
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Αρ. πρωτ. 530/ ΕΥΥΑΠ 478/ 25-02-2021 

για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με: 

 

έναν (1) Υπεύθυνο Προγράμματος, έναν (1) Συντονιστή Προγράμματος, ένα (1) Διοικητικό 

Στέλεχος/ Υπεύθυνο διασφάλισης ποιότητας & συμμόρφωσης, έναν (1) Υπεύθυνο 

Υπηρεσιών Στέγασης, ένα (1) Διοικητικό Στέλεχος υποστήριξης των υπηρεσιών στέγασης, 

τρία (3) Στελέχη Διαχείρισης και Ανάλυσης Δεδομένων, έναν (1) Οδηγό, έναν (1) 

Οικονομικό Υπεύθυνο, έναν (1) Υπεύθυνο Πληρωμών, έναν (1) Υπεύθυνο Διοικητικού, 

επτά (7) Διοικητικά Στελέχη, τρία (3) Στελέχη Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, έναν (1) Επόπτη 

Πεδίου, ένα (1) Στέλεχος Επίβλεψης Επισκευών και Διαχείρισης Αποθήκης, έναν (1) 

Επόπτη ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, έναν (1) Ψυχολόγο/Κοινωνικό λειτουργό - 

Υπεύθυνο Κοινωνικής Υπηρεσίας, πέντε (5) Ψυχολόγους, έναν (1) Κοινωνικό 

Λειτουργό/Βοηθό Υπεύθυνου Κοινωνικής Υπηρεσίας, τρεις (3) Κοινωνικούς Λειτουργούς, 

έναν (1) Κοινωνικό Επιστήμονα/Υπεύθυνο Υποδοχών, Παραπομπών και θέσεων 

Φιλοξενίας, δύο (2) Κοινωνικούς Επιστήμονες/Υπεύθυνους διαδικασιών 

ολοκλήρωσης/διακοπής και παράτασης παροχών προγράμματος, έναν (1) Κοινωνικό 

Επιστήμονα/Συντονιστή Συνοδευτικών υπηρεσιών, δέκα (10) Κοινωνικούς Επιστήμονες, 

έναν (1) Συνοδό Ιατρικών Περιστατικών/Νοσηλευτή, δέκα εννέα (19) Επόπτες Στέγασης, 

έναν (1) Επόπτη Υπηρεσιών Διερμηνείας και είκοσι έξι (26) Διερμηνείς/Πολιτισμικούς 

Διαμεσολαβητές,  

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για 
αιτούντες διεθνή προστασία» από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., με χρηματοδότηση του Ταμείου 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

(ΑΔΑ: ΨΠΝΛΟΡΙΝ-ΛΣΖ) 
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Διευκρινίσεις 

 

1. Διευκρινίζεται ο αριθμός των θέσεων των κάτωθι ειδικοτήτων: 

Πίνακας 1. 

Ειδικότητες Αριθμός Θέσεων 

Υπηρεσίες Διοικητικού Στελέχους – 

Τμήμα Λογιστηρίου  

 

3 

Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης του 

Προγράμματος  
2 

Επόπτης στέγασης 19 

 

2. Διευκρινίζεται η μοριοδότηση των βαθμολογούμενων προσόντων για τις θέσεις 

των Κοινωνικών Επιστημόνων: 

Πίνακας 2. 

10 

ΘΕΣΕΙΣ: 
Κοινωνικοί Επιστήμονες 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Μέγιστη 

Βαθμολογία 

1 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα 

αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) 

υπολογιστικών φύλλων, iii) υπηρεσιών διαδικτύου και 

iv) power point. 

10 

2 Επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με ευάλωτες/ 

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή/και πρόσφυγες/ 

μετανάστες. 

20 
1 μόριο για κάθε 

σεμινάριο  

(ΜΑΧ 20 

σεμινάρια) 

3 Επιπλέον του ενός (1) έτους εργασιακή εμπειρία σε 

προγράμματα/δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων ή/και Προσφύγων/ Μεταναστών. 

30 
1 μόριο για κάθε 

μήνα  

(ΜΑΧ 30 μήνες) 

4 Συνολική εικόνα της υποψηφιότητας βάσει 

προσωπικής συνέντευξης. 

40 

Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας 100 
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ΕΡΩΤΗΜΑ  1:  Αριθ. γεν. Πρωτ. ΕΑΤΑ ΑΕ 413 /ΕΥΥΑΠ 393/ 26.02.2021  

Σχετικά με την 530/ΕΥΥΑΠ 478/25-2-21 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη 

σύναψη συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος ESTIA 2021 

"Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία από την ΕΑΤΑ ΑΕ" 

παρακαλώ για τις διευκρινίσεις στα παρακάτω θέματα: 

- Στην αρχή της προκήρυξης αναφέρονται 19 θέσεις για επόπτες στέγασης και στη 

συνέχεια μέσα στο έγγραφο αναφέρονται 23 θέσεις για επόπτες στέγασης, ποιο είναι 

το ορθό; 

- Στα απαραίτητα δικαιολογητικά για την θέση Επόπτη Στέγασης αναφέρεται μόνο 

απολυτήριο λυκείου. Η προσκόμιση υψηλότερου τίτλου σπουδών (πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

ισοδυναμεί το ίδιο, δηλαδή και την ύπαρξη τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; 

- Οι υπεύθυνες δηλώσεις και η συνοδευτική επιστολή θα πρέπει να έχουν θεώρηση 

του γνησίου υπογραφής; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

1. Ο αριθμός των θέσεων της ειδικότητας του Επόπτη Στέγασης είναι δέκα εννέα (19), ο 

οποίος εκ παραδρομής είχε τεθεί είκοσι τρεις (23) αντί του ορθού 19 στο άρθρο 4Α της 

Πρόσκλησης (Απαραίτητα Προσόντα ανά Ειδικότητα), όπως διευκρινίζεται στον Πίνακα 1 του 

παρόντος.  

2. Σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση απαιτείται η προσκόμιση απολυτηρίου λυκείου. Η 

προσκόμιση ανώτερου τίτλου σπουδών δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόμισης 

του απολυτηρίου λυκείου.  

3. Όχι, βάσει της Πρόσκλησης δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής για τα εν λόγω έγγραφα. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  2:  Αριθ. γεν. Πρωτ. ΕΑΤΑ ΑΕ 429 /ΕΥΥΑΠ 409/ 26.02.2021 

Θα ήθελα να ρωτήσω, στο επόμενο κείμενο χρειάζεται αυτή η υπεύθυνη δήλωση να 

είναι επικυρωμένη? 

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, 
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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, 

καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 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.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Όχι, δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής ή επικύρωση για την εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  3:  Αριθ. γεν. Πρωτ. ΕΑΤΑ ΑΕ 430 /ΕΥΥΑΠ 410/ 26.02.2021  

Παρακαλώ, θα ήθελα να με βοηθήσετε να βρω την αίτηση για την δουλειά του 

διερμηνέα. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Δεν υφίσταται υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής-αίτησης. Για τα περιεχόμενα του φακέλου 

υποβολής υποψηφιότητας εφαρμόζεται το άρθρο 5 της Πρόσκλησης, σελ. 62-63. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  4:  Αριθ. γεν. Πρωτ. ΕΑΤΑ ΑΕ 4 83 /ΕΥΥΑΠ 463/ 01.03.2021 

Σχετικά με τη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων 

μίσθωσης έργου που δημοσιεύθηκε στις 25/02/2021, θα ήθελα να ρωτήσω εάν θα 

απαιτείται έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ως πάνω πρόσκλησης (σελ. 31): 

Οι επιλεγέντες πρόκειται να ασφαλιστούν στον ΕΦΚΑ (ΙΚΑ), σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία, κατά την οποία οι απασχολούμενοι με συμβάσεις μίσθωσης έργου που 
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συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή στο πλαίσιο 

άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, δύνανται να ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ (ΙΚΑ). 

Συνεπώς δεν θα απαιτηθεί η έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  5:  Αριθ. γεν. Πρωτ. ΕΑΤΑ ΑΕ 4 85 /ΕΥΥΑΠ 465/ 01.03.2021 

Θα ήθελα να θέσω τις εξής απορίες - ερωτήσεις σχετικά με την προκήρυξη που αφορά 

το πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για 

αιτούντες διεθνή προστασία» η οποία δημοσιεύτηκε στις 25/02/2021 , με Αρ. Γεν. 

Πρωτ: 530 και Αρ. ΕΥΥΑΠ. Πρωτ: 478 

1. "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." 

Η συνοδευτική επιστολή και η αίτηση θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο έγγραφο η 

ξεχωριστά? 

2. "Νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των προσκομιζόμενων τίτλων σπουδών 

(απολυτηρίου λυκείου, πτυχίου, πτυχία ξένων γλωσσών κ.λπ.)" 

θα πρέπει δηλαδή να είναι επικυρωμένα από το ΚΕΠ σε περίπτωση ημεδαπού 

απολυτήριο Λυκείου? 

3. "ΠΡΟΣΟΧΗ: 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."  

Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη μέσω ΚΕΠ ή μέσω του gov.gr? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

1. Πρόκειται για ένα έγγραφο και όχι για δύο.  

2. Για τις επικυρώσεις των εγγράφων ισχύουν τα αναφερόμενα στον ν. 4250/2014.  

3. Όχι, η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση δεν απαιτεί γνήσιο της υπογραφής ή επικύρωση.  
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ΕΡΩΤΗΜΑ 6: Αριθ. γεν. Πρωτ. ΕΑΤΑ ΑΕ 486 /ΕΥΥΑΠ 466/ 01.03.2021  

Θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις όσον αφορά την τελευταία σας προκήρυξη όσον 

αφορά το ESTIA 2021. Περισσότερο, μετά από συζητήσεις που έχουν λάβει χώρα σε 

διάφορα forums στα social media και διαφόρων συλλόγων Κοινωνικών Επιστημών θα 

θέλαμε κάποιες διευκρινήσεις όσον αφορά την συμμετοχή στις θέσεις Κοινωνικών 

Επιστημόνων.  

Είναι γνωστή η ζύμωση, διαπραγμάτευση αλλά και "διαμάχη" των διαφόρων 

ειδικοτήτων εδώ και κάποιο διάστημα. Επίσης, είναι γνωστό, το έδαφος που έχουν 

χάσει -κατά τα άλλα- οι Κοινωνικές Επιστήμες τα τελευταία χρόνια. Εδώ, αναφέρομαι 

στο πάλαι πότε ΠΕ10 καταρχάς. Τέλος, γνωρίζουμε ότι κι εσείς ως οργανισμός, είστε 

ενήμερος για τα παραπάνω, ως επί το πλείστον τουλάχιστον.  

Το ερώτημα είναι το εξής, επιτρέποντας έναν γρήγορο συλλογισμό. Ιστορικά, η 

επιστήμη της Ψυχολογίας θεωρείται αφενός κοινωνική επιστήμη (μετά από μια 

μετακίνηση του επιστημονικού υποδείγματος, χωρίς καμία πια αμφισβήτηση), όμως 

για λόγους διαφορετικής τάξεως, υπάρχει -και- μια διεκδίκηση να ενταχθεί στον 

τομέα της υγείας αφετέρου. Όσον αφορά την Κοινωνική Εργασία, αν και κατά 

παράδοση δεν θεωρούταν κοινωνική επιστήμη, με την παραδοσιακή έννοια, έχει, 

τουλάχιστον στην Ελλάδα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν τίθεται φυσικά από 

εδώ, ή από εσάς, να κριθεί αν είναι και τι είναι η κάθε ειδικότητα, όμως τίθεται κάτι 

μεγαλύτερης ευθύνης. Αν θεωρηθεί, ότι έχουν προκηρυχθεί εργασιακές θέσεις, 

διαφορετικής "θέσης ανά ειδικότητα" (ήτοι ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας), όπου 

αυτό διεκδικείται βάση ενός "καθηκοντολογίου", πως δύναται (αν είναι έτσι όπως το 

έχετε θέσει, τόσο "ανοιχτό") στις θέσεις των κοινωνικών επιστημών να μπορούν να 

συμμετάσχουν όλοι, ως σαν μια δεξαμενή που "χωρά τα πάντα;" Πριν τεθεί το 

πρόβλημα της εν λόγω προκύρηξης, θα θέλαμε να γίνει γνωστό το παρακάτω. Θα 

θέλαμε να είστε ενήμεροι, λοιπόν, ότι εδώ και χρόνια εργάζονται όλες οι κοινωνικές 

επιστήμες σε δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ακόμα και θεραπείας (βλ. 

ενδεικτικά ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, ΨΝΑ-18 Άνω, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, 

Κέντρα Πρόληψης κ.ο.κ.). Το πρόβλημα, που αναγιγνώσκεται "κατά το δοκούν", και 

υπάρχει η όποια διαμάχη, παρότι υπάρχουν πολλές συνιστώσες που δεν είναι να 
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τεθούν σε αυτόν εδώ τον χώρο, είναι ότι στα ΦΕΚ της Ίδρυσης των αντίστοιχων 

Τμημάτων, ενδεικτικά σε Ψυχολογίας και Κοινωνικής Εργασίας περιγράφονται 

κάποιες "αρμοδιότητες", ενώ σε άλλα (Κοινωνιολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία, 

ενδεικτικά) περιγράφονται οι δομές απασχόλησης, που φυσικά, είναι οι ίδιες για όλες 

τις ειδικότητες. Αυτό που γνωρίζουμε, όλοι και όλες όπου ασχολούμαστε με αυτά, το 

πρόβλημα είναι στο "περίγραμμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων" (δηλαδή με 

απλά λόγια, την περιγραφή απλά στο ΦΕΚ). 

Συνεπώς, λαμβάνοντας τα παραπάνω, η εξής προκήρυξη έχει το εξής παράδοξο, 

οξύμωρο- κι επιτρέψτε μου όχι καθ'όλα νομότυπης (επαναλαμβάνοντας, ότι αν και 

εφόσον, ισχύει όπως φαίνεται, στο "ανοιχτό" της ανάγνωσής της): Στις ειδικότητες 

των Κοινωνικών Επιστημών αφενός κάνετε έναν διαχωρισμό, μεταξύ (είναι τελικά ή 

δεν είναι, όλες αυτές Κοινωνικές Επιστήμες;) των προαναφερθέντων επιστημών, και 

αφετέρου έρχεστε να τις "ξανά-ομογενοποιήσετε", αποδίδοντας σε έτερες 

ειδικότητες παραπάνω "δυνατότητα συμμετοχής" σε αυτό που διαγωνίζονται οι 

συμμετέχοντες/ουσες. Συνεπακόλουθα, εδώ, αν αυτό έχει ως φαίνεται, και αφεθεί 

ως έχει, η διαδικασία εμπεριέχει το λιγότερο, έναν αθέμιτο ανταγωνισμό.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Οι θέσεις και οι απαιτήσεις για την υποβολή υποψηφιότητας σε μία εκάστη εξ αυτών 
περιγράφονται επαρκώς στην Πρόσκληση.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  7:  Αριθ. γεν. Πρωτ. ΕΑΤΑ ΑΕ 4 87 /ΕΥΥΑΠ 467/ 01.03.2021 

Ενδιαφέρομαι για την θέση Κοινωνικού Λειτουργού για το Έργο : ΕΣΤΙΑ 2021 

Στεγαστικό Πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνής Προστασίας. Θα ήθελα να σας κάνω 

κάποιες ερωτήσεις σχετικά με απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να 

προσκομίσω για την υποβολή αίτησης.  

Αρχικά, για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας αρκεί η βεβαίωση εμπειρίας 

από τον ΕΦΚΑ; Είναι υποχρεωτική η υποβολή βεβαίωσης επαγγελματικής εμπειρίας  

από τον φορέα εργασίας;  

Επίσης, στην προκήρυξη αναγράφεται ότι ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει νομίμως 

επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των προσκομιζόμενων τίτλων σπουδών. Ο τίτλος 
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σπουδών και η άδεια άσκησης έχουν αντίστοιχες υπογραφές και σφραγίδες από τους 

αρμόδιους δημόσιους φορείς. Εννοείται να επικυρωθούν και από το Κέντρο 

Εξυπηρέτησης Πολιτών;  

Τέλος το πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, το έχω μεταφρασμένο στα Ελληνικά 

επικυρωμένο από δικηγόρο όπως και το πιστοποιητικό γνώσης ηλεκτρονικών 

υπολογιστών φέρει σφραγίδα δικηγόρου και αυτά τα έντυπα πρέπει να επικυρωθούν 

στα ΚΕΠ;  

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. Γ της ως άνω Πρόσκλησης: 

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 ΕΦΚΑ για ΑΣΕΠ). 

2. Για τις επικυρώσεις των εγγράφων ισχύουν τα αναφερόμενα στον ν. 4250/2014. 

3. Βλ. την απάντηση υπ’ αρ. 2.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  8:  Αριθ. γεν. Πρωτ. ΕΑΤΑ ΑΕ 4 88 /ΕΥΥΑΠ 468/ 01.03.2021 

Θα ήθελα να σας υποβάλλω δύο απορίες σχετικά με την εν λόγω πρόσκληση 

ενδιαφέροντος.  

Πρώτον οι επικυρώσεις των εγγράφων, όπως τίτλος σπουδών, πτυχίου ξένης γλώσσας 

κλπ. γίνονται δεκτές όταν η επικύρωση πραγματοποιείται από δικηγόρο;  

Δεύτερον όταν υπάρχει πτυχίο ξένης γλώσσας μεταφρασμένο κι επικυρωμένο το έτος 

2019 από το Βρετανικό συμβούλιο, είναι σε ισχύ την παρούσα στιγμή;  
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Τρίτον ποια αίτηση θα συμπληρώσουμε, διότι δεν υπάρχει κάποια δοσμένη, έτοιμη 

από τον φορέα;  

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

1. Για τις επικυρώσεις των εγγράφων ισχύουν τα αναφερόμενα στον ν. 4250/2014. 

2. Βλ. την απάντηση υπ’ αρ. 1.  

3. Δεν υφίσταται υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής-αίτησης. Για τα περιεχόμενα του 

φακέλου υποβολής υποψηφιότητας εφαρμόζεται το άρθρο 5 της Πρόσκλησης, σελ. 62-63. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 9 :  Αριθ. γεν. Πρωτ. ΕΑΤΑ ΑΕ 493 /ΕΥΥΑΠ 470/ 01.03.2021  

Από ότι καταλαβαίνω από την προκήρυξη η πιστοποιημένη Αγγλική σε επίπεδο Β2 

είναι προαπαιτούμενο για να λάβει μέρος κάποιος στον διαγωνισμό για το ESTIA 2021 

της ΕΑΤΑ. Αλλιώς δεν μπορεί να λάβει μέρος σωστά? Εάν κάποιος δεν έχει στα χέρια 

του το έγγραφο πιστοποίησης της γλώσσας μπορεί να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση 

και μόλις λάβει στα χέρια του το πρωτότυπο έγγραφο να το καταθέσει. 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Σύμφωνα με τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης (άρθρο 5) για την προσκόμιση της 

Υπεύθυνης Δήλωσης: 

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. 

Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει αντίγραφο του ίδιου του πιστοποιητικού/τίτλου σπουδών ή 

κατ’ ελάχιστον αποδεικτικό επιτυχούς εξέτασης/ολοκλήρωσης σπουδών σε περίπτωση 

αναμονής παραλαβής του εκάστοτε τίτλου.  

 
ΕΡΩΤΗΜΑ  10: Αριθ. γεν. Πρωτ. ΕΑΤΑ ΑΕ 497 /ΕΥΥΑΠ 473/ 01.03.2021 

Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ισχύουν τα επικυρωμένα έγγραφα του 2019 ή και 

προηγούμενων ετών, από δικηγόρο ή πρέπει να επικαιροποιηθούν από τα ΚΕΠ με 
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πρόσφατη ημερομηνία? Χρειάζεται λοιπόν να τα επικυρώσω πάλι με σημερινή 

ημερομηνία?  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Για τις επικυρώσεις των εγγράφων ισχύουν τα αναφερόμενα στον ν. 4250/2014.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  11: Αριθ. γεν. Πρωτ. ΕΑΤΑ ΑΕ 498 /ΕΥΥΑΠ 474/ 01.03.2021 

Σε θέση που απαιτεί απολυτήριο λυκείου , αν καταθέσουμε πτυχίο πανεπιστημίου θα 

είναι λόγος απόρριψης της αίτησης μας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Σύμφωνα με την Πρόσκληση απαιτείται η προσκόμιση απολυτηρίου λυκείου. Η προσκόμιση 

ανώτερου τίτλου σπουδών δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση προσκόμισης του 

απολυτηρίου λυκείου. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  12: Αριθ. γεν. Πρωτ. ΕΑΤΑ ΑΕ 499 /ΕΥΥΑΠ 475/ 01.03.2021 

Χρειάζονται επικύρωση η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και η βεβαίωση 

παρακολούθησης σεμιναρίου και συνεδρίου; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Για τις επικυρώσεις των εγγράφων ισχύουν τα αναφερόμενα στον ν. 4250/2014.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  13: Αριθ. γεν. Πρωτ. ΕΑΤΑ ΑΕ 500 /ΕΥΥΑΠ 476/ 01.03.2021 

Αναφέρεται στο κείμενο της προκήρυξης: 3. αμοιβή και τρόπος πληρωμής ..."οι 

επιλεγέντες πρόκειται να ασφαλιστούν στον ΕΦΚΑ (ΙΚΑ), σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία...."  

αυτό συνεπάγεται ότι όποιος/α επιλεγέντας/ουσα επιθυμεί σύμβαση έργου με τπυ, 

δε δύναται ως επιλέξιμη συνθήκη? 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Σωστά. Βλ. και Ερώτημα 4.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  14: Αριθ. γεν. Πρωτ. ΕΑΤΑ ΑΕ 502 /ΕΥΥΑΠ 477/ 01.03.2021 

Θα ήθελα κάποια διευκρίνηση αναφορικά με την "θέση Ψυχολόγου / Κοινωνικού 

Λειτουργού Υπεύθυνου Κοινωνικής Υπηρεσίας" αναφέρεται στην πρόσκληση ως 

απαραίτητο προσόν η "Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε 

συμβουλευτική υποστήριξη ευπαθών ομάδων". Στην εργασιακή αυτή εμπειρία 

συμπεριλαμβάνεται η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων ESTIA  από την θέση του Κοινωνικού Επιστήμονα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης θα εξετάσει και θα αποφανθεί για την πληρότητα ή μη του 

εν λόγω κριτηρίου της απαιτούμενης εμπειρίας.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  15: Αριθ. γεν. Πρωτ. ΕΑΤΑ ΑΕ 503 /ΕΥΥΑΠ 478/ 01.03.2021 

Καθώς ενδιαφέρομαι για τη θέση του κοινωνικού επιστήμονα θα ήθελα να ρωτήσω 

το εξής : 

Στα κριτήρια αξιολόγησης το σύνολο των μορίων που συσσωρεύονται από το κριτήριο 

1,2 και 3 είναι 50 /100 ενώ αναγράφεται ότι η συνέντευξη μοριοδοτειται με 40/100. 

Το υπόλοιπο 10/100 πώς θα καλυφθεί;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Τα μόρια του υπ’ αριθ. 2 κριτηρίου ανέρχονται σε είκοσι (20) και όχι δέκα (10) που εκ 

παραδρομής αναφέρεται. Βλ. σχετικά τον Πίνακα 2 του παρόντος.  
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ΕΡΩΤΗΜΑ  16: Αριθ. γεν. Πρωτ. ΕΑΤΑ ΑΕ 504 /ΕΥΥΑΠ 479/ 01.03.2021 

Θα ήθελα να μου απαντήσετε στην εξής απορία μου έχω βεβαιώσεις από σεμινάρια 

που έχω κάνει πάνω στο προσφυγικό, η ερώτηση είναι αν χρειάζεται και αυτές ναι 

επικυρωθούν. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Για τις επικυρώσεις των εγγράφων ισχύουν τα αναφερόμενα στον ν. 4250/2014. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 17 :  Αριθ. γεν. Πρωτ. ΕΑΤΑ ΑΕ 505 /ΕΥΥΑΠ 480/ 01.03.2021  

Με το παρόν μέιλ θα ήθελα να διευκρινιστεί με ακρίβεια ποια πτυχία εμπίπτουν στα 

πτυχία Κοινωνικών Επιστημών.   

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας ή Ψυχολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας με 

κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης  ή  Ιστορίας – Αρχαιολογίας 

– Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με κατεύθυνση Ψυχολογίας 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 και άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται. 

ή   

Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής 

Εργασίας ΑΕΙ ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου 

απαιτείται.  

 


