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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
EUROPEAN REGIONAL FRAMEWORK FOR CO-OPERATION / 

ERFC 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ « Police-Private Partnership to Tackle Metal Theft - Pol-PRIMETT»  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Επισκόπου Γεωργίου 6, 25100 Αίγιο, Ελλάδα 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Πρόχειρος Διαγωνισμός (με δημοσίευση)  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΘΕΣΗ 1- Project 

Management (2 άτομα) 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 45.000 

Ευρώ, για 2 θέσεις προσωπικού (από 22.500 Ευρώ η καθεμία)  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΘΕΣΗ 2 – 

Horizontal support (1 άτομο) 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 36.000 

Ευρώ, για 1 θέση προσωπικού   

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΘΕΣΗ 3 – 

Finance (1 άτομο) 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 32.400 

Ευρώ, για 1 θέση προσωπικού   

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΘΕΣΗ 4 – 

Intelligence – metal theft issues (1 

άτομο) 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 6.240 

Ευρώ, για 1 θέση προσωπικού   

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΘΕΣΗ 5 – Legal 

issues (1 άτομο) 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 19.500 

Ευρώ, για 1 θέση προσωπικού   

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

"PREVENTION OF AND FIGHT AGAINST CRIME"  σε ποσοστό 

70% και από την  ERFC σε ποσοστό 30%. 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΡΓΟΥ 
Από την υπογραφή της Σύμβασης έως 12/8/2013 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1-07-2011                 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

10-07-2011                 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
22-07-2011 και ώρα 10:00 έως 11:00                 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τα γραφεία της M.K.O. ERFC  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
22-07-2011 και ώρα 11:30                
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ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

To έργο ‘’Pol-PRIMETT’’ (Συνεργασία Αστυνομικών Αρχών-Ιδιωτικού Τομέα για την αντιμετώπιση της 

κλοπής Μετάλλων) είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος «Πρόληψη και Καταπολέμηση της Εγκληματικότητας» (European Commission, Directorate 

General Justice, Freedom and Security).  

 Το δίκτυο αυτό αποτελείται από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς , και αποσκοπεί στην επαύξηση της 

συνεργασίας μεταξύ διαφόρων φορέων και χωρών, στην διάδοση της τεχνογνωσίας και στην ανταλλαγή 

καλών πρακτικών. Οι χώρες που συμμετέχουν είναι η Βρετανία (επικεφαλής εταίρος),  η Ιταλία (Agenfor 

Lombardia, Ρώμη), η Ισπανία (Region of Valencia & Valencia Local Police, Βαλένθια) η Βουλγαρία 

(Εuropean Institute, Σόφια) και η Ελλάδα (ΕRFC, Aίγιον), ενώ συμμετοχή έχει και η Ολλανδία μέσω της 

Ευρωπαϊκής Αστυνομίας Σιδηροδρόμων (Railpol). 

Το Pol-PRIMETT έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης 3 ετών και υλοποιείται μέσω ενός δυναμικού 

συνεργατικού σχηματισμού μεταξύ του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, στοχεύοντας στην διερεύνηση του 

προβλήματος της κλοπής μετάλλων. 

Η κλοπή μετάλλων είναι ένα διεθνές πρόβλημα το οποίο καλλιεργείται από το οργανωμένο έγκλημα 

μετακίνησης αγαθών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και το οποίο απειλεί τις οικονομίες των χωρών της 

Ευρώπης. Υπάρχουν κενά στην πληροφόρηση σε ευρύ φάσμα θεμάτων επί παραδείγματι οι αστυνομικές 

αρχές πολύ λίγα γνωρίζουν σχετικά με δραστηριότητες σε άλλες χώρες, ή σχετικά με προβλήματα τα οποία 

αντιμετωπίζει ο ιδιωτικός τομέας σε διεθνή βάση. Η δυσκολία κατασταλτικής λειτουργίας του νόμου σε 

διασυνοριακό επίπεδο αποτελεί εμπόδιο στην καταπολέμηση του εγκλήματος της κλοπής μετάλλων, και οι 

εγκληματίες πάντοτε θα έχουν το πλεονέκτημα εκτός εάν δοθεί έμφαση στη διεθνή προσπάθεια, η οποία 

ενθαρρύνει την διασυνοριακή και διακλαδική συνεργασία.  

 To Pol-PRIMETT θα παράσχει μια διεθνή προοπτική στο πρόβλημα και θα προτείνει στρατηγικές και 

λειτουργικές λύσεις οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στις χώρες των εταίρων του έργου. Οι στόχοι του 

συνοψίζονται στα παρακάτω: 

 Καταπολέμηση της κλοπής μετάλλων σε διακρατικό επίπεδο, ώστε να παραχθούν για κάθε 

διαφορετική χώρα προφίλ προβλημάτων, και τα οποία θα μπορούν να συγκριθούν με σκοπό την 

αμοιβαία κατανόηση και την διασυνοριακή συνεργασία ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. 

 Διερεύνηση και ανάπτυξη οριζοντίων προσεγγίσεων και σχεδίων αντιμετώπισης στις προκλήσεις του 

φαινομένου, περιλαμβανομένων ομάδων από εξειδικευμένους νομικούς, άλλων δημόσιων φορέων, 

του ιδιωτικού τομέα και εφαρμοσμένης τεχνολογίας. 

 Ανάπτυξη μιας επικοινωνιακής στρατηγικής από όλους τους εταίρους για την μείωση, ανίχνευση και 

αποτροπή της κλοπής μετάλλων, στήριξη πρωτοβουλιών σχετικά με καταστολή και μείωση της 

εγκληματικότητας, ταυτοποίηση και διάχυση καλών πρακτικών 

 Διερεύνηση και αξιολόγηση της συμμετοχής του οργανωμένου εγκλήματος στην κλοπή μετάλλων 

 Διοργάνωση μιας σειράς από διακρατικές συναντήσεις ώστε να βελτιωθεί η επιχειρησιακή 

συνεργασία, η κοινή κατανόηση και η διάχυση καλών πρακτικών, 

 Δημιουργία μιας κληρονομιάς συνεργασίας και καλών πρακτικών μετά το πέρας του έργου Pol-

PRIMETT. 



Διακήρυξη Πρόχειρου (με δημοσίευση) Διαγωνισμού για το έργο « Police-Private Partnership to Tackle Metal 

Theft - Pol-PRIMETT» για την πρόσληψη προσωπικού 

 

 

ERFC  4 - 11 

 

Μεταξύ άλλων έχουν σχεδιασθεί να πραγματοποιηθούν συναντήσεις εργασίας, συνέδρια, εργαστήρια καθώς 

και ερευνητικές δραστηριότητες σε όλο το φάσμα του θεματικού αντικειμένου και για όλες τις συμμετέχουσες 

χώρες και τις περιφέρειες αυτών. Να σημειωθεί πως το έργο αναμένεται να λάβει σημαντική διάδοση μέσω 

στοχευόμενων ενεργειών διάδοσης, όπως ετήσια συνέδρια, προβολή μέσω του τύπου και του διαδικτύου, 

συνεντεύξεων και άλλων εξωστρεφών ενεργειών, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες που απαιτεί 

και ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα τα έργα που υλοποιούνται σε διακρατικό επίπεδο.    

 

ANTIKEIMENO TOY ΥΠΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Προσωπικό του έργου 

Το υπό προκήρυξη έργο συνοπτικά περιλαμβάνει τις ακόλουθες θέσεις προσωπικού: 

1. ΘΕΣΗ 1 -  Project Management (2 άτομα) 

2. ΘΕΣΗ 2 – Horizontal support (1 άτομο) 

3. ΘΕΣΗ 3 – Finance (1 άτομο) 

4. ΘΕΣΗ 4 – Intelligence – metal theft issues (1 άτομο) 

5. ΘΕΣΗ 5 – Legal issues (1 άτομο) 

 

Αναλυτική περιγραφή θέσεων 

 

ΘΕΣΗ 1- Project Management (2 άτομα) 

Τα επιλεγέντα άτομα θα πρέπει να έχουν κατ΄ ελάχιστον τα παρακάτω προσόντα: 

Πανεπιστημιακή εκπαίδευση και masters σε project management  

Πιστοποιημένη γνώση σε Η/Υ 

4ετή εμπειρία σε διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων 

Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας 

Στο τέλος κάθε μήνα θα υπογράφουν τα απαιτούμενα από το έργο time sheets στα οποία θα αναφέρεται 

ημερησίως το θέμα / αντικείμενο με το οποίο ασχολήθηκαν.  Οι εργασίες τους θα εστιάζονται στην 

συμμετοχή, υποστήριξη στην υλοποίηση των παρακάτω δράσεων του έργου που σχετίζονται με το project 

management: 

 Organisation of project activities. 

 Organisation and participation in project meetings. 

 Update of internal management plans of ERFC.  

 Preparation of project interim and final reports. 

Η αμοιβή του κάθε εργαζόμενου για το έργο που θα προσφέρει για όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης θα 

ανέρχεται σε συνολικό ποσό  22.500 Ευρώ, με ωριαία αντιμισθία σε 31,25 Ευρώ/ώρα ή ισοδύναμα 720 

ώρες, ή 90 ημέρες οι οποίες θα κατανεμηθούν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης, αναλόγως των 

αναγκών του έργου.  Η αμοιβή θα είναι συνάρτηση των ωρών απασχόλησής στο έργο. Με την καταβολή 

κάθε ποσού ο εργαζόμενος θα εκδίδει βεβαίωση πληρωμής η οποία αποτελεί και το μόνο μέσο απόδειξης. 

Η ERFC ουδεμία υποχρέωση έχει για καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του 

εργαζομένου, η οποία θα καλύπτεται από τον ίδιο προσωπικά. Ο εργαζόμενος δεν θα δικαιούται δώρο 
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Χριστουγέννων ή Πάσχα και επίδομα άδειας ή και οποιοδήποτε άλλο επίδομα, δεδομένου ότι η παρούσα 

είναι σύμβαση μίσθωσης έργου και όχι εργασίας. 

Ο εργαζόμενος θα υποχρεούται : 

α) να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου και την εποπτεία του υπευθύνου 

του έργου στις εγκαταστάσεις της ERFC και να παραδώσει αυτό σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

του έργου  

β) να τηρεί πλήρη εχεμύθεια σχετικά με την οργάνωση, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα του 

έργου, αλλά και όλων των στοιχείων του προγράμματος. 

γ) να εκτελέσει το έργο αυτοπροσώπως και με τη δέουσα επιμέλεια, αργαζόμενος στα γραφεία της 

ERFC.  

δ) για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου o εργαζόμενος θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε ημέρες και 

ώρες ανεξάρτητα από ωράριο εργασίας και σύμφωνα με τις λογικές ανάγκες του έργου. 

 

ΘΕΣΗ 2 – Horizontal support (1 άτομο) 

Το άτομο που θα επιλεγεί, θα πρέπει να έχει κατ΄ ελάχιστον τα παρακάτω προσόντα: 

Πανεπιστημιακή εκπαίδευση και masters σε ευρωπαϊκές σπουδές  

4 ετή επαγγελματική εμπειρία σε διαχείριση και οριζόντια υποστήριξη Ευρωπαϊκών έργων 

Πιστοποιημένη γνώση σε Η/Υ 

Καλή γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας 

Στο τέλος κάθε μήνα θα υπογράφει το απαιτούμενο από το έργο time sheet στο οποίο θα αναφέρεται 

ημερησίως το θέμα / αντικείμενο με το οποίο ασχολήθηκε.  Οι εργασίες του θα εστιάζονται στην συμμετοχή, 

υποστήριξη στην υλοποίηση των παρακάτω δράσεων του έργου που σχετίζονται με το με το horizontal 

support: 

 Horizontal Secretarial support. 

 Organisation and participation in project meetings – preparation minutes. 

 Participation in project meetings for collecting information according to project deliverables. 

 Participation in meetings in Greece and abroad (all travel expenses covered by the project) 

 

Η αμοιβή του εργαζόμενου για το έργο που θα προσφέρει για όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης θα 

ανέρχεται σε συνολικό ποσό  36.000 Ευρώ, με ωριαία αντιμισθία σε 22,5 Ευρώ/ώρα ή ισοδύναμα 1.600 

ώρες, ή 200 ημέρες οι οποίες θα κατανεμηθούν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης, αναλόγως των 

αναγκών του έργου.  Η αμοιβή θα είναι συνάρτηση των ωρών απασχόλησής στο έργο. Με την καταβολή 

κάθε ποσού ο εργαζόμενος θα εκδίδει βεβαίωση πληρωμής η οποία αποτελεί και το μόνο μέσο απόδειξης. 

Η ERFC ουδεμία υποχρέωση έχει για καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του 

εργαζομένου, η οποία θα καλύπτεται από τον ίδιο προσωπικά. Ο εργαζόμενος δεν θα δικαιούται δώρο 

Χριστουγέννων ή Πάσχα και επίδομα άδειας ή και οποιοδήποτε άλλο επίδομα, δεδομένου ότι η παρούσα 

είναι σύμβαση μίσθωσης έργου και όχι εργασίας. 

 

Ο εργαζόμενος θα υποχρεούται : 
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α) να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου και την εποπτεία του υπευθύνου 

του έργου στις εγκαταστάσεις της ERFC και να παραδώσει αυτό σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

του έργου  

β) να τηρεί πλήρη εχεμύθεια σχετικά με την οργάνωση, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα του 

έργου, αλλά και όλων των στοιχείων του προγράμματος. 

γ) να εκτελέσει το έργο αυτοπροσώπως και με τη δέουσα επιμέλεια, αργαζόμενος στα γραφεία της 

ERFC.  

δ) για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου o εργαζόμενος θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε ημέρες και 

ώρες ανεξάρτητα από ωράριο εργασίας και σύμφωνα με τις λογικές ανάγκες του έργου. 

 

ΘΕΣΗ 3 – Finance (1 άτομο) 

Το άτομο που θα επιλεγεί, θα πρέπει να έχει κατ΄ ελάχιστον τα παρακάτω προσόντα: 

Πανεπιστημιακή εκπαίδευση και masters σε οικονομικές σπουδές / financial management 

4 ετή επαγγελματική εμπειρία σε οικονομική διαχείριση και οριζόντια υποστήριξη Ευρωπαϊκών 

έργων 

Καλή γνώση σε Η/Υ 

Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας 

Στο τέλος κάθε μήνα θα υπογράφει το απαιτούμενο από το έργο time sheet στο οποίο θα αναφέρεται 

ημερησίως το θέμα / αντικείμενο με το οποίο ασχολήθηκε.  Οι εργασίες του θα εστιάζονται στην συμμετοχή, 

υποστήριξη στην υλοποίηση των παρακάτω δράσεων του έργου που σχετίζονται με το financial support: 

 Horizontal Financial / Secretarial support. 

 Update of internal financial project accounts for ERFC.  

 Preparation of project financial claims. 

 

Η αμοιβή του εργαζόμενου για το έργο που θα προσφέρει για όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης θα 

ανέρχεται σε συνολικό ποσό  32.400 Ευρώ, με ωριαία αντιμισθία σε 22,5 Ευρώ/ώρα ή ισοδύναμα 1.440 

ώρες, ή 180 ημέρες οι οποίες θα κατανεμηθούν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης, αναλόγως των 

αναγκών του έργου.  Η αμοιβή θα είναι συνάρτηση των ωρών απασχόλησής στο έργο. Με την καταβολή 

κάθε ποσού ο εργαζόμενος θα εκδίδει βεβαίωση πληρωμής η οποία αποτελεί και το μόνο μέσο απόδειξης. 

Η ERFC ουδεμία υποχρέωση έχει για καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του 

εργαζομένου, η οποία θα καλύπτεται από τον ίδιο προσωπικά. Ο εργαζόμενος δεν θα δικαιούται δώρο 

Χριστουγέννων ή Πάσχα και επίδομα άδειας ή και οποιοδήποτε άλλο επίδομα, δεδομένου ότι η παρούσα 

είναι σύμβαση μίσθωσης έργου και όχι εργασίας. 

Ο εργαζόμενος θα υποχρεούται : 

α) να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου και την εποπτεία του υπευθύνου 

του έργου στις εγκαταστάσεις της ERFC και να παραδώσει αυτό σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

του έργου  

β) να τηρεί πλήρη εχεμύθεια σχετικά με την οργάνωση, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα του 

έργου, αλλά και όλων των στοιχείων του προγράμματος. 
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γ) να εκτελέσει το έργο αυτοπροσώπως και με τη δέουσα επιμέλεια, αργαζόμενος στα γραφεία της 

ERFC.  

δ) για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου o εργαζόμενος θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε ημέρες και 

ώρες ανεξάρτητα από ωράριο εργασίας και σύμφωνα με τις λογικές ανάγκες του έργου. 

 

ΘΕΣΗ 4 – Intelligence – metal theft issues (1 άτομο) 

Το άτομο που θα επιλεγεί, θα πρέπει να έχει κατ΄ ελάχιστον τα παρακάτω προσόντα: 

Πανεπιστημιακή εκπαίδευση και masters σε οικονομικές σπουδές / management 

2 ετή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ασφαλείας, εγκληματικότητας, προστασίας του πολίτη και 

οριζόντια υποστήριξη Ευρωπαϊκών έργων 

Καλή γνώση σε Η/Υ 

Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας 

Στο τέλος κάθε μήνα θα υπογράφει το απαιτούμενο από το έργο time sheet στο οποίο θα αναφέρεται 

ημερησίως το θέμα / αντικείμενο με το οποίο ασχολήθηκε.  Οι εργασίες του θα εστιάζονται στην συμμετοχή, 

υποστήριξη στην υλοποίηση των παρακάτω δράσεων του έργου που σχετίζονται με τα intelligent issues: 

 Improved Intelligence & Enforcement techniques  

 Improved Prevention & Deterrence practices  

 A working partnership between the private & public sectors  

 Increased awareness of the problem amongst a range of stakeholders  

 Joint/cross border operations  

 Improved tracking of metal on international markets  

 Bringing together of regulations for scrap metal trade  

 Sharing of the latest prevention techniques  

 Influence on national policies  

 Knowledge of level of OCG involvement  

 Inter-agency collaboration  

 Common methods of data collection/analysis  

 

Η αμοιβή του εργαζόμενου για το έργο που θα προσφέρει για όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης θα 

ανέρχεται σε συνολικό ποσό  6.240 Ευρώ, με ωριαία αντιμισθία σε 16,25 Ευρώ/ώρα ή ισοδύναμα 384 

ώρες, ή 48 ημέρες οι οποίες θα κατανεμηθούν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης, αναλόγως των 

αναγκών του έργου.  Η αμοιβή θα είναι συνάρτηση των ωρών απασχόλησής στο έργο. Με την καταβολή 

κάθε ποσού ο εργαζόμενος θα εκδίδει βεβαίωση πληρωμής η οποία αποτελεί και το μόνο μέσο απόδειξης. 

Η ERFC ουδεμία υποχρέωση έχει για καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του 

εργαζομένου, η οποία θα καλύπτεται από τον ίδιο προσωπικά. Ο εργαζόμενος δεν θα δικαιούται δώρο 

Χριστουγέννων ή Πάσχα και επίδομα άδειας ή και οποιοδήποτε άλλο επίδομα, δεδομένου ότι η παρούσα 

είναι σύμβαση μίσθωσης έργου και όχι εργασίας. 

Ο εργαζόμενος θα υποχρεούται : 
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α) να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου και την εποπτεία του υπευθύνου 

του έργου στις εγκαταστάσεις της ERFC και να παραδώσει αυτό σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

του έργου  

β) να τηρεί πλήρη εχεμύθεια σχετικά με την οργάνωση, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα του 

έργου, αλλά και όλων των στοιχείων του προγράμματος. 

γ) να εκτελέσει το έργο αυτοπροσώπως και με τη δέουσα επιμέλεια, αργαζόμενος στα γραφεία της 

ERFC.  

δ) για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου o εργαζόμενος θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε ημέρες και 

ώρες ανεξάρτητα από ωράριο εργασίας και σύμφωνα με τις λογικές ανάγκες του έργου. 

 

ΘΕΣΗ 5 – Legal issues (1 άτομο) 

Το άτομο που θα επιλεγεί, θα πρέπει να έχει κατ΄ ελάχιστον τα παρακάτω προσόντα: 

Πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε νομικές σπουδές  

2 ετή επαγγελματική εμπειρία σε Ευρωπαϊκά νομικά ζητήματα και υποθέσεις 

Καλή γνώση Η/Υ 

Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας 

Στο τέλος κάθε μήνα θα υπογράφει το απαιτούμενο από το έργο time sheet στο οποίο θα αναφέρεται 

ημερησίως το θέμα / αντικείμενο με το οποίο ασχολήθηκε.  Οι εργασίες του θα εστιάζονται στην συμμετοχή, 

υποστήριξη στην υλοποίηση των παρακάτω δράσεων του έργου που σχετίζονται με τα με τα legal issues: 

 Research on the Greek legal background on combating metal theft 

 Reporting on the Profiles of criminal organisations and other perpetrators 

 Investigative inputs and methodologies of criminals 

 Research on the Greek legal background on combating metal theft 

 Research on the Greek laws regulating the transport and the handling of scrap metals 

 Analysis on relevant scrap metal industry legislation in Greece 

 Drafting of final technical project reports. 

 

Η αμοιβή του εργαζόμενου για το έργο που θα προσφέρει για όλη τη χρονική διάρκεια της σύμβασης θα 

ανέρχεται σε συνολικό ποσό  19.500 Ευρώ, με ωριαία αντιμισθία σε 16,25 Ευρώ/ώρα ή ισοδύναμα 1.200 

ώρες, ή 150 ημέρες οι οποίες θα κατανεμηθούν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης, αναλόγως των 

αναγκών του έργου.  Η αμοιβή θα είναι συνάρτηση των ωρών απασχόλησής στο έργο. Με την καταβολή 

κάθε ποσού ο εργαζόμενος θα εκδίδει βεβαίωση πληρωμής η οποία αποτελεί και το μόνο μέσο απόδειξης. 

Η ERFC ουδεμία υποχρέωση έχει για καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του 

εργαζομένου, η οποία θα καλύπτεται από τον ίδιο προσωπικά. Ο εργαζόμενος δεν θα δικαιούται δώρο 

Χριστουγέννων ή Πάσχα και επίδομα άδειας ή και οποιοδήποτε άλλο επίδομα, δεδομένου ότι η παρούσα 

είναι σύμβαση μίσθωσης έργου και όχι εργασίας. 

Ο εργαζόμενος θα υποχρεούται : 

α) να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου και την εποπτεία του υπευθύνου 

του έργου στις εγκαταστάσεις της ERFC και να παραδώσει αυτό σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

του έργου  
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β) να τηρεί πλήρη εχεμύθεια σχετικά με την οργάνωση, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα του 

έργου, αλλά και όλων των στοιχείων του προγράμματος. 

γ) να εκτελέσει το έργο αυτοπροσώπως και με τη δέουσα επιμέλεια, αργαζόμενος στα γραφεία της 

ERFC.  

δ) για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου o εργαζόμενος θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε ημέρες και 

ώρες ανεξάρτητα από ωράριο εργασίας και σύμφωνα με τις λογικές ανάγκες του έργου. 

 

Χρόνος Έναρξης του Έργου 

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης εργασίας των εργαζομένων θα συμπίπτει με υπογραφή της σύμβασης και θα 

λήγει στις 12/8/2013, που λήγει το συνολικό έργο, ή μέχρι τη λήξη των αντικειμένων του εργαζομένου. 

 

Τόπος και χρόνος υποβολής βιογραφικών 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους και το βιογραφικό τους, δια χειρός ή με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, το αργότερο μέχρι τις 22-7-2011 και ώρα 11:00 στα γραφεία της ERFC στο Αίγιο. Σε 

περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, οι υποψήφιοι θα περάσουν από 10λεπτη προσωπική συνέντευξη μέσω 

τηλεφώνου ή Skype. 

Βιογραφικά που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αξιολογούνται.   

  

Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές 

πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και τις 10-07-2011. 

Η ERFC θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του 

ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την 

υποβολή των αιτήσεων και βιογραφικών.  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, έχουν Φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Ο υποψήφιος εργαζόμενος οφείλει να καταθέσει, υποχρεωτικά μαζί με την αίτησή του το βιογραφικό του. 

 

Ενημέρωση επιλεγέντων: 

Οι επιλεγέντες θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς για το θετικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης των προσόντων 

τους εντός 3 ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.  Κατόπιν εντός 5 ημερών θα 

κλιθούν να υπογράψουν την εν λόγω σύμβαση. 

 

  



Διακήρυξη Πρόχειρου (με δημοσίευση) Διαγωνισμού για το έργο « Police-Private Partnership to Tackle Metal 

Theft - Pol-PRIMETT» για την πρόσληψη προσωπικού 

 

 

ERFC  10 - 11 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (ο υποψήφιος δεν είναι 

υποχρεωμένος να το ακολουθήσει) 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Όνομα Πτυχίου Ειδικότητα 

Ημερομηνία 

Απόκτησης 

Πτυχίου 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Έργο Εργοδότης Θέση1 και Καθήκοντα στο Έργο  

Απασχόληση στο Έργο 

Περίοδος 

(από - έως) 
Α/Μ 

 

 

  

 

 

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

                                                 
1 ..   Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται : manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 


