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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ανεξαρτήτων 

υπηρεσιών ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Βιοχημικών ή ΠΕ Χημικών 

Μηχανικών  

 

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

Το Κέντρο Περιβάλλοντος ΚΕ.ΠΕ.  Αμιγής Περιφερειακή Επιχείρηση της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:   

• Το ΦΕΚ 179Β/25.02.1998 «Σύσταση Αμιγούς Νομαρχιακής Επιχείρησης με την 

επωνυμία «Κέντρο Περιβάλλοντος» στο Νομό Κοζάνης, όπως τροποποιήθηκε 

από το ΦΕΚ 1947Β/31.08.2011 και από το ΦΕΚ 85Α/11.04.2012  

• Τον εσωτερικό κανονισμό του φορέα 

• Την με αριθμ. 018/2021 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης 

πρόσκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ανεξαρτήτων 
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υπηρεσιών ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Βιοχημικών ή ΠΕ 

Χημικών Μηχανικών  

• Το γεγονός ότι το Κέντρο Περιβάλλοντος, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 

Δικαίου διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της 

ίσης μεταχείρισης στην λειτουργία του,  

 

προτίθεται να συνάψει σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών με ένα άτομο, διάρκειας ενός 

έτους με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ειδικότερα: 

 

2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ Ή ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ή ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ  

Α/Α ΘΕΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ Ή 

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ή ΠΕ 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ 

Δίπλωμα ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ή ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ 
(αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ σε 
περίπτωση απόκτησης του από ίδρυμα στο 
εξωτερικό) 

Βαθμός (με άριστα το 10) * 10 
μονάδες 

 Τεκμηριωμένη εμπειρία σε πιστοποιημένο 
χημικό εργαστήριο κατά ISO 17025 
τουλάχιστον  1 έτους 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 Τεκμηριωμένη εμπειρία σε χημικό 
εργαστήριο τουλάχιστον  2 ετών  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Τα δικαιολογητικά θα τοποθετηθούν σε σφραγισμένο φάκελο, οποίος θα περιέχει: 

1. Αίτηση  

2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα βασικών τίτλων σπουδών. 

3. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων και ότι άλλα 

δικαιολογητικά κρίνει ο ενδιαφερόμενος ότι πιστοποιούν την δηλούμενη 

εμπειρία.  
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4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αυτοπροσώπως ή μέσω 

ταχυμεταφορέα στη διεύθυνση: Κέντρο Περιβάλλοντος 1ο χλμ Πτολεμαΐδας - Κοζάνης, 

ΤΚ 50200 Πτολεμαΐδα. 

Για παροχή οποιαδήποτε σχετικής πληροφορίας μπορείτε να απευθύνεστε στο 

τηλέφωνο 2463053666 και στο e-mail: info@kepekozani.gr τις εργάσιμες μέρες και 

ώρες (08:30-14:00).  

Η έναρξη προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από την επόμενη ημέρα της 

ανάρτησης της εν λόγω πρόσκλησης και λήγει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. 

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στα Γραφεία του ΚΕ.ΠΕ, θα γίνονται δεκτές στις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.30 και μέχρι ώρα 14.00. 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και την 04-03-2021 και ώρα 14:00 (ημερομηνία 

παραλαβής από την υπηρεσία).  

Στην περίπτωση αποστολής μέσω ταχυμεταφορέα το εμπρόθεσμο κρίνεται από την 

ημερομηνία παράδοσης στην υπηρεσία.  

 

Οι αιτήσεις που παραλαμβάνονται μετά την λήξη της προθεσμίας της υποψηφιότητας 

δεν εξετάζονται.  

 

Αξιολόγηση: 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα εισηγηθεί των 

προτεινόμενο προς πρόσληψη στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.ΠΕ. το οποίο θα λάβει 

την τελική απόφαση επιλογής. 

Κατά την διαδικασία αξιολόγησης η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο 

πληρότητας της αίτησης και των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

Εν συνέχεια, προβαίνει στην αξιολόγηση των  προσόντων του υποψηφίου για την υπό 

προκήρυξη θέση.  

Η επιλογή του υποψηφίου προς έγκριση θα γίνει βάσει των προαναφερθέντων 

κριτηρίων, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά τα οποία θα έχουν καταθέσει. 
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Επί τη βάσει του σχετικού πίνακα συντάσσει σχετικό πρακτικό αξιολόγησης με πλήρη, 

ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία σε σχέση με την σειρά κατάταξης των 

υποψηφίων, το οποίο διαβιβάζει προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την λήψη της 

σχετικής απόφασης. 

 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: 

Μετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΠΕ. (www.kepekozani.gr). Υποψήφιος που 

επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα δικαιούται να προσφύγει στο 

ΚΕ.ΠΕ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5)εργασίμων ημερών από την επομένη 

της ημερομηνίας ανάρτησης της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 

στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΠΕ. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για την 

ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα του KE.ΠΕ. καθώς και από τη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας 

απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεσή της 

αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, ή μέσω ταχυμεταφορέα (courier), με 

ευθύνη του ενιστάμενου, εντός της ίδιας προθεσμίας των (5) εργασίμων ημερών. 

Εκπρόθεσμες ενστάσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν εξετάζονται. Αρμόδια να 

εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από 3 τακτικά. 

Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ  ́

βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Στο εξωτερικό μέρος του 

φακέλου υποβολής της ένστασης θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

Ένσταση για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. 0110/22-02-2021. 

Τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας). 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), εντός 3 ημερολογιακών ημερών από 

την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης των 

προβλεπόμενων στο με Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
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5. ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί: 

• στην Διαύγεια:  https://diavgeia.gov.gr/f/kepe_pdm,  

• στην ιστοσελίδα του Κέντρου Περιβάλλοντος  http://www.kepekozani.gr 

https://diavgeia.gov.gr/f/kepe_pdm
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