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        Αθήνα,  11 Δεκεμβρίου 2013 

        Αρ. Πρωτ. ΕΞ-18 /11-12-2013 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας Διαχειριστή Δράσης 

ΤΟΠΣΑ – Περιφέρειας Αττικής  

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΣΤΙΕΤ (ΤΕΕ-ΙΕΚΕΜΤΕΕ-ΕΝΝΟΥΣ-ΠΣΔΑΤΜ-ΕΜΗΠΕΕ)  

ΠΡΑΞΗ: ΤΟΠΣΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΠΡΑΞΗΣ:  Απόφαση ένταξης της Πράξης Α.Π. 3346, 27/11/2013, Περιφέρεια Αττικής 

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 457572 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:  Ο κύριος Στόχος της Προτεινόμενης Παρέμβασης είναι η ένταξη 78 άνεργων / 

νέων μηχανικών/ τεχνολόγων στην αγορά εργασίας μέσω νέων προσεγγίσεων διαδικτύου. 
Συγκεκριμένα, στοχεύει στην εξειδικευμένη κατάρτιση, συμβουλευτική υποστήριξη και 
πρακτική εκπαίδευση άνεργων μηχανικών και άλλων ανέργων τεχνικών ειδικοτήτων, σε 
νέες μορφές επιχειρηματικότητας διαδικτυακών εφαρμογών. 
Περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου είναι η Περιφέρεια Αττικής συνολικά. 
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα  diavgeia.gov.gr  κωδικός ΑΔΑ: ΒΛ137Λ7-Π3Ψ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΤΕΘΕΙ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ (ν. 4019/2011) 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ : 

Με βάση τον ν. 4019/2011 άρθρο 18 και την ΚΥΑ 2075/2012 άρθρο 1.4 και 6 ): 

Ο Διαχειριστής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι φυσικό πρόσωπο και εκλέγεται από το 

Δ.Σ. με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών, κατόπιν εισηγήσεως του εκπροσώπου του 

Συντονιστή Εταίρου.  

 Ο Διαχειριστής της Α.Σ. ορίζεται βάσει συμβολαιογραφικού εγγράφου πληρεξούσιος  του 

νομίμου εκπροσώπου της Α.Σ. Ο Διαχειριστής:  

 Ο Διαχειριστής της Α.Σ. «ανοίγει» ειδικό έντοκο Τραπεζικό Λογαριασμό για την Πράξη, 

στην επωνυμία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, ως Δικαιούχου της Πράξης.  
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 Κατανέμει την χρηματοδότηση της πράξης στον κάθε εταίρο ανάλογα με την 

εξέλιξη της υλοποίησής της  

 Παρέχει στοιχεία κίνησης του λογαριασμού στον φορέα που ασκεί καθήκοντα 

διαχείρισης και στην Αρχή Πιστοποίησης του ν. 3614/2007, όπως ισχύει 

 Καταρτίζει τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών, τα οποία επέχουν θέση υπεύθυνης 

δήλωσης  

 Πιστοποιεί την νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών της πράξης και έχει 

την ευθύνη του Δημόσιου Υπολόγου κατά τα άρθρα 54 επ. του ν. 2362/1995 (Α’ 

247) όπως κάθε φορά ισχύει 

 Είναι υπεύθυνος για την παραλαβή της επιταγής επιχορήγησης από το δημόσιο υπόλογο 

του Φορέα Χρηματοδότησης,  

 Είναι ο μόνος Δικαιούχος πρόσβασης στον Τραπεζικό Λογαριασμό που έχει ανοιχτεί στην 

επωνυμία της ΑΣ,  

 Υποχρεούται να καταθέτει την επιχορήγηση, στον ειδικό έντοκο Τραπεζικό Λογαριασμό 

για την Πράξη,  έως και την επόμενη εργάσιμη της ημέρας παραλαβής της, 

 Είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη μεταβίβαση της επιχορήγησης προς τους Εταίρους.  

Άλλες αρμοδιότητες: 

 Συνεργάζεται με τον Συντονιστή Εταίρο για την καθοδήγηση των εταίρων αναφορικά με 

την τήρηση των οικονομικών κανονισμών του ΤΟΠΣΑ αναφορικά με την σύναψη 

συμβάσεων, την έκδοση παραστατικών, την σύνταξη εκθέσεων και συμπλήρωση 

αναφορών. 

 Συμμετέχει στην τριμελή επιτροπή παραλαβής και πιστοποίησης των παραδοτέων του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του υπο-έργου μετά από έγκριση του Δ.Σ. της 

ΑΣΤΙΕΤ. 

 Τηρεί τα λογιστικά βιβλία της ΑΣΤΙΕΤ 

 Παρακολουθεί τους Εταίρους ως προς την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου κάθε 

δράσης που ανέλαβαν να υλοποιήσουν. Στο πλαίσιο αυτό οι Εταίροι, υποχρεούνται να 

υποβάλλουν στον Συντονιστή Εταίρο σε τακτά χρονικά διαστήματα όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία και δικαιολογητικά προκειμένου αυτός να έχει, μαζί με τον Διαχειριστή, πλήρη 

εικόνα της οικονομικής εξέλιξης της Πράξης. 
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 Συλλέγει και προελέγχει κάθε μήνα από κάθε Εταίρο και για κάθε δράση τις Λογιστικές 

Καταστάσεις που συνοδεύονται από αντίγραφα των παραστατικών σύμφωνα με τα 

απαιτούμενα για την επιλεξιμότητα των δαπανών 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

1. Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε Οικονομικό κλάδο ημεδαπής (ή αλλοδαπής 

με κατάλληλη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ) και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας 

2. Άριστη γνώση λογιστικών υπολογιστικών προγραμμάτων μηχανογράφησης 

3. Τουλάχιστον 15ετή εμπειρία σε θέσεις οικονομικού υπευθύνου, επικεφαλής λογιστηρίου 

ή/και σαν ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενα λογιστικά και φοροτεχνικά στην Ελλάδα 

4. Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε επιδοτούμενα και αναπτυξιακά προγράμματα σαν 

οικονομοτεχνικός και λογιστικός σύμβουλος. Επιθυμητή η αποδειγμένη ενασχόληση σε 

διοικητικό ή/και οικονομικό επίπεδο σε έργα του ΕΣΠΑ ή του Γ’ ΚΠΣ, του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταμείου, των ΠΕΠ ή παρεμφερών δράσεων 

5. Επιθυμητό Πτυχίο Φοροτέχνη Λογιστή τουλάχιστον Α’ τάξεως 

Τα παραπάνω σημεία 2 , 3  και 4 τεκμηριώνονται με πρωτότυπες Βεβαιώσεις Οργανισμών και 

Εταιρειών ή με Υπεύθυνη Δήλωση που θα συνοδεύει τα στοιχεία που θα κατατεθούν. Για τα σημεία 

1 και 5 απαιτείται φωτοτυπία εγγράφου.  

ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών θα συναφθεί μεταξύ του υποψηφίου που θα 

επιλεγεί και της εταιρείας ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ η οποία είναι ο Συντονιστής Εταίρος της ΑΣΤΙΕΤ. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Παρακαλούμε να στείλετε πρόσφατο βιογραφικό στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: info@ennous.gr με κωδικό ΑΣΤΙΕΤ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ έως τις 20 Δεκεμβρίου 2013. 

ΕΠΙΛΟΓΗ:  1) Οι υποψήφιοι των οποίων τα βιογραφικά θα κριθούν κατάλληλα για την θέση θα 

προσκληθούν να λάβουν μέρος σε συνέντευξη. 2) Στην συνέντευξη οι υποψήφιοι θα πρέπει να 

προσκομίσουν την  τεκμηρίωση των προσόντων τους. Η αξιολόγηση θα γίνει από την ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ 

με βάση τα προσόντα που παρουσιάζονται στο βιογραφικό και στα στοιχεία που κατατίθενται όπως 

επίσης και με βάση τις συνεντεύξεις. 

ΑΡΧΗ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ: Θα τηρηθεί η αρχή ίσων ευκαιριών και μη διάκρισης 

2013-12-11 ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ 

mailto:info@ennous.gr

