
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Αρ. πρωτ. 2143/ ΕΥΥΑΠ 1965/ 29-06-2021 

για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με: 

 

έναν (1) Κοινωνικό Επιστήμονα 

 

 

 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Παροχή Στέγασης και Υπηρεσιών για 
Αιτούντες Άσυλο (ESTIA 2021) στον Δήμο Αθηναίων», με κωδικό ΟΠΣ 5076698 (ΑΔΑ: 
973146ΜΔΨΟ-ΜΚΙ), με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που δύναται να βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 

 

(ΑΔΑ: ΩΚΑΙΟΡΙΝ-Φ7Β) 
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Διευκρινίσεις 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  1:  Αριθ. γεν. Πρωτ. ΕΑΤΑ ΑΕ 2080 /ΕΥΥΑΠ 1948/ 05.07.2021  

Έχω κάποιες απορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με την 

προϋπηρεσία, εργαζόμουν για παραπάνω από 4 χρόνια ως κοινωνικός επιστήμονας 

σε Μ.Κ.Ο. με σύμβαση ορισμένου χρόνου εξαρτημένης εργασίας, αλλά ήμουν 

ασφαλισμένη στο τεβε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, που βρισκόμουν υπό το 

καθεστώς ελευθέρου επαγγελματία μεν αλλά υπογράφοντας συμβάσεις δε, πως θα 

μπορούσε να  αποδειχθεί η προϋπηρεσία; Οι συμβάσεις στον αριθμό είναι πάρα 

πολλές, επομένως θα ήταν επαρκής μια βεβαίωση προϋπηρεσίας από το τμήμα 

ανθρώπινου δυναμικού της Μ.Κ.Ο. για το σύνολο των μηνών που εργάστηκα,  ή από 

τη στιγμή που είμαι ελεύθερη επαγγελματίας  αρκεί η βεβαίωση από τον φορέα 

ασφάλισης μου (εν προκειμένω τεβε); 

Επιπλέον, σχετικά με την απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας και ηλεκτρονικού 

υπολογιστή, έχω στην κατοχή μου τα πρωτότυπα πτυχία.  Αρκεί μια απλή φωτοτυπία 

των εγγραφών αυτών, ή είναι απαραίτητη η πιστοποίηση της εγκυρότητας της 

φωτοτυπίας από κάποιο δικηγόρο;  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. Γ της ως άνω Πρόσκλησης: 

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, 
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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). 

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). 

 

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


