
 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 (Για υποβολή πρότασης σύναψης  σύμβασης μίσθωσης  έργου ιδιωτικού δικαίου) 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στα 
πλαίσια του έργου «Ανακύκλωση οργανικών υπολειμμάτων και πράσινη επιχειρηματικότητα 
στο αστικό ιστό για την προστασία της δημόσιας υγείας_ Recycling of organic waste and 
green entrepreneurship in the urban web to secure public health» (SAFE WASTECYCLE) 
που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράµµατος ΙΡΑ 
«Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013», με Επιστημονικά 
Υπεύθυνο τον κ. Ζαλίδη Γεώργιο, Καθηγητή Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει  σε 
δεκαοκτώ (18)  άτομα μέχρι την λήξη του εν λόγω έργου (31η

 

 Ιανουαρίου 2015) και σε περίπτωση 
παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής,  με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 255009,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου τα εξής: 

1. (1 Άτομο -Αμοιβή 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  
Αφορά στην υποστήριξη διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης έργου (Δράσεις 1.2 και 1.3) 
Συμμετοχή στην εκπόνηση οδηγού συνεργασίας, στις διαδικασίες  διασφάλισης ποιότητας έργου, 
και στην προετοιμασία της διενέργειας τεχνικών συναντήσεων (Δράση 1.4)  
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ– ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου  
Απόφοιτος Λυκείου  
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σχετική  με το αντικείμενο του έργου 
Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων έργων  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γραφείο: 
 
Πληροφορίες: 
Τηλ.:  
Φαξ: 
e-mail: 
Αρ. Φακέλου: 

Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & 
Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ 
Καραστογιάννης Δημοσθένης 
2310-994082 
2310-200392 
Prosk@rc.auth.gr 
88445 

          Θεσσαλονίκη, 28/11/2013 
          Αρ.Πρωτ.:  118354/2013 

 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: ΒΛ1Δ46Ψ8ΧΒ-ΕΩΡ



 
 
 
 
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ– ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
Πτυχίο (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφούς επιστημονικού αντικειμένου 
Πρόσθετη εμπειρία σχετική  με το αντικείμενο του έργου 
Πρόσθετη εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων έργων  
 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Υποστηρικτικό Προσωπικό) 
1 Βαθμός τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ Βαθμός * 50 
2 Βαθμός απολυτηρίου λυκείου  (20βαθμη κλίμακα) Βαθμός * 25 

3 Η Εμπειρία βαθμολογείται (ανά μήνα) και μέχρι 60 μήνες για τα  
απαιτούμενα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα 7 συνολικά 

4 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 50 

5 Γνώση ξένης γλώσσας (Πολύ Καλή) 50 
 
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα 
οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα  προσόντα-κριτήρια της 
πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 
 
 
2. (1 Άτομο –Αμοιβή 20.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  
Αφορά στην ανάπτυξη της ιστοσελίδας του έργου (Δράση 2.4) και στην ανάπτυξη διαδικτυακής 
πλατφόρμας λειτουργίας ψηφιακών εργαλείων και υποστήριξης των μελών του δικτύου (Δράση 
5.1) 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Πτυχίο (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Πληροφορικής ή συναφούς επιστημονικού αντικειμένου 
Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε διαδραστικά πολυμέσα 
Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην ανάπτυξη συστημάτων διαδικτυακών εφαρμογών σχετικών με 
έργα φυσικού περιβάλλοντος  
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
Εμπειρία στη υλοποίηση ευρωπαϊκών ή  συγχρηματοδοτούμενων έργων 
Πρόσθετη εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων διαδικτυακών εφαρμογών σχετικών με έργα 
φυσικού περιβάλλοντος 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 
1 Βαθμός τίτλου σπουδών Βαθμός * 40 
2 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 200 

3 Η Εμπειρία βαθμολογείται (ανά μήνα) και μέχρι 60 μήνες για τα  
απαιτούμενα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα 7 συνολικά 

4 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 50 

5 Γνώση ξένης γλώσσας (Άριστη) 70 
 
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα 
οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα  προσόντα-κριτήρια της 
πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 
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3. (1 Άτομο –Αμοιβή 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  
Αφορά στο καθορισμό ποιότητας και δυνατοτήτων διαχείρισης-ανακύκλωσης  οργανικών υλικών 
στον αστικό ιστό με βάση το πρότυπα και την εμπειρία αντίστοιχων έργων στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό (Δράση 3.1) 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Πτυχίο (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Μηχανικού  Περιβάλλοντος ή συναφούς επιστημονικού αντικειμένου 
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην κατεύθυνση υδραυλικών έργων και περιβάλλοντος 
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου 
Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε έργα περιβαλλοντικής διαχείρισης και αξιολόγησης  
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ή  συγχρηματοδοτούμενων έργων 
Πρόσθετη εμπειρία έργα περιβαλλοντικής διαχείρισης και αξιολόγησης  
 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 
1 Βαθμός τίτλου σπουδών Βαθμός * 40 

2 Η Εμπειρία βαθμολογείται (ανά μήνα) και μέχρι 60 μήνες για τα  
απαιτούμενα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα 7 συνολικά 

3 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 200 

4 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 50 

5 Γνώση ξένης γλώσσας (Άριστη) 70 
 
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα 
οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα  προσόντα-κριτήρια της 
πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. (1 Άτομο – Αμοιβή 12.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  
Ανάπτυξη γεωπληροφοριακού συστήματος με εργαλεία πολυεπίπεδου ελέγχου για χωρική 
ανάλυση και απεικόνιση πληροφορίας με χρήση Γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (Δράση 
3.3) 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Πτυχίο (τουλάχιστον ΙΕΚ) Γεωπληροφορικής ή συναφούς επιστημονικού αντικειμένου 
Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων με χρήση Γεωγραφικών 
Συστημάτων Πληροφοριών και στην ανάπτυξη εργαλείων πολυεπίπεδου ελέγχου για την 
αυτοματοποιημένη παραγωγή θεματικών χαρτών 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΛ1Δ46Ψ8ΧΒ-ΕΩΡ



 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
Εμπειρία στη υλοποίηση ευρωπαϊκών ή  συγχρηματοδοτούμενων έργων 
Πρόσθετη εμπειρία ετών στην διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων με χρήση Γεωγραφικών 
Συστημάτων Πληροφοριών και στην ανάπτυξη εργαλείων πολυεπίπεδου ελέγχου για την 
αυτοματοποιημένη παραγωγή θεματικών χαρτών 
 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 

1 Βαθμός τίτλου σπουδών (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ Γεωπληροφορικής ή 
συναφούς επιστημονικού αντικειμένου) Βαθμός * 40 

2 Βαθμός τίτλου σπουδών (πτυχίο ΙΕΚ Γεωπληροφορικής ή συναφούς 
επιστημονικού αντικειμένου -20 βαθμη κλίμακα) Βαθμός *20 

3 Η Εμπειρία βαθμολογείται (ανά μήνα) και μέχρι 60 μήνες για τα  
απαιτούμενα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα 7 συνολικά 

4 Γνώση ξένης γλώσσας (Καλή) 30 
 
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα 
οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα  προσόντα-κριτήρια της 
πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. (1 Άτομο –Αμοιβή 22.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  
Αφορά στη διερεύνηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των προτύπων υγιεινής και ασφάλειας 
σε σχέση με το υφιστάμενο εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο της διαχείρισης και 
ανακύκλωσης  οργανικών υλικών – απορριμμάτων στον αστικό ιστό (Δράση 3.1) και στον 
καθορισμό των παραμέτρων και κριτηρίων για την ανάπτυξη του μοντέλου βέλτιστων διαδρομών 
εξυπηρέτησης των μελών του δικτύου ανακύκλωσης (Δράση 3.3). 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Πτυχίο (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Μηχανολόγου Μηχανικού  ή συναφούς επιστημονικού αντικειμένου 
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου  
Καλή γνώση Αγγλικών 
Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Εμπειρία σε θέματα τεχνικού ασφάλειας  
Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ή  συγχρηματοδοτούμενων έργων 
Πρόσθετη εμπειρία σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 
1 Βαθμός τίτλου σπουδών Βαθμός * 40 

2 Η Εμπειρία βαθμολογείται (ανά μήνα) και μέχρι 60 μήνες για τα  
απαιτούμενα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα 7 συνολικά 

3 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 50 

4 Γνώση ξένης γλώσσας (Καλή) 30 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΛ1Δ46Ψ8ΧΒ-ΕΩΡ



 
 
 
 
 
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα 
οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα  προσόντα-κριτήρια της 
πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. (1 Άτομο – Αμοιβή 22.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  
Ανάλυση απαιτήσεων σε σχέση με εναλλακτικές μεθόδους και συστήματα διαχείρισης οργανικών 
υλικών στον αστικό ιστό που θα περιλαμβάνει ανάλυση αναγκών στην περιοχή εφαρμογής, 
εφαρμοζόμενα συστήματα διαχείρισης οργανικών απορριμμάτων και περιβαλλοντικούς κινδύνους 
(Δράση 3.1) 
Σύνταξη οδηγού καλών διαχειριστικών πρακτικών για την ανακύκλωση οργανικών απορριμμάτων 
σε αστικές περιοχές με βάση τα αποτελέσματα του έργου SAFE-WASTECYCLE (Δράση 5.2) 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
Πτυχίο (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Μηχανικού Περιβάλλοντος ή συναφούς επιστημονικού αντικειμένου 
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με Υδραυλική Μηχανική.  
Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου  
Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στη σύνταξη μελετών οργάνωσης και λειτουργίας για τη χορήγηση 
αδειών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, στη σύνταξη μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
σε προγράμματα εφαρμογής περιβαλλοντικών όρων  
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ή  συγχρηματοδοτούμενων έργων  
Γνώση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 
Πρόσθετη εμπειρία στη σύνταξη μελετών οργάνωσης και λειτουργίας για τη χορήγηση αδειών 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων, στη σύνταξη μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και σε 
προγράμματα εφαρμογής περιβαλλοντικών όρων  
 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 
1 Βαθμός τίτλου σπουδών Βαθμός * 40 
2 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 200 

3 Η Εμπειρία βαθμολογείται (ανά μήνα) και μέχρι 60 μήνες για τα  
απαιτούμενα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα 7 συνολικά 

4 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 50 

5 Γνώση ξένης γλώσσας (Άριστη) 70 
6 Σεμινάρια – Επιμορφώσεις (ανά ώρα εκπαίδευσης) 0,25 
 
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα 
οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα  προσόντα-κριτήρια της 
πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΛ1Δ46Ψ8ΧΒ-ΕΩΡ



 
 
 
 
 
 
7. (1 Άτομο –Αμοιβή 21.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  
Αφορά στην ανάπτυξη γεωγραφικής βάσης δεδομένων (Δράση 3.3) και  ψηφιακής εφαρμογής 
αξιολόγησης αποδοτικότητας των μελών του δικτύου σε ότι αφορά στην  ανακύκλωση 
επαναχρησιμοποίηση κομποστοποιημένου οργανικού υλικού στο έδαφος (Δράση 5.1) 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Πτυχίο (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Μηχανολόγου Μηχανικού ή συναφούς επιστημονικού αντικειμένου 
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου  
Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών ψηφιακών εφαρμογών 
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό τίτλο σπουδών σχετικό με εφαρμογές ψηφιακής τεχνολογίας στη 
διαχείριση εδαφικών πόρων  
Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ή  συγχρηματοδοτούμενων έργων 
Πρόσθετη εμπειρία στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών ψηφιακών εφαρμογών 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 
1 Βαθμός τίτλου σπουδών Βαθμός * 40 

2 Η Εμπειρία βαθμολογείται (ανά μήνα) και μέχρι 60 μήνες για τα  
απαιτούμενα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα 7 συνολικά 

3 Διδακτορικό δίπλωμα 400 
4 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 200 

5 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 50 

6 Γνώση ξένης γλώσσας (Άριστη) 70 
 
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα 
οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα  προσόντα-κριτήρια της 
πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. (1 Άτομο –Αμοιβή 23.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  
Αφορά στην ανάπτυξη/προσδιορισμό προτύπων διαχείρισης και εφαρμογής κομποστοποιημένων 
οργανικών απορριμμάτων ως εδαφοβελτιωτικό και λίπασμα (Δράση 4.1) και στην ανάπτυξη 
περιβαλλοντικών προτύπων και δεικτών παρακολούθησης για την ανάπτυξη σχεσιακού μοντέλου 
γεωγραφικής βάσης δεδομένων (Δράση 3.3).  
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Πτυχίο (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Γεωπονίας ή συναφούς επιστημονικού αντικειμένου 
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην οικολογία και διαχείριση οικοσυστημάτων 
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου  
Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην περιβαλλοντική παρακολούθηση και την ανάπτυξη 
περιβαλλοντικών δεικτών 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΛ1Δ46Ψ8ΧΒ-ΕΩΡ



 
 
 
 
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Διδακτορικό δίπλωμα στην οικολογία και διαχείριση οικοσυστημάτων 
Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ή  συγχρηματοδοτούμενων έργων 
Πρόσθετη εμπειρία στην περιβαλλοντική παρακολούθηση και την ανάπτυξη περιβαλλοντικών 
δεικτών 
 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 
1 Βαθμός τίτλου σπουδών Βαθμός * 40 

2 Η Εμπειρία βαθμολογείται (ανά μήνα) και μέχρι 60 μήνες για τα  
απαιτούμενα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα 7 συνολικά 

3 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 200 
4 Διδακτορικό δίπλωμα 400 

5 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 50 

6 Γνώση ξένης γλώσσας (Άριστη) 70 
 
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα 
οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα  προσόντα-κριτήρια της 
πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. (1 Άτομο –Αμοιβή 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  
Αφορά στην ανάπτυξη/προσδιορισμό προτύπων και δεικτών περιβαλλοντικής αξιολόγησης 
συμπεριλαμβανομένων πιέσεων και επιπτώσεων σε εδαφικούς και υδατικούς πόρους,  σε σχέση 
με την εφαρμογή κομποστοποιημένων οργανικών απορριμάτων ως εδαφοβελτιωτικό και λίπασμα 
(Δράση 4.1) 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Πτυχίο (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Γεωλογίας ή συναφούς επιστημονικού αντικειμένου 
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων 
Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου 
Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών δεικτών και περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης  
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ή  συγχρηματοδοτούμενων έργων 
Πρόσθετη εμπειρία στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών δεικτών και περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης  
 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 
1 Βαθμός τίτλου σπουδών Βαθμός * 40 

2 Η Εμπειρία βαθμολογείται (ανά μήνα) και μέχρι 60 μήνες για τα  
απαιτούμενα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα 7 συνολικά 

3 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 200 

4 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 50 

5 Γνώση ξένης γλώσσας (Άριστη) 70 
 
 

ΑΔΑ: ΒΛ1Δ46Ψ8ΧΒ-ΕΩΡ



 
 
 
 
 
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα 
οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα  προσόντα-κριτήρια της 
πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
10.  (1 Άτομο – Αμοιβή 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  
Σχεδιασμός και οργάνωση εργασιών εφαρμογής κομποστοποιημένου υλικού σε εδαφικό 
υπόστρωμα για τη βελτίωση της ποιότητας και λειτουργικής κατάστασης του εδάφους (Δράση 4.3). 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Πτυχίο (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Γεωπονίας ή συναφούς επιστημονικού αντικειμένου 
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην οικολογία και διαχείριση οικοσυστημάτων 
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου 
Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε έργα διαχείρισης και περιβαλλοντικής παρακολούθησης 
εδαφοϋδατικών πόρων και την ανάπτυξη περιβαλλοντικών δεικτών 
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ή  συγχρηματοδοτούμενων έργων 
Πρόσθετη εμπειρία σε έργα διαχείρισης και περιβαλλοντικής παρακολούθησης εδαφοϋδατικών 
πόρων και την ανάπτυξη περιβαλλοντικών δεικτών 
 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 
1 Βαθμός τίτλου σπουδών Βαθμός * 40 

2 Η Εμπειρία βαθμολογείται (ανά μήνα) και μέχρι 60 μήνες για τα  
απαιτούμενα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα 7 συνολικά 

3 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 200 

4 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 50 

5 Γνώση ξένης γλώσσας (Άριστη) 70 
 
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα 
οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα  προσόντα-κριτήρια της 
πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11.  (1 Άτομο –Αμοιβή 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  
Διενέργεια εργαστηριακών μετρήσεων και αναλύσεων φυσικών και χημικών παραμέτρων  
περιβαλλοντικής ποιότητας  (Δράση 4.3)  
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Πτυχίο (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Χημικού Μηχανικού ή συναφούς επιστημονικού αντικειμένου 
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με τη Φυσικοχημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία 
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου  
Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΛ1Δ46Ψ8ΧΒ-ΕΩΡ



 
 
 
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Εμπειρία στη διενέργεια χημικών αναλύσεων περιβαλλοντικών παραμέτρων  
Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ή  συγχρηματοδοτούμενων έργων 
 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 
1 Βαθμός τίτλου σπουδών Βαθμός * 40 

2 Η Εμπειρία βαθμολογείται (ανά μήνα) και μέχρι 60 μήνες για τα  
απαιτούμενα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα 7 συνολικά 

3 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 200 

4 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 50 

5 Γνώση ξένης γλώσσας (Καλή) 30 
 
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα 
οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα  προσόντα-κριτήρια της 
πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12.  (1 Άτομο – Αμοιβή 8.004,50€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  
Αφορά στη διενέργεια χημικών αναλύσεων ανιόντων και κατιόντων για την αξιολόγηση ποιότητας 
κομποστοποιημένου οργανικού υλικού (Δράση 4.3)  
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Πτυχίο (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Χημείας ή συναφούς επιστημονικού αντικειμένου 
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ανόργανη Χημεία 
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου  
Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Εμπειρία στη διενέργεια χημικών αναλύσεων περιβαλλοντικών παραμέτρων  
 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(Ερευνητικό Προσωπικό) 

1 Βαθμός τίτλου σπουδών Βαθμός * 40 

2 Η Εμπειρία βαθμολογείται (ανά μήνα) και μέχρι 60 μήνες για τα  
απαιτούμενα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα 7 συνολικά 

 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 200 

3 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 50 

4 Γνώση ξένης γλώσσας (Καλή) 30 
 
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα 
οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα  προσόντα-κριτήρια της 
πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
13.  (1 Άτομο –Αμοιβή 18.004,50€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  
Αφορά στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών κριτηρίων και κανόνων ιεράρχισησης και διασύνδεσης 
αυτών για την πράσινη αξιολόγηση των μελών του δικτύου ανακλυκλωσης (Δράση 5.1) και στη 
διενέργεια δειγματοληψιών για την αξιολόγηση της ποιότητας εδαφοϋδατικων πόρων και 
κομποστοποιημένου υλικού εφαρμογής (Δράση 4.3) 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Πτυχίο (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Βιολογίας ή συναφούς επιστημονικού αντικειμένου 
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης 
απορροής 
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου  
Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στη διενέργεια δειγματοληψιών και μετρήσεων πεδίου 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης 
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Πρόσθετη εμπειρία στη διενέργεια δειγματοληψιών και μετρήσεων πεδίου περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης 
Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ή  συγχρηματοδοτούμενων έργων  
 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 
1 Βαθμός τίτλου σπουδών Βαθμός * 40 

2 Η Εμπειρία βαθμολογείται (ανά μήνα) και μέχρι 60 μήνες για τα  
απαιτούμενα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα 7 συνολικά 

3 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 200 

4 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 50 

5 Γνώση ξένης γλώσσας (Καλή) 30 
 
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα 
οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα  προσόντα-κριτήρια της 
πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14.  (1 Άτομο –Αμοιβή 12.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  
Ανάλυση χωρικών περιβαλλοντικών δεδομένων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών ως δεδομένα εισόδου για τις ανάγκες επιχειρησιακής λειτουργίας της διαδικτυακής 
πλατφόρμας (Δράση 5.1) 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Πτυχίο (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Δασολόγου ή συναφούς επιστημονικού αντικειμένου 
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με τη διαχείριση περιβάλλοντος 
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου  
Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών  
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ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ή  συγχρηματοδοτούμενων έργων 
Πρόσθετη εμπειρία στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 
 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 
1 Βαθμός τίτλου σπουδών Βαθμός * 40 
2 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 200 

3 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 50 

4 Γνώση ξένης γλώσσας (Άριστη) 70 

5 Η Εμπειρία βαθμολογείται (ανά μήνα) και μέχρι 60 μήνες για τα  
απαιτούμενα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα 7 συνολικά 

 
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα 
οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα  προσόντα-κριτήρια της 
πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
15.  (1 Άτομο – Αμοιβή 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  
Ανάπτυξη χαρτογραφικών υποβάθρων περιβαλλοντικών παραμέτρων και αστικών 
χαρακτηριστικών για την ψηφιακή απεικόνιση πληροφορίας της διαδικτυακής πλατφόρμας (Δράση 
5.1) 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Πτυχίο (τουλάχιστον  ΙΕΚ) Γεωπληροφορικής ή συναφούς επιστημονικού αντικειμένου 
Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου  
Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στην ανάπτυξη ψηφιακών χαρτογραφικών υποβάθρων 
διαδικτυακών πλατφορμών 
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ή  συγχρηματοδοτούμενων έργων 
Πρόσθετη εμπειρία στην ανάπτυξη ψηφιακών χαρτογραφικών υποβάθρων διαδικτυακών 
πλατφορμών 
  
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 

1 Βαθμός τίτλου σπουδών (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ Γεωπληροφορικής ή 
συναφούς επιστημονικού αντικειμένου) Βαθμός * 40 

2 Βαθμός τίτλου σπουδών (πτυχίο ΙΕΚ Γεωπληροφορικής ή συναφούς 
επιστημονικού αντικειμένου -20 βαθμη κλίμακα) Βαθμός *20 

3 Γνώση ξένης γλώσσας (Άριστη) 70 

4 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 50 

5 Η Εμπειρία βαθμολογείται (ανά μήνα) και μέχρι 60 μήνες για τα  
απαιτούμενα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα 7 συνολικά 
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Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα 
οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα  προσόντα-κριτήρια της 
πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
16.  (1 Άτομο –Αμοιβή 12.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  
Αφορά στην ανάπτυξη χωρικών δεικτών πράσινης αξιολόγησης με χρήση γεωγραφικών 
συστημάτων πληροφοριών  (Δράση 5.1)  
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Πτυχίο (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Γεωλογίας ή συναφούς επιστημονικού αντικειμένου 
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με το περιβάλλον  
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου  
Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών  
Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη διενέργεια περιβαλλοντικών μετρήσεων 
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ή  συγχρηματοδοτούμενων έργων  
Πρόσθετη εμπειρία στη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών  
Πρόσθετη εμπειρία στη διενέργεια περιβαλλοντικών μετρήσεων 
 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 
1 Βαθμός τίτλου σπουδών Βαθμός * 40 
2 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 200 

3 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 50 

4 Η Εμπειρία βαθμολογείται (ανά μήνα) και μέχρι 60 μήνες για τα  
απαιτούμενα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα 7 συνολικά 

5 Γνώση ξένης γλώσσας (Καλή) 30 
 
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα 
οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα  προσόντα-κριτήρια της 
πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
17.   (1 Άτομο – Αμοιβή 12.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  
Αφορά στην ανάπτυξη μεθοδολογίας και ιεραρχικού συστήματος κανόνων περιβαλλοντικής 
αξιολόγησης και αποτελεσματικότητας ανακύκλωσης οργανικού υλικού με βάση τα φυσικοχημικά 
τους χαρακτηριστικά και τις ποσότητες παραγωγής αυτών. (Δράση 5.1) 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Πτυχίο (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Χημείας ή συναφούς επιστημονικού αντικειμένου 
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με το περιβάλλον  
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου  
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Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στη διενέργεια χημικών αναλύσεων περιβαλλοντικών παραμέτρων 
και στην τηλεμετρική  περιβαλλοντική παρακολούθηση  
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το περιβάλλον  
Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ή  συγχρηματοδοτούμενων έργων 
Πρόσθετη εμπειρία στη διενέργεια χημικών αναλύσεων περιβαλλοντικών παραμέτρων και στην 
τηλεμετρική  περιβαλλοντική παρακολούθηση  
 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 
1 Βαθμός τίτλου σπουδών Βαθμός * 40 

2 Η Εμπειρία βαθμολογείται (ανά μήνα) και μέχρι 60 μήνες για τα  
απαιτούμενα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα 7 συνολικά 

3 Διδακτορικό δίπλωμα 400 
4 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 200 

5 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 50 

6 Γνώση ξένης γλώσσας (Άριστη) 70 
 
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα 
οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα  προσόντα-κριτήρια της 
πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
18.  (1 Άτομο – Αμοιβή 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  
Συγκριτική ανασκόπηση και αξιολόγηση καλών διαχειριστικών πρακτικών για τη σύνταξη οδηγού 
ανακύκλωσης οργανικών απορριμμάτων σε αστικές περιοχές με βάση τα αποτελέσματα του έργου 
SAFE-WASTECYCLE (Δράση 5.2) 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Πτυχίο (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Περιβαλλοντικών επιστημών ή συναφούς επιστημονικού 
αντικειμένου 
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με περιβαλλοντική παρακολούθηση και αξιολόγηση  
Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας 
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) 
υπηρεσιών διαδικτύου  
Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και αξιολόγησης 
 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ή  συγχρηματοδοτούμενων έργων  
Πρόσθετη εμπειρία σε έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και αξιολόγησης 
 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Ερευνητικό Προσωπικό) 
1 Βαθμός τίτλου σπουδών Βαθμός * 40 
2 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 200 

3 Η Εμπειρία βαθμολογείται (ανά μήνα) και μέχρι 60 μήνες για τα  
απαιτούμενα και τα συνεκτιμώμενα προσόντα 7 συνολικά 

4 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 50 

5 Γνώση ξένης γλώσσας (Άριστη) 70 
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Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα 
οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα  προσόντα-κριτήρια της 
πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου (επισυνάπτεται) 
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
3. Αντίγραφο βασικού Τίτλου Σπουδών 
4. Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, 

καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο 
βιογραφικό. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 
2310- 991778. 
Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.  
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο 
Αγρόκτημα του Α.Π.Θ. στο Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών (Πέτρινα Κτίρια), έως τις 09/12/2013  και ώρα 14:00. 
Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής 
αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός 5 ημερών από την 
κοινοποίηση της ως άνω απόφασης. Η απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων κοινοποιείται με την 
ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ ΑΠΘ (στην ηλεκτρονική 
διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης). 
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των 
συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του 
Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄  45/9.3.1999). 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, 
επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με 
τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας. 

2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω 
οριζόμενη ημερομηνία και ώρα.  Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής 
με ταχυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο 
των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν.  

3. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
προτάσεων. 

4. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν 
χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. 

5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης 
μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή 
αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η 
διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι 
επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η 
πρόταση του ενδιαφερόμενου α) με την μεγαλύτερη εμπειρία β) με τον μεγαλύτερο βαθμό 
στο βασικό τίτλο σπουδών γ) με τον μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 
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6. Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν 
βαθμολογείται και απορρίπτεται.  

7. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους 
ενδιαφερόμενο/ους στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα κατάταξης. 

8. Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης το προϋπολογισθέν ποσό της νέας σύμβασης θα 
είναι ανάλογο του ποσού της προηγούμενης σε σχέση με το διάστημα της παράτασης. 

9. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι 
επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο 
αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 

10. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής του 
προγράμματος. 

11. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 
146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού 
σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε 
συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση 
του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών  
 
 

Καθηγήτρια Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου 

Αντιπρύτανις 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ 

 
(με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση) 

 
 

 

Επώνυμο : ……………………………….…………..…. Όνομα: ………………….…………………………………. 

 

Πτυχίο (ή Δίπλωμα:) ………………… Τελικός βαθμός (αριθμητικά, προσέγγιση 2 δεκαδικών): …………….…. 

 

Έτος γέννησης: …………… Τόπος γέννησης: ……….……..………… Νομός: …………….…………..……….… 

 

Όνομα και επώνυμο του πατέρα: ………………………………………………………………….…………….....…. 

 

Όνομα και επώνυμο της μητέρας: …………………………………………….…………..……………….........….…. 

 

Διεύθυνση κατοικίας:  Οδός: ………………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………….…….. Τηλ.: ……….. 

 

Διεύθυνση εργασίας:  Οδός: ………………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………………… Τηλ.:……….. 

 

Κινητό τηλ : ……………………….. e-mail: ..……………………………………Α.Φ.Μ…………………………….... 

Να αναγραφούν στην παρούσα πρόταση-δήλωση και

1. 

 στο εξωτερικό του φακέλου τα εξής: 

Ενδιαφέροντος : 
Ο αριθμός του πρωτόκολλου της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

 
 
 

2. 
 
Ο/οι  κωδικός/οι  του/των αντικειμένου/ων  έργου που επιθυμείτε να συμμετάσχετε (1, 2, 3, κλπ)  

 
 
 
                                                               Δηλώνω υπεύθυνα ότι  οι πληροφορίες που δίνονται  στο σύνολο  
                                                                    των εντύπων αυτής της πρότασης είναι ακριβείς και αληθείς. 
 
 
                                                                                                          ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
 
 
Ημερομηνία :   ___/___/______ 
 
 
 
Συνημμένα υποβάλλω :  1. 
                                        2.  
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  

α/α 

(Καταγράφεται από τον ενδιαφερόμενο όλη η σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης εμπειρία εφόσον απαιτείται) 

Από Έως 

(α) (β) 

Φορέας απασχόλησης – Εργοδότης 

Κ
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ηγ
ορ
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 φ

ορ
έα

 

Αντικείμενο απασχόλησης 

(1
)  

Μ
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ες
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χό
λη

σ
ης

 

Η
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ρε
ς 

απ
ασ

χό
λη

σ
ης

 

        

        

        

        

        

        

       
  ΣΥΝΟΛΟ ............

. 
............

. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  (2) 

 
 (1) Συμπληρώνεται κατά περίπτωση με «Ι» ή «Δ», ανάλογα με την κατηγορία του φορέα απασχόλησης, όπου Ι: Ιδιωτικός 
τομέας, Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (εταιρείες κτλ.)· Δ: Δημόσιος τομέας, υπηρεσίες του 
Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α' και β' βαθμού ή ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρ. 14 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει 
ή φορείς της παρ. 3 του άρθρ. 1 του Ν. 2527/1997. Εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, συμπληρώνεται με την 
ένδειξη «Ε». 
(2) Συμπληρώνεται το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. Εφόσον στη στήλη (β) προκύπτει εμπειρία, το σύνολο των 
ημερών απασχόλησης διαιρείται διά του 25 (αν η εμπειρία έχει υπολογιστεί ως αριθμός ημερομισθίων) ή διά του 30 (αν η 
εμπειρία έχει υπολογιστεί ως χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία λήξης της απασχόλησης) 
και το ακέραιο αποτέλεσμα προστίθεται στο σύνολο των μηνών απασχόλησης της στήλης (α). 
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