ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Αρ. πρωτ. 3591/ ΕΥΥΑΠ 3325/ 13-10-2021
για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με:

με ένα (1) Συντονιστή Έργου (Project Coordinator) χρονικής διάρκειας 25 μηνών,
ένα (1) Διαχειριστή Έργου (Project Manager) χρονικής διάρκειας 25 μηνών, ένα (1)
Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης (Administration Support Officer) χρονικής
διάρκειας 20 μηνών, ένα (1) Στέλεχος Δικτύωσης (Local Community Engagement
Manager) χρονικής διάρκειας 20 μηνών και ένα (1) Στέλεχος Επικοινωνίας
(Communication assistant),

στο πλαίσιο του έργου “Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction “Skills on Demand” – σε Ελληνική απόδοση «Κοινωνική Ένταξη, Νεανική
Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες». Το έργο
υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της
Φτώχειας» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants).

(ΑΔΑ: 9ΠΚΘΟΡΙΝ-ΨΛΗ)

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ. γεν. Πρωτ. ΕΑΤΑ ΑΕ 3325 /ΕΥΥΑΠ 3142/ 18.10.2021
Θα ήθελα να ρωτήσω, αν κάποιος έχει επιτελέσει μέλος του τοπικού συμβουλίου ενός
δήμου και στα πλαίσια της άμισθης σχέσης του, έχει πάρει μέρος στην οργάνωση
εθελοντικών ή αθλητικών π.χ. οργανώσεων οι οποίες δεν ήταν καθόλη τη διάρκεια
του έτους θα χρειαστεί βεβαίωση από το δήμο;
Θα πρέπει να αναφέρεται η συμμετοχή του ως εκλεγμένο μέλος ή και συγκεκριμένα
οι δράσεις στις οποίες πήρε μέρος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. Γ της ως άνω Πρόσκλησης (Τρόπος Απόδειξης Εμπειρίας):
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 (ήτοι Βεβαίωση Προϋπηρεσίας για χρήση σε ΑΣΕΠ).

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).
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