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Θέμα: «Ανοιχτή  δημόσια  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  πρόσληψη
συνολικά εκατόν πενήντα (150) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της
Υπηρεσίας  Υποδοχής  και  Ταυτοποίησης  της  Γενικής  Γραμματείας  Υποδοχής
Αιτούντων  Άσυλο  του  Υπουργείου  Μετανάστευσης  και  Ασύλου  με  σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥΟ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις:

1) της  από  20/3/2020  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  «Κατεπείγοντα  μέτρα  για  την
αντιμετώπιση  των  συνεπειών  του  κινδύνου  διασποράς  του  κορωνοϊού  COVID-19,  τη
στήριξη  της  κοινωνίας  και  της  επιχειρηματικότητας  και  τη  διασφάλιση  της  ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄68),

2) των  άρθρων  7-35  του  Κεφαλαίου  Β΄  του  ν.4354/2015  (ΦΕΚ  176/Α΄/16.12.2015)
«Διαχείριση  των  μη  εξυπηρετούμενων  δανείων,  μισθολογικές  ρυθμίσεις  και  άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων»,

3) του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄
133),

4) του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο
Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112), όπως ισχύει,

5) του  ν.4375/2016  «Οργάνωση  και  λειτουργία  Υπηρεσίας  Ασύλου,  Αρχής  Προσφυγών,
Υπηρεσίας  Υποδοχής  και  Ταυτοποίησης  σύσταση  Γενικής  Γραμματείας  Υποδοχής,
προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις  διατάξεις  της Οδηγίας  2013/32/ΕΕ του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη
χορήγηση  και  ανάκληση  του  καθεστώτος  διεθνούς  προστασίας  (αναδιατύπωση)»  (L
180/29.6.2013),  διατάξεις  για  την  εργασία  δικαιούχων  διεθνούς  προστασίας  και  άλλες
διατάξεις» (Α΄ 51), όπως ισχύουν,

6) του άρθρου 12 παρ.  2  του  π.δ.  80/2016 (Α΄ 145)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες», 

7) του π.δ. 122/2017 (ΦΕΚ  Α΄ 149) «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής»,
όπως ισχύει,

8) του π.δ. 4/2020 (ΦΕΚ Α΄4) «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,

9) του π.δ. 6/2020 (ΦΕΚ Α΄5) «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού»,
10) του  π.δ.  9/2020  (ΦΕΚ  Α΄10)  «Μεταφορά  υπηρεσιών  και  αρμοδιοτήτων  μεταξύ  των

Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου»,
11) του π.δ 18/2020 (ΦΕΚ Α’ 34) «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών

στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
2. Την 11.1/1076/21.12.2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύσταση Κέντρου Πρώτης Υποδοχής

στο Δ.Δ. Φυλακίου Δήμου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου» (Β΄3543),
3. Την  2969/02.12.2015  (Β΄  2602)  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  «Σύσταση  Κέντρων  Πρώτης

Υποδοχής και προσωρινών Δομών Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών
τρίτων  χωρών»,  με  την  οποία  συστάθηκε,  το  Κέντρο  Υποδοχής  και  Ταυτοποίησης  και
Προσωρινή Δομή Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών
Λέσβου, Κω, Λέρου,

4. Την 6634/1-147524/8.1.2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύσταση Κέντρου Πρώτης Υποδοχής
και προσωρινών Δομών Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων
χωρών στις νήσους Χίο και Σάμο» (Β΄10), 

5. Την  1/7433/15.4.2019  (Β΄2219)  απόφαση  των  Υπουργών   Εθνικής  Άμυνας  -  Εργασίας,
Κοινωνικής  Ασφάλισης  Και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  -Προστασίας  του  Πολίτη  -  Υγείας  -
Μεταναστευτικής  Πολιτικής  «Γενικός  Κανονισμός  Λειτουργίας  Κέντρων  Υποδοχής  και
Ταυτοποίησης και Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης»,

6. Την  υπ’  αριθ.  Πρωτ.  2945/23-3-2020  κοινή  Απόφαση  των  Υπουργών  Οικονομικών  και
Μετανάστευσης και Ασύλου «Σύσταση Δομών Προσωρινής Υποδοχής Πολιτών Τρίτων Χωρών ή
ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία» (Β΄1016),

7. Την  από  26/3/2020  εισήγηση  του  Γενικού  Γραμματέα  Υποδοχής  Αιτούντων  Άσυλο  του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,

8. Την υπ’ αριθ. 1671/19-02-2020 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μετανάστευσης
και Ασύλου για τον διορισμό του Εμμανουήλ Λογοθέτη του Δημητρίου στη θέση μετακλητού
Γενικού  Γραμματέα  της  Γενικής  Γραμματείας  Υποδοχής  Αιτούντων  Άσυλο  του  Υπουργείου
Μετανάστευσης  και  Ασύλου,  με  βαθμό  1ο της  κατηγορίας  ειδικών  θέσεων  (ΦΕΚ
122/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20-02-2020),

9. Την  υπ’  αριθ.  Πρωτ.  2657/02-04-2020  Απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  «Διορισμός  του
Αναστάσιου Μαντάγαρη του Αθανασίου, ως μετακλητού υπαλλήλου του κλάδου Ειδικών Θέσεων
με  Β΄  βαθμό,  στη  θέση  Διοικητή  της  Υπηρεσίας  Υποδοχής  και  Ταυτοποίησης  της  Γενικής
Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»,

10. Την  υπ’  αριθ.  Πρωτ.  2655/02-04-2020  Απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  «Διορισμός  του
Ρίτσαρντ  –  Σπυρίδωνος Χαγκαμπιμάνα  του  Μπικοζέ  Λουϊς,  ως  μετακλητού,  στη  θέση  του
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Υποδιοικητή  της  Υπηρεσίας  Υποδοχής  και  Ταυτοποίησης  της  Γενικής  Γραμματείας  Υποδοχής
Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου»,

11. Την υπ’ αρίθμ 3233/02-04-2020 (ΦΕΚ Β΄ 1163)  απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών,
Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα:«Πρόσληψη έκτακτου Προσωπικού με Συμβάσεις Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριών (3) μηνών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου»,

12. Τις  έκτακτες  ανάγκες  κάλυψης  με  προσωπικό  των  δομών  φιλοξενίας  μεταναστών  του
Υπουργείου Μετανάστευσης &  Ασύλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την  ανοικτή  δημόσια  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  πρόσληψη,  με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πενήντα (150)
ατόμων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου,  με  χρηματοδότηση  από  τον  τακτικό  προϋπολογισμό  του  Υπουργείου,  και
συγκεκριμένα  του  εξής  αριθμού  ατόμων ανά  υπηρεσία,  έδρα,  ειδικότητα  και  διάρκεια
σύμβασης,  (ΠΙΝΑΚΑΣ Α),  με  τα  αντίστοιχα  απαιτούμενα (τυπικά  και  τυχόν πρόσθετα)
προσόντα (ΠΙΝΑΚΑΣ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικό
ς

θέσης
Υπηρεσία

Τόπος
Απασχόλησης

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

101
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΣ

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης για
τρεις (3) μήνες 

30

201
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩ
ΚΩΣ

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης για
τρεις (3) μήνες 

15

301
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΡΟΥ

ΛΕΡΟΣ
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης για
τρεις (3) μήνες 

15

401
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΣ
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης για
τρεις (3) μήνες 

20

501
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΙΟΥ

ΧΙΟΣ
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης για
τρεις (3) μήνες 

20

601
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΒΡΟΥ
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης για
τρεις (3) μήνες 

10
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικό
ς

θέσης
Υπηρεσία

Τόπος
Απασχόλησης

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

701
ΔΟΜΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΛΑΚΑΣΑΩΡΩΠΟΥ

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης για
τρεις (3) μήνες 

20

801
ΔΟΜΗ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΣΕΡΡΩΝ
ΣΙΝΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Από την υπογραφή
της σύμβασης για
τρεις (3) μήνες 

20

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
 Η προσέλευση στον τόπο παροχής εργασίας όσων προσληφθούν θα γίνεται με δικά τους μέσα.

 Όσοι προσληφθούν θα κληθούν σε καθημερινή βάση να παρέχουν βοηθητικές εργασίες επί του
πεδίου των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης και των δομών φιλοξενίας και να εργαστούν με
υπηκόους  τρίτων  χωρών  που  έχουν  εισέλθει  παράτυπα  στη  χώρα  και  να  συμβάλλουν  στην
αποτελεσματική διαχείρισή τους σε συνθήκες σεβασμού της αξιοπρέπειας τους με την υπαγωγή
τους σε διαδικασίες υποδοχής.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα προσόντα

101,
201,
301,
401,
501,
601,
701,
801

ΚΥΡΙΑΠΡΟΣΟΝΤΑ
Απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Λυκείου ή 
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή 
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής 
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από  18 έως  65 ετών και  να
έχουν  την  υγεία  και  τη  φυσική  καταλληλότητα  που τους  επιτρέπει  την  εκτέλεση των
καθηκόντων τους.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
(οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 20)
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ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
 Για τη θέση με κωδικό 101προτάσσονταιτων λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των

μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοιτης νήσου Λέσβου.
 Για τη θέση με κωδικό 201προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των 

μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι της νήσου Κω.
 Για τηθέση με κωδικό 301προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των 

μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι της νήσου Λέρου.
 Για τη θέση με κωδικό 401 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο των

μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι της νήσου Σάμου. 
 Για τη θέση με κωδικό 501, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο 

των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι της νήσου Χίου. 
 Για τη θέση με κωδικό 601, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο 

των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοιτου δήμου Ορεστιάδας.
 Για τη θέση με κωδικό 701, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο 

των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Ωρωπού.
 Για τη θέση με κωδικό 801, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα από το σύνολο 

των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Σιντικής.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας   η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια  
κλήρωση.

Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή των υποψηφίων είναι τα εξής:

 Το κριτήριο της εντοπιότητας, ως πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο, το οποίο βαθμολογείται με
201 μονάδες. 

 Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών τους, ως αμέσως επόμενο βαθμολογούμενο κριτήριο. 

Οι  υποψήφιοι  που  διαθέτουν  το  κριτήριο  της  εντοπιότητας  κατατάσσονται  με  βάση  τον  βαθμό  του
βασικού τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι υποψήφιοι που διαθέτουν το κριτήριο
της  εντοπιότητας,  τότε  εξετάζονται  οι  υποψηφιότητες  και  κατατάσσονται  οι  υποψήφιοι,  με  βάση τον
βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών τους.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.  Ευκρινή  σκαναρισμένα  αντίγραφα  των δύο  όψεων  του  ατομικού  δελτίου  ταυτότητας  ή
άλλων δημόσιων εγγράφων από  τα  οποία  να προκύπτουν  τα  στοιχεία  της  ταυτότητας,  όπως
σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές
στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)  ή τις δύο όψεις της
άδειας οδήγησης . 
2.Για  την  απόδειξη  της  εντοπιότητας:  Ευκρινές  σκαναρισμένο  αντίγραφο  βεβαίωσης
μόνιμης  κατοικίας πρόσφατης  έκδοσης  (όχι  παλαιότερης  των  δύο  μηνών από  την  ημερομηνία
έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) του οικείου Δήμου,με την οποία να βεβαιώνεται ότι
ο  υποψήφιος είναι  μόνιμος  κάτοικος  του  δήμου  αυτού,  για  την  απόδειξη  του  κριτηρίου  της
εντοπιότητας. Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού  δεν γίνεται δεκτό πιστοποιητικό από το
οποίο προκύπτει η ιδιότητα του δημότη.

3. Ευκρινές σκαναρισμένο αντίγραφο Τίτλου σπουδών  από το οποίο θα προκύπτει ο ακριβής
βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του.
 (Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την ανακοίνωση,  γίνονται
από δικηγόρο) 

4. Υπεύθυνη  δήλωση  από  την  πλατφόρμα  gov.gr,  στην  οποία  να  δηλώνουν  ότι  α)  δεν  έχουν
καταδικαστεί  για  κακούργημα  και  σε  οποιαδήποτε  ποινή  για  κλοπή,  υπεξαίρεση  (κοινή  και  στην
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί
την  υπηρεσία,  παράβαση  καθήκοντος  καθ'  υποτροπή,  συκοφαντική  δυσφήμιση,  καθώς  και  για
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας
ζωής, β) δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα  της  προηγούμενης  περίπτωσης,  έστω  και  αν  το  αδίκημα  παραγράφηκε,  γ)  λόγω
καταδίκης, δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση
αυτή και δ) δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

5.  Για  τους  άρρενες  υποψηφίους,  υπεύθυνη  δήλωση  από  την  πλατφόρμα  gov.gr ότι  έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης 
Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της οικείας Υπηρεσίας, www.firstreception.gov.gr, καθώς και
στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου και του «Διαύγεια».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση αίτηση και
να την υποβάλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά βάσει του άρθρου 46 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 75 Α΄ 30-03-
2020) στο firstreception@firstreception.gov.gr με θέμα στο emai l«ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
3ΜΗΝΟΥ», μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η ημερομηνία  έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται  η  Δευτέρα 06 Απριλίου 2020,  ενώ οι
αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00.
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Η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης και υποβολής όλων των απαιτούμενων
δικαιολογητικών είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Τα  στοιχεία  του  υποψηφίου  στην  αίτηση  πρέπει  να  είναι  ευκρινώς  γραμμένα.  Ο
υποψήφιος  σημειώνει  καθαρά  με  ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα  όσα από  τα  προσωπικά του στοιχεία
ζητούνται και τα οποία πρέπει να συμφωνούν με το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας στα οποία πρέπει να συμπεριλαμβάνονται κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές
διευθύνσεις

Ο υποψήφιος  δεν  μπορεί  να  δηλώσει  περισσότερους  από  έναν  κωδικούς  θέσεων  που
επιδιώκει.

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης κωδικού θέσης στο έντυπο της αίτησης, ο υποψήφιος απορρίπτεται.

Διόρθωση  ή  συμπλήρωση  των  αιτήσεων,  συμπλήρωση  τυχόν  ελλειπόντων  στοιχείων,  έστω  και
συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

Διαδικασία πρόσληψης
Η  σύνταξη  του  προσωρινού  πίνακα  κατάταξης  των  υποψηφίων  πραγματοποιείται  από  Τριμελή
Επιτροπή,  η  οποία  συγκροτείται  με  απόφαση  του  Υπουργού  Μετανάστευσης  και  Ασύλου  και
αποτελείται από: α) τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής αιτούντων Άσυλο με τον αναπληρωτή του, που
ορίζεται από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου β) τον Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, με τον αναπληρωτή αυτού, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Μετανάστευσης και
Ασύλου και γ) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας της
Υπηρεσίας  Υποδοχής  και  Ταυτοποίησης  του  Υπουργείου  Μετανάστευσης  και  Ασύλου  με  τον
αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου. Χρέη Προέδρου της
Τριμελούς Επιτροπής αναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο και, όταν αυτός
κωλύεται,  ο αναπληρωτής του.  Χρέη γραμματέα  της Επιτροπής εκτελεί  υπάλληλος της Υπηρεσίας
Υποδοχής και Ταυτοποίησης με βαθμό Α` ή Β`, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με την
ίδια απόφαση.

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης αναρτάται  στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου και της ΥΠ.Υ.Τ., με μέριμνα της ανωτέρω Επιτροπής. Ένσταση κατά του προσωρινού πίνακα
κατάταξης  ασκείται  μόνο  για  λόγους  νομιμότητας,  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας  τριών  (3)
εργάσιμων  ημερών  από  την  επομένη  της  ανάρτησής  του  στην  ιστοσελίδα  του  Υπουργείου
Μετανάστευσης  και  Ασύλου.  Οι  ενστάσεις  εξετάζονται  από  την  ανωτέρω  Επιτροπή.  Ο  οριστικός
πίνακας προσληπτέων και απορριπτέων καταρτίζεται και αναρτάται με μέριμνα της Επιτροπής, στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και την ΥΠ.Υ.Τ..
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Προσληφθέντες  οι  οποίοι  αποχωρούν  πριν  από  τη  λήξη  της  σύμβασής  τους,  δύνανται  να
αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα κατάταξης, κατά τη
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί το υπόδειγμα αίτησης (υπόδειγμα 1)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Συνημμένο:
Υπόδειγμα αίτησης (υπόδειγμα 1)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1  

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.           ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Α.ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
[συμπληρώστε κατάλληλα (με κεφαλαία γράμματα, αριθμούς ή το σημείο Χ) τα ατομικά σας στοιχεία]

Επώνυμο: Όνομα:
Όνομα 
Πατέρα:

Όνομα
Μητέρας:

Ημερομηνία
Γέννησης:

Φύλο: Α Γ

Α.Δ.Τ. ΑΜΚΑ:
Τόπος 
Κατοικίας:

Διεύθυνση: Αριθμός: Τ.Κ.:

Σταθερό
Τηλέφωνο:

Κινητό
Τηλέφωνο:

Email:

Γ. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

1.

2. 

Δ. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
[δηλώστε τον κωδικό της θέσης που επιδιώκετε (πεδίο α) και καταγράψτε αν διαθέτετε εντοπιότητα (πεδίο β)

α Κωδικός θέσης
[αναγράψτε για κάθε προτίμησή σας τον αντίστοιχο κωδικό θέσης από την ανακοίνωση]

β
Εντοπιότητα
[αναγράψτε 1 εφόσον η αντίστοιχη προτίμησή σας αφορά θέση υπηρεσίας που βρίσκεται σε περιοχή για την
οποία προβλέπεται από την ανακοίνωση πρόταξη των μόνιμων κατοίκων]

Συννημένα: Αντίγραφο ΑΔΤ, Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, Τίτλος σπουδών, Υπεύθυνη δήλωση / Υπεύθυνες δηλώσεις

Ημερομηνία: Ο/Η Υποψήφι….

Ονοματεπώνυμο:

[Υπογραφή}
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