Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την διοικητική και τεχνική υποστήριξη
υλοποίησης του έργου με τίτλο Urban water-energy cycle: from its source to its end-users and
back to the environment και ακρωνύμιο WATenERgy CYCLE το οποίο συγχρηματοδοτείται από το
Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg Balkan‐Mediterranean 2014‐2020 (ΣΤΟΧΟΣ
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ)
Σήμερα 16/01/2018, συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ.
351/16-11-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Λάρισας αποτελούμενη από τους:
1. Απόστολος Μπαλογιάννης, πρόεδρος
2. Άννα Ζαχίδου
3. Δημήτριος Σαββοργινάκης
Η Επιτροπή, αξιολόγησε τους υποψηφίους που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον για τη μία (1) σύμβαση
μίσθωσης έργου για την διοικητική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου με τίτλο Urban
water-energy cycle: from its source to its end-users and back to the environment και ακρωνύμιο
WATenERgy CYCLE το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας
Interreg Balkan‐Mediterranean 2014‐2020 (ΣΤΟΧΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ,
σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. 6107/17.11.2017, σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που
δημοσίευσε η ΔΕΥΑΛ στο δικτυακό της τόπο http://www.deyal.gr (αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο
http://diavgeia.gov.gr με ΑΔΑ 7ΑΜ5ΟΡ8Γ-ΘΦΒ)
Για τη θέση κατέθεσαν αίτηση οι παρακάτω υποψήφιοι κατά αλφαβητική σειρά:
1. Παπαδοπούλου Αναστασία (Αρ.Πρωτ. 6346/1/12/2017)
2. Ταρκάσης Χρήστος (Αρ.Πρωτ. 6350./1/12/2017)
3. Τσιτσιφλή Σταυρούλα (Αρ.Πρωτ.6354/4/12/2017)
Κατόπιν εξέτασης των απαιτούμενων δικαιολογητικών οι τρεις υποψήφιοι κλήθηκαν γραπτώς (με
επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (8/1/2018) σε δομημένη συνέντευξη στις 10/1/2018 ώστε η αρμόδια
επιτροπή να μπορέσει να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την
καταλληλότητά τους για την άσκηση των καθηκόντων, της προκηρυσσόμενης θέσης. Κατά το στάδιο αυτό
λήφθηκαν υπόψη τα στοιχεία των βιογραφικών τους σημειωμάτων.
Κατά τη διάρκεια της δομημένης συνέντευξης στις 10/1/2018 στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ, εξετάστηκαν όχι
μόνο τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων αλλά και η γνώση του αντικειμένου (προγράμματα εδαφικής
συνεργασίας, διαχείριση υδατικών πόρων και δικτύων ύδρευσης, εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική
διαχείρισης) σε συνάρτηση με τις επαγγελματικές τους δεξιότητες , τις επικοινωνιακές τους ικανότητες και,
τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά.
Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης έκαναν ερωτήσεις σε δύο θεματικές ενότητες;
1. Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με τη γνώση του αντικειμένου (προγράμματα εδαφικής
συνεργασίας, διαχείριση υδατικών πόρων και δικτύων ύδρευσης, εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική
διαχείρισης) σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το
βιογραφικό τους. Η συζήτηση εστιάστηκε από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης σε θέματα αύξησης
της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού και ενέργειας, μέσω μείωσης του μη ανταποδοτικού νερού και
εφαρμογής της διαχείρισης πίεσης και ανίχνευσης διαρροών.
2. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου σχετικού με τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας (situational
interview) που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να
συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται

κρίσεις. Το υποθετικό σενάριο για το οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφιοι αφορούσε στις διαδικασίες του
προγράμματος σε περίπτωση αίτησης αλλαγής εταίρου λόγω μη ενεργούς συμμετοχής.
Ο πρώτος υποψήφιος κ. Ταρκάσης Χρήστος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης για την
επαγγελματική εμπειρία του η οποία αφορά στην επίβλεψη εργασιών εκ μέρους αναδόχου
κατασκευαστικής εταιρίας σε δύο έργα αποχέτευσης και ύδρευσης με τίτλο "Ολοκλήρωση δικτύου
αποχέτευσης και δεξαμενές υποδοχής βοθρολυμάτων Λαγκαδά" και ''Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης
οικισμών Λαγυνώων - Καβαλλαρίου-Λαγκαδά- Κολχικού- Ανάληψης Δ. Λαγκαδά" τα οποία αναγράφονται
και στο βιογραφικό του σημείωμα. Η ενασχολήσή του αφορούσε στη σύνταξη επιμετρήσεων και
λογαριασμών, την επικοινωνία και αλληλογραφία με την Υπηρεσία καθώς και την υποβοήθηση της
Υπηρεσίας στη σύνταξη φακέλου για έγκριση χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
Κατά τη συνέντευξη διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει εμπειρία και ειδίκευση στο αντικείμενο της προκήρυξης
δηλ. παρακολούθηση διακρατικών , διασυνοριακών προγραμμάτων όπως προγράμματα INTERREG.
Στο υποθετικό σενάριο της αποχώρησης εταίρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης δεν υπήρξε
απάντηση από τον πρώτο υποψήφιο.
Η επικοινωνιακή ικανότητα και η προσωπικότητα του υποψηφίου αξιολογούνται ως ικανοποιητικές.
Η βαθμολογία στη συνέντευξη του κ. Χ. Ταρκάση ανέρχεται σε 420 και από τα τρία μέλη της Επιτροπής
και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν είναι τα παρακάτω:
Κάλυψη προσόντων

Αποδεικτικά

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.

Βασικός τίτλος σπουδών

Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ΝΑΙ

Αντίγραφο πτυχίου,
(βαθμός: 7,33)

2.

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διοίκηση
ΝΑΙ
Επιχειρήσεων

Αντίγραφο πτυχίου

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Μη αποδεδειγμένη εργασιακή
Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία
εμπειρία μετά την απόκτηση του
μετά την απόκτηση του βασικού
βασικού τίτλου σπουδών σε
τίτλου σπουδών σε Διασυνοριακά,
3.
Διασυνοριακά, Διαπεριφερειακά ή
Διαπεριφερειακά ή Διακρατικά
Διακρατικά συγχρηματοδοτούμενα
συγχρηματοδοτούμενα έργα
έργα εδαφικής συνεργασίας (186
εδαφικής συνεργασίας
μήνες)
Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία
για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία
4.
(12) μηνών στο τεχνικό αντικείμενο
(122 μήνες)
του έργου
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα
Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού
αντικείμενα: (α) επεξεργασίας
5.
Η/Υ
κειμένων, (β) υπολογιστικών
φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου
Πιστοποιημένη καλή γνώση της
6.
Άριστη γνώση (Γ2 / C 2)
Αγγλικής Γλώσσας
7.
Δομημένη συνέντευξη
Δομημένη συνέντευξη

ΟΧΙ

-

Προσκομίζονται
ΝΑΙ συμβάσεις και σχετικές
βεβαιώσεις
Προσκομίζεται
ΝΑΙ Πιστοποιητικό γνώσης
Η/Υ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Προσκομίζεται
Πιστοποιητικό
Φυσική παρουσία

Η δεύτερη υποψήφια κα Σταυρούλα Τσιτσιφλή ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης σχετικά
με την ενασχόλησή της σε τεχνικά θέματα όπως αύξηση της εξοικονόμησης και μείωση της κατανάλωσης
νερού (μέσω της τοποθέτησης έξυπνων μετρητών νερού), μείωση του οικολογικού αποτυπώματος (του
αστικού κύκλου νερού) και αύξηση της ανταποδοτικής χρήσης νερού, μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής
κατάλληλων πολιτικών τιμολόγησης του νερού βάση της προσέγγισης πλήρους ανάκτησης του κόστους

νερού, όπως ορίζεται στην Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 / ΕΕ. Η υποψήφια ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής
Αξιολόγησης ότι έχει πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων σε σχετικές μεθοδολογίες με το αντικείμενο
του έργου κατά τη διάρκεια της διδακτορικής της διατριβής, αλλά και κατόπιν ολοκλήρωσης μέχρι και
σήμερα.
Κατά τη συνέντευξη διαπιστώθηκε ότι υπάρχει εμπειρία και ειδίκευση στο αντικείμενο της προκήρυξης
δηλ. παρακολούθηση διακρατικών , διασυνοριακών προγραμμάτων όπως προγράμματα INTERREG και
συγκεκριμένα σε δύο έργα: "WATERLOSS, Management of water losses in a drinking suppiy system" ,
"Sustainable integral management approaches for water areas sigma for water", "Networking for drinking
water supply in adriatic region - DRINKADRIA".
Στο υποθετικό σενάριο της αποχώρησης εταίρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης υπήρξε
ικανοποιητική απάντηση από την δεύτερη υποψήφια.
Η επικοινωνιακή ικανότητα και η προσωπικότητα της υποψηφίας αξιολογούνται ως ικανοποιητικές.
Η βαθμολογία στη συνέντευξη της κας Σ. Τσιτσιφλή ανέρχεται σε 450 και από τα τρία μέλη της Επιτροπής
και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν είναι τα παρακάτω:
Κάλυψη προσόντων

Αποδεικτικά

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.

Βασικός τίτλος σπουδών

2.

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία
μετά την απόκτηση του βασικού
τίτλου σπουδών σε Διασυνοριακά,
3.
Διαπεριφερειακά ή Διακρατικά
συγχρηματοδοτούμενα έργα
εδαφικής συνεργασίας
Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία
για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα
4.
(12) μηνών στο τεχνικό αντικείμενο
του έργου
5.

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού
Η/Υ

6.

Πιστοποιημένη καλή γνώση της
Αγγλικής Γλώσσας

7.

Δομημένη συνέντευξη

Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού
Αντίγραφο πτυχίου,
ΝΑΙ
Μηχανικού ΑΕΙ
(βαθμός: 8,00)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διοίκηση
ΝΑΙ Αντίγραφο πτυχίου
Επιχειρήσεων
Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία
μετά την απόκτηση του βασικού
Προσκομίζονται
τίτλου σπουδών σε Διασυνοριακά,
ΝΑΙ συμβάσεις και σχετικές
Διαπεριφερειακά ή Διακρατικά
βεβαιώσεις
συγχρηματοδοτούμενα έργα
εδαφικής συνεργασίας (45,5 μήνες)
Προσκομίζονται
Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία
ΝΑΙ συμβάσεις και σχετικές
(45,5 μήνες)
βεβαιώσεις
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα
Προσκομίζεται
αντικείμενα: (α) επεξεργασίας
ΝΑΙ Πιστοποιητικό γνώσης
κειμένων, (β) υπολογιστικών
Η/Υ
φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου
Προσκομίζεται
FIRST CERTIFICATE
Καλή γνώση ( Β 2)
ΝΑΙ IN ENGLISH (FCE)
του Πανεπιστημίου
CAMBRIDGE
Δομημένη συνέντευξη
ΝΑΙ Φυσική παρουσία

Η τρίτη υποψήφια κα Αναστασία Παπαδοπούλου ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
σχετικά με την ενασχόλησή της σε τεχνικά θέματα σχετικά με την αύξηση της αποδοτικότητας των
υδατικών πόρων και η προσαρμογή των εμπλεκόμενων χωρών στις συνθήκες κλιματικής αλλαγής, καθώς
επίσης και η ένταξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής στον προγραμματισμό των εθνικών και τοπικών
πολιτικών στις περιοχές μελέτης.. Η υποψήφια ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης ότι έχει
πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων σε σχετικές μεθοδολογίες με το αντικείμενο του έργου κατά τη
διάρκεια της διδακτορικής της διατριβής μέχρι και σήμερα ως υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας. Σχετική με το αντικείμενο του έργου αναφέρθηκε η τεχνική υποστήριξη για την αποτύπωση
του δικτυου ύδρευσης της Δ.Κ. Πύργου με δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων και αποτελεσμάτων σε

περιβάλλον GIS και ταυτόχρονη υποβοήθηση της ΔΕΥΑ Πύργου για τη σύνταξη μελέτης και τευχών
δημοπράτησης για δράσεις που αφορούσαν την εκσυχρονισμό της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, τη
βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ύδατος και της προμήθειας
αντίστοιχου εξοπλισμού διαχείρισης ύδατος".
Κατά τη συνέντευξη διαπιστώθηκε ότι η υποψήφια έχει πολυετής εμπειρία και ειδίκευση στο αντικείμενο
της προκήρυξης δηλ. παρακολούθηση διακρατικών , διασυνοριακών προγραμμάτων όπως προγράμματα
INTERREG και συγκεκριμένα στα παρακάτω έργα: Sustainable InteGral Mamagement Approaches for
Water areaw SIGMA for water, "WATERLOSS, Management of watwr losses in a drinking suppiy
system", "Sustainable integral management approaches for water areas sigma for water", "Networking for
drinking water supply in adriatic region - DRINKADRIA", INTERREG IIIC EAST ZONE, INTEGRATED
URBAN WASTE MANAGEMENT MODEL / IUWMM, «Digital Commercial Services» και Technical
Assistance» Πρόγραμμα «ISTOS - Innovation for Sustainable Tourism and Services in the South Aegean.
Η υποψήφια επίσης έχει ενταχθεί στο Μητρώο της ΕΥΔ προγραμμάτων Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας ως επαληθευτής - ελεγκτής των δαπανών των δικαιούχων που συμμετέχουν στα
προγράμματα 2014-2020, γεγονός που ενισχύει την εξειδίκευσή της στη διαχείριση αντίστοιχων έργων και
προγραμμάτων. Παράλληλα, αναλύθηκε η συνεργασία της με την ΕΥΔ κατά τη διάρκεια των τελευταίων
ετών για τον σχεδιασμό και αξιολόγηση προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.
Η υποψήφια έχει επίσης εμπειρία σε συνεργασίες με φορείς στις 5 εμπλεκόμενες χώρες του
προγράμματος.
Στο υποθετικό σενάριο της αποχώρησης εταίρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης υπήρξε
ανάλυση των διαδικασιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος. Περιγράφτηκαν επίσης από
την υποψήφια αντίστοιχα παραδείγματα σε άλλα ολοκληρωμένα έργα όπου η υποψήφια είχε κληθεί ως
εξωτερικός σύμβουλος των δικαιούχων (πχ Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας-Interreg CivPro) να
αντιμετωπίσει αντίστοιχες διαδικασίες κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου εκ μέρους του επικεφαλής
εταίρου.
Η επικοινωνιακή ικανότητα και η προσωπικότητα της υποψηφίας αξιολογούνται ως ικανοποιητικές.
Η βαθμολογία στη συνέντευξη της κας Α. Παπαδοπούλου ανέρχεται σε 430 και από τα τρία μέλη της
Επιτροπής και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν είναι τα παρακάτω:
Κάλυψη προσόντων

Αποδεικτικά

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.

Βασικός τίτλος σπουδών

2.

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία
μετά την απόκτηση του βασικού
τίτλου σπουδών σε Διασυνοριακά,
3.
Διαπεριφερειακά ή Διακρατικά
συγχρηματοδοτούμενα έργα
εδαφικής συνεργασίας
Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία
για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα
4.
(12) μηνών στο τεχνικό αντικείμενο
του έργου
5.

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού
Η/Υ

6.

Πιστοποιημένη καλή γνώση της
Αγγλικής Γλώσσας

Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού
Αντίγραφο πτυχίου,
ΝΑΙ
ΑΕΙ
(βαθμός: 7,00)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διοίκηση
ΝΑΙ Αντίγραφο πτυχίου
Επιχειρήσεων
Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία
μετά την απόκτηση του βασικού
Προσκομίζονται
τίτλου σπουδών σε Διασυνοριακά,
ΝΑΙ συμβάσεις και σχετικές
Διαπεριφερειακά ή Διακρατικά
βεβαιώσεις
συγχρηματοδοτούμενα έργα
εδαφικής συνεργασίας (186 μήνες)
Προσκομίζονται
Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία
ΝΑΙ συμβάσεις και σχετικές
(106 μήνες)
βεβαιώσεις
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα
αντικείμενα: (α) επεξεργασίας
Προσκομίζεται
ΝΑΙ
κειμένων, (β) υπολογιστικών
πιστοποιητικό ECDL
φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου
Προσκομίζεται
Καλή γνώση ( Β 2)
ΝΑΙ
FIRST CERTIFICATE

7.

Δομημένη συνέντευξη

Δομημένη συνέντευξη

IN ENGLISH (FCE)
του Πανεπιστημίου
CAMBRIDGE
ΝΑΙ Φυσική παρουσία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Από την εξέταση των στοιχείων των υποψηφίων προκύπτουν τα εξής:
Ο Ταρκάσης Χρήστος ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ με 150,33.
Η Τσιτσιφλή Σταυρούλα ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ με 333,50.
Η Παπαδοπούλου Αναστασία ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ με 388,50.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Αξιολόγησης συνέταξε τον συνημμένο Πίνακα Κατάταξης (Παράρτημα Ι).
Σύμφωνα με αυτόν, η υπό προκήρυξη θέση εργασίας που προβλέπονταν στην ανωτέρω αναφερόμενη
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προτείνεται να καλυφθεί από την Παπαδοπούλου Αναστασία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Απόστολος Μπαλογιάννης, Πρόεδρος Επιτροπής

2. Άννα Ζαχίδου

3. Δημήτριος Σαββοργινάκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΕΠΩ-ΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟ
Σ

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ
ΤΑΥΤΟ
ΤΗΤΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥ

ΞΕΝΗ
ΓΛΩΣΣΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ,
ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΑ Η
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ
ΕΡΓΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
(ΜΗΝΕΣ)

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
(ΜΗΝΕΣ)

ΔΟΜΗΜΕΝΗ
ΣΥΝΕΝΤ
ΕΥΞΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕ
ΝΗ
ΓΝΩΣΗ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥ

ΞΕΝΗ
ΓΛΩ
ΣΣΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ,
ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ
Α Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ
ΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
ΕΔΑΦΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
(ΜΗΝΕΣ)

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
(ΜΗΝΕΣ)

ΔΟΜΗΜΕΝΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΩΝ

ΣΕΙΡΑ
ΚΑΤΆΤΑΞΗΣ

ΤΑΡΚΑΣΗΣ

ΧΡΗ
ΣΤΟΣ

-

-

7,33

Άριστη
γνώση
(Γ2 / C 2)

0

122

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7,33

5

0

96

43

151,33

3

ΤΣΙΤΣΙΦΛΗ

ΣΤΑΥ
ΡΟΥΛΑ

ΑΝΤΩ
ΝΙΟΣ

ΑΜ
823575

8,00

Καλή
γνώση
( Β 2)

45,5

45,5

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

8,00

2,5

182

96

45

333,50

2

ΠΑΠΑΔΟ
ΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΣΤ
ΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΕ
ΙΔΗΣ

ΑΚ
868002

7,00

Καλή
γνώση
( Β 2)

189

106

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7,00

2,5

240

96

43

388,50

1

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Απόστολος Μπαλογιάννης, πρόεδρος

2. Άννα Ζαχίδου

3. Δημήτριος Σαββοργινάκης

