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Αρ. πρωτ. : 5713 

 
 
 
Θζμα: «Απόφαςθ-Ρροκιρυξθ τθσ Διευκφντριασ τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου για ςφςταςθ του 

Μθτρϊου Δικθγόρων για παροχι νομικισ ςυνδρομισ ςε αιτοφντεσ διεκνι προςταςία» 

Η Διευκφντρια τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου του Υπουργείου Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ:  

1.Του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 514/2014 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 2014 ςχετικά με τον κακοριςμό γενικϊν διατάξεων 
όςον αφορά το Ταμείο Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ και το μζςο για τθ 
χρθματοδοτικι ςτιριξθ τθσ αςτυνομικισ ςυνεργαςίασ, τθσ πρόλθψθσ και καταςτολισ 
τθσ εγκλθματικότθτασ και τθσ διαχείριςθσ κρίςεων. 

2.Του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 516/2014 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, τθσ 16θσ Απριλίου 2014, για τθ δθμιουργία του Ταμείου Αςφλου, 
Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ. 

3.Των εκτελεςτικϊν Κανονιςμϊν (ΕΕ) αρικ.799/2014, 800/2014, 801/2014, 802/2014, 
1049/2014, 377/2015, 378/2015 και 840/2015 και των κατ’ εξουςιοδότθςθ 
Κανονιςμϊν (ΕΕ) αρικ. 1042/2014, 1048/2014 για τθν εφαρμογι και ςυμπλιρωςθ των 
Κανονιςμϊν (ΕΕ) αρικ. 513/2014, 514/2014, 515/2014 και 516/2014. 

4. Του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)− δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 
143/Α/28.6.14) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 5.Του  ν. 4337/2015 «Μζτρα για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν 
ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων» (ΦΕΚ Α' 129/17-10-2015) τισ διατάξεισ 
του ν. 4375/2016  «Οργάνωςθ και λειτουργία Υπθρεςίασ Αςφλου, Αρχισ Ρροςφυγϊν, 
Υπθρεςίασ Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ ςφςταςθ Γενικισ Γραμματείασ Υποδοχισ, 
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προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2013/32/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «ςχετικά με τισ κοινζσ διαδικαςίεσ 
για τθ χοριγθςθ και ανάκλθςθ του κακεςτϊτοσ διεκνοφσ προςταςίασ 
(αναδιατφπωςθ)» (L 180/29.6.2013), διατάξεισ για τθν εργαςία δικαιοφχων διεκνοφσ 
προςταςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 51, τ. Α’). 6. Τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ οικ. 
6416/2014 «Κανονιςμόσ λειτουργίασ Υπθρεςίασ Αςφλου» (ΦΕΚ 2034 τ. Βϋ). 

7. Τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ οικ. 12205/2016 «Ραροχι νομικισ ςυνδρομισ ςε 
αιτοφντεσ διεκνι προςταςία. 

8.Των υπ’ αρικ. C(2015)5313/31.07.2015, C(2015)9607/16.12.2015 και 
C(2016)7257/25.11.2016 αποφάςεων τθσ ΕΕ, για τθν ζγκριςθ του Εκνικοφ 
Ρρογράμματοσ τθσ Ελλάδασ για ενίςχυςθ από το Ταμείο Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και 
Ζνταξθσ, για τθν περίοδο 2014 – 2020. 

9.Των οικ.2952/11-11-2015 (ΦΕΚ Β’ 2521/23.11.2015) και 77288/20-7-2016 (ΦΕΚ 
2308/τ.Β/25-7-2016) αποφάςεων εκχϊρθςθσ αρμοδιοτιτων διαχείριςθσ για 
δράςεισ/ζργα του εκνικοφ προγράμματοσ του Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και 
Ζνταξθσ για τθν περίοδο 2014−2020 ςτθν Υπθρεςία Αςφλου του Υπουργείου 
Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ. 

10.Τθν υπϋαρικ. 9144/8-6-2016 Ρρόςκλθςθ για υποβολι Ρροτάςεων του γραφείου 
Διαχείριςθσ, Ρρογραμματιςμοφ Αξιολόγθςθσ & Υποςτιριξθσ του Τμιματοσ 
Διαχείριςθσ και Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου ςτο Εκνικό 
Ρρόγραμμα του Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ 

11.Το υπ’ αρικ. 9847/01.07.2016 αίτθμα Χρθματοδότθςθσ του Γραφείου Εφαρμογισ 
Ρρογραμμάτων του Τμιματοσ Διαχείριςθσ και Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων τθσ 
Υπθρεςίασ Αςφλου για ζνταξθ τθσ δράςθσ ςτο Εκνικό Ρρόγραμμα του Ταμείου 
Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ 2014-2020. 

 12.Τθσ υπ’ αρικ. 10434/6-7-2016 Απόφαςθσ Χοριγθςθσ (ζνταξθσ) του γραφείου 
Διαχείριςθσ, Ρρογραμματιςμοφ Αξιολόγθςθσ & Υποςτιριξθσ του Τμιματοσ 
Διαχείριςθσ και Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου. 

13.Τθσ υπ’ αρικ. 78191/22-7-2016 Απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ Ανάπτυξθσ 
και Τουριςμοφ με τθν οποία εντάςςεται το ζργο «Νομικι Συνδρομι και 
Εκπροςϊπθςθ» ςτθ ΣΑΕ 755/2 (2016ΣΕ75520005) του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων 
Επενδφςεων. 

14.Το γεγονόσ ότι από τθν παροφςα παράγονται δαπάνεσ οι οποίεσ 
ςυγχρθματοδοτοφνται από τθν ΕΕ (75%) και τθν Ελλάδα (25%) από το Εκνικό 
Ρρόγραμμα του Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ. 
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Αποφαςίηουμε 

1. Τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ για τθ ςφςταςθ του Μθτρϊου Δικθγόρων του 

άρκ. 2 κ.υ.α οικ. 12205/2016 «Ραροχι νομικισ ςυνδρομισ ςε αιτοφντεσ διεκνι 

προςταςία» των Υπουργϊν  Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, 

Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικϊν (ΦΕΚ Βϋ 

2864/9.9.2016). 

2. Οι υποψιφιοι, για εγγραφι ςτο Μθτρϊο, δικθγόροι υποχρεοφνται να προςκομίςουν 

τα περιγραφόμενα είτε ςτθν παράγραφο (Α), είτε ςτθν παράγραφο (Β), είτε ςτθν 

παράγραφο (Γ) δικαιολογθτικά:  

Α. (α) Βεβαιϊςεισ φορζα ςχετικοφ με τον τομζα του δικαίου διεκνοφσ προςταςίασ 

ςτον οποίο απαςχολικθκε ο δικθγόροσ και (β) αντίγραφα δικογράφων που ζχουν 

κατατεκεί ενϊπιον δικαςτθρίου ι αντίγραφα δικαςτικϊν αποφάςεων επί δικϊν ςτισ 

οποίεσ παρζςτθ ο δικθγόροσ ι αντίγραφα υπομνθμάτων ι προςφυγϊν που ζχουν 

κατατεκεί ενϊπιον αρμοδίων διοικθτικϊν αρχϊν. (Δφο αντίγραφα δικογράφων ι/και 

δυο αντίγραφα αποφάςεων ανά ζτοσ). Από τα προςκομιηόμενα ςτοιχεία (α) και (β) 

κα πρζπει να προκφπτει διετισ τουλάχιςτον εμπειρία ςτον τομζα του δικαίου 

διεκνοφσ προςταςίασ 

Β. (α) Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ νομικισ ςχολισ ι τμιματοσ νομικισ ςτο γνωςτικό 

αντικείμενο του δθμοςίου δικαίου ι δθμοςίου δικαίου και πολιτικισ επιςτιμθσ ι 

του δικαίου διεκνοφσ προςταςίασ ι του δικαίου προςταςίασ δικαιωμάτων του 

ανκρϊπου ι του ευρωπαϊκοφ δικαίου ι του διεκνοφσ δικαίου ι των διεκνϊν 

ςπουδϊν, νομίμωσ αναγνωριςμζνοσ ςτθν Ελλάδα και (β) αποδεικτικά τθσ ςχετικισ 

εμπειρίασ του δικθγόρου κατά τθν ζννοια των ςτοιχείων (α) και (β) τθσ παραγράφου 

(Α) με τα οποία πιςτοποιείται ςχετικι εμπειρία τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ. 

          Γ. Ριςτοποιθτικό ολοκλιρωςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ για τθν εκπαίδευςθ  

των επαγγελματιϊν του δικαίου ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα (πρόγραμμα HELP) του 

Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ. 

Δ. Ριςτοποιθτικό από το οποίο να προκφπτει πολφ καλι γνϊςθ αγγλικϊν. 

 

Ε. βεβαίωςθ που κα ζχει εκδοκεί μετά τισ 10 Μαρτίου2017, από το Δικθγορικό 

Σφλλογο του οποίου είναι μζλθ, από τθν οποία να προκφπτει ότι διατθροφν τθν 

ιδιότθτα του μζλουσ και δεν ζχουν τιμωρθκεί πεικαρχικά. 

 

3. Τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, κακϊσ και αίτθςθ ςυμμετοχισ, θ οποία υποβάλλεται με 

χριςθ του υποδείγματοσ που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα, κα πρζπει να 

προςκομιςτοφν ζωσ τισ 21-04-2017 ςτθν Υπθρεςία Αςφλου (Κεντρικι Υπθρεςία, οδόσ 

Κανελλοποφλου 2, Ακινα, ΤΚ 10177). Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ των 

δικαιολογθτικϊν, κα λαμβάνεται υπόψθ θ θμερομθνία κατάκεςθσ ςτο ταχυδρομείο.  

4. Η γραπτι διαγωνιςτικι διαδικαςία κα διεξαχκεί, μεταξφ των υποψιφιων οι οποίοι 

προςκόμιςαν εμπρόκεςμα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά και οι οποίοι ςυγκεντρϊνουν 

τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα του άρκ. 2 παρ. 1 τθσ  κ.υ.α οικ. 12205 (ΦΕΚ Βϋ 

2864/9.9.2016), ςτθν Ακινα, ςε ςθμείο που κα ανακοινωκεί ςε όλουσ τουσ 
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υποψθφίουσ που ςυγκεντρϊνουν τα απαιτοφμενα προςόντα ςε εφλογο χρόνο πριν τθ 

διεξαγωγι τθσ.  

5. Οι υποψιφιοι κα πρζπει να υποβάλλουν επίςθσ διλωςθ, θ οποία υποβάλλεται με 

χριςθ του υποδείγματοσ που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα, με τθν οποία 

αναφζρονται κατά ςειρά προτεραιότθτασ τα Ρεριφερειακά Γραφεία Αςφλου ι 

Αυτοτελι Κλιμάκια Αςφλου ςτα οποία επικυμοφν να παρζχουν νομικι ςυνδρομι 

εφόςον επιλεγοφν. 

6. Ρροχποκζςεισ αδιάβλθτου και τιρθςθ μυςτικότθτασ. Η Επιτροπι Εξετάςεων ζχει τθν 
ευκφνθ επιλογισ των κεμάτων ςτα εξεταηόμενα μακιματα και τθσ αςφαλοφσ 
μετάδοςισ τουσ προσ τα εξεταςτικά κζντρα κατά τρόπο που διαςφαλίηει το 
αδιάβλθτο του διαγωνιςμοφ. Ζχει επίςθσ τθν ευκφνθ επιτιρθςθσ τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ.   

 
7. Η κλίμακα βακμολόγθςθσ ςτθ γραπτι διαδικαςία ορίηεται από το 1 ζωσ το 20.Το 

γνωςτικό αντικείμενο ςτο οποίο κα εξεταςτοφν οι υποψιφιοι κα είναι : α1. Βαςικζσ 

αρχζσ διοικθτικοφ δικαίου, α2. Βαςικζσ αρχζσ διοικθτικισ δικονομίασ και βαςικζσ 

αρχζσ διοικθτικισ διαδικαςίασ, β1. Διεκνισ προςταςία και ελλθνικό νομοκετικό 

πλαίςιο χοριγθςθσ και ανάκλθςθσ κακεςτϊτοσ  διεκνοφσ προςταςίασ, β2. διαδικαςία 

χοριγθςθσ και ανάκλθςθσ κακεςτϊτοσ  διεκνοφσ προςταςίασ.Κάκε μια από ενότθτεσ 

τθσ προθγοφμενθσ  παραγράφου βακμολογείται με άριςτα το πζντε (5). 

8. Ο αρικμόσ των δικθγόρων που κα περιλθφκοφν ςτο μθτρϊο ορίηεται ςε 28 και 

κατανζμονται ωσ εξισ: 

1. ΡΓΑ Αττικισ 5 (πζντε) δικθγόροι   

   *2. Α.Κ.Α  Ρειραιά 

*3. Α.Κ.Α Μετεγκατάςταςθσ  

*4. Α.Κ.Α  Αμυγδαλζηασ 

5.ΡΓΑ Σάμου 4 (τζςςερεισ)δικθγόροι 

*6. Α.Κ.Α Κορίνκου 

*7. ΡΓΑ Δυτικισ Ελλάδασ 

8. ΡΓΑ Θεςςαλονίκθσ 1 (ζνασ) δικθγόροσ 

9. ΡΓΑ Θράκθσ 1 (ζνασ)δικθγόροσ 

*10. Α.Κ.Α Φυλακίου Ορεςτιάδασ  

11. ΡΓΑ Λζςβου 6 (ζξι) δικθγόροι 

12. Α.Κ.Α Χίου 5 (πζντε) δικθγόροι 

13.ΡΓΑ όδου 1 (ζνασ)δικθγόροσ 

14. Α.Κ.Α Κω 4 (τζςςερεισ)δικθγόροι 

15. Α.Κ.Α Λζρου1 (ζνασ)δικθγόροσ 

*16. Α.Κ.Α Κριτθσ 

*17. Α.Κ.Α Ξάνκθσ 

*18. Α.Κ.Α Ρακιςτάν 

*Τα κάτωκι καταςτιματα τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου δθλαδι Α.Κ.Α Μετεγκατάςταςθσ, Α.Κ.Α 

Αμυγδαλζηασ, Α.Κ.Α Κορίνκου, Α.Κ.Α Ρακιςτάν, Α.Κ.Α Ρειραιά και  ΡΓΑ Δυτικισ Ελλάδασ κα 

εξυπθρετοφνται από το Ρ.Γ.Α Αττικισ. Ομοίωσ,  το Α.Κ.Α Φυλακίου Ορεςτιάδασ και  το Α.Κ.Α 

Ξάνκθσ κα εξυπθρετοφνται από το Ρ.Γ.Α Θράκθσ. Τζλοσ, το Α.Κ.Α Κριτθσ κα εξυπθρετείται 

από το Ρ.Γ.Α όδου. 
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9. Οι Δικθγόροι παραμζνουν εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο μζχρι τθ διαγραφι τουσ ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτθν με αρ. πρωτ. κ.υ.α οικ. 12205/2016 «Ραροχι νομικισ ςυνδρομισ ςε 
αιτοφντεσ διεκνι προςταςία» των Υπουργϊν Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, 
Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικϊν  (ΦΕΚ Β ́ 
2864/9.9.2016), και υπό τθν επιφφλαξθ επάρκειασ των απαραίτθτων πόρων για τθ ςυνζχιςθ 
τθσ παροχισ δωρεάν νομικισ ςυνδρομισ ςε αιτοφντεσ διεκνι προςταςία.  
 
10. Το ζργο υλοποιείται δυνάμει τθσ 10434/06-07-2016 Απόφαςθσ Χοριγθςθσ τθσ Δράςθσ 

(ΑΔΑ: 6ΛΚ4465ΦΘΕ- ΣΗΒ) και ζχουν διαςφαλιςτεί οι πόροι μζχρι τθν 31-05-2018.  

 

11.Δθμοςίευςθ τθσ ανακοίνωςθσ  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ να δθμοςιευκεί ςε δφο (2) θμεριςιεσ πανελλαδικισ 
εμβζλειασ εφθμερίδεσ και ςτον ιςτότοπο asylo.gov.gr τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου.  

Ανάρτθςθ ολόκλθρθσ τθσ ανακοίνωςθσ  να γίνει ςτο κεντρικό κατάςτθμα τθσ Υπθρεςίασ 
μασ, ΥΡΗΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ,  Ρ. Κανελλοποφλου 2 Ακινα,  ΤΚ 10177) και ςτα κάτωκι 
καταςτιματα ςτθν Ελλάδα:  

ΡΓΑ Αττικισ Ρ.Κανελλοποφλου 2 Ακινα, ΤΚ 10177, Α.Κ.Α Ρειραιά Ναυ.Νοταρά 106 ΤΚ 
18535, Α.Κ.Α Μετεγκατάςταςθσ Δωδεκανιςου 6 Άλιμοσ 17456, Α.Κ.Α Αμυγδαλζηασ, 
Αμυγδαλζηα-Αχαρναί Λεωφ.Θρακομακεδόνων 101, ΤΚ 13671, Ρ.Γ.Α Σάμου, Θεμιςτοκλι 
Σοφοφλθ (Άνωκεν Λιμενικοφ Επιβατικοφ Στακμοφ), Σάμοσ-Βακφ ΤΚ 83100, Α.Κ.Α Κορίνκου, 
ΥΦΕΚΑ-Εξαμιλίων 3, Κόρινκοσ ΤΚ 20100, Ρ.Γ.Α Δυτικισ Ελλάδασ Καποδιςτρίου 
92&Ραναχαϊκου, Ράτρα ΤΚ 26222,Ρ.Γ.Α Θεςςαλονίκθσ, Μοναςτθρίου 326, Θεςςαλονίκθ ΤΚ 
54121, Ρ.Γ.Α Θράκθσ, Μάκρθσ 1Β Αλεξανδροφπολθ-Ν.Χθλι, ΤΚ 68100, Α.Κ.Α  Φυλακίου 
Ορεςτιάδασ, Κ.Υ.Τ Φυλακίου, Ορεςτιάδα ΤΚ 68300, Ρ.Γ.Α Λζςβου, Κ.Υ.Τ, Μυτιλινθ-Μόρια, 
ΤΚ 81100, Α.Κ.Α Χίου, Ρεριοχι Χαλκείοσ 1 (Ρρϊθν Εγκ. Εργοςταςίου Β.Ι.Α.Λ), Χίοσ-Χαλκειόσ, 
ΤΚ 82100, Ρ.Γ.Α όδου, Ρλ.Ελευκερίασ 1 (Είςοδοσ από Ιεροφ Λόχου) Α.Τ, όδοσ 85100, 
Α.Κ.Α Κω, Κ.Υ.Τ, Κω-Ρυλί, ΤΚ 85301, Α.Κ.Α Λζρου, Κ.Υ.Τ, Λζροσ-Λεπίδα, ΤΚ 85400, Ρ.Γ.Α 
Κριτθσ, Ελευκζρνθσ&Συβρίτου, Ηράκλειο ΤΚ 71303, Α.Κ.Α  Ξάνκθσ, 2Οχλμ Ξάνκθσ- Καβάλασ, 
Ξάνκθ-Κοτφλθ, ΤΚ 67100. Θα ςυνταχκεί και ςχετικό πρακτικό ανάρτθςθσ ςτο φορζα 
(ςφμφωνα με το άρκρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπωσ ιςχφει), το οποίο κα αναρτθκεί 
ςτα καταςτιματα τθσ Υπθρεςίασ μασ ςτθν Ελλάδα. 
 
Υποβολι αιτιςεων ςυμμετοχισ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν αίτθςθ με κωδικό Α3 και να τθν 
υποβάλουν, είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε με άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ πρόςωπο, 
εφόςον θ εξουςιοδότθςθ φζρει τθν υπογραφι τουσ κεωρθμζνθ από δθμόςια αρχι, είτε 
ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι, ςτα γραφεία τθσ υπθρεςίασ μασ ςτθν ακόλουκθ 
διεφκυνςθ: 

Υπθρεςία Αςφλου Υπουργείου Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ, Ρ. Κανελλοποφλου 2, T.K. 

10177- Ακινα και ϊρεσ 09:00 με 13:00 απευκφνοντάσ τθν ςτο Τμιμα Συντονιςμοφ  

υπόψιν κασ Ευγενίασ Αδάμ για τθ Απόφαςθ-Ρροκιρυξθ  τθσ Διευκφντριασ τθσ Υπθρεςίασ 

Αςφλου για ςφςταςθ του Μθτρϊου Δικθγόρων για παροχι νομικισ ςυνδρομισ ςε 

αιτοφντεσ διεκνι προςταςία (τθλ. επικοινωνίασ: 210-6988523, 210-6988526).  

http://www.asylo.gov.gr/
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Στθν περίπτωςθ αποςτολισ των αιτιςεων ταχυδρομικϊσ το εμπρόκεςμο των αιτιςεων 
κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ, ο οποίοσ μετά τθν 
αποςφράγιςι του επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ των υποψθφίων. 

Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι  15 θμζρεσ (υπολογιηόμενεσ θμερολογιακά)και 
αρχίηει από τθν επόμενθ θμζρα τθσ τελευταίασ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ ςε δφο (2) 
θμεριςιεσ πανελλαδικισ εμβζλειασ εφθμερίδεσ ι τθσ ανάρτθςισ τθσ ςτα καταςτιματα τθσ 
Υπθρεςίασ μασ, εφόςον θ ανάρτθςθ είναι τυχόν μεταγενζςτερθ τθσ δθμοςίευςθσ ςτισ 
εφθμερίδεσ. Η ανωτζρω προκεςμία λιγει με τθν παρζλευςθ ολόκλθρθσ τθσ τελευταίασ 
θμζρασ και  εάν αυτι είναι, κατά νόμο, εξαιρετζα  (δθμόςια αργία) ι μθ εργάςιμθ,  τότε θ 
λιξθ τθσ προκεςμίασ μετατίκεται τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα.  
 
Ρροςοχι: Η προκεςμία υποβολισ των αιτιςεων είναι ενιαία για όλεσ τισ κατά τόπουσ 
Υπθρεςίεσ του φορζα και αρχίηει από τθν επόμενθ θμζρα τθσ τελευταίασ δθμοςίευςθσ ι 
ανάρτθςθσ τθσ παροφςασ ςτο Νομό που αυτι κα δθμοςιευκεί ι αναρτθκεί τελευταία, 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 
 

Οι υποψιφιοι μποροφν να αναηθτιςουν τα ζντυπα των αιτιςεων ςτθν Υπθρεςία Αςφλου, 
ςτθν ανωτζρω διεφκυνςθ·  

Τθν ευκφνθ τθσ ορκισ ςυμπλιρωςθσ τθσ αίτθςθσ και κατάκεςθσ των ςυνθμμζνων 
δικαιολογθτικϊν φζρει ο υποψιφιοσ.    

 
12.Ανάρτθςθ πινάκων και υποβολι ενςτάςεων 

 

Μετά τθν κατάρτιςθ των πινάκων, θ υπθρεςία μασ κα αναρτιςει, το αργότερο μζςα ςε 

είκοςι (20) θμζρεσ από τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων τθσ γραπτισ διαδικαςίασ, 

τουσ πίνακεσ κατάταξθσ των υποψθφίων ςτο κατάςτθμα τθσ Υπθρεςίασ ςτθν Ακινα (Ρ. 

Κανελλοποφλου 2 Ακινα, ΤΚ 10177),ςτα καταςτιματα τθσ Υπθρεςίασ ανά τθν Ελλάδα και 

ςτον ιςτότοπο τθσ (asylo.gov.gr). Θα ςυνταχκοφν και ςχετικά πρακτικά ανάρτθςθσ τα 

οποία κα υπογραφοφν από δφο (2) υπαλλιλουσ τθσ υπθρεςίασ.  

Κατά των πινάκων αυτϊν επιτρζπεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ θ άςκθςθ ζνςταςθσ μζςα ςε 

αποκλειςτικι προκεςμία δζκα (10) θμερϊν (υπολογιηόμενεσ θμερολογιακά) θ οποία 

αρχίηει από τθν επόμενθ θμζρα τθσ ανάρτθςισ τουσ. Η ζνςταςθ κατατίκεται ι 

αποςτζλλεται με ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτθν υπθρεςία μασ. 

ΑΝΑΡΟΣΡΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ αποτελεί και το «Ραράρτθμα» με 

ςιμανςθ ζκδοςθσ «Α1», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ 

– υπεφκυνθσ διλωςθσ ςε ςυνδυαςμό με επιςθμάνςεισ ςχετικά με τα προςόντα, το 

παράρτθμα με ςιμανςθ ζκδοςθσ «Α2», το οποίο περιλαμβάνει: ii) τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία επιλογισ και το ειδικό 

παράρτθμα με ςιμανςθ ζκδοςθσ «Α3», το οποίο περιλαμβάνει: iii) τθν Απόδειξθ 

Γλωςςομάκειασ.  

                                                                                                                                             Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ 

                                                                                                                                    ΜΑΙΑ ΣΤΑΥΟΡΟΥΛΟΥ                                                                    

 

http://(asylo.gov.gr/
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ΡΑΑΤΗΜΑ(Α1) 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

Ο υποψιφιοσ, αφοφ ελζγξει ότι ζχει ςυγκεντρϊςει όλα τα δικαιολογθτικά – πιςτοποιθτικά 

τα οποία προβλζπονται για τθν απόδειξθ των προςόντων του (βλ. αρ.2 τησ παροφςασ 

Απόφαςησ), τα αρικμεί ςε εμφανζσ τουσ ςθμείο κατά φφλλο. Ακολοφκωσ, ςτον ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ τθσ αίτθςθσ τα αναφζρει κατά είδοσ ζνα προσ ζνα και 

καταγράφει το ςφνολο των αρικμθμζνων φφλλων όλων των δικαιολογθτικϊν - 

πιςτοποιθτικϊν που κατακζτει (π.χ. ςυνθμμζνα φφλλα 20). 

Διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ των αιτιςεων, ςυμπλιρωςθ τυχόν ελλειπόντων ςτοιχείων, ζςτω 

και ςυμπλθρωματικϊν ι διευκρινιςτικϊν, επιτρζπεται μόνο μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία επιλογισ (άρκρο 20, παρ.7 του ν. 

2738/1999). 

Ωσ προσ τθν παράγραφο 2 τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ: ο υποψιφιοσ με τθν υπογραφι τθσ 

αίτθςθσ αποδζχεται ότι: α) δεν ζχει καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε 

ποινι για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, 

απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ 

κακικοντοσ κακ' υποτροπι, ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα 

κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ, β) δεν 

είναι υπόδικοσ και δεν ζχει παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για 

πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, ζςτω και αν το αδίκθμα παραγράφθκε, γ) 

λόγω καταδίκθσ, δεν ζχει ςτερθκεί τα πολιτικά του δικαιϊματα και για όςο χρόνο διαρκεί 

θ ςτζρθςθ αυτι και δ) δεν τελεί υπό δικαςτικι ςυμπαράςταςθ.  

ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ ΡΟΣ ΤΟΝ ΥΡΑΛΛΗΛΟ ΡΑΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Ο υπάλλθλοσ τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου που είναι αρμόδιοσ για τθν παραλαβι των αιτιςεων 

και των δικαιολογθτικϊν των υποψθφίων, ελζγχει αν πράγματι επιςυνάπτονται όλα τα 

δικαιολογθτικά που αναγράφονται ςτον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ τθσ 

αίτθςθσ και ςε καταφατικι περίπτωςθ αναγράφει ςτo ειδικό πλαίςιο του παραπάνω 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ τθ λζξθ «πλιρθσ». Σε διαφορετικι περίπτωςθ αναγράφει ςτο ειδικό πλαίςιο  

ποια δικαιολογθτικά ελλείπουν από εκείνα που, ενϊ φζρονται ωσ ςυνθμμζνα, δεν 

επιςυνάπτονται. Το αποτζλεςμα του ελζγχου του υπαλλιλου ςθμειϊνεται ενυπογράφωσ με 

ευκρινζσ το ονοματεπϊνυμό του. 

Πταν θ υποβολι τθσ αιτιςεωσ γίνεται αυτοπροςϊπωσ, ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ παραλαβισ 

των αιτιςεων δεν παρζχει οδθγίεσ ι κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςυμβουλζσ ςτουσ υποψθφίουσ 

για τον τρόπο ςυμπλιρωςθσ των αιτιςεων και τα πιςτοποιθτικά που απαιτοφνται για τθν 

απόδειξθ των ιδιοτιτων που επικαλοφνται, επιμελείται όμωσ οι αιτιςεισ των υποψθφίων 

να είναι υπογεγραμμζνεσ και να ςυνοδεφονται από τα δικαιολογθτικά που ο υποψιφιοσ 

ςθμειϊνει ςτθν αίτθςι του ότι τα επιςυνάπτει. 

 

ΑΔΑ: 62ΞΥ465ΧΘΕ-537



    8 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ(Α2) 

 

ΡΟΣΚΟΜΙΣΗ  ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ, ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ 

Τθσ αλλοδαπισ  

Μεταπτυχιακοί τίτλοι ςπουδϊν  τθσ αλλοδαπισ Ρανεπιςτθμιακισ, που απαιτοφνται από 
τθν ανακοίνωςθ, πρζπει απαραιτιτωσ να  είναι αναγνωριςμζνοι  από το ΔΟΑΤΑΡ (αρ.2 του 
ν.3328/2005). 

Βεβαιϊςεισ- πιςτοποιθτικά: Η επίςθμθ μετάφραςι τουσ γίνεται από αρμόδια κατά νόμο 

αρχι του Υπουργείου Εξωτερικϊν ι τθν Ρρεςβεία ι το Ρροξενείο τθσ ξζνθσ χϊρασ ςτθν 

Ελλάδα ι από δικθγόρο ι από άμιςκο διερμθνζα διοριςμζνο βάςει του ν.148/26-12-

1913/1-2-1914. Ειδικϊσ όμωσ μετά τον νζο «Κϊδικα Δικθγόρων» (άρκρο 36  παρ.2 περ.γ 

ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράςεισ ξενόγλωςςων εγγράφων που 

γίνονται από δικθγόρο μετά τθν 27.09.2013, γίνονται δεκτζσ, εφόςον ο δικθγόροσ 

βεβαιϊνει ότι ο ίδιοσ ζχει επαρκι γνϊςθ τθσ γλϊςςασ από και προσ τθν οποία μετζφραςε. 

Τα  ανωτζρω (μεταπτυχιακοί τίτλοι, πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ) γίνονται υποχρεωτικά 

αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 

αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο. 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν 

εγγράφων, τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο. 

 

Τθσ θμεδαπισ  

α) Δθμόςια ζγγραφα θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα που ζχουν εκδοκεί από υπθρεςίεσ και  

φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα  (π.χ μεταπτυχιακοί τίτλοι 

ςπουδϊν – άδειεσ – πιςτοποιθτικά – βεβαιϊςεισ κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται 

υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων εγγράφων ι των 

ακριβϊν αντιγράφων τουσ. 

β) Ιδιωτικά ζγγραφα θμεδαπισ, δθλαδι ζγγραφα που δεν εκδίδονται από υπθρεςίεσ και 

φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα υποβάλλονται και γίνονται 

υποχρεωτικά αποδεκτά ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων, 

τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο κακϊσ και ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα 

πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ του 

δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα. 

ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρκρ. 1 του ν. 4250/2014 για τθν 

εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν ςτο ςφνολο των ςυναλλαγϊν τουσ με το δθμόςιο ζχει 

καταργθκεί θ υποχρζωςθ υποβολισ πρωτοτφπων εγγράφων χωρίσ τοφτο να ςθμαίνει 

απαγόρευςθ χριςθσ - προςκόμιςθσ αυτϊν από τουσ υποψθφίουσ. 
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ΕΙΔΙΚΟ ΡΑΑΤΗΜΑ (Α3) 

ΑΡΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 

(25.2.2016) 

Α) ΑΓΓΛΙΚΑ 

 
 Η γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (άριςτθ Γ2/C2, πολφ καλι Γ1/C1, καλι Β2 και μζτρια Β1) 

αποδεικνφεται με βάςθ το άρκρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίθςθ διατάξεων του π.δ 

50/2001 Κακοριςμόσ προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμόςιου τομζα 

όπωσ αυτό ιςχφει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), ςε ςυνδυαςμό με το τελευταίο εδάφιο τθσ 

παρ.1 του άρκρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίθςθ του άρκρου 28 του π.δ. 50/2001 ΦΕΚ 

39/Α.» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ωσ εξισ: 

 

 

α) Με Κρατικό Πιςτοποιητικό γλωςςομάθειασ αντίςτοιχου επιπζδου του 

ν.2740/1999, όπωσ αντικαταςτάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 

     ι 

 

β) με πιςτοποιητικά αντίςτοιχου επιπζδου των πανεπιςτημίων CAMBRIDGE ή 

MICHIGAN 

 

             ή 

 

γ) με  πιςτοποιητικά αντίςτοιχου επιπζδου άλλων φορζων (πανεπιςτημίων ή μη) 

ανεξάρτητα από τη νομική τουσ μορφή, εφόςον  είναι πιςτοποιημζνοι ή 

αναγνωριςμζνοι από την αρμόδια αρχή τησ οικείασ χώρασ για να διενεργοφν 

εξετάςεισ και να χορηγοφν πιςτοποιητικά γνώςησ τησ αγγλικήσ γλώςςασ ςτο 

αντίςτοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορζασ πιςτοποίηςησ ή αναγνώριςησ ςτην 

οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωςη του αρμόδιου Υπουργείου ή τησ Πρεςβείασ  τησ 

χώρασ ςτην Ελλάδα ότι τα πιςτοποιητικά που χορηγοφνται από τουσ παραπάνω 

φορείσ ςε τρίτουσ, οι οποίοι δεν ζχουν ωσ μητρική γλώςςα την Αγγλική, είναι 

αποδεκτά ςε δημόςιεσ υπηρεςίεσ τησ αυτήσ χώρασ ωσ ζγκυρα 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 ανωτζρω κακϊσ και των μζχρι ςιμερα προςκομιςκζντων ςτο ΑΣΕΡ, από 

τουσ οικείουσ φορείσ, βεβαιωτικϊν εγγράφων γίνονται δεκτά, πζραν του Κρατικοφ 

Ριςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ, τα εξισ πιςτοποιθτικά: 

(β) Ρολφ καλι γνϊςθ (Γ1/C1) : 

 •  CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) του Ρανεπιςτθμίου τουCAMBRIDGE. 

 

•   BULATS English Language Test, βακμολογία 75-89, του Ρανεπιςτθμίου 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 βακμολογία από 7 ζωσ 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 
ιPEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του 
EDEXCEL ι 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 ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ 
γνϊςθσ) ι CITY&GUILDS CERTIFICATE IN ΙNTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και 
CITY&GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT - 
(Συνυποβάλλονται ακροιςτικά για τθν απόδειξθ τθσ πολφ καλισ γνϊςθσ). 

 

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

 

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

 

•  PEARSONLCCIEFBLEVEL 4 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, ςε 
περίπτωςθ που θ μία  εκ των ενοτιτων είναι με βακμό “Pass”).  

 

•  PEARSON LCCI EFB  LEVEL 3 (Ενότθτεσ: Reading, Writing, Listening, Speaking, με 
βακμό “Distinction” ι “Credit”).  

 

 

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework 
equivalent level C1) (μζχρι 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) (Ενότθτεσ: Listening, 
Reading, Writing, Speaking).  

 

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

 

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

 

•LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1). 
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Ριςτοποιθτικά άλλα, πλθν των ανωτζρω, προκειμζνου να αξιολογθκοφν για τθν 

απόδειξθ τθσ γνϊςθσ  τθσ αγγλικισ γλϊςςασ πρζπει να ςυνοδεφονται από:  

(i)  βεβαίωςθ του  φορζα που το εξζδωςε, ότι τόςο ο φορζασ όςο και το 

ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ είναι πιςτοποιθμζνα από τθν αρμόδια 

προσ τοφτο εκνικι αρχι  

ι  

(ii) βεβαίωςθ του αρμοδίου Υπουργείου ι τθσ Ρρεςβείασ τθσ χϊρασ ςτθν Ελλάδα 

(ςε περίπτωςθ μθ υπάρξεωσ φορζα πιςτοποίθςθσ ι αναγνϊριςθσ), ότι το 

προςκομιηόμενο πιςτοποιθτικό είναι αποδεκτό ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ τθσ οικείασ 

χϊρασ ωσ ζγκυρο αποδεικτικό γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ ςε αντίςτοιχο 

επίπεδο. 

Πλοι οι τίτλοι ςπουδϊν ξζνθσ γλϊςςασ πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ 

μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 

Επίςθσ: 

    β) Η πολφ καλι γνϊςθ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ αποδεικνφεται και με κρατικό πιςτοποιθτικό 

γλωςςομάκειασ επιπζδου Γ1, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 

2740/1999 (ΦΕΚ 186 Αϋ), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 19 περ. αϋ του άρκρου 13 του 

ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α). 

Σθμείωςθ:  

α) Δεν απαιτείται θ απόδειξθ τθσ γνϊςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ εάν οι επικαλοφμενοι 

τίτλοι ςπουδϊν ζχουν αποκτθκεί ςτο εξωτερικό, όπου τα μακιματα διδάςκονται ςτθν 

ίδια γλϊςςα. 

β) Είναι αυτονόθτο ότι τίτλοι ςπουδϊν γνϊςθσ ξζνθσ γλϊςςασ υπερκείμενου επιπζδου 

αποδεικνφουν και τθ γνϊςθ κατϊτερου (ηθτοφμενου) επιπζδου τθσ ξζνθσ γλϊςςασ. 

 

Η  άδεια επάρκειασ διδαςκαλίασ ξζνθσ γλϊςςασ, δεν αποδεικνφει τθν γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ 

(π.δ 347/2003).  Οι υποψιφιοι που είναι κάτοχοι τθσ ςχετικισ άδειασ  πρζπει να 

προςκομίςουν  επίςθμθ μετάφραςθ του τίτλου ςπουδϊν βάςει του οποίου εκδόκθκε θ 

άδεια  επάρκειασ διδαςκαλίασ ξζνθσ γλϊςςασ) κακϊσ και ευκρινζσ φωτοαντίγραφο από 

αντίγραφο του τίτλου αυτοφ που ζχει επικυρωκεί από δικθγόρο. 
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Α. ΦΟΕΑΣ ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΗΤΩΟΥ ΔΙΚΗΓΟΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΡΑΟΧΗ 

*ςυμπλθρϊςτε με κεφαλαία γράμματα τθν επωνυμία του φορζα ςτον οποίο απευκφνετε τθν αίτθςθ] 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ Α3.  

ΑΙΤΗΣΗ –  ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

για ςφςταςθ μθτρϊου δικθγόρων για νομικι 

ςυνδρομι  

ςτθν Υπθρεςία Αςφλου  

 

(άρκρο 21 του Ν.  2190/1994) 

 

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

    

   

Αρικ. πρωτ/λου αίτθςθσ 

*ςυμπλθρϊνεται 

από τον υπζυκυνο  

φορζα+ 
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ*ςυμπλθρϊςτε κατάλλθλα (με κεφαλαία γράμματα, αρικμοφσ ι το ςθμείο Χ) τα 

ατομικά ςασ ςτοιχεία+ 

1. Επϊνυμο:  2. Πνομα:  3. Πν. πατζρα:  

4. Πν. 

μθτζρασ:  

5.Ημ/νία 

γζννθςθσ:  /  /   

6. 

Φφλο: Α 

  

Γ 

  

    

7. 

Α.Δ.Τ.: 
 8. ΑΜΚΑ: 9. Τόποσ κατοικίασ:   

10. 

Οδόσ: 
 

11. 

Αρικ.: 
 12. Τ.Κ.:   

13. Τθλζφωνο (με 

κωδικό): 
 14. 

Κινθτό: 
 15. e-mail:   

 

 

Δ.  ΒΕΒΑΙΩΕΙ ΦΟΡΕΑ ΧΕΣΙΚΟΤ ΜΕ ΣΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΓΡΑΦΑ 

ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΚΑΣΑΣΕΘΕΙ ΕΝΩΠΙΟΝ  ΔΙΚΑΣΗΡΙΟΤ Η ΑΝΣΙΓΡΑΦΑ ΔΙΚΑΣΙΚΩΝ 

ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΕΠΙ ΔΙΚΩΝ Η ΑΝΣΙΓΡΑΦΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑΣΩΝ Η ΠΡΟΦΤΓΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ 

ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ . *ςυμπληρώςτε τα άλλα προςόντα που απαιτοφνται  πζρα από τα 

ανωτζρω δικαιολογητικά (βεβαιώςεισ φορζα, γνώςη ξζνησ γλώςςασ, πιςτοποιητικό ολοκλήρωςησ του 

Ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ (ΗELP) του Συμβουλίου τησ Ευρώπησ(εάν είναι διαθζςιμο)) 

1. ..................................................................  4. ..................................................................  

2. ..................................................................  5. .................................................................  

 Γ.  ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ *καταγράψτε τθν ονομαςία του μεταπτυχιακοφ 

τίτλου ςπουδϊν ςασ (ςτιλθ α.), το βακμό του τίτλου αυτοφ είτε ςτθ ςτιλθ β.είτε ςτθ ςτιλθ γ., 

και το ζτοσ κτιςθσ του  

α/α α.ονομαςία τίτλου 

β. βακμόσ τίτλου 

(ςε δεκαδικι μορφι) 

γ. ζτοσ 

κτιςθσ 

ακζραιοσ δεκαδικόσ  

1.    
 

2.    
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3. ..................................................................  6. .................................................................  

7. ..................................................................    8. ................................. .............................. . 

 

 

ΣΤ.ΕΡΙΔΙΩΚΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΑ ΡΟΤΙΜΗΣΗΣ  

ΣΕΙΑ ΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 

1. ΡΓΑ Αττικισ κωδ.100 

2. ΡΓΑ Σάμου,κωδ.101 

3. ΡΓΑ Θεςςαλονίκθσ,κωδ.102 

4. ΡΓΑ Θράκθσ,κωδ.103 

5. ΡΓΑ Λζςβου,κωδ.104 

6. Α.Κ.Α Χίου,κωδ.105 

7. ΡΓΑ όδου,κωδ.106 

8. Α.Κ.Α Κω,κωδ.107 

9. Α.Κ.Α Λζρου,κωδ.108 

10. Α.Κ.Α Ξάνκθσ,κωδ.109 

 

 

Ραρακαλϊ ςυμπλθρϊςτε τουσ κωδικοφσ των ΡΓΑ ι και ΑΚΑ κατά ςειρά προτίμθςθσ. 

1. 
 

2. 3. 4. 5. 

6. 
 

7.  8. 9. 10. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

 

[αρικμιςτε ςε εμφανζσ ςθμείο κακζνα από τα ςυνυποβαλλόμενα δικαιολογθτικά και τα υπόλοιπα 

ζγγραφα που επιςυνάπτετε  

για τθν υποςτιριξθ τθσ υποψθφιότθτάσ ςασ και καταγράψτε τα εδϊ, ακολουκϊντασ τθν ίδια ςειρά 

αρίκμθςθσ] 

 

1. ....................................................................... 

 

9. .............................................................................

........ 
 

2. ...........................................................................

......... 

10. .............................................................................

........ 
 

3. ...........................................................................

......... 

11. .............................................................................

........ 
 

4. ...........................................................................

......... 

12. .............................................................................

........ 
 

5. ...........................................................................

......... 

*ςυμπλθρϊνεται από τον υπεφκυνο  φορζα] 

πρόςλθψθσ+ 
 

6. ...........................................................................

......... 
 

 
7. ...........................................................................

......... 
 

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

......... 
 

 
ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που αναφζρονται ςε αυτι τθν αίτθςθ-διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το 

αρχείο άλλων υπθρεςιϊν 

(άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 
του άρκρ. 22 του Ν. 1599/1986, δθλαδι: «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται 
ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ 
τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Επίςθσ εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον 
εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, 
τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν», δθλϊνω ότι: 

Πλα τα ςτοιχεία τθσ αίτθςισ μου είναι ακριβι και αλθκι και κατζχω όλα τα απαιτοφμενα προςόντα 
για τθν κατάταξθ μου ςτο μθτρϊο δικθγόρων τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτθν 
ανακοίνωςθ και αναγράφονται ςτθν παροφςα αίτθςθ. Σε περίπτωςθ ανακρίβειασ γνωρίηω ότι κα ζχω 
τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του Ν. 1599/1986. 

  
 

 
 Ημερομθνία: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ο/Η υποψιφι.. . .   

 

Ονοματεπϊνυμο: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  *υπογραφι+  
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