
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Αρ. πρωτ. 296/ ΕΥΥΑΠ 290/ 27-01-2020 

για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με: 

 

έναν (1) Υπεύθυνο Επικοινωνίας / Ευαισθητοποίησης Κοινότητας (Communication / 

Fundraising Manager), τρία (3) Διοικητικά Στελέχη (Administrative Staff) 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: 9ΡΞΓΟΡΙΝ-ΓΥΘ) 
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Διευκρινίσεις 

 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  1 :  Αριθ. γεν. Πρωτ. 299 /ΕΥΥΑΠ 293/ 30.01.2020ΕΑΤΑ ΑΕ  

Ενδιαφέρομαι να κάνω αίτηση για το 'Πρόγραμμα Στέγασης για Αιτούντες Άσυλο'. Δεν 

μένω στην Αθήνα, οπότε δεν μπορώ αυτοπροσώπως να ρθω από τα γραφεία σας. 

Μπορώ να στείλω τον φάκελο μέσω ταχυδρομείου ή courier;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Σύμφωνα με το άρθρο 5 (σελ. 14) της Πρόσκλησης:  

Η ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας αποδεικνύεται μόνο από το 

πρωτόκολλο εισερχομένων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή (προκειμένου να πρωτοκολληθούν) 

μέσω: 

1. ΕΛΤΑ ή 

2. Εταιριών Ταχυμεταφορών (courier) ή  

3. Επιτόπιας παράδοσης στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., επί της οδού 

Ξενοφώντος 7, 1ος όροφος. 

Οι έντυπες αιτήσεις θα παραληφθούν μόνο εφόσον φτάσουν στα γραφεία της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

μέχρι την ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι η 

ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. δεν 

φέρει ουδεμία ευθύνη για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή του φακέλου υποψηφιότητας ή για 

το περιεχόμενό του. 

Σε κάθε περίπτωση, οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Η υποβολή υποψηφιότητας 

συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο όλων 

των όρων της Πρόσκλησης. 

Δεν λαμβάνονται υπόψη υποψηφιότητες που υποβάλλονται εκπρόθεσμα και δεν τηρούν τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται ως υποχρεωτικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 
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ΕΡΩΤΗΜΑ  2 :  Αριθ. γεν. Πρωτ. 302 /ΕΥΥΑΠ 295/ 30.01.2020ΕΑΤΑ ΑΕ  

Αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων 

μίσθωσης έργου  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Στέγασης για 

Αιτούντες Άσυλο», θα επιθυμούσα να λάβω διευκρινήσεις για τα δύο κάτωθι 

ζητήματα: 

1) Το  νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας πρέπει να 

συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα; 

και 

2)  Το Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα δύναται να έχει συνταχθεί μόνο στην αγγλική 

γλώσσα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1: 

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη 

πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. 

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται: 

•από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή 

•την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή 

•από δικηγόρο ή 

•από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του (ν. 148/26.12.1913/1.2.1914). 

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. 

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). 



4 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 2: 

Όχι, το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να έχει συνταχθεί μόνο στην ελληνική 

γλώσσα.   

ΕΡΩΤΗΜΑ  3 :  Αριθ. γεν. Πρωτ. 319 /ΕΥΥΑΠ 313/ 30.01.2020ΕΑΤΑ ΑΕ  

Θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το ωράριο και οι μέρες της εργασίας.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

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 βάσει 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. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  4 :  Αριθ. γεν. Πρωτ. 329 /ΕΥΥΑΠ 323/ 31.01.2020ΕΑΤΑ ΑΕ  

Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εγώ που πήρα το πτυχίο μου από το εξωτερικό πριν μια 

ημέρα μπορώ να το καταθέσω, διότι ακόμη δεν έχει γίνει η αναγνώριση από δοαταπ.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Βλ. ερώτημα 2, Υποερώτημα 1. Θα πρέπει να υποβληθεί επίσημη μετάφραση των τίτλων στην 

ελληνική γλώσσα, χωρίς να απαιτείται η αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.  

ΕΡΩΤΗΜΑ  5 :  Αριθ. γεν. Πρωτ. 329 /ΕΥΥΑΠ 323/ 31.01.2020ΕΑΤΑ ΑΕ  

 

Θα ήθελα να μάθω αν το coverletter και το βιογραφικό πρέπει να συμπληρωθούν 

στην αγγλική γλώσσα. Επίσης, αν στο coverletter πρέπει να αναπτυχθούν οι λόγοι που 

ενδιαφέρομαι για τη συγκεκριμένη θέση. Τέλος, αν το πτυχίο των  αγγλικών και το 

μεταπτυχιακό που είναι στα αγγλικά πρέπει να είναι με επικυρωμένη μετάφραση ή 

μόνο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1 ΚΑΙ 2:Το coverletter και το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να 

έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της πρόσκλησης, 

θα πρέπει να κατατεθεί:  

Ενυπόγραφη συνοδευτική επιστολή-Αίτηση (coverletter) (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 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 3:Βλ. Ερώτημα 2. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  6 :  Αριθ. γεν. Πρωτ. 347 /ΕΥΥΑΠ 338/ 31.01.2020ΕΑΤΑ ΑΕ  

Επικοινωνώ μαζί σας σχετικά με την πρόσκληση ενδιαφέροντος που έχετε 

δημοσιεύσει για τις θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τους πρόσφυγες.  

Θα ήθελα, παρακαλώ, να μάθω αν ένας υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει 

αίτηση για παραπάνω από μια θέση εργασίας. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση σε περισσότερες από μία θέσεις της ως άνω Πρόσκλησης, 

με την προϋπόθεση ότι για την κάθε θέση θα υποβληθεί ξεχωριστός φάκελος 

υποψηφιότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της ως άνω Πρόσκλησης. 

ΕΡΩΤΗΜΑ  7 :  Αριθ. γεν. Πρωτ. 356 /ΕΥΥΑΠ 347/ 31.01.2020ΕΑΤΑ ΑΕ  

Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ μέσω ΕΛΤΑ, όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο 5 της προκ/ξης; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Βλ. Ερώτημα 1.  

ΕΡΩΤΗΜΑ  8 :  Αριθ. γεν. Πρωτ. 358/ΕΥΥΑΠ 349/ 31.01.2020ΕΑΤΑ ΑΕ  
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Καλημέρα σας! Το υπόδειγμα της αίτησης για την προκήρυξη του δήμου Αθηναίων 

και της ύπατης αρμοστείας που το βρίσκουμε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ως πάνω πρόσκλησης (σελ.13, σημείο 1), για τα περιεχόμενα του 

φακέλου υποβολής, θα πρέπει να υποβληθεί:  

«Ενυπόγραφη συνοδευτική επιστολή-Αίτηση (coverletter) (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». 

ΕΡΩΤΗΜΑ  9 :  Αριθ. γεν. Πρωτ. 361/ΕΥΥΑΠ 352/ 31.01.2020ΕΑΤΑ ΑΕ  

Η ερώτησή μου αφορά άνδρα υποψήφιο ο οποίος τελεί σε αναβολή των Στρατιωτικών 

του Υποχρεώσεων λόγω σπουδών. Η αναβολή του εν λόγω υποψηφίου λήγει την 

ημέρα της επίσημης λήξης της σύμβασης ήτοι 31/12/2020. Εφόσον οι Στρατιωτικές 

Υποχρεώσεις δεν αποτελούν τροχοπέδη θεωρείται κατάλληλος για υποβολή αίτησης 

τη στιγμή που διαθέτει τα ανάλογα προσόντα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ως πάνω πρόσκλησης (σελ.12), για τα νομιμοποιητικά έγγραφα, 

αναφέρεται ότι:  

«Επισημαίνεται ότι οι άρρενες ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν, θα πρέπει να υποβάλουν 

υποχρεωτικά πριν την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου αντίστοιχο δικαιολογητικό 

εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές». 

Επιπρόσθετα, στο άρθρο 5, (σελ.13, σημείο 6), για τα περιεχόμενα του φακέλου υποβολής, 

θα πρέπει να υποβληθεί: 

«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, 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 
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δυσφήμιση ή εγκλήματα κατά των ηθών ή το νόμισμα, 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». 

Συνεπώς, οι άρρενες ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.  

ΕΡΩΤΗΜΑ  10 :  Αριθ. γεν. Πρωτ. 366/ΕΥΥΑΠ 357/ 31.01.2020ΕΑΤΑ ΑΕ  

1) Δύναται να υποβληθεί υποψηφιότητα για παραπάνω της μιας ειδικότητας, σε 

περίπτωση βέβαια που συνυπάρχουν τα απαραίτητα ανά ειδικότητα προσόντα, για 

κάθε μια από τις παραπάνω αναφερόμενες προσκλήσεις  

2) Δύναται να υποβληθεί υποψηφιότητα ξεχωριστά και στις δύο προσκλήσεις 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1: Βλ. ερώτημα 6.  

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ  2:  Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για περισσότερες από μία 

Προσκλήσεις, με την προϋπόθεση ότι για την κάθε αίτηση θα υποβληθεί ξεχωριστός φάκελος 

υποψηφιότητας (ακόμα και σε διαφορετικές θέσεις της εκάστοτε Πρόσκλησης), σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  11 :  Αριθ. γεν. Πρωτ. 370/ΕΥΥΑΠ 361/ 31.01.2020ΕΑΤΑ ΑΕ  

Ι) Μέσα στην προκήρυξη αναγράφεται πως ο φάκελος του υποψηφίου πρέπει να έχει 

την ένδειξη «Προς την Ε.Α.Τ.Α.  για την με αριθμ. Πρωτ………για του Πρόσφυγες» Αυτό 

το κείμενο πρέπει να αναγράφεται στην πίσω όψη του φακέλου μαζί με τα στοιχεία 

αποστολέα και παραλήπτη, η αλλιώς σε ποιο σημείο; 

 

ΙΙ) Σε ποια ιστοσελίδα και μετά από πόσο χρονικό διάστημα θα δημοσιοποιηθούνε τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης; Θα περιμένω αποκλειστικά για το ενδεχόμενο να με 

καλέσετε σε συνέντευξη ή θα πρέπει να κάνω κάποια άλλη ενέργεια; 

 

ΙΙΙ) Σε περίπτωση που παραδώσω τον φάκελο αυτοπροσώπως μέχρι ποια ώρα θα 

είναι ανοιχτό το υπεύθυνο γραφείο για την παραλαβή; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 1: Μπορεί να αναγράφεται οπουδήποτε, κατά προτίμηση στην πρόσθια 

όψη του φακέλου.   

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 2: Σύμφωνα με το άρθρο 6 της πρόσκλησης: 

• Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να καλεί εκείνους από 

τους υποψηφίους που πρόκειται να εισηγηθεί την αποδοχή των υποψηφιοτήτων τους 

σε προσωπική συνέντευξη, για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τους τίτλους 

σπουδών και την επαγγελματική τους εμπειρία, ώστε να διασφαλιστεί η άρτια 

εκτέλεση του συγκεκριμένου Έργου.  

• Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους υποψηφίους οποιοδήποτε συμπληρωματικό 

στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της καταλληλότητάς 

τους για την συγκεκριμένη θέση, η μη προσκόμιση του οποίου στην ταχθείσα 

ημερομηνία από τον υποψήφιο συνεπάγεται τον αποκλεισμό του. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης με Πρακτικό της εισηγείται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Α.Τ.Α. 

Α.Ε. τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον υποψήφιο που συγκέντρωσε την καλύτερη 

βαθμολογία βάσει των παραπάνω απαραίτητων και βαθμολογούμενων κριτηρίων, όπως 

προκύπτει από τον πίνακα κατάταξης των επιτυχόντων. Μετά την έγκριση του Πρακτικού 

της Επιτροπής Αξιολόγησης με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., 

αυτή αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο σύνολο 

των υποψήφιων στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην 

αίτηση συμμετοχή τους. 

ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ 3: Σύμφωνα με το άρθρο 5 της πρόσκλησης: 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων 

αντιπροσώπων τους την υποψηφιότητά τους σε έντυπη μορφή εντός σφραγισμένου 

φακέλου και εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της 

παρούσας στην ιστοσελίδα www.developathens.gr, ήτοι από Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 

έως και Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 16:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου της 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., επί της οδού Ξενοφώντος 7, 1ος όροφος. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  12 :  Αριθ. γεν. Πρωτ. 371/ΕΥΥΑΠ 362/ 31.01.2020ΕΑΤΑ ΑΕ  
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Θα ήθελα διευκρίνιση σχετικά με τη δήλωση των θέσεων. Υπάρχει δυνατότητα 

δήλωσης περισσότερων της μίας θέσης;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Βλ. ερώτημα 6. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ  13 :  Αριθ. γεν. Πρωτ. 432/ΕΥΥΑΠ 423/ 31.01.2020ΕΑΤΑ ΑΕ  

Θα ήθελα να διευκρινίσω αν  μπορώ να στείλω το φάκελο μου με courier 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Βλ. ερώτημα1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


