
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για τη σýναψη

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟßΤΟΣ
Σýμβασηò ΙυΙßσθιυσηò ¸ργου (Σ.Μ.Ε.}

Η ΠεριφερειακÞ Εταιρεßα Ανüπτυξηò Βορεßου Αγαßου ΑΕ (Π,Ε.Α. Β.Αιγαßου ΑΕ) μετü την

απüφοση με οριθμü 10/2015 του Διοικητικοý τηò Συμβουλßου (Δ,Σ,)

ανακοtνþνει
üτι προτßθεται νο συνÜψει Σýμβοση Μßσθωσηò ¸ργου (Σ.Μ.Ε.) για διüòπημο ενüò Ýτουò με

Ýνο (1) Üτομο ειδικüτηταò :

- Χημικοý Þ Χημικοý Μηχονικοý Þ Μηχανικοý Περιβüλλοντοò,

για τιò ανüγκεò λειτουργßοò του Εργαστηρßου ΕλÝγχου Νερþν, ΛυμÜτων και Εδαφþν τηò

ετοιρεßοò.

Τüποò ποροχÞò των υπηρεσιþν εßνοι το Φυσικοχημικü ΤμÞμα του Εργοòπηρßου ΕλÝγχου

Νερþν, Λυμüτων και Εδοφþν στην οδü Κοροιπþνη 6 òπη ΜυτιλÞνη,

Οι ενδιοφερüμενοι θο πρÝπει νο υποβÜλλουν σφρογισμÝνο ΦÜκελο ΣυμμετοχÞò (δοχεßρωò

Þ με τοχυμεταφορÜ) στα Γραφεßα τηò ΠΕΑ B.Aryaiou ΑΕ στη ΜυτιλÞνη, οδüò Κοραντþνη 6,

μÝχρι την ΤετÜρτη θΙL2|2αβ κοι þρο 14:00.

Οι ΦÜκελοι ΣυμμετοχÞò θα ηρÝπει να Ýχουν την Ýνδαξη «Πρüσκληση ΕκδÞλωσηò

ΕνδιοφÝροντοò γιο σýναψη Σýμβοσηò Μßσθωσηò ¸ργου (Σ.Μ.Ε.) ψο την ΠαροχÞ υπηρεσιþν

Επιστημονικοý Συνεργüτη Εργοòπηρßου ΕλÝγχου Νερþν-Λυμüτων καß Εδαφþν και να

πρωτοκολληθοýν μÝχρι την προοναφερθεßσο ημερομηνßο κοι þρο,

φÜκελοι που θα φτÜσουν στην ετοιρεßο μετÜ την προονοφερüμενη ημερομηνßο κοι þρα, θο

αποκλεßοιπαι απü τη διαδικασßα τηò αξιολüγησηò.

Υπεýθυνοò γιο διονομÞ τηò ΠροκÞρυξηò και γιο παροχÞ πληφφοριþν, τιò εργÜσιμη ημÝρεò

κοι þρεò: κ. ΚονιαρÝλληòΔημÞτρηò οδüò Καροντþνη 6, τηλ. 2Ζ25Lο2957α-27333.

Περßληψη τηò ποροýσοò προκÞρυξηò θα ανορτηθεß σε τοπικÞ εφημερßδα σπò 30-11-2015

και θο αναρτηθεß στιò Ιστοσελßδεò τηò ΠΕΔ Β.Αιγοßου και του ΔÞμου ΛÝσβου,

Η εηßογÞ των υποψηφßων θα γßνει ýστερα απü αξιολüγησÞ τουò απü αρμüδη ΕηπροηÞ που

ÝΧει ορισθεß αηü το Δ.Σ. και σΤη συνÝχεια η τελικÞ απüφοση θο ηορθεß οπü το ßδιο το

Διοικητικοý Συμβουλßου (Δ.Σ.) τηò ΠΕΑ B.Aryaiou ΑΕ,

ΜυτιλÞνη,
Για την



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) 

 

 

 

 Ένας (1) Χημικός ή Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μυτιλήνη,  27/11/2015 

 

 



  

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

 

 

1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3. ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

6. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ 

9. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

10. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

 

 



  

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) 

Η Περιφερειακή Εταιρεία Ανάπτυξης Β.Αιγαίου ΑΕ – ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ έχοντας υπόψη :  

1. Τον Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών 

2. Το Ν 3812/2009: Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες 

διατάξεις. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4147/2013 

4. Το άρθρο 681 του Αστικού Κώδικα 

5. Την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως αντικαταστάθηκε από την 

παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν.3812/2009 

6. Την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αριθ. Πρωτ.: οικ. 7057 / 25 Φεβρουαρίου 

2015  «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 στους ΟΤΑ α΄ 

και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης». 

7. Την υπ’ αριθμ. 10/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) 

8. Την Αριθ. Πρωτ. : ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./58/16284/30-6-2015 απόφαση της Επιτροπής του 

άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ  33/27.12.2006. 

9. Την Αριθ. Πρωτ. : 79762/16-11-2015/Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου εγκριτική Απόφαση 

σύναψης μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.). 

ανακοινώνει 

ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για διάστημα ενός (1) έτους 

με ένα (1) άτομο ειδικότητας : 

- έναν (1) Χημικό ή Χημικό Μηχανικό ή Μηχανικό Περιβάλλοντος. 

για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών επιστημονικού συνεργάτη στο Φυσικοχημικό Τμήμα του 

Εργαστηρίου Ελέγχου Νερών-Λυμάτων και Εδαφών της Εταιρείας,  

σύμφωνα με τα παρακάτω : 

 
 
 
 
 



  

 

1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 Ειδικότητα: Χημικός ή Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος  

1.1.1. Απαραίτητα προσόντα 

α) Κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης 

σχολής του εξωτερικού. 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος.  

γ) Γνώση χρήσης Η/Υ. 

δ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (First Certificate in English του 

Πανεπιστημίου του Cambridge ή άλλο ισότιμο).  

1.1.2. Επιθυμητά προσόντα 

α) εμπειρία και εξοικείωση σε περιβάλλον χημικού εργαστηρίου 

β) Γνώσεις απαιτήσεων του ΕΛΟΤ ISO/IEC 17025:2005 

γ) Ικανότητα επικοινωνίας. 

δ) Ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητα. 

ε) Κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη. 

στ) Εν γένει παρουσία και συμπεριφορά. 

1.1.3. Κύρια καθήκοντα - αρμοδιότητες 

α)  Συνεργασία στην εκτέλεση και ολοκλήρωση δοκιμών δειγμάτων 

εδάφους και φύλλων. 

β) Συνεργασία σε δοκιμές δειγμάτων νερού – λυμάτων σε συνεργασία με 

το υφιστάμενο προσωπικό. 

γ) Εφαρμογή και υποστήριξη της διαδικασίας ποιότητας του Εργαστηρίου.  

δ) Προτάσεις βελτίωσης με εισηγήσεις στον επικεφαλής του Εργαστηρίου 

και στο Δ.Σ. της Εταιρείας. 

 

 

 



  

 

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν τα 

φυσικά πρόσωπα τα οποία : 

α) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων. 

β) Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ 

αυτήν (για τους άνδρες υποψήφιους). 

γ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 

δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), 

απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, 

απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, 

συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

ε) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 

κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το 

αδίκημα παραγράφηκε. 

στ) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς. 

ζ) Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία 

εκδηλώνουν ενδιαφέρον. 

η) Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το 

οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή 

άνω των έξι μηνών. 

θ) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, 

βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και 

έχει ισχύ δεδικασμένου. 

ι) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει 

διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο. 

ια) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Προκήρυξης με δήλωσή τους στην 

αίτηση υποψηφιότητας. 

ιβ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την αίτηση 

υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας. 

 



  

 

2.2. Η ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ, διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων 

και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, 

συμπεριλαμβανομένου του αρχείου άλλων Υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 9, 

παράγρ. 4 του Ν. 1599/1986. 

Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο 

απόρριψης της συμμετοχής του. 

3. ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Υπεύθυνος για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες: κ Κονιαρέλλης Δημήτρης / Γραφείο της Εταιρείας, οδός Καραντώνη 6, 

τηλ. 22510 29570/27333. 

Περίληψη της Προκήρυξης θα δημοσιευθεί και σε Τοπική Εφημερίδα στις 30/11/2015. Η 

Περίληψη και το πλήρες κείμενο θα δημοσιευτούν και στις Ιστοσελίδες του Δήμου 

Λέσβου και της ΠΕΔ Β.Αιγαίου ΑΕ. 

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής 

(ιδιοχείρως ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ στη Μυτιλήνη, οδός 

Καραντώνη 6, μέχρι την Τετάρτη 9/12/2015 και ώρα 14:00. 

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για την 

παροχή υπηρεσιών Επιστημονικού Συνεργάτη Εργαστηρίου Ελέγχου Νερών-

Λυμάτων και Εδαφών» και να  πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα 

ημερομηνία και ώρα. 

Φάκελοι που θα φτάσουν στην εταιρεία μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, 

θα αποκλείονται από την διαδικασία αξιολόγησης. 

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με 

ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω: 



  

 

1. Αίτηση Υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή 

στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). 

2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής του παραπάνω 

Κεφαλαίου 2 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). 

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 

4. Βιογραφικό σημείωμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3). 

5. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων, αν υπάρχουν π.χ. 

μεταπτυχιακό. 

6. Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού. 

7. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας ή βεβαίωση με την οποία να αποδεικνύεται 

η γνώση της ξένης γλώσσας. 

(Εφόσον  το διδακτορικό δίπλωμα ή ο μεταπτυχιακός τίτλος ή ο βασικός τίτλος σπουδών 

έχουν αποκτηθεί από ίδρυμα του  εξωτερικού, τότε δεν απαιτείται  η προσκόμιση 

αποδεικτικού γνώσης της ξένης γλώσσας). 

8. Τεκμηρίωση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ). 

Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται όπως παρακάτω : 

 Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από 

φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή άλλο σχετικό πιστοποιητικό που 

προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία. 

 Με Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του υποψηφίου ή του εργοδότη σύμφωνα με 

την οποία, κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του στον φορέα χειριζόταν Η/Υ 

για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Στην περίπτωση αυτή η ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ, θα προβεί με δική της εξέταση, 

κατά την κρίση της, σε διαπίστωση των αντίστοιχων γνώσεων του υποψήφιου. 

9. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία 

(αφορά στους άνδρες). 

10. Οτιδήποτε κρίνει σκόπιμο ο υποψήφιος π.χ. συστατικές επιστολές (προαιρετικά). 

 



  

 

 

6. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

6.1. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή του Δ.Σ. της 

Εταιρείας. 

6.2. Η λήψη τελικής απόφασης για την επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το  

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ, ύστερα από εισήγηση της 

αρμόδιας Επιτροπής. 

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις: 

α) Έλεγχος πληρότητας των αιτήσεων υποψηφιότητας και των δικαιολογητικών και 

έλεγχος των προσόντων των ενδιαφερόμενων, βάσει των στοιχείων που παρέχουν 

αυτοί στην αίτηση υποψηφιότητας και των δικαιολογητικών που υποχρεωτικά την 

συνοδεύουν. 

β) Αποκλεισμός από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης, των ενδιαφερόμενων που 

δεν εξασφαλίζουν τα ελάχιστα απαραίτητα προσόντα, σύμφωνα με την Προκήρυξη. 

 Η Επιτροπή μπορεί, κατά την κρίση της, να ζητήσει γραπτές διευκρινήσεις η/και 

προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων, χωρίς να αντιστρατεύεται η αρχή της ίσης 

μεταχείρισης των υποψηφίων. 

γ) Αξιολόγηση των υποψηφίων και βαθμολόγηση των απαραίτητων και επιθυμητών 

προσόντων, με βάση τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει οι υποψήφιοι. 

δ) Κατάρτιση κατάστασης των ενδιαφερόμενων που πληρούν τους όρους συμμετοχής 

στην Προκήρυξη και κατά συνέπεια γίνονται αποδεκτοί στην διαδικασία επιλογής , 

κατά ειδικότητα και φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. 

ε) Επιλογή των επικρατέστερων, σε αριθμό τετραπλάσιο του προβλεπόμενου στην 

Προκήρυξη αριθμού κατά ειδικότητα, προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδικασία 

αξιολόγησης δηλ. την προσωπική συνέντευξη. 

στ) Διαδικασία προσωπικής συνέντευξης. 



  

 

ζ) Κατάρτιση κατάστασης των ενδιαφερόμενων κατά ειδικότητα και φθίνουσα σειρά 

βαθμολογίας, παίρνοντας υπόψη και την βαθμολόγηση της προσωπικής συνέντευξης.  

η) Επιλογή των επικρατέστερων, σε αριθμό διπλάσιο του προβλεπόμενου στην 

Προκήρυξη αριθμού κατά ειδικότητα. 

θ) Υποβολή εισήγησης, από την Επιτροπή προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, με πίνακα 

φθίνουσας σειράς βαθμολόγησης και πλήρη τεκμηρίωση του συνόλου της 

διαδικασίας, από την έναρξη της αξιολόγησης μέχρι και την τελική εισήγηση προς το 

Δ.Σ. 

ι) Λήψη αιτιολογημένης απόφασης από το Δ.Σ. της Εταιρείας. 

 Κατά τη λήψη αιτιολογημένης απόφασης από το Δ.Σ. μπορεί να λαμβάνονται υπόψη 

και ειδικά κριτήρια π.χ. δυνατότητα ανταπόκρισης των υποψηφίων στις 

επιχειρηματικές ανάγκες της Εταιρείας, προοπτική βιώσιμης συνεργασίας κ.λπ. 

ια) Γραπτή ενημέρωση των υποψηφίων για τα αποτελέσματα της τελικής απόφασης  του 

Δ.Σ. της Εταιρείας. 

ιβ) Υπογραφή σύμβασης. 

Η μεθοδολογία και τα έντυπα υλοποίησης της περιγραφείσας διαδικασίας 

αξιολόγησης και επιλογής, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής 

τους στο διαγωνισμό γίνεται με το σύστημα των ακολούθων πέντε (5) κριτηρίων: 

1. Τίτλοι σπουδών 

2. Γνώση ξένης γλώσσας 

3. Εργαστηριακή εμπειρία 

4. Ειδική εργαστηριακή εμπειρία 

5. Προσωπικά – επαγγελματικά χαρακτηριστικά 

Τα κριτήρια αυτά αναλύονται, όπως παρακάτω, σε επιμέρους υποκριτήρια με αντίστοιχη 

βαθμολόγηση σε δεκαβάθμια κλίμακα.     

Η βαθμολόγηση των κριτηρίων (πλην της περίπτωσης 4 και 5, δεν είναι σωρευτική. 



  

 

 

 

8.1. Τίτλοι σπουδών 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Βαθμοί 

1 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 6<β<=6,5 1 

2 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 6,5<β<=7  2 

3 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 7<β<=8 3 

4 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 8<β<=9 4 

5 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 9<β<=10 5 

6 Δεύτερος τίτλος σπουδών 6 

7 Μεταπτυχιακός τίτλος σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 7 

8 Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 8 

9 Μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο 9 

10 Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο 10 

 

8.2. Γνώση ξένης γλώσσας 

Α/Α ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Βαθμοί 

1 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής  3 

2 Άριστη γνώση της Αγγλικής  6 

 

  



  

 

Τρόπος απόδειξης της γνώσης ξένης γλώσσας 

 

 Η άριστη γνώση της Αγγλική γλώσσας αποδεικνύεται με κατοχή πτυχίου 

Certificate of Proficiency in English του Πανεπιστημίου του Cambridge ή 

πτυχίου Certificate of Proficiency in English του Πανεπιστημίου του Michigan ή 

πτυχίου Certificate of Proficiency in English του Πανεπιστημίου του Central 

Lancashire ή πτυχίο Certificate in Proficient Communication του Edexcel 

International London Examinations ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 

επιπέδου Γ2 ή με άλλο ισότιμο τίτλο. 

 Η πολύ καλή γνώση της Αγγλική γλώσσας αποδεικνύεται με κατοχή πτυχίου 

Certificate in Advanced English του Πανεπιστημίου του Cambridge ή πτυχίου 

Advanced Level Certificate της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ή πτυχίου 

Certificate in English Level 3 του Πανεπιστημίου του Central Lancashire ή 

πτυχίο Certificate in Advanced Communication του Edexcel International 

London Examinations ή Test of English for International Communication 

(TOEIC) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 ή με άλλο 

ισότιμο τίτλο .  

 Η καλή γνώση της Αγγλική γλώσσας αποδεικνύεται με κατοχή πτυχίου First 

Certificate in English του Πανεπιστημίου του Cambridge ή πτυχίου Michigan 

Certificate of Competency in English του Πανεπιστημίου του Michigan ή 

πτυχίου Certificate in English Level 2 του Πανεπιστημίου του Central 

Lancashire ή πτυχίο Certificate in Upper Intermediate Communication του 

Edexcel International London Examinations ή Test of English for International 

Communication (TOEIC) με βαθμολογία πάνω από 505 ή με Κρατικό 

Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή με άλλο ισότιμο τίτλο.  

 



  

 

8.3. Εργαστηριακή εμπειρία  

Για τον υπολογισμό της Εργαστηριακής Εμπειρίας λαμβάνονται υπ’ όψη οι 

αποδεδειγμένοι μήνες εργασίας, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 

0,0833 για να προκύψει η αντίστοιχη βαθμολογία του κριτηρίου.   

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΕΤΟΣ 
Βαθμοί ανά 

έτος 
ΜΗΝΕΣ 

Βαθμοί ανά 
μήνα 

1ο 1 12 

0,0833 

2ο 2 24 

3ο 3 36 

4ο 4 48 

5ο 5 60 

6ο 6 72 

7ο 7 84 

8ο 8 96 

9ο 9 108 

  10ο και 
επόμενα 

10 120 και άνω 

 

 Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας 

 Βεβαίωση – Έγγραφο σχετικού Δημόσιου ή Ιδιωτικού Φορέα που να πιστοποιεί 

την Εργαστηριακή Εμπειρία. Και το χρόνο που αυτή διήρκεσε. 



  

 

8.4. Ειδική Εργαστηριακή Εμπειρία  

Για τον υπολογισμό της Ειδικής εργαστηριακής εμπειρίας λαμβάνεται υπόψη η 

εμπειρία στους παρακάτω εξειδικευμένους τομείς.   

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Α/Α 
ΕΙΔΙΚΗ 

ΕΡΑΣΤΗΡΙΑΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜ. ΣΥΝΟΛΟ 

 
1 
 

ISO 17025:2005 3  

 
2 
 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΣΕ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

5  

 
3 
 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 
ΣΥΝΑΦΕΙΣ 

ΤΟΜΕΙΣ ΜΕ ΤΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

2 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ  

 

Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας 

 Βεβαίωση Δημόσιου ή Ιδιωτικού Φορέα για την επαρκή εκτέλεση των παραπάνω 

καθηκόντων του υποψηφίου σε Εργαστήριο. 

 Εναλλακτικά της ανωτέρω Βεβαίωσης, προσκόμιση αντιγράφων συμβάσεων από 

τις οποίες να προκύπτει το ακριβές αντικείμενο της θέσης εργασίας και η 

αντίστοιχη αποκτηθείσα εμπειρία 



  

 

8.5. Προσωπικά - επαγγελματικά χαρακτηριστικά  

Αξιολογείται κατόπιν διαδικασίας συνέντευξης η ικανότητα επικοινωνίας, η 

ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητα, η κρίση αυτοπεποίθηση και άποψη και η 

εν γένει παρουσία και συμπεριφορά, ως ακολούθως : 

Α/Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ανώτατο 

όριο 
βαθμών 

1 Ικανότητα επικοινωνίας 3 

2 Ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητα 3 

3 Κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη 2 

4 Εν γένει παρουσία και συμπεριφορά 2 

ΣΥΝΟΛΟ 10 

 

Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει ύστερα από εφαρμογή 

συντελεστών στάθμισης επί των πέντε (5) προαναφερόμενων κριτηρίων, όπως 

αποτυπώνονται στο ακόλουθο Έντυπο Αξιολόγησης Υποψηφίου: 



ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΟΙΟΥ

οΙ{ο]ιΙΑΤΕΠοΝΥιΙο

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡ¶ ΑΞΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΑΘΙßΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤ.
ΒΑΡ.

ΜΕΡΙΚΗ
ΒΑΘΜο-
ΛοΓιΑΑΡΙΣτΗ

ΑΡΚΕτΑ
κΑ/\Η

Κρ\Η ΜΕτΡιΑ
ΜΗ

ιΚΑΝο.
ΠοιΗτΚΗ

9-ß0 8.9 7.8 5-7 1.5

1 Τßτλοισπουδþν 25ºο

2 Γνιßυη ξÝνηò γλιßτσαò 15¾ο

3 ΕργαστηριακÞ Εμπειρßα 25ολ

4 ΕιδικÞ εργαστηριακÞ εμπει ρßα 25Υο

5 Π ροσωπι κÜ - επαγγελματικÜ

χαραηηρισιικÜ

1Φ/ο

τΕΛιΚΗ ΒΑοßßο^οΓιΑ

ΗΙιßrΝΙΑ : 27-11-2015



9. ΑΠο.ΚΛΕιΣΜοΣ ΕΝΑΙΑΦΕΡοΙrΕ ΝοΥ

Εφüσον, σε οποιοδÞποτε στþιο των εργασιþν τηò ΕπτροπÞò Þ οκüμα και μετÜ την

τυχüν υπογραφÞ τηò Σýμβασηò Μßσθωσηò ¸ργου (Σ.Μ.Ε.), διοπιστωθεß üτι τα στοιχεßα

ηου οναφÝρονται στην οßτηση υποψηφ]üτητοò εßνοι ονοκριβÞ Þ δεν επιβεβοιþνοντοι οπü

οντßστοιχα δικαιολογητικü, η ηρüκριση του ενδιαφερüμενου θεωρεßτοι üκυρη και

συνεπüγεται την κατογγελßστηò υπογραφεßσαò σýμβασηò.

10. ΥΠοΓΡΑΦΗ ΣΥιßΒΑΣΗΣ

1ο.1, ΚÜθε οριστικü επιλεγεßò υποψÞφιοò καλεßται οπü την Εταιρεßα εγγρüφωò να

υπογρÜψει τη Σýμβαση Μßσθωσηò ¸ργου (Σ.Μ.Ε.), εντüò προθεσμßοò

τουλüχιστον ηÝντε (5) ημερολογιοκþν ημεφν.

Ιο.2. Στην ηερßπτωση που η ποφπüνω προθεσμßο οποβεß üκαρπη ανοιτιολüγητο τüτε,

κολεßτοι ο επüμενοò υποψÞφοò σýμφωνα με τη σειρÜ κοτüταξηò.

11. τοΠOΣ ΠΑΡοΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣιQΝ

Τüποò ποροχÞò των υπηρεσιþν εßνοι το Φυσικοχημικü ΤμÞμα του Εργοστηρßου ΕλÝγχου

Νερþν-Λυμüτων κοι Εδοφþν τηò Ετοιρεßαò στην οδü Καραντþνη 6 στη ΜυτιλÞνη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ :  Προς την ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για την επιλογή ατόμου με ειδικότητα : ………………………………………………….. 

Πριν από τη συμπλήρωση του παρόντος, παρακαλείσθε να μελετήσετε το τεύχος της 

παρούσας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Η υποβολή της συμμετοχής σας σημαίνει αποδοχή αυτής 

1. Προσωπικά στοιχεία 

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

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

Όνομα πατρός : ………………………………………………..…………………………………………………… 

2. Στοιχεία αλληλογραφίας  

Οδός και αριθμός  : ……………………..………………………………………………………………………… 

Πόλη : ……………………………………….……….………………………………………………………………… 

Ταχυδρομικός κώδικας  : ……………………………………….……….……………………………………… 

Αριθμός τηλεφώνου οικίας : ….…….……….………………… Κινητό : ..………..…………………… 

Αριθμός τηλεφώνου εργασίας : ………………………….…………………………………………………… 

Αριθμός τέλεφαξ : ……………………………………….……….……………………….……………………… 

Ε-mail : ……………………………………….……….……………………………………………………………… 

Όνομα και αριθμός τηλεφώνου του προσώπου προς ειδοποίηση, σε περίπτωση 

απουσίας μου : ..……………………….……….………………………………………………………………… 

3. Ημερομηνία γέννησης : …………………………………………………………………………………………. 

4. Υπηκοότητα : ……………………….………………………………………………………………………………. 

5. Στρατιωτική θητεία : Απαλλαγή :   Εκπληρωμένη :  
     

6. Οικογενειακή κατάσταση : Άγαμος     
     

  Έγγαμος   Αρ. τέκνων  
     

  Διαζευγμένος   Αρ. τέκνων  



  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: (i)  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας: (ii)  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

α) Δεν έχω στερηθεί των πολιτικών μου δικαιωμάτων. 

β) Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία /  Εχω νόμιμα απαλλαγεί από τη στρατιωτική θητεία. 

γ) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 

δ) Δεν  έχω καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 

πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση 

καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

ε) Δεν είμαι υπόδικος και δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 

πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και  αν το αδίκημα παραγράφηκε. 

στ) Είμαι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Είμαι ομογενής. 

ζ) Έχω τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνω ενδιαφέρον. 

η) Δεν διώκομαι και δεν έχω καταδικαστεί  για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή 

φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών.  

θ)  Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης 

αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου 

ι)  Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο 

ια) Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. 
 Ημερομηνία: ……………20... 

Ο Δηλών 

 



  

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 

απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών  μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 

των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας 

τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.  

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 

δηλούντα ή την δηλούσα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ο – Η Δηλ………….. 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 



  

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Όνομα  

Επώνυμο  

Πατρώνυμο  

Ημερομηνία γέννησης  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας  

Διεύθυνση  

Τηλέφωνο  

Τίτλος σπουδών  

Άδεια άσκησης επαγγέλματος ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΝΑΙ, έτος απόκτησης 

    

ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  

Α/Α Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα (ονομασία, 

πόλη, χώρα) 

Διάρκεια σπουδών 
από ……….                   
έως ………                    

(μήνας & έτος) 

Τίτλος πτυχίου 
ή διπλώματος 

Ημερομηνία 
χορήγησης 

Βαθμολογία 

      

      

      

      

      

ΓΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (Ομιλία / Γραφή) 

Χώρα Επίπεδο χαμηλότερο του 
Lower  ή αντίστοιχου 

Επίπεδο  Lower  ή 
αντίστοιχο 

Επίπεδο Proficiency  ή 
αντίστοιχο 

ΑΓΓΛΙΚΗ    

ΓΑΛΛΙΚΗ    

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ    

ΙΤΑΛΙΚΗ    

ΑΛΛΗ ……. 
(σημειώσατε ποια) 

   

 



  

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (συμπληρώνεται από τον υποψήφιο και αν δεν επαρκεί μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και δεύτερο έντυπο – Επισυνάψτε αποδεικτικά προϋπηρεσίας) 

Α/Α Από Έως 
Μήνες 

Απασχόλησης 

Φορέας 
Απασχόλησης - 

Εργοδότης 

Κατηγορία 
Φορέα (1) 

Αντικείμενο 
Απασχόλησης             

(θέση – 
υπευθυνότητα/καθήκοντα) 

1.   ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

ΣΥΝΟΛΟ     

2.   ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

ΣΥΝΟΛΟ     

 
(1)  Συμπληρώνεται κατά περίπτωση με (Ι) ή (Δ) ή (Ε).  

Όπου : 

Ι : Ιδιωτικός τομέας. (Φυσικά πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου). 

Δ : Δημόσιος τομέας. (Υπηρεσίες του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ή ΝΠΙΔ του δημοσίου 

τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει ή Φορείς της παρ. 3 άρθ. 1 του Ν. 

2527/1997).  

Ε : Ελεύθερος επαγγελματίας. 

 



  

 

Α/Α ΓΝΩΣΗ Η/Υ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

 

Α/Α ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ  Ο ΣΥΣΤΗΝΩΝ 

1.     

2.     

3.     

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα παρακάτω στοιχεία θα προσκομισθούν επικυρωμένα μετά την πιθανή επιλογή μου, 

προκειμένου αυτή να ολοκληρωθεί. 

1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας 

2. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων εφόσον υπάρχουν. 

3. Φωτοαντίγραφο της αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού. 

4. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας ή βεβαίωσης με την οποία αποδεικνύεται η 
γνώση της ξένης γλώσσας. 

5. Παραστατικά τεκμηρίωσης γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

6. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία (αφορά 
στους άνδρες). 

7. Tεκμηρίωση της δηλωθείσας επαγγελματικής  εμπειρίας συνοδευόμενη από τις 
αντίστοιχες βεβαιώσεις. 

 

          Ο/Η 

 Δηλών/ούσα 

 

 ……………………..……. 
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