
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Αρ. πρωτ. 3112/ ΕΥΥΑΠ 2885/ 10-09-2021 

για σύναψη δεκαεπτά (17) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου  

στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1: 

 

«Αυτεπιστασία στο πλαίσιο της πράξης: Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής 

και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας στην μετά CoVid εποχή» 

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας 

στην μετά CoVid εποχή» ΤΟΥ Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020” (ΚΩΔ. ΜΙS 5104609) 
(ΑΔΑ: ΩΘΤΜΟΡΙΝ-ΥΝ9) 

                             

 

 

  Αρ. Πρωτ.: 3194/EYYAΠ 2953/17.09.2021 
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Διευκρινίσεις 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  1:  Αριθ. γεν. Πρωτ. ΕΑΤΑ ΑΕ 2881/EYYAΠ 2718 / 14.09.2021  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Αυτεπιστασία στο πλαίσιο της πράξης: 

Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας στην 

μετά CoVid εποχή» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  «Ανάπτυξη και Προβολή της Τουριστικής και 

Πολιτιστικής Ταυτότητας της Αθήνας στην μετά CoVid εποχή» ΤΟΥ Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ 

2014-2020” (ΚΩΔ. ΜΙS 5104609) θα ήθελα  να διευκρινιστεί, επακριβώς ή έστω στο 

περίπου, το καθαρό πληρωτέο μηνιαίως, συγκεκριμένα κωδ. έργου 104 ποσό: 

55.758,84 (συνολικό ποσό για 20 μήνες) και εάν η ασφάλιση, άρα και οι κρατήσεις, 

είναι ΙΚΑ ή πρέπει να υπάρχει ''μπλοκάκι''; Παρακαλώ η απάντησή σας στο mail, να 

είναι άμεση και με σαφήνεια, προκειμένου να προβώ άμεσα στην αίτησή μου. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Oι επιλεγέντες συμβασιούχοι δύναται είτε: α) να ασφαλιστούν στον ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) οπότε δεν 

χρειάζεται να εκδίδουν κάποιο φορολογικό παραστατικό, β) είτε να ασφαλιστούν ως 

ελεύθεροι επαγγελματίες βάσει θέσης, γ) είτε βάσει θέσης ως ελεύθεροι επαγγελματίες 

σύμφωνα με το άρθρο 38 του νόμου 4387/2016 (απασχόληση σε έναν ή δύο εργοδότες), 

οπότε για την καταβολή της αμοιβής οφείλουν να εκδίδουν τα νόμιμα προβλεπόμενα 

παραστατικά (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών). 

Το τελικό ποσό αμοιβής που αναλογεί σε εκάστη θέση θα προσδιοριστεί στη σύμβαση 

μίσθωσης έργου που θα υπογραφεί μεταξύ της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και εκάστου επιλεγέντος. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  2:  Αριθ. γεν. Πρωτ. ΕΑΤΑ ΑΕ 2883/EYYAΠ 2719/ 14.09.2021  

Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορεί ένα υποψήφιος (ο οποίος διαθέτει τα προσόντα) 

να υποβάλλει αίτηση για παραπάνω από μια θέση/ ειδικότητα. Αν αυτό επιτρέπεται, 

θα πρέπει να αποσταλεί ξεχωριστός φάκελος με τα σχετικά δικαιολογητικά ανά θέση 

ή μπορούμε σε μία αίτηση να αναφέρουμε τους κωδικούς των θέσεων που μας 

ενδιαφέρουν; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» της υπ΄αρ. πρωτ. 

3112/ ΕΥΥΑΠ 2885/ 10-09-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΤΜΟΡΙΝ-ΥΝ9) Πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος «Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για μία μόνο 

κατηγορία θέσης (κωδικό έργου). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών (κωδικού 

έργου) σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση 

ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία 

για όλες τις θέσεις». 

ΕΡΩΤΗΜΑ  3:  Αριθ. γεν. Πρωτ. ΕΑΤΑ ΑΕ 2884/EYYAΠ 2720/ 14.09.2021  

Η πρόσκληση και η σύμβαση μίσθωσης έργου αφορά υποψηφίους που διαθέτουν 

"μπλοκάκι"; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

H Πρόσκληση (ΑΔΑ: ΩΘΤΜΟΡΙΝ-ΥΝ9) αφορά υποψηφίους που είτε διαθέτουν «μπλοκάκι» 

είτε όχι. 


