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ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αριθμ. Απόφασης: 3581/163/6.11.15
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ: 1) Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης για την Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/1/45007/29-09-2015 για την Υποβολή Προτάσεων
προς Σύναψη Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκη
Κάρτα Νέων. 2) Σύναψη Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου με έναρξη ισχύος την 1η/11/2015
και λήξη την 31η/10/2016.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψη του:
1) Την υπ’ αρίθμ. 3514/154/25.09.15 (ΑΔΑ: ΨΟΖΣ46ΨΖΣΠ-ΧΙΩ) απόφαση ΔΣ με τίτλο:
«ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ».
2) Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 660/1/45007/29-09-2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων προς Σύναψη Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού
Δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων.
3) Το υπ’ αρίθμ. 606/65/45549/5.10.15 έγγραφο του Δ/ντος Συμβούλου με θέμα:
«Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων και Αξιολογικός Πίνακας»
4) Το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων
5) Την Εισήγηση της Διευθύνουσας Συμβούλου (Εισήγηση της Διεύθυνση
Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με αρ. 548/6.11.15).
6) Τη συζήτηση μεταξύ των μελών του.
Αποφασίζει και εγκρίνει:
α) Το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για την υπ’
αρίθμ. πρωτ. 660/1/45007/29-09-2015 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή
προτάσεων προς σύναψη μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος
Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων.
(β) Τη δημοσίευση του πρακτικού στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ και
(γ) Τη σύναψη της σχετικής σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου με έναρξη ισχύος την
1η/11/2015 και λήξη την 31η/10/2016 και εργολαβικό αντάλλαγμα 21.600 Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων) με τον υποψήφιο που προκρίνεται. Οι
αρμοδιότητες του συνεργάτη είναι ενδεικτικά:
- Διαχείριση του εξοπλισμού της διαδικτυακής υποδομής και των πληροφοριακών πόρων
του προγράμματος στο σύνολό τους
- Διαχείριση του περιεχομένου της ιστοσελίδας του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα
Νέων» και της εφαρμογής για έξυπνες συσκευές τηλεφώνου (smartphones) και tablets
- Κατασκευή, ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών πληροφόρησης σχετικά με τις
προτάσεις υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κατόχων Καρτών (EYCA) σε δράσεις
που συμμετέχει το ‘Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
- Ενημέρωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων που διατηρεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
EYCA με τις ενεργές συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
- Διαχείριση διαδικασία αποστολής μηναίων Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletters)
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- Παρακολούθηση της επίσημης ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κατόχων
Καρτών (EYCA) και των κοινωνικών δικτύων που αφορούν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Κατόχων Καρτών
- Παρακολούθηση και Διαχείριση των κοινωνικών δικτύων που διατηρεί το πρόγραμμα
- Παρακολούθηση και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων από τη βάση δεδομένων του
προγράμματος
- Εξαγωγή από τη βάση δεδομένων όλων των αιτήσεων για έκδοση κάρτας και όλων των
αιτήσεων των επιχειρήσεων
- Έκδοση καρτών και διεκπεραίωση της διαδικασίας μέχρι και την ταχυδρομική αποστολή
στους δικαιούχους
- Προώθηση δράσεων του προγράμματος με στόχο την ευρύτερη διάδοση της Ευρωπαϊκής
Κάρτας Νέων (όπως συμμετοχή σε ημερίδες, εκθέσεις, συνέδρια και παροχή
πληροφοριών και ενημερωτικού υλικού σε ενδιαφερόμενους εκτός των γραφείων της
Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων)
- Συμμετοχή σε ενημερωτικές συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κατόχων Καρτών
(EYCA)
- Υποστήριξη διαγωνισμών που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος
- Εγγραφές των νέων μελών της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων και καθημερινή διεκπεραίωση
όλων των νέων αιτήσεων και ανανεώσεων των μελών
- Εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων δια ζώσης, τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
- Σύνταξη εγγράφων που σχετίζονται με το πρόγραμμα
- Διενέργεια τακτικών ελέγχων σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
ενώ τα ειδικά και αναλυτικά καθήκοντα θα καθορίζονται στη σύμβαση.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
α) Νομική Υπηρεσία
β) Τμήμα Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού
γ) Τμήμα Διαχείρισης Έργων Προγραμμάτων Νεολαίας
δ) Τμήμα Σχεδιασμού Δράσεων
ε) Υπεύθυνη Προγράμματος Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
α) Γραφείο Διευθύνουσας Συμβούλου
β) Γραφείο Προέδρου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

