
Προκήρυξη 2 θέσεων εργασίας για τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας 

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ιδρύθηκε το 2011. Το 

ΤΑΙΠΕΔ λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους 

κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας γίνεται σύμφωνα 

με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας.Παράλληλα 

με την τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του ΤΑΙΠΕΔ (3986/2011) στους σκοπούς του 

Ταμείου προβλέπεται η ωρίμαση Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας που έχουν ενταχθεί στο 

«Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας» του ν. 4799/2021 (Α’ 78), η 

διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και η παρακολούθηση της εκτέλεσης 

των έργων που ανατίθενται στο πλαίσιο αυτών. Για τον σκοπό αυτό, το ΤΑΙΠΕΔ ανέπτυξε μία 

νέα αυτοτελή επιχειρησιακή μονάδα, τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project 

Preparation Facility) η οποία αυτή την περίοδο αναζητά συνεργάτες για την κάλυψη των 

θέσεων : 

• Διαχειριστή Έργου (Πολιτικός Μηχανικός) για τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής 

Σημασίας 

 

• Διαχειριστή Έργου (Μηχανολόγος Μηχανικός) για τη Μονάδα Συμβάσεων 

Στρατηγικής Σημασίας 

 

Το ΤΑΙΠΕΔ ως εργοδότης παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζομένους του. Η εταιρεία 

μας είναι προσηλωμένη στην ενθάρρυνση της διαφορετικότητας και τη δημιουργία ενός 

εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, που απηχεί ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών 

καταβολών, πολιτισμών και εμπειριών. Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους και 

απορρίπτουμε κάθε είδους διάκριση λόγω φυλής, χρώματος, θρησκείας, εθνικής καταγωγής, 

φύλου, ηλικίας, αναπηρίας ή οποιουδήποτε άλλου παράγοντα που προστατεύεται από τον 

νόμο. Όλες οι αποφάσεις μας σχετικά με την απασχόληση λαμβάνονται αποκλειστικά με 

βάση τα προσόντα, την αξία, τις εργασιακές απαιτήσεις και τις επιχειρηματικές ανάγκες. 

 

Σχετικά με τις θέσεις  

➢ Διαχειριστή Έργου (Πολιτικός Μηχανικός) για τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής 

Σημασίας  

Έχει τη συνολική ευθύνη για τη διαχείριση, τη διοίκηση και την ολοκλήρωση των συνόλου 

κάθε έργου που αναλαμβάνει  καθώς επίσης και των επιμέρους φάσεων του δηλαδή, έναρξη, 

σχεδιασμό, οργάνωση, εφαρμογή, συντονισμό, έλεγχο και ολοκλήρωση του έργου. 

 

Αρμοδιότητες: 

• Σχεδιάζει τις φάσεις του έργου, εκτιμά τις αντίστοιχες ημερομηνίες και προσδιορίζει τους 

κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και την αλληλεπίδραση των κρίσιμων αποφάσεων σε 

σχέση με την εξέλιξη του έργου 

• Διαχειρίζεται, παρακολουθεί και ελέγχει τον προϋπολογισμό του έργου 

• Οργανώνει την ομάδα έργου, ορίζει ρόλους και υπευθυνότητες και συντονίζει την ομάδα 

σε αναφορά με το έργο και την εξέλιξή του 

• Συμμετέχει στην προετοιμασία δημοσίων και ιδιωτικών διαγωνισμών έργων 



• Σχεδιάζει, παρακολουθεί και εισηγείται τη διαδικασία ανάδειξης και επιλογής 

εξωτερικών συμβούλων για το έργο και επιμελείται της συνολικής διαδικασίας 

• Διαχειρίζεται και συντονίζει τη ροή των εργασιών της ομάδας έργου και των συμβούλων 

προκειμένου να διασφαλίζεται η εκτέλεση των φάσεων του έργου εντός των 

χρονοδιαγραμμάτων 

• Ελέγχει τα παραδοτέα του έργου προτού αυτά παρουσιαστούν στη Διοίκηση και πριν την 

οριστικοποίησή τους 

• Ελέγχει, συντονίζει & διανέμει τις μελέτες των έργων, εντοπίζει έγκαιρα τυχόν σφάλματα 

ή παραλείψεις και σε συνεννόηση με μελετητή φροντίζει για την τροποποίησή τους 

Απαιτούμενα Προσόντα & Δεξιότητες: 

• Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ 

• 7ετή+ από απόκτηση πτυχίου εμπειρία, με επιθυμητή εμπειρία σε Τεχνικό Γραφείο 

εταιρείας ή εργοταξίου 

• Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 

• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά) 

• Εμπειρία σε Τεχνικούς Κανονισμούς, Προδιαγραφές και νομοθεσία δημοσίων έργων, θα 

συνεκτιμηθεί 

• Σχεδιασμός, συντονισμός, διαχείριση και παρακολούθηση έργου. Καθορισμός 

προτεραιοτήτων και άμεση ανταπόκριση 

• Ικανότητες διοίκησης ομάδας – να καθοδηγεί αποτελεσματικά την ομάδα έργου 

• Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε μεταβαλλόμενες συνθήκες 

• Ικανότητες επικοινωνίας με διαφορετικό κοινό και ενδιαφερόμενα μέρη  

• Προσωπική ακεραιότητα 

 

➢ Διαχειριστή Έργου (Μηχανολόγος Μηχανικός) για τη Μονάδα Συμβάσεων 

Στρατηγικής Σημασίας  

Έχει τη συνολική ευθύνη για τη διαχείριση, τη διοίκηση και την ολοκλήρωση των συνόλου 

κάθε έργου που αναλαμβάνει  καθώς επίσης και των επιμέρους φάσεων του δηλαδή, έναρξη, 

σχεδιασμό, οργάνωση, εφαρμογή, συντονισμό, έλεγχο και ολοκλήρωση του έργου. 

 

Αρμοδιότητες: 

• Σχεδιάζει τις φάσεις του έργου, εκτιμά τις αντίστοιχες ημερομηνίες και προσδιορίζει τους 

κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και την αλληλεπίδραση των κρίσιμων αποφάσεων σε 

σχέση με την εξέλιξη του έργου 

• Διαχειρίζεται, παρακολουθεί και ελέγχει τον προϋπολογισμό του έργου 

• Εποπτεύει την εκτέλεση των εργασιών από τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές κατασκευής, τις απαιτήσεις του έργου και το πρόγραμμα εργασιών 

• Οργανώνει την ομάδα έργου, ορίζει ρόλους και υπευθυνότητες και συντονίζει την ομάδα 

σε αναφορά με το έργο και την εξέλιξή του 

• Συμμετέχει στην προετοιμασία δημοσίων και ιδιωτικών διαγωνισμών έργων 

• Σχεδιάζει, παρακολουθεί και εισηγείται τη διαδικασία ανάδειξης και επιλογής 

εξωτερικών συμβούλων για το έργο και επιμελείται της συνολικής διαδικασίας 



• Διαχειρίζεται και συντονίζει τη ροή των εργασιών της ομάδας έργου και των συμβούλων 

προκειμένου να διασφαλίζεται η εκτέλεση των φάσεων του έργου εντός των 

χρονοδιαγραμμάτων 

• Ελέγχει τα παραδοτέα του έργου προτού αυτά παρουσιαστούν στη Διοίκηση και πριν την 

οριστικοποίησή τους 

• Ελέγχει, συντονίζει & διανέμει τις μελέτες των έργων, εντοπίζει έγκαιρα τυχόν σφάλματα 

ή παραλείψεις και σε συνεννόηση με μελετητή φροντίζει για την τροποποίησή τους 

Απαιτούμενα Προσόντα & Δεξιότητες: 

• Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ / ΑΤΕΙ 

• 7ετή+ από απόκτηση πτυχίου εμπειρία, με επιθυμητή εμπειρία σε Τεχνικό Γραφείο 

εταιρείας ή σε έργα υποδομών 

• Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 

• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά) 

• Εμπειρία σε Τεχνικούς Κανονισμούς, Προδιαγραφές και νομοθεσία δημοσίων έργων, θα 

συνεκτιμηθεί 

• Σχεδιασμός, συντονισμός, διαχείριση και παρακολούθηση έργου. Καθορισμός 

προτεραιοτήτων και άμεση ανταπόκριση 

• Ικανότητες διοίκησης ομάδας – να καθοδηγεί αποτελεσματικά την ομάδα έργου 

• Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε μεταβαλλόμενες συνθήκες 

• Ικανότητες επικοινωνίας με διαφορετικό κοινό και ενδιαφερόμενα μέρη  

• Προσωπική ακεραιότητα 

 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων  

 

• Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις θέσεις Διαχειριστή Έργου (Πολιτικός 

Μηχανικός) για τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας  και Διαχειριστή 

Έργου (Μηχανολόγος Μηχανικός) για τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής 

Σημασίας είναι στις 15 Σεπτεμβρίου 2022, στις 23.59 ώρα Ελλάδος 

 

• Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση humanresources@hraf.gr 


