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Λαγκαδάς, 03-03-2017 

Αρ. Πρωτ. : 67 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ 

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ "GREENOMED - Mediterranean Trans-Regional Cooperation for 

green manufacturing innovation" (1MED15_111_M2_072), INTERREG V – B 

MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020 

 

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος συμμετέχει ως εταίρος (PP9) στο Ευρωπαϊκό Έργο 

"GREENOMED - Mediterranean Trans-Regional Cooperation for green manufacturing 

innovation" (1MED15_111_M2_072), INTERREG V – B MEDITERRANEAN (MED) 

COOPERATION PROGRAMME 2014-2020». Το Έργο έχει διάρκεια 30 μήνες και 

προϋπολογισμό για το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος 200.000,00 € και χρηματοδοτείται 

κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) & κατά 15% από 

Εθνικούς Πόρους.  

Η μεταποίηση είναι ένας σημαντικός πυλώνας για την Ευρώπη, δεδομένου ότι έχει σημαντικές 

επιπτώσεις στην οικονομία, την απασχόληση και το περιβάλλον. Καταναλώνει περίπου το 

30% της συνολικής ενέργειας που παράγεται, χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό πρώτων υλών και 

ευθύνεται για εκπομπές στο περιβάλλον. Έτσι, η υιοθέτηση πράσινων πρακτικών στον τομέα 

της μεταποίησης αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα πολλών Ευρωπαϊκών Περιφερειών. 

Ωστόσο, ακόμη κι αν η Ευρώπη είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στην έρευνα για την πράσινη 

μεταποίηση, η ικανότητά της για καινοτομία θα πρέπει να βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό. Η 

διαθεσιμότητα ενός ευρωπαϊκού δικτύου δομών, στις οποίες θα έχουν πρόσβαση οι ΜΜΕ, θα 

μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου αυτού. 

Η δημιουργία όμως ενός  διασυνδεδεμένου δικτύου πιλοτικών δομών απαιτεί τον 

προσδιορισμό των κοινών προκλήσεων και την κινητοποίηση σημαντικών πόρων. Για τους 

λόγους αυτούς, οι Περιφέρειες θα πρέπει να συνεργάζονται για την επίτευξη αυτού του στόχου 
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σύμφωνα με το παράδειγμα της έξυπνης εξειδίκευσης. 

Στην «Πρωτοβουλία VANGUARD», αναπτύχθηκε μια μεθοδολογία, καθοδηγούμενη από 

Clusters, που στοχεύει στη σύσταση διακρατικών έργων για τη δημιουργία πιλοτικών δομών, 

αλλά δεν έχει δοκιμαστεί σε μια δομημένη βάση και σε μεγάλη κλίμακα. 

Με βάση αυτή την εμπειρία, το έργο “GREENNOMED” έχει ως στόχο τον έλεγχο και τη 

μεταφορά αυτής της μεθοδολογίας στις Περιφέρειες του προγράμματος MED, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους, αλλά και τη σχέση τους με άλλες Περιφέρειες της ΕΕ σχετικές 

με τον τομέα της μεταποίησης, ιδίως με τη Γερμανία. 

Το GREENNOMED θα απευθυνθεί σε οργανώσεις υποστήριξης των επιχειρήσεων (Clusters), 

σε επιχειρήσεις, σε ΜΜΕ, σε οργανισμούς σχετικούς με την έρευνα και την καινοτομία, σε 

δημόσιες Περιφερειακές Αρχές, καθώς και το ευρύ κοινό. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του ανωτέρω Έργου, το ΔΚΠ προτίθεται να 

απασχολήσει επτά (7) άτομα με συμβάσεις έργου. Το έργο των συμβάσεων θα 

πραγματοποιηθεί στη διάρκεια υλοποίησης του ανωτέρω Έργου και σύμφωνα με το τελικό 

εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 

Τα άτομα θα απασχοληθούν για την υλοποίηση των πακέτων εργασίας  του Έργου, στα οποία 

συμμετέχει το ΔΚΠ, και συγκεκριμένα στα πακέτα εργασίας: 

 WP1: Project Management 

 WP2: Project Communication 

 WP3: Testing 

 WP4: Transferring 

Τα πακέτα εργασίας στα οποία θα συμμετέχει το κάθε άτομο θα φαίνονται στις σχετικές 

συμβάσεις, και θα αφορούν στην υλοποίηση μέρους των ακόλουθων εργασιών: 

 Σχεδιασμός δράσεων διάχυσης και εξωστρέφειας για την προώθηση της ‘πράσινης’ 

βιομηχανίας. 

 Ανάπτυξη  πιλοτικών σχημάτων συνεργασίας (pilot plants) σε τοπικό/περιφερειακό 

επίπεδο. 

 Ανάπτυξη δράσεων για τη συνεργατική δράση των εμπλεκόμενων με σκοπό τη δημιουργία 

επιχειρηματικών ιδεών που προωθούν την καινοτομία και την κυκλική οικονομία (συστάδες 

του βιομηχανικού τομέα, ερευνητικοί οργανισμοί, μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα της 

κυκλικής οικονομίας, φορείς χάραξης πολιτικής, κτλ). 

 Συνεισφορά στην διοργάνωση συναντήσεων εργασίας συμβάλλοντας στη σχεδίαση και 

παραγωγή πληροφοριακού υλικού σχετικού με διαδικασίες βιομηχανικής παραγωγής. 

 Δημιουργία και σχεδιασμός ολοκληρωμένων λύσεων για διαδικασίες παραγωγής μειωμένου 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος. 
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 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε επιχειρηματικές 

συστάδες. 

 Σύνταξη εκθέσεων και οικονομικών αναφορών καθώς και διεκπεραίωση  και αρχειοθέτηση 

διοικητικών και οικονομικών εγγράφων. 

 Οργάνωση και συμμετοχή σε τεχνικές συναντήσεις του έργου. 

 

Στα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, περιλαμβάνονται 

υποχρεωτικά: 

1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) στις επιστήμες μηχανικών, πληροφορικής, 

γεωτεχνικών, θετικών, οικονομικών και διοίκησης. 

2. Επαγγελματική εμπειρία συναφή με τα παρακάτω αντικείμενα:  

 Δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης. 

 Δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας και κατάρτισης. 

 Δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

 Δράσεις διαχείρισης παραγωγικής διαδικασίας για μειωμένο περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα ή/και δράσεις κυκλικής οικονομίας. 

 Δράσεις εντοπισμού εμπλεκομένων φορέων, επικοινωνία, ενημέρωση και συντονισμό 

τους.  

 Συμμετοχή σε διοργάνωση συνεδρίων/συναντήσεων. 

 Διαχείριση προγραμμάτων/έργων και σύνταξη εκθέσεων και αναφορών.  

3. Γνώση χρήσης υπολογιστή (word, excel, internet) 

4. Γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 

 

Η τελική σειρά κατάταξης των υποψηφίων, θα γίνει μετά από αξιολόγηση των βιογραφικών 

τους και θα διαμορφωθεί με βάση: 

i. Συνάφεια πτυχίου,  

ii. Έτη συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας, 

iii. Εμπειρία σε ευρωπαϊκά ή συγχρηματοδοτούμενα έργα, 

iv. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, και  

v. Διδακτορικό τίτλο σπουδών,. 

Τα άτομα που θα επιλεγούν, θα απασχοληθούν στις εγκαταστάσεις του Διαβαλκανικού 

Κέντρου Περιβάλλοντος (Λουτρών 18, Τ.Κ.57200, Λαγκαδάς) καθώς και όπου εκάστοτε 

υλοποιούνται και διεξάγονται τα ερευνητικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα και έργα  του ΔΚΠ 

ή παρέχονται υπηρεσίες σχετικές με τις δραστηριότητες του ΔΚΠ, και εντός του ωραρίου 
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λειτουργίας του ΔΚΠ.  

 

Η υποβολή των αιτήσεων (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) και των βιογραφικών 

γίνεται κατά τις εργάσιμες μέρες και από τις 10:00π.μ. έως τις 3:00μ.μ, στα γραφεία του 

Διαβαλκανικού Κέντρου  Περιβάλλοντος,  Λουτρών  18,  Τ.Κ.57200,  Λαγκαδάς,  γραφείο  1,  

από  την  ημέρα ανάρτησης  της  παρούσας  στο  διαδικτυακό  τόπο  του  Διαβαλκανικού  

Κέντρου  Περιβάλλοντος (www.i-bec.org) και έως και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 

απευθύνονται τις ίδιες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2394023485 (κα. Στύλα Κορίνα). 

 

 

                       
   Ο Διαχειριστής του ΔΚΠ 

 
 
 

     Σταμάτης Μ. Τσιακίρης  
 Αρχ.Μηχ-Χωροτάκτης, MSC  
Επ. Γενικός Διευθυντής ΠΚΜ 

 


