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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’ και του άρκρου 11 παρ. 8 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. 15.3/4000 από 4/04/2018 απόφαςθ για τθ ςφςταςθ μθτρϊου
διερμθνζων και διαμεςολαβθτϊν για τθν παροχι υπθρεςιϊν διερμθνείασ ςτισ περιφερειακζσ
υπθρεςίεσ τθσ Υπθρεςίασ Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ (ΑΔΑ: Ω3ΛΔ465ΧΘΕ-ΗΒΔ).
ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ
Τουσ πολίτεσ που ενδιαφζρονται να εγγραφοφν ςτο μθτρϊο διερμθνζων και διαμεςολαβθτϊν για
τθν παροχι υπθρεςιϊν διερμθνείασ ςτισ Περιφερειακζσ Υπθρεςίεσ τθσ Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ,
όπωσ υποβάλουν αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθν παράγραφο
2 τθσ με αρικμ. πρωτ. οικ. 15.3/4000 από 4/04/2018 απόφαςθσ για τθ ςφςταςθ μθτρϊου
διερμθνζων και διαμεςολαβθτϊν προσ διεκπεραίωςθ διαδικαςιϊν υποδοχισ και ταυτοποίθςθσ
(ΑΔΑ: Ω3ΛΔ465ΧΘΕ-ΗΒΔ)
Θ 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:

Ικανοποιθτικι γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ (πιςτοποιθτικό γλωςςικισ επάρκειασ,
πιςτοποιθτικό ελλθνομάκειασ, τίτλοσ αποφοίτθςθσ δευτεροβάκμιασ ι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ)

Άριςτθ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ διερμθνείασ (τουλάχιςτον απολυτιριο λυκείου, πιςτοποιθτικό
γλωςςικισ επάρκειασ ι άλλο ζγγραφο που πιςτοποιεί άριςτθ γνϊςθ τθσ γλϊςςασ διερμθνείασ, τα
οποία να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα)
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Κακεςτϊσ παραμονισ: Ζλλθνεσ υπικοοι, υπικοοι Ε.Ε. ι αλλοδαποί που διαμζνουν νόμιμα
ςτθ χϊρα (μετανάςτεσ και δικαιοφχοι διεκνοφσ προςταςίασ)
Θ 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
Θ αίτθςθ με τα δικαιολογθτικά υποβάλλονται αυτοπροςϊπωσ ι αποςτζλλονται ταχυδρομικά ςτθ
διεφκυνςθ:
Τπουργείο Μεταναςτευτικήσ Πολιτικήσ
Τπηρεςία Τποδοχήσ και Σαυτοποίηςησ
Μητρώο Διερμηνζων & Διαμεςολαβητών
υγγροφ 83, ΣΚ 11745 Αθήνα
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
ΑΝΔΡΕΑ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ

