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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 02.02.2018
Αρ. πρωτ. : 3217
ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Θέμα: «Συμπλήρωση του Μητρώου Δικηγόρων για παροχή νομικής συνδρομής σε
αιτούντες διεθνή προστασία»
Η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της
αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της
διαχείρισης κρίσεων.
2.Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 16ης Απριλίου 2014, για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης.
3.Των εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) αριθ.799/2014, 800/2014, 801/2014, 802/2014,
1049/2014, 377/2015, 378/2015 και 840/2015 και των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ)
αριθ. 1042/2014, 1048/2014 για την εφαρμογή και συμπλήρωση των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ.
513/2014, 514/2014, 515/2014 και 516/2014.
4. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)− δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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5. Του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 129).
6. Του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών,
Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής,
προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη
χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L
180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄51).
7. Της Υπουργικής Απόφασης οικ. 6416/2014 «Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου»
(Β΄ 2034 ).
8. Της Υπουργικής Απόφασης οικ. 12205/16.82016 «Παροχή νομικής συνδρομής σε
αιτούντες διεθνή προστασία» (Β΄ 2864).
9.Των
υπ’
αριθ.
C(2015)5313/31.07.2015,
C(2015)9607/16.12.2015
και
C(2016)7257/25.11.2016 αποφάσεων της ΕΕ, για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος
της Ελλάδας για ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, για την
περίοδο 2014 – 2020.
10. Της ΥΑ 82350/03-08-2016 (ΦΕΚ 2451/Β/2016 «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των
Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF)
και Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».
11. Της υπ’ αριθ. 12118/20.10.2015 (Β’ 2338) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Διάρθρωση
της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τη
διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του
άρθρου 40 του Ν 4456/2017.
12. Της Υπουργικής Απόφασης 2939/01.02.2018 (Β’ 269) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στη/στο Διευθύντρια/ντή της Υπηρεσίας Ασύλου και στους Προϊσταμένους ή Αναπληρωτές
Προϊσταμένους Υπηρεσίας Ασύλου. ( ΑΔΑ: ΩΤΕ Φ465ΧΘΕ-ΓΩ2)
13.Των οικ.2952/11-11-2015 (Β’ 2521) και 77288/20-7-2016 (Β΄ 2308) αποφάσεων
εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για δράσεις/έργα του εθνικού προγράμματος του
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 2014−2020 στην Υπηρεσία
Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
14.Την υπ΄αριθ. 9144/8-6-2016 Πρόσκληση για υποβολή Προτάσεων του γραφείου
Διαχείρισης, Προγραμματισμού Αξιολόγησης & Υποστήριξης του Τμήματος Διαχείρισης και
Εφαρμογής Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
15.Το υπ’ αριθ. 9847/01.07.2016 αίτημα Χρηματοδότησης του Γραφείου Εφαρμογής
Προγραμμάτων του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων της Υπηρεσίας
Ασύλου για ένταξη της δράσης στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.
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16.Της υπ’ αριθ. 10434/6-7-2016 Απόφασης Χορήγησης (ένταξης) του γραφείου
Διαχείρισης, Προγραμματισμού Αξιολόγησης & Υποστήριξης του Τμήματος Διαχείρισης και
Εφαρμογής Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου.
17. Την 5897/30-03-2017 (ΑΔΑ: Ψ6ΩΣ465ΧΘΕ-ΣΙΙ) Τροποποίηση της συμφωνίας επιδότησης.
18.Την 16721/06-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΖΕ465ΧΘΕ-6ΥΜ) 2η Τροποποίηση της συμφωνίας
επιδότησης.
19.Την 21992/21-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΥΧΨ465ΧΘΕ-ΖΟΜ) 3η Τροποποίηση της συμφωνίας
επιδότησης.
20. Την 21196/21.12.2017 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Έργου 3 με τίτλο
«Παροχή Δωρεάν Νομικής Συνδρομής (Φάση ΙΙ)» της Δράσης «ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ».
21.Της υπ’ αριθ. 78191/22-7-2016 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και
Τουρισμού με την οποία εντάσσεται το έργο «Νομική Συνδρομή και Εκπροσώπηση» στη ΣΑΕ
755/2 (2016ΣΕ75520005) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
22. Την υπ’ αριθ. 4493/15-01-2018 (ΑΔΑ: 787Π465ΧΙ8-ΙΡΠ) Απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εντάσσεται/τροποποιείται το έργο
«Νομική Συνδρομή και Εκπροσώπηση» (στη ΣΑΕ 755/2 (2016ΣΕ75520005) του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
23. Της υπ’ αριθμ. 2022/25.01.2018 Απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου
«Συμπλήρωση του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου για παροχή νομικής
συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία σε β’ βαθμό και επανασχεδιασμός της παροχής
νομικής συνδρομής από τους εγγεγραμμένους δικηγόρους στο Μητρώο Δικηγόρων της
Υπηρεσίας Ασύλου στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου». (ΑΔΑ :ΩΡΜ9465ΧΘΕ-Ζ3Μ).
24. Της υπ΄ αριθμ. 2848/29.01.2018 Απόφασης της Προϊσταμένης του Τμήματος
Συντονισμού της Υπηρεσίας Ασύλου για την κατανομή των εγγεγραμμένων δικηγόρων.
(ΑΔΑ:ΩΝ9Π465ΧΘΕ-322)
25.Το

γεγονός ότι από την παρούσα παράγονται δαπάνες οι οποίες συγχρηματοδοτούνται
από την ΕΕ (75%) και την Ελλάδα (25%) από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.
Την έναρξη της διαδικασίας επιλογής για τη συμπλήρωση του Μητρώου Δικηγόρων
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της με αριθμ. πρωτ. οικ. 12205/16.8.2016 κοινής
υπουργικής απόφασης «Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία» (Β΄
2864).
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2.
Οι υποψήφιοι δικηγόροι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα περιγραφόμενα είτε
στην παράγραφο (Α), είτε στην παράγραφο (Β), είτε στην παράγραφο (Γ) δικαιολογητικά,
καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους (Δ) και (Ε):
Α. (α) Βεβαιώσεις φορέα σχετικού με τον τομέα του δικαίου διεθνούς προστασίας
στον οποίο απασχολήθηκε ο δικηγόρος ή/και (β) αντίγραφα δικογράφων που έχουν
κατατεθεί ενώπιον δικαστηρίου ή αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων επί δικών
στις οποίες παρέστη ο δικηγόρος ή αντίγραφα υπομνημάτων ή προσφυγών που
έχουν κατατεθεί ενώπιον αρμοδίων διοικητικών αρχών (απαιτούνται και είναι
επαρκή δύο αντίγραφα δικογράφων ή/και δυο αντίγραφα αποφάσεων ανά έτος).
Από τα προσκομιζόμενα στοιχεία (α) ή/και (β) θα πρέπει να προκύπτει διετής
τουλάχιστον εμπειρία στον τομέα του δικαίου διεθνούς προστασίας.
Β. (α) Μεταπτυχιακό τίτλο νομικής σχολής ή τμήματος νομικής στο γνωστικό
αντικείμενο του δημοσίου δικαίου ή δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης ή
του δικαίου διεθνούς προστασίας ή του δικαίου προστασίας δικαιωμάτων του
ανθρώπου ή του ευρωπαϊκού δικαίου ή του διεθνούς δικαίου ή των διεθνών
σπουδών, νομίμως αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και (β) αποδεικτικά της σχετικής
εμπειρίας του δικηγόρου κατά την έννοια των στοιχείων (α) ή/και (β) της
παραγράφου (Α) με τα οποία πιστοποιείται σχετική εμπειρία τουλάχιστον ενός
έτους.
Γ. Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την εκπαίδευση
των επαγγελματιών του δικαίου στα ανθρώπινα δικαιώματα (πρόγραμμα HELP) του
Συμβουλίου της Ευρώπης.
Δ. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει πολύ καλή γνώση αγγλικών.
Ε. Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου του οποίου είναι μέλη, από την οποία να
προκύπτει ότι διατηρούν την ιδιότητα του μέλους και δεν έχουν τιμωρηθεί
πειθαρχικά. Η βεβαίωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά τη δημοσίευση της
παρούσας.
3. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, καθώς και η αίτηση συμμετοχής, η οποία συμπληρώνεται
με χρήση του υποδείγματος του Παραρτήματος Α3, θα πρέπει να υποβληθούν έως τις
06.03.2018 στην Υπηρεσία Ασύλου (Κεντρική Υπηρεσία, οδός Κανελλοπούλου 2, Αθήνα, ΤΚ
10177). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών, θα λαμβάνεται
υπόψη η ημερομηνία κατάθεσης του φακέλου στο ταχυδρομείο.
4. Η γραπτή διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί, μεταξύ των υποψήφιων που υπέβαλαν
εμπρόθεσμα αίτηση συμμετοχής και συγκεντρώνουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
της παρ. 1 του άρθρου. 2 της με αριθμ. πρωτ. οικ. 12205/16.8.2016 κοινής υπουργικής
απόφασης, στην Αθήνα σε χώρο που θα ανακοινωθεί στους υποψηφίους τουλάχιστον δέκα
(10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της.
5. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν επίσης δήλωση, η οποία συμπληρώνεται με
χρήση του υποδείγματος του Παραρτήματος Α3, στην οποία αναφέρονται κατά σειρά
προτεραιότητας οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου στις οποίες επιθυμούν να παρέχουν
νομική συνδρομή εφόσον επιλεγούν.
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6. Η Επιτροπή Εξετάσεων της παρ. 3 του άρθρου 2 της με αριθμ. πρωτ.
οικ./12205/16.8.2016 έχει την ευθύνη επιλογής των θεμάτων στα εξεταζόμενα μαθήματα
και της ασφαλούς μετάδοσής τους προς τα εξεταστικά κέντρα κατά τρόπο που διασφαλίζει
το αδιάβλητο του διαγωνισμού. Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει επίσης την ευθύνη επιτήρησης
της διαγωνιστικής διαδικασίας και ορίζει με απόφασή της επιτηρητές υπαλλήλους της
Υπηρεσίας Ασύλου.
Μετά το πέρας των εξετάσεων, τα γραπτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σκαναρισμένα με
καλυμμένα τα ονόματα των υποψηφίων από τους επιτηρητές στην Επιτροπή Εξετάσεων,
προκειμένου να βαθμολογηθούν. Μετά τη βαθμολόγηση τα γραπτά με καλυμμένα τα
ονόματά τους παραδίδονται από την Επιτροπή Εξετάσεων σε κλειστό φάκελο σε δύο
υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν οριστεί με απόφαση της Προϊσταμένης του Τμήματος
Συντονισμού ως υπεύθυνοι για την παραλαβή από την Επιτροπή Εξετάσεων του πρακτικού
διεξαγωγής εξετάσεων, των βαθμολογημένων γραπτών των υποψηφίων του εξεταστικού
κέντρου της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και των σαρωμένων (σκαναρισμένων)
αντιγράφων βαθμολογημένων γραπτών, που θα παραληφθούν μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου από τα λοιπά εξεταστικά κέντρα με καλυμμένα τα ονόματα των υποψηφίων.
Ο φάκελος αποσφραγίζεται από την Προϊσταμένη του Τμήματος Συντονισμού, παρουσία
δύο τουλάχιστον υπαλλήλων του Τμήματος Συντονισμού, και εν συνεχεία εκδίδεται η
απόφαση κατανομής των δικηγόρων ανά Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου, σύμφωνα με τη
διάταξη της παρ. 7 του άρθ. 2 της με αριθμ. πρωτ. οικ. 12205/16.8.2016 .
7. Η κλίμακα βαθμολόγησης στη γραπτή διαδικασία ορίζεται από το 1 έως το 20. Το
γνωστικό αντικείμενο στο οποίο θα εξεταστούν οι υποψήφιοι θα είναι : α1. Βασικές αρχές
διοικητικού δικαίου, α2. Βασικές αρχές διοικητικής δικονομίας και βασικές αρχές
διοικητικής διαδικασίας, β1. Διεθνής προστασία και ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο
χορήγησης και ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, β2. διαδικασία χορήγησης
και ανάκλησης καθεστώτος
διεθνούς προστασίας. Κάθε μια από ενότητες της
προηγούμενης παραγράφου βαθμολογείται με άριστα το πέντε (5).
8. Ο αριθμός των δικηγόρων που θα περιληφθούν στο μητρώο ορίζεται σε 37 και
κατανέμονται ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
21

(Π.Γ.Α. Αττικής, Π.Γ.Α. Πειραιά, Π.Γ.Α. Αλίμου, Π.Γ.Α.
Νίκαιας, Α.Κ.Α. Αμυγδαλέζας, Α.Κ.Α Εξέτασης Αιτήσεων
Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Πακιστάν,.Α.Κ.Α.
Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Ποινικών
Κρατουμένων, ΑΚΑ για την ταχεία εξέταση αιτήσεων
διεθνούς προστασίας)
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

2
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2

(Π.Γ.Α. Θεσσαλονίκης, Α.Κ.Α. Εξέτασης Αιτήσεων
Διεθνούς Προστασίας Υπηκόων Αλβανίας και
Γεωργίας)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΡΟΔΟΥ

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΧΙΟΥ

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΛΕΡΟΥ

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΣΑΜΟΥ

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

1

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΩ

1

9. Οι Δικηγόροι παραμένουν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου
μέχρι τη διαγραφή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. οικ. 12205/16.8.2016
κοινή υπουργική απόφαση, υπό την επιφύλαξη επάρκειας των απαραίτητων πόρων για τη
συνέχιση της παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία.
10. Το έργο υλοποιείται δυνάμει της 10434/06-07-2016 Απόφασης Χορήγησης της Δράσης
(ΑΔΑ: 6ΛΚ4465ΦΘΕ- ΣΗΒ), όπως τροποποιήθηκε με την 29992/22.12.2017 (ΑΔΑ:
9ΥΧΨ465ΧΘΕ-ΖΟΜ) Συμφωνία Επιδότησης και έχουν διασφαλιστεί οι πόροι μέχρι την 3110-2019.
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11.Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες πανελλαδικής
εμβέλειας εφημερίδες και στον ιστότοπο asylo.gov.gr της Υπηρεσίας Ασύλου.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κεντρικό κατάστημα της Υπηρεσίας
μας, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ, Π. Κανελλοπούλου 2 Αθήνα, ΤΚ 10177) .
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Α3 και να την
υποβάλουν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας Ασύλου (Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177Αθήνα) καθημερινά από ώρα 09:00 έως ώρα 13:00, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο - εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή-, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Υπηρεσία Ασύλου
Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα
Τμήμα Συντονισμού
Για την από 3217/02.02.2018 Απόφαση-Προκήρυξη της Διευθύντριας της Υπηρεσίας
Ασύλου για συμπλήρωση του Μητρώου Δικηγόρων για παροχή νομικής συνδρομής σε
αιτούντες διεθνή προστασία

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των αιτήσεων το εμπρόθεσμο αυτών κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Το σύνολο των αιτήσεων που
έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία με έναν από τους τρόπους παράδοσης όπως αυτοί
αναφέρονται ανωτέρω, παραδίδεται στο Τμήμα Συντονισμού για τον έλεγχο και την
αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψήφιων από τους ορισμένους με απόφαση της
Προϊσταμένης του Τμήματος Συντονισμού υπαλλήλους.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 30 ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα
της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της
Υπηρεσίας μας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας
ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η
λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους
Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή
ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία,
σύμφωνα με τα ανωτέρω.
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Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην Υπηρεσία Ασύλου,
στη διεύθυνση (asylo.gov.gr )
Την ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης και κατάθεσης των συνημμένων
δικαιολογητικών φέρει ο υποψήφιος.
12. Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά το πέρας της υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, η Υπηρεσία Ασύλου θα
αναρτήσει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών α) τον πίνακα των υποψηφίων που
πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμμετέχουν στη γραπτή διαγωνιστική εξέταση και β) τον
πίνακα των υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμμετέχουν στη
γραπτή διαγωνιστική εξέταση, στο κατάστημα της Υπηρεσίας Ασύλου στην Αθήνα (Π.
Κανελλοπούλου 2 Αθήνα, ΤΚ 10177) και στον ιστότοπο της (asylo.gov.gr).
Επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών η
οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή
αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην Υπηρεσία Ασύλου.
Μετά την εξέταση των ενστάσεων, η Υπηρεσία Ασύλου θα αναρτήσει α)τον οριστικό πίνακα
των υποψηφίων που θα συμμετέχουν στη γραπτή διαγωνιστική εξέταση και β)τον οριστικό
πίνακα των υποψηφίων που δε θα συμμετέχουν στη γραπτή διαγωνιστική εξέταση.
Τέλος, μετά την κατάρτιση των πινάκων των υποψηφίων που πέτυχαν στη γραπτή
διαγνωστική διαδικασία και εκείνων που δεν πέτυχαν στην γραπτή διαγωνιστική
διαδικασία, η Υπηρεσία Ασύλου θα αναρτήσει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από
το πέρας της γραπτής διαγωνιστικής εξέτασης, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων
στο κατάστημα της Υπηρεσίας Ασύλου στην Αθήνα (Π. Κανελλοπούλου 2 Αθήνα, ΤΚ 10177)
και στον ιστότοπο της (asylo.gov.gr).
Επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών η
οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή
αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην Υπηρεσία Ασύλου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν: α) το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1»,
το οποίο περιλαμβάνει τον κατάλογο των συνημμένων δικαιολογητικών, β) το
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2», το οποίο περιλαμβάνει την προσκόμιση μεταπτυχιακών τίτλων,
πιστοποιητικών βεβαιώσεων και την Απόδειξη Γλωσσομάθειας και το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α3» το
οποίο περιλαμβάνει την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ(Α1)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Ο υποψήφιος, αφού ελέγξει ότι έχει συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά
τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων του (βλ. αρ.2 της παρούσας
Απόφασης), τα αριθμεί σε εμφανές τους σημείο κατά φύλλο. Ακολούθως, στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ της αίτησης τα αναφέρει κατά είδος ένα προς ένα και
καταγράφει το σύνολο των αριθμημένων φύλλων όλων των δικαιολογητικών πιστοποιητικών που καταθέτει (π.χ. συνημμένα φύλλα 20).
Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω
και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (άρθρο 20, παρ.7 του ν.
2738/1999).
Ως προς την παράγραφο 2 της υπεύθυνης δήλωσης: ο υποψήφιος με την υπογραφή της
αίτησης αποδέχεται ότι: α) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε
ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση
καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν
είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ)
λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί
η στέρηση αυτή και δ) δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι υπάλληλοι του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου που είναι
αρμόδιοι για την παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων,
ελέγχουν αν πράγματι επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στον
ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ της αίτησης και σε καταφατική περίπτωση
αναγράφουν στo ειδικό πλαίσιο του παραπάνω ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ τη λέξη «πλήρης». Σε
διαφορετική περίπτωση αναγράφουν στο ειδικό πλαίσιο ποια δικαιολογητικά ελλείπουν
από εκείνα που, ενώ φέρονται ως συνημμένα, δεν επισυνάπτονται. Το αποτέλεσμα του
ελέγχου των υπαλλήλων σημειώνεται ενυπογράφως με ευκρινή τα ονοματεπώνυμά τους.
Όταν η υποβολή της αιτήσεως γίνεται αυτοπροσώπως, οι ανωτέρω αρμόδιοι υπάλληλοι
παραλαβής των αιτήσεων δεν παρέχουν οδηγίες ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβουλές
στους υποψηφίους για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων και τα πιστοποιητικά που
απαιτούνται για την απόδειξη των ιδιοτήτων που επικαλούνται, επιμελούνται όμως οι
αιτήσεις των υποψηφίων να είναι υπογεγραμμένες και να συνοδεύονται από τα
δικαιολογητικά που ο υποψήφιος σημειώνει στην αίτησή του ότι τα επισυνάπτει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ(Α2)

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Της αλλοδαπής
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής Πανεπιστημιακής, που απαιτούνται από
την ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ (αρ.2 του
ν.3328/2005).
Βεβαιώσεις- πιστοποιητικά: 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.148/26-121913/1-2-1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36 παρ.2 περ.γ
ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που
γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013, γίνονται δεκτές, εφόσον ο δικηγόρος
βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.
Τα ανωτέρω (μεταπτυχιακοί τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά
αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Της ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και
φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ μεταπτυχιακοί τίτλοι
σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των
ακριβών αντιγράφων τους.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και
φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποβάλλονται και γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων,
τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του
δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 1 του ν. 4250/2014 για την
εξυπηρέτηση των πολιτών στο σύνολο των συναλλαγών τους με το δημόσιο έχει
καταργηθεί η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων χωρίς τούτο να σημαίνει
απαγόρευση χρήσης - προσκόμισης αυτών από τους υποψηφίους.
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2.1)
ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
(25.2.2016)
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2 και μέτρια Β1)
αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ
50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα
όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της
παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 ΦΕΚ
39/Α.» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του
ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003
ή

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή
MICHIGAN

ή

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη)
ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή
αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν
εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο
αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην
οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της
χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω
φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι
αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης
της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην
οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.
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Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από
τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού
Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:
(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :
• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Πανεπιστημίου τουCAMBRIDGE.

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του
CAMBRIDGE.

•INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TEST IN G SYSTEM (IELTS) από το University
of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP
Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8.

• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BECHIGHER) από το University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL
ήPEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του
EDEXCEL ή EDEXCELLEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C1).
• CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III τουTRINITY COLLEGE
LONDON.

•CITY&GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and
listening) -EXPERT- και CITY&GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
(Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής
γνώσης) ή CITY&GUILDS CERTIFICATE IN ΙNTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και
CITY&GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

• ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN
UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.

• ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογία
από 785 έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
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• EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ήPEARSON EDI
Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).

• PEARSONLCCIEFBLEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε
περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με
βαθμό “Distinction” ή “Credit”).

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework
equivalent level C1) (μέχρι 31/8/2009).
• Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)

• ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level
C1).
• Test of Interactive English, C1 + Level.

• Test of Interactive English, C1 Level.

• NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).

• AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening,
Reading, Writing, Speaking).

• MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από
91 έως 99 του CAMBRIDGEMICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA).

• MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του
CAMBRIDGEMICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA).

•LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).
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GA Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)
C1- LanguageCet Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading,
Writing) (Expert C1) και C1 – LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International
(Speaking) (Expert C1 ) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής
γνώσης).

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την
απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το
συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια
προς τούτο εθνική αρχή
ή
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα
(σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το
προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας
χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο
επίπεδο.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
Επίσης:
β) Η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13 του
ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α).
Σημείωση:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι
τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην
ίδια γλώσσα.
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου
αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας
(π.δ 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να
προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η
άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας) καθώς και ευκρινές φωτοαντίγραφο από
αντίγραφο του τίτλου αυτού που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α3.

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
για σύσταση μητρώου δικηγόρων για νομική
συνδρομή
στην Υπηρεσία Ασύλου

(άρθρο 21 του Ν. 2190/1994)

...................................

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης
[συμπληρώνεται
από τον υπέυθυνο
φορέα]
Α. ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
[συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του φορέα στον οποίο απευθύνετε την αίτηση]
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ[συμπληρώστε κατάλληλα (με κεφαλαία γράμματα, αριθμούς ή το σημείο Χ) τα
ατομικά σας στοιχεία]
1. Επώνυμο:

2. Όνομα:

4. Όν.
μητέρας:

5.Ημ/νία
γέννησης:

7.
Α.Δ.Τ.:
10.
Οδός:

8. ΑΜΚΑ:

3. Όν. πατέρα:

/

6.
Φύλο:

/

Γ.

14.
Κινητό:

12. Τ.Κ.:

15. e-mail:

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ [καταγράψτε την ονομασία του μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών σας (στήλη α.), το βαθμό του τίτλου αυτού είτε στη στήλη β.είτε στη στήλη γ.,
και το έτος κτήσης του
β. βαθμός τίτλου

α/α

Γ

9. Τόπος κατοικίας:
11.
Αριθ.:

13. Τηλέφωνο (με
κωδικό):

Α

α.ονομασία τίτλου

(σε δεκαδική μορφή)
ακέραιος

γ. έτος
κτήσης

δεκαδικός

1.
2.

Δ. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΔΙΚΩΝ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ
ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ. [συμπληρώστε τα άλλα προσόντα που απαιτούνται πέρα από τα
ανωτέρω δικαιολογητικά (βεβαιώσεις φορέα, γνώση ξένης γλώσσας, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του
Ευρωπαϊκού προγράμματος (ΗELP) του Συμβουλίου της Ευρώπης(εάν είναι διαθέσιμο))
1. .................................................................. 4. ........................................ ..........................
2. .................................................................. 5. .................................................................
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3. .................................................................. 6. .................................................................
7. ..................................................................

8.................................................................

ΣΤ.ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:
1. Π.Γ.Α Αττικής κωδ.100
2. Α.Κ.Α Κορίνθου,κωδ.101
3. Π.Γ.Α Δυτικής Ελλάδας,κωδ.102
4. Π.Γ.Α Θεσσαλονίκης,κωδ.103
5. Π.Γ.Α Ρόδου,κωδ.104
6. Π.Γ.Α Λέσβου,κωδ.105
7. Π.Γ.Α Χίου,κωδ.106
8. Π.Γ.Α Λέρου Α.Κ.Α Κω,κωδ.107
9. Π.Γ.Α Σάμου,κωδ.108
10. Π.Γ.Α Κρήτης, κωδ.109
11. Α.Κ.Α Κω κωδ.110

Παρακαλώ συμπληρώστε τους κωδικούς των ΠΓΑ ή / και ΑΚΑ κατά σειρά προτίμησης.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
[αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα
έγγραφα που επισυνάπτετε
για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά
αρίθμησης]
1. .......................................................................
2. ...........................................................................
.........
3. ...........................................................................
4. .........
...........................................................................
5. .........
...........................................................................
.........
6. ...........................................................................
7. .........
...........................................................................

9. .............................................................................
10. ........
.............................................................................
........
11. .............................................................................
12. ........
.............................................................................
........
[συμπληρώνεται
από τον υπεύθυνο φορέα]
πρόσληψης]

8. .........
...........................................................................
.........
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται
ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον,
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», δηλώνω ότι:
Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα
για την κατάταξη μου στο μητρώο δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου, όπως αυτά αναφέρονται στην
ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω
τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.
Ημερομηνία: ...........................

Ο/Η υποψήφι....

Ονοματεπώνυμο:
......................................

[υπογραφή]
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