
 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ  ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.,  

στο πλαίσιο της υλοποίησης της ∆ράσης 3  του Έργου «I_do: Μια συµµαχία νέων για 

τη δηµιουργία ενεργών Ροµά πολιτών» µε τίτλο «Ανάπτυξη των ικανοτήτων νέων 

Ροµά ως “active players” (ενεργών συντελεστών) και νέων µη Ροµά εκπροσώπων 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως «key pro-actors” (βασικών υποστηρικτών τους),    

 

απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για 

τη διεξαγωγή πιλοτικού προγράµµατος εκπαίδευσης για νεαρούς Ροµά σε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη και Λάρισα. 

 

Το Έργο Ι_do είναι διετούς διάρκειας (Ιανουάριος 2018-Ιανουάριος 2020) και 

χρηµατοδοτείται  από το ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό πρόγραµµα Rights, Equality and 

Citizenship. Στην κοινοπραξία του συµµετέχουν οι φορείς - εταίροι: Κέντρο Μελετών 

Ασφάλειας (Συντονιστής του Έργου), Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας, Ένωση Ελλήνων Ροµά 

∆ιαµεσολαβητών & Συνεργατών τους και εταιρεία CMT Prooptiki. 

 

Σκοπός του Έργου είναι η ενδυνάµωση νέων Ροµά για την ισότιµη συµµετοχή τους 

σε κέντρα λήψης αποφάσεων των τοπικών κοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένων των 

τοπικών Ροµά κοινοτήτων, µέσω της παροχής γνώσεων και της ανάπτυξης 

δεξιοτήτων σε θέµατα διακυβέρνησης και λειτουργίας των οργάνων Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020»της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 



 

 

Βασικό αντικείµενο της εκπαίδευσης θα αποτελέσει η οργάνωση και λειτουργία της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ενδεικτική αναφορά  θεµατικών ενοτήτων :  

• Η έννοια του ενεργού πολίτη.  

• Ανάπτυξη – Καινοτοµία.  

• Κοινωνία και  Τοπική ∆ηµοκρατία. 

• ∆ιεθνές Περιβάλλον.  

• Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• Ηγεσία και Συµµετοχή: από πάνω προς τα κάτω και από τα κάτω. 

• Ελληνικό Σύστηµα ∆ιακυβέρνησης. 

• Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.   

• Πρωτοβάθµια Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

• Ανοικτή ∆ιακυβέρνηση και Χρήση Ψηφιακών Μέσων. 

 

Απαραίτητα προσόντα  

1. Πτυχίο Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.  

2. Αποδεδειγµένη εργασιακή ή εκπαιδευτική εµπειρία σε θέµατα  που αφορούν στη 

διοίκηση, στις αρµοδιότητες και στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης 

πρώτου και δεύτερου βαθµού.  

3. Προηγούµενη εργασιακή ή εκπαιδευτική εµπειρία µε Ροµά ή εν γένει ευπαθείς 

οµάδες.  

 

Επιθυµητά προσόντα 

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

∆ιακυβέρνησης και ευπαθών οµάδων µε έµφαση σε ζητήµατα Ροµά. 

2. Πιστοποίηση στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

 

 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020»της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 



 

 

∆ιάρκεια των συµβάσεων και αµοιβή 

Η εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας 80 ωρών, έχει  χρονική διάρκεια υλοποίησης 5 

µήνες (από ∆εκέµβριο 2018 έως και Απρίλιο 2019) και η ωριαία αποζηµίωση 

ανέρχεται στα 22,5 € την ώρα, συµπεριλαµβανοµένων όλων των νόµιµων κρατήσεων. 

Οι εκπαιδευτές  που θα επιλεγούν, θα παρακολουθήσουν ένα διήµερο Εργαστήριο 

Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών.  

Οι εκπαιδευτές, θα απασχοληθούν µε σύµβαση ανάθεσης υπηρεσιών. Αντικείµενο 

της συνεργασίας µε την Ε.Ε.Τ.Α.Α. θα είναι: 

- η προετοιµασία, από κοινού µε την Ε.Ε.Τ.Α.Α., του περιεχοµένου, της 

εκπαιδευτικής µεθοδολογίας, του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και των τεχνικών 

αξιολόγησης των εκπαιδευοµένων για τις θεµατικές ενότητες που θα αναλάβουν, 

- η συµµετοχή στο εργαστήριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών, 

- η παροχή εκπαίδευσης στο παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραµµα. 

 

∆ιαδικασία επιλογής 

1) Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν φάκελο µε τίτλο: Υποψηφιότητα 

για την επιλογή εκπαιδευτών στο πλαίσιο του Έργου I_Do, ηλεκτρονικά (e-

mail: education@eetaa.gr) ή ταχυδροµικά στη διεύθυνση: Μυλλέρου 73 – 77, ΤΚ 

10436 Μεταξουργείο, Αθήνα, υπόψη: ∆ιεύθυνσης Έρευνας, Εκπαίδευσης και ∆ιά 

Βίου Μάθησης ΕΕΤΑΑ. 

2) Ο φάκελος θα περιλαµβάνει:  

α. την αίτηση, σύµφωνα µε το πρότυπο που επισυνάπτεται, 

β. πλήρες βιογραφικό σηµείωµα,  

γ. υπεύθυνη δήλωση ότι όλα όσα αναγράφονται είναι αληθή.  

Στις περιπτώσεις που α. η αίτηση δεν είναι σύµφωνα µε το πρότυπο της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και β. δεν επισυνάπτεται πλήρες βιογραφικό σηµείωµα, οι 

υποψηφιότητες δεν θα εξεταστούν. 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020»της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 



 

 

3) Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. : 

- Θα εξετάσει τους φακέλους των υποψηφιοτήτων.  

- Θα καλέσει όσους πληρούν τα κριτήρια επιλογής σε προσωπική συνέντευξη.  

Η ΕΕΤΑΑ έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τους υποψήφιους αντίγραφα 

αποδεικτικών που τεκµηριώνουν τα όσα αναφέρουν στο βιογραφικό τους 

σηµείωµα. 

 

Τα αποτελέσµατα της επιλογής των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της 

ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr). 

    

Προθεσµία καταθέσεως υποψηφιοτήτων : από τη δηµοσίευση της παρούσης µέχρι 

την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου και ώρα 14:00 µµ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020»της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 


