
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Αρ. πρωτ. 297/ ΕΥΥΑΠ 291/ 27-01-2020 

για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με: 

 

 

με έναν (1) Υπεύθυνο Έργου (Project Manager), έναν (1) Συντονιστή Έργου (Project Coordinator), 

έναν (1) Οικονομικό Υπεύθυνο (Financial Manager), τέσσερα (4) Στελέχη Διοικητικής Υποστήριξης 

του έργου (Administrative/ Support Staff), πέντε (5) Κοινωνικούς Λειτουργούς (Social workers), 

δύο (2) ψυχολόγους (Psychologists), πέντε (5) Τεχνικούς (Care Takers), τρείς (3) Συντονιστές δομής 

(Facilitiy Coordinators), δύο (2) οδηγούς (Drivers) και έντεκα (11) διερμηνείς (Interpreters) 

 

 

 

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργία Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων 

άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών Τρίτων Χωρών στον Ελαιώνα Αττικής» - “Supporting 

the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and 

Vulnerable Migrants (SMS)” που χρηματοδοτείται από το Διεθνή Οργανισμός 

Μετανάστευσης (ΔΟΜ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ΑΔΑ: 9ΧΟΑΟΡΙΝ-ΠΛΔ) 
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Διευκρινίσεις 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  1 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ. 280 /ΕΥΥΑΠ 274/ 29.01.2020ΕΑΤΑ ΑΕ  

Θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις όσον αφορά την κατάθεση επικυρωμένων αντιγραφων 

πτυχίων κτλ, δεδομένου οτι εχει καταργηθεί η επικύρωση αντιγράφου.  

Ακόμα, όσον αφορά τον μηνιαίο μισθο ψυχολόγου, ολογράφως το ποσό που αναφέρεται 

ειναι 3.200€ ενω στην παρένθεση αναγράφεται με αριθμούς το ποσό των 2000€ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1: Για τις επικυρώσεις των εγγράφων ισχύουν τα αναφερόμενα στον ν. 

4250/2014.  

 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 2: Στην ορθή επανάληψη της ως άνω πρόσκλησης, που δημοσιεύθηκε στις 

29/01/2020, διορθώθηκε το συγκεκριμένο πεδίο ως εξής: 

«-στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) μηνιαίως, για την κάθε θέση Ψυχολόγου 

του  Έργου» 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2: Αριθ.  γεν.  Πρωτ. 287 /ΕΥΥΑΠ 281/ 29.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Όσον αφορά την προκήρυξη αρ. πρωτ. 297 ΕΥΥΑΠ 291/ 27-01-2020, θα ήθελα να ρωτήσω τα 

εξης: 

1) αν θα δοθούν επιδόματα ( εορτών & αδείας) 

2) εαν δίνονται μέρες άδειας ως την ολοκλήρωση του έργου  

3) το ωράριο εργασίας και 

4) Έχω ήδη σε φωτοτυπία επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. Φαίνεται η επικύρωση, άρα είναι 

γνήσια φωτοαντίγραφα. Γίνονται δεκτά;  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1,2,3: Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι Συμβάσεις Μίσθωσης 

Έργου δεν αποτελούν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και δεν είναι συνδεδεμένες με 

συγκεκριμένο ωράριο εργασίας. Οι ώρες, ο τόπος απασχόλησης  και  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. Προτεραιότητα, σε κάθε περίπτωση, έχει η εύρυθμη 

υλοποίηση του Προγράμματος, η ιδιαιτερότητα της φύσης του έργου και η κάλυψη των 

αυξημένων και καθημερινών αναγκών του. 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 4: Βλ. Ερώτημα 1.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3: Αριθ.  γεν.  Πρωτ. 285 /ΕΥΥΑΠ 279/ 29.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

α) Μπορώ να συμμετάσχω στη σύμβαση μίσθωσης έργου, για τη θέση του Ψυχολόγου, 

έχοντας έναν χρόνο εργασιακή εμπειρία σαν Ψυχολόγος στο Δημόσιο μέσω προγράμματος 

και δύο χρόνια εθελοντική εργασία? Επειδή στην πρόσκληση σημειώνετε στα απαραίτητα 

προσόντα τουλάχιστον 2 έτη εργασιακής εμπειρίας. Επομένως, ο εθελοντισμός μπορεί να 

υπολογιστεί (έχοντας και βεβαίωση για την εθελοντική μου εργασία)? 
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 β) Υπάρχει δυνατότητα να προσκομίσω την βεβαίωση εργοδότη για την εργασιακή εμπειρία 

εκπρόθεσμα, καθώς η υπηρεσία που εργάζομαι δεν θα μπορέσει να μου την δώσει μέχρι τις 

7/02?  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1: Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Πρόσκλησης, στα απαιτούμενα προσόντα της 

θέσης του Ψυχολόγου, δεν λαμβάνεται υπόψη η εθελοντική εργασία.  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 2:  Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 της Πρόσκλησης, τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν με την αίτηση του κάθε ενδιαφερόμενου, 

ώστε να πληροί τους όρους του παραδεκτού.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 4: Αριθ.  γεν.  Πρωτ. 288 /ΕΥΥΑΠ 282/ 29.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Στη περίπτωση ενδιαφέροντος για δυο θέσεις στο ίδιο έργο, για παράδειγμα και 

Συντονιστής έργου και Κοινωνικός Λειτουργός-στη δική μου περίπτωση-, ποια η διαδικασία 

κατάθεσης των δικαιολογητικών; Πρέπει να κατατεθούν/αποσταλούν δυο φορές;; 

Επίσης η καταβολή της μισθοδοσίας θα πραγματοποιείται μηνιαίως, αν όλα βαίνουν καλώς 

με το πρόγραμμα; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1:Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση σε περισσότερες από μία θέσεις της ως 

άνω Πρόσκλησης, με την προϋπόθεση ότι για την κάθε θέση θα υποβληθεί ξεχωριστός 

φάκελος υποψηφιότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της ως άνω Πρόσκλησης. 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 2: Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Πρόσκλησης, η αμοιβή των συμβασιούχων 

θα καταβάλλεται τμηματικά, κατά προτίμηση σε μηνιαία βάση, ανάλογα με την πρόοδο του 

Έργου και την τμηματική παραλαβή των προβλεπόμενων παραδοτέων και κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον εκάστοτε επιλεγέντα.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 5: Αριθ.  γεν.  Πρωτ. 291 /ΕΥΥΑΠ 285/  29.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Ενδιαφέρονται για την θέση ηλεκτρολόγου. Θα ήθελα να μάθω τα ακριβή δικαιολογητικά 

που χρειάζονται για τη θέση αυτή.  Επιπροσθέτως θα ήθελα να μάθω αν οι φωτοτυπίες που 

θα προσκομίσω πρέπει να είναι επικυρωμένες από τα ΚΕΠ; Η υπεύθυνη δήλωση που 

αναφέρεται πρέπει να έχει το γνήσιο της υπογραφής; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1:Τα περιεχόμενα του φακέλου υποβολής υποψηφιότητας, αναφέρονται 

αναλυτικά στο άρθρο 5 της Πρόσκλησης, σελ. 23-24. 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 2: Βλ. ερώτημα 1. 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 3: Δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής για την Υπεύθυνη Δήλωση.   

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 6: Αριθ.  γεν.  Πρωτ. 296 /ΕΥΥΑΠ 290/ 30.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Καλησπέρα σας, είμαι πτυχιούχος νομικής σχολής  (ΔΠΘ) και κάτοχος μεταπτυχιακού 

διπλώματος ειδίκευσης στο Εργατικό Δίκαιο  (ΕΚΠΑ), ήμουν δικηγόρος, μέλος του 

Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για μία επταετία και η εμπειρία που έχω είναι στην παροχή 

νομικών συμβουλών σε υποθέσεις Εργατικού δικαίου. 
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Για τη θέση του «Στελέχους διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας (HR–

Payroll)» απαιτούνται τα κάτωθι: 

-Πτυχίο/ Δίπλωμα Νομικής Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

-Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην παροχή υπηρεσιών διοικητικής 

υποστήριξης επιχειρήσεων ή/και προγραμμάτων/ έργων που έχουν λάβει εθνική ή/και 

ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ή/και σε Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, 

Το ερώτημα μου είναι το εξής: το κριτήριο της εξειδικευμένης εμπειρίας, όπως τίθεται στην 

πρόσκληση είναι λόγος αποκλεισμού από αυτήν ή έχει νόημα να μπω στην διαδικασία 

υποβολής υποψηφιότητας; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Στην ορθή επανάληψη της ως άνω πρόσκλησης, που δημοσιεύθηκε στις 29/01/2020, 

διορθώθηκε το συγκεκριμένο πεδίο ως εξής: 

-«Πτυχίο/ Δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής». 

Ως προς την εργασιακή εμπειρία, αυτή θα πρέπει να σχετίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην Πρόσκληση, ήτοι εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην παροχή 

υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης επιχειρήσεων ή/και προγραμμάτων/ έργων που έχουν 

λάβει εθνική ή/και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ή/και σε Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων 

Πόρων.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 7: Αριθ.  γεν.  Πρωτ. 297 /ΕΥΥΑΠ 291/ 30.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

1)Όσον αφορά τον μισθό(ενδιαφέρομαι για μπλοκάκι-τιμολόγιοπαροχής υπηρεσιών). Πόσο 

είναι ο"καθαρός" μισθός; Αναφέρεται 1700 ευρώ μεικτά. Επειδή και τώρα εργάζομαι με 

μπλοκάκι. 

2)Για την απόδειξη εμπειρίας, φτάνει να βάλω το πρώτο τιμολόγιο που έκοψα και το 

τελευταίο; Ή αντίστοιχα την πρώτη σύμβαση και την τελευταία; 

3)Στα δικαιολογητικά 4και 5 ζητάτε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (από 

όσο γνωρίζω οι φωτοτυπίες δεν επικυρώνονται πια) και Επίσης λέτε βεβαιώσεις και 

πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα βαθμολογούμενα προσόντα. Τι ακριβώς εννοείται; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1: Κατά το άρθρο 3 της Πρόσκλησης: «Σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία, οι απασχολούμενοι με συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται 

στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή 

διεθνών προγραμμάτων, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε να ασφαλιστούν στον 

ΕΦΚΑ, οπότε δεν χρειάζεται να εκδίδουν κάποιο φορολογικό παραστατικό, είτε να 

ασφαλιστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, οπότε για την καταβολή της αμοιβής οφείλουν 

να εκδίδουν τα νόμιμα προβλεπόμενα παραστατικά (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών). 

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος που επιλεγεί επιθυμεί να 

ασφαλιστεί στον ΕΦΚΑ, στο ως άνω ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο 

των αναλογούντων ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών, τα οποία παρακρατούνται 

από τον εργοδότη και αποδίδονται στον ασφαλιστικό φορέα. Στην περίπτωση που ο 

επιλεγείς συμβασιούχος επιθυμεί να αμείβεται ως ελεύθερος επαγγελματίας, εκδίδοντας 

τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, τότε στην ως άνω αμοιβή συμπεριλαμβάνονται το ΦΠΑ και 

οι πάσης φύσεως νόμιμες κρατήσεις». 
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ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 2: Κατά το άρθρο 4 της Πρόσκλησης, πεδίο Γ (Τρόπος απόδειξης εμπειρίας): 

Όταν η εμπειρία αφορά την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, υποβάλλονται: 

1. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της 

ασφάλισής του. 

2. Υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται 

επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του. 

3. Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που 

καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εμπειρίας (απλά αντίγραφα). 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 3: Για το πρώτο σκέλος, βλ. Ερώτημα 1. Για το δεύτερο σκέλος, τα 

βαθμολογούμενα προσόντα αναφέρονται αναλυτικά στους πίνακες του άρθρου 4, πεδίο Β 

της πρόσκλησης.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 8: Αριθ.  γεν.  Πρωτ. 298 /ΕΥΥΑΠ 292/ 30.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

1) Στα δικαιολογητικά απόδειξης της προϋπηρεσίας σε περίπτωση ελεύθερου επαγγέλματος 

ζητάτε εκτός από την ΥΔ και ένα αντίγραφο δελτίου παροχής υπηρεσίων, βεβαίωση του 

ασφαλιστικού φορέα που περιγράφει τη διάρκεια της ασφάλισής του. Εργάζομαι εδώ και 6 

μήνες με δελτίο παροχής υπηρεσιών, είμαι εντάξει στις εισφορές μου, παρόλα αυτά δεν έχω 

ενεργοποιήσει την ασφάλισή μου στον ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα. Τι μπορώ να κάνω σε 

αυτή την περίπτωση; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Βλ. ερώτημα 7, Υποερώτημα 2. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 9: Αριθ.  γεν.  Πρωτ. 301 /ΕΥΥΑΠ 294/ 30.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Καλημέρα σας, θα ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά για την θέση του οδηγού χρειάζεται 

επαγγελματικό δίπλωμα λεωφορείουαποκλειστικά και μόνο; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην παρ. 4 της πρόσκλησης.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 10: Αριθ.  γεν.  Πρωτ. 306 /ΕΥΥΑΠ 300/ 30.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Στον χώρο του αεροδρομίου είμαι από το 2017 έως και σήμερα. 

Θα ήθελα να εκφράσω το ενδιαφέρον στην υπηρεσία ΟΔΗΓΟΣ του έργου «Λειτουργία 

Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών Τρίτων 

Χωρών στον Ελαιώνα Αττικής». Είμαι διατεθειμένος να  πράξω σωστά το έργο αυτό, με την 

ασφάλεια ως πρώτο μου μέρισμα. Είμαι συνεπής στης υποχρεώσεις και δίνω πάντα το 100% 

του εαυτού μου. 

      Αυτό που με διακρίνει είναι ο επαγγελματισμός, η συνέπεια και είμαι πρόθυμος να 

ανταπεξέλθω σε οποιαδήποτε υπηρεσία για την σωστή και ομαλή λειτουργία της εταιρίας. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Πρόσκλησης:  

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 
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της παρούσας στην ιστοσελίδα www.developathens.gr, ήτοι από Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 

2020 έως και Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 16:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου 

της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., επί της οδού Ξενοφώντος 7, Ισόγεια. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 11: Αριθ.  γεν.  Πρωτ. 308 /ΕΥΥΑΠ 302/ 30.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

- Υπάρχει περιθώριο ανανέωσης σύμβασης μετά το έτος, και από τί θα εξαρτηθεί; 

- Ποιό είναι το ωράριο εργασίας; 

-  Είναι πενθήμερη, Δευτέρα - Παρασκευή; 

- Προβλέπεται η Ψυχιατρική υπηρεσία (ή ως σταθερή εξωτερική συνεργασία); 

- Τα νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών ισχύουν από ΚΕΠ;. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Βλ. ερωτήματα 1 και 2. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 12 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ. 309 /ΕΥΥΑΠ 303/ 30.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Η νόμιμη επικύρωση των πτυχίων αφορά ΚΕΠ ή εννοείται από κάποιον δικηγόρο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Βλ. ερώτημα 1. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 13 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ. 310 /ΕΥΥΑΠ 304/ 30 .01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Παρακαλώ όπως μου αποστείλετε τον σύνδεσμο της ορθής επανάληψης της παραπάνω 

πρόσκλησης διότι επιθυμώ να κάνω αίτηση για μία από τις θέσεις που αναγράφετε. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Η ορθή επανάληψη της Πρόσκλησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΤΑ 

Α.Ε.https://developathens.gr/el/στο πεδίο «Προσκλήσεις – Διαγωνισμοί». 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 14 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ. 311 /ΕΥΥΑΠ 305/ 30.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Θα ήθελα να σας θέσω μία διευκρινιστική ερώτηση αναφορικά με τον τρόπο απόδειξης 

εμπειρίας, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση. Έχω εργαστεί 2 χρόνια στη Νομική Υπηρεσία 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως νομικός, χειριζόμενη όλα τα διοικητικά ζητήματα που 

ανέκυπταν από τη διαχείριση έργων της Περιφέρειας. Αποτελούσε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, 

χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανταποκρίνεται  η ως άνω εργασιακή 

εμπειρία, στα προσόντα που απαιτούνται για την υποβολή δήλωσης υποψηφιότητας σε μία 

από τις θέσεις της πρόσκλησης? Ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού θα εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή και η 

Αναθέτουσα Αρχή θα αποφασίσει  περί της καταλληλόλητας της εμπειρίας των υποψηφίων.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 15: Αριθ.  γεν.  Πρωτ. 312 / ΕΥΥΑΠ 306/ 30.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Έχω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τα εξής θέματα: 

1. Για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας από δημόσιο ή και ιδιωτικό φορέα 

απαιτείται βεβαίωση από τον φορέα αυτό.  

http://www.developathens.gr/
https://developathens.gr/el/
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Ερώτηση: Θα μπορούσε η εργασιακή εμπειρία να αποδειχτεί και από τα ένσημα του 

ασφαλιστικού φορές ή απαιτείται οπωσδήποτε βεβαίωση εργοδοτών? 

2. Την αίτηση πρέπει να συνοδεύουν «Νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων 

σπουδών.»  

Ερώτηση 1: Θεωρείται νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο το ακριβές φωτοαντίγραφο 

του τίτλου σπουδών επικυρωμένο σε ΚΕΠ? 

Ερώτηση 2: Όταν προσκομιστεί πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θεωρείτε απαραίτητο να 

κατατεθούν και όλοι οι προηγούμενοι τίτλοι που είναι προ απαιτούμενοι? Π.χ. Απολυτήριο 

λυκείου, κλπ. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1: Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Πρόσκλησης, σημείο Γ (Τρόπος απόδειξης 

εμπειρίας): 

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 ήΥπεύθυνη 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). 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 2:  Για το πρώτο σκέλος Βλ. ερώτημα 1. Για το δεύτερο σκέλος, δεν 

απαιτούνται προηγούμενοι τίτλοι, παρά μόνο ο ζητούμενος σε κάθε περίπτωση.  

 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 16: Αριθ.  γεν.  Πρωτ. 313 /ΕΥΥΑΠ 307/ 30.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Ενδιαφέρομαι  να αιτηθώ για την θέση του οδηγού για το καμπ του Ελαιώνα και θα ήθελα 

να ρωτήσω αν το Π.Ε.Ι. είναι απαραίτητο κριτήριο αξιολόγησης - δικαιολογητικό, καθώς έχω 

εργαστεί στον χώρο του προσφυγικού στο παρελθόν ως οδηγός στο Danish refugee council 
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και στο International rescue committee όπου μετέφερα προσφυγες και το προσωπικό με 

9θεσιο βαν με δίπλωμα Β κατηγορίας και χωρίς ΠΕΙ. 

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

 

Βλ. ερώτημα 9.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 17: Αριθ.  γεν.  Πρωτ. 315 /ΕΥΥΑΠ 309/ 30.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Θα ήθελα να ζητήσω διευκρίνιση, όσον αφορά στο: ''νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα 

των προσκομιζόμενων τίτλων σπουδών''. 

Η επικύρωση αυτή δύναται να πραγματοποιηθεί από οποιαδήποτε διοικητική αρχή όπως 

για παράδειγμα ΚΕΠ;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Βλ. ερώτημα 1. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 18: Αριθ.  γεν.  Πρωτ. 31 7 /ΕΥΥΑΠ 311/ 30.01.2020 ΕΑ ΤΑ ΑΕ  

Παρακαλώ διευκρινίστε μου την κατηγορία διπλώματος για την θέση του οδηγού στην 

πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου Αθηναίων με την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Βλ. ερώτημα 9.  

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 19: Αριθ.  γεν.  Πρωτ.318 /ΕΥΥΑΠ 312/ 30.01. 2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Στο κείμενο της πρόσκλησης αναφέρεται πως τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών θα πρέπει 

να είναι επικυρωμένα. 

Ωστόσο, έπειτα από επικοινωνία με τα ΚΕΠ, ενημερώθηκα ότι η επικύρωση εγγράφων έχει 

καταργηθεί. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;  

Επιπλέον, η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι επίσης επικυρωμένη; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Για το πρώτο σκέλος, βλ. ερώτημα 1. Για το δεύτερο σκέλος, η Υπεύθυνη Δήλωση δεν 

απαιτείται να είναι επικυρωμένη. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 20: Αριθ.  γεν.  Πρωτ.319 /ΕΥΥΑΠ 313/ 30.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι  το ωράριο και οι μέρες της εργασίας.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Βλ. ερώτημα 2. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 21: Αριθ.  γεν.  Πρωτ.320 /ΕΥΥΑΠ 314/ 30.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

1)Ως ψυχολόγος, θα μοριοδοτηθώ μόνο για 1 ξένη γλώσσα? Να συμπεριλάβω στο φάκελο 

και πιστοποιητικά από άλλες ξένες γλώσσες? 

 

2) Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία δεν θα έχω προλάβει να έχω στα χέρια μου το 

πιστοποιητικό χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς θα εξεταστώ στην αρχή της 
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επόμενης εβδομάδας. Μπορώ να συμπεριλάβω υπεύθυνη δήλωση που να λέει ότι έχω την 

πιστοποίηση απλά θα χρειαστεί να την προσκομίσω αργότερα με το που την πάρω στα 

χέρια μου? 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1:  Σύμφωνα με το άρθρο 4, σημείο Β της Πρόσκλησης, μοριοδότηση 

προβλέπεται μόνο για την Αγγλική γλώσσα. 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 2: Απαιτείται προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου Πιστοποίησης 

γνώσης Η/Υ, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της Πρόσκλησης. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 22: Αριθ.  γεν.  Πρωτ.321 /ΕΥΥΑΠ 315/ 30.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος ζητείται η νομική επικύρωση πτυχίου και ξένων γλωσσών. 

Θα μπορούσατε να εξηγήσετε την εν λόγω διαδικασία για να τα επικυρώσω; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Βλ. ερωτήματα 1 και 3.  

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 23: Αριθ.  γεν.  Πρωτ.322 /ΕΥΥΑΠ 316/ 30.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Παρακαλώ θα ήθελα να με ενημερώσετε σε περίπτωση που έχω στείλει φάκελο χωρίς 

συνοδευτική επιστολή σε αυτή την περίπτωση απορρίπτεται? 

Και το δεύτερο ερώτημα μπορώ να στείλω για δύο διαφορετικές θέσεις? 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1: Θα πρέπει να σταλεί συμπληρωματικός φάκελος με ενυπόγραφη 

συνοδευτική επιστολή, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Πρόσκλησης.  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 2: Βλ. ερώτημα 4. 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 24: Αριθ.  γεν.  Πρωτ.323 /ΕΥΥΑΠ 317/ 30.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Επειδή ενδιαφέρομαι να υποβάλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την Θέση Συντονιστή 

Έργου (Project Coordinator), θα ήθελα παρακαλώ να γνωρίζω που θα στεγάζεται και τι 

ωράριο θα υπάρχει. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

 

Η εκτέλεση του Έργου θα λαμβάνει χώρα στην έδρα του Εργοδότη, Ξενοφώντος 7 (Αθήνα) ή 

στην περιοχή του Ελαιώνα ή όπου αλλού απαιτείται εντός Αττικής, ανάλογα με τις ανάγκες 

του Έργου. Επίσης, βλ. ερώτημα 2.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 25: Αριθ.  γεν.  Πρωτ.324 /ΕΥΥΑΠ 318/ 30 .01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

1) Στην Ενότητα 4Α για τη θέση του «Στελέχους Παρακολούθησης Έργου και Διαχείρισης και 

Ανάλυσης Δεδομένων (Project Reporting - Data Manager)» αναγράφεται:  

Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ή/ και 

παρακολούθησης προγραμμάτων/ έργων ή/ και στη διοίκηση επιχειρήσεων.  
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 Ωστόσο, στα κριτήρια αξιολόγησης αναγράφεται:  

 Επιπλέον των δύο (2) ετών Εργασιακή εμπειρία την παροχή υπηρεσιών διοικητικής 

υποστήριξης επιχειρήσεων ή/και προγραμμάτων/ έργων που έχουν λάβει εθνική ή/και 

ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ή/και σε Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων 

 Τι από τα δύο ισχύει για την εν λόγω θέση;  

 

2) Επιπλέον, παρακαλώ για μία δεύτερη διευκρίνηση, αναφορικά με τον επιτρέπεται η 

κατάθεση υποβολής υποψηφιότητας για περισσότερες από μία θέσεις. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1: Εκ παραδρομής στον πίνακα μοριοδότησης δεν έγινε αναφορά στο ορθό 

κείμενο. Αυτό που ισχύει, είναι: 

«Επιπλέον των δύο (2) ετών εργασιακή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ή/ και 

παρακολούθησης προγραμμάτων/ έργων ή/ και στη διοίκηση επιχειρήσεων».  

 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 2: Βλ. ερώτημα 4. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 26 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.329 /ΕΥΥΑΠ 323/ 3 1 .01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εγώ που πήρα το πτυχίο μου από το εξωτερικό πριν μια ημέρα 

μπορώ να το καταθέσω, διότι ακόμη δεν έχει γίνει η αναγνώριση από δοαταπ. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

 

Απαιτείται επίσημη μετάφραση των τίτλων στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να απαιτείται η 

αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 27: Αριθ.  γεν.  Πρωτ.330 /ΕΥΥΑΠ 324/ 31.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Πτυχίο για τη θέση HR-Payroll 

 

Θα ήθελα να πάρω μέρος στην προκύρηξη για το έργο που χρηματοδοτείται από το ΔΟΜ 

ωστόσο βλέπω ότι για τη συγκεκριμένη θέση αναφέρεται μόνο πτυχίο Νομικής. Η ερώτησή 

μου είναι αν αυτό είναι δεσμευτικό ή αν κάποιος που έχει πτυχίο από άλλη σχολή μπορεί να 

λάβει μέρος. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

 

Βλ. ερώτημα 6.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 28: Αριθ.  γεν.  Πρωτ.331 /ΕΥΥΑΠ 325/ 31.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Θα ήθελα να μάθω αν το cover letter και το βιογραφικό πρέπει να συμπληρωθούν στην 

αγγλική γλώσσα. Επίσης, αν στο cover letter πρέπει να αναπτυχθούν οι λόγοι που 

ενδιαφέρομαι για τη συγκεκριμένη θέση. Τέλος, αν το πτυχίο των  αγγλικών και το 

μεταπτυχιακό που είναι στα αγγλικά πρέπει να είναι με επικυρωμένη μετάφραση ή μόνο 

επικυρωμένο φωτοαντιγραφο του τίτλου. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1 ΚΑΙ 2: Το coverletter και το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να 

έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της πρόσκλησης, 

θα πρέπει να κατατεθεί:  

Ενυπόγραφη συνοδευτική επιστολή-Αίτηση (coverletter) (δεν διατίθεται υπόδειγμα), στην 

οποία θα αναγράφεται το έργο και η ειδικότητα για την οποία εκδηλώνει το ενδιαφέρον 

του ο υποψήφιος, ότι διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα καθώς και θα αναφέρονται τα 

στοιχεία επικοινωνίας του και υποχρεωτικά η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 3: 

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη 

πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. 

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται: 

•από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή 

•την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή 

•από δικηγόρο ή 

•από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του (ν. 148/26.12.1913/1.2.1914). 

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’ – του νέου «Κώδικα 

Δικηγόρων»- μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων μπορούν να γίνονται από δικηγόρο, 

εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς 

την οποία μετέφρασε. Σε κάθε περίπτωση, οι προσκομιζόμενοι ξενόγλωσσοι τίτλοι χρήζουν 

οπωσδήποτε μετάφρασης. Με το νέο καθεστώς πλέον μπορούν να κάνουν την μετάφραση 

και την επικύρωση και δικηγόροι. 

Επισημαίνεται  ότι οι διοικητικές αρχές, η Ελληνική Αστυνομία και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (Κ.Ε.Π.) εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το 

ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής, που το εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά 

πρόκειται να υποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις 

διατάξεις της εν λόγω ρύθμισης (π.χ. τράπεζα, ιδιωτική εταιρεία, συμβολαιογράφο). 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 29: Αριθ.  γεν.  Πρωτ.335 /ΕΥΥΑΠ 326/ 31.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Θα ήθελα να σας κάνω μια διευκρινιστική ερώτηση σχετικά με το περιεχόμενο της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία δημοσίευσης 27-1-2020 για τη θέση 

του ψυχολόγου στον Ελαιώνα Αττικής. Συγκεκριμένα θα ήθελα να μάθω ποιος είναι ο 

μισθός του ψυχολόγου, καθώς αυτό δεν γίνεται σαφές στην πρόσκληση. Ευχαριστώ. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Βλ. ερωτήματα 1 και 2.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 30: Αριθ.  γεν.  Πρωτ.336 /ΕΥΥΑΠ 327/ 31.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Όσον αφορά το συγχρηματοδοτούμενο έργο της ΕΑΤΑ και του IOM μπορώ να στείλω τον 

φάκελο μου μέσω ταχυδρομείου ή θέλει αυτοπροσώπως η με κάποιον εξουσιοδοτημένο 

εκπρόσωπο; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Σύμφωνα με το άρθρο 5 (σελ. 24) της Πρόσκλησης:  

Η ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας αποδεικνύεται μόνο από το 

πρωτόκολλο εισερχομένων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται 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. 

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. 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 31 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.347 /ΕΥΥΑΠ 338/ 31.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Θα ήθελα, παρακαλώ, να μάθω αν ένας υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει 

αίτηση για παραπάνω από μια θέση εργασίας. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Βλ. ερώτημα 4.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 32 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.350 /ΕΥΥΑΠ 341/ 3 1.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Θα ήθελα να ρωτήσω αν θα υπάρξουν θέσεις μαγείρων στη δομή φιλοξενίας αιτούντων 

άσυλο και αν ναι πότε υπολογίζεται να βγουν οι προκυρησσομενες θέσεις. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Οι μελλοντικές θέσεις εργασίας θα καθοριστούν από τις ανάγκες του προγράμματος. 

Μπορείτε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα της ΕΑΤΑ για να ενημερώνεστε σχετικά.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 33 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.351 /ΕΥΥΑΠ 342/ 31.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Ενδιαφέρομαι για τη θέση του κοινωνικού λειτουργού στο πλαίσιο λειτουργίας ανοιχτής 

δομής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών στον 

Ελαιώνα Αττικής. 

Κατοικώ εκτός Αθηνών και θα ήθελα να ρωτήσω εάν γίνεται η αποστολή των 

δικαιολογητικών ταχυδρομικά. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Βλ. ερώτημα 30.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 34 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.352 /ΕΥΥΑΠ 343/ 31.01.2020  ΕΑΤΑ ΑΕ  

Ενημερωθηκα πως έχουν ανακοινωθεί κάποιες θέσεις εργασίας για τον Διεθνή Οργανισμό 

Μετανάστευσης.  

Οι αιτήσεις γίνονται μόνο με αυτοπρόσωπη παρουσία φακέλου ή και από email ; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Βλ. ερωτήματα 10 και 30.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 35 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.353 /Ε ΥΥΑΠ 344/ 31.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Ενδιαφέρομαι για την θέση του οδηγού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου (λειτουργίας 

ανοικτής δομής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών 

στον ελαιώνα Αττικής)παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την θέση οδηγού, τύπο 

αυτοκινήτου, πληροφορίες, κτλ. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Βλ. ερώτημα 9.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 36 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.354 /ΕΥΥΑΠ 345/ 31.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις, μπορείτε να μας 

απαντήσετε τι έκταση θα πρέπει να έχει η συνοδευτική επιστολή και τι επιπλέον θα πρέπει 

να περιλαμβάνει, εκτός από αυτά που αναγράφονται στην πρόσκληση; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Πρόσκλησης, θα πρέπει να υποβληθεί:  

Ενυπόγραφη συνοδευτική επιστολή-Αίτηση (cover letter) (δεν διατίθεται υπόδειγμα), στην 

οποία θα αναγράφεται το έργο και η ειδικότητα για την οποία εκδηλώνει το ενδιαφέρον 

του ο υποψήφιος, ότι διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα καθώς και θα αναφέρονται τα 

στοιχεία επικοινωνίας του και υποχρεωτικά η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Οι λοιπές αναφορές τίθενται στην κρίση του ενδιαφερόμενου.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 37 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.355 /ΕΥΥΑΠ 346/ 31.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Ενδιαφέρομαι για τη θέση του διερμηνέα. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν στην αίτηση που θα 

υποβάλω χρειάζεται να είναι επικυρωμένο το πτυχίο των Γαλλικών μου ή μπορώ να στείλω 

φωτοτυπία και να σας φέρω το επικυρωμένο αντίγραφο σε περίπτωση που με καλέσετε για 

συνέντευξη. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Βλ. Ερώτημα 1. Τα επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών υποβάλλονται με την αίτηση 

των ενδιαφερόμενων επί ποινή αποκλεισμού.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 38 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.357 /ΕΥΥΑΠ 348/ 31.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  
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Ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στις θέσεις Συντονιστή Έργου (Project Coordinator) 

και Συντονιστές δομής (Facilitiy Coordinators) αν το ωράριο απασχόλησης είναι πενθήμερο 

πρωινό (8ωρο;) ή αν είναι κυλιόμενο ( Σαββατοκύριακα-αργίες κτλ). 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Βλ. ερώτημα 2.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 39 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.359 /ΕΥΥΑΠ 350/ 31.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Με το παρόν email θα ήθελα να αιτηθώ κάποιων διευκρινίσεων σχετικά με την ενεργή 

προκήρυξη για την μίσθωση του έργου «Λειτουργία Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων 

άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών Τρίτων Χωρών στον Ελαιώνα Αττικής».  

Πρώτον, είναι δυνατό ένας/ μία υποψήφιος/α να κάνει αίτηση για περισσότερο από ένα 

ρόλους εφόσον συγκεντρώνει τα απαραίτητα προσόντα; Αν ναι, ποια είναι η διαδικασία ( 

ξεχωριστός φάκελος για κάθε θέση, διαφορετικές συνοδευτικές επιστολές ) ;  

Δεύτερον, απέκτησα τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό τον Δεκέμβρη του 2019 

και η διαδικασία αναγνώρισης του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. βρίσκεται υπό εξέλιξη. Δυστυχώς, 

είναι χρονικά ανέφικτο να υποβάλλω την αναγνώριση του πτυχίου μου εμπρόθεσμα. Σε 

αυτή την περίπτωση αρκεί να υποβάλω αντίγραφο του πτυχίου μου και αντίγραφο της 

αίτησης από τον ΔΟΑΤΑΠ και να υποβάλω τον αναγνωρισμένο τίτλο σε μετανεγενέστερο 

στάδιο της διαδιακασιας επιλογης; Εάν όχι, τι θα ήταν προτιμότερο να κάνω;  

Τρίτον, αναγνωρίζεται η εθελοντική εργασία ως προηγούμενη εργασιακή εμπειρία (για τους 

ρόλους εκτός του Διερμηνέα που διευκρινίζεται ούτως ή άλλως) και αν ναι, αρκεί η 

συστατική επιστολή από αρμόδιο πρόσωπο για να την επιβεβαιώσει; Τέλος, λογίζεται η 

πρακτική άσκηση σε ελληνική υπηρεσία στο εξωτερικό ως εργασιακή εμπειρία και αν ναι με 

ποιον τρόπο αποδεικνύεται; Αρκεί το internship report που είναι υπογεγραμμένο από τον 

εργοδότη;   

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1: Βλ. ερώτημα 30.  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 2: Βλ. ερώτημα 26. 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 3: : Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Πρόσκλησης, στα απαιτούμενα προσόντα 

όλων των θέσεων εκτός του διερμηνέα, δεν λαμβάνεται υπόψη η εθελοντική εργασία ή η 

πρακτική άσκηση. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 40 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.360 /ΕΥΥΑΠ 351/ 31.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Παρακαλώ πολύ για μια διευκρίνιση κατά πόσο ένας υποψήφιος μπορεί να εκδηλώσει 

ενδιαφέρον για περισσότερες της μιας θέσης και αν ναι, σε πόσες και επίσης αν για κάθε 

μια θα πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστά τα προβλεπόμενα από την προκύρηξη 

δικαιολογητικά? 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Βλ. ερώτημα 4. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 41 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.361 / ΕΥΥΑΠ 352/ 31.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  
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Η ερώτησή μου αφορά άνδρα υποψήφιο ο οποίος τελεί σε αναβολή των Στρατιωτικών του 

Υποχρεώσεων λόγω σπουδών. Η αναβολή του εν λόγω υποψηφίου λήγει την ημέρα της 

επίσημης λήξης της σύμβασης ήτοι 31/12/2020. Εφόσον οι Στρατιωτικές Υποχρεώσεις δεν 

αποτελούν τροχοπέδη θεωρείται κατάλληλος για υποβολή αίτησης τη στιγμή που διαθέτει 

τα ανάλογα προσόντα;   

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ως πάνω πρόσκλησης (σελ.22), για τα νομιμοποιητικά 

έγγραφα, αναφέρεται ότι:  

«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». 

Επιπρόσθετα, στο άρθρο 5, (σελ.23, σημείο 6), για τα περιεχόμενα του φακέλου υποβολής, 

θα πρέπει να υποβληθεί: 

«Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι: α) τα στοιχεία που 

αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, β) για τους άνδρες 

ότι έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, 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 

δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεσης, 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, στ) ότι δεν υπάρχει 

κώλυμα από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη». 

Συνεπώς, οι άρρενες ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.  

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 42 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.365 /ΕΥΥΑΠ 356/ 31.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

1. ΣΕΛΙΔΑ 23 : 

 

A.(ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4,ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) 

- ΑΠΟ ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΚΥΡΩΝΟΥΜΕ. 

B.(BEBAΙΩΣΕΙΣ......) 

-ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΗΜΟΥΝ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ 2016(ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 

-Ισχύει ,για την προσκόμισή της σχετικά με την  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ή θα πρέπει 

να πάρω καινούργια με σημερινή ημ/νία καθώς έχω αποχωρήσει από την Τράπεζα απότο 

2011?  

Γ.Υπευθυνη δηλωση............. 

-Απο που την προμηθευόμαστε την υπευθυνη δήλωση Ν.1599/1986? 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
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ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1 : Βλ. ερώτημα 1. 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 2: Δεν απαιτούνται ούτε μοριοδοτούνται βεβαιώσεις/πιστοποιητικά 

επιμορφώσεων/σεμιναρίων.  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 3: Η Υπεύθυνη Δήλωση διατίθεται, τόσο σε ηλεκτρονική μορφή στο 

διαδίκτυο, όσο και σε έντυπη σε βιβλιοπωλεία και περίπτερα.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 43 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.366 /ΕΥΥΑΠ 357/ 31.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

1) Δύναται να υποβληθεί υποψηφιότητα για παραπάνω της μιας ειδικότητας, σε περίπτωση 

βέβαια που συνυπάρχουν τα απαραίτητα ανά ειδικότητα προσόντα, για κάθε μια από τις 

παραπάνω αναφερόμενες προσκλήσεις  

και  

2) Δύναται να υποβληθεί υποψηφιότητα ξεχωριστά και στις δύο προσκλήσεις  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1: Βλ. ερώτημα 4.  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 2: Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για περισσότερες από μία 

Προσκλήσεις, με την προϋπόθεση ότι για την κάθε αίτηση θα υποβληθεί ξεχωριστός 

φάκελος υποψηφιότητας (ακόμα και σε διαφορετικές θέσεις της εκάστοτε Πρόσκλησης), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 44 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.369 /ΕΥΥΑΠ 360/ 31.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

1.Μπορώ να κάνω αίτηση για πάνω απο μία θέση; 

2. Καταθέτω τα χαρτιά αυτοπροσώπως σε φάκελο στα γραφεία σας; 

3. Τα ωράρια εργασίας για συντονιστής δομής και για τα στελέχη διοικητικής υποστήριξης 

του έργου.          

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1: Βλ. ερώτημα 4.  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 2: Βλ. ερωτήματα 10 και 30. 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 3: Βλ. ερώτημα 2.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 45 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.371 /ΕΥΥΑΠ 362/ 31.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Θα ήθελα διευκρίνιση σχετικά με τη δήλωση των θέσεων. Υπάρχει δυνατότητα δήλωσης 

περισσότερων της μίας θέσης;  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Βλ. ερώτημα 4. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 46 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.372 /ΕΥΥΑΠ 363/ 31.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

1) Μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση για δύο θέσεις και 

2) εάν η απόδειξη ξένης γλώσσας (Γ2) μπορεί να γίνει με υποβολή πτυχίου Μετάφρασης και 

διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 1 π.δ 146/2007 

«Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις 

φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (Φ.Ε.Κ. 185/τ.Α’/2007), σε συνδυασμό με 
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το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 

του π.δ. 50/2001.......» (Φ.Ε.Κ. 115/τ.Α’/2006)» 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1: Βλ. ερώτημα 4.  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 2:  Μπορεί, αρκεί να αποδεικνύεται (μέσω αναλυτικής βαθμολογίας) η 

γνώση της ζητούμενης γλώσσας.   

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 47 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.432 /ΕΥΥΑΠ 423/ 31.01.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Θα ήθελα να ρωτήσω αν  μπορώ να στείλω το φάκελο μου με courier. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Βλ. ερώτημα 30. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 48 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.455 /ΕΥΥΑΠ 445/ 03.02.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των θέσεων που μπορεί να δηλώσει ένα υποψήφιος 

εφόσον πληροί τα τυπικά προσόντα για πάνω από μία ειδικότητες;  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Βλ. ερώτημα 4. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 49 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.457 /ΕΥΥΑΠ 448/ 03.02. 2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Μπορώ να κάνω αίτηση για παραπάνω από μια θέση με τον ίδιο φάκελο ή πρέπει να στείλω 

άλλον ; 

Η διεύθυνση αποστολής φακέλου είναι τα γραφεία της Ε.Α.Τ.Α με την  σχετική ένδειξη 

αναγραφόμενη στο φάκελο ;     

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Βλ. ερωτήματα 4 και 10. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 50 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.458 /ΕΥΥΑΠ 449/ 03.02.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Πρώτον: 

- Στα απαραίτητα προσόντα του Οδηγού δεν αναφέρεται το είδος άδειας και ΠΕΙ που 

ζητείτε. Σε Γ, Δ, και Ε άδεια οδήγησης αντιστοιχούν διαφορετικά είδη ΠΕΙ. Μπορείτε να 

διευκρινίσετε ποια άδεια και ΠΕΙ ζητείτε; 

 

Δεύτερον: 

-  Έχω περάσει επιτυχώς τις πρακτικές εξετάσεις για την επέκταση της άδειας οδήγησης μου 

στις 5 Αυγούστου όμως μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί άδεια από το Υπουργείο. Μπορώ να 

καταθέσω μια βεβαίωση από το Υπουργείο μεταφορών στην οποία επιβεβαιώνουν το 

γεγονός της απόκτησης άδειας και την άδεια να την προσκομίσω στο μεταγενέστερο στάδιο 

(σε άλλες προκηρύξεις Δημοσίου αυτό επιτρέπεται); 

 

Τρίτον: 
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- Επιτρέπεται να κατατεθούν αιτήσεις για διαφορετικές θέσεις ίδιας προκήρυξης από τον 

ίδιο άτομο; Τα προσόντα που κατέχω ταιριάζουν σε 3 θέσεις και θα ήθελα να δοκιμάσω την 

τύχη μου και στις τρεις.      

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1:Βλ. ερώτημα 9.  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 2:Μπορείτε να προσκομίσετε τη βεβαίωση του Υπουργείου Μεταφορών.  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 3: :  Βλ. ερώτημα 4. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 51 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.460 /ΕΥΥΑΠ 451/ 03.02.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Θα επιθυμούσα να ρωτήσω αν μπορώ να υποβάλλω αίτηση για 2 διαφορετικούς κωδικούς 

θέσεων ταυτόχρονα και σε περίπτωση που η απάντησή σας είναι καταφατική, παρακαλώ 

ενημερώστε με σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω προκειμένου η 

υποψηφιότητά μου να είναι έγκυρη. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Βλ. ερώτημα 4.  

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 52 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.461 /ΕΥΥΑΠ 452/ 03.02.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Μετά από αναζήτηση στο διαδίκτυο και βλέποντας την πρόσκλησή σας για πλήρωση της 

θέσης του οδηγού, σας στέλνω το βιογραφικό μου. 

 

Περιμένοντας την θετική σας απάντηση για μια συνάντηση γνωριμίας. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Βλ. ερώτημα 10.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 53 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.462 /ΕΥΥΑΠ 453/ 03.02.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Θα ήθελα μια διευκρίνιση σχετικά με το ότι:  "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." 

Τι εννοείται με τη φράση " νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών"΄΄;. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Βλ. ερώτημα 1.  

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 54 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.464 /ΕΥΥΑΠ 455/ 03.02.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

1. Μπορώ να αποστείλω τον φάκελο [αίτησης και δικαιολογητικών] μέσω ΕΛΤΑ; 

(επιλογή που αναφέρεται στην προκήρυξη ως αποδεκτή).  Ή απαιτείται η παράδοση 

αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση; (όπως αναφέρεται σε άλλο σημείο στην ίδια 

προκήρυξη). 

2. Μπορώ να αιτηθώ για παραπάνω από μία θέσεις;  

• Αν ναι, χρειάζεται ξεχωριστός φάκελος για κάθε θέση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά;  
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• Αν όχι, μπορώ να αιτηθώ για μία θέση για κάθε μία από τις προκηρύξεις 290/27-01-2020 

και 291/27-01-2020; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1:  Βλ. ερώτημα 30.  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 2:  Βλ. ερωτήματα 4 και 44.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 55 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.464 /ΕΥΥΑΠ 455/ 03.02.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Στη σελίδα 23 αναφέρεται ότι στον φάκελο υποψηφιότητας θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται «νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των προσκομιζόμενων τίτλων 

σπουδών (απολυτηρίου λυκείου, πτυχίου, πτυχία ξένων γλωσσών κ.λπ.)». Θα μπορούσατε 

να διευκρινίσετε αν σχετικά με την υποβολή των φωτοαντιγράφων ισχύουν τα οριζόμενα 

από το ΑΣΕΠ, όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Βλ. ερώτημα 1. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 56 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.467 /ΕΥΥΑΠ 458/ 03.02.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Παρακαλώ για τις διευκρινήσεις μετά από άρνηση υπαλλήλου ΚΕΠ να επικυρώσει το εν 

θέματι έγγραφο καθώς στην πρόσκληση δεν αναφέρεται πως το εν λόγω εγγραφώ πρέπει 

να επικυρωθεί πρώτα από δικηγόρο. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

 

Βλ. ερωτήματα 1 και 3. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 57 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.468 /ΕΥΥΑΠ 459/ 03.02.2020 ΕΑΤΑ  ΑΕ  

Θα ήθελα να μου απαντήσετε σχετικά με το αν θα πρέπει ή όχι (γιατί δεν αναγράφεται 

πουθενά στην ήδη αναρτημένη ανακοίνωση για τα δικαιολογητικά) τα ξενόγλωσσα πτυχία 

θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα, καθώς ούτε και η επικύρωση από δικηγόρο όλων των 

πτυχίων. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

 

Βλ. ερωτήματα 1 και 3. 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 58 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.469 /ΕΥΥΑΠ 460/ 03.02.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Θα ήθελα να μάθω αν χρειάζεται μαζί με την αίτηση μου ενα cover letter,  

όπου να περιγράφεται αναλυτικά η εργασιακή μου εμπειρία. 

Ήδη με το βιογραφικό μου σημείωμα που επισυνάπτω στην αίτηση,  θεωρώ πως είναι 

αρκετά αναλυτικό   

εχω στειλει την αιτηση ταχυδρομικα  σημερα  3/2/2020 απο Ηρακλειο Κρητης. 

αν δειτε οτι μας καλυπτει η υπαρχουσα αιτηση παρακαλω να με ενημερώσετε 



20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

 

Θα πρέπει να σταλεί συμπληρωματικός φάκελος με ενυπόγραφη συνοδευτική επιστολή, 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της Πρόσκλησης. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 59 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.470 /ΕΥΥΑΠ 461/ 03.02.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

1) που θα βρίσκεται η θέση εργασίας : κέντρο Αθηνας η περιοχή Ελαιώνας 

2) Ασφαλιστική Βεβαίωση : αναζήτησα σήμερα ασφαλιστική βεβαίωση και επειδή τα 

ένσημα προ 2002 δεν ειναι καταχωρημένα στο σύστημα, εαν υποβάλλω υπεύθυνη 

δήλωσημε φωτοτυπίες ενσημων, είμαι εντάξει? τα δέχεστε? 

3) Επικύρωση πτυχίων δέχεστε απο ΚΕΠ? 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1:  Βλ. ερώτημα 24.   

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 2:  Μπορείτε να υποβάλλετε τις σχετικές καρτέλες ενσήμων.   

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1:  Βλ. ερώτημα 1. 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 60 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.471 /ΕΥΥΑΠ 462/ 03.02.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Θα ήθελα να ρωτήσω αν η εργασία αναφέρεται σε συγκεκριμένο ωράριο ή είναι πιο 

ελεύθερη; 

Επίσης στα Νομιμοποιητικά έγγραφα στον αριθμό 4 ζητάτε κατάλληλα έγγραφα από τα 

οποία να προκύπτουν αυτά που αναγράφετε. Εννοείτε ποινικό μητρώο; Οι απλοί πολίτες δε 

γνωρίζουμε τι χαρτιά χρειάζονται για όλα αυτά. 

Επιπλέον πλέον καμία υπηρεσία δεν επικυρώνει έγγραφα δημοσίου εκτός από τα ιδιωτικά 

που πρέπει να είναι επικυρωμένα από δικηγόρο. Άρα πώς να είναι τα φωτοαντίγραφά μας 

νομίμως επικυρωμένα; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1:  Βλ. ερώτημα 2.   

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 2:  Θα ενημερωθείτε σχετικά, εφόσον επιτύχετε στο πρώτο στάδιο της 

διαδικασίας.   

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 3:  Βλ. ερώτημα 1.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 61: Αριθ.  γεν.  Πρωτ.473 /ΕΥΥΑΠ 464/ 03.02.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Εάν κάποιος ενδιαφέρεται να αιτηθεί για περισσότερες από μια θέσεις και πληροί τα 

κριτήρια, μπορεί να το κάνει αναγράφοντας στη συνοδευτική επιστολή-αίτηση πως 

ενδιαφέρεται για περισσότερες από μια ειδικότητες ή θα πρέπει να καταθέσει 

διαφορετικούς φακέλους; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Βλ. ερώτημα 4. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 62 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.474 /ΕΥΥΑΠ 465/ 03.02.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  
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1.Θα μπορούσα να κάνω αίτηση για δυο θέσεις που με ενδιαφέρουν ή πρέπει να 

δηλώσουμε μόνο μια θέση ; 

2.Τι εννοείται με την επικύρωση του πτυχίου πανεπιστημίου δηλαδή ότι πρέπει να φέρει 

την σφραγίδα του ίδιου του Πανεπιστημίου και όχι επικύρωση σε ΚΕΠ ; 

3.Για τη θέση του κοινωνικού λειτουργού θα έχουν προτεραιότητα οι κοινωνικοί λειτουργοί 

ή άλλες ειδικότητες όπου αναγράφονται πρώτες ,όπως οι κοινωνιολόγοι ; 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1:  Βλ. ερώτημα 4.   

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 2:  Βλ. ερώτημα 1. Απαιτείται επικύρωση αντιγράφου.  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 3:  Στην ορθή επανάληψη της ως άνω πρόσκλησης, που δημοσιεύθηκε 

στις 29/01/2020, διορθώθηκε το συγκεκριμένο πεδίο ως εξής: 

Για την θέση του «Κοινωνικού Λειτουργού (Social worker)»  

- Πτυχίο/ Δίπλωμα Πανεπιστημίου Κοινωνικής Εργασίας, ή Κοινωνικού Λειτουργού. 

- Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, σε ισχύ.  

- Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε προγράμματα / υπηρεσίες / δομές 

με πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο/ μετανάστες, ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 63 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.477 /ΕΥΥΑ Π 468/ 03.02.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

1. Ζητάτε: -Νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα  των προσκομιζόμενων τίτλων σπουδών 

(απολυτηρίου λυκείου, πτυχίου, πτυχία ξένων γλωσσών κ.λπ.) -υποχρέωση υποβολής 

νομίμως επικυρωμένων αντιγράφων τίτλων σπουδών: 

 

α) Το πτυχίο μπορεί να είναι φωτοαντίγραφο του ακριβές αντιγράφου εκ του αρχείου 

πρωτοτύπου; (αυτό δίνεται από το Πανεπιστήμιο πάντα). Αν ναι, πρέπει να το επικυρώσω 

και στο ΚΕΠ; 

Ή χρειάζεται να σας υποβάλλω το πρωτότυπο ακριβές αντίγραφο εκ του αρχείου 

πρωτοτύπου που διαθέτω; 

 

β) Θέλω επιπλέον να βάλω στον φάκελο και πιστοποιητικό πτυχιούχου. Μπορεί αυτό να 

είναι σε φωτοαντίγραφο επικυρωμένο ή πρέπει να σας δώσω το πρωτότυπο;  

 

γ) Γενικά όλα τα φωτοαντίγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από το ΚΕΠ;  

 

δ) Βεβαιώσεις εργοδοτών και ασφαλιστικών φορέων, καθώς και σχετικές συμβάσεις ή 

δελτία παροχής υπηρεσιών, αναφορικά με την απόδειξη της εμπειρίας, χρειάζεται να είναι 

τα πρωτότυπα, απλά φωτοαντίγραφα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα από ΚΕΠ; Χρειάζεται 

κάτι από αυτά επικύρωση από δικηγόρο, όπως πχ τα δελτία παροχής υπηρεσιών; 

 

2. Ζητάτε: -Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

Μπορώ να σας δώσω απλό φωτοαντίγραφο του πτυχίου αυτού μόνο στα αγγλικά, 

επικυρωμένο από ΚΕΠ; 
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Αν πάλι χρειάζεστε ακριβή μετάφραση του στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη από 

δικηγόρο, έχει ισχύ αν σας παραδώσω τέτοιο χαρτί που όμως μεταφράστηκε και 

επικυρώθηκε από δικηγόρο το έτος 2013 ή χρειάζεται εκ νέου τωρινής χρονιάς επικύρωση 

από δικηγόρο; 

 

Αν τέλος χρειάζεστε ακριβή μετάφραση του στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη από 

δικηγόρο, μπορώ να σας δώσω απλό  φωτοαντίγραφό του επικυρωμένο από ΚΕΠ ή θέλετε 

το πρωτότυπο; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1: Για επικυρώσεις τίτλων σπουδών, βλ. ερώτημα 1. Για τις βεβαιώσεις 

εργοδοτών και ασφαλιστικών φορέων, καθώς και σχετικές συμβάσεις ή δελτία παροχής 

υπηρεσιών, αναφορικά με την απόδειξη της εμπειρίας, δεν απαιτείται επικύρωση.  

 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 2: Βλ. ερωτήματα 1 και 3.  

 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 3: Μπορεί να είναι παλαιότερη η επικύρωση από δικηγόρο. Επίσης, μπορεί 

να επικυρωθεί αντίγραφο της πρωτότυπης επικύρωσης της μετάφρασης του δικηγόρου από 

άλλη αρμόδια αρχή.   

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 64 :  Αριθ.  γεν.  Πρωτ.479 /ΕΥΥΑΠ 470/ 03.02.2020 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Ήθελα να ρωτήσω η αίτηση-συνοδευτική επιστολή για την προκήρυξη ''ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ'' τη μορφή 

πρέπει να έχει; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Βλ. ερωτήματα 28 και 36. 

 

 

**Σημείωση: 

 

Για τις θέσεις ειδικότητας «Κοινωνικού Λειτουργού», δεκτές θα γίνουν οι αιτήσεις 
υποψηφίων που πληρούν τα κάτωθι: 
 
 
1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΣΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή 
δίπλωμα ΣΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο 
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας, 
 
ή  
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Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής 
Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης - Κοινωνικής Διοίκησης με 
κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

 
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή 
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού.  

3. Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών ΛειτουργώνΕλλάδος (ΣΚΛΕ), η οποία να 
είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσηςστοιχείων Κοινωνικού 
Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110 του ν.4488/2017 (Α’ 137), η οποία να είναι σε ισχύ 
μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσής τους.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


