
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Αρ. πρωτ. 4825/ ΕΥΥΑΠ 4670/ 06-12-2018 

για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με: 

 

«Έναν Υπεύθυνο Έργου (Project Manager), ένα (1) Διοικητικό Στέλεχος 

(Administrative Staff), ένα (1) Στέλεχος Διαχείρισης και Ανάλυσης Δεδομένων 

(Data Manager), εννέα (9) Κοινωνικούς Επιστήμονες (Social Scientists), τρεις 

(3) Κοινωνικούς Επιστήμονες/ Σύμβουλοι Κοινωνικής Ένταξης (Social 

Scientists/ Integration), έναν (1) Επικεφαλή της Ομάδας των Υπεύθυνων 

Διαμερισμάτων (Group Leader Apartments Supervisor), τρεις (3) Υπεύθυνους 

Διαμερισμάτων (Accommodation Supervisors), ένα (1) Διερμηνέα 

(Interpreter), τρεις (3) Υπεύθυνους παρακολούθησης και διαχείρισης 

περιστατικών (Case Management supervisors), δύο (2) Συνοδούς Ιατρικών 

Περιστατικών/ Νοσηλευτές (Accompaniment Focal Point /Health Specialists), 

ένα (1) Ψυχίατρο και ένα (1) Ψυχολόγο» 

 

στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του Προγράμματος: 

«Πρόγραμμα Στέγασης για Αιτούντες Άσυλο» σε συνεργασία με την 

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες» 

 

(ΑΔΑ: ΩΝΨΥΟΡΙΝ-ΤΜΙ) 

 

 

Διευκρινίσεις 
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ΕΡΩΤΗΜΑ: Αριθ.  γεν.  Πρωτ. 2225/ ΕΥΥΑΠ 2128/ 07.12.2018 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Θα ήθελα να μάθω αν κάποιος για τη θέση του Κοινωνικού Επιστήμονα επιλέξει να 

ασφαλιστεί στο ΙΚΑ ποιος θα είναι ο καθαρός μισθός του? Επίσης σε σχέση με τις άδειες 

πώς προβλέπονται αυτές? (Κατάγομαι από την Αλεξανδρούπολη και έως τον Ιούνιο 

παρακολουθώ Μεταπτυχιακό και χρειάζεται να λείπω 1 μόνο Παρασκευή το μήνα). 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Αναφορικά με το πρώτο σκέλος του ερωτήματος η αμοιβή για την εκάστοτε θέση, όπως και 

για τη θέση του Κοινωνικού Επιστήμονα, αναφέρεται στο άρθρο 3 της Πρόσκλησης. Στο 

ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται  οι νόμιμοι φόροι, εργοδοτικές εισφορές και κρατήσεις, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Αναφορικά με το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι 

Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου δεν αποτελούν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και συνεπώς 

δεν προβλέπονται άδειες, επιδόματα κλπ. Προτεραιότητα σε κάθε περίπτωση απουσίας, 

έχει η εύρυθμη υλοποίηση του Προγράμματος. 

ΕΡΩΤΗΜΑ: Αριθ.  γεν.  Πρωτ. 2226/ ΕΥΥΑΠ 2129/ 07.12 .2018 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Όσον αφορά στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων 

μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Στέγασης για Αιτούντες 

Άσυλο» από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες ήθελα να κάνω 2 ερωτήσεις: 

1) στην περιοχή της Αθήνας θα εργαστούν οι επιτυχόντες στον ανωτέρω διαγωνισμό; 

2) Για την ειδικότητα του Νοσηλευτή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη 

εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στο πρόγραμμα για τη διαχείριση 

Προσφύγων/ Μεταναστών, υπάρχει δυνατότητα να υποβληθεί αίτηση; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα η εκτέλεση του Έργου θα λαμβάνει 

χώρα στην έδρα του Εργοδότη, Ξενοφώντος 7 ή στο υποκατάστημα αυτής επί της οδού 

Αιόλου αρ. 72 (Αθήνα) ή όπου αλλού απαιτείται εντός Αττικής, ανάλογα με τις ανάγκες του 

Έργου και χωρίς την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένου ωραρίου.  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 2: Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα η προηγούμενη εργασιακή 

εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στο πρόγραμμα για τη διαχείριση Προσφύγων/ 

Μεταναστών, η οποία  περιλαμβάνεται στην παράγραφο Α. Απαραίτητα Προσόντα του 
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άρθρου 4 της Πρόσκλησης  αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση υποβολής υποψηφιότητας 

και ως εκ τούτου η μη ύπαρξη της καθιστά την αίτηση συμμετοχής αδύνατη.  

ΕΡΩΤΗΜΑ: Αριθ.  γεν.  Πρωτ. 2232/ ΕΥΥΑΠ 2135/ 10.12 .2018 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Θα ήθελα να ρωτήσω εάν για τις θέσεις που δεν μοριοδοτείται η ειδική εμπειρία, η μη 

ύπαρξή της αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού. Για παράδειγμα, για τη θέση «Κοινωνικοί 

Επιστήμονες» ζητείται στα απαραίτητα προσόντα ανά ειδικότητα εργασιακή εμπειρία 

τουλάχιστον 2 ετών η οποία βαθμολογείται έως 10 μόρια για τη θέση «Κοινωνικοί 

Επιστήμονες/ Σύμβουλοι Κοινωνικής Ένταξης» ζητείται στα απαραίτητα εργασιακή εμπειρία 

τουλάχιστον ενός έτους στην οποία δεν αντιστοιχεί βαθμολόγηση.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

                  Αναφορικά με το ερώτημα σας στην παράγραφο Α. του άρθρου 4 της 

πρόσκλησης αναφέρονται τα απαραίτητα προσόντα  που πρέπει να διαθέτει ο κάθε 

υποψήφιος ανά ειδικότητα και αποτελούν το παραδεκτό (on/οff κριτήρια)  ή μη  μιας 

αίτησης συμμετοχής και τα οποία δεν βαθμολογούνται, ενώ στη παράγραφο Β. του 

άρθρου 4 της πρόσκλησης αναφέρονται τα προσόντα ανά ειδικότητα, τα οποία 

βαθμολογούνται αντιστοίχως.   

              Συγκεκριμένα, για το παράδειγμα που αναφέρεστε η προηγούμενη εργασιακή 

εμπειρία  για τη θέση «Κοινωνικοί Επιστήμονες» ζητείται στα βαθμολογούμενα η οποία 

βαθμολογείται έως 10 μόρια, και όχι στα απαραίτητα προσόντα, όπου ζητείται εργασιακή 

εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε πρόγραμμα για τη διαχείριση των Προσφύγων/ 

Μεταναστών ενώ για τη θέση «Κοινωνικοί Επιστήμονες/ Σύμβουλοι Κοινωνικής Ένταξης»  

ζητείται η εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε πρόγραμμα για τη διαχείριση 

των Προσφύγων/ Μεταναστών, η οποία και  αποτελεί απαραίτητο προσόν- on/οff κριτήριο.  

ΕΡΩΤΗΜΑ: Αριθ.  γεν.  Πρωτ. 2233/ ΕΥΥΑΠ 2136/ 10.12.2018 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Θα ήθελα να ρωτήσω να διευκρινιστεί αν η βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από 

την οποία προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης, όπως το αναφέρετε στο τρόπο απόδειξης 

εμπειρίας, είναι η βεβαίωση που παρέχει το ΙΚΑ για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ όπου 

αναγράφονται οι εργοδότες και οι μέρες ασφάλισης ή κάποιο άλλο έγγραφο? 

Επίσης θα ήθελα μια διευκρίνιση σχετικά με το γεγονός πως η βεβαίωση του ΙΚΑ συνήθως 

έχει κάποιες μέρες ασφάλισης που δεν είναι περασμένες στο σύστημα του και φαίνεται 

λιγότερο διάστημα απασχόλησης. Πώς θα υπολογιστούν αυτές οι μέρες? 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

        Αναφορικά με το πρώτο σκέλος του ερωτήματος σας η εν λόγω βεβαίωση μας 

καλύπτει. Ως προς το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος σας, σύμφωνα με την παράγραφο Γ. 

του άρθρου 4 της Πρόσκλησης, η επαγγελματική εμπειρία όταν έχει παρασχεθεί στον 

ιδιωτικό τομέα αποδεικνύεται σωρευτικά από τα δικαιολογητικά που αναλυτικά 

αναφέρονται.  

        Συνεπώς οι μέρες θα υπολογιστούν με βάση αυτές που αναγράφονται στη σχετική 

βεβαίωση. 

ΕΡΩΤΗΜΑ: Αριθ.  γεν.  Πρωτ. 2238/ ΕΥΥΑΠ 2138/ 10.12 .2018 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Καλησπέρα σας, 

στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης 

μίσθωσης έργου για τη θέση του Υπεύθυνου έργου του προγράμματος στέγασης για 

Αιτούντες άσυλο που υλοποιείται από την Ε.Α.Τ.Α. σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία 

του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες θα ήθελα να ρωτήσω εάν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα 

άτομα που εργάζονται με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και έχουν ως κύρια ασφάλιση 

το ΙΚΑ. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Αναφορικά με το ερώτημα σας, 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 στο ΙΚΑ, είτε να τε να ασφαλιστούν ως 

ελεύθεροι επαγγελματίες. 

ΕΡΩΤΗΜΑ: Αριθ.  γεν.  Πρωτ. 2239/ ΕΥΥΑΠ 2139/ 10.12 .2018 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Καλημέρα σας, 

Παρατήρησα ότι ζητάτε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα όσο αφορά τυχόν πτυχία κλπ. 

Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τι ακριβώς εννοείτε καθώς σε ότι αφορά όλες τις προηγούμενες 

καταθέσεις δικαιολογητικών σε ΑΣΕΠ και φορείς όσα πτυχία αποκτήθηκαν στην Ελλάδα δε 

χρειάζονταν καμία επικύρωση. Όσον αφορά το πτυχίο ξένης γλώσσας, πρέπει συνήθως να 

έχει μετάφραση από δικηγόρο. Παρακαλώ διευκρινίστε διότι εάν θυμάμαι καλά πλέον ούτε 

τα ΚΕΠ επικυρώνουν ελληνικά πτυχία.  
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74 

/Α΄/26.03.2014) έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων που 

έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην περίπτωση α΄ της 

παρ. 2 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών 

από τους ενδιαφερόμενους και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, 

ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. 

Η ΕΑΤΑ Α.Ε. που υλοποιεί το εν λόγω πρόγραμμα δεν εμπίπτει στους φορείς  του Δημοσίου 

του ως άνω νόμου και ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι δεν απαλλάσσονται της 

υποχρέωσής τους να προσκομίζουν νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα.  

Συνεπώς, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα 

ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο 

καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 

θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση. Επίσης, γίνονται 

υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. 

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). 

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. 


