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Πάτρα, 4 Μαρτίου 2021 

 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 
Το Ινστιτούτο Καινοτομίας  & Βιώσιμης Ανάπτυξης – ΑΕΙΠΛΟΥΣ είναι εταίρος στο Έργο: «Circular 
Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region (CIRCLE)», που έχει εγκριθεί για 
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG V-B Adriatic-
Ionian ADRION Programme 2014-2020, Second Call for Proposal - Priority Axis 2, με Συντονιστή το 
Municipality of Forlì, Italy και με Project Reference Number 959. Η διάρκεια έργου είναι από 
01.02.2020 έως 31.07.2022 και με συνολικό προϋπολογισμό για όλους τους εταίρους: 1.862.020 € 
(το 85% χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το 15% από 
Εθνικούς Πόρους). 

 

Περιγραφή του Έργου 

Ο στόχος του έργου CIRCLE είναι να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ δήμων, εταιρειών διαχείρισης 
αποβλήτων, ερευνητικών κέντρων και αναπτυξιακών ιδρυμάτων προκειμένου να δημιουργηθούν 
Καινοτόμα Εργαστήρια Πόλεων (Innovative City Labs) για τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων και την 
υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας. Μέσα από τα εργαστήρια αυτά θα προκύψουν 
συγκεκριμένα παραδείγματα και ειδικά καινοτόμα μοντέλα διαχείρισης αποβλήτων τα οποία θα 
εφαρμοστούν πιλοτικά σε επιλεγμένες αστικές περιοχές της Αδριατικής. 

Στα πλαίσια του έργου, το Ινστιτούτο ΑΕΙΠΛΟΥΣ αναζητά μέλος προσωπικού: ένα (1) διαχειριστή 
έργου μερικής απασχόλησης, κατηγορίας προσωπικού Α+ (βλ. κάτωθι) για τη σύναψη μίσθωσης 
έργου από τον Απρίλιο 2021 και για όλη την απομένουσα διάρκεια υλοποίησης του έργου με 
αντικείμενο: «Συντονισμός, διαχείριση και παρακολούθηση έργου CIRCLE». Το μέλος 
προσωπικού, διαχειριστής έργου, μερικής απασχόλησης, θα αναλάβει:  

✓ Διαχείριση & συντονισμός του έργου σε τοπικό επίπεδο Δυτικής Ελλάδας, συμμετοχή στις 
συναντήσεις εργασίας της Επιτροπής Διαχείρισης Έργου (Project Management Board- PMB) 
ως εκπρόσωπος της ΑΕΙΠΛΟΥΣ, καθώς και της Επιτροπής Καθοδήγησης (Steering Committee) 
ως εκπρόσωπος της ΑΕΙΠΛΟΥΣ (στα πλαίσια του Πακέτου Εργασιών WP Management του 
τεχνικού παραρτήματος του έργου). Συμμετοχή στην σύνταξη των ενδιάμεσων και τελικών 
εκθέσεων του έργου (six-month reports on partners activities, following up of working plan & 
mandatory reports). 

✓ Οικονομική διαχείριση & παρακολούθηση του έργου και γενική επιμέλεια σύνταξης των 
αντίστοιχων οικονομικών εκθέσεων: ενδιάμεσων και τελικής (στα πλαίσια του WP 
Management του τεχνικού παραρτήματος του έργου) σε συνεργασία με την Οικονομική 
υπηρεσία της ΑΕΙΠΛΟΥΣ (Local Financial Manager), καθώς και τον Financial Manager εκ 
μέρους του Συντονιστή του Έργου. 

✓ Επικεφαλής του Πακέτου Εργασιών WPT2 του τεχνικού παραρτήματος του έργου (Work 
Package Leader) ως εκπρόσωπος της ΑΕΙΠΛΟΥΣ που είναι ο επικεφαλής εταίρος σε αυτό το 
πακέτο εργασίας. 

✓ Συντονισμός και συμμετοχή στις δράσεις επικοινωνίας, διάχυσης και αξιοποίησης στα πλαίσια 
του Πακέτου Εργασιών Communication του τεχνικού παραρτήματος του έργου. 

✓ Καθοδήγηση, έλεγχος και αποδοχή των εργασιών που αναλαμβάνει το Ινστιτούτο ΑΕΙΠΛΟΥΣ 
για το έργο CIRCLE (στα πλαίσια των Πακέτων Εργασιών WPT1, WPT2 και WPT3 του τεχνικού 
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παραρτήματος του έργου) και υλοποιούνται μέσω της τεχνικής ομάδας του Έργου. Στα 
πλαίσια αυτά περιλαμβάνονται ο αρχικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση υλοποίησης και η 
τελική διαμόρφωση και αποδοχή των Παραδοτέων. 

 

Απαιτούμενα Προσόντα 

1. Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικής Σχολής ή 
συναφούς αντικειμένου 

2. Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές σπουδές σε θέματα Περιβάλλοντος ή Βιωσιμότητας 

3. Προσόντα κατηγορίας προσωπικού Α+: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
(σε έτη από την κτήση του τίτλου) 

Α+  Όπως κατηγορία Α, με επιπλέον σημαντικό ερευνητικό έργο 
με συνολικά >4000 βιβλιογραφικές αναφορές ή υλοποίηση 
έργων ύψους > 7εκ €. 

Α PhD 
ή MSc 
ή Bachelor 

≥15 
≥20 
≥25 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

• Αίτηση υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή στην 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

• Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών 

• Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων 

• Βιογραφικό σημείωμα 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής-αξιολόγηση  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω e-
mail (info@aeiplous.org), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του φορέα μας 
στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΕΙΠΛΟΥΣ, Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, Οδός Σταδίου, Πλατάνι, ΤΚ 
26504, Πάτρα, υπόψη κ. Γ. Καρέλα (τηλ. επικοινωνίας: 2610 911 571). 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και τις 22/03/2021 και ώρα 14.00. Στην 
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, αυτές πρέπει να παραδοθούν στο Ινστιτούτο 
ΑΕΙΠΛΟΥΣ, το αργότερο στις 22/03/2021 και ώρα 14.00.  

Το Ινστιτούτο ΑΕΙΠΛΟΥΣ, προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με απόφαση του Δ.Σ., 
μετά από εισήγηση της επιτροπής σύναψης συμβάσεων έργου και με βάση την αξιολόγηση των 
τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα της 
πρόσκλησης. 
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