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ΑΔΑ Ω5ΟΙΩ6Μ-20Σ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Α.Π 192674/22-07-2021

Ταχ Δ/νση Λιοσίων 22 Τ.Κ 104.38 Αθήνα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΟΜ ΠΡΩΤ 192673 22-07-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύνοψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

για την υλοποίηση του έργου FOSTERING THE URBAN FOOD SYSTEM
TRANSFORMATION THROUGH INNOVATIVE LIVING LABS

IMPLEMENTATION FUSILLI ΠΡΟΩΘΗΣΗ TOY ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ TON ΠΟΛΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ nou χρηματοδοτείται
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020

H2020-FNR-2020/CE-FNR-O7-2O20

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός 1 ατόμου χρονικής διάρκειας

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για τρία 3 χρόνια σε
κάθε περίπτωση δε θα υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης του προγράμματος
για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου FOSTERING THE URBAN
FOOD SYSTEM TRANSFORMATION WROUGHT INNOVATIVE UVING LABS
IMPLEMENTATION FUSILLI ΠΡΟΩΘΗΣΗ TOY ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ TOY
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Horizon 2020 H2020-FNR-07-2020

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αντικείμενο
Σύμβασης
Μίσθωσης

Έργου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Τίρονική
Διάρκεια

Σύμβασης

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ 101

Αμοιβή

Απαιτούμενα
Προσόντα

με σνπστοιχη
μοριοδοτηση

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί στην
παρακολούθηση διαχείριση και την υλοποίηση

του φυσικού αντικείμενου του χρηματοδοτούμενου
έργου FUSILLI στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού

Προγράμματος HORIZON2020
Η χρονική διάρκεια της^μίσθωσής έργου
θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης και για 3 χρόνια Σε κάθε

περίπτωση δε θα υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης
του προγράμματος

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της
σύμβασης μίσθωσης έργου προσδιορίζεται

έως 67.500,00 € συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως
φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του

Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου μη

συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α Η αμοιβή
του αναδόχου θα γίνεται τμηματικώς αναλόγως

με την πρόοδο υλοποίησης του φυσικού
αντικειμένου του έργου

1 Κατηγορία Εκπαίδευσης ΠΕ Επικοινωνίας
ή ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών ή ΠΕ Οικονομολόγων

10 μόρια
2 Εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση
ευρωπαϊκών προγραμμάτων 20 μόρια

3 Εμπειρία σε θέματα αστικής διατροφικής πολιτικής
οίησης σης πόλεις της αγοράς τροφίμων καθώς

και αγροδιατροφικών συστημάτων
και πολιτικής 40 μόρια

4 Αριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 5 μόρια
5 Γνώση χρήσης Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας

κειμένων υπολογιστικών φύλλων παρουσιάσεων
υπηρεσιών διαδικτύου δημιουργία και συντήρηση

ιστοσελίδων 5 μόρια
6 Συνέντευξη για τους/ης έχοντες/ουσες

τα άνω προσόντα 20 μόρια

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα

ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

και συγκεκριμένα στο e-mail smeproslipsiOathens.gr αποκλειστικά και

μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά

ερωτήματα
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα 10 ημέρες υπολογιζόμενες

ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης

της παρούσας σε ημερήσιες εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο κατάστημα

της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος

εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης
στις εφημερίδες Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης
της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα δημόσια αργία

ή μη εργάσιμη τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη

ημέρα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Το έργο χρηματοδοτείται απο το πρόγραμμα έρευνας αϊ καινοτόμος Όρίζοντος 2020 της Ευρωπαϊκής Ενωσης
στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης μί αρ 101000717
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