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Θέμα: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίσθωσης έργου με ένα (1)
Σύμβουλο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του
έργου ΕSTI@ - Employment enhancement and Social services Integration in Athens
Municipality, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EaSΙ. (Αρ.
Γεν.Πρωτ. 3291/EYYAΠ 3117 - 25.10.2017 – ΑΔΑ: ΩΝΧΠΟΡΙΝ-9ΕΧ).
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής ΑθηνώνΑναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.), έχοντας
υπόψη:
i. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το
άρθρο 118.
ii. Την υπ’ αριθ. 3/109ο Δ.Σ./23-12-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Τ.Α.
Α.Ε., με την οποία καθορίστηκαν τα αρμόδια όργανα για την ανάθεση συμβάσεων βάσει
των άρθρων 116 έως 119 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» και την παροχή δικαιώματος υπογραφής από το Δ.Σ. στο Διευθύνοντα
Σύμβουλο, όπου απαιτείται.
iii. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
iv. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
v. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/7-7-2016)
«Προσαρμoγή Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ και άλλες
διατάξεις Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τροποποίηση Ν.4314/14 ΦΕΚ Α265)»
και ειδικότερα την προσθήκη της περίπτωσης κζ΄.
vi. Την από 16/09/2016 Grant Agreement No VS/2016/0210 “ESTI@ - Employment
enhancement and Social Services integration in Athens Municipality”, με την οποία η
Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. έλαβε χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EaSΙ για την υλοποίηση
του Έργου ΕSTI@ - Employment enhancement and Social services Integration in Athens
Municipality.
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vii. Την από 03/04/2017 ESTI@ Partnership Agreement VS/2016/0210, με την οποία
οργανώθηκε η εταιρική σχέση και ρυθμίστηκαν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του
συντονιστή και των εταίρων για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου ΕSTI@ - Employment
enhancement and Social services Integration in Athens Municipality.
viii. Την υπ’ αριθμ. 3/118ο/27-09-2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., με
την οποία εγκρίθηκε η σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και του
Δήμου Αθηναίων για την υλοποίηση του Έργου «Ενίσχυση της απασχόλησης και παροχή
ολοκληρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο της Αθήνας - ESTI@» (ΑΔΑ: 64Α8ΟΡΙΝ0ΥΤ).
ix. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3291/EYYAΠ 3117/ 25.10.2017 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Σύμβουλο Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας για έργο ESTI@ - Employment enhancement and Social services
Integration in Athens Municipality, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα EaSΙ (ΑΔΑ: ΩΝΧΠΟΡΙΝ-9ΕΧ).
x. To Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Την νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων επιπλέον κατά
δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από την 15-11-2017 στην 30-11-2017, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 16.00, στην έδρα της «Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.», Ξενοφώντος 7, 1ος όροφος, Αθήνα, Τ.Κ.
105 57 (Πρωτόκολλο), προκειμένου να διευκολυνθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του ως άνω έργου.
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της ως άνω πρόσκλησης ως έχουν.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αλέξης Γαληνός

Ξενοφώντος 7., 105 57 Αθήνα, // T. +30 210 32 53 123 // T. +30 210 52 01 611 //
F. +30 210 32 16 653 // F. +30 210 52 22 743
www.developathens.gr

Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής
Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ
Διεύθυνση Εφαρμογής & Υποστήριξης
Υλοποίησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Ταχ.Δ/νσηΤαχ.
: Ξενοφώντος 7
Κώδικας
: 10557 Αθήνα
Πληροφορίες
: Αλέξης Γαληνός
Τηλέφωνο
: 210 3253123
Fax
: 210 3216653
e-mail
: info@developathens.gr
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Αρ. ΕΥΥΑΠ. Πρωτ: 3117

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1)
Σύμβουλο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του
έργου ΕSTI@ - Employment enhancement and Social services Integration in Athens
Municipality, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EaSΙ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή
Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.), έχοντας υπόψη:


Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 118.



Την υπ’ αριθ. 3/109ο Δ.Σ./23-12-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., με
την οποία καθορίστηκαν τα αρμόδια όργανα για την ανάθεση συμβάσεων βάσει των άρθρων 116
έως 119 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και την παροχή δικαιώματος
υπογραφής από το Δ.Σ. στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπου απαιτείται.



Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.



Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.



Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/7-7-2016) «Προσαρμoγή
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ και άλλες διατάξεις Υπ. Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τροποποίηση Ν.4314/14 ΦΕΚ Α265)» και ειδικότερα την προσθήκη της
περίπτωσης κζ΄.



Την από 16/09/2016 Grant Agreement No VS/2016/0210 “ESTI@ - Employment enhancement and
Social Services integration in Athens Municipality”, με την οποία η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. έλαβε
χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EaSΙ για την υλοποίηση του Έργου ΕSTI@ Employment enhancement and Social services Integration in Athens Municipality.
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Την από 03/04/2017 ESTI@ Partnership Agreement VS/2016/0210, με την οποία οργανώθηκε η
εταιρική σχέση και ρυθμίστηκαν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του συντονιστή και των
εταίρων για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου ΕSTI@ - Employment enhancement and Social
services Integration in Athens Municipality.



Την υπ’ αριθμ. 3/118ο/27-09-2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., με την οποία
εγκρίθηκε η σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και του Δήμου Αθηναίων για
την υλοποίηση του Έργου «Ενίσχυση της απασχόλησης και παροχή ολοκληρωμένων κοινωνικών
υπηρεσιών στο Δήμο της Αθήνας - ESTI@» (ΑΔΑ: 64Α8ΟΡΙΝ-0ΥΤ).



To Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».

εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής «Πρόσκληση»), επί τη βάσει της
οποίας καλούνται τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα να υποβάλουν υποψηφιότητα, για τη σύναψη
σύμβασης μίσθωσης Έργου για μία (1) θέση Συμβούλου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο
υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου «Ενίσχυση της απασχόλησης και παροχή ολοκληρωμένων
κοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο της Αθήνας - ESTI@» (ΕSTI@ - Employment enhancement and Social
services Integration in Athens Municipality), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα EaSΙ.
1.

ΤΟ ΕΡΓΟ ESTI@

H Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. με την από 16/09/2016 ESTI@ - Employment enhancement and Social Services integration
in Athens Municipality GA No VS/2016/0210, έλαβε χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EaSΙ
για την υλοποίηση του έργου ΕSTI@ - Employment enhancement and Social services Integration in
Athens Municipality. Το εν λόγω έργο, έχει ως κύριο στόχο την ολιστική παροχή υπηρεσιών κοινωνικής
πρόνοιας καθώς και υπηρεσιών απασχόλησης μέσα από τη λειτουργία δύο (2) πολυδύναμων κέντρων
(SEPs) στο Δήμο Αθηναίων. Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στον τομέα της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας μέσω της λειτουργίας σχετικού σημείου πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων
πολιτών, της υλοποίησης ανοιχτών μαθημάτων καθώς και της οργάνωσης δράσεων δικτύωσης με
φορείς του οικοσυστήματος.
2.

O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο/Η Σύμβουλος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του/της θα
αναλάβει την υλοποίηση υπηρεσιών υποστήριξης για την Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
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του έργου ESTI@, οι οποίες εντάσσονται στη «Δράση 3: Υπηρεσίες Απασχόλησης» και ειδικότερα στην
«Υποδράση 2: Υποστήριξη της Ανάπτυξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» (εφεξής «Έργο»).
3.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ο/Η Σύμβουλος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας θα αναλάβει τις εξής αρμοδιότητες στο πλαίσιο των
της απασχόλησής του στο Έργο:
α)

Λειτουργία Σημείου Πληροφόρησης για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Ο/Η Σύμβουλος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας υπό την καθοδήγηση του Υπεύθυνου Υλοποίησης και
του Εμπειρογνώμονα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας θα λειτουργεί το σημείο πληροφόρησης για την
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα με έδρα στο Πολυδύναμο Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (Σαρανταπόρου
4, Αθήνα) με σκοπό την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξης προς τους ωφελούμενους
του Έργου που εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον. Ειδικότερα, θα παρέχει τις βασικές πληροφορίες
αναφορικά με την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα (βασικά
χαρακτηριστικά κοινωνικών επιχειρήσεων, καλές πρακτικές, νομικό πλαίσιο, σχετικοί φορείς
υποστήριξης, κ.ά.), θα διερευνά τις προθέσεις των ενδιαφερόμενων και θα παρέχει την αντίστοιχη
κατεύθυνση.
β)

Προετοιμασία και υλοποίηση ανοιχτών μαθημάτων

Ο/Η Σύμβουλος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας υπό την καθοδήγηση του Υπεύθυνου Υλοποίησης και
του Εμπειρογνώμονα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας θα συμμετέχει στην προετοιμασία και υλοποίηση
τριών έως τεσσάρων σετ κάθε ένα από τα οποία θα περιλαμβάνει τέσσερα εισαγωγικά μαθήματα
αναφορικά με τα κύρια χαρακτηριστικά της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, το θεσμικό πλαίσιο στην
Ελλάδα και στην Ευρώπη, τον κοινωνικό αντίκτυπο καθώς και τις καλές πρακτικές. Κάθε μάθημα θα έχει
διάρκεια μιάμισης ώρας, ενώ θα παρέχεται σχετικό υλικό καθώς και βιβλιογραφικές αναφορές.
γ)

Αξιοποίηση Εργαλείου Αξιολόγησης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Ο/Η Σύμβουλος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Υλοποίησης και τον
Εμπειρογνώμονα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας θα αξιοποιήσει σχετικό εργαλείο αξιολόγησης
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης των μαθημάτων για τους
επωφελούμενους του Έργου. Ειδικότερα, θα αξιολογήσει υφιστάμενες ή δυνητικές κοινωνικές
επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Έργου και όπως αυτές θα προκύψουν από την υλοποίησή του στο Δήμο
της Αθήνας. Το Εργαλείο Αξιολόγησης θα του δοθεί από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και βασίζεται σε ποιοτικά και
ποσοτικά στοιχεία που διακρίνονται σε τέσσερις (4) κύριες κατηγορίες (κοινωνικό όφελος,
διακυβέρνηση, οικονομικά και επιχειρηματικότητα). Το εργαλείο αξιολόγησης (ερωτηματολόγιο)
εξετάζει κύρια χαρακτηριστικά όπως το όραμα, η αποστολή, οι κοινωνικοί στόχοι και το
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προϊόν/υπηρεσία που θα παρέχεται. Η εκροή από την διενέργεια της αξιολόγησης θα τροφοδοτεί την
ανάπτυξη των επιχειρηματικών πλάνων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας των επωφελούμενων για
προώθηση προς το Οικοσύστημα παροχής υπηρεσιών υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
δ)

Δικτύωση με οργανισμούς του Οικοσυστήματος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Αθήνα

Ο/Η Σύμβουλος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Υλοποίησης και τον
Εμπειρογνώμονα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας θα διοργανώσει τέσσερις (4) εκδηλώσεις (Ημερίδες/
Εργαστήρια), σκοπός των οποίων είναι οι ωφελούμενοι του Έργου να έρθουν σε επαφή με το
Οικοσύστημα Οργανισμών Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Αθήνα. Μέσω των εκδηλώσεων
δικτύωσης θα επιδιωχθεί οι επωφελούμενοι να γνωρίσουν και να έρθουν σε επαφή με τους
οργανισμούς παροχής υπηρεσιών που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες τους.
ε)

Λοιπές Εργασίες


Συμμετοχή και προετοιμασία Συναντήσεων Εργασίας, Εταιρικών Συναντήσεων, Συνεδρίων, κ.ά.,
σύμφωνα με τις ανάγκες του Έργου.



Συγγραφή εκθέσεων όπως αυτές προκύψουν από τους ενδιαφερόμενους επωφελούμενους του
Έργου.



Διόρθωση Δελτίων τύπου, κ.λπ.



Υποστήριξη της Επικοινωνίας / Αλληλογραφία.

στ)

Συμμετοχή στη Σύνταξη των Ενδιάμεσων Εκθέσεων αλλά και της Απολογιστικής Έκθεσης στο
τέλος του έργου ESTI@ (στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική γλώσσα ανάλογα με τις ανάγκες του
έργου).

4.

5.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΗΣ


Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο της ομάδας



Δεξιότητες επικοινωνίας, εξυπηρέτησης και διαχείρισης συγκρούσεων



Καλή γνώση χρήσης Η/Υ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το διάστημα απασχόλησης του/της Συμβούλου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Έργο ορίζεται από
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης έργου έως και την 30η Απριλίου 2019.
Τόπος εκτέλεσης του Έργου είναι η έδρα του Πολυδύναμου Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, το οποίο
βρίσκεται επί της οδού Σαρανταπόρου, αρ. 4 (Τ.Κ. 111 14), Αθήνα ή όπου αλλού του υποδειχθεί από την
Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., ανάλογα με τις ανάγκες του Έργου.
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6.

ΑΜΟΙΒΗ

Το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού του Έργου ανέρχεται σε τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσια είκοσι
τέσσερα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (37.924,66 €), στο οποίο περιλαμβάνονται οι νόμιμοι φόροι,
εργοδοτικές εισφορές και κρατήσεις. Το σύνολο του ποσού αυτού θα καλυφθεί από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., ως
φορέα εποπτείας και χρηματοδότησης του ως άνω Έργου, μέσω των πόρων που θα της αποδοθούν για
το σκοπό αυτό από το Πρόγραμμα EaSI.
Ο τρόπος αμοιβής του επιλεγέντα θα προβλέπεται στη σύμβαση μίσθωσης έργου που θα υπογραφεί
μεταξύ αυτού και της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.. Η καταβολή του ποσού της αμοιβής του επιλεγέντα για την
απασχόλησή του στο Έργο θα γίνεται τμηματικά βάσει της υλοποίησης του Έργου και εφόσον
συντρέχουν σωρευτικά οι εξής όροι: i) μετά από παραλαβή των παραδοτέων από το αρμόδιο όργανο της
Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε για την παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου και την έκδοση των σχετικών
πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, ii) την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον εγκριθέντα προϋπολογισμό
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EaSI - EU Programme for Employment and Social Innovation.
Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. υποχρεούται στην καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του επιλεγέντα
συμβασιούχου.
7.
7.1


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμο και αναγνωρισμένο πτυχίο ιδρύματος
εξωτερικού από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στο πεδίο των ανθρωπιστικών, κοινωνικών ή οικονομικών
επιστημών.



Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
ή/και κοινωνικές επιχειρήσεις ή/και φορείς με αντικείμενο την κοινωνική ένταξη και την μέριμνα
μελών ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.


7.2


Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2).
Επιπρόσθετα (βαθμολογούμενα) προσόντα
Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης στους τομείς της κοινωνικής συνοχής ή/και της κοινωνικής εργασίας
(κοινωνικοί λειτουργοί).



Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή ισότιμο και αναγνωρισμένο πτυχίο ιδρύματος εξωτερικού από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στο πεδίο των ανθρωπιστικών, κοινωνικών ή οικονομικών επιστημών.



Ερευνητική εμπειρία στην κοινωνική οικονομία και στην κοινωνική επιχειρηματικότητα.



Εμπειρία στην συμβουλευτική για εξεύρεση εργασίας ή ανάπτυξης επιχειρηματικής ιδέας.
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8.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου
βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε
φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, απαιτείται βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την
οποία να προκύπτει με σαφήνεια, το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της
παροχής.
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα:
i. Βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα (στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της
επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια το είδος της
εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής ή Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου,
κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της
εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν
πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
ii. Επιπλέον βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της
ασφάλισης.
Όταν η εμπειρία αφορά την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος:
i. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής
του.
ii. Υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος
και το είδος της εμπειρίας του.
iii. Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν
ενδεικτικώς τη διάρκεια της εμπειρίας (απλά αντίγραφα).

Νομιμοποιητικά έγγραφα
Σε περίπτωση επιλογής και επί ποινή έκπτωσης ο επιλεγμένος υποψήφιος δεσμεύεται να προσκομίσει
εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης, τα
κάτωθι νομιμοποιητικά έγγραφα:
1.

Έναρξη δραστηριότητας στην εφορία,

2.

Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ,

3.

Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,

4.

Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας,
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5.

Λοιπά κατάλληλα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η πλήρωση των κάτωθι υποχρεώσεων :


τη μη ύπαρξη αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,



τη μη ύπαρξη καταδίκης βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με
την επαγγελματική διαγωγή του, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο
η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο,



τη μη ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλματός του, τη μη θέση σε κατάσταση πτώχευσης,
εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, πτωχευτικού συμβιβασμού ή δικαστικής συμπαράστασης, ή
ότι δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση, βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν
πρόκειται για αλλοδαπούς υποψηφίους),



τη μη κίνηση εις βάρος του διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό, θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι οι άρρενες ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν, θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά
πριν την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου αντίστοιχο δικαιολογητικό εκπλήρωσης των
στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές.
9.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.www.developathens.gr στο πεδίο
Προσκλήσεις – Διαγωνισμοί και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θα παραμένει αναρτημένη τουλάχιστον 22
ημερολογιακές ημέρες από την πρώτη ημερομηνία της δημοσίευσης στην παραπάνω ιστοσελίδα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
τους την υποψηφιότητά τους σε έντυπη μορφή εντός σφραγισμένου φακέλου και εντός αποκλειστικής
προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα
www.developathens.gr, ήτοι από Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 έως και Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 και
ώρα 16:00 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., επί της οδού Ξενοφώντος 7, 1ος όροφος.
Nέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής υποψηφιοτήτων: Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 και ώρα
16:00.

Ο φάκελος της υποψηφιότητας πρέπει να έχει την ένδειξη:
Προς την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για την με αριθμ. Πρωτ. 3291/ ΕΥΥΑΠ 3117/ 25-10-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Σύμβουλο Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε του έργου ΕSTI@ - Employment
enhancement and Social services Integration in Athens Municipality, το οποίο συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EaSΙ.
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Ο φάκελος της υποψηφιότητας θα περιέχει υποχρεωτικά:
1. Ενυπόγραφη συνοδευτική επιστολή-Αίτηση (cover letter) (δεν διατίθεται υπόδειγμα).
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
4. Νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, πτυχία ξένων
γλωσσών κ.ά.).
5. Βεβαίωση και πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα απαραίτητα ή/και δηλωθέντα επιπρόσθετα
βαθμολογούμενα προσόντα.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, με την
οποία βεβαιώνεται ότι: α) το σύνολο των επικαλούμενων στοιχείων είναι αληθή και ακριβή, β) για
τους άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές, γ) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα
πολιτικά τους δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση, δ) ότι δεν
έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία ή
δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση ή εγκλήματα κατά των
ηθών ή το νόμισμα, ε) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικό βούλευμα για
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα
παραγράφηκε και στ) ότι δεν υπάρχει κώλυμα από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση υποβολής νομίμως
επικυρωμένων αντιγράφων τίτλων σπουδών, η μη υποβολή των οποίων συνεπάγεται το αποκλεισμό
των υποψηφίων.
Η ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο
εισερχόμενων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή.
Α)

Σε ηλεκτρονική μορφή υποβάλλονται στο email info@developathens.gr με την ένδειξη «ESTI@»
στο θέμα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής.

Β)

Σε έντυπη μορφή (προκειμένου να πρωτοκολληθούν) μέσω:
1. ΕΛΤΑ ή
2. Εταιριών Ταχυμεταφορών (courier) ή
3. Επιτόπιας παράδοσης στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., επί της οδού Ξενοφώντος 7,
1ος όροφος.
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Οι έντυπες αιτήσεις θα παραληφθούν μόνο εφόσον φτάσουν στα γραφεία της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. μέχρι την
ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του
ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη μη
εμπρόθεσμη παραλαβή του φακέλου υποψηφιότητας ή για το περιεχόμενό του.
Σε κάθε περίπτωση, οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.
πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Η υποβολή υποψηφιότητας συνεπάγεται αυτόματα
και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο όλων των όρων της Πρόσκλησης.
Δεν λαμβάνονται υπόψη υποψηφιότητες που υποβάλλονται εκπρόθεσμα και δεν τηρούν τις
προϋποθέσεις που ορίζονται ως υποχρεωτικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης
που θα συσταθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων βασίζεται
στη βαθμολόγηση των πρόσθετων προσόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 7.2. ως ακολούθως:
Α/Α
1

Κριτήρια Αξιολόγησης
Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης στους τομείς της κοινωνικής

Μέγιστη Βαθμολογία
5

συνοχής ή/και της κοινωνικής εργασίας (κοινωνικοί
λειτουργοί).
2

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή ισότιμο και

15

αναγνωρισμένο πτυχίο ιδρύματος εξωτερικού από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στο πεδίο των ανθρωπιστικών, κοινωνικών ή
οικονομικών επιστημών.
3

Ερευνητική εμπειρία στην κοινωνική οικονομία και στην

25

κοινωνική επιχειρηματικότητα
4

Εμπειρία στην συμβουλευτική για εξεύρεση εργασίας ή

25

ανάπτυξης επιχειρηματικής ιδέας
5

Συνολική εικόνα της υποψηφιότητας (επιστημονική,

30

επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση και προφίλ
υποψηφίου κατά την συνέντευξη)
Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας

100
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Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει:
i) Έλεγχο του παραδεκτού των υποψηφιοτήτων βάσει των όρων που τίθενται στις παραγράφους 7.1, 8
και 9.
ii)

Αξιολόγηση

των

επιπρόσθετων

βαθμολογούμενων

προσόντων

των

υποψηφίων,

όπως

προσδιορίζονται στις παραγράφους 7.2, 8 και 10. Η Επιτροπή ακολουθεί κατά την αξιολόγηση ενιαία και
αντικειμενική μέθοδο σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται η κατά δίκαιη
κρίση ανάδειξη και αποδοχή της καλύτερης υποψηφιότητας που εξασφαλίζει την άρτια εκτέλεση του
προς ανάθεση Έργου σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου ESTI@.
iii) Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να καλεί εκείνους από τους
υποψηφίους που πρόκειται να εισηγηθεί την αποδοχή των υποψηφιοτήτων τους σε προσωπική
συνέντευξη, για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τους τίτλους σπουδών και την επαγγελματική
τους εμπειρία, ώστε να διασφαλιστεί η άρτια εκτέλεση του συγκεκριμένου Έργου.
iv) Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους υποψηφίους οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί
κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της καταλληλότητας τους για την συγκεκριμένη θέση.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης με Πρακτικό της εισηγείται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. τη
σύναψη σύμβασης μίσθωσης Έργου με την υποψηφιότητα που συγκέντρωσε την καλύτερη βαθμολογία
βάσει των παραπάνω αντικειμενικών κριτηρίων. Μετά την αξιολόγηση των κριτηρίων θα αναρτηθεί
σχετικός πίνακας αποτελεσμάτων στην γραμματεία της εταιρίας, η οποία βρίσκεται στην οδό
Ξενοφώντος αρ. 7, στο Σύνταγμα καθώς και στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. www.developathens.gr .
Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών στην Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή η οποία θα εκδώσει τα τελικά αποτελέσματα.
Ο τρόπος αμοιβής του επιλεγέντα συμβασιούχου, καθώς και οι λοιποί όροι εκτέλεσης, εποπτείας και
παραλαβής του Έργου θα προβλέπονται εκτενώς στη σύμβαση μίσθωσης Έργου που θα υπογραφεί επί
τη βάσει των όρων της Πρόσκλησης.
Η Πρόσκληση δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση ως
προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια
η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των
ενδιαφερομένων.
Για την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.
Αλέξης Γαληνός
Διευθύνων Σύμβουλος
Ξενοφώντος 7, 105 57 Αθήνα, //T. +30 210 32 53 123 // T. +30 210 52 01 611 //
F. +30 210 32 16 653 // F. +30 210 52 22 743
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