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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 

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» και προς 

εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 31/2019 (ΑΔΑ: 663ΔΟΛΩ0-ΒΦΒ) απόφασης του 

Δ.Σ. της Επιχείρησης, προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση μίσθωσης έργου με 

ένα  (1) φυσικό πρόσωπο, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:  

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 ή ΤΕΙ 

 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 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Κ.Ε.ΔΗ.Θ. 

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 164, Τ.Κ.  54248 

ΤΗΛ.  2311821722 

FAX   2310318334 

E mail  : info@kedith.gr 



 Γνώση Αγγλικής Γλώσσας. 

Τα επιπρόσθετα βαθμολογούμενα προσόντα των υποψηφίων είναι:  

 Γνώση δεύτερης ξένης Γλώσσας 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Βαθμός Πτυχιακού Τίτλου Σπουδών  Βαθμός Χ 10  

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

Άριστη γνώση  

Πολύ καλή γνώση  

Καλή γνώση  

 

Βαθμός  15  

Βαθμός  10  

Βαθμός   5 

Γνώση Δεύτερης ξένης Γλώσσας  

Άριστη γνώση  

Πολύ καλή γνώση  

Καλή γνώση  

 

Βαθμός  15  

Βαθμός  10  

Βαθμός   5 

Συνέντευξη για το επίπεδο επάρκειας  

(υπόδειγμα συνέντευξης με τους υποψηφίους – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)  

Βαθμός έως 120 μονάδες 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω θέση καλούνται να υποβάλλουν 

έως τις 15/03/2019 και ώρα 14:00, στα γραφεία διοίκησης της 

Κ.Ε.ΔΗ.Θ., οδός Κωνσταντίνου Καραμανλή 164, 1
ος

 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 

 

 

Αντικείμενο του Έργου 

 Κατάρτιση εξειδικευμένης μεθοδολογίας για την υλοποίηση των δράσεων του 

Έργου, υλοποίηση εργαστηρίων/workshops, δομημένου διάλογου και 

διαδραστικού  διαλόγου  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  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

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 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


