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ΣΜΗΜΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2013
Αριθ. πρωτ.: 15.1/324

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΥΗ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ
ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ & ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΣΩΝ
ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΩΣΗ ΤΠΟΔΟΦΗ
Ο Διευθυντής
της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 9 παρ. 4 του ν.3907/2011 (ΦΕΚ 7 τ.Α’) «Ίδρυση Υπηρεσίας
Ασύλου και Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογής 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».
β. του άρθρου 4 στοιχείο στ του Π.Δ.102/2012 (ΦΕΚ 169 τ.Α’) «Οργάνωση και
Λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη».
2. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 15.1/1292/9-10-12 απόφαση για τη σύσταση
μητρώου διερμηνέων και διαμεσολαβητών για την παροχή διερμηνείας ή και
μετάφρασης στα Κέντρα ή Μονάδες Πρώτης Υποδοχής (ΑΔΑ: Β439Ι-ΓΗΕ).

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ
Τους πολίτες που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο μητρώο διερμηνέων και
διαμεσολαβητών για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας ή και μετάφρασης στα
Κέντρα ή Μονάδες Πρώτης Υποδοχής, όπως υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από
τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της με αριθμ. πρωτ. οικ.
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15.1/1292/9-10-12 απόφασης για τη σύσταση μητρώου διερμηνέων και
διαμεσολαβητών προς διεκπεραίωση διαδικασιών πρώτης υποδοχής (ΑΔΑ: Β439ΙΓΗΕ).
Αρμόδιο Τμήμα για την παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών είναι το
Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νομοθετικού Έργου της Κεντρικής Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής.
Η αίτηση με τα δικαιολογητικά αποστέλλονται μόνο ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη
Τπηρεσία Πρώτης Τποδοχής
Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού & Νομοθετικού Έργου
Μητρώο Διερμηνέων & Διαμεσολαβητών
Συγγρού 83
11745 Αθήνα

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΝΙΚΑ
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ΑΙ Τ ΗΣΗ – ΥΠΕ ΥΘ ΥΝΗ ΔΗΛ ΩΣΗ
γη α εγγξαθ ή ζη ν
Μ ΗΣ Ρ ΧΟ Γ ΙΔΡΜ ΗΝΔΧΝ &
Γ ΙΑΜ Δ ΟΛΑΒΗΣ ΧΝ

/
Απιθ. ΜΗΣΡΧΟΤ μεηά από
ηην έγκπιζη ένηαξηρ

Α.

...................................
Απιθ. ππωη/λος αίηηζηρ
[ζπκπιεξώλεηαη
από ηε Γξακκαηεία]

ΣΟΙΥ ΔΙΑ ΦΟΡΔΑ Π ΟΤ ΣΗΡΔΙ ΣΟ ΜΗΣΡΧΟ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ
ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΩΣΗ ΤΠΟΔΟΥΗ
ΣΜΗΜΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ

Β.

ΣΟΙΥ ΔΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ [ζπκπιεξώζηε κε θεθαιαία γξάκκαηα ηα αηνκηθά ζαο ζηνηρεία]

1. Δπώνςμο:

2. Όνομα:

4. Όν. μηηέπαρ:

5. Ζμ/νία γέννηζηρ:

7. Α.Γ.Σ.:

/

6. Φύλο:

/

8. Σόπορ καηοικίαρ (πόλη, δήμορ, κοινόηηηα):

9. Οδόρ:
13. Κινηηό:

Α

11. Σ.Κ.:

14. e-mail:

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΣΗ Ν ΔΓΓΡΑΦΗ [Καηαγξάςηε ηελ νλνκαζία ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ ζαο (ζηήιε β.), απηόλ πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ αηηηνινγία (ζηήιε α.)]

α/α

α. αιηιολογία

1.

Για ηη γνώζη ηηρ Δλληνικήρ Γλώζζαρ

2.

Για ηη γνώζη ηηρ ξένηρ γλώζζαρ

3.

Για ηο καθεζηώρ παπαμονήρ ζηην Δλλάδα
(μόνο για αλλοδαπούς)

Γ.

β. ονομαζία ηίηλοσ

ΛΟΙΠΑ (ππόζθεηα) ΠΡ ΟΟΝΣΑ (π.ρ. γλώζε θαη άιιεο μέλεο γιώζζαο, εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία θιπ)

1.
2.
3.
4.

Δ.
α.
β.
γ.

Γ

(νομόρ):

10. Απιθ.:

12. Σηλέθωνο (με κωδικό):

Γ.

3. Όν. παηέπα:

ΓΛΧΑ/Δ ΓΙΔΡΜΗΝΔΙΑ-Μ ΔΣΑΦΡΑΗ 

Κωδικός Γλώζζας
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΛΧΧΝ
1.

ΑΡΑΒΗΚΑ

2.

ΠΑΣΟΤ

3.

ΟΤΡΝΣΟΤ

4.

ΦΑΡΗ

5.

ΟΤΑΥΗΛΗ

6.

ΜΠΔΓΚΑΛΗ

7.

ΑΜΑΡΗΚΑ

8.

ΜΠΑΣΕΑΜΗ

9.

ΚΗΝΔΕΗΚΑ

10

ΥΗΝΣΗ

11

ΓΔΩΡΓΗΑΝΑ

12

ΗΠΑΝΗΚΑ

13

ΑΛΛΔ ΓΛΩΔ

Κωδικός Γλώζζας
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
201
301
401

ΚΑΣΑΛΟΓΟ Τ ΝΗΜΜΔΝΧΝ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ
[αριθμήζηε καθένα από ηα ζςνςποβαλλόμενα έγγπαθα και καηαγπάψηε ηα εδώ, ακολοσθώνηας ηην ίδια ζειρά αρίθμηζης]

1.

Ανηίγπαθο ηαςηόηηηαρ/διαβαηηπίος/άδειαρ

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

[ζςμπληπώνεηαι από ηην ςπηπεζία]

Τ ΠΔΤ ΘΤ ΝΗ ΓΗΛΧΗ
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ αίηεζε-δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ
(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο κςπώζειρ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξ. 22 ηνπ
Ν. 1599/1986, δειαδή: «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε
ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ.», δηλώνω όηι:
1. Όια ηα ζηοισεία ηεο αίηεζήο κνπ είλαη ακπιβή και αληθή θαη καηέσω όλα ηα απαιηούμενα πποζόνηα, όπσο απηά
αλαθέξνληαη ζηελ αλαθνίλσζε θαη αλαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα αίηεζε. Σε πεξίπησζε αλαθξίβεηαο γλσξίδσ όηη ζα έρσ
ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1599/1986.
2. Έρσ δηθαίσκα εγγξαθήο ζην κεηξών, θαζόηη: α) δεν έσω καηαδικαζηεί γηα θαθνύξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή
γηα θινπή, ππεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ
ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ' ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζώο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά
ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο· β) δεν είμαι ςπόδικορ θαη δελ έρσ
παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ
ην αδίθεκα παξαγξάθεθε· γ) δελ έρσ, ιόγσ θαηαδίθεο, ζηεπηθεί ηα πολιηικά μος δικαιώμαηα θαη γηα όζν ρξόλν
δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή· δ) δελ ηειώ ςπό δικαζηική ζςμπαπάζηαζη.

Ημ ερο μ η νί α:

Ο / Η σπο ψ ήθ ιο ς/ α
[ςπογπαθή]

Ο νο μ αη επώ νσμ ο :

