
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ, στα πλαίσια του Έργου με τίτλο «SIRCLES: SUPPORTING CIRCULAR 

ECONOMY OPPORTUNITIES FOR EMPLOYMENT AND SOCIAL INCLUSION» που 

χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENI CBC Med (2014-2020) ανακοινώνει ότι 

ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση έργου με εταιρεία/ όμιλο εταιριών/ ελεύθερο 

επαγγελματία για την παροχή έργου σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια 

της παρούσας πρόσκλησης. 

 

1. Πρόλογος 
 

Το έργο SIRCLES επικεντρώνεται στη δημιουργία νέων ευκαιριών εργασίας εφαρμόζοντας το 

μοντέλο της κυκλικής οικονομίας στον τομέα των βιολογικών αποβλήτων, με σκοπό την 

καταπολέμηση του υψηλού ποσοστού ανεργίας των νέων, ιδίως των ΕΕΑΚ (εκτός 

εκπαίδευσης, απασχόλησης, ή κατάρτισης) και των γυναικών, στη Μεσόγειο. Η εκπαίδευση 

στη διαχείριση βιολογικών αποβλήτων θα δοκιμαστεί μέσω 7 πιλοτικών δράσεων που 

απευθύνονται στους τομείς της εστίασης και του λιανικού εμπορίου καθώς και στα 

νοικοκυριά, προσαρμοσμένων στα διαφορετικά τοπικά πλαίσια κάθε περιοχής που 

συμμετέχει στο έργο. Κατά συνέπεια, το SIRCLES θα συμβάλλει στη δημιουργία πράσινων 

θέσεων εργασίας, στη συμμετοχή των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού σε αυτές και 

στην υποστήριξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Στην Ελλάδα το πιλοτικό πρόγραμμα θα 

λάβει χώρα στην Άνδρο. 

 

2. Αντικείμενο της σύμβασης 

 

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η ολοκλήρωση σε συνεργασία με την ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ των 

ακόλουθων εργασιών που αφορούν το WP5 (Implementation of Inclusive Circular Economy 

Business Models):  

 

 Σχεδιασμός της μονάδας κομποστοποίησης 

 Επίβλεψη των εργασιών κατασκευής της μονάδας κομποστοποίησης 

 Σχεδιασμός του συστήματος συλλογής των προ-διαλεγμένων στην πηγή οργανικών 

αποβλήτων. 

 Επίβλεψη της λειτουργίας της μονάδας κομποστοποίησης 

 

3 Αποδεδειγμένες ελάχιστες απαιτήσεις: 

 

Η εταιρεία/ όμιλος εταιριών/ ελεύθερος επαγγελματίας πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα 

ακόλουθα προσόντα: 

 

α) Κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό αποτελούμενο από:  



1. Χημικό μηχανικό 

2. Γεωλόγο 

3. Περιβαλλοντολόγος 

β) Εμπειρία συμμετοχής σε αντίστοιχο Ευρωπαϊκό έργο σχετικό με τη διαλογή οργανικών 

αποβλήτων στην πηγή καθώς και την αξιοποίηση αυτών.  

γ) Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος κατά ISO 14001 

•  

4. ΑΜΟΙΒΕΣ 

Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος προβλέπεται μέχρι το ποσό των 30.000 €, 
περιλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Η αμοιβή θα καταβληθεί από την ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ 
σε τρεις δόσεις, με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, υπό τον όρο της προηγούμενης 
καταβολής της χρηματοδότησης του έργου από τον χρηματοδότη στην ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ.  
 
5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως την 
εγκεκριμένη λήξη του έργου (ήτοι 09/08/2023) καθώς και σε περίπτωση παράτασης εφόσον 
υπάρξει. 
 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά εντός … ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας 
πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι «…».  
Η υποβολή των προτάσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να …  
 


