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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής 

Μακεδονίας έχοντας υπόψη : 

- τις διατάξεις των άρθρων 163 και 167 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α’/143). 
- τις διατάξεις των άρθρων 245 και επόμενα του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’/114). 

- τις διατάξεις των άρθρων 225 και επόμενα του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’/133). 

- τον ΟΕΥ του Περιφερειακού Συνδέσμου (ΦΕΚ 707/Β΄/20-03-2014), διόρθωση (ΦΕΚ 1786/Β΄/30-06-
2014), τροποποίηση (ΦΕΚ 3805/Β’/17-08-2021). 

- την υπηρεσιακή ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη.  

 

Γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Προέδρου, 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία 

του Προέδρου, για παροχή υπηρεσιών σε: 

1. Την παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας και ιδίως την προστασία και αναβάθμιση 

του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος (τεχνικές υποδομές και δίκτυα εξυπηρέτησης, προστασία και 

αειφόρος διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος). 

2. Την διερεύνηση πιθανής ανάπτυξης νέας τεχνολογίας για ανάκτηση «πράσινου» υλικού στα πλαίσια της 

κυκλικής οικονομίας, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση της κοινωνικής και 

οικονομικής ευημερίας των πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας. 

3. Προτάσεις για ενημέρωση των κατοίκων σχετικά με την ανακύκλωση των υλικών με σκοπό την επίτευξη 

των στόχων και την μείωση των απορριμμάτων προς ταφή και την σημασία που έχει η ανακύκλωση και η 

δημιουργία των νέων υλικών από ανακυκλώσιμα υλικά στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος. 

4. Παροχή επιστημονικής βοήθειας, προτάσεων ή εισηγήσεων επεξεργασίας και παρουσίασης στοιχείων, 

εφόσον ζητηθούν κατά την κατασκευή και λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων ΜΕΑ 

Ανατολικού και Δυτικού Τομέα, όπως καθορίζονται από τον οικείο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας. 

Προς τούτο καλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πλήρωση της εν 

λόγω θέσης, που θα πραγματοποιηθεί με σχετική Απόφαση Προέδρου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο 

που είναι,  κατά την κρίση του, κατάλληλο και πρέπει να έχει τα εξής προσόντα: 
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1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 

3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση 

υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/86, στην οποία να δηλώνεται ότι 

πληρούνται. 

2. Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, (με βεβαίωση στην 

περίπτωση αυτή της ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ) των ειδικοτήτων που ορίζονται 

στο άρθρο 8 του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ39/Α’). 

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σε συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών  

Πιστοποιητικό γνώσεων χειρισμού Η/Υ 

Γνώση μίας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση Αγγλικής  

3. Αξιόλογη επαγγελματική τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε ανάλογες θέσεις ευθύνης του Δημόσιου, 

ευρύτερου Δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα και σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της 

απασχόλησής του/της . 

Η εμπειρία αποδεικνύεται με αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/86, στην 

οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και βεβαίωση 

του οικείου ασφαλιστικού φορέα για τον χρόνο της απασχόλησης και εναλλακτικά, αντί αυτών με βεβαίωση 

του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της 

εμπειρίας. 

Ο/Η Ειδικός/ης Συνεργάτης/τρια  δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει 

συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα 

δραστηριοτήτων του Συνδέσμου όπως αυτό περιγράφεται στην απόφαση πρόσληψής του. Το συμβουλευτικό 

του έργο απευθύνεται προς τον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή. 

5. Η άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του ειδικού 

συνεργάτη. 

Κατά τη πράξη πρόσληψης, θα γίνει μνεία σχετικά με την εξασφάλιση πίστωσης για την μισθοδοσία της εν 

λόγω θέσεως Ειδικού Συνεργάτη. 

Για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν σχετική αίτηση και τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται παραπάνω, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή 

αυτοπροσώπως στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακός Σύνδεσμος 

Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, Φράγκων 6-8, Τ.Κ. 

54626 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2311 236100), 

εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσης σε 

τοπική εφημερίδα και συγκεκριμένα από 28/04/2022 έως και 03/05/2022. 

Η παρούσα δημοσιοποιείται σε τοπική εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας, αναρτάται στη Διαύγεια και την 

ιστοσελίδα του Συνδέσμου καθώς και στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων που τηρείται για τον σκοπό αυτό.   

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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