης της λήξης.  

− Το ότι η επιλογή των καταλληλότερων από τους υποψηφίους που θα υποβάλλουν προσφορά θα γίνει έπειτα 

από συνολική εκτίμηση των απαραίτητων και πρόσθετων προσόντων τους, καθώς και από σχετική 

συνέντευξη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης. 

II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

1 Θέση ΜΒ01: Υπεύθυνος/η - Εμπειρογνώμονας Διαχείρισης Αποβλήτων (Waste Management Expert) 

Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου: Αντικείμενο της σχετικής σύμβασης για τον/την Υπεύθυνο/η 

Διαχείρισης Αποβλήτων είναι η κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από το σχετικό συναφθέν συμφωνητικό 

επιχορήγησης (Grant Agreement του έργου για το μέρος που αφορά τη ΔΙΑΔΥΜΑ, ως Συνδικαιούχο του ανωτέρω 

έργου, για τη θέση αυτή.  

Ο/η Υπεύθυνος/η Διαχείρισης Αποβλήτων θα συμμετέχει στις ακόλουθες δράσεις, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση 

του έργου για τη ΔΙΑΔΥΜΑ: 

• WP3 Ανάπτυξη, κατασκευή και προσαρμογή του εργαλείου προσομοίωσης  

• WP4 Ανάπτυξη μεθόδων για την Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA), την Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής (LCCA) και 

την αξιολόγηση των Κοινωνικών πτυχών της LCA (LCAS-LCA) που θα συμπεριληφθούν στο εργαλείο 

MODEL2BIO-DSS 
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• WP5 Ανάπτυξη, βελτιστοποίηση και προσαρμογή του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) 

• WP6 Έλεγχος - Επαλήθευση του DSS για την υποστήριξη πολλαπλών φορέων και για τη λειτουργία του στη 

Δυτ. Μακεδονία (μέσω εικονικών σεναρίων) 

• WP7 Εκμετάλλευση, τυποποίηση, διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής 

ιδιοκτησίας (IPR) και επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξη του εργαλείου DSS 

• WP8 Διάδοση και Επικοινωνία του προγράμματος και προώθησή του σε ομάδες ενδιαφερομένων για τη 

συμμετοχή αυτών 

Απαραίτητα Προσόντα:  

- Πτυχίο από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού. 

- Επαγγελματική εμπειρία άνω των 10 ετών σε ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων  

- Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

- Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 

Πρόσθετα Προσόντα:  

- Εμπειρία συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα 

Αμοιβή: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος προβλέπεται μέχρι το ποσό των 19.000,00€ μη περιλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ, και μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου. Στο προβλεπόμενο ποσό 

περιλαμβάνεται και κάθε νόμιμη παρακράτηση και επιβάρυνση υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου, 

καθώς και η κατά νόμο προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά του Δικαιούχου/ασφαλισμένου και εργοδότη, εφόσον 

απαιτείται. 

Διάρκεια Σύμβασης: Το συνολικό διάστημα απασχόλησης θα είναι 16 μήνες και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται 

από την υπογραφή της έως τις 31/12/2022, με δυνατότητα ανανέωσης 

 

1 Θέση ΜΒ02: Περιβαλλοντολόγου (Environmental Expert) 

Αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου: Αντικείμενο της σχετικής σύμβασης είναι η κάλυψη των υποχρεώσεων 

που απορρέουν από το σχετικό συναφθέν συμφωνητικό επιχορήγησης (Grant Agreement του έργου για το μέρος που 

αφορά τη ΔΙΑΔΥΜΑ, ως Συνδικαιούχο του ανωτέρω έργου, για τη θέση αυτή.  

Ο/η Υπεύθυνος/η Περιβαλλοντολόγος θα συμμετέχει στις ακόλουθες δράσεις, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση του 

έργου για τη ΔΙΑΔΥΜΑ: 

• WP3 Ανάπτυξη, κατασκευή και προσαρμογή του εργαλείου προσομοίωσης  

• WP5 Ανάπτυξη, βελτιστοποίηση και προσαρμογή του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) 

• WP6 Έλεγχος - Επαλήθευση του DSS για την υποστήριξη πολλαπλών φορέων και για τη λειτουργία του στη 

Δυτ. Μακεδονία (μέσω εικονικών σεναρίων) 
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• WP7 Εκμετάλλευση, τυποποίηση, διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής 

ιδιοκτησίας (IPR) και επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξη του εργαλείου DSS 

• WP8 Διάδοση και Επικοινωνία του προγράμματος και προώθησή του σε ομάδες ενδιαφερομένων για τη 

συμμετοχή αυτών 

Απαραίτητα Προσόντα:  

- Πτυχίο ΠΕ Περιβάλλοντος από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού. 

- Επαγγελματική εμπειρία άνω των 3 ετών σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και παρακολούθησης.  

- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

- Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 

Πρόσθετα Προσόντα:  

- Εμπειρία συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Αμοιβή: Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος προβλέπεται μέχρι το ποσό των 22.000€ μη περιλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ, και μέχρι του ύψους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου. Στο προβλεπόμενο ποσό 

περιλαμβάνεται και κάθε νόμιμη παρακράτηση και επιβάρυνση υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου, 

καθώς και η κατά νόμο προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά του Δικαιούχου/ασφαλισμένου και εργοδότη, εφόσον 

απαιτείται. 

Διάρκεια Σύμβασης: Το συνολικό διάστημα απασχόλησης θα είναι 16 μήνες και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται 

από την υπογραφή της έως τις 31/12/2022, με δυνατότητα ανανέωσης. 

III. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά πρόσωπα) που εκτιμούν ότι οι γνώσεις και η εμπειρία τους ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις της ως άνω πρόσκλησης μπορούν να συμμετάσχουν στη σχετική διαδικασία, υποβάλλοντας τα κάτωθι 

δικαιολογητικά:  

1) Αίτηση συμμετοχής  

2) Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους εφόσον προέρχονται από Ελληνικό Ίδρυμα Ανώτατης 

Εκπαίδευσης.  

3) Αντίγραφα των τίτλων σπουδών που προέρχεται από ισοδύναμο Ανώτατο Ίδρυμα Εκπαίδευσης του εξωτερικού 

νομίμως επικυρωμένα και μεταφρασμένα. 

4) Αντίγραφα των τίτλων πτυχίων από τα οποία θα προκύπτει η γνώση της ξένη γλώσσας. 

5) Απλά φωτοαντίγραφα αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ.  

6) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 
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7) Απλά φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας ή σχετικές συστατικές επιστολές ή άλλως 

αποδεικνυόμενη συναφής επαγγελματική εμπειρία.  

8) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν ότι:  

- δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην 

υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, 

απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση καθ’ υποτροπή ή 

εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  

- δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (αρ. 43, 

ν.4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα 

αυτό έχει παραγραφεί.  

- δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα,  

- δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική 

συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δυο αυτές καταστάσεις.  

- δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου 

τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης 

εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα τους, αν δεν παρέλθει πενταετία από την 

απόλυση.  

- έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους 

αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα,  

- δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την 

Αναθέτουσα Αρχή,  

- για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της αμοιβής δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο πρόσωπο 

τους και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσουν για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, 

εφόσον επιλεγούν,  

- παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που 

αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση του διαγωνισμού ή στη μη σύναψη της σύμβασης,  

- η ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος,  

- η χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου,  

- για τους άνδρες η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές,  

- η μη ύπαρξη κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία  

Σημειώνεται ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις που 

αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. 
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IV. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

Η έναρξη προθεσμίας για υποβολή των προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου ξεκινά από την ημέρα της 

ανάρτησης της εν λόγω πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ και στον διαδικτυακό ιστότοπο: «Διαύγεια», 

ήτοι την 29/07/2021 και λήγει την 06/08/2021. Οι προτάσεις που υποβάλλονται στα Γραφεία της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, θα 

γίνονται δεκτές στις εργάσιμες ώρες λειτουργίας της εταιρείας από 09.00 και μέχρι ώρα 15.00. Στην περίπτωση 

ταχυδρομικής αποστολής της πρότασης με συστημένη επιστολή ή courier το εμπρόθεσμο κρίνεται από την 

ημερομηνία παράδοσης στο Πρωτόκολλο της εταιρείας. Οι προτάσεις που παραλαμβάνονται μετά την λήξη της 

προθεσμίας της υποψηφιότητας δεν εξετάζονται.  

V. AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται με σχετική 

Απόφαση του ΔΣ της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ. Η διαδικασία αξιολόγησης θα αποτελείται από δύο φάσεις:  

Στην πρώτη φάση η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο της πληρότητας των αιτήσεων και των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών και καταρτίζει κατάλογο των ατόμων που υπέβαλλαν σχετικές προτάσεις και οι οποίοι πληρούν τα 

αναφερόμενα στην πρόσκληση ως απαραίτητα προσόντα και οι οποίοι γίνονται δεκτοί στη διαδικασία αξιολόγησης. 

Εν συνεχεία, προβαίνει στην συνολική αξιολόγηση των απαραίτητων και πρόσθετων προσόντων των συμμετεχόντων 

και καταρτίζει πίνακα βαθμολογίας προσόντων. Με βάση αυτόν καλεί σε προσωπική συνέντευξη, όσους υποψηφίους 

υπάρχει η πιθανότητα να επιλεγούν για την πλήρωση της θέσης προτίμησης. 

Στη δεύτερη φάση η αρμόδια Επιτροπή διενεργεί συνέντευξη με τους συμμετέχοντες που έχουν προσκληθεί. Στην 

συνέχεια καταρτίζει τον τελικό πίνακα κατάταξης στον οποίο παρουσιάζεται η σειρά προτεραιότητας με βάση την 

τελική βαθμολόγηση. Η βαθμολόγηση των προσόντων θα γίνει με βάση τα κριτήρια του παρακάτω Πίνακα, τα οποία 

αναλύονται στο Παράρτημα 1. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ:  

Α/Α  Προσόν – Κριτήριο Αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγησης 

1 Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της θέσης 40 

2 Πρόσθετα προσόντα 20 

3 Συνέντευξη  40 

 Σύνολο (άριστα): 100 

Η Επιτροπή θα υποβάλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, Πρακτικό με πίνακα με την σειρά 

προτεραιότητας, με βάση τον τελικό πίνακα που θα καταρτίσει, με πλήρη, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία σε 

σχέση με την σειρά κατάταξης, προκειμένου το ΔΣ να λάβει την σχετική απόφαση επιλογής του/της υποψηφίου με 

τον οποίο θα συναφθεί η σχετική σύμβαση.  

ΑΔΑ: ΩΥΣΥΟΞΦ4-7ΜΙ



 

                                                                              

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.diadyma.gr) και στο διαδικτυακό 

ιστότοπο: «Διαύγεια». 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   

 

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 

 

  

http://www.diadyma.gr/
ΑΔΑ: ΩΥΣΥΟΞΦ4-7ΜΙ



 

                                                                              

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Διευκρινήσεις επί των Κριτηρίων Αξιολόγησης:  

1. Εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της θέσης, όπως αυτή προκύπτει με βάση τα απαραίτητα προσόντα  

(βαθμοί 1-40):  

Θα ληφθεί υπόψη, ανάλογα με την περιγραφή της θέσης:  

− Η συνάφεια των σπουδών με το αντικείμενο της θέσης: Βαθμοί 1-10  

− Ο αριθμός των ετών Επαγγελματικής εμπειρίας: Βαθμοί 1-10  

− Ο αριθμός των ετών εμπειρίας, η θέση και η συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης όπως περιγράφεται 

στην πρόσκληση: Βαθμοί 1-20 

 

2. Πρόσθετα προσόντα (βαθμοί 1-20):  

Αξιολογούνται τα πρόσθετα προσόντα, ανάλογα με την περιγραφή της θέσης:  

− Ο αριθμός Ευρωπαϊκών έργων, σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων στα οποία έχει συμμετάσχει ο/η 

υποβάλλων/ουσα την πρόταση και ο βαθμός απασχόλησής του/της σε αυτά: Βαθμοί 1-10 

Συνέντευξη (βαθμοί 40):  

Αξιολογούνται τα προσωπικά χαρακτηριστικά με βάση τη θέση και η βούληση συνεισφοράς στην υλοποίηση του 

εκάστοτε έργου: (βαθμοί 1-40) 

ΑΔΑ: ΩΥΣΥΟΞΦ4-7ΜΙ
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