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Αθήνα, 09/03/2018
Αρ. πρωτ.: 23.2/2926

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ & ΔΙΑΜΕΒΟΛΑΒΗΣΩΝ
ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ
Ο Διευκυντισ τθσ Υπθρεςίασ Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 8 παρ. 3 β’ του ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51, τ.Α’) «Οργάνωςθ και λειτουργία
Υπθρεςίασ Αςφλου, Αρχισ Προςφυγϊν, Υπθρεςίασ Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ ςφςταςθ Γενικισ
Γραμματείασ Υποδοχισ, 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.».
2. Τθν με αρικμ. πρωτ. οικ. 15.1/1292/9-10-12 απόφαςθ για τθ ςφςταςθ μθτρϊου διερμθνζων και
διαμεςολαβθτϊν για τθν παροχι διερμθνείασ ι και μετάφραςθσ ςτα Κζντρα ι Μονάδεσ Πρϊτθσ
Υποδοχισ (ΑΔΑ: Β439Ι-ΓΗΕ).
ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ

Τουσ πολίτεσ που ενδιαφζρονται να εγγραφοφν ςτο μθτρϊο διερμθνζων και διαμεςολαβθτϊν για
τθν παροχι υπθρεςιϊν διερμθνείασ ι και μετάφραςθσ ςτισ Περιφερειακζσ Υπθρεςίεσ τθσ Υποδοχισ
και Ταυτοποίθςθσ, όπωσ υποβάλουν αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από τα δικαιολογθτικά που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 τθσ με αρικμ. πρωτ. οικ. ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ι-ΗΚ5 15.1/1292/9-10-12
απόφαςθσ για τθ ςφςταςθ/ επικαιροποίθςθ μθτρϊου διερμθνζων και διαμεςολαβθτϊν προσ
διεκπεραίωςθ διαδικαςιϊν υποδοχισ και ταυτοποίθςθσ (ΑΔΑ: Β439Ι- ΓΗΕ).
Η εγγραφι ςτο μθτρϊο διερμθνζων και διαμεςολαβθτϊν αποτελεί προχπόκεςθ για τθν
οποιαδιποτε απαςχόλθςθ ι πρόςλθψθ διερμθνζων και διαμεςολαβθτϊν.
Αναλυτικότερα, οι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν εγγραφι ςτο μθτρϊο διερμθνζων και
διαμεςολαβθτϊν είναι οι εξισ:
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Ικανοποιθτικι γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ (πιςτοποιθτικό γλωςςικισ επάρκειασ).


Άριςτθ γνϊςθ τθσ μθτρικισ γλϊςςασ (απολυτιριο Λυκείου).



Κακεςτϊσ παραµονισ: Ζλλθνεσ πολίτεσ ι αλλοδαποί που διαµζνουν νόµιµα ςτθ χϊρα.

Η παροχι υπθρεςιϊν διερμθνείασ και διαμεςολάβθςθσ ηθτείται ςτισ ακόλουκεσ γλϊςςεσ:


Αραβικά



Παςτοφ



Φαρςί



Νταρί



Κιρμαντηί



Σορανί



Ουρντοφ



Μπενγκάλι



Σουαχίλι



Αμαρικά



Γαλλικά



Ιςπανικά



Τουρκικά



Χίντι



Σομαλί



Τιγκρίνια



Άλλεσ γλϊςςεσ

Η αίτθςθ με τα δικαιολογθτικά αποςτζλλονται ταχυδρομικά ςτθ διεφκυνςθ:
Τπουργείο Μεταναςτευτικήσ Πολιτικήσ
Τπηρεςία Τποδοχήσ και Σαυτοποίηςησ
Μητρώο Διερμηνζων & Διαμεςολαβητών
υγγροφ 83, ΣΚ 11745 Αθήνα

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΑΝΔΡΕΑ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ

Για τθν αντιγραφι, αυκθμερόν,
Παναγιϊτθσ Κουτςιανάσ
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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

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

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

Κωδικός Γλώζζας

1.

ΑΡΑΒΗΚΑ

2.

ΠΑΣΟΤ

3.

ΟΤΡΝΣΟΤ

4.

ΦΑΡΗ / ΝΤΑΡΙ

5.

ΟΤΑΥΗΛΗ

6.

ΜΠΔΓΚΑΛΗ

7.

ΑΜΑΡΗΚΑ

8.

ΜΠΑΣΕΑΜΗ

9.

ΚΗΡΜΑΝΤΖΙ

10

ΣΟΜΑΛΙ

11

ΤΙΓΚΡΙΝΙΑ

12

ΗΠΑΝΗΚΑ

13

ΑΛΛΔ ΓΛΩΔ (ΓΑΛΛΙΚΑ, ΤΟΥΡΚΙΚΑ, ΧΙΝΤΙ,
ΣΟΡΑΝΙ, κ.α)

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 :

