
1 | P a g e  

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
 
Για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος «Symbiotic networks of bio-

waste sustainable management» με ακρωνύμιο «SYMBIOSIS », το οποίο υλοποιείται στο 

πλαίσιο του προγράμματος Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme "Greece - 

FYROM 2014-2020". 

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - INNOPOLIS που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και 

έχει παράρτημα στο Αίγιο, 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τον Ν. 4387/2016 

2. Την από 26/2/2018  απόφαση του ΔΣ της INNOPOLIS σχετικά με τη σύσταση 

Επιτροπής Αξιολόγησης των βιογραφικών των υποψηφίων 

 

δημοσιεύει τη σχετική πρόσκληση με τους κάτωθι όρους: 

 
Περίληψη του έργου: 

 
Το έργο «SYMBIOSIS» στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης και της αξιοποίησης των 

βιολογικών (αστικών, γεωργικών και κτηνοτροφικών) αποβλήτων στη διασυνοριακή 

περιοχή με δράσεις όπως η κατασκευή ενός επίσημου δικτυακού τόπου, συνδέσμους 

κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, μέσω γενικού διαλόγου, κατάρτισης και 

δημοσίευσης σχετικών άρθρων αλλά κυρίως μέσω της ανάπτυξης πλατφόρμας Symbiosis, 

λογισμικού που θα παρέχει τις πληροφορίες και τα μέσα για τη σύνδεση και τη συνεργασία 

των χρηστών και παραγωγών βιολογικών αποβλήτων. Μέσω της πλατφόρμας Symbiosis θα 

πραγματοποιηθεί η καταγραφή όλων των παρόχων και δυνητικών χρηστών βιολογικών 

αποβλήτων στην περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας, η εκτίμηση μεταφοράς και 

διαχείρισης κόστους, η καταγραφή των ροών αποβλήτων και ο χαρακτηρισμός τους ανά 

τύπο, θέση, όγκο και εποχικότητα (π.χ. μετασχηματισμού σε καύσιμα, πρώτες ύλες ή 



2 | P a g e  

 

λιπάσματα), συμβάλλοντας στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων 

βιομηχανικών πόρων και της διαχείρισης της ροής των αποβλήτων, περιορίζοντας τα 

απόβλητα σε χώρους υγειονομικής ταφής, ενθαρρύνοντας το εμπόριο και τη χρήση 

βιολογικών αποβλήτων και δημιουργώντας κίνητρα για μια ριζική αλλαγή στη 

συμπεριφορά των καταναλωτών. 

 

 
Απαραίτητα τυπικά προσόντα (με όρο αποκλεισμού) : 
 

 Πτυχίο Α.Ε.Ι./ Απολυτήριο λυκείου 

 Γνώση αγγλικής γλώσσας 

 
Άλλα προσόντα (προς αξιολόγηση): 

 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σχετικό με το περιβάλλον  

 Καλή γνώση άλλων γλωσσών εκτός της αγγλικής (ιταλικά, γαλλικά, ισπανικά) θα 

συνεκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν. 

 Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ 

 Εθελοντική εργασία σε ευρωπαϊκά προγράμματα  

 Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων  

 

 

 

 
Η διενέργεια προσωπικής συνέντευξης κρίνεται απαραίτητη ως συμπληρωματικό κριτήριο 

επιλογής των υποψηφίων, ώστε οι υποψήφιοι να υποβληθούν σε σχετικές αξιολογήσεις 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, 

θα κληθούν σε συνέντευξη στην οποία θα αξιολογηθεί το γνωστικό υπόβαθρο και η 

εργασιακή εμπειρία σε σχέση με τη προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου. Ειδικότερα θα 

υπάρξει: 

 Αξιολόγηση των γνώσεων στα ζητούμενα της πρόσκλησης ενδιαφέροντος 

 Αξιολόγηση της ικανότητας προσαρμογής σε ομάδα έργου διαχείρισης και 

υλοποίησης ευρωπαϊκών έργων 

Διάρκεια έργου: Το έργο SYMBIOSIS θα ξεκινήσει  τον Ιούνιο του 2018 και θα ολοκληρωθεί  

αφού ολοκληρώσει 2 έτη υλοποίησης. 

Διάρκεια σύμβασης εργασίας: Η σύμβαση εργασίας θα έχει διάρκεια έξι (6) μήνες από 

την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα συνέχισης της απασχόλησης και παράτασης 

της σύμβασης, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της  INNOPOLIS, μέχρι 
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τη χρονική λήξη του έργου (αορίστου χρόνου). Οι δικαιούχοι θα υπαχθούν στην 

κοινωνική ασφάλιση ως μισθωτοί σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016, όπως ισχύει. 

 

Τόπος εκτέλεσης εργασίας: Η έδρα της INNOPOLIS στη Θεσσαλονίκη. 

 

Υποβολή βιογραφικών: Οι φάκελοι υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα των 

υποψηφίων θα σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση innopolis@otenet.gr  ή θα 

προσκομιστούν ιδιοχείρως στο παράρτημα της INNOPOLIS στο Αίγιο, Πλάτωνος 33, ΤΚ 

25100 έως και τις 31/05/2018 και οι υποψήφιοι/ες θα ειδοποιηθούν περαιτέρω για 

συνέντευξη και θα προσκομίσουν και συμπληρωματικά στοιχεία, σε περίπτωση που τους 

ζητηθεί . Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις , οι οποίες έχουν παραληφθεί έως την άνω 

ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω 

ημερομηνία δεν θα αξιολογηθούν. 

 

Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης 

Τα κριτήρια για τη μοριοδότηση των υποψηφίων είναι τα εξής: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 

1 Πτυχίο ΑΕΙ 1,10 

2 
Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης 
στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης (1 αν έχει) 

20,00 

3 
Συναφής επαγγελματική εμπειρία σε 
διαχείριση/υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων (έτη) 

7,00 

4 

Επιστημονική δραστηριότητα: συγγραφικό έργο, 
εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες, 
επιτροπές ή ομάδες εργασίας (αριθμός σχετικών 
δραστηριοτήτων έως 5 το ανώτερο) 

8,00 

5 
Εθελοντική δράση σε ευρωπαϊκά έργα (αριθμός 
σχετικών δραστηριοτήτων έως 5 το ανώτερο) 

8,00 

6 Γνώση αγγλικής γλώσσας (άριστη 7) 1,00 

7 Γνώση αγγλικής γλώσσας (καλή 3) 1,00 

8 Πιστοποιημένη γνώση υπολογιστών (1 αν έχει) 10,00 

9 Συνέντευξη (έως 100 μονάδες) 1,00 

 

mailto:innopolis@otenet.gr
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Η αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από την τριμελή επιτροπή 

αξιολόγησης των υποψηφίων που έχει οριστεί με την από 26/2/2018 απόφαση του Δ.Σ. της 

INNOPOLIS. Μετά τον έλεγχο των βιογραφικών σημειωμάτων, και τον έλεγχο κατ’ αρχήν 

των απαραίτητων τυπικών προσόντων, θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη συνέντευξη που 

θα διενεργηθεί από την ως άνω επιτροπή για όσους υποψηφίους κριθεί ότι πληρούν τις 

απαιτούμενες από την πρόσκληση προϋποθέσεις επιλογής. Η επιτροπή αξιολόγησης αφού 

αξιολογήσει τους/τις υποψήφιους/ες, θα καθορίσει τη σειρά προτεραιότητας και θα 

εισηγηθεί σχετικά στο ΔΣ της INNOPOLIS. 

 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.innopolis.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.innopolis.org/

