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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Αρ. πρωτ. 3461/ ΕΥΥΑΠ 3167/ 01-08-2022 E.A.T.A. A.E. (ΑΔΑ: 9Μ9ΥΟΡΙΝ-ΑΟ1) 

 

για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με έξι (6) Ψυχολόγους (Psychologists) 

χρονικής διάρκειας κατ΄ ανώτατο δεκατριών (13) μηνών, 

 

στο πλαίσιο του έργου “Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction - 
“Skills on Demand” – σε Ελληνική απόδοση «Κοινωνική Ένταξη, Νεανική 

Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες». Το έργο 
υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη και Μείωση της 

Φτώχειας» του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants). 

 

 

 

      

     -  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - 

 

 

 

 

 
  

  

Working together for a green, 
competitive and inclusive Europe 
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ΕΡΩΤΗΜΑ  1: Αριθ. γεν. Πρωτ. ΕΑΤΑ ΑΕ 2539 ΕΥΥΑΠ 2444/04.08.2022   

Σας γράφω σχετικά με την " Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη 

συμβάσεων μίσθωσης έργου με έξι (6) Ψυχολόγους (Psychologists) χρονικής 

διάρκειας κατ΄ ανώτατο δεκατριών (13) μηνών στο πλαίσιο του έργου “Social 

Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction - “Skills on Demand” για την 

οποία ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα και σκοπεύω να καταθέσω αίτηση. Θα ήθελα να σας 

ρωτήσω τα εξής: 

1) Καθώς εργαζόμουν στην ΕΑΤΑ ως Κοινωνική Επιστήμονας αρχικά και ως Ψυχολόγος 

στη συνέχεια (από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2022), και έχω ήδη 

καταθέσει 2 πλήρεις φακέλους στην ΕΑΤΑ  πρώτα τον Δεκέμβριο του 2019 και στη 

συνέχεια τον Μάρτιο του 2020 για τη θέση του Ψυχολόγου (αντίγραφα πτυχίων, 

βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κλπ) μήπως υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο 

δεύτερος φάκελος  του 2021 με προσθήκη όσων εγγράφων λείπουν (βιογραφικό και 

συνοδευτική επιστολή και βεβαίως τα νομιμοποιητικά έγγραφα) 

2) Επίσης πότε θα ξεκινήσει η εργασία εάν επιλεγώ και που θα στεγαζόμαστε 

3) Ο καθαρός μισθός κατόπιν των κρατήσεων 

Σας ευχαριστώ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

1. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ως άνω Πρόσκλησης (ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ) :  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους σε έντυπη μορφή εντός 

σφραγισμένου φακέλου με συστημένη ταχυδρομική επιστολή επί αποδείξει παραλαβής ή με 

υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) με εντολή επιστροφής πρωτοκόλλου ή αυτοπροσώπως ή 

μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους και εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει 

από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.developathens.gr, ήτοι από 

την Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022 έως και την Δευτέρα 22  Αυγούστου 2022 και ώρα 16:00, 

στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., επί της οδού Ξενοφώντος 7, Τ.Κ. 105 57, Ισόγειο.   

Ο φάκελος της υποψηφιότητας πρέπει να έχει την ένδειξη:  

Προς την Ε.Α.Τ.Α Α.Ε. για την με αριθ. πρωτ 3461/ΕΥΥΑΠ 3167/01-08-2022 Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έξι (6) Ψυχολόγους 

http://www.developathens.gr/
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(Psychologists) στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου “Social Inclusion, 

Youth Employment and Poverty Reduction - “Skills on Demand”  

Ο φάκελος θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει: 

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. 

2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση, η γενική 

προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή /και Ιδιωτικό τομέα (σε χρόνια και μήνες) καθώς και αν 

υπάρχει εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα του Δήμου και των Νομικών του 

Προσώπων, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλων πτυχίων κ.λπ.  

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής 

βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των σελίδων όπου αναγράφονται τα προσωπικά 

στοιχεία σε διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας.  

4. Φωτοαντίγραφα των προσκομιζόμενων τίτλων σπουδών (απολυτηρίου λυκείου, 

πτυχίου, πτυχία ξένων γλωσσών κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι ιδιωτικά ή/και ξενόγλωσσα 

έγγραφα θα πρέπει να έχουν επικυρωθεί και μεταφραστεί στην Ελληνική αρμοδίως. 

5. Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα απαραίτητα ή/και δηλωθέντα 

επιπρόσθετα βαθμολογούμενα προσόντα. 

6. 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 

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. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση υποβολής 

νομίμως επικυρωμένων/μεταφρασμένων αντιγράφων τίτλων σπουδών, η μη υποβολή των 

οποίων συνεπάγεται το αποκλεισμό των υποψηφίων. 

Οι  φάκελοι που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο παλαιότερων προσκλήσεων 

ενδιαφέροντος δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των φακέλων της υπ’ 

αριθ.  πρωτ. 3461/ ΕΥΥΑΠ 3167/ 01-08-2022 E.A.T.A. A.E.  πρόσκλησης δεδομένου ότι 

αφορούν θέσεις για την υλοποίηση διαφορετικών έργων.  
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2) Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της υπ’ αριθ.  

πρωτ. 3461/ ΕΥΥΑΠ 3167/ 01-08-2022 E.A.T.A. A.E. πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τέλη Σεπτέμβριου. Η εργασία 

υπολογίζεται να ξεκινήσει περί τον Οκτώβριο 2022. Η υλοποίηση του Έργου θα 

γίνεται στην έδρα της Αναθέτουσας, η οποία βρίσκεται επί της οδού Ξενοφώντος, 

αριθ. 7 όπως και στα γραφεία του έργου στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, επί της 

οδού Πειραιώς αρ. 121, Αθήνα ή όπου αλλού προκύψει ανάλογα με τις ανάγκες του 

Έργου. 

 

3) Οι καθαρές αποδοχές για κάθε αντισυμβαλλόμενο, για τη θέση του Ψυχολόγου 

(Psychologist) που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του προγράμματος της 

Πρόσκλησης, υπολογίζονται ανά περίπτωση και εκτιμάται να ανέρχονται  από 1.050€ 

έως 1.200€ μηνιαίως, χωρίς να αποτελεί δέσμευση καθότι επακριβώς 

προσδιορίζονται σύμφωνα με το εργασιακό προφίλ του κάθε ατόμου που θα 

στελεχώσει τη θέση.  

 


