
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Αρ. πρωτ. 1666/ ΕΥΥΑΠ 1520/12.04.2022  για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης 

Έργου με: 

έναν (1) Συντονιστή Διαπολιτισμικών Περιηγήσεων και με είκοσι (20) Διαπολιτισμικούς 

Περιηγητές χρονικής διάρκειας από την υπογραφή των συμβάσεων έως και την 

30/11/2022, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου «MULTAKA: 

Διαπολιτισμικές Περιηγήσεις στην Αθήνα». 

(ΑΔΑ: ΩΜΙΦΟΡΙΝ-ΛΡΚ) 

 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 

 

Ερώτημα 1:  Με αρ. γεν. πρωτ. 1149/ΕΥΥΑΠ 1100/14.04.2022 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.  

Καλησπέρα σας, 

στο κείμενο της Πρόσκλησης, σελ. 10 - σημ. 4, αναφέρεται ότι τα πτυχία ξένων 

γλωσσών οφείλουν να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 58 Ν. 4674/2020,  οι τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες 

αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται 

μετάφρασή τους. 

Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί αν εξακολουθεί να απαιτείται μετάφραση των των 

τίτλων γλωσσομάθειας για τη συγκεκριμένη Πρόσκληση. 

 

Απάντηση 1: 

Tο άρθρο 58 του Ν. 4674/2020 αναφέρεται ειδικώς στις διαδικασίες πρόσληψης 

μέσω ΑΣΕΠ. Συνεπώς, για την εν λόγω υπ' αριθ. 1666/ ΕΥΥΑΠ 1520/12.04.2022 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑ» απαιτείται η 

μετάφραση και επικύρωση των τίτλων γλωσσομάθειας των υποψηφίων. 

 

Ερώτημα 2:  Με αρ. γεν. πρωτ. 1152/ΕΥΥΑΠ 1105/14.04.2022 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.  

Καλημέρα σας, 

Ηθελα να σας ρωτησω σχετικα με το προγραμμα (MULTAKA-Διαπολιτισμικες 

Περιηγησεις στην Αθηνα )  

1- Αν απαιτείται μπλοκάκι  



2- Τι είδος ασφαλεια ειναι 

3- Τι ωραριο θα ειναι το προγραμμα   

Ευχαριστώ πολύ. 

 

Απάντηση 2: 

Για το ερώτημα 1, διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται μπλοκάκι για καμία από τις 

συμβάσεις που πρόκειται να υπογραφούν. 

Για το ερώτημα 2, ο Συντονιστής των Διαπολιτισμικών Περιηγητών θα ασφαλιστεί 

στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) και οι Διαπολιτισμικοί Περιηγητές θα ασφαλιστούν με τίτλο 

κτήσης.  

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε την παράγραφο 3 «Αμοιβή και 

τρόπος πληρωμής» της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Για το ερώτημα 3, ο Συντονιστής των διαπολιτισμικών περιηγητών θα απασχοληθεί 

για πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα με ωράριο παροχής υπηρεσιών 09:00 – 17:00.  

Σχετικά με τους διαπολιτισμικούς περιηγητές δεν προβλέπεται συγκεκριμένο 

ωράριο. Οι ώρες απασχόλησης τους προκύπτουν με βάση τα καθήκοντά τους στο 

πλαίσιο του έργου: 

1) Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και προετοιμασία για τη διενέργεια 

περιηγήσεων:  

Κάθε διαπολιτισμικός περιηγητής θα παρακολουθήσει έως εννέα (9) ημέρες 

επιμόρφωσης [συνολικά σαράντα πέντε (45) ώρες] στην έναρξη του έργου ώστε 

να είναι σε θέση να διενεργήσει τις περιηγήσεις.  

2) Συμμετοχή στα εργαστήριο παραγωγής συμμετοχικού βίντεο και παραγωγής 

ταινίας:  

Το εργαστήριο συμμετοχικού βίντεο θα έχει διάρκεια τέσσερις (4) μήνες και θα 

πραγματοποιείται μία τρίωρη συνάντηση σε εβδομαδιαία βάση σε τέσσερις (4) 

επιλεγμένους χώρους των μουσείων. Οι ώρες της συνάντησης θα 

αποφασιστούν λαμβάνοντας υπόψιν και τη διαθεσιμότητα των 

διαπολιτισμικών περιηγητών.   

3) Διενέργεια Περιηγήσεων: 

Θα πραγματοποιηθούν κατ’ ανώτατο δέκα τρεις (13) Περιηγήσεις από κάθε 

διαπολιτισμικό περιηγητή στη διάρκεια της σύμβασης, δηλαδή έως και 

30/11/2022. Οι περιηγήσεις θα λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το Πλάνο 

Περιηγήσεων που θα εκπονήσει ο Συντονιστής Διαπολιτισμικών Περιηγητών σε 

συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους των χώρων πολιτισμού. Οι ώρες 



που θα γίνεται η περιήγηση θα προκύψουν λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ 

άλλων, και με βάση τη διαθεσιμότητα του περιηγητή. 

 

 

Ερώτημα 3:  Με αρ. γεν. πρωτ. 1154/ΕΥΥΑΠ 1106/14.04.2022 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

Καλησπέρα σας , 

Θα ήθελα μια διευκρίνηση όσον αφορά τους Διαπολιτισμικούς Περιηγητές. 
Αναφέρετε στις προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας την άδεια διαμονής σε 
ισχύ. Αν είναι Αιτών άσυλο που διαθέτει όλα τα άλλα προσόντα που 
ζητούνται  μπορεί να αιτηθει?  

Απάντηση 3: 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και δη την παράγραφο 4 - Α. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ για τις είκοσι (20) θέσεις Διαπολιτισμικών Περιηγητών, 

απαιτείται  άδεια διαμονής σε ισχύ με δικαίωμα στην εργασία. 

 

Ερώτημα 4:  Με αρ. γεν. πρωτ. 1180/ΕΥΥΑΠ 1131/15.04.2022 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

Θα θέλαμε να διευκρινιστεί αν οι υποψήφιοι για τη θέση του διαπολιτισμικού 

περιηγητή θα μπορούσαν να είναι αιτούντες ασύλου διεθνούς προστασίας, οι οποίοι 

και έχουν δικαίωμα στην εργασία και την ασφάλιση,  ή αν οι υποψήφιοι θα πρέπει 

αποκλειστικά και μόνο να έχουν ήδη άδεια διαμονής. 

 

Απάντηση 4:  

Δείτε την ανωτέρω απάντηση στο ερώτημα 3. 


