Πατησίων 147, 11251 Αθήνα
Τηλ.: 210 8647420
Fax: 210 8665988
e-mail: info@eoan.gr
URL: www.eoan.gr

Αθήνα, 09/08/2019
Αρ. πρωτ.: 2096

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη δύο (2) εξωτερικών συνεργατών, με
Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, για την εκτέλεση Προγράμματος που υλοποιεί ο Ε.Ο.ΑΝ.
Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης - Ε.Ο.ΑΝ., πρώην Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια που λειτουργεί χάριν του δημοσίου
συμφέροντος και υπάγεται στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/6.8.2001), «Συσκευασίες και εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων Προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4496/2017 (ΦΕΚ 170/8.11.2017), "Τροποποίηση
του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού
Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις".
2. Την υπ’ αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88395/11229/04-12-2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 729/07-12-2018)
απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας για τη
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
(Ε.Ο.ΑΝ.)
3. Το Συμφωνητικό Συνεργασίας (partnership agreement) μεταξύ του Συντονιστή Δικαιούχου
και του εταίρου (ΕΟΑΝ), σε συνέχεια της Σύμβασης LIFE REWEEE -LIFE14ENV/GR/00858
(Grant Agreement) μεταξύ της Ευρωπαικής Επιτροπής (ΕΕ) και του Συντονιστή Δικαιούχου
4. Το από 17/6/2019 έγγραφο της Ε.Ε για έγκριση της παράτασης με θέμα : Letter Amendment
Nr. 3 to Grant Agreement LIFE14 ENV/GR/000858 - LIFE RE-WEEE με αρ.πρωτ. Ε.Ο.ΑΝ.
1765/28.06.2019
5. Την ανάγκη σύναψης Συμβάσεων Έργου, για την ορθή και έγκαιρη εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του ΕΟΑΝ έναντι των Διεθνών Οργανισμών και των επιστημονικών φορέων,
στο πλαίσιο υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου LIFE14 ENV/GR/000858, με τίτλο
Development and Demonstration of Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)
Prevention and Reuse Paradigms
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6. Το Άρθρο 87 του Νόμου 4605/2019
7. Την απόφαση της υπ` αριθ. 156/16-7-2019 (θέμα 6ο) Συνεδρίασης του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. περί
έγκρισης και έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη 2 εξωτερικών
συνεργατών, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, για την εκτέλεση Προγράμματος LIFE που
υλοποιεί ο ΕΟΑΝ και σύστασης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού.
8. Την με αρ. πρωτ. 2095/09.08.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ ΩΡΔΠ46ΨΟΖΤ7Ν)
9. Τον εγκεκριμένο με την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/1450/17-08.01.2019 (ΦΕΚ Β’ 93/24.01.2019)
Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των
Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονομικών, προϋπολογισμό του
Ε.Ο.ΑΝ. του έτους 2019 στον οποίο εμπεριέχεται ο προϋπολογισμός του LIFE14
ENV/GR/000858, με τίτλο Development and Demonstration of Waste Electrical & Electronic
Equipment (WEEE) Prevention and Reuse Paradigms
10. Τον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. συνοπτικό προϋπολογισμό του Ε.Ο.ΑΝ. του έτους
2020 που καταρτίστηκε σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΜΠΔΣ 2019-2022
προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με δύο (2) εξωτερικούς επιστημονικούς
συνεργάτες μέχρι τη λήξη της διάρκειας του Προγράμματος LIFE14 ENV/GR/000858 (όπως
διαμορφώθηκε μετά την έγκριση της παράτασης αυτού) ήτοι 31/8/2020 , χωρίς καμία δέσμευση εκ
των προτέρων, για τον Ε.Ο.ΑΝ.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Το Έργο ReWeee αποσκοπεί στην πρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός λειτουργούν για πρώτη φορά στην
Ελλάδα δύο Κέντρα Διαλογής και Ταξινόμησης (ΚΔΤ) ΑΗΗΕ στην περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής
Μακεδονίας. Βασική δραστηριότητα των Κέντρων είναι η συγκέντρωση, η διαλογή και η ταξινόμηση
των ΑΗΗΕ, ανάλογα με την κατάστασή τους, με σκοπό να ακολουθήσει προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση ή επεξεργασία.
Για την επιτυχία του ReWeee είναι απαραίτητη η ευαισθητοποίηση των πολιτών. Μια σημαντική
ενέργεια που προβλέπεται από το Πρόγραμμα είναι η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για
τη δωρεά και ανταλλαγή ΗΗΕ.
Σε αυτή συμμετέχουν νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες. Θα ακολουθήσουν
εκδηλώσεις που θα προωθούν την επισκευή ΗΗΕ. Στις εκδηλώσεις αυτές γίνεται επί τόπου επισκευή
για όσες συσκευές είναι εφικτό, έτσι ώστε οι κάτοχοί τους να παρακολουθήσουν επί τόπου απλές
τεχνικές επισκευής για να καλύψουν οι ίδιοι παρόμοιες μελλοντικές βλάβες.
Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ένα Φόρουμ Διαβούλευσης, το οποίο θα εξετάζει, θα αναλύει και θα
προωθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Έργου θέματα σχετικά με την πρόληψη δημιουργίας
ΑΗΗΕ, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την παρακολούθησή τους. Στο Φόρουμ θα
συμμετέχουν οργανισμοί, φορείς και παράγοντες στην Ελλάδα που σχετίζονται με τα ΑΗΗΕ.
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Τίτλος Έργου: «Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). »
Διάρκεια υλοποίησης: Ιανουάριος 2016 - Αύγουστος 2020.
Συντονιστής Δικαιούχος: Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.
Συνδικαιούχοι: Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Πράσινο
Ταμείο, Rreuse, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
Τα έργο LIFE ReWeee (LIFE14 ENV/GR/000858) συγχρηματοδοτείται κατά 60% από το πρόγραμμα
LIFE της Ε.Ε.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την υλοποίηση έργων που εντάσσονται σε
χρηματοδοτούμενα, από ευρωπαϊκούς πόρους, προγράμματα Life και εντός πάντοτε του χρόνου
διαρκείας του εν λόγω Προγράμματος, απαιτείται εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με
συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ως ακολούθως:

1.

Μια θέση Μηχανικού ή Θετικών Επιστημών

Απαιτούμενα Προσόντα
1. Πτυχίο Μηχανικού ή Θετικών Επιστημών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από ελληνικό ΑΕΙ ή
ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού.
2. Τριετής (3) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης στερεών
αποβλήτων, ανακύκλωσης ή/και προστασίας περιβάλλοντος.
3. Γνώση και εμπειρία διαδικασιών στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων LIFE και
κατά προτίμηση γνώση αντικειμένου εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
5. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ και υπηρεσιών internet.
Πρόσθετα προσόντα (θα συνεκτιμηθούν):
1. Μεταπτυχιακός τίτλος Σπουδών ή Διδακτορικό, κατά προτίμηση σε συναφές αντικείμενο με
τη διαχείριση στερεών αποβλήτων ή/και την προστασία περιβάλλοντος
2. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η
οποία θα αποδεικνύεται μέσω της επαγγελματικής δραστηριότητας.
3. Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά, Γερμανικά, κ.α)
Το συνολικό ποσό του εξωτερικού συνεργάτη για την εκτέλεση ολοκλήρου της Σύμβασης μίσθωσης
Έργου θα ανέρχεται στο ποσό των 14.400 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) κατ’ έτος ή αναλογικά για τους
αντίστοιχους μήνες και φύλλα προόδου και θα καταβάλλεται τμηματικά κατά τους όρους της
σχετικής σύμβασης.
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2. Μια θέση ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
Απαιτούμενα Προσόντα
1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικών ή/και Διοικητικών Επιστημών από
ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού.
2. Γνώση και εμπειρία διαδικασιών στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων LIFE και
κατά προτίμηση γνώση αντικειμένου εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ.
3. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ και υπηρεσιών internet.
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Πρόσθετα προσόντα(θα συνεκτιμηθούν):
1. Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, καθώς και
γνώση σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης.
2. Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά, Γερμανικά, κ.α)
Το συνολικό ποσό του εξωτερικού συνεργάτη για την εκτέλεση ολοκλήρου της Σύμβασης Μίσθωσης
Έργου θα ανέρχεται στο ποσό των 11.400 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) κατ’ έτος ή αναλογικά για τους
αντίστοιχους μήνες και φύλλα προόδου και θα καταβάλλεται τμηματικά κατά τους όρους της
σχετικής σύμβασης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι που εκτιμούν ότι οι γνώσεις και η εμπειρία τους ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της ως άνω πρόσκλησης μπορούν να συμμετάσχουν στην σχετική διαδικασία,
υποβάλλοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής
2.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα ακόλουθα :
-ότι δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
-ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την υπηρεσία,
παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας
ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
-ότι δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
-ότι δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο για το
οποίο προβλέπεται ποινή φυλακίσεως άνω του έτους ή έχει καταλογιστεί ποινή άνω των έξι μηνών.
3. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και των πτυχίων από τα οποία θα προκύπτει η γνώση
της ξένη γλώσσας
4. Φωτοαντίγραφα αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ
5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (έως 5 σελίδες)
6. Φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας ή/και σχετικές συστατικές επιστολές ή/και
σχετικές συμβάσεις ή άλλως αποδεικνυόμενη συναφής επαγγελματική εμπειρία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΕΟΑΝ,
Πατησίων 147, ΤΚ 11251 Αθήνα είτε με συστημένη επιστολή ή courier στην παραπάνω Διεύθυνση
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με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ» με αναφορά στο συγκεκριμένο
αντικείμενο της αιτούμενης θέσης.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η έναρξη προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της
εν λόγω πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ και λήγει εντός δέκα εργάσιμων ημερών. Οι
αιτήσεις που υποβάλλονται στα Γραφεία του ΕΟΑΝ, θα γίνονται δεκτές στις εργάσιμες ώρες
λειτουργίας του ΕΟΑΝ από 10.00 και μέχρι ώρα 15.00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής
της αίτησης με συστημένη επιστολή το εμπρόθεσμο κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας
του ταχυδρομείου επί του φακέλου και σε περίπτωση αποστολής με cοurier η ημερομηνία
παράδοσης. Οι αιτήσεις που αποστέλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας της υποψηφιότητας δεν
εξετάζονται.
AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία
συγκροτήθηκε με την 156.6/16.7.2019 σχετική Απόφαση του ΔΣ του Ε.Ο.ΑΝ. και η οποία θα

υποβάλει στο Δ.Σ. του EOAN, το Πρακτικό με τον πίνακα με σειρά προτεραιότητας με βάση
την βαθμολόγηση που έχει καταρτίσει προκειμένου αυτό να λάβει την τελική απόφαση
επιλογής των υποψηφίων με τους οποίους θα συναφθεί η σχετική σύμβαση. Η διαδικασία
αξιολόγησης θα αποτελείται από δύο φάσεις:
Στην πρώτη φάση η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο της πληρότητας των
αιτήσεων και των υποβληθέντων δικαιολογητικών και καταρτίζει κατάλογο των ατόμων που
υπέβαλλαν αιτήσεις και οι οποίοι πληρούν τα αναφερόμενα στην πρόσκληση ως
απαραίτητα προσόντα και οι οποίοι γίνονται δεκτοί στη διαδικασία αξιολόγησης. Εν
συνεχεία, προβαίνει στην συνολική αξιολόγηση των απαραίτητων και πρόσθετων
προσόντων των συμμετεχόντων και με βάση αυτή τους καλεί σε προσωπική συνέντευξη.
Στη δεύτερη φάση η αρμόδια Επιτροπή διενεργεί συνέντευξη με τους συμμετέχοντες που
έχουν προσκληθεί. Στην συνέχεια καταρτίζει πίνακα με σειρά προτεραιότητας με βάση την
βαθμολόγηση.
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Η βαθμολόγηση των προσόντων θα γίνει με βάση τα κριτήρια του παρακάτω πίνακα, τα
οποία αναλύονται ως κάτωθι:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ:
Α/Α

Μονάδες Βαθμολόγησης

2

Προσόν – Κριτήριο
Αξιολόγησης
Εμπειρία σχετική με το
αντικείμενο της θέσης
Πρόσθετα προσόντα

3

Συνέντευξη

30

Σύνολο

100

1

45
25

Επί τη βάσει του σχετικού πίνακα συντάσσει σχετικό πρακτικό αξιολόγησης με πλήρη, ειδική και
εμπεριστατωμένη αιτιολογία σε σχέση με την σειρά κατάταξης όσων έχουν συμμετάσχει και έχουν
υποβάλλει σχετική αίτηση για κάθε θέση, το οποίο διαβιβάζει προς το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ε.Ο.ΑΝ. για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ο.ΑΝ.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
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