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                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος    

FOODRUS (HORIZON 2020)  
 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 όπως αναριθμήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 10 του 

Ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014, τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4452/2017 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 4605/2019  
3. Την από 28/5/2020 εγκριτική επιστολή της πρότασης από τον επικεφαλής της αρμόδιας μονάδας 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ( Research Executive Agency, Sustainable Resources for Food 
Security and  Growth) 

4. H με αρ. 47/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση συμμετοχής του Δήμου 
Χαλανδρίου στην πρόταση του HORIZON 2020 ( Τopic RUR-07-2020 Reducing food losses and 
waste along the agrifood value chain) 

5. Η με αρ. 101000617 Συμφωνία Επιχορήγησης ( Grant Agreement) με τη διαχειριστική αρχή του 
προγράμματος. 

6. Το συμφωνητικό εταίρων ( Consosrtium Agreement) του προγράμματος Foodrus 
 

7. Τα με αρ. πρωτ.  18987/1.6.2022 και 22213/23.6.2022 έγγραφα της Δ/νσης Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης και πληροφορικής, Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης για την ανάγκη 
πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του προγράμματος 
FOODRUS (HORIZON 2020)για ένα (1) άτομο Πτυχιούχο Σχολής Θετικών Επιστημών ή 
Πολυτεχνείου ή Οικονομικών Επιστημών   

8. Την με αρ. 430/2022 ( ΑΔΑ: 6ΡΗΨΩΗΔ-6Ψ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 
της πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού.  

9. Την με αρ. πρωτ. 15622/18.5.2022 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης  
10. Τις ανάγκες του προγράμματος  

 
Προτίθεται να αναθέσει , μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων 
σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου χρονικής 
διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον το έργο συνεχίζεται και συγκεκριμένα: 
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Ένας/ μία ( 1) ΠΕ κάτοχο τίτλων σπουδών Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου ή 
Οικονομικών Επιστημών   

 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ :  

Τo αντικείμενο εργασίας  θα είναι ο συντονισμός του έργου FoodRUS στο Δήμο Χαλανδρίου και η 
υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος.  
 
Σχετικά με το πρόγραμμα: 
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FoodRus στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Χαλανδρίου είναι HORIZON 2020 και 
στοχεύει στην βέλτιστη αξιοποίηση αλυσίδων τροφίμων για αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων όπου θα 
βελτιστοποιηθούν τρεις αλυσίδες ( κρέας, ψωμί και λαχανικά). Συμμετέχουν 29 εταίροι  από 10 χώρες ( 
Ισπανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Βέλγιο, Δανία, Σλοβακία, Ρουμανία, Αυστρία, Βουλγαρία, Ελλάδα). 
 
Ο Δήμος Χαλανδρίου συμμετέχει με αντικείμενο την ανάπτυξη και εφαρμογή των καινοτόμων 
προσεγγίσεων για την αποτροπή των απωλειών στην αλυσίδα τροφίμων και τη δημιουργία αποβλήτων  
τροφίμων. Στο Δήμο θα αναπτυχθούν  και θα εφαρμοστούν οι καλύτερες πρακτικές πρόληψης 
δημιουργίας αποβλήτων που ως γνωστό, είναι στην κορυφή της διαχειριστικής πυραμίδας.  
Μερικές από τις δράσεις που θα γίνουν στο Δήμο είναι: 

 Συνεργασία με το κοινωνικό παντοπωλείο και εύρεση νέων πρακτικών ( συνεργασία με 
εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, super markets κα) 

 Συνεργασία με ΜΚΟ΄ς  και δημιουργία καλών πρακτικών 

 Συνοικιακή κομποστοποίηση (εύρεση περιοχής , ενημέρωση πολιτών, ημερίδα για την 
κομποστοποίηση) 

 Συνεργασία με τοπικούς συλλόγους.  

 Συνεργασία με σχολεία.  
 
Το πρόγραμμα συντονίζεται από ομάδα του Deusto και περιλαμβάνει 30 εταίρους από 10 χώρες 
με τρεις πιλοτικές εγκαταστάσεις σε Δανία, Ισπανία και Σλοβακία. Το πρόγραμμα θα εξετάσει 3 
αλυσίδες αξίας που επικεντρώνονται σε 3 συγκεκριμένους τύπους τροφίμων στην Ευρώπη: 

 Διαπεριφερειακή πιλοτική δράση στην Ισπανία που επικεντρώνεται σε λαχανικά και σαλάτες 

 Πιλοτική δράση στη Δανία που θα αναλύσει την αλυσίδα αξίας για το κρέας και το ψάρι 

 Πιλοτική δράση στη Σλοβακία με ανάλυση της αλυσίδας αξίας ψωμιού.  
 
Στο FOODRUS θα συμμετέχουν ενεργά 6 ευρωπαϊκές περιοχές ως ακόλουθοι: η Βαλένθια ( 
Ισπανία), Κλουζ  Ναπόκα ( Ρουμανία), η Βουδαπέστη ( Ουγγαρία) , το Λιντς ( Αυστρία) , το 
Πλόβντιβ ( Βουλγαρία) και το Χαλάνδρι ( Ελλάδα). 
Το FOODRUS περιλαμβάνει τα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας: 
Πακέτο Εργασίας 1: Σχεδιασμός πιλοτικών δράσεων και υλοποίηση  
Πακέτο Εργασίας 2: Ενδυνάμωση ενδιαφερομένων μερών 
Πακέτο Εργασίας 3: Ψηφιοποίηση  
Πακέτο Εργασίας 4: Βιωσιμότητα  
Πακέτο Εργασίας 5: Συνεργασία με άλλα έργα 
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      ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και για ένα έτος, η οποία δύναται να 
ανανεώνεται ετησίως  έως την 30η/4/2024  ημερομηνία που προβλέπεται η λήξη του προγράμματος. 
Ο χρόνος υλοποίησης της εργασίας/έργου του/της  ανά εβδομάδα θα ανέρχεται στους πρώτους τρεις 
(3) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης στις 40 ώρες ανά εβδομάδα και για το επόμενο διάστημα 
έως τη λήξη του προγράμματος θα ανέρχεται έως   20 ώρες ανά εβδομάδα, με αντίστοιχο επιμερισμό  
της αμοιβής.  
Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι ο Δήμος Χαλανδρίου. 
 
 
ΑΜΟΙΒΗ 
Η συνολική αμοιβή της σύμβασης ορίζεται στο ποσό του εγκεκριμένου προϋπολογισμού που αφορά 
στην συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου FOODRUS (HORIZON 
2020) . Το συνολικό ποσό της δαπάνης ανέρχεται στα 19.800,00 ευρώ για όλη την διάρκεια του 
προγράμματος το οποίο προβλέπεται να λήξει την 30η/4/2024 και στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι 
εργοδοτικές εισφορές.  
 

Η χρηματοδότηση είναι κατά 100% για το Δήμο Χαλανδρίου ( HORIZON 2020) και θα καλυφθεί από 
τους ΚΑ 20.6117.15 «Αμοιβή με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος 
FOODRUS ( HORIZON 2020)»  και ΚΑ 20.6054.14  «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ ( ΙΚΑ) για το 
προσωπικό που υπηρετεί για τις ανάγκες του προγράμματος FOODRUS ( HORIZON 2020), οε 2022. 

 
 
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 

       

 Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου ή Οικονομικών Επιστημών    
 
 

 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
 

 Πιστοποιημένη γνώση  χειρισμού Η/Υ  ( επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, 
υπηρεσιών διαδικτύου). 
 

 
 
 
 
 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ –ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  

 

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα – κριτήρια   

Βαθμός  κύριου τίτλου σπουδών                                                                                      βαθμός * 5 
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Συνέντευξη  

Α. Κατανόηση των απαιτήσεων, των στόχων και των 
κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του αντικειμένου του έργου                                                        

0 – 20 

Β. Δυνατότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδων εργασίας 
για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων                                                                              

0 – 20 

Γ. Ικανότητα επικοινωνίας                                                                                                   0 – 20 

  

 
 

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία 
αναφέρονται στα απαιτούμενα/συνεκτιμώμενα προσόντα - κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται 
σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 
Οι ενδιαφερόμενοι ή όσοι από αυτούς έχουν κριθεί κατάλληλοι (πληρούν δηλ. τα απαιτούμενα 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα) μπορούν να κληθούν σε συνέντευξη. Οι προτάσεις των 
ενδιαφερόμενων που δεν προσέρχονται στην συνέντευξη κατόπιν κλήσης τους απορρίπτονται.  
 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίζεται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του Δήμου 
Χαλανδρίου, αξιολογεί τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και  συντάσσει πίνακα 
κατάταξης/ πρακτικό αξιολόγησης. Όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ΄ιδίαν. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η αίτηση του/ της ενδιαφερόμενου/ης με το μεγαλύτερο βαθμό στο 
βασικό τίτλο σπουδών.  
Υποβληθείσα αίτηση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν 
βαθμολογείται και απορρίπτεται.  
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με 
άλλους από τον συνταγμένο πίνακα, κατά την σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Οι υποψήφιοι που 
προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το 
υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης 
διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου.  
 
 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1. Αίτηση  για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου  
2. Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική περιγραφή τίτλων σπουδών  
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιήσεων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα 

τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα. 
4. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.  
5. Υπεύθυνες δηλώσεις  

 
 

Οι άντρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 
έχουν  απαλλαγεί νόμιμα απ΄αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας του 
έργου.  
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Γενικά προσόντα πρόσληψης : 

1. Nα έχουν ηλικία έως 65 ετών  

2. Να έχουν τη φυσική υγεία και την καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 

καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν. 

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ειδικότητας 

4. Να είναι  α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) 
Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται 
από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ 
Αιγύπτου χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι 
η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους 
τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει).  

  Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την 
ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης 
ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από 
το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 

37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540.  
 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση υπογεγραμμένη από τον/ 
την υποψήφιο/α με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την καταθέσουν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου 
του Δήμου , Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, ΤΚ 15234 απευθύνοντάς την στο Δήμο Χαλανδρίου, 
Διεύθυνση Διοικητικών υπηρεσιών και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου 
προσωπικού, υπόψη κας Ε.Κορομάντζου. 

 
Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων  είναι δέκα (10) ημέρες ( υπολογίζονται ημερολογιακά ) η οποία 
αρχίζει  από την επομένη της ανάρτησης της παρούσης πρόσκλησης στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου μας http://www.chalandri.gr.    
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.  
Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αρ. 20 παρ. 7 του Ν. 2738/1999). 

 
 
 
 

Διαδικασία υποβολής ενστάσεων  

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ένσταση επί του πίνακα κατάταξης, 
απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικών υπηρεσιών και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, Τμήμα 

Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protokollo@halandri.gr εντός τριών 

(3) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης του πίνακα.  
 
 
                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
 
 

http://www.chalandri.gr/
mailto:protokollo@halandri.gr
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                                                                              ΣΥΜΕΩΝ ( ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
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