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3/6/2020 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την επιλογή προσωπικού στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων για 
απασχόληση με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υποστήριξης της 
υλοποίησης και διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων Έργων που υλοποιεί το 

Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Πλαίσιο Συνεργασίας (ERFC) στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«INTERREG V/A «Greece - Italy (EL- IT) 2014-2020». 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 
 

Το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Πλαίσιο Συνεργασίας (ERFC) ενεργώντας ως Αναθέτουσα 
Αρχή, στο πλαίσιο του Προγράμματος «INTERREG V/A «Greece - Italy (EL- IT) 2014-2020», 
προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 1 (μία) θέση 
προσωπικού υποστήριξης της υλοποίησης και διαχείρισης και 1 (μία) θέση στελέχους 
πολιτιστικών δράσεων των συγχρηματοδοτούμενων Έργων που υλοποιεί.  

Είδος συμβάσεων 

Δύο (2) Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ένα στέλεχος διαχείρισης 
έργων και ένα στέλεχος πολιτιστικών δράσεων) 

Διάρκεια συμβάσεων 

Οι δύο συμβάσεις θα είναι τρίμηνης διάρκειας (με δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις 
απαιτήσεις των έργων, στα οποία θα απασχοληθούν τα εν λόγω στελέχη) 

Αντικείμενο εργασίας 

Τα 2 στελέχη θα παρέχουν τις παρακάτω εργασίες 

• Συμμετοχή στο διοικητικό συντονισμό και τον προγραμματισμό των δράσεων που 
περιλαμβάνουν τα Έργα.  

• Υποστήριξη των ενεργειών υλοποίησης και παρακολούθησης του Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου συγκεκριμένων έργων.  
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• Τήρηση φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων βάσει των απαιτήσεων των έργων 

• Συνεργασία με τα περιφερειακά στελέχη του φορέα για την υποστήριξη της 
διαδικασίας παρακολούθησης και επανατροφοδότησης της υλοποίησης συγκριμένων 
έργων.  

• Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των εγκεκριμένων ενεργειών των έργων.  

• Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη συγκεκριμένων παραδοτέων έργων σε 
συνάρτηση με το επιστημονικό του/της προφίλ και τα διαθέσιμα προσόντα του/της  

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Στέλεχος διαχείρισης έργων 

Ελάχιστα Απαιτούμενα προσόντα  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον όλα τα παρακάτω 
απαιτούμενα προσόντα: 

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ θετικής/ή και τεχνολογικής/ή και οικονομικής/ η και ανθρωπιστικής 
κατεύθυνσης ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής 
του εξωτερικού. 

• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό 
λόγο.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην 
παρούσα πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τα διαθέτει, 
αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης. 

Επιθυμητά προσόντα 

• Γνώση συγγραφής ακαδημαϊκών εργασιών (papers) 

• Γνώση 2ης ξένης γλώσσας 

• Συνέντευξη. 

Στέλεχος πολιτιστικών δράσεων  

Ελάχιστα Απαιτούμενα προσόντα  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον όλα τα παρακάτω 
απαιτούμενα προσόντα: 

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ θετικής/ή και τεχνολογικής/ή και οικονομικής/ η και ανθρωπιστικής 
κατεύθυνσης ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής 
του εξωτερικού. 

• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό 
λόγο.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην 
παρούσα πρόσκληση και στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν τα διαθέτει, 
αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης. 
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Επιθυμητά προσόντα 
 

• Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον 1 έτος) στη διαχείριση, 
υλοποίηση και παρακολούθηση ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΕΣΠΑ, 
διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά και άλλα) σε πεδία όπως: Τέχνη και 
Πολιτισμός, πολιτιστική επιχειρηματικότητα, πολιτιστική ανάδειξη και διαχείριση 
περιοχών, βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών κλπ)  

• Γνώση 2ης ξένης γλώσσας 

• Συνέντευξη. 

Στοιχεία απασχόλησης – Αμοιβή 

Η αμοιβή θα καθοριστεί με βάση τα προσόντα και την εμπειρία των στελεχών. 

Διαδικασία Αξιολόγησης 

Την αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και την τελική επιλογή θα εκτελέσει Επιτροπή 
Αξιολόγησης, η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό εκ μέρους του ΔΣ. Τα «απαιτούμενα 
προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, 
είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν αξιολογούνται. 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα «απαιτούμενα προσόντα» θα κληθούν σε συνέντευξη, η 
οποία θα βαθμολογηθεί όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.  

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 

• Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και αποδοχή τους εφόσον πληρούν τα ελάχιστα  
απαιτούμενα προσόντα. 

• Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποψηφιοτήτων με βάση τους πίνακες κριτήριων 
που ακολουθούν: 

Στέλεχος διαχείρισης έργων 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

1.  Κατανόηση του περιβάλλοντος των έργων που υλοποιεί η ΑΑ 
και των ιδιαίτερων απαιτήσεων (βάσει συνέντευξης) 

25% 

2.  Γνώση 2ης ξένης γλώσσας 

 

50% 

3.  Γνώση συγγραφής ακαδημαϊκών papers (εργασιών). 
 

Καμία γνώση συγγραφής ακαδ. 
εργασίας 

100 

Συγγραφή μίας ακαδ. εργασίας  110 

25% 



 

 
 

Σελίδα 4 από 5 
 
 

Συγγραφή παραπάνω ακαδ. 
εργασιών 

100 + (αρ. εργασιών *10) 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100% 

Στέλεχος πολιτιστικών δράσεων 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(%) 

1.  Τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον 1 έτος) 
στη διαχείριση, υλοποίηση και παρακολούθηση ευρωπαϊκών 
συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΕΣΠΑ, διασυνοριακά, 
διαπεριφερειακά, διακρατικά και άλλα) σε πεδία όπως: Τέχνη 
και Πολιτισμός, πολιτιστική επιχειρηματικότητα, πολιτιστική 
ανάδειξη και διαχείριση περιοχών, βιώσιμη ανάπτυξη 
περιοχών κλπ)  

 

25% 

2.  Γνώση 2ης ξένης γλώσσας 

 

50% 

3.  Συνέντευξη 

 

25% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Επισημαίνεται ότι: 
 

 Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των αιτήσεων ανέρχεται σε 100 βαθμούς 
για τις περιπτώσεις όπου καλύπτονται ακριβώς τα Ελάχιστα Απαιτούμενα προσόντα. 
Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος διαθέτει μόνο το ελάχιστα απαιτούμενα 
προσόντα θα λαμβάνει βαθμολογία 100.  

 Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι τους 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις όπου 
υπερκαλύπτονται οι προδιαγραφές της πρόσκλησης (επιπρόσθετα βαθμολογούμενα 
προσόντα).  

 Προτάσεις οι οποίες δεν καλύπτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα  για κάθε 
θέση  θα απορρίπτονται.  

 Για συνέντευξη θα κληθούν μόνο όσοι διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα 
προσόντα. 

Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης της 
ΕΚ. Οι όροι της πρόσκλησης για επιλογή έκτακτου προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν 
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πρέπει να θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων 
και της διαφάνειας. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό 
σημείωμα. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στο erfc@otenet.gr αναφέροντας τη 
θέση που τους ενδιαφέρει. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στην 
ιστοσελίδα του φορέα μας https://erfc.gr/). 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα https://erfc.gr/. Κατόπιν 
της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης 
εντός 3 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο erfc@otenet.gr. 

 

 

Ο Πρόεδρος ERFC 

 
Νικόλαος Πετρόπουλος 
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