3η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ενδιάµεσου Φορέα
∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) του ∆ήµου Αθηναίων
Αθήνα, 10/06/2013
Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013
Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή
Ανώνυµος Εταιρεία Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (E.Α.Τ.Α. Α.Α.Ε)
του ∆ήµου Αθηναίων προήλθε από τη συγχώνευση της Αναπτυξιακής Εταιρείας
του ∆ήµου Αθηναίων (ΑΕ∆Α) µε την Εταιρεία Τουριστικής και Οικονοµικής
Ανάπτυξης Αθηνών (ΕΤΟΑΑ) τον Ιανουάριο του 2012, µε απορρόφηση της
δεύτερης από την πρώτη.
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία του ∆ήµου Αθηναίων (ΑΕ∆Α) ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο
του 1996 και έκτοτε λειτούργησε µε τη µορφή Ανώνυµης Εταιρείας µε στόχο την
ανάπτυξη δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών για την παροχή υπηρεσιών που
αποβλέπουν στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πόλεων.
Η Εταιρεία Τουριστικής και Οικονοµικής Ανάπτυξης Aθηνών (ΕΤΟΑΑ)
δηµιουργήθηκε το 2008 µε σκοπό την ανάδειξη της µητροπολιτικής Αθήνας σε
κορυφαίο τουριστικό προορισµό.
Η νέα εταιρεία σήµερα διαθέτει εµπειρία 17 ετών στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων µε κύριους τοµείς το περιβάλλον, τον πολιτισµό και την
κοινωνική συνοχή. Παρείχε υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου του ∆ήµου Αθηναίων
µε σκοπό την ένταξη των δράσεων του µέσα από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) µέσω του οποίου ο ∆ήµος µπορεί να υλοποιήσει επιτυχώς τις
πολιτικές του για την ευηµερία της πόλης και των κατοίκων της.
∆εδοµένου ότι µε απόφαση του ΥΠΑΑΝ (17192/ΕΥΣ2382/6/4/2012 (ΦΕΚ
1277/τεύχος Β’ / 11-4-2012 η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής
Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυµος Εταιρεία Οργανισµού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ε.Α.Τ.Α. Α.Α.Ε.) του ∆ήµου Αθηναίων έχει αναλάβει την
διαχείριση έργων ΕΣΠΑ στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 ως Ενδιάµεσος Φορέας
∆ιαχείρισης κι έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του “Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα” που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α/22-04-2005).
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2. Το Ν.3614/2007 και ιδιαίτερα το άρθρο 18 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013»
(ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν.3840/2010 και
τον ν.4128/13 (ΦΕΚ51Α’/28-02-2013) µε το άρθρο 1 περί της διαδικασίας
µετακινήσεων και αποσπάσεων των υπαλλήλων στις Ειδικές Υπηρεσίες (ΕΥ)
του ΕΣΠΑ.
3. Την απόφαση της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ µε αρ.
πρωτ. 15154/ΕΥΘΥ 271 /08-04-2013 περί της διαδικασίας αποσπάσεων και
µετακινήσεων υπαλλήλων στις ΕΥ
4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 «περί
καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την
κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999».
5. Τον Νόµο 4071 ΦΕΚ85/11-4-2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» και ειδικότερα το άρθρο 19 παράγραφος 16 αυτού.
6. Το Ν.3274/2004 «Οργάνωση και Λειτουργία των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου
βαθµού» και ειδικότερα τα άρθρα 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 αυτού (ΦΕΚ
195/Α/19.10.2004).
7. Την υπ’ αριθ. Ε (2007) 5443/26.11.2007 απόφαση έγκρισης
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττικής» 2007-2013.

του

8. Την µε αριθµό C/2007/5534/12-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού» 2007-2013 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας.
9. Το Καταστατικό της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Α.Ε.» (ΦΕΚ 5412/Τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ 26-7-1996), έτσι όπως τροποποιήθηκε
σε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Α.Ε.∆.Α. Α.Ε», όπως αυτό
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ15/ Τεύχος Α.Ε. & ΕΠΕ 02-01-2012, έτσι όπως
τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 11253/ Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 11-10-2012 , και
ισχύει
10.Την υπ’ αριθ. 17192/ΕΥΣ2382/6/4/2012 (ΦΕΚ 1277/τεύχος Β’ / 11-4-2012
απόφαση της Υπουργού Ανταγωνιστικότητας Ανάπτυξης και Ναυτιλίας µε την
οποία Α.Ε.∆.Α ΑΕ ορίστηκε Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης
(ΕΦ∆) του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής.
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11.Την απόφαση του ∆.Σ. της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής
Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυµος Εταιρεία Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΑΕ∆Α) του ∆ήµου Αθηναίων (∆.Σ 22/571/20-05-2013), όπου εγκρίθηκε ο
Γενικός Κανονισµός Λειτουργίας, ο Κανονισµός Υπηρεσιών µε το νέο
οργανόγραµµα και ο Κανονισµός Προσωπικού της εταιρείας.
12. Την ίδια απόφαση του ∆.Σ. (∆.Σ 22/571/20-05-2013) της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του
∆ήµου Αθηναίων µε την οποία εξουσιοδοτήθηκε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος για
την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης στελέχωσης του Φορέα.
αποφασίζουµε την προκήρυξη πρόσκλησης στελέχωσης προκειµένου να
καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό της ∆ιεύθυνσης Ενδιάµεσου Φορέα
∆ιαχείρισης Ε.Α.Τ.Α.
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης προβλέπεται ότι µπορεί να αποσπασθεί
προσωπικό, για τέσσερα (4) έτη µε δυνατότητα παράτασης µία ή περισσότερες
φορές για ίσο χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του
Ν.3614/2007 ως ισχύει, προερχόµενο από:
•

i.

Φορείς του ∆ηµοσίου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και Ν.Π.Ι.∆.
αυτού.
Οι ανάγκες στελέχωσης του ΕΦ∆ προσδιορίζονται ως εξής:

Α. Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) τριά (3) άτοµα για τα έργα
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
1.Τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµου ιδρύµατος της αλλοδαπής ή
αναγνωρισµένο πτυχίο από αντίστοιχο Πανεπιστήµιο του εξωτερικού (στην
περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση από το ∆ΟΑΤΑΠ)
β) Ελάχιστη απαιτούµενη επαγγελµατική εµπειρία
I. τετραετής (4) µε εµπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε θέµατα έκδοσης
προσκλήσεων, ή/και αξιολόγησης και ένταξης ή/και παρακολούθησης ή/και
ελέγχων συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΤΠΑ
II. τριετής (3) για όσους είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου της ηµεδαπής ή
αναγνωρισµένου όµοιου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ετήσιας
τουλάχιστον φοίτησης ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης µε εµπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε θέµατα έκδοσης
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προσκλήσεων,
αξιολόγησης
και
ένταξης
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΤΠΑ

ή/και

παρακολούθησης

III. διετής (2) για όσους είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος της ηµεδαπής ή
ισότιµου της αλλοδαπής µε εµπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε θέµατα
έκδοσης προσκλήσεων, αξιολόγησης και ένταξης ή/και παρακολούθησης
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΤΠΑ
Ως επαγγελµατική εµπειρία νοείται είτε η άσκηση ελευθερίου επαγγέλµατος
συναφούς µε το αντικείµενο της θέσης στην Υπηρεσία, είτε η απασχόληση µε
σχέση εξαρτηµένης εργασίας ως υπαλλήλου σε φορείς του ∆ηµοσίου και του
ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα, ή/και έµµισθη εµπειρία στον Ιδιωτικό τοµέα.
2. Ουσιαστικά προσόντα:
α) Γνώση των διαδικασιών εφαρµογής προγραµµάτων ή/και εκτέλεσης έργων του
δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα
β) Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
γ) Γνώση µιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προτίµηση Αγγλικής ή Γαλλικής.
δ) Ικανότητα χρήσης αυτοµατισµού γραφείου, υπηρεσιών διαδικτύου, και καλή
γνώση και εµπειρία σε θέµατα τεχνολογιών και δικτύου
ε) Εξαιρετικός χειρισµός του γραπτού και του προφορικού λόγου
3. Συνεκτιµώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α) Κατά προτίµηση πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ µηχανικού (ή συναφούς αντικειµένου)
ή/και οικονοµολόγου ή/και περιβαλλοντολόγου
β) Γνώση δεύτερης κοινοτικής γλώσσας.
Β. Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) δύο (2) άτοµα για τα έργα
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ)
Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
1.Τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµου ιδρύµατος της αλλοδαπής ή
αναγνωρισµένο πτυχίο από αντίστοιχο Πανεπιστήµιο του εξωτερικού (στην
περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση από το ∆ΟΑΤΑΠ)
β) Ελάχιστη απαιτούµενη επαγγελµατική εµπειρία
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θέµατα
I. τετραετής (4) µε εµπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε
προσκλήσεων ή/και αξιολόγησης ή/και ένταξης ή/και παρακολούθησης
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου
(ΕΚΤ)
II. τριετής (3) για όσους είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου της ηµεδαπής ή
αναγνωρισµένου όµοιου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ετήσιας
τουλάχιστον φοίτησης ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης µε εµπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε θέµατα έκδοσης
προσκλήσεων,
αξιολόγησης
και
ένταξης
ή/και
παρακολούθησης
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΚΤ
III. διετής (2) για όσους είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος της ηµεδαπής ή
ισότιµου της αλλοδαπής µε εµπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους σε θέµατα
έκδοσης προσκλήσεων, αξιολόγησης και ένταξης ή/και παρακολούθησης
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΚΤ
Ως επαγγελµατική εµπειρία νοείται είτε η άσκηση ελευθερίου επαγγέλµατος
συναφούς µε το αντικείµενο της θέσης στην Υπηρεσία, είτε η απασχόληση µε
σχέση εξαρτηµένης εργασίας ως υπαλλήλου σε φορείς του ∆ηµοσίου και του
ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα, ή/και έµµισθη εµπειρία στον Ιδιωτικό τοµέα.
2. Ουσιαστικά προσόντα:
α) Γνώση των διαδικασιών εφαρµογής προγραµµάτων ή/και εκτέλεσης έργων του
δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα
β) Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
γ) Γνώση µιας ξένης κοινοτικής γλώσσας κατά προτίµηση Αγγλικής ή Γαλλικής.
δ) Ικανότητα χρήσης αυτοµατισµού γραφείου ή/και υπηρεσιών διαδικτύου, και
καλή γνώση και εµπειρία σε θέµατα τεχνολογιών και δικτύου
ε) Εξαιρετικός χειρισµός του γραπτού και του προφορικού λόγου
3. Συνεκτιµώνται ως πρόσθετα προσόντα:
α) Κατά προτίµηση πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ µε θεωρητική κατεύθυνση π.χ.
ανθρωπιστικές, κοινωνικές ή/και νοµικές επιστήµες.
β) Γνώση δεύτερης κοινοτικής γλώσσας.
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ii. ∆ιαδικασία επιλογής
Η επιλογή θα γίνει σε δύο στάδια:
Α. ∆ιαδικασία προεπιλογής η οποία θα διεξαχθεί από Επιτροπή που θα ορίσει µε
απόφαση του ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και
Β. Τελική επιλογή και στελέχωση του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης για την
οποία θα εφαρµοσθεί η διαδικασία που προσδιορίζεται στο άρθρο 7 παρ. 2α του
Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις
της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), τις
διατάξεις του Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/31-3-2010) και του άρθρου 1 του
ν.4128/13 (ΦΕΚ 51 Α’ /28-02-2013) και ισχύει.
Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν µόνο ηλεκτρονικά αιτήσεις µε
επισυναπτόµενα τα τυποποιηµένα βιογραφικά σηµειώµατά τους (σχετικά link)
στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@developathens.gr µέχρι τις 21 Ιουνίου και
ώρα 17:00.
Μετά την παραλαβή της αίτησης και του συνηµµένου βιογραφικού σηµειώµατος
θα αποστέλλεται απαντητικό ηλεκτρονικό µήνυµα µε τον αριθµό
πρωτοκόλλου υποβολής.
Με το πέρας της διαδικασίας προεπιλογής οι υποψήφιοι θα κληθούν να
προσκοµίσουν τα προς τεκµηρίωση έγγραφα τους, την υπεύθυνη δήλωση του
ν.1599/86, σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες συµπλήρωσης της αίτησης και σε
περίπτωση αδυναµίας προσκόµισης αυτών πριν την τελική επιλογή θα επιβάλλεται
ο αποκλεισµός τους.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για παροχή πληροφοριών :210 3310011 /
210 3253123 (καθηµερινές 9-16:30).

Κοινοποίηση: Eνδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης της ΕΑΤΑ Α.Ε.
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