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επωνυμία της επιχείρησης 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Με ένα (1) άτομο (Staff) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου RU:RBAN “Ανθεκτικότητα 
στην Αστική Καλλιέργεια και Αστικά Τοπία” (Resilient Urban Agriculture  and 
Landscape) /Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «URBACT III 2014-2020», 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ( Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)  
     Έχοντας υπόψη: 

 
1. Την υπ’ αριθμόν 979/26-06-2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Θεσσαλονίκης (ΑΔΑ:Β4Θ4ΩΡ5-Ψ27). 
2. Το με αριθμό 2391/12-08-2012  ΦΕΚ σύστασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του  

Δήμου Θεσσαλονίκης 
3. Την υπ’ αριθμόν 1067/16.09.2019 (με ΑΔΑ:ΩΓΘ2ΩΡ5-23Ρ) Απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης  
4. Την υπ’ αρ. 121/07-10-2019 (με ΑΔΑ: 6Δ49ΟΛΩ0-ΞΑΘ) Απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης  
5. Τις διατάξεις του άρθρου 256 του Ν.3463/2006  
6. Το υπ΄ αρ. 41/22-02-2019 πρωτογενές αίτημα για τη λήψη απόφασης συμμετοχής 

στο εν λόγω έργο από το Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. 
7. Την υπ. αριθμό 25/2019 (με ΑΔΑ: ΩΨΝ0ΟΛΩ0-ΤΤΨ)) απόφαση του ΔΣ έγκρισης 

συμμετοχής στο έργο. 
8. Την με ημερομηνία 06-03-2019 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του Επικεφαλής 

του Έργου και των εταίρων του προγράμματος συμπεριλαμβανομένης και της 
Κ.Ε.ΔΗ.Θ. 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν.  

10.   Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
11. Τις διατάξεις της § 5 του άρθρου 14 του ν.4403/2016,με τις οποίες προστέθηκε 
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περίπτωση κζ΄ στην παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006(ΦΕΚ280/Α΄) 
12.   Την υπ’ αριθμό 46/2020 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.  για την         

έγκριση της «Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης           
Μίσθωσης Έργου με ένα (1) άτομο (Staff) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου          
RU:RBAN “Ανθεκτικότητα στην Αστική Καλλιέργεια και Αστικά Τοπία” (Resilient         
Urban Agriculture  and Landscape) /Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «URBACT III 2014-2020. 

13.  Την Α/Α 57/2020 (αρ. πρωτ.: 793/2020)  Έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης    
πίστωσης συνολικού ποσού ύψους έξι χιλιάδες ΕΥΡΩ (6.000,00€) με Α.Δ.Α.           
:Ω5ΝΒΟΛΩ0-6ΥΖ. 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με 
ένα (1) άτομο (Staff) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου RU:RBAN “Ανθεκτικότητα 
στην Αστική Καλλιέργεια και Αστικά Τοπία” (Resilient Urban Agriculture  and 
Landscape) /Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «URBACT III 2014-2020»,  
 
Το αντικείμενο της απασχόλησης αφορά, 

•  Παρακολούθηση και διαχείριση του προγράμματος,  

• Υποβοήθηση οργάνωσης δράσεων που απορρέουν από τις υποχρεώσεις του 
προγράμματος 

• Eπικοινωνία με τον επικεφαλής εταίρο και τους υπόλοιπους εταίρους του 
προγράμματος μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

• Ενημέρωση του Συντονιστή Τοπικών Ομάδων (ULG Coordinator) για τις απαιτήσεις 
του προγράμματος έτσι όπως ανακοινώνονται από τον επικεφαλής εταίρο 

• Διευκόλυνση του έργου του Διαχειριστή Οικονομικών μέσω της παροχής των 
απαραίτητων στοιχείων προκειμένου να καταχωρούνται τα σχετικά δεδομένα  

• Σύνταξη μικρών κειμένων/ αναφορών με στοιχεία που τροφοδοτεί η Τοπική Ομάδα  

• Ανάρτηση μικρών κειμένων στο διαδίκτυο (μέσα κοινωνικής  δικτύωσης, ιστοσελίδα 
του προγράμματος) 

• Επικοινωνία με την κυρία Patricia Hernandez, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του έργου 

• Σύνταξη απολογιστικής έκθεσης και την εν γένει διατήρηση του φακέλου του 
προγράμματος.  

Η διάρκεια των παραπάνω υπηρεσιών αφορά στο χρονικό διάστημα από την 
υπογραφή της σύμβασης μέχρι  την λήξη του προγράμματος 04-06-2021. 

Η μέγιστη συνολική δαπάνη της υπό ανάθεση υπηρεσίας ανέρχεται σε 6.000,00€  (έξι   
χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο προϋπολογισμός θα προέλθει από 
την επιχορήγηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης από το 
ΕΤΠΑ (ποσοστό 85%)  και το ΠΔΕ (ποσοστό 15%)  αντίστοιχα.  
Ο χρόνος  παράδοσης των επιμέρους παραδοτέων  θα καθορίζεται  σύμφωνα και με 
τις επιταγές του έργου  

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
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• Οποιοδήποτε πτυχίο  ή δίπλωμα Α.Ε.Ι ή  Α.Τ.Ε.Ι.  ή  δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α. Π)  ΑΕΙ  ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της 
ημεδαπής  ή  ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή  αλλοδαπής 

• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 

• Αποδεδειγμένη εμπειρία στην  διαχείριση και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων  
Ευρωπαϊκών  προγραμμάτων  

 
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια: 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα. Σε περίπτωση 
πτυχίου της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
 

Τίτλοι σπουδών 20 μόρια 

Αποδεδειγμένη Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας  15 μόρια 

Αποδεδειγμένη εμπειρία  :λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του 
βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι συμμετέχουν 
στη διαδικασία επιλογής, σε διαχείριση και υλοποίηση διακρατικών 
και χρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών  προγραμμάτων   

Έως 20 
μόρια 

Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή 15 μόρια 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών  15 μόρια 

Ανεργία Έως 12 
μόρια 

Συνέντευξη: Λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα η  εμπειρία  και  
η κατάρτιση  του υποψηφίου 

Έως 15                
μόρια 

 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 
1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και 

να μην έχουν υπερβεί το 45ο. 
2. Κάθε έτος εμπειρίας μοριοδοτείται με  πέντε (5) μόρια/έτος, με ανώτατο όριο τα 

τέσσερα (4) έτη . 
3. Κάθε μήνας ανεργίας μοριοδοτείται με ένα (1) μόριο/μήνα, με ανώτατο   
       υπολογιζόμενο χρόνο μοριοδοτούμενης ανεργίας τους δώδεκα μήνες.    

4.   Μετά το πέρας της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων από τους  
ενδιαφερόμενους, οι υποψήφιοι που έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, θα έχουν συνέντευξη με την επιτροπή επιλογής που έχει οριστεί 
για τον σκοπό αυτό, με την υπ΄αριθμόν 4/2020 (ΑΔΑ:ΨΙΓΚΟΛΩ0-ΜΕΚ) απόφαση 
του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.  
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

ΑΔΑ: ΨΡΣΛΟΛΩ0-ΙΘ6



Οι ενδιαφερόμενοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των 
λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  
απαιτούμενα από την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  σε 
σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει: 
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπογεγραμμένη  
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.  
3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου 

σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, 
όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν.148/11914) και 
αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.  

4.       Αποδεικτικό γνώσης της ξένης γλώσσας.   
5.  Αποδεικτικά της εμπειρίας σε συναφή με την προκήρυξη δραστηριότητες.  

Ειδικότερα: βεβαίωση εργοδότη όπου θα αναγράφεται ο χρόνος 
απασχόλησης καθώς και οι τίτλοι των προγραμμάτων διαχείρισης  και 
υλοποίησης ή συμβάσεις εργασίας. 

6. Βιογραφικό σημείωμα. 
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:  

           Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη     
           απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα      
           ασκούσε  επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που     
           προορίζεται,  ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού    
           αδικήματος.  
           Ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση ή δικαστική αντίληψη και  

             ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα     
             αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν       
             δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί     
              εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.  
              Ότι έχει διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχεται τους όρους αυτής 
8. Οτιδήποτε αναφέρεται ως μοριοδοτούμενο πρέπει να αποδεικνύεται με τα  

αντίστοιχα απαραίτητα δικαιολογητικά.   Αναλυτικότερα: 
             Αποδεικτικό μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 

Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η      
απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. 

             Αποδεικτικό γνώσης  Η/Υ.    
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
 

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.ΔΗ.Θ., του Δήμου 
Θεσσαλονίκης και στο πρόγραμμα Διαύγεια, περίληψή της θα δημοσιευθεί σε δύο 
(2) εφημερίδες του Νομού και θα τοιχοκολληθεί στην έδρα της Επιχείρησης και στο 
Δήμο Θεσσαλονίκης.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση της πρόσληψης στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.kedith.gr και www.thessaloniki.gr (τηλ. επικοινωνίας: 
2311821722) Δευτέρα με Παρασκευή από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ) 
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα 
σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης 
της περίληψης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού 

http://www.kedith.gr/
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Θεσσαλονίκης, στα γραφεία της επιχείρησης Δευτέρα με Παρασκευή από 9:00 π.μ. 
έως 14:00 μ.μ. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά, μέσα σε 
κλειστό φάκελο, αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου προσώπου με επίδειξη σχετικής 
εξουσιοδότησης. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το 
εμπρόθεσμο αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής , ο οποίος μετά την αποσφράγιση επισυνάπτεται στην αίτηση των 
υποψηφίων.  
 
Λόγω των εξελίξεων δε στο χώρο της υγείας (κορονοϊού ), καθώς και των εκτάκτων 
μέτρων πρόληψης που λαμβάνονται από το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ, 
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως 
αποστείλουν σχετικό φάκελο και με email, όπου θα αναγράφονται ευκρινώς το 
ονοματεπώνυμο του Υποψηφίου, η Δ/νσή του µε κεφαλαία γράμματα, καθώς και ο 
λόγος για τον οποίο  υποβάλλεται ο σχετικός φάκελος. 
Οι υποψήφιοι  θα αποστέλλουν την αίτησή τους με τα συνημμένα σε αυτήν 
έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. :prosklisi@kedith.gr 

 
 ΕΠΙΛΟΓΗ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Η επιλογή των υποψήφιων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που 
συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 4/2020 (ΑΔΑ:ΨΙΓΚΟΛΩ0-ΜΕΚ) απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι πίνακες 
κατάταξης των υποψήφιων αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης, 
στη Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και της επιχείρησης. Κατά 
των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, 
ενώπιον του Δ.Σ. της επιχείρησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία , η οποία λήγει 
μετά την πάροδο τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της 
ανάρτησης. 
 
 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
( Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) 

 
 
 
 
                                                               ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ  
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