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ΑΘΗΝΑ, 23/10/2012
ΑΡ. ΠΡΩΤ.2460

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις
1. Του άρθρου 2 παρ. 7 του Ν. 3907/2011 «΄Ιδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη
− μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών»
και λοιπές διατάξεις.»
2. Του άρθρου 6 στοιχείο α του ΠΔ 104/2012 (ΦΕΚ 172 τ. Α΄) «Οργάνωση και
λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη».
3. Της αριθμ. 7001/2/1454‐κγ΄/10‐08‐2012 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
«Καθορισμός προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας φορέων της κοινωνίας των
πολιτών προς διεκπεραίωση διαδικασιών ασύλου.» (ΦΕΚ 2367τ. Β΄)
4. Της αριθμ. πρωτ. οικ. 2454/23‐10‐2012 απόφασης για τη σύσταση Μητρώου
φορέων της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να δύνανται να διεκπεραιώνουν
επί μέρους αρμοδιότητες των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου (ΑΔΑ: Β43ΓΙ‐ΚΧ2).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους φορείς κοινωνίας των πολιτών που επιθυμούν να εγγραφούν στο μητρώο του
άρθρου 2 παρ. 7 του Ν. 3907/2011 να το δηλώσουν με σχετική αίτησή τους στο
τμήμα Συντονισμού της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η δημιουργία μητρώου φορέων της
κοινωνίας των πολιτών στους οποίους δύναται να ανατίθεται για ορισμένο χρόνο η
διεκπεραίωση επί μέρους αρμοδιοτήτων των περιφερειακών γραφείων ασύλου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 3907/2011.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να υποβάλλουν
αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, χρησιμοποιώντας το
υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα, στο τμήμα Συντονισμού της
Υπηρεσίας Ασύλου. Η αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο τους και
κατατίθεται στα γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου που εδρεύουν στην κάτωθι
διεύθυνση:
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Υπηρεσία Ασύλου
Τμήμα Συντονισμού
Μητρώο ΜΚΟ
Συγγρού 83
Τ.Κ. 11745 Αθήνα
Επίσης, μπορεί να αποσταλεί και ταχυδρομικά.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 της αριθμ. 7001/2/1454‐κγ΄/10‐08‐2012 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών,
Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να
εγγραφούν στο μητρώο του άρθρου 2 παρ. 7 του Ν. 3907/2011 οφείλουν να
πληρούν κατάλληλες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας και συγκεκριμένα
πρέπει να:
α)τηρούν καταστατικό ή να έχουν ιδρυθεί με νόμο ή κανονιστική πράξη,
β)έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και η δράση τους να μην εξαρτάται από
οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
γ)διαθέτουν και εφαρμόζουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και κώδικα
δεοντολογίας,
δ)διαθέτουν βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια φορολογική αρχή,
ε)συντάσσουν ετήσια οικονομικά στοιχεία,
στ)παρέχουν υπηρεσίες που εμπίπτουν στο αντικείμενο αρμοδιοτήτων της
Υπηρεσίας Ασύλου.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών ( πέραν των εγγράφων που
θα προσκομίσουν προς απόδειξη των ανωτέρω από α ως στ στοιχείων) οφείλουν να
υποβάλλουν εγγράφως στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία τους και από τα
οποία να προκύπτουν:
α)η οργανωτική δομή τους,
β)η διεύθυνση εγκατάστασης και λειτουργίας τους καθώς και τα τυχόν
παραρτήματα τους,
γ)τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου τους,

δ)τα ονοματεπώνυμα και σύντομο βιογραφικό των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και της Διοίκησής τους,
ε)οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται,
στ)οι πληθυσμιακές ομάδες στις οποίες στοχεύει η δράση τους,
ζ)η γεωγραφική τους εμβέλεια,
η)τα οικονομικά και λειτουργικά τους στοιχεία,
θ)οι δράσεις τους κατά τα τελευταία δύο έτη.
Επίσης, θα πρέπει να προσκομιστούν οι φορολογικές δηλώσεις, εφόσον υπάρχουν
των δύο τελευταίων ετών.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
Η απόφαση για το αν συγκεκριμένος φορέας της κοινωνίας των πολιτών πληροί ή
όχι τις προδιαγραφές και τα οριζόμενα στην αριθμ. 7001/2/1454‐κγ΄/10‐08‐2012
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 2367τ. Β΄) ώστε να συμπεριληφθεί στο σχετικό
μητρώο λαμβάνεται από τη Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου.
Το μητρώο των φορέων της κοινωνίας των πολιτών τηρείται στο τμήμα
Συντονισμού της Υπηρεσίας Ασύλου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στο τμήμα Συντονισμού, στην κυρία Σοφία Όμπαση, στο
τηλέφωνο 2109285126, από Δευτέρα έως Παρασκευή , τις ώρες 10.00 π.μ. έως
3.00 μ.μ.
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: www.asylo.gov.gr
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