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ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ “BE ACTIVE – SHAPE
EUROPE ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020” ΠΟΥ
ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης – ΚΕΔΗΘ στο πλαίσιο
υλοποίησης και για τις ανάγκες του εγκεκριμένου έργου με τίτλο « Be Active –
Shape Europe του προγράμματος Europe for Citizens 2014-2020», προτίθεται να
συνεργαστεί με σύμβαση μίσθωσης έργου με τρία (3) φυσικά πρόσωπα, με
χρονική διάρκεια διαφορετική για κάθε θέση αλλά ως μέγιστη ανάθεση ορίζεται
η ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου του έργου στις 30/09/2020.

Το ύψος της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο εξαρτάται από την
προϋπολογισθείσα δαπάνη για το προς ανάθεση έργο και υπόκειται στους
περιορισμούς του χρηματοδοτικού προγράμματος.
ΘΕΣΗ 1: (1 ΑΤΟΜΟ)
Αντικείμενο Απασχόλησης: Υπεύθυνος Διοικητικής διαχείρισης και υλοποίησης
των δράσεων του εγκεκριμένου έργου με τίτλο Be Active – Shape Europe του
προγράμματος Europe for Citizens 2014-2020 (βλ. αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)
Διάρκεια σύμβασης: από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως
30/09/2020
Αμοιβή συνολικά: 18.120,00€ συν τους αναλογούντες φόρους.
Απαραίτητα προσόντα:
Οι Υποψήφιοι να είναι φυσικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος –
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πτυχίο ΑΕΙ Κατεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Πολιτικών
Επιστημών.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις Διεθνείς Σχέσεις και
Στρατηγικές Σπουδές.

Εμπειρία στην Οικονομική ή/και διοικητική Διαχείριση Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων Erasmus+ ή Europe for Citizens τουλάχιστον 3 ετών με
προϋπολογισμό άνω των 100.000 ευρώ
Εμπειρία στη διοργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων και ημερίδων, καθώς
και δημοσίων και διεθνών σχέσεων με παραδοτέες συνεργασίες,
τουλάχιστον 3 ετών.
Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε υποβολή και υλοποίηση Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων Erasmus Plus, ή και άλλης συναφούς εμπειρίας.
Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ΟΤΑ με αντικείμενο ενασχόλησης την
Οικονομική Διαχείριση ευρωπαϊκού προγράμματος Europe for Citizens ή
Erasmus+.
Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
Γνώση δεύτερης Γλώσσας.
Τα επιπρόσθετα βαθμολογούμενα προσόντα των υποψηφίων είναι:
Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και καταρτίσεις, κινητικότητα
προσωπικού για επιμόρφωση καθώς και συνέδρια και δίκτυα υπό το
Πρόγραμμα LLP - ERASMUS , Erasmus+
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Βαθμός Προπτυχιακού Τίτλου Σπουδών
Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
Άριστη γνώση
Πολύ καλή γνώση
Καλή γνώση
Γνώση δεύτερης Γλώσσας
Άριστη γνώση
Πολύ καλή γνώση
Καλή γνώση
Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και καταρτίσεις,
κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση καθώς και
συνέδρια και δίκτυα υπό το Πρόγραμμα LLP - ERASMUS,
Erasmus+
Συνέντευξη για το επίπεδο επάρκειας
(υπόδειγμα συνέντευξης με τους υποψηφίους –
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI)

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Βαθμός Χ 10
Βαθμός 15
Βαθμός 10
Βαθμός 5
Βαθμός 15
Βαθμός 10
Βαθμός 5
Βαθμός 20

Βαθμός έως 120 μονάδες

ΘΕΣΗ 2: (1 ΑΤΟΜΟ)
Αντικείμενο Απασχόλησης: Υπεύθυνος Επικοινωνίας και διάχυσης του
εγκεκριμένου έργου με τίτλο Be Active – Shape Europe του προγράμματος Europe
for Citizens 2014-2020 (βλ. αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)
Διάρκεια σύμβασης: από την ημερομηνία υπογραφής άλλης σύμβασης έως
30/09/2020
Αμοιβή συνολικά: 10.900,00€ συν τους αναλογούντες φόρους.
Απαραίτητα προσόντα:
Οι Υποψήφιοι να είναι φυσικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος –
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πτυχίο ΑΕΙ Κατεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Πολιτικών
Επιστημών.
Εμπειρία στην Επικοινωνία Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Europe for
Citizens ή Erasmus+ για τη Νεολαία τουλάχιστον 3 ετών.
Εμπειρία στη διοργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων και ημερίδων, κατά
προτίμηση με διεθνείς συμμετέχοντες τουλάχιστον 3 ετών.
Εμπειρία 3 ετών στη διαχείριση δραστηριοτήτων διάχυσης εκδηλώσεων,
δράσεων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων με τη χρήση μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και του διαδικτύου, το σχεδιασμό και την υλοποίηση καμπάνιας
προβολής.
Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
Γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Internet, Microsoft Office).
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Βαθμός Προπτυχιακού Τίτλου Σπουδών
Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
Άριστη γνώση
Πολύ καλή γνώση
Καλή γνώση
Γνώση δεύτερης ξένης Γλώσσας
Άριστη γνώση
Πολύ καλή γνώση
Καλή γνώση
Συνέντευξη για το επίπεδο επάρκειας
(υπόδειγμα συνέντευξης με τους υποψηφίους – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΙI)

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Βαθμός Χ 10
Βαθμός 15
Βαθμός 10
Βαθμός 5
Βαθμός 15
Βαθμός 10
Βαθμός 5
Βαθμός έως 120 μονάδες

ΘΕΣΗ 3: (1 ΑΤΟΜΟ)
Αντικείμενο Απασχόλησης: Υπεύθυνος μεθοδολογίας των Εργαστηρίων και των
Δομημένων Διαλόγων του έργου και Εκπαιδευτής του Εργαστηρίου και του
Δομημένου Διαλόγου της ΚΕΔΗΘ για το εγκεκριμένο έργο με τίτλο Be Active – Shape
Europe του προγράμματος Europe for Citizens 2014-2020 (βλ. αναλυτικά στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)
Διάρκεια σύμβασης: από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως
30/08/2019
Αμοιβή συνολικά: 5.000,00 € συν τους αναλογούντες φόρους.
Απαραίτητα προσόντα:
Οι Υποψήφιοι να είναι φυσικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος –
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πτυχίο ΑΕΙ
Να αποτελεί μέλος του Εθνικού Μητρώου Εκπαιδευτών του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ
Εμπειρία 3 ετών ως Εκπαιδευτής/ Facilitator μη τυπικής εκπαίδευσης σε
έργα Europe for Citizens ή Erasmus+ για τη Νεολαία.
Πιστοποίηση ως Εκπαιδευτής/Εκπαιδεύτρια από το SALTO-YOUTH.

Εμπειρία 2 ετών στο συντονισμό, τη μεθοδολογική προσέγγιση
εργαστηρίων/workshops σε συναφή δραστηριότητες, δομημένου
διαλόγου, διαδραστικού διαλόγου και workshops
Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
Τα επιπρόσθετα βαθμολογούμενα προσόντα των υποψηφίων είναι:
Γνώση δεύτερης ξένης Γλώσσας
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Βαθμός Προπτυχιακού Τίτλου Σπουδών
Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
Άριστη γνώση
Πολύ καλή γνώση
Καλή γνώση
Γνώση Δεύτερης ξένης Γλώσσας
Άριστη γνώση
Πολύ καλή γνώση
Καλή γνώση
Συνέντευξη για το επίπεδο επάρκειας
(υπόδειγμα συνέντευξης με τους υποψηφίους – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Βαθμός Χ 10
Βαθμός 15
Βαθμός 10
Βαθμός 5
Βαθμός 15
Βαθμός 10
Βαθμός 5
Βαθμός έως 120 μονάδες

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω θέσεις καλούνται να υποβάλλουν
έως τις 24/12/2018 και ώρα 12:00, στα γραφεία διοίκησης της
Κ.Ε.ΔΗ.Θ., οδός Κωνσταντίνου Καραμανλή 164, 1ος όροφος,
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι
 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 Βιογραφικό σημείωμα
 Φωτοαντίγραφα τίτλου σπουδών (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου
σπουδών απαιτείται επικυρωμένη μετάφρασή του).
 Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών
 Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ, Internet, Microsoft Office, οπού
αυτό απαιτείται από την πρόσκληση.
 Βεβαιώσεις εμπειρίας σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στην παρούσα
πρόσκληση κριτήρια αξιολόγησης.
 Βεβαιώσεις πιστοποίησης, όπου αυτές απαιτούνται, σύμφωνα με τα
περιλαμβανόμενα στην παρούσα πρόσκληση κριτήρια αξιολόγησης.
2. Η Κ.Ε.ΔΗ.Θ. δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη
σύμβασης, διότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια η
κρίση της καταλληλότητας ή μη των ενδιαφερομένων σε σχέση με τις
ανάγκες του έργου, αποκλειόμενης οποιαδήποτε αξίωσης των
ενδιαφερομένων.
3. Η μη εμφάνιση στη συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισμό του/της
υποψηφίου/ας από τη διαδικασία.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ.
ΣΠΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο υποψήφιος για τη Θέση 1 θα είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω:
Αντικείμενο του Έργου





















Συντονισμό και υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που περιγράφονται
στην εγκεκριμένη αίτηση
Επικοινωνία με τους εταίρους του Έργου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
λογαριασμό της ΚΕΔΗΘ
Επίβλεψη της ορθής διεκπεραίωσης του προϋπολογισμού του Έργου με
βάση τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Δημιουργία φόρμας αξιολόγησης του έργου για κάθε δραστηριότητα
Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των εταίρων για την ορθή υλοποίηση
των δράσεων του Έργου
Συντονισμό και συμμετοχή στις συναντήσεις εταίρων για την ορθή υλοποίηση
του έργου
Συγγραφή ενδιάμεσων εκθέσεων και τελικής έκθεσης προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
Συντονισμός για τη δημιουργία ιστοσελίδας και λογοτύπου του έργου
Συντονισμός για τη δημιουργία έντυπου ενημερωτικού υλικού, όπως flyers &
posters, banner roll up του έργου για την προβολή αυτού με απαραίτητη τη
σωστή χρήση των λογοτύπων του προγράμματος και του χρηματοδότη (ΕΕ)
Συντονισμός διάχυσης Newsletters όλων των δράσεων και εξελίξεων
αναφορικά με το Έργο από κάθε εταίρο μεταφρασμένα και κατά εταίρο
(ανάρτηση και στην ιστοσελίδα του Έργου)
Συντονισμός και επίβλεψη για την εφαρμογή του στρατηγικού πλάνου
επικοινωνίας και διάχυσης του έργου στην τοπική κοινωνία, τους δικαιούχους
του Έργου και λοιπούς stakeholders με στόχο τη μέγιστη δυνατή προβολή
του Έργου και των δράσεων της ΚΕΔΗΘ
Συντονισμός ενεργειών προκειμένου για την επίτευξη του απαιτούμενου
αριθμού συμμετεχόντων για τη χρηματοδότηση του έργου
Συντονισμός και επίβλεψη μεθοδολογίας που θα καταρτισθεί από το
συνεργάτη του Έργου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του
Έργου και την αποστολή του προς τους Εταίρους του Έργου
Διασφάλιση ποιοτικών χαρακτηριστικών των δράσεων του Έργου μέσω του
συντονισμού όλων των απαραίτητων δραστηριοτήτων
Δημιουργία πλάνου διαχείρισης και υλοποίησης του έργου

Ο υποψήφιος για τη Θέση 2 θα είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω:
Αντικείμενο του Έργου













Δημιουργία κειμένων του έργου για την ιστοσελίδα του Έργου και σύνταξη
σχετικών περιοδικών δελτίων τύπου
Δημιουργία Φόρμας συμμετοχής για τις δράσεις του έργου
Δημιουργία κειμένων του έντυπου ενημερωτικού υλικού, όπως flyers &
posters, banner roll up του έργου και δελτίων τύπου για την προβολή αυτού
με απαραίτητη τη σωστή χρήση των λογοτύπων του προγράμματος και του
χρηματοδότη (ΕΕ)
Δημιουργία κειμένων Newsletters για τη διάχυση όλων των δράσεων και
εξελίξεων αναφορικά με το Έργο από κάθε εταίρο μεταφρασμένα και κατά
εταίρο (ανάρτηση και στην ιστοσελίδα του Έργου)
Συγγραφή και υλοποίηση στρατηγικού πλάνου επικοινωνίας και διάχυσης της
δράσης στην τοπική κοινωνία, τους δικαιούχους του Έργου και λοιπούς
stakeholders με στόχο τη μέγιστη δυνατή προβολή του Έργου και των
δράσεων της ΚΕΔΗΘ
Διαχείριση κειμένων και προβολής των social media (Facebook, Instagram)
του έργου
Εύρεση Κατ’ ελάχιστον 1 συμφωνία με Χορηγό Επικοινωνίας για το έργο για
τη δημοσίευση σχετικού υλικού
Ενημέρωση των σχετικών stakeholders που θα συμμετέχουν στις δράσεις του
έργου
Μετάφραση όλου του υλικού για τις δράσεις και την προετοιμασία των
δράσεων στα Ελληνικά και Αγγλικά

Ο υποψήφιος για τη Θέση 3 θα είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω:
Αντικείμενο του Έργου







Κατάρτιση εξειδικευμένης μεθοδολογίας για την υλοποίηση των δράσεων του
Έργου εργαστήρια/workshops, δομημένο διάλογο και διαδραστικό διάλογο
βάσει των θεματικών και προτεραιοτήτων του Έργου
Συλλογή και καταγραφή όλων των απαραίτητων στοιχείων πριν την
υλοποίηση και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των δράσεων, καθώς και των
προτάσεων των συμμετεχόντων, προκειμένου να καταρτισθεί πλήρες και
ολοκληρωμένο Policy Paper ως βασικό παραδοτέο του Έργου
Συλλογή, καταγραφή, αξιολόγηση και αποτύπωση των αποτελεσμάτων της
Φόρμας Αξιολόγησης όλων των δράσεων του Έργου στο Policy Paper
Σύνταξη εκθέσεως απολογισμού των δραστηριοτήτων του έργου προς το
διαχειριστή προκειμένου να συμπεριληφθεί στα τελικά απολογιστικά δελτία
του Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
1.
Τεχνική
Επάρκεια
Γνώση
Εμπειρία
1
Επιτυχία
διαχείρισης
έργου
Απαιτήσεις &
στόχοι
του
έργου
Ποιότητα
Ομαδική
εργασία
Επίλυση
προβλημάτων
Αντικείμενο &
παραδοτέα
Χρονοδιάγραμμ
α & φάσεις του
έργου
Υλοποίηση
έργου
Επικέντρωση
στα
αποτελέσματα
Πολυπολιτισμικ
ή κουλτούρα
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