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Θεσσαλονίκη, 02/12/2019 

Αρ. Πρωτ 469 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για  τη  σύναψη  σύμβασης  εξαρτημένης  εργασίας  ορισμένου  χρόνου,  διάρκειας  είκοσι 

τεσσάρων  (24) μηνών,  για  τη στελέχωση  της Διεύθυνσης Συγχρηματοδοτούμενων έργων και 

Διεθνών Συνεργασιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, για τον σχεδιασμό – συντονισμό και υλοποίηση έργων 

και προγραμμάτων της ανωτέρω Διεύθυνσης.  

Η Επιτροπή επιλογής προσωπικού και συνεργατών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ 

έχοντας υπόψη: 

- το άρθρο 15 του Καταστατικού της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ 

- τον  εγκεκριμένο  Κανονισμό  Εσωτερικών  Υπηρεσιών  και  τον  Κανονισμό  Πρόσληψης 

Προσωπικού και Συνεργατών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ  

- την  υπ’  αριθμόν 6  Απόφαση  της 3ης  Συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της ΜΑΘ 

ΑΑΕ/ΟΤΑ έτους 2019 της περιόδου 2019 ‐ 2023. 

προκηρύσσει,  

την  πρόσληψη  στελέχους  πλήρους  απασχόλησης  με  πτυχίο  ΑΕΙ  Μηχανικού  (Αρχιτέκτονα 

Μηχανικού ή Χωροταξίας ή Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ή Μηχανικού 

Περιβάλλοντος)  ή/και  Οικονομικών  Επιστημών  με  Σύμβαση  ορισμένου  χρόνου  διάρκειας 

είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με εμπειρία στην οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση και υλοποίηση 

Ευρωπαϊκών  και  Συγχρηματοδοτούμενων  έργων,  για  τη  στελέχωση  της  Διεύθυνσης 

Συγχρηματοδοτούμενων έργων και Διεθνών Συνεργασιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, για τον σχεδιασμό, 

συντονισμό, διαχείριση και υλοποίηση έργων και προγραμμάτων της ανωτέρω Διεύθυνσης. 

Ενδεικτικά, τα καθήκοντα του στελέχους που θα επιλεγεί περιλαμβάνουν τα παρακάτω:  
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 Είναι υπεύθυνος/η για την έγκαιρη, ομαλή, αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των 

δράσεων και παραδοτέων των προγραμμάτων που θα απασχοληθεί 

 Συνεργάζεται στενά με τους εταίρους των  προγραμμάτων που θα απασχοληθεί καθώς και 

με συνεργαζόμενους φορείς  όπου προβλέπονται προκειμένου να υλοποιηθούν οι δράσεις 

και τα παραδοτέα των έργων  

 Στο πλαίσιο των προγραμμάτων που θα απασχοληθεί, εκπονεί επιστημονικές έρευνες και 

επεξεργάζεται αποτελέσματα και δεδομένα, συντάσσει εκθέσεις και επιστημονικές μελέτες 

του  αντικειμένου,  συμβάλλει  στην  επικοινωνία  και  διάχυση  των  δράσεων  και 

αποτελεσμάτων  των  έργων,  συντάσσει  εκθέσεις  απολογισμού,  συμβάλλει  στην 

διοργάνωση των προγραμματισμένων δράσεων / εκδηλώσεων των προγραμμάτων. 

 Υποστηρίζει την Διεύθυνση Συγχρηματοδοτούμενων έργων και Διεθνών Συνεργασιών της 

ΜΑΘ  ΑΑΕ/ΟΤΑ  για  τη  διασφάλιση  της  βιωσιμότητας  και  συνέχειας  των  προγραμμάτων 

συμπεριλαμβανομένης  της  συγγραφής  /  σύνταξης  νέων  προτάσεων  και  υποβολών  σε 

χρηματοδοτούμενα πλαίσια και ένταξη σε εθνικά και διεθνή εταιρικά σχήματα διεκδίκησης 

χρηματοδότησης νέων ιδεών και προγραμμάτων.   

Τα  ελάχιστα  απαιτούμενα  προσόντα  και  δεξιότητες  που  πρέπει  να  πληροί  ο  υποψήφιος 

προκειμένου να  διεκδικήσει την παραπάνω θέση απασχόλησης είναι τα παρακάτω:  

Προσόντα και δεξιότητες  

 Πτυχίο ΑΕΙ  Μηχανικού (Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Χωροταξίας ή Πολιτικού Μηχανικού ή 

Τοπογράφου Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος) ή/και Οικονομικών Επιστημών  της 

ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών τίτλων της αλλοδαπής  

 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας  

 Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και βασικών προγραμμάτων  

Ειδική επαγγελματική εμπειρία: 

 Εμπειρία,  τουλάχιστον  5ετή,  στην  οργάνωση,  διοίκηση  και  διαχείριση  Ευρωπαϊκών  και 

Συγχρηματοδοτούμενων  έργων  (Ευρωπαϊκά  Προγράμματα  Εδαφικής  Συνεργασίας, 

HORIZON 2020, ΕΣΠΑ). 

 Εμπειρία,  τουλάχιστον  5ετή,  στην  υλοποίηση  Ευρωπαϊκών  και  Συγχρηματοδοτούμενων 

έργων  ‐  εκπόνηση  επιστημονικών  μελετών  (σκοπιμότητας,  βιωσιμότητας,  στρατηγικών 

σχεδίων  δράσης,  κλπ.)  στα  επιστημονικά  πεδία  της  χωρικο‐οικονομικής  ανάλυσης,  του 

αναπτυξιακού σχεδιασμού, βιώσιμης κινητικότητας, περιβαλλοντικού σχεδιασμού, κ.α. 

Επιθυμητά προσόντα του υποψηφίου που θα συνεκτιμηθούν: 

 Μεταπτυχιακή ειδίκευση στα παραπάνω επιστημονικά αντικείμενα  

 Εμπειρία στην προετοιμασία φακέλων προς χρηματοδότηση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, 

συγγραφή προτάσεων προς χρηματοδότηση 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Οι  ενδιαφερόμενοι/ες  καλούνται  να  υποβάλουν  αυτοπροσώπως  ή  μέσω  εξουσιοδοτημένων 

αντιπροσώπων τα παρακάτω  απαιτούμενα δικαιολογητικά: 
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(α) βιογραφικό σημείωμα με αναφορά σε όλα τα στοιχεία της επιστημονικής εξειδίκευσης και 

επαγγελματικής εμπειρίας,  

(β)  όλα  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  για  την  απόδειξη  των  τυπικών  και  ουσιαστικών 

προσόντων  όπως  αυτά  αναγράφονται  στο  βιογραφικό  σημείωμα,  π.χ.  Διπλώματα,  Πτυχία, 

Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, Πιστοποιητικά κλπ,  

(γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

Τα  δικαιολογητικά  κατατίθενται  σε  απλά  φωτοαντίγραφα,  συνοδευόμενα  από  την  Αίτηση 

Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  (επισυνάπτεται  στην παρούσα πρόσκληση), εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην 

ιστοσελίδα της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ (www.mdat.gr) και λήγει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ήτοι 

την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00, στο Πρωτόκολλο της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ επί της 

οδού  Β.  Γεωργίου  Α΄  αριθμός  1,  1ος  όροφος,  γραφείο  105Α  (Πληροφορίες:    κα  Στεφανία 

Γκολιδάκη, τηλ.: 2313 31 7712, email: info@mdat.gr) 

Αιτήσεις  που δεν θα περιλαμβάνουν  τα ως άνω και  δεν θα προσκομιστούν  έως  την ως άνω 

προβλεπόμενη ημέρα και ώρα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η  τελική αξιολόγηση –  κατάταξη  των υποψηφίων  και  η  τελική  επιλογή  θα  πραγματοποιηθεί 

σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  Πρόσληψης  Προσωπικού  και  Συνεργατών  της  ΜΑΘ  ΑΑΕ/ΟΤΑ, 

λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

Προσωπικότητα  10% 

Επιστημονική κατάρτιση  15% 

Εξειδίκευση/ επαγγελματική εμπειρία  70% 

Οικογενειακή κατάσταση  5% 

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

ΤΗΣ ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ 

 


