
 
 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Αρ. πρωτ. 807/ ΕΥΥΑΠ 788/ 20-03-2018 

για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με: 

 

«Δύο (2) Διερμηνείς (Interpreters) και δύο (2) Κοινωνικούς 

Επιστήμονες (Social Scientists)» 

 

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

«Πρόγραμμα Στέγασης για Αιτούντες Άσυλο» σε συνεργασία με την 

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες» 

 

(ΑΔΑ: 75ΕΤΟΡΙΝ-ΤΨΔ) 

 

 

 

Διευκρινίσεις 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ. γεν.  Πρωτ.  361/348/ 20.03.2018 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Στη σελ. 9 της εν λόγω προκήρυξης, στο σημείο 4, αναφέρεται ότι ο φάκελος 

υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει εκτός των άλλων "Νομίμως επικυρωμένα 

φωτοαντίγραφα" των τίτλων σπουδών. Παρακαλώ, διευκρινίστε μου από ποιον φορέα 

πρέπει να είναι επικυρωμένοι οι τίτλοι σπουδών (π.χ. ΚΕΠ, δικηγόρος); 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-

Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74 

/Α΄/26.03.2014) έχει καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων που 

έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην περίπτωση α΄ της 

παρ. 2 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών 

από τους ενδιαφερόμενους και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, 

ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. 

Η ΕΑΤΑ Α.Ε.  που υλοποιεί το εν λόγω πρόγραμμα δεν εμπίπτει στους φορείς  του Δημοσίου 

του ως άνω νόμου και ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι δεν απαλλάσσονται της 

υποχρέωσής τους να προσκομίζουν νομίμως  επικυρωμένα αντίγραφα.  

Συνεπώς, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα 

ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο 

καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 

θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση. Επίσης, γίνονται 

υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την 

προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. 

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). 

ΕΡΩΤΗΜΑ 2: Αριθ. γεν.  Πρωτ.  387/374/ 26.03.2018 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Θα ήθελα να σας ρωτήσω όσον αφορά στην πρόσκληση για τη σύναψη συμβάσεων 

μίσθωσης έργου, η επικύρωση των φωτοαντιγράφων των τίτλων σπουδών μπορεί να γίνει 

στα ΚΕΠ; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Βλ. απάντηση του Ερωτήματος 1. 

ΕΡΩΤΗΜΑ 3: Αριθ. γεν.  Πρωτ.  394/381/ 26.03.2018 ΕΑΤΑ ΑΕ  

Ενδιαφέρομαι για την θέση του διερμηνέα στα Φαρσί/Νταρί και θα ήθελα να μάθω ποια 

είναι η διαφορά (εκτός της αμοιβής και του αριθμού των διερμηνέων) της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 807/ ΕΥΥΑΠ 788/ 20-03-2018 και της 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθμ. πρωτ. 806/ ΕΥΥΑΠ 787/20-03-2018. 

Μπορώ να καταθέσω φακέλους υποψηφιότητας και για τις δυο προσκλήσεις? 

Επίσης η μητρική γλώσσα πως αποδεικνύεται? Αρκεί ένα φωτοαντίγραφο του περσικού 

διαβατηρίου και της περσικής ταυτότητας και ας έχουν περάσει οι ημερομηνίες λήξης? 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Δεν υπάρχουν επιπλέον διαφορές μεταξύ των δύο Προσκλήσεων. Οι διαφορές στην αμοιβή 

και στον αριθμό των θέσεων προκύπτουν από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος. 

Μπορείτε να καταθέσετε φάκελο υποψηφιότητας και για τις δύο Προκλήσεις Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

Η μητρική γλώσσα αποδεικνύεται από το φωτοαντίγραφο της Άδειας Διαμονής, η οποία θα 

πρέπει αν είναι σε ισχύ, στο σημείο όπου αναγράφεται η ιθαγένεια/ υπηκοότητα και 

συμπληρωματικά δύναται να προσκομιστεί το φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου. Να 

σημειωθεί ότι στο Βιογραφικό Σημείωμα θα πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα ποιά/ές 

γλώσσα είναι μητρική/ές. 

 
 


