
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ενδιάμεσου Φορέα 

Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Δήμου Αθηναίων 

 

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (EATA AAE) του Δήμου Αθηναίων προήλθε από τη συγχώνευση 

της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων (ΑΕΔΑ) με την Εταιρεία Τουριστικής και 

Οικονομικής Ανάπτυξης Αθηνών (ΕΤΟΑΑ) τον Ιανουάριο του 2012, με απορρόφηση της δεύτερης 

από την πρώτη.  

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ AAE) είναι ένας δυναμικός 

οργανισμός που έχει προορισμό την ανάπτυξη προγραμμάτων που έχουν ως στόχο τη βελτίωση των 

δομών της πόλης, μέσω του σχεδιασμού, προγραμματισμού και της υλοποίησης αναπτυξιακών 

έργων, σε συνεργασία με όλους τους αναπτυξιακούς φορείς της πρωτεύουσας. Υποστηρίζει την 

επιχειρησιακή λειτουργία του Δήμου Αθηναίων και υπηρετεί το όραμα της διαρκούς εξέλιξης  της 

Αθήνας σε μία σύγχρονη, ευρωπαϊκή μητρόπολη. 

Τον Απρίλιο του 2012 με απόφαση του ΥΠΑΑΝ (17192/ΕΥΣ2382/6/4/2012 (ΦΕΚ 1277/τεύχος Β’ / 

11-4-2012 η ΕΑΤΑ ΑΑΕ του Δήμου Αθηναίων έχει αναλάβει  την διαχείριση έργων ΕΣΠΑ στο ΠΕΠ 

Αττικής 2007-2013 ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ). 

Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής 

Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ 
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Για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΦΔ 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.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005). 

2. Το Ν.3614/2007 και ιδιαίτερα το άρθρο 18 «Διαχείριση, 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 Δημοσίων 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. Το Καταστατικό της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ 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 ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Α.Ε.Δ.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 

8. 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.Δ.Α ΑΕ ορίστηκε 

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης  (ΕΦΔ) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Αττικής. 

9. Την απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, 

Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΕΔΑ) του Δήμου 



 

 

Αθηναίων (Δ.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. 

10. Την υπ.αριθ 1/20.02.2015 Απόφαση της 73ης συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του 

Δήμου Αθηναίων με την οποία εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος για την έκδοση  της 

παρούσας πρόσκλησης στελέχωσης του Φορέα. 

 

αποφασίζουμε την προκήρυξη πρόσκλησης στελέχωσης προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε 

προσωπικό της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Α.Τ.Α. 

Οι ανάγκες στελέχωσης του ΕΦΔ προσδιορίζονται ως εξής: 

1. Εννέα (9) θέσεις της Κατηγορίας Π.Ε με αποδεδειγμένη διετή εμπειρία (2 έτη) σε 

τουλάχιστον ένα από τα αντικείμενα που συνοπτικά αναγράφονται ακολούθως:  

 

1. Έκδοση Προσκλήσεων ΕΣΠΑ 

2. Αξιολόγηση και Ένταξη συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων  

3. Παρακολούθηση της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 

4. Επιτόπιες Επαληθεύσεις, 

 

και αναλυτικά προσδιορίζονται από το αρ.3 Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α’/03.12.07 ) και από 

εγκεκριμένο Κανονισμό Υπηρεσιών (Δ.Σ 22/571/20-05-2013) της ΕΑΤΑ Α.Ε 

Προκειμένου να καλυφθούν οι παραπάνω ανάγκες μπορεί να αποσπαστεί 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: 

 Φορείς του Δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα των οποίων οι υπάλληλοί υπηρετούν ήδη 

σε άλλες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, ή Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρμογής ή Ειδικές Υπηρεσίες 

Συντονισμού. 

 Φορείς του Δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα των οποίων οι υπάλληλοί δεν υπηρετούν 

ήδη σε άλλες Ειδικές Υπηρεσίες.  

 Τη ΜΟΔ Α.Ε 



 

 

 

Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων 

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 ΔΟΑΤΑΠ) 

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. 

Διαδικασία επιλογής  

Η επιλογή θα γίνει σε δύο στάδια: 

Α. Διαδικασία προεπιλογής η οποία θα διεξαχθεί από Επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση του ο 

Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και 

Β. Τελική επιλογή και στελέχωση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης 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 

athensib@developathens.gr μέχρι την 12η Μαρτίου 2015 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 (καθημερινές 9:00-16:30) 
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