
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Αρ. πρωτ. 1542/ ΕΥΥΑΠ 1454/ 28-05-2020 

για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με: 

 

έναν (1) Συνοδό Ιατρικών Περιστατικών/ Νοσηλευτή (Accompaniment Focal Point 

/Health Specialist) και έναν (1) Διερμηνέα (Interpreter) 

 

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

«Πρόγραμμα Στέγασης για Αιτούντες Άσυλο» σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία 

του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες» 

 

 

 

 

 

(ΑΔΑ: 9ΛΞΖΟΡΙΝ-ΑΞΠ) 
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Διευκρινίσεις 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ: Αριθ. γεν. Πρωτ. ΕΑΤΑ ΑΕ  2479 /ΕΥΥΑΠ 2426/ 01.06.2020  

Ενδιαφέρομαι για τη θέση του Συνοδού ιατρικών περιστατικών / Νοσηλευτή για το 
"Πρόγραμμα Στέγασης για Αιτούντες Άσυλο" και θα ήθελα να απευθύνω κάποιες 
διευκρινιστικές ερωτήσεις. 

• Η κατάθεση του φάκελου υποψηφιότητας γίνεται μόνο καθημερινές ή και το 
   Σάββατο και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος; 
• Ποιος είναι ο τόπος και το ωράριο εργασίας; 
• Τα ένσημα είναι κανονικά ή βαρέα και ανθυγιεινά; 
• Ο κωδικός ειδικότητας είναι αυτός του Νοσηλευτή; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

1. Η κατάθεση των φακέλων υποψηφιότητας γίνεται στο γραφείο Πρωτοκόλλου της 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., επί της οδού Ξενοφώντος 7, Ισόγειο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

μεταξύ των ωρών 09:00-16:00. Για τους απασχολούμενους μεταξύ άλλων και σε ΟΤΑ, 

η ημέρα του Αγίου Πνεύματος είναι αργία (Πρ. Νομοθ. Περιεχομένου 29-12-1980 που 

κυρώθηκε με το Ν.1157/1981), συνεπώς η εταιρεία θα παραμείνει κλειστή τη 

Δευτέρα 08/06/2020. 

2. 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 βάση 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. 

3. Στην περίπτωση επιλογής των απασχολούμενων να ασφαλιστούν στον ΕΦΚΑ, τα 

ένσημα της ως άνω ειδικότητας δεν είναι βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς η ΕΑΤΑ Α.Ε 

δεν αποτελεί νοσηλευτικό ή νοσοκομειακό ίδρυμα. Σύμφωνα με την ισχύουσα 
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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 (ΙΚΑ), 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 υποψήφιος που επιλεγεί επιθυμεί να ασφαλιστεί στον ΕΦΚΑ (ΙΚΑ), 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 

επιλεγέντας 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. 

4. Η πλήρωση της θέσης δεν αντιστοιχεί σε κωδικό ειδικότητας που εμπίπτει στο 

πλαίσιο της εργατικής νομοθεσίας και δη στην ασφάλιση του ΙΚΑ, ούτε σε αντίστοιχο 

κωδικό των διαδικασιών που γίνονται μέσω ΑΣΕΠ. Συνεπώς, για τους ως άνω 

αναφερόμενους λόγους, ο κωδικός ειδικότητας δεν είναι αυτός του Νοσηλευτή. 

 

 

 


