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ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 

Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 

Τηλ-Φαξ: 2310 410121 

E-mail: info@gnossi-ngo.org 

 

 

Θεσσαλονίκη,  21/06/2013 

 

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου 

 

Η Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία έχοντας υπόψη: 

 

1. Το άρθρο 18 του Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και 

Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 

98/Α/22-4-2005), 

2. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 

267/Α/3.12.2007) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

3. Την με αριθμ. πρωτ. 2.475/οικ.3.33/10-01-2012 (ΦΕΚ 16/Β/11-01-2012 ) Κοινή 

Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας και  Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστημα 

Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής 

της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της 

Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού 

αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα 

Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού 

σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική 

περίοδο 2007-2013», 

4. Την με αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) Υπουργική 

Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, 

5. την υπ’ αριθμ. 19/22-02-2012 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 

εταιρείας Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για συμμετοχή 

της στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης» για την υλοποίηση του σχεδίου Δράσης “Τοπική Δράση Κοινωνικής 

Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης” και για την αποδοχή των 

όρων της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2.1507/οικ.4.60/23-01-2012 (Κωδικός Πρόσκλησης 4) 

για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», 

6. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2.13471/4.1967/05-06-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης 

“Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης” 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, 
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7. Την από 20/09/2012 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης «Τοπική 

Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 από 

την Α.Σ.  «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ανατολικής Θεσσαλονίκης», 

8. την υπ’ αριθμ. Α05/13/20-06-2013 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 

εταιρείας Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την πρόθεση 

σύναψης σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της ενέργειας 6 

«Νομική Συμβουλευτική και Πληροφόρηση» της δράσης 15  «Συμβουλευτική – 

Πληροφόρηση - Υποστήριξη» και για την έγκριση των όρων της παρούσας 

ανακοίνωσης. 

 

Ανακοινώνει 

 

Την πρόθεση σύναψης σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου με απόφοιτο νομικής σχολής 

για την υλοποίηση της ενέργειας 6 «Νομική Συμβουλευτική και Πληροφόρηση» της 

δράσης 15  «Συμβουλευτική – Πληροφόρηση - Υποστήριξη» της Τοπικής Δράσης 

Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & 

Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», η οποία υλοποιείται από την Αναπτυξιακή 

Σύμπραξη με επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» 

της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού 

αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 

4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων 

ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

2007-2013». 

 

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους. 

 

Στόχος του Έργου είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η 

οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια στον τομέα της απασχόλησης, ιδιαίτερα για τις 

Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ), δημιουργώντας σημαντικά ρήγματα στην 

κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινωνιών. Η παρέμβαση, μέσω της ενεργοποίησης του 

τοπικού κοινωνικού ιστού, με πρωτοβουλία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στοχεύει στην 

αύξηση της απασχόλησης, με την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών κλάδων 

απασχόλησης της Αν. Θεσσαλονίκης, τη δημιουργία προϋποθέσεων ενίσχυσης της 

απασχολησιμότητας, προώθησης ίσων ευκαιριών, άρσης των συνθηκών κοινωνικού 

αποκλεισμού και κοινωνικής και εργασιακής ένταξης ανέργων ΕΚΟ. 

 

Το Έργο αφορά στην ένταξη 160 ατόμων ανέργων Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων, των 

κατηγοριών: 
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• Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα (45 άτομα), 

• Μετανάστες (20 άτομα), 

• Άτομα με αναπηρία (40 άτομα), 

• Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών (15 άτομα) καθώς και 

• Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια (40 

άτομα) 

των Δήμων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε δράσεις Συμβουλευτικής στήριξης της 

Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας και Δράσεις Επιδοτούμενης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης και Επιμόρφωσης για την στήριξη και προετοιμασία των ανέργων κατά την 

ένταξή τους στην Αγορά Εργασίας. 

 

Η Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, ως εταίρος της Α.Σ. 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» επιθυμεί να προβεί στη 

σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου με ένα (1) απόφοιτο νομικής σχολής για 

την υλοποίηση της ενέργειας 6 «Νομική Συμβουλευτική και Πληροφόρηση» της δράσης 

15  «Συμβουλευτική – Πληροφόρηση - Υποστήριξη» της Πράξης «Τοπική Δράση 

Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης». 

 

Στόχος της Ενέργειας είναι η πλαισιωμένη και ολοκληρωμένη στήριξη των 

ωφελουμένων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του Σχεδίου και η παροχή ενημέρωσης σε 

θέματα θεσμικά, εργασιακά και ασφαλιστικά προκειμένου να επιλύσουν τυχόν 

προβλήματα που εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες και τα οποία πολύ συχνά 

αναστέλλουν την κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη. Επιπλέον, η Νομική 

Συμβουλευτική και Πληροφόρηση θα εξειδικεύεται στα επιμέρους θέματα που αφορούν 

την κάθε ομάδα ωφελουμένων, η οποία αντιμετωπίζει διαφορετικά προβλήματα σε 

επίπεδο θεσμικό, εργασιακού δικαίου, οικογενειακού ή κοινοτικού δικαίου. 

 

Η Νομική στήριξη στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής, θα παρέχεται μέσα από ατομικές 

συνεδρίες ωφελουμένων και ενδεικτικά θα περιλαμβάνει θέματα, όπως οι συμβάσεις 

εργασίας όπως αυτές προκύπτουν από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση ή τις 

κλαδικές/επιχειρησιακές συμβάσεις, οι διαδικασίες πρόσληψης των μισθωτών, η 

ασφάλιση των εργαζομένων, οι αποφάσεις για τον κανονισμό εργασίας – στράτευσης, 

οι απαραίτητες διαδικασίες που αφορούν τις απολύσεις καθώς και την καταβολή της 

νόμιμης αποζημίωσης, τους πίνακες μισθών, επιδομάτων ανά τριετία, τις βασικές 

διατάξεις Νόμων που αφορούν τη επιδότηση της εργασίας, τα οικογενειακά και ειδικά 

επιδόματα που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ωφελούμενοι/ες, τα δικαιώματα του 

πολίτη, την Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, κτλ.). 

 

Τα βασικά καθήκοντα και παραδοτέα που θα αναλάβει να παρέχει ο συνεργάτης είναι: 

 η υλοποίηση εκατόν εξήντα (160) ατομικών συνεδρίων νομικής στήριξης των 

εκατόν εξήντα (160) ωφελουμένων που μετέχουν στην υλοποίηση της Πράξης. 
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 η συμπλήρωση των αντίστοιχων εντύπων ατομικών συνεδριών και των εντύπων 

στελεχών συμβουλευτικής 

 Η τήρηση του περιεχομένου των συνεδριών όπως αυτό θα προσδιοριστεί από τον 

ίδιο, σε συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο της Δράσης 

 

Η συνολική αμοιβή για την ανάληψη των καθηκόντων που θα αναλάβει ο νέος 

συνεργάτης ανέρχεται σε τριάντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (32,50€) πλέον ΦΠΑ 

ανά συνεδρία, δηλαδή Πέντε Χιλιάδες Διακόσια Ευρώ (5.200,00€) πλέον ΦΠΑ. 

 

Το συνολικό έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 30/05/2014 σύμφωνα με την 

Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης, εκτός εάν κοινοποιηθεί τροποποίηση 

και παράταση αυτής. 

 

Τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων είναι: 

 Πτυχίο Νομικής Σχολής  ή ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

 Άριστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2) 

 Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (επίπεδο Β2) 

 Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στα 

γραφεία της εταιρείας Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία στην 

ακόλουθη διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, 

απευθύνοντάς την υπόψη του κ. Αβραάμ Πηλείδη (τηλ. επικοινωνίας: 2310 410121). Τα 

Βιογραφικά Σημειώματα θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από Υπεύθυνη δήλωση της 

παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία ο Υποψήφιος θα δηλώνει ότι τα 

στοιχεία του Βιογραφικού Σημειώματος είναι αληθή και ακριβή. Τα Αναλυτικά 

Βιογραφικά Σημειώματα των Υποψηφίων θα κατατεθούν σε σφραγισμένο Φάκελο σε 

έντυπη μορφή στην Ελληνική γλώσσα και θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τα 

παρακάτω στοιχεία: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, επαγγελματική 

εμπειρία. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλου 

της εταιρείας Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που φέρει ο 

φάκελος αποστολής. 

 

Ο φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου για την υλοποίηση της 

ενέργειας 6 «Νομική Συμβουλευτική και Πληροφόρηση» της δράσης 15  

«Συμβουλευτική – Πληροφόρηση - Υποστήριξη» της Τοπικής Δράσης Κοινωνικής 

Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης». 

 

Η προθεσμία  υποβολής των φακέλων είναι από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας 

έως τις 28/06/2013 και ώρα 13:00. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων 
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ταχυδρομικώς, αυτές πρέπει να παραληφθούν από τη Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία το αργότερο στις 28/06/2013 και ώρα 13:00. Διευκρινήσεις 

σχετικά με τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 

16:00 τις εργάσιμες ημέρες, από τον κ. Αβραάμ Πηλείδη στο τηλέφωνο 2310 410121 

και στο e-mail: info@gnossi-ngo.org. 

 

Για την επιλογή του συνεργάτη που θα αναλάβει το συγκεκριμένο έργο θα 

συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ειδικά προσόντα υποψηφίου (τίτλος σπουδών, 

μεταπτυχιακός τίτλος, ξένες γλώσσες, επαγγελματική εμπειρία κλπ). Η αξιολόγηση των 

φακέλων θα διεξαχθεί από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας Γνώση Αναπτυξιακή 

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. 

 

Η Δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης θα γίνει στην ιστοσελίδα της εταιρείας 

Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (http://www.gnossi-ngo.org). 

 

 

Για τη ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Η Διαχειρίστρια 

 
 

ΖΩΗ ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ 

 


